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Nahl.98:

ت ْالقُ ْر ٰانَ فَا ْستَ ِع ْذ
َ ْفَ ِاذَا قَ َرأ
َ ش ْي
َّ اّٰلل ِمنَ ال
ِ ِب ه
الر ِ۪ ِج ِيم
َّ ان
ِ ط
(feiẕâ ḳara'te-lḳur'âne feste`iẕ
billâhi mine-şşeyṭâni-rracîm.)

Kur’an okuyacağın zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.




ÖNSÖZ
Bu kitap size çok sayıda Kur’an Mealini tek bir
kitapta ayet ayet okuma kolaylığı sağlayacaktır. Bu
meallerden biri “kelime meali” olarak verilmiştir.
Böylelikle Kur’an-ı Kerim'i okurken her bir ayetin kelime kelime anlamlarını ve diğer mealcilerin bu ayetle
ilgili çevirisini aynı satırda görebileceksiniz.
Kelime mealindeki kelimeler aşağıda açıklanan
faydanın elde edilebilmesi için SOLDAN SAĞA devam edecek şekilde yazılmıştır. Kelime mealindeki
“Türkçe” kelimeleri “soldan sağa doğru” arka arkaya
okuduğunuzda ayetin ne dediğini sadece kelime meali okuyarak çoğu zaman anlayabileceksiniz. Kitapta
kullanılan bu düzen sayesinde arka arkaya okuduğunuz "kelimelerin Türkçe anlamları" ile ayetin kafanızda neredeyse otomatik olarak anlaşılır cümleler haline
gelmeye başladığını göreceksiniz. Kelimeleri arka arkaya okurken zihninizde anlaşılır bir cümle haline
gelmeyen ayetlerde veya ayetin anlamına sadece kelime mealiyle emin olmadığınız durumlarda kelime
mealinin hemen sağında bulunan ayetin diğer farklı
meallerinden faydalanabileceksiniz. Bu önemli mealler de aynı ayete zaman zaman farklı mana vermiş
olabilmektedir.
Arapça harfler yine Arapça yazım kurallarına
uygun olarak sağdan sola yazılmıştır.
Bu kitabın bir başka kullanım şekli de şöyle
olabilmektedir. Okuyucu öncelikle beğendiği bir meali seçerek Kur’an-ı Kerim’i bu mealden baştan başa
okuyabilir. Beğendiği mealde anlayamadığı bir ayet
olursa, ilgili mealin sağ ve solunda bulunan diğer meallere bakarak ve hatta kelime kelime anlamdan yararlanarak ayetin anlamını daha iyi kavrayabilir.
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= ِبس ِْمadıyla ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
لر ْح ٰ َم ِن
َّ =اRahman الر ِح ِيم
َّ =Rahim
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ِ َّ ِ =Allah’a
ُ=ا َ ْل َح ْمدhamdolsun ّٰلل
ب
ِ = َرRabbi َ= ْال َعالَ ِمينAlemlerin
لر ْح ٰ َم ِن
َّ َ (=اO) Rahman’dır
الر ِح ِيم
َّ =Rahim’dir
..

Rahman,
Rahim
olan Allah´ın
adıyla
Hamd, tüm Her türlü öv- Hamd;
alemlerin gü yalnızca alemlerin
Rabbi olan Allah'a özgü- Rabbı AlAllah´a
dür, bütün
lah´a
mahsustur. alemlerin
mahsusRabbi,
tur.
Rahman ve Rahman,
RahRahim
Rahim,
man´dır,
Rahimdir.
Din gününün sahibi
(maliki)

Hesap Günü'nün Hakimi.

(Allah´ım!)
Yalnız sana
kulluk eder,
yalnız senden yardım
dileriz.

Yalnız Sana
kulluk eder;
ve yalnız
senden yardım dileriz.

َ ص َرا
ط
ِ =yoluna
ت
َ أ َ ْنعَ ْم.. َ=الَّذِينnimet verdiğin
َ =değil
علَ ْي ِه ْم
َ =kimselerin غي ِْر
علَ ْي ِه ْم
ُ = ْال َم ْغkendilerine gazab
ِ ضو
َ ..ب
edilmiş olanların = َو َلve
َ=الضَّالِينsapmışların

Kendilerine
nimet verdiklerinin
yoluna; gazaba uğrayanların ve
sapıkların
yoluna değil.

Nimet bahşettiklerinin
yoluna; gazab(ın)a uğrayanların ve
sapkınlarınkine değil!

Nimete
erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların
ve dalalete düşenlerinkine
değil.

=المElif lam mim

Elif Lâm
Mim

Elif-LamMim.

Elif, Lam,
Mim

= ٰذَ ِل َكişte o اب
ُ َ = ْال ِكتKitap
ْب
َ  َري..= َلhiç şüphe yoktur
= ِفي ِهkendisinde = ُهدًىyol göstericidir
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmüttakiler için

Doğru olduğu kuşkusuz olan bu
kitap, takva
sahipleri
için hidayet
kaynağıdır.

Üzerinde
hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi
kelam Allah'a
karşı sorumluluklarının
bilincinde
olanlara bir
rehber (olarak indirilmiş)tir,
Onlar ki, insan idrakini
aşa(n olguların varlığı)na
inanırlar ve
namazlarında dikkatli ve
devamlıdırlar; kendilerine verdiğimiz
rızıktan başkaları için
harcarlar,
Ve onlar (ey
peygamber),
sana indirilene de senden önce indirilmiş olana
da iman
ederler, öteki
dünyanın
varlığından
bütün kalpleriyle emindirler.
İşte Rablerinin gösterdiği
yolda yürüyenler onlardır, mutluluğa erişecek
olanlarda!

İşte bu kitab, onda
hiç bir
şüphe
yoktur,
müttekiler
için hidayettir.

= َما ِل ِكsahibidir =يَ ْو ِمgününün
ِين
ِ =الدDin
َّاك
َ = ِإيancak sana ُ=نَ ْعبُدkulluk ederiz
َّاك
َ = َوإِيancak senden
ُ =نَ ْست َ ِعyardım isteriz
ين
..

..

..

..

َ الص َرا
=اِ ْه ِدنَاbizi ilet ط
ِ =yola
يم
َ = ْال ُم ْست َ ِقdoğru
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verirler.

iz rızıktan
,,

َ(=يُ ْن ِفقُونAllah rızası için) harcarlar
,,

,,
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َيُؤْ ِمنُون.. َ= َوالَّذِينiman ederler
أ ُ ْن ِز َل..= ِب َماindirilene = ِإلَي َْكSana
أ ُ ْن ِز َل..= َو َماve indirilene (inanırlar)
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce
= َوبِ ْاْل ِخ َر ِةahirete de
َيُوقِنُون..= ُه ْمkesinlikle
..

Yine onlar
gerek sana
ve gerekse
senden önce indirilen
kitaplara
inanırlar ve
Ahiretten
hiç kuşku
duymazlar.
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=أُو ٰلَئِ َكişte onlar علَ ٰى
َ =üzeredirler
= ُهدًىbir hidayet
 َربِ ِه ْم,,= ِم ْنRablerinden
 ُه ُم,,= َوأُو ٰلَئِ َكve işte onlardır
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونumduklarına erenler
,,

,,

,,

,,

,,

İşte onlar
Rabblerinden gelen
hidayet yolundadırlar
ve kurtuluşa
erenlerdir.

,,
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ge- Unutma ki,
 َكفَ ُروا.. َالَّذِين..= ِإ َّنinkâr edenlere gelinc Kâfirlere
lince onları hakikati inkauyarsan da ra şartlanmış
e علَ ْي ِه ْم
َ ..س َواء
َ =onlar için birdir
uyarmasan olanlar için
َ
َ
da farket- kendilerini
َ
ْ
َ
=أأنذ ْرت ُه ْمonları uyarsan da
mez; onlar uyarıp uyarت ُ ْنذ ِْر ُه ْم..لَ ْم..=أ َ ْمuyarmasan da
iman etmaman fark
mezler.
etmez; onlar
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar
inanmazlar.
..
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Allah onla- Allah onların
= َخت َ َمmühürlemiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
rın kalblerini kalplerini ve
ve kulakla- kulaklarını
قُلُو ِب ِه ْم,,علَ ٰى
=onların
kalblerini
َ
rını mühür- mühürlemişَ
lemiştir, on- tir ve gözleri
س ْم ِع ِه ْم
َ = َوve kulaklarını
َ ,,عل ٰى
ların gözle- üzerinde de
ار ِه ْم
rinde perde bir perde
َ = َوgözlerine de
َ أ َ ْب,,علَ ٰى
ِ ص
vardır. On- vardır; dehَاوة
ları büyük şet verici bir
َ = ِغشperde inmiştir
bir azap
azap bekle= َولَ ُه ْمOnlar için vardır عذَاب
َ =bir azab beklemek- mektedir ontedir.
ları.
ع ِظيم
َ =büyük
,,
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اس
ِ َّالن.. َ= َو ِمنinsanlardan öyleleri de
 َيقُو ُل..= َم ْنderler =آ َمنَّاinandık
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a = َوبِ ْاليَ ْو ِمve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret
..

..

..

..

Din gününün
malikidir.

Yalnız
Sana
ibadet
ederiz ve
yalnız
Senden
yardım dileriz.
Bizleri doğ- Bizi dosdoğ- Bizi dosru yola ilet, ru yola ilet, doğru yola ilet.

Onlar görَ=الَّذِينonlar ki َ=يُؤْ ِمنُونinanıp
mediklerine
inanırlar,
ْ
ب
ِ =بِالغَ ْيgaybde(gizlide)
namazı kılarlar ve
َ= َويُ ِقي ُمونkılarlar
kendilerine
َ ص ََلة
verdiğimiz
َّ =الnamazlarını
rızıktan
 َرزَ ْقنَا ُه ْم,,= َو ِم َّماve kendilerine verdiğim başkalarına
,,

,,

2.
4

İbn Kesir

Rahman ve RAHMAN,
Rahim olan RAHİM ALAllah´ın
LAH ADINA
adıyla

Kimi insanlar var ki;
«Allah´a ve
Ahiret gününe inandık» derler,
ama aslında
inanmamışlardır.

Ve öyle kimseler var ki,
gerçekte
inanmadıkları halde Biz
Allah'a ve
Ahiret Günü'ne inanıyoruz derler.

Onlar ki
gayba
inanırlar.
Namazı
kılarlar ve
kendilerine rızık
olarak
verdiğimiz şeylerden de
infak
ederler.
Onlar ki
sana indirilene de,
senden
önce indirilmiş
olanlara
da inanırlar. Ve
onlar ahireti de
yakınen
tanırlar.
İşte onlar,
rablarından bir
hidayet
üzeredirler ve işte
onlar, felaha
erenlerdir.
Şüphesiz
ki o küfretmiş
olanları
uyarsan
da uyarmasan da
birdir,
inanmazlar.
Allah onların kalblerini ve
kulaklarını mühürlemiştir.
Gözlerinin üzerinde bir
perde
vardır ve
onlar için
büyük bir
azab vardır.
İnsanlardan öyleleri vardır
ki inanmadıkları
halde Allah´a ve
ahiret gününe
inandık,
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َ ِب ُمؤْ ِمنِين.. ُه ْم..= َو َماinanmadıkları halde

derler.
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َ =يُخَا ِدعُونaldatmağa çalışırlar
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve müminleri
َيَ ْخدَعُون,,= َو َماaldatamazlar
س ُه ْم
َ ُأ َ ْنف,,= ِإ َّلkendilerinden başkasını
َيَ ْشعُ ُرون,,= َو َماfarkında değiller
,,

,,

,,

,,
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Bunlar Allah´ı ve
müminleri
aldatmaya
çalışırlar.
Oysa sadece kendilerini aldatıyorlar, ama
bunun farkında değildirler.

(Aslında) onlar, (böylece)
Allah'ı ve
iman etmiş
olanları kandırmak isterler. Halbuki
kendilerinden
başka kimseyi kandıramazlar; ve
bunu da fark
etmezler.

Onların
Kalpleri hasقُلُو ِب ِه ْم..=فِيonların kalblerinde
kalplerinde talıklıdır, Alhastalık
lah hastalık= َم َرضhastalık vardır
vardır, Allah larını daha
da bu has- da artırmıştır
 =فَزَ ادَ ُه ُمartırmıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
talıklarını ve ısrarlı yaضا
arttırmıştır, lanlarından
ً = َم َرhastalıklarını
bu yalancı- dolayı onları
= َولَ ُه ْمonlara vardır عذَاب
َ =bir azab lıkları yü- şiddetli bir
zünden on- azap bekle=أ َ ِليمacı
ları acı bir mektedir.
bekْ
َيَك ِذبُون.. َكانُوا..=بِ َماyalan söylemelerin azab
lemektedir.
..
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..

..

..
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den ötürü
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قِي َل,,= َو ِإذَاdenildiği zaman = َل ُه ْمonlara Onlara
«yeryüzünde bozgunت ُ ْف ِسد ُوا,,= َلbozgunculuk yapmayın
culuk çıَ
ْ
karmayın»
ض
ِ اْل ْر,,=فِيyeryüzünde
denildiği
=قَالُواderler = ِإنَّ َماsadece =ن َْح ُنbiz vakit «Biz
yapıcı, düَص ِل ُحون
ْ = ُمdüzelticileriz
zeltici kim,,

,,

,,

seleriz»
derler.

=أ َ َلİyi bilin ki = ِإنَّ ُه ْمmuhakkak
= ُه ُمonlar َ= ْال ُم ْف ِسد ُونbozgunculardır
= َو ٰلَ ِك ْنfakat
َ َي ْشعُ ُرون..= َلanlamazlar

İyi bilesiniz
ki, onlar
bozguncuların ta kendileridir, fakat
bunun farkında değildirler...

= َو ِإذَاzaman =قِي َلdenildiği
=لَ ُه ْمonlara = ِآمنُواiman edin
= َك َماgibi َ=آ َمنinandıkları
اس
ُ َّ=النinsanların =قَالُواderler
=أَنُؤْ ِم ُنinanır mıyız? = َك َماgibi
َ=آ َمنinandığı سفَ َها ُء
ُّ =الbeyinsizlerin
=أ َ َلiyi bilin ki = ِإنَّ ُه ْمdoğrusu onlar
سفَ َها ُء
ُّ ال,,= ُه ُمasıl beyinsizler kendileridir
= َو ٰلَ ِك ْنfakat َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

Onlara
«Halk nasıl
iman etti ise
siz de öyle
iman edin»
denildiği
zaman «Biz
hiç beyinsiz
ayaktakımı
gibi iman
eder miyiz?» derler.
Asıl beyinsiz ayaktakımı kendileridir, ama
bunu bilmiyorlar.

= َوإِذَاzaman =لَقُواrastladıkları
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinanmış olanlara
=قَالُواderler =آ َمنَّاinandık
= َوإِذَاve zaman = َخلَ ْواyalnız kaldıkları
اطي ِن ِه ْم
َ ..= ِإلَ ٰىşeytanlarıyla
ِ َشي
=قَالُواderler = ِإنَّاbiz
= َم َع ُك ْمsizinle beraberiz
ن َْح ُن..=إِنَّ َماbiz sadece
َ(= ُم ْست َ ْه ِزئُونonlarla) alay ediyoruz

Onlar müminler ile
karşılaştıkları zaman
«inandık»
derler. Fakat şeytanları, elebaşları ile başbaşa kaldıkları zaman
«Biz sizin
yanınızdayız, onlarla
sadece alay
ediyoruz»
derler.

ُ = َي ْستَ ْه ِزalay eder
َّ =Allah da ئ
ُاّٰلل
=بِ ِه ْمkendileriyle
= َو َي ُمدُّ ُه ْمve onları bırakır
ُ ,,=فِيtaşkınlıkları içinde
ط ْغ َيا ِن ِه ْم
َ=يَ ْع َم ُهونbocalayıp dururlar

Aslında onlarla alay
eden ve
kendilerini
azgınlıkları
içinde debelenmeye bırakan Allah´tır.

=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
ا ْشت َ َر ُوا.. َ=الَّذِينsatın aldılar
َ=الض َََّللَةsapıklığı
=بِ ْال ُهدَ ٰىhidayet karşılığında
ْ  َربِ َح..=فَ َماkâr etmedi
ت
ارت ُ ُه ْم
َ =تِ َجticaretleri
 َكانُوا..= َو َماolmadılar
َ= ُم ْهتَدِينdoğru yolu bulanlardan

Onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın
alan kimselerdir. Bu
yüzden yaptıkları ticaretten kazanç elde
edememişler ve de hidayete
erememişlerdir.

= َمثَلُ ُه ْمOnların durumu
= َك َمث َ ِلdurumu gibidir
َا ْست َ ْوقَد,,=الَّذِيyakan kişinin
َارا
ً =نateş
ْ ضا َء
ت
َ َ أ,,=فَلَ َّماaydınlatır aydınlatmaz
ُ َح ْولَه,,= َماçevresini َب
َ =ذَهgiderdi

Onların durumu karanlıkta ateş
yakan kimseler gibidir.
Ateş etraflarını aydınlattığı zaman Allah
onların aydınlıklarını
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İbn Kesir

Onlara Yeryüzünde yozlaşmaya ve
çürümeye yol
açmayın!
dediklerinde
Biz sadece
düzeltmeye
ve iyileştirmeye çalışıyoruz! diye
cevap verirler.
Gerçekte onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol
açan kimselerdir, ama
bunu (kendileri de) idrak
etmezler.
Onlara: Diğer
insanların
inandığı gibi
inanın! denildiğinde, (Şu)
dar kafalıların inandığı
gibi mi? diye
cevap verirler. Gerçekte
onlardır dar
kafalılar,
ama bunu
bilmezler.

Ve iman etmiş olanlarla
karşılaştıkları
zaman da,
Biz de (sizin
gibi) inanıyoruz! iddiasında bulunurlar; ama şeytani dürtüleriyle baş başa kaldıklarında, Aslında biz sizin
yanınızdayız,
onlarla sadece eğleniyoruz derler.
Allah da bu
alaycı tavırlarından dolayı
onlara hak
ettikleri karşılığı verecek
ve onları
küstahlıkları
ile baş başa
şaşkınca bocalamaya
terk edecektir.
(Çünkü) onlar, hidayete
karşılık sapıklığı satın
almışlar,
ama ne (bu)
ticaretleri onlara fayda
sağlamış, ne
de (başka bir
şekilde) hidayet bulmuşlardır.

Onların hali,
ateş yakan
öyle kimselerin haline
benzer ki, o
(ateş), çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah,
görmesinler
diye ışıklarını

Allah´ı
da, iman
edenleri
de aldatmaya çalışırlar.
Oysa
kendilerinden
başkasını
aldatamazlar
da, bunun
farkında
değiller.
Kalblerinde hastalık vardır.
Allah da
hastalıklarını artırdı. Yalan söylemekte
olduklarından
dolayı onlara elem
verici bir
azab vardır.
Kendilerine: yeryüzünde
bozgun
çıkarmayın, denildiğinde, biz
ancak ıslah edicileriz, derler.
Bilesin ki
onlar, fesadçıların
ta kendileridir de
bunun farında değiller.
Onlara;
insanların
inandıkları gibi siz
de inanın,
denilince;
o beyinsizlerin
inandığı
gibi mi biz
de inanacağız?
derler. Bilesin ki
asıl beyinsizler
onlardır
da bunu
bilmezler.
Mü´minler
e rastlayınca;
inandık,
derler.
Şeytanları ile başbaşa kalınca da;
biz sizinle
beraberiz,
onlarla
sadece
istihza
etmekteyiz, derler.
Allah da
onlarla istihza eder
ve azgınlıklarında
şaşkın bir
halde dolaştırır.

Onlar; hidayet
karşılığı
sapıklığı
satın almış kimselerdir.
Ticaretleri
kendilerine kar
sağlamamıştır.
Ve onlar
hidayete
ermişlerden değildirler.
Onların
misali;
ateş yakan kimsenin misali gibidir
ki, ateş
çevresindekileri
aydınlatınca, Al-
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َّ =Allah ور ِه ْم
ُاّٰلل
ِ ُ= ِبنonların nurunu
= َوت َ َر َك ُه ْمve onları bıraktı
ُ ,,=فِيkaranlıklar içinde
ظلُ َمات
َْص ُرون
ِ يُب,,= َلgörmezler

gidererek alıp onları zikendilerini firi karanlığa
hiçbir şey gömer;
göremeyecekleri koyu
bir karanlıkta bırakır.

صم
ُ =sağırdırlar =بُ ْكمdilsizdirler
ع ْمي
ُ =kördürler =فَ ُه ْمonlar
َ َي ْر ِجعُون..= َلdönmezler

Onlar sağır,
dilsiz ve
kördürler.
Bu yüzden
geri dönemezler.

Onlar, sağır,
dilsiz, kördürler; ve (artık)
geriye dönüşleri de
yoktur.

=أ َ ْوya da (onlar)
ص ِيب
َ = َكboşanan yağmur gibi
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten =فِي ِهiçinde
ِ س َم
ُ =karanlıklar
ظلُ َمات
= َو َرعْدve gök gürlemesi
= َو َب ْرقve şimşek (ler)
َ=يَ ْجعَلُونtıkarlar
صابِ َع ُه ْم
َ َ =أparmaklarını
آذَانِ ِه ْم,,=فِيkulaklarına
ق
َّ ال,, َ= ِمنyıldırım seslerinden
ِ ص َوا ِع
= َحذَ َرkorkusuyla ت
ِ = ْال َم ْوölüm
َّ = َوoysa Allah
ُاّٰلل
= ُم ِحيطtamamen kuşatmıştır
َ=بِ ْال َكافِ ِرينinkârcıları

Ya da onların durumu
koyu bulutlu, şimşekli
ve gürültülü
bir gökyüzünün yağmuruna tutulmuş,
ölüm korkusu içinde
yıldırımlara
karşı parmakları ile
kulaklarını
tıkayan
kimselere
benzer. Allah kâfirleri
çepeçevre
kuşatandır.

Ya da (onların durumu)
gökten zifiri
karanlıklar
içinde gök
gürültüsü ve
şimşekle gelen şiddetli
bir sağanağ(a benzer): Ölümün
dehşeti içinde yıldırımlardan korunmak için
parmakları
ile kulaklarını
tıkarlar, ama
Allah hakikati
inkar edenleri (kudreti ile)
kuşatır.

lah onların ışığını
giderdi.
Karanlıkların içerisinde
görmez
halde bırakıverdi.
Sağırdırlar, dilsizdirler,
kördürler.
Onlar artık dönmezler.
Yahut
gökten
inen sağnağa tutulmuş
gibilerdir
ki; onda
karanlıklar, gök
gürültüsü
ve şimşek
vardır.
Yıldırımlardan
ölmek
korkusuyla parmaklarını
kulaklarına tıkarlar. Allah
kafirleri
çepeçevre kuşatıcıdır.

ُ= َي َكادneredeyse = ْال َب ْر ُقşimşek
َ =يَ ْخkapıverecek
ف
ُ ط
ار ُه ْم
َ ص
َ =أ َ ْبgözlerini = ُكلَّ َماzaman
ضا َء
َ َ =أaydınlattığı =لَ ُه ْمonları
= َمش َْواyürürler =فِي ِهo(nun ışığı)nda
ْ َ أ..= َو ِإذَاkaranlık çökünce
ظلَ َم
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine =قَا ُمواdikilip kalırlar
= َولَ ْوeğer =شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
َب
َ =لَذَهelbette götürürdü
س ْم ِع ِه ْم
َ = ِبişitmelerini
ار ِه ْم
َ = َوأ َ ْبve görmelerini
ِ ص
=إِ َّنŞüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرgücü yeter

Şimşek onların görme
yeteneklerini nerede
ise alıverecek. Çevrelerini aydınlatınca şimşeğin ışığı
altında yürürler, fakat
üzerlerine
karanlık çökünce oldukları yerde kalakalırlar. Allah dileseydi, onların işitme
ve görme
yeteneklerini büsbütün
giderirdi.
Hiç kuşkusuz Allah
her şeyi yapabilir.

Çakan şimşekler neredeyse gözlerini alıverir;
ışık verince
hareket ederler, karanlık
çökünce oldukları yerde
çakılıp kalırlar. Şayet Allah dileseydi,
onları işitme
ve görme
(yetenek)lerinden
yoksun bırakabilirdi:
Çünkü Allah
her şeye kadirdir.

اس
ُ َّالن,,أَيُّ َها,,=يَاey insanlar
=ا ْعبُد ُواkulluk edin = َربَّ ُك ُمRabbinize
 َخلَقَ ُك ْم,,=الَّذِيsizi yaratan
قَ ْب ِل ُك ْم,, ِم ْن,, َ= َوالَّذِينve sizden öncekileri
=لَ َعلَّ ُك ْمki َ=تَتَّقُونkorunasınız

Ey insanlar,
sizi ve sizden öncekileri yaratmış
olan Allah´a
kulluk ediniz
ki; Allah´ın
azabından
korunabilesiniz.

Ey insanlar!
Sizi ve sizden önce yaşamış olanları yaratan
Rabbinize
kulluk edin
ki, O'na karşı
sorumluluğunuzun bilincine varasınız.
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O ki, size O ki, yeryü=الَّذِيO (Rab) ki = َج َع َلkıldı
yeri döşek, zünü size bir
göğü tavan dinlenme yeَ
ْ
=لَ ُك ُمsizin için ض
ر
اْل
=yeri
َ ْ
yaptı ve
ri, gökyüzünü
gökten
su
bir çardak
ً=فِ َراشاdöşek س َما َء
َّ = َوالve göğü
indirip onun yapmış, gök=بِنَا ًءbina = َوأ َ ْنزَ َلve indirdi
aracılığı ile ten su indirsize rızık
miş ve onunاء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءsu
ِ س َم
olarak top- la size rızık
raktan çeşit- olarak mey=فَأ َ ْخ َر َجçıkardı =بِ ِهonunla
li ürünler çı- veler çıkarkardı. O
mıştır: O
ت
ِ الث َّ َم َرا.. َ= ِمنçeşitli ürünler
halde O´na halde (Bir ve
bile bile eş- Tek İlah ol= ِر ْزقًاrızık olarak =لَ ُك ْمsizin için
ler koşma- duğunu) bile
yınız.
bile Allah'a
ت َ ْج َعلُوا..=فَ ََلÖyleyse koşmayın
ortaklar
koşmayın.
ِ= ِ َّّٰللAllah’a =أ َ ْندَادًاeşler = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz de
َ=ت َ ْعلَ ُمونbile bile
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= َوإِ ْنEğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz =فِيiçinde
= َريْبşüphe
ن ََّز ْلنَا,,= ِم َّماindirdiğimizden
ع ْب ِدنَا
َ ,,علَ ٰى
َ =kulumuz (Muhammed)e
=فَأْتُواhaydi getirin ورة
ُ ِ=بbir sure
َ س
 ِمثْ ِل ِه,, = ِم ْنonun gibi عوا
ُ = َوا ْدçağırın
ُ =şahitlerinizi
ش َهدَا َء ُك ْم
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru
,,

Eğer kulumuz Muhammed´e
indirdiğimiz
Kur´ân´ın
doğruluğundan
şüpheli iseniz, haydi
onunkilere
benzer bir
sure ortaya
getiriniz ve
davanızda
sadık iseniz, bu hususta Allah´ın dışındaki şahitlerinizi
yardıma
çağırınız.
Eğer bunu
=yok eğer
yapamazsanız - ki
.. =yapmadınızsa
asla yapa..
=ki asla yapamayacaksınız mayacaksınız- yakıtı
=o halde sakının
=ateşten insanlar ile
taşlar olan
=ki
=yakıtı
ve kâfirler
,,
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فَإ ِ ْن
لَ ْم ت َ ْف َعلُوا
َولَ ْن ت َ ْفعَلُوا
فَاتَّقُوا
َوقُودُهَا الَّتِي
..

..

..

..

..

..

ار
َ َّالن

Eğer kulumuz (Muhammed)'e
katımızdan
safha safha
indirdiğimiz
vahyin bir
kısmından
şüphe ediyorsanız o
zaman aynı
değerde bir
sure getirin
(de görelim)
ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da
size şahitlik
etmeleri için
çağırın.
Eğer bunu
yapamıyorsanız -ki kesinlikle yapamayacaksınız- o zaman yakıtı
insanlar ve
taşlar olan,

Az kalsın
şimşek
gözlerini
alıverecek. Onları aydınlattıkça
ışığında
yürürler.
Üzerlerine karanlık basınca dikilip
kalıverirler. Şayet
Allah, dileseydi
onların
işitmelerini de,
görmelerini de giderirdi.
Muhakkak ki Allah, her
şeye Kadir´dir.
Ey insanlar; sizi
de, sizden öncekileri
de yaratan Rabbınıza
ibadet
edin, ta
ki, takva
sahibi
olasınız.
O ki; yeryüzünü
sizin için
bir döşek,
göğü de
bir bina
yaptı.
Gökten
su indirip
onunla
türlü türlü
meyvelerden sizin için rızık çıkardı. O halde bile bile Allah´a
eşler
koşmayınız.
Eğer siz,
kulumuza
indirdiğimizden
şüphede
iseniz,
haydin
ona benzer bir sure getirin.
Allah´dan
başka
şahidlerinizi de
çapırın;
eğer doğru sözlüler iseniz...

Fakat yapamazsınız-ki yapamayacaksınızo halde
yakıtı insanlarla
taşlar
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اس
ُ َّ=النinsanlar
ُ ارة
َ = َو ْال ِح َجve taşlardır
ْ =أ ُ ِعدhazırlanmış
َّت
َ= ِل ْل َكافِ ِرينinkârcılar için

için hazırlanmış olan
Cehennem
ateşinden
korkunuz.

hakikati inkar
edenler için
hazırlanmış
ateşi bekleyin!

olan ateşten sakının. O kafirler için
hazırlanmıştır.

= َوبَ ِش ِرmüjdele َ=الَّذِينkimseleri
=آ َمنُواinanan ع ِملُوا
َ = َوve işleyen
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الsalih işler =أ َ َّنmuhakkak
=لَ ُه ْمonlar için vardır = َجنَّاتcennetler
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar = ُكلَّ َماher
= ُر ِزقُواrızıklandırıldıklarında
= ِم ْن َهاonlardaki ث َ َم َرة,,= ِم ْنmeyveden
= ِر ْزقًاrızk olarak =قَالُواderler
= ٰ َهذَاBu
 ُر ِز ْقنَا,,=الَّذِيrızıklandığımız şeydir
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce = َوأُتُواverilmiştir
= ِب ِهonlara = ُمتَشَا ِب ًهاona benzer
= َولَ ُه ْمOnlar için vardır = ِفي َهاorada
َ = ُمtertemiz
=أ َ ْز َواجeşler ط َّه َرة
= َو ُه ْمve onlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaklardır

İman edip
iyi ameller
işleyenleri,
ağaçları altından nehirler akan
Cennetler
ile müjdele.
Onlara rızık
olarak her
yeni meyve
sunulduğunda «Bu
daha önce
bize sunulan falanca
meyvedir»
derler, onlara birbirinden ayırd
edemeyecekleri rızıklar verilir.
Hem onlara
orada el
değmemiş,
tertemiz eşler verilecektir. Onlar
orada ebedi
olarak kalacaklardır.

Ama imana
ermiş olup
doğru ve yararlı işler yapanlara, içlerinden ırmaklar akan has
bahçelerin
kendilerine
ait olacağını
müjdele! Onlara ne zaman rızık
olarak oradan bazı
ürünler bahşedilse, Bunlar, bize daha önce
bahşedilenlerin aynısıymış diyecekler. Çünkü
onlara
o(geçmişte
tadılanlar)ı
hatırlatacak
şeyler verilecek. Onlar,
orada tertemiz eşler bulacaklar ve
orayı mesken edinecekler.

İman
eden, salih ameller işleyenlere;
altından
ırmaklar
akan
cennetlerin kendileri için
olduğunu
müjdele.
Onlara ne
zaman
bunlardan
bir meyve
rızık olarak verilirse bu,
evvelce
rızıklandığımız
şeydi,
derler.
Onlara
birbirine
benzeyen
(böyle
nimetler)
verilecek.
Onlar için
orada
temiz eşler de
vardır.
Hem onlar orada
temelli
kalıcıdırlar.
Şüphe
yok ki, Allah, bir
sivri sineği ve ondan küçük bir
şeyi misal
getirmekten çekinmez.
İman etmiş olanlar bunun
Rablarından bir
gerçek
olduğunu
bilirler.
Kafirler
ise; Allah
bu misali
vermekle
ne murad
etmiş?
derler. Allah onunla bir çoğunu sapıtır, bir
çoğunu
da hidayete erdirir. Bununla fasıklardan
başkasını
saptırmaz.
Allah´ın
ahdini
pekiştirdikten
sonra bozanlar,
birleştirilmesini
emrettiği
şeyi koparanlar,
yeryüzünde fesad çıkaranlar, işte onlar
hüsrana
uğrayanların ta
kendileridir.

..

..

2.
25

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.
26

Allah bir siv- Bakın, Allah,
= ِإ َّنmuhakkak اّٰلل
َ َّ =Allah
risineği ve bir sivrisineği
(biyolojik
(hatta) ondan
َ
َ
يَ ْست ْحيِي..=لçekinmez
açıdan)
daha küçük
ب
َ يَض ِْر..=أ َ ْنvermekten = َمثَ ًَلmisal onun daha bir şeyi örnek
üstünde
getirmekten
ًضة
olan
bir
kaçınmaz.
و
ع
ب
..
ا
م
=bir
sivrisineği
َ ُ َ َ
canlıyı ör- İmana ermiş
=فَ َماhatta olanı
nek olarak olanlara gegöstermek- lince, onun
=فَ ْوقَ َهاonun da üstünde
ten çekin- Rablerinden
mez. İman gelen bir haَ
َّ
=فَأ َّماgerçekten َ=الذِينkimseler
edenler
kikat olduğuonun
Rabbnu bilirler.
=آ َمنُواinanan َ=فَ َي ْعلَ ُمونbilirler
leri tarafın- Hakikati inُ=أَنَّهkesinlikle o = ْال َح ُّقhaktır (gerçektir) dan ortaya kara şartkonmuş bir lanmış olan َربِ ِه ْم..= ِم ْنRablerinden = َوأ َ َّماise gerçek ol- lar ise, Bu
duğunu bi- örnek ile Alَ=الَّذِينedenler = َكفَ ُرواinkâr
lirler. Kâfir- lah ne deler ise
mek istiyor
َ=فَ َيقُولُونderler = َماذَاneyi
´Allah ne
acaba? deramaçla
bu
ler. Bu yolla
َّ =Allah
َ=أ َ َرادistedi (kasdetti) ُاّٰلل
örneği gös- Allah, bir çoterdi?» der- ğunu saptı= َمث َ ً اmisalle
= ِب ٰ َهذَاbu َل
ler. Allah bu rırken bir çoörnek ile bir ğunu da doğُض ُّل
ي
=saptırır
ه
ب
=onunla
ِِ
ِ
çoklarını
ruya yöneltir,
sapıklığa
fakat fasıkَ
يرا
ً =ك ِثbir çoğunu
düşürür ve lardan baş= َو َي ْهدِيve yine yola getirir =بِ ِهonunla bir çoklarını kasını sapda hidayete tırmaz.
يرا
ً = َك ِثbir çoğunu
erdirir:
Onunla saُض ُّل
ِ ي..= َو َماsaptırmaz =بِ ِهonunla dece fasıksapıklı=إِ َّلbaşkasını َ= ْالفَا ِسقِينfâsıklardan ları
ğa düşürür.
..
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َ=الَّذِينonlar ki َ= َي ْنقُضُونbozarlar
َّ =Allah’a
َع ْهد
َ =verdikleri sözü ِاّٰلل
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
= ِميثَاقِ ِهsöz verip bağlandıktan
َ = َو َي ْقkeserler = َماşeyi
َطعُون
=أ َ َم َرemrettiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=بِ ِهkendisiyle
ص َل
َ يُو,,=أ َ ْنbirleştirmesini
َ= َويُ ْف ِسدُونve bozgunculuk yaparlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayanlar

Onlar ki, Allah´a vermiş
oldukları
sözü kesin
bir ahit haline getirdikten sonra
bozarlar, Allah´ın sürdürülmesini
emretmiş
olduğu ilişkileri keserler ve yeryüzünde
bozgunculuk çıkarırlar. İşte onlar hüsrana
uğrayanlardır.

Onlar ki, (fıtratlarına)
yerleştikten
sonra Allah'a
karşı taahhütlerini bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi
koparıp ayırır
ve yeryüzünü
fesada verirler: İşte bunlardır hüsrana uğrayanlar.

ْف
َ = َكيnasıl َ=ت َ ْكفُ ُرونinkâr edersiniz
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َو ُك ْنت ُ ْمsiz idiniz
=أ َ ْم َواتًاölüler =فَأ َ ْحيَا ُك ْمO sizi diriltti
=ث ُ َّمsonra =ي ُِميت ُ ُك ْمöldürecek
=ث ُ َّمsonra =ي ُْح ِيي ُك ْمdiriltecek
=ث ُ َّمsonra =إِلَ ْي ِهO’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Allah´ı nasıl
inkâr edersiniz ki, sizleri ölü iken
o diriltti,
sonra sizi
öldürüp tekrar diriltecek, sonra
da yine
O´na döneceksiniz.

Cansız iken
size hayat
veren ve sizi
ölüme götüren, sonra
tekrar hayata
kavuşturan
ve (sonunda)
Kendisine
döndürüleceğiniz Allah'ı nasıl inkar edersiniz?

= ُه َوO =الَّذِيki َ= َخلَقyarattı
=لَ ُك ْمsizin için = َماne =فِيvarsa

O ki, yeryüzünde bulunan bütün
varlıkları sizin için ya-
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Nasıl oluyor da Allah´ı inkar
ediyorsunuz?
Halbuki
siz ölüler
iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek,
sonra tekrar diriltecek, en
sonunda
yalnız
O´na
döndürüleceksiniz.
Ve dünya
Yerde ne
üzerinde ne varsa
varsa sizin hepsini
için yaratan, sizin için
plan ve tasa- yaratan,
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ض
ِ = ْاْل َ ْرyeryüzünde = َج ِميعًاhepsini
=ث ُ َّمsonra =ا ْست َ َو ٰىyöneldi
اء
َّ ال,,=إِلَىgöğe
ِ س َم
س َّوا ُه َّن
َ َ=فonları düzenledi س ْب َع
َ =yedi
س َم َاوات
َ =gök (olarak)  = َو ُه َوve O
= ِب ُك ِلher ش ْيء
َ =şeyi ع ِليم
َ =bilir

rattı. Sonra
da göklere
yönelerek
onları yedi
gök olarak
düzenledi.
O her şeyi
bilir.

rımını göklere uygulayıp
onları yedi
gök şeklinde
düzenleyen
O'dur; ve
yalnızca
O'dur her şeyin tam bilgisine sahip
olan.

sonra göğe yönelip onları
yedi gök
halinde
düzenleyen
O´dur. O,
her şeyi
bilendir.

= َو ِإ ْذbir zamanlar =قَا َلdedi ki
= َرب َُّكRabbin = ِل ْل َم ََلئِ َك ِةmeleklere
=إِنِيşüphesiz ben
= َجا ِعلyaratacağım
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
ً= َخ ِليفَةbir halife
=قَالُواdediler (melekler)
=أَت َ ْج َع ُلmi yaratacaksın? =فِي َهاorada
= َم ْنkimse ُ =يُ ْف ِسدbozgunculuk yapan
=فِي َهاorada ُ= َويَ ْس ِفكkan
الد َما َء
ِ =döken = َون َْح ُنoysa biz
س ِب ُح
َ ُ=نtesbih ediyor
ِك
َ =بِ َح ْمدseni överek
ِس
ُ = َونُقَدve takdis ediyoruz =لَ َكseni
=قَا َلdedi = ِإنِيşüphesiz ben
=أ َ ْعلَ ُمbilirim = َماşeyleri
َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmediğiniz

Hani
Rabb´in,
meleklere
«Ben yeryüzünde bir
halife yaratacağım»
demişti. Melekler «Ya
Rabbi sen
yeryüzünde
kargaşalık
çıkaracak,
kanlar dökecek birini
mi yaratacaksın?
Oysa biz
seni överek
tesbih ediyor, takdis
ediyoruz»
dediler. Allah meleklere «Ben sizin bilmediklerinizi
bilirim´ dedi.

İşte o zaman
Rabbin meleklere: Bakın, Ben yeryüzünde ona
sahip çıkacak birini yaratacağım!
demişti. Onlar: Seni övgüyle yüceltip takdis
eden bizler
dururken,
orada bozgunculuğa ve
yozlaşmaya
yol açacak
ve kan dökecek birini mi
yaratacaksın? dediler.
(Allah) Sizin
bilmediğiniz
(çok şey var,
onları) Ben
bilirim! diye
cevapladı.

Hani
Rabbın
meleklere: Ben,
yeryüznde bir halife yaratacağım,
demişti
de melekler: Biz
seni
hamd ile
tesbih,
takdis
eder dururken
yeryüzünde fesad çıkarıp, kanlar
dökecek
kimse mi
yaratacaksın?
demişlerdi. Allah
da: Sizin
bilmediklerinizi
ben bilirim, buyurmuştu.
Allah,
Adem´e
bütün
isimleri
öğretmiş,
sonra onları meleklere
göstererek: Eğer
sadıklardan iseniz, bunların adlarını bana
söyleyin,
buyurmuştur.
Melekler
ise: Sana
tesbih
ederiz,
bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok.
Alim, Hakim Sensin Sen,
demişlerdi.

,,

,,

2.
30

..

,,

..

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2.
31

Allah,
Ve O,
علَّ َم
َ = َوve öğretti =آدَ َمAdem’e
Adem´e bü- Adem'e her
tün isimleri şeyin ismini
= ْاْل َ ْس َما َءisimleri = ُكلَّ َهاbütün
öğretti. Son- öğretti, sonra
ُ=ث َّمsonra ض ُه ْم
bütün
onları melekَ ع َر
َ =onları sunup ranesneleri
lerin önüne
 ْال َم ََلئِ َك ِة,,علَى
َ =meleklere =فَقَا َلdedi meleklere koydu ve
göstererek, Dedikleriniz
=أ َ ْن ِبئُو ِنيbana söyleyin
«Haydi,
doğruysa
eğer
davahaydi bu
اء
ِ = ِبأ َ ْس َمisimlerini = ٰ َهؤ َُل ِءonların nızda haklı (şeylerin)
iseniz, bun- isimlerini Ba=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
ların isimle- na söyleyin
rini bana
bakalım!dedi.
َصا ِدقِين
َ =doğru kimseler
söyleyin»
,,
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=قَالُواdediler ki
س ْب َحان ََك
ُ =Seni tesbih ederiz = َلyoktur
لَنَا..= ِع ْل َمbilgimiz = ِإ َّلbaşka
علَّ ْمتَنَا
َ ..= َماsenin bize öğrettiğinden
=إِنَّ َكşüphesiz sen ت
َ =أ َ ْنsen
= ْال َع ِلي ُمbilen = ْال َح ِكي ُمhakim olansın
..
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Melekler
«Ya Rabbi,
sen yücesin, bizim
senin bize
öğrettiklerin
dışında hiçbir bilgimiz
yoktur, hiç
şüphesiz
sen herşeyi
bilirsin ve
her yaptığın
yerindedir»
dediler.

(=قَا َلAllah) dedi ki آدَ ُم,,= َياey Adem Allah,
Adem´e
«Ey Adem,
َ
ْ
ْ
=أنبِئ ُه ْمbunlara haber ver
bunlara o
nesnelerin
= ِبأ َ ْس َمائِ ِه ْمonların isimlerini
adlarını bilأ َ ْن َبأ َ ُه ْم,,=فَلَ َّماbunlara haber verince
dir» dedi.
Adem, me=بِأ َ ْس َمائِ ِه ْمonların isimlerini
leklere bütün nesne(=قَا َلAllah) dedi ki
lerin isimlebildirinَ
َ
أقُ ْل,,=ألَ ْمdememiş miydim? =لَ ُك ْمsize rini
ce Allah,
onlara «Ben
=إِنِيşüphesiz ben =أ َ ْعلَ ُمbilirim
size,
َ =gayblarını ت
ْب
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin ´göklerin ve
َ غي
yerin bütün
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َوأ َ ْعلَ ُمve bilirim gizliliklerini,
ayrıca sizin
= َماşeyleri َ=ت ُ ْبد ُونsizin açıkladıklarınız bütün açığa
vurdukları= َو َماve şeyleri = ُك ْنت ُ ْمolduğunuz
nız ve içinizde sakَ=ت َ ْكت ُ ُمونgizlemekte
ladıklarınızı
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Onlar: Sen
kudret ve
egemenlikte
kusursuz ve
eksiksizsin!
Senin bize
bildirdiğin dışında bir bilgimiz yoktur.
Doğrusu yalnız Sensin
her şeyi bilen, gerçek
hikmet Sahibi! diye cevap verdiler.
O: Ey Adem,
bu (şeylerin)
isimlerini onlara bildir!
buyurdu.
(Adem) isimleri onlara
bildirince (Allah): Size,
'göklerin ve
yerin gizli
gerçeğini,
açıkladıklarınızın ve gizlediklerinizin
tümünü yalnız Ben bilirim' dememiş
miydim? dedi.
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= َو ِإ ْذhani =قُ ْلنَاdemiştik
= ِل ْل َم ََلئِ َك ِةMeleklere
=ا ْس ُجد ُواsecde edin = ِْلدَ َمAdem’e
س َجد ُوا
َ َ=فhemen secde ettiler
= ِإ َّلhariç يس
َ = ِإ ْب ِلİblis =أَبَ ٰىkaçındı
= َوا ْست َ ْك َب َرkibirlendi َ= َو َكانve oldu
َ ْال َكافِ ِرين.. َ= ِمنinkârcılardan

bilirim´ dememiş miydim?» dedi.
Hani biz
meleklere
«Adem´e
secde ediniz» dedik
de hemen
secde ettiler. Yalnız
iblis kaçındı, kendini
büyük gördü ve kâfirlerden oldu.

= َوقُ ْلنَاdedik ki آدَ ُم,,= َياey Adem
=ا ْس ُك ْنoturun ت
َ =أ َ ْنsen
= َوزَ ْو ُج َكve eşin َ= ْال َجنَّةcennette
= َو ُك ََلyiyin = ِم ْن َهاondan
َ = َرbol bol
غدًا
ُ = َحيdilediğiniz yerde
 ِشئْت ُ َما,,ْث

Dedik ki;
«Ey Adem,
sen ve eşin
Cennete
yerleşiniz,
oranın yiyeceklerinden
istediğinizi
bolbol yiyiniz, fakat şu
ağaca ya-
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İbn Kesir
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Sonra Meleklere (Haydi!)
Adem'in
önünde yere
kapanın dediğimizde İblis dışında
hepsi yere
kapandı, o
ise reddetti
ve (üstelik)
küstahça böbürlendi:
Böylece hakkı inkar
edenlerden
oldu.
Ve (sonra)
Ey Adem
dedik: Sen
ve eşin bu
bahçeye yerleşin ve orada dilediğinizden serbestçe yiyin;
ancak bir tek
şu ağaca

Allah: Ey
Adem,
onları`adları
ile kendilerine bildir, dedi.
Adem,
adlarını
söyleyince; Size
demedim
mi ki ben,
göklerin
de, yerin
de gizliliklerini muhakkak
bilirim. Ve
sizlerin
neyi açıklayıp neyi
gizler olduğunuzu
da bilirim,
buyurdu.
Hani meleklere:
Adem´e
secde
edin demiştik de
onlar hemen secde edivermişlerdi. Sadece şeytan kaçınmış,
büyüklük
taslamış
ve kafirlerden
olmuştu.
Ve demiştik ki: Ey Âdem,
Sen,
eşinle birlikte Cennette
otur. Dilediğiniz
yerlerde
onun
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ت َ ْق َربَا,,= َو َلyaklaşmayın = ٰ َه ِذ ِهşu
َّ =الağaca =فَت َ ُكونَاolursunuz
َ ش َج َرة
َّ ,, َ= ِمنzalimlerden
َالظا ِل ِمين

naşmayınız,
yoksa zalimlerden
olursunuz.»

yaklaşmayın
ki zalimlerden olmayasınız.

=فَأَزَ لَّ ُه َماderken onlar(ın ayağın)ı kaydır
َ ش ْي
َّ =الşeytan ع ْن َها
ُ ط
dı ان
َ =oradan
=فَأ َ ْخ َر َج ُه َماçıkardı
 َكانَا..= ِم َّماbulundukları yerden
=فِي ِهiçinde = َوقُ ْلنَاdedik ki
ُ ِ=ا ْهبinin ض ُك ْم
طوا
ُ =بَ ْعkiminiz
= ِل َب ْعضkiminize عد ُو
َ =düşman olarak
= َولَ ُك ْمsizin için vardır
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= ُم ْستَقَرkalmak = َو َمتَاعve nimet
 ِحين..= ِإلَ ٰىbir süre

Fakat Şeytan onların
ayaklarını
oradan
kaydırarak,
kendilerini
içinde bulundukları
nimet yurdundan çıkardı. Biz
de dedik ki;
«Birbirinize
düşman
olarak oradan aşağı
inin. Yeryüzü belirli bir
süreye kadar size barınak ve geçim yeri
olacaktır.»

Ama Şeytan
orada ikisini
de yoldan çıkardı ve böylece sahip
oldukları konumu yitirmelerine sebep oldu. Bu
yüzden Biz:
İnin, (bundan
böyle) kiminiz kiminize
düşman olarak yaşayın
ve yeryüzünü
bir müddet
için mesken
edinip orada
geçiminizi
sağlayın! dedik.

=فَتَلَقَّ ٰىderken aldı =آدَ ُمAdem
 َربِ ِه,,= ِم ْنRabbinden
= َك ِل َماتkelimeler
علَ ْي ِه
َ ,,اب
َ َ =فَتbunun üzerine onun tevbesi
ُ =O
ni kabul etti ُ = ِإنَّهŞüphesiz ه َو
اب
ُ =الت َّ َّوtevbeyi çok kabul edendir
الر ِحي ُم
َّ =çok esirgeyendir

Derken
Adem,
Rabbinden
bir takım
kelimeler
belleyerek
aldı da
Rabbi onu
affetti. Hiç
şüphesiz O,
tevbelerin
kabul edicisidir ve
merhametlidir.
Dedik ki;
=dedik
=inin
«Hepiniz
oradan
=oradan
=hepiniz
aşağı inin.
..
=yalnız size geldiği zaman Tarafımdan
size bir yol
=benden
=bir hidayet
gösterici
geldiğinde
=kimler
=uyarsa
kim benim
hidayetime
=benim hidayetime
uyarsa onlar için kor..
=artık bir korku yoktur
ku yoktur ve
onlar artık
=onlara
hiç üzül..
..
=ve onlar üzülmeyec mezler.»

Derken
Adem Rabbinden (yol
gösterici)
sözler aldı.
Ve (Allah)
O'nun tevbesini kabul etti: Çünkü
yalnız O'dur
tevbeleri kabul eden,
rahmet dağıtan.

ُ ا ْه ِب
قُ ْلنَا
طوا
ِم ْن َها
َج ِميعًا
فَإ ِ َّما يَأْتِيَنَّ ُك ْم
ِم ِني
ُهدًى
فَ َم ْن
تَبِ َع
اي
َ َُهد
فَ ََل خ َْوف
علَ ْي ِه ْم
َ
ََو َل ُه ْم يَ ْحزَ نُون

Biz, Hepiniz
buradan çıkıp gidin! dedikse de size
yol göstericiliğimiz devam edecektir: ve Benim
yol gösterici
mesajlarıma
uyanlar için
artık ne korku vardır, ne
de üzüntü;
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2.
36

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2.
37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.
38

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

eklerdir
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َ= َوالَّذِينkimseler = َكفَ ُرواinkâr eden
= َو َكذَّبُواve yalanlayan
= ِبآيَاتِنَاayetlerimizi =أُو ٰلَئِ َكişte onlar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır ار
ِ َّ=النateş
= ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaklardır

Kâfir olup
ayetlerimizi
yalanlayanlar ise orada ebedi
olarak kalıcı
olmak üzere
Cehennem´liktirler.

=يَاey = َبنِيoğulları =إِس َْرائِي َلİsrail
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın ي
َ ِ=نِ ْع َمتnimetleri
علَ ْي ُك ْم
َ .. ُأ َ ْن َع ْمت..=الَّتِيsize verdiğim
= َوأ َ ْوفُواtutun ki
=بِ َع ْهدِيbana verdiğiniz sözü
وف
ِ ُ =أben de tutayım
= ِب َع ْه ِد ُك ْمsize verdiğim sözü
َّاي
َ = َوإِيve sadece benden
ُون
ْ َ=فkorkun
ِ ار َهب

Ey İsrailoğulları, size
bağışlamış
olduğum
nimetleri
hatırlayın.
Bana verdiğiniz sözü
tutun ki, ben
de size verdiğim sözü
yerine getireyim. Ve
sadece
benden
korkun.

= َو ِآمنُواve inanın
ُأ َ ْنزَ ْلت,,= ِب َماindirdiğime
ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayıcı olarak
 َم َع ُك ْم,,= ِل َماsizin yanınızda bulunanı
ت َ ُكونُوا,,= َو َلve olmayın =أ َ َّو َلilk
= َكافِرinkâr eden =بِ ِهonu
ت َ ْشت َ ُروا,, = َو َلve satmayın
= ِبآ َياتِيbenim ayetlerimi =ث َ َمنًاbedele
ً =قَ ِلaz bir َّاي
يَل
َ = َو ِإيve benden
ون
ِ ُ=فَاتَّقsakının

Elinizin altındaki Tevrat´ı onaylayıcı olarak
indirmiş olduğum
Kur´an´a
inanın; onu
inkar edenlerin ilki olmayın;
ayetlerimi
bir kaç para
karşılığında
satmayın;
yalnız benden çekinin.
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Bunun için
de, size
geçmişte bildirilmiş olan
haberleri
doğrulayıcı
nitelikte indirdiğim bu
vahye inanın;
onun gerçekliğini inkar
edenlerin
öncüsü olmayın; mesajlarımı küçük bir kazanca değişmeyin; ve
Bana, yalnızca Bana
karşı sorumluluk bilinci
taşıyın!
Bile bile ba- Hakkı batıl
..
=ve katıştırmayın
tılı hakkın ile örtüp bile
üzerine ör- bile gizleme=gerçeği
=batılla
tüp hakkı yin.
=ve gizlemeyin
=hakkı bakışlardan
gizlemeyin.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2.
42

,,

سوا
ُ َو َل ت َ ْل ِب
ْال َح َّق
اط ِل
ِ ِب ْال َب
َوتَ ْكت ُ ُموا
ْال َح َّق
..

Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve mesajlarımızı
yalanlayanlara gelince işte onlar,
içinde yaşayıp kalmak
üzere ateşe
mahkum
olan kimselerdir.
Ey İsrail
oğulları! Size
bağışladığım
o nimetleri
hatırlayın ve
Bana verdiğiniz sözü tutun (ki) Ben
de sözümü
tutayım; ve
Benden, yalnız Benden
sakının!

..

..

İbn Kesir

meyvelerinden bol
bol yeyin.
Yalnız şu
ağaca
yaklaşmayın.
Yoksa
ikiniz de
zâlimlerden olursunuz.
Nihayet
şeytan
onları
cennetten
kaydırdı.
Onları bulundukları
yerden
çıkardı.
Biz de:
Kiminiz
kiminize
düşman
olarak
inin. Yeryüzünde
sizin için
bir zamana kadar
yerleşim
ve faydalanma
vardır,
dedik.
Adem,
Rabbından kelimeler belleyip aldı.
Bunun
üzerine
onun tevbesini
kabul etti.
Şüphesiz
ki Tevvab, Rahim
O´dur, O.
Dedik ki;
hepiniz
oradan
inin.
Eğer, tarafımdan
size bir
hidayet
gelir de,
kim benim hidayetime
uyarsa,
artık onlar
için hiçbir
korku
yoktur.
Ve onlar
mahzun
da olacak
değillerdir.
Küfredenler, ayetlerimizi
yalanlamış olanlar, işte
onlar cehennemliklerdir.
Ve onlar
ateşte
temelli
kalıcıdırlar.
Ey İsrailoğulları,
size verdiğim nimetimi
hatırlayın.
Bana
verdiğiniz
sözü yerine getirin ki, ben
de size
olan sözümü yerine getireyim. Ve
yalnız
Ben´den
korkun.
Yanınızdaki Tevrat´ı tasdik edici
olarak indirdiğime
iman
edin. Onu
inkar
edenlerin
ilki olmayın. Ayetlerimizi az
bir paha
ile satmayın.
Ve yalnız
Ben´den
sakının.

Hakkı batıla karıştırıp da,
bile bile
siz gerçeği gizlemeyin.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

َتَ ْعلَ ُمون..= َوأ َ ْنت ُ ْمbildiğiniz halde
..
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= َوأَقِي ُمواve kılın َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآتُواve verin َ الز َكاة
ار َكعُوا
ْ = َوve rükû edin = َم َعberaber
َالرا ِكعِين
َّ =rükû edenlerle
,,

Namazı kılın, zekâtı
verin ve
rukûa varanlarla birlikte siz de
rukûa´, varın.
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,,

,,

,,
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kitabı
َ=أَتَأ ْ ُم ُرونemredip اس
َ َّ=النinsanlara Siz
okuduğunuz
halde insan= ِب ْال ِب ِرiyiliği
lara (başkalarına) iyiliği
ْ
َ
و
س
ن
ت
و
=unutuyor
musunuz?
ََ َ ْ ن
emredip
س ُك ْم
kendinizi
َ ُ=أ َ ْنفkendinizi = َوأ َ ْنت ُ ْمve siz
unutuyor
َ=تَتْلُونokuduğunuz halde
musunuz?
Bunun yanاب
َ َ = ْال ِكتKitabı
lış olduğunu
َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلhala aklınızı kullanmıyor m düşünemiyor musu..

..

..

..

..

..

..

usunuz?
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nuz?

= َوا ْست َ ِعينُواyardım dileyin
صب ِْر
َّ =بِالsabırla
ِص ََلة
َّ = َوالve namazla
= َوإِنَّ َهاşüphesiz bu يرة
َ ِ=لَ َكبağır gelir
=إِ َّلbaşkasına
َ ْالخَا ِشعِين,,علَى
َ =saygı gösterenlerden
,,
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ُ َي.. َ=الَّذِينbilirler
َظنُّون
=أَنَّ ُه ْمşüphesiz onlar
= ُم ََلقُوkavuşacaklarını
= َربِ ِه ْمRablerine
= َوأَنَّ ُه ْمve gerçekten onlar = ِإلَ ْي ِهO’na
َاجعُون
ِ = َرdöneceklerini

Onlar ki,
Rabbleri ile
buluşacaklarını, kesinlikle O´nun
huzuruna
döneceklerini bilirler.

= َياey = َبنِيoğulları = ِإس َْرائِي َلİsrail
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın ي
َ ِ=نِ ْع َمتnimetimi
علَ ْي ُك ْم
َ ,, ُأ َ ْنعَ ْمت,,=الَّتِيsize verdiğim
فَض َّْلت ُ ُك ْم,,= َوأَنِيve sizi üstün kıldığımı
َ ْال َعالَ ِمين,,علَى
َ =alemlere

Ey İsrailoğulları, size
bağışladığım nimetleri ve sizi
diğer canlıcansız varlıklara üstün
kıldığımı
hatırlayın.
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Öyle bir
= َواتَّقُواve sakının =يَ ْو ًماgünden
günden
korkun ki, o
ت َ ْج ِزي..= َلcezasını çekmeyeceği
gün hiç
kimse baş=نَ ْفسhiç kimse نَ ْفس..ع ْن
=kimsenin
َ
kasının yeش ْيئًا
rine bir şey
َ =bir şey
ödeyemez,
يُ ْق َب ُل..= َو َلkabul edilmeyeceği
hiç kimseden aracılık
= ِم ْن َهاkimseden عة
َ =şefaat da kabul edilَ شفَا
hiç
ُيُؤْ َخذ..= َو َلalınmayacağı = ِم ْن َهاondan mez,
kimseden
fidye alınعدْل
َ =fidye de
maz ve hiç
kimse başْ
َ
ُ
ن
ي
.
.
م
ه
..
ل
و
=hiçbir
yardım
yapıl
َص ُرون
ُ
ْ
َ
َ
kalarından
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

mayacağı
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(Ey müminler!) Sabır ve
namazla
yardım dileyin: Bu, tam
bir sığınma
duygusu
içinde yürekten Allah'a
yönelenler
dışında herkes için zor
bir iştir.
Onlar ise
(sonunda)
Rablerine
kavuşacaklarını ve O'na
döneceklerini
kesinlikle bilirler.

..

,,
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Sabrederek
ve namaz
kılarak Allah´dan
yardım dileyin. Hiç
şüphesiz
bu, Allah´a
saygı gösterenlerden
başkasına
ağır gelir.

Namazda
dikkatli ve
devamlı olun,
karşılıksız
yardımda bulunun ve
namazda rüku edenlerle
birlikte rüku
edin.
Siz kendinizi
unutarak diğer insanlara
erdemli olmayı mı
öğütlüyorsunuz -hem de
ilahi kelamı
okuyup durduğunuz
halde?- Siz
hiç aklınızı
kullanmaz
mısınız?

yardım
görmez.

نَ َّج ْينَا ُك ْم,,= َو ِإ ْذsizi kurtarmıştık
َع ْون
َ  ِف ْر,,آ ِل,,= ِم ْنFir’avn ailesinden
سو ُمونَ ُك ْم
ُ َ=يonlar size reva görüyor
سو َء
ُ =en kötüsünü ب
ِ = ْال َعذَاazabın
َ=يُذَ ِب ُحونboğazlayıp
=أ َ ْبنَا َء ُك ْمoğullarınızı
َ= َويَ ْست َ ْحيُونsağ bırakıyorlardı
سا َء ُك ْم
َ ِ=نkadınlarınızı = َوفِيve vardı
= ٰذَ ِل ُك ْمbunda sizin için = َب ََلءimtihan
 َربِ ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
ع ِظيم
َ =büyük bir

Hani oğullarınızı boğazlayıp
kadınlarınızı
(dul) bırakmak suretiyle size çok
ağır bir işkence çektiren Firavun
hanedanından sizleri
kurtarmıştık. Bu, sizin
için Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı.

= َوإِ ْذhani =فَ َر ْقنَاyarmıştık
= ِب ُك ُمsizin için = ْالبَ ْح َرdenizi
=فَأ َ ْن َج ْينَا ُك ْمsizi kurtarmış
= َوأ َ ْغ َر ْقنَاve boğmuştuk
َع ْون
َ فِ ْر..=آ َلFir’avn ailesini
ُ =ت َ ْنgörüyordunuz
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz de َظ ُرون

Hani önünüze çıkan
denizi yararak sizi (boğulmaktan)
kurtarmış
ve gözleriniz önünde
Firavun ailesini boğmuştuk.
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Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım
nimetleri ve
sizin diğer
kavimlere
karşı üstün
gelmenizi
sağladığım
günleri hatırlasanıza!
Ve hiçbir insanın ötekine
en ufak bir
yararının dokunmayacağı, hiç kimseden şefaatin kabul
edilmeyeceği, kimseden
fidye alınmayacağı ve hiç
kimsenin
yardım görmeyeceği
Gün(ün mutlaka gelip çatacağı) bilinciyle yaşasanıza!
Ve (hatırlayın) azapların en korkuncu olarak
-ki sizin için
Rabbinizden
büyük bir imtihandı- oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı
sağ bırakan
Firavun hanedanının
elinden sizi
kurtardığımız
(günleri).

,,
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Ve önünüzdeki denizi
yararak sizi
kurtarıp, Firavun hanedanını gözlerinizin önünde boğduğumuz (günleri).

Hani Musa Musa'yı (Si= َو ِإ ْذhani ع ْدنَا
َ = َواsözleşmiştik
ile kırk ge- na Dağı'nda)
celiğine
kırk gece tutَ
س ٰى
َ = ُموMusa ile َ=أ ْر َبعِينkırk
sözleşmiştik tuğumuz ve
ً=لَ ْيلَةgece için =ث ُ َّمsonra
de siz onun O'nun yokluarkasından ğunda (altın)
buzağıyı
buzağıya
=ات َّ َخ ْذت ُ ُمsiz (tanrı) edinmiştiniz
ilâh edine- tapmaya
= ْال ِع ْج َلbuzağıyı
rek zalim- başladığınız
ol- ve böylece
 َب ْع ِد ِه,,= ِم ْنonun ardından = َوأ َ ْنت ُ ْمve siz lerden
muştunuz. zalimlerden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

olduğunuz,

Namazı
kılın, zekatı verin,
rüku´
edenlerle
birlikte
rüku edin.

Siz; insanlara
iyiliği emreder de,
kendinizi
unutur
musunuz?
Halbuki
kitabı da
okuyorsunuz,
hiç aklınızı başınıza almayacak
mısınız?
Sabır ve
namazla
(Allah´tan)
yardım isteyin.
Gerçi bu,
ağır gelir
ama, huşu duyanlara değil.
Onlar ki;
Rablarına
kavuşacaklarını,
O´na döneceklerini kesinlikle bilirler.

Ey israiloğulları,
size verdiğim nimetimi ve
sizi alemlere üstün
kıldığımı
hatırlayın.
Ve öyle
bir günden korkun ki; o
günde
kimse,
kimse için
bir şey
ödeyemez. Şefaat kabul
edilmez.
Fidye
alınmaz
ve onlara
yardım da
edilmez.

Hani, sizi
oğullarınızı boğazlayıp,
kadınlarınızı sağ
bırakarak
en kötü
işkenceye
tabi tutan
Firavun
hanedanından
kurtarmıştık. Bu
da sizin
için Rabbınız tarafından
büyük bir
imtihandı.
Hani, bir
de sizin
için denizi
yarmış,
ve sizi
kurtarmıştık. Firavun hanedanını
da, siz
bakıp dururken
suda
boğmuştuk.
Ve hani,
Musa ile
kırk geceyi vaidleşmiştik.
Yine siz
zalimler
olarak
onun arkasından
buzağıyı
(tanrı)

Kelime Meali
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َ =zalimlerdiniz
َظا ِل ُمون
2.
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edinmiştiniz.

=ث ُ َّمsonra عفَ ْونَا
َ =affetmiştik
ع ْن ُك ْم
َ =sizi  َب ْع ِد..= ِم ْنardından
= ٰذَ ِل َكbunun =لَعَلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz diye

Sonra bu
(suçunuz)un ardından belki
şükredersiniz diye sizi
affettik.

= َو ِإ ْذve hani =آت َ ْينَاvermiştik
سى
َ َ = ْال ِكتKitap
َ = ُموMusa’ya اب
َ= َو ْالفُ ْرقَانve furkan =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْهتَد ُونhidayete erersiniz diye

Hani doğru
yola gelesiniz diye
Musa´ya Kitab´ı ve
Furkan´ı
verdik.

..

..
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Hani Musa,
= َو ِإ ْذHani =قَا َلdemişti ki
kavmine
dedi ki: «Ey
َ
س ٰى
َ = ُموMusa = ِلق ْو ِم ِهkavmine
kavmim,
sizler buzaقَ ْو ِم..=يَاey kavmim
ğıyı ilâh
edinmekle
= ِإنَّ ُك ْمşüphesiz sizler
kendinize
َ =zulmettiniz س ُك ْم
ظلَ ْمت ُ ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendinize zulmettiniz.
Gelin, yara(=بِاتِخَا ِذ ُك ُمtanrı) edinmekle
tıcınıza tevbe edin ve
ْ
=ال ِع ْج َلbuzağıyı
nefislerinizi
öldürün. Ya=فَتُوبُواgelin tevbe edin de
ratıcınız katında bu siَ
ُارئِك ْم
ِ َب..=إِل ٰىyaratıcınıza
zin için hayırlıdır´: Al=فَا ْقتُلُواve öldürün
lah da tevس ُك ْم
benizi kabul
َ ُ=أ َ ْنفnefislerinizi = ٰذَ ِل ُك ْمbu
etti. Hiç
= َخيْرdaha iyidir =لَ ُك ْمsizin için
şüphesiz O,
tevbeleri
َ= ِع ْندkatında ارئِ ُك ْم
ِ َ=بyaratıcınız
kabul edenve merعلَ ْي ُك ْم
َ َ =فَتsizin tevbenizi kabul buyur dir
َ ..اب
hametlidir.
ُ =O
muş olur ُ = ِإنَّهşüphesiz ه َو
اب
ُ =الت َّ َّوtevbeyi çok kabul edendir
الر ِحي ُم
َّ =merhametlidir
..
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..

Hani «Ey
Musa, biz
Allah´ı açıkça görmedikçe sana
kesinlikle
iman etmeyiz» dediniz
de hemen
arkasından
bakıp dururken sizi
yıldırım
çarptı

=ث ُ َّمsonra
=بَ َعثْنَا ُك ْمsizi tekrar diriltmiştik
بَ ْع ِد..= ِم ْنardından
= َم ْوتِ ُك ْمölümünüzün =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz diye

Sonra şükredesiniz
diye sizi öldükten sonra yeniden
dirilttik.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

Dahası, (bütün) bunlardan sonra,
belki şükredenlerden
olursunuz diye bu günahınızı affettiğimiz (günleri).
Ve (hatırlayın), Musa'ya
ilahi kelamı (böylece)
doğruyu yanlıştan ayırt
etmek için
(kullanacağı)
ölçüyü vermiştik ki
doğru yola
yönelesiniz;
Ve Musa,
halkına (dönüp) Ey halkım! demişti.
Doğrusu buzağıya taparak kendinize
karşı suç işlediniz, o
halde tevbe
ederek (tekrar) Yaratıcınıza yönelin
ve nefsinizi
yok edin; bu,
sizin için Yaratıcınızın
katında en
hayırlısı olacaktır. Bunun
üzerine O,
tevbenizi kabul etmişti:
Çünkü yalnız
O'dur tevbeleri kabul
eden, Rahmet Dağıtan.

..

= َو ِإ ْذve hani =قُ ْلت ُ ْمdemiştiniz
س ٰى
َ  ُمو,,= َياey Musa
َنُؤْ ِمن,,=لَ ْنinanmayız =لَ َكsana
= َحت َّ ٰىkadar =ن ََرىgörünceye
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı ً = َج ْه َرةaçıkça
=فَأ َ َخذَتْ ُك ُمderhal sizi yakalamıştı
ُ صا ِعقَة
َّ =الyıldırım gürültüsü
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz de
ُ =ت َ ْنbunu görüyordunuz
َظ ُرون
,,

İbn Kesir

..

Ve (hatırlayın) (hani),
Ey Musa,
doğrusu Allah'ı kendi
gözümüzle
görmedikçe
sana asla
inanmayacağız! dediğinizde, (işte o
an) siz daha
(ne oluyor
diye) çevrenize bakıp
dururken ceza yıldırımı
sizi yakalamıştı.
Ama ölü (bir
toplum) haline geldikten
sonra belki
şükredenlerden olursunuz diye sizi
tekrar dirilttik.

Bundan
sonra sizi, şükredersiniz
diye affetmiştik.

Hani,
Musa´ya;
hidayete
eresiniz
diye kitab
ve furkan
vermiştik.

Hani,
Musa,
kavmine:
Ey kavmim, buzağıya
tapınmakla nefsinize zulmetmiş
oldunuz.
Hemen
yaradanınıza tevbe edip
nefislerinizi öldürün. Bu
yaradanınızın katında sizin için
daha hayırlıdır,
demişti.
Allah da
tevbenizi
kabul etmişti.
Muhakkak ki
Tevvab,
Rahim
O´dur, O.
Bir de,
hani siz:
Ey Musa,
biz Allah´ı
apaşikar
görünceye kadar
sana
inanmayacağız,
demiştiniz
de, bakıp
dururken
sizi yıldırım
çarpmıştı.

Sonra sizi, ölümünüzün
arkasından şükredersiniz
diye diriltmiştik.

..
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Üstünüze Ve bulutların Ve üstüَ = َوve gölgelik çektik
ظلَّ ْلنَا
buluttan
sizi gölgeleri nüze bugölgelik
ile ferahlat- lutları
ْ
ُعلَ ْيك ُم
َ =üstünüze ام
َ =الغَ َمbulutu
çektik, size masını sağ- gölge
kudret hel- ladık, ayrıca yaptık.
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاve indirdik علَ ْي ُك ُم
َ =size
vası ile bıl- Size rızık
Kudret
dırcın kuşu olarak verdi- helvası
= ْال َم َّنkudret helvası
indirerek, ğimiz güzel ve bıldırس ْل َو ٰى
َّ = َوالve bıldırcın = ُكلُواyiyin «Bağışladı- şeylerden cın indirğımız helâl yararlanın
dik. Size
َ ,,= ِم ْنgüzelliklerden
ت
ِ طيِبَا
yiyecekler- (diyerek)
rızık oladen
istedikudret
helvaverdiْ
 َرزَ قنَا ُك ْم,,= َماrızık olarak verdiğimiz ğinizi yiyin» sı ve bıldırcın rak
ğimiz
َ ,,= َو َماonlar bize zulmetmiyorlard dedik. Ama gönderdik. O şeylerin
ظلَ ُمونَا
onlar bize soydaşlarınız iyilerinٰ
değil, kendi- (işledikleri
den, güَ
ْ
ُ
َ
ı = َول ِكنama =كانواidiler
lerine zul- günahlarla) zellerinmediyorlar- bize hiçbir
den yeس ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerine
dı.
zarar verme- yin. Onlar
ْ = َيzulmetmekte
َظ ِل ُمون
diler, fakat bize değil
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

(sadece)
kendilerine
zulmettiler.
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= َو ِإ ْذhani =قُ ْلنَاdemiştik ki
=ا ْد ُخلُواgirin = ٰ َه ِذ ِهşu َ= ْالقَ ْر َيةkente
=فَ ُكلُواyiyin = ِم ْن َهاoradan
ُ = َحيyerde = ِشئْت ُ ْمdilediğiniz
ْث
َ = َرbol bol = َوا ْد ُخلُواgirin
غدًا
اب
ُ =secde ederek
َ َ= ْالبkapıdan س َّجدًا
= َوقُولُواve deyin
َّ = ِحhitta (ya Rabbi bizi affet)
طة
=نَ ْغ ِف ْرbiz de bağışlayalım =لَ ُك ْمsizin
َ = َخhatalarınızı
طايَا ُك ْم
ُسن َِزيد
َ = َوve daha fazlasını vereceğiz
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hani «Şu
kasabaya
girin ve
orada ne isterseniz bol
bol yiyin,
fakat kapıdan girerken secde
ederek ´bizi
bağışla´ deyin ki, günahlarınızı
affedelim.
İyilik edenlere daha
fazlasını vereceğiz»
dedik.

Ve yine (hatırlayın o
günleri), Biz,
Bu beldeye
girin ve yiyeceklerinden
dilediğiniz
kadar bol bol
yiyin; fakat
kapıdan (tevazu içinde)
boyun eğerek girin ve
'Günahlarımızın yükünü
üzerimizden
kaldır!' deyin
ki, günahlarınızı bağışlayayım ve
iyilik yapan-

ancak
kendi nefislerine
zulmekteydiler.
Hani; şu
kasabaya
girin, dilediğiniz
yerde istediğinizi
bol bol
yeyin,
kapısından secde ederek
girin, affet
deyin,
kusurlarınızı örtelim. İyilik

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananlara

lara sınırsız
mükafat vereyim demiştik.

..
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Fakat zalim- Ama o zul=فَ َبدَّ َلderken değiştirdiler
ler o sözü metmeye
َ ,, َ=الَّذِينzalimler =قَ ْو ًلbir sözle kendilerine şartlanmış
ظلَ ُموا
söylenen- olanlar kenden başka dilerine tevdi
َ =başka
غي َْر
bir sözle
edilmiş olan
لَ ُه ْم,,قِي َل,,=الَّذِيkendilerine söylenenden değiştirdiler. (söz)ü başka
Biz de yap- bir sözle de=فَأ َ ْنزَ ْلنَاbiz de indirdik علَى
َ =üzerine tıkları bu ğiştirdiler:
kötülükten bunun üzeَ ,, َ=الَّذِينzulmedenlerin
ظلَ ُموا
dolayı o za- rinde Biz de
gök- yoldan çık= ِر ْج ًزاbir azab اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten limlere
ِ س َم
ten ağır bir malarından
indir- ötürü o zaَسقُون
ُ  َي ْف,, َكانُوا,,= ِب َماyaptıkları kötülükle azap
dik.
limlerin üze,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

rden dolayı
,,
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rine gökten
bir bela indirdik.

,,

= َوإِ ِذhani =ا ْست َ ْسقَ ٰىsu istemişti
س ٰى
َ = ُموMusa = ِلقَ ْو ِم ِهkavmi için
=فَقُ ْلنَاdemiştik ْ=اض ِْربvur
اك
َ ص
َ = ِب َعasanla = ْال َح َج َرtaşa
ْ  =فَا ْنفَ َج َرfışkırmıştı ُ= ِم ْنهondan
ت
َ ع ْش َرة
َ ..=اثْنَتَاon iki ع ْينًا
َ =göze (pınar)
ع ِل َم
َ ..=قَ ْدbilmişti = ُك ُّلbütün
=أُنَاسinsanlar
= َم ْش َر َب ُه ْمkendi içecekleri yeri
= ُكلُواyiyin = َوا ْش َربُواve için
ق
َّ =Allah’ın
ِ  ِر ْز..= ِم ْنrızkından ِاّٰلل
ت َ ْعث َ ْوا..= َو َلve (başkalarına) saldırmayın
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َ= ُم ْف ِسدِينbozgunculuk yaparak
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Hani Musa
kavmi için
su istedi de
kendisine,
«Elindeki
değneği şu
taşa vur»
dedik. Bunun üzerine
o taştan
oniki tane
pınar fışkırıvermişti.
Her grubun
hangi pınardan su
içeceği belirlenmişti.
«Allah´ın size bağışladığı rızıklardan yiyin,
için ve yeryüzünde
kargaşalık
çıkararak
azıtmayın»
dedik.

Hani siz:
= َو ِإ ْذhani =قُ ْلت ُ ْمsiz demiştiniz ki
“Ey Musa,
bir çeşit
س ٰى
َ  ُمو,,=يَاey Musa
yemeğe elbette dayaصبِ َر
ْ َن,,=لَ ْنbiz dayanamayız
namayız.
َ ,,علَ ٰى
ط َعام
=yemeğe
د
اح
و
=bir
Rabb’ine
ِ
َ
َ
dua et de
ُ=فَا ْدعdua et =لَنَاbizim için
yerin bitirdiği sebze,
= َرب ََّكRabbine ْ=ي ُْخ ِرجçıkarsın
acur, sarımsak,
َ=لنَاbize = ِم َّماşeylerden
mercimek
ve soğanُ=ت ُ ْن ِبتbitirdiği ض
ُ = ْاْل َ ْرyerin
dan bizim
için de çıْ
ْ
بَق ِل َها,,= ِمنsebzesinden
karsın.”
demiştiniz.
= َوقِثَّا ِئ َهاacurundan
Musa da:
وم َها
ِ ُ= َوفsarımsağından
“Siz bayağı
olan şeyle
عدَ ِس َها
َ = َوmercimeğinden
hayırlı olan
şeyi değişص ِل َها
َ َ= َوبsoğanından =قَا َلdedi ki tirmek mi isَ=أَت َ ْست َ ْب ِدلُونdeğiştirmek mi istiyorsunuz? tiyorsunuz?
Öyle ise bir
şehre inin.
أ َ ْدن َٰى,, ُه َو,,=الَّذِيdaha aşağı olanı
Sizin için isَّ
tediğiniz
ُ
 َخيْر,,ه َو,,=بِالذِيiyi olanla
şeyler varُ ِ=ا ْهبinin ص ًرا
طوا
dır.” demişْ = ِمbir şehre
ti. Onların
لَ ُك ْم,,=فَإ ِ َّنsizin için var
üstüne horluk ve yokسأ َ ْلت ُ ْم
َ ,,= َماistediğiniz şeyler
sulluk vuAlْ َض ِرب
ت
ُ = َوvuruldu علَ ْي ِه ُم
َ =üzerlerine ruldu.
lah’tan bir
gazaba da
ُ =الذِلَّةalçaklık
uğradılar.
ُ= َو ْال َم ْس َكنَةve yoksulluk (damgası)
Bu, şüphesiz ki Al= َوبَا ُءواuğradılar ضب
َ َ=بِغbir gazaba lah’ın ayetlerini inkar
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan = ٰذَ ِل َكişte bu
ettiklerinden, pey َكانُوا,,= ِبأَنَّ ُه ْمşüphesiz öyle oldu
gamberlerini de haksız
َ(=يَ ْكفُ ُرونçünkü) inkâr ediyorlar
yere öldürdüklerinden
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
idi. İşte bu
ُ
ceza, isyan
ْ
َ= َويَقتُلونve öldürüyorlardı
ettiklerinden, aşırı
َ=النَّ ِب ِيينpeygamberleri
gittiklerinٰ
ق
ِ  ْال َح,,=بِ َغي ِْرhaksız yere =ذَ ِل َكişte bu den dolayı
idi.
=بِ َماsebebiyledir
ص ْوا
َ =isyan etmeleri
َ ع
َيَ ْعتَدُون,,= َو َكانُواsınırı aştıkları
,,
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= ِإ َّنşüphesiz آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
هَاد ُوا.. َ= َوالَّذِينve Yahudiler
ار ٰى
َ ص
َ َّ= َوالنve Hristiyanlar
َصابِئِين
َّ = َوالve Sabiiler
ِ َّ = ِبAllah’a
َآ َمن..= َم ْنkim inanırsa اّٰلل
= َو ْال َي ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret
ع ِم َل
َ = َوve yaparsa صا ِل ًحا
َ =iyi işler
=فَلَ ُه ْمonlar için vardır
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Müminler ile
yahudi, hıristiyan ve
sabiilerden
Allah´a ve
Ahiret gününe inanıp
iyi ameller
işleyenler,
hiç şüphesiz, Rabbleri katında
mükâfatlarını alacaklardır; onlar

Ve yine bir
keresinde
Musa, kavminin su ihtiyacı için (Bize) yalvarmıştı ve Biz
de kendisine:
Asanla kayaya vur demiştik. Bunun üzerine
oradan on iki
kaynak (birden) fışkırmıştı ki halkın tümü nereden (hangi
kaynaktan)
içeceğini bilsin. (Ve Musa demişti):
Allah tarafından verilen
rızıktan yiyip
için, ama
yeryüzünün
yozlaşmasına ve çürümesine yol
açacak bozgunculuk
yapmayın.
Ve bir zamanlar yine
size: Ey Musa, doğrusu
biz bir çeşit
yiyecekle yetinemeyiz,
öyleyse
Rabbine dua
et de bize
topraktan yetişen ürünler,
sebze, salatalık, sarımsak, mercimek, soğan
(gibi ürünler)
çıkarsın demiştiniz.
(Musa): Daha hayırlı (ve
onurlu) olan
durumu daha
aşağılık olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? O
halde, utanç
içinde Mısır'a
dönün; orada
istediğiniz
şeylere kavuşabilirsiniz!
demişti. Böylece, onlara
yoksulluk,
düşkünlük
damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bütün
bunlar, Allah'ın mesajının gerçeğini inkar etmedeki ısrarları ve haksız
şekilde Peygamberleri
öldürmeleri
yüzündendir:
Bütün bunlar,
(Allah'a) isyan etmeleri
ve hakkın sınırlarını ihlal
etmedeki ısrarlarından
dolayıdır.

Kuşkusuz,
(bu ilahi kelama) iman
edenler ile
Yahudi inancının takipçilerinden, Hıristiyanlardan
ve Sabiilerden Allah'a
ve Ahiret
Günü'ne
inanmış,
doğru ve yararlı işler

Zulmedenler,
sözü;
kendilerine söylenenden
başkasıyla değiştirdiler.
Biz de fasıklık etmelerinden dolayı o zalimlerin
üstüne
gökten
korkunç
bir azab
indirdik.
Hani, bir
vakit Musa, kavmi
için su
arayınca;
asanla
taşa vur,
demiştik
de, taştan
oniki
çeşme
fışkırmış,
her zümre su alacağı yeri
öğrenmişti. Allah´ın
rızkında
yeyin,
için, yalnız yeryüzünde
bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmayın.

Hani; siz,
Ey Musa,
biz bir
çeşit yemeğe elbette dayanamayız. Rabbına dua
et de bizim için
yerde yetişen samısak,
sebze,
acur,
mercimek
ve soğan
bitirsin,
demiştiniz, Musa
da; siz
bayağı
olan şeyle hayırlı
olanı değiştirmek
mi istiyorsunuz?
Öyleyse
bir şehre
inin, istediğiniz
şeyler
vardır,
demişti.
Onların
üstüne
horluk ve
yoksulluk
vuruldu.
Allah'ın
gazabına
uğradılar,
şüphesiz
ki bu; Allah'ın
âyetlerini
inkâr ettiklerinden, peygamberlerini de
haksız
yere öldürdüklerindendi.
Bu, isyan
ettiklerinden, aşırı
gider olduklarındandı.
Şüphesiz
ki
Mü´minler
, Yahudiler, Nasrani ve
Sabiilerden; kim
Allah´a ve
ahiret gününe inanıp, salih
amelde
bulunursa, elbet-
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=أ َ ْج ُر ُه ْمmükâfatları َ= ِع ْندkatında
= َر ِب ِه ْمRablerinin
علَ ْي ِه ْم
َ ..خ َْوف..= َو َلonlara korku yoktur
َيَ ْحزَ نُون.. ُه ْم..= َو َلve onlar üzülmeyec

için korku
yoktur; onlar artık hiç
üzülmeyeceklerdir.

yapmış olanların tümü
Rablerinden
hak ettikleri
mükafatları
alacaklardır;
ve onlar ne
korkacak, ne
de üzüleceklerdir.

= َو ِإ ْذhani =أ َ َخ ْذنَاalmış
= ِميثَاقَ ُك ْمsizin sözünüzü
= َو َرفَ ْعنَاkaldırmıştık =فَ ْوقَ ُك ُمüzerinize
ُّ =dağı = ُخذُواtutun
ور
َ الط
آت َ ْينَا ُك ْم,,= َماsize verdiğimizi
=بِقُ َّوةkuvvetle = َوا ْذ ُك ُرواhatırlayın
فِي ِه,,= َماiçinde olanı =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=تَتَّقُونkorunursunuz

Hani sizden
kesin söz
almış ve
Tur dağını
üstünüze
çıkararak
«size verdiğimizi kuvvetle tutun
ve içindekileri hatırlayın ki, takva
sahiplerinden olasınız» dedik.

=ث ُ َّمsonra =ت َ َولَّ ْيت ُ ْمdönmüştünüz
بَ ْع ِد..= ِم ْنardından = ٰذَ ِل َكbunun
=فَلَ ْو َلeğer olmasaydı ض ُل
ْ َ=فiyiliği
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size
ُ= َو َر ْح َمتُهve merhameti
=لَ ُك ْنت ُ ْمelbette olurdunuz
َ ْالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنziyana uğrayanlardan

Bunun arkasından
verdiğiniz
sözden
döndünüz.
Eğer Allah´ın üzerinizdeki
fazlı ve
merhameti
olmasaydı
kesinlikle
hüsrana uğrayanlardan
olurdunuz.

İşte o zaman, Sina
Dağı'nı üzerinize şahit
tutarak ciddi
ve samimi
(görünen)
taahhüdünüzü kabul etmiş ve Size
bahşettiğimiz
şeye (bütün)
gücünüzle
sımsıkı sarılın ki Allah'a
karşı sorumluluğunuzun
bilincine varasınız! (demiştik).
Ama siz ondan sonra
sözünüzden
döndünüz!
Eğer Allah'ın
size lütfu ve
merhameti
olmasaydı
kendinizi
muhakkak
ziyana uğrayanlar arasında bulurdunuz.

= َولَقَ ْدelbette ع ِل ْمت ُ ُم
َ =bilmişsinizdir
ا ْعتَدَ ْوا,, َ=الَّذِينhaddi aşanları
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
ت
ِ س ْب
َّ ال,,= ِفيcumartesi günü
=فَقُ ْلنَاişte dedik =لَ ُه ْمonlara
= ُكونُواolun ً =قِ َردَةmaymunlar
َ=خَا ِسئِينaşağılık

İçinizden
Cumartesi
yasağını
çiğneyenleri
bilmiş olmaktasınız.
Onlara
´Aşağılık
maymunlara dönün»
dedik.

Nitekim, içinizde Sebt
Günü'nün
kutsallığını
ihlal edenleri
biliyoruz; bu
davranışlarınızdan ötürü
onlara: Aşağılık maymunlar gibi
olun! dedik.

=فَ َجعَ ْلنَاهَاve bunu yaptık
ً =نَ َكibretlik bir ceza
ال
 َيدَ ْي َها.. َ َبيْن..= ِل َماönündekilere
خ َْلفَ َها..= َو َماve ardından geleceklere
ًظة
َ = َو َم ْو ِعve bir öğüt
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmüttakiler için

Bu cezayı,
onu görenlere ve sonradan gelip
işitenlere ibret ve takva
sahiplerine
öğüt yaptık.

= َوإِ ْذhani =قَا َلdemişti
س ٰى
َ = ُموMusa = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=يَأ ْ ُم ُر ُك ْمsize emrediyor
ت َ ْذبَ ُحوا,,=أ َ ْنkesmenizi ً =بَقَ َرةbir inek
=قَالُواdediler
 ُه ُز ًوا,,=أَتَت َّ ِخذُنَاbizimle alay mı ediyorsu
n? ل
َ =قَاdedi ُ عوذ
ُ َ =أsığınırım
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a َأ َ ُكون,,=أ َ ْنolmaktan
َ ْال َجا ِهلِين,, َ= ِمنcahillerden

Hani Musa,
kavmine:
«Allah size
bir sığır
kesmeyi
emrediyor»
dedi de
kavmi kendisine: «Bizimle alay
mı ediyorsun?» deyince, o da
onlara:
«Cahillerden biri olmaktan Allah´a sığınırım» dedi.

Ve onları
hem kendi
zamanları,
hem de bütün gelecek
zamanlar için
uyarıcı bir
örnek kıldık,
Allah'a karşı
sorumluluklarının bilincinde olanlara
da ibret alınacak bir
ders.
Hani, o zaman Musa,
halkına: Dinleyin! Allah
bir sığır kurban etmenizi
emrediyor
demişti. Onlar: Sen bizimle alay mı
ediyorsun?
dediler. O:
Bu kadar cahil olmaktan
Allah'a sığınırım! diye
cevap verdi.
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Onlar:
Onlar: (Ma=قَالُواdediler ع
ُ =ا ْدdua et
«Rabbine dem öyle),
dua et de Rabbine bi=لَنَاbizim için = َرب ََّكRabbine
bize o sığı- zim için dua
rın nasıl ol- et de bunun
=يُ َب ِي ْنaçıklasın =لَنَاbize
duğunu
nasıl bir kurban olacağıي
َ  ِه..= َماonun ne olduğunu =قَا َلdedi ki açıklasın»
dediler. Mu- nı bize açıkُ=إِنَّهşüphesiz O =يَقُو ُلdiyor ki
sa da:
lasın dediler.
«Rabbim ´o (Musa) Ba= ِإنَّ َهاgerçekten o =بَقَ َرةbir inektir
sığır ne
kın! dedi, O,
yaşlı ve ne ne yaşlı ne
ارض
ِ َف..= َلyaşlı olmayan
de körpe
körpe, ama
olup
bu
ikisi
ikisi arasında
ْ
َ
بِكر..= َولve körpe de olmayan
arasında or- orta yaşta bir
ta yaşlıdır´ sığır olmasıع َوان
َ =orta yaşlı َ=بَيْنarasında
diyor, haydi nı istiyor. O
size emredi- halde size
= ٰذَ ِل َكbunun =فَا ْف َعلُواhaydi yapın
leni yapın» verilen emri
َتُؤْ َم ُرون..= َماsize emredileni
dedi.
yerine geti..
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=قَالُواdediler ki ُ=ا ْدعdua et
=لَنَاbizim için = َرب ََّكRabbine
=يُ َبيِ ْنaçıklasın =لَنَاbize
لَ ْونُ َها,,= َماonun rengi nedir =قَا َلdedi
ُ=إِنَّهşüphesiz O =يَقُو ُلdiyor ki
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Onlar:
«Rabbine
dua et de
bize o sığırın rengini
bildirsin»
dediler. Musa da:
«Rabbim, ´o

Onlar: Rabbine bizim
için dua et de
onun renginin nasıl olacağını bize
açıklasın dediler. (Musa'nın) ceva-

İbn Kesir

te onların
Rabları
katında
mükafaatları vardır. Hem
onlara bir
korku
yoktur,
mahzun
da olacak
değildirler.
Hani sizden sapasağlam
söz almıştık.
Tur´u da
üstünüze
kaldırmıştık. Size
veridğimize
sımsıkı
sarılın,
onda
olanları
hatırlayın
ki sakınmış olasınız.
Sonra o
sözü müteakip yine yüz
çevirdiniz.
Eğer üstünüzde
Allah´ın
fazlu
rahmeti
olmasaydı hüsrana uğrayanlardan
olurdunuz.
Andolsun
ki, içinizden cumartesi
günü
haddi
aşanları
elbette bilirsiniz. İşte biz onlara:
Aşağılık
maymunlar olun,
dedik.
Artık bunu hem
önündekilere, hem
de ardındakilere
ibret verici bir ceza, hem
de müttakilere bir
öğüt kıldık.
Hani, bir
de Musa
kavmine:
Allah,
herhalde
bir sığır
boğazlamanızı
emrediyor, demişti. Onlar: Sen
bizimle
alay mı
ediyorsun, demişlerdi.
Musa da:
Ben cahillerden
olmaktan
Allah´a
sığınırım,
demişti.
Onlar, Bizim için
Rabbına
dua et de
onu bize
iyice bildirsin,
demişlerdi. Musa
da: Allah,
o, ne çok
kart, ne
de çok
körpedir.
İkisi ortası dinç bir
sığırdır,
buyuruyor. Artık
emrolunduğunuz
şeyi yapın, demişti.
Dediler ki:
Bizim için
Rabbına
dua et de
onun ne
renk olduğunu
bize iyice
açıklasın.

Kelime Meali
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= ِإنَّ َهاgerçekten o =بَ َق َرةbir inektir
فَا ِقع,,ص ْف َرا ُء
َ =parlak sarı
=لَ ْونُ َهاrenginde س ُّر
ُ َ =تsevinç verir
َاظ ِرين
ِ َّ=النbakanlara

sığır görenlerin gözüne
hoş gelecek
parlak sarı
renktedir´
diyor.» dedi.

bı şu oldu: O,
kurbanın sarı
renkte, parlak tonda,
görenlere
zevk veren
bir sığır olmasını istiyor.

=قَالُواdediler ki ُ=ا ْدعdua et
=لَنَاbizim için = َرب ََّكRabbine
=يُ َب ِي ْنaçıklasın =لَنَاbize
ي
َ  ِه..= َماonun nasıl bir şey olduğunu
= ِإ َّنzira = ْالبَقَ َرo inek
َ=تَشَا َبهbenzer geldi علَ ْينَا
َ =bize
= َو ِإنَّاama mutlaka biz = ِإ ْنeğer
=شَا َءdilerse ُاّٰلل
َّ =Allah
َ=لَ ُم ْهتَدُونhidayeti buluruz

Onlar:
«Rabbine
dua et de
bu sığırı bize iyice tanımlasın.
Biz sığırları
birbirinden
ayırdedemez olduk.
Allah dilerse
bu karışıklığın içinden
çıkarız» dediler.

Onlar: Rabbine bizim
için dua et de
onun nasıl
olacağını bize (daha
açık) bildirsin, (çünkü)
bize göre
tüm sığırlar
birbirine
benzer; ve
sonra, Allah
arzu ederse
biz elbette
doğru yola
yöneliriz! dediler.
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Musa:
(Musa'nın)
=قَا َلdedi ki ُ= ِإنَّهşüphesiz O
«Rabbim, cevabı şu olboyun- du: O, kur= َيقُو ُلşöyle diyor = ِإنَّ َهاgerçekten o ´o,
duruğa ko- banın ekinleri
şulup toprak sulamak ve=بَقَ َرةbir inektir
sürmemiş, ya toprağı
ذَلُول,,= َلboyunduruk altına alınmamış toprak su- sürmek için
lamada kul- hiç koşulير
ُ =ت ُ ِثsürmek için ض
lanılmamış, mamış, kuَ = ْاْل َ ْرyeri
ve sursuz, alaَ = ْال َح ْرekin özürsüz
ت َ ْس ِقي,,= َو َلve sulamaz ث
alacasız bir casız bir sığır
sığırdır´ di- olmasını istiسلَّ َمة
َ = ُمkusursuz
yor» dedi. yor. Onlar:
َ ِشيَة,,= َلhiçbir alacası yok =فِي َهاonda Bunun üze- İşte, sonunrine onlar da gerçeği
«İşte şimdi bildirdin! de=قَالُواdediler َ= ْاْلنişte şimdi
hakkı ile an- diler; ve helattın» diye- men (onu)
ت
َ ْ= ِجئgetirdin ق
ِ =بِ ْال َحdoğruyu
rek tanım- kurban etti=فَذَبَ ُحوهَاve boğazladılar onu
lanan sığırı ler, halbuki
kestiler, ne- neredeyse
َ َي ْف َعلُون,, َكاد ُوا,,= َو َماaz daha yapmaya redeyse hiçbir şey
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bunu yapmayacaklardı.

yapmadan
kalacaklardı.

= َوإِ ْذhani =قَت َ ْلت ُ ْمsiz öldürmüştünüz
سا
ً =نَ ْفbir adam
َّارأْت ُ ْم
َ =فَادbirbirinizle atışmıştınız
= ِفي َهاonun hakkında ُاّٰلل
َّ = َوoysa Allah
= ُم ْخ ِرجortaya çıkarıcıdır
 ُك ْنت ُ ْم..= َماolduğunuz şeyi
َ=ت َ ْكت ُ ُمونgizlemiş

Hani bir
adam öldürmüştünüz de bu
suçu birbirinize atmaya
kalkmıştınız. Oysa
Allah gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı.

=فَقُ ْلنَاdedik ki
ُ=اض ِْربُوهvurun ona (öldürülene)
ض َها
ِ (=بِ َب ْعineğin) bir parçasıyla
 = َك ٰذَ ِل َكişte böylece =ي ُْح ِييdiriltir
َّ =Allah = ْال َم ْوت َ ٰىölüleri
ُاّٰلل
= َوي ُِري ُك ْمve size gösterir
=آ َياتِ ِهayetlerini =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونdüşünürsünüz

Bu amaçla
«Kesilen sığırın bir
parçasını o
öldürülen
adamın cesedine değdirin» dedik.
İşte Allah
böylece ölüleri diriltir ve
düşünesiniz
diye size
ayetlerini
gösterir.

Çünkü ey İsrailoğulları,
siz bir adam
öldürmüştünüz ve sonra
da bu suçlunun sorumluluğunu birbirinizin üstüne
atmıştınız.
Oysa Allah,
sizin örtbas
ettiğiniz her
şeyi açığa
çıkarmaya
kadirdir.
Biz dedik ki:
Bu (prensibi)
bu gibi (çözümlenmemiş cinayet
olaylarının
bazılarında
da uygulayın:
Bu yolla Allah canları
ölümden korur ve kendi
iradesini size
gösterir ki
(bunu görüp)
muhakemenizi kullan(mayı öğren)ebilirsiniz
.
Ama, bütün
bunlardan
sonra kalpleriniz katılaştı;
kaya gibi hatta daha da
sert oldu;
Çünkü,
unutmayın,
öyle kayalar
var ki içinden
ırmaklar fışkırır; ve öylesi de var ki,
yarıldığında
içinden su
çıkar; bazısı
da Allah korkusuyla (yerinden kopup) aşağı
yuvarlanır.
Allah, yaptıklarınızdan
gafil değildir!

caklardı
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Bütün bu
ْ س
=ث ُ َّمsonra yine ت
َ َ=قkatılaştı
olaylardan
kalpُ
=قُلوبُ ُك ْمkalbleriniz بَ ْع ِد..= ِم ْنardından sonra
leriniz yine
katılaştı.
= ٰذَ ِل َكbunun ي
َ =فَ ِهşimdi onlar
Şimdi onlar
taş gibi, hatِارة
َ = َك ْال ِح َجtaş gibi =أ َ ْوhatta
ta taştan biُّ شد
َ َ =أdaha da ً =قَس َْوةkatıdır
le daha katıdırlar.
= َو ِإ َّنçünkü
Çünkü öyle
taşlar var ki,
ِارة
َ  ْال ِح َج.. َ= ِمنöyle taş var ki
içlerinden
ırmaklar
َ
ْ
يَتَفَ َّج ُر..=ل َماfışkırır ُ= ِمنهiçinden
akar. Yine
öyle taşlar
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
var ki, çatlarlar da
 ِم ْن َها..= َو ِإ َّنöylesi de var ki
bağırlarınَّ َي..=لَ َماçatlayıverir de
شقَّ ُق
dan su fışkırır. Yine öy=فَيَ ْخ ُر ُجçıkar ُ= ِم ْنهondan = ْال َما ُءsu le taşlar var
ki, Allah
 ِم ْن َها..= َو ِإ َّنöylesi de var ki
korkusu ile
dağlardan
ُ ِيَ ْهب..=لَ َماaşağı yuvarlanır
ط
yuvarlanıp
ِ َّ =Allah aşağı iner َخ ْشيَ ِة..= ِم ْنkorkusundan اّٰلل
ler. Allah
yaptıkları= َو َماve değildir ُاّٰلل
َّ =Allah
nızdan asla
= ِبغَا ِفلgafil
habersiz
değildir.
َت َ ْع َملُون..ع َّما
َ =yaptıklarınızdan
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O da:
Rabbım
diyor ki:
O bakanları rahatlatacak
sapsarı
renkli bir
inektir,
demişti.
Dediler ki:
Rabbına
dua et,
bize açıkça niteliğnin ne
olduğunu
bildirsin.
Çünkü
bizce sığırlar birbirine
benziyor.
Allah dilerse biz
elbette
hidayete
erenlerden oluruz.
Dedik ki:
Rabbım,
o, ne boyunduruğa koşulup arazi
sürecek,
ne de
ekin sulayacak bir
inektir,
zillete uğramamıştır. Bütün
kusurlardan uzaktır. Onun
alacası
da yoktur,
buyuruyor. Onlar: İşte
şimdi
gerçeği
ortaya
koydun,
dediler.
Hemen
onu boğazladılar
ki az kalsın bunu
yapmayacaklardı.
Hani, siz
bir kişiyi
öldürmüştünüz de;
sonra o
konuda
birbirinizle çekişmeye
başlamıştınız. Allah ise sizin gizlediğinizi
açığa çıkarıcıdır.
Sığırın bir
parçasını
ölüye vurun, demiştik. İşte Allah
ölüleri
böyle diriltir. Ve
sizlere
ayetlerini
gösterir
ki, aklınızı
başınıza
alasınız.

Sonra
bunun
ardından
kalbleriniz
yine katılaştı.
Şimdi onlar taş gibidir. Yahut daha
da katı.
Zira öylesi vardır
ki; ondan
ırmaklar
kaynar,
öylesi
vardır ki;
yarılıp
ondan su
fışkırır,
öylesi de
vardır ki;
Allah korkusundan
yuvarlanır. Allah,
yaptıklarınızdan
asla gafil
değildir.
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ْ َ =أَفَتumuyor musunuz?
َط َمعُون
يُؤْ ِمنُوا,,=أ َ ْنinanacaklarını =لَ ُك ْمsize
= َوقَ ْدoysa َ= َكانvardı ki
 =فَ ِريقbir grup = ِم ْن ُه ْمbunlardan
َ= َي ْس َمعُونişitirlerdi de = َك ََل َمsözünü
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =ث ُ َّمsonra
ُ=يُ َح ِرفُونَهonu değiştirirlerdi
بَ ْع ِد,,= ِم ْنardından
ُ عقَلُوه
َ ,,= َماdüşünüp akıl erdirdikten
َيَ ْعلَ ُمون,,= َو ُه ْمbildikleri halde

Şimdi siz
onların size
inanacaklarını mı
umuyorsunuz? Oysa
onlar arasında öyle
bir grup var
ki, Allah´ın
kelâmını işitirler ve anlamına akılları yattıktan
sonra, onu
bile bile değiştirirlerdi.

Şimdi, onların tebliğ ettiğimiz şeye
inanacaklarını bekliyor
musunuz?
Aksine, bir
çoğu Allah'ın
kelamını dinler ama onu
anladıktan
sonra bile bile çarpıtırlar.

= َو ِإذَاzaman = َلقُواrastladıkları
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlara =قَالُواderler
=آ َمنَّاinandık = َو ِإذَاzaman
=خ َََلyalnız kaldıkları ض ُه ْم
ُ = َب ْعbazısı
بَ ْعض..=إِلَ ٰىbazısıyla =قَالُواderler
=أَت ُ َح ِدثُونَ ُه ْمonlara haber mi veriyorsunu
z ح
َّ =Allah’ın
َ َ فَت..= ِب َماaçtığı şeyleri ُاّٰلل
علَ ْي ُك ْم
َ =size
= ِليُ َحا ُّجو ُك ْمsizin aleyhinizde delil olarak
kullansınlar ه
ِ ِ=بonu َ= ِع ْندkatında
= َر ِب ُك ْمRabbiniz
َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلAklınızı kullanmıyor musu

Onlar müminler ile
karşılaştıklarında
«inandık»
derler. Fakat birbirleri
ile başbaşa
kaldıkları
zaman
«Rabbiniz
katında
aleyhinize
delil olarak
kullansınlar
diye mi Allah´ın size
açıkladıklarını onlara
anlatıyorsunuz? Bunun
yanlış olduğuna aklınız
ermiyor
mu?» derler.

Nitekim,
imana ermiş
olanlarla buluştuklarında,
(Sizin inandığınız gibi)
inanıyoruz!
derler; ama
birbirleriyle
baş başa
kaldıklarında,
Rabbinizin
kelamını size
karşı koz olarak kullansınlar diye mi
Allah'ın size
açıkladığı
şeyleri onlara
haber veriyorsunuz?
Aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? derler.

َ َي ْعلَ ُمون,,=أ َ َو َلbilmiyorlar mı ki?
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah =يَ ْعلَ ُمbilir
َيُ ِس ُّرون,,= َماonların gizlediklerini
َيُ ْع ِلنُون,,= َو َماve açığa vurduklarını

Acaba onlar
bilmiyorlar
mı ki, Allah
onların gizli
tuttukları ve
açığa vurdukları herşeyi bilir.
Onların
=onların içinde vardır
içinde bir de
ümmiler
=ümmiler
(okuma.. =bilmezler
=Kitabı yazma bilmeyenler)
=dışında
=kuruntuları
vardır ki,
bunlar kitabı
..
=onlar
=sadece
bilmezler.
Bütün bil=zannediyorlar
dikleri birtakım asılsız
kuruntulardır. Onlar
sırf zanlara
(saplantılara) kapılmışlardır.
Kendi elleri
=vay haline
=o kimselerin ki
ile kitabı
yazdıktan
=yazıp
=Kitabı
sonra karşılığında bir=elleriyle
=sonra
kaç para el=derler
=bu
de etmek
amacı ile,
,,
=katındandır
=Allah
«Bu, Allah
katından
=satmak için
=onu
geldi» diyenlerin vay
=paraya
=az bir
haline! Ellerinin yazdı=vay haline
=onların
ğından ötürü vay baş=ötürü
=yazdığından
larına geleceklere!
=ellerinin
=vay haline
(Yine) Ka=onların
=ötürü
zandıkları
paradan
=kazandıklarından
ötürü vay
başlarına
geleceklere!..

Bilmezler mi
ki Allah, açığa vurdukları
şeylerden de
gizlediklerinden de haberdardır?

َو ِم ْن ُه ْم
َأ ُ ِميُّون
اب
ََل يَ ْعلَ ُمون
َ َ ْال ِكت
ِإ َّل
ي
َّ ِأ َ َمان
َو ِإ ْن ُه ْم
ِإ َّل
ُ َي
َظنُّون

Onlar arasında ilahi
kelamın gerçek bilgisine
sahip olmayan, kitap ile
ilgisiz insanlar var; (ki
bunlar) sadece bir takım kuruntular(a tabi
olurlar) ve
zanna dayanırlar.
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فَ َويْل
َِللَّذِين
اب
َيَ ْكتُبُون
َ َ ْال ِكت
ِبأ َ ْيدِي ِه ْم
ث ُ َّم
ٰ َهذَا
َيَقُولُون
ِ َّ
ِم ْن ِع ْن ِد
اّٰلل
ِل َي ْشت َ ُروا
ِب ِه
ً قَ ِل
ث َ َمنًا
يَل
فَ َويْل
لَ ُه ْم
ْ ََكتَب
ِم َّما
ت
أ َ ْيدِي ِه ْم
َو َويْل
لَ ُه ْم
ِم َّما
َيَ ْك ِسبُون
,,
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Sayılı gün= َوقَالُواBir de dediler ki
lerden başka katiyyen
َ
ْ
َ
سنَا
م
ت
..
ن
ل
=bize
dokunmayacaktır
َّ َ
bize ateş
َ
َّ
َّ
ار
ُ =النateş =إِلdışında =أيَّا ًماgün dokunmayacak dediً = َم ْعدُودَةsayılı birkaç =قُ ْلDe ki
ler. De ki;
´Allah´tan
=أَت َّ َخ ْذت ُ ْمaldınız mı? ِاّٰلل
َّ ..َ= ِع ْندAllah’tan bu yönde
söz mü alع ْهدًا
َ =bir söz (bu hususta)
dınız - ki Allah asla söف
َ ي ُْخ ِل..=فَلَ ْنöyleyse dönmez
zünden
َ
َّ =Allah ُع ْهدَه
َ =sözünden =أ ْمyoksa caymazُاّٰلل
yoksa Allah
hakkında
َ=تَقُولُونsöylüyorsunuz
bilmediğiniz
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah hakkında = َماbir şey mi bir şeyi mi
söylüyorsuَت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmediğiniz
nuz?
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=بَلَ ٰىEvet = َم ْنkim ب
َ س
َ = َكkazanır
ًس ِيئَة
َ =bir günah
َ = َوأ َ َحاkuşatmış olursa
ْ ط
ت
=بِ ِهkendisini َُطيئَتُه
ِ =خsuçu
,,

,,

,,

O halde, yazıklar olsun
onlara ki,
kendi elleriyle, ilahi kelam(dan olduğunu iddia
ettikleri hususlar)ı kaydettikten
sonra, az bir
kazanç elde
etmek için,
Bu Allah'tandır! derler.
(Böyle diyerek) kendi elleriyle kaydettiklerinden
ötürü yazıklar olsun onlara! Ve yine
bütün o kazandıklarından ötürü
yazıklar olsun böylelerine!
Ve onlar:
Ateş bize
birkaç günden fazla dokunmaz derler. De ki
(onlara): Allah'tan bir
söz mü aldınız -çünkü
Allah hiçbir
zaman sözünden caymaz- yoksa
asla bilemeyeceğiniz bir
şeyi mi Allah'a isnat
ediyorsunuz?

İbn Kesir

Onların
size inanacaklarını mı
umuyorsunuz?
Onlardan
öyle bir
zümre
vardı ki,
Allah´ın
kelamını
dinlerlerdi
de akılları
yattıktan
sonra, bile bile
bunu değiştirirlerdi.
Mü´minler
le karşılaştıkları
zaman,
inandık
derlerdi,
birbirleriyle baş
başa kaldıklarında, Rabbınızın
katında,
aleyhinde
delil göstersinler
diye mi
Allah´ın
size açıkladığını
onlara
anlatıyorsunuz,
buna aklınız ermiyormu?
diye birbirlerini
uyarırlardı.
Bilmiyorlarmı ki;
ne gizlerler, ne
açıklarlarsa Allah hepsini bilir.
Onlardan
bir kısmı
ümmidirler, kitabı
anlamazlar. Bir
takım batıl şeyleri
onlar sadece
zanneder
dururlar.

Vay, kitabı elleriyle yazıp
da sonra
az bir paha ile satabilmek
için; bu,
Allah katındandır,
diyenlerin, ellerinin yazdıklarından dolayı vay onlara! Vay
onlara. O
kazanmış
oldukları
yüzünden.

Sayılı
günlerden
başka asla bize
ateş dokunmayacaktır
dediler.
Deki: Siz
Allah katından bir
söz mü
aldınız?
Öyleyse
Allah asla
sözünden
caymaz.
Yoksa Allah´a karşı bilmediğiniz bir
şey mi
söylüyorsunuz.
Hayır, öyle Evet! İşte
Hayır, köbirşey yok. (böylesine) tülük yaKim kötülük büyük bir kö- pıp da
işler de gü- tülük işleyen günahı
nahı tara- ve (bunun) kendisini
fından ku- günahıyla
kuşatan
şatılırsa on- çepeçevre kimseler,
lar ebedi
kuşatılan
işte onlar

Kelime Meali

=فَأُو ٰلَئِ َكişte onlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş = ُه ْمonlar = ِفي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır
,,

,,
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آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينİnanıp
ع ِملُوا
َ = َوyapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الyararlı işler
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar da
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır = ْال َجنَّ ِةcennet
= ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır
..

..

..

..

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

olarak kalmak üzere
Cehennemliktirler.

İbn Kesir

kimseler var
ya, işte böyleleridir içinde kalmak
üzere ateşe
mahkum
olanlar!
İman edip İmana ermiş
iyi ameller olup doğru
işleyenler ve yararlı işde orada
ler yapanlara
ebedi olarak gelince, sükalmak üze- rekli içinde
re Cennet- kalmak üzere
liktirler.
cenneti hak
edenler de
işte bunlardır.

cehennemliklerdir. Onlar orada
temelli
kalıcıdırlar.
İman
edip, salih ameller işleyenler; işte onlar
cennetliklerdir. Onlar orada
temelli
kalıcıdırlar.

Hani biz İsrailoğullarından
´Allah´dan
başka bir
şeye tapmayınız,
ana- babaya, akrabalara yetimlere ve yoksullara iyilik
ediniz, namazı kılınız,
zekâtı veriniz» diye
söz almıştık. Fakat
sonra küçük
bir azınlık
dışında bu
sözünüzden
döndünüz.
Hâlâ da bu
dönekliği
sürdürüyorsunuz.

Hani, İsrailoğullarından;
Allah´tan
başkasına ibadet
etmeyin;
anaya,
babaya,
akrabalara, yetimlere, yoksullara
iyilik yapın. İnsanlara
güzellikle
söyleyin,
namaz kılın zekat
verin diye
söz almıştık.
Sonra
pek azınız müstesna yüz
çevirdiniz.
Ve siz hala yüz çevirenlerdensiniz.

..
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= َوإِ ْذhani =أ َ َخ ْذنَاbiz almıştık
َ= ِميثَاقbir söz =بَ ِنيoğullarından
= ِإس َْرائِي َلİsrail
َت َ ْعبُدُون,,= َلkulluk etmeyeceksiniz
=إِ َّلbaşkasına َاّٰلل
َّ =Allah’tan
= َو ِب ْال َوا ِلدَي ِْنanaya-babaya
سانًا
َ = ِإ ْحiyilik edeceksiniz
 ْالقُ ْربَ ٰى,,= َوذِيyakınlara
= َو ْاليَتَا َم ٰىyetimlere
ين
َ = َوا ْل َمyoksullara
ِ سا ِك
= َوقُولُواsöyleyin اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
= ُح ْسنًاgüzel söz = َوأَقِي ُمواkılın
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوآتُواverin
َّ =zekatı =ث ُ َّمsonra
َ الز َكاة
=ت َ َولَّ ْيت ُ ْمdöndünüz =إِ َّلhariç
ً =قَ ِلpek azınız = ِم ْن ُك ْمsiz
يَل
َ ُم ْع ِرضُون,,= َوأ َ ْنت ُ ْمhala yüz çevirip dur
,,
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= َو ِإ ْذhani =أ َ َخ ْذنَاalmıştık
= ِميثَاقَ ُك ْمsizden kesin söz
َت َ ْس ِف ُكون..= َلdökmeyeceksiniz
= ِد َما َء ُك ْمbirbirinizin kanını
َت ُ ْخ ِر ُجون..= َو َلçıkarmayacaksınız
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفbirbirinizi
ار ُك ْم
ِ َ ِدي..= ِم ْنyurtlarınızdan =ث ُ َّمsonra
=أ َ ْق َر ْرت ُ ْمkabul etmiştiniz
َت َ ْش َهدُون..= َوأ َ ْنت ُ ْمbuna siz şahidsiniz

Hani birbirinizin kanını
dökmeyeceksiniz,
birbirinizi
yurtlarınızdan sürmeyeceksiniz
diye de sizden söz almıştık.
Kendi tanıklığınızla bunu kabul
etmiştiniz.

=ث ُ َّمAma =أ َ ْنت ُ ْم ٰ َهؤ َُل ِءsiz
َ=ت َ ْقتُلُونöldürüyorsunuz
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفbirbirinizi
َ= َوت ُ ْخ ِر ُجونçıkarıyorsunuz
=فَ ِريقًاbir grubu = ِم ْن ُك ْمsizden
ار ِه ْم
ِ  ِد َي,,= ِم ْنyurtlarından
َ َ =تbirleşiyorsunuz
َظاه َُرون
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara karşı اْلثْ ِم
ِ ْ = ِبgünah
ان
ِ = َو ْالعُد َْوve düşmanlıkla
يَأْتُو ُك ْم,,= َوإِ ْنsize geldiklerinde
ار ٰى
َ ُ =أesir olarak
َ س
=تُفَاد ُو ُه ْمfidyelerini veriyor (kurtarıyor)su
nuz رم
َّ  ُم َح,,= َو ُه َوyasaklanmış iken
علَ ْي ُك ْم
َ =size
= ِإ ْخ َرا ُج ُه ْمonları çıkarmak
َ=أَفَتُؤْ ِمنُونyoksa siz inanıyor da
ض
ِ =بِ َب ْعbir kısmına ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
َ= َوتَ ْكفُ ُرونinkâr mı ediyorsunuz
= ِب َب ْعضbir kısmını =فَ َماnedir?
= َجزَ ا ُءcezası = َم ْنkimsenin
=يَ ْف َع ُلyapan = ٰذَ ِل َكbunu
= ِم ْن ُك ْمsizden = ِإ َّلbaşka
= ِخ ْزيrezil olmaktan
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
= َو َي ْو َمgününde de = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
َ=ي َُردُّونonlar itilirler
أَش َِد,,=إِلَ ٰىen şiddetlisine
ب
ِ = ْال َعذَاazabın = َو َماdeğildir
َّ =Allah = ِبغَافِلbilmez
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون,,ع َّما
َ =yaptıklarınızı

Buna rağmen biribirinizi öldürüyor ve içinizden bazılarını yurtlarından sürüyor, onlara karşı günah ve zulüm işlemek
için aranızda işbirliği
yapıyorsunuz. Onları
sürgüne
göndermeniz yasaklandığı halde sürgüne
gönderiyorsunuz, sonra size esir
olarak geldikleri taktirde fidye
vererek
kendilerini
kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp
bir kısmını
inkâr mı
ediyorsunuz? Oysa
içinizden
böyle yapanların cezası dünya
hayatında
perişanlıktan başka
birşey değildir. Onlar
Kıyamet
günü de en
ağır azaba
çarpılacaklardır. Allah
yaptıklarınızdan habersiz değildir.
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=أُو ٰلَئِ َكİşte onlar
ا ْشت َ َر ُوا.. َ=الَّذِينsatın alan kimselerdir
..

..

..

..

Bunlar Ahiret karşılığında dünya hayatını
satın almış

Ve bir zaman, (ey) İsrailoğulları,
(sizden) şu
(konularda)
kesin taahhüt
almıştık: Allah'tan başkasına kulluk
etmeyeceksiniz; akraba
ve ebeveyninize, yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız;
bütün insanlarla güzellikle konuşacaksınız;
namazlarınızda dikkatli
ve devamlı
olacaksınız
ve karşılıksız
yardımda bulunacaksınız.
Ama, birkaçınız dışında
bu sözünüzden döndünüz: zaten
siz, inatçı, isyankar bir
topluluksunuz!
O zaman,
birbirinizin
kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi
yurtlarınızdan sürmeyeceğinize
dair kesin
söz almıştık
sizden, siz
de kabul etmiştiniz; ve
(şimdi de)
buna şahitlik
yapıyorsunuz.
Buna rağmen yine sizlersiniz birbirinizi katleden ve kesinlikle yasaklanmış
olduğu halde- kendi
halkınızdan
bir kısmını
yurtlarından
süren, onlara
karşı günahkarlık ve nefrette yarışıp
yardımlaşan
ve esir olarak
elinize düştüklerinde
onları ancak
fidye alarak
bırakan! Böyle yaparak,
ilahi kelamın
bir kısmına
inanıyor, diğer kısmını
inkar mı ediyorsunuz?
Öyleyse bilin
ki, içinizden
böyle yapanların karşılığı, bütün
dünya hayatında zilletten
ve Kıyamet
Günü en
acıklı azaba
uğratılmaktan başka bir
şey olmayacaktır. Zira
Allah, yaptıklarınızdan
gafil değildir.

Hani; bir
de kanınızı dökmeyin,
birbirinizi
yurdunuzdan
sürmeyin
diye söz
almıştık,
sonra bunu ikrar
ettiniz ve
şahid de
oldunuz.

Sonra
sizler;
birbirinizi
öldüren,
aranızdan
bir takımını yurtlarından
süren,
onlara
karşı günah ve
düşmanlıkla birleşen, onları (yurtlarından)
çıkarmak
haram kılınmışken
esir olarak geldiklerinde
fidyeleşmeye
kalkan
kimselersiniz.
Yoksa kitabın bir
kısmına
inanıp bir
kısmını
inkar mı
ediyorsunuz? Sizden böyle
yapanın
cezası;
dünya
hayatında
rezil olmaktan
başka
birşey
değildir.
Kıyamet
gününde
ise onlar,
azabın en
şiddetlisine uğratılırlar. Allah, yaptıklarınızdan gafil
değildir.
Ahiret hayatı İşte onlar,
karşılığında ahirete
bu dünya
karşı
hayatını sa- dünya
tın alanlar
hayatını

Kelime Meali
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kimselerdir.
َ = ْال َحيَاةhayatını =الدُّ ْنيَاdünya
Bu yüzden
onların ne
= ِب ْاْل ِخ َر ِةahireti verip
azabı hafifَّ
letilecek ve
َ
َ
ف
ُ يُ َخف..=فَلhiç hafifletilmez
ne de kendilerine yarع ْن ُه ُم
ُ َ= ْال َعذazab
َ =onlardan اب
dım edileَص ُرون
َ يُ ْن..= َو َل ُه ْمve onlara hiç yardım cektir.
..
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..

.

2.
87

..

..

.

edilmez

= َولَقَ ْدAndolsun =آت َ ْينَاverdik
سى
َ َ = ْال ِكتKitabı
َ = ُموMusa’ya اب
= َوقَفَّ ْينَاbirbiri ardınca gönderdik
 َب ْع ِد ِه,,= ِم ْنarkasından
س ِل
ُ الر
ُّ = ِبpeygamberler = َوآت َ ْينَاverdik
سى
َ = ِعيÎsa’ya َ=ابْنoğlu
= َم ْريَ َمMeryem ت
ِ = ْالبَ ِينَاaçık deliller
ُ= َوأَيَّ ْدنَاهve onu destekledik
 ْالقُد ُِس,,ِ=بِ ُروحRuh’ülُ َ=أَفöyle mi?
Kudüs (Cebrail) ile كلَّ َما
= َجا َء ُك ْمsize gelse
سول
ُ = َرbir peygamber =بِ َماşey ile
ت َ ْه َو ٰى,,= َلistemediği
س ُك ُم
ُ ُ=أ َ ْنفcanınızın
=ا ْست َ ْك َب ْرت ُ ْمbüyüklük taslayarak
=فَفَ ِريقًاkimini = َكذَّ ْبت ُ ْمyalanlayacak
= َوفَ ِريقًاkimini de
َ=ت َ ْقتُلُونöldüreceksiniz

Andolsun ki
biz Musa’ya
kitap verdik.
Ondan sonra da birbiri
ardınca
peygamberler gönderdik. Meryem
oğlu İsa’ya
da beyyineler verdik.
Ve onu
Ruh-ulKudüs ile
te’yid ettik.
Demek bir
peygamber
ne vakit size gönüllerinizin hoşlanmadığı
bir şeyi getirirse, kibirlenmek isteyeceksiniz
de kiminiz
tekzip edecek, kiminiz
de öldüreceksiniz öyle mi?..

Biz Musa'ya
ilahi kelamı
bahşettik ve
birbiri ardınca O'nu izleyen elçiler
gönderdik:
Meryem oğlu
İsa'ya da hakikatin tüm
kanıtlarını
vahy ettik ve
O'nu kutsal
ilham ile güçlendirdik.
(Ama) ne
zaman bir elçi hoşunuza
gitmeyen bir
şey getirdiyse küstahlıkla haddi aşarak bir kısmını öldürdünüz ve diğerlerini yalanladınız,
öyle değil
mi?

= َوقَالُواdediler =قُلُوبُنَاkalblerimiz
ُ =perdelidir = َب ْلbilakis
غ ْلف
=لَعَنَ ُه ُمonları lanetlemiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
=بِ ُك ْف ِر ِه ْمinkârlarından dolayı
ً =فَقَ ِلartık çok az
يَل
َيُؤْ ِمنُون..= َماinanırlar

Yahudiler;
«Kalplerimiz
kılıflıdır»
dediler. Hayır, yalnız
kâfir olduklarından dolayı Allah
onları lânetledi. Onların
pek azı
iman eder.

= َولَ َّماNe zaman ki
= َجا َء ُه ْمonlara geldi
= ِكتَابbir Kitap (Kur’an)
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatından ِاّٰلل
َّ =Allah
صدِق
َ = ُمdoğrulayıcı
 َم َع ُه ْم,,= ِل َماyanlarında bulunan (Tevrat)ı
= َو َكانُواhalde قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce
َ=يَ ْست َ ْف ِت ُحونyardım istedikleri
علَى
َ =karşı
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlere
 َجا َء ُه ْم,,=فَلَ َّماkendilerine gelince
ع َرفُوا
َ ,,= َماo bildikleri (Kur’an)
= َكفَ ُرواinkâr ettiler = ِب ِهonu
ُ=فَلَ ْعنَةartık laneti اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
َ ْال َكافِ ِرين,,علَى
َ =inkârcıların üzerine ols

Onlara Allah katından
elleri altındaki Tevrat´ı onaylayan bir kitap (Kur´an)
gelince - ki,
daha önce
kâfirlere
karşı zafer
kazanmak
istedikleri
halde ötedenberi bilip
durdukları
bu kitap
kendilerine
gelince- onu
inkâr ettiler.
Allah´ın
lâneti kâfirlerin üzerinedir.

Ama onlar:
Kalplerimiz
zaten bilgi ile
dolu! derler.
Hayır, bilakis
Allah, onları
hakikati kabullenmeyi
reddettikleri
için gözden
çıkarmıştır.
Zira onlar
sadece basmakalıp birkaç şeye
inanırlar.
Ve ne zaman
Allah katından onlara,
halen sahip
oldukları hakikati tasdik
eden bir (yeni) vahiy geldiyse, daha
önce, hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı üstün gelmek
için yalvarıp
yakardı(klarını
çarçabuk
unutarak)
daha önce
tanıdıkları
(hakikati) bu
defa inkara
kalkıştılar.
Ve Allah'ın
laneti, hakikati inkar
eden herkesin üzerindedir.
Allah'ın lütfunu dilediği
kuluna bahşetmesini
kıskanarak
Allah'ın indirdiği hakikati
inkar etmeleri ve böylece
kendilerini
kaptırdıkları
şu (boş gurur) ne kötü!
Onlar böylece Allah'ın
gazabını tekrar tekrar hak
ettiler. Ve o
hakikati inkar
edenler için
hazırlanmış
utanç verici
bir azap vardır.
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س َما
َ ْ=بِئne kötüdür
 ِب ِه..=ا ْشت َ َر ْواsattıkları şey
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
يَ ْكفُ ُروا..=أ َ ْنinkâr etmek için
أ َ ْنزَ َل..= ِب َماindirdiği şeyi ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
= َب ْغيًاçekemeyerek
يُن َِز َل..(=أ َ ْنvahiy) indirmesini
ْ َف..= ِم ْنlütfundan
َّ =Allah’ın ض ِل ِه
ُاّٰلل
 َيشَا ُء.. َم ْن..علَ ٰى
َ =dilediğine
 ِعبَا ِد ِه..= ِم ْنkullarından
=فَبَا ُءواuğradılar ضب
َ َ=بِغgazab
َ =gazaba
علَ ٰى
َ غ
َ =üstüne ضب
َ= َو ِل ْل َكا ِف ِرينİnkâr edenler için
عذَاب
َ =bir azab vardır = ُم ِهينalçaltıcı

Onlar Allah´ın kendi
bağışı olarak dilediği
kuluna vahiy indirmesini çekemeyerek
O´nun indirdiği kitabı
inkâr etmekle benliklerini ne
kötü şey
karşılığında
sattılar da
katmerli gazaba uğradılar! Kâfirleri alçaltıcı
bir azap
beklemektedir.

= َو ِإذَاzaman = ِقي َلdenildiği
=لَ ُه ْمonlara = ِآمنُواinanın
أ َ ْنزَ َل,,= ِب َماindirdiği şeye ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=قَالُواderler =نُؤْ ِم ُنinanırız
أ ُ ْن ِز َل,,=بِ َماindirilene علَ ْينَا
َ =bize

Onlara
´Allah´ın indirdiğine
inanın» denildiği zaman; «Biz
sadece bize
indirilene
inanırız»
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var ya, işte
böylelerinin
azabı hafifletilmeyecek
ve onlara
yardım edilmeyecektir.
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Nitekim onlara: Allah'ın
indirdiğine
inanın! denildiğinde, Biz
(yalnızca) bize indirilene
inanırız! diye
cevap verir-

İbn Kesir

satın almış olanlardır. Bu
yüzden
kendilerinden
azab kaldırılıp,
hafifletilmeyecek,
yardım da
yapılmayacaktır.
Andolsun
ki, biz
Musa´ya
kitab verdik. Ondan sonra
da birbiri
ardınca
peygamberler
gönderdik. Meryem oğlu
İsa´ya da
beyyineler verdik.
Ve onu
ruh´ülKudüs ile
destekledik. Demek, bir
peygamber size
ne zaman
gönüllerinizin hoşlanmadığı
bir şeyi
getirirse,
kibirlenmek isteyeceksiniz de;
kimini yalanlayarak, kimini de öldüreceksiniz öyle
mi?
Dediler ki;
bizim
kalblerimiz perdelidir.
Öyle değil, Allah
küfürlerinden
dolayı onları
la´netlemi
ştir. Onların pek
azı inanırlar.
Ne zaman ki;
Allah´ın
katından,
kendilerinde olanı tasdik
eden kitab geldi,
onlar
bundan
önceki
küfredenlere karşı
kendilerine yardım
gelmesini
beklerlerken, bildikleri gelince onu
inkar ettiler. Allah´ın
la´neti kafirlerin
üzerinedir.
Nefislerini
ne kötü
şeye değişip sattılar. Allah´ın kullarından
dilediğine
fazlından
indirmesine hased ederek Allah´ın indirdiğini
inkar ettiler ve gazab üstüne gazaba uğradılar. Küfredenlere
alçaltıcı
bir azab
vardır.
Bir de onlara Allah´ın indirdiğine
inanın,
denilince;
biz, bize
indirilene
inanırız
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َ= َو َي ْكفُ ُرونinkâr ederler
ُ َو َرا َءه,,= ِب َماondan sonra geleni
= َو ُه َوhalbuki o = ْال َح ُّقhaktır
ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayan
 َم َع ُه ْم,,= ِل َماyanlarında bulunanı
=قُ ْلde ki
َت َ ْقتُلُون,,=فَ ِل َمneden öldürüyordunuz?
ِ َّ =Allah’ın
=أ َ ْن ِبيَا َءpeygamberlerini اّٰلل
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce = ِإ ْنgerçekten
= ُك ْنت ُ ْمidiyseniz َ= ُمؤْ ِمنِينinanıyor

derler ve ellerindeki
Tevrat´ı
doğrulayıcı
hakk bir kitap olduğu
halde Tevrat´tan başkasına
inanmazlar.
Onlara de
ki; «Madem
ki, inanıyordunuz daha
önce Allah´ın peygamberini
niye öldürdünüz?

ler; ve zaten
bildikleri bir
gerçeği tasdik ve teyit
eden bir hakikat bile olsa, sonra gelen her haberi inkar ederler. De ki:
Madem (gerçek) müminler idiniz neden Allah'ın
önceki peygamberlerini
öldürdünüz?

= َولَقَ ْدAndolsun = َجا َء ُك ْمsize gelmişti
س ٰى
َ = ُموMusa
ت
ِ = ِب ْال َب ِينَاapaçık delillerle =ث ُ َّمsonra
(=ات َّ َخ ْذت ُ ُمilah) edinmiştiniz
= ْال ِع ْج َلbuzağıyı بَ ْع ِد ِه..= ِم ْنardından
َ ..= َوأ َ ْنت ُ ْمzalimler olarak
َظا ِل ُمون

Musa size
mucizeler
ile geldi. Siz
ise onun
yokluğunda
buzağıya
taptınız.
Sizler öyle
zalimlersiniz!

= َو ِإ ْذhani bir zaman =أ َ َخ ْذنَاalmıştık
= ِميثَاقَ ُك ْمkesin sözünüzü
= َو َرفَ ْعنَاve kaldırmıştık
ُّ =Tur(dağın)ı
=فَ ْوقَ ُك ُمüzerinize ور
َ الط
= ُخذُواtutun = َماşeyi
=آت َ ْينَا ُك ْمsize verdiğimiz = ِبقُ َّوةkuvvetle
= َوا ْس َمعُواdinleyin (demiştik)
=قَالُواdediler س ِم ْعنَا
َ =dinledik
ص ْينَا
َ = َوve isyan ettik
َ ع
= َوأ ُ ْش ِربُواiçirildi
قُلُوبِ ِه ُم,, =فِيkalblerine
= ْال ِع ْج َلbuzağı (sevgisi)
= ِب ُك ْف ِر ِه ْمinkârlarıyla =قُ ْلde ki
س َما
َ ْ=بِئne kötü şey
بِ ِه,,=يَأ ْ ُم ُر ُك ْمsize emrediyor
= ِإي َمانُ ُك ْمimanınız = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َ= ُمؤْ ِمنِينinanan kimseler

Hani sizden
kesin söz
almıştık;
Tur´u üzerinize kaldırarak «Size
verdiğimizi
kuvvetle tutun ve dinleyin» dedik. Onlar
ise «Dinledik ve karşı
geldik» dediler. Kâfirlikleri yüzünden buzağı sevgisi
kalplerine
iyice işledi.
De ki;
«Eğer inanıyor idiyseniz, imanınız size
ne kötü işler
emrediyor!

Gerçekten
Musa size
hakikatin tüm
kanıtları ile
gelmişti
(ama) O'nun
yokluğunda
hemen (altın)
buzağıya
tapmaya
başlamış ve
böylece haince bir davranış içine
girmiştiniz.
Biz o zaman,
Sina Dağı'nı
üzerinize şahit tutarak,
Size emanet
ettiğimiz şeye (bütün)
gücünüzle
sarılın ve
ona kulak verin! (diyerek)
sizden kesin
bir taahhüt
almıştık. (Bütün bu hatırlatmalara
rağmen) onlar; Dinledik,
ama itaat
etmiyoruz!
derler. Zira,
hakikati reddetmeleri yüzünden bunların kalplerini (altın) buzağı sevgisi
kaplamıştır.
De ki: Ne kötü (şu) inancınızın sizi
yönelttiği
(şey)! Eğer
gerçekten bir
şeylere inanıyorsanız.
De ki: Eğer
Allah katındaki ahiret
hayatı, başka
hiç kimseye
değil de yalnız size
mahsus ise
ve kanaatinizde samimi
iseniz o zaman ölümü
arzulamanız
gerekmez
mi?
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De ki;
=قُ ْلde ki = ِإ ْنeğer
«Eğer iddia
ettiğiniz gibi
ْ = َكانyalnız size ait ise
لَ ُك ُم..َت
Allah katınْ
da Ahiret
َّار
ُ =الدyurdu ُ =اْل ِخ َرةahiret
yurdu başka
ِ َّ =Allah
hiç kimseَ= ِع ْندkatında اّٰلل
nin değil de
ً صة
sırf sizin ise
َ =خَا ِلgerçekten
o halde idاس
ِ َّالن..ُون
ِ د..= ِم ْنkimsenin değil de dianızda
samimi ise=فَت َ َمنَّ ُواhaydi temenni edin
niz ölümü
ْ
ت
َ =ال َم ْوölümü = ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz temenni
edin.»
َصا ِدقِين
َ =sözünüzde doğru
..
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derler.
Ondan
başkasını
inkar
ederler.
Halbuki o
beraberlerindekini tasdik
eden bir
kitabdır.
De ki:
İnanmış
kimseler
idiyseniz
neden
daha önce, Allah´ın
peygamberlerini
öldürüyordunuz?
And olsun
ki, Musa
size apaçık delillerle geldi. Sonra
ardından
buzağıyı
Rabb
edindiniz.
Ve siz zalimlersiniz.
Hani; size
verdiğimiz şeyi
kuvvetle
tutun ve
dinleyin,
diye
Tur´u tepenize
dikmiş ve
sizden
misak
almıştık.
İşittik ve
karşı geldik dediler ve küfürleri yüzünden
buzağı
sevgisi
kalblerine
sindirildi.
Eğer inananlardansanız,
inancınız
size ne
kötü şey
emrediyor? de.

De ki; Allah katında ahiret
yurdu
başkalarının değil
de yalnız
sizin ise,
bu iddiada samimi iseniz
haydin,
ölümü isteyin.

..

2.
95

ُ َيت َ َمنَّ ْوه,,= َولَ ْنfakat ölümü istemezler
=أَبَدًاasla
ْ قَدَّ َم,,=بِ َماyapıp sunduğu işlerden dola
ت
yı =أ َ ْيدِي ِه ْمellerinin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َّ = ِبzalimleri
ع ِليم
َ =bilir َالظا ِل ِمين

Oysa onlar
kendi elleri
ile işlemiş
oldukları kötülüklerden
dolayı ölümü kesinlikle istemezler. Hiç
şüphesiz,
Allah zalimleri bilir.

Ama kendi
elleriyle yapıp ettikleri
ortadayken
bunu hiçbir
zaman temenni etmeyecekler: Allah zalimleri
her halleriyle
bilmektedir.

= َولَتَ ِجدَنَّ ُه ْمonları bulursun
ص
َ =أ َ ْح َرen düşkünü
اس
ِ َّ=النinsanların  َح َياة..علَ ٰى
َ =hayata
أ َ ْش َر ُكوا.. َالَّذِين.. َ= َو ِمنortak koşanlard
ُ ُ =أ َ َحدher biri
an bile ُّ=يَ َودister ه ْم
يُ َع َّم ُر..=لَ ْوyaşatılmasını ف
َ =أ َ ْلbin
سنَة
َ =yıl
بِ ُمزَ ْح ِز ِح ِه.. ُه َو..= َو َماonu uzaklaştırac
ak değildir ب
ِ  ْال َعذَا.. َ= ِمنazabdan
يُ َع َّم َر..=أ َ ْنoysa yaşamak ُاّٰلل
َّ = َوAllah
صير
ِ َ=بgörüyor
َيَ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarını

Onları, insanların hayata en
düşkünü,
puta tapanlardan bile
daha tutkunu olarak
bulacaksın.
Her biri ister
ki, bin yıl
yaşatılsın.
Oysa uzun
yaşamak
kendilerini
azaptan
kurtaracak
değildir. Hiç
şüphesiz,
Allah onların yaptıklarını görüyor.

Ve sen onları
başkalarından daha ihtirasla hayata
sarılmış göreceksin,
hatta Allah'tan başkasına ilahlık
yakıştırmaya
şartlanmış
olanlardan
bile daha çok
onların her
biri binlerce
yıl yaşamak
ister; halbuki
uzun yaşaması, böyle
birini (ahirette) azaptan
kurtarmaz;
zira Allah
onun bütün
yapıp ettiklerini görmektedir.
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Önceden
ellerinin
kazandığından
dolayı,
onlar hiçbir zaman
onu isteyemezler,
Allah zalimleri
hakkıyla
bilir.
And olsun
ki; onları,
insanlardan şirk
koşanlardan daha
çok hayata düşkün
bulacaksın. Onlardan
herbiri bin
yıl ömür
verilmesini ister.
Halbuki
çok yaşatılması
onu azabtan uzaklaştıracak
değildir.
Allah onların ne
yaptığını
hakkıyla
görendir.
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İbn Kesir

ki; «Kim (Ey peygam- De ki; kim
=قُ ْلde ki = َم ْنkim َ= َكانise (bilsin ki) De
Cebrail´e ber, onlara) Cebrail´e
şunu anlat: düşmanعد ًُّوا
َ =düşman = ِل ِجب ِْري َلCebrail’e düşman
olursa - ki O Kim ki, Alsa (bilsin
َُّ=فَإِنهşüphesiz o ُ=ن ََّزلَهonu indirmiştir Allah´ın izni lah'ın izniyle ki; ) elinin
ile Kur´an´ı, senin kalbi- önündekiقَ ْلبِ َك,,علَ ٰى
َ =kalbine =بِإ ِ ْذ ِنizniyle O´na inan- ne, önceki leri tasdik
mayanın el- çağlarda in- eden,
ِ َّ =Allah’ın
اّٰلل
leri arasın- dirdiklerini
mü´minler
daki Tev- doğrulayan, için hidaص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayıcı olarak
rat´ı onay- inananlara yet ve
mü- bir muştu ve müjde
يَدَ ْي ِه,, َبَيْن,,= ِل َماkendinden öncekileri layıcı,
minlere yol rehber olan olan segösterici ve bu (ilahi ke- nin kalbi= َو ُهدًىve hidayet
müjde kay- lam)ı indirdiği ne Alnağı olarak için Cebrail'e lah´ın iz= َوبُ ْش َر ٰىve müjdeci
senin kalbi- düşmanlık niyle o
ne indirdi : besliyorsa; indirmişَ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinananlara
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

tir.

2.
98

= َم ْنkim َ= َكانise عد ًُّوا
َ =düşman
ِ= ِ َّّٰللAllah’a = َو َم ََل ِئ َكتِ ِهve meleklerine
س ِل ِه
ُ = َو ُرve resullerine
= َو ِجب ِْري َلve Cebrail’e
= َو ِمي َكا َلve Mikail’e =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ =düşmanıdır
َ َّ =Allah da عد ُو
َ= ِل ْل َكافِ ِرينinkâr edenlerin
..

..

..

..

..

..

..

2.
99

Evet, kim
Allah´a,
O´nun meleklerine,
O´nun peygamberlerine, Cebrail´e ve
Mikâil´e
düşman
olursa bilsin
ki, Allah da
kâfirlerin
düşmanıdır.

Kim ki Allah'a, O'nun
meleklerine,
Cebrail ve
Mikail de dahil O'nun elçilerine düşmanlık besliyorsa, bilsin
ki Allah da
hakikati inkar
eden herkese düşmanlık
beslemektedir.

Biz sana
Gerçekten
= َولَقَ ْدandolsun =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik
öyle gerçek- Biz sana
ler, açıkla- apaçık me= ِإلَي َْكsana =آ َياتayetler
yıcı ayetler sajlar indirdik
ْ
ُ
=بَ ِينَاتapaçık يَكف ُر,,= َو َماinkâr etmez indirdik ki, ve onların
onları sade- gerçekliğini
ce fasıklar yoldan çık= ِب َهاonları
inkâr eder. mış olanlarَ ْالفَا ِسقُون,,= ِإ َّلfâsıklardan başkası
dan başkası
,,

,,

,,
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=أ َ َو ُكلَّ َماne zaman
عا َهد ُوا
َ =anlaştılarsa ع ْهدًا
َ =ahitle
ُ=نَبَذَهonu bozmadı mı? =فَ ِريقbir grup
= ِم ْن ُه ْمonlardan =بَ ْلZaten
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar
..

..

..
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..

..

Onlar ne
zaman bir
ahit yaptılar
ise aralarından bir
grup onu
bozup bir
yana atmadı mı? Aslında onların çoğu
inanmaz.

inkar etmez.
Ne zaman
(Allah'a) söz
verdilerse
bazıları sözlerini (çiğneyip) bir kenara atmadı
mı? Gerçek
şu ki, aslında
onların çoğu
inanmıyor.

Onlara Al- Ve(şimdi bi= َولَ َّماne zaman
lah katından le), ne zaönlerindeki man Al= َجا َء ُه ْمonlara geldiyse
kitabı onay- lah'tan onlara
ْ
سول
ُ = َرbir elçi  ِعن ِد,,= ِم ْنkatından layan bir halen sahip
peygamber oldukları haِاّٰلل
م
=doğrulayan
gelince,
kikati tasdik
َّ =Allah’ın صدِق
ُ
َ
kendilerine eden bir elçi
 َم َع ُه ْم,,= ِل َماyanlarındakini َ=نَ َبذattılar kitap veri- gelse, kendilenlerin bir lerini önceki
=فَ ِريقbir grup
grubu, Al- çağlarda
lah´ın kita- vahyedilen
ُ
َّ
أوتُوا,, َالذِين,, َ= ِمنverilenlerden
bını hiç bil- kelama bağlı
miyorlarmış sayanlardan
ْ
اب
َ َ =ال ِكتkitap اب
َ َ = ِكتkitabı
gibi onu ar- bazısı,
kalarına at- (O'nun dedikِاّٰلل
=Allah’ın
ء
ا
ر
و
=arkasına
َّ
َ َ َ
tılar.
lerinin) farُ =sırtlarının = َكأَنَّ ُه ْمsanki gibi
kında değilور ِه ْم
ِ ظ ُه
lermiş gibi
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmiyorlarmış
ilahi kelama
,,

,,

,,

,,

,,

,,

sırtlarını dönerler.
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Ve onlar
Ve (onun ye= َوات َّ َبعُواuydular = َماşeye
şeytanların rine) SüleySüleyman'ın hü=تَتْلُوuydurduğu
man’ın mül- kümdarlığı
kü aleyhine sırasında
َّ =الşeytanların
ُ اط
ين
ِ َشي
uydurdukla- şeytanca ni ُم ْل ِك..علَ ٰى
rı şeylerin yetler taşıyan
َ =mülkü hakkında
ardına düş- kimselerin
َسلَ ْي َمان
ُ =Süleyman’ın
tüler. Hal- telkin ede
buki Süley- geldiklerine
 َكفَ َر..= َو َماoysa küfre girmedi
man asla uyarlar. Hakikati inkar
ٰ
ُ سلَ ْي َم
ان
ُ =Süleyman = َولَ ِك َّنFakat küfretmedi.
Sadece
eden Süleyşeytanlar
man değildi,
َّ =الşeytanlar
َاطين
ِ ش َي
küfrettiler. ama o şeyOnlar insan- tanca niyetler
= َكفَ ُرواküfre girdiler
lara sihri ve taşıyan kişiَ=يُعَ ِل ُمونöğreterek اس
َ َّ=النinsanlara Babil’deki ler halka sihir
iki meleğe, öğreterek
الس ْح َر
ِ =sihri أ ُ ْن ِز َل..= َو َماve indirileni Harut ile hakikati inkar
Marut’a in- ettiler; -ve
 ْال َملَ َكي ِْن..علَى
َ =iki meleğe
dirilenleri onlar, Baöğretiyor- bil'deki iki
=بِبَا ِب َلBabil’de وت
َ َار
ُ =هHarut
lardı. Bu iki melek Harut
melek ise: ve Marut vaوت
َ ار
ُ = َو َمve Marut (isimli)
“Biz ancak sıtasıyla ihfitneyiz, sa- das edilene
ان
م
..
ا
م
و
=onlar
öğretmezlerdi
ل
ع
ي
ُ
ِ
ِ َ َ َ َ
kın küfret- (uyarlar)َ
me.” deme- gerçi bu ikili,
ْ
أ َحد..= ِمنhiç kimseye
dikçe kim- öncelikle, Biz
َ ُيَق..= َحت َّ ٰىdemedikçe
ول
seye sihir sadece ayarnamına bir tıcılar; sakın
= ِإنَّ َماşüphesiz =ن َْح ُنbiz
şey öğret- (Allah'ın vahmezlerdi. yettiği) haki= ِفتْنَةfitneyiz
Onlardan kati inkara
koca ile ka- yeltenmeyin!
ت َ ْكفُ ْر..=فَ ََلsakın küfre girmeyin
rısının ara- şeklinde uyasını ayıra- rıda bulunَّ
َ=فَيَت َ َعل ُمونfakat öğreniyorlardı
cak şeyler madan hiç
öğrendiler. kimseye onu
= ِم ْن ُه َماbunlardan
Halbuki
öğretmediler.
bunlar, Al- Ve onlar, bu
بِ ِه.. َيُفَ ِرقُون..= َماayıran şeyi
lah’ın izni ikiliden, karı
َ=بَيْنarasını = ْال َم ْر ِءeşi
olmadıkça o koca arasınsihirle kim- da nasıl hu= َوزَ ْو ِج ِهve karısının
seye zarar zursuzluk çıverici değil- karılacağını
َارين
َ  ِب.. ُه ْم..= َو َماama onlar zarar ver diler. Onlar- öğreniyorlarِ ض
sa kendile- dır; ancak Alemezler ه
ِ ِ=بonunla
rine zarar lah'ın izni
َ
verip fayda olmadan
َّ
أ َحد..= ِم ْنhiç kimseye = ِإلbaşka
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Kim Allah´a,
meleklerine, peygamberlerine,
Cebrail´e
ve Mikail´e
düşman
olursa;
şüphesiz
ki, Allah´da kafirlerin
düşmanıdır.
And olsun
ki; biz sana apaçık
ayetler
indirdik.
Onları fasıklardan
başkası
inkar etmez.
Onlar, ne
zaman bir
ahidle
bağlandılarsa içlerinden bir
güruh
onu bozup atmadı mı?
Hayır, onların bir
çoğu
iman etmezler.
Onlara,
ne zaman
Allah tarafından
yanlarındaki kitabı tasdik
edici bir
peygamber geldiyse,
kendilerine kitab
verilenlerden bir
güruh,
sanki bilmiyormuş
gibi, Allah´ın kitabını arkalarına
atıverdi.
Ve onlar
şeytanların Süleyman´ın
mülkü
aleyhine
uydurdukları şeylerin ardına
düştüler.
Halbuki
Süleyman
asla küfretmedi.
Sadece
şeytanlar
küfrettiler.
Onlar, insanlara
sihri ve
Babil´de
ki iki meleğe; Harut ile Marut a indirilenleri
öğretiyorlardı. Bu
iki melek
ise: «Biz
ancak imtihan için
gönderildik, sakın
küfretme.
«demedikçe
kimseye
sihirden
bir şey
öğretmezlerdi.
Onlardan
koca ile
karısının
arasını
ayıracak
şeyler öğrendiler.
Halbuki
bunlar,
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ِ َّ =Allah’ın
= ِبإ ِ ْذ ِنizninden اّٰلل
َ= َو َيت َ َعلَّ ُمونonlar öğreniyorlardı
= َماşeyi ض ُّر ُه ْم
ُ َ=يzarar veren
يَ ْن َفعُ ُه ْم..= َو َلyarar vereni değil
= َولَقَ ْدandolsun
ع ِل ُموا
َ =gayet iyi biliyorlardı ki
=لَ َم ِنkimsenin ُ =ا ْشت َ َراهonu satın alan
ُ لَه..= َماyoktur ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette
خ َََلق..= ِم ْنbir nasibi
س
َ ْ= َولَبِئne kötüdür = َماşey
بِ ِه..=ش ََر ْواsattıkları
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini =لَ ْوkeşke
َ َي ْعلَ ُمون..(= َكانُواbunu) bilselerdi!

vermeyen
şeyleri öğreniyorlardı.
Andolsun ki
onlar sihri
satın alan
kimse için
ahirette hiçbir nasip
olmayacağını biliyorlardı. Ne fena bir şey
karşılığında
nefislerini
sattılar. Şayet bilmiş
olsalardı?

onunla hiç
kimseye zarar veremedikleri gibi
sadece kendilerine zarar
veren ve hiç
faydası olmayan bir
bilgi ediniyorlardı; oysa
onlar, bu
(bilgiyi) edinenin ahiret
hayatının
güzelliğinden
nasipsiz kalacağını biliyorlardı.
Doğrusu,
karşılığında
ruhlarını sattıkları o (sanat) ne kötüdür, keşke
bunu bilselerdi!

Eğer onlar
iman edip
Allah´ın yasaklarından
sakınsalardı, Allah katında elde
edecekleri
sevap daha
hayırlı idi.
Keşke bunu
bilselerdi.
Ey mümin.. =Ey
..
=inananlar
ler, sakın
Peygambe.. =demeyin
re; «Bizi de
=Ra’ina (bizi gözet yahut: kaba söz) dinle» demeyin; «Bi=deyin
ze bak» deyin ve onu
=unzurna (bize bak)
dinleyin.
Kâfirleri acı
=ve dinleyin
bir azap
beklemek=Kâfirler için vardır
tedir.

Eğer inansalar ve O'na
karşı sorumluluklarının
bilincinde olsalardı, doğrusu, Allah'ın
mükafatı onlara iyilik getirecekti;
keşke bunu
bilselerdi!
Siz ey imana
ermiş olanlar! (Peygambere) Bizi dinle demeyin; onun
yerine, Bize
karşı tahammüllü ol!
demeyi tercih
edin. Ve
(O'na) kulak
verin. Çünkü,
hakikati inkar
edenleri şiddetli azap
bekliyor.
Ne önceki
vahyin takipçilerinden
hakikati inkara yeltenenler, ne de Allah'tan başka
şeylere ilahlık yakıştıranlar, Rabbin
tarafından
sana indirilen
bir hayrı
görmekten
hoşlanırlar;
ancak Allah
dilediğini
rahmete
ulaştırır; zira
Allah, sınırsız lütuf Sahibidir.
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= َولَ ْوeğer =أَنَّ ُه ْمşüphesiz onlar
=آ َمنُواiman etseler
= َواتَّقَ ْواve sakınmış olsalardı
=لَ َمثُو َبةsevabı  ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatından
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َخيْرdaha hayırlı olurdu
=لَ ْوkeşke َيَ ْعلَ ُمون,,= َكانُواbilselerdi
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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الَّذِينَ آ َمنُوا يَا أَيُّ َها
َل تَقُولُوا
َرا ِعنَا
َوقُولُوا
ُ ا ْن
ظ ْرنَا
َوا ْس َمعُوا
ََو ِل ْل َكا ِف ِرين
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı
..

..

..

..

..
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ُّيَ َود,,= َماarzu etmezler
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاkitab
َ ْال ُم ْش ِركِين,,= َو َلve müşriklerden
يُن ََّز َل,,=أ َ ْنindirilmesini علَ ْي ُك ْم
َ =size
 َخيْر,,= ِم ْنhiçbir hayır
 َر ِب ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
َّ = َوoysa Allah ص
ُّ َ =يَ ْختtahsis eder
ُاّٰلل
=بِ َر ْح َمتِ ِهrahmetini = َم ْنkimseye
=يَشَا ُءdilediği ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=ذُوsahibidir ض ِل
ْ َ= ْالفlütuf
= ْالعَ ِظ ِيمbüyük

Ne Kitap
Ehlinin
kâfirleri ve
ne de puta
tapanlar
Rabbinizden size
herhangi bir
iyilik inmesini istemezler. Oysa Allah
rahmetini
dilediğine
tahsis eder.
Allah büyük
lütuf sahibidir.

س ْخ
َ نَ ْن..= َماbiz nesheder
آيَة..= ِم ْنbir ayeti =أ َ ْوveya
=نُ ْن ِس َهاunutturursak ت
ِ ْ =نَأgetiririz
= ِب َخيْرdaha iyisini = ِم ْن َهاondan
=أ َ ْوya da = ِمثْ ِل َهاbenzerini
ت َ ْعلَ ْم..=أَلَ ْمbilmez misin? =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرgücü yeter

Biz herhangi bir ayetin
daha hayırlısını veya
benzerini
getirmedikçe onu ne
yürürlükten
kaldırır ve
ne de unuttururuz. Allah´ın herşeye kadir
olduğunu
bilmiyor
musun?

Biz yürürlükten kaldırdığımız veya
unutturduğumuz her
hangi bir
mesajı mutlaka daha
iyisi veya
benzeri ile
değiştiririz.
Allah'ın her
şeye kadir
olduğunu
bilmez misin?

ت َ ْع َل ْم,,=أَلَ ْمbilmez misin? =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ُ ُم ْلك,,ُ=لَهsahibidir
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َو َماve yoktur
=لَ ُك ْمsize ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan
 َو ِلي,,= ِم ْنne bir koruyucu
َصير
ِ ن,,= َو َلne de bir yardımcı

Göklerin ve
yeryüzünün
egemenliğinin Allah´a
ait olduğunu
bilmiyor
musun? Allah´tan başka hiçbir
dostunuz ve
destekçiniz
yoktur.

Bilmez misin
ki göklerin ve
yerin hükümdarlığı
Allah'ındır ve
Allah'tan
başka sizi
koruyacak ve
yardım edecek hiç kimse yoktur?

َت ُ ِريد ُون..=أ َ ْمarzu mu ediyorsunuz?
تَسْأَلُوا..=أ َ ْنistekte bulunmayı
سولَ ُك ْم
ُ = َرrasulunüzden = َك َماgibi
سئِ َل
ُ =istedikleri س ٰى
َ = ُموMusa’dan
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce = َو َم ْنKim
= َيتَ َبدَّ ِلdeğiştirirse = ْال ُك ْف َرinkârı
ان
ِ ْ ِ=بimana ْ=فَقَدşüphesiz (o)
ِ اْلي َم

Yoksa vaktiyle Musa´yı sorguya tuttukları
gibi siz de
peygamberinizi sorguya tutmak
mı istiyorsunuz?
Müminliği
kâfirlik ile
değiştirenler
hiç kuşku-

Yoksa, size
gönderilmiş
olan Elçi'den,
daha önce
Musa'dan istenenleri mi
istiyorsunuz?
Ama her kim,
hakikate
inanmak yerine onu inkar etmeyi
tercih ederse
doğru yoldan
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Allah´ın
izni olmadıkça
o sihirle
kimseye
zarar verici değillerdi. Onlarsa
kendilerine zarar
verip fayda vermeyen
şeyleri
öğreniyorlardı.
Andolsun
ki, onlar
onu satın
alan kimse için
ahirette
hiçbir olmayacağını biliyorlardı.
Ne fena
birşey
karşılığında nefislerini
sattılar.
Şayet
bilmiş olsalardı?
Eğer onlar inanmış ve
sakınmış
olsalardı;
Allah katındaki
sevab
daha hayırlı olurdu. Keşke
bilselerdi.
Ey iman
edenler;
bizi de
dinle,
demeyin,
bizi de
gözet,
deyin ve
dinleyin.
Kafirlere
elim bir
azab vardır.

Ehl-i Kitab´dan
kafir olanlar da,
müşrikler
de Rabbınızdan
size hiç
bir hayır
indirilmesini istemezler.
Allah,
rahmetini
dilediğine
tahsis
eder. Allah, büyük lütuf
ve ihsan
sahibidir.
Biz, bir
ayeti
nesheder
veya
unutturursak
ondan
daha hayırlısını,
yahut da
dengini
getiririz.
Bilmez
misin ki,
Allah
şüphesiz
her şeye
kadir´dir.
Göklerin
ve yerin
mülkünün
gerçekten
Allah´a ait
olduğunu
ve sizin
için Allah´dan
başka bir
sahib ve
yardımcı
olmadığını bilmez
misiniz?
Yoksa
daha önce Musa´ya sorulduğu
gibi siz de
peygamberinizi
sorguya
çekmek
mi istiyorsunuz?
Kim imanı
küfürle
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ض َّل
َ =sapıtmıştır س َوا َء
َ =dümdüz
س ِبي ِل
َّ =الyolu

suz doğru
yoldan
sapmış
olurlar.

َّ= َودisterler = َك ِثيرbir çoğu
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاkitap
يَ ُردُّو َن ُك ْم,,=لَ ْوsizi döndürmek
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra = ِإي َمانِ ُك ْمimanınızdan
ارا
ً َّ= ُكفkâfirler olarak
سدًا
َ = َحhasetten dolayı
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,, ِع ْن ِد,,= ِم ْنiçlerindeki
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra
َتَبَيَّن,,= َماapaçık belli olduktan
=لَ ُه ُمonlara = ْال َح ُّقgerçek
=فَا ْعفُواaffedin
صفَ ُحوا
ْ = َواhoş görün = َحت َّ ٰىkadar
ْ
ي
َّ =Allah
َ ِ=يَأتgetirinceye ُاّٰلل
= ِبأ َ ْم ِر ِهemrini = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
َ َّ =Allah ش ْيء
=قَدِيرgücü yetendir

Kitap Ehlinin çoğu
gerçeğin ne
olduğunu
kesinlikle
öğrendikten
sonra sırf
içlerindeki
kıskançlıktan ötürü sizi iman ettikten sonra
tekrar kâfirliğe döndürmek isterler. Allah´ın emri
gelinceye
kadar onlara aldırış
etmeyin,
yaptıklarını
hoş görün.
Hiç kuşkusuz Allah
herşeye kadirdir.

= َوأَقِي ُمواkılın َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآتُواverin َ الز َكاة
تُقَ ِد ُموا..= َو َماne gönderirseniz
= ِْل َ ْنفُ ِس ُك ْمkendiniz için
 َخيْر..= ِم ْنhayırdan
ُ=ت َ ِجدُوهbulursunuz َ= ِع ْندkatında
ِ َّ =Allah’ın = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
اّٰلل
َ َّ =Allah
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı
صير
ِ َ=بgörür

Namazı kılın, zekâtı
verin, kendi
hesabınıza
önceden
gönderdiğiniz her iyiliği
Allah katında bulursunuz. Hiç
şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür.
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Onlar «Ya= َوقَالُواdediler
hudilerden
ve hıristi َي ْد ُخ َل,,=لَ ْنasla giremez
yanlardan
َ= ْال َجنَّةcennete =إِ َّلbaşkası
başka hiç
kimse Cen= َم ْنkimseden َ= َكانolan
net´e giremeyecek»
= ُهودًاYahudi =أ َ ْوveyahut
dediler. Bu
onların
ار ٰى
َ ص
َ َ=نHristiyan = ِت ْل َكişte bu
hüsnüku=أ َ َمانِيُّ ُه ْمonların kuruntusudur =قُ ْلde ki runtusudur.
De ki;
«Eğer dedi=هَاتُواgetirin =ب ُْرهَا َن ُك ْمdelilinizi
ğiniz gibi ise
delilinizi ge= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
tirin.»
َصا ِدقِين
َ =doğru
,,
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,,
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= َبلَ ٰىhayır = َم ْنkim
=أ َ ْسلَ َمteslim ederse ُ= َو ْج َههyüzünü
ِ= ِ َّّٰللAllah’a
 ُم ْح ِسن..= َو ُه َوişini güzel yaparak
ُ =فَلَهonun ُ=أ َ ْج ُرهmükâfatı
َ= ِع ْندyanındadır = َربِ ِهRabbinin
= َو َلve yoktur =خ َْوفkorku
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara = َو َلve yoktur
= ُه ْمonlara َ=يَ ْحزَ نُونüzülmek
..
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..
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ت
ِ َ= َوقَالdediler ُ= ْاليَ ُهودYahudiler
ت
ِ س
َ =لَ ْيdeğiller
ار ٰى
َ ص
َ َّ=النHristiyanlar
ش ْيء
َ ,,علَ ٰى
َ =bir temel üzerinde
ت
ِ َ= َوقَالve dediler
ار ٰى
َ ص
َ َّ=النHristiyanlar da
ت
ِ س
َ =لَ ْيdeğiller ُ= ْاليَ ُهودYahudiler
ش ْيء
َ ,,علَ ٰى
َ =bir temel üzerinde
= َو ُه ْمoysa onlar َ= َيتْلُونokuyorlar
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı = َك ٰذَ ِل َكböylece
=قَا َلsöylediler
َ َي ْعلَ ُمون,, َل,, َ=الَّذِينbilmeyenler de
= ِمثْ َلbenzerini
=قَ ْو ِل ِه ْمonların sözlerinin
َّ َ=فartık Allah
ُاّٰلل
= َي ْح ُك ُمhüküm verecektir
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =فِي َماşey hakkında
َ َي ْخت َ ِلفُون,,فِي ِه,,= َكانُواayrılığa düştükleri
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ْ َ =أdaha zalim
= َو َم ْنkim olabilir ظلَ ُم
 َمنَ َع..= ِم َّم ْنmen edenden
َّ =Allah’ın
َاجد
ِ س
َ = َمmescidlerinde ِاّٰلل
..

..

..

..

Hayır, öyle
değil Kim
kendini Allah´a adar
ve bunun
yanında iyi
ameller de
işlerse Allah
katında
mutlaka
mükâfatını
alır. Böyleleri için korku sözkonusu değildir, onlar hiç
üzülmeyeceklerdir.
Yahudiler:
«Hıristiyanlar hiçbir
gerçeğe
dayanmıyor» dediler. Hıristiyanlar da;
«Yahudiler
hiçbir gerçeğe dayanmıyor»
dediler. Oysa hepsi de
kitabı okuyorlar. Gerçeği bilmeyenler de
onların dediğini söylemişlerdi.
Kıyamet
günü Allah,
anlaşmazlığa düştükleri konularda
aralarında
hüküm verir.

İbn Kesir

sapmış olur. değişirse
dosdoğru
yoldan
sapıtmış
olur.
Kendilerini Kitab ehönceki vahye linin çobağlı sayan- ğu, hak
ların çoğu, kendilerikıskançlıkla- ne apaçık
rından dola- belli olyı, sizi iman duktan
ettikten son- sonra içra yeniden lerindeki
hakikati inka- çekemera döndür- mezlikten
mek isterler; ötürü, sizi
(hatta) haki- imandan
kat kendileri sonra küfiçin apaçık re dönortaya çıktık- dürmek
tan sonra bi- isterler.
le. Buna kar- Allah´ın
şılık, siz (ey açıklayıcı
imana eriemri geşenler) Al- lene kalah'ın irade- dar onları
sini ortaya affedin,
koyacağı
geçin.
vakte kadar Şüphesiz
onları hoşgö- ki Allah
rün ve daya- her şeye
nın: Unutma- kadir´dir.
yın, Allah her
şeye kadirdir.
Namazınızda
dikkatli ve
devamlı olun,
arındırıcı
(mali) yükümlülüğünüzü yerine
getirin, çünkü
kendiniz için
önceden
yaptığınız
her iyiliği Allah katında
mutlaka bulacaksınız:
Unutmayın,
Allah bütün
yaptıklarınızı
görür.
Onlar: Yahudi ve Hıristiyan olmadıkça hiç kimse
cennete giremez! diye
iddia ederler.
Bu onların
kuruntusudur! De ki:
Eğer söylediklerinizde
samimi iseniz, iddianızı
kanıtlayın!

Namazı
kılın, zekatı verin,
kendiniz
için önceden ne
yollarsanız, onu
Allah katında bulursunuz.
Şüphesiz
ki Allah,
yaptığınızı hakkıyla görendir.

Evet, gerçekten her kim
tüm benliğini
Allah'a teslim
eder ve iyilik
yapanlardan
olursa, Rabbi
katında mükafatını görecektir, ve
böyleleri ne
korkacak, ne
de üzülecekler.

Hayır,
kim ihsan
edici olarak özünü
tastamam
Allah´a
teslim
ederse
ona Rabbı katında
mükafat
vardır.
Onlara
korku
yoktur,
üzülmeyeceklerdir de.
Yahudiler: Hristiyanlar hiç
bir şeye
sahip değildir, dedi. Hristiyanlar da
yahudiler
hiç bir
şeye sahip değildir, dedi.
Halbuki
hepsi de
kitabı
okuyorlar.
Bilmeyen
kimseler
de onların
dedikleri
gibi dedi.
İhtilafa
düşer oldukları
şeyde kıyamet
günü Allah aralarında
hükmünü
verecektir.

Ayrıca Yahudiler, Hıristiyanlar geçerli, tutarlı
bir inanç temelinden
yoksunlar iddiasında bulunurken Hıristiyanlar da
(aynı şekilde); Yahudiler, geçerli,
tutarlı bir
inanç temelinden yoksunlar diye
iddia ederler;
ve her iki taraf da (bu iddialarında)
ilahi kelama
atıfta bulunurlar! Hatta
bilgiden yoksun bulunanlar, onların
söylediklerini
aynen tekrarlayıp dururlar; ama anlaşamadıkları
şeyler konusunda Kıyamet Günü
aralarında
hüküm verecek olan Allah'tır.
Allah´ın
Allah'ın adımescidle- nın O'nun
rinde O´nun meclislerinde
adının
anılmasına
anılmasını mani olan ve

Ve dediler ki: Yahudi ve
Hristiyan
olanlardan başkası cennete girmeyecek.
Bu onların kuruntusudur.
De ki:
Eğer sadıklar dan
iseniz delilinizi getirin.

Allah´ın
mescidlerinde;
O´nun
isminin
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يُ ْذ َك َر..=أ َ ْنanılmasına =فِي َهاiçinde
ُ=ا ْس ُمهisminin س َع ٰى
َ = َوçalışandan
خ ََرابِ َها..=فِيonların harabolmasına
=أُو ٰلَئِ َكişte َ َكان..= َماyoktur
=لَ ُه ْمonlara  َي ْد ُخلُوهَا..=أ َ ْنgirmeleri
= ِإ َّلdışında َ=خَا ِئفِينkorka korka
=لَ ُه ْمonlar için vardır
الدُّ ْنيَا..=فِيdünyada = ِخ ْزيrezillik
= َولَ ُه ْمve vardır  ْاْل ِخ َر ِة..= ِفيahirette
عذَاب
َ =azap ع ِظيم
َ =büyük bir

engelleyen
ve oraları
yıkmaya çalışanlardan
daha zalim
kim olabilir?
Oysa oralara ancak
korkulu bir
saygı içinde
girmeleri
yakışık alır.
Bunları,
dünyada
rezil olmak,
Ahirette de
büyük bir
azap beklemektedir.

onları tahrip
etmek için
çalışan kimselerden daha zalim kim
olabilir? İşte
böylelerinin
bu yerlere
(Allah) korkusu dışında
bir saikle
girmeye hakları yoktur!
Onlar için bu
dünyada zillet, ahirette
ise korkunç
bir azap vardır.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır = ْال َم ْش ِر ُقdoğu da
ّٰلل
ب
ُ = َو ْال َم ْغ ِرbatı da =فَأ َ ْينَ َماnereye
=ت ُ َولُّواdönerseniz =فَث َ َّمoradadır
ِ َّ =Allah’ın
ُ= َو ْجهyüzü (zatı) اّٰلل
=إِ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah’(ın)
(= َوا ِسعrahmeti ve nimeti) boldur
ع ِليم
َ =(her şeyi) bilendir

Doğu da
Batı da Allah´ındır.
Ne tarafa
dönerseniz,
Allah´ın yönü o tarafa
doğrudur.
Şüphesiz
Allah´ın
kudreti herşeyi kapsar
ve o herşeyi
bilir.
Onlar; «Allah oğul
edindi» dediler. O böyle bir şeyden münezzehtir. Göklerdeki ve
yeryüzündeki varlıkların tümü
O´nundur,
hepsi O´na
boyun eğmişlerdir.

Doğu da Batı
da Allah'ındır: Nereye
dönerseniz
dönün Allah'ın yönü
orasıdır.
Unutmayın
ki, Allah
rahmet ve
kudretinde
sınırsızdır,
her şeyi bilendir.
Bir kısım insanlar da, Allah kendilerine bir oğul
edindi! iddiasında bulunurlar. (Asla!) O, yaratılmışlara özgü böyle vasıflardan kesinlikle uzaktır. Göklerde
ve yerde ne
varsa yalnız
O'nundur.
Her şey bütün varlığıyla
O'nun iradesine tabidir.
Göklerin ve
yerin yaratıcısı O'dur; bir
şeyin olmasını istediğinde ona
sadece Ol
der -ve o
(şey hemen)
oluverir.
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= َوقَالُواdediler َ=ات َّ َخذedindi
َّ =Allah = َولَدًاçocuk
ُاّٰلل
ُس ْب َحانَه
ُ =O yücedir = َب ْلbilakis
ُ=لَهonundur = َماne varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ُكلhepsi
ُ=لَهO’na َ=قَا ِنتُونboyun eğmiştir
..
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(=بَدِي ُعO) yaratıcısıdır
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َوإِذَاzaman
ض ٰى
َ َ=قhükmettiği =أ َ ْم ًراbir işe (şeye)
=فَإِنَّ َماşüphesiz sadece = َيقُو ُلder
ُ=لَهona = ُك ْنol
ُ =فَيَ ُكhemen oluverir
ون
,,

,,

,,

,,
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O, göklerin
ve yeryüzünün yoktan
varedicisidir. O birşeyin varolmasını dileyince ona
sadece «ol»
der ve o da
olur.

İbn Kesir

anılmasını
men´ede
n, onların
harab olmasına
çalışandan daha
zalim kim
vardır?
Onların
oralara
korka
korka
girmekten
başka
hakkı
yoktur.
Dünyada
rüsvaylık
onlarındır. Ahirette ise
onlara
büyük bir
azab vardır.
Doğu da
Batı da
Allah´ındır.
Her nereye dönerseniz
vech-i
ilahi oradadır.
Şüphesiz
ki Allah
Vasi´dir,
Alim´dir.
Dediler ki:
Allah çocuk edindi. Tenzih
ederiz
O´nu.
Doğrusu
göklerde
ve yerde
ne varsa
O´nundur
. Hepsi
de O´na
itaat
ederler.

Göklerin
ve yerin
yaratanıdır. Bir
şeyin olmasını isteyince
ona sadece
«ol», der,
o da oluverir.
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Bilmeyenler
= َوقَا َلdediler ki
«Allah bizimle koَّ
َ
َيَ ْعل ُمون.. َل.. َ=الذِينbilmeyenler
nuşmalı ya
da bize bir
=لَ ْو َلdeğil miydi?
mucize
=يُ َك ِل ُمنَاbizimle konuşmalı ُاّٰلل
َّ =Allah gelmeliydi»
dediler. On=أ َ ْوya da =تَأْتِينَاbize gelmeli
lardan önde
=آيَةbir ayet (mucize) = َك ٰذَ ِل َكişte böyle cekiler
onların dedikleri gibi
=قَا َلsöylemişlerdi
söylemişKalpَّ
َ
ْ
ق ْب ِل ِه ْم.. ِمن.. َ=الذِينonlardan öncekiler de lerdi.
leri birbirine
benzedi.
= ِمثْ َلgibi =قَ ْو ِل ِه ا ْمonların dedikleri
Kesin iman
ْ =تَشَا َب َهbirbirine benzedi
sahiplerine
ت
ayetleri
=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri  َبيَّنَّا..=قَ ْدiyice açıkladık apaçık göstermişizdir.
ت
ِ = ْاْليَاayetleri = ِلقَ ْومkavimler için
َ=يُوقِنُونbilmek isteyen
..
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= ِإنَّاdoğrusu biz
َاك
َ س ْلن
َ =أ َ ْرseni gönderdik
ق
ً = َب ِشmüjdeleyici
ِ = ِب ْال َحgerçekle يرا
ِيرا
ً = َونَذve uyarıcı olarak
تُسْأ َ ُل,,= َو َلsen sorumlu değilsin
ب
ْ َ أ,,ع ْن
ِ ص َحا
َ =halkından
= ْال َج ِح ِيمcehennem

Biz seni
gerçeğin
müjdecisi
ve uyarıcısı
(korkutucusu) olarak
gönderdik.
Sen Cehennemliklerden sorumlu değilsin.

ض ٰى
َ ت َ ْر..= َولَ ْنrazı olmazlar
ع ْن َك
َ =senden ُ= ْال َي ُهودne Yahudiler
ار ٰى
َ ص
َ َّالن..= َو َلne de Hristiyanlar
= َحت َّ ٰىkadar =تَتَّبِ َعsen uyuncaya
= ِملَّت َ ُه ْمonların milletine (dinine)
=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz
= ُهدَىhidayeti ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
 ْال ُهدَ ٰى..= ُه َوasıl doğru yoldur
= َولَئِ ِنeğer ت
َ =ات َّ َب ْعuyarsan
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların arzularına

Kendi dinlerine uymadıkça ne
yahudiler ve
ne de hristiyanlar senden asla
hoşlanmayacaklardır.
De ki;
«Doğru yol,
sadece Allah´ın yoludur´: Eğer
sana gelen
bilgiden
sonra onların arzuları-
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(Yalnız) bilgiden yoksun
olanlar: Allah
neden bizimle konuşmaz
ve neden bize (mucizevi)
bir işaret
göstermez?
derler. Onlardan önce
yaşamış
olanlar da
tıpkı onların
dedikleri gibi
demişlerdi:
Kalpleri hep
birbirine
benziyor.
Gerçekte
Biz, bütün
işaretleri, yürekten inanıp
tasdik etmeye niyetli
olanlar için
açık ve anlaşılır kıldık.
Doğrusu Biz
seni (ey
Peygamber)
hakikat ile
gönderdik:
Bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak; yakıcı ateşe
mahkum
olanlardan
sen sorumlu
değilsin.
Sen onların
inanç sistemine uymadıkça ne Yahudiler ne de
Hıristiyanlar
senden
memnun olmayacaklardır. De ki:
Dinleyin! Allah'ın rehberliği tek doğru
rehberliktir.
Ve doğrusu,
sana ilim
geldikten
sonra onların

Bilmeyenler dediler
ki: Allah
bizimle
konuşmalı veya bize bir
ayet gelmeli değil
miydi?
Onlardan
öncekiler
de onların
dedikleri
gibi demişlerdi.
Kalbleri
birbirine
benzemiş. Biz
yakınen
bilmek isteyen bir
kavme
ayetlerimizi apaçık bildirdik.
Şüphesiz
ki biz seni
müjdeleyici ve
korkutucu
olarak
hak ile
gönderdik. Cehennem
ashabından sen
mes´ul
olacak
değilsin.
Sen, dinlerine
uymadıkça Yahudiler de,
Hristiyanlar da,
senden
asla hoşnud olmazlar.
Allah´ın
hidayeti
asıl hidayetin ta
kendisidir, de.
Şayet sa-
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َ=بَ ْعدsonra  َجا َء َك..=الَّذِيsana gelen
 ْال ِع ْل ِم.. َ= ِمنilimden = َماyoktur
=لَ َكsana ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan
 َو ِلي..= ِم ْنne bir dost
َصير
ِ ن..= َو َلne de bir yardımcı

na uyacak
olursan,
andolsun ki,
Allah tarafından ne
bir dost ve
ne de bir
yardımcı
bulamazsın.

sapık görüşlerini takip
etmeye devam edersen
ne seni Allah'ın elinden
alacak bir
kimse bulursun, ne de
yardımcı.

آت َ ْينَا ُه ُم,, َ=الَّذِينKendilerine verdiğimiz
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı ُ= َيتْلُونَهokuyanlar
تِ ََل َوتِ ِه,,= َح َّقdoğru okuyuşla
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
 ِب ِه,, َ=يُؤْ ِمنُونona inananlardır
= َو َم ْنkim = َي ْكفُ ْرinkâr ederse
=بِ ِهonu =فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayanlardır

Kendilerine
verdiğimiz
kitabı gereğince okuyanlar var
ya, işte onlar ona inananlardır.
Onu inkâr
edenler ise
hüsrana uğrayanlardır.

Kendilerine
ilahi kelamı
emanet ettiklerimiz (ve)
ona gereği
gibi uyanlar işte onlardır
(gerçekten)
iman edenler; hakikati
inkara kalkışanlara gelince- işte onlardır asıl
kaybedenler!

إِس َْرائِي َل..بَنِي..=يَاEy İsrail oğulları
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın ي
َ ِ=نِ ْع َمتnimeti
ُأ َ ْن َع ْمت..=الَّتِيverdiğim علَ ْي ُك ْم
َ =size
= َوأ َ ِنيgerçekten
=فَض َّْلت ُ ُك ْمsizi üstün kıldığımı
َ ْال َعالَ ِمين..علَى
َ =alemlere

Ey İsrailoğulları, size
vermiş olduğum nimetleri ve
sizi bir zamanlar bütün alemlere üstün
tutmuş olduğumu hatırlayın.
Hiç kimse=sakının
=şu günden ki
nin başkası
adına birşey
,, =cezasını çekmez
ödeyemeyeceği, hiç
=kimse
,,
=kimsenin
kimseden
=bir şeyle
fidye kabul
edilmeye,,
=ve kabul edilmez
ceği, hiç
kimseye şe=ondan
=fidye
faatin yarar
sağlayama,,
=ona fayda vermez
yacağı ve
böylelerinin
=şefaat
hiçbir yer,,
,,
=yardım da edilmez den yardım
görmeyeceği günden
korkun.
Hani Rabbi,
=zaman
=imtihan ettiği
İbrahim´i
birtakım
=İbrahim’i
=Rabbi
emirler ile
denemiş, o
=kelimelerle
da onları
=o da onları tamamlamıştı
yerine getirmişti. Bu=(Allah) dedi ki
=şüphesiz ben nun üzerine
Allah; «Seni
=seni yapacağım
insanlara
önder ya=insanlar için
=önder
pacağım»
demişti. İb=(İbrahim de) dedi
rahim; «Soyumdan
..
=soyumdan da
da» deyince, Allah;
=buyurdu
.. =ulaşmaz
«Zalimler
=ahdim
=zalimlere bu taahhüdümün kapsamına asla
giremezler»
buyurdu.

Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim o nimetleri ve sizin diğer kavimlere üstün
gelmenizi
sağladığım
günleri hatırlayın;

َواتَّقُوا
يَ ْو ًما
َل ت َ ْج ِزي
نَ ْفس
ع ْن نَ ْفس
َ
ش ْيئًا
َ
َو َل يُ ْق َب ُل
ِم ْن َها
عدْل
َ
َو َل ت َ ْن َفعُ َها
عة
َ
َ شفَا
َص ُرون
َ َو َل ُه ْم يُ ْن

Ve hiçbir insanın diğerine bir yararının olmayacağı, hiç birinden fidye
kabul edilmeyeceği;
şefaatin fayda etmeyeceği ve hiç
kimseye yardım edilmeyeceği bir
Günü(n gelip
çatacağını)
aklınızdan
çıkarmayın.

Ve öyle
bir günden sakının ki, o
gün kimse kimseden
yana bir
şey ödeyemez,
kimseden
bedel kabul olunmaz, şefaat fayda
vermez
ve yardım
olunmaz.

Ve (şunu hatırlayın):
Rabbi, İbrahim'i buyrukları ile sınadığında ve
İbrahim de
bunları yerine getirdiğinde O'na:
Seni insanlara önder yapacağım!
demişti. İbrahim de
sormuştu:
Benim neslimden de mi
(önderler çıkaracaksın)?
(Allah) cevap
vermişti: Benim ahdim
zalimleri
kapsamaz.

Hani, İbrahim´i
Rabb´ı bir
takım kelimelerle
imtihan
etmişti de
o da bunları tamamlayınca,
Seni insanlara
imam kılacağım,
buyurmuştu. O
da: Soyumdan
da, demişti. Allah da;
zalimler
ahdime
eremez
buyurmuştu.
Hani; Biz
Beyti insanlar
için bir
toplantı
yeri ve
emin bri
mahal
yapmıştık. Siz de
İbrahim´in
makamından
bir namazgah
edinin. İbrahim ile
İsmail´e
de evimi
tavaf
edenler,
orada kalanlar rüku ve
secde
edenler
için temizleyin,
diye ahid
vermiştik.
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َوإِ ِذ
ا ْبتَلَ ٰى
َُربُّه
يم
َ إِب َْرا ِه
ِب َك ِل َمات
فَأَت َ َّم ُه َّن
قَا َل
إِنِي
َجا ِعلُ َك
اس
ِإ َما ًما
ِ َِّللن
قَا َل
َو ِم ْن ذ ُ ِريَّتِي
قَا َل
َل يَنَا ُل
َّ
ع ْهدِي
َالظا ِل ِمين
َ
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= َو ِإ ْذhani = َج َع ْلنَاbiz kıldık
ْت
َ = ْال َبيBeyt’i (Kâbe’yi)
ً= َمثَابَةtoplanma yeri اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
= َوأ َ ْمنًاve güven yeri
= َوات َّ ِخذُواsiz de edinin
 َمقَ ِام,,= ِم ْنmakamından
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’in
صلًّى
َ = ُمbir namaz yeri
ع ِه ْدنَا
َ = َوve emretmiştik
يم
َ إِب َْرا ِه,,=إِلَ ٰىİbrahim’e
= َو ِإ ْس َما ِعي َلve İsmail’e
َ ,,=أ َ ْنtemizlemesini ي
ط ِه َرا
َ = َب ْي ِتev’imi
َّ = ِلtavaf edenler için
َلطا ِئفِين
َ= َو ْالعَا ِكفِينibadete kapananlar
الر َّك ِع
ُّ = َوve rükû edenler
س ُجو ِد
ُّ =الsecde edenler

Hani
Kâbe´yi insanlar için
toplanma ve
güven yeri
yapmıştık.
«İbrahim´in
makamını
(Kâbe´nin
tümünü)
namaz yeri
edininiz» İbrahim ile
İsmail´e;
«Bu evimi
ziyaretçiler,
kendilerini
ibadete
adayanlar,
rüku ve
secde
edenler için
temiz tutun»
diye emir
vermiştik.

O zaman Biz
Mabed'i insanların tekrar tekrar yöneleceği bir
hedef ve bir
kutsal sığınak yapmıştık: Öyleyse
İbrahim için
vaktiyle belirlenen yeri
ibadet mahalli edinin.
Nitekim Biz,
İbrahim ve
İsmail'e emrettik: Mabedimi, onu tavaf edecekler
için, onun
yanında tefekküre dalacaklar için ve
(namazda)
rüku ve secde edecekler
için temiz tutun.

= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
= ِإب َْرا ِهي ُمİbrahim ب
ِ = َرRabbim
اجعَ ْل
ْ =kıl = ٰ َهذَاbu =بَلَدًاşehri
= ِآمنًاgüvenli ار ُز ْق
ْ = َوrızıklandır
ُ =أ َ ْهلَهhalkını ت
ِ الث َّ َم َرا.. َ= ِمنürünlerle
َآ َمن..= َم ْنinananları = ِم ْن ُه ْمonlardan
ِ َّ ِ=بAllah’a = َو ْاليَ ْو ِمve gününe
اّٰلل

Hani İbrahim; «Ey
Rabbim, bu
şehri güvenli bir yer
kıl, halkından Allah a
ve Ahiret
gününe
inananları
çeşitli ürünlerle rızıklandır» de-

Ve İbrahim:
Ey Rabbim!
diye yalvardı,
Burayı emin
bir bölge yap
ve halkından
Allah'a ve
Ahiret Günü'ne iman
edenlere bereketli rızıklar
bağışla. (Allah): Her kim
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na gelen
ilimden
sonra,
onların
heveslerine uyacak olursan; and
olsun ki
senin için
Allah tarafından
ne bir yar
bulunur,
ne de bir
yardımcı.
Kendilerine kitab
verdiğimiz kimseler onu
hakkıyla
tilavet
ederler.
İşte buna
onlar inanırlar.
Kim ona
küfrederse, hüsrana uğrayanlar
da işte
onlardır.
Ey İsrailoğulları,
size ihsan
etmiş olduğum
nimetimi
ve sizi
alemlere
üstün kıldığımı
hatırlayın.

Hani, İbrahim
demişti ki:
Rabbım
burasını
emniyetli
bir şehir
yap. Ve
halkından
Allah´a,
ahiret gününe
iman et-
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= ْاْل ِخ ِرahiret (= َقا َلRabbi) buyurdu ki
 َكفَ َر..= َو َم ْنinkâr edeni dahi
ُ=فَأ ُ َمتِعُهonu geçindiririm
ً =قَ ِلaz bir süre =ث ُ َّمsonra
يَل
َ ض
ْ َ =أonu mahkum ederim
ُط ُّره
ب
ِ عذَا
َ ..= ِإلَ ٰىazabına
ار
ِ َّ=النcehennem س
َ ْ= َوبِئne kötü
ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş yeridir

di. Allah da;
«Onlardan
kâfir olanları
ise kısa bir
süre geçindirir, sonra
Cehennem
azabına
katlanmak
zorunda tutarım. Ne
kötü akıbettir o!» buyurdu.

hakikati inkar
ederse, onun
kısa bir süre
zevk ü sefa
içinde yaşamasına izin
veririm -ama
sonunda onu
ateşin azabına sürerim;
ne kötü bir
duraktır o!
diye cevap
verdi.

= َو ِإ ْذhani = َي ْرفَ ُعyükseltiyordu
=إِب َْرا ِهي ُمİbrahim َ= ْالقَ َوا ِعدtemellerini
ت
ِ  ْالبَ ْي,, َ= ِمنEv’in
= َو ِإ ْس َما ِعي ُلİsmail’le beraber
= َربَّنَاRabbimiz =تَقَب َّْلkabul buyur
= ِمنَّاbizden = ِإنَّ َكkuşkusuz sen
ت
َ (=أ َ ْنyalnız) sen س ِمي ُع
َّ =الişitensin
= ْال َع ِلي ُمbilensin

Hani İbrahim ile İsmail,
Kâbe´nin
duvarlarını
yükseltirlerken söyle
dua etmişlerdi; «Ey
Rabbimiz,
yaptığımızı
kabul et hiç
şüphesiz
sen herşeyi
işiten ve bilensin.

İbrahim ve
İsmail Mabed'in temellerini yükseltirken yalvardılar: Ey
Rabbimiz!
Bunu kabul
et; Sensin
her şeyi bilen, her şeyi
duyan!

= َربَّنَاRabbimiz اج َع ْلنَا
ْ = َوbizi yap
= ُم ْس ِل َمي ِْنteslim olanlardan =لَ َكsana
ذ ُ ِر َّي ِتنَا..= َو ِم ْنneslimizden de
ً=أ ُ َّمةbir ümmet çıkar
ً= ُم ْس ِل َمةteslim olan =لَ َكsana
= َوأ َ ِرنَاbize göster
= َمنَا ِس َكنَاibadet yollarımızı
علَ ْينَا
َ .. ْ= َوتُبve tevbemizi kabul et
= ِإنَّ َكşüphesiz sen ت
َ =أ َ ْنancak sensin
اب
ُ =الت َّ َّوtevbeleri kabul eden
الر ِحي ُم
َّ =çok merhametli olan

Ey Rabbimiz, ikimizi
de sana
teslim olanlardan eyle,
soyumuzdan da sana teslim
olan bir
ümmet çıkar, bize
ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul
buyur. Hiç
şüphesiz
sen tevbeleri kabul
edensin ve
çok merhametlisin.

Ey Rabbimiz,
bizi Sana
teslim olanlardan kıl ve
bizim soyumuzdan Sana teslim
olacak bir
topluluk çıkar, bize ibadet yollarını
göster ve
tevbemizi
kabul et:
Şüphesiz
yalnız Sensin
tevbeleri kabul eden,
rahmet dağıtan!

Ey Rabbiْ َ= َوا ْبعgönder
= َربَّنَاRabbimiz ث
miz, içlerinden onlara
ً س
=فِي ِه ْمonlara ول
ُ = َرbir elçi
senin ayet= ِم ْن ُه ْمkendi içlerinden = َيتْلُوokuyacak lerini okuyacak, Kitab´ı ve
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
hikmeti öğ=آيَاتِ َكsenin ayetlerini
retecek,
kendilerini
= َويُ َع ِل ُم ُه ُمonlara öğretecek
kötülüklerarıtaاب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ= َو ْال ِح ْك َمةve hikmeti den
cak bir peygamber
= َويُزَ ِكي ِه ْمve onları temizleyecek
gönder. Hiç
= ِإنَّ َكşüphesiz sensin ت
َ =أ َ ْنyalnız sen şüphesiz
sen azizsin
ُ = ْال َع ِزAziz olan = ْال َح ِكي ُمHakim olan ve hikmet
يز

Ey Rabbimiz!
Soyumuz
içinden onlara Senin mesajlarını iletecek, vahyi
ve hikmeti
öğretecek ve
onları arındırıp temiz kılacak bir elçi
çıkar: Çünkü
yalnız Sensin
kudret ve
hikmet sahibi!

= َو َم ْنkim َب
ُ =يَ ْرغyüz çevirir
 ِملَّ ِة..ع ْن
َ =milletinden (dininden)
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’in = ِإ َّلbaşka
َس ِفه
َ ..= َم ْنsefih kılandan ُسه
َ =نَ ْفnefsini
= َولَقَ ِدAndolsun ki
َ ص
ْ =اbiz onu seçmiştik
ُطفَ ْينَاه
الدُّ ْن َيا..= ِفيdünyada
ُ= َوإِنَّهve şüphesiz o
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette de
َصا ِل ِحين
َّ ال.. َ=لَ ِمنsalihlerdendir

Benliğini
aşağılığa
mahkûm
edenler dışında İbrahim´in dininden kim
yüz çevirir.
Andolsun ki,
biz onu
dünyada
seçkinlerden kıldık.
O Ahirette
de salihler
arasındadır.

Ve düşünme
melekeleri
dumura uğramış olanlar
dışında kim,
bu dünyada
gerçekten
yücelttiğimiz
ve şüphesiz
ahirette de
dürüst ve erdemliler arasında yer
alacak olan
İbrahim'in
inanç sistemini terk etmek ister?

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ُ=لَهona
ُ= َربُّهRabbi =أ َ ْس ِل ْمİslam ol (teslim ol)
=قَا َلdedi ُ=أ َ ْسلَ ْمتteslim oldum
ب
ِ = ِل َرRabbine َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Hani Rabbi
ona; «Teslim ol» buyurunca o
da; «Ben
alemlerin
Rabbine
teslim oldum» dedi.

Rabbi, O'na:
Bana teslim
ol! dediğinde;
(Sana), bütün alemlerin
Rabbine teslim oldum!
diye cevap
verdi.

ص ٰى
َّ = َو َوvasiyet etti =بِ َهاbunu
= ِإب َْرا ِهي ُمİbrahim
= َب ِني ِهkendi oğullarına
وب
ُ ُ= َو َي ْعقYakub da
ي
َّ ِبَن..=يَاOğullarım =إِ َّنşüphesiz
َ ص
اّٰلل
ْ =اseçti
َ َّ =Allah طفَ ٰى
=لَ ُك ُمsizin için َ=الدِينbu dini
ت َ ُموت ُ َّن..=فَ ََلöyleyse ölmeyin
= ِإ َّلbaşka (bir şekilde)

İbrahim (bu
ilâhî buyruğu) oğullarına tavsiye
etti. Yakub
da; «Ey
oğullarım,
Allah sizin
için bu dini
seçti, mutlaka müslüman olarak ölünüz»
dedi.

Ve İbrahim
çocuklarına
bunu aynen
vasiyet etti;
Yakup da
(böyle yaptı):
Evlatlarım!
Bakın, Allah
size en saf
ve temiz
inancı bahşetti; öyleyse
O'na teslim
olmadan
ölümün sizi
alt etmesine
izin vermeyin.
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İbn Kesir

miş olanları mahsullerle
rızıklandır
Allah da:
Kafir olanı kısa bir
zaman
için geçindiririm.
Sonra
onu cehennem
azabına
zorlarım.
Bu ne kötü bir sonuçtur,
buyurmuştu.
Hani, İbrahim,
Ka´be
´nin temellerini
İsmail ile
birlikte
yükseltiyordu ve
diyordu
ki: Rabbımız
bizden
kabul buyur. Şüphesiz ki,
Sensin
Sen Semi´, Alim.
Rabbımız
ikimizi de
sana teslim olanlar kıl.
Soyumuzdan
da sana
teslim
olanlar
yetiştir,
bize ibadet edeceğimiz
yerleri
göster,
tevbelerimizi kabul et.
Çünkü
Sensin
Sen,
Tevvab,
Rahim.
Rabbımız, onların arasından,
senin
ayetlerin
onlara
okuyacak, kitabı, hikmeti öğretecek ve
onları
tezkiye
edecek
bir peygember
gönder.
Şüphesiz
ki Aziz,
Hakim
Sensin
Sen.
Kendini
bilmezden başka kim İbrahim´in
dininden
yüz çevirir. And
olsun ki
dünyada
onu seçmiştik.
Muhakkak ki o,
ahirette
de salihlerdendir.

Hani,
Rabbı
ona; teslim ol buyurduğu
zaman, o
da, alemlerin
Rabbına
teslim oldum, demişti.
İbrahim
bunu
oğullarına
da tavsiye etti.
Ya´kub
da: Ey
oğullarım,
Allah sizin için
dinini
seçti.
Onun için
siz de
yalnız
Müslüman olarak can

Kelime Meali
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َ ُم ْس ِل ُمون..= َوأ َ ْنت ُ ْمMüslümanlar olmaktan

verin, dedi.
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=أ َ ْمyoksa = ُك ْنت ُ ْمsiz
ُ =şahit miydiniz = ِإ ْذzaman
ش َهدَا َء
ض َر
َ = َحgeldiği وب
َ ُ=يَ ْعقYakub’a
ُ= ْال َم ْوتölüm hali = ِإ ْذO zaman
(=قَا َلYakub) dedi ki = ِل َب ِني ِهoğullarına
َت َ ْعبُد ُون,,= َماneye kulluk edeceksiniz
بَ ْعدِي,,= ِم ْنbenden sonra
=قَالُواdediler ُ=نَ ْعبُدkulluk edeceğiz
=إِ ٰلَ َه َكsenin tanrın َ= َوإِ ٰلَهve tanrısı
=آبَائِ َكataların يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
= َو ِإ ْس َما ِعي َلİsmail
َ= َو ِإ ْس َحاقve İshak’ın = ِإ ٰلَ ًهاTanrı’ya
احدًا
ِ = َوtek = َون َْح ُنve biz ُ=لَهO’na
َ= ُم ْس ِل ُمونteslim olanlarız

Yoksa siz
Yakub ölmek üzereyken yanında mıydınız? Hani
O oğullarına; «Benden sonra
kime kulluk
edeceksiniz
(kime tapacaksınız?)»
diye sordu.
Onlar da;
«Senin ve
ataların İbrahim´in,
İsmail´in ve
İshak´ın
ilâhı olan
tek Allah´a
kulluk edeceğiz; biz
O´na teslim
olmuşuz»
dediler.

Evet, siz, (ey
İsrailoğulları)
Yakub'un,
son nefesini
vermeye
yaklaşırken
oğullarına:
Ben gittikten
sonra siz kime kulluk
edeceksiniz?
diye seslendiğine şahitsiniz. Onlar:
Senin tanrına, ataların
İbrahim, İsmail ve İshak'ın tanrısına, O Tek
Tanrıya kulluk edecek
ve O'na teslim olacağız!
diye cevap
verdiler.

=تِ ْل َكonlar =أ ُ َّمةbir ümmetti
ْ َ َخل..=قَ ْدgelip geçti =لَ َهاkendilerine
ت
ْ َسب
ت
َ  َك..= َماonların kazandıkları
= َولَ ُك ْمsize aittir
س ْبت ُ ْم
َ  َك..= َماsizin kazandıklarınız
َتُسْأَلُون..= َو َلsiz sorulmazsınız
َيَ ْع َملُون.. َكانُوا..ع َّما
َ =onların yaptıkları

Onlar gelip
geçmiş bir
ümmettir.
Onların kazandıkları
kendilerine,
sizin kazandığınız
da sizedir.
Siz onların
yaptıklarından sorumlu tutulmazsınız.

Şimdi o toplumlar geçip
gittiler; onların kazandıkları kendilerine yazılacak,
sizin kazandıklarınız ise
size; ve siz,
onların yaptıklarından
ötürü yargılanacak değilsiniz.

Onlar size;
«Yahudi
veya hıristiyan olun ki,
doğru yolu
bulasınız»
dediler. Onlara de ki;
«Hayır, biz
İbrahim´in
dosdoğru
dinine uyarız. O müşriklerden
değildi.»

Onlar: Yahudi ve Hıristiyan olun ki
doğru yolu
bulasınız
derler. De ki:
Hayır, (bizimki) batıl
olan her
şeyden yüz
çeviren ve
Allah'tan
başkasına
ilahlık yakıştıranlardan
olmayan İbrahim'in
inanç sistemi(dir).
Deyin ki: Biz
Allah'a inanırız; ve bize
indirilene ve
İbrahim'e,
İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelenlere indirilene;
ve Musa'ya,
İsa'ya ve
Rableri tarafından (diğer)
tüm peygamberlere
tevdi edilmiş
olana (inanırız); onların
arasında
hiçbir ayrım
yapmayız.
Ve biz O'na
teslim olanlarız.
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= َوقَالُواdediler = ُكونُواolun ki
= ُهودًاYahudi =أ َ ْوveya
ار ٰى
َ ص
َ َ=نHristiyan
=ت َ ْهتَد ُواdoğru yolu bulasınız =قُ ْلDe ki
=بَ ْلbilakis (uyarız)
َ= ِملَّةmilletine (dinine)
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’in = َح ِنيفًاhanif
َ َكان,,= َو َماO değildi
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنortak koşanlardan
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Onlara de=قُولُواdeyin =آ َمنَّاinandık
yin ki; «Biz
ُ
biْ
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a أن ِز َل..= َو َماve indirilene Allah´a,
ze indirile= ِإلَ ْينَاbize أ ُ ْن ِز َل..= َو َماve indirilene ne, İbrahim´e, İsَ
يم
ه
ا
ْر
ب
إ
..
ى
ل
إ
=İbrahim’e
mail´e, İsِ
َ َ ِ ٰ ِ
hak´a, Ya= َو ِإ ْس َما ِعي َلve İsmail’e
kub´a ve torunlarına
َ= َوإِ ْس َحاقve İshak’a
indirilene;
Musa´ya ve
وب
َ ُ= َو َي ْعقve Yakub’a
İsa´ya verilene ve diاط
ِ = َو ْاْل َ ْس َبve torunlarına
ğer peyُ
ي
َ = ُموMusa gamberlere
َ ِأوت..= َو َماverilene س ٰى
Rabbleri tarafından veس ٰى
َ = َو ِعيve Îsa’ya
rilene inanıُ
ي
rız. Onlar
َ ِأوت..= َو َماve verilene
arasında
َ=النَّ ِبيُّونpeygamberlere
ayırım
yapmayız.
 َربِ ِه ْم..= ِم ْنRablerinden
Biz Allah´a
teslim olanنُفَ ِر ُق..= َلayırım yapmayız
larız.»
َ= َبيْنarasında =أ َ َحدhiçbiri
= ِم ْن ُه ْمonların = َون َْح ُنve biz ُ=لَهO’na
َ= ُم ْس ِل ُمونteslim olanlarız
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=فَإ ِ ْنeğer =آ َمنُواiman ederlerse
=بِ ِمثْ ِلgibi
آ َم ْنت ُ ْم,,= َماsizin iman ettiğiniz = ِب ِهona
=فَقَ ِدelbette
=ا ْهتَدَ ْواdoğru yolu bulmuş olurlar
= َو ِإ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواdönerlerse
=فَإِنَّ َماmutlaka = ُه ْمonlar
 ِشقَاق,,=فِيanlaşmazlık içine düşerler
سيَ ْك ِفي َك ُه ُم
َ َ=فonlara karşı sana yeter
َّ =Allah = َو ُه َوO س ِمي ُع
َّ =الişitendir
ُاّٰلل
= ْال َع ِلي ُمbilendir
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İbn Kesir

Eğer onlar
sizin inandıklarınızın
aynısına
inanırlarsa
doğru yolu
bulmuş
olurlar. Eğer
bu inanca
arka dönerlerse mutlaka çatışmaya ve çıkmaza düşerler. Onlara karşı
Allah sana
yetecektir.
O işitendir
ve bilendir.

Eğer (ötekiler
de) sizin
inandığınız
gibi inanırlarsa şüphesiz
doğru yolu
bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse de
derin bir
çıkmaza saplanmış olurlar, ama Allah seni bundan korumaktadır. Zira yalnız
O'dur her şeyi işiten, her
şeyi bilen.

Yoksa
Ya´kub ´a
ölüm geldiğinde
siz orada
mıydınız?
Hani o,
oğullarına: Benden sonra
neye ibadet edeceksiniz?
demişti.
Onlar da:
Senin
İlah´ına
ve ataların İbrahim´in,
İshak´ın
İlah´ına
tek ilah
olarak
ibadet
edeceğiz.
Ve biz
O´na teslim olmuşuz, demişlerdi.
Onlar bir
ümmetti
gelip geçti. Onların
kazandıkları kendilerinin, sizin kazandığınız da sizin. Ve
siz, onların yapmış olduklarından sorulmazsınız.
Yahudi
veya
Hristiyan
olun ki
hidayete
eresiniz,
dediler.
De ki:
Hayır, biz
Hanif
olan İbrahim´in dinine uyarız. O,
müşriklerden
değildi.
Biz; Allah´a, bize indirilmiş
olana, İbrahim´e,
İsmail´e,
İshak´a,
Ya´kub
´a, ve torunlarına
indirilmiş
olanlara,
Musa´ya,
İsa´ya verilenlere,
peygamberlere
Rabbları
tarafından verilmiş
olanlara
iman ettik. Onların hiçbirinin arasını diğerinden
ayırmayız. Biz
ona teslim olmuşlardanız,
deyin.
Onlar da,
sizin iman
ettiğiniz
gibi iman
ederlerse
muhakkak doğru
yolu bulmuşlardır.
Şayet yüz
çevirirlerse; şüphesiz ki
onlar çekişme
içerisindedirle.
Onlara
karşı Allah sana
yetecektir. O,
Semi´dir,
Alim´dir.

Kelime Meali
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din, Al- (De ki: Haya- Allah´ın
َص ْبغَة
َّ =Allah’ın Bu
ِ =boyası (ile boyan) ِاّٰلل
lah´ın ver- tımız) Alboyası
diği bir
lah'ın rengi (ile boَ
= َو َم ْنkimdir س ُن
ح
أ
=daha
güzeli
ْ
َ
renktir. Kim (ile renkle- yandık) .
ً
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan ص ْبغَة
ِ =boyası Allah´tan nir!) Kim (ha- Boyası
daha iyi bir yata) AlAllah´tan
renk verebi- lah'tan daha daha gü= َون َْح ُنBiz ancak ُ=لَهO’na
lir? Biz yal- güzel renk zel olan
َعا ِبد ُون
َ =kulluk ederiz
nız O´na
verebilir,
kimdir?
..
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kulluk ede- eğer gerçekriz.
ten O'na kulluk ediyorsak?
De ki; «Bi- (Yahudi ve
=söyle (onlara)
zim de sizin Hıristiyanla=bizimle tartışıyor musunuz? de Rabbiniz ra) de ki: Alolan Allah lah hakkında
,,
=Allah hakkında
=O iken hakkında bizimle tartıbizimle çe- şıyor musukişiyor mu- nuz? Nasıl
=bizim de Rabbimiz
sunuz? Bi- olur? O, bi=sizin de Rabbiniz
zim yaptık- zim gibi sizin
larımız bize, de Rabbiniz=bizimdir
sizin yaptık- dir; bizim
larınız da işimiz bize,
=bizim yaptıklarımız
size aittir. sizin işiniz de
Biz O´na
size aittir; ve
=sizindir
samimi ola- biz kendimizi
rak bağlıyız. yalnızca
=sizin yaptıklarınız
O'na adamışızdır.
=biz
=O’na

قُ ْل
أَت ُ َحا ُّجو َننَا
ِاّٰلل
َو ُه َو
َّ فِي
َربُّنَا
َو َر ُّب ُك ْم
َولَنَا
أ َ ْع َمالُنَا
َولَ ُك ْم
أ َ ْع َمالُ ُك ْم
ُلَه
َون َْح ُن
َصون
ُ = ُم ْخ ِلgönülden bağlananlarız
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=أ َ ْمyoksa َ=تَقُولُونsöylüyorsunuz
=إِ َّنşüphesiz يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
= َو ِإ ْس َما ِعي َلİsmail َ= َو ِإ ْس َحاقİshak
وب
َ ُ= َو َي ْعقYakub
َ = َو ْاْل َ ْس َباve torunlarının
ط
= َكانُواolduklarını mı = ُهودًاYahudi
=أ َ ْوyahut ار ٰى
َ ص
َ َ=نHristiyan
=قُ ْلDe ki =أَأ َ ْنت ُ ْمSiz mi
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilirsiniz =أ َ ِمyoksa
َّ =Allah mı = َو َم ْنkimdir
ُاّٰلل
ْ َ =أdaha zalim = ِم َّم ْنkimseden
ظلَ ُم
= َكت َ َمgizleyen ً ش َهادَة
َ =şahitliği
ُ= ِع ْندَهyanında bulunan
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah tarafından = َو َماdeğildir
َّ =Allah = ِبغَا ِفلgafil
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..ع َّما
َ =yaptıklarınızdan

Yoksa İbrahim´in, İsmail´in, İshak´ın, Yakub´un ve
torunlarının
yahudi ya
da hıristiyan
olduklarını
mı söylüyorsunuz?
De ki; «Siz
mi daha iyi
bilirsiniz,
yoksa Allah
mı?» Allah
tarafından
kendisine
bildirilen bir
gerçeği saklayandan
daha zalim
kim olabilir?
Allah yaptıklarınızdan
asla gafil
değildir.

İbrahim'in,
İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve onların soyundan gelenlerin 'Yahudi'
yahut 'Hıristiyan' olduklarını mı iddia
ediyorsunuz?
De ki: Allah'tan iyi mi
biliyorsunuz?
Allah tarafından kendilerine verilen
bir delili örtbas edenden
daha zalim
kim olabilir?
Ama Allah
yaptıklarınızdan gafil değildir.

=تِ ْل َكİşte onlar =أ ُ َّمةbir ümmetti
ْ َ َخل,,=قَ ْدgelip geçti =لَ َهاonlarındır
ت
ْ َسب
ت
َ  َك,,= َماonların kazandıkları
= َولَ ُك ْمsizindir
س ْبت ُ ْم
َ  َك,,= َماsizin kazandıklarınız
َتُسْأَلُون,,= َو َلsorulmazsınız
َيَ ْع َملُون,, َكانُوا,,ع َّما
َ =onların yaptıkları

Onlar daha
önce gelip
geçmiş bir
ümmettir.
Onların kazandıkları
kendilerine,
sizin kazandıklarınız da sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmazsınız

Şimdi o toplumlar gelip
geçtiler; onların kazandıkları onlara
yazılacak, sizin kazandıklarınız ise size. Ve siz
onların yaptıklarından
ötürü yargılanacak değilsiniz.

İnsanlardan
bazı beyinsizler; «Onları daha
önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep
nedir?» diyecekler.
De ki; «Doğu da Batı
da Allah´ındır. O
dilediğini
doğru yola
iletir.»

İnsanlar arasındaki dar
kafalı düşünceler, Şimdiye kadar uydukları kıbleden onları
vazgeçiren
nedir? diyecekler. De ki:
Doğu da Batı
da Allah'ındır; O, dilediğini doğru
yola iletir.

Böylece sizi
orta yolu
benimseyen
bir ümmet
yaptık ki, siz
insanlara
örnek olasınız ve peygamber de
size örnek
olsun. Biz
sırf Peygambere
uyanları,
bağlı kalanları O´na
uymaktan
nu (eskiden yöneldiğin Kâbe’yi)
vazgeçenlerden ayır=sadece
=bilmek için
dedelim diye daha ön,,
=uyanı
=Elçi’ye
ce yöneldi,,
=geriye dönenden
ğin kıbleyi
tekrar kıble
=üzerinde
=ökçesi
yaptık. Bu
değişiklik,
,,
=elbette
=ağır gelir Allah´ın
doğru yolu

Ve böylece
sizin dengeli
ve ölçülü bir
toplum olmanızı istedik ki (hayatınızla) tüm
insanlığın
huzurunda
hakikatin şahitleri olmanız ve Elçi de
sizin huzurunuzda ona
şahitlik yapsın. Ve Elçi'ye uyanlar
ile ökçeleri
üzerinde gerisin geri dönenler arasında açık bir
ayrım yapabilmek amacıyla senin,
(ey Peygamber) daha
önce yönel-
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سيَقُو ُل
َ =diyecekler
سفَ َها ُء
ُّ =الbazı beyinsizler
اس
ِ َّالن.. َ= ِمنinsanlardan = َماnedir
= َو َّل ُه ْمonları çeviren
قِ ْبلَتِ ِه ُم..ع ْن
َ =kıblelerinden
 َكانُوا..=الَّتِيbulundukları
علَ ْي َها
َ =üzerinde =قُ ْلde ki
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır = ْال َم ْش ِر ُقdoğu da
ب
ُ = َو ْال َم ْغ ِرbatı da =يَ ْهدِيO iletir
 َيشَا ُء..= َم ْنdilediğini (dileyeni)
ص َراط
ِ ..=إِلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru
..

..

..

..

..

..

..
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece = َج َع ْلنَا ُك ْمsizi kıldık
ً=أ ُ َّمةbir ümmet طا
ً س
َ = َوvasat
ُ =şahit
= ِلت َ ُكونُواolmanız için ش َهدَا َء
اس
ِ َّالن,,علَى
َ =insanlara
َ= َو َي ُكونve olması için
سو ُل
ُ الر
َّ =rasulün de علَ ْي ُك ْم
َ =size
ش ِهيدًا
َ =şahit  َج َع ْلنَا,,= َو َماve yaptık
َ= ْال ِق ْبلَةkıble
علَ ْي َها
َ  ُك ْن,,=الَّتِيüzerinde bulunduğu
َ ,,ت
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ِإ َّل
ِلنَ ْعلَ َم
َم ْن يَتَّبِ ُع
سو َل
ُ الر
َّ
ب
ُ ِم َّم ْن يَ ْنقَ ِل
علَ ٰى
ع ِق َب ْي ِه
َ
َ
ً يرة
ْ َو ِإ ْن َكان
َت
َ لَ َك ِب
,,

,,

,,

Biz O´na
kulluk
edenleriz.
Allah
hakkında
bizimle
tartışıyor
musunuz?
Halbuki
O, bizimde Rabbımız, sizim de
Rabbınızdır. Bizim amellerimiz bize, sizin
amelleriniz size
aittir. Biz
O´na
muhlis
kullarız,
de.
Yoksa
siz: İbrahim, İsmail, İshak,
Ya´kub
ve oğulları Yahudi
veya
Hristiyan
idiler mi,
diyorsunuz? Siz
mi daha
iyi biliyorsunuz
yoksa Allah mı?
Allah tarafından
yanında
bulunan
şehadeti
gizleyenden daha
zalim kim
vardır?
Allah sizin yaptıklarınızdan gafil
değildir,
de.
Onlar bir
ümmetti
gelip geçti. Onların
kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da
sizedir.
Ve siz onların
yapmış
olduklarından
sorulmazsınız.
İnsanlardan bir
kısım beyinsizler
diyeceklerdir ki:
Onları
üzerinde
bulundukları kıblelerinden
ne çevirdi? De ki:
Doğu da
Batı da
Allah´ındır.
O, dilediği
kimseyi
doğru yola iletir.
Böylece
sizi vasat
bir ümmet
kıldık ki,
insanların
üzerine
şahidler
olasınız.
Peygamber de sizin üzerinize şahid olsun.
Ve senin
üzerinde
bulunduğun kıbleyi, peygambere
uyanları,
ayağının
iki ökçesi
üzerinde
geri döneceklerden ayırdetmek
için kıble
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= ِإ َّلbaşkasına
 َهدَى,, َالَّذِين,,علَى
َ =yol gösterdiğinden
َّ =Allah’ın َ َكان,,= َو َماdeğildir
ُاّٰلل
َّ =Allah ُضي َع
ِ = ِليzayi edecek
ُاّٰلل
= ِإي َمانَ ُك ْمsizin imanınızı = ِإ َّنŞüphesiz
اّٰلل
ِ َّ= ِبالنinsanlara
َ َّ =Allah اس
=لَ َر ُءوفşefkatlidir
= َر ِحيمmerhametlidir
,,

,,

,,
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gösterdiği
kimselerden
başkasına
elbette ağır
gelir. Allah
sizin imanınızı boşa
çıkaracak
değildir. Hiç
şüphesiz,
Allah insanlara karşı
şefkatli ve
merhametlidir.

(Ey Mu=قَ ْدelbette =ن ََر ٰىgörüyoruz
hammed)
senin yüzüُّ
ب
َ =تَقَلçevrilip durduğunu
nü ısrarla
göğe çevir= َو ْج ِه َكyüzünün
diğini görüاء
yoruz. Seni
َّ ال..=فِيgöğe doğru
ِ س َم
hoşuna gi=فَلَنُ َو ِليَنَّ َكelbette seni döndüreceğiz decek bir
kıbleye keً= ِق ْبلَةbir kıbleye
sinlikle
döndüreceضاهَا
َ =ت َ ْرhoşlanacağın
ğiz. Bundan
böyle yüzü(=فَ َو ِلBundan böyle) çevir
nü Mescid- i
ْ =شtarafına
Haram tara= َو ْج َه َكyüzünü َط َر
fına çevir.
Nerede
 ْال َح َر ِام..= ْال َمس ِْج ِدMescid-i Haram
olursanız
ُ = َو َحيnerede  ُك ْنت ُ ْم..= َماolursanız olun, yüzleْث
rinizi o tara=فَ َولُّواçevirin = ُو ُجو َه ُك ْمyüzlerinizi fa çevirin.
Hiç şüpheْ =شo yöne = َو ِإ َّنşüphesiz
َُط َره
siz kendilekitap
ُ
ْ
َّ
ُ
أوتوا.. َ=الذِينverilenler اب
َ َ =ال ِكتkitap rine
verilenler,
bu kıble deَ=لَيَ ْعلَ ُمونbilirler ُ=أَنَّهbunun
ğişiminin
Rabblerinin
= ْال َح ُّقbir gerçek olduğunu
buyruğuna
 َربِ ِه ْم..= ِم ْنRableri tarafından
dayanan bir
gerçek ol= َو َماdeğildir ُاّٰلل
َّ =Allah
duğunu biliyorlar. Allah
= ِبغَافِلhabersiz
onların neyaptıklaَ َي ْع َملُون..ع َّما
َ =onların yaptıklarından ler
rından ha..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

bersiz değildir.

2.
145

ْت
َ أَتَي,,= َولَ ِئ ْنsen getirsen
أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilenlere
اب
َ َ = ْال ِكتKitap =بِ ُك ِلher türlü
=آ َيةayeti ت َ ِبعُوا,,= َماonlar uymazlar
=قِ ْبلَت َ َكsenin kıblene = َو َماdeğilsin
ت
َ =أ َ ْنsen de =بِتَابِعuyacak
=قِ ْبلَت َ ُه ْمonların kıblesine
 ِبتَا ِبع,,ض ُه ْم
ُ  َب ْع,,= َو َماonların bir kısmı u
ymazlar َ=قِ ْبلَةkıblesine de
=بَ ْعضbirbirlerinin
ت
َ ات َّ َب ْع,,= َولَئِ ِنuyarsan
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların keyiflerine
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َء َك,,= َماsana gelen
 ْال ِع ْل ِم,, َ= ِمنilimden = ِإنَّ َكşüphesiz sen
=إِذًاo takdirde
َّ ,, َ=لَ ِمنzalimlerden olursun
َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Kendilerine
kitap verilenlere sen
her türlü
ayeti (delili)
göstersen
bile onlar
yine senin
kıblene uymazlar. Sen
de onların
kıblesine
uyacak değilsin. Onlar
birbirlerinin
kıblelerine
de uymazlar. Sana
gelen bilgiden sonra
eğer onların
keyiflerine,
arzularına
uyacak
olursan, o
zaman, kesinlikle zalimlerden
olursun.

diğin hedefi
(bu topluluk
için) kıble
olarak tayin
ettik: Şüphesiz bu, Allah'ın doğru
yola ulaştırdığı kişilerden başka
herkes için
zor bir sınavdı. Allah
sizin inancınızı kesinlikle
göz ardı etmeyecektir;
zira, unutmayın ki, Allah insana
karşı en şefkatli olandır,
rahmet kaynağıdır.
Biz, (ey Peygamber) senin sık sık
yüzünü (bir
kılavuz arayışı içinde)
göğe çevirdiğini görüyoruz: ve şimdi
seni tam
tatmin edecek bir kıbleye döndürüyoruz. Artık
yüzünü Mescid-i Haram'a
çevir; ve siz,
hepiniz, nerede olursanız olun, yüzünüzü (namaz esnasında) o yöne döndürün.
Doğrusu,
daha önce
kendilerine
vahiy tevdi
edilmiş olanlar, bu emrin
Rablerinden
gelen bir hakikat olduğunu çok iyi bilirler; ve Allah onların
yaptıklarından habersiz
değildir.

Ama daha
önce kendilerine vahiy
tevdi edilmiş
olanların
önüne bütün
delilleri koymuş olsaydın
bile senin
kıblene yönelmezlerdi;
ne sen onların kıblelerine yönelirsin,
ne de onlar
birbirlerinin
kıblelerine
yönelirler. Ve
eğer sana
ilim geldikten
sonra onların
asılsız görüşlerine uysaydın muhakkak ki zalimlerden olurdun.

,,
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Daha önce
آت َ ْينَا ُه ُم.. َ=الَّذِينkendilerine verdiklerimiz Kendilerine
kitap verdik- kendilerine
O´nu vahiy verdikاب
َ َ = ْال ِكتKitap ُ= َي ْع ِرفُونَهonu tanırlar lerimiz
(Muham- lerimiz, onu
med´i) oğul- kendi çocuk= َك َماgibi َ=يَ ْع ِرفُونtanıdıkları
larını tanı- larını tanıdık=أ َ ْبنَا َء ُه ْمoğullarını = َو ِإ َّنama yine de dıkları gibi ları gibi tanırtanırlar. Fa- lar: Ancak bi=فَ ِريقًاbir grup = ِم ْن ُه ْمonlardan
kat onlar- lin ki, onların
dan bir
bazısı hakiَ=لَيَ ْكت ُ ُمونgizlerler = ْال َح َّقgerçeği grup, bile kati bile bile
bile gerçeği örtbas eder.
َيَ ْعلَ ُمون..= َو ُه ْمbildikleri halde
gizler.
..

..

..

..

..

..

..
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= ْال َح ُّقGerçek
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbindendir
ت َ ُكون ََّن,,=فَ ََلartık olma
َ ْال ُم ْمت َ ِرين,, َ= ِمنkuşkulananlardan
,,

,,
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= َو ِل ُكلher ümmetin vardır
= ِو ْج َهةbir yönü
 ُم َو ِلي َها..= ُه َوyöneldiği
..

..

..

..

Bu, Rabbinden gelen bir gerçektir. Bu
konuda sakın kuşkuya
kapılanlardan olma.
Herkesin
yöneldiği bir
yön vardır.
Buna göre,
hayırlı işlerde birbiriniz-

Rablerinden
gelen hakikati! O halde
sen, şüphe
edenlerden
olma.

Çünkü her
topluluk,
merkezinde
O'nun, (Allah'ın) bulunduğu kendi-

İbn Kesir

yaptık.
Gerçi bu,
büyük bir
şeydir.
Ama Allah´ın
doğru yola ilettiği
kimseler
için değil.
Allah, elbette
imanınızı
zayi edecek değildir.
Şüphesiz
ki Allah,
insanlara
Rauf ve
Rahim´dir.
Doğrusu
biz, yüzünün
semaya
doğru
çevrilip
durduğunu görüyoruz.
Şimdi seni hoşnud
olacağın
bir kıbleye çevireceğiz.
Yüzünü
Mescid-i
Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız
bulunun,
yüzlerinizi
o tarafa
çevirin.
Şüphesiz
ki, kendilerine kitab verilenler bunun Rablarından
gelen bir
gerçek
olduğunu
bilirler. Allah, onların yaptıklarından
gafil değildir.
Andolsun
ki; sen,
kendilerine kitab
verilmiş
olanlara
her ayeti
getirsen,
onlar yine
senin kıblene uymazlar.
Sen de
onların
kıblesine
uyacak
değilsin.
Onların
kimi de,
kiminin
kıblesine
uyacak
değildirler. Andolsun ki;
sana gelen bunca
ilimden
sonra şayet sen
onların
heveslerine uyacak olursan, o
takdirde
şüphesiz
zalimlerden olursun.
Kendilerine kitab
verdiklerimiz, onu
oğullarını
tanıdıkları
gibi tanırlar. Öyle
iken içlerinden bir
güruh bilir
oldukları
halde, yine de
hakkı gizlerler.
Hak,
Rabbındandır.
Öyleyse
asla şüphecilerden olma!
Herkesin
bri yönü
vardır
oraya döner. Öyleyse siz
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=فَا ْست َ ِبقُواO halde koşun
ت
ِ = ْال َخي َْراhayır işlerine َ=أَيْنnerede
ت َ ُكونُوا..= َماolsanız ت
ِ ْ =يَأgetirir
=بِ ُك ُمsizi bir araya ُاّٰلل
َّ =Allah
= َج ِميعًاhepinizi = ِإ َّنkuşkusuz
اّٰلل
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
َ َّ =Allah ش ْيء
=قَدِيرkadirdir

le yarışa girin. Nerede
olursanız
olun, Allah
sizi bir yere
getirecek
(toplayacak)tır. Hiç
şüphesiz,
Allah herşeye kadirdir.

sine ait bir istikamete yöneltir. Öyleyse, iyi ve güzel işlerde
yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi kendi
katında toplayacaktır:
çünkü, Allah
her şeye kadirdir.

ُ  َحي,,= َو ِم ْنnereden (yola)
ْث
ت
َ =خ ََر ْجçıkarsan =فَ َو ِلçevir
ْ =شtarafına
= َو ْج َه َكyüzünü َط َر
 ْال َح َر ِام,,= ْال َمس ِْج ِدMescid-i Haram
ُ= َو ِإنَّهbu elbette =لَ ْل َح ُّقbir gerçektir
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden = َو َماdeğildir
َّ =Allah =بِغَافِلhabersiz
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون,,ع َّما
َ =yaptıklarınızdan

Nereden
yola çıkmış
olursan ol,
yüzünü
Mescid- i
Haram´a
doğru çevir.
Bu kesinlikle Rabbinden gelen
bir gerçektir. Hiç şüphesiz, Allah
neler yaptığınızdan
habersiz
değildir.
Nereden
yola çıkmış
olursan ol,
yüzünü
Mescid- i
Haram´a
doğru çevir.
Nerede
olursanız
olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki,
insanların
elinde aleyhinizde kullanacakları
bir bahane
bulunmasın.
Yalnız, zalimler başka. Onlardan da
korkmayın,
benden
korkun. O
tarafa dönün ki, size
vereceğim
nimeti tamama erdireyim ve
böylece
doğru yolu
bulasınız.

Böylece, nereden gelirseniz gelin,
(namazda)
yüzünüzü
Mescid-i Haram'a doğru
çevirin. Bilin
ki bu (emir)
Rabbinizden
gelen bir hakikattir; ve
Allah, yaptıklarınızdan
habersiz değildir.

..

..

..

..

..

..
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ُ  َحي..= َو ِم ْنnereden (yola)
ْث
ت
َ =خ ََر ْجçıkarsan =فَ َو ِلçevir
ْ =شdoğru
= َو ْج َه َكyüzünü َط َر
 ْال َح َر ِام..= ْال َمس ِْج ِدMescid-i Haram’a
ُ = َو َحيnerede  ُك ْنت ُ ْم..= َماolursanız
ْث
=فَ َولُّواçevirin ki = ُو ُجو َه ُك ْمyüzünüzü
ْ =شo yana َ َي ُكون..= ِلئ َ ََّلolmasın
َُط َره
اس
ِ َّ= ِللنhiç kimsenin
علَ ْي ُك ْم
َ =aleyhinizde = ُح َّجةbir delili
َ .. َ=الَّذِينzalimlerden
= ِإ َّلbaşka ظلَ ُموا
= ِم ْن ُه ْمonlardan
ت َ ْخش َْو ُه ْم..=فَ ََلOnlardan da çekinmeyin
ْ = َوbenden çekinin
اخش َْونِي
= َو ِْل ُ ِت َّمve tamamlayayım
=نِ ْع َم ِتيnimetimi علَ ْي ُك ْم
َ =size
= َولَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْهتَد ُونhidayete erersiniz
..

..

..

..
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..
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O halde, nereden gelirseniz gelin,
(namazda)
yüzünüzü
Mescid-i Haram'a çevirin
ve nerede
olursanız
olun yüzünüzü ona çevirin ki, zulüm
yapmaya
şartlanmış
olmadıkça
insanların size karşı hiçbir bahaneleri kalmasın.
Onlardan
korkmayın,
Ben'den korkun. (Bana
itaat edin) ki,
size olan nimetimi tamamlayayım
ve böylece
siz de doğru
yolu bulabilesiniz.

Nitekim
Nitekim size,
= َك َماgibi س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
kendi içiniz- mesajlarımı
size
iletmesi, sizi
ً س
=فِي ُك ْمkendi içinizden ول
ُ = َرbir Elçi den
ayetlerimizi arındırması,
okuyan, sizi vahiy ve
= ِم ْن ُك ْمsizden olan = َيتْلُوokuyan
kötülükler- hikmeti bilعلَ ْي ُك ْم
den arındı- dirmesi ve
َ =size =آ َيا ِتنَاayetlerimizi
ran, size Ki- bilmedikleri= َويُزَ ِكي ُك ْمsizi temizleyen
tab´ı, hik- nizi öğretmemeti ve da- si için içiniz= َويُ َع ِل ُم ُك ُمsize öğreten اب
َ َ = ْال ِكتKitabı ha önce den bir elçi
bilmediğiniz gönderdik.
َ= َو ْال ِح ْك َمةhikmeti
birçok şeyi
öğreten bir
ُ= َويُعَ ِل ُمك ْمve size öğreten
peygamber
َ
َ
ُ
َت َ ْعل ُمون,,تَكونُوا,,ل ْم,,= َماbilmedikleriniz gönderdik.
,,
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=فَا ْذ ُك ُرو ِنيÖyle ise beni anın ki
=أ َ ْذ ُك ْر ُك ْمben de sizi anayım
 ِلي..= َوا ْش ُك ُرواbana şükredin
ون
ِ ت َ ْكفُ ُر..= َو َلnankörlük etmeyin

O halde siz
beni hatırlayın ki, ben
de sizi hatırlayayım.
Bana şükredin, sakın
nankörlük
etmeyin.

Öyleyse Beni
anın ki, Ben
de sizi anayım; Bana
şükredin ve
Beni inkar
etmeyin.

آ َمنُوا,, َالَّذِين,,أَيُّ َها,,=يَاEy inananlar
(=ا ْست َ ِعينُواAllah’tan) yardım isteyin
صب ِْر
َّ = ِبالsabır
ِص ََلة
َّ = َوالve namazla
= ِإ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
= َم َعberaberdir
َصا ِب ِرين
َّ =الsabredenlerle

Ey müminler, sabırla
ve namazla
Allah´tan
yardım isteyin. Hiç
şüphesiz Allah, sabredenler ile
beraberdir.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Sarsılmaz bir sabır
ve namaz ile
yardım arayın; zira,
unutmayın,
Allah zorluklara karşı
sabredenlerle birliktedir.

تَقُولُوا..= َو َلdemeyin = ِل َم ْنkimselere
=يُ ْقتَ ُلöldürülen سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda
ِاّٰلل
َّ =Allah =أ َ ْم َواتölüler =بَ ْلbilakis
=أ َ ْحيَاءonlar diridirler = َو ٰلَ ِك ْنama
َت َ ْشعُ ُرون..= َلsiz farkında olmazsınız

Allah yolunda öldürülenlere sakın «ölüler»
demeyin.
Tersine onlar diridirler,
ama siz farkında değilsiniz.

Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin: Hayır,
onlar yaşıyor, ama siz
farkında değilsiniz.

= َولَ َن ْبلُ َونَّ ُك ْمandolsun sizi imtihan edeceğ Muhakkak
ki, sizi biraz
korku, biraz
iz يء
َ = ِبşeylerle
ْ ش
açlık, biraz
ْ
mal, cari ve
ف
َو
خ
ال
,,
م
=korku
َن
ِ ْ
ِ
ürün eksiltْ = َوve açlık (gibi)
وع
ج
ال
mesi ile deُ
ِ
neriz. Sab= َونَ ْقصve noksanlığıyla
redenleri

Muhakkak ki,
ölüm tehlikesiyle ve açlıkla, dünya
malının, canın ve (alın
teri) ürünlerinin kaybı ile
sizi sınayacağız. Ama
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müjdele.

İbn Kesir

hayırlı işlerde birbirinizle
yarışın!
Nerede
bulunursanız bulunun, Allah hepinizi birden getirir. Şüphesiz ki
Allah her
şeye kadir´dir.
Nereden
(yola) çıkarsan
yüzünü
Mescid-i
Haram´a
doğru çevir. Şüphesiz bu,
Rabbından bir
haktır. Allah, yaptıklarınızdan gafil
değildir.
Nereden
(yola) çıkarsan,
yüzünü
Mescid-i
Haram´a
doğru çevir. Siz de
nerede
olursanız,
yüzünüzü
o yana
döndürün, Ta ki,
zalim
olanlardan başka insanların
aleyhinizde bir delili bulunmasın.
Artık onlardan
korkmayın, Benden korkun ki,
hem üzerinizdeki
nimetimi
tamamlayayım,
hem de
siz hidayeti ümid
edebilesiniz.
Nitekim
size içinizden;
ayetlerimizi okuyan, sizi
tezkiye
eden kitabı ve
hikmeti
öğreten
ve bilmediğiniz
şeyleri
bildiren
bir peygamber
gönderdik
Öyleyse
Beni zikredin ki,
Ben de
sizi anayım. Bir
de Bana
şükredin,
nankörlük
etmeyin.
Ey iman
edenler,
sabır ve
namazla
yardım isteyin.
Şüphesiz
ki Allah,
sabredenlerle
beraberdir.
Allah yolunda öldürülenlere; ölüler,
demeyin.
Bilakis
onlar, diridirler,
ama siz
farketmezsiniz.
Andolsun
ki sizi, biraz korku,
biraz açlık, biraz
da mallardan,
canlardan
ve mahsullerden
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 ْاْل َ ْم َوا ِل,, َ= ِمنmallarınızın
= َو ْاْل َ ْنفُ ِسve canlarınızın
ت
ِ = َوالث َّ َم َراve ürünlerinizin
= َوبَ ِش ِرmüjdele
َصا ِب ِرين
َّ =الsabredenleri

zorluklara
karşı sabredenlere iyi
haberler
müjdele.

yana eksiklikle
imtihan
edeceğiz,
sabredenlere
müjdele.

Ki onların
başlarına
bir musibet
geldiğinde;
«Biz Allah
için varız ve
yine O´na
döneceğiz»
derler.

Ki, onların
başına bir
musibet gelince, Doğrusu biz Allah'a
aidiz ve muhakkak O'na
döneceğiz!
derler.

Ki onlara
bir musibet geldiği zaman;
biz Allah
içiniz ve
yine O´na
döneceğiz, derler.

İşte Rabblerinden mağfiret
(salâvat) ve
rahmet onların üzerinedir ve
doğru yolu
bulanlar da
onlardır.

İşte Rablerinin nimetleri
ve lütfu onlar
içindir ve
doğru yol
üzerinde
olanlar işte
onlardır!

Hiç şüphesiz Safa ile
Merve, Allah´a ibadet
sembollerindendir.
Buna göre,
kim Hacc
veya Umre
amacı ile
Kâbe´yi ziyaret ederse, bu iki
tepeyi tavaf
etmesinde
hiçbir sakınca yoktur. Kim gönüllü olarak
bir iyilik yaparsa, bilsin
ki, Allah
karşılığını
verir ve
yaptığını bilir.

(O halde)
unutmayın,
Safa ve Merve, Allah tarafından konulmuş sembollerdendir;
böylece hac
veya umre
için Mabede
gelen birinin
bu ikisi arasında gidip
gelmesinde
bir mahzur
yoktur. Zira,
eğer kişi, yapılması gerekenden
daha çok iyilik yaparsa
bilsin ki Allah, şükre bol
karşılık verendir, her
şeyi bilendir.

İşte onlar
için
Rabbları
tarafından mağfiret ve
rahmet
vardır.
Hidayete
erenler
de onlardır.
Şüphesiz
ki Safa ile
Merve Allah´ın nişanelerindendir.
Artık kim
hacc veya umre
niyetiyle
Ka´be ´yi
ziyaret
ederse bu
ikisini de
tavaf etmesinde
bir beis
yoktur.
Kim gönüllü olarak iyilik
yaparsa
muhakkak ki Allah; Şakir´dir,
Alim´dir.
İndirdiğimiz, açık
delilleri ve
hidayeti,
kitabda
insanlara
açıkça
beyan ettikten
sonra gizleyenlere;
muhakkak ki onlara, Allah
la´net
eder ve
la´net etmek şanından
olanlar da
la´net
eder.

,,

,,

َ=الَّذِينonlar ki = ِإذَاzaman
صا َبتْ ُه ْم
َ َ =أonlara eriştiği
صيبَة
ِ = ُمbir bela =قَالُواderler
ِ َّ ِ =Allah içiniz
=إِنَّاşüphesiz biz ّٰلل
= َو ِإنَّاve şüphesiz biz = ِإلَ ْي ِهO’na
َاجعُون
ِ = َرdöneceğiz
2.
157 ك
َ ِ=أُو ٰلَئİşte علَ ْي ِه ْم
َ =hep onlar içindir
صلَ َوات
َ =bağışlamalar
 َربِ ِه ْم,,= ِم ْنRablerinden
= َو َر ْح َمةve rahmet = َوأُو ٰلَئِ َكve işte
= ُه ُمonlardır
َ= ْال ُم ْهتَد ُونdoğru yolu bulanlar
2.
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=إِ َّنşüphesiz صفَا
َّ =الSafa
َ= َو ْال َم ْر َوةve Merve
ش َعائِ ِر
َ ..= ِم ْنnişanlarındandır
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =فَ َم ْنKim
= َح َّجhacceder ْت
َ = ْالبَيEv’i =أ َ ِوya da
=ا ْعت َ َم َرumre yaparsa =فَ ََلyoktur
= ُجنَا َحhiçbir günah علَ ْي ِه
َ =kendisine
َّ َي..=أ َ ْنtavaf etmesinde
ف
َ ط َّو
=بِ ِه َماonları = َو َم ْنve kim
َ َ =تkendiliğinden yaparsa
ع
َ ط َّو
= َخي ًْراbir iyilik =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =شَا ِكرkarşılığını verir
ع ِليم
َ =(yaptığını) bilir
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İndirdiğimiz Bakın, katı= ِإ َّنdoğrusu
belgeleri, mızdan inbiz onları dirdiğimiz
َ َي ْكت ُ ُمون,, َ=الَّذِينgizleyenler
Kitapta
hakikatin ve
ْأ َ ْنزَ لنَا,,= َماindirdiğimiz
açıkladıktan rehberliğin
sonra gizle- delilini ilahi
ت
yenler var kelam aracıِ  ْالبَيِنَا,, َ= ِمنaçık delilleri
ya, onlara lığıyla insan= َو ْال ُهدَ ٰىve hidayeti  َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra hem Allah lığın önüne
hem de bü- koyduktan
ُبَيَّنَّاه,,= َماbiz açıkça belirttikten
tün lânet
sonra onu
edebilenler
örtاس
ِ  ْال ِكتَا,,=فِيKitapta lânet eder. gizleyip
ِ َّ= ِللنinsanlara ب
bas edenlere
gelince: İşte
=أُو ٰلَئِ َكişte onlara =يَ ْل َعنُ ُه ُمlanet eder
onlardır Alْ
lah'ın lanet
ُ
اّٰلل
=Allah
م
ه
ن
ع
ل
ي
و
=ve
lanet
eder
ُ َّ
ُُ َ َ َ
edeceği ve
َّ =bütün lanet edebilenler
onlardır yarَالَل ِعنُون
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= ِإ َّلancak hariç
تَابُوا.. َ=الَّذِينtevbe edip
صلَ ُحوا
ْ َ = َوأuslananlar
= َو َبيَّنُواve (gerçeği) açıklayanlar
=فَأُو ٰلَئِ َكişte onlar
وب
ُ ُ =أَتtevbelerini kabul ederim
علَ ْي ِه ْم
َ =onların = َوأَنَاçünkü ben
اب
ُ =الت َّ َّوtevbeyi çok kabul edenim
الر ِحي ُم
َّ =çok esirgeyenim

Yalnız tevbe edenler,
ıslâh olanlar
ve gerçeği
ortaya koyanlar müstesna; onları ben bağışlarım. Zira ben tevbeleri kabul
ederim ve
merhametliyim.

=إِ َّنdoğrusu
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edip te
= َو َماتُواölen kimseler
 ُكفَّار,,= َو ُه ْمkâfir olarak =أُو ٰلَ ِئ َكişte
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üstünedir ُ=لَ ْعنَةlaneti
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َو ْال َم ََلئِ َك ِةve meleklerin
اس
ِ َّ= َوالنve insanların َ=أ َ ْج َمعِينtüm

Ayetlerimizi
inkâr etmiş
ve kâfir olarak ölmüş
olanlara gelince Allah´ın, meleklerin ve
insanların
ortak lâneti
onların üzerinedir.

َ=خَا ِلدِينebedi kalırlar
(=فِي َهاlanet) içinde
ف
ُ َّيُ َخف..= َلhafifletilmez
ع ْن ُه ُم
ُ َ= ْالعَذazab
َ =onlardan اب
= َو َلve yoktur = ُه ْمonlara
َ =يُ ْنgözetme
َظ ُرون

Bunlar (sürekli lânetlenmiş olarak) orada
ebediyen
kalırlar. Ne
azapları hafifletilir ve
ne de kendilerine
mühlet verilir.
İlahınız tek
bir ilahtır,
O´ndan
başka ilah
yoktur. O,
Rahman ve
Rahim´dir.
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= َو ِإ ٰلَ ُه ُك ْمTanrınız = ِإ ٰ َلهTanrı’dır
احد
ِ = َوbir tek = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
=إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
,,

,,

İbn Kesir

gılama yeteneğine sahip
herkesin de
lanet yağdıracağı.
Ancak, tevbe
edenler,
kendilerini
düzeltenler
ve (tebliğ
edilen) hakikati duyuranlar bunun dışındadır: Onların tevbesini kabul edeceğim; zira
yalnız Benim
tevbeleri kabul eden,
rahmet dağıtan.
Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve hakikat inkarcıları
olarak ölenlere gelince:
Onların cezası, Allah'ın,
meleklerin ve
tüm (dürüst
ve erdemli)
insanların lanetine uğramalarıdır.
Onlar bu
halde kalacaklar; (ve)
ne azapları
hafifletilecek,
ne de soluk
almalarına
imkan verilecek.

Ve sizin tanrınız, Tek
Tanrı'dır;
O'ndan başka tanrı yoktur; Rahmandır, Ra-

Ancak
tevbe
edenler,
islah
edenler
ve (gerçeği) söyleyenler
müstesna. Ben;
onların
tevbelerini kabul
ederim.
Ve ben
Tevvab,
Rahim´im.
Muhakkak ki
küfredip
de, kafir
olarak
ölenlere
Allah´ın,
meleklerin ve bütün insanların
la´neti işte onların
üzerinedir.
Onun
içinde
temelli
kalacaklardır.
Onlardan
ne azab
hafifletilir,
ne de
yüzlerine
bakılır.
Sizin İlahınız bir
tek ilahtır.
O´ndan
başka
hiçbir ilah
yoktur.
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الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman’dır
الر ِحي ُم
َّ =Rahim’dir
2.
164

himdir.

İbn Kesir

Rahman´dır,
Rahim´dir.

Hiç şüphe- Kuşkusuz, Şüphesiz
= ِإ َّنşüphesiz ق
ِ خ َْل..=فِيyaratılışında siz göklerin göklerin ve ki gökleve yerin ya- yerin yaratılı- rin ve yeت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ratılışında, şında, gece rin yaratıَ
ْ
gece ile
ile gündüzün lışında,
ض
ِ = َواْل ْرve yerin
gündüzün birbirini takip gece ile
ْ = َوdeğişmesinde =اللَّ ْي ِلgece birbirini ko- edişinde; in- gündüzün
ف
ِ اخ ِت ََل
valamasın- sanlara fay- değişmeار
da, insanla- dalı yüklerle sinde, inِ = َوالنَّ َهve gündüzün
ra yararlı
denizlerde sanlara
= َو ْالفُ ْل ِكgemilerde
şeyler ile
seyreden
yararlı
denizde yü- gemilerde; şeylerle
َّ
ت َ ْج ِري..=التِيtaşıyıp giden
zen vapur- Allah'ın gök- denizde
larda, Al- ten indirerek akan geْ
ال َب ْح ِر..=فِيdenizde
lah´ın gök- onunla ölü milerde,
ten su indi- toprağa can Allah´ın
َيَ ْنف ُع..=بِ َماfaydasına olan şeyleri
rip onun
verdiği ve
gökten
اس
َ َّ=النinsanların أ َ ْنزَ َل..= َو َماindirip aracılığı ile her çeşit indirip,
ölü yeri diril- canlının ço- yeryüzüاّٰلل
َُّ =Allah’ın اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
terek üzeri- ğalmasını
nü ölüne her çeşit sağladığı
münden
 َماء..= ِم ْنsu =فَأ َ ْح َياdirilterek
canlıyı
yağmurlarda; sonra diyaymasın- rüzgarların rilttiği su=بِ ِهonunla ض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ=بَ ْعدsonra da, rüzgâr- (yönünün) da, her
َّ = َو َبyaymasında ları ve gökle değişmesin- türlü can= َم ْوتِ َهاöldükten ث
yer arasın- de ve gökle lıyı orada
da emre
yer arasında yayma=فِي َهاorada  ُك ِل..= ِم ْنher çeşit
hazır bekle- kendileri için sında,
yen bulutları tayin edilmiş rüzgarla=دَابَّةcanlıyı
yönlendir- belirli güzer- rın değişيف
mesinde, gahlarda
tirilmeِ ص ِر
ْ َ = َوتevirip çevirmesinde
düşünen bir akan bulut- sinde,
topluluk için larda: (bütün gökle yer
ِ =rüzgârları
ِالريَاح
birçok ayet- bunlarda)
arasında
ب
َّ = َوالve bulutları
ِ س َحا
ler, deliller düşünüp,
emre havardır.
akıllarını
kulzır bekleس َّخ ِر
َ = ْال ُمemre hazır bekleyen
lananlar için yen bulutmesajlar
ta elbette
َ=بَيْنarasında اء
َّ =الyer
ِ س َم
vardır.
akleden
َ
ْ
bir kavim
ض
ر
اْل
و
=ile
gök
ِ ْ َ
için ayetler vardır.
= َْليَاتelbette deliller vardır
= ِلقَ ْومbir topluluk için
َ= َي ْع ِقلُونdüşünen
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

2.
165

..

..

Ama hala Al- İnsanlarاس
ِ َّالن,, َ= َو ِمنİnsanlardan = َم ْنkimi İnsanlar
arasında Al- lah'a rakip
dan kimi
lah´a
çeşitli
gördükleri
de Alُ= َيت َّ ِخذtutar
eşler koşan- varlıklara
lah´dan
lar
ve
bu
inanmayı
başkasını
ْ
ِاّٰلل
َّ ,,ُون
ِ د,,= ِمنAllah’tan başka
koştukları tercih eden O´na em=أ َ ْندَادًاeşler =ي ُِحبُّو َن ُه ْمonları severler eşleri Al- ve onları sal edinir,
lah´ı sever (yalnızca) Al- Allah´ı
ِ َّ =Allah’ı
ب
ِ = َك ُحsever gibi اّٰلل
gibi seven- lah'a özgü
sever gibi
ler
vardır.
(olması
geonları seآ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينİnananlar ise
Oysa mü- reken) bir
verler.
minler
en
sevgi
ile
seُّ شد
ِ َّ ِ =Allah’ı çok Allah´ı ven insanlar İman
َ َ =أen çok = ُحبًّاseverler ّٰلل
edenlerin,
severler.
var: Halbuki Allah
َ= َول ْوkeşke =يَ َرىbilselerdi
Zulmeden- imana ermiş sevgisi
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler = ِإ ْذzaman ler, azabı olanlar, Al- ise, daha
ظلَ ُموا
gördükleri lah'ı başka fazladır.
ْ
َ
َ=يَ َر ْونgördükleri اب
َ =العَذazabı zaman bü- her şeyden Zulmetün kuvvetin daha çok se- denler
=أ َ َّنgerçekten َ = ْالقُ َّوةkuvvetin
Allah´ta ol- verler. Zulüm azabı göduğunu ve yapmaya
recekleri
ِ َّ ِ =Allah’a aittir = َج ِميعًاbütünüyle Allah´ın şartlanmış zaman;
ّٰلل
azabının
olanlar, (Kı- bütün
= َوأ َ َّنve gerçekten اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ağır oldu- yamet Günü) kuvvetin
ğunu anla- azaba uğra- Allah´a ait
ُ شدِيد
َ =şiddetlidir ب
ِ = ْالعَذَاazabı
yacaklarını tıldıkları za- olduğunu
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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keşke şim- man görediden bilse- cekleri gibi,
lerdi!
bütün kudretin yalnızca
Allah'a ait olduğunu ve
Allah'ın cezalandırmada
ne çetin olduğunu da
keşke görselerdi!
İşte uyulan- (O Gün, hak=işte
=uzak durdular
lar (liderler), sız yere) kutkendilerine sananlar,
..
=uyulanlar
uyanlardan kendilerine
uzaklaşı- tabi olanları
..
..
=uyanlardan
verdiler,
tanımazlıktan
=gördüler
=azabı
azabı gör- gelecekler ve
düler ve
onlara tabi
=kesildi
=onların
aralarındaki olanlar, bübütün bağ- tün ümitleri
=bağları
lar kesildi. paramparça
olmuş bir şekilde (kendilerini bekleyen) azabı
çekeceklerdir!
Uyanlar o Ve o tabi
=şöyle dediler
zaman
olanlar, (Ha«Keşke
bir
yatta) ikinci
,,
=uyanlar
=keşke
daha dün- bir fırsat yayaya geri kalasaydık
,, =bizim için mümkün olsaydı
dönebilsey- da onların
dik de şimdi bizi tanımaz=bir dönüş (dünyaya)
onlar bizden lıktan geldiği
=uzak dursaydık
=onlardan nasıl uzak- gibi biz de
laştılar ise onları gör=gibi
=uzak durdukları
bizde onlar- mezden gelip
dan öyle
reddetseydik!
=bizden
=böylece
uzak dur- diyecekler.
saydık»
Böylece, Al=onlara gösterir
=Allah
derler. Böy- lah yapıp etlece Allah, tiklerini onla=işledikleri bütün fiillerini
onlara bü- ra acı bir
,,
=hasretler (pişmanlık k tün yaptıkla- pişmanlık
rını hayıf- (duygusu)
aynağı olarak)
,,
=ve onlar
lanmalar bi- tattırarak
çiminde
gösterecek=çıkamazlar
gösterir.
tir; ve onlar
Onlar Ce- ateşten çıka,,
=ateşten
henrılmayacaknem´den
lardır.
çıkamayacaklardır.

ve Allah´ın pek
çetin
azabı bulunduğunu keşki
bilselerdi.

َتَبَ َّرأ
ِإ ْذ
الَّذِينَ ات ُّ ِبعُوا
ِمنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
َو َرأ َ ُوا
اب
َ َْالعَذ
َّ َوت َ َق
ْ ط َع
ت
ِب ِه ُم
اب
ُ ْاْل َ ْس َب

Hani o
zaman
uyulanlar,
uyanlardan uzaklaşmış ve
azabı
görmüş
oldular.
Aralarındaki bütün bağlar
kopmuştur.

َوقَا َل
الَّذِينَ اتَّبَعُوا
لَ ْو
أ َ َّن لَنَا
ً َك َّرة
َ فَنَت َ َب َّرأ
ِم ْن ُه ْم
َك َما
ت َ َب َّر ُءوا
ِمنَّا
َك ٰذَ ِل َك
ي ُِري ِه ُم
َّ
ُاّٰلل
أ َ ْع َمالَ ُه ْم
علَ ْي ِه ْم
َ س َرات
َ َح
َو َما ُه ْم
ََار ِجين
ِ بِخ
ار
ِ َِّمنَ الن

Uyanlar
dediler ki:
Bizim için
dönüş olsaydı da
bizden
uzaklaştıkları gibi, biz de
onlardan
uzaklaşsaydık.
Böylece
onların
bütün
yaptıklarını Allah
hasretler
halinde
kendilerine gösterecektir
ve onlar
ateşten
çıkacak
değildirler.

..

..
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اس
ُ َّالن..أَيُّ َها..=يَاEy insanlar
= ُكلُواyiyin = ِم َّماbulunan şeylerden
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َ =ve temiz
= َح ََل ًلhelal طيِبًا
تَت َّ ِبعُوا.. = َو َلizlemeyin
ُ = ُخadımlarını
ت
ِ ط َوا
َ ش ْي
َّ =الşeytanın ُ=إِنَّهçünkü o
ان
ِ ط
=لَ ُك ْمsizin عد ُو
َ =düşmanınızdır
= ُم ِبينapaçık

Ey insanlar,
yeryüzünde
bulunan
şeylerin temiz ve helâl
olanlarından yiyin;
sakın Şeytan´a ayak
uydurmayın, onun
izinden gitmeyin.
Çünkü o sizin açık
düşmanınızdır.

Ey İnsanlar!
Yeryüzünde
meşru ve iyi
ne varsa ondan nasibinizi alın ve
Şeytanın
izinden gitmeyin: Zira o
sizin apaçık
düşmanınızdır.

Ey insanlar; yeryüzünde
bulunan
helal ve
temiz
şeylerden
yeyin.
Şeytanın
adımlarına uymayın. Şüphesiz ki o,
sizin için
apaçık bir
düşmandır.

O size her
zaman kötülük ve çirkin davranışlar yapmanızı ve
Allah hakkında bilmediğiniz
şeyi uydurmanızı emreder.
Onlara; «Al..
=dendiğinde
=onlara
lah´ın indirdiklerine
=uyun
.. =indirdiğine
uyun» denilince; «Ha=Allah’ın
=derler
yır, biz ata=hayır bilakis
=uyarız
larımızdan
gördükleri.. =biz bulduğumuz(yol)a
mize uyarız» derler. =üzerinde
=atalarımızı
Peki, ya onların ataları
..
=olsalar da mı
hiçbir şeyi
düşüneme=ataları
yen, doğru
.. =düşünmeyen
=bir şey yolu bulamamış kimseler idiyse
..
=doğru yolu bulamayan
de mi öyle
yapacaklar?

Sizi yalnız
kötülük işlemeye, iğrenç
ve çirkin işler
yapmaya ve
hakkında bilgi sahibi olmadığınız
şeyleri Allah'a isnat
etmeye çağırır.
Ama onlara,
Allah'ın indirdiğine uyun!
denildiğinde
bazıları: Hayır, biz (yalnız) atalarımızdan gördüğümüz
(inanç ve eylemler)e uyarız! diye cevap verirler.
Ya ataları
akıllarını hiç
kullanmamış
ve hidayetten
nasip almamış iseler?

O; size
yalnız kötülüğü,
hayasızlığı ve Allah´a karşı bilmeyeceğiniz
şeyi söylemenizi
emreder.

Küfredenle= َو َمث َ ُلdurumu
rin misali;
çaَّ
 َكفَ ُروا,, َ=الذِينinkâr edenler(i Hakk’a çağ bağırıp
ğırmadan
başka bir
ıran)ın ل
ِ َ= َك َمثhaline benzer
şey duyma َي ْن ِع ُق,,=الَّذِيhaykıran kimsenin
yan, haykırıp duranınيَ ْس َم ُع,, َل,,=بِ َماbir şey işitmeyen
ki gibidir.
Onlar sa= ِإ َّلbaşka عا ًء
َ ُ =دçağırmadan
ğırdırlar,
dilsizdirler,
= َونِدَا ًءbağırıp صم
ُ =sağırdırlar
kördürler;
düşüne=بُ ْكمdilsizdirler ع ْمي
=kördürler
ُ
mezler.
=فَ ُه ْمonun için onlar
َيَ ْع ِقلُون,,= َلdüşünmezler

Böylece, hakikati inkara
şartlanmış
olanların durumu, çobanın haykırışını işiten
ama onu
yalnız bir ses
ve çağrı şeklinde algılayan sürünün
durumuna
benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler;
zira akıllarını
kullanmazlar.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
َ ..= ِم ْنiyilerinden
= ُكلُواyiyin ت
ِ ط ِيبَا
 َرزَ ْقنَا ُك ْم..= َماsize verdiğimiz rızıkların
ِ َّ ِ =Allah’a
= َوا ْش ُك ُرواşükredin ّٰلل
= ِإ ْنeğer
َت َ ْعبُد ُون..ُ ِإيَّاه..= ُك ْنت ُ ْمyalnızca ona tapıyo

Ey imana
ermiş olanlar! Size rızk
olarak sağladığımız iyi
şeylerden
nasiplenin ve
Allah'a şükredin, eğer
gerçekten
O'na kulluk
ediyorsanız.

..

..

..

..

..
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= ِإنَّ َماO size daima = َيأ ْ ُم ُر ُك ْمemreder
وء
ُّ = ِبالkötülük
ِ س
َاء
ِ = َو ْالفَ ْحشve hayasızlığı
تَقُولُوا,,= َوأ َ ْنve söylemenizi
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah hakkında
َت َ ْعلَ ُمون,, َل,,= َماbilmediğiniz şeyleri
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َوإِذَا قِي َل
لَ ُه ُم
اتَّبِعُوا
َما أ َ ْنزَ َل
قَالُوا
َّ
ُاّٰلل
َب ْل
نَت َّ ِب ُع
َما أ َ ْلفَ ْينَا
علَ ْي ِه
آبَا َءنَا
َ
َأ َ َولَ ْو َكان
آبَا ُؤ ُه ْم
ش ْيئًا
َ
ََل يَ ْع ِقلُون
ََو َل َي ْهتَد ُون
..

..

..

..

..
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Ey müminler, size
verdiğimiz
rızıkların
tertemiz
(helâl) olanlarından yiyin ve eğer
gerçekten
sırf Allah´a
kulluk ediyorsanız,
O´na şükredin.

dır, rahmet
kaynağıdır.
Allah'ın indirdiği vahiyden
bazı kısımları
gizleyenler
ve bunu az
bir kazanç
karşılığı değiştirenlere
gelince: onlar
karınlarını
ateşle doldurur. Ve Kıyamet Günü
Allah onlarla
ne konuşacak, ne de
(günahlarından) onları
arındıracaktır; şiddetli

Allah´ın
indirdiği
kitabtan
birşey
gizleyip
de, onu
az bir pahaya satanlar; işte onlar
karınlarına ateşten başka
bir şey
yemezler.
Kıyamet
günü Allah onlarla konuşmaz.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

= ِإ َّنşüphesiz
َ َي ْكت ُ ُمون.. َ=الَّذِينgizleyip = َماbir şey
=أ َ ْنزَ َلindirdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ب
ِ  ْال ِكتَا.. َ= ِمنKitaptan
َ= َو َي ْشت َ ُرونsatanlar = ِب ِهonu
ً =قَ ِلbirkaç
=ث َ َمنًاparaya يَل
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
َ َيأ ْ ُكلُون..= َماyemezler
ُ ُب..=فِيkarınlarına =إِ َّلbaşka
طو ِن ِه ْم
ار
َ َّ=النateşten
يُ َك ِل ُم ُه ُم..= َو َلonlara konuşmayacak
..

..

..

..

bağışlayıcı
ve merhametlidir.
Allah´ın indirdiği kitapta bulunan
birşeyi gizleyerek onu
birkaç para
karşılığında
satanlar var
ya, onlar
karınlarına
ateşten
başka birşey indirmiyorlar. Allah
Kıyamet
günü onlarla konuşmaz ve
kendilerini
günahlar-

Onlara;
Allah´ın
indirdiğine uyun,
denildiği
zaman,
onlar hayır, biz
atalarımızın üzerinde bulunduğumuz şeye
uyarız,
dediler.
Peki, ya
ataları bir
şey akledemeyen,
doğruyu
bulamayan kimseler olsa
da mı?
Küfredenlerin misali; bağırıp çağırmadan
başka bir
şey duymayana
haykıranınki gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler,
kördürler,
akledemezler.

Ey iman
edenler;
size rızık
olarak veridğimiz
şeylerin
temiz
olanlarından yeyin, Allah´a şükredin,
eğer
O´na kulluk ediyorsanız.
O, size;
ölüyü,
kanı, domuz etini,
Allah´tan
başkası
için kesileni haram kılmıştır.
Ancak
kim mecbur kalırsa saldırmamak
ve sınırı
aşmamak
şartıyla
günah
yoktur.
Muhakkak ki Allah, Gafur´dur,
Rahim´dir.

Allah size O, size yal=إِنَّ َماşüphesiz = َح َّر َمharam kıldı
sadece leşi, nız leşi, kanı,
kanı, domuz domuz etini
ْ
َ
َ
عل ْي ُك ُم
َ =size =ال َم ْيتَةleş
etini ve Al- ve üzerinde
lah´tan baş- Allah'ın
= َوالد ََّمve kan = َولَ ْح َمve etini
kası adına adından
kesilen
başka bir
ير
ِ = ْال ِخ ْن ِزdomuz
hayvanın adın anıldığı
أ ُ ِه َّل,,= َو َماve kesileni =بِ ِهadına
etini kesin- şeyi yasaklikle haram ladı. Ama
ِ َّ =Allah’tan
= ِلغَي ِْرbaşkası اّٰلل
kıldı. Fakat kim onlara
kala- mecbur kaُ ض
=فَ َم ِنama kim ط َّر
ْ =اmecbur kalırsa darda
na, başka- lırsa -bir arzu
sının payına ve iştah
َ =saldırmadan
بَاغ,,غي َْر
el uzatma- duymamak
mak ve za- ve zaruri ihtiعاد
َ ,,= َو َلve sınırı aşmadan
ruret mikta- yacının üstürını aşma- ne çıkmamak
=فَ ََلyoktur = ِإثْ َمgünah علَ ْي ِه
=ona
َ
mak üzere şartıyla- gü=إِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
bu etlerden naha girmiş
َ َّ =Allah
yemek gü- olmaz: çünَ =çok bağışlayandır
غفُور
nah değildir. kü, unutmaHiç şüphe- yın, Allah çok
= َر ِحيمçok esirgeyendir
siz, Allah
bağışlayıcı,,

,,
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dan arın- azap onları
َّ =Allah =يَ ْو َمgünü
ُاّٰلل
dırmaz. On- beklemekteları acı bir dir.
= ْال ِق َيا َم ِةKıyamet
azap bekَ
يُزَ ِكي ِه ْم..= َولve onları temizlemeyecekti lemektedir.
r ه ْم
َ =azab
ُ َ= َولonlar için vardır عذَاب
=أ َ ِليمacı bir
..

..

..

..

İbn Kesir

Onları
temize de
çıkarmaz.
Ve onlar
için acıklı
bir azab
vardır.

..
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Onlar hida=أُو ٰلَئِ َكonlar
yet karşılığında saَّ
ا ْشت َ َر ُوا,, َ=الذِينsatın almışlardır
pıklığı,
َ=الض َََّللَةsapıklık
mağfiret
karşılığında
=بِ ْال ُهدَ ٰىhidayet karşılığında
azabı satın
alanlardır.
اب
َ َ= َو ْال َعذazab
Onlar Cehennem
= ِب ْال َم ْغ ِف َر ِةmağfiret karşılığında
ateşine karkadar
صبَ َر ُه ْم
ْ َ أ,,=فَ َماne kadar da cesaretlidirle şıdanedayanıklıdırlar!
r علَى
َ =karşı ار
ِ َّ=النateşe
,,

,,

,,

,,

,,
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= ٰذَ ِل َكişte böyle =بِأ َ َّنgerçekten
اّٰلل
َ َّ =Allah =ن ََّز َلindirmiştir
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı ق
ِ = ِب ْال َحhak olarak
= َوإِ َّنelbette
ْ .. َ=الَّذِينayrılığa düşenler
اختَلَفُوا
ب
ِ  ْال ِكتَا..= ِفيKitapta =لَ ِفيiçindedirler
= ِشقَاقanlaşmazlık =بَ ِعيدderin bir

İşte böyle;
hakikati ortaya koymak
için ilahi kelamı indiren
Allah olduğuna göre,
ona karşı
kendi görüşlerini dayatanlar derin
bir açmazdadırlar.

ْس
ْالبِ َّر
َ لَي
أ َ ْن ت ُ َولُّوا
ُو ُجو َه ُك ْم
ِق َب َل
ق
ب
ِ َو ْال َم ْغ ِر
ِ ْال َم ْش ِر
َو ٰلَ ِك َّن
ْالبِ َّر
َم ْن
ِ َّ ِب
اّٰلل
َآ َمن
َو ْاليَ ْو ِم
ْاْل ِخ ِر
َو ْال َم ََل ِئ َك ِة
ب
ِ َو ْال ِكتَا
ََوالنَّ ِب ِيين
َوآتَى
ْال َما َل
علَ ٰى ُحبِ ِه
َ
ذَ ِوي ْالقُ ْر َب ٰى
َو ْاليَتَا َم ٰى
َساكِين
َ َو ْال َم
س ِبي ِل
َّ َوابْنَ ال
َسا ِئلِين
َّ َوال
ب
ِ الرقَا
ِ َوفِي
َ ص ََلة
ام
َّ ال
َ ََوأَق
َّ
َ الز َكاة
َوآتَى
ََو ْال ُموفُون
بِ َع ْه ِد ِه ْم
ِإذَا
عا َهد ُوا
َ
َصا ِب ِرين
َّ َوال
اء
ِ س
َ ْ فِي ْالبَأ
اء
ِ َوالض ََّّر
ْال َبأ ْ ِس
ََو ِحين
أُو ٰلَئِ َك
صدَقُوا
َ َالَّذِين
= َوأُو ٰلَئِ َكve işte onlar = ُه ُمonlardır
َ= ْال ُمتَّقُونmuttakiler

Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya
veya batıya
çevirmeniz
ile ilgili değildir; ama gerçek erdem
sahibi, Allah'a, Ahiret
Günü'ne,
melekler,
vahye ve
Peygamberlere inanan,
servetini kendisi için
ne kadar
kıymetli olsa
da- akrabasına, yetimlere, ihtiyaç
sahiplerine,
yolculara,
(yardım) isteyenlere ve
insanları kölelikten kurtarmaya harcayan; namazında devamlı ve dikkatli olan ve
arındırıcı
(mali) yükümlülüğünü
ifa eden kişidir; ve (gerçek erdem
sahipleri) söz
verdiklerinde
sözünü tutan, felaket,
zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte
onlardır sadakatlerini
gösterenler
ve işte onlardır Allah'a
karşı sorumluluklarının
bilincinde
olanlar.

..

Bu azabın
sebebi şudur: Allah,
kitabı hak
içerikli olarak indirdi
ve bu kitap
üzerinde
görüş ayrılığına düşenler gerçekten derin
bir anlaşmazlık,
uyuşmazlık
içindedirler.
Yüzlerinizi
=değildir
=iyilik
Doğu ya da
Batı tarafına
,, =çevirmeniz
çevirmeniz
iyilik demek
=yüzlerinizi
=tarafına
değildir. Asıl
=doğu
=ve batı iyilik Allah´a, Ahiret
=fakat
=iyilik
=kişinin gününe,
meleklere,
=inanmasıdır
=Allah’a
kitaba, peygamberlere
=ve gününe
=ahiret
inanan; akrabalara,
=ve meleklere
yetimlere,
yoksullara,
=ve Kitaba
yarı yolda
kalanlara,
=ve peygamberlere
dilencilere
=ve vermesidir
=malını
ve boyunduruk altın,,
=sevdiği
da bulunanlara (kölele,,
=yakınlara
re, tutsaklara) mallarını
=ve yetimlere
sevmelerine
rağmen
=ve yoksullara
yardım
edenlerin;
,,
=ve yolda kalmışlara
namazı kı=ve dilencilere
lanların,
zekâtı ve,,
=ve kölelere
renlerin,
antlaşma
=ve kılmasıdır
=namazı yaptıklarında yapmış
=ve vermesidir
=zekatı
oldukları
antlaşmaları
=yerine getirmeleridir
yerine geti=andlaşmalarını
=zaman renlerin;
zorda, darda ve savaş
=andlaşma yaptıkları
zamanında
=sabrederler
sabredenlerin tutumu,,
=sıkıntıda
dur. İşte
doğrular
=ve hastalıkta
(sözlerinin
erleri) on=zamanında
=savaş
lardır, takva
sahipleri de
=işte onlar
onlardır.
,,
=doğru olanlardır
..
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İşte onlar hidayet karşılığında sapıklığı ve mağfiret karşılığında azabı
satın almışlardır. Oysa
ateşten ne
kadar az
korkar görünüyorlar!

,,

أَيُّ َها..= َياEy
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edenler
ب
َ ِ= ُكتfarz kılındı علَ ْي ُك ُم
َ =size
اص
ُ ص
َ = ْال ِقkısas
 ْالقَتْلَى..= ِفيöldürmelerde = ْال ُح ُّرhür
=بِ ْال ُح ِرhüre ُ= َو ْالعَ ْبدköle
= ِب ْال َع ْب ِدköleye = َو ْاْل ُ ْنثَ ٰىkadın
= ِب ْاْل ُ ْنث َ ٰىkadına =فَ َم ْنkimse
ُ لَه..ي
ُ =affedilen
َ ع ِف
أ َ ِخي ِه..= ِم ْنkardeşi tarafından
ش ْيء
َ =kısmen =فَاتِ َباعartık uymalı
وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرörfe
= َوأَدَاءve (diyeti) ödemelidir =إِلَ ْي ِهona
سان
َ = ِبإ ِ ْحgüzelce = ٰذَ ِل َكbu
=ت َ ْخ ِفيفbir hafifletme
 َربِ ُك ْم..= ِم ْنRabbiniz tarafından
= َو َر ْح َمةve rahmettir =فَ َم ِنartık kim
=ا ْعتَدَ ٰىhaddi aşarsa َ= َب ْعدsonra
= ٰذَ ِل َكbundan ُ =فَلَهonun için vardır
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Ey iman
edenler!
Maktüller
hakkında
size kısas
farz edildi.
Hür hür ile,
köle köle
ile, dişi dişi
ile, fakat
kimin lehine
maktulün
kardeşi tarafından bir
şey affedilirse, ma’ruf
olan emre
ittiba etmeli,
ona güzellikle (diyet)
ödemelidir.
Bu
Rabb’ınız
tarafından
bir hafifletme ve rahmettir. Artık
bundan
sonra kim
haddi tecavüz ederse;
onun için
pek acıklı
bir azap
vardır.

Siz, ey imana ermiş
olanlar! Öldürme (olayların)da adil
karşılık (kısas) size farz
kılındı: Hür
için hür, köle
için köle ve
kadın için
kadın. Ve
eğer kardeşi
tarafından
suçlu kimse
(nin suçunun
bir bölümünü) bağışlanmışsa, bu
(bağış) uygun şekilde
tatbik edilmeli ve kardeşine tazminatı
güzellikle
ödenmelidir.
Bu, Rabbinizden bir
hafifletme ve
bir rahmettir.
Buna rağmen hak ve
adalet sınırlarını bilerek
ve isteyerek
ihlal eden

Onlar, hidayet
karşılığında dalaleti,
mağfiret
karşılığında
azabı satın almışlardır.
Onlar,
ateşe
karşı ne
de sabırlıdırlar.
Bu, Allah´ın kitabı hak
olarak indirilmiş
olup, o kitabda ihtilafa düşenlerin
şüphesiz
ki, pek
uzak bir
şikak
içinde
olmalarındandır.
Yüzlerinizi Doğu
ve Batı
tarafına
çevirmeniz «bir»
değildir.
Lakin asıl
«bir»; Allah´a, ahiret gününe, meleklere,
kitablara,
peygamberlere
iman
eden,
malını
seve seve yakınlarına, yetimlere,
miskinlere, yolculara, dilenenlere,
kölelere,
esirlere
veren,
namazı
kılan, zekatı veren, muahede
yaptıklarında
ahidlerini
yerine getiren, sıkıntıda,
hastalıkta
ve şiddetli
savaş
anında
sabredenlerinkidir. İşte
sadık
olanlar da
onlardır
ve müttakiler de
onlardır.

Ey iman
edenler;
öldürmede size
kısas farz
kılındı.
Hür; hür
ile, köle;
köle ile,
dişi; dişi
ile. Ama
kim de
kardeşi
tarafından affedilirse,
ma´ruf
olan emre
ittiba etmeli ve
ona güzellikle
ödemelidir. Bu,
Rabbınız
tarafından bir
hafifletme
ve rahmettir.
Kim,
bundan
sonra da
tecavüzde bulunursa;
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عذَاب
َ =azab =أ َ ِليمacı bir

için şiddetli onun için
azap vardır. pek acıklı
bir azab
vardır.
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= َولَ ُك ْمsizin için vardır
اص
ِ ص
َ  ْال ِق,,= ِفيkısasta = َح َياةhayat
=يَاEy ب
ِ  ْاْل َ ْلبَا,,=أُو ِليakıl sahipleri
=لَ َعلَّ ُك ْمböylece َ=تَتَّقُونkorunursunuz

Ey akıl sahipleri, sizin
için kısasta
hayat vardır. Bu sayede adam
öldürmekten sakınırsınız

ب
َ = ُك ِتyazıldı (farz kılındı) علَ ْي ُك ْم
َ =size
=إِذَاzaman ض َر
َ = َحgeldiği
=أ َ َحدَ ُك ُمbirinize ُ= ْال َم ْوتölüm
= ِإ ْنeğer =ت َ َر َكbırakacaksa
= َخي ًْراbir hayır (mal)
ُصيَّة
ِ = ْال َوvasiyet etmek
= ِل ْل َوا ِلدَي ِْنanaya babaya
َ= َو ْاْل َ ْق َر ِبينve yakınlara
وف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرuygun bir biçimde
= َحقًّاbir borçtur علَى
َ =üzerine
َ= ْال ُمتَّقِينmuttakiler

İçinizden biri ölmek
üzereyken
eğer geride
mal (hayır)
bırakıyorsa
anaya, babaya ve yakın akrabalara geleneklere uygun biçimde
vasiyyette
bulunması,
Allah´tan
korkanlar
üzerine bir
borçtur.

=فَ َم ْنartık kim
ُ(=بَدَّلَهvasiyeti) değiştirirse
=بَ ْعدَ َماsonra ُس ِم َعه
َ =işittikten
=فَإِنَّ َماelbette ُ= ِإثْ ُمهgünahı
علَى
َ =üzerinedir
ُيُبَ ِدلُونَه,, َ=الَّذِينonu değiştirenlerin
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم

Kim bu vasiyyeti, işittikten sonra
değiştirirse,
günahı onu
değiştirenin
boynunadır.
Hiç şüphesiz; Allah
işitendir, bilendir.

=فَ َم ْنher kim de َاف
َ =خkorkar da
 ُموص..= ِم ْنvasiyet edenin
= َجنَفًاhata işleyeceğinden =أ َ ْوveya
= ِإثْ ًماgünah işlemesinden
صلَ َح
ْ َ =فَأdüzeltirse = َب ْينَ ُه ْمaralarını
=فَ ََلyoktur =إِثْ َمgünah علَ ْي ِه
َ =ona
= ِإ َّنelbette اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Kim vasiyyet edenin
yanılgıya
düştüğünden ya da
günaha gireceğinden
endişe ederek ilgililerin
arasını bulursa bu
yüzden günaha girmez. Hiç
şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhametlidir.

أَيُّ َها,,= َياey
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينiman edenler
ب
َ ِ= ُكتyazıldı علَ ْي ُك ُم
َ =sizin üzerinize de
الص َيا ُم
ِ =oruç = َك َماgibi
ب
َ ِ= ُكتyazıldığı علَى
َ =üzerine
قَ ْب ِل ُك ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينsizden öncekiler
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki siz
َ=تَتَّقُونkorunursunuz

Ey müminler,sizden
önceki ümmetlere olduğu gibi,
günahlardan arınasınız diye,
sayılı günler
olarak oruç
tutmak size
de farz kılındı.

=أَيَّا ًماgünlerdir = َم ْعدُودَاتsayılı
=فَ َم ْنkim َ= َكانolursa = ِم ْن ُك ْمsizden
ضا
ً = َم ِريhasta =أ َ ْوveya
سفَر
َ =seferde
َ ..علَ ٰى
=فَ ِعدَّةsayısınca tutar
أَيَّام..= ِم ْنgünlerde =أُخ ََرbaşka
ُي ُِطيقُونَه.. َالَّذِين..علَى
َ = َوona (güç) day
ْ ِ=فfidye vermesi lazımdır
ananların د َية
َ =doyuracak = ِم ْس ِكينbir yoksulu
طعَا ُم
َ َ =تgönülden
=فَ َم ْنartık kim ع
َ ط َّو
= َخي ًْراbir iyilik yaparsa =فَ ُه َوo
= َخيْرhayırlıdır ُ=لَهkendisi için
صو ُموا
ُ َ ت..= َوأ َ ْنve oruç tutmanız
= َخيْرdaha hayırlıdır =لَ ُك ْمsizin için
= ِإ ْنeğer َت َ ْعلَ ُمون..= ُك ْنت ُ ْمbilirseniz

İçinizden
kim hasta
ya da yolcu
olursa tutmadığı günler sayısınca sonraki
günlerde
oruç tutar.
Oruca dayanamayanların bir
yoksulu doyuracak kadar fidye
vermeleri
gerekir. Kim
gönüllü olarak bundan
daha fazlasını verirse,
bu onun için
daha hayırlıdır. Ayrıca,
eğer bilirseniz, oruç
tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
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ش ْه ُر
َ
َضان
َ َر َم
أ ُ ْن ِز َل الَّذِي
ْالقُ ْرآ ُن
ُهدًى
,,

Çünkü, ey
derin kavrayış sahipleri,
adil karşılık
((kısas) yasası)nda sizin için hayat
vardır, böylece belki Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olursunuz.
Herhangi birinize ölüm
yaklaştığında, eğer arkasında yeterli bir servet bırakıyorsa, ebeveynine ve
(diğer) yakın
akrabalarına
uygun şekilde vasiyette
bulunmak size farz kılındı: Bu, Allah'a karşı
sorumluluk
bilincini duyanlar için bir
yükümlülüktür.
Ve kim, öğrendikten
sonra böyle
bir hükmü
değiştirirse,
böyle davranmanın
günahı, yalnızca onu
değiştirenedir. Doğrusu
Allah, her
şeyi işitendir,
her şeyi bilendir.

Kısasta
sizin için
hayat
vardır, ey
akıl sahibleri. Ta
ki, sakınasınız.

Ama her kim,
vasiyet edenin bir hata
yaptığından
veya (bilerek) bir kusur
işlediğinden
endişe eder
ve bunun
üzerine mirasçılar arasında bir uzlaşma sağlanırsa (bu nedenle) kendisine bir günah terettüb
etmez. Doğrusu Allah
çok affedicidir, rahmet
kaynağıdır.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Oruç,
sizden öncekilere farz kılındığı gibi
size de farz
kılındı, ki Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincine varasınız.

Bununla
birlikte,
kim vasiyet edenin haksızlığa
meylinden, günaha girmesinden
korkup
aralarını
bulursa;
ona da bir
günah
yoktur.
Şüphesiz
ki Allah,
Gafur´dur.
Rahim´dir.
Ey iman
edenler;
sizden
öncekilere farz kılındığı gibi, size
de oruç
farz kılındı. Ta ki
korunasınız.

..

..

فِي ِه
,,

Sayılı günlerde (oruç).
Ancak sizden
kim, hasta
veya seyahatte olursa
diğer zamanlarda (aynı
gün sayısı
kadar oruç
tutmalıdır);
ve (bu gibi
hallerde) gücü yetenlere
bir muhtacı
doyurarak
fidye vermek,
bir yükümlülüktür. Her
kim, yapmaya yükümlü
olduğundan
daha fazla
iyilik yaparsa
kendisine iyilik yapmış
olur; zira
oruç tutmak
kendinize iyilik yapmaktır
-keşke bunu
bilseydiniz.

Sizden birinize
ölüm geldiği zaman;
eğer bir
hayır bırakacaksa; anaya, babaya, yakın
akrabaya,
ma´ruf
şekilde
vasiyette
bulunması farz kılındı. Bu,
takva sahibleri
üzerinde
bir haktır.
Kim de
onu işittikten
sonra değiştirirse;
onun günahı değiştirenlerindir.
Şüphe
yok ki Allah Semi´dir,
Alim´dir.

Sayılı
günler
olarak.
Sizden
kim hasta
veya seferde
olursa,
tutmadığı
günler
sayısmca
diğer
günlerde;
gücü
yetmeyenler de
bir yoksul
doyumu
fidye (verir). Bununla beraber kim
gönüllü
olarak iyilik yaparsa bu,
kendisi
için daha
hayırlıdır.
Oruç tutmanız; bilirseniz,
sizin için
daha hayırlıdır.
Ramazan Kur'an, insa- Ramazan
=ayı
=ramazan
ayı ki, o ay- noğluna bir ayı; öyle
=ki
=indirilmiştir
=onda da Kur´an, rehber, bu bir aydır
insanlara rehberliğin ki, insanlara doğ=Kur’an
=hidayet olarak yol gösteri- apaçık bir
ci, doğru
delili ve doğ- ru yolu
yola iletici, ruyu yanlış- gösteren,
..
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İbn Kesir
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İbn Kesir

eğri ile doğ- tan ayırt edici hak ile
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ruyu birbi- bir ölçü ola- batılı ayırinden ayırt rak (ilk defa) ran
= َو َب ِينَاتve açıklayıcı
edici olarak bu Ramazan Kur´an, o
ْ
indirildi. İçi- Ayında indi- ayda indiال ُهدَ ٰى,, َ= ِمنhidayeti
nizden kim rilmiştir.
rilmiştir.
ْ
ُ
َ
bu
aya
yetiBundan
doSizden
ان
ق
ر
ف
ال
و
=doğruyu
ve
yanlışı
ayırdetmey
ْ
ِ
َ
şirse onu layı, sizden her kim
ْ =فَ َمkim َش ِهد
i ن
َ =şahit olursa
oruçla ge- kim bu aya ayı görürçirsin. Kim erişirse onu se oruç
َّ =الo aya
= ِم ْن ُك ُمiçinizden ش ْه َر
hasta ya da baştan başa tutsun.
yolcu olursa tutsun. An- Kim de
ُص ْمه
ُ َ=فَ ْليoruç tutsun = َو َم ْنkim
tutamadığı cak hasta
hasta olur
günler
sayıveya
seyaseَ
َ= َكانolur ضا
ً = َم ِريhasta =أ ْوyahut sınca son- hatte olan, veya
ferde buraki günler- başka gün- lunursa,
علَ ٰى
َ =üzere olursa سفَر
َ =sefer
de oruç tut- lerde (aynı diğer
sun. Allah sayıda oruç günlerde
=فَ ِعدَّةsayısınca tutsun
sizin için ko- tutsun). Allah o kadar
أَيَّام,,= ِم ْنgünlerde =أُخ ََرbaşka
laylık ister, sizin için ko- oruç tutzorluk iste- laylık diler, sun. Alُ=ي ُِريدister ُاّٰلل
َّ =Allah = ِب ُك ُمsizin için mez. Bu zorluk çek- lah, sizin
günle- menizi iste- için kolay= ْاليُس َْرkolaylık ُي ُِريد,,= َو َلistemez sayılı
ri tamam- mez; ama
lık ister,
lamanızı ve (belirlenen güçlük isُ=بِك ُمsizin için = ْالعُس َْرgüçlük
size doğru günlerin) sa- temez.
yolu göster- yısını taBu sayıyı
ُ
= َو ِلت ُ ْك ِملواve tamamlamanızı (ister)
di diye ken- mamlamanı- tamamdisini tekbir zı ve size
lamanız;
َ = ْال ِعدَّةsayıyı
etmenizi
doğru yolu size hida= َو ِلت ُ َكبِ ُرواve yüceltmenizi (ister)
(ululuğunu gösterdiğin- yet ihsan
dile getir- den dolayı etmiş olاّٰلل
menizi) is- Allah'ı yüduğundan
َ َّ =Allah’ı
ter, ola ki, celtmenizi ve Allah´ı
 َهدَا ُك ْم,, َما,,علَ ٰى
َ =size doğru yolu göster O´na şük- (O'na) şük- tekbir ile
(is- yüceltُ َّ= َولَعَلumulur ki siz redersiniz. retmenizi
diğinden dolayı ك ْم
ter).
meniz
içindir ve
ُ
َ=ت َ ْشك ُرونşükredersiniz
umulur ki
,,
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Eğer kulla- Eğer kullarım
سأَلَ َك
َ ..= َوإِذَاsana sorar(lar)sa
rım sana
sana Benim
benden
sohakkımda
= ِعبَادِيkullarım عنِي
َ =benden
rarlarsa on- sorular solara de ki; rarsa =فَإِنِيşüphesiz ben
ben kendile- (bilsinler ki)
(=قَ ِريبonlara) yakınım
rine yakı- Ben çok yanım, bana kınım; dua
يب
ُ =أ ُ ِجkarşılık veririm
dua edenin edenin yakaduasını,
rışlarına her
َ =دَع َْوةonun duasına
dua edince, zaman karşıkabul ede- lık veririm;
ِ=الدَّاعdua edenin = ِإذَاzaman
rim. O halde öyleyse onlar
onlar da
da Bana karان
َ َ=دbana dua ettiği
ِ ع
benim çağ- şılık versinler
=فَ ْليَ ْست َ ِجيبُواO halde onlar da karşılık ver rıma olumlu ve Bana
karşılık ve- inansınlar ki
rerek bana doğru yolu
sinler = ِليbana
iman etsin- bulabilsinler.
= َو ْليُؤْ ِمنُواinansınlar ki =بِيbana ler ki, doğru
yolu bulsun=لَعَلَّ ُه ْمböylece onlar
lar.
ُ =يَ ْرdoğru yola erişirler
َشد ُون
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Sizin için
(Gündüz) tu=أ ُ ِح َّلhelal kılındı = َل ُك ْمsize
oruç gecesi tulan oruçtan
kadınlarını- sonraki gece
َ=لَ ْيلَةgecesi الص َي ِام
ِ =oruç
za yaklaş- boyunca kaُالرفَث
mak helal dınlarınıza
َّ =yaklaşmak
kılındı. On- yaklaşmanız
سائِ ُك ْم
َ ِن,,= ِإلَ ٰىkadınlarınıza = ُه َّنonlar lar sizin için, helaldir: onsiz de onlar lar sizin için
= ِل َباسelbisenizdir =لَ ُك ْمsizin
için bir libir elbise gibassınız.
ve siz
= َوأ َ ْنت ُ ْمve siz de = ِلبَاسelbisesisiniz Sizin nefis- bidirler
de onlar için
hı- bir elbise gi=لَ ُه َّنonların ع ِل َم
َّ =Allah lerinize
َ =bildi de ُاّٰلل
yanet ede- bisiniz. Allah
Al- bu konuda
=أَنَّ ُك ْمgerçekten siz = ُك ْنت ُ ْمolduğunuzu ceğinizi
lah bildi de, kendinizi sıtevbenizi
kıntıya sokaَ=ت َ ْختَانُونyazık etmekte
kabul etti ve cağınızı bilir;
sizi bağış- bu yüzden O
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفsizin kendinize
ladı. Artık size mağfiret
اب
onlara yak- ile yönelmiş
َ َ =فَتtevbenizi kabul etti
laşın. Ve Al- ve bu zorluعلَ ْي ُك ْم
َ =sizden عفَا
َ = َوve affetti
lah’ın hak- ğu üzerinizkınızda
den kaldırع ْن ُك ْم
َ =sizi َ=فَ ْاْلنartık şimdi
yazdığını is- mıştır. Şimdi
teyin. Ve
öyleyse onla=بَا ِش ُرو ُه َّنonlara yaklaşın
fecrin beyaz ra yaklaşabiipliği siyah lir ve Allah'ın
= َوا ْبتَغُواve arayın
ipliğinden sizin için uyseçilinceye gun gördüَ
َ
ب
ت
ك
,,
ا
م
=yaz(ıp
takdir
etmiş
ol)duğunu
َ
َ
kadar yiyin, ğünden yaiçin. Sonra rarlanabilirsiَّ =Allah’ın =لَ ُك ْمsizin için
ُاّٰلل
geceye ka- niz ve gece= َو ُكلُواyiyin = َوا ْش َربُواve için
dar orucu nin karanlığından tan
= َحت َّ ٰىkadar َ= َيت َ َبيَّنayırdedinceye tamamlayın.
Mescidlerde yerinin ayi’tikafta bu- dınlığı fark
ُ = ْال َخ ْيipliği
=لَ ُك ُمsizce ط
lunduğunuz edilinceye
ka- kadar yiyip
ْ
َ
ْ
ض
ُ =اْل ْب َيbeyaz ال َخي ِْط,, َ= ِمنiplikten zaman
dınlarınıza içebilirsiniz.
= ْاْلَس َْو ِدsiyah  ْالفَ ْج ِر,, َ= ِمنşafağın yaklaşma- Sonra gece
yın. Bu, Al- çökünceye
lah’ın hudu- kadar oruca
=ث ُ َّمsonra =أ َ ِت ُّمواtamamlayın
dudur. Sa- devam ederام
ي
الص
=orucu
َ
kın onlara siniz. Ama
ِ
َ
yaklaşma- mescitlerde
اللَّ ْي ِل,,= ِإلَىgece oluncaya dek
yın. İşte Al- itikafta iken
ayetleri- kadınlara
ت ُ َبا ِش ُرو ُه َّن,,(= َو َلkadınlara) yaklaşmay lah
ni insanlara yaklaşmayın.
böylece
Bunlar Alın = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
açıklar. Ta lah'ın koyduki onlar ko- ğu sınırlardır:
َعا ِكفُون
َ =ibadete çekilmiş iken
runsunlar. O halde bu
ْ
sınırları ihlal
اج ِد
س
م
ال
,,
ي
ف
=mescidlerde
ِ
ِ َ َ
etmeyin: (iş=تِ ْل َكbunlar ُ= ُحد ُودsınırlarıdır
te) böylece
Allah mesajِ َّ =Allah’ın
اّٰلل
larını insanlara açıklıyor
ت َ ْق َربُوهَا,,=فَ ََلbunlara yaklaşmayın
ki, O'na karşı
ٰ
sorumlulukla= َكذَ ِل َكişte böyle =يُ َب ِي ُنaçıklar ki
rının bilincinde olabilsinَّ =Allah =آيَاتِ ِهayetlerini
ُاّٰلل
ler.
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara =لَ َعلَّ ُه ْمumulur ki
َ= َيتَّقُونkorunup sakınırlar
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şükredesiniz.
Kullarım,
sana Beni
sorarsa;
şüphesiz
ki Ben,
çok yakınım. Bana dua
edince
Ben, o
dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da
Benim
da´vetime
icabet etsinler.
Bana
iman etsinler ki,
doğru yola varmış
olalar.
Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak
size helal
kılındı.
Onlar sizin için,
siz de onlar için bir
elbisesiniz. Sizin
nefislerinize hıyanet
eder olduğunuzu
Allah bildi
de tevbenizi kabul
edip, sizi
bağışladı.
Artık onlara yaklaşın ve
Allah´ın
hakkınızda yazdığını isteyin. Sizin
için şafağın beyaz
ipliği, siyah ipliğinden
seçilinceye kadar
yeyin, için
sonra geceye kadar orucu
tamamlayın. Mescidlerde
i´tikafta
bulunduğunuz
zaman,
kadınlarınıza yaklaşmayın.
Bu Allah´ın hudududur.
Sakın onlara yaklaşmayın.
İşte Allah
ayetlerini
insanlara,
korunsunlar diye
böyle
açıklar.
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İbn Kesir

Birbirinizin Birbirinizin Mallarınıتَأ ْ ُكلُوا..= َو َلyemeyin
mallarını
mallarını
zı aranızyol- haksız şekil- da batıl
=أ َ ْم َوالَ ُك ْمmallarınızı = َب ْي َن ُك ْمaranızda haksız
lardan ye- de yiyip tü- ile yemeْ
meyin. İn- ketmeyin ve yin. Ve
اط ِل
ِ َ=بِالبbatıl (sebepler) ile
sanların bir başkalarına insanların
kısım malla- ait meşru
malların= َوت ُ ْدلُواatmayın =بِ َهاonları
rını günah mallardan
dan bir
 ْال ُح َّك ِام..= ِإلَىhakimler(in önün)e
olacak bi- hiçbirini bile- kısmını,
bile rek haksızlık- siz bildi= ِلتَأ ْ ُكلُواyemeniz için =فَ ِريقًاbir kısmını çimde
bile yemek la tüketmek ğiniz haliçin hakim- için hukuki de güأ َ ْم َوا ِل..= ِم ْنmallarından
lere peşkeş hilelere baş- nahla
çekmeyin. vurmayın.
yemek
اس
ِ َّ=النinsanların
için onları
hakimlere
ِْ = ِبgünah bir biçimde
اْلثْ ِم
aktarmayın.
َتَ ْعلَ ُمون..= َوأ َ ْنت ُ ْمbildiğiniz halde
..
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= َيسْأَلُون ََكsana soruyorlar
 ْاْل َ ِهلَّ ِة,,ع ِن
َ =hilallerden =قُ ْلde ki
ي
َ = ِهonlar ُ= َم َواقِيتvakit ölçüleridir
اس
ِ َّ= ِللنinsanlar için ِ= َو ْال َحجve hac
ْس
َ = َولَيve değildir = ْالبِ ُّرiyilik
تَأْتُوا,,=بِأ َ ْنgirmek ُوت
َ = ْالبُيevlere
ُ ,,= ِم ْنarkalarından
ورهَا
ِ ظ ُه
= َو ٰلَ ِك َّنfakat = ْال ِب َّرiyilik = َم ِنkişinin
=اتَّقَ ٰىtakvasıdır = َوأْتُواgirin
ُوت
َ = ْالبُيevlere
أَب َْوا ِب َها,,= ِم ْنkapılarından
= َواتَّقُواve sakının اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونkurtuluşa erersiniz

Ey Muhammed,
sana hilâl
aşamasındaki aylar
hakkında
soru soruyorlar. De
ki; «Onlar
insanlar ve
Hacc için
zaman ölçüsüdürler.» Evlere
arka taraflarından girmeniz iyiliğe
uygun bir
davranış
değildir. İyiliğe uygun
davranış,
kötülükten
sakınarak
evlere kapılarından girenlerin tutumudur. Allah´tan korkunuz ki,
kurtuluşa,
umduğunuza eresiniz.

= َوقَاتِلُواsavaşın سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda
ِاّٰلل
َّ =Allah
يُقَاتِلُونَ ُك ْم.. َ=الَّذِينsizinle savaşanlarla
ت َ ْعتَد ُوا..= َو َلaşırı gitmeyin
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ُّي ُِحب..= َلsevmez
َ= ْال ُم ْعتَدِينaşırı gidenleri

Sizinle savaşanlar ile
siz de Allah
yolunda savaşın. Fakat
ölçüyü kaçırmayın,
saldırgan
olmayın.
Çünkü Allah
ölçüyü elden bırakan
saldırganları sevmez.
Onları bulduğunuz
yerde öldürün. Sizi çıkardıkları,
sürdükleri
yerden siz
de onları çıkarın. Kargaşa çıkarmak, adam
öldürmekten daha
ağır bir suçtur. Mescidi Haram
çevresinde
onlarla savaşmayın
ki, onlar da
orada size
karşı savaşmasınlar. Fakat
eğer onlar
size savaş
açarlarsa
onları öldürün. Kâfirlerin cezası
böyledir.
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= َوا ْقتُلُو ُه ْمonları öldürün
ُ = َحيnerede
ْث
=ث َ ِق ْفت ُ ُمو ُه ْمyakalarsanız
= َوأ َ ْخ ِر ُجو ُه ْمonları çıkarın
ُ  َحي,,= ِم ْنyer(Mekke)den
ْث
=أ َ ْخ َر ُجو ُك ْمsizi çıkardıkları
ُ= َو ْال ِفتْنَةfitne ُّ شد
َ َ =أdaha kötüdür
 ْالقَتْ ِل,, َ= ِمنadam öldürmekten
تُقَا ِتلُو ُه ْم,,= َو َلonlarla savaşmayın
َ= ِع ْندyanında
 ْال َح َر ِام,,= ْال َمس ِْج ِدMescid-i Haram
= َحت َّ ٰىkadar
=يُقَاتِلُو ُك ْمsizinle savaşıncaya
=فِي ِهorada =فَإ ِ ْنfakat eğer
=قَاتَلُو ُك ْمonlar sizinle savaşırlarsa
=فَا ْقتُلُو ُه ْمhemen onları öldürün
= َك ٰذَ ِل َكböyledir = َجزَ ا ُءcezası
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin
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=فَإ ِ ِنeğer
(=ا ْنت َ َه ْواsaldırılarına) son verirlerse
=فَإ ِ َّنgerçekten اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Eğer onlar
savaşmaya
ve kâfirliğe
son verirlerse Allah
bağışlayıcıdır, merhametlidir.

2.
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= َوقَاتِلُو ُه ْمonlarla savaşın
= َحت َّ ٰىkadar َت َ ُكون,,= َلkalmayıncaya
= ِفتْنَةfitne َ= َو َي ُكونoluncaya
ُ =الدdin ّٰلل
ِ َّ ِ =Allah’ın =فَإ ِ ِنeğer
ِين
(=ا ْنت َ َه ْواsaldırılarına) son verirlerse
َعد َْوان
ُ ,,=فَ ََلartık düşmanlık olmaz
=إِ َّلbaşkasına
َّ ,,علَى
َالظا ِل ِمين
َ =zalimlerden

Fitne ortadan kalkıp
Allah´ın dini
tam anlamı
ile egemen
oluncaya
kadar onlarla savaşın.
Eğer yaptıklarına son
verirlerse
zalimlerden
başkasına
asla saldırılmaz.
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َّ =الayı = ْال َح َرا ُمharam
ش ْه ُر
َّ =بِالaya karşılıktır ْال َح َر ِام
ش ْه ِر
ُ= َو ْال ُح ُر َماتhürmetler
..

..

Size harb
açanlarla,
Allah yolunda siz
de harbedin.
Ancak
haddi
aşmayın.
Şüphesiz
ki Allah,
haddi
aşanları
sevmez.
Ve onları
nerede
yakalarsanız öldürün.
Sizi çıkardıkları
yerden
siz de onları çıkarın. Fitne,
katilden
beterdir.
Onlar sizinle savaşmadıkça, siz
de Mescid-i Haram´da
onlarla
savaşmayın.
Ancak
onlar sizinle savaşırlarsa, siz de
onları öldürün. İşte kafirlerin cezası
böyledir.
Eğer onlar vazgeçerlerse; şüphesiz ki
Allah, Gafur´dur,
Rahim´dir.

O halde, artık zulüm ve
baskı kalmayıncaya ve
yalnızca Allah'a kulluk
edilinceye
kadar onlarla
savaşın; ancak vazgeçerlerse, (bilinçli olarak)
zulüm işleyenlerin dışındakilere
karşı tüm
düşmanlıklar
sona erecektir.
Haram ay, Saldırmazlık
haram aya örfünün ge=haram karşılıktır. çerli olduğu
Yasaklar, aylarda size
dokunulsaldıranlara

Fitne
kalmayıp,
din de Allah´ın
oluncaya
kadar onlarla savaşın.
Vaz geçerlerse,
artık zalimlerden
başkasına düşmanlık
yoktur.

..

,,

Onları karşılaştığınız her
yerde öldürün ve sizi
sürdükleri
yerden siz de
onları sürün,
zaten zulüm
ve baskı, öldürmekten
daha kötüdür. Onlar size savaş
açmadıkça
Mescid-i Haram civarında onlarla
savaşmayın;
ama eğer sizinle savaşırlarsa onları
öldürün; hakikati inkar
edenlerin cezası böyle
verilecektir.

Sana yeni
doğan aylardan soruyorlar.
De ki:
Onlar insanların
faydası
ve hacc
için birer
vakit ölçüleridir.
Evlere
arka taraflarından girmeniz
«bir» değildir. Ancak «bir»;
müttaki
olanınkidir. Evlere kapılarından
gelin. Allah´dan
korkun ki,
felaha
eresiniz.

Ancak vazgeçerlerse
(siz de bırakın), unutmayın ki Allah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.

..

..

Sana ayın
evrelerini soruyorlar. De
ki: Onlar,
haccın ve insanların
(öteki faaliyetlerinin)
vaktini gösterir. Öte yandan erdemlilik, (zannedildiği gibi)
evlere arkalardan girmeniz değildir; ama gerçek erdem
sahibi, Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyandır. O
halde evlere
kapılarından
girin ve Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ki gerçek
mutluluğa
erişebilesiniz.
Size savaş
açanlara
karşı Allah
yolunda savaşın, ama
(amacınızı
aşıp) saldırganlık yapmayın; doğrusu Allah
saldırganları
sevmez.

Haram ay
haram
aya karşılıktır.
Hürmetler
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صاص
َ ِ=قkarşılıklıdır = َف َم ِنkim
=ا ْعتَدَ ٰىsaldırırsa علَ ْي ُك ْم
َ =size
=فَا ْعتَد ُواsiz de saldırın علَ ْي ِه
َ =ona
=بِ ِمثْ ِلgibi ا ْعتَدَ ٰى..= َماsaldırdığı
علَ ْي ُك ْم
َ =size = َواتَّقُواkorkun
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = َوا ْعلَ ُمواbilin ki
=أ َ َّنgerçekten اّٰلل
َ َّ =Allah
= َم َعberaberdir َ= ْال ُمتَّقِينmuttakilerle

mazlıklar
karşılıklıdır.
Buna göre
size saldırana, size
saldırdığı
kadar, siz
de saldırın.
Allah´tan
korkun ve
iyi bilin ki,
Allah kendisinden korkanlarla beraberdir.

= َوأ َ ْن ِفقُواinfak edin
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
ت ُ ْلقُوا,,= َو َلkendinizi atmayın
= ِبأ َ ْيدِي ُك ْمkendi ellerinizle
الت َّ ْهلُ َك ِة,,=إِلَىtehlikeye
= َوأ َ ْح ِسنُواiyilik edin = ِإ َّنdoğrusu
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik edenleri

(Mallarınızın bir bölümünü) Allah yolunda
harcayın.
Sakın kendinizi, kendi
ellerinizle
tehlikeye
atmayın.
Hiç kuşkusuz Allah
iyilik yapanları sever.
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siz de karşılık verin: zira
saldırmazlık
örfünün ihlali,
adil karşılık
((kısas) yasasına tabi)dir. Böylece, eğer bir
kimse saldırıda bulunursa, sizde
onun saldırdığı gibi saldırın; ancak
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ve Allah'ın,
kendisine
karşı sorumluluk bilinci
taşıyanların
yanında olduğunu bilin.
Ve Allah yolunda (sınırsızca) harcayın, kendi
elinizle kendinizi mahvetmeyin ve
iyilik yapmaya azimle
devam edin;
unutmayın ki,
Allah iyilik
yapanları sever.

İbn Kesir

karşılıklıdır. Kim
size saldırırsa,
siz de
tıpkı onun
saldırdığı
gibi ona
saldırın.
Allah´tan
korkun.
Ve bilin ki
Allah
şüphesiz
takva sahibleriyle
beraberdir.

Allah yolunda infak edin
ve ellerinizle
kendinizi
tehlikeye
atmayın.
İhsan
edin,
şüphesiz
Allah ihsan edenleri sever.

için
Haccı ve
Allah için
= َوأ َ ِت ُّمواtamamlayın = ْال َح َّجhaccı Allah
haccı da, Umreyi Allah haccı da;
umreyi de için ifa edin; ümreyi de
ِ َّ ِ =Allah için
َ= َو ْالعُ ْم َرةve umreyi ّٰلل
tamamen fakat yaptamamlayapın. Fa- maktan alı- yın. Fakat
=فَإ ِ ْنEğer
kat alıkonu- konursanız alıkonuُ
lursanız,
gücünüzün lursanız,
ص ْرت ُ ْم
ح
أ
=engellenmiş
olursanız
ْ
ِ
kurbandan yeteceği bir kurbanس َر
َ ا ْست َ ْي..=فَ َماkolayınıza geleni (kesin) kolayınıza kurban kesin dan kolageleni gön- ve kurban
yınıza geِ  ْال َه ْدي.. َ= ِمنkurbandan
deriniz.
kesilinceye leni gönKurban ye- kadar başla- derin.
ت َ ْح ِلقُوا..= َو َلtıraş etmeyin
rine gelin- rınızı tıraş
Kurban
ceye kadar etmeyin;
yerine vaَّ
س ُك ْم
و
ء
ر
=başlarınızı
ى
ت
ح
=kadar
َ ُ ُ
ٰ َ
başlarınızı ama içiniz- rıncaya
tıraş etme- den hasta
kadar,
=يَ ْبلُ َغvarıncaya ي
ُ = ْال َه ْدkurban
yin. Artık
olan yahut başlarınıiçinizden
başında ra- zı tıraş
ُ= َم ِحلَّهyerine =فَ َم ْنkim varsa
her kim ki hatsızlık olan etmeyin.
َ= َكانolan = ِم ْن ُك ْمİçinizden
hasta olursa kimse, oruç İçinizden
veya başın- tutarak veya her kim,
ضا
ً = َم ِريhasta =أ َ ْوya da
da bir eziyet sadaka vere- hasta
bulunursa; rek veya
olursa
أَذًى..=بِ ِهbir rahatsızlığı bulunan
ona oruç- (başka türlü) veya batan, sada- bir ibadet ile şında bir
 َرأْ ِس ِه..= ِم ْنbaşından
kadan veya özrünü karşı- eziyet bukurbandan layacak bir lunursa;
=فَ ِف ْد َيةfidye (versin)
fidye (vacip şey yapmalı- ona oruçolur). Emin dır. Sağlıklı tan, saصيَام
ِ ..= ِم ْنoruçtan =أ َ ْوveya
olduğunuz ve emniyette dakadan
َ
صدَقَة
=sadakadan
و
أ
=veya
vakitte kim olduğunuzda veya kurْ
َ
hac zama- hac (vakbandan
سك
ُ ُ=نkurbandan =فَإِذَاzaman
nına kadar tin)den önce fidye.
umre ile isti- umre yapan, Emin ol=أ َ ِم ْنت ُ ْمgüvene kavuştuğunuz
fade etmiş gücünün el- duğunuz
ko- verdiği tür- vakitte;
=فَ َم ْنkimse =ت َ َمت َّ َعfaydalanmak isteyen olursa,
layına gelen den bir kur- kim, hacc
bir kurban ban kessin; zamanına
= ِب ْالعُ ْم َر ِةumre ile
kesmesi
ama kurbana kadar
ْ
(icap
eder).
gücü yetme- umre ile
َ
ِال َحج..=إِلىhac (zamanın)a kadar
Ancak bu- yen, hac sı- faydaس َر
َ ا ْست َ ْي..=فَ َماkolayına geleni (kessin) lamazsa, rasında üç lanmak
hacc günle- gün ve dön- isterse,
ِ  ْال َه ْدي.. َ= ِمنkurbandan =فَ َم ْنkimse rinde üç; dükten sonra kolayına
döndüğü- yedi gün, ya- gelen bir
 َي ِج ْد..(=لَ ْمkurban) bulamayan
nüz vakit
ni tam on
kurban
yedi
gün
(gün)
oruç
keser.
صيَا ُم
ِ َ=فoruç tutar =ث َ ََلث َ ِةüç
oruç vacip tutsun. Bütün Ama buolur ki; on- bunlar, Mes- lamazsa,
=أَيَّامgün ِ ْال َحج..=فِيhacda
lar, tam on cid-i Haram hacc güngündür. Bu, civarında ya- lerinde
َ
س ْب َعة
و
=yedi
gün
de
ا
ذ
إ
=zaman
َ َ
ِ
ailesi Mes- şamayanlar üç; dönُ= َر َج ْعت ْمdöndüğünüz =تِ ْل َكböylece cid-i Ha- içindir. Al- düğünüz
ram’da bu- lah'a karşı
vakit yedi
عش ََرة
ِ = َكtamamı lunmayanlar sorumlulu- gün olَ =on (gündür) املَة
içindir. Al- ğunuzun bi- mak üze= ٰذَ ِل َكBu = ِل َم ْنkimseler içindir
lah’tan kor- lincinde olun re tam on
kun. Ve bilin ve bilin ki Al- gün oruç
 َي ُك ْن..=لَ ْمolmayanlar ُ =أ َ ْهلُهailesi
ki Allah,
lah karşılık tutar. Bu;
azabı pek vermede
ailesi
اض ِري
ِ = َحhazır
şiddetli
şiddetlidir.
Mescid-i
olandır.
Haram´da
ْ
ْ
ال َح َر ِام..=ال َمس ِْج ِدMescid-i Haram’da
oturmayanlar
= َواتَّقُواsakının اّٰلل
ََّ =Allah’tan
içindir. Allah´tan
= َوا ْعلَ ُمواve bilin ki =أ َ َّنgerçekten
korkun.
اّٰلل
َ =şiddetlidir
ََّ =Allah’ın ُ شدِيد
Ve bilin ki
Allah,
ب
ِ = ْال ِعقَاcezası
azabı pek
..
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= ْال َح ُّجHac =أ َ ْش ُهرaylardadır
= َم ْعلُو َماتbilinen =فَ َم ْنkim
ض
َ =فَ َرfarz ederse (kendisine)
=فِي ِه َّنonda (o aylarda) = ْال َح َّجhaccı
َ َ َرف,,=فَ ََلkadına yaklaşmak yoktur
ث
َسوق
ُ ُف,,= َو َلgünaha sapmak yoktur
 ِجدَا َل,,= َو َلkavga etmek yoktur
ِ ْال َحج,,=فِيhacda
ت َ ْف َعلُوا,,= َو َماyaptığınız ne varsa
 َخيْر,,= ِم ْنiyilikten ُ=يَ ْعلَ ْمهonu bilir
َّ =Allah
ُاّٰلل
= َوت َزَ َّودُواyanınıza azık da alın
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Hacc; bilinen aylar(da)dır.
Kim bu aylarda ihrama girerek
Haccı kendine farz
hale getirirse bilsin ki,
Haccda fuhuş söz
söylemek,
küfürleşmek- kavga
etmek ve
her türlü
günah işlemek yoktur.
Ne iyilik işlerseniz Allah onu bilir.

Hac, belli aylarda ifa edilecektir. Her
kim o (aylar)da haccı
ifa edecekse,
hac sırasında çirkin konuşmalardan, tüm yakışıksız davranışlardan
ve kavgadan
kaçınılmalıdır. Her ne
iyilik yaparsanız Allah
onun farkındadır. Ve
kendiniz için
hazırlıkta bulunan -ama

şiddetli
olandır.
Hacc, bilinen aylardır. Her
kim o aylarda
kendisine
haccı farz
ederse;
artık
haccda
kadına
yaklaşmak, günah işlemek, tartışma
yoktur.
Siz ne
hayır yaparsanız,
Allah onu
bilir. Bir

Kelime Meali
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=فَإ ِ َّنşüphesiz = َخي َْرen hayırlısı
َّ =azığın =الت َّ ْق َو ٰىtakvadır
الزا ِد
ون
ِ ُ= َواتَّقbenden sakının =يَاEy
ب
ِ  ْاْل َ ْلبَا,,=أُو ِليakıl sahipleri
,,
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Sonra insanların
dağıldığı
yerden siz
de dağılın
ve Allah´tan
bağışlama
dileyin. Hiç
şüphesiz Allah bağışlayıcıdır,
merhametlidir.

Ve dalga
dalga ilerleyen öteki kalabalıklarla
birlikte siz de
ilerleyin ve
Allah'tan günahlarınıza
mağfiret dileyin: Doğrusu
Allah, çok affedicidir,
rahmet kaynağıdır.

=فَإِذَاzaman ض ْيت ُ ْم
َ َ=قbitirince
= َمنَا ِس َك ُك ْمibadetlerinizi
=فَا ْذ ُك ُرواanın اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
= َك ِذ ْك ِر ُك ْمandığınız gibi
=آبَا َء ُك ْمatalarınızı =أ َ ْوveya
َّ شد
َ َ =أdaha kuvvetli = ِذ ْك ًراbir anışla
اس
ِ َّالن.. َ=فَ ِمنinsanlardan = َم ْنkimi
=يَقُو ُلder = َربَّنَاRabbimiz
=آتِنَاbize ver الدُّ ْن َيا..=فِيdünyada
ُ لَه..= َو َماonun yoktur
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette
خ َََلق..= ِم ْنhiçbir nasibi

Hacc ibadetini bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi,
hatta ondan
daha ısrarlı
bir şekilde
Allah´ı anın.
Kimi insanlar ´Ey
Rabbimiz,
bize dünyada güzellik
ver´ derler.
Böylesinin
Ahirette
hiçbir pay
olmaz.

İbadetinizi bitirdiğinizde,
atalarınızı
hatırladığınız
gibi, hatta
daha güçlü
bir haykırışla
Allah'ı hatırla(maya devam ed)in!
Çünkü öyle
insanlar var
ki, (sadece),
Ey Rabbimiz!
Bize bu dünyada ver. diye dua ederler. Böyleleri,
ahiretin nimetlerinden
nasip alamayacaklardır.

= َو ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimi de
=يَقُو ُلder = َربَّنَاRabbimiz
=آ ِتنَاbize ver الدُّ ْن َيا,,= ِفيdünyada da
ًسنَة
َ = َحgüzellik
ِ ْاْل ِخ َرة,,= َوفِيahirette de
ًسنَة
َ = َحgüzellik = َوقِنَاbizi koru
اب
َ َ عذ
َ =azabından ار
ِ َّ=النateş

Kimi insanlar da ´Ey
Rabbimiz,
bize dünyada da güzellik ver,
Ahirette de
güzellik ver
ve bizi Cehennem
ateşinin
azabından
koru´ derler.

Ama içlerinde öyleleri de
var ki: Ey
Rabbimiz!
Bize bu dünyada da iyilik
ver, ahirette
de ve bizi
ateşin azabından koru!
diye dua
ederler.

İşte onların
kazandıklarından payları vardır.
Allah´ın hesaplaşması
çok hızlıdır.

İşte bunlar,
kazandıklarına karşılık
(mutluluktan)
nasip alacak
olanlardır. Ve
Allah hesabı
çok çabuk
görendir

Sayılı günlerde Allah´ın adını
anın. Kim
hemen iki
gün içinde
dönerse bir
günahı yoktur. Kim geri
kalırsa da,
günahtan
korunanlar
için, günahı
yoktur. Allah´tan korkun ve bilin
ki, hepiniz
O´nun huzurunda biraraya getirileceksiniz.

Ve Allah'ı tayin edilmiş
belli günler
de hatırlayın;
her kim iki
gün içinde
acele ederse
günaha girmez, kim daha uzun kalırsa o da Allah'a karşı
sorumluluğunun bilincinde oldukça günaha
girmemiş
olur. O halde
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ve sonunda
O'nun huzurunda toplanacağınızı
bilin.
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=أُو ٰلَ ِئ َكişte =لَ ُه ْمonlara vardır
َصيب
ِ =نbir pay
سبُوا
َ  َك..= ِم َّماkazandıklarından
َّ = َوAllah س ِري ُع
َ =çabuk görendir
ُاّٰلل
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı
..
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Sonra insanların
döndüğü
yerden
siz de
dönün.
Ve Allah´tan
mağfiret
dileyin.
Şüphesiz
ki Allah
Gafur´dur,
Rahim´dir.
Hacc ibadetinizi
bitirince;
atalarınızı
andığınız
gibi, hatta
daha
kuvvetli
bir anışla
Allah´ı
zikredin.
İnsanlardan öylesi vardı
ki; Ey
Rabbımız, bize
dünyada
ver, der.
Onun ahirette nasibi yoktur.
Kimi de;
Ey Rabbımız, bize dünyada iyilik
ver, ahirette de
iyilik ver
ve bizi
ateş azabından
koru, der.

=ث ُ َّمsonra ضوا
ُ =أَفِيsiz de akın edin
ُ  َحي,,= ِم ْنyerden اض
ْث
َ َ=أَفakın ettiği
اس
ُ َّ=النinsanların
= َوا ْست َ ْغ ِف ُرواve mağfiret dileyin
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =Gafurdur = َر ِحيمRahimdir
غفُور

..
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de azık
edininiz.
Şüphesiz
ki, azığın
en hayırlısı, takvadır. Ey
akıl sahibleri;
Ben´den
korkun.

Rabbinizin
lütuf ve keremini istemenizin
hiçbir sakıncası yoktur. Arafat´tan aşağı inince
Meşar- ı
Haram´da
Allah´ı anın.
O sizi nasıl
doğru yola
iletti ise siz
de O´nu
anın. Zira
O´nun yol
göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz.

..

..
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şüphesiz,
tüm hazırlıkların en güzeli, Allah'a
karşı sorumluluk bilincine
sahip olmaktır. Öyleyse
Bana karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun,
siz ey derin
kavrayış sahipleri!
(Bununla beraber), Rabbinizden (hac
esnasında)
bir lütuf elde
etmek için
çalışırsanız
günah işlemiş olmazsınız. Arafat'tan kalabalıklar halinde dalga
dalga indiğinizde, kutsal
mahalde Allah'ı anın ve
O'nu, yolunuzu gerçekten kaybetmişken size
doğru yolu
gösteren bir
İlah olarak
anın.

ْس
َ =sizin için
َ =لَيyoktur علَ ْي ُك ْم
= ُجنَاحbir günah
ت َ ْبتَغُوا..=أ َ ْنaramanızda
=فَض ًَْلlütfunu  َربِ ُك ْم..= ِم ْنRabbinizin
=فَإِذَاzaman
ضت ُ ْم
ْ َ=أَفayrılıp akın ettiğiniz
ع َرفَات
َ ..= ِم ْنArafat’tan
=فَا ْذ ُك ُرواanın اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
َ= ِع ْندyanında
 ْال َح َر ِام..= ْال َم ْشعَ ِرMeş’ar-i haram
ُ= َوا ْذ ُك ُروهO’nu anın = َك َماgibi
= َهدَا ُك ْمsizi hidayet ettiği
 ُك ْنت ُ ْم..= َوإِ ْنidiniz
قَ ْب ِل ِه..= ِم ْنO’ndan önce
َالضَّالِين.. َ=لَ ِمنsapıklardan
..

= َوا ْذ ُك ُرواanın اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
أَيَّام,,=فِيgünlerde = َم ْعدُودَاتsayılı
=فَ َم ْنkim
=ت َ َع َّج َلacele ederse (Mekke’ye dönmek i
çin) ْن
ِ  َي ْو َمي,,= ِفيiki gün içinde
=فَ ََلyoktur =إِثْ َمgünah علَ ْي ِه
َ =ona
= َو َم ْنkim =تَأ َ َّخ َرgeri kalırsa
=فَ ََلyoktur = ِإثْ َمgünah علَ ْي ِه
َ =ona da
= ِل َم ِنkimse için =اتَّقَ ٰىsakınan
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َوا ْعلَ ُمواve bilin ki =أَنَّ ُك ْمşüphesiz siz
= ِإلَ ْي ِهO’nun huzuruna
َ=ت ُ ْحش َُرونtoplanacaksınız
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Rabbınızın lutf-u
keremini
aramanızda bir
günah
yoktur.
Arafat´tan
geri döndüğünüz
zaman,
Meş´ar-ı
Haram´ın
yanında
Allah´ı
zikredin.
O, sizi hidayete
ulaştırdığı
gibi, siz
de O´nu
zikredin.
Nitekim
siz bundan önce,
sapıklardan idiniz.

İşte onların kazandıklarından
nasibleri
vardır. Ve
Allah hesabı çabuk görendir.
Sayılı
günlerde
Allah´ı
zikredin.
Kim iki
günde
acele
ederse,
ona günah yoktur. Kim
de geri
kalırsa,
ona günah yoktur. Bu;
takva sahibi olanlar içindir.
Allah´tan
korkun ve
bilin ki,
şüphesiz
siz,
O´nun
huzurunda toplanacaksınız.
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اس
ِ َّالن.. َ= َو ِمنinsanlardan
= َم ْنkiminin
=يُ ْع ِجب َُكsenin hoşuna gider
ُ=قَ ْولُهsözü =فِيdair
ِ= ْال َح َياةhayatına =الدُّ ْن َياdünya
ُ= َويُ ْش ِهدşahid tutar اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
قَ ْلبِ ِه..فِي.. َما..علَ ٰى
َ =kalbinde olana
= َو ُه َوoysa o ُّ =أَلَدen azılısıdır
ص ِام
َ = ْال ِخhasımların

Kimi insan
var ki, dünya hayatı ile
ilgili konuşması hoşunuza gider
ve en
amansız
düşman olduğu halde
kalbindeki
duyguların
samimi olduğuna Allah´ı şahit
gösterir.

İnsanlardan
öylesi var ki,
bu dünya
hayatı hakkındaki görüşleri senin
hoşuna gider; (dahası)
kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son
derece ustadır.

= َوإِذَاzaman =ت َ َولَّ ٰىdöndüğü
س َع ٰى
َ =çalışır
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
فِي َها,,َ= ِليُ ْف ِسدbozgunculuğa
َ = ْال َح ْرekin
= َويُ ْه ِل َكve yok etmeğe ث
= َوالنَّ ْس َلve nesli ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ُّي ُِحب,,= َلsevmez
َساد
َ َ= ْالفbozgunculuğu

İş başına
geçince
yeryüzünde
kargaşa ve
bozgunculuk çıkarmaya, ekini
ve nesli
mahvetmeye çalışır.
Oysa Allah
kargaşa ve
bozgunculuk çıkarmayı kesinlikle sevmez.
Ona
´Allah´tan
kork´ denilince günahları ile gururlanma
damarı kabarır. Böylesi için Cehennem yeterlidir. Orası ne kötü
bir barınaktır!

Ancak hakimiyeti eline
alır almaz
yeryüzünde
fesat çıkarmaya, (insanın) ürünü(nü) ve
nesli(ni) yok
etmeye çalışır; Allah fesadı sevmez.
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= َو ِإذَاzaman = ِقي َلdendiği ُ=لَهona
ق
ِ َّ =اتkork اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ُ=أ َ َخذَتْهkendisini sürükler
ُ = ْال ِع َّزةgururu اْلثْ ِم
ِ ْ = ِبgünaha
ُ=فَ َح ْسبُهArtık ona yetişir
= َج َهنَّ ُمcehennem س
َ ْ= َولَبِئne kötü
ُ = ْال ِم َهادbir yataktır o
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..

..

..

..

..

2.
207

..

Kendisine ne
zaman Allah'a karşı
sorumluluğunun bilincinde ol!
dense, yersiz
gururu onu
günaha sevk
eder: Böylelerinin payına
cehennem
düşecektir;
ne kötü bir
konaklama
yeridir orası!
Ama insanlar
arasında öylesi de var ki,
Allah'ın rızasını kazanmak için
kendisini feda eder: Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.
Ey imana
ermiş olanlar! Allah'a
kendinizi tam
olarak teslim
edin ve şeytanın ardından gitmeyin,
zira o sizin
apaçık düşmanınızdır.

Ona; Allah´tan
kork, denilince,
gururu
kendisini
günaha
sürükler.
İşte ona
cehennem yeter. O; ne
kötü bir
yataktır.

Kimi insan
da var ki,
benliğini Allah´ın rızasını kazanmaya adar.
Hiç kuşkusuz, Allah
kullarına
karşı pek
şefkatlidir.

أَيُّ َها..=يَاey
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edenler
=ا ْد ُخلُواgirin
الس ْل ِم
ِ ..=فِيİslam’a (veya barışa)
ً= َكافَّةhepiniz birlikte
تَت َّ ِبعُوا..= َو َلizlemeyin
ُ = ُخadımlarını
ت
ِ ط َوا
َ ش ْي
َّ =الşeytanın ُ=إِنَّهçünkü o
ان
ِ ط
=لَ ُك ْمsize عد ُو
َ =düşmandır
= ُم ِبينapaçık

Ey müminler, bütün
varlığınız ile
İslâm´a (barışa) girin.
Sakın Şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü
o sizin apaçık düşmanınızdır.

=فَإ ِ ْنeğer =زَ لَ ْلت ُ ْمkayarsanız
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َءتْ ُك ُم,,= َماsize geldikten
ُ= ْالبَ ِينَاتaçık deliller =فَا ْعلَ ُمواbilin ki
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِزيز
َ =daima üstündür
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Size apaçık
deliller geldikten sonra
yine sürçerseniz, ayağınız kayarsa bilin ki
Allah her
zaman üstündür ve
hikmet sahibidir.

Ve eğer hakikatin bütün
delilleri size
geldikten
sonra tökezlerseniz, bilin
ki, Allah kudret ve hikmet
sahibidir.

Size apaçık deliller
geldikten
sonra yine kayarsanız; bilin ki Allah, şüphesiz
Aziz´dir.
Hakim´dir.

ُ =يَ ْنgözlüyorlar
=ه َْلmi َظ ُرون
يَأْتِيَ ُه ُم..أ َ ْن..= ِإ َّلgelmesini ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ُ ..=فِيgölgeler içinde
ظلَل
 ْالغَ َم ِام.. َ= ِمنbuluttan
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve meleklerin
ي
ِ ُ= َوقve bitirilmesini = ْاْل َ ْم ُرişin
َ ض
ِاّٰلل
َّ ..= َو ِإلَىhalbuki Allah’a
=ت ُ ْر َج ُعdöndürülür
ور
ُ = ْاْل ُ ُمbütün işler

Acaba onlar
bulut gölgeleri arasından Allah´ın
ve meleklerin tepelerine inmesini
ve böylece
işin bitirilmesini mi
bekliyorlar?
Oysa bütün
işlerin çözümü Allah´a götürülecektir.

Bu insanlar,
Allah'ın,
Kendisini bulutların gölgeleri arasında meleklerle birlikte
olanlara göstermesini mi
bekliyorlar?
Ama (o zaman) her şeye karar verilmiş ve her
şey Allah'a
döndürülmüş
olurdu.

س ْل
َ =sor =بَ ِنيoğullarına
= ِإس َْرا ِئي َلİsrail = َك ْمnice
=آت َ ْينَا ُه ْمonlara verdik
آيَة,,= ِم ْنayetlerden =بَ ِينَةaçık
= َو َم ْنkim =يُ َبد ِْلdeğiştirirse
َ=نِ ْع َمةnimetini ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra ُ َجا َءتْه,,= َماgeldikten
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ُ شدِيد
َ =çetindir ب
ِ = ْال ِعقَاcezası

İsrailoğulları´na sor;
kendilerine
nice açık
ayetler, deliller sunduk. Kim Allah´ın nimeti
kendisine
geldikten
sonra onu
değiştirirse
hiç kuşkusuz Allah´ın
azabı pek
ağırdır.

İsrail oğullarına sor; Onlara nice açık
mesajlar
verdik! Kim
Allah'ın kutlu
mesajlarını
kendisine
ulaştıktan
sonra değiştirirse bilsin
ki Allah karşılık vermede
şiddetlidir!

Onlar; Allah´ın buluttan
gölgeler
içinde,
meleklerle birlikte
kendilerine gelivermesini
ve işlerini
bitirivermesini mi
bekliyorlar? Halbuki bütün işler
Allah´a
döndürülür.
Sor İsrailoğulları´na, onlara nice
açık ayetler verdik.
Kim, kendisine gelen Allah´ın nimetini
değiştirirse, şüphesiz Allah´ın cezası pek
şiddetlidir.
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İnsanlardan öylesi de vardır ki;
kendisini
Allah´ın
rızasına
satar. Ve
Allah, kullarına çok
merhametlidir.
Ey iman
edenler;
hep birden barışa girin.
Şeytanın
adımlarına uymayın. Çünkü O, siziniçin
apaçık bri
düşmandır.
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İnsanlardan öylesi vardır
ki; dünya
hayatına
dair sözü
senin hoşuna gider. Ve
Allah´ı
kalbinde
olana şahid tutar.
Halbuki o,
düşmanların en
yamanıdır.
Ve o, yanından
ayrılınca
yeryüzünde fesad çıkarmaya,
harsı ve
nesli yok
etmeye
çalışır. Allah fesadı
sevmez.

اس
ِ َّالن,, َ= َو ِمنinsanlardan
= َم ْنöylesi var ki =يَ ْش ِريsatar
ُ سه
َ =نَ ْفkendisini =ا ْبتِغَا َءaramak için
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ ضا
َ = َم ْرrızasını اّٰلل
َّ = َوAllah da = َر ُءوفçok şefkatlidir
ُاّٰلل
=بِ ْال ِعبَا ِدkullar(ın)a
,,

,,
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َ= ُز ِينsüslü gösterildi
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenlere
ُ = ْال َحيَاةhayatı =الدُّ ْنيَاdünya
َ= َويَ ْسخ َُرونalay ederler
آ َمنُ ا.. َالَّذِين.. َ= ِمنinananlarla
وا
َ= َوالَّذِينoysa =اتَّقَ ْواtakva sahipleri
=فَ ْوقَ ُه ْمonlardan üstündürler
=يَ ْو َمgününde = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
َّ = َوAllah = َي ْر ُز ُقrızık verir
ُاّٰلل
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğine
ساب
َ  ِح..=بِ َغي ِْرhesapsız
..

Dünya hayatı kâfirlere
cazip görünür. Bunlar
müminler ile
alay ederler. Oysa
Allah´ın
azabından
sakınanlar,
Kıyamet
günü, kâfirlerden üstün konumdadırlar. Allah dilediğine hesapsız
olarak rızık
verir.
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İnsanlar tek
َ= َكانidi اس
ُ َّ=النinsanlar
bir ümmetti.
Allah müjً=أ ُ َّمةümmet ً احدَة
ِ = َوbir tek
deleyici ve
korkutucu
َ =فَ َب َعsonra gönderdi ُاّٰلل
ث
=Allah
َّ
peygamberler gönderdi
َ=النَّبِيِينpeygamberleri
ve onlarla
َ= ُمبَ ِش ِرينmüjdeciler
beraber insanların ihtiَ= َو ُم ْنذ ِِرينve uyarıcılar olarak
lafa düştükşeyler= َوأ َ ْنزَ َلindirdi = َمعَ ُه ُمonlarla beraber leri
de, aralahüاب
َ َ = ْال ِكتKitabı ق
ِ =بِ ْال َحhak olarak rında
küm vermeleri için hak
= ِل َي ْح ُك َمhükmetmek üzere
kitaplar inَّ
dirdi. Halي
ب
=arasında
اس
ن
ال
=insanlar
ََ ْن
ِ
buki kendiْ ,,=فِي َماanlaşmazlığa düştük lerine apaفِي ِه,,اختَلَفُوا
,,
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çık deliller
geldikten
,,
=anlaşmazlığa düştü(ler)
sonra aralarındaki ihti=o(Kitap hakkı)nda
rastan dolayı ihtilafa
,,
,, =kendilerine (Kitap) ver
düşenler
de, o kendiilmiş olanlar
,,
=sonra
lerine kitap
verilenler,, =kendilerine geldikten
den başkası
değildir. İşte
=açık deliller
Allah, kendi
=sırf kıskançlıktan ötürü
iradesiyle
iman eden=aralarındaki
leri, üzerinde ittifaka
=bunun üzerine iletti
=Allah düştükleri
hakka ulaş,,
=iman edenleri
tırdı. Allah
dilediğini
,,
=ayrılığa düştükleri
doğru yola
=kendisinde
,,
=gerçeğe ulaştırır.
leri konularda
,,

ْ َو َما
ف
َ َاختَل
فِي ِه
ُِإ َّل الَّذِينَ أُوتُوه
ِم ْن َب ْع ِد
َما َجا َءتْ ُه ُم
ُْالبَيِنَات
بَ ْغيًا
َب ْينَ ُه ْم
فَ َهدَى
َّ
ُاّٰلل
الَّذِينَ آ َمنُوا
ْ ِل َما
اختَلَفُوا
فِي ِه
ق
ِ ِمنَ ْال َح
=بِإ ِ ْذنِ ِهkendi izniyle ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=يَ ْهدِيiletir يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ص َراط
ِ ,,= ِإلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru
,,
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=أ َ ْمyoksa = َح ِس ْبت ُ ْمsandınız
ت َ ْد ُخلُوا..=أ َ ْنgireceğinizi mi
َ= ْال َجنَّةcennete
يَأْتِ ُك ْم..= َولَ َّماbaşınıza gelmeden
= َمثَ ُلdurumu  َخلَ ْوا.. َ=الَّذِينgeçenlerin
قَ ْب ِل ُك ْم..= ِم ْنsizden önce
ستْ ُه ُم
َّ = َمOnlara dokunmuştu
سا ُء
َ ْ = ْالبَأsıkıntı
= َوالض ََّّرا ُءve yoksulluk
= َو ُز ْل ِزلُواve sarsılmışlardı ki
= َحت َّ ٰىnihayet =يَقُو َلdiyorlardı
سو ُل
ُ الر
َّ =peygamber
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve inananlar
ُ= َم َعهonunla birlikte = َمت َ ٰىne zaman
ِ َّ =Allah’ın
ص ُر
ْ َ=نyardımı اّٰلل
=أ َ َلİyi bilin ki = ِإ َّنşüphesiz
ِ َّ =Allah’ın
ص َر
ْ َ=نyardımı اّٰلل
=قَ ِريبyakındır

Acaba sizden öncekilerin başlarına gelenlerin benzeri
sizin de başınıza gelmeksizin,
kolayca
Cennet´e
gireceğinizi
mi sandınız? Onlar
öylesine
ağır sıkıntılara ve zorluklara uğradılar, öylesine sarsıldılar ki,
peygamberleri ile çevresindeki
inanmışlar;
Allah´ın
yardımı ne
zaman gelecek?» dediler. İyi bilin ki, Allah´ın yardımı yakındır.

=يَسْأَلُون ََكsana soruyorlar = َماذَاne
َ(=يُ ْن ِفقُونAllah yolunda) harcayacaklarını
=قُ ْلDe ki أ َ ْنفَ ْقت ُ ْم,,= َماvereceğiniz şey
 َخيْر,,= ِم ْنhayırdan =فَ ِل ْل َوا ِلدَي ِْنanababa içindir َربِين
َ = َو ْاْل َ ْقve yakınlar
= َو ْال َيتَا َم ٰىve öksüzler
ين
َ = َو ْال َمyoksullar
ِ سا ِك
سبِي ِل
َّ ال,,= َواب ِْنve yolda kalmış(lar)
ت َ ْف َعلُوا,,= َو َماve ne yaparsanız
 َخيْر,,= ِم ْنhayırdan =فَإ ِ َّنmuhakkak

Sana (Allah
yolunda) ne
harcayacaklarını sorarlar. De ki;
«Vereceğiniz mal (hayır) anababa, yakın
akrabalar,
yetimler,
yoksullar ve
yolda kalmışlar içindir. Hiç
şüphesiz Allah yaptığınız her hayrı bilir.»
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Hakikati inkara şartlanmış olanlara (yalnız)
bu dünya
hayatı güzel
görünür. Bu
nedenle,
imana ermişlerle alay
ederler; ama
Kıyamet Günü Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
duyanlar onlardan daha
üstün (bir
konumda)
olacaklardır.
Ve Allah, dilediğine hesapsız rızık
verir.
Bütün insanlık bir zamanlar tek
bir topluluktu;
(sonra ihtilafa düşmeye
başladılar),
bunun üzerine Allah,
müjdeci ve
uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren
vahiy(ler)
bahşetti ki,
bununla insanların farklı görüşler
edinmeye
başladıkları
her konuda
karar verebilsin. Buna
rağmen,
kendilerine
hakikatin bütün kanıtları
geldikten
sonra aralarındaki kıskançlıktan
dolayı onun
anlamı hakkında ihtilafa
düşenler bizzat bu
(vahy)in tevdi
edildiği aynı
insanlardı.
Ancak Allah,
insanları,
kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa
düştükleri
hakikate
sevk etti;
çünkü Allah,
(ulaşmak) isteyeni doğru
yola ulaştırır.
(Ama), sizden önce gelip geçen
(mümin)ler
gibi sıkıntı
çekmeden
cennete girebileceğinizi
mi zannediyorsunuz?
Onların başına öyle
ezici sıkıntılar ve katlanılmaz darlıklar geldi ki
ve öylesine
sarsıldılar ki,
müminlerle
birlikte Elçi
de: Allah'ın
yardımı ne
zaman gelecek? diye
feryat ediyordu. Gözünüzü açın,
Allah'ın yardımı (daima)
yakındır!

Başkaları için
ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: İyilik/hayır
umarak yapacağınız
harcama,
(önce) ebeveyninize,
yakın akrabanıza, yetime, muhtaca
ve yolcuya
aittir; her ne
iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu
çok iyi bilir.

İbn Kesir

Küfredenlere dünya hayatı
pek süslendi. Ve
onlar,
iman
edenlerden kimiyle eğleniyorlar.
Halbuki
takvaya
erenler
kıyamet
gününde
onların
üstündedirler. Allah, dilediğine
hesabsız
rızık verir.
İnsanlar
bir tek
ümmetti.
Allah
müjdeleyici ve
korkutucu
peygamberler
gönderdi
ve onlarla
beraber
insanların
ihtilafa
düştükleri
şeylerde
aralarında hüküm
vermeleri
için hak
kitablar
indirdi.
Halbuki
kitab verilmiş
olanlar,
kendilerinde açık
deliller
geldikten
sonra
aralarındaki ihtirastan
dolayı ihtilafa düştüler. İşte
Allah;
kendi izniyle,
iman
edenleri,
üzerinde
ihtilafa
düştükleri
Hakka
ulaştırdı.
Allah dilediğini
doğru yola ulaştırır.

Yoksa
siz; sizden önce
geçenlerin durumu başınıza gelmeden
cennete
girivereceğinizi
mi sandınız? Onlara öyle
yoksulluk,
öyle sıkıntı gelmiş ve
sarsıntıya
uğramışlardı ki,
nihayet
Peygamber ve
beraberindeki
mü´minler
: Allah´ın
yardımı
ne zaman? diyordu. Bilesiniz ki,
Allah´ın
yardımı
pek yakındır.
Sana, ne
infak
edeceklerini soruyorlar. De
ki: Hayırdan her
ne infak
ederseniz, babanın, akrabanın,
yetimlerin, yoksulların,
yolcuların
hakkıdır.
Ve her ne
hayır işlerseniz,
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şüphesiz
ki Allah,
onu bilir.

اّٰلل
َ َّ =Allah = ِب ِهonunla birlikte
ع ِليم
َ =bilir
,,
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ب
َ ِ= ُكتyazıldı (farz kılındı) علَ ْي ُك ُم
َ =size
= ْال ِقتَا ُلsavaş = َو ُه َوhalbuki o
= ُك ْرهhoşunuza gitmez =لَ ُك ْمsizin
س ٰى
َ = َوolur ki bazen
َ ع
ت َ ْك َر ُهوا..=أ َ ْنhoşlanmadığınız
ش ْيئًا
َ =bir şey  َخيْر..= َو ُه َوhayırlıdır
=لَ ُك ْمsizin için س ٰى
َ = َوve olur ki
َ ع
ت ُ ِحبُّوا..=أ َ ْنhoşlandığınız
ش ْيئًا
َ =bir şey de شَر..= َو ُه َوkötüdür
=لَ ُك ْمsizin için ُاّٰلل
َّ = َوAllah =يَ ْعلَ ُمbilir
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz ise َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmezsiniz

Savaş, hoşunuza giden bir iş
olmadığı
halde size
farz kılındı.
Bazan hoşunuza gitmeyen birşey hakkınızda hayırlı
olabilir, buna karşılık
hoşunuza
giden birşey
de hakkınızda kötü
olabilir. Allah bilir, fakat siz bilmezsiniz.

Hoşunuza
gitmese de
savaşmak
size farz kılındı; mümkündür ki
nefret ettiğiniz bir şey
sizin için iyi
olabilir ve yine mümkündür ki hoşlandığınız bir
şey de sizin
için kötü olabilir: Allah bilir, ama siz
bilmezsiniz.

=يَسْأَلُون ََكsana soruyorlar
َّ ال,,ع ِن
ش ْه ِر
َ =ayında = ْال َح َر ِامharam
 ِفي ِه,,= ِقتَالsavaşmaktan =قُ ْلde ki
=قِتَالsavaş =فِي ِهO (aylar)da
= َك ِبيرbüyük bir günahtır
صد
َ = َوve alıkoymak
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ,,ع ْن
= َو ُك ْفرve inkâr etmek =بِ ِهO’nu
 ْال َح َر ِام,,= َو ْال َمس ِْج ِدve Mescidi Haram’dan ج
ُ = َوإِ ْخ َراsürüp çıkarmak
=أ َ ْه ِل ِهhalkını ُ= ِم ْنهondan (Mekke’den)
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyük bir günahtır
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندyanında اّٰلل
ُ= َو ْال ِفتْنَةve fitne
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyük(bir günah)tır
 ْالقَتْ ِل,, َ= ِمنöldürmekten
َيَزَ الُون,,= َو َلvazgeçmezler
=يُقَاتِلُونَ ُك ْمsizinle savaşmaktan
= َحت َّ ٰىkadar
= َي ُردُّو ُك ْمsizi döndürünceye
دِينِ ُك ْم,,ع ْن
َ =dininizden
َ َ ا ْست,,= ِإ ِنeğer güçleri yetse
عوا
ُ طا
= َو َم ْنkim = َي ْرت َ ِد ْدdöner
= ِم ْن ُك ْمsizden دِينِ ِه,,ع ْن
َ =dininden
ْ =فَيَ ُمve ölürse
ت
 َكافِر,,= َو ُه َوkâfir olarak =فَأُو ٰلَئِ َكişte
َ = َح ِبboşa çıkmıştır
ْ ط
ت
=أ َ ْع َمالُ ُه ْمonların bütün yaptıkları
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada da
= َو ْاْل ِخ َر ِةahirette de
= َوأُو ٰلَئِ َكve onlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş = ُه ْمve onlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Sana haram
olan ayı ve
o ayda muharebe etmeyi soruyorlar. De
ki: “O ayda
muharebe
etmek, büyük bir günahtır. Fakat; insanları Allah yolundan men
etmek ve
onu inkar
eylemek,
Mescid-i
Haram’a
gitmelerine
engel olmak, onun
ehlini oradan çıkarmaksa Allah
katında daha büyük
günahtır.
Fitne, katilden de beterdir. Kafirlerin güçleri
yetse, sizi
dininizden
döndürünceye kadar
sizinle savaşa devam
ederler.
Sizden her
kim dininden döner
de kafir olarak ölürse,
onların yaptığı ameller
dünyada da
ahirette de
boşa gitmiştir. Ve onlar
Cehennem
ehlidirler.
Onlar orada
ebedi kalacaklardır.

Sana saldırmazlık örfünün geçerli
ayda savaşmanın hükmünü soruyorlar. De ki:
O ayda savaşmak çirkin bir şeydir;
ancak insanları Allah yolundan çevirmek, O'nu
inkar etmek
ve Mescid-i
Haram(a
girmekten
onları men
etmek) ve
halkını oradan sürmek,
(bütün bunlar) Allah katında daha
da kötüdür,
çünkü zulüm
ve baskı öldürmekten
daha korkunçtur.
(Düşmanlarınız) güçleri
yeterse,
inancınızdan
döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan vazgeçmeyeceklerdir. Ama
sizden biri
imanından
döner ve hakikati inkar
eden biri olarak ölürse,
böyle birinin
yapıp ettikleri
bu dünyada
da, öteki
dünyada da
boşa gidecektir; işte
böyleleri
içinde yaşayıp kalacakları ateşe
mahkum
kimselerdir.

= ِإ َّنmuhakkak
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edenler
هَا َج ُروا.. َ= َوالَّذِينve hicret edenler
= َو َجا َهدُواve cihat edenler
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
=أُو ٰلَ ِئ َكişte onlar َ= َي ْر ُجونumarlar
ِ َّ =Allah’ın
ت
َ = َر ْح َمrahmetini اّٰلل
َ =çok bağışlayan
َّ = َوAllah غفُور
ُاّٰلل
= َر ِحيمçok merhamet edendir

Onlar ki,
iman ettiler,
yurtlarından
göç ettiler
ve Allah yolunda savaştılar. İşte
onlar Allah´ın rahmetini
umarlar. Hiç
şüphesiz Allah günahları bağışlar
ve O merhametlidir.

=يَسْأَلُون ََكsana soruyorlar
 ْالخ َْم ِر,,ع ِن
َ =şaraptan
= َو ْال َم ْي ِس ِرve kumardan =قُ ْلde ki
= ِفي ِه َماo ikisinde vardır = ِإثْمgünah
= َك ِبيرbüyük = َو َمنَافِ ُعve bazı yararlar
اس
ِ َّ= ِللنinsanlar için
= َو ِإثْ ُم ُه َماfakat onların günahı
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür
نَ ْف ِع ِه َما,,= ِم ْنyararından
= َويَسْأَلُون ََكve sana soruyorlar

Sana içki ve
kumar hakkında soru
sorarlar. De
ki; Onların
ikisinde de
büyük günah vardır.
İnsanlara
bazı yararları varsa
da günahları yararlarından büyüktür. Sana Allah yolunda ne
vereceklerini sorarlar.

Şüphe yok
ki, imana
ermiş olanlar, zulüm ve
kötülük diyarından uzaklaşanlar ve
Allah yolunda üstün
gayret gösterenler, işte
(ancak) onlar
Allah'ın rahmetini umabilirler: Allah
çok affedicidir, rahmet
kaynağıdır.
Sana, sarhoşluk veren
şeyler ve
şans oyunları
hakkında sorarlar. De ki:
Onların her
ikisinde de
hem büyük
bir kötülük
hem de insanlar için
bazı yararlar
vardır; ancak
yol açtıkları
kötülük, sağladıkları yararlardan daha büyüktür.
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İbn Kesir
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Hoşunuza gitmediği halde, savaşı üzerinize farz
kılınmıştır. Bir
şey hoşunuza
gitmediği
halde sizin için
hayırlı
olabilir.
Bir şey de
hoşunuza
gittiği
halde sizin için
kötü olabilir. Allah
bilir, siz
bilmesziniz.
Sana haram aydan ve
onda savaştan
soruyorlar. De ki:
O ayda
savaşmak; büyük bir
günahtır.
Fakat insanları
Allah yolundan
alıkoymak ve
O´nu inkar etmek,
Mescid-i
Haram´a
gitmelerine engel
olmak,
onun ehlini oradan çıkarmak
Allah katında daha büyük
günahtır.
Fitne, katilden de
beterdir.
Kafirlerin
güçleri
yetse, sizi
dininizden döndürünceye kadar
sizinle
savaşa
devam
ederler.
Sizden
her kim
dininden
dönerde
kafir olarak ölürse; onların yaptığı
ameller
dünyada
da, ahirette de
boşa gitmiştir. Ve
onlar, cehennem
ehlidirler.
Orada
temelli
kalacaklardır.
Muhakkak ki,
iman
edenler,
hicret
edip de
Allah yolunda savaşanlar;
işte onlar
Allah´ın
rahmetini
umarlar.
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Sana içkiden ve
kumardan
soruyorlar. De ki:
İkisinde
de hem
büyük
günah,
hem de
insanlar
için faydalar vardır. Günahları
ise faydalarından
daha büyüktür.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َماذَاne َ=يُ ْن ِفقُونinfak edeceklerini
=قُ ِلde ki
= ْالعَ ْف َوAf (ihtiyaçlarınızdan fazlasını)
= َك ٰذَ ِل َكböyle =يُبَيِ ُنaçıklıyor
ِ = ْاْل َياayetleri
َّ =Allah =لَ ُك ُمsize ت
ُاّٰلل
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=تَت َ َف َّك ُرونdüşünürsünüz

De ki; «ihtiyaçlarınızdan artakalanını verin!» Allah
size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki düşünesiniz.

(Allah yolunda) neyi harcayacaklarını
sana sorarlar. De ki:
O'nun için
ayırabileceğiniz her şeyi. Böylece
Allah mesajlarını size
açıklıyor ki
tefekkür
edesiniz.

الدُّ ْن َيا..=فِيdünya hakkında
= َو ْاْل ِخ َر ِةve ahiret
= َويَسْأَلُون ََكve sana soruyorlar
 ْاليَتَا َم ٰى..ع ِن
َ =öksüzlerden =قُ ْلde ki
ص ََلح
ْ = ِإıslah etmek
=لَ ُه ْمonları(n durumlarını)
= َخيْرhayırlıdır = َوإِ ْنeğer
ُ =تُخَا ِلonlara karışırsanız
طو ُه ْم
=فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْمsizin kardeşlerinizdir
َّ = َوAllah =يَ ْعلَ ُمayırır
ُاّٰلل
َ= ْال ُم ْف ِسدbozanı
ْ  ْال ُم.. َ= ِمنıslah edenden
ِص ِلح
= َولَ ْوve eğer =شَا َءdileseydi
َّ =Allah = َْل َ ْعنَتَ ُك ْمsizi zora sokardı
ُاّٰلل
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِزيز
َ =daima üstündür
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Sana yetimler hakkında
soru sorarlar. De ki;
Onların durumlarını
düzeltmek
hayırlı bir iştir. Eğer
kendileriyle
birarada
yaşıyorsanız, onlar
artık kardeşlerinizdir. Allah
kimin işleri
bozucu ve
kimin düzeltici olduğunu iyi bilir.
Eğer Allah
dileseydi,
sizi zora
koşardı. Hiç
şüphesiz Allah üstündür ve hikmet sahibidir.

Bu dünya ve
ahiret hakkında, yetimler(e nasıl
davranılacağı) hakkında
sana sorarlar. De ki:
Onların durumlarını düzeltmek en
hayırlı durumdur. Ve
onların hayatlarını paylaşırsanız
(unutmayın
ki) onlar sizin
kardeşlerinizdir. Zira
Allah, bozgunculuk yapanları, düzeltmeye çalışanlardan
ayırt etmesini
bilir. Ve Allah
dileseydi, taşıyamayacağınız yükleri
omuzlarınıza
yüklerdi:
(Ama) unutmayın ki Allah kudret
sahibidir,
hikmet sahibidir!
Ve Allah'tan
başkasına
ilahlık yakıştıran kadınlarla onlar
(sahih) inanca ulaşıncaya kadar evlenmeyin:
Çünkü (Allah'a) bağlanmış mümin bir kadın, Allah'tan
başkasına
ilahlık yakıştıran kadından -bu sizin
hoşunuza
gitse de- kesinlikle daha
hayırlıdır. Ve
Allah'tan
başkasına
ilahlık yakıştıran erkekler
ile onlar (sahih) inanca
ulaşıncaya
kadar kadınlarınızı nikahlamayın;
zira (Allah'a)
bağlanmış
bir mümin
erkekten -bu
sizi hoşnut
etse bile- kesinlikle daha
hayırlıdır.
(Böyleleri)
sizi ateşe
davet ederken Allah sizi
cennete ve
O'nun izniyle
mağfiret(e
nail olma)ya
davet eder;
ve Allah mesajını insanlığa açıklar ki
ondan ders
alabilsinler.
Sana (kadınların) ay halleri hakkında
soruyorlar.
De ki: O bir
zayıflık halidir. Bu yüzden, ay hali
sırasında
kadınlardan
uzak durun
ve onlar temizleninceye
kadar kendilerine yaklaşmayın;
temizlendiklerinde ise
Allah'ın emrettiği şekilde
onlara yaklaşın. Doğrusu,
Allah pişmanlıkla
kendisine
yönelenleri
ve özlerini
temiz tutanları sever.
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İman edinتَ ْن ِك ُحوا,,= َو َلevlenmeyin
ceye kadar
kaت
ِ = ْال ُم ْش ِر َكاmüşrik (Allah’a ortak koşan) müşrike
dınları nikahlamayıkadınlarla ى
ٰ َّ = َحتkadar
nız. İman
=يُؤْ ِم َّنinanıncaya = َو َْل َ َمةbir cariye eden bir cariye müşrike
= ُمؤْ ِمنَةinanan = َخيْرdaha hayırlıdır kadından –
sizin ho ُم ْش ِر َكة,,= ِم ْنortak koşan (hür) kadından oşunuza
gitse
de–
el= َولَ ْوeğer
bette daha
hayırlıdır.
َ
=أ ْع َجبَتْ ُك ْمhoşunuza gitse bile
İman edinceye kadar
ت ُ ْن ِك ُحوا,,= َو َلevlendirmeyin
müşrik erkeklerle de
َ= ْال ُم ْش ِركِينOrtak koşan erkeklerle
nikah ettir= َحت َّ ٰىkadar =يُؤْ ِمنُواiman edinceye meyin; iman
eden bir kö= َولَ َعبْدbir köle = ُمؤْ ِمنinanan
le bir müşrikten –o si= َخيْرdaha hayırlıdır
zin hoşunuza gitse de–
 ُم ْش ِرك,,= ِم ْنmüşrik erkekten
elbette daha hayırlı= َولَ ْوeğer
dır. Onlar
sizi Cehen=أ َ ْع َج َب ُك ْمhoşunuza gitse bile
nem’e çağı(=أُو ٰلَئِ َكZira) onlar
rırlar. Allah
ise, Cenَ=يَ ْدعُونçağırıyorlar ار
ِ َّالن,,= ِإلَىateşe net’e ve
mağfirete
َّ = َوAllah ise عو
ُ = َي ْدçağırıyor
ُاّٰلل
çağırır ve
tezekkür et ْال َجنَّ ِة,,=إِلَىcennete
sinler diye
ْ
ْ
= َوال َم ْغ ِف َر ِةve mağfirete =بِإِذ ِن ِهizniyle insanlara
ayetlerini
açıkça bildi= َويُ َب ِي ُنaçıklar =آ َياتِ ِهayetlerini
rir.
َّ
َ
َّ
اس
ن
ل
ل
=insanlara
م
ه
ل
ع
ل
=umulur
ki
ِ ِ
ُْ َ
َ=يَتَذَ َّك ُرونdüşünürler
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Sana kadın= َويَسْأَلُون ََكsana soruyorlar
ların aybaşı
kanaması
ْ
يض
ح
م
ال
..
ن
ع
=adet
görmeden
ِ
ِ
َ ِ َ
hakkında
soru sorarْ=قُلde ki = ُه َوo =أَذًىeziyettir
lar. De ki;
=فَا ْعت َ ِزلُواçekilin سا َء
َ ِ=النkadınlardan «O bir eziyet, bir raيض
ِ  ْال َم ِح..=فِيadet halinde
hatsızlıktır.
ت َ ْق َربُو ُه َّن..= َو َلonlara yaklaşmayın «Aybaşı
dönemleْ َ=يtemizleninceye rinde kadın= َحت َّ ٰىkadar َط ُه ْرن
lardan uzak
َ َ =تtemizlendikleri durun, te=فَإِذَاzaman َط َّه ْرن
mizleninceye kadar
=فَأْتُو ُه َّنonlara varın
onlara yakُ  َحي..= ِم ْنyerden =أ َ َم َر ُك ُمemrettiği laşmayın.
ْث
Temizlenَّ =Allah’ın = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah diklerinde
ُاّٰلل
Allah´ın size
ُّ=ي ُِحبsever َ=الت َّ َّوا ِبينtevbe edenleri emrettiği
yoldan onُّ= َوي ُِحبsever
larla cinsel
ilişki kurun.
ْ
َ
َ=ال ُمتَط ِه ِرينtemizlenenleri
Hiç şüphe..

..

..

..

..
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..

..

siz Allah
tevbe edenleri ve ter-

İbn Kesir

Ve sana
ne infak
edeceklerini soruyorlar. De
ki: İhtiyaçlarınızdan
artanı.
Düşünesiniz diye
Allah size
ayetlerini
böyle
açıklıyor.
Dünya ve
ahiret konusunda.
Ve sana
yetimlerden soruyorlar. De
ki: Onlar
için islahta bulunmak hayırlıdır.
Eğer
kendileriyle bir
arada yaşarsanız,
onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah; bozguncularla islahçı
olanları
bilir. Eğer
Allah dileseydi;
sizi muhakkak
zahmete
sokardı.
Şüphe
yok ki Allah,
Aziz´dir.
Hakim´dir.
İman
edinceye
kadar
putperest
kadınları
nikahlamayın.
İman
eden bir
cariye puta tapan
bir kadındano hoşunuza
gitse dedaha iyidir. İman
edinceye
kadar onları puta
tapan erkeklerle
de nikah
ettirmeyin. İman
eden bir
köle, hoşunuza
gitse deputa tapan erkekten
daha iyidir. Onlar
sizi cehenneme
çağırırlar.
Allah ise
cennete
ve mağfirete çağırır ve
öğüt alsınlar diye insanlara ayetlerini
açıkça
bildirir.

Sana
adet halinden de
soruyorlar. De ki:
O, bir
ezadır.
Onun için
adet halinde kadınlarınızdan
ayrılın.
Temizleninceye
kadar onlara yaklaşmayın.
İyice temizlendikleri vakit, Allah´ın size emrettiği yerden onlara varın.
Şüphesiz
ki Allah;
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temiz olanları sever.
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سا ُؤ ُك ْم
َ ِ=نkadınlarınız
= َح ْرثbir tarladır =لَ ُك ْمsizin için
=فَأْتُواvarın = َح ْرثَ ُك ْمtarlanıza
 ِشئْت ُ ْم,,=أَنَّ ٰىdilediğiniz biçimde
= َوقَ ِد ُمواhazırlık yapın
= ِْل َ ْنفُ ِس ُك ْمkendiniz için
= َواتَّقُواve sakının اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َوا ْعلَ ُمواve bilin ki =أَنَّ ُك ْمşüphesiz siz
ُ= ُم ََلقُوهO’na kavuşacaksınız
= َوبَ ِش ِرmüjdele َ= ْال ُمؤْ ِمنِينİnananları

Kadınlarınız
sizin çocuk
üreten tarlalarınızdır. O
halde, tarlanıza dilediğiniz gibi
varın. Kendiniz için ileriye dönük
hazırlık yapın, günah
işlemekten
sakının ve
mutlaka Allah ´a kavuşacağınızı
bilin. Bunu
müminlere
müjdele.

Kadınlarınız
sizin tarlalarınızdır; tarlanıza dilediğiniz şekilde
girin, ama
önce kendi
ruhlarınız için
bir hazırlık
yapın. Allah'a
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun ve bilin
ki, O'na mutlaka kavuşacaksınız. Ve
sen de (ey
peygamber),
imana erişenleri müjdele.

تَ ْجعَلُوا..= َو َلkılmayın اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
ً ضة
ُ =engel
َ ع ْر
= ِْل َ ْي َمانِ ُك ْمyeminlerinize
ت َ َب ُّروا..=أ َ ْنiyilik etmenize
= َوتَتَّقُواve sakınmanıza
ص ِل ُحوا
ْ ُ = َوتve düzetmeye
َ= َبيْنarasını اس
ِ َّ=النinsanların
َّ = َوAllah س ِميع
َ =işitendir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir

Sakın Allah
adına yaptığınız yeminleri iyilik
etmeye,
günahlardan sakınmaya ve insanların
arasını
bulmaya
engel yapmayın. Hiç
Şüphesiz
Allah işiten
ve bilendir.

Allah adına
yaptığınız
yeminler, erdemliliğe, Allah'a karşı
sorumluluk
bilincine ve
insanlar arasında barışın
getirilmesine
engel teşkil
etmesin. Zira
Allah, her
şeyi duyan,
her şeyi bilendir.

Allah sizi
ağız alışkanlığı sonucu yaptığınız yeminlerden sorumlu tutmaz, fakat
kalplerinizin
kazandığı
(bile bile
yaptığınız)
yeminlerden
sorumlu tutar. Hiç
şüphesiz Allah, bağışlayıcıdır ve
halimdir.
Eşlerine
..
= yaklaşmamağa yemin e
yaklaşmamaya yemin
denler için
..
=kadınlarına
edenler dört
ay bekleye=bekleme (hakkı) vardır
bilirler. Eğer
bu yeminle=dört
=ay
=eğer
rinden dö=(o süre içinde) dönerlerse
nerlerse,
kuşku yok
=şüphesiz
=Allah
ki, Allah bağışlayıcıdır
=bağışlayan
ve merhametlidir.
=merhamet edendir

Allah, düşünmeden
yapmış olduğunuz yeminlerden
dolayı sizi
sorumlu tutmayacak,
ama kalplerinizin (ihtirasla) arzuladıklarından sorumlu tutacaktır: Allah,
çok affedicidir, çok tahammül
(hilm) sahibidir.
Eşlerine yaklaşmayacaklarına dair
yemin edenler için dört
ay bekleme
süresi vardır;
şayet (yeminlerinden)
dönerlerse,
unutmayın ki
Allah çok affedicidir,
rahmet kaynağıdır.
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اخذُ ُك ُم
ِ ي َُؤ,,= َلsizi sorumlu tutmaz
َّ =Allah =بِاللَّ ْغ ِوkasıtsız
ُاّٰلل
أ َ ْي َمانِ ُك ْم,,=فِيyeminlerinizden dolayı
= َو ٰلَ ِك ْنfakat اخذُ ُك ْم
ِ =ي َُؤsorumlu tutar
ْ َسب
ت
َ  َك,,=بِ َماkazandığından
=قُلُوبُ ُك ْمkalblerinizin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ =bağışlayandır = َح ِليمhalimdir
غفُور
,,

,,

,,

,,

,,
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َِللَّذِينَ يُؤْ لُون
سا ِئ ِه ْم
َ ِم ْن ِن
ُّص
ُ ت َ َرب
أ َ ْربَ َع ِة
فَإ ِ ْن أ َ ْش ُهر
فَا ُءوا
فَإ ِ َّن
اّٰلل
َ َّ
َ
غفُور
َر ِحيم
..
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= َوإِ ْنeğer
عزَ ُموا
َ =kesin karar verirlerse
َّ =boşamaya =فَإ ِ َّنşüphesiz
َالط ََلق
اّٰلل
َ =işitendir
َ َّ =Allah س ِميع
ع ِليم
َ =bilendir
,,

,,
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İbn Kesir

hem çok
tevbe
edenleri
sever,
hem de
çok temizlenenleri sever.
Kadınlarınız sizin
için bir
tarladır. O
halde tarlanıza dilediğiniz
gibi varın.
Ve kendiniz için
önceden
iyi ameller gönderin. Bir
de Allah´tan
korkun.
Ve bilin
ki; siz,
şüphesiz
O´na kavuşacaksınız.
İman
edenleri
müjdele.
Yeminlerinizde;
Allah´ı iyilik etmenize, fenalıktan
sakınmanıza ve
insanların
arasını
bulmaya
engel
yapmayın. Allah
Semi´dir,
Alim´dir.
Yeminlerinizdeki
lağvden
dolayı Allah, sizi
sorumlu
tutmaz.
Ancak
kalblerinizin kazandığı
şeyden
dolayı sizi
sorumlu
tutar. Allah Gafur´dur,
Halim´dir.

Kadınlarına yaklaşmamaya
yemin
edenler
için dört
ay beklemek
vardır.
Eğer yeminlerinden dönerlerse
şüphesiz
ki Allah
Gafur´dur,
Rahim´dir.
Eğer boAma eğer
Şayet boşanmaya ayrılmaya
şanmaya
karar verir- kararlı iseler, karar velerse kuşku unutmayın ki rirlerse,
yok ki Allah Allah her şe- muhakişiten ve bi- yi işitendir, kak Allah
lendir.
her şeyi bi- Semi´dir,
lendir.
Alim´dir.

Boşanmış Boşanmış
Boşanmış
َ = َو ْال ُمboşanmış kadınlar
ُطلَّقَات
kadınlar üç kadınlar, ev- kadınlar;
aybaşı bo- lenmeksizin kendi
َصن
ْ َّ=يَت َ َربgözetlerler
yunca ken- üç ay hali
kendileridilerini göz- boyunca
ne, üç adt
= ِبأ َ ْنفُ ِس ِه َّنkendilerini َ=ث َ ََلثَةüç
lem altında bekleyecek- ve temiz=قُ ُروءkur’ (üç adet veya üç temizlik süres tutarlar. lerdir: Çünkü lenme
Eğer Aleğer Allah'a müddeti
ُّ يَ ِح..= َو َلhelal olmaz
i) ل
lah´a ve
ve Ahiret
beklerler.
Ahiret gü- Günü'ne ina- Eğer on=لَ ُه َّنkendilerine
nüne inan- nıyorlarsa, lar, Almışlar ise Allah'ın rah- lah´a ve
َ
َ َي ْكت ُ ْمن..=أ ْنgizlemeleri
Allah´ın ra- metinden ya- ahiret gühimlerinde rattıklarını
nüne inaََ َخلق..= َماyarattığını ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
yarattığı ço- gizlemeleri nıyorlarcuğu sak- meşru değil- sa, Alام ِه َّن
ِ أ َ ْر َح..=فِيkendi rahimlerinde
lamaları
dir. Ve bu sü- lah´ın
kendilerine re zarfında kendi ra= ِإ ْنeğer = ُك َّنidiyseler
helâl değil- barışmak is- himlerinِ َّ = ِبAllah’a
=يُؤْ ِم َّنinanıyor اّٰلل
dir.
terlerse, ko- de yaratcalarının on- tığını giz= َو ْاليَ ْو ِمgününe = ْاْل ِخ ِرve ahiret
ları kabul
lemeleri
etmeye
önonlara
= َوبُعُو َلت ُ ُه َّنkocaları
celikle hakla- helal olrı vardır; ama maz.
=أ َ َح ُّقhak sahibidirler
adalet ölçüle- Eğer barine göre,
rışmak isَّ=بِ َر ِد ِهنonları geri almağa
kadınların
terlerse;
(kocaları
kocaları
 ٰذَ ِل َك..=فِيbu arada = ِإ ْنeğer
üzerindeki) onları geri
=أ َ َراد ُواisterlerse ص ََل ًحا
hakları, (ko- almaya
ْ = ِإbarışmak
caların) onlar daha la(= َولَ ُه َّنkadınların) vardır = ِمثْ ُلgibi
üzerindeki yıktırlar.
haklarına
Erkeklerin
علَ ْي ِه َّن
َ ..(=الَّذِيerkeklerin) kendileri üzeri
eşittir, ancak kadınların
..
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وف
ِ (= ِب ْال َم ْع ُرörfe uygun) hakları
= َو ِل ِلر َجا ِلerkeklerin (hakları)
علَ ْي ِه َّن
َ =onlar (kadınlar) üzerinde
=دَ َر َجةbir derece fazladır ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِزيز
َ =azizdir = َح ِكيمhakimdir
ndeki

..

erkekler (bu
konuda) onlar üzerinde
öncelik sahibidirler. Ve
Allah kudret
ve hikmet
sahibidir.
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..

..
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Boşamak iki Bir boşanma
َّ =boşama ان
الط ََل ُق
ِ َ = َم َّرتiki defadır defa olur. iki defa (geri
Bundan
alınabilir), ki
ساك
َ =فَإ ِ ْمya tutmak (lazım)dır
sonra kadı- bu durumda
nı ya meşru evlilik ya iyi= ِب َم ْع ُروفiyilikle =أ َ ْوya da
biçimde
likle devam
=تَس ِْريحsalıvermek
tutmak ya eder veya
da iyilikle güzel bir şeسان
bırakmak kilde sona
َ =بِإ ِ ْحgüzelce
gerekir. Ka- erdirilir. Ve
يَ ِح ُّل,,= َو َلhelal değildir =لَ ُك ْمsize
dınlara ev- kadınlarınıza
liyken ver- verdiklerinizْ
َ
تَأ ُخذُوا,,=أ ْنgeri almanız
dikleriniz- den her handen birşey gi bir şeyi ge= ِم َّماşeylerden
geri almak ri almanız,
helâl değil- her iki (taُ
=آت َ ْيت ُمو ُه َّنonlara verdiğiniz
dir. Ama
raf)ın da Aleğer erkek lah'ın koyduش ْيئًا
َ =bir şey = ِإ َّلbaşka
ve kadın, ğu sınırları
 َيخَافَا,,=أ َ ْنkorkarlarsa
Allah´ın
koruyamakoyduğu sı- maktan
يُ ِقي َما,,=أ َ َّلkoruyamamaktan
nırları göze- korkmaları
temeyecek- hali dışında,
ِ َّ =Allah’ın
َ= ُحد ُودsınırlarını اّٰلل
lerinden
sizin için hekorkarlarsa
lal değildir: O
=فَإ ِ ْنeğer = ِخ ْفت ُ ْمkorkarsanız
o başka.
halde, ikisiَ
Eğer
kadın
nin de Alَّ
يُ ِقي َما,,=ألkoruyamamaktan
ile kocanın, lah'ın koyduAllah´ın
ğu sınırları
ِ َّ =Allah’ın
َ= ُحد ُودsınırlarında اّٰلل
koyduğu sı- koruyamaya ُجنَا َح,,=فَ ََلbir günah yoktur
nırları göze- caklarından
temeyecek- korkuyorsaعلَ ْي ِه َما
َ =ikisine de
lerinden
nız, kadının
korkarsanız serbestliğine
ْ َا ْفتَد,,=فِي َماkadının (ayrılmak için) v kadının bo- kavuşması
بِ ِه,,ت
şanmak için için (kocasıerdiği fidyede ك
َ =تِ ْلişte bunlar
kocasına na) bazı şeyfidye ver- ler bırakmaِ َّ =Allah’ın
ُ= ُحد ُودsınırlarıdır اّٰلل
mesinde
sında her iki
her
iki
taraf
taraf için de
َ
َ
َ
َ
ت ْعتد ُوهَا,,=فَلsakın bunları aşmayın
için de sa- bir günah
kınca yok- yoktur. Bun= َو َم ْنKim(ler) َّ=يَتَ َعدaşarsa
tur. Bunlar lar Allah'ın
ِ َّ =Allah’ın
َ= ُحد ُودsınırlarını اّٰلل
Allah´ın
koyduğu sıkoyduğu sı- nırlardır; onٰ
ُ
=فَأولَ ِئ َكişte = ُه ُمonlar
nırlardır, on- ları ihlal etları aşma- meyiniz: Zira
َّ =الzalimlerdir
َظا ِل ُمون
yın. Kimler kim Allah'ın
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Allah´ın
koyduğu sınırları aşarsa işte onlar
zalimlerin ta
kendileridir.
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koyduğu sınırları ihlal
ederse, işte
onlar zalimlerdir!

َ =erkek yine boşarsa Eğer erkek Ve erkekler
=فَإ ِ ْنeğer طلَّقَ َها
bundan
(sonunda)
sonra karı- kadını boت َ ِح ُّل..=فَ ََلhelal olmaz ُ=لَهona
sını kesin- şarsa, bu
likle boşar- kadın, başka
ْ
ُبَ ْعد..= ِمنartık bundan sonra
sa bu kadın bir erkekle
= َحت َّ ٰىkadar
başkası ile evlenmedikevlenme- çe bir daha
(=ت َ ْن ِك َحkadın) nikahlanıncaya
dikçe artık kendisine hekocasına lal olmaz;
َ =başka bir
=زَ ْو ًجاkocaya ُغي َْره
helâl olmaz. eğer sonraki
Eğer sonra- erkek de onu
=فَإ ِ ْنeğer
ki koca, ka- boşarsa -her
َّ
َ =O (vardığı adam) da boşarsa dını boşar ikisini de Alطلقَ َها
da Allah´ın lah'ın koydusınırlarını ğu sınırları
 ُجنَا َح..=فَ ََلbir günah yoktur
gözetecek- koruyabilelerine ina- ceklerini düعلَ ْي ِه َما
َ =kendilerine
nırlarsa eski şünmeleri
يَت َ َرا َج َعا..=أ َ ْنtekrar birbirlerine dönmeler karıkocanın şartıyla- birtekrar birbir- birlerine
َ =inanırlarsa
ْ = ِإeğer ظنَّا
inde ن
lerine dön- dönmelerinmelerinin de ikisi içinde
يُ ِقي َما..=أ َ ْنkoruyacaklarına
sakıncası bir günah
yoktur. Bun- yoktur: Bunِ َّ =Allah’ın
َ= ُحد ُودsınırlarını اّٰلل
lar Allah´ın lar, anlama
ْ
= َوتِل َكİşte bunlar ُ= ُحد ُودsınırlarıdır koyduğu sı- ve kavrama
nırlardır, on- yeteneğine
ِ َّ =Allah’ın =يُ َب ِينُ َهاaçıklamaktadır ları bilen sahip olanlaاّٰلل
topluluğa ra Allah'ın
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يَ ْع َل ُمونbilen açık açık açıkladığı sı..
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nırlardır.

Kadınları Böylece, kaَ =boşadığınız
= َوإِذَاzaman طلَّ ْقت ُ ُم
boşayıp da dınlarınızı
sü- boşadığınızسا َء
َ ِ=النkadınları َ=فَبَلَ ْغنulaştıklarında bekleme
relerini dol- da ve onlar
durdukları bekleme sü(=أ َ َجلَ ُه َّنiddetlerinin) sonuna
zaman ya relerinin soonları meş- nuna yak=فَأ َ ْم ِس ُكو ُه َّنya onları tutun
ru biçimde laşmak üzere
=بِ َم ْع ُروفiyilikle =أ َ ْوya da
tutun ya da iken onları ya
yine meşru güzellikle alıس ِر ُحو ُه َّن
َ =bırakın
biçimde bı- koyun ya da
rakın. Sakın güzel bir şe=بِ َم ْع ُروفiyilikle
onlara zarar kilde bırakın.
Al- Ama, arzuları
ُ
ُ
ت ْم ِسكو ُه َّن,,= َو َلonları (yanınızda) tutm vererek
lah´ın sınır- hilafına, ezilarını çiğ- yet etmek
ayın ارا
ً ض َر
ِ =zarar vermek için
nemek
için alıkoyamacı ile mayın: Çün= ِلت َ ْعتَدُواhaklarına tecavüz edip
,,
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,,

,,

,,

kadınları
alıkoyma-

kü, böyle bir
davranışta

İbn Kesir

üzerinde
hakları
olduğu,
gibi, kadınların
da onlar
üzerinde
hakları
vardır.
Erkekler
onların
üzerinde
bir dereceye sahiptirler.
Allah
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Boşanma
iki defadır. Ya
iyilikle
tutmak,
ya da güzellikle
salmaktır.
Onlara
verdiğinizden
birşeyi
geri almanız
sizlere
helal değildir.
Meğer
erkekle
kadın Allah´ın hududunu
ikame
edemeyeceklerinden
korkmuş
olalar.
Eğer siz
de, onların Allah´ın hududunu
ikame
edemeyeceklerinden
korkarsanız, o
halde fidye vermelerinde bir
vebal
yoktur.
Bunlar Allah´ın hudududur.
Onları
aşmyın.
Kim Allah´ın hududunu
aşarsa,
işte onlar
zalimlerin
kendileridir.
Şayet erkek eşini
bir daha
boşarsa;
artık ondan sonra
kadın,
başka bir
kocaya
nikahlanıp varıncaya kadar ona
helal olmaz. Şayet bu
koca da
onu boşar
ve onlar
Allah´ın
hududunu
ikame
edeceklerini zannederlerse; tekrar
birbirlerine dönmelerinde
her ikisi
için de bir
günah
yoktur.
Bunlar Allah´ın hudududur.
Bunları,
bilen bir
kavim için
açıklıyor.
Ve kadınları boşadığınız
zaman;
iddetlerini
bitirince
artık onları ya iyilikle tutun
veya iyilikle salıverin. Sırf
zulmedebilmeniz
için zararlarına onları tutuvermeyin.
Kim, böyle yapar-
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Kim
bulunan,
sa; mu= َو َم ْنkim =يَ ْف َع ْلyaparsa = ٰذَ ِل َكbunu yın.
bunu ya(yalnızca)
hakkak
parsa ken- kendisine
kendi
َ =zulmetmiştir
=فَقَ ْدmuhakkak ظلَ َم
dine yazık haksızlık et- nefsine
etmiş olur. miş olur. Ve zulmetُ سه
َ =نَ ْفkendine
Allah´ın
Allah'ın (bu) miş olur.
ayetlerini mesajlarını Allah´ın
تَت َّ ِخذُوا,,= َو َلedinmeyin
alaya alma- önemsemez- ayetlerini
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =آ َياayetlerini اّٰلل
yın. Allah´ın lik yapmayın; oyuncak
bağış- Allah'ın size yerine
= ُه ُز ًواeğlence = َوا ْذ ُك ُرواdüşünün size
ladığı nilütfettiği ni- koymametleri ve metleri ve si- yın. Alِ َّ =Allah’ın
ت
َ =نِ ْع َمnimetini اّٰلل
öğüt verze öğüt için lah´ın
mek
için
inindirdiği vah- üzerinizعلَ ْي ُك ْم
َ =size olan
dirdiği Kita- yi ve hikmeti deki nive hikme- hatırlayın; Al- metini ve
أ َ ْنزَ َل,,= َو َماindirdiklerini علَ ْي ُك ْم
َ =size bıti hatırınızlah'a karşı
size öğüt
dan çıkar- sorumlulu- vermek
ب
ِ  ْال ِكتَا,, َ= ِمنKitap’tan
mayın. Al- ğunuzun bi- için indir= َو ْال ِح ْك َم ِةve Hikmet’ten
lah´tan kor- lincinde olun, diği kitabı
kun ve
ve bilin ki Al- ve hikmeُ = َي ِعsize öğüt vermek için
ظ ُك ْم
O´nun her- lah her şeyin ti hatırlaşeyi bildiğini aslını bilir.
yın. Al= ِب ِهonunla = َواتَّقُواkorkun
bilin.
lah´tan
korkun.
َ
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = َوا ْعل ُمواve bilin ki
Ve bilin ki
َ=أ َّنşüphesiz اّٰلل
Allah,
َ َّ =Allah = ِب ُك ِلher
şüphesiz
her şeyi
ش ْيء
=bilir
َ =şeyi ع ِليم
َ
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

bilendir.
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Kadınları Kadınları bo- Kadınları
َ =boşadığınız
= َو ِإذَاzaman طلَّ ْقت ُ ُم
boşayıp da şadıktan
boşadığıbekleme
süsonra,
beknız vakit,
َ
ْ
َ
سا َء
الن
=kadınları
غ
ل
ب
ف
=ulaştıklarında
ََ ن
َ ِ
relerini dol- leme sürele- onlar iddurdukları rinin sonuna detlerini
(=أ َ َجلَ ُه َّنiddetlerinin) sonuna
zaman eğer gelmişlerse, bitirdikleضلُو ُه َّن
daha önceki aralarında
rinde,
ُ ت َ ْع..=فَ ََلengel olmayın
kocaları ile uygun bir şe- aralarınَ َي ْن ِك ْحن..=أ َ ْنevlenmelerine
meşru bi- kilde anlaş- da güzelçimde anla- tıkları taktir- ce anlaş(=أ َ ْز َوا َج ُه َّنeski) kocalarıyla
şırlarsa ev- de başka er- tıkları
lenmelerine keklerle ev- takdirde;
ض ْوا
َ ت َ َرا..= ِإذَاanlaştıkları takdirde
engel olma- lenmelerine kocalarıyyın. Bu, içi- engel olma- la tekrar
= َب ْينَ ُه ْمkendi aralarında
nizdeki Al- yın. Bu, Al- evlenmeٰ
ْ
lah ´a ve
lah'a ve Ahi- lerine
َ
وف
ِ =بِال َم ْع ُرgüzelce =ذ ِل َكBu
Ahiret gü- ret Günü'ne mani olُ =يُو َعverilen bir öğüttür =بِ ِهonunla nüne ina- inanan her mayın. İşظ
nanlara yö- biriniz için
te sizden
َ َكان..= َم ْنkimseye = ِم ْن ُك ْمiçinizden nelik bir uyarıdır; bu, Allah´a ve
öğüttür. Bu sizin için en ahiret güِ َّ = ِبAllah’a
=يُؤْ ِم ُنinanan اّٰلل
sizin hesa- erdemli ve nüne
en en temiz
inanmış
= َو ْاليَ ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret bınıza
temiz ve en (yol)dur. Al- olanlara,
iffetli yoldur. lah her şeyi bununla
= ٰذَ ِل ُك ْمBu =أ َ ْز َك ٰىdaha iyi
Allah bilir, aslıyla bilir, öğüt verifakat siz bi- ama siz bil- liyor. Bu,
=لَ ُك ْمsizin için
lemezsiniz. mezsiniz.
sizin için
ْ
َ
daha iyi,
= َوأط َه ُرve daha temizdir ُاّٰلل
َّ = َوAllah
daha te=يَ ْعلَ ُمbilir = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
mizdir. Allah bilir,
َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmezsiniz
siz bil..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

mezsiniz.
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Anneler ço- Ve (boşan- Anneler
ُ= َو ْال َوا ِلدَاتanneler
cuklarını
mış) anneler, çocuklatamam
iki
eğer emzir- rını tam
َض ْعن
ِ =ي ُْرemzirirler
yıl emzirir- me müddeti- iki yıl em=أ َ ْو َلدَ ُه َّنçocuklarını = َح ْولَي ِْنiki yıl ler. Bu, em- ni tamamla- zirirler.
zirmeyi ta- mak istiyor- Bu, emاملَي ِْن
mamlamak larsa, çocuk- zirmeyi
ِ = َكtam = ِل َم ْنkimse için
isteyen
larına iki tam tamamَ=أ َ َرادisteyen يُتِ َّم,,=أ َ ْنtamamlamak içindir. On- yıl bakabilir- lamak isların yiye- ler; onların teyen
َعة
َّ =emzirmeyi
َ الر
َ ضا
ceği, giye- yeme-içme içindir.
ceği ma’ruf ve giyimlerini Onların
علَى
َ = َوüzerinedir
vech üzre uygun bir şe- yiyeceği,
َُ له,,= ْال َم ْولُو ِدçocuk kendisine ait olan (ba çocuk ken- kilde temin giyeceği
disinden
etmek, çocu- uygun
َّ = ِر ْزقُ ُهonların yiyecekleri olana aiddir. ğun babası- şekilde
banın) ن
Kimse, ta- na düşer. Hiç çocuk
katından
kimse taşı- kendisin= َو ِكس َْوت ُ ُه َّنve giyecekleri
fazlasıyla yabileceğin- den olana
وف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرuygun biçimde
mükellef
den daha
aittir.
olmaz. Ne fazlasıyla
Kimse
ف
ُ َّت ُ َكل,,= َلyükümlü tutulmaz
bir anne ço- yükümlü tu- gücünün
cuğu sebe- tulmaz: Ne üstünde
=نَ ْفسhiç kimse = ِإ َّلbaşka
biyle, ne de anneye ço- bir şeyle
bir baba ço- cuğundan
mükellef
= ُو ْسعَ َهاgücünün yettiğinden
cuğu yüdolayı eziyet olmaz.
zünden za- çektirilsin, ne Ne anne
ار
َّ ض
َ ُ ت,,= َلzarara sokulmasın
rara sokul- de çocuğun- çocuğu
masın. Mi- dan dolayı yüzün= َوا ِلدَةne anne
rasçıya dü- babasına. Ve den, ne
=بِ َولَ ِدهَاçocuğu yüzünden
şen de bu- (babanın) mi- de baba
nun gibidir. rasçısına da çocuğu
ُ لَه,, َم ْولُود,,= َو َلne de çocuğun ait olduğ Eğer kendi aynı görev yüzünden
aralarında düşer. Ve
zarara
u baba = ِب َولَ ِد ِهçocuğu yüzünden
rıza ve mü- eğer (anne- sokulmaile baba), her sın. Miعلَى
ِ = ْال َو ِارmirasçının şavere
َ = َوüzerinde ث
memeden ikisi, (anne rasçıya
kesmeyi ar- ile çocuğun) düşen de
 ٰذَ ِل َك,,= ِمثْ ُلaynı (yükümlülük) vardır
zu ederler- ayrılmasına bunun gise, ikisinin karşılıklı rıza bidir.
=فَإ ِ ْنeğer =أ َ َرادَاisterlerse
üstüne de ve danışma Eğer
ً ص
bir vebal
ile karar ve- kendi araال
ف
=sütten
kesmek
ِ
َ
yoktur. Ço- rirlerse,
larında
ت َ َراض,,ع ْن
cuklarınızı (bundan do- anlaşıp,
َ =rızalarıyla
emzirmek layı) onlara danışarak
= ِم ْن ُه َماkendi aralarında
isterseniz, bir günah
çocuğu
meşru şe- yoktur; ve
memeden
َاور
ُ = َوتَشve danışarak =فَ ََلyoktur kilde verdi- eğer çocu- kesmek
teslim ğunuzu süt isterlerse;
= ُجنَا َحgünah علَ ْي ِه َما
َ =kendilerine ğinizi
etmek şar- annelere
ikisine de
tıyla, yine emanet et- bri vebal
ْ= َوإِنeğer =أ َ َر ْدت ُ ْمisterseniz
size vebal meye karar yoktur.
ضعُوا
ِ ت َ ْست َ ْر,,(=أ َ ْنsütannesi tutup) emzi yoktur. Al- verirseniz, Çocuklalah’tan kor- teslim ede- rınızı emُ َ=أ َ ْو َلدçocuklarınızı
rtmek ك ْم
kun. Ve bilin ceğiniz ço- zirtmek
ki şüphesiz cuğun emni- isterse=فَ ََلyine yoktur = ُجنَا َحbir günah
Allah, yap- yetini uygun niz, veretığınız şey- bir şekilde
ceğinizi
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize = ِإذَاsonra
leri hakkıyla sağlamanız güzelce
görendir.
şartıyla size teslim
سلَّ ْمت ُ ْم
َ =verdikten
bir günah
etmek
yüklenmez. şartıyla
آت َ ْيت ُ ْم,, = َماverdiğiniz(ücret)i
Ama, Allah'a size yine
ْ
ُ
karşı sorum- bir vebal
َّ
وف
ِ =بِال َم ْع ُرgüzelce = َواتقواkorkun
luluğunuzun yoktur.
bilincinde
Allah´tan
اّٰلل
ََّ =Allah’tan = َوا ْعلَ ُمواve bilin ki
olun ve bilin korkun ve
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
ki Allah tüm bilin ki Alَ َّ =Allah
yaptıklarınızı lah yaptıَت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptığınız her şeyi
görür.
ğınız şey,,
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rendir.

صير
ِ َ=بgörmektedir
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İbn Kesir

Aranızdan İçinizden biri İçinizden
َيُت َ َوفَّ ْون.. َ= َوالَّذِينölenlerin
ölenlerin
ölür ve arölenlerin
geride bı- dından ka- geriye bı= ِم ْن ُك ْمiçinizden
raktıkları
dınlar bıra- raktıkları
eşleri
dört
kırsa, yeni- eşler;
َ
َ= َويَذ ُرونgeriye bıraktıkları
ay, on gün den evlen- kendi
=أ َ ْز َوا ًجاeşleri
kendilerini meleri için
kendilerigözetim al- dört ay on
ne dört ay
َصن
ْ َّ(= َيت َ َربbekleyip) gözetlerler
tında tutar- günlük bir
ve on gün
lar.
Bu
sürebekleme
sü=بِأ َ ْنفُ ِس ِه َّنkendilerini َ=أ َ ْربَعَةdört lerini dol- resi geçirme- beklerler.
Müddetledurduklaleri
gerekir;
rini bitirَ
= أ ْش ُهرay ع ْش ًرا
َ = َوve on gün
rında meşru bekleme sü- dikleri vayap- resinin sonu- kit onlaَ َبلَ ْغن..=فَإِذَاbitirince =أ َ َجلَ ُه َّنsürelerini olarak
tıklarından na vardıkla- rın, kendidolayı siz rında kendi- leri için
 ُجنَا َح..=فَ ََلbir günah yoktur
sorumlu tu- leri ile ilgili uygun
علَ ْي ُك ْم
َ =size َفَعَ ْلن..=فِي َماyapmalarında tulmazsınız. olarak meşru olanı
Hiç şüphe- şekilde ne
yapmalaأ َ ْنفُ ِس ِه َّن..=فِيkendileri için
siz ne ya- yaparlarsa rından
parsanız Al- yapsınlar bir dolayı siوف
َّ = َوAllah lah onu bilir. günah yok- ze bir güِ = ِب ْال َم ْع ُرuygun olanı ُاّٰلل
tur. Ve Allah nah yokَت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızdan
tüm yaptıkla- tur. Ve Alrınızdan ha- lah, işle= َخ ِبيرhaberdardır
berdardır.
dikleriniz..

..

..

..

..

..

..

..

..

2.
235

 ُجنَا َح,,= َو َلbir günah yoktur
علَ ْي ُك ْم
َ =size
 ِب ِه,,ضت ُ ْم
ْ ع َّر
َ ,,=فِي َماüstü kapalı biçimde
,,

,,

,,

,,

,,

,,

bildirmenizden

ْ  ِخ,,= ِم ْنevlenme isteğinizi
طبَ ِة
اء
ِ س
َ ِ=النkadınlara =أ َ ْوyahut
=أ َ ْكنَ ْنت ُ ْمgizlemenizden
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم,,=فِيiçinizde ع ِل َم
َ =bilir ki
َّ =Allah =أَنَّ ُك ْمşüphesiz sizin
ُاّٰلل
ست َ ْذ ُك ُرو َن ُه َّن
َ =onları anacağınızı
= َو ٰلَ ِك ْنfakat
ت ُ َوا ِعد ُو ُه َّن,,= َلsakın onlarla sözleşmey
in را
ًّ = ِسgizli(buluşma)ya = ِإ َّلdışında
تَقُولُوا,,=أ َ ْنsöylemeniz =قَ ْو ًلbir söz
= َم ْع ُروفًاiyi (meşru)
ت َ ْع ِز ُموا,,= َو َلve kalkışmayın
َ ع ْقدَة
ُ =akdine (kıymaya) ِ=النِ َكاحnikah
= َحت َّ ٰىkadar = َي ْبلُ َغulaşıncaya
اب
ُ َ = ْال ِكتyazılanın (iddetinin)
ُ=أ َ َجلَهsonuna = َوا ْعلَ ُمواve bilin ki
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah = َي ْعلَ ُمbilir
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم,,فِي,,= َماiçinizden geçeni
ْ َ=فO’ndan sakının
ُاحذَ ُروه
= َوا ْعلَ ُمواve yine bilin ki =أ َ َّنşüphesiz
َ =bağışlayandır
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َح ِليمhalimdir
,,
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 ُجنَا َح..= َلbir günah yoktur
َ ..= ِإ ْنboşarsınız
علَ ْي ُك ْم
َ =size طلَّ ْقت ُ ُم
سا َء
َ ِ=النkadınları
سو ُه َّن
ُّ ت َ َم..لَ ْم..= َماhenüz dokunmadan
=أ َ ْوya da ضوا
ُ =ت َ ْف ِرtesbir etmeden
=لَ ُه َّنonlara ًضة
َ =فَ ِريmehir
= َو َمتِعُو ُه َّنonları faydalandırsın
ْ َ =eli geniş olan
ِال ُمو ِسع..علَى
ُ =قَدَ ُرهkendi gücü nisbetinde
 ْال ُم ْقتِ ِر..علَى
َ = َوeli dar olan da
ُ =قَدَ ُرهkendi gücü nisbetinde
عا
ً = َمتَاbir geçimlikle
وف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرgüzel = َحقًّاbu bir borçtur
َ ْال ُم ْح ِسنِين..علَى
َ =iyilik edenlerin üzerin
..
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Kadınları
nikahla isteyeceğinizi
tariz yoluyla
bildirmenizden veya
böyle bir arzuyu gönüllerinizde
saklamanızdan dolayı size bir
vebal yoktur. Allah
bilmiştir ki,
siz onları
mutlaka hatırlayacaksınız. Fakat
onlarla gizlice vaidleşmeyin.
Meşru bir
sözle söylemeniz
müstesna,
iddet nihayet bulmadıkça nikah
bağını bağlamaya azmetmeyin.
Ve bilin ki,
şüphesiz Allah; gönüllerinizde olanı
bilir. Artık
O’ndan sakının. Ve
yine bilin ki
şüphesiz Allah, Gafur’dur, Halim’dir.

Ancak bu
kadınlar(dan
herhangi birin)e evlenme niyetinizi
hissettirmenizde veya
açığa vurmadan böyle
bir niyet taşımanızda
sizin için bir
günah yoktur: (Çünkü)
Allah, onlara
evlenme teklifinde bulunma niyetinizi bilir. Ama
yine de, onlara karşı
duygularınızı
gizlilik içinde
bildirmek yerine onlarla
en uygun ve
makul şekilde konuşun;
ve emredilen
(bekleme süresi) sona
ermeden önce evlilik bağını kurmaya
kalkışmayın.
Unutmayın ki
Allah aklınızdan geçenleri bilir. Bu
nedenle O'na
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun; ve bilin
ki Allah çok
affedicidir,
çok tahammül (hilm)
sahibidir.

Kadınlara el
sürmeden
ya da mehirlerini belirlemeden
onları boşamanızın
bir sakıncası yoktur.
Fakat eli
geniş olan
kendi gücüne göre ve
eli dar olan
da kendi
gücüne göre olmak
üzere onlara geleneklere uygun
bir hediye
verin. Bu,
iyilikseverler
için bir borçtur.

Henüz dokunmadığınız veya mehir tespit etmediğiniz
kadınları boşamanızda
bir günah
yoktur; ancak
(böyle bir durumda bile)
onlar için gerekli tedarikleri yapın;
imkanları çok
olan kendi
gücüne dar
olan da (yine) kendi
gücüne göre
adil şekilde
bir tedarikte
bulunsun;
bu, güzel
davranan
herkesin
üzerinde bir
yükümlülüktür.
Ve eğer dokunmadan
önce, ama
mehrini karşıladıktan
sonra onları
boşarsanız,
o zaman, kararlaştırdığınızın yarısı(nı verin),
ancak onların taleplerinden vazgeçmeleri
veya nikah
bağını elinde
tutanın (meh-

e
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َ ,,= َو ِإ ْنonları boşarsanız
طلَّ ْقت ُ ُمو ُه َّن
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
سو ُه َّن
ُّ ت َ َم,,=أ َ ْنhenüz dokunmadan
ضت ُ ْم
ْ فَ َر,,= َوقَ ْدbir mehir tesbit ettiğiniz ta
َّ =لَ ُهonlar için
kdirde ن
ً ضة
َ =فَ ِريvermeniz gerekir
ف
ْ ِ=فَنyarısını
ُ ص
ضت ُ ْم
ْ فَ َر,,= َماtesbit ettiğinizin (mehrin)
=إِ َّلhariç
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Eğer kadınların mehirlerini belirler
de onları el
sürmeden
boşarsanız,
kendilerinin
ya da nikâhlarını akdetmeye
yetkili erkeğin bağışlaması durumu dışında belirlediğiniz mehrin
yarısını
ödemeniz

den haberdardır.
Böyle kadınları nikahlamak
isteğinizi
bildirmenizden
veya bir
arzuyu
gönüllerinizde
saklamanızdan
dolayı size bir vebal yoktur. Allah
bilmiştir k;
siz, onları
mutlaka
hatırlayacaksınız,
fakat uygun bir
sözle
söylememeniz
müstesna, onlarla gizlice
sözleşmeyin.
İddeti nihayet
bulmadıkça nikah bağını bağlamaya
kalkmayın. Ve
bilin ki;
şüphesiz
Allah, gönüllerinizde
olanı bilir.
Artık
O´ndan
sakının.
Ve yine
bilin ki;
şüphesiz
Allah, Gafur´dur,
Rahim´dir.
Temas
etmediğiniz veya
bir mehir
kesmediğniz
kadınları
boşamışsanız, size vebal
yoktur.
Şu kadar
ki, zengin
olan kudretince,
darda bulunan da
halince
ma´ruf bir
fayda ile
onları
faydalandırmalıdır. Bu,
iyilik
edenlerin
üzerine
bir borçtur.
Bir mehir
kestiğniz
takdirde
temas
etmeden
önce onları boşarsanız;
kestiğiniz
mehrin
yarısı onlarındır.
Meğer,
kendilerini bağışlamış veya nikah
düğümü
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İbn Kesir

gerekir. Ba- rin yarısı ile elinde buَيَ ْعفُون,,(=أ َ ْنkadının) vazgeçmesi
ğışlamanız ilgili) talebin- lunan
(mehrin ta- den vazgeç- kimse
=أ َ ْوveya = َي ْعفُ َوvazgeçmesi
mamını bı- mesi hali
bağışlaَّ
rakmanız)
müstesna:
mış ola.
بِيَ ِد ِه,,=الذِيelinde olanın (erkeğin)
takvaya da- Size düşen- Bağışlaُ ع ْقدَة
ha yakındır. den vazgeç- manız,
ُ =akdi ِ=النِ َكاحnikah
Birbirinize meniz, Altakvaya
ت َ ْعفُوا,,(= َوأ َ ْنErkekler) Sizin affetmeniz karşı er- lah'a karşı daha yademliği
sorumluluk kındır.
ب
ُ =أ َ ْق َرdaha yakındır = ِللت َّ ْق َو ٰىtakvaya unutmayın. bilincine da- AranızHiç şüphe- ha uygundur. daki faziس ُوا
َ ت َ ْن,,= َو َلunutmayın
siz ne ya- Ve birbirinize leti unutAl- karşı lütufkar mayın.
ْ
ض َل
ْ َ=الفiyilik etmeyi =بَ ْينَ ُك ْمbirbirinize parsanız
lah onu gö- davranŞüphesiz
rür.
ma(nız gere- Allah,
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah
ği)ni unutyaptığınız
mayın: Doğ- şeyleri
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızı
rusu Allah
görendir.
صير
bütün yaptıkِ َ=بgörür
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ُ َِحاف
ظوا
ت
ِ صلَ َوا
َّ علَى ال
َ
َ ْال ُو ْس
ط ٰى
ِص ََلة
َّ َوال
ِ َّ ِ
َوقُو ُموا
ّٰلل
َقَانِتِين
..

Namazlara
=koruyun
ve orta namaza de..
=namazları
vam edin,
=ve namazı
=orta namaza, Allah ´a gö=durun
=Allah’ın huzuruna nülden bağlı
ve saygılı
=gönülden bağlılık ve saygı ile
olarak durun.
Eğer korku
=eğer
altında iseniz namazı
=(bir tehlikeden) korkarsanız
yürürken ya
da binek
=yaya
=yahut
hayvanının
=binmiş olarak
=zaman da sırtında kılın. Güvene
=güvene kavuştuğunuz
kavuştuğunuzda Allah
=anın
=Allah’ı
size bilmediğiniz şey=şekilde
=size öğrettiği
leri nasıl öğretti ise siz
=şeyleri
de O´nun
adını anın.
,,
,, =bilmediğiniz
..

..

..
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..

..

..

فَإ ِ ْن
ِخ ْفت ُ ْم
ً فَ ِر َج
ال
أ َ ْو
ُر ْكبَانًا
فَإِذَا
أ َ ِم ْنت ُ ْم
اّٰلل
فَا ْذ ُك ُروا
َ َّ
َك َما
علَّ َم ُك ْم
َ
َما
َلَ ْم ت َ ُكونُوا ت َ ْعلَ ُمون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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larınızı görür.
Namazlarınıza ve namazı
en uygun şekilde ifa etmeye dikkat
edin; ve Allah'ın huzurunda içten
bir bağlılıkla
durun.
Ama eğer
tehlikede
iseniz, yürürken ve binek
(üzerin)de
(namazınızı
ifa edin); tekrar güvenliğe
kavuşunca
Allah'ı anın,
çünkü daha
önce bilmediklerinizi size öğreten
O'dur.

Namazlara ve orta
namaza
devam
edin. Ve
Allah´ın
divanına
huşu ile
durun.
Eğer korkarsanız
yaya veya binmiş
olarak kılın. Emin
olduğunuz vakitte de Allah´ın size bilmediğiniz
şeyleri
öğrettiği
şekilde
Allah´ı
zikredin.

Aranızdan Eğer içiniz- İçinizden
َيُت َ َوفَّ ْون.. َ= َوالَّذِينölüp de
vefat edip den biri ölür vefat edip
de geride ve arkasında de eşleri= ِم ْن ُك ْمiçinizden
eşlerini bı- kadınlar bı- ni geride
rakanlar, bir rakırsa, dul bırakanَ= َو َيذَ ُرونgeriye bırakan(erkek)ler
yıl boyunca eşlerine,
lar; bir
=أ َ ْز َوا ًجاeşler ًصيَّة
ِ = َوvasiyet etsinler evden çık- (ölmüş koca- seneye
malarına ih- sının evini) kadar eşاج ِه ْم
ِ = ِْل َ ْز َوeşlerinin
tiyaç bırak- terk etmeksi- lerinin evmayacak zin bir yıllık lerinden
عا
ً = َمتَاgeçimlerinin sağlanmasını
(oranda bir geçimlerini çıkarılmeta´ı) eş- vasiyet etsin- mayarak
 ْال َح ْو ِل..=إِلَىbir yıla kadar
lerine va- ler. Ama
geçimlesiyyet
etsineğer
(kendi
sağْ
َ =(evlerinden) çıkarılmadan ler (bırak- arzularıyla) rinin
إِخ َراج..غي َْر
lanmasını
sınlar veya ayrılırlarsa vasiyyet
=فَإ ِ ْنşayet
varislerine kendileri
etmiş olhavale et- hakkındaki malıdırlar.
َ=خ ََر ْجنkendileri çıkarlarsa
sinler.) Eğer meşru tasar- Şayet
 ُجنَا َح..=فَ ََلbir günah yoktur
kadınlar
ruflarından kendileri
kendilikle- dolayı onlara çıkarlarعلَ ْي ُك ْم
َ =sizin için
rinden ev- bir günah
sa; artık
den çıkar- yoktur. Ve
onların
َْفَ َعلن.. َما..=فِيyapmalarında
larsa kendi- Allah kudret ma´ruf
leri ile ilgili ve hikmet
şekilde
أ َ ْنفُ ِس ِه َّن..=فِيkendileri hakkında
yapacakları sahibidir.
yapacakmeşru
bir
larından
 َم ْع ُروف..= ِم ْنuygun olanı
davranıştan
dolayı sidolayı
size
ze
اّٰلل
=daima
üstündür
َُّ = َوAllah ع ِزيز
َ
sorumluluk
mes´uliye
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
düşmez.
t yoktur.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

..

َ = َو ِل ْل ُمboşanmış kadınların
ت
ِ طلَّقَا
= َمتَاعgeçimlerini sağlamak
وف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرuygun olan şekilde
= َحقًّاbir haktır (borçtur) علَى
َ =üzerine
َ= ْال ُمتَّقِينmüttakiler
,,

,,

,,

,,

,,

2.
242

,,

,,

= َك ٰذَ ِل َكböyle =يُ َب ِي ُنaçıklamaktadır
َّ =Allah =لَ ُك ْمsize =آيَاتِ ِهayetlerini
ُاّٰلل
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونdüşünürsünüz
..

..
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ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
خ ََر ُجوا,, َالَّذِين,,= ِإلَىçıkanları
ار ِه ْم
ِ َ ِدي,,= ِم ْنyurtlarından
أُلُوف,,= َو ُه ْمbinlerce kişi iken
= َحذَ َرkorkusuyla ت
ِ = ْال َم ْوölüm
=فَقَا َلdemişti de =لَ ُه ُمonlara
َّ =Allah = ُموتُواÖlün! =ث ُ َّمsonra
ُاّٰلل
=أ َ ْحيَا ُه ْمkendilerini diriltmişti
= ِإ َّنŞüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=لَذُوsahibidir =فَضْلikram
علَى
ِ َّ=النinsanlara
َ =karşı اس
= َو ٰلَ ِك َّنAma =أ َ ْكث َ َرçoğu
اس
ِ َّ=النinsanların
َيَ ْش ُك ُرون,,= َلşükretmezler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli
ve hikmet
sahibidir.
Boşanmış
kadınların
geleneklere
uygun bir
şekilde geçimlerini
sağlamak,
takva sahiplerinin boynuna borçtur.

Allah,
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Ve boşanmış
kadınlar da
güzel bir şekilde geçimlerini sağlama (hakkına)
sahip olacaklardır. Bu, Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyan
herkes için
bir görevdir.
Allah ayet- Aklınızı kullerini size lan(mayı öğböyle açık ren)meniz
açık anlatı- için Allah siyor ki, dü- ze mesajlarışünesiniz. nı böyle açıklıyor.

Boşanan
kadınlar
için uygun şekilde geçimlerini
sağlamak
vardır.
Bu, müttakiler için
bir vazifedir.

Binlerce kişilik kalabalık olarak
ölüm korkusu ile yurtlarından kaçan kimseleri görmedin mi? Allah onlara
önce «ölün»
dedi, arkasından kendilerini yeniden diriltti.
Hiç kuşkusuz Allah
insanlara
karşı kerem
sahibidir,
ama insanlar çoğunlukla şükretmezler.

Binlerce
oldukları
halde
ölüm korkusuyla
yurtlarından çıkanları
görmedin
mi? Allh
onlara;
(ölün)
dedi.
Sonra da
onları diriltti. Şüphesiz ki,
Allah insanlara
karşı lutuf
sahibidir.
Ama insanların
pek çoğu
şükretmezler.

Sen, ölüm
korkusuyla
yurtlarını terk
eden binlerce kişiyi
görmedin
mi? Ki bu durumda Allah
onlara Ölün!
diye seslenmiş ve sonra
da onları hayata geri
döndürmüştü. Unutmayın ki Allah,
insanoğluna
karşı lütfunda sınırsızdır, ancak insanların çoğu nankördür.

İşte Allah,
aklınız
ersin diye
ayetlerini
bu şekilde beyan
ediyor.
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= َوقَاتِلُواsavaşın س ِبي ِل
َ ..=فِيyolunda
ِاّٰلل
َّ =Allah = َوا ْعلَ ُمواve bilin ki
=أ َ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم

Allah yolunda savaşınız ve Allah´ın herşeyi işittiğini
ve bildiğini
biliniz.

Öyleyse Allah yolunda
savaşın ve
bilin ki Allah
her şeyi işiten, her şeyi
bilendir.

Allah yolunda savaşın ve
bilin ki Allah Semi´dir,
Alim´dir.

= َم ْنKimdir
ض
ُ يُ ْق ِر,,الَّذِي,,=ذَاborç olarak verecek
اّٰلل
ً =قَ ْرbir borcu
َ َّ =Allah’a ضا
سنًا
َ = َحgüzel
ُضا ِعفَه
َ ُ=فَيarttırması karşılığında
ُ=لَهona ض َعافًا
ْ َ =أfazlasıyla
ً يرة
َّ = َوAllah
َ = َك ِثkat kat ُاّٰلل
ض
ُ (=يَ ْق ِبrızkı) kısar da
ُ س
ط
ُ = َو َي ْبaçar da = َو ِإلَ ْي ِهHep O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Kimdir o ki,
Allah´a karşılıksız (güzel) borç
verir de Allah da bu
borcu ona
kat kat fazlası ile öder.
Kısıtlayan
da bol bol
veren de Allah´tır.
Döndürüleceğiniz yer
O´nun katıdır.

Allah'ın kat
kat fazlasıyla
geriye ödeyeceği bir
güzel borcu
O'na verecek
olan kimdir?
Allah alır ve
kat kat fazlasıyla verir; ve
hepiniz sonunda O'na
döndürüleceksiniz.

Kimdir o
ki; Allah´a
güzel bir
borç versin de Allah onu
kat kat
fazlasıyla
ödesin.
Allah,
hem darlaştırır,
hem de
bollaştırır.
Ve O´na
döndürüleceksiniz.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi?
ل
ِ َ  ْال َم..= ِإلَىileri gelenlerini
إِس َْرائِي َل..بَنِي..= ِم ْنİsrail oğullarının
س ٰى
َ  ُمو..بَ ْع ِد..= ِم ْنMusa’dan sonra
قَالُوا..= ِإ ْذhani demişlerdi
= ِلنَبِيPeygamberlerine =لَ ُه ُمonlar
ْ َ=ا ْبعgönder =لَنَاbize
ث
= َم ِل ًكاbir hükümdar
(=نُقَا ِت ْلonun önderliğinde) savaşalım
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
=قَا َلdedi س ْيت ُ ْم
َ ..=ه َْلYa
َ ع
ب
َ ِ ُكت..= ِإ ْنyazılınca (farz kılınınca)
علَ ْي ُك ُم
َ =size = ْال ِقتَا ُلsavaş
تُقَاتِلُوا..=أ َ َّلsavaşmazsanız
=قَالُواdediler ki
نُقَا ِت َل..أ َ َّل..لَنَا..= َو َماbizler neden savaş
mayalım ل
َ ..=فِيyolunda
ِ سبِي
ِاّٰلل
َّ =Allah = َوقَ ْدoysa
=أ ُ ْخ ِر ْجنَاbiz çıkarılıp sürüldük
ارنَا
ِ َ ِدي..= ِم ْنyurtlarımızdan
= َوأ َ ْبنَا ِئنَاve oğullarımızın arasından
=فَلَ َّماfakat ب
َ ِ= ُكتyazılınca
علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine = ْال ِقتَا ُلsavaş
=ت َ َولَّ ْواyüz çevirdiler =إِ َّلhariç
ً =قَ ِلpek azı = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
يَل
َّ = َوAllah ع ِليم
َ =bilir
ُاّٰلل
َّ ِ=بzalimleri
َالظا ِل ِمين

Musa sonrası dönemde yaşayan bir
grup ileri
gelen İsrailoğlunu
görmedin
mi? Bunlar
Peygamberlerine
´Başımıza
bir hükümdar getir de
onun emri
altında Allah yolunda
savaşalım´
dediler.
Peygamberleri onlara;
´Ya eğer
savaşmak
size farz kılındığında
bu emre
karşı gelirseniz. diye
sorunca,
Yurdumuzdan ve çocuklarımızdan ayrı
düşürüldüğümüze göre niçin savaşmayalım
ki?´ dediler.
Fakat savaşmak
kendilerine
farz kılınınca pek azı
hariç hepsi
yan çizdiler.
Hiç kuşkusuz Allah,
zalimlerin
kimler olduğunu bilir.

Musa'dan
sonra İsrail
oğullarının
önde gelenlerinin, peygamberlerden birine:
Bize bir kral
tayin et ki Allah yolunda
savaşalım!
dediklerini
bilmez misin? O: Ya
savaşmanız
emredilir de
savaştan kaçarsanız? diye sordu.
Onlar: Biz ve
çocuklarımız
yurtlarımızdan sürülmüşken Allah yolunda
neden savaşmayalım?
diye cevap
verdiler. Halbuki savaşmak onlara
emredilince,
birkaçı dışında, uzak
durdular;
ama Allah
zalimleri çok
iyi biliyordu.

= َوقَا َلdedi ki =لَ ُه ْمonlara
=نَ ِبيُّ ُه ْمpeygamberleri = ِإ َّنgerçekten
َ  َب َع,,=قَ ْدgönderdi
اّٰلل
َ َّ =Allah ث
َ =Talut’u
=لَ ُك ْمsize وت
َ ُ طال
= َم ِل ًكاhükümdar =قَالُواdediler ki
ُ = َي ُكolabilir ُ=لَهonun
=أَنَّ ٰىnasıl ون
ُ= ْال ُم ْلكhükümdarlık (mülk)
علَ ْينَا
َ =bizim üzerimize = َون َْح ُنbiz
=أ َ َح ُّقdaha layıkız
= ِب ْال ُم ْل ِكhükümdarlığa ُ= ِم ْنهondan
ت
َ ْيُؤ,,= َولَ ْمve verilmemiştir
ًس َعة
َ =genişlik  ْال َما ِل,, َ= ِمنmaldan
=قَا َلdedi = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ ص
ْ =اonu (hükümdar) seçti
ُ طفَاه
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize
َ = َب ْسgücünü
ُ= َوزَ ادَهve onun artırdı ًطة
 ْال ِع ْل ِم,,=فِيbilgisinin
= َو ْال ِجس ِْمve cisminin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=يُؤْ تِيverir ُ= ُم ْل َكهmülkünü
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine ُاّٰلل
َّ = َوAllah(ın)
(= َوا ِسعlütfu) geniştir
ع ِليم
َ =(O herşeyi) bilendir

Peygamberleri onlara;
Allah size
hükümdar
olarak Talut´u gönderdi´ deyince, ´O
bize nasıl
hükümdar
olabilir?
Hükümdarlık bize ondan daha
çok yakışır.
Çünkü ona
bol servet
verilmiş,
değildir´
dediler.
Peygamberleri onlara;
Allah onu
hükümdar
olarak seçerek başınıza
getirdi, Ona
bilgi ve vücud gücü
bakımından
üstünlük
bağışladı´
dedi. Allah
mülkünü
(egemenlik
yetkisini) dilediğine verir, Allah´ın
lütfu geniştir
ve O, herşeyi bilir.

Ve onların
peygamberi,
toplumunun
önde gelenlerine, Bakın,
dedi, Allah
Talut'u size
kral olarak
tayin etti. Onlar: Biz hükümranlığa
ondan daha
çok layık
iken nasıl bizim üzerimizde hüküm
sahibi olabilir? dediler.
(Peygamber)
Bakın, dedi,
Allah onu
sizden daha
üstün kılmış
ve ona derin
bilgi ve mükemmel bir
beden bahşetmiştir. Ve
Allah, hükümranlığı
istediğine verir: zira Allah
her şeyi kuşatan, her
şeyi bilendir.

= َوقَا َلve dedi ki =لَ ُه ْمonlara
=نَ ِبيُّ ُه ْمpeygamberleri = ِإ َّنmuhakkak
َ=آ َيةalâmeti

Peygamberleri onlara
dedi ki;
´Talut´un
hükümdar-

Ve Peygamberleri olan,
Bakın, meşru
hükümranlığın bir işareti

Musa´dan
sonra İsrailoğullarından bir
cemaate
bakmadın
mı? Hani,
onlar
peygamberlerine
bize bir
hükümdar
gönder ki,
Allah yolunda savaşalım,
dediler.
Peygamberleri de:
Üzerinize
savaş
farz edilir
de ya savaşmazsanız?
dedi. Onlar dediler
ki: Biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem
yurtlarımızdan
çıkarıldık,
hem de
oğullarımızdan
(ayrıldık) .
Fakat onların üzerine savaş farz
edildiği
vakit, içlerinden
pek azı
müstesna
hep geri
döndüler.
Allah, zalimleri çok
iyi bilendir.
Peygamberleri
onlara
dedi ki:
İşte Allah
hükümdar
olarak size Talut´u
gönderdi.
Onlar: Biz
hükümdarlığa
ondan
daha layık iken
ve ona
malca
bolluk da
verilmemişken
nasıl olur
da bizim
başımıza
hükümdar
olabilir?
dediler.
Peygamberleri de
dedi ki:
Allah onu
sizin üstünüzde
beğenip
seçmiştir.
O´na bilgice ve
vücutça
da bir üstünlük
vermiştir.
Şüphesiz
ki Allah;
mülkünü
dilediğine
verir. Ve
Allah,
Vasi´dir,
Alim´dir.
Peygamberi onlara dedi ki:
Gerçekten onun
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İbn Kesir

lığının belir- olarak size hüküm= ُم ْل ِك ِهonun hükümdarlığının
tisi, size
içinde Rab- darlığının
meleklerin biniz tarafın- alameti
 َيأ ْ ِت َي ُك ُم..=أ َ ْنsize gelmesidir
taşıdığı bir dan bahşe- size Taَّ
ُ(=التابُوتAllah’ın Ahid sandığı) Tabut’un sandığın dilmiş bir iç but´un
gelmesidir. huzuru, bir gelmesiBu sandıkta sükunet bu- dir ki, on=فِي ِهonun içinde
Rabbiniz- lunan ve Mu- da Rabس ِكينَة
َ =bir huzur bulunan
den size
sa'nın ve Ha- bınızdan
yönelik bir run'un ailele- bir «Seki َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
huzur ile
rinden geriye ne» ve
birlikte Mu- kalmış olup Musa ha= َوبَ ِقيَّةve bir kalıntı
sa ve Harun da melekler- nedanıyla
ailelerinin ce muhafaza Harun
ت َ َر َك..= ِم َّماgeriye bıraktığından
geride bı- edilen mirası hanedaraktıkları
içinde barın- nının ter=آ ُلailesinin س ٰى
و
م
=Musa
َ ُ
bazı önemli dıran bir kalp kettikleeşyalar var- bağışlana- rinden bir
= َوآ ُلve ailesinin ََارون
ُ =هHarun
dır. Eğer
caktır. Eğer kalıntı
ُ=ت َ ْح ِملُهtaşıdığı ُ= ْال َم ََلئِ َكةmeleklerin mümin kim- (gerçekten) vardır.
seler iseniz, inanıyorsa- Melekler
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda
bu sizin için nız, bunda onu yükkesin bir be- sizin için bir lenecekً= َْل َيةkesin bir alâmet vardır
lirtidir.
işaret vardır tir. Şayet
dedi.
inananُ=لَك ْمsizin için =إِ ْنeğer
lardan
iseniz; elَ ُمؤْ ِمنِين..= ُك ْنت ُ ْمinanıyorsanız
bette
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Talut orduy- Ve Talut,
ص َل
َ َف,,=فَلَ َّماayrıldığında
la birlikte
kuvvetleriyle
ayrılıp,
çıkyola koyulْ
ُ
َ
ُ=طالوتTalut =بِال ُجنُو ِدordularla
tığı vakit
duğunda Ba=قَا َلdedi ki = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah dedi ki: “Al- kın, dedi, Allah sizi bir lah sizi şimdi
= ُم ْبت َ ِلي ُك ْمsizi deneyecektir
ırmakla im- bir nehirle
tihan ede- imtihan ede=بِ َن َهرbir ırmakla =فَ َم ْنkim
cektir. Kim cek: ondan
ondan içer- içen benden
ب
َ =ش َِرiçerse ُ= ِم ْنهondan
se benden olmayacak,
değildir.
onu tatmakْس
َ =فَلَيdeğildir = ِم ِنيbenden
Kim de on- tan sakınan
dan tatmaz- ise benden
= َو َم ْنve kim
sa şüphesiz olacaktır;
ْ َي,,=لَ ْمondan (kana kana) tadmazsa ki benden- ondan sadeُط َع ْمه
dir. Yalnız ce bir avuç
eliyle bir
dolusu içen
ُ=فَإِنَّهşüphesiz o = ِمنِيbendendir
avuç alanlar ise affa maz=إِ َّلdışında = َم ِنkimsenin
başka.”
har olacaktır.
Derken on- Ancak, birُ =bir avuç lardan bira- kaçı dışında
ف
َ =ا ْغت َ َرavuçlayan ًغ ْرفَة
zı müstesna hepsi ondan
= ِب َي ِد ِهeliyle =فَش َِربُواhepsi içtiler
olmak üzere (dolu dolu)
ً =قَ ِلpek azı hepsi de içtiler.O ve
ُ= ِم ْنهondan = ِإ َّلhariç يَل
ondan içi- ona inananverdiler. Ta- lar nehri geَ
ْ
= ِمن ُه ْمiçlerinden =فَل َّماnihayet
lut ve bera- çer geçmez
ُ(= َج َاوزَ هırmağı) geçince = ُه َوo (Talut) berindeki ötekiler: Camü’minler lut ve kuvvetآ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve iman eden
ırmağı geç- lerine karşı
tikleri vakit (koymak için)
ُ= َمعَهberaberindekiler =قَالُواdediler dediler ki: bugün hiç
“Nice az bir gücümüz
َ ,,= َلbizim gücümüz yok
لَنَا,,َطاقَة
topluluk Al- yok! dedilah’ın izniyle ler.(Ama) keْ
ُ
=ال َي ْو َمbugün وت
َ = ِب َجالCalut’a
pek çok fır- sin olarak Alkaları mağ- lah'a kavu= َو ُجنُو ِد ِهve askerlerine karşı
lup etmiş- şacaklarını
lerdir. Allah bilenler: Nice
َ
=قا َلdedi
sabreden- küçük topluُ َي,, َ=الَّذِينkanaat getirenler
lerle bera- luklar, Alَظنُّون
berdir.”
lah'ın izniyle
 ُم ََلقُو,,=أَنَّ ُه ْمkavuşacaklarına
büyük kalabalıklara üsِ َّ =Allah’a = َك ْمnice
اّٰلل
tün gelmiştir!
Zira Allah,
فِئَة,,= ِم ْنtopluluk =قَ ِليلَةaz olan
güçlüklere
karşı sabırlı
ً
ْ غلَ َب
َ =galib gelmiştir =فِئَةtopluluğa
ت
olanlarla beraberdir. diye
ْ
ً يرة
َ
َ =ك ِثçok olan =بِإِذ ِنizniyle
cevap verdiler.
ِ َّ =Allah’ın ُاّٰلل
اّٰلل
َّ = َوAllah
= َم َعberaberdir
َصا ِب ِرين
َّ =الsabredenlerle
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 َب َر ُزوا..= َولَ َّماkarşılaştıklarında
وت
َ ُ= ِل َجالCalut
= َو ُجنُو ِد ِهve askerleriyle
=قَالُواşöyle dediler = َربَّنَاRabbimiz
ْ =أ َ ْف ِرdök علَ ْينَا
غ
َ =üzerimize
ْ ِ= َوثَبsağlam tut
صب ًْرا
َ =sabır ت
=أ َ ْقدَا َمنَاayaklarımızı
ص ْرنَا
ُ = َوا ْنve bize yardım et
 ْالقَ ْو ِم..علَى
َ =topluluğuna karşı
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirler

Talut ve askerleri, Calut ve ordusu ile karşılaştıklarında; ´Ey
Rabbimiz,
üzerimize
sabır yağdır, ayaklarımızı sabit
kıl ve kâfirlere karşı
bize zafer
nasip eyle´
dediler.

Onlar Calut
ve kuvvetleriyle karşı
karşıya geldiklerinde,
Ey Rabbimiz!
Bize zorluklara tahammül gücü
bağışla,
adımlarımızı
sağlam kıl ve
hakikati inkar
eden bu topluma karşı
bize yardım
et! diye dua
ettiler.

=فَ َهزَ ُمو ُه ْمderken onları bozdular
ِ َّ =Allah’ın
=بِإ ِ ْذ ِنizniyle اّٰلل
= َوقَت َ َلöldürdü ُ=دَ ُاوودDavud
وت
َ ُ= َجالCalut’u
َّ =Allah
ُ= َوآتَاهve ona (Davud’a) verdi ُاّٰلل
= ْال ُم ْل َكhükümdarlık
َ= َو ْال ِح ْك َمةve hikmet
ُعلَّ َمه
َ = َوve ona öğretti
يَشَا ُء,,= ِم َّماdilediğini
دَ ْف ُع,,= َولَ ْو َلeğer savmasaydı

Allah’ın izniyle onları
hemen hezimete uğrattılar. Davut da Calut’u öldürdü. Allah
ona mülk ve
hikmet verdi. Dilemekte olduğu
şeylerden
de ona öğretti. Şayet
Allah insanları birbiriyle
def edip

Bunun üzerine, onları Allah'ın izniyle
bozguna uğrattılar, Davud da Calut'u öldürdü;
Allah ona
hükümranlık
ve hikmet
verdi ve istediği şeyin
bilgisini öğretti. Ve eğer
Allah, insanlara kendilerini başkalarına karşı
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bunda,
sizin için
kesin bir
ayet vardır.
Talut orduyla birlikte ayrılıp çıktığı
vakit dedi
ki: Allah,
sizi bir
ırmakla
deneyecektir.
Kim ondan içerse benden değildir. Kim
de ondan
tatmazsa
şüphesiz
ki bendendir.
Eliyle bir
avuç
alanlar
başka.
Derken
onlardan
birazı
müstesna
olmak
üzere
hepsi de
ondan
içiverdiler. Talut
ve beraberindeki
mü´minler
ırmağı
geçtikleri
vakit; bizim bugün Calut
ve ordusuna karşı gücümüz yoktur, dediler. Mutlaka Allah´a kavuşacaklarını bilenlerse
dediler ki:
Nice az
topluluk,
Allah´ın
izniyle
pek çok
topluluğu
yenmiştir.
Allah sabredenlerle
beraberdir.
Calut ve
askerlerine karşı
çıktıkları
zaman,
dediler ki:
Ey Rabbımız,
üzerimize
sabır
yağdır,
ayaklarımıza sebat ver ve
bizi kafirler güruhuna karşı muzaffer kıl.
Allah´ın
izniyle
onları
hemen
hezimete
uğrattılar.
Davud da
Calut´u
öldürdü.
Allah ona
mülk ve
hikmet
verdi. Dilemekte
olduğunu
da ona
öğretti.
Şayet Al-
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ِاّٰلل
َّ =Allah اس
َ َّ=النinsanların
ض ُه ْم
َ = َب ْعbir kısmını
=بِ َب ْعضbir kısmıyla
ت
ِ َ سد
ُ = ْاْل َ ْرdünya
َ َ=لَفbozulurdu ض
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah =ذُوsahibidir
=فَضْلlütuf علَى
َ =karşı
َ= ْالعَالَ ِمينbütün alemlere

savmasaydı
yeryüzü
muhakkak
ki fesada
uğrardı. Ancak Allah
alemler
üzerine fazl
u kerem
sahibidir.

savunma gücü vermeseydi yeryüzü çürüme
ve yozlaşmaya maruz
kalırdı: ama
Allah bütün
alemlere
karşı sınırsız
lütuf sahibidir.

=تِ ْل َكbunlar ُ=آيَاتayetleridir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
=نَتْلُوهَاokuyoruz (açıklıyoruz)
علَي َْك
َ =sana ق
ِ =بِ ْال َحhak olarak
= َو ِإنَّ َكelbette sen
َسلِين
َ  ْال ُم ْر.. َ=لَ ِمنgönderilenlerdensin

Bunlar Allah´ın ayetleridir. Bunları sana
hakka bağlı
olarak okuyoruz. Hiç
kuşkusuz
sen de peygamberlerden birisin.

Bunlar Allah'ın mesajlarıdır: Biz
(ey Peygamber,) hakikati
ortaya koyan
bu (mesaj)ları sana
iletiyoruz:
doğrusu sen,
bu mesajların emanet
edildiği (elçilerden)sin.
Bu elçilerin
bazılarına
diğerlerinden
daha fazla
meziyetler
bahşettik: İçlerinden kimi
ile Allah (bizzat) konuşmuş, kimini
de daha üst
derecelere
yükseltmiştir.
Biz, Meryem
oğlu İsa'ya
hakikatin tüm
kanıtlarını
bahşettik ve
o'nu kutsal
ilham ile destekledik. Ve
eğer Allah dileseydi, o
(elçiler)den
sonra gelenler, kendilerine hakikatin
bütün kanıtları geldikten
sonra birbirleriyle çatışmazlardı;
ancak (vaki
olduğu üzere) onlar karşıt görüşlere
kapıldılar ve
bazıları imana ererken
diğerleri hakikati inkara
yöneldi. Buna rağmen
Allah dileseydi, birbirleriyle çatışmazlardı.
Ama Allah dilediğini yapar.
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İşte şu pey=تِ ْل َكişte o س ُل
ُ الر
ُّ =elçiler ki
gamberler.
Bunların bir
=فَض َّْلنَاüstün kıldık ض ُه ْم
ع
ب
=kimini
َ َْ
kısmını diَ
ğerlerinden
بَ ْع ا,,عل ٰى
ض
َ =kiminden
üstün kıldık.
= ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimine
Onlardan
kimileri ile
= َكلَّ َمkonuştu ُاّٰلل
َّ =Allah
Allah konuştu, kimi= َو َرفَ َعyükseltti ض ُه ْم
َ =بَ ْعkimini de lerini de de=دَ َر َجاتderecelerle = َوآت َ ْينَاve verdik recelerce
yükseltti.
Meryem oğسى
َ = ِعيÎsa’ya َ=ابْنoğlu
lu İsa´ya
ْ
açık muci= َم ْر َي َمMeryem ت
َا
ن
ي
ب
ال
=açık
deliller
ِ َِ
zeler verdik,
O´nu Ruh-ul
ُ= َوأَيَّ ْدنَاهve onu destekledik
Kuds aracı ْالقُد ُِس,,ِ=بِ ُروحRuh’ül-Kudüs ile
lığı ile destekledik.
= َولَ ْوeğer =شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah Eğer Allah
öyle dileا ْقتَت َ َل,,= َماöldürmezlerdi
seydi, bu
َّ
بَ ْع ِد ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الذِينonların arkasından g peygamberlerin arkasından geelen(millet)ler ع ِد
ْ  َب,,= ِم ْنsonra
len ümmetler, kendile َجا َءتْ ُه ُم,,= َماgelmiş olduktan
rine açık
ُ= ْالبَيِنَاتaçık deliller = َو ٰلَ ِك ِنfakat belgeler
geldikten
ْ =anlaşmazlığa düştüler
اختَلَفُوا
sonra birbirlerini öldür=فَ ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimi
mezlerdi.
Fakat onlar
َ=آ َمنinandı = َو ِم ْن ُه ْمve onlardan
anlaşmazlıdüştüler.
َ
= َم ْنkimi de = َكفَ َرinkâr etti = َول ْوeğer ğa
Onlardan
kimi iman
=شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
etti, kimi de
ا ْقتَتَلُوا,,= َماbirbirlerini öldürmezlerdi kâfir oldu.
Eğer Allah
= َو ٰلَ ِك َّنama اّٰلل
ََّ =Allah =يَ ْفعَ ُلyapar öyle dileseydi, onlar
ُ ي ُِريد,,= َماdilediğini
birbirlerini
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öldürmezlerdi. Ama
Allah neyi
dilerse onu
yapar.
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أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=أ َ ْن ِفقُواinfak edin
 َرزَ ْقنَا ُك ْم..= ِم َّماsize verdiğimiz rızıktan
ْ
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce ي
َ ِيَأت..=أ َ ْنgelmezden
=يَ ْومgün بَيْع..= َلalışverişin olmadığı
= ِفي ِهiçinde
 ُخلَّة..= َو َلve hiçbir dostluğun
عة
َ ..= َو َلve hiçbir şefaatin
َ شفَا
َ= َو ْال َكافِ ُرونKâfirler
= ُه ُمta kendileridir
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ُمون
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َّ =Allah (ki) َإِ ٰلَه,,= َلtanrı yoktur
ُاّٰلل
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ي
ُّ = ْال َحdaima diridir
= ْالقَيُّو ُمkoruyup yöneticidir
ُتَأ ْ ُخذُه,,= َلO’nu tutmaz
= ِسنَةne bir uyuklama
ن َْوم,,= َو َلve ne de uyku ُ =لَهO’nundur
= َماne varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve ne varsa ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
= َم ْنkim
يَ ْشفَ ُع,,الَّذِي,,=ذَاşefaat edebilir
ُ= ِع ْندَهkendisinin katında = ِإ َّلdışında
= ِبإ ِ ْذ ِن ِهO’nun izni = َي ْعلَ ُمbilir = َماolanı
أ َ ْيدِي ِه ْم,, َ=بَيْنonların önünde
= َو َماve olanı =خ َْلفَ ُه ْمarkalarında
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Ey müminler, ne alışverişin ne
dostluğun
ve ne de iltimasın
sözkonusu
olmadığı
gün gelmeden önce
size verdiğimiz rızıklardan Allah
yolunda
harcayın.
Kâfirler, zalimlerin ta
kendileridirler.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Pazarlığın, dostluğun ve şefaatin geçerli
olmayacağı
bir Gün gelmeden önce
size rızık olarak bağışladığımız şeylerden (Bizim
yolumuzda)
harcayın. Ve
bilin ki hakikati inkar
edenler zalimlerin ta
kendileridir.

Allah O’dur
ki kendisinden başka
hiç bir ilah
yoktur.
Hayy ve
Kayyum’dur.
O’nu dalgınlık ve uyku
tutmaz.
Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
O’nundur.
O’nun ilmi
olmadan
katında şefaat edecek
kimdir? Önlerinde ve
arkalarında
ne varsa bilir. Dilediği
kadarından
başka
O’nun ilminden hiç
bir şey kavrayamazlar.

Allah O'ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir,
bütün varlıkların kendi
kendine yeterli yegane
kaynağıdır.
Ne uyuklama
tutar O'nu,
ne de uyku.
Yeryüzünde
ve göklerde
ne varsa
O'nundur.
O'nun izni
olmaksızın
nezdinde şefaat edebilecek olan
kimdir? O,
insanların
gözlerinin
önünde olanı
da, onlardan
gizli tutulanı
da bilir; oysa
O dilemedik-

İbn Kesir

lah´ın insanları
birbiriyle
def´edip
savması
olmasaydı yeryüzü muhakkak
fesada
uğrardı.
Ancak Allah, alemler üzerinde lutuf
sahibidir.
İşte bunlar Allah´ın
ayetleridir. Onları
sana hak
olarak
okuyoruz.
Şüphesiz
ki sen elçilerdensin.
Şu peygamberler onlardan kimini kiminden üstün
kıldık. Allah, onlardan
kimiyle
söyleşmiş, kimini de derecelerle
yükseltmiştir.
Meryem
oğlu
İsa´ya da
açık deliller verdik.
Ve onu
Ruh´ulKudüs ile
destekledik. Eğer
Allah dilesydi;
onların
arkasındakiler;
kendilerine apaçık
deliller
geldikten
sonra birbirlerini
öldürmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler, sonra
onlardan
kimi
inandı,
kimi de
inkar etti.
Allah dileseydi;
birbirlerini
öldürmezlerdi. Ancak Allah,
istediğini
yapar.
Ey iman
edenler,
alış verişin, dostluğun ve
şefaatin
olmadığı
gün gelmezden
evvel, size verdiğim rızıklardan infak edin.
Kafirler
işte zalimlerin
kendileridir.
Allah
O´ndan
başka
hiçbir ilah
yoktur.
Hayy ve
Kayyum´dur.
O´nu dalgınlık ve
uyku tutmaz.
Göklerde
ve yerde
olanların
hepsi de
O´nundur
. O´nun
izni olmadan
katında
şefaat
edecek
kimdir?
Önlerinde
ve arkalarında ne
varsa bilir. Dilediği kada-
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Kürsisi gök- çe insanlar rından
ُ ي ُِحي,,= َو َلkavrayamazlar
َطون
leri ve yeri O'nun ilmin- başka
kaplamıştır. den hiçbir
O´nun ilش ْيء
َ = ِبhiçbir şey
Onları koru- şey edine- minden
 ِع ْل ِم ِه,,= ِم ْنO’nun ilminden =إِ َّلdışında yup gözet- mez, hiçbir hiçbir şey
mek O’na şey kavra- kavrayaağırlık ver- yamazlar.
mazlar.
شَا َء,,=بِ َماkendisinin dilediğinin
mez. O, öy- O'nun son- Kürsi´si
= َو ِس َعkaplamıştır
le ulu, öyle suz kudreti gökleri ve
azametlidir. ve egemenli- yeri kapُ= ُك ْر ِسيُّهO’nun Kürsüsü
ği gökleri ve lamıştır.
yeri kaplar ve Onları koت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
onların koru- ruyup gönup destek- zetmek
َ
ْ
ض
َ = َواْل ْرve yeri
lenmesi O'na O´na
ağır gelmez. ağırlık
 َيئُود ُ ُه,,= َو َلO’na ağır gelmez
Gerçekten vermez.
ُ = ِح ْفonları koru(yup gözet)mek
yüce ve bü- O, öyle
ظ ُه َما
yük olan yal- ulu, öyle
ْ
= َو ُه َوO ي
ل
ع
ال
=yücedir
ِ
nızca O'dur. yücedir.
ُّ َ
= ْال َع ِظي ُمbüyüktür
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َ ِإ ْك َراه..= َلzorlama yoktur
ِين
ِ الد..=فِيDinde
َتَبَيَّن..=قَ ْدseçilip belli olmuştur
ُ الر ْشد
ُّ =doğruluk
ِ  ْالغَي.. َ= ِمنsapıklıktan =فَ َم ْنKim
= َي ْكفُ ْرinkâr edip
َّ ِ=بTağut (şeytan)ı
ُ الطا
ت
ِ غو
ِ َّ = ِبAllah’a
= َويُؤْ ِم ْنinanırsa اّٰلل
=فَقَ ِدmuhakkak ki o
س َك
َ =ا ْست َ ْمyapışmıştır
=بِ ْالعُ ْر َو ِةbir kulpa = ْال ُوثْقَ ٰىsağlam
لَ َها..ام
َ ا ْن ِف..= َلkopmayan
َ ص
َّ = َوAllah س ِميع
َ =işitendir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir

Dinde zorlama yoktur.
Doğruluk ile
sapıklık birbirinden kesinlikle ayrılmıştır.
Kim Tağut´u, azgınlığı reddederek Allah´a inanırsa kopması sözkonusu olmayan, sapasağlam
bir kulpa
yapışmıştır.
Hiç kuşkusuz Allah
herşeyi işitir, herşeyi
bilir.

Dinde zorlama yoktur.
Artık doğru
ile yanlış,
birbirinden
ayrılmıştır: O
halde, şeytani güçlere ve
düzenlere
(uymayı)
reddedenler
ve Allah'a
inananlar,
hiçbir zaman
kopmayacak
en sağlam
mesnede tutunmuşlardır:
Zira Allah her
şeyi işitendir,
her şeyi bilendir.

Dinde
zorlama
yoktur.
Gerçekten hak,
batıldan
iyice ayrılmıştır.
Tağut´u
inkar
edip, Allah´a inanan kimse kopmak bilmeyen
sağlam
bir kulpa
sarılmıştır. Ve Allah, Semi´dir,
Alim´dir.

َّ =Allah ي
ُاّٰلل
ُّ = َو ِلdostudur
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananların
=ي ُْخ ِر ُج ُه ْمonları çıkarır
ُّ ,, َ= ِمنkaranlıklardan
ت
ِ الظلُ َما
ور
ِ ُّالن,,=إِلَىaydınlığa
 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينkâfirlerin
=أ َ ْو ِل َيا ُؤ ُه ُمdostları da
َّ =Tağuttur
ُ الطا
ُغوت
(=ي ُْخ ِر ُجو َن ُه ْمO da) onları çıkarır
ور
ِ ُّالن,, َ= ِمنaydınlıktan
ُّ ,,= ِإلَىkaranlıklara
ت
ِ الظلُ َما
=أُو ٰلَئِ َكİşte onlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş = ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaklardır

Allah müminlerin
dostu, kayırıcısıdır.
Onları karanlıklardan
aydınlığa
çıkarır.
Kâfirlerin
dostları ise
Şeytan ve
yardakçılarıdır. Bunlar, onları
aydınlıktan
çıkararak
karanlıklara
sokarlar.
Onlar, orada ebedi
olarak kalmak üzere
Cehennemliktirler.

Allah inanç
sahiplerine
yakındır, onları koyu karanlıktan aydınlığa çıkarır; oysa hakikati inkara
şartlanmış
olanlara yakınlık gösterenler onları
aydınlıktan
çıkarıp derin
karanlığa
iten şeytani
güçlerdir:
İçinde yaşayıp kalmak
üzere ateşe
mahkum
olanlar da işte böyleleridir.

Allah,
inananların dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa
çıkarır.
Küfredenlerin dostları ise
Tağut´tur.
Onları
aydınlıktan karanlıklara
çıkarırlar.
İşte onlar
ateş yaranıdır.
Onlar
orada
temelli
kalacaklardır.
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Allah kendi- Sırf Allah
Allah
ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi?
sine iktidar kendisine
kendisine
verdi diye hükümdarlık mülk ver َحا َّج..الَّذِي..= ِإلَىtartışanı
şımararak bağışladığı diği için,
İbrahim ile için İbrahim Rabbı
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’le
Rabbi hak- ile Rabbi
hakkında
 َربِ ِه..=فِيRabbi hakkında
kında tar- hakkında
İbrahim
tışmaya gi- münakaşa ile tartıَّ =Allah rişen adamı eden o (hü- şanı görُ آتَاه..=أ َ ْنkendisine verdi diye ُاّٰلل
görmedin kümdar)dan medin
= ْال ُم ْل َكhükümdarlık
mi? İbrahim haberin yok mi? Hani
«Benim
mu? Hani İb- Rabbım
قَا َل..= ِإ ْذdediği zaman
Rabbim, di- rahim: Rab- öldüren
riltebilen ve bim hayat
ve diril= ِإب َْرا ِهي ُمİbrahim ي
َ = َر ِبbenim Rabbim öldürebilen- veren ve tendir,
dir» deyince ölüm dağı- deyince ,
ي ُْح ِيي..=الَّذِيyaşatır
adam «Ben tandır! de- o; ben de
de diriltebilir mişti. Hüdiriltir ve
ُ= َوي ُِميتve öldürür =قَا َلdedi
ve öldürebi- kümdar ce- öldürü=أَنَاben de =أ ُ ْح ِييyaşatır
lirim» dedi. vap vermişti: rüm, deBunun üze- Ben (de) ha- mişti. İbُ= َوأ ُ ِميتve öldürürüm =قَا َلdeyince rine İbrahim yat verir ve rahim: Al«Allah gü- ölüm dağıtı- lah güne=إِب َْرا ِهي ُمİbrahim =فَإ ِ َّنşüphesiz
neşi doğu- rım! İbrahim: şi doğudan getiri- Allah güneşi dan getiْ
اّٰلل
َ َّ =Allah =يَأتِيgetirir
yor, sen de doğudan
rir. Haydi
onu batıdan doğdurur; öy- sen de
َّ = ِبالgüneşi
ش ْم ِس
getir, baka- leyse sen de onu batıْ
lım» deyin- batıdan doğ- dan getir,
ْ
ق
ر
ش
م
ال
..
م
=doğudan
ِ ِ َ َِ ن
ce o kâfir dur! demişti. deyince o
ت
ِ ْ =فَأsen de getir =بِ َهاonu
adam şaşı- Bunun üzeri- küfreden
rıp kaldı,
ne, hakikati herif, apıب
ِ  ْال َم ْغ ِر.. َ= ِمنbatıdan
söyleyecek inkara şart- şıp kaldı.
söz bula- lanmış olan o Allah, zaت
َ =فَبُ ِهşaşırıp kaldı
madı. Allah kişi hayretler limler güzalimleri hi- içinde kaldı: ruhunu
 َكفَ َر..=الَّذِيinkâr eden (o adam)
dayete er- Allah (bile bi- hidayete
dirmez.
le) zulüm iş- erdirmez.
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
leyen toplumu hidayete
 َي ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
erdirmez.
َّ =zalim
= ْالقَ ْو َمtoplumu َالظا ِل ِمين
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=أ َ ْوyahut
= َكالَّذِيşu kimse gibisini (görmedin mi) ki
= َم َّرuğramıştı
قَ ْر َية,,علَ ٰى
َ =bir kasabaya
ي
َ = َو ِهo kimse =خَا ِو َيةduvarları
ع ُرو ِش َها
ُ ,,علَ ٰى
َ =çatıları üstüne yığılmış
=قَا َلdemişti =أَنَّ ٰىnasıl
=ي ُْح ِييdiriltecek = ٰ َه ِذ ِهbunu
َّ =Allah َ=بَ ْعدsonra
ُاّٰلل
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Yahut altı
üstüne gelmiş bir kasabaya uğrayan gibisini görmedin mi? “Allah bunu
ölümünden
sonra nasıl
diriltecek?”
dedi. Bunun
üzerine Allah onu yüz
sene ölü bıraktı, sonra

Yoksa (ey
insanoğlu,
sen,) halkının terk ettiği, çatıları yıkılıp harap
olmuş (virane) bir kasabadan geçen
(ve): Allah
bütün bunları
öldükten
sonra nasıl
diriltebilirmiş? diyen o
kişi (ile aynı

Yahut altı
üstüne
gelmiş bir
kasabaya
uğrayan
kimse gibisini
görmedin
mi? Allah,
bunu
ölümünden sonra
nasıl diriltecek?
dedi. Bunun üze-
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diriltti. “Ne fikirde) mi- rine Allah,
= َم ْوتِ َهاöldükten
kadar kal- sin? Bunun onu yüz
dedi. üzerine Al- sene ölü
ُ=فَأ َ َماتَهkendisini öldürüp ُاّٰلل
َّ =Allah (da) dın?”
O da “Bir lah, onu yüz- bıraktı,
َ= ِمائَةyüz عام
gün veya bir yıl süre ile
sonra diَ =sene =ث ُ َّمsonra
günden de ölü bırakmış riltti. Na
ُ=بَ َعثَهdiriltti =قَا َلdedi = َك ْمne kadar az kaldım” ve sonra tek- kadar
dedi. “Hayır, rar hayata
kaldın?
ت
َ ْ=لَ ِبثkaldın =قَا َلdedi ُ=لَ ِبثْتkaldım yüz yıl kal- döndürerek dedi. O
dın. Öyle sormuştu: Bu da: Bir
= َي ْو ًماbir gün =أ َ ْوya da
iken yiye- halde ne ka- gün veya
ceğine, içe- dar kaldın? bir günض
َ =بَ ْعbirazı kadar =يَ ْومbir günün ceğine bak O da: Bu den daha
henüz bo- halde bir gün az kal(=قَا َلAllah) dedi =بَ ْلbilakis
zulmamış. veya bir
dım, dedi.
Bir
de
mergünden
biraz
Hayır,
ت
=yıl
َ ْ=لَ ِبثkaldın َ= ِمائَةyüz عام
َ
kebine bak. daha az bir yüz yıl
ُ =فَا ْنbak ام َك
َ ,,=إِلَ ٰىyiyeceğine Hem seni süre kaldım kaldın.
ظ ْر
ِ َطع
insanlara bir diye cevap Öyle iken
= َوش ََرابِ َكve içeceğine
ibret kılaca- vermişti. (Al- yiyeceğiKemik- lah): Hayır ne içeçeُ = َوا ْنbak ğız.
سنَّ ْه
َ َ  َيت,,=لَ ْمbozulmamış ظ ْر
lere bak.
dedi, bu hal- ğine bak;
Onları
nasıl
de bir yüzyıl henüz
ار َك
ِ  ِح َم,,= ِإلَ ٰىeşeğine
birleştirip kaldın! Yiye- bozulyerine ceğine ve
mamış,
= َو ِلن َْجعَلَ َكseni kılalım diye (böyle yaptık) yerli
koyuyoruz?” içeceğine
bir de
dedi.
Bu
hal
bak
-geçen
merkebiً=آيَةbir ibret اس
ِ َّ= ِللنinsanlar için
ona apaçık yıllar onları ne bak.
ُ = َوا ْنbak ظ ِام
َ  ْال ِع,,= ِإلَىkemiklere belli olunca: bozmamış- Hem seni
ظ ْر
“Artık Alve eşeğine insanlara
ْف
lah’ın her bak! (Biz bü- bir ibret
َ = َكيnasıl
şeye kadir tün bunları) kılacağız.
=نُ ْن ِش ُزهَاonları birbiri üstüne koyuyor olduğunu insanlara bir Kemiklere
biliyorum.” ibret olman bak, onla=ث ُ َّمsonra سوهَا
ُ = َن ْكonlara giydiriyoruz dedi.
için (yaptık). rı nasıl
Birde şu (in- birleştirip
=لَ ْح ًماet =فَلَ َّماBu işler
sanların ve yerli yerihayvanların) ne koyuَ
َ=ت َ َبيَّنaçıkça belli olunca ُ =لهona
kemiklerine yor ve
bak -onları sonra on=قَا َلdedi =أ َ ْعلَ ُمbiliyorum
nasıl birleşti- lara nasıl
rip et ile ört- et giydiri=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
=Allah
َ َّ
tüğümüzü
yoruz?
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
düşün! (Bü- dedi. Bu
َ =herşeye
tün bunlar) hal ona
=قَدِيرkadirdir
ona açıkla- apaçık
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nınca, (Şimdi) öğrendim
ki dedi, Allah
her şeye kadirdir!
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= َو ِإ ْذbir zaman =قَا َلdemişti
= ِإب َْرا ِهي ُمİbrahim ب
ِ = َرRabbim
=أ َ ِرنِيbana göster ْف
َ = َكيnasıl
=ت ُ ْحيِيdirilttiğini = ْال َم ْوت َ ٰىölüleri
(=قَا َلAllah) dedi
تُؤْ ِم ْن..=أ َ َولَ ْمyoksa inanmadın mı
(=قَا َلİbrahim) dedi ki
=بَلَ ٰىHayır (inandım) = َو ٰلَ ِك ْنfakat
ْ = ِل َيtatmin olması için
ط َمئِ َّن
=قَ ْلبِيkalbimin =قَا َلdedi
=فَ ُخ ْذo halde tut ً=أ َ ْربَعَةdördünü
َّ .. َ= ِمنkuşlardan
الطي ِْر
ص ْر ُه َّن
ُ َ=فonları alıştır = ِإلَي َْكkendine
=ث ُ َّمsonra اج َع ْل
ْ =koy علَ ٰى
َ =üzerine
= ُك ِلher = َجبَلdağın
= ِم ْن ُه َّنonlardan = ُج ْز ًءاbir parça
=ث ُ َّمsonra
ع ُه َّن
ُ =ا ْدonları (kendine) çağır
= َيأْتِين ََكsana gelecekler
س ْعيًا
َ =koşarak = َوا ْعلَ ْمbil ki
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِزيز
َ =daima üstün
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
..
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Hani İbrahim: “Rabbim, ölüleri
nasıl dirilttiğini bana
göster” deyince
“İnanmıyor
musun?”
demişti. O
da “Hayır
öyle değil,
ama kalbim
iyice mutmain olsun”
demişti.
“Öyleyse
dört çeşit
kuş al, onları kendine
alıştır. Sonra her dağ
başına onlardan birer
parça koy.
Sonra onları
çağır. Koşarak sana
gelirler. Ve
bil ki şüphesiz Allah
Aziz’dir,
Hakim’dir.

..

..

Hani İbrahim,
Ey Rabbim!
Ölüye nasıl
hayat verdiğini bana
göster! demişti. O da,
Yoksa inancın yok mu?
diye sormuştu. (İbrahim)
cevap vermişti: Hayır,
ama (görmeme izin
ver) ki kalbim
tamamen
mutmain olsun. Öyleyse
demişti Allah,
Dört kuş al
ve onlara
sana itaat
etmeyi öğret;
sonra onları
(etrafındaki)
her tepeye
ayrı ayrı sal;
sonra da çağır: uçarak
sana gelecekler. Bil ki
Allah her şeye kadirdir,
hikmet sahibidir.

..

..

2.
261

..

..

belli olunca: Artık
Allah´ın
herşeye
Kadir olduğunu
biliyorum,
dedi.
Hani İbrahim:
Rabbım,
ölüleri
nasıl dirilttiğini
bana göster, deyince.
İnanmıyor
musun?
demişti.
O da:
Hayır öyle değil,
ama kalbim iyice
mutmain
olsun,
demişti.
Öyleyse
dört çeşit
kuş al;
onları
kendine
alıştır,
sonra her
dağ başına onlardan birer
parça
koy. Sonra onları,
çağır, koşarak sana gelirler. Ve bil
ki şüphesiz Allah,
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Mallarını Al- Allah yolun- Mallarını
= َمثَ ُلdurumu
lah yolunda da mallarını Allah yoharcayanla- harcayanla- lunda inَيُ ْن ِفقُون,, َ=الَّذِينinfak edenlerin
rın durumu, rın durumu, fak edenَ
َ
her başağı kendisinden lerin du=أ ْم َوال ُه ْمmallarını
yüz taneli yedi başak rumu, her
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
yedi başak çıkan ve her başağınَ ,,=فِيyolunda اّٰلل
veren bir
başakta yüz da yüz
= َك َمث َ ِلdurumu gibidir
tohum ta- tane bulunan tane olnesine ben- bir buğday mak üzeْ َ =أ َ ْن َبتveren
= َحبَّةbir tohumun ت
zer. Allah tohumuna
re yedi
dilediğine benzer: Allah başak veس ْب َع
َ =yedi سنَابِ َل
َ =başak
kat kat verir. dilediğine kat ren taneAllah´ın lüt- kat verir; ve nin duru ُك ِل,,=فِيher س ْنبُلَة
ُ =başağında
fu geniştir, Allah her şe- mu gibiُ= ِمائَةyüz = َحبَّةtohum ُاّٰلل
O herşeyi yi kuşatan, dir. Allah,
و
=Allah
َّ َ
bilir.
her şeyi bi- dilediğine
lendir.
kat kat
ف
ُ ضا ِع
َ ُ=يkat kat verir
verir. Ve
يَشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğine ُاّٰلل
َّ = َوAllah(ın)
Allah,
Vasi´dir,
(= َوا ِسعlütfu) geniştir ع ِليم
َ =(O) bilendir
Alim´dir.
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َيُ ْن ِفقُون.. َ=الَّذِينinfak edip de
=أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
=ث ُ َّمsonra َيُتْبِعُون..= َلardından
أ َ ْنفَقُوا..= َماverdiklerinin
= َمنًّاbaşa kakmayan
أَذًى..= َو َلve eziyet etmeyenlerin
=لَ ُه ْمvardır =أ َ ْج ُر ُه ْمödülleri
..

..

..

..

..

..

Mallarını Allah yolunda
harcadıktan
sonra sadakalarını başa kakmayanlar, onur
kırma aracı
olarak kullanmayanlar, sadakalarının mükafatını Allah katında
alacaklardır.

Allah yolunda mallarını
harcayan ve
sonra iyiliklerini başa kakıp (muhtaç
kişinin duygularını) inciterek (bu)
harcamalarının değerini
düşürmeyenler mükafatlarını Rableri
katında bula-

Mallarını
Allah yolunda infak edip
de, sonra
infak ettikleri şeyin ardından başa
kakmayan ve
eziyet
etmeyenlerin mükafaatı,
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َ= ِع ْندkatında = َر ِب ِه ْمRableri
خ َْوف..= َو َلkorku yoktur
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َيَ ْحزَ نُون.. ُه ْم..= َو َلve onlar üzülmeyec

Onlar için
korku ve
üzülmek de
sözkonusu
olmayacaktır.

caklar; onlar
için artık ne
korku vardır,
ne de üzüntü.

=قَ ْولbir söz (söylemek)
= َم ْع ُروفgüzel
= َو َم ْغ ِف َرةve affetmek = َخيْرiyidir
صدَقَة
َ ,,= ِم ْنsadakadan
=يَتْبَعُ َهاpeşinden gelen =أَذًىeziyet
َ =zengindir
َّ = َوAllah غنِي
ُاّٰلل
= َح ِليمhalimdir

Tatlı söz ve
hoşgörü,
peşinden
başa kakma
ve onur
kırma gelen
sadakadan
daha iyidir.
Allah´ın
hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, O Halimdir.

أَيُّ َها..=يَاEy
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edenler
تُب ِْطلُوا..= َلboşa çıkarmayın
صدَقَاتِ ُك ْم
َ =sadakalarınızı
=بِ ْال َم ِنbaşa kakmak
= َو ْاْلَذَ ٰىve eziyet etmekle
= َكالَّذِيgibi =يُ ْن ِف ُقinfak eden
ُ= َمالَهmalını = ِرئَا َءgösteriş için
اس
ِ َّ=النinsanlara
ِ َّ = ِبAllah’a
يُؤْ ِم ُن..= َو َلinanmayan اّٰلل
= َو ْاليَ ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret
ُ=فَ َمث َلُهöylesinin durumu
= َك َمث َ ِلbenzer ki ص ْف َوان
َ =şu kayaya
علَ ْي ِه
َ =üzerinde bulunan =ت ُ َرابtoprak
ُ صابَه
َ َ =فَأona isabet ettiğinde
= َوا ِبلbir sağnak (yağmur)
ُ=فَت َ َر َكهonu bırakır
ص ْلدًا
َ =sert bir taş halinde
َيَ ْقد ُِرون..(= َلBöyleleri) elde edemezler
ش ْيء
َ ..علَ ٰى
َ =bir şey
سبُوا
َ  َك..= ِم َّماkazandıklarından
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
يَ ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
= ْالقَ ْو َمtoplumu َ= ْال َكا ِف ِرينkâfir

Ey müminler, tıpkı Allah´a ve
Ahiret gününe inanmadıkları
halde başkalarına
gösteriş olsun diye
mallarını
harcayanların yaptıkları gibi, sadakalarınızı
başa kakarak ve onur
kırma aracı
haline getirerek boşa
çıkarmayın.
Böylesi, sağanak halindeki bir
yağmura tutulunca, çır
çıplak kalan
toprakla örtülü bir kayaya benzer. Bunlar
yaptıkları
iyilikten hiçbir şey elde
edemezler.
Allah kâfir
topluluğu
doğru yola
iletmez.

Gönül alıcı
bir söz ve
başkasının
eksiğini gizlemek, peşinden incitmenin geldiği
bir yardımdan daha
hayırlıdır; ve
Allah Kendine yeterlidir,
tahammül
(hilm) Sahibidir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Servetini
gösteriş ve
övgü için
harcayan, Allah'a ve Ahiret Günü'ne
inanmayan
kişinin yaptığı gibi, iyiliğinizi başa kakarak ve
(muhtaç kimsenin duygularını) inciterek yardımlarınızı değersiz hale
sokmayın:
Onun hali,
üzerinde (biraz) toprak
bulunan yumuşak bir
kayanın hali
gibidir, bir
sağanak vurunca onu
sert ve çıplak
bırakıverir.
Bu gibilerin,
yaptıkları
(hayırlı) işlerinden hiçbir
kazançları
olmaz: zira
Allah, hakikati reddeden bir toplumu hidayete erdirmez.

= َو َمث َ ُلdurumu da
َيُ ْن ِفقُون,, َ=الَّذِينinfak edenlerin
=أ َ ْم َوالَ ُه ُمmallarını =ا ْبتِغَا َءkazanmak
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ ضا
َ = َم ْرrızasını اّٰلل
= َوتَثْ ِبيتًاve kökleştirmek için
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,= ِم ْنkendilerindekini (imanı)
= َك َمث َ ِلbenzer = َجنَّةbir bahçeye
= ِب َرب َْوةtepe üzerinde bulunan
صابَ َها
َ َ =أdeğince = َوابِلbol yağmur
ْ َ =فَآتveren =أ ُ ُكلَ َهاürününü
ت
ض ْعفَي ِْن
ِ =iki kat =فَإ ِ ْنeğer
ُص ْب َها
ِ ي,,=لَ ْمdeğmese bile
َ َ=فçisinti olur
= َوابِلyağmur طل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızı
صير
ِ َ=بgörmektedir

Buna karşılık mallarını
Allah´ın rızasını elde
etmek ve
gönüllerindeki imanı
pekiştirmek
için harcayanların durumu da
yüksekçe
bir tepedeki
bol yağmur
alarak ürünlerini iki kat
olarak veren ve bol
yağmur
görmediğinde de
mutlaka çisinti gören
verimli bir
bahçe gibidir. Hiç kuşkusuz ne
yaparsanız
Allah onu
bilir.
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Servetlerini
Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain
olarak harcayanların
durumu (ise),
verimli topraklar üzerindeki bahçe
gibidir: Bir
sağanak vurur, bu sayede ürün iki
misli artar;
sağanak olmadığı zaman da hafif
yağmur (düşer oraya).
Ve Allah yaptığınız her
şeyi görür.

İçinizden bi- Sizden biriُّ=أَيَ َودister mi ki =أ َ َحد ُ ُك ْمbiriniz
ri ister mi ki, niz, içinden
ır- ırmaklar
َت َ ُكون..=أ َ ْنolmasını ُ =لَهkendisinin altından
maklar akan akan ve çeşit
bir hurma çeşit meyve
= َجنَّةbir bahçesi
ve üzüm
ile dolu bir
ن َِخيل..= ِم ْنhurmalardan
bağı olsun, hurma ve
bağda her asma bahçe= َوأ َ ْعنَابve üzümlerden
türlü meyve sine sahip
bu- olmayı -ama
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltından ağacı
lunsun ve sonra da sahayli yaş- dece (bakıار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
lanmış ol- ma muhtaç)
duğu halde zayıf çocukفِي َها..ُ=لَهiçinde bulunan
bakıma
larıyla yaşlıَّ
muhtaç
çolığa terkedil ُك ِل..= ِم ْنher çeşit ت
ا
ر
م
ث
ال
=meyvası
ِ َ َ
cukları var- meyi- ve
ken bu bağ sonra kızgın
ُصابَه
َ َ = َوأkendisine geldiğinde
ansızın
bir kasırga= ْال ِكبَ ُرihtiyarlık
esen bir
nın bahçeye
samyeline isabet edip
ذ ُ ِريَّة..ُ= َولَهve çocuklarının bulunduğu tutularak onu tamayanıp kül men kasıp
ضعَفَا ُء
ُ =aciz صابَ َها
َ َ =فَأisabet etsin olsun. İşte kavurmasını
dü- ister mi?
صار
َ = ِإ ْعbirden bir kasırga =فِي ِهonlara Allah,
şünürsünüz Belki düşüsize
nürsünüz diْ َاحت َ َرق
=نَارateşli ت
ْ َ=فyakıp kül etsin diye
ayetlerini ye Allah meböyle açık sajlarını size
= َك ٰذَ ِل َكböylece =يُ َب ِي ُنaçıklıyor
..
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açık anlatı- böylece açık-

İbn Kesir

Rabbları
katındadır. Onlara korku
yoktur.
Ve mahzun da
olacak
değillerdir.
Bir tatlı
dil, bir af,
peşinden
eziyet gelecek sadakadan
daha hayırlıdır.
Ve Allah
Gani´dir,
Halim´dir.

Ey iman
edenler;
Allah´a ve
ahiret gününe
inanmayıp, insanlara
gösteriş
için malını harcayan kimse gibi
sadakalarınızı başa kakma
ve eziyet
etmekle
heder
etmeyin,
O gösteriş yapanın hali;
üzerinde
toprak
bulunan
kayanınki
gibidir.
Şiddetli
bir yağmur isabet ettiğnde
onu katı
bir taş halinde bırakır. Onlar kazandıklarından hiç
bir şey
elde
edemezler. Allah
kafirler
güruhunu
hidayete
erdirmez.
Allah´ın
rızasını
kazanmak ve
kalblerindekini
sağlamlaştırmak
için mallarını infak edenlerin hali,
bir tepedeki güzel bir
bahçenin
haline
benzer.
Kuvvetli
bir sağanak düşünce;
yemişlerini iki kat
verir. Bol
yağmur
yağmasa
bile bir çisenti bulunur ve
Allah işlediklerinizi görür.
Biriniz ister mi ki;
hurmalardan ve
üzümlerden bir
bahçesi
olsun, altından
ırmaklar
aksın,
içinde her
çeşit
meyve
bulunsun
da; kendisi ihtiyarlamış,
çocukları
da güçsüz kalmışken;
bahçesi
ateşli bir
kasırga
ile yanıversin.
Düşünesiniz diye
Allah, si-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ِ = ْاْليَاayetleri
َّ =Allah =لَ ُك ُمsize ت
ُاّٰلل
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=تَت َ َف َّك ُرونdüşünürsünüz

yor.

lar.
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ze ayetlerini böyle
açıklar.

Ey mümin- Siz ey imana Ey iman
أَيُّ َها,,= َياEy
ler, kazan- ermiş olan- edenler;
dıklarınızın lar! Kazandı- kazandıkَّ
ُ
آ َمنوا,, َ=الذِينiman edenler
temiz ve ka- ğınız güzel larınızın
liteli olanları şeylerden ve iyilerden
=أ َ ْن ِفقُواinfak edin
ile sizin için topraktan si- ve size
َ ,,= ِم ْنiyilerinden
ت
topraktan zin için bitir- yerden
ِ ط ِي َبا
yetiştirdikle- diğimiz
çıkardıkس ْبت ُ ْم
َ  َك,,= َماkazandıklarınızın
rimizden
(ürünler)den larımızsadaka ve- başkaları için dan infak
أ َ ْخ َر ْجنَا,,= َو ِم َّماve çıkardığımız
rin, sakın harcayın;
edin.
kendiniz
ama
harcaَ
=لَ ُك ْمsizin için ض
ِ  ْاْل ْر,, َ= ِمنyerden göz yum- mak için, si- Kendiniz
göz
madan
alze
verildiğinyummaت َ َي َّم ُموا,,= َو َلkalkışmayın
mayacağı- de küçümser dan alıcınız, adi ve şekilde ba- sı olmaَ ِ= ْال َخبkötü şeyleri
ُ ِم ْنه,,يث
kalitesi bo- kışlarınızı
dığınız
zuk şeyleri çevirmeden bayağı
َ=ت ُ ْن ِفقُونsadaka vermeye
vermeye
kabul etme- şeyleri
آخذِي ِه
ِ  ِب,,= َولَ ْست ُ ْمkendiniz alamayacağını kalkışma- yeceğiniz vermeye
yın. İyi bilin bayağı şeyle- yeltenz ضوا
ُ ت ُ ْغ ِم,,أ َ ْن,,=إِ َّلgöz yummadan ki Allah´ın ri seçmeyin. meyin. Ve
hiçbir şeye Ve bilin ki Al- bilin ki;
=فِي ِهondan = َوا ْعلَ ُمواBilin ki
ihtiyacı yok- lah kendine Allah,
tur, övülmek yeterlidir, her Gani´dir,
َ=أ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
O´na mah- zaman övgü- Hamid´dir.
َ =zengindir = َح ِميدövülmüştür sustur. ye layık
غ ِني
olandır.
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Şeytan fa- Şeytan sizi
َ ش ْي
َّ =الŞeytan
ُ ط
ان
kirlikle kor- fakirlik ihtiُ=يَ ِعدُك ُمsize vaad eder = ْالفَ ْق َرfakirliği kutarak size mali ile korcimriliği, kö- kutur ve cimtülük işle- riliği telkin
= َويَأ ْ ُم ُر ُك ْمve size emreder
meyi emre- eder. Oysa
َاء
der. Oysa Allah, size
ِ = ِب ْالفَ ْحشçirkin şeyleri yapmayı
Allah size bağışlamasıَّ = َوAllah ise = َي ِعد ُ ُك ْمsize vadediyor kendi katın- nı ve lütfunu
ُاّٰلل
dan bağış- vaad eder:
ً = َم ْغ ِف َرةbağışlama
lama ve bol Allah kudret
vaa- ve egemenً
ُ= ِم ْنهkendi tarafından = َوفَضَْلve lütuf nimet
deder. Al- likte sınırsızlah´ın lütfu dır, her şeyi
َّ = َوŞüphesiz Allah’ın
ُاّٰلل
geniştir, O bilendir.
(= َوا ِسعlütfu) geniştir ع ِليم
َ =(O) bilendir herşeyi bilir.

Şeytan
sizi fakirlik ile korkutarak,
çirkin
şeyleri
emreder.
Allah ise
size mağfiret ve
bolluk
vaadeder.
Allah,
Vasi´dir,
Alim´dir.

=يُؤْ ِتيverir = ْال ِح ْك َم َةHikmeti
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğine = َو َم ْنkimseye
ت
َ ْ=يُؤverilen َ= ْال ِح ْك َمةHikmet
ُ
ي
َ ِأوت,,=فَقَ ْدverilmiştir = َخي ًْراhayır
يرا
ً = َك ِثçok يَذَّ َّك ُر,,= َو َماbunu anlamaz
=إِ َّلbaşkası
ب
ِ  ْاْل َ ْلبَا,,=أُولُوakıl sahiplerinden

O hikmeti
dilediğine
verir. Kime
hikmet verilmişse ona
çok hayırlı
birşey verilmiş demektir. Bunu ancak
akıl sahipleri düşünüp
anlayabilirler.

Hikmeti
dilediğine
verir. Kime de
hikmet
verilmişse
şüphesiz
ki, ona
pek çok
hayır verilmiştir.
Bunu ancak akıl
sahibleri
anlar.

أ َ ْنفَ ْقت ُ ْم..= َو َماne infak ederseniz
نَفَقَة..= ِم ْنnafaka olarak =أ َ ْوveya
=نَذَ ْرت ُ ْمne adarsanız
نَ ْذر..= ِم ْنadak olarak =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ُ= َي ْعلَ ُمهonu bilir
َّ = ِلzalimler için
= َو َماyoktur َلظا ِل ِمين
صار
َ أ َ ْن..= ِم ْنhiçbir yardımcı

Verdiğiniz
her nafakayı, adadığınız her
adağı kuşku
yok ki, Allah
bilir. Zalimler için bir
yardımcı
yoktur.
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Eğer sadaت ُ ْبد ُوا,,= ِإ ْنaçıktan verirseniz
kaları açıktan verirseت
ِ صدَقَا
َّ =الsadakaları
niz bu güzeldir. Şa=فَ ِن ِع َّماne güzeldir ي
ه
=bu
َ ِ
yet onları
= َوإِ ْنeğer =ت ُ ْخفُوهَاonları gizler
kimse görmeden fa= َوتُؤْ تُوهَاve verirseniz
kirlere verirseniz bu si= ْالفُقَ َرا َءfakirlere =فَ ُه َوbu
zin için daha hayırlıdır
= َخيْرdaha iyidir =لَ ُك ْمsizin için
ve bu, birkısım günah= َويُ َك ِف ُرve kapatır ع ْن ُك ْم
َ =sizin
larınızın silinmesine
ْ
س ِيئَاتِ ُك ْم
,,
ن
م
=günahlarınızdan
bir
kısmın
ِ
َ
vesile olur.
Allah yapı ُاّٰلل
َّ = َوAllah
tıklarınızdan
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızdan
haberdardır.
= َخ ِبيرhaberdardır
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ْس
َ =senin üzerine
َ =لَيdeğildir علَي َْك
= ُهدَا ُه ْمonları hidayet etmek
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah’tır
=يَ ْهدِيdoğru yola ileten
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
ت ُ ْن ِفقُوا..= َو َماverdiğiniz
 َخيْر..= ِم ْنher hayır
=فَ ِِل َ ْنفُ ِس ُك ْمkendiniz içindir
َت ُ ْن ِفقُون..= َو َماinfak edersiniz
= ِإ َّلancak =ا ْب ِتغَا َءkazanmak için
ِ َّ =Allah’ın
= َو ْج ِهrızasını اّٰلل
ت ُ ْن ِفقُوا..= َو َماverdiğiniz
 َخيْر..= ِم ْنher hayır
ف
َّ =ي َُوtastamam verilir =إِلَ ْي ُك ْمsize
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dilediğine
hikmet bağışlar ve her
kime hikmet
bağışlanmışsa doğrusu
ona en büyük servet
verilmiş demektir. Ama
derin kavrayış sahipleri
dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz.
Çünkü, başkaları için her
ne harcarsanız ve neyi
(harcamak
için) adarsanız, Allah
onu mutlaka
bilir. Ve (hayırda bulunmayı engelleyerek) zulüm işleyenler, kendilerine yardım
edecek kimse bulamazlar.
Yardımları
açıktan yapmanız güzeldir; ama
muhtaca gizlice vermeniz
sizin için daha hayırlı
olur ve günahlarınızın
bir kısmını
bağışlatır. Allah yaptığınız
her şeyden
haberdardır.

Onları doğru yola getirmek sana
düşmez,
ancak Allah
dilediğini
doğru yola
iletir. Hayır
amacıyla ne
infak ederseniz bu
kendiniz
içindir. Zaten siz sırf
Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz. Yaptığınız her
hayır amaçlı
harcamanın
karşılığı size eksiksiz
olarak verilir, kesinlikle

(Ey Peygamber,) İnsanları hidayete erdirmek senin
işin değil, zira ancak Allah, dilediğini
hidayete erdirir. Ve yalnız Allah'ın
rızasını kazanmak için
harcamanız
şartıyla, başkalarına her
ne iyilik yaparsanız bu
kendi yararınızadır: Çünkü yapacağınız her iyilik
size olduğu
gibi geri dönecek ve size haksızlık

Nafakadan ne
harcadınız ise
veya
adaktan
ne adadınızsa;
şüphesiz
ki Allah
onları bilir. Zulmedenlerin hiç
yardımcıları yoktur.
Sadakaları açıktan verirseniz ne
güzel.
Eğer onları gizler
de fakirlere öyle
verirseniz
bu, sizin
için daha
hayırlıdır.
Ve onunla günahlarınızdan
bir kısmını yarlığar. Allah, her
ne yaparsanız haberdardır.
Onları hidayete
erdirmek
sana
düşmez.
ALlah, dilediğini
hidayete
erdirir.
Hayır
namına
ne infak
ederseniz
kendinizedir. Zaten yalnız
Allah rızasını
kazanmak için
infak
edersiniz.
Verdiğiniz
her hayır
tam olarak size
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= َوأ َ ْنت ُ ْمve siz
ْ ُ ت..= َلasla zulmedilmez
َظلَ ُمون

size haksız- yapılmayalık yapılcaktır.
maz.

اء
ِ (= ِل ْلفُقَ َرSadakalar) fakirler içindir
ص ُروا
ِ أ ُ ْح,, َ=الَّذِينkapanıp kalan
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
َيَ ْست َ ِطيعُون,,= َلgüçleri yoktur
ض ْربًا
َ =gezmeye
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
سبُ ُه ُم
َ =يَ ْحonları sanırlar
= ْال َجا ِه ُلbilmeyenler =أ َ ْغنِ َيا َءzengin
ف
ِ ُّالتَّعَف,, َ= ِمنutangaçlıklarından dolayı
=ت َ ْع ِرفُ ُه ْمonları tanırsın
= ِب ِسي َما ُه ْمsimalarından
َ َيسْأَلُون,,= َلistemezler
اس
َ َّ=النinsanlardan =إِ ْل َحافًاısrarla
ت ُ ْن ِفقُوا,,= َو َماyaptığınız ne varsa
 َخيْر,,= ِم ْنhayırdan =فَإ ِ َّنşüphesiz
َّ =Allah =بِ ِهonu ع ِليم
َ =bilir
َاّٰلل

Kendilerini
Allah yoluna
adamış, bu
yüzden yeryüzünde
(dünyalık
için) koşmaya fırsat
bulamayan
ve hayaları
yüzünden.
tanımayanlar tarafından varlıklı
sanılan fakirlere yardım edin.
Sen onları
yüz ifadelerinden tanırsın. Yüzsüzlük edip
hiç kimseden birşey
istemezler.
Yaptığınız
her hayır
amaçlı harcamayı
kuşku yok ki
Allah bilir.

(Ve) Allah
yoluna kendilerini tamamen adamış
oldukları için
yeryüzünde
(rızık aramak
niyetiyle) gezip dolaşamayan muhtaçlar(a yardım edin).
(Onların durumunun)
farkında olmayan, onları zengin
zanneder,
çünkü (istemekten) çekinirler; (ancak) sen onları (bazı)
özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız
bir şekilde istemekten kaçınırlar. Ve
onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu
Allah hepsini
bilir.

َيُ ْن ِفقُون.. َ=الَّذِينinfak edenlerin
=أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını =بِاللَّ ْي ِلgece
ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüz = ِس ًّراgizli
ًع ََل ِن َية
َ = َوve açık =فَلَ ُه ْمvardır
=أ َ ْج ُر ُه ْمödülü َ= ِع ْندyanında
= َربِ ِه ْمRableri
خ َْوف..= َو َلkorku yoktur
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َيَ ْحزَ نُون.. ُه ْم..= َو َلve onlar üzülmeyec

Mallarını
gecegündüz, gizli-açık Allah
yolunda
harcayanların mükâfatı
Allah katında verilecektir. Onlar
için bir korku sözkonusu değildir ve onlar
üzülmezler
de.

Servetlerini
(Allah rızası
için) gece ve
gündüz, gizlice ve açıkça harcayanlar, mükafatlarını Rablerinin katında
göreceklerdir: onlara ne
korku vardır,
ne de üzülürler.

َيَأ ْ ُكلُون,, َ=الَّذِينyiyenler الربَا
ِ =Riba
َ َيقُو ُمون,,= َلkalkamazlar = ِإ َّلancak
= َك َماgibi = َيقُو ُمkalkarlar
ُ َّيَت َ َخب,,=الَّذِيçarptığı kimse
ُ طه
َ ش ْي
َّ =الşeytanın
ُ ط
ان
 ْال َم ِس,, َ= ِمنdokunup = ٰذَ ِل َكbu
=بِأَنَّ ُه ْمonların =قَالُواdemelerindendir
= ِإنَّ َماşüphesiz = ْالبَ ْي ُعalışveriş de
= ِمثْ ُلgibidir الر َبا
ِ =riba
= َوأ َ َح َّلoysa helal kılmıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
= ْالبَ ْي َعalış-verişi
= َو َح َّر َمharam kılmıştır الربَا
ِ =ribayı
=فَ َم ْنkime ُ = َجا َءهgelir de
َ = َم ْو ِعbir öğüt
ظة
 َربِ ِه,,= ِم ْنRabbinden
(=فَا ْنت َ َه ٰىribadan) vazgeçerse
ُ =فَلَهkendisinindir
ف
َ ,,= َماgeçmişte olan
َ َسل
ُ= َوأ َ ْم ُرهve işi de
ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىAllah’a kalmıştır = َو َم ْنkim
َ ع اد
َ =tekrar (ribaya) dönerse
=فَأُو ٰلَئِ َكonlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş = ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaklardır

Faiz yiyenler şeytan
tarafından
çarpılmış
kimseler gibi ayağa
kalkarlar,
Bu onların
«alış- veriş
de faiz gibidir» demelerinden dolayıdır. Oysa Allah
alış- verişi
helâl, faizi
ise haram
kılmıştır.
Kim kendisine Rabbinden bir
öğüt gelirgelmez faiz
yemeye son
verirse
geçmişte
aldığı faizler
kendisinden
geri alınmaz. Onun
işi Allah ´a
kalmıştır.
Fakat kimler
tekrar faizciliğe dönerlerse onlar,
orada ebedi
olarak kalmak üzere
Cehennemliktirler.

Faiz yiyenler,
şeytanın
çarptığı kimseler gibi
davranırlar;
çünkü onlar
Alışveriş de
bir tür faizdir!
derler. Halbuki Allah
alışverişi helal ve faizi
haram kılmıştır. Bu
nedenle, kim
Rabbinin
öğüdünü dinler ve hemen
(faizden)
vazgeçerse,
evvelki kazançlarını
koruyabilir ve
onun hakkında karar
vermek artık
Allah'a kalır;
ona, (faize)
geri dönenlere gelince;
içinde yaşayıp kalacakları ateşe
mahkum
olanlar işte
böyleleridir.

=يَ ْم َح ُقmahveder ُاّٰلل
َّ =Allah
الربَا
ِ =ribayı = َوي ُْربِيartırır
ت
ِ صدَقَا
َّ = َوAllah
َّ =الsadakaları ُاّٰلل
ُّي ُِحب..= َلsevmez = ُك َّلhiçbir
= َكفَّارinkârcıları =أَثِيمgünahkar

Allah faizi
eritir. Buna
karşılık sadakaları artırır. Allah
(haramda
ısrar eden)
hiçbir günahkar kâfiri
sevmez.

=إِ َّنşüphesiz
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينiman edenler
ع ِملُوا
َ = َوve işler yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الsalih (güzel)
= َوأَقَا ُمواve kılanlar َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآت َ ُواve verenler َ الز َكاة

Onlar ki
inandılar, iyi
işler yaptılar, namazı
kıldılar ve
zekatı verdiler. Rabbleri
katında mükafatları
kendilerine
mutlaka verilecektir.
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ödenir.
Ve siz,
haksızlığa uğratılmazsınız.
Sadakalarınızı,
kendilerini Allah
yoluna
vermiş
olup da
yeryüzünde dolaşmayan
ve tanımayanların; hayalarından
dolayı onları zengin zannettikleri
yoksullara verin.
Onları
yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük
ederek
insanlardan bir
şey istemezler.
Hayırdan
ne infak
ederseniz
şüphesiz
Allah onu
bilir.
Onlar ki;
mallarını
gece ve
gündüz,
gizli ve
açık infak
ederler.
İşte onların mükaafatı
Rabbları
katındadır. Onlar
için korku
da yoktur,
üzülecek
de değillerdir.

Faiz yiyenler
ancak,
şeytan
çarpan
kimsenin
kalktığı
gibi kalkarlar.
Bu, onların: Zaten
alış-veriş
faiz gibidir, demelerinden dolayıdır.
Halbuki
Allah,
alış-verişi
helal, faizi
haram
kılmıştır.
Kime
Rabbından bir
öğüt gelir
de faizcilikten
vazgeçerse,
geçmiş
olanlar
kendisine
ve hakkındaki
hüküm
Allah´a
aittir. Kim
de dönerse, onlar
cehennem yaranıdırlar,
orada
temelli
kalacaklardır.
Allah faizli
Allah faizi
kazançları mahvebereketten der, samahrum
dakaları
eder, ama
artırır. Ve
karşılıksız
Allah hiçyardımları
bir gükat kat arttı- nahkar
rarak bere- kafiri
ketlendirir. sevmez.
Allah, inatçı
nankörleri ve
günahta ısrarlı olanları
sevmez.
İmana ermiş İman edip
olanlar, doğ- salih
ru ve yararlı amel işleişler yapan- yenlerin,
lar, namazla- namaz kırında dikkatli lıp zekat
ve devamlı verenlerin
olanlar ve
Rabbları
karşılıksız
katında
yardımda bu- mükafaatlunanlar; işte ları varonlar müka- dır. Onlar
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=لَ ُه ْمişte onların =أ َ ْج ُر ُه ْمödülleri
َ= ِع ْندyanındadır = َر ِب ِه ْمRableri
خ َْوف,,= َو َلkorku yoktur
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َ َي ْحزَ نُون,, ُه ْم,,= َو َلve onlar üzülmeyec
,,

,,

,,

İbn Kesir

Onlar için
artık korku
sözkonusu
değildir, onlar hiç
üzülmeyeceklerdir

fatlarını Rablerinden alacaklardır ve
onlara ne
korku vardır,
ne de üzülürler.

için korku
yoktur ve
üzülecek
de değillerdir.

Ey müminler, Allah´tan korkun ve eğer
mümin iseniz henüz
elinize
geçmemiş
faizi almaktan vazgeçin.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Allah'a
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun ve eğer
(gerçekten)
müminseniz
faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin;
çünkü eğer
böyle yapmazsanız, bilin ki Allah'a
ve Elçisine
savaş açmış
olursunuz.
Ama eğer
tevbe ederseniz, anaparanız(ı geri
almay)a hak
kazanırsınız:
Böylece ne
haksızlık
yapmış ne
de haksızlığa
uğramış
olursunuz.

Ey iman
edenler;
Allah´tan
korkun.
Eğer
mü´minler
den iseniz, faizden kalanı bırakın.
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أَيُّ َها..= َياey
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edenler
=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َوذَ ُرواbırakın (almayın)
ي
َ  َب ِق..= َماgeri kalan kısmı
الربَا
ِ .. َ= ِمنribadan =إِ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمidiyseniz َ= ُمؤْ ِمنِينinanıyor
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Eğer böyle
=فَإ ِ ْنeğer
yapmazsanız Allah ve
ُ
ْ
َ
تَفعَلوا,,=ل ْمböyle yapmazsanız
Resulü tara=فَأْذَنُواbilin = ِب َح ْربsavaşa açıldığını fından açılmış bir saِاّٰلل
vaşla karşı
َّ ,, َ= ِمنAllah
karşıya olسو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisi (tarafından)
duğunuzu
bilin. Eğer
= َو ِإ ْنeğer =ت ُ ْبت ُ ْمtevbe ederseniz
faizciliğe
tevbe eder=فَلَ ُك ْمsizindir وس
ُ = ُر ُءana
seniz ana
sermaye si=أ َ ْم َوا ِل ُك ْمmalınız
zin olur.
ْ
Böylece ne
َتَظ ِل ُمون,,= َلne haksızlık edersiniz
haksızlık
ْ ُ ت,,= َو َلne de haksızlığa uğratılırs etmiş ve ne
َظلَ ُمون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

de haksızlığa uğramış
olursunuz.
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= َو ِإ ْنeğer (borçlu) َ= َكانise
عس َْرة
ُ ..=ذُوdarlık içinde
=فَن َِظ َرةbeklemek (lazımdır)
س َرة
َ  َم ْي..= ِإلَ ٰىbir kolaylığa (çıkıncaya) ka
ْ َ = َوأeğer
dar ن
صدَّقُوا
َ َ =تsadaka olarak bağışlarsanız
= َخيْرdaha hayırlıdır =لَ ُك ْمsizin için
= ِإ ْنeğer َت َ ْعلَ ُمون..= ُك ْنت ُ ْمbilirseniz
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

Eğer borçlunuz darda
ise eli genişleyinceye
kadar ona
mühlet tanıyın. Eğer bilirseniz,
alacağınızı
bağışlamanız sizin
hesabınıza
daha hayırlıdır.

Allah ´a dö= َواتَّقُواsakının =يَ ْو ًماşu günden
neceğiniz
sonra hiç
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceğiniz = ِفي ِهonda ve
kimseye
haksızlık
ِاّٰلل
َّ ,,=إِلَىAllah’a =ث ُ َّمsonra
edilmeksizin
herkese ka=ت ُ َوفَّ ٰىtastamam verilecek
zancının
نَ ْفس,,= ُك ُّلherkese
eksiksiz olarak verileْ َسب
ت
َ  َك,,= َماkazandığı = َو ُه ْمve onlara ceği günden
ْ ي,,= َلhaksızlık edilmeyecektir korkun.
َُظلَ ُمون
,,

,,

,,

,,

,,
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Ancak (borçlu) güç durumda ise,
rahatlayıncaya kadar ona
bir vade verin; eğer bilirseniz, bir
karşılık beklemeden
(borcu tamamiyle)
silmek, sizin
kendi iyiliğinize olacaktır.
Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin
kazancının
kendisine
eksiksiz geri
verileceği ve
hiç kimsenin
haksızlığa
uğratılmayacağı günü
aklınızdan
çıkarmayın.

Ey mümin- Siz ey imana
أَيُّ َها..=يَاey
ler, birbirini- ermiş olanbelirli bir lar! Ne zaَّ
َ
آ َمنُوا.. َ=الذِينiman edenler = ِإذاzaman ze
süre sonra man belli bir
 ِبدَيْن..=تَدَا َي ْنت ُ ْمbirbirinize borç verdiğiniz ödenmek vade ile borç
üzere borç verir veya
أ َ َجل..= ِإلَ ٰىsüreye kadar
verdiğiniz alırsanız yazaman bu- zıyla tesbit
س ًّمى
َ = ُمbelirli bir ُ=فَا ْكتُبُوهonu yazın nu yazın. edin. Bir yaİçinizden bi- zıcı, tarafsız
ْ= َو ْليَ ْكتُبyazsın =بَ ْي َن ُك ْمaranızda
ri bunu dü- olarak onu
bir şe- kaydetsin.
ْ
= َكاتِبbir yazıcı = ِبال َع ْد ِلadaletle rüst
kilde yaz- Ve hiçbir yasın. Yazan zıcı, Allah'ın
ب
َ ْ يَأ..= َو َلkaçınmasın (yazsın)
kimse onu ona öğrettiği
َ
gibi yazmayı
ْ
= َكاتِبyazıcı ب
َ ُ يَكت..=أ ْنyazmaktan Allah´ın
kendisine reddetmesin:
= َك َماşekilde ُعلَّ َمه
َ =kendisine öğrettiği öğrettiği gibi öylece, olduyazmayı
ğu gibi yazَّ =Allah’ın ْ=فَ ْل َي ْكتُبyazdırsın
ihmal etme- sın. Borçlaُاّٰلل
sin. Bu he- nan kaydet= َو ْلي ُْم ِل ِلyazdırsın
sabı yazıcı- tirsin, Rabbiya borçlu ne karşı so ْال َح ُّق..علَ ْي ِه
َ ..=الَّذِيüzerinde hak olan (b taraf yaz- rumluluğudırsın. Ama nun bilincinorçlu) ق
ِ َّ = َو ْل َيتkorksun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan Rabbi olan de olsun ve
Allah´tan
taahhüdünُ= َربَّهRabbi olan
korksun da den bir şey
bu hesabı eksiltmesin.
َس
ْ يَ ْبخ..= َو َلeksik etmesin
yazdırırken Ve eğer borç
ُ= ِم ْنهondan (borcundan)
hiçbir şeyi altına girenin
eksik bıakli veya beش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi =فَإ ِ ْنeğer َ= َكانise rakmasın. deni bir zaafı
Eğer borçlu varsa veya
 ْال َح ُّق..علَ ْي ِه
َ ..=الَّذِيborçlu olan kimse taraf aptal, kendisi (işzayıf ya da lemi) kaydetس ِفي ًها
َ =aklı ermez =أ َ ْوyahut
nasıl yazdı- tirebilecek
racağını
durumda deَ
ض ِعيفًا
=zayıf
و
أ
=ya
da
َ
ْ
bilmeyen bi- ğilse, onun
ri ise yaz- menfaatini
يَ ْست َ ِطي ُع..= َلgüç yetiremiyecek
dırma işle- kollamakla
mini onun görevli olan
ي ُِم َّل..=أ َ ْنkendisi yazdırmaya
yerine dü- kimse, onu
فَ ْلي ُْم ِل ْل..= ُه َوyazdırsın ُ= َو ِليُّهvelisi rüst bir şe- adil bir şekilkilde velisi de kaydettir=بِ ْالعَ ْد ِلadaletle
yapsın. Bu sin. Ve içiişleminize nizden iki er= َوا ْست َ ْش ِهد ُواşahid tutun
erkekleri- kek şahit tunizden iki tun; eğer iki
ش ِهيدَي ِْن
َ =iki şahidi
kişiyi şahit erkek bu..
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tutunuz,

lunmazsa,

Böyle
yapmazsanız,
bunun Allah´a ve
peygambere karşı
bir harb
olduğunu
bilin. Şayet tevbe
ederseniz, sermayeniz
sizindir.
Hem
haksızlık
yapmamış, hem
de haksızlığa
uğratılmamış
olursunuz.
Borçlu
darda ise,
kolaylığa
kadar
beklemelidir. Eğer
bilirseniz,
sadaka
olarak
bağışlamanız sizin için
daha hayırlıdır.
Hem öyle
bir günden sakının ki; o
gün, Allah´a
döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı
tamamıyle ödenecek. Onlara haksızlık
edilmeyecektir.
Ey iman
edenler;
muayyen
bir vaad
ile borçlandığınız
zaman,
onu yazın. Aranızda bir
katib de
doğrulukla yazsın.
Yazan;
Allah´ın
kendisine
öğrettiği
gibi yazmaktan
çekinmesin, yazsın. Hak
kendi
üzerinde
olan da
yazdırsın.
Rabbı
olan Allah´tan
korksun
da ondan
bir şey
eksiltmesin. Şayet
borçlu sefih, küçük
veya
kendisi
söyleyip
yazdıramayacak
durumda
ise; velisi
dosdoğru
yazdırsın.
Erkeklerinizden iki
de şahid
yapın.
Eğer ki
erkek bu-
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 ِر َجا ِل ُك ْم..= ِم ْنerkeklerinizden
=فَإ ِ ْنeğer  َي ُكونَا..=لَ ْمyoksa
= َر ُجلَي ِْنiki erkek =فَ َر ُجلbir erkek
ان
ِ َ = َو ْام َرأَتiki kadın
َض ْون
َ ت َ ْر..= ِم َّم ْنrazı olduğunuz
ُّ ال.. َ= ِمنşahidlerden
اء
ِ َش َهد
ض َّل
ِ َ ت..=أ َ ْنta ki şaşırırsa
= ِإ ْحدَا ُه َماkadınlardan biri
=فَتُذَ ِك َرhatırlatması için = ِإ ْحدَا ُه َماbir
= ْاْل ُ ْخ َر ٰىdiğeri
ب
َ ْ يَأ..= َو َلkaçınmasınlar
ُّ =الşahidler = ِإذَاzaman
ش َهدَا ُء
عوا
ُ ُ د..= َماçağrıldıkları
تَسْأ َ ُموا..= َو َلüşenmeyin
ُت َ ْكتُبُوه..=أ َ ْنyazmaktan
يرا
ً ص ِغ
َ =az olsun =أ َ ْوveya
يرا
ً = َك ِبçok olsun
أ َ َج ِل ِه..= ِإلَ ٰىonu süresine kadar
ُ س
= ٰذَ ِل ُك ْمbu ط
َ =أ َ ْقdaha adaletli
َّ =Allah
َ= ِع ْندkatında ِاّٰلل
= َوأ َ ْق َو ُمdaha sağlam
َّ = ِللşahidlik için
ِش َهادَة
= َوأ َ ْدن َٰىdaha elverişlidir
ت َ ْرتَابُوا..=أ َ َّلkuşkulanmamanız için
= ِإ َّلyalnız َت َ ُكون..=أ َ ْنolursa
ً ارة
ِ = َحpeşin
َ =تِ َجticaret ً اض َرة
ِيرو َن َها
ُ =تُدhemen alıp vereceğiniz
=بَ ْينَ ُك ْمaranızda ْس
َ =فَلَيyoktur
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize = ُجنَاحbir günah
ت َ ْكتُبُوهَا..=أ َ َّلonu yazmamanızdan ötürü
= َوأ َ ْش ِهد ُواşahid tutun
تَبَايَ ْعت ُ ْم..= ِإذَاalışveriş yaptığınız zaman d
a ار
َّ ض
َ ُي..= َو َلasla zarar verilmesin
= َكاتِبyazana da
ش ِهيد
َ ..= َو َلşahide de = َو ِإ ْنeğer
(=ت َ ْف َعلُواbir zarar) yaparsanız
ُ=فَإِنَّهşüphesiz سوق
ُ ُ=فkötülük olur
=بِ ُك ْمkendinize = َواتَّقُواkorkun
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = َويُ َع ِل ُم ُك ُمsize öğretiyor
َّ =Allah ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
ش ْيء
َ ..=بِ ُك ِلherşeyi ع ِليم
َ =bilir
..
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eğer iki erkek şahit
bulunmaz
ise karşılıklı
olarak
onayladığınız bir erkek
ile iki kadını
şahit tutunuz, ta ki biri yanılınca
öbürü ona
hatırlatsın.
Şahitler
çağrıldıklarında gitmemezlik
etmesinler.
Borç küçük
olsun büyük
olsun onu
vadesini belirterek
yazmaktan
üşenmeyiniz. Bu Allah katında
en dürüstçe
şahitlik için
en sağlam
ve sizi şüpheden uzak
tutacak en
kestirme
yoldur. Yalnız aranızda peşin bir
alışveriş
olursa bu işlemi yazıya
geçirmemenizin sakıncası yoktur. Alışveriş yaparken
de şahit tutun. Ne yazana ne de
şahide zarar verilmesin. Eğer
bunlara zarar verirseniz kendi
hesabınıza
fasık olmuş,
günaha
girmiş olursunuz. Allah´tan korkun. O size
nasıl hareket edeceğinizi gösteriyor. Allah
herşeyi bilir.

..

..
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kabul edebileceğiniz
kimselerden
bir erkek ve
iki kadını şahit tutun ki
onlardan biri
hata yaparsa
diğeri ona
hatırlatabilsin. Ve şahitler çağrıldıklarında reddetmesinler.
Küçük olsun
büyük olsun,
her anlaşma
maddesini
vade tarihi ile
birlikte yazmaya üşenmeyin: Bu,
Allah nazarında daha
adil, kanıtlanma açısından daha
güvenilir ve
(sonra) sizi
şüpheye
düşmekten
alıkoymakta
daha uygun
olandır. Ama
eğer (aranızdaki muamele,) birbirinize
doğrudan
doğruya devredeceğiniz
hazır mallar
ile ilgiliyse
onu yazmamanızda bir
mahzur yoktur. Ve birbirinizle alış
veriş yapacağınız zaman bir şahit
bulundurun,
ancak ne yazıcı ne de
şahit bir zarara uğramasın; eğer onlara (zarar
verici bir iş)
yaparsanız,
unutmayın ki,
bu, sizin için
günahkarca
bir davranış
olacaktır. Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun,
çünkü sizi
eğiten Allah'tır ve Allah, her şeyin
bilgisine sahiptir.

Eğer yolcu- Eğer seya= َو ِإ ْنve eğer = ُك ْنت ُ ْمolur da
lukta olur da hatte iseniz
işlemlerinizi ve bir yazıcı
سفَر
َ =seferde
َ ,,علَ ٰى
yazacak bi- bulamazsaَ
rini bulanız, alınmış
َ
ت ِجد ُوا,,= َول ْمbulamazsanız
mazsanız, taahhütler ile
= َكاتِبًاyazacak birini
karşılıklı
yetinilebilir:
olarak alı- ancak eğer
=فَ ِرهَانrehinler (yeter)
nan rehinler birbirinize
yeterlidir. güveniyorsaضة
َ = َم ْقبُوalınan
Eğer birbiri- nız, kendisinize güve- ne güven
َأ َ ِمن,,=فَإ ِ ْنgüvenirseniz
nerek borç duyulan, bu
işlemi yap- güvene uyضا
ً بَ ْع,,ض ُك ْم
ُ =بَ ْعbirbirinize
mış iseniz gun davrankendisine sın ve Rab=فَ ْلي َُؤ ِدödesin
güvenilen bine karşı
َّ
ُ
ْاؤ
َ ت ِمن,,=الذِيkendisine güvenilen kimse kimse bor- sorumlulucunu öde- ğunun bilinَِّ = َو ْليَتkorksun sin. Rabbi cinde olsun.
ُ=أ َ َمانَتَهemanetini ق
olan AlVe şahit olاّٰلل
lah´tan
duğunuz şeyi
َ َّ =Allah’tan ُ= َربَّهRabbi olan
korksun.
gizlemeyin;
ت َ ْكت ُ ُموا,,= َو َلgizlemeyin
Sakın şahit- zira, onu gizsakla- leyen kalben
َّ =الşahidliği = َو َم ْنkimsenin liği
َ ش َهادَة
mayın. Kim vebal altın=يَ ْكت ُ ْم َهاonu gizleyen ُ=فَإِنَّهşüphesiz şahitliği dadır; ve Alsaklı tutarsa lah yaptığınız
onun kalbi her şeyin
=آثِمgünahkardır ُ=قَ ْلبُهkalbi
günahkar- tüm bilgisine
dır. Hiç
sahiptir.
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
kuşkusuz
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızı ع ِليم
َ =bilir ne yapar,,
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sanız Allah
onu bilir.
Göklerdeki=Allah’ındır
lerin ve yer..
.. =göklerde ne varsa dekilerin
hepsi Al..
..
=ve yerde ne varsa lah´ındır.
İçinizdekini
=eğer
=açıklasanız da
açığa vursanız da
..
.. =içlerinizdekini
gizli tutsanız da Allah
=veya
=gizleseniz de
sizi onun
yüzünden
=sizi hesaba çeker
hesaba çe=onunla
=Allah
=bağışlar ker. Sonra
dilediğini affeder ve di=kimseyi
=dilediği
lediğini
azaba çarp=azabeder
=kimseyi
tırır. Hiç
=dilediği
=Allah
şüphesiz Allah´ın her..
..
=herşeye
şeye gücü
yeter.

ِِ َّّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ َما فِي ال
ض
ِ َو َما فِي ْاْل َ ْر
َو ِإ ْن
ت ُ ْبدُوا
َما ِفي أ َ ْنفُ ِس ُك ْم
أ َ ْو
ُت ُ ْخفُوه
يُ َحا ِس ْب ُك ْم
ِب ِه
فَ َي ْغ ِف ُر
َّ
ُاّٰلل
ِل َم ْن
يَشَا ُء
ِب
َم ْن
ُ َويُ َعذ
َيشَا ُء
َّ َو
ُاّٰلل
ش ْيء
َ علَ ٰى ُك ِل
َ
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Göklerdeki
ve yerdeki
her şey Allah'a aittir.
Aklınızdan
geçeni açıklasanız da
gizleseniz de
Allah sizi
onun için hesaba çekecektir; ve
sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır:
Zira Allah her
şeye kadirdir.

İbn Kesir

lamazsa
şahidlerden razı
olacağınız bir erkek, biri
unuttuğunda diğeri ona
hatırlatacak iki
kadın
olabilir.
Şahidler
çağrıldıklarında
çekinmesinler.
Borç, büyük veya
küçük olsun onu
müddeti
ile beraber yazmaktan
üşenmesin. Bu,
Allah yanında
adalete
daha uygun, şahidlik için
daha sağlam, şüpheye
düşmemenize
de daha
yakındır.
Ancak
aranızda
peşin
alış-veriş
olursa
onu yazmamanızda size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda
şahid tutun. Yazana da
şehadet
edene de
zarar verilmesin.
Şayet zarar verecek olursasanız;
o zaman,
kendinize
dokunacak bir
kötülük
olur. Allah´tan
korkun.
Allah size
öğretiyor.
Allah her
şeyi bilir.
Eğer seferde olur
da yazacak kimse
bulamazsanız;
alınan rehinler yeter. Şayet
birbirinize
güvenirseniz güvenilen
kimse
Rabbı
olan Allah´tan
korksun
da borcunu ödesin. Bir de
şehadeti
gizlemeyin. Onu
gizleyenin
kalbi günahkardır. Allah
yaptıklarınızı bilir.

Göklerde
ve yerde
olanların
hepsi Allah´ındır.
İçinizdekini açıklasanız
da, gizleseniz de
Allah sizi
onunla
hesaba
çeker.
Sonra dilediğini
bağışlar
dilediğini
azablandırır. Ve
Allah,
herşeye
Kadir´dir.
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=قَدِيرkadirdir
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َ=آ َمنinandı سو ُل
ُ الر
َّ =Resul
أ ُ ْن ِز َل,,= ِب َماindirilene = ِإلَ ْي ِهkendisine
 َربِ ِه,,= ِم ْنRabbinden
َ= َو ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler de = ُكلhepsi
ِ َّ = ِبAllah’a
َ=آ َمنinandı اّٰلل
= َو َم ََلئِ َكتِ ِهmeleklerine
= َو ُكتُبِ ِهKitaplarına
س ِل ِه
ُ = َو ُرve peygamberlerine
نُفَ ِر ُق,,= َلayırdetmeyiz (dediler)
َ=بَيْنarasını =أ َ َحدhiçbirini
س ِل ِه
ُ  ُر,,= ِم ْنO’nun elçilerinden
= َوقَالُواve dediler ki س ِم ْعنَا
َ =İşittik
َ َ = َوأve itaat ettik
ط ْعنَا
ُ =bağışlamanı dileriz
غ ْف َران ََك
= َربَّنَاRabbimiz = َو ِإلَي َْكsanadır
ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş(ümüz)

Elçi ve o'nunla birlikte
olan müminler, Rabbi tarafından o'na
indirilene
inanırlar:
Hepsi, Allah'a, meleklerine, vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O'nun elçilerinden hiç
biri arasında
ayrım yapmazlar ve:
İşittik ve itaat
ettik. Bize
mağfiret et
ey Rabbimiz,
zira bütün
yolculukların
varış yeri
Sensin! derler.

Peygamber de,
iman
edenler
de O´na
indirilene
inandı.
Hepsi de
Allah´a,
meleklerine, kitablarına,
peygamberlerine
iman etti.
O´nun
peygamberlerinden hiçbirinin arasını tefrik
etmeyiz.
İşittik ve
itaat ettik.
Affını dileriz, ey
Rabbımız. Dönüş Sana´dır,
dediler.

ف
َّ
ُ َل يُ َك ِل
ُاّٰلل
سا
ِإ َّل
ً نَ ْف
ُو ْس َع َها
لَ َها
ْ َسب
ت
َ َما َك
علَ ْي َها
َ َو
ْ َسب
ت
َ َ َما ا ْكت
َربَّنَا
اخ ْذنَا
ِ َل ت ُ َؤ
ِإ ْن نَ ِسينَا
أ َ ْو
َ أ َ ْخ
طأْنَا
َربَّنَا
َو َل ت َ ْح ِم ْل
علَ ْينَا
َ
ص ًرا
َك َما
ْ ِإ
َُح َم ْلتَه
علَى
َ
الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِلنَا
َربَّنَا
َو َل ت ُ َح ِم ْلنَا
َ َما َل
طاقَةَ لَنَا بِ ِه
ْف
عنَّا
ُ َواع
َ
َوا ْغ ِف ْر
لَنَا
ار َح ْمنَا
ت
َ أ َ ْن
ْ َو
َم ْو َلنَا
ص ْرنَا
ُ فَا ْن
علَى
ْالقَ ْو ِم
َ
َْال َكافِ ِرين

Allah hiç
kimseye taşıyabileceğinden daha
fazlasını yüklemez: Kişinin yaptığı
her iyilik
kendi lehinedir, her kötülük de kendi
aleyhine. Ey
Rabbimiz!
Unutur veya
bilmeden hata yaparsak
bizi sorgulama! Ey Rabbimiz! Bizden
öncekilere
yüklediğin
gibi bize de
ağır yükler
yükleme! Ey
Rabbimiz!
Güç yetiremeyeceğimiz
yükleri bize
taşıtma! Ve
günahlarımızı affet, bizi
bağışla ve
rahmetini
yağdır üstümüze! Sen
Yüce Mevlamızsın, hakikati inkar
eden topluma karşı bize
yardım et!

Allah,
kimseye
gücünün
yeteceğinden
fazlasını
yüklemez. Kazandığı
lehine,
yüklendiği
aleyhinedir. Ey
Rabbımız, unuttuk veya
yanıldıysak sorumlu
tutma bizi. Ey
Rabbımız, bizden öncekilere
yüklediğin
gibi bize
de ağır
yük yükleme. Ey
Rabbımız, bize
gücümüzün yetmeyeceğini yükleme. Affet bizi,
bağışla
bizi. Sen
Mevlamızsın.
Kafirler
güruhuna
karşı yardım et bize.
Elif, Lam,
Mim.

Peygamber
kendisine
Rabbi tarafından indirilen gerçeklere
inandı,
müminler
de. Hepsi
birlikte Allah´a,
O´nun meleklerine,
O´nun kitaplarına ve
O´nun peygamberlerine inandılar. ´Onun
peygamberlerinden
hiçbirini diğerlerinden
ayırmayız.
Duyduk ve
uyduk. Günahlarımızı
bağışlamanı
dileriz, ey
Rabbimiz,
dönüşümüz
sanadır´
dediler.»
Allah hiç
.. =teklif etmez
=Allah
kimseye
kapasitesini
=kimseye
=başkasını
aşacak bir
yükümlülük
=gücünün yettiğinden
yüklemez.
Herkesin
=(herkesin) kendine
kazandığı
.. =kazandığı
iyilik kendi
yararına ve
=aleyhinedir
işlediği kötülük de
.. =işlediği (kötülük) de
kendi zararınadır. Ey
=Rabbimiz
Rabbimiz,
eğer unuta.. =bizi sorumlu tutma
cak ya da
yanılacak
.. =unutur
=ya da
olursak bizi
=yanılırsak
=Rabbimiz
sorumlu
tutma. Ey
..
=yük yükleme
=bize Rabbimiz,
bizden ön=ağır
=gibi
cekilere
yüklemiş
=yüklediğin
=üzerine
olduğun gibi
bize de ağır
..
..
=bizden öncekilerin
yük yükleme. Ey
=Rabbimiz
Rabbimiz,
..
=bize yükleme
bize gücümüzün yet.. ..
.. .. =gücümüzün yetme meyeceği
yükü taşıtdiği şeyleri
=affet
=bizi
ma, bizi affet, günah=bağışla
=bizi
larımızı ba=bize merhamet et
=sen ğışla, bize
merhamet
eyle, sen
=bizim sahibimizsin
mevlamızsın bizim.
=bize yardım eyle
Kâfirlere
=karşı
=toplumuna
karşı yardım et bize.
=kâfirler
,,
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=المElif lam mim
,,

,,

َّ =Allah ki = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
ُاّٰلل
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ي
ُّ = ْال َحdaima diri
(= ْالقَيُّو ُمyaratıklarını) koruyup yöneticidir
..

..

..

3.
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..

=ن ََّز َلindirdi علَي َْك
َ =sana
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı ق
ِ = ِب ْال َحhak ile
ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayıcı olarak
يَدَ ْي ِه,, َبَيْن,,= ِل َماkendinden öncekini
= َوأ َ ْنزَ َلindirmişti َ =الت َّ ْو َراةTevrat
اْل ْن ِجي َل
ِ ْ = َوve İncil’i de
,,

,,

,,

,,

,,

ِم ْن قَ ْب ُل
ُهدًى
اس
َوأ َ ْنزَ َل
ِ َِّللن
ِإ َّن
َْالفُ ْرقَان
الَّذِينَ َكفَ ُروا
ِ َّ
ت
اّٰلل
ِ بِآيَا
لَ ُه ْم
عذَاب
َ
شدِيد
َ
َّ َو
ُاّٰلل
ع ِزيز
َ
..

Elif-LamMim.

O, kendinden başka
bir ilâh bulunmayan,
diri ve yarattıklarını
gözetip yöneten Allah´tır.

ALLAH,
Kendisinden
başka ilah
olmayan,
sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı
ve dayanağı
olan, her şeyi
hükmüne,
iradesine
bağlı kılan
yaratıcı!
(Geçmişte
vahyedilenlerden) bugüne ulaşan
doğru haberleri tasdik
eden bu ilahi
kelamı sana
safha safha
indiren O'dur.
Tevrat'ı ve
İncil'i de O
indirmişti;

Allah,
O´ndan
başka hiç
bir İlah
yoktur.
Hayy ve
Kayyum´dur.

Geçmişte insanlığa yol
gösterici olarak; yine O
indirmişti,
doğruyla eğriyi birbirinden ayırd
etmeye yarayan gerçeklik bilgisini... Allah'ın
mesajlarını
inkara şartlanmış olanlara gelince;
onları acı bir
azap bekle-

Daha önce. İnsanlara yol
gösterici
olarak.
Furkan´ı
da indirdi.
Muhakkak ki Allah´ın
ayetlerini
inkar
edenler
için, gerçekten
şiddetli
azab vardır. Allah,

Sana daha
önceki semavi kitapları onaylayan hakk
içerikli kitabı
indirdi. Daha önce de
insanlara
doğru yolu
göstermek
için Tevrat´ı
ve İncil´i indirmişti.
Doğru ile
..
=daha önce
eğriyi birbirinden ayı=yol gösterici olarak
ran bu kitabı da aynı
=insanlara
=indirdi
amaçla in=Furkan’ı da
=muhakkak ki dirdi. Allah´ın ayet..
=inkâr edenlere
lerini inkâr
edenleri
=ayetlerini
=Allah’ın
ağır bir
azap bek=onlara vardır
=bir azab
lemektedir.
Hiç kuşku=çetin
=Allah
suz Allah
üstün iradeli
=daima üstündür
ve intikam
alıcıdır.
,,
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Elif LâmMim.
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Sana kitabı hak
ile ve
kendisinden öncekileri
doğrulayıcı olarak indirdi. Ve
Tevart´ı
ve İncil´i
indirdi.
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İbn Kesir

mektedir: Zira Allah kudret sahibidir,
kötülüğü cezalandırandır.
Hiç şüphe- Göklerde ve
siz, ne yer- yerde hiçbir
de ve ne
şey Allah'tan
gökteki hiç- saklı değildir.
bir şey Allah
için gizli değildir.

Aziz´dir,
intikam
sahibidir.

الَّذِي..= ُه َوO’dur
ص ِو ُر ُك ْم
َ ُ=يsizi şekillendiren
 ْاْل َ ْر َح ِام..=فِيrahimlerde ْف
َ = َكيgibi
=يَشَا ُءdilediği = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ُ = ْالعَ ِزazizdir
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

Size döl yataklarında
dilediği biçimi veren
O´dur.
O´ndan
başka ilah
yoktur. O,
üstün iradeli
ve hikmet
sahibidir.

Rahimlerde
size istediği
şekli veren
O'dur.
O'ndan başka ilah yoktur, O kudret
sahibi, hikmet sahibidir.

Sizi rahimlerde
dilediği
gibi şekillendiren
O´dur.
O´ndan
başka hiç
bir ilah
yoktur. O,
Aziz´dir,
Hakim´dir.

الَّذِي,,= ُه َوO =أ َ ْنزَ َلindirdi
علَي َْك
َ =sana اب
َ َ = ْال ِكتKitabı
ُ= ِم ْنهOnun =آ َياتbazı ayetleri
= ُم ْح َك َماتmuhkemdir (ki) = ُه َّنonlar
=أ ُ ُّمanasıdır ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
= َوأُخ َُرdiğerleri de
= ُمتَشَا ِب َهاتmüteşabihdir
َالَّذِين,,=فَأ َ َّماolanlar
قُلُو ِب ِه ْم,,=فِيkalblerinde =زَ يْغeğrilik
َ=فَ َيت َّ ِبعُونardına düşerler
َتَشَابَه,,= َماmüteşabihlerinin ُ= ِم ْنهonun
=ا ْبتِغَا َءçıkarmak = ْال ِفتْنَ ِةfitne
= َوا ْب ِتغَا َءbulmak için
=تَأ ْ ِوي ِل ِهonun te’vilini = َو َماoysa
=يَ ْعلَ ُمbilmez ُ=تَأ ْ ِويلَهonun te’vilini
= ِإ َّلbaşka kimse ُاّٰلل
َّ =Allah’tan
َالرا ِس ُخون
َّ = َوileri gidenler
 ْال ِع ْل ِم,,=فِيilimde َ=يَقُولُونderler
=آ َمنَّاinandık =بِ ِهOna = ُكلhepsi
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatındandır = َر ِبنَاRabbimiz
يَذَّ َّك ُر,,= َو َماdüşünüp öğüt almaz
=إِ َّلbaşkası
ب
ِ  ْاْل َ ْلبَا,,=أُولُوsağduyu sahiplerinden

Sana bu Kitab´ı indiren
O´dur. Bu
Kitab´ın bir
kısım ayetleri kesin
anlamlı
(muhkem)dir,
bunlar onun
özünü oluştururlar. Diğer kısmı
da birden
çok anlamlı
(müteşabih)dir.
Kalplerinde
eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve
keyfi yorumlar yapmak
amacı ile bu
kitabın birden çok anlamlı ayetlerinin ardına
düşerler.
Oysa onların yorumunu sadece
Allah bilir.
Köklü bilgiye sahip
olanlar ise
«Bu Kitab
´a inandık,
O bütünü ile
Allah katından gelmiştir» derler.
Bunu ancak
aklı başında
olanlar düşünebilirler.

İlahi kelamın
özü olan açık
ve kesin hükümlü mesajlar ile müteşabihleri
kapsayan bu
ilahi kelamı
sana bahşeden O'dur.
Kalpleri hakikatten sapmaya meyilli
olanlar, sırf
kafaları karıştır(acak
şeyler
bul)mak için
ve ona (keyfi) anlamlar
yüklemek
amacıyla ilahi kelamın
müteşabih
olarak ifade
edilen kısmına uyarlar;
oysa Allah'tan başka
kimse onun
kesin anlamını bilemez.
Bu yüzden
bilgide derinleşenler şöyle derler: Biz
ona inanırız:
(ilahi kelamın) tümü
Rabbimizdendir; derin
kavrayış sahipleri dışında kimse
bundan ders
almasa da.

(= َربَّنَاOnlar derler ki) Rabbimiz
ت ُ ِز ْغ..= َلeğriltme =قُلُوبَنَاkalblerimizi
َ=بَ ْعدsonra
 َهدَ ْيتَنَا..= ِإ ْذbizi doğru yola ilettikten
لَنَا.. ْ= َوهَبbize ver
لَد ُ ْن َك..= ِم ْنkatından
ً= َر ْح َمةbir rahmet = ِإنَّ َكkuşkusuz sen
ت
َ =أ َ ْنyalnız sen
اب
ُ = ْال َو َّهçok bağış yapansın

(Böyleleri
şöyle der):
«Ey Rabbimiz, bizleri
doğru yola
ilettikten
sonra kalplerimizi
kaydırma,
bize katından rahmet
bağışla,
kuşkusuz
sen bağışı
bol olansın.

Ey Rabbimiz!
Bizi doğru
yola ilettikten
sonra kalplerimizi hakikatten (bir
daha) saptırma ve bize
rahmetini
bağışla:
Sensin (hakiki) Lütuf
Sahibi.

Sana kitabı indiren
O´dur.
O´nun
bazı ayetleri muhkemdir ki
bunlar; kitabın
anasıdır.
Diğer bir
kısmı da
müteşabihlerdir.
İşte kalblerinde
eğrilik bulunanlar;
fitne çıkarmak
ve te´vile
yeltenmek için
müteşabih olanlara uyarlar. Halbuki onun
gerçek
te´vilini,
ancak Allah bilir.
İlimde derinleşmiş
olanlar:
Biz ona
inandık,
hepsi
Rabbımızın katındadır,
derler.
Ancak
akıl sahibleri
düşünebilirler.
Ey Rabbımız; bizi, hidayetine erdirdikten
sonra
kalblerimizi eğriltme.
Katında
bize rehmet lutfet.
Şüphesiz
en çok
lütfeden
Sen´sin
Sen.

= َربَّنَاRabbimiz =إِنَّ َكsen mutlaka
ام ُع
ِ = َجtoplayacaksın اس
ِ َّ=النinsanları
= ِليَ ْومbir günde
ْب
َ  َري,,= َلasla şüphe olmayan
=فِي ِهkendisinde =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
ُ ي ُْخ ِل,,= َلdönmez
َ َّ =Allah ف
َ= ْال ِمي َعادsözünden

Ey Rabbimiz, sen geleceği kuşkusuz olan
bir günde
insanları
kesinlikle biraraya getireceksin.
Hiç şüphesiz Allah
sözünden
caymaz.

Ey Rabbimiz!
(Geleceğine)
hiç şüphe
olmayan o
Gün'ü görüp
yaşamaları
için mutlaka
insanlığı bir
araya toplayacaksın: Allah vaadini
yerine getirmekten asla
kaçınmaz.

= ِإ َّنşüphesiz var ya
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
ي
َ ِت ُ ْغن..=لَ ْنyarar sağlamaz
ع ْن ُه ْم
َ =onlara =أ َ ْم َوالُ ُه ْمne malları
أ َ ْو َلد ُ ُه ْم..= َو َلne de çocukları
ِاّٰلل
َ =hiçbir
َّ .. َ= ِمنAllah’a karşı ش ْيئًا
ٰ
= َوأُولَئِ َكişte = ُه ْمonlar
ُ= َوقُودyakıtıdırlar ار
ِ َّ=النateşin

Kafirlere gelince onların
ne malları
ve ne de
evlatları Allah´ın karşısında hiç bir
işlerine yaramaz. Onlar Cehennem ateşinin yakacağıdırlar.

Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,
ne dünya
malları ne de
çocukları Allah'a karşı
onlara en
ufak bir fayda sağlamaz:
İşte onlardır
ateşin yakıtı
olanlar!

ب
ِ ْ= َكدَأdurumu gibi =آ ِلailesinin
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ= َوالَّذِينve onlardan öncekil

Tıpkı Firavunoğulları
gibi, daha
öncekilerin
durumu gibi. Onlar
ayetlerimizi

Firavun halkının ve onlardan önce
yaşayanların
başına gelenlerin aynısı (onların

ا ْنتِقَام..=ذُوöç alandır
..
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= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah’a
يَ ْخفَ ٰى,,= َلgizli kalmaz
ش ْيء
َ ,,علَ ْي ِه
َ =hiçbir şey
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
اء
َّ ال,, ِفي,,= َو َلve gökte
ِ س َم
,,
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Şüphesiz
ki; gökte
ve yerde
hiç bir
şey Allah´a gizli
kalmaz.
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Ey Rabbımız;
muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir
günde insanları
toplayacak
Sen´sin.
Şüphesiz
ki Allah
vaadinden dönmez.
Doğrusu
küfredenlerin; malları ve
çocukları
Allah´a
karşı onlara bir
şey sağlamaz. Ve
onlar ateşin yakıtıdırlar.

Tıpkı Firavun hanedanının
ve onlardan öncekilerin
yaptığı
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= َكذَّبُواonlar da yalanladılar
= ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizi
=فَأ َ َخذَ ُه ُمonları yakaladı ُاّٰلل
َّ =Allah da
=بِذُنُو ِب ِه ْمgünahlarıyla ُاّٰلل
َّ = َوAllah’ın
ُ شدِيد
َ =çetindir ب
ِ = ْال ِعقَاcezası

yalanladılar.
Allah da
günahları
yüzünden
onların yakalarına yapıştı. Hiç
kuşkusuz
Allah´ın
azabı ağırdır.

başına da
gelecek):
Onlar mesajlarımızı yalanladılar ve
Allah günahlarından dolayı onları
hesaba çekti:
çünkü Allah
karşılık vermede şedittir.

=قُ ْلsöyle
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenlere
َست ُ ْغلَبُون
َ =yenileceksiniz
َ= َوت ُ ْحش َُرونve sürüleceksiniz
 َج َهنَّ َم..= ِإلَ ٰىcehenneme
س
َ ْ(= َو ِبئorası) ne kötü
ُ = ْال ِم َهادbir döşektir

Kafirlere de
ki: «Yenilecek ve cehenneme
sürüleceksiniz´ : Orası ne fena
bir barınaktır.

Hakikati inkara şartlanmış olanlara de ki:
Siz (teslim
olup) boyun
eğecek ve
cehenneme
toplanacaksınız, ne kötü
bir mesken(dir o)!
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İbn Kesir

gibi. Onlar ayetlerimizi yalanladılar
da Allah
günahlarından
dolayı onları yakalayıverdi.
Allah
azabı çok
şiddetli
olandır.
Küfredenlere: Siz,
mutlaka
yenileceksiniz.
Ve toplanıp cehenneme
sürüleceksiniz,
orası ne
kötü döşektir, de.

(Bedir sa- Savaşta kar- Karşıla=قَ ْدmuhakkak
vaşında)
şı karşıya
şan iki
karşılaşan
gelen
iki
orَ
ل ُك ْم,, َ= َكانsizin için vardır =آيَةbir ibret iki grubun duda sizin topluluğun dudurumunda için bir işaret rumlarınفِئَتَي ِْن,,=فِيşu iki toplulukta
sizin için ib- vardı: bir or- da sizin
= ْالتَقَتَاkarşılaşan =فِئَةbir topluluk
ret dersi
du Allah için için ibret
vardır. Ta- savaşırken vardır. Bi=تُقَاتِ ُلçarpışıyordu
raflardan bi- diğeri O'nu ri, Allah
ri Allah yo- inkar ediyor- yolunda
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
lunda sava- du. (Önceki- döğüşüler,) kendi
yordu.
ُ
= َوأ ْخ َر ٰىöteki de = َكا ِف َرةnankördü şıyordu,
öbürü ise gözleriyle di- Diğeri ise,
kafirdi ve ğer tarafı
kafirdi.
=يَ َر ْونَ ُه ْمonları görüyorlardı
karşı tarafı kendilerinin Onlar,
gözleri ile iki misli (ka- öbürleri= ِمثْلَ ْي ِه ْمiki katı
kendilerinin labalık) gör- nin kendiْ= َرأgözleriyle kendilerinin
iki katı ola- düler: Ama lerinin iki
 ْال َعي ِْن,,ي
َ
rak görüyor- Allah, diledi- katı olَّ = َوAllah ُ=ي َُؤيِدdestekler
lardı. Hiç
ğini yardıduklarını
ُاّٰلل
kuşkusuz mıyla güç- gözleriyle
ص ِر ِه
ْ َ=بِنyardımıyla
Allah diledi- lendirir. Ba- görüyorğini yardımı kın, bunda lardı. Al َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini = ِإ َّنelbette
ile destek- görecek göz- lah, dileٰ
Bu
leri olan her- diğini
ذَ ِل َك,,= ِفيbunda ً =لَ ِعب َْرةbir ibret vardır ler.
olayda basi- kes için mu- yardımıy= ِْلُو ِليolanlar için ار
َ = ْاْل َ ْبgözleri ret sahipleri hakkak bir la destekِ ص
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hesabına
ibret dersi
vardır.

ders vardır.

Kadınlara, Kadınlara,
َ= ُزيِنsüslü (cazip) gösterildi
evlâdlara, çocuklara, altartı bi- tın ve gümüş
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara ُّ=حُبaşırı düşkünlük tartı
riktirilmiş al- (cinsin)den
tın ve gü- birikmiş haَّ =الzevklere
ت
ِ ش َه َوا
müşe, otla- zinelere, soyğa yayılmış lu atlara, sıاء
ِ س
ِ .. َ= ِمنkadınlardan
َ الن
atlara, kü- ğırlara ve
َ= َو ْالبَنِينoğullardan
çükbaş
arazilere yöhayvanlara
nelik dünyevi
ير
ِ = َو ْالقَنkantarlarca
ِ َاط
ve ekinlere zevkler insakarşı aşırı noğlu için
َ = ْال ُمقَ ْنyığılmış
ط َر ِة
tutkunluk çekici kılıninsanlara mıştır. Bütün
َّ
ب
ِ الذ َه.. َ= ِمنaltından
cazip göste- bu zevkler bu
ْ
rildi. Bunlar dünya hayaض ِة
َّ = َوال ِفve gümüşten
dünya ha- tında tadılaْ
yatının ni- bilir, ama
= َو ْال َخ ْي ِلatlardan س َّو َم ِة
م
ال
=salma
َ ُ
metleridir. hedeflerin en
= َو ْاْل َ ْن َع ِامdavarlardan
Oysa asıl güzeli Allah
varılacak katında olaث
ِ = َو ْال َح ْرve ekinlerden (gelen)
yer Allah
nıdır.
katındadır.
= ٰذَ ِل َكbunlar (sadece) ع
ُ = َمتَاgeçimidir
= ْال َح َيا ِةhayatının =الدُّ ْن َياdünya
َّ = َوAllah’ın ُ= ِع ْندَهyanındadır
ُاّٰلل
= ُحس ُْنgüzel ب
ِ = ْال َمآvarılacak yer
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Size De ki: Size o
=قُ ْلde ki =أ َ ُؤن َِبئ ُ ُك ْمsize söyleyeyim mi? Deki:
bunlardan (dünyevi
daha hayırlı zevkler)den
=بِ َخيْرdaha iyisini
olanı haber daha hayırlı
vereyim mi? olan şeyleri
 ٰذَ ِل ُك ْم,,= ِم ْنbunlardan
Takvalılar haber vereاتَّقَ ْوا,, َ= ِللَّذِينkorunanlar için vardır
için Rabble- yim mi? Alri katında lah'a karşı
َ= ِع ْندkatında = َربِ ِه ْمRableri
sürekli ka- sorumluluk
lacakları, al- bilinci duyan= َجنَّاتcennetler =ت َ ْج ِريakan
tından ır- lar için Rabmaklar akan leri katında,
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
Cennetler, mesken olael değme- rak içinden
َ
ْ
ْ
ار
ه
ن
اْل
=ırmaklar
ُ َ
miş eşler ve ırmaklar geAllah´ın
çen hasbahَ=خَا ِلدِينsürekli kalacakları
hoşnutluğu çeler, temiz
vardır. Hiç eşler ve Al=فِي َهاiçinde = َوأ َ ْز َواجve eşler
kuşkusuz lah'ın güzel
َ = ُمtertemiz
ط َّه َرة
Allah kulla- kabulü varrını hakkıyla dır. Ve Allah,
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’ın görür.» kulların(ın
= َو ِرض َْوانve rızası اّٰلل
kalplerin)deki
َّ = َوAllah صير
ِ َ=بgörür
ُاّٰلل
her şeyi görür.
ْ
= ِبال ِع َبا ِدkullarını
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َيَقُولُون.. َ(=الَّذِينonlar ki) derler
= َربَّنَاRabbimiz = ِإنَّنَاgerçekten biz
=آ َمنَّاinandık لَنَا..=فَا ْغ ِف ْرbağışla
=ذُنُوبَنَاbizim günahlarımızı
= َوقِنَاbizi koru اب
َ َ عذ
َ =azabından
ار
ِ َّ=النateş
..
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Bu kimseler
´Ey Rabbimiz, inandık, günahlarımızı affeyle, bizleri
Cehennem
ateşinin
azabından
koru´ derler.

Ey Rabbimiz!
(Sana) inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi
ateşin azabından emin
kıl diyenlerin:

ler. Görebilenler
için bunda ibret
vardır.
Kadınlarından
oğullarından, kantar kantar
altın ve
gümüşten, nişanlı atlardan,
develerden ve
ekinlerden gelen
zevklere
aşırı düşkünlük;
insanlar
için süslenip hoş
göründü.
Bunlar
dünya
hayatının
geçimidir.
Oysa gidilecek
yerin güzel olanı
Allah katındadır.
De ki: Size bunlardan
daha hayırlısını
haber vereyim mi?
Takvaya
erenler
için, altından
ırmaklar
akan
cennetler
vardır.
Orada
devamlı
kalacaklardır.
Tertemiz
eşler ve
Allah´ın
rızası
vardır. Ve
Allah kullarını
hakkıyla
görendir.
Onlar ki:
Ey Rabbımız; biz
gerçekten
iman ettik, artık
günahlarımızı bize bağışla ve o
ateş azabından
bizleri koru diyenler,

Kelime Meali
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Bunlar sabırlılar, samimî bağlılar, gönülden kulluk
edenler,
mallarını Allah yolunda
harcayanlar
ve seher
vakitlerinde
günahlarının bağışlanmasını
dileyenlerdir.
Allah´tan
başka ilâh
olmadığına
ve O´nun
adaleti
ayakta tuttuğuna Allah´ın kendisi, melekler ve bilgili
kullar tanıktır. O´ndan
başka ilâh
yoktur. O
üstün iradeli
ve hikmet
sahibidir.

َصا ِب ِرين
َّ =الsabredenlerdir
َصا ِدقِين
َّ = َوالsadık olanlardır
َ= َو ْالقَانِتِينgönülden itaat edenlerdir
َ= َو ْال ُم ْن ِفقِينinfak edenlerdir
َ= َو ْال ُم ْست َ ْغ ِف ِرينistiğfar edenlerdir
ار
ِ = ِب ْاْل َ ْس َحve seherlerde
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َ =şahiddir (ki) ُاّٰلل
َّ =Allah
َش ِهد
ُ=أَنَّهşüphesiz = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
=إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve melekler
= َوأُولُوve sahipleri = ْال ِع ْل ِمilim
=قَا ِئ ًماgözeten ْط
ِ = ِب ْال ِقسadaletle
= َلyoktur َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka
ُ = ْال َع ِزazizdir
= ُه َوO’ndan يز
= ْال َح ِكي ُمhakimdir
..
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Zorluklara
sabredenlerin ve sözlerini tutanların, (Rablerine) yürekten
bağlı olanların, (servetlerini Allah yolunda) harcayanların ve
bütün kalpleriyle af dileyenlerin.

Sabredenler,
doğru
olanlar,
gönülden
ibadet
edenler,
infak
edenler
ve seherlerde Allah´tan
mağfiret
dileyenlerdir.

Allah, (bizatihi Kendisi)
ile melekler
ve hak ve
adaleti gözeten ilim sahipleri
O'ndan başka tanrı olmadığına
şahittir:
O'ndan başka tanrı yoktur, Kudret
ve Hikmet
Sahibi(dir).

Allah, şehadet etti
ki: Gerçekten
O´ndan
başka
ilah yoktur. Melekler ve
ilim sahibleri de
adaleti
ayakta tutarak buna şehadet ettiler;
O´ndan
başka
ilah yoktur. O,
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Gerçekte
Allah katında din,
İslam´dır.
Ancak kitab verilenler,
kendilerine ilim
geldikten
sonra
aralarındaki ihtirastan
dolayı ayrılığa düştüler.
Kim, Allah´ın
ayetlerini
inkar
ederse;
şüphesiz
ki Allah,
hesabı
çabuk görendir.
Seninle
tartışmaya girişirlerse:
Ben, bana uyanlarla birlikte kendimi Allah´a teslim ettim,
de. Kendilerine
kitab verilenler ve
ümmilere:
Siz de İslam oldunuz mu?
de. Eğer
İslam
olurlarsa;
doğru yola girmişlerdir.
Şayet yüz
çevirirlerse; sana,
yalnız
tebliğ etmek düşer. Ve
Allah, kullarını görendir.

Allah katın- Allah nez= ِإ َّنşüphesiz َ=الدِينdin
da geçerli dinde tek
olan din
(hak) din,
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندkatında اّٰلل
İslâm´dır. (insanın)
Kitap veri- O'na teslimiاْلس ََْل ُم
ِ ْ =İslamdır
lenler, ken- yetidir; daha
ْ ,,= َو َماayrılığa düştüler
ف
dilerine bilgi önce vahiy
َ َاختَل
geldikten verilenler,
أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilmiş olanlar
sonra karşı- kıskançlıklalıklı ihtiras- rından dolaاب
َ َ = ْال ِكتKitap (= ِإ َّلkendilerine) sadece ları yüzün- yı, kendilerianlaş- ne (hakikat)
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra  َجا َء ُه ُم,,= َماgeldikten den
mazlığa
bilgi(si) geldüştüler.
dikten sonra
ْ= ْال ِعل ُمilim =بَ ْغيًاaşırılık yüzünden
Kim Allah´ın (bu konuda)
ayetlerini farklı görüş= َب ْينَ ُه ْمaralarındaki = َو َم ْنkim
inkar eder- lere sarıldıُ=يَ ْكف ْرinkâr ederse ت
ِ =بِآيَاayetlerini se bilsin ki, lar. Allah'ın
Allah´ın he- mesajlarının
ِ َّ =Allah’ın (=فَإ ِ َّنbilsin ki) şüphesiz saplaşması doğruluğunu
اّٰلل
çok çabuk- inkar edenleاّٰلل
َ =çabuk görendir
tur.
re gelince;
َ َّ =Allah س ِري ُع
unutma, Alب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı
lah hesap
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Eğer senin- O halde (ey
=فَإ ِ ْنeğer
le tartışma- Peygamber,)
kalkışır- seninle tartıوك
َ = َحا ُّجseninle tartışmaya girişirlerse ya
larsa de ki; şanlara de ki:
=فَقُ ْلde ki ُ=أ َ ْسلَ ْمتben teslim ettim ´Ben bana Ben tüm
uyanlar ile benliğimi Alِ
ِ
birlikte tüm lah'a teslim
ي
ه
ج
و
=özümü
ّٰلل
=Allah’a
َّ
ْ
َ ِ َ
varlığım ile ettim ve baات َّ َبعَ ِن..= َو َم ِنbana uyanlar da
Allah´a tes- na tabi olan
lim oldum.´ herkes (de
= َوقُ ْلve de ki َ= ِللَّذِينkendilerine
Kendilerine öyle yaptı)!
kitap veri- Daha önce
ُ
ْ
=أوتُواverilenlere اب
َ َ =ال ِكتKitap
lenler ile ki- vahiy veriltapsız müş- miş olanlara
ُ
َ= َو ْاْل ِم ِيينve ümmilere
riklere ´Siz ve kitap ile
ُ=أَأ َ ْسلَ ْمت ْمSiz de İslam (teslim) oldunuz mu de teslim ilgisi olmaoldunuz
yanlara sor:
ْ ِ =فَإeğer =أ َ ْسلَ ُمواİslam olurlarsa mü?´ diye Siz (de) ken? ن
sor. Eğer dinizi O'na
=فَقَ ِدmuhakkak
teslim olur- teslim ettiniz
larsa doğru mi? Ve eğer
=ا ْهتَدَ ْواdoğru yolu bulmuşlardır
yola girmiş O'na teslim
olurlar. Eğer olurlarsa
= َوإِ ْنyok eğer =ت َ َولَّ ْواdönerlerse
sırt döner- muhakkak
lerse sana doğru yol
=فَإِنَّ َماartık علَي َْك
َ =sana düşen
düşen sa- üzerindedirdece duler; ama yüz
ُ= ْال َب ََلغsadece duyurmaktır
yurmaktır. çevirirlerse,
Allah kulla- unutma ki
َّ = َوAllah صير
ِ َ=بgörmektedir
ُاّٰلل
rını hakkıyle senin görevin
= ِب ْال ِعبَا ِدkulları(nın yaptıklarını)
görür.
sadece me..
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=إِ َّنşüphesiz
َيَ ْكفُ ُرون,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآيَاayetlerini اّٰلل
َ= َو َي ْقتُلُونöldürenler
َ=النَّبِيِينpeygamberleri
 َحق,,=بِ َغي ِْرhaksız yere
َ= َو َي ْقتُلُونöldürenler (var ya)
َيَأ ْ ُم ُرون,, َ=الَّذِينemredenleri
ْط
ِ =بِ ْال ِقسadaleti
اس
ِ َّالن,, َ= ِمنinsanlar arasında
=فَ َب ِش ْر ُه ْمonlara müjdele
=بِعَذَابbir azabı =أ َ ِليمacı

Allah´ın
ayetlerini
inkâr edenleri, peygamberleri
sebepsiz
olarak öldürenleri ve
adaleti emreden insanları öldürenleri
acıklı bir
azapla müjdele!

,,
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,,

,,
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sajı iletmektir: zira Allah,
yarattıklarını(n kalplerindeki her
şeyi) görür.
Allah'ın mesajlarını inkar
edenlere,
peygamberleri haksız
yere öldürenlere ve adaleti emreden
insanların
canına kıyanlara gelince, onlara
acıklı azabı
bildir.

,,

,,

Allah´ın
ayetlerini
inkar
edenlere
ve haksız
yere peygamberleri öldürenlere,
insanlardan adaleti emredenleri
öldürenlere, işte
onlara;
elem verici bir
azabı
müjdele.

,,
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=أُو ٰلَئِ َكböylece
َ ِ َحب.. َ=الَّذِينboşa çıkmıştır
ْ ط
ت
=أ َ ْع َمالُ ُه ْمonların yaptıkları
الدُّ ْن َيا..= ِفيdünyada da
ِ= َو ْاْل ِخ َرةahirette de = َو َماve yoktur
..

..

..

..

..

..

Onların
emek ve
çabaları
dünyada da
ahirette de
boşa gitmiştir. Onlara
yardım
eden bulunmaz

İşte onlardır
bu dünyada
da, öteki
dünyada da
yaptıkları boşa çıkacak
olanlar ve
onlardır hiçbir yardımcı
bulamayacak

İşte bunlar, o
kimselerdir ki;
dünya ve
ahirette
amelleri
boşa gitmiştir. Ve
onların
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=لَ ُه ْمonların
ََاص ِرين
ِ ن..= ِم ْنhiçbir yardımcıları

olanlar.

hiç yardımcıları
yoktur.

(Daha önce)
vahiyden
kendilerine
pay verilenleri bilmez misin? Onlara
aralarında
hüküm verirken Allah'ın
kelamına
başvurmaları
yolunda çağrı yapılmıştır;
ama bazısı,
inatla (ondan) yüz çevirir;

Kendilerine Kitab´tan
bir pay
verilmiş
olanları
görmedin
mi ki; aralarında
hüküm
vermen
için Allah´ın kitabına
çağırılıyorlar da,
sonra onlardan bir
zümre arkasını
çeviriyor.
Onlar,
temelli
yüz çevirenlerdendir.
Bu, onların: Sayılı
günlerden
başka bize, asla
ateş dokunmayacak,
demeleri
yüzündendir.
Ve uydurageldikleri şeyler, dinlerinde
kendilerini aldatmıştır.
Ya geleceğinden
şüphe
olmayan
bri günde
onları
topladığımız ve
kendilerine zulmedilmeden herkesin kazandığının tastamam
ödendiği
zaman
halleri ne
olacak?
De ki: Ey
mülkün
sahibi
olan Allah´ım;
Sen mülkü dilediğine verirsin.
Sen, mülkü dilediğinin
elinden
alırsın.
Sen, dilediğini aziz
edersin.
Sen, dilediğini zelil
edersin.
Hayır,
yalnız
Senin
elindedir.
Sen hiç
şüphe
yok ki her
şeye Kadirsin.
Geceyi
gündüze
geçirir,
gündüz
geceye
geçirirsin.
Ölüden
diriyi çıkarır, diriden ölüyü
çıkarırsın.
Dilediğin
kimseye
hesabsız
rızık verirsin.

..
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ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
أُوتُوا,, َالَّذِين,,= ِإلَىverilmiş olanları
َصيبًا
ِ =نbir (nasip) pay
ب
ِ  ْال ِكتَا,, َ= ِمنKitaptan
َع ْون
َ =يُ ْدçağırılıyorlar da
ِ َّ =Allah’ın
ب
ِ  ِكتَا,,=إِلَ ٰىKitabına اّٰلل
= ِليَ ْح ُك َمhüküm versin diye
= َب ْينَ ُه ْمaralarında =ث ُ َّمsonra
=يَتَ َولَّ ٰىdönüyorlar =فَ ِريقbir topluluk
= ِم ْن ُه ْمonlardan
َ ُم ْع ِرضُون,,= َو ُه ْمyüz çevirerek
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Allah´ın kitabından
kendilerine
bir pay verilmiş olanları görmedin mi?
Bunlar aralarında hüküm versin
diye Allah´ın kitabına çağırılıyorlar, fakat sonra
aralarından
bir grup bu
kitaba karşı
çıkarak sırt
çeviriyor.

olumsuz Çünkü onlar,
= ٰذَ ِل َكbu (hareketleri) =بِأَنَّ ُه ْمonların Bu
tutumları, Ateş bize
onların
birkaç gün=قَالُواdemelerindendir
´Cehennem den fazla doateşi bize kunmayacak
سنَا
َّ ت َ َم..=لَ ْنbize dokunmayacak
sayılı birkaç diye iddia
ار
gün dışında ederler: böyُ َّ=النateş =إِ َّلbaşka
dokunma- lece, uydur=أَيَّا ًماbirkaç günden = َم ْعدُودَاتsayılı yacak´ de- dukları batıl
melerinden inançlar, on= َوغ ََّر ُه ْمonları yanıltmıştır
kaynaklanı- ların (zamanyor. Onların la) itikatlarına
دِينِ ِه ْم..=فِيdinlerinde
bu iftiraları ihanet etmedinleri ko- lerine yol
 َكانُوا..= َماşeyler
nusunda
açmıştır.
kendilerini
َ=يَ ْفت َ ُرونuydurdukları
..

..

..

..

..
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yanılgıya
düşürmüştür.
Acaba ge=peki nasıl (olacak)?
=zaman
leceği kuşkusuz bir
=topladığımız
gün onların
biraraya ge=bir gün için
tirilecekleri
,, =hiç şüphe olmayan
=onda ve hiç kimseye hak=ve tastamam verilip
sızlık edilmeksizin
,,
=herkesin
herkese kazandığı ve,, =kazandığı
=ve onların
rileceği zaman halleri
,, =zulme uğratılmadığı
nice olur?

ْف
َ فَ َكي
َج َم ْعنَا ُه ْم
ِليَ ْوم
ْب
َ َل َري
ْ َو ُو ِف َي
ت
ُك ُّل نَ ْفس
ْ َسب
ت
َ َما َك
ْ َل ي
َُظلَ ُمون
,,

,,

,,

ِإذَا

,,

,,

,,

فِي ِه

,,

,,
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,,

َو ُه ْم

,,

,,

=قُ ِلde ki =اللَّ ُه َّمAllah’ım
= َما ِل َكsahibi = ْال ُم ْل ِكmülkün
=تُؤْ تِيsen verirsin = ْال ُم ْل َكmülkü
تَشَا ُء..= َم ْنdilediğine ع
ُ = َوت َ ْن ِزalırsın
= ْال ُم ْل َكmülkü
تَشَا ُء..= ِم َّم ْنdilediğinden
= َوت ُ ِع ُّزyükseltirsin
تَشَا ُء..= َم ْنdilediğini = َوت ُ ِذ ُّلalçaltırsın
تَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
ِك
َ = ِب َيدsenin elindedir
= ْال َخي ُْرHayır (mal) =إِنَّ َكşüphesiz sen
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirsin
..

..

..

..

..

De ki; ´Ey
mülkün sahibi Allah´ım, sen
mülkü
(egemenliğin iktidarı)
dilediğine
verir, dilediğinden geri
alırsın. Dilediğini üste
çıkarır, dilediğini alçaltırsın. İyilik
senin elindedir, senin
gücün herşeye yeter.

O halde, (geleceği) şüphesiz olan
Gün'e tanıklık etmeleri
için hepsini
bir araya topladığımız,
her insana
yaptıklarının
karşılığının
tamamen
ödeneceği ve
kimseye
haksızlık yapılmayacağı
zaman ne
olacak (onların hali)?
De ki: Ey
mutlak egemenlik sahibi
Allahım! Sen
egemenliği
dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini
yüceltirsin,
dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler
Senin elindedir. Doğrusu, Sen istediğini yapmaya kadirsin.

..

..

3.
27

Geceyi
Gündüzü kı=تُو ِل ُجsokarsın =اللَّ ْي َلgeceyi
gündüze
saltarak gedönüştürür,
ceyi uzatır ve
ار
ِ النَّ َه,,=فِيgündüze
gündüzü
geceyi kısalgeceye
dötarak gündüَّ
= َوتُو ِل ُجsokarsın ار
ه
ن
ال
=gündüzü
َ َ
nüştürür- zü uzatırsın.
اللَّ ْي ِل,,=فِيgeceye = َوت ُ ْخ ِر ُجçıkarırsın sün. Diriyi Ölüden diri
ölüden çıka- ve diriden ölü
ي
ِ  ْال َم ِي,, َ= ِمنölüden
rır, ölüyü di- çıkarırsın. Ve
َّ = ْال َحdiri ت
riden çıka- dilediğine her
= َوت ُ ْخ ِر ُجçıkarırsın ت
َ = ْال َم ِيölü
rırsın. Dile- türlü hesabın
diklerine
üstünde rızık
ِ  ْال َحي,, َ= ِمنdiriden
hesapsız rı- bağışlarsın.
zık verirsin.´
= َوت َ ْر ُز ُقrızıklandırırsın
تَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ساب
َ  ِح,,= ِب َغي ِْرhesapsız

3.
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 َيت َّ ِخ ِذ..= َلedinmesin
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونMüminler
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri =أ َ ْو ِليَا َءdost
ُون
ِ د..= ِم ْنbırakıp
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananları = َو َم ْنkim
=يَ ْف َع ْلyaparsa = ٰذَ ِل َكböyle
ْس
َ =فَلَيkalmaz (değildir)
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah ile
ش ْيء
َ ..=فِيbir dostluğu (şey)

,,

..

..

..

..

..

Müminler,
müminleri
bırakarak
kafirleri dost
edinmesinler. Kim
böyle yaparsa artık
Allah ile
arasında
hiçbir ilişki
kalmaz.
Yalnız, kafirlerin size
yönelik tehlikelerinden
korunabilirsiniz. Allah

İbn Kesir

Müminler,
müminleri bırakıp hakikati
inkara şartlanmış olanları dost
edinmesinler
-çünkü bunu
yapan, Allah
ile bütün bağını koparmış olurkendinizi onlardan korumak için bu
yola başvurmanız hariç.
Ancak Allah,

Mü´minler
,
Mü´minler
i bırakıp
da kafirleri dost
edinmesinler.
Kim böyle
yaparsa;
Allah ile
dostluğu
kalmaz.
Ancak
onlardan
sakınmanız müstesnadır.
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sizi kendin- Kendisine
= ِإ َّلancak başka
den kork- karşı dikkatli
çağı- olmanızı ihتَتَّقُوا..=أ َ ْنkorunmanız = ِم ْن ُه ْمonlardan maya
rıyor. Dönüş tar eder,
Allah´adır. çünkü bütün
ً (=تُقَاةgelebilecek) tehlikeden
yollar Allah'a
varır.
= َويُ َحذ ُِر ُك ُمsizi sakındırır ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ سه
َ =نَ ْفkendisin(in emirlerine karşı gelmek)
den ِاّٰلل
َّ ..= َو ِإلَىAllah’adır
ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş

Allah, size kendisinden
korkmanızı emrediyor.
Dönüş Allah´adır.

=قُ ْلde ki ت ُ ْخفُوا,,=إِ ْنgizleseniz de
= َماolanı
ُور ُك ْم
ُ ,,=فِيgöğüslerinizde
ِ صد
=أ َ ْوveya ُ=ت ُ ْبد ُوهaçığa vursanız da
ُ=يَ ْعلَ ْمهonu bilir ُاّٰلل
َّ =Allah
= َو َي ْعلَ ُمbilir = َماolanı
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde = َو َماolanı
ض
َّ = َوAllah
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيve yerde ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir

De ki: İçinizde
olanı gizleseniz
de, açıklasanız
da Allah
bilir. Göklerde ve
yerde ne
varsa
hepsini
O, bilir.
Allah,
herşeye
Kadir´dir.

..

..

..

..
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,,

..

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

De ki;
´İçinizdeki
duyguyu
saklasanız
da açığa
vursanız da
Allah onu
bilir. Göklerde olanı
ve yerde
olanı da bilir. Allah´ın
gücü herşeye yeter.´

De ki: Kalplerinizdekini
gizleseniz
de, açığa
vursanız da
Allah onu bilir. Zira O,
göklerdeki ve
yeryüzündeki
her şeyi bilir;
ve Allah her
şeye kadirdir.

,,
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İbn Kesir

her- Her insanın O gün ki;
=يَ ْو َمO gün ُ=ت َ ِجدbulacaktır = ُك ُّلher Okesgünyapmış
yaptığı bütün herkes ne
olduğu
her
iyilikleri de hayır işْ َع ِمل
=نَ ْفسnefis ت
َ ..= َماyaptığı
iyiliği karşı- kötülükleri de ledi ise
 َخيْر..= ِم ْنher hayrı ض ًرا
َ = ُم ْحhazır sında bulur, karşısında karşısınyaptığı her bulacağı o da onu
ْ َع ِمل
kötülüğü de. Gün'ü düşü- hazırlanت
َ ..= َو َماişlediği
Yaptığı kö- nün; (pek
mış bulaسوء
ُ ..= ِم ْنher kötülüğü de ُّ=ت َ َودister tülükle ara- çok insan,) o cak. Kösında uzak (Gün)ün
tülükten
 َب ْينَ َها..أ َ َّن..=لَ ْوO kötülükle
bir mesafe kendisinden de ne
olsun ister. çok uzakta yapmışُ= َو َب ْينَهkendisi arasında
Allah sizi
olmasını di- sa; kenkendisinden
ler. O halde disiyle
َ
=أ َمدًاbir mesafe =بَ ِعيدًاuzak
korkmaya Allah, O'na onun ara= َويُ َحذ ُِر ُك ُمsakındırıyor ُاّٰلل
َّ =Allah sizi çağırır. Al- karşı dikkatli sında
lah, kulları- olmanızı ih- uzun bir
ُ سه
َ =نَ ْفkendisin(in emirlerine karşı gelmek) na karşı tar eder; ama mesafe
şefkatlidir. Allah, yarat- olmasını
den ُاّٰلل
َّ = َوAllah = َر ُءوفşefkatlidir
tıklarına kar- ister. Alşı çok şefkat- lah bizzat
= ِب ْال ِع َبا ِدkullarına
lidir.
korkutu..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

3.
31

..

..

=قُ ْلde ki =إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمsiz
َ=ت ُ ِحبُّونseviyorsanız اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
=فَات َّ ِبعُو ِنيbana uyun ki
=ي ُْح ِب ْب ُك ُمsizi sevsin ُاّٰلل
َّ =Allah da
= َو َي ْغ ِف ْرve bağışlasın =لَ ُك ْمsizin
=ذُنُوبَ ُك ْمgünahlarınızı ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

De ki; ´Eğer
Allah´ı seviyorsanız
bana uyunuz ki, Allah
sizi sevsin
ve günahlarınızı bağışlasın. Hiç
kuşkusuz
Allah bağışlayıcı ve
esirgeyicidir.´

De ki (ey
Peygamber):
Eğer Allah'ı
seviyorsanız
bana tabi
olun ki Allah
da sizi sevsin
ve günahlarınızı affetsin; zira Allah
çok affedicidir, rahmet
kaynağıdır.

=قُ ْلde ki =أ َ ِطيعُواitaat edin
َّ =Allah’a سو َل
ُ الر
َّ = َوve Elçiye
َاّٰلل
=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواdönerlerse
=فَإ ِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
ُّي ُِحب..= َلsevmez َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri

De ki;
:´Allah´a ve
peygambere itaat ediniz.´ Eğer
bu çağrıya
sırt çevirirlerse hiç
şüphesiz Allah kafirleri
sevmez.
Allah
=Allah
Adem´i,
=seçip üstün kıldı
=Adem’i Nuh´u, İbrahim ailesini ve İm=Nuh’u
=ailesini
ran ailesini
seçerek
=İbrahim
=ve ailesini
alemlere
=İmran
üstün kıldı.

De ki: Allah'a
ve Elçisi'ne
itaat edin.
Eğer (bundan) yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah
hakikati inkar
edenleri
sevmez.

َّ ,,ِإ َّن
َاّٰلل
َ ص
طفَ ٰى
آدَ َم
ْ ا
َونُو ًحا
َوآ َل
يم
َوآ َل
َ إِب َْرا ِه
َِع ْم َران
َ ْال َعالَ ِمين,,علَى
َ =alemlere

Gerçek şu ki
Allah, Adem'i
ve Nuh'u, İbrahim Soyunu ve İmran
Soyunu bütün insanlığın
üzerinde bir
konuma çıkardı,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ً(=ذ ُ ِريَّةBunlar) türeyen nesil(ler)dir

..

..

..

ض َها
ُ =بَ ْعbazısı (birbirinden)
بَ ْعض..= ِم ْنbazısından ُاّٰلل
َّ = َوAllah
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم
..
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ت
ِ قَا َل,,= ِإ ْذdemişti ki ُ= ْام َرأَتkarısı
َ= ِع ْم َرانİmran’ın ب
ِ = َرRabbim
=إِنِيşüphesiz ben ُ=نَذَ ْرتadadım
=لَ َكsana = َماolanı
ْ  َب,,=فِيkarnımda
طنِي
= ُم َح َّر ًراtam hür olarak
=فَتَقَب َّْلkabul buyur = ِمنِيbenden
= ِإنَّ َكşüphesiz ت
َ =أ َ ْنsen
س ِمي ُع
َّ =الişitensin = ْال َع ِلي ُمbilensin
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ض َعتْ َها
َ  َو..=فَلَ َّماonu doğurunca
ْ َ=قَالşöyle söyledi ب
ت
ِ = َرRabbim
= ِإنِيşüphesiz ben
ض ْعت ُ َها
َ = َوonu doğurdum =أ ُ ْنث َ ٰىkız
َّ = َوAllah =أ َ ْعلَ ُمbilirken
ُاّٰلل
..

..

..

..

..

Bunlar birbirinden türemiş tek bir
kuşaktır.
Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir.
Hani, İmran´ın karısı
´Rabbim,
karnımdaki
çocuğu, her
türlü endişeden
arınmış olarak sırf sana adadım,
O´nu benden yana
kabul buyur.
Hiç , kuşkusuz sen işiten ve bilensin´ dedi.

Fakat onu
doğurunca
Allah ne
doğurduğunu gayet iyi
bildiği halde
şöyle dedi:
´Rabbim,
doğurduğum kız ço-

Tek bir soy
zinciri halinde. Allah, her
şeyi işiten,
her şeyi bilendir.

Bir vakit İmran ailesinden bir kadın, Ey Rabbim! Rahmimdeki (çocuğumu) Senin hizmetine
adayacağıma söz veriyorum. Benden bunu
kabul et:
Doğrusu,
yalnız Sen,
her şeyi duyan, her şeyi
bilensin! diye
(Rabbine)
seslenmişti.
Fakat, çocuğu doğurunca, Ey Rabbim! dedi,
Bak, bir kız
çocuk doğurdum.
Halbuki Allah, neyi doğuracağını

yor. Ve
Allah kullarına
Rauf´dur.
De ki: Allah´ı seviyorsanız bana
uyun ki,
Allah sizi
sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın.
Allah Gafur´dur,
Rahim´dir.

Allah´a ve
peygamberlere itaat edin,
de. Şayet
yüz çevirirlerse
şüphesiz
ki Allah,
kafirleri
sevmez.
Şüphe
yok ki Allah,
Ademi,
Nuh´u, İbrahim soyunu ve
İmran soyunu seçti. Alemlere üstün
kıldı.
Onlar,
birbirlerinden türemiş bir
soydur.
Allah,
Semi´dir,
Alim´dir.
Hani, İmran´ın karısı: Rabbım karnımdakini
hür olarak
Sana
adadım,
benden
kabul buyur. Doğrusu
Sensin
Sen, Semi, Alim,
demişti.

Fakat onu
doğurunca-Allah
onu ve
doğurduğunu daha iyi bilici ikenRabbım
ben onu

Kelime Meali
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ْ ض َع
ت
َ  َو..= ِب َماonun ne doğurduğunu
ْس
َ = َولَيdeğildir =الذَّ َك ُرerkek
= َك ْاْل ُ ْنث َ ٰىkız gibi = َوإِنِيdoğrusu ben
س َّم ْيت ُ َها
َ =ona adını verdim
= َم ْر َي َمMeryem = َو ِإنِيşüphesiz ben
=أ ُ ِعيذُهَاonu ısmarlıyorum = ِب َكsana
= َوذ ُ ِريَّت َ َهاve soyunu
َ ش ْي
َّ ال.. َ= ِمنşeytanın şerrinden
ان
ِ ط
الر ِج ِيم
َّ =kovulmuş

cuğudur,
oysa erkek
kız gibi değildir. Ona
Meryem
adını taktım. O´nu
ve soyunu
lânetlenmiş
şeytandan
senin himayene havale
ederim.

ve (onun istediği) erkek
çocuğun hiçbir zaman bu
kız gibi olamayacağını
bilmekteydi;
ve ona Meryem ismini
verdim. Lanetlenmiş
Şeytana karşı onu ve soyunu korumanı diliyorum.

=فَتَقَبَّلَ َهاkabul buyurdu onu
= َربُّ َهاRabbi =بِقَبُولkabulle (şekilde)
سن
َ = َحgüzel bir
= َوأ َ ْن َبت َ َهاve onu yetiştirdi
=نَبَاتًاbir bitki gibi سنًا
َ = َحgüzel
= َو َكفَّلَ َهاve onun bakımını üstlendi
=زَ َك ِريَّاZekeriyya da = ُكلَّ َماher
=دَ َخ َلgirdiğinde علَ ْي َها
َ =onun yanına
=زَ َك ِريَّاZekeriyya
اب
َ = ْال ِم ْح َرmihraba َ= َو َجدbulurdu
= ِع ْندَهَاyanında = ِر ْزقًاbir rızık
=قَا َلderdi =يَاEy = َم ْريَ ُمMeryem
=أَنَّ ٰىnereden? =لَ ِكsana = ٰ َهذَاbu
ْ َ(=قَالO da) derdi = ُه َوBu
ت
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatından ِاّٰلل
َّ =Allah
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=يَ ْر ُز ُقrızık verir
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine
ساب
َ  ِح,,=بِ َغي ِْرhesapsız

Bunun üzerine Rabbi
onu güzelce
kabul etti.
Onu güzel
bir bitki gibi
yetiştirdi,
bakımıyla
Zekeriyya´yı
görevlendirdi. Zekeriyya ne
zaman o
mabede
girse çocuğun yanında yiyecek
bulur ve ´Ey
Meryem bu
sana nereden geldi´
diye sorardı. Meryem
de: Allah tarafından
geldi, hiç
kuşkusuz
Allah dilediğine hesapsız rızık verir´ derdi.

Bunun üzerine Rabbi, kız
çocuğunu
hoşnutlukla
kabul etti,
onu güzelce
büyüttü ve
Zekeriya'nın
himayesine
verdi. Zekeriya, ne zaman onu
mabedde ziyaret ettiyse
yanında yiyeceklerle
görür ve sorardı: Ey
Meryem,
bunlar sana
nereden geliyor? Meryem: Bunlar
Allah'tandır;
Allah, dilediğine hesapsız rızık bağışlar! diye
cevap verirdi.

= ُهنَا ِل َكorada عا
َ َ=دdua etmiş
=زَ َك ِريَّاZekeriyya ُ= َربَّهRabbine
=قَا َلdemişti ب
ِ = َرRabbim ْ=هَبver
= ِليbana لَد ُ ْن َك..= ِم ْنkatından
ً=ذ ُ ِريَّةbir nesil ًط ِيبَة
َ =temiz
= ِإنَّ َكSen س ِمي ُع
َ =işitensin
اء
ِ ع
َ ُّ=الدduayı

Orada Zekeriyya,
Rabbine
dua etti; ´Ey
Rabbim,
bana kendi
tarafından
temiz bir
soy bağışla,
hiç kuşkusuz sen şu
duayı işitensin´ dedi.

Aynı yerde
Zekeriya
Rabbine yalvardı: Ey
Rabbim!
Rahmetinle
bana güzel
bir zürriyet
bağışla; zira
Sen, her yakarışı duyarsın.

ُ=فَنَادَتْهona diye ünlediler
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler
= َو ُه َوO (Zekeriyya) =قَائِمdurmuş
ص ِلي
َ ُ=يnamaz kılarken
ب
ِ  ْال ِم ْح َرا,,=فِيmabedde
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=يُ َب ِش ُر َكsana müjdeler
=بِ َي ْح َي ٰىYahya’yı ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayıcı
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
= ِب َك ِل َمةbir kelimeyi اّٰلل
س ِيدًا
َ = َوefendi
ورا
ً ص
ُ = َو َحnefsine hakim
= َو َنبِيًّاbir peygamber olacak
َصا ِل ِحين
َّ ال,, َ= ِمنve iyilerden

Bunun üzerine Zekeriyya, mabette namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler; Allah
sana Yahya´yı müjdeliyor. O,
Allah´ın dolaysız kelimesini doğrulayan,
efendi, iffetli
ve salihlerden bir
peygamberdir.´

=قَا َلdedi ki ب
ِ = َرRabbim
ُ يَ ُك..=أَنَّ ٰىnasıl olur? = ِليbenim
ون
ُ =oğlum
غ ََلم
ي
َ ِ َبلَغَن..= َوقَ ْدbana gelip çatmış
= ْال ِكبَ ُرihtiyarlık = َو ْام َرأ َ ِتيkarım da
عاقِر
َ =kısırken (=قَا َلAllah) dedi
= َك ٰذَ ِل َكöyle (ama) ُاّٰلل
َّ =Allah
= َي ْف َع ُلyapar  َيشَا ُء..= َماdilediğini

Zekeriyya
´Ya Rabbi,
kendim iyice yaşlanmış ve karım çocuktan kesilmişken nasıl oğlum
olabilir?´
dedi. O da
´Böyledir,
Allah dilediğini yapar´
dedi.

Bunun üzerine, mabedde
dua ederken,
melekler
ona: Allah
sana, Kendi
katından bir
sözün gerçekliğini doğrulayacak,
insanlar arasında seçkin
(bir yere sahip olacak),
tam bir iffet
sahibi, dürüst
ve erdemli
bir peygamber olacak
olan Yahya(nın doğumun)u
müjdeliyor
diye seslendiler.
(Zekeriya)
şaşkınlıkla:
Ey Rabbim!
dedi, Yaşlılık
beni yakalamışken ve
karım da kısırken nasıl
bir oğlum
olabilir?
(Ona): Pekala olabilir!
denildi, Allah
dilediğini yapar.

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
اجعَ ْل
ْ =o halde (oğlum olacağına dair) ver
= ِليbana ً=آيَةbir alâmet
(=قَا َلAllah) buyurdu ki
=آ َيت ُ َكsenin alâmetin
ت ُ َك ِل َم,,=أ َ َّلkonuşamamandır
اس
َ َّ=النinsanlarla َ=ث َ ََلثَةüç
=أَيَّامgün = ِإ َّلbaşka = َر ْم ًزاişaretten
= َوا ْذ ُك ْرan = َرب ََّكRabbini
يرا
ً = َك ِثçok سبِ ْح
َ (= َوO’nu) tesbih et
ِ اْل ْب َك
ِ ْ = َوsabah
ِ = ِب ْال َع ِشيakşam ار

Zekeriyya
´Rabbim,
bana bunun
belirtisini
göster´ dedi. Allah
ona şöyle
buyurdu;
´Senin belirtin üç gün
boyunca,
işaretleşme
dışında insanlarla konuşmamandır.
Rabbinin
adını çokça
an ve sabah
akşam O´nu
noksanlıktan tenzih et
:
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(Zekeriya)
yalvardı: Ey
Rabbim! Bana bir işaret
göster! İşaretin şudur ki,
denildi, üç
gün boyunca
yüz işaretleri
dışında insanlarla konuşma! Rabbini hiç durmadan an ve
gece gündüz
O'nun sınırsız şanını
yücelt!

İbn Kesir

kız olarak
doğurdum. Erkek, kız
gibi değildir.
Gerçekten ben
adını
Meryem
koydum.
Ben onu
da soyunu da kovulmuş
şeytandan sana
sığındırırım, demişti.
Bunun
üzerine
Rabbı
onu güzel
bir kabul
ile karşıladı. Onu
güzel bir
bitki gibi
yetiştirdi.
Zekeriyya´nın
himayesine verdi. Zekeriyya mihraba her
girişinde
onun yanında bir
yiyecek
bulurdu.
Ey Meryem, bu
sana nereden?
derdi. O
da: Allah
tarafından, derdi. Şüphe
yok ki Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.
Orada
Zekeriyya
Rabbına
dua etti:
Rabbım;
bana katından
temiz bir
şey bahşet. Muhakkak
Sen duayı işitensin.
O, mihrabda
namaz kılarken
melekler
ona seslendiler:
Allah sana, kendisinden
bir kelimeyi tasdik edici
bir efendi,
nefsine
hakim ve
salihlerden bir
peygamber olmak
üzere
Yahya´yı
müjdeler.
Ve dedi
ki: Rabbım; ben
artık iyice
kocamış,
karım da
kısırken
nasıl oğlum olabilir? Öyle,
Allah dilediğini
yapar,
dedi.
Rabbım,
bana bir
alamet
ver, dedi.
Alametin,
işaretten
başka
şekillerle
insanlarla
konuşmamandır. Bununla beraber
Rabbını
çok an ve
akşam
sabah
tesbih et.
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ت
ِ قَا َل..= َو ِإ ْذdemişti ki
ُ= ْال َم ََل ِئ َكةMelekler = َياEy
= َم ْريَ ُمMeryem =إِ َّنşüphesiz
َ ص
اّٰلل
ِ َطف
ْ =اseni seçti
َ َّ =Allah اك
َ = َوtemizledi
ط َّه َر ِك
َ ص
اك
ِ َطف
ْ = َواve seni üstün kıldı
اء
ِ س
َ =kadınlarına
َ ِن..علَ ٰى
َ= ْال َعالَ ِمينdünyaların

Hani melekler şöyle
demişti; ´Ey
Meryem, Allah seni
seçti, arındırdı ve
dünyanın
kadınlarına
üstün kıldı :

Ve o zaman
melekler Ey
Meryem! dediler, Allah
seni seçti ve
tertemiz kıldı;
seni bütün
dünya kadınlarının üstünde (bir
konuma) çıkardı.

Hani melekler: Ey
Meryem,
şüphesiz
Allah seni
seçip temizledi.
Dünyaların kadınlarından
seni üstün tuttu,
demişlerdi.

=يَاEy = َم ْريَ ُمMeryem
=ا ْقنُتِيdivan dur = ِل َر ِب ِكRabbine
= َوا ْس ُجدِيsecde et
ار َك ِعي
ْ = َوve (O’nun huzurunda) eğil
= َم َعberaber َالرا ِكعِين
َّ =eğilenlerle

Ey Meryem
Rabbinin
huzurunda
saygı ile
dur. Secdeye kapan ve
rükua varanlarla birlikte sen de
rükua var.

Ey Meryem!
Rabbine huşu ile bağlan,
secdeye kapan ve
(O'nun
önünde) eğilenlerle birlikte eğil.

Ey Meryem, huşu ile
Rabbının
divanına
dur. Secdeye kapan. Rüku edenlerle birlikte rüku
et.
Bunlar
sana
vahyetmekte olduğumuz
gayb haberlerindendir.
Meryem´e
hangisi
kefil olacak diye
kalemlerini atarlarken
sen yanlarında
değildin.
Çekişirlerken de
orada bulunmadın.
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Bunlar sana Sana (şimdi)
(= ٰذَ ِل َكEy Muhammed) Bunlar
vahiy yolu vahyettiğimiz
ile bildirdi- şey, senin idَ
ْ
ْ
اء
ِ َأنب..= ِمنhaberlerindendir
ğimiz gayb rakini aşan
alemine iliş- bir hususla
ب
ِ = ْالغَ ْيgörünmez alemin
kin haber- ilgilidir: zira,
وحي ِه
lerdir. On- hangisinin
ِ ُ=نvahyettiğimiz = ِإلَي َْكsana
lardan han- Meryem'in
ت
َ  ُك ْن..= َو َماsen değildin
gisi Merhamisi olayem´in so- cağını kur'a
=لَدَ ْي ِه ْمonların yanında
rumluluğu- ile belirlediknu üstlene- lerinde sen
ْ
ْ
َيُلقُون..= ِإذatarlarken
cek diye ka- onlarla birlikile te değildin,
َ
َ
(=أ ْق ََل َم ُه ْمkur’a) oklarını =أيُّ ُه ْمhangisi lemleri
kur´a çeker- ve (o konulerken sen da) birbirle=يَ ْكفُ ُلkefil olacak diye
yanlarında riyle çekiştikdeğildin, bu lerinde yan= َم ْريَ َمMeryem’e
konuda çe- larında yokت
َ  ُك ْن..= َو َماsen değildin
kişirken de tun.
orada de=لَدَ ْي ِه ْمyanlarında
ğildin.
َص ُمون
ِ َ يَ ْخت..=إِ ْذbirbirleriyle çekiştikleri z
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=إِ ْذhani ت
ِ َ=قَالdemişti
ُ= ْال َم ََلئِ َكةMelekler = َياEy
= َم ْر َي ُمإِنَّإ ِ َّنMeryem اّٰلل
َ َّ =Allah
=يُبَ ِش ُر ِكseni müjdeliyor
=بِ َك ِل َمةbir kelime ile ُ= ِم ْنهkendisinden
ُ=ا ْس ُمهonun adı = ْال َم ِسي ُحMesih’dir
سى
َ = ِعيÎsa =اب ُْنoğlu
= َم ْريَ َمMeryem = َو ِجي ًهاyüzde (şerefli)
الدُّ ْن َيا,,=فِيdünyada da
= َو ْاْل ِخ َر ِةahirette de
َ ْال ُمقَ َّربِين,, َ= َو ِمنve (Allah’a) yakın olanl

Hani Melekler dediler
ki; ´Ey Meryem, Allah
seni dolaysız Kelime´si ile
müjdeliyor.
Onun adı
Meryemoğlu İsa Mesih´tir. O
dünyada da
ahirette de
yüce, şanlıdır ve Allah´ın yakınlarındandır.

O zaman
melekler, Ey
Meryem!
demişlerdi,
Allah, Kendisinden bir
söz ile sana,
Meryem oğlu
İsa Mesih
adıyla bilinecek, bu dünyada ve öteki
dünyada büyük şeref sahibi ve Allah'ın en yakınlarından
olacak (bir
oğul) müjdeliyor.

= َويُ َك ِل ُمkonuşacak اس
َ َّ=النinsanlara
 ْال َم ْه ِد..=فِيbeşikte
= َو َك ْه ًَلve yetişkinlikte
َصا ِل ِحين
َّ ال.. َ= َو ِمنve iyilerden olacaktır

O daha beşikteyken
ve yetişkinlik çağında
insanlarla
konuşacaktır ve salih
kullarındandır.

ْ =قَا َلdedi ki ب
ت
ِ = َرRabbim
ُ =يَ ُكolur = ِليbenim
=أَنَّ ٰىnasıl ون
= َولَدçocuğum
س ْسنِي
َ  َي ْم,,= َولَ ْمbana dokunmamışken
=بَشَرbir beşer =قَا َلdedi
= َك ٰذَ ِل ِكböylece ُاّٰلل
َّ =Allah
=يَ ْخلُ ُقyaratır يَشَا ُء,,= َماdilediğini
= ِإذَاzaman ض ٰى
َ َ=قistediği
=أ َ ْم ًراbir şey(in olmasını)
=فَإِنَّ َماsadece =يَقُو ُلder ُ =لَهona
ُ =فَ َي ُكo da oluverir
‘= ُك ْنol’ ون

Meryem ´Ey
Rabbim,
bana hiçbir
insan dokunmamışken nasıl
olur da çocuğum olabilir?´ dedi.
De ki: ´İşte
böyledir, Allah dilediğini yaratır. O
bir şeyin
olmasına
karar verince ona sadece «ol»
der o da
hemen oluverir.´

Ve o, (çocuk,) insanlarla hem
beşikte iken,
hem de yetişkin bir
adam olarak
konuşacak;
dürüst ve erdemli kişilerden olacak.
Meryem, Ey
Rabbim! dedi, Bana hiçbir erkek dokunmadığı
halde nasıl
oğul sahibi
olabilirim?
(Melek) cevap verdi: İşte öyle! Allah
dilediğini yaratır; bir şeyin olmasını
istediğinde
sadece 'Ol!'
der ve o (şey
hemen) oluverir.
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ُ= َويُ َع ِل ُمهona öğretecek
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ= َو ْال ِح ْك َمةHikmeti
َ = َوالت َّ ْو َراةTevrat’ı
اْل ْن ِجي َل
ِ ْ = َوve İncil’i

Meryem
dedi ki:
Rabbım;
bana bir
beşer dokunmamışken,
benim
nasıl çocuğum
olabilir?
Melekler
de: Allah,
dilediğini
öylece
yaratır ve
bir şeyin
olmasını
dilerse,
ona; ol,
der de
oluverir,
dediler.
Allah O´na O, senin oğ- O´na kiKitab´ı,
luna (hem) tabı, hikHikmet´i,
vahyi ve
meti, TevTevrat´ı ve hikmeti öğre- rat´ı ve
İncil´i öğre- tecek, (hem İncil´i öğtecek.
de) Tevrat'ı retecek.
ve İncil'i;

ً س
ول
ُ = َو َرOnu (şöyle diyen) bir elçi yapa
cak  َب ِني,,ى
ٰ َ= ِإلoğullarına
=إِس َْرائِي َلİsrail =أَنِيben
=قَ ْدdoğrusu = ِجئْت ُ ُك ْمsize getirdim
= ِبآ َيةbir mucize
 َر ِب ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden =أ َ ِنيben
=أ َ ْخلُ ُقyaratırım =لَ ُك ْمsisin için
ين
ِ ,, َ= ِمنçamurdan
ِ الط
َّ =kuş
= َك َه ْيئ َ ِةşeklinde bir şey الطي ِْر

O´nu, İsrailoğullarına
şöyle diyecek olan bir
peygamber
olarak gönderecek;
´Ben size
Rabbinizden mucize
ile geldim.
Ben sizin
önünüzde
çamurdan
kuş biçiminde bir
cisim yapar,
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Melekler
demişlerdi ki: Ey
Meryem;
Allah
kendinden bir
kelimeyi
sana
müjdeliyor. Adı;
Meryem
oğlu İsa,
Mesih´tir.
Dünyada
da, ahirette de,
şanı yücedir. Allah´a yakın kılınanlardandır.
Beşiğinde
de, yetişkinlik halinde de
insanlarla
konuşacaktır ve
salihlerdendir.
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Ve o'nu İsrailoğulları'na
elçi (yapacak). Ben,
size Rabbinizden bir
mesaj getirdim. Sizin
için çamurdan, adeta
kaderinizin
suretini yapacağım ve
sonra ona üfleyeceğim ki
Allah'ın izniyle (sizin) ka-

O´nu İsrailoğullarına peygamber
olarak
gönderecek ve
onlara
şöyle diyecektir:
Ben, size
Rabbınızdan bir
ayet getirdim.
Ben, size
çamurdan

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَأ َ ْنفُ ُخüflerim =فِي ِهona
َ =hemen kuş
ُ =فَ َي ُكoluverir طي ًْرا
ون
ِ َّ =Allah’ın
=بِإ ِ ْذ ِنizniyle اّٰلل
ُ = َوأُب ِْرiyileştiririm َ= ْاْل َ ْك َمهkörü
ئ
ص
َ = َو ْاْلَب َْرve alacalıyı
= َوأ ُ ْح ِييdiriltirim = ْال َم ْوتَ ٰىölüleri
ِ َّ =Allah’ın
=بِإ ِ ْذ ِنizniyle اّٰلل
= َوأُن َِبئ ُ ُك ْمsize haber veririm
َتَأ ْ ُكلُون,,= ِب َماne yiyip
َتَد َِّخ ُرون,,= َو َماne biriktirdiğinizi
بُيُو ِت ُك ْم,,=فِيevlerinizde = ِإ َّنelbette
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda ً= َْل َيةbir ibret vardır
=لَ ُك ْمsizin için = ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َ= ُمؤْ ِمنِينinanıcı
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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sonra ona
bir nefes üflerim de Allah´ın izni
ile kuş oluverir; Doğuştan körler ile alacalık (ebras)
hastalarını
iyileştiririm;
Allah´ın izni
ile ölüleri diriltirim; evlerinizde hangi yiyeceklerinizi yediğinizi ve
hangilerini
sonraya bıraktığınızı
haber veririm. Eğer
mümin iseniz, bu sizin
için ibret
alacağınız
kesin bir delildir.

deriniz olsun;
körleri ve
cüzzamlıları
iyileştireceğim ve Allah'ın izniyle
ölüleri yeniden hayata
döndüreceğim: neleri
yiyebileceğinizi ve evlerinizde neleri
saklayabileceğinizi size
bildireceğim.
Şüphesiz,
eğer (gerçekten) inanıyorsanız, bütün bunlarda
sizin için bir
mesaj vardır.

Benden da- (Ben), Tevص ِدقًا
َ (= َو ُمBen) doğrulayıcı olarak
ha önce
rat'tan güinen
Tevnümüze kaي
د
ي
..
ي
ب
..
ا
م
ل
=benden
önce
gelen
َّ َ َ َِ َ َ ْن
rat´ı onay- lanın doğrulayıcı olarak luğunu tasdik
ِالت َّ ْو َراة.. َ= ِمنTevrat’ı
size haram etmek ve
= َو ِْل ُ ِح َّلve helal yapayım (diye gönderildi kılınmış (önceden)
olan bazı size yasak
ُ َ=لsize ض
m) ك ْم
َ = َب ْعbazı şeyleri şeyleri helâl edilen şeyleilan etmek rin bazısını
 ُح ِر َم..=الَّذِيharam kılınan
üzere Rab- helal kılmak
tara- için (geldim).
ْ
ُ
ُعلَ ْيك ْم
َ =size = َو ِجئتُك ْمsize getirdim biniz
fından kesin Ve size Rabbir kanıtla binizden bir
= ِبآ َيةbir mucize
size geldim. mesaj getirAllah´tan
dim; öyleyse
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
korkunuz ve Allah'a karşı
bana itaat sorumlulu=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ediniz.
ğunuzun biَ
ون
ع
ي
ط
أ
و
=bana
itaat
edin
ِ
lincine varın
ُ
ِ
َ
..
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ve bana tabi
olun.
Allah benim Kuşkusuz Al=şüphesiz
=Allah
de sizin de lah, benim
Rabbimiz- de Rabbim,
=benim de Rabbim
dir, O´na
sizin de
kulluk edi- Rabbinizdir;
=sizin de Rabbinizdir
niz, doğru öyleyse (yal=O’na kulluk edin
=budur yol işte bu- nız) O'na kuldur.
luk edin: Bu,
=yol
=doğru
dosdoğru bir
yoldur.

ِإ َّن
َربِي
َو َربُّ ُك ْم
ُفَا ْعبُد ُوه
ص َراط
ِ
,,

..

َّ
َاّٰلل

,,

,,

,,

,,

,,

ٰ َهذَا

,,

ُم ْست َ ِقيم

س
َّ أ َ َح..=فَلَ َّماsezince س ٰى
َ = ِعيÎsa
= ِم ْن ُه ُمonlardan = ْال ُك ْف َرinkârı
=قَا َلdedi = َم ْنkimler
اري
َ =أ َ ْنbana yardımcı olacak
ِ ص
ِ َّ =Allah =قَا َلdediler
=إِلَىyolunda اّٰلل
َ= ْال َح َو ِاريُّونHavariler =ن َْح ُنBiz
ار
ُ ص
َ =أ َ ْنyardımcılarıyız
ِاّٰلل
َّ =Allah(yolun)un =آ َمنَّاinandık
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a = َوا ْش َه ْدşahid ol
= ِبأَنَّاbiz َ= ُم ْس ِل ُمونMüslümanlarız

İsa, İsrailoğulları´nın
inkarcı tutumlarını
görünce Allah uğrunda
bana yardımcı, destekçi olacak
olanlar kimlerdir?´ diye
sordu. Havariler ´Biz
Allah´ın
destekçileriyiz, Allah´a
iman ettik,
şahid ol ki
biz müslümanız´ dediler.

İsa, onların
hakikati reddettiklerinin
farkına varınca sordu:
Kim Allah yolunda benim
yardımcılarım olacak?
Beyazlara
bürünmüş
olanlar cevap
verdi: Biz,
(Allah yolunda) senin
yardımcıların
olacağız! Biz
Allah'a inanırız: Sen de
şahit ol, biz
O'na teslim
olmuşuz!

= َربَّنَاRabbimiz =آ َمنَّاinandık
ت
َ أ َ ْنزَ ْل,,= ِب َماsenin indirdiğine
= َوات َّ َب ْعنَاuyduk سو َل
ُ الر
َّ =elçiye
=فَا ْكت ُ ْبنَاbizi yaz = َم َعberaber
َّ =الşahidlerle
َشا ِهدِين

´Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun
mesaja
inandık,
Peygambere uyduk,
bizleri bu
mesajın
canlı şahitleri arasına
yaz!´

Ey Rabbimiz!
Bize yücelerden indirdiğine inanıyor ve bu elçi'ye tabi oluyoruz; o halde bizi (hakikate) şahitlik
yapanlarla
bir tut!

= َو َم َك ُرواtuzak kurdular
= َو َم َك َرonların tuzaklarına karşılık verdi
َّ =Allah da ُاّٰلل
َّ = َوçünkü Allah
ُاّٰلل
= َخي ُْرen iyi َ= ْال َما ِك ِرينtuzak kurandır

Hile yaptılar. Allah da
onları cezalandırdı. Ve
Allah hile
yapanların
cezasını en
iyi verendir.

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ُاّٰلل
َّ =Allah
= َياEy س ٰى
َ = ِعيÎsa = ِإنِيben
يك
َ = ُمتَ َو ِفsenin canını alacağım
= َو َرافِعُ َكseni yükselteceğim
ي
َّ َ= ِإلbana
َ = َو ُمseni temizleyeceğim
ط ِه ُر َك
 َكفَ ُروا,, َالَّذِين,, َ= ِمنinkâr edenlerden

Hani Allah
şöyle demişti; ´Ey
İsa, ben senin canını
alacak, katıma yükseltecek ve
kâfirlerin iftiralarından
arındıracağım, sana
uyanları da

İnanmayanlar İsa'ya tuzak kurdular;
ama Allah
onların tuzaklarını boşa çıkardı:
çünkü Allah,
tuzak kuranların tümünün üstündedir.
O zaman Allah: Ey İsa!
demişti, Seni
ölüme yollayacağım ve
Katıma yücelteceğim
ve seni hakikati inkara
şartlanmış
olanlar(ın
arasın)dan
çekip arındı-
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kuş gibi
bir şey
yapıp ona
üfleyeceğim de
Allah´ın
izniyle,
hemen
kuş olacak. Anadan doğma körleri
ve alacalıları iyi
edeceğim. Allah´ın izniyle ölüleri dirilteceğim.
Yediklerinizi ve
evlerinizde sakladıklarınızı
da size
haber vereceğim.
Eğer
iman
edenlerden iseniz; elbette bunda
sizin için
ayet vardır.
Benden
önce gelen Tevrat´ı tasdik etmek
ve size
haram kılınanların
bir kısmını helal
kılmak
üzere
Rabbınızdan
size bir
ayet getirdim. Artık Allah´tan
korkun ve
bana itaat
edin.
Şüphe
yok ki Allah; benim de
Rabbım,
sizin de
Rabbınızdır.
Öyleyse
O´na kulluk edin,
dosdoğru
yol işte
budur.
İsa, onların inkarlarını sezince; Allah uğrunda
yardımcılarım kimlerdir?
dedi. Havariler:
Biziz Allah´ın
yardımcıları, Allah´a
iman ettik. Sen
de şahid
ol ki biz,
muhakkak müslümanlarız, dediler.
Ey Rabbımız; indirdiğine
iman ettik. Ve
peygamberlerin
ardınca
gittik. Bizi
şahid
olanlarla
beraber
yaz.
Hile yaptılar, Allah
da onları
cezalandırdı. Ve
Allah, hile
yapanların cezasını en iyi
verendir.
Hani Allah demişti ki:
Ey İsa;
seni öldürecek
olan Benim. Seni
kendime
yükseltip
kaldıracak, sen,
kafirlerin
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= َو َجا ِع ُلve tutacağım
وك
َ ُات َّ َبع,, َ=الَّذِينsana uyanları
َ=فَ ْوقüstünde
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
= ِإلَ ٰىkadar = َي ْو ِمgününe
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet =ث ُ َّمsonra
ي
َّ َ=إِلbana olacaktır
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz
=فَأ َ ْح ُك ُمben hükmedeceğim
=بَ ْينَ ُك ْمaranızda =فِي َماşeyler hakkında
= ُك ْنت ُ ْمsizin
َت َ ْخت َ ِلفُون,,=فِي ِهayrılığa düştüğünüz

kıyamet gününe kadar
kâfirlere üstün kılacağım. Sonra
hepiniz bana döneceksiniz ve
ben anlaşmazlığa
düştüğünüz
konularda
aranızda
hüküm vereceğim.´

racağım; sana tabi olanları, Kıyamet
Günü, hakikati inkara
şartlanmış
olanların (kat
kat) üstüne
çıkaracağım.
Sonunda hepiniz Bana
döneceksiniz
ve aranızda
anlaşmazlığa
düştüğünüz
her konuda
Ben hüküm
vereceğim.

=فَأ َ َّماgelince
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlere
ع ِذبُ ُه ْم
َ ُ =فَأonlara azabedeceğim
عذَابًا
َ =şiddetli
َ =azapla شدِيدًا
الدُّ ْنيَا..=فِيdünyada da
ِ= َو ْاْل ِخ َرةahirette de
= َو َماolmayacaktır =لَ ُه ْمonların
ََاص ِرين
ِ ن..= ِم ْنyardımcıları da

Kâfirler var
ya, onları
ağır bir
azaba çarptıracağım,
onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır.

Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,
onlara bu
dünyada ve
ahirette şiddetli bir azap
çektireceğim
ve onlar
kendilerine
yardım edecek kimse
bulamayacaklar;

= َوأ َ َّماgelince آ َمنُوا,, َ=الَّذِينİnanıp
ع ِملُوا
َ = َوyapanlara da
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi şeyler
=فَي َُو ِفي ِه ْمtam olarak verecektir
ور ُه ْم
َ (=أ ُ ُجAllah) mükâfatlarını
َّ = َوAllah ُّي ُِحب,,= َلsevmez
ُاّٰلل
َّ =zalimleri
َالظا ِل ِمين

İman edip
salih ameller (iyi işler)
yapanlara
gelince, Allah onların
mükafatlarını eksiksiz
olarak verecektir, Allah
zalimleri
sevmez.

ama iman
edip doğru
ve yararlı işler yapanlara
Allah mükafatlarını tam
olarak verecektir: Zira
O, zalimleri
sevmez.

İman edip
salih
amel işleyenlere
gelince;
onların
mükafaatları ödenecektir.
Ve Allah,
zalimleri
sevmez.

= ٰذَ ِل َكişte bu ُ= َنتْلُوهokuduğumuz
علَي َْك
َ =sana
ت
ِ  ْاْليَا.. َ= ِمنo ayetlerden
الذ ْك ِر
ِ = َوve Zikir(Kitap)dandır
= ْال َح ِك ِيمo hikmetli

Sana okuduğumuz
bu kıssalar
ve direktifler, ayetlerden ve hikmetli zikirdendirler.

Bu bildirdiklerimiz, sana
ilettiğimiz
mesajlardan
ve hikmet
yüklü haberlerdendir.

İşte bunları; sana,
ayetlerden bir
hikmet
dolu
Kur´an´
dan okuyoruz.

= ِإ َّنşüphesiz = َمث َ َلdurumu
س ٰى
َ = ِعيÎsa’nın َ= ِع ْندgöre
ِاّٰلل
َّ =Allah’a = َك َمثَ ِلdurumu gibidir
=آدَ َمAdem’in ُ= َخلَقَهOnu yarattı
ت ُ َراب,,= ِم ْنtopraktan =ث ُ َّمsonra
=قَا َلdedi ُ=لَهona = ُك ْنOl!
ُ =فَيَ ُكartık olur
ون

Allah katında İsa örneği, Allah´ın topraktan yarattıktan
sonra "ol"
demesi ile
oluveren
Adem örneği gibidir.

Allah katında
İsa'nın durumu
Adem'in durumu gibidir,
ki Allah onu
topraktan yarattı ve sonra
Ol! dedi; işte
(insanoğlu
böylece) oluverir.

(= ْال َح ُّقBu,) gerçektir
 َر ِب َك..= ِم ْنRabbinden gelen
ت َ ُك ْن..=فَ ََلöyle ise olma
َ ْال ُم ْمت َ ِرين.. َ= ِمنkuşkulananlardan

Bu anlattıklarımız
Rabbinden
gelen gerçektir. Sakın kuşkuya
kapılanlardan olma.
Sana gelen
bilgiden
sonra kim
bu konuda
seninle tartışacak
olursa de ki;
´Geliniz, evlatlarımızı
ve evlatlarınızı, kadınlarımızı ve
kadınlarınızı, kendinizi
ve kendimizi biraraya
çağıralım;
sonra karşılıklı lânetleşerek Allah´ın lânetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim.

(Bu), Rabbinden bir
hakikat(tir);
öyleyse,
şüphecilerden olma!

Gerçekten Allah
katında
İsa´nın
durumu,
Adem´in
durumu
gibidir. Allah o´nu
topraktan
yarattı.
Sonra
o´na; ol
dedi, o da
oluverdi.
Hak,
Rabbındandır.
Öyleyse
şüphecilerden
olma.
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=فَ َم ْنkim
= َحا َّج َكseninle tartışmaya kalkarsa
=فِي ِهonun hakkında  َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َء َك,,= َماsana gelen
 ْال ِع ْل ِم,, َ= ِمنilimden =فَقُ ْلde ki
=ت َ َعالَ ْواgelin ع
ُ =نَ ْدçağıralım
=أ َ ْبنَا َءنَاoğullarımızı
= َوأ َ ْبنَا َء ُك ْمve oğullarınızı
سا َءنَا
َ ِ= َونkadınlarımızı
سا َء ُك ْم
َ = َو ِنve kadınlarınızı
سنَا
َ ُ= َوأ َ ْنفkendimizi
س ُك ْم
َ ُ= َوأ َ ْنفve kendinizi =ث ُ َّمsonra
=نَ ْبت َ ِه ْلgönülden lanetle dua edelim de
=فَن َْج َع ْلatalım (kılalım) َت
َ =لَ ْعنlanetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَى
َ =üstüne
َ= ْال َكا ِذ ِبينyalancıların
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Sana gelen
asıl bilgiden
sonra, kim
seninle bu
(hakikat)
hakkında tartışırsa de ki:
Gelin! Oğullarımızı ve
oğullarınızı,
kadınlarımızı
ve kadınlarınızı, bizim
yandaşlarımızı ve sizin
yandaşlarınızı çağıralım;
sonra (birlikte) tevazu
içinde ve gönülden yalvaralım ve Allah'ın lanetinin (aramızdan) yalan
söyleyenlerin
üzerine olmasını dileyelim.

içinden
tertemiz
çıkaracak
ve sana
tabi olanları, kıyamet
gününe
kadar küfredenlerden üstün
tutacak
da Benim
Sonra
dönüşünüz yalnız Banadır. Ayrılığa düştüğünüz
konularda
aranızda
Ben
hükmedeceğim.
Küfredenleri de
dünya ve
ahirette
şiddetli
azaba uğratacağım. Onların hiçbir yardımcıları
yoktur.

Sana ilim
geldikten
sonra;
kim seninle tartışırsa de
ki: Gelin
oğullarımızı ve
oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve
kendinizi
çağıralım.
Sonra
la´netleşe
lim. Allah´ın lanetinin
yalancıların üstüne
olmasını
dileyelim.

Bu anlatı- İşte işin ha- Doğrusu
= ِإ َّنişte = ٰ َهذَاbudur
lanlar ger- kikati budur işte buçek olaylar- ve Allah'tan dur, o
(=لَ ُه َوÎsa hakkındaki) o
dır. Albaşka bir ilah kıssanın
ْ
ْ
lah´tan
başyoktur; şüp- hak ifaَ
ُّ
ص
ص
ق
ال
=kıssa
(öykü)
ق
ح
ال
=gerçek
ُ َ
َ
ka ilah yok- he yok ki Al- desi: Al= َو َماyoktur إِ ٰلَه..= ِم ْنtanrı =إِ َّلbaşka tur. Hiç lah -yalnızca lah´dan
kuşkusuz O- kudret ve başka
َّ =Allah’tan = َو ِإ َّنelbette اّٰلل
ُاّٰلل
َ َّ =Allah Allah üstün gerçek hik- ilah yokiradeli ve met sahibidir. tur. Şüpُ  ْال َع ِز..=لَ ُه َوaziz (kesin galib)
يز
hikmet sahesiz ki
hibidir.
Allah,
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir
Aziz´dir,
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Hakim´dir.
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=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواdönerlerse
=فَإ ِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِليم
َ =bilir َ=بِ ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuları

Eğer sırt
çevirirlerse
kuşkusuz
Allah kimlerin bozguncu olduğunu
bilir.

=قُ ْلde ki =يَاEy =أ َ ْه َلehli
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap =ت َ َعالَ ْواgelin
 َك ِل َمة..=إِلَ ٰىbir kelimeye
س َواء
َ =eşit olan =بَ ْي َننَاbizim aramızda
= َو َب ْي َن ُك ْمve sizin aranızda
َنَ ْعبُد..=أ َ َّلibadet etmeyelim
=إِ َّلbaşkasına َاّٰلل
َّ =Allah’tan
نُ ْش ِر َك..= َو َلortak koşmayalım
= ِب ِهO’na ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi
َيَت َّ ِخذ..= َو َلedinmeyelim
ضنَا
ُ =بَ ْعbazımız ضا
ً =بَ ْعbazımızı
=أ َ ْر َبابًاtanrılar ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka
ِ َّ =Allah’tan =فَإ ِ ْنeğer
اّٰلل
=ت َ َولَّ ْواyüz çevirirlerse =فَقُولُواdeyin
=ا ْش َهد ُواşahid olun = ِبأَنَّاşüphesiz biz
َ= ُم ْس ِل ُمونMüslümanlarız

De ki: “Ey
ehl-i kitab!
Hepiniz, sizinle bizim
aramızda
müsavi olan
bir kelimeye
gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. O’na
hiçbir şeyi
eş koşmayalım. Ve
Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rab
ittihaz
edinmesin.
Eğer yüz
çevirirlerse
o vakit, şahit olun ki,
biz müslümanız” deyin.
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Ve eğer (bu
hakikatten)
yüz çevirirlerse bilsinler
ki Allah ifsad
edicilerden
tamamiyle
haberdardır.
De ki: Ey
geçmiş vahyin izleyicileri! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak
ilkeye gelin:
Allah'tan
başka kimseye kulluk
etmeyeceğiz,
O'ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız ve Allah ile birlikte
insanları rab
edinmeyeceğiz. Ve eğer
yüz çevirirlerse de ki:
Şahit olun ki
biz kendimizi
O'na teslim
etmişiz!

Ey kitap eh- Ey geçmiş
=يَاey =أ َ ْه َلehli ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
li; ne diye vahyin izleyicileri! Tevrat
= ِل َمneden َ=ت ُ َحاجُّونtartışıyorsunuz İbrahim
hakkında ve İncil'in
tartışıyor- kendisinden
=فِيhakkında يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim
sunuz? Oy- (uzun zaت
sa Tevrat man) sonra
ِ َأ ُ ْن ِزل,,= َو َماoysa indirilmiştir
ve İncil
vahyedildiğiُ =الت َّ ْو َراةTevrat da اْل ْن ِجي ُل
ِ ْ = َوİncil de O´ndan ni gördüğüindi- nüz halde İb= ِإ َّلancak بَ ْع ِد ِه,,= ِم ْنondan sonra sonra
rildi. Bunu rahim hakkında neden
َت َ ْع ِقلُون,,=أَفَ ََلDüşünmüyor musunuz? düşünemiyor musu- tartışıyorsu,,

,,

,,

,,

,,

,,

nuz?
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ki,
أ َ ْنت ُ ْم..=هَاhaydi siz = ٰ َهؤ َُل ِءböylesiniz Diyelim
hakkında
bilgi sahibi
= َحا َج ْجت ُ ْمtartıştınız
olduğunuz
İsa konusu
بِ ِه..لَ ُك ْم..=فِي َماolan şey hakkında
üzerinde
tartıştınız.
= ِع ْلمbiraz bilginiz
Peki hiç
َت ُ َحاجُّون..=فَ ِل َمama neden tartışıyorsunu bilmediğiniz
bir konu
z? =فِي َماhakkında ْس
َ =لَيolmayan üzerinde ne
diye tartışı ِب ِه..=لَ ُك ْمhiçbir = ِع ْلمbilginiz
yorsunuz?
bilir
َّ = َوAllah = َي ْعلَ ُمbilir = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz Allah
ُاّٰلل
fakat siz
bilmezsiniz.
َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmezsiniz

Siz, bilginiz
olan şeyler
hakkında tartışırdınız,
ama hiç bilmediğiniz
şey hakkında
neden tartışıyorsunuz?
Halbuki Allah
(onu) bilir,
ama siz bilmezsiniz:

ne
َ َكان,,= َماdeğildi =إِب َْرا ِهي ُمİbrahim İbrahim
yahudi ve
ne de hıris=يَ ُهو ِديًّاne Yahudi
tiyan idi. O
dosdoğru
َ
ص َرا ِنيًّا
ن
َ
,,
ل
و
=ne
de
Hristiyan
ْ
َ
bir müslü= َو ٰلَ ِك ْنfakat َ= َكانidi
mandı.
müşrikler= َح ِنيفًاdosdoğru = ُم ْس ِل ًماbir Müslüman den değildi.
َ َكان,,= َو َماdeğildi
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنmüşriklerden de

İbrahim, ne
bir Yahudi,
ne de Hristiyan idi, ama
kendini Allah'a teslim
ederek her
türlü batıldan
yüz çevirmiş
biriydi; ve
O'ndan başka bir şeye
ilahlık yakıştıranlardan
değildi.
Gerçekte İbrahim'e en
yakın olanlar,
muhakkak ki
-bu Peygamber'in ve
(o'na) inanan
herkesin
yaptığı gibio'na tabi
olanlardır; Allah da inananlara yakındır.
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=إِ َّنdoğrusu =أ َ ْولَىen yakın olanı Gerçekten
İbrahim´e
yakın inاس
ِ َّ=النinsanların يم
َ = ِبإِب َْرا ِهİbrahim’e en
sanlar O´na
ُات َّ َبعُوه.. َ=لَلَّذِينona uyanlar = َو ٰ َهذَاbu uymuş olanlar ile bu
ي
peygamber
ُّ ِ=النَّبpeygamber
ile O´na
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve müminlerdir
inananlardır. Allah
َّ = َوAllah da ي
ُاّٰلل
ُّ = َو ِلdostudur
müminlerin
dostudur.
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
..

..

..

..

..

..
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َ =bir grup
ْ = َودistedi ki طا ِئفَة
َّت
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
ُضلُّونَ ُك ْم
ِ ي,,=لَ ْوsizi saptırsınlar
= َو َماoysa َُضلُّون
ِ =يsaptırıyorlar
=إِ َّلsadece س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
َيَ ْشعُ ُرون,,= َو َماfakat farkında değiller

Kitap ehlinden bir
grup, sizi
yoldan çıkarma sevdasına kapıldı. Oysa
onlar sadece kendilerini yoldan
çıkarırlar,
ama bunun
farkında
değildirler.

Geçmiş vahyin izleyicilerinden bazıları sizi saptırmak isterler: Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar; üstelik bunu
fark etmezler
de.

= َياEy =أ َ ْه َلehli ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
َت َ ْكفُ ُرون..= ِل َمniçin inkâr ediyorsunuz?
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
َت َ ْش َهدُون..(= َوأ َ ْنت ُ ْمgerçeği) gördüğünüz

Ey kitap ehli, niye göz
göre göre
Allah´ın
ayetlerini
inkâr ediyorsunuz?

Ey geçmiş
vahyin izleyicileri! Bizzat
kendinizin
şahit olduğu
Allah'ın mesajlarını neden inkar
edersiniz?

,,

,,

,,

,,
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nuz? Aklınızı
kullanmıyor
musunuz?

,,

..

..

..

..

..

İbn Kesir

Şayet yüz
çevirirlerse; şüphesiz ki
Allah,
bozguncuları bilir.
De ki: Ey
Ehl-i Kitab; hepiniz, sizinle bizim
aramızda
eşit olan
bir kelimeye gelin: Allah´dan
başkasına kulluk
etmeyelim. O´na
hiçbir şeyi
eş koşmayalım.
Ve Allah´ı
bırakıp da
kimimiz,
kimimizi
Rab
edinmesin. Eğer
yüz çevirirlerse; o
vakit şahid olun
ki biz,
müslümanız,
deyin.
Ey Ehl-i
Kitab; İbrahim
hakkında
niçin münakaşa
ediyorsunuz? Tevrat da, İncil de
şüphesiz
ondan
sonra indirilmiştir.
Aklınız
ermiyor
mu?
Siz, hadi
bilginiz
olan şey
üzerine
münakaşa eden
kimselersiniz. Ya
bilginiz
olmayan
şey üzerine niçin
münakaşa ediyorsunuz?
Halbuki
Allah bilir,
siz bilmezsiniz.
İbrahim;
ne Yahudi, ne de
Hristiyan
idi. Fakat
o, Allah´ı
bir tanıyan, gerçek bir
müslüman idi.
Ve müşriklerden
değildi.
Doğrusu
İbrahim´e
en yakın
olanlar;
o´na
uyanlar,
peygamber ve
iman
edenler.
Ve o,
müşriklerden de
değildi.
Ve Allah
mü´minler
in velisidir.
Ehl-i Kitab´tan
bir taife;
sizi şaşırtmak
istediler.
Halbuki
onlar;
kendilerinden
başkasını
şaşırtmazlar da
farkına
varmazlar.
Ey Ehl-i
Kitab; görüp dururken niçin Allah´ın
ayetlerini
inkar ediyorsu-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

nuz?

halde
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İbn Kesir

= َياEy =أ َ ْه َلehli ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
= ِل َمniçin َسون
ُ =ت َ ْل ِبkarıştırıyorsunuz
= ْال َح َّقhakkı اط ِل
ِ َ=بِ ْالبbatıla
َ= َوتَ ْكت ُ ُمونve gizliyorsunuz
= ْال َح َّقgerçeği = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َ=ت َ ْعلَ ُمونbildiğiniz halde

Ey kitap ehli, niye gerçeğin üzerine batılı örtüyor ve bile
bile gerçeği
saklıyorsunuz?

Ey geçmiş
vahyin izleyicileri! Neden
hakkı batıl ile
saklayıp örter ve (pekala) farkında
olduğunuz
hakikati gizlersiniz?

Ey Ehl-i
Kitab; Niçin hakkı
batıla karıştırıyor
ve bile bile hakkı
gizliyorsunuz?

َ =bir grup
ْ َ= َوقَالdedi ki طا ِئفَة
ت
أ َ ْه ِل..= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
= ِآمنُواinanın
أ ُ ْن ِز َل..= ِبالَّذِيindirilmiş olana
آ َمنُوا.. َالَّذِين..علَى
َ =inananlara
َ= َو ْجهönünde ار
ِ =النَّ َهgünün
= َوا ْكفُ ُرواinkâr edin
ِ =sonunda da =لَ َعلَّ ُه ْمbelki onlar
ُآخ َره
َ=يَ ْر ِجعُونdönerler

Kitap ehlinden bir grup
dedi ki;
´müminlere
indirilen
mesaja günün başlangıcında inanınız, fakat
günün sonunda onu
reddediniz,
böylece
belki onlar
da inançlarından dönerler.

تُؤْ ِمنُوا,,= َو َلgüvenmeyin (dediler)
= ِإ َّلbaşkasına ت َ ِب َع,,= ِل َم ْنuyandan
=دِي َن ُك ْمsizin dininize =قُ ْلde ki
= ِإ َّنşüphesiz = ْال ُهدَ ٰىHidayet
= ُهدَىhidayetidir ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
يُؤْ ت َ ٰى,,=أ َ ْنverilmesinden (ötürü mü böyle
söylüyorsunuz) حد
َ َ =أbirine
= ِمثْ َلbenzerinin
أُو ِتيت ُ ْم,,= َماsize verilenin =أ َ ْوveya
(=يُ َحا ُّجو ُك ْمaleyhinize) deliller getirecekl
erinden َع ْند
ِ =huzurunda
= َر ِب ُك ْمRabbinizin =قُ ْلde ki
=إِ َّنşüphesiz ض َل
ْ َ= ْالفLütuf
ِ َّ =Allah’ın
=بِيَ ِدelindedir اّٰلل
=يُؤْ تِي ِهonu verir  َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine
َّ = َوAllah’ın (= َوا ِسعlütfu) geniştir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =(O her şeyi) bilendir

Aslında
kendi dininize uyanlardan başkasına sakın inanmayınız: De ki;
´Doğru yol
yalnız Allah´ın gösterdiği yoldur: Onlar
birbirlerine
´Size verilen mesajın
benzeri bir
başkasına
(peygambere) verildiği
için ya da
söyleyeceklerinizi,
Rabbiniz
katında size
karşı delil
olarak kullanırlar diye
müslümanların dinlerine inanmayın´ derler.
De ki;
´Lütuf, Allah´ın elindedir, onu
dilediğine
verir. Allah´ın lütfu
geniştir ve
O her şeyi
bilir.´
O rahmetini
dilediğinin
tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah´ın lütfu
büyüktür.

Geçmiş vahyin izleyicilerinden bazısı
(birbirlerine)
şöyle der:
(Muhammed'e) inananlara günün başında
vahyedilene
inandığınızı
söyleyin, daha sonra geleni ise inkar
edin ki
(inançlarından) belki
geri dönerler;
ama sizin
inancınıza
uymayan hiç
kimseye
(gerçekten)
inanmayın.
De ki: Tek
(gerçek) rehberlik, Allah'ın rehberliğidir; size
verilen
(vahy)in
benzerinin
başka birine
de verilmesi
şeklinde ifa
edilen (bir
rehberlik).
Yoksa onlar,
Rabbiniz'in
huzurunda
size muhalefet mi edeceklerdi? De
ki: Lütuf ve
ihsan, Allah'ın elindedir; onu dilediğine bağışlar: çünkü Allah (rahmet
ve cömertliğinde) sınırsızdır, her
şeyi bilendir,

Ehl-i Kitab´tan
bir güruh
şöyle dedi: Varın
o
mü´minler
e indirilenlere
güpegündüz iman
edin. Sonunda da
dönüp
küfredin.
Belki onlar da dönerler.
Kendi dininize
uyanlardan başkasına
inanmayın. De ki:
Doğru
yol, Allah´ın yoludur.
Derler ki:
Size verilen bir
benzerinin de birine verildiğini veya Rabbınızın
katında
size delil
gösterecekleri bir
şeyi açıklamayın.
De ki:
Doğrusu
lütuf Allah´ın
elindedir,
onu dilediğine verir. Allah
Vasi´dir,
Alim´dir.

dilediğine
rahmetini
bağışlar; ve
Allah, lütfunda sınırsızdır.

Dilediğine
rahmetini
tahsis
eder. Allah, en
büyük lütuf sahibidir.
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ص
ُّ َ =يَ ْختhas kılar
=بِ َر ْح َمتِ ِهRahmetini
 َيشَا ُء..= َم ْنdilediğine ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=ذُوsahibidir ض ِل
ْ َ= ْالفlütuf ve ikram
= ْالعَ ِظ ِيمbüyük
..

..

..
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أ َ ْه ِل,,= َو ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
= َم ْنöylesi vardır ki = ِإ ْنeğer
ُ=تَأ ْ َم ْنهona emanet bıraksan
َ =بِ ِق ْنyüklerle mal =ي َُؤ ِد ِهonu öder
طار
=إِلَي َْكsana = َو ِم ْن ُه ْمonlardan
= َم ْنöylesi de vardır ki = ِإ ْنeğer
ُ=تَأ ْ َم ْنهona versen = ِبدِينَارbir dinar
ي َُؤ ِد ِه,,= َلonu ödemez =إِلَي َْكsana
ت
َ د ُْم,, َما,,= ِإ َّلdevamlı olarak
قَائِ ًما,,علَ ْي ِه
َ =başına dikilmeden
= ٰذَ ِل َكbu =بِأَنَّ ُه ْمonların
=قَالُواdedikleri içindir ْس
َ =لَيyoktur
علَ ْينَا
َ =bize
َ ْاْل ُ ِم ِيين,,= ِفيümmilere karşı
سبِيل
َ =bir yol (sorumluluk)
َ= َويَقُولُونve söylüyorlar علَى
َ =karşı
ِ َّ =Allah’a ِب
اّٰلل
َ = ْال َكذyalan
َيَ ْعلَ ُمون,,= َو ُه ْمbile bile
,,
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=بَلَ ٰىHayır = َم ْنkim
=أ َ ْوفَ ٰىyerine getirir = ِب َع ْه ِد ِهsözünü
= َواتَّقَ ٰىve (günahtan) korunursa
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah da
ُّ=ي ُِحبsever َ= ْال ُمتَّقِينkorunanları
..

..

..

..

..

,,

Kitap ehlinden öylesi
var ki, yanına yüklü bir
emanet bıraksan onu
sana geri
verir, buna
karşılık öylesi var ki,
eğer ona bir
dinarcık
emanet
versen, sürekli tepesinde dikilmedikçe
onu sana
geri vermez.
´Ümmilere
(kendi dinimizden olmayanlara)
karşı hiçbir
sorumluluğumuz yoktur´ dedikleri için böyle
davrananlar, böyle bile bile Allah
adına yalan
söylerler.

Geçmiş vahyin izleyicileri
arasında öylesi var ki,
kendisine bir
hazine emanet etsen
sana (sadakatle) iade
eder; ve öylesi de var ki
ona ufak bir
altın sikke
emanet etsen, başında
dikilmedikçe
sana geri
vermez; bu,
onların, Kitap
ile ilgisi olmayan bu
halk(a yaptığımız hiçbir
şey)den dolayı bize bir
suç yüklenemez şeklindeki iddialarının bir
sonucudur:
(Böylece) onlar, (bile bile)
Allah hakkında yalan
söylerler.

Ehl-i Kitab´dan
öylesi
vardır ki;
kantarla
emanet
bıraksan;
onu sana
öder. Öylesi de
vardır ki;
bir tek altın emanet etsen;
tepesine
dikilmedikçe onu
sana
ödemez.
Bu, onların: Ümmiler
hakkında
bize karşı
sorumluluk yoktur, demelerindendir.
Onlar, bile bile Allah´a karşı yalan
söylemektedirler.
Hayır, öyle Ama (Allah,) Hayır,
değil. Kim Kendisine
kim ahdisözünü ye- karşı taah- ni yerine
rine getirir hütlerine sa- getirir ve
ve günah- dık kalansakınırsa;
tan sakınır- lar(ın) ve
şüphe
sa bilsin ki Kendisine
yok ki AlAllah kesin- karşı sorum- lah, sakılikle takva luluk bilinci nanları
sahiplerini duyanlar(ın sever.
sever.
farkındadır):
ve Allah,
Kendisine
karşı sorum-
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luluk bilinci
taşıyanları
sever.
3.
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= ِإ َّنFakat
َ َي ْشت َ ُرون,, َ=الَّذِينsatanlar var ya
=بِ َع ْه ِدverdikleri sözü ِاّٰلل
َّ =Allah’a
= َوأ َ ْي َما ِن ِه ْمve yeminlerini =ث َ َمنًاparaya
ً =قَ ِلaz bir =أُو ٰلَ ِئ َكişte
يَل
َخ َََلق,,= َلbir payı yoktur =لَ ُه ْمonların
ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيahirette
يُ َك ِل ُم ُه ُم,,= َو َلonlara konuşmayacak
ُ يَ ْن,,= َو َلbakmayacak
َّ =Allah ظ ُر
ُاّٰلل
=إِلَ ْي ِه ْمonlara =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
يُزَ ِكي ِه ْم,,= َو َلve onları yüceltmeyecektir
= َولَ ُه ْمOnlar için vardır عذَاب
َ =azab
=أ َ ِليمacı bir
,,
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Allah´a verdikleri sözü
ve yeminleri
birkaç para
karşılığında
satanlar var
ya, onların
ahirette hiçbir payları
olmaz. Kıyamet günü
Allah onlarla konuşmaz, taraflarına bakmaz ve
kendilerini
günahlardan arındırmaz; onları acıklı bir
azap beklemektedir.
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,,
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Allah'a karşı
taahhütlerini
ve yeminlerini ufak bir
kazanç karşılığında değiştirenler
var ya; onlar,
öteki dünyanın nimetlerinden asla
nasiplenemeyeceklerdir; Allah, Kıyamet Günü,
onlarla ne
konuşacak,
ne yüzlerine
bakacak, ne
de onları günahlarından
arındıracaktır; ve onları
acıklı bir
azap beklemektedir.

Allah´ın
ahdini ve
kendi
yeminlerini az bir
paraya
değişenlerin, ahirette hiç
bir payı
yoktur.
Allah, kıyamet
günü onlarla konuşmaz,
onlara
bakmaz,
onları temize çıkarmaz.
Ve onlar
için elim
bir azab
vardır.

Onlardan Onlardan öy- Onlardan
 ِم ْن ُه ْم..= َوإِ َّنonlardan
öyleleri var lesi de var ki, bir güruh
ki, kutsal ki- (söyledikleri) vardır ki;
=لَفَ ِريقًاbir grup var ki
tabı dik du- Kitab-ı Mu- kitabda
َ= َي ْل ُوونeğip bükerler =أ َ ْل ِسنَت َ ُه ْمdillerini rarak okur- kaddes'den olmadığı
lar, böylece olmadığı
halde kiب
okuduklarını halde ondan tabdan
ِ =بِ ْال ِكتَاKitapla
Allah kita- olduğunu
zannedeُسبُوه
َ = ِلت َ ْحsiz sanasınız diye
bından
düşünesiniz siniz diye,
sanmanızı diye dilleriyle dillerini
ب
ِ  ْال ِكتَا.. َ= ِمنKitaptan
sağlamaya Kitab-ı Mu- eğip, büçalışırlar. kaddes'i çar- kerler. Al ُه َو..= َو َماolmayan bir şeyi
Oysa bu
pıtırlar ve Al- lah katınokudukları
lah'tan olma- da olmaْ
ب
ِ ال ِكتَا.. َ= ِمنKitapta
şeyler kitap- dığı halde, dığı haltan değildir. Bu, Alde; Allah
َ= َويَقُولُونve derler = ُه َوo
´Bu Allah lah'tandır!
katındankatındandır´ derler; böy- dır, derِ َّ =Allah
 ِع ْن ِد..= ِم ْنkatındandır اّٰلل
derler. Oysa lece bile bile ler. Allah
 ُه َو..= َو َماOysa o değildir
Allah katın- Allah hakadına, bidan değildir. kında yalan- le bile ya ِع ْن ِد..= ِم ْنkatından ِاّٰلل
َّ =Allah
Böylece bile lar uydurur- lan söybile Allah lar.
lerler.
َ= َو َيقُولُونsöylerler علَى
َ =karşı
adına yalan
söylerler.
ِاّٰلل
َّ =Allah’a ِب
َ = ْال َكذyalan
َيَ ْعلَ ُمون..= َو ُه ْمbile bile
..
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َ َكان,,= َماyakışmaz ki
= ِلبَشَرhiçbir insana
ُيُؤْ تِ َيه,,=أ َ ْنona versin de ُاّٰلل
َّ =Allah
اب
َ َ = ْال ِكتKitap
= َو ْال ُح ْك َمhüküm (hikmet)
َ = َوالنُّب َُّوةve peygamberlik
=ث ُ َّمsonra (o kalksın) = َيقُو َلdesin
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara = ُكونُواolun
= ِعبَادًاkullar = ِليbana
ِ َّ =Allah’ı
ُون
ِ د,,= ِم ْنbırakıp اّٰلل
= َو ٰلَ ِك ْنfakat der = ُكونُواolun
َ= َربَّانِ ِيينRabba halis kullar
= ِب َماşeyler gereğince
َت ُ َع ِل ُمون,,= ُك ْنت ُ ْمokuduğunuz
اب
َ َ = ْال ِكتKitap
َسون
ُ تَد ُْر,, ُك ْنت ُ ْم,,= َو ِب َماöğrettiğiniz
يَأ ْ ُم َر ُك ْم..= َو َلVe size emretmez
تَت َّ ِخذُوا..=أ َ ْنedinin diye
= ْال َم ََل ِئ َك َةMelekleri
َ= َوالنَّبِ ِيينve peygamberleri
=أ َ ْربَابًاtanrılar
=أ َ َيأ ْ ُم ُر ُك ْمsize emreder mi?
= ِب ْال ُك ْف ِرinkârı َ= َب ْعدsonra
=إِ ْذolduktan =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ= ُم ْس ِل ُمونMüslüman
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..

Hiçbir insana yakışmaz ki kendisine kitap,
yetki ve
peygamberlik verildikten sonra
insanlara
dönsün de
Allah´ı bırakarak bana
kul olunuz´
desin; tersine ona yakışan söz;
´Okuyup
öğrendiğiniz
bu kitap gereğince Allah ´a kul
olmayı benimseyiniz´
demektir.

Allah'ın vahiy, sağlam
muhakeme
ve peygamberlik bağışladığı hiç
kimsenin
bundan sonra halkına,
Allah'ın yanısıra bana da
kulluk edin!
demesi düşünülemez;
aksine, (onlara şöyle
öğüt verir):
ilahi kelamın
bilgisini yayarak ve
kendiniz
(onu) derinlemesine inceleyerek Allah adamları
olun!

Hiç bir insana yakışmaz ki;
Allah,
kendisine
kitabı,
hükmü ve
peygamberliği
versinde
sonra o,
insanlara:
Allah´ı bırakıp bana kullar
olun, desin. Fakat: Kitabı
okuyup
öğrettiğinize göre
Rabb´a
kul olun,
demek
yaraşır.

Onun size,
melekleri ve
peygamberleri ilâh
edinmenizi
emretmesi
de düşünülemez. O
size, müslüman olduktan sonra, kâfir olmayı emreder mi hiç?

O, melekleri
ve peygamberleri tanrı
edinmenizi
emretmez:
(zaten) kendinizi Allah'a
tam teslim
ettikten sonra hiç O sizi
hakikati inkara davet eder
mi?

Size melekleri ve
peygamberleri
Rabb olarak benimsemenizi de
emretmez.
Müslüman olduktan
sonra size küfretmeyi
mi emredecek?
Hani Allah, Peygamberlerden
söz almış: And
olsun ki;
size, kitabı, hikmeti verdim.
Yanınızda olanı
doğrulayıcı bir
peygamber geldiğinde
mutlaka
o´na inanacak ve
yardım
edeceksiniz. İkrar edip
de ahdi
kabul ettiniz mi?

Hani Allah, Allah, (geçَأ َ َخذ,,= َو ِإ ْذalmıştı ُاّٰلل
َّ =Allah
peygamber- miş vahiylelerden
rin izleyicileَ
َ= ِميثاقşöyle söz
´Bakınız, si- rinden) peyَ=النَّبِيِينpeygamberlerden =لَ َماbakın ze kitap ve gamberler
hikmet ver- vasıtasıyla
=آت َ ْيت ُ ُك ْمsize verdim  ِكتَاب,,= ِم ْنKitap dim, ilerde şu taahhüdü
yanınızdaki talep etti:
= َو ِح ْك َمةve hikmet =ث ُ َّمimdi
kitabı onay- Eğer, vahyi
layan bir
ve hikmeti
= َجا َء ُك ْمgeldiğinde
peygamber size bahşetgelince ona tikten sonra,
سول
ُ = َرbir peygamber
kesinlikle halen sahip
inanacak, olduğunuz
صدِق
َ = ُمdoğrulayıcı
kendisini
hakikati tasُ َمعَك ْم,,= ِل َماyanınızda bulunan(Kitap)ı destekleye- dik eden bir
ceksiniz´ di- elçi size ge=لَتُؤْ ِمنُ َّنmutlaka inanacak =بِ ِهona ye söz aldı; lirse o'na
´Bu direkti- inanmalı ve
ُص ُرنَّه
ُ = َولَت َ ْنve ona mutlaka yardım edec fimi kabul yardım etmeettiniz,
lisiniz. Bu
eksiniz ل
َ =قَاdemişti
omuzlarını- şarta dayalı
za yükledi- ahdimi kabul
=أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْمbunu kabul ettiniz mi?
ğim bu gö- ve tasdik
revi üstlen- eder misiniz?
َ
ْ
= َوأ َخذت ُ ْمve aldınız mı?
diniz mi?´ Onlar: Kabul
ٰ
dedi. ´Kabul ederiz! dediُ
َ
علَ ٰى
=üzerinize
م
ك
ل
ذ
=bu
hususta
َ
ْ ِ
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ص ِري
ْ = ِإağır ahdimi = َقالُواdediler
=أ َ ْق َر ْرنَاkabul ettik =قَا َلdedi
=فَا ْش َهد ُواo halde tanık olun
= َوأَنَاben de = َم َع ُك ْمsizinle beraber
َّ ال,, َ= ِمنtanık olanlardanım
َشا ِهدِين

ettik´ dediler, Allah da
´Birbirinize
şahid olunuz, ben de
sizinle birlikte şahidlerdenim´ dedi.
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=فَ َم ْنartık kim =ت َ َولَّ ٰىdönerse
َ=بَ ْعدsonra = ٰذَ ِل َكbundan
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْالفَا ِسقُونfâsıklardır

3.
83

=أَفَغَي َْرbaşkasını mı ِين
ِ =دdininden
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın َ= َي ْبغُونarıyorlar
ُ= َولَهoysa O’na =أ َ ْسلَ َمteslim olmuştur
فِي,,= َم ْنolanların hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerde
َ =ister
ض
ً ط ْو
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde عا
= َو َك ْر ًهاistemez = َو ِإلَ ْي ِهve O’na
َ=ي ُْر َجعُونdöndürüleceklerdir
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ِ َّ ِ=بAllah’a
=قُ ْلde ki =آ َمنَّاinandık اّٰلل
أ ُ ْن ِز َل..= َو َماindirilene علَ ْينَا
َ =bize
علَ ٰى
َ ..أ ُ ْن ِز َل..= َو َماve indirilene
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’e
= َو ِإ ْس َما ِعي َلİsmail’e
َ= َو ِإ ْس َحاقİshak’a وب
َ ُ= َو َي ْعقYakub’a
اط
ِ َ= َو ْاْل َ ْسبve sıbtlara
ُ
ي
َ = ُموMusa’ya
َ ِأوت..= َو َماverilene س ٰى
س ٰى
َ = َو ِعيÎsa’ya
َ= َوالنَّ ِبيُّونve peygamberlere
 َربِ ِه ْم..= ِم ْنRableri tarafından
نُفَ ِر ُق..= َلayırım yapmayız
َ= َبيْنarasında =أ َ َحدhiçbirinin
= ِم ْن ُه ْمonlar = َون َْح ُنbiz ُ =لَهO’na
َ= ُم ْس ِل ُمونteslim olanlarız
..

..

..

..

..
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َ =başka
= َو َم ْنkim =يَ ْبت َ ِغararsa غي َْر
اْلس ََْل ِم
ِ ْ =İslam’dan =دِينًاbir din
=فَلَ ْنbilsin ki
(=يُ ْق َب َلo din) kabul edilmeyecek
ُ= ِم ْنهondan = َو ُه َوve o
ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيahirette
َ ْالخَا ِس ِرين,, َ= ِمنkaybedenlerden olacak
,,
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ler. Allah:
Öyleyse (buna) şahit
olun, Ben de
sizin şahidiniz olacağım.

demişti.
Onlar da:
İkrar ettik,
demişlerdi. Allah:
Şahid olsun, Ben
de sizinle
beraber
şahidlerdenim,
demişti.
O halde
O halde, kim- Artık kim,
bundan
ler (bu taah- bundan
sonra kim hütten) dö- sonra dösözünden nerse; işte nerse işte
dönerse on- onlar, gerçek onlar, falar fasıkların fasıklardır! sıklardır.
ta kendileridir.
Yoksa onlar Onlar Allah'a Yoksa AlAllah´ın di- imandan
lah´ın dininden baş- başka bir iti- ninden
ka bir din mi kat mı arıyor- başkasını
arıyorlar? lar? Halbuki mı arıyorOysa gök- göklerde ve lar? Oysa
lerde ve
yeryüzünde göklerde
yerde bulu- olan her şey ve yerde
nanların
isteyerek ve- kim vartümü ister- ya istemeye- sa; ister
istemez
rek O'na bo- istemez
O´na teslim yun eğer,
O´na tesolmuşlardır çünkü her
lim olve O´nun şey (sonun- muştur.
huzuruna da) O'na dö- Ve O´na
döndürüle- necektir.
döndürüceklerdir.
leceklerdir.
De ki; Allah De ki: Biz,
De ki: Al´a, bize indi- Allah'a; bize lah´a
rilen kitaba; indirilene; İb- iman etİbrahim´e, rahim'e, İs- tik. Ve biİsmail´e, İs- mail'e, İsze indirihak´a, Ya- hak'a, Yalene, İbkub´a ve to- kub'a ve
rahim,
runlarına
o'nun neslin- İsmail,
indirilen ila- den gelenle- İshak,
hi mesajla- re indirilene; Ya´kub
ra; MuRableri tara- ve oğullasa´ya,
fından Mu- rına indiriİsa´ya ve sa'ya, İsa'ya lenlere,
diğer pey- ve (diğer)
Musa´ya,
gamberlere tüm peyİsa´ya ve
Rabbleri ta- gamberlere peygamrafından ve- bahşedilene berlere;
rilenlere
inanırız; on- Rabbları
inandık; on- lar arasında tarafınlar arasında hiçbir ayrım dan veriayırım
yapmayız. lenlere de
yapmayız, Ve kendimizi iman etbiz O´na
O'na teslim tik. Onlateslim ol- ederiz.
rın hiç bimuşuz;
risi arasında fark
gözetmeyiz. Ve
biz, O´na
teslim
olanlarız.
Kim
Kim Allah'a Kim, İsİslâm´dan teslimiyetten lam´dan
başka bir başka bir din başka bir
din ararsa, ararsa, bu
din araro din ondan kendisinden sa; ondan
kabul edil- asla kabul
asla
mez ve ahi- edilmeyecek aknul
rette hüsra- ve o, ahirette olunmaz.
na uğrayan- kaybeden- Ve o, ahilardan olur. lerden ola- rette hüscaktır.
rana uğrayanlardandır.

Peygambe- İman edip bu İman etْف
َ = َكيnasıl =يَ ْهدِيyol gösterir
rin haklı ol- Elçi'nin hak tikten,
duğunu
olduğuna
peygamَّ =Allah =قَ ْو ًماbir topluma
ُاّٰلل
gördükleri, şahit olduk- berlerin
kendilerine tan ve haki- hak oldu= َكفَ ُرواinkâr eden َ=بَ ْعدsonra
açık belge- katin bütün ğunu
ler geldiği kanıtları
gördükten
= ِإي َما ِن ِه ْمİman ettikten
halde iman kendilerine ve kendiش ِهدُوا
َ = َوve gördükten =أ َ َّنgerçekten ettikten son- geldikten lerine
ra kafir
sonra haki- apaçık
سو َل
ُ الر
َّ =Resul’ün = َحقhak olduğunu olanları Al- kati inkar et- deliller
lah doğru meyi seçen geldikten
= َو َجا َء ُه ُمve kendilerine geldikten
yola nasıl bir halkı Al- sonra küfiletir? Allah lah nasıl
re sapan
ُ= ْالبَيِنَاتaçık deliller ُاّٰلل
َّ = َوAllah
zalimleri
doğru yola bir kavmi,
doğru yola ulaştırır? Al- Allah naيَ ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
iletmez.
lah, böyle bir sıl hidaَّ =zalim
zalimler top- yete eriş= ْالقَ ْو َمtoplumu َالظا ِل ِمين
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

luluğunu
doğru yola
iletmez.
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=أُو ٰلَ ِئ َكişte = َجزَ ا ُؤ ُه ْمonların cezası
=أ َ َّنgerçekten
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine olmasıdır
َ=لَ ْعنَةlaneti اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
= َو ْال َم ََل ِئ َك ِةmeleklerin
اس
ِ َّ= َوالنve insanların
َ=أ َ ْج َمعِينbütün
,,

,,

,,

,,

Böylelerinin
cezası; Allah´ın, meleklerin ve
tüm insanların lanetine
uğramalarıdır.

Onların karşılığı, Allah'ın, meleklerin ve bütün (dürüst
ve erdemli)
insanların lanetine uğramak olacaktır.

Onların bu
cezaları süreklidir. Ne
azapları hafifletilir ve
ne de yüzlerine bakılır.

Onlar bu
halde kalacaklar; (ve)
ne azapları
hafifletilecek,
ne de onlara
bir mühlet
tanınacak.

,,
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َ=خَا ِلدِينebedi kalacaklardır
=فِي َهاO(lanet)in içinde
ف
ُ َّيُ َخف..= َلhafifletilmeyecek
ع ْن ُه ُم
ُ َ= ْالعَذazab
َ =onlardan اب
َ يُ ْن.. ُه ْم..= َو َلve onlara asla fırsat
َظ ُرون
..

..

..

..

verilmeyecektir

..

..

..

tirir? Ve
Allah, zalimler güruhunu
hidayete
iletmez.
İşte bunların cezası: Allah´ın,
meleklerin ve bütün insanların
la´neti onların üzerinedir.

Ebediyyen onun
içindedirler. Onlardan
azab hafifletilmez
ve onlara
rahmet
nazarıyla
bakılmaz.
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= ِإ َّلancak başka
تَابُوا,, َ=الَّذِينtevbe edip
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra = ٰذَ ِل َكondan
صلَ ُحوا
ْ َ = َوأuslananlar =فَإ ِ َّنçünkü
َ =çok bağışlayan
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Ancak bu
sapıtmanın
ardından
tevbe ederek durumlarını düzeltenler hariç.
Çünkü Allah
affedici ve
merhametlidir.

Ama daha
sonra tevbe
edip kendilerini düzeltenler hariç tutulacaktır: Zira
Allah, çok affedicidir,
rahmet kaynağıdır.

İman ettik= ِإ َّنOnlar ki
ten sonra
olanlar
َّ
َ
َ
كف ُروا.. َ=الذِينinkâr ettiler َ=بَ ْعدsonra kâfir
sonra da
kâfirliklerini
= ِإي َمانِ ِه ْمinandıktan =ث ُ َّمsonra
koyulaştıْ =arttı = ُك ْف ًراinkârları
ranlar; bunازدَاد ُوا
ların tevbeت ُ ْق َب َل..=لَ ْنkabul edilmeyecektir
leri kesinlikkabul
ٰ
=ت َ ْوبَت ُ ُه ْمonların tevbeleri = َوأُو َلئِ َكişte leedilmez,
bunlar sa= ُه ُمonlar
pıkların ta
kendileridir.
َ=الضَّالُّونsapıkların ta kendileridir

İmana erdikten sonra
hakikati inkara kalkışanlara ve sonra
hakikati reddetmede
(daha büyük
bir inatla) ısrar edenlere
gelince, şüphesiz, onların
(diğer günahlardan dolayı) tevbeleri
kabul edilmeyecektir;
işte onlar
gerçek sapkınlardır.
Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve hakikat inkarcısı
olarak ölenlere gelince,
yeryüzünün
bütün altınları (bile) onların fidyelerini
karşılayamaz. İşte onlar için acıklı
bir azap vardır ve kendilerine yardım
edecek hiç
kimse bulamayacaklardır.

,,

,,

,,

,,

,,
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=إِ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edip
= َو َماتُواölenler
 ُكفَّار,,= َو ُه ْمkâfir olarak
يُ ْقبَ َل,,=فَلَ ْنkabul edilmeyecektir
أ َ َح ِد ِه ْم,,= ِم ْنhiçbirinden = ِم ْل ُءdolusu
ض
ِ = ْاْل َ ْرdünya =ذَ َهبًاaltın
= َولَ ِوolsa dahi بِ ِه,,=ا ْفت َدَ ٰىfidye vermiş
=أُو ٰلَئِ َكişte =لَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =azab =أ َ ِليمacı bir
= َو َماve yoktur =لَ ُه ْمonların
ََاص ِرين
ِ ن,,= ِم ْنhiçbir yardımcıları

Küfredip
kâfir olarak
ölenlere gelince, bunların hiç birinden yeryüzü
dolusu kadar altını
fidye olarak
verse bile
kabul edilmez. Onları
acıklı bir
azap beklemektedir,
hiçbir yardımcı bulamazlar.

تَنَالُوا.. =لَ ْنasla eremezsiniz
= ْالبِ َّرiyiliğe = َحت َّ ٰىkadar
(=ت ُ ْن ِفقُواAllah için) harcayıncaya
= ِم َّماşeylerden َ=ت ُ ِحبُّونsevdiğiniz
ت ُ ْن ِفقُوا..= َو َماne harcarsanız
ش ْيء
َ ..= ِم ْنherhangi bir şeyden
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah = ِب ِهonu
ع ِليم
َ =bilir

Sevdiğiniz
şeylerden
infak etmedikçe iyilik
mertebesine eremezsiniz. Her
ne infak
ederseniz,
hiç şüphesiz Allah
onu bilir.
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İsrail´in
َّ =yiyecekler
= ُك ُّلbütün الط َع ِام
(Yakub´un),
ًّ
َ
َ=كانidi = ِحَلhelal = ِلبَنِيoğullarına Tevrat´ın
indirilişinden önce
= ِإس َْرائِي َلİsrail = ِإ َّلdışında
kendine ya= َماşeyler = َح َّر َمharam kıldığı
sakladıkları
dışında ka= ِإس َْرا ِئي ُلİsrail’in
lan tüm yiyecekler İsنَ ْف ِس ِه,,علَ ٰى
َ =kendisine قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce railoğulları´na helâl
تُن ََّز َل,,=أ َ ْنindirilmeden
idi. De ki;
´Eğer doğru
ُ =الت َّ ْو َراةTevrat =قُ ْلde ki
söylüyorsaْ
nız, Tevrat´ı
َّ
ُ
َ
=فأتواgetirip ِ=بِالت ْو َراةTevrat’ı
getirip okuyunuz.´
=فَاتْلُوهَاokuyun = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğru
,,

,,

,,
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=فَ َم ِنartık kim =ا ْفت َ َر ٰىuydurursa
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a ِب
َ = ْال َكذyalan
بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra da = ٰذَ ِل َكbundan
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َّ =zalimlerdir
َالظا ِل ُمون

Kim bundan
sonra Allah
adına yalan
uydurursa,
bunlar zalimlerin ta
kendileridirler.

Ve artık bundan sonra
kim Allah
hakkında yalan uydurursa işte onlar
zalimlerdir!

=قُ ْلde ki َصدَق
َ =doğru söyledi
َّ =Allah =فَات َّ ِبعُواöyle ise uyun
ُاّٰلل
َ= ِملَّةdinine يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
= َح ِنيفًاhanif (Allah’ı birleyici) olarak
َ َكان,,= َو َماO değildi
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنortak koşanlardan

De ki; Allah
doğru söyledi. Buna
göre İbrahim´in dosdoğru dinine uyunuz.
O, müşriklerden değildi.´

= ِإ َّنdoğrusu =أ َ َّو َلilk =بَيْتev
ض َع
ِ (= ُوmabed olarak) kurulan
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
َبِبَ َّكة..=لَلَّذِيMekke’de olandır
ار ًكا
َ = ُم َبuğur, bereket
= َو ُهدًىve hidayet kaynağıdır
َ= ِل ْلعَالَ ِمينalemlere

İnsanlar için
kurulan ilk
ev Mekke´deki bütün canlılar
için bereket
ve hidayet
kaynağı
olan
(Kâbe)dir.

De ki: Allah
doğruyu söylemektedir: O
halde, batıl
olan her
şeyden yüz
çeviren ve
Allah'ın yanısıra hiçbir
şeye ilahlık
yakıştırmayan İbrahim'in inanç
sistemine
uyun.
Unutmayın,
insanlık için
inşa edilen
ilk mabed,
Bekke'dekiydi: bereketli
ve bütün
alemler için
bir rehber(lik
kaynağı),

..

..

..
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(Size gelince
ey müminler,) kendiniz
için özenle
ayırdığınız
şeylerden
başkaları için
harcamadıkça gerçek
erdeme
ulaşmış olamazsınız; ve
her ne harcarsanız
kuşkusuz, Allah ondan
tamamiyle
haberdardır.
Tevrat indirilmeden önce, İsrailoğulları'nın (günah diyerek)
kendine yasakladığı
şeyler dışında bütün yiyecekler onlara helal idi.
De ki: Eğer
söylediklerinizde samimi
iseniz Tevrat'ı getirin
de onu okuyun!

..

..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

Ancak
bunun
ardından
tevbe
edip islah
edenler
müstesnadır.
Doğrusu
Allah, Gafur´dur,
Rahim´dir.
İman ettikten
sonra küfredip de,
küfürleri
artanların
tevbeleri
kabul
edilmez.
İşte onlar
sapıkların
kendileridir.

Doğrusu
küfredip
de, kafir
olarak
ölenler,
yeryüzü
dolusu altını fidye
verecek
olsalar
yine de
hiç birinden kabul
edilmez.
Onlar için
elim bir
azab vardır. Ve
onların
hiç yardımcıları
da yoktur.
Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, asla bir´e
erişemezsiniz.
Ve her ne
infak
ederseniz; şüphesiz Allah, onu
bilir.

Tevrat
inmeden
evvel İsrail´in,
kendi
nefsine
haram
kıldığından başka bütün
yiyecekler
İsrailoğullarına helal idi.
Eğer sadıklardan
iseniz;
haydi
Tevrat´ı
getirip
okuyun,
de.
Bundan
sonra artık kim Allah´a karşı yalan
isnad
ederse;
işte onlar
zalimlerin
kendileridir.
De ki: Allah doğru
buyurmuştur. O
halde
Hanif olarak İbrahim´in dinine
uyun. O,
müşriklerden
değildi.
Muhakkak ki insanlar
için konulmuş ilk
ev; çok
mübarek
olarak kurulan ve
alemler
için hidayet olan
Mekke´deki
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Orada apaçık deliller
ve İbrahim´in makamı vardır.
Kim oraya
girerse güvenliğe
erer. Ona
yol bulabilenlerin
Kâbe´ye
haccetmesi
Allah´ın, insanlar üzerinde hakkıdır. Kim küfrederse bilsin ki Allah
alemlerden
müstağnidir.

apaçık işaretlerle dopdolu. (Orası)
bir zamanlar
İbrahim'in
durduğu
yer(dir); kim
içine girerse
huzur bulur.
Bundan dolayı, mabedi
haccetmek,
gücü yeten
bütün insanların Allah'a
karşı yerine
getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Hakikati inkar
edenlere gelince, bilsinler ki, Allah,
yarattığı
alemlerden
bağımsızdır,
her bakımdan Kendine
yeterlidir.
De ki; ´Ey De ki: Ey
ehl-i kitap, geçmiş vahAllah yap- yin izleyiciletıklarınızı ri! Allah, yapgörüp du- tığınız her
rurken niye şeye şahit
O´nun ayet- iken neden
lerini inkar O'nun mesaediyorsu- jını kabul etnuz?´
mekten kaçınıyorsunuz?

=فِي ِهonda vardır =آ َياتdeliller
= َب ِينَاتaçık açık = َمقَا ُمMakamı
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’in = َو َم ْنkimse
ُ=دَ َخلَهona giren
 ِآمنًا,, َ= َكانgüvene erer
ِ َّ ِ = َوAllah’ın bir hakkıdır
ّٰلل
علَى
ِ َّ=النinsanlar
َ =üzerinde اس
(= ِح ُّجgidip) haccetmesi ت
ِ = ْال َب ْيEv’e
َ َ =ا ْستgücü yeten
= َم ِنherkesin ع
َ طا
ً ِسب
يَل
َ ,,=إِلَ ْي ِهyoluna = َو َم ْنkim
= َكفَ َرnankörlük ederse =فَإ ِ َّنşüphesiz
َ =zengindir
اّٰلل
َ َّ =Allah غ ِني
َ ْالعَالَ ِمين,,ع ِن
َ =bütün alemlerden
,,

,,

,,

,,

,,
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=قُ ْلde ki = َياEy =أ َ ْه َلehli
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
َت َ ْكفُ ُرون..= ِل َمneden inkâr ediyorsunuz?
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآ َياayetlerini اّٰلل
َ =tanık iken
َّ = َوAllah ش ِهيد
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون.. َما..علَ ٰى
َ =yaptıklarınıza
..

..

..

..

..
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De ki; ´Ey De ki: Ey
=قُ ْلde ki =يَاEy =أ َ ْه َلehli
ehl-i kitap, geçmiş vahniçin Alyin izleyicileْ
ب
ِ =ال ِكتَاKitap
lah´ın yolu- ri! (Doğru olَصدُّون
ُ َ ت,,= ِل َمniçin çevirmeğe çalışıyorsu nu eğri gös- duğuna) biztermeye
zat kendiniz
nuz? ل
yeltenerek şahit olduğuَ =yolundan
َ ,,ع ْن
ِ س ِبي
inananları o nuz halde
ِاّٰلل
َّ =Allah = َم ْنkimseleri َ=آ َمنinanan yoldan dön- onu eğri gösdürmeye
termeye çalı=ت َ ْبغُونَ َهاgöstermeğe yeltenerek
çalışıyorsu- şarak, (bu
nuz? Oysa ilahi kelama)
= ِع َو ًجاeğri
onun doğru iman edenleri neden Alَ
ُ
ْ
ُ
ش َهدَا ُء,,= َوأنت ْمgerçeğe tanık olduğunuz olduğunu
biliyorsu- lah yolundan
nuz. Allah alıko(ymaya
halde = َو َماdeğildir ُاّٰلل
َّ =Allah
yaptıkları- çabanızdan ke- lı)yorsunuz?
= ِبغَافِلhabersiz
sinlikle ha- Allah, yaptıkَت َ ْع َملُون,,ع َّما
bersiz de- larınızdan
َ =yaptıklarınızdan
,,

,,

,,

,,

,,
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ğildir :
Ey müminler, kendilerine kitap
verilenlerin
bir grubuna
uyarsanız
bunlar sizi
iman ettikten sonra
döndürüp
kafir yaparlar.

gafil değildir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Önceki
çağlarda
kendilerine
vahiy verilenlerden bir fırkaya uyarsanız, iman ettikten sonra
yeniden hakikati reddetmenize
sebep olabilirler.

ْف
َ = َو َكيnasıl
َ=ت َ ْكفُ ُرونinkâr edersiniz
= َوأ َ ْنت ُ ْمve üstelik size =تُتْلَ ٰىokunmakta
علَ ْي ُك ْم
َ =size ُ=آيَاتayetleri
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َوفِي ُك ْمaranızda iken
ُسولُه
ُ = َرve O’nun Elçisi de = َو َم ْنkim
ِ َّ ِ=بAllah’a
ص ْم
ِ َ =يَ ْعتsarılırsa اّٰلل
=فَقَ ْدmuhakkak ki o ِي
َ = ُهدiletilmiştir
ص َراط
ِ ,,= ِإلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Allah´ın
ayetleri size
okunuyorken ve
O´nun Peygamberi
aranızdayken nasıl
kafir olabilirsiniz? Kim
Allah´a
sımsıkı sarılırsa doğru
yola iletilmiş
olur.

Allah'ın mesajları size
iletildiği halde ve Elçisi
aranızda yaşarken hakikati nasıl inkar edebilirsiniz? Ama
Allah'a sımsıkı tutunan,
dosdoğru yola ulaştırılmıştır.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َح َّقhakkıyla
=تُقَاتِ ِهO’na yaraşır biçimde
ت َ ُموت ُ َّن..= َو َلölmeyin = ِإ َّلdışında
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َ= ُم ْس ِل ُمونMüslümanlar olmak

Ey müminler, Allah´tan gerektiği gibi
korkunuz ve
mutlaka
müslüman
olarak ölünüz.

ص ُموا
ِ َ = َوا ْعتve yapışın = ِب َح ْب ِلipine
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َج ِميعًاtopluca
تَفَ َّرقُوا,,= َو َلayrılmayın
= َوا ْذ ُك ُرواhatırlayın ت
َ = ِن ْع َمnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size olan
= ِإ ْذhani = ُك ْنت ُ ْمsiz idiniz
=أ َ ْعدَا ًءbirbirinize düşman
ف
َ َّ(=فَأَلAllah) uzlaştırdı َ=بَيْنarasını

Hep birlikte
Allah´ın ipine sımsıkı
sarılınız sakın ayrılığa
düşmeyiniz,
Allah´ın size
bağışladığı
nimeti hatırlayınız. Hani bir zamanlar
düşman olduğunuz
halde O,
kalplerinizi

Siz ey imana
ermiş olanlar! Derin bir
duyarlıkla Allah'a karşı
sorumluluğunuzun
hakkıyla bilincinde olun
ve O'na kendinizi yürekten teslim
etmeden önce ölümün
sizi alt etmesine izin
vermeyin.
Hep birlikte
Allah'ın ipine
sımsıkı tutunun ve birbirinizden
kopmayın.
Ve Allah'ın
size verdiği
nimetleri hatırlayın: Siz
birbirinize
düşman iken
kalplerinizi
nasıl uzlaştırdı da
O'nun lütfu

أَيُّ َها..= َياEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ت ُ ِطيعُوا..=إِ ْنuyarsanız =فَ ِريقًاgruba
َ= ِمنherhangi bir
أُوتُوا.. َ=الَّذِينverilenlerden
اب
َ َ = ْال ِكتKitap = َي ُردُّو ُك ْمsizi döndürüp
َ=بَ ْعدsonra =إِي َمانِ ُك ْمimanınızdan
َ= َكافِ ِرينkâfir yaparlar
..
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Orada
apaçık
alametlerle, İbrahim´in
makamı
vardır.
Kim, oraya girerse
emin olur.
Ona yol
bulabilen
herkesin,
Ka´be´yi
haccetmesi insanlar
üzerinde
Allah´ın
bir hakkıdır. Kim
inkar
ederse;
bilsin ki
doğrusu
Allah,
alemlerden müstağni´dir.
De ki: Ey
Ehl-i Kitab; Allah
yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah´ın
ayetlerini
inkar ediyorsunuz?
De ki: Ey
Ehl-i Kitab, siz
gerçeği
gördüğünüz halde
Allah´ın
yolunu
eğri göstermeye
yeltenerek, iman
edenleri
niçin ondan çeviriyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan gafil
değildir.
Ey iman
edenler;
eğer kendilerine
kitab verilenlerden
herhangi
bir zümreye
uyarsanız, imanınızdan
sonra sizi
çevirirler
de kafir
yaparlar.
Allah´ın
ayetleri
size okunur, aranızda
peygamberi bulunurken
nasıl küfredersiniz? Kim,
Allah´a
sımsıkı
sarılırsa;
muhakkak doğru
yola iletilmiştir.
Ey iman
edenler;
Allah´tan
nasıl
korkmak
lazımsa
öylece
korkun.
Ve her
halde
müslüman olarak can
verin.

Topluca
Allah´ın
ipine sarılın, ayrılmayın.
Ve Allah´ın
üzerindeki nimetini
hatırlayın.
Hani, siz;
düşman
idiniz de
O, kalblerinizin
arasını
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=قُلُو ِب ُك ْمkalblerinizin
ص َب ْحت ُ ْم
ْ َ =فَأhaline geldiniz
=بِ ِن ْع َمتِ ِهO’nun nimetiyle
= ِإ ْخ َوانًاkardeşler
= َو ُك ْنت ُ ْمsiz bulunuyordunuz
شفَا
َ ,,علَ ٰى
َ =kenarında
= ُح ْف َرةbir çukurun ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşten
(=فَأ َ ْنقَذَ ُك ْمAllah) sizi kurtardı
= ِم ْن َهاondan = َك ٰذَ ِل َكböyle
=يُ َبيِ ُنaçıklıyor ُاّٰلل
َّ =Allah =لَ ُك ْمsize
=آيَاتِ ِهayetlerini =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْهتَد ُونyola gelirsiniz
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

uzlaştırdı da
O´nun bu
nimeti sayesinde
kardeş oldunuz. Hani
siz bir ateş
kuyusunun
tam kenarındayken O
sizi oraya
düşmekten
kurtardı. Allah size
ayetlerini işte böyle
açık açık
anlatır ki,
doğru yolu
bulasınız.

ile kardeş oldunuz; ve
ateşli bir uçurumun kenarında (iken)
sizi ondan
(nasıl) korudu. Bu şekilde Allah mesajlarını size
açıklar ki hidayet bulasınız,

,,
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İbn Kesir

uzlaştırdı
da, O´nun
nimeti
sayesinde kardeş
oldunuz.
Siz; bir
ateş uçurumunun
tam kenarında
iken, sizi
oradan
doğru yola eresiniz diye
kurtardı.
Alah
ayetlerini
size işte
böylece
açıklar.

Sizden hay- ve belki içi- İçinizden
= َو ْلتَ ُك ْنolsun = ِم ْن ُك ْمiçinizden
ra çağıran, nizden iyi ve hayra çaiyiliği emre- yararlı olana ğıran, iyi=أ ُ َّمةbir topluluk َ= َي ْدعُونçağıran
dip kötülük- davet eden, liği emreْ
َ
ten sakındı- doğru olanı dip kötüال َخي ِْر..=إِلىhayra
ran bir üm- emreden, eğ- lükten
met olsun. ri ve yanlış- alıkoyan
َ= َويَأ ْ ُم ُرونemredip
İşte kurtulu- tan alıkoyan bir topluوف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرiyiliği
şa erenler bir topluluk luk bubunlardır. çıkar: nihai lunsun.
َ= َو َي ْن َه ْونmen eden
kurtuluşa eri- İşte onlar,
şecek kimse- kurtuluşa
ٰ
 ْال ُم ْن َك ِر..ع ِن
َ =kötülükten = َوأُولَئِ َكişte
ler, işte bun- erenlerlar olacak. dir.
= ُه ُمonlar
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونkurtuluşa erenlerdir
..

..

..

..
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تَ ُكونُوا,,= َو َلolmayın َ= َكالَّذِينgibi
=تَفَ َّرقُواbölünüp
ْ = َوihtilaf edenler
اختَلَفُوا
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َء ُه ُم,,= َماkendilerine geldikten
ُ= ْالبَيِنَاتaçık deliller
= َوأُو ٰلَئِ َكİşte onlar
(=لَ ُه ْمevet) onlar için vardır
عذَاب
َ =azab ع ِظيم
َ =büyük bir

Sakın kendilerine
apaçık ayetler geldikten
sonra parçalanıp çatışmaya düşenler gibi
olmayınız.
Böyleleri
için büyük
bir azap
vardır.

Hakikatin bütün kanıtları
kendilerine
geldikten
sonra karşıt
görüşlere
kapılıp parçalananlar
gibi olmayın;
işte bunlar
için feci bir
azap vardır,

Kendilerine apaçık
deliller
geldikten
sonra,
parçalanıp ihtilafa düşenler gibi
olmayın.
İşte onlara büyük
bir azab
vardır.

= َي ْو َمO gün ض
ُّ =ت َ ْب َيağarır
 = ُو ُجوهbazı yüzler ُّ= َوتَس َْودkararır
= ُو ُجوهbazı yüzler
ْ اس َْود.. َالَّذِين..=فَأ َ َّماkararanlara
َّت
= ُو ُجو ُه ُه ْمyüzleri
=أ َ َكفَ ْرت ُ ْمinkâr ettiniz ha? (denilir)
َ=بَ ْعدsonra = ِإي َمانِ ُك ْمinanmanızdan
=فَذُوقُواöyle ise tadın اب
َ َ= ْال َعذazabı
 ُك ْنت ُ ْم..=بِ َماetmenize karşılık
َ=ت َ ْكفُ ُرونinkâr

O gün kimi
yüzler ağarır, kimi yüzler kararır.
Yüzleri kararanlara
´Siz iman
ettikten sonra tekrar
kâfir mi oldunuz? O
halde kafir
olmanızın
karşılığı olarak bu azabı tadın´
denir.

bazı yüzlerin
(mutluluktan)
parladığı ve
bazı yüzlerin
(acıyla) karardığı o
(Hesap) Günü'nde yüzleri kararanlara: İmana erdikten sonra
hakikati inkar
mı ettiniz? O
halde hakikati inkar ettiğiniz için tadın
bu azabı!
(denilecek).

O gün;
nice yüzler ağarır,
nice yüzler kararır. O zaman yüzleri kara
olanlara:
İmanınızdan sonra
küfür mü
ettiniz?
İşte o küfrünüzün
cezası
olarak tadın azabı,
denir.

ْ ا ْبيَض,, َ=الَّذِينağaranlar
= َوأ َ َّماise َّت
= ُو ُجو ُه ُه ْمyüzleri =فَ ِفيiçindedirler
ِ َّ =Allah’ın
= َر ْح َم ِةrahmeti اّٰلل
= ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Yüzleri ağaranlara gelince, onlar
Allah´ın
rahmeti
içindedirler
ve orada
sürekli olarak kalacaklardır.

Nur yüzlülere
gelince, onlar
Allah'ın rahmet dairesi
içinde olacaklar, orayı
mesken edineceklerdir.

=تِ ْل َكİşte onlar ُ=آ َياتayetleridir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =نَتْلُوهَاonları okuyoruz
علَي َْك
َ =sana ق
ِ =بِ ْال َحgerçek ile
َّ ..= َو َماAllah ُ=ي ُِريدistemez
ُاّٰلل
ُ =zulmetmek َ= ِل ْل َعالَ ِمينalemlere
ظ ْل ًما

Bunlar Allah´ın ayetleridir. Onları sana hakk
içerikli olarak okuyoruz. Allah
kesinlikle
alemlere
zulmetmek
istemez.

Ama yüzleri ağaranlar, Allah´ın
rahmeti
içindedirler. Onlar
orada
temelli
kalacaklardır.
Bunlar;
Allah´ın
ayetleridir. Onları
sana hak
olarak
okuyoruz.
Allah,
alemlere
zulmetmek istemez.
Göklerde
ve yerde
ne varsa
hepsi Allah´ındır.
Bütün işler Allah´a
döndürülür.
Siz; insanlar
için çıkarılmış en
hayırlı
ümmetsiniz. İyiliği
emreder,
kötülükten alıkorsunuz.
Ve Allah´a inanırsınız.
Ehl-i Kitab´da
inanmış
olsaydı;
kendileri
için hayırlı olurdu.
İçlerinde
iman
edenler
olmakla
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Bunlar Allah'ın mesajlarıdır: Hakikati bildiren
bu (mesaj)ları sana
iletiyoruz; zira Allah, yarattıklarının
haksızlığa
uğramasını
dilemez.
Göklerde ve Göklerdeki
=Allah’ındır
yerde olan- ve yerdeki
ların tümü her şey Al,,
,, =göklerde
Allah´ındır. lah'a aittir ve
Her işin
hepsi (asıl
,,
,,
=ve yerde olanlar
mercii Al- kaynağı
,,
=Allah’a
=döndürülür lah´tır.
olan) Allah'a
döner.
=bütün işler
..
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ِ َّ ِ َو
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ َما فِي ال
ض
ِ َو َما فِي ْاْل َ ْر
ِاّٰلل
ت ُ ْر َج ُع
َّ َو ِإلَى
ور
ُ ْاْل ُ ُم
,,
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Siz insanlar Siz, insan= ُك ْنت ُ ْمsiz oldunuz = َخي َْرen hayırlı
için çıkarıl- lığ(ın iyiliği)
ُ
ُ
ْ
ْ =أخ ِر َجçıkarılmış mış en ha- için çıkarıl=أ َّمةbir ümmet ت
yırlı bir
mış hayırlı
ümmetsiniz.
bir toplulukَّ
اس
ن
ل
ل
=insanlar
için
ِ
ِ
Marufu em- sunuz; doğru
َ=تَأ ْ ُم ُرونemreder وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرiyiliği reder, mün- olanı emrekerden
der, eğri
َ= َوتَ ْن َه ْونmen edersiniz
nehyedersi- olandan alıniz. Ve Al- koyarsınız ve
 ْال ُم ْن َك ِر..ع ِن
َ =kötülükten
lah’a inanır- Allah'a inaEhl-i nırsınız. Eğer
ِ َّ = ِبAllah’a sınız.
َ= َوتُؤْ ِمنُونve inanırsınız اّٰلل
kitab da
geçmiş vahinanmış ol- yin mensupَ= َول ْوeğer َ=آ َمنinanmış olsaydı
saydı kendi- ları, (bu tür
ْ
َ
leri için ha- bir) inanca
=أ ْه ُلehli ب
ِ =ال ِكتَاKitap
yırlı olurdu. ermiş olsaَ=لَ َكانelbette olurdu = َخي ًْراhayırlı İçlerinde lardı, bu,
iman eden- kendi iyilikle=لَ ُه ْمkendileri için = ِم ْن ُه ُمonlardan
ler olmakla rine olacaktı;
beraber,
(ama) içleَ= ْال ُمؤْ ِمنُونinananlar da var
çoğu gerçek rinden pek
dinden çık- az inanan
= َوأ َ ْكثَ ُر ُه ُمama çokları
mış fasık- bulunsa da
..
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lardır.

onların çoğu
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َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkmışlardır
..
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ض ُّرو ُك ْم
ُ  َي,,=لَ ْنsize zarar veremezler
= ِإ َّلbaşka bir =أَذًىeziyetten
يُقَاتِلُو ُك ْم,,= َوإِ ْنsizinle savaşsalar bile
=ي َُولُّو ُك ُمsize dönüp kaçarlar
ار
َ = ْاْل َ ْد َبarkalarını =ث ُ َّمsonra
َص ُرون
َ يُ ْن,,= َلonlara yardım da edilmez
,,
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Onlar size
eziyetten
başka bir
zarar veremezler.
Eğer sizinle
savaşa girişirlerse arkaya dönüp
kaçarlar,
sonra onlara yardım
eden de bulunmaz.

fasıktır:

beraber,
çoğu fasıklardır.

(Fakat) bunlar size gelip
geçici ezadan başka
bir zarar veremezler ve
eğer size
karşı savaşa
girseler bile
hemen arkalarını dönüp
kaçarlar.
Sonra kendilerine yardım
da edilmez.

İncitmekten başka
size herhangi bir
zarar veremezler.
Sizinle
savaşsalar bile
geri dönüp kaçarlar.
Sonra
kendilerine yardım
da edilmez.
Nerede
bulunurlarsa bulunsunlar;
üzerlerine
zillet vurulmuştur.
Allah´ın
ve
mü´minler
in ahdine
sığınmış
olanlar
müstesna. Allah´ın
hışmına
uğradılar.
Üzelerine
de miskinlik vuruldu. Bu,
Allah´ın
ayetlerini
inkar etmeleri ve
haksız
yere peygamberleri öldürmelerindendir.
Bu, onların isyan
etmeleri
ve taşkınlık yapmalarındandır.

ol- Onlar, Allah'a
ْ َض ِرب
ت
ُ =vurulmuştur علَ ْي ِه ُم
َ =onlara Nerede
salar, onla- ve insanlara
ُ =الذِلَّةalçaklık (damgası) َ=أَيْنnerede ra aşağılık karşı taahdamgası
hütlerine
ُ
vurulmuş(sadakatle)
ُ
ث ِقفوا..= َماolsalar
tur. Yalnız, bağlanmaAllah´ın ipi- dıkları süre= ِإ َّلmeğer ki (sığınmış olsunlar)
ne ve insan- ce, nerede
= ِب َحبْلahdine (ipine) ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’ın lar ile yap- bulunurlarsa
tıkları ant- bulunsunlar
= َو َحبْلve ahdine (ipine)
laşmalara zillete duçar
bağlı kalan- olurlar; çünاس
ِ َّالن.. َ(= ِمنinanan) insanların
lar müstes- kü Allah'ın
Onlar gazabına uğ= َوبَا ُءواuğradılar ضب
َ َ=بِغgazabına na.
Allah´ın ga- ramış ve
zabına uğ- aşağılanmaِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’ın
radılar, alın- ya mahkum
larına peri- edilmişlerdir.
ْ َض ِرب
ت
ُ = َوve vuruldu
şanlık dam- Bütün bunlar
علَ ْي ِه ُم
gası vurul- (başlarına
َ =üzerlerine
du. Bu, on- geldi,) çünkü
ُ= ْال َم ْس َكنَةmiskinlik damgası
ların AlAllah'ın melah´ın ayet- sajlarını inٰ
=ذَ ِل َكböyle oldu
lerini inkâr karda ve
etmeleri ve peygamberَ
َّ
=بِأن ُه ْم َكانُوا َكانُواçünkü onlar
sebepsiz
leri haksız
yere
peyyere öldürَ=يَ ْكفُ ُرونinkâr ediyorlar
gamberleri mekte ısrar
öldürmeleri ettiler; bütün
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآ َياayetlerini اّٰلل
yüzünden- bunlar (vaki
َ= َويَ ْقتُلُونöldürüyorlardı
dir. Çünkü oldu), çünkü
onlar Allah (Allah'a) is= ْاْل َ ْن ِبيَا َءpeygamberleri
´a başkal- yanda buve lundular ve
 َحق..= ِب َغي ِْرhaksız yere = ٰذَ ِل َكve çünkü dırmış
ölçüleri çiğ- hakkın sınırnemişlerdir. larını inatla
ص ْوا
َ ..= ِب َماisyan etmişlerdi
َ ع
ihlal ettiler.
َيَ ْعتَدُون..= َو َكانُواhaddi aşıyorlardı
..
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سوا
ُ =لَ ْيama hepsi değildir س َوا ًء
َ =aynı
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
=أ ُ َّمةbir topluluk da vardır
=قَا ِئ َمةayakta durup َ= َيتْلُونokuyarak
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =آيَاayetlerini اّٰلل
=آنَا َءsaatlerinde =اللَّ ْي ِلgece
َ َي ْس ُجد ُون,,= َو ُه ْمsecdeye kapanan

Ama onların
hepsi bir
değildir. Kitap ehlinin
içinde geceleri ayakta
durup Allah´ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir kesim vardır.

ِ َّ = ِبAllah’a
َ=يُؤْ ِمنُونonlar inanırlar اّٰلل
= َو ْاليَ ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret
َ= َويَأ ْ ُم ُرونemreder
وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرiyiliği
َ= َو َي ْن َه ْونmen ederler
 ْال ُم ْن َك ِر..ع ِن
َ =kötülükten
َارعُون
َ ُ= َويkoşarlar
ِ س
ت
ِ  ْال َخي َْرا..= ِفيhayır işlerine
= َوأُو ٰلَئِ َكişte onlar
َصا ِل ِحين
َّ ال.. َ= ِمنiyilerdendir

Bunlar Allah´a ve
ahiret gününe inanırlar, iyiliği
emrederek
kötülükten
sakındırırlar, hayırlı
işlere koşarlar. Onlar iyi
kullardandırlar.
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(Ama) onların hepsi aynı değil:
Geçmiş vahyin izleyicileri
arasında,
gece boyunca Allah'ın
ayetlerini
okuyan ve
(O'nun huzurunda) secdeye kapanan dosdoğru insanlar
da vardır.
Onlar, Allah'a
ve Ahiret
Günü'ne inanırlar; doğru
olanı emreder, eğri
olandan alıkoyarlar ve
hayırlı işlerde
birbirleriyle
yarışırlar: işte bunlar dürüst ve erdemli kimselerdendir.

Hepsi bir
değildir.
Onlardan
secdeye
vararak
geceleri
Allah´ın
ayetlerini
okuyup
duran bir
topluluk
vardır.

Onların yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız
bırakılmayacaktır: çünkü
Allah, Kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde
olanları iyi bilir.
Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince;
onları ne
dünya malları ne de evlatları Allah'a
karşı koruyabilir. İşte
onlar içinde
yaşayıp kalacakları ateşe mahkum
edilmişlerdir.

Ne hayır
yaparlarsa; ondan
mahrum
bırakılacak değildirler.
Ve Allah,
takva sahiblerini
bilir.
Küfredenlerin malları ve
çocukları
Allah´a
karşı
kendilerine hiçbir
fayda
sağlamayacaktır.
Onlar cehennem
yaranıdırlar, orada
ebediyyen kalacaklardır.
Bu dünya
hayatında
onların
sarfettikleri şeylerin durumu; kendilerine
zulmeden
bir kav-

Onlar; Allah´a ve
ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten
alıkoyarlar. Hayırlara koşuşurlar,
işte onlar
salihlerdendir.
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يَ ْفعَلُوا,,= َو َماyapacakları
 َخيْر,,= ِم ْنhiçbir iyilik
ُيُ ْكفَ ُروه,,=فَلَ ْنinkâr edilmeyecektir
َّ = َوŞüphesiz Allah ع ِليم
َ =bilmektedir
ُاّٰلل
َ(=بِ ْال ُمتَّقِينgünahlardan) korunanları
,,

Onların
yaptıkları
hiçbir iyilik
karşılıksız
kalmayacaktır. Hiç
kuşkusuz
Allah takvalıların kimler
olduğunu
bilir.
Kafirlere ge=şüphesiz
lince, ne
malları ve
..
=inkâr edenler
ne de evlatları kendile.. =yarar sağlamayacaktır
rine Allah´a
=onlara
=ne malları
karşı hiçbir
fayda sağ..
=ne de evladları
lamayacaktır. Onlar
..
=Allah’a karşı
=hiçbir şey Cehennemliktirler, ora=onlar
=halkıdır
da sürekli
olarak kala=ateş
=onlar
=orada
caklardır.
=sürekli kalacaklardır
,,

,,

,,

,,
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ِإ َّن
الَّذِينَ َكفَ ُروا
ي
َ ِلَ ْن ت ُ ْغن
ع ْن ُه ْم
أ َ ْم َوالُ ُه ْم
َ
َو َل أ َ ْو َلد ُ ُه ْم
ِاّٰلل
ش ْيئًا
َ
َّ َِمن
َوأُو ٰلَئِ َك
اب
ُ ص َح
ْ َأ
ار
ُه ْم
ِفي َها
ِ َّالن
َخَا ِلد ُون
..
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= َمثَ ُلdurumu
َيُ ْن ِفقُون,,= َماharcadıkları malların
 ٰ َه ِذ ِه,,=فِيbu ِ= ْال َحيَاةdünya
=الدُّ ْنيَاhayatında = َك َمث َ ِلbenzer
= ِريحbir rüzgâra =فِي َهاkendisine
,,

,,

,,

Onların bu
dünya hayatındaki
maddi harcamaları,
kendilerine
zulmetmiş
kimselerin
tarlası üzerinden ese-

Onların bu
dünya hayatı
için harcadıkları, kendi
kendilerine
zulmeden bir
halkın ekinlerine musallat
olan ve onu
mahveden

Kelime Meali
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ْ َصاب
صر
ِ =dondurucu ت
َ َ =أvurup
َ = َح ْرekinine =قَ ْومbir topluluğun
ث
َ =zulmeden س ُه ْم
ظلَ ُموا
َ ُ=أ َ ْنفnefislerine
ُ=فَأ َ ْهلَ َكتْهonu mahveden
َ ,,= َو َماonlara zulmetmedi
ظلَ َم ُه ُم
َّ =Allah = َو ٰلَ ِك ْنfakat
ُاّٰلل
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفonlar kendi kendilerine
ْ َ=يzulmediyorlardı
َظ ِل ُمون

rek bu tarlanın ekinini
mahveden
dondurucu
rüzgara
benzer. Allah onlara
zulmetmiş
değildir, tersine onlar
kendi kendilerine zulmetmişlerdir.

dondurucu
bir rüzgara
benzer: Onlara haksızlık
yapan Allah
değildir, fakat
onlar kendi
kendilerine
haksızlık yapıyorlar.

أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِخذُوا..= َلedinmeyin
ًطانَة
َ = ِبkendinize dost
د ُو ِن ُك ْم..= ِم ْنkendinizden başkasını
يَأْلُونَ ُك ْم..= َلonlar sizi geri durmazlar
ً َ= َخبbozmaktan = َودُّواisterler
ال
= َماşeyleri عنِت ُّ ْم
َ =size sıkıntı verecek
=قَ ْدdoğrusu ت
ِ َ=بَدtaşmaktadır
ضا ُء
َ = ْالبَ ْغöfke
أ َ ْف َوا ِه ِه ْم..= ِم ْنonların ağızlarından
ت ُ ْخ ِفي..= َو َماgizledikleri (kin) ise
ُور ُه ْم
ُ صد
ُ =göğüslerinde
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür =قَ ْدelbette
= َبيَّنَّاaçıkladık =لَ ُك ُمsize
ت
ِ = ْاْليَاayetleri =إِ ْنeğer
َت َ ْع ِقلُون..= ُك ْنت ُ ْمdüşünürseniz

Ey müminler, kendinizden başkasını sırdaş ve dost
edinmeyiniz. Olanca
güçleri ile
size zarar
dokundurmaya, dirliğinizi bozmaya çalışırlar, karşılaştığınız
her sıkıntı
onları sevindirir.
Gerçi kinleri
ağızlarından taşmıştır ama
kalplerinde
saklı tuttukları kin daha
büyüktür.
Eğer düşünecek olursanız size
ayetlerimizi
açık açık
anlattık.
İşte siz öyle
,, =İşte siz
kimselersiniz ki, onları
=öyle kimselersiniz ki
seversiniz,
oysa onlar
=onları seversiniz
sizi sev,,
=halbuki onlar sizi sevmezl mezler; bir
de kitabın
er
=inanırsınız
tümüne
inanırsınız.
=Kitabın
=hepsine
Onlar sizinle karşılaş=zaman
tıklarında
´inandık´
=sizinle karşılaştıkları
derler fakat
kendi başla=derler
=inandık
rına kaldıkları zaman
=ama kaldıklarında
size duy=kendi başlarına
=ısırırlar dukları öfke
yüzünden
=size karşı
parmak uçlarını ısırır=parmak uçlarını
lar. De ki;
´Öfkenizden
,,
=öfkeden
=de ki
ölün (çatlayın). Hiç
=ölün
=öfkenizden
şüphesiz Allah kalplerin
=şüphesiz
=Allah
=bilir
içini dışını
=özünü
=göğüslerin
bilir.´

Siz ey imana
ermiş olanlar! Sizden
olmayan kişileri dost
edinmeyin.
Onlar sizi
yoldan çıkarmak için
ellerinden
gelen hiçbir
çabayı esirgemezler ve
sizi sıkıntıda
görmekten
hoşlanırlar.
Şiddetli öfke
ağızlarından
taşmaktadır;
kalplerinde
sakladıkları
ise daha da
kötüdür. Biz
(bununla ilgili) işaretleri
sizin için (işte
böylesine)
açık ve anlaşılır kıldık,
eğer aklınızı
kullanırsanız.

هَا أ َ ْنت ُ ْم
َ ُأ
ول ِء
ت ُ ِحبُّونَ ُه ْم
َو َل ي ُِحبُّو َن ُك ْم
ََوتُؤْ ِمنُون
ب
ُك ِل ِه
ِ بِ ْال ِكتَا
َو ِإذَا
لَقُو ُك ْم
قَالُوا
آ َمنَّا
َو ِإذَا
َخلَ ْوا
عضُّوا
َ
علَ ْي ُك ُم
َ
َام َل
ِ ْاْلَن
ِمنَ ْالغَي ِْظ
قُ ْل
ُموتُوا
ِب َغي ِْظ ُك ْم
إِ َّن
اّٰلل
ع ِليم
َ
َ َّ
ت
ُور
ِ بِذَا
ُّ ال
ِ صد

Siz onları
sev(meye
haz)ırsınız,
ama onlar,
bütün vahiylere inansanız bile sizi
sevmeyecekler. Ve sizinle
karşılaştıklarında, Biz
(sizin inandığınız gibi)
inanıyoruz!
derler: ama
kendi başlarına kalınca
size karşı öfkelerinden
parmaklarını
ısırırlar. De
ki: Öfkenizle
kahrolun!
Unutmayın,
Allah (insanların) kalplerinde ne varsa hepsini bilir!

=إِ ْنeğer س ْس ُك ْم
َ =ت َ ْمsize dokunsa
سنَة
َ = َحbir iyilik
سؤْ ُه ْم
ُ َ =تonları tasalandırır
= َو ِإ ْنve eğer ص ْب ُك ْم
ِ ُ =تsize dokunsa
سيِئَة
َ =bir kötülük =يَ ْف َر ُحواsevinirler
= ِب َهاona = َو ِإ ْنeğer
ص ِب ُروا
ْ َ =تsabreder
= َوتَتَّقُواkorunursanız
ض ُّر ُك ْم
ُ َي..= َلsize zarar vermez
= َك ْيد ُ ُه ْمonların tuzağı
ش ْيئًا
َ =hiçbir şekilde =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah
َيَ ْع َملُون..= ِب َماonların yaptıklarını
= ُم ِحيطkuşatmıştır

Eğer bir iyilikle karşılaşırsanız bu
onları üzer;
ve başınıza
bir kötülük
gelince de
memnun
olurlar. Ama
eğer zorluklara karşı
sabreder ve
Allah'a karşı
sorumluluklarınızın bilincinde olursanız, onların
hileleri size
hiçbir zarar
veremez. Zira Allah, onların tüm
yaptıklarını
(Kudretiyle)
kuşatır.
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Eğer size
bir iyilik dokunacak olsa bu onları
üzer. Eğer
başınıza bir
kötülük gelse bu yüzden sevinirler. Eğer
sabreder ve
Allah´tan
korkarsanız,
onların hilesi size hiçbir
zarar veremez. Hiç
şüphesiz Allah´ın bilgisi
onların yaptıklarını kuşatmıştır.

..
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min ekinlerine
isabet
ederek
mahveden kavurucu bir
rüzgarın
durumuna benzer. Allah
onlara
zulmetmedi,
ama onlar; kendilerine
zulmediyorlardı.
Ey iman
edenler;
sizden
başkalarını dost
edinmeyin. Onlar; sizi,
şaşırtmaktan
geri kalmazlar.
Sıkıntıya
düşmenizi isterler.
Öfkeleri
ağızlarından taşmaktadır.
Sinelerinin gizlediği ise
daha büyüktür.
Düşünürseniz size
ayetlerimizi açıkladık.

İşte siz;
öyle kimselersiniz
ki; onlar
sizi sevmezken,
siz onları
seversiniz. Ve kitabın bütününe
inanırsınız. Onlar
ise ancak
sizinle
karşılaştıkları
zaman;
İman ettik, derler.
Yalnız
başlarına
kaldıkları
vakit de,
size karşı
öfkeden
parmaklarını ısırırlar. De ki:
Öfkenizden ölün.
Gerçekten Allah,
göğüslerin özünü
bilir.
Sizlere bir
iyilik dokunursa;
bu onları,
üzer.
Ama başınıza bir
felaket
gelirse;
buna sevinirler.
Sabreder
ve sakınırsanız,
onların hilesi size
hiçbir zarar veremez.
Şüphesiz
ki, Allah,
onların
yaptıklarını kuşatmıştır.

Hani sen
َ =erkenden
= َو ِإ ْذhani sen ت
َ غدَ ْو
müminleri
ُ =ت ُ َب ِوayrılmıştın (Uhud´da)
أ َ ْه ِل َك,,= ِم ْنailenden ئ
savaşacakْ
ları elverişli
َ=ال ُمؤْ ِمنِينmüminleri
yerlere
mevzilenَ= َمقَا ِعدyerleştiriyordun üslerine
dirmek üze= ِل ْل ِقتَا ِلsavaş için ُاّٰلل
َّ = َوAllah da
re evinden
sabahleyin
س ِميع
َ =bilendi
َ =işitendi ع ِليم
erken çık-

Hani sen;
mü´minler
i savaş
için duracakları
yere yerleştirmek
üzere erkenden
ayrılmıştın. Allah,
Semi´dir,
Alim´dir.

ْ ِإ ْذ َه َّم
ت
ِم ْن ُك ْم
أ َ ْن ت َ ْفش َََل

O zaman
sizden iki
takım bozulmaya
yüz tutmuştu.

,,

Ve (hatırla o
günü ey
Peygamber),
inananları
savaş düzenine sokmak
için sabah
erkenden
evinden çıkmıştın. Allah
her şeyi işitimıştın. Hiç yor, her şeyi
kuşkusuz biliyordu,
Allah herşeyi işiten
ve bilendir.
Hani sizden İçinizden iki
.. =o vakit
=iki takım
iki grupta grubun paniyılgınlık ve ğe kapıldığı=sizden
çözülme
nı (da); halemareleri
buki Allah
.. =korkup bozulmaya yüz tutmuş
belirmişti. onlara ya,,
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ِ َ طائِ َفت
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Oysa onların dostu Allah´tı. Müminler, sırf
Allah´a dayanmalıdırlar.

َّ = َوhalbuki Allah
ُاّٰلل
= َو ِليُّ ُه َماkendilerinin dostu idi
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ = َوAllah’a
=فَ ْليَت َ َو َّك ِلdayansınlar
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونinananlar
tu

..

..
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kındı ve
müminler
yalnız Allah'a
güven duymalıydılar:

Nitekim Be- Zira, siz son
= َولَقَ ْدnitekim
dir´de Allah derece zayıfzafere ken Allah,
ص َر ُك ُم
َّ =Allah sizi
َ َ=نsize yardım etmişti ُاّٰلل
ulaştırdı,
Bedir'de size
َ
oysa
siz
zayardım etُ
ْ
=بِبَدْرBedir’de de = َوأنت ْمsizler
yıftınız. O mişti. O hal=أَذِلَّةzayıf durumdayken
halde Alde Allah'a
lah´tan kor- karşı sorum=فَاتَّقُواO halde korkun ki َاّٰلل
َّ =Allah’tan kunuz, O´na luluk bilinci
şükretmiş duyun ki şük=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
olasınız.
redenlerden
olasınız.
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz
,,
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Hani sen
müminlere
´Allah´ın
gökten indirilmiş üç bin
melekle
yardım etmesi size
yetmez mi?´
diyordun.

= َبلَ ٰىEvet ص ِب ُروا
ْ َ ت,,= ِإ ْنsabreder
= َوتَتَّقُواve korunursanız
= َويَأْتُو ُك ْمüzerinize gelseler
 ٰ َهذَا,,فَ ْو ِر ِه ْم,,= ِم ْنonlar hemen şu dakik
ُ =ي ُْم ِد ْدsize yardım eder
ada ك ْم
= َربُّ ُك ْمRabbiniz س ِة
َ =بِخ َْمbeş
= َآلفbin  ْال َم ََلئِ َك ِة,, َ= ِمنmelekle
َس ِو ِمين
َ = ُمnişanlı

Evet, eğer
siz sabreder
ve Allah´tan
korkarsanız,
bu arada
onlar şimdi,
şu taraftan
üzerinize
saldırırlarsa
Allah size
beşbin nişanlı melekle yardım
eder.

ُ َج َعلَه..= َو َماbunu yaptı ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِإ َّلsırf =بُ ْش َر ٰىmüjde olsun
=لَ ُك ْمsize
ْ َ = َو ِلتve güven bulsun diye
ط َم ِئ َّن
=قُلُوبُ ُك ْمkalbleriniz = ِب ِهbununla
= َو َماdoğrusu ص ُر
ْ َّ=النyardım
=إِ َّلyalnız  ِع ْن ِد..= ِم ْنkatındandır
ِاّٰلل
َّ =Allah يز
ِ = ْال َع ِزdaima galib
= ْال َح ِك ِيمhüküm ve hikmet sahibi

Allah size
bu yardımı
sırf size
müjde olsun
ve bu sayede kalpleriniz rahatlasın diye
yaptı. Yoksa zafer,
sadece üstün iradeli
ve hikmet
sahibi olan
Allah´tan
kaynaklanır.

َ = ِليَ ْقkessin ط َرفًا
َ =bir kısmını
ط َع
 َكفَ ُروا,, َالَّذِين,, َ= ِمنinkâr edenlerden
 َي ْك ِبتَ ُه ْم,,=أ َ ْوve perişan etsin de
=فَ َي ْنقَ ِلبُواdönüp gitsinler diye
َ=خَائِ ِبينumutsuz olarak

Allah kafirlerin bir bölümünü kırıma uğratmak ya da
bozguna
düşürüp
umutsuz biçimde geri
dönmelerini
sağlamak
için size zafer kazandırdı.

ْس
َ =لَيyoktur =لَ َكsenin
 ْاْل َ ْم ِر.. َ= ِمنo konuda
ش ْيء
َ =yapacağın bir şey =أ َ ْوya
وب
َ ُ (= َيتAllah) tevbelerini kabul eder
علَ ْي ِه ْم
َ =onların =أ َ ْوya da
=يُ َع ِذبَ ُه ْمonlara azab eder
=فَإِنَّ ُه ْمolduklarından dolayı
َ =zalim
َظا ِل ُمون

Bu konuda
senin yapabileceğin
birşey yok.
Allah ya onların tevbelerini kabul
eder ya da
zalimlikleri
yüzünden
onları azaba çarptırır.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır  ِفي,,= َماolanlar
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerde
فِي,,= َو َماve olanlar ض
ِ = ْاْل َ ْرyerde
(= َي ْغ ِف ُرO) bağışlar
يَشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğini
ِب
ُ = َويُ َعذazabeder
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ =çok bağışlayan
غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah´ındır.
O dilediğini
affeder, dilediğini de
azaba çarptırır. Hiç
kuşkusuz
Allah affedici ve merhametlidir.

Oysa göklerdeki ve yeryüzündeki
her şey Allah'a aittir: O,
dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır; ve Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.

Göklerde
ve yerde
ne varsa
hepsi Allah´ındır.
Dilediğini
bağışlar,
dilediğine
azab
eder. Ve
Allah, Gafur´dur,
Rahim´dir.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تَأ ْ ُكلُوا..= َلyemeyin الربَا
ِ =riba
ض َعافًا
ْ َ =أkat kat ًعفَة
َ = ُمarttırarak
َ ضا
= َواتَّقُواkorkun ki َاّٰلل
َّ =Allah’tan
=لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونkurtuluşa erersiniz

Ey müminler, sakın
sürekli katlanan faizi
yemeyiniz.
Allah´tan
korkunuz ki,
kurtuluşa
erebilesiniz.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Ribayı
kat kat arttırarak boğazınıza geçirmeyin; ama
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ki mutluluğa
erebilesiniz;

Ey iman
edenler;
kat kat
faiz yemeyin. Allah´tan
korkunki
felah bulasınız.
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Halbuki
onların
dostu Allah idi.
Mü´minler
yalnız Allah´a güvenip,
dayansınlar.
Andolsun
ki siz,
düşkün
bir durumda
iken Bedir´de Allah size
kat´i bir
zafer
vermişti.
Allah´tan
korkun ki
şükretmiş
olasınız.
Hani sen;
mü´minler
e: İndirilmiş üçbin
melekle
Rabbınızın size
yardım
etmesi
yetmez
mi? diyordun.

= ِإ ْذO zaman =تَقُو ُلsen diyordun
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينmüminlere
يَ ْك ِف َي ُك ْم..=أَلَ ْنsize yetmez mi?
ي ُِمدَّ ُك ْم..=أ َ ْنsize yardım etmesi
= َربُّ ُك ْمRabbinizin = ِبثَ ََلث َ ِةüç
= َآلفbin  ْال َم ََل ِئ َك ِة.. َ= ِمنmelek ile
َ= ُم ْنزَ لِينindirilmiş
..

..
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(Ve hatırla, o
zamanı ki)
müminlere
(şöyle) demiştin: Rabbinizin (yukarıdan) gönderilmiş üçbin melek ile
size yardım
edeceği(ni
bilmeniz) sizin için yeterli değil mi?
Hayır! Ama Evet.
eğer sıkıntı- Sabreder,
ya göğüs ge- sakınırrer ve O'na sanız ve
karşı sorum- onlar da
luluğunuzun üzerinize
bilincinde
gelirlerse;
olursanız,
Rabbınız,
düşman ani- size niden size sal- şanlı
dırdığında, beşbin
Rabbiniz
melekle
akın akın ge- yardım
len beşbin edecektir.
melekle size
yardım edecektir!
Allah, sade- Bu yarce size bir
dımı Almüjde olsun lah; size,
ve böylece sırf bir
kalpleriniz
müjde olrahatlasın di- sun ve
ye bunu(n
kalbleriniz
Elçisi tara- bununla
fından bildi- yatışsın
rilmesini) em- diye yapretti -çünkü, tı. Yoksa
her şeye ka- zafer, andir, gerçek cak Aziz
hikmet sahibi ve Hakim
olan Allah'tan olan Albaşka kim- lah´tandır
seden yar- .
dım gelmez(ve) O, haki- Küfredenkati inkara lerin bir
şartlanmış kısmını
olanlardan kessin
bazısını (si- veya pezin vasıtanız- rişan etla) mahvet- sin de
sin, diğerleri- ümitsiz
ni de öylesi- olarak gene alçaltsın ri dönüp
ki ümitsizliğe gitsinler
kapılıp geri diye.
çekilsinler diye (bunu emretti).
Allah'ın onla- Senin
rın tevbeleri- elinde
ni kabul et- emirden
mesine yahut bir şey
onları ceza- yok. Allandırmasına lah, ya
karar vermek onların
senin işin
tevbesini
değildir (ey kabul
Peygamber,) eder, yaçünkü onlar hut da zazalimlerin ta lim oldukkendileridir, ları için
azablandırır.

,,
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= َواتَّقُواsakının ار
َ َّ=النateşten
ْ أ ُ ِعد,,=الَّ ِتيhazırlanmış
َّت
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirler için

Kafirler için
hazırlanmış
olan cehennem ateşinden sakınınız.

Ve hakikati
inkar edenleri bekleyen
ateşten sakının!

Kafirler
için hazırlanmış
olan ateşten sakının.

= َوأ َ ِطيعُواitaat edin ki اّٰلل
َ َّ =Allah’a
سو َل
ُ الر
َّ = َوve Elçiye
=لَ َعلَّ ُك ْمsize edilsin
َ=ت ُ ْر َح ُمونmerhamet

Allah´a ve
Peygamber´e itaat
ediniz ki
rahmete
kavuşabilesiniz.

Allah'a ve Elçisi'ne tabi
olun ki rahmete nail
olabilesiniz.

Allah´a ve
Peygamber´e itaat edin
ki rahmete erdirilesiniz.

عوا
ُ ار
َ = َوkoşun
ِ س
 َم ْغ ِف َرة,,= ِإلَ ٰىbir bağışlanmaya
 َربِ ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
= َو َجنَّةcennete ض َها
ُ ع ْر
َ =genişliği
ُس َم َاوات
َّ =الgöklerle
ض
ُ = َو ْاْل َ ْرve yer kadar olan
ْ =أ ُ ِعدhazırlanmış
َّت
َ= ِل ْل ُمتَّقِينkorunanlar için

Rabbinizin
affediciliğine ve genişliği gökler
ile yer arası
kadar olan
Cennete
koşunuz.
Burası takvalılar için
hazırlanmıştır.

Rabbinizin
affına mazhar olmak ve
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyanlar için hazırlanmış gökler
ile yer kadar
geniş bir
cennete
ulaşmak için
birbirinizle
yarışın;

Rabbınızın mağfiretine ve
genişliği
göklerle
yer arası
kadar
olan cennete koşun. O,
takva sahibleri için
hazırlanmıştır.

َيُ ْن ِفقُون.. َ=الَّذِينOnlar infak ederler
اء
َّ ال..=فِيbollukta
ِ س َّر
اء
ِ = َوالض ََّّرve darlıkta
َاظ ِمين
ِ = َو ْال َكyutkunurlar
َ = ْالغَ ْيöfke(lerin)i
ظ
َ= َو ْال َعافِينaffederler
اس
َّ = َوAllah da
ِ َّالن..ع ِن
َ =insanları ُاّٰلل
ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

Onlar bollukta ve
darlıkta Allah için mal
harcarlar,
öfkelerini
yenerler ve
insanların
kusurlarını
bağışlarlar.
Hiç kuşkusuz Allah
iyilikseverleri sever.

Onlar ki hem
bolluk hem
de darlık
zamanında
(Allah yolunda) harcarlar,
öfkelerini
kontrol altında tutarlar ve
insanları affederler,
çünkü Allah
iyilik yapanları sever;

Onlar ki;
bollukta
ve darlıkta infak
ederler,
öfkelerini
yenerler,
insanların
kusurlarını bağışlarlar. Allah, ihsan
edenleri
sever.
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Yine onlar Ve onlar,
Onlar ki;
َ= َوالَّذِينVe onlar = ِإذَاzaman
bir kötülük utanç verici fena bir
bir iş yaptık- şey yap=فَ َعلُواyaptıkları ًشة
َ اح
ِ َ=فbir kötülük işlediklerinde ya da
ları veya
tıklarında
َ=أ ْوya da ظلَ ُموا
َ =zulmettikleri
kendilerine kendi kendi- veya
zulmettikle- lerine (başka kendileririnde Allah´ı türlü) bir zu- ne zulس ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفnefislerine
hatırlayarak lüm işledikle- mettikle=ذَ َك ُرواhatırlayarak اّٰلل
hemen gü- ri zaman, Al- rinde Alَ َّ =Allah’ı
lah'ı anar ve lah´ı
=فَا ْست َ ْغفَ ُرواhemen bağışlanmasını dilerl nahlarının
affedilmesi- günahlarının anarlar.
dilerler. affı için yal- Hemen
ْ = َو َمkim niGünahları
er = ِلذُنُو ِب ِه ْمgünahlarının ن
varırlar günahlaAllah´tan
zaten
Alrının ba=يَ ْغ ِف ُرbağışlayabilir
başka kim lah'tan başka ğışlanaffedebilir? kim günahla- masını diوب
َ ُ=الذُّنgünahları da = ِإ َّلbaşka
Onlar işle- rı affedebi- lerler.
dikleri gü- lir?- ve her Günahlaَّ =Allah’tan
ُاّٰلل
nahlarda bi- ne (zulüm) rı, Alُص ُّروا
ِ ي,,= َولَ ْمve onlar ısrar etmezler le bile ısrar işlemişlerse lah´tan
etmezler. onda bilerek başka
فَ َعلُوا,, َما,,علَ ٰى
َ =yaptıkları hatalarında
ısrar etmez- kim baler.
ğışlar?
َ َي ْعلَ ُمون,,= َو ُه ْمbile bile
Hem on,,
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=أُو ٰلَئِ َكişte
= َجزَ ا ُؤ ُه ْمonların mükâfatı
= َم ْغ ِف َرةbağışlanma
 َر ِب ِه ْم..= ِم ْنRableri tarafından
= َو َجنَّاتcennetlerdir =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينsürekli kalacakları
= ِفي َهاiçinde = َو ِن ْع َمne güzeldir
=أ َ ْج ُرücreti َاملِين
ِ َ= ْالعçalışanların
..
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İşte onların
mükafatı,
Allah tarafından affedilmek ve
altından ırmaklar
akan, içinde
sürekli kalacakları
Cennetlerdir. İyi işler
yapanları
bekleyen
mükafat ne
kadar güzeldir!

ْ َ= َخلuygulanmıştır
=قَ ْدşüphesiz ت
قَ ْب ِل ُك ْم,,= ِم ْنsizden önce de
سنَن
ُ =yasalar يروا
ُ =فَ ِسdolaşın da
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
ُ =فَا ْنgörün ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğunu ُعاقِبَة
َ =sonunun
َ= ْال ُم َك ِذ ِبينyalanlayıcıların

Sizden önce
(nice) hayat
tarzları gelip
geçti. Öyleyse, yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün:

ٰ َهذَا
بَيَان
اس
َو ُهدًى
ِ َِّللن
َ َو َم ْو ِع
ظة
َِل ْل ُمتَّقِين

Bu, bütün insanlara açık
bir ders ve
Allah'a karşı
sorumluluklarının bilincinde olanlar
için bir rehber ve bir
öğüt (olsun).
Öyleyse, cesaretinizi yitirmeyin ve
üzülmeyin:
Eğer (gerçekten) inanıyorsanız
mutlaka (insanların) en
üstünü olursunuz.

,,

Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini
kanıtlayan
birçok olaylar gelip
geçti. Yeryüzünü geziniz ve Allah´ın ayetlerini yalan
sayanların
akıbetini görünüz.
Bu Kur´an,
=Bu
=bir açıklama
insanlara
=insanlara
=yol gösterme yönelik bir
açıklama,
takvalılar
=ve öğüttür
için bir doğ=korunanlara
ru yol kılavuzu, bir
öğüttür.
,,
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İşte bunlar,
mükafat olarak Rablerinden bağışlanma ve
mesken olarak içinden
ırmaklar
akan hasbahçeler bulacaklar: gayret gösterenler için ne
güzel bir mükafat!

تَ ِهنُوا,,= َو َلgevşemeyin
ت َ ْحزَ نُوا,,= َو َلüzülmeyin
= َوأ َ ْنت ُ ُمmutlaka siz
َ= ْاْل َ ْعلَ ْونüstün geleceksiniz = ِإ ْنeğer
َ ُمؤْ ِمنِين,,= ُك ْنت ُ ْمinanıyorsanız
,,

,,

,,

Sakın gevşemeyiniz,
karamsarlığa kapılmayınız. Eğer
mümin iseniz üstün
gelecek
olan taraf
sizlersiniz.

lar yaptıklarında bile bile ısrar da
etmezler.
İşte onların mükafatı:
Rabblarından bir
mağfiret
ve altından ırmaklar
akan
cennetlerdir.
Orada
temelli
kalacaklardır. Ne
de güzeldir mükafatı iş yapanların.
Sizden
önce neler gelip
geçti.
Onun için
gezin de
yalanlayanların
sonunun
nasıl olduğunu
görün.

Bu; insanlar
için bir
açıklama,
müttakiler
için de bir
hidayet,
bir öğüttür.
Gevşemeyin,
üzülmeyin, gerçekten
inanmışsanız,
mutlaka
siz üstünsünüz.
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siz
= ِإ ْنEğer س ْس ُك ْم
َ =يَ ْمsize dokunduysa Eğer
(Uhud´da)
yara aldınız
=قَ ْرحbir yara =فَقَ ْدmuhakkak
ise karşınızdakiler
س
َّ = َمdokunmuştu
de benzeri
= ْالقَ ْو َمo topluluğa da =قَ ْرحbir yara bir yara almışlardır.
ُ= ِمثْلُهbenzeri = َوتِ ْل َكişte o
Biz bu tür
acı günleri
= ْاْلَيَّا ُمgünler
insanlar
arasında
=نُدَا ِولُ َهاbiz onları çevirip dururuz
dolaştırırız.
Allah´ın
َ=بَيْنarasında اس
ِ َّ=النinsanlar
kimlerin
mümin ol(= َو ِل َي ْعلَ َمbu) ortaya çıkarması
duklarını
َّ =Allah’ın آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları belirlemesi
ُاّٰلل
ve aranızَ= َو َيت َّ ِخذve edinmesi içindir
dan bazı
şahitler
= ِم ْن ُك ْمsizden
seçmesi
bu.
ُ =şehidler (şahidler) ُاّٰلل
ش َهدَا َء
َّ = َوAllah içindir
Hiç kuşkuَّ =zalimleri suz Allah
ُّي ُِحب..= َلsevmez َالظا ِل ِمين
zalimleri
..
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Eğer başınıza bir bela
gelirse, (bilin
ki,) benzer
bir belaya
(başka) insanlar da uğramıştır; zira
böyle (iyi ve
kötü) günleri
insanlara sırayla paylaştırırız: (Bu,)
Allah'ın, imana erenleri
seçip ayırması ve aranızdan hakikate (hayatları ile) şahitlik yapanları
seçmesi
içindir -çünkü
Allah, zalimleri asla
sevmez-

sevmez.
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ص
َ = َو ِليُ َم ِحve iyice özleştirmesi
َّ =Allah’ın آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
ُاّٰلل
َ= َو َي ْم َحقmahvetmesi içindir
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri de

Bunun bir
başka sebebi Allah´ın, müminleri
arındırması
ve kâfirleri
yok etmesidir.

 َح ِس ْبت ُ ْم..=أ َ ْمyoksa siz sandınız
ت َ ْد ُخلُوا..=أ َ ْنgireceğinizi
َ= ْال َجنَّةcennete يَ ْعلَ ِم..= َولَ َّماbilmeden
َّ =Allah
ُاّٰلل
 َجا َهد ُوا.. َ=الَّذِينcihad edenleri
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
(= َو َي ْعلَ َمsınayıp) bilmeden
َصابِ ِرين
َّ =الsabredenleri

Yoksa siz,
Allah içinizdeki cihad
edenleri
ayırd etmeden ve sabırlıları belirlemeden
Cennete girebileceğinizi mi sandınız?
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ve (aynı zamanda) Allah'ın imana
erenleri her
türlü boş ve
yararsız şeylerden arındırması ve
hakikati inkar
edenleri etkisiz hale getirmesi için.
Allah, (kendi
yolunda) üstün çaba
gösterdiğinizi
ve zorluklara
karşı sabırlı
olduğunuzu
görmedikçe
cennete girebileceğinizi
mi sanıyorsunuz?

..
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Sizler ölüm- Nitekim siz,
= َولَقَ ْدandolsun ki = ُك ْنت ُ ْمsiz
le karşılaş- ölümle yüzmadan ön- yüze gelmeَّ
َ
َ=ت َمن ْونarzuluyordunuz
ce onu ar- den önce,
zuluyordu- (Allah yolunت
َ = ْال َم ْوölümü قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
nuz. Oysa da) ölmeyi
onu görün- arzuladınız:
ت َ ْلقَ ْو ُه,,=أ َ ْنonunla karşılaşmadan
ce bakıp
işte şimdi
=فَقَ ْدişte ُ= َرأ َ ْيت ُ ُموهonu gördünüz
duruyorsu- kendi gözlerinizle onu
ُ تَ ْن,,= َوأ َ ْنت ُ ْمama bakıp duruyorsun nuz.
َظ ُرون
görmektesi,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Muhammed
 ُم َح َّمد..= َو َماMuhammed = ِإ َّلsadece Muhammed
sadece bir yalnızca bir
peygamelçidir; ondan
سول
ُ = َرbir elçidir
berdir. On- önce de
dan önce (başka) elçiْ َ َخل..=قَ ْدgelip geçmiştir
ت
daha nice ler gelip geçقَ ْب ِل ِه..= ِم ْنondan önce de
peygamber- tiler: Öyleyler gelip
se, o ölür
س ُل
ُ الر
ُّ =elçiler =أَفَإ ِ ْنşimdi
geçmiştir. yahut öldürüŞimdi eğer lürse, topukات
َ = َمo ölür =أ َ ْوveya
o ölür ya da larınız üzeöldürülürse rinde gerisin
=قُتِ َلöldürülürse
topuklarınız geri mi döüzerinde
neceksiniz?
ُ=ا ْنقَلَ ْبت ْمgeriye mi döneceksiniz?
geri mi dö- Ama, topukları üzerinde
علَ ٰى
َ =üzerinde =أ َ ْعقَابِ ُك ْمökçelerinizin neceksiniz?
Kim iki to- gerisin geri
puğu üze- dönen kişi
= َو َم ْنkim ْ=يَ ْنقَلِبgeriye dönerse
rinde geri hiçbir şekilde
علَ ٰى
dönerse bil- Allah'a zarar
َ =üzerinde ع ِق َب ْي ِه
َ =ökçesi
sin ki, Al- veremez. ض َّر
ُ َي..=فَلَ ْنziyan veremez اّٰلل
َ َّ =Allah’a lah´a hiçbir halbuki Allah,
zarar ver- (Kendisine)
ش ْيئًا
َ =hiçbir
mez. Allah şükreden
şükredenleri herkesin karس َي ْج ِزي
َ = َوmükâfatlandıracaktır
ödüllendire- şılığını verecektir.َّ
َّ =Allah َ=الشا ِك ِرينşükredenleri cektir.
ُاّٰلل
..
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..
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 ِلنَ ْفس,, َ َكان,,= َو َماhiçbir kişi için yoktur
وت
َ ت َ ُم,,=أ َ ْنölmek =إِ َّلolmadan
ِ َّ =Allah’ın
=بِإ ِ ْذ ِنizni اّٰلل
= ِكتَابًاyazılmıştır
= ُم َؤ َّج ًَلbelirli bir süreye göre
= َو َم ْنkim =ي ُِر ْدisterse
اب
َ =ث َ َوsevabını (menfaatini)
=الدُّ ْن َياdünya =نُؤْ ِت ِهkendisine veririz
= ِم ْن َهاondan = َو َم ْنkim =ي ُِر ْدisterse
اب
َ =ث َ َوsevabını = ْاْل ِخ َر ِةahiret
=نُؤْ تِ ِهkendisine veririz = ِم ْن َهاondan
سن َْج ِزي
َ = َوmükâfatlandıracağız
َّ =الşükredenleri
َشا ِك ِرين

Allah´ın izni
olmaksızın
hiç kimsenin ölmesi
söz konusu
değildir. O
süresi belirli
bir yazıya
bağlıdır.
Kim dünya
kazancını
isterse ona
ondan veririz. Kim ahiret sevabını
isterse ona
da ondan
veririz. Biz
şükredenleri
ödüllendireceğiz.

Hiç kimse,
tayin edilmiş
belli bir vadeden önce,
Allah'ın izni
olmadan ölmez. Ve kim
bu dünyanın
nimetlerini
arzularsa
kendisine
ondan vereceğiz; kim de
ahiretin nimetlerini arzularsa ona
da bunu vereceğiz; ve
(Bize) şükredenleri mükafatlandıracağız.

= َو َكأَيِ ْنnice var ki
نَ ِبي..= ِم ْنpeygamber =قَات َ َلçarpıştılar
ُ= َم َعهkendileriyle beraber
َ= ِربِيُّونRabbani (erenler)

Nice peygamber var
ki, çok sayıda taraftarı kendisi ile
birlikte savaştı. Bunlar Allah yolunda başla-

Nice peygamber, arkasında Allah'a ram olmuş birçok
insanla birlikte (O'nun yolunda) savaşmak zo-
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Eğer size
bir yara
dokunduysa;
şüphesiz
o kavme
de o kadar yara
dokunmuştur.
Hem o
günleri
Biz, insanlar
arasında
döndürür
dururuz.
Bu; Allah´ın
iman
edenleri
belirtmesi
ve içinizden şahidler
edinmesi
içindir. Allah, zalimleri
sevmez.
Bu; Allah´ın
iman
edenleri
seçmesi,
kafirleri
mahvetmesi içindir.

Yoksa;
Allah, içinizden
cihad
edenleri
ve sabredenleri
belirtmeden cennet´e girivereceğinizi mi
sandınız?

Gerçekten siz,
ölümle
karşılaşmadan
önce onu
arzulamıştınız.
İşte onu
gördüğünüz halde
bakıp duruyorsunuz.
Muhammed; sadece bir
elçidir.
Ondan
önce de
nice elçiler gelip
geçmiştir.
Şimdi o,
ölür veya
öldürülürse; geriye
mi döneceksiniz?
Kim geriye dönerse; Allah´a hiç
bir zarar
vermez.
Allah,
şükredenlerin mükafatını
verecektir.
Allah´ın
izni olmadıkça
hiç bir
kimseye
ölmek
yoktur. O,
vadesiyle
yazılmış
bir yazıdır. Kim
dünya
nimetini
isterse
kendisine
ondan veririz, kim
de ahiret
nimetini
dilerse
buna da
ondan veririz. Ve
şükredenleri mükafatlandıracağız.
Nice peygamberler, beraberinde
Rabba
kul olanlardan bir
çoğu bulunduğu

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َك ِثيرbirçok  َو َهنُوا..= َف َماyılmadılar
صا َب ُه ْم
َ َ أ..= ِل َماbaşlarında gelenlerden
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
ضعُفُوا
َ ..= َو َماzayıflık göstermediler
ا ْست َ َكانُوا..= َو َماboyun eğmediler
َّ = َوAllah ُّ=ي ُِحبsever
ُاّٰلل
َصابِ ِرين
َّ =الsabredenleri

rına gelenlerden dolayı gevşemediler,
yılmadılar
ve boyun
eğmediler.
Allah sabırlıları sever.

َ َكان,,= َو َماdeğildi =قَ ْولَ ُه ْمsözleri
= ِإ َّلbaşka قَالُوا,,=أ َ ْنdemelerinden
= َربَّنَاRabbimiz =ا ْغ ِف ْرbağışla
=لَنَاbizim =ذُنُوبَنَاgünahlarımızı
= َو ِإس َْرافَنَاtaşkınlığımızı
أ َ ْم ِرنَا,,=فِيve işimizde
ْ ِ= َوثَبsağlam tut
ت
=أ َ ْقدَا َمنَاayaklarımızı
ص ْرنَا
ُ = َوا ْنbize yardım eyle
علَى
َ =karşı = ْالقَ ْو ِمtopluma
َ= ْال َكافِ ِرينkâfir

Onlar sadece «Ey
Rabbimiz,
günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıklarımızı
affeyle,
ayaklarımızı
kaydırma ve
kâfirler karşısında bize
yardım et»
demişlerdir.

..

..

..
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runda kaldı:
Onlar, Allah
yolunda çektikleri sıkıntılardan dolayı
ne korkuya
kapıldılar, ne
zayıf düştüler
ve ne de
kendilerini
(düşman
önünde) küçük düşürdüler, zira Allah
sıkıntılara
göğüs gerenleri sever;
Onların tek
söyledikleri
şuydu: Ey
Rabbimiz!
Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıkları bağışla! Adımlarımızı sağlamlaştır ve
hakikati inkar
edenlere
karşı bize
yardım et!

,,

İbn Kesir

halde savaştılar
ve Allah
yolunda
başlarına
gelenlerden dolayı yılmadılar, boyun eğmediler.
Allah,
sabredenleri
sever.
Sadece:
Ey Rabbımız,
günahlarımızı ve
işimizdeki
israfımızı
bize bağışla, sebatımızı
artır; kafirler güruhuna
karşı bize
yardım et,
diyorlardı.

Allah da on- Bunun üzeri- Bu yüz=فَآتَا ُه ُمonlara verdi ُاّٰلل
َّ =Allah da
lara hem
ne Allah, on- den Allah,
dünya
kahem bu onlara
َ
ْ
اب
َ =ث َوkarşılığını =الدُّنيَاhem dünya zancını ve lara,
dünya nimet- dünya
َ= َو ُحسْنen güzelini ب
ِ =ث َ َواkarşılığının hem de ahi- lerini, hem nimetini
ret mükâfa- de ahiretin de, ahiret
= ْاْل ِخ َر ِةhem ahiret ُاّٰلل
َّ = َوçünkü Allah tının en gü- en güzel ni- nimetini
zelini verdi. metlerini ba- de fazlaُّ=ي ُِحبsever
Allah iyi iş- ğışladı: Zira sıyla verler yapanla- Allah, iyilik di. Ve Alَ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları
rı sever.
yapanları se- lah ihsan
..

..

..
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أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ِإ ْنeğer =ت ُ ِطيعُواitaat ederseniz
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlere
=يَ ُردُّو ُك ْمsizi çevirirler
أ َ ْعقَابِ ُك ْم,,علَ ٰى
َ =arkanıza (küfre)
=فَت َ ْنقَ ِلبُواo zaman dönersiniz
َ=خَا ِس ِرينkaybedenlere
,,

,,

,,

,,

,,
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=بَ ِلHayır ُاّٰلل
َّ =Allah’tır
= َم ْو َل ُك ْمMevlanız = َو ُه َوO’dur
= َخي ُْرen iyisi
َاص ِرين
ِ َّ=النyardımcıların
..

..
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Siz ey imana
ermiş olanlar! Hakikati
inkara şartlanmış olanlara tabi
olursanız sizi
topuklarınızın üzerinde
gerisin geri
döndürürler
ve kaybedenlerden
olursunuz.
Oysa AlHayır, yalnız
lah´tır sizin Allah'tır sizin
mevlânız. O Mevlanız ve
yardım
O'dur en iyi
edenlerin yardımcı.
en hayırlısıdır.

Biz kâfirlerin Allah'tan
سنُ ْل ِقي
َ =salacağız
kalplerine başka varlıkkorku sala- lara -O'nun
ُ
ُ
ب
ِ قلو,,=فِيkalblerine
cağız. Çün- hiçbir zaman
kü onlar
yetki tanıma َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
kendilerine dığı şeylereْب
hiçbir güç ilahlık yakışُّ =korku
َ الرع
verilmemiş tırdıklarından
أ َ ْش َر ُكوا,,=بِ َماortak koştuklarından dolay olan nesne- dolayı, hakileri Allah ´a kati inkara
ِ َّ = ِبAllah’a
ı اّٰلل
ortak koş- şartlanmış
muşlardır. olanların
يُن َِز ْل,,لَ ْم,,= َماindirmediği şeyleri
Onların gi- kalplerine
korku salaْ
َ
ً
=بِ ِهkendilerine سلطانا
ُ =hiçbir güç decekleri
yer Cehen- cağız; onlanem´dir. Za- rın son dura= َو َمأ ْ َوا ُه ُمgidecekleri yer de
limlerin va- ğı ateştir, ne
ْ
َّ
racağı yer kötüdür zaار
ن
ال
=cehennemdir
س
ئ
ب
و
=ne
kötüdür
ُ
َ ِ َ
ne fenadır! limlerin mes= َمثْ َوىvaracağı yer
keni!
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين
,,
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Ey müminler, eğer
kâfirlere itaat ederseniz sizleri
topuklarınız
üzerinde
geriye döndürürler de
hüsrana uğrarsınız.

edenleri
sever.
Ey iman
edenler;
küfredenlere uyarsanız ökçelerinizin
üstünden
sizi geri
çevirirler
de hüsrana uğrayanlardan
olursunuz.
Halbuki
Mevlanız
Allah´tır.
Ve O,
yardımcıların en
hayırlısıdır.
Hakkında
hiçbir delil
indirilmediği şeyi
Allah´a eş
tuttuklarından
dolayı
küfredenlerin kalblerine
korku salacağız.
Onların
varacağı
yer, ateştir. Ne kötüdür o
zalimlerin
varacağı
yer.

size Allah elbette Gerçek= َولَقَ ْدelbette صدَقَ ُك ُم
َ =size doğruladı Allah
verdiği sözü size verdiği ten Alyerine ge- sözü tuttu; lah´ın siَّ =Allah ُ(= َو ْعدَهyardım) vaadini
ُاّٰلل
tirdi. Hani O'nun izniyle ze olan
size sevdi- düşmanları- vaadi
= ِإ ْذsürece
ğinizi (zafe- nızı yok et- doğru çıkسو َن ُه ْم
ri) göster- mek üzerey- tı; O´nun
ُّ =ت َ ُحonları öldürdüğünüz
dikten sonra diniz; ne var izni ile ka=بِإ ِ ْذنِ ِهkendi izniyle = َحت َّ ٰىnihayet
bozulunca- ki Allah size firleri kırıp
ya, savaş arzuladığınız biçiyorفَ ِش ْلت ُ ْم..= ِإذَاsiz korktunuz
konusunda (zaferi) gös- dunuz ki
görüş ayrı- terdikten
içinizden,
(= َوتَنَازَ ْعت ُ ْمbirbirinizle) çekişip
lığına dü- sonra gev- dünyayı
şünceye ve şediniz,
isteyenler
 ْاْل َ ْم ِر..(=فِيverilen) emir hakkında
itaatsizlik (Peygamve ahireti
edinceye
ber'den
geisteyenler
ص ْيت ُ ْم
َ = َوisyan ettiniz
َ ع
kadar müş- len) emre
bulundurikleri kırıp aykırı dav- ğundan
 َب ْع ِد..= ِم ْنsonra
geçiriyordu- randınız ve sevdiğiniz
أ َ َرا ُك ْم..= َماsize gösterdikten
nuz. Kiminiz itaatsizlik et- zaferi sidünyayı is- tiniz. Aranız- ze gösَت ُ ِحبُّون..= َماsevdiğiniz(galibiyet)i
tiyordu, ki- da (sadece) terdikten
miniz de
bu dünyaya sonra;
= ِم ْن ُك ْمsizden = َم ْنkiminiz
ahireti isti- ilgi duyan
baş kalyordu.
Sonkimseler
oldırdığınız,
ُ=ي ُِريدistiyordu =الدُّ ْن َياdünyayı
ra sizi de- duğu gibi,
verilen
neyden ge- ahirete gönül emir hakُ= َو ِم ْنك ْمve sizden = َم ْنkiminiz
çirmek için verenler de kında çeonların ba- mevcuttu:
kiştiğiniz
ُ=ي ُِريدistiyordu َ = ْاْل ِخ َرةahireti
şından sav- Bunun üzeri- ve yıldı=ث ُ َّمsonra
dı. Ama yi- ne Allah, sizi ğınız zane de sizi sınamak için man, imص َرفَ ُك ْم
َ =(Allah) geri çevirdi (yenilgiye uğ affetti. Allah düşmanları- tihan etmüminlere nızı yenme- mek için
rattı) ه ْم
َ =onlardan
ُ ع ْن
karşı ger- nize mani ol- Allah sizi
çekten lütuf du. Ama O, mağlubi= ِليَ ْبت َ ِل َي ُك ْمsizi denemek için
sahibidir. şimdi günah- yete uğlarınızı ba- rattı. Bu= َولَقَ ْدandolsun ki عفَا
=bağışladı
َ
ğışladı, zira nunla be..
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ع ْن ُك ْم
َّ = َوAllah
َ =sizi ُاّٰلل
فَضْل..=ذُوçok lütufkardır علَى
َ =karşı
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere

Allah'ın ina- raber sizi
nanlara lütfu bağışladı.
sınırsızdır. Allah
mü´minler
e lütufkardır.

..
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Pey- (Hatırlayın o
َص ِعد ُون
ْ ُ ت,,= ِإ ْذdönüp bakmıyordunuz Hani
gamber ar- anı, ki) Elçim
kanızdan arkanızdan
َت َ ْل ُوون,,= َو َلboyuna uzaklaşıyor
sizi çağırır- size seslenken, hiç
diği halde,
أ َ َحد,,علَ ٰى
َ =hiç kimseye
kimseye
kimseye
سو ُل
و
=Elçi
bakmadan
bakmadan
ُ الر
َّ َ
kaçıyordu- kaçtınız; bu
عو ُك ْم
ُ =يَ ْدsizi çağırırken
nuz; ne
yüzden O,
kaybettiği(Elçi'nin) keأ ُ ْخ َرا ُك ْم,,=فِيarkanızdan
nize ve ne derine karşıde başınıza lık, elinizden
=فَأَثَا َب ُك ْمbundan dolayı size verdi
gelene
kaçanın ve
üzülmeyebaşınıza geَ =gam = ِبغَمgam üstüne
غ ًّما
siniz diye lenin üzüntüAllah sizi
sünü unuttuت َ ْحزَ نُوا,,= ِل َكي ََْلüzülmeyesiniz
kederden racak bir
فَات َ ُك ْم,, َما,,علَ ٰى
َ =ne elinizden gidene kedere uğ- üzüntü verdi
rattı. Hiç
size: Zira Alصا َب ُك ْم
َ َ أ,, َما,,= َو َلne de başınıza gelene kuşkusuz lah, bütün
Allah yap- yaptıklarınızَّ = َوAllah = َخ ِبيرhaberdardır
ُاّٰلل
tıklarınızdan dan haberhaberdardır. dardır.
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızdan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3.
154

,,

,,

o ke- Sonra O, bu
=ث ُ َّمsonra =أ َ ْنزَ َلindirdi علَ ْي ُك ْم
َ =size Sonra
derin ardın- kederin arüzerini- dından, size
 َب ْع ِد..= ِم ْنardından = ْالغ َِمo üzüntünün dan
ze öyle bir bir emniyet
ً=أ َ َمنَةbir güven سا
emniyet, öy- duygusu, baً =نُ َعاbürüyen
le bir uyku zılarınızı saَ =bir kısmınızı indirdi ki O, rıp kuşatan
=يَ ْغش َٰىbir uyku ًطائِفَة
bir bir iç sükuneَ = َوbir kısmınız da içinizden
= ِم ْن ُك ْمsizden طائِفَة
zümreyi bü- ti bağışladı;
rüyordu. Bir oysa sadece
=قَ ْدdoğrusu
zümre de kendilerini
canları sev- düşünen
=أ َ َه َّمتْ ُه ْمkaygısına düşmüştü
dasına
ötekiler, Aldüşmüştü.
lah hakkında
َ
ُ
س ُه ْم
ُ =أ ْنفkendi canlarının
Allah’a karşı yanlış fikirleُ = َيbir zanda bulunuyorlar
cahiliyyet re -putperest
َظنُّون
zannı gibi cahiliyye düْ
haksız bir şüncelerineِ َّ = ِبAllah’a karşı ق
َ
اّٰلل
ح
ال
..
ْر
ي
غ
=haksız
ِ َ َ
zan besli- kapıldılar ve
َ =zannı gibi = ْال َجا ِه ِليَّ ِةcahiliyye yorlar, “Bu (Bu konuda))
ظ َّن
işten bize o zaman bir
َ=يَقُولُونdiyorlardı =ه َْلvar mı
ne?” diyor- karar yetkisilardı. De ki: ne sahip
=لَنَاbize  ْاْل َ ْم ِر.. َ= ِمنbu işten
“Bütün iş Al- miydik? diye
lah’ındır”. (kendi kendiش ْيء
َ ..= ِم ْنbir şey =قُ ْلde ki
İçlerinde
lerine) sorduَّ
sana
açmalar. De ki:
َ
ْ
ُ
= ِإ َّنşüphesiz ُكله..=اْل ْم َرiş bütün
dıkları bir Bütün karar
şey gizliyor- yetkisi, yalِ َّ ِ =Allah’a aittir
ّٰلل
lar. “Bu bize nızca Allah'a
َ=ي ُْخفُونonlar gizliyorlar
ait bir şey aittir! (Onlara
olsaydı bu- gelince,) onأ َ ْنفُ ِس ِه ْم..=فِيiçlerinde
rada öldü- lar, Eğer bir
rülmezdik” karar yetkiَيُ ْبد ُون.. َل..= َماaçıklayamadıklarını
diyorlar. De miz olsaydı,
ki: “Evleri- ardımızda bu
=لَ َكsana َ= َيقُولُونdiyorlar ki
nizde olkadar çok ölü
saydınız
bırakmazdık
َ
َ
َ
َكان..=ل ْوolsaydı =لنَاbize
üzerlerine diyerek (ey
 ْاْل َ ْم ِر.. َ= ِمنbu işten ش ْيء
َ =bir fayda ölüm yazıl- Peygamber,)
mış olanlar; sana gösقُتِ ْلنَا..= َماöldürülmezdik =هَا ُهنَاburada yine mu- termeyecekhakkak dev- leri o (iman
=قُ ْلde ki  ُك ْنت ُ ْم..=لَ ْوolsaydınız
rilecekleri zayıflığı)nı içyerlere çıkıp lerinde sakبُيُو ِت ُك ْم..=فِيevlerinizde dahi
gidecekti- lamaya çalıler.” Bu, gö- şıyorlar. (Onَ=لَبَ َرزmutlaka boylardı
ğüslerinizin lara) de ki:
içindekini Evlerinizde
ب
َ  ُك ِت.. َ=الَّذِينyazılmış olanlar
yoklamak, de kalmış olْ
saydınız,
َ
ْ
َ
عل ْي ِه ُم
َ =üzerine =القت ُلöldürülme(si) kalplerinizdekini te- (içinizden)
mizlemek ölümü takdir
اج ِع ِه ْم
ِ ض
َ  َم..= ِإلَ ٰىyatacakları yeri
içindir. Ve edilmiş olanي
َّ =Allah’ın Allah, sine- lar, devrileَ = َو ِل َي ْبت َ ِلdenemesi içindir ُاّٰلل
lerdekini
cekleri yere
ُور ُك ْم
ُ ..فِي..= َماgöğüslerinizdekini hakkıyla bi- mutlaka çıkıp
ِ صد
lir.
giderlerdi. Ve
ص
َ = َو ِليُ َم ِحve açığa çıkarması içindir
bu (başınıza
gelenlerin
ُ
قُلو ِب ُك ْم..فِي..= َماkalblerinizdekini
tümü), Allah'ın göğüsَ
اّٰلل
و
=Allah
يم
ل
ع
=bilir
ت
ا
ذ
ب
=özünü
ِ ِ
َِ
ُ َّ َ
lerinizde barındırdığınız
ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد
..

..
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..

..

=إِ َّنşüphesiz
ت َ َولَّ ْوا,, َ=الَّذِينyüz çevirip gidenleri
= ِم ْن ُك ْمiçinizden = َي ْو َمgün
= ْالتَقَىiki topluluğun
ان
ِ = ْال َج ْم َعkarşılaştığı
ا ْست َزَ لَّ ُه ُم,,(= ِإنَّ َماyoldan) kaydırmak iste
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
mişti ان
ض
ِ =بِ َب ْعbazı
سبُوا
َ  َك,,= َماyaptıkları işlerden dolayı
= َولَقَ ْدama yine de عفَا
َ =affetti
َّ =Allah ع ْن ُه ْم
َ =onları =إِ َّنşüphesiz
ُاّٰلل
َ =çok bağışlayandır
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َح ِليمhalimdir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

İki topluluğun karşılaştığı gün
savaştan
geri dönenlerinizi şeytan bazı
günahkar
duyguları
yüzünden
ayartmaya
girişmişti.
Ama Allah
onları yine
de affetti.
Hiç kuşkusuz Allah
affedici ve
halimdir.

her şeyi sınaması ve
kalplerinizin
içini her türlü
boş ve yararsız şeylerden arındırması içindir: Zira Allah, (insanların) kalplerindeki her
şeyi bilir.
İki ordunun
savaş alanında karşılaştığı gün
(görevlerinden) kaçanlara gelince;
Şeytan, onları (bizzat)
kendi yaptıklarıyla tökezletti. Ama
şimdi, Allah
onların günahlarını sildi. Doğrusu
Allah çok affedicidir, halimdir.

Hani siz;
kimseye
bakmadan kaçıyordunuz.
Peygamber de
arkanızdan çağırıp duruyordu.
Kaybettiğinize ve
başınıza
gelene
üzülmeyesiniz
diye Allah, sizi
kederden
kedere
uğrattı.
Ve Allah,
yaptıklarınızdan
haberdardır.
Sonra o
üzüntünün ardından,
üzerinize
öyle bir
emniyet
ve öyle
bir uyku
indirdi ki;
içinizden
bir kısmını bürüyordu, bir
kısmı da
canları
sevdasına düşmüştü.
Allah´a
karşı cahiliyet
zannı gibi
haksız bir
zan besliyorlar. Bu
işten bize
ne? diyorlardı. De
ki: Bütün
iş Allah´ındır.
İçlerinde
sana açmadıkları
birşey
gizliyorlar. Bu,
bize ait
birşey olsaydı burada öldürülmezdik,
diyorlar.
De ki: Evlerinizde
olsaydınız üzerlerine
ölüm yazılmış
olanlar
yine mutlaka devrilecekleri
yerlere
çıkıp gideceklerdi. Bu;
göğüslerinizin
içindekini
yoklamak,
kalblerinizdekini
temizlemek içindir. Allah,
göğüslerdekini bilendir.

İki topluluğun
karşılaştığı gün;
içinizden
geri dönenleri,
yaptıklarının bir
kısmından ötürü
şeytan
yoldan
çıkarmak
istemiştir.
Bununla
beraber
Allah onları bağışladı. Gerçekten Allah, Gafur´dur,
Halim´dir.
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أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ت َ ُكونُوا..= َلolmayın
 َكفَ ُروا.. َ= َكالَّذِينinkâr edenler gibi
= َوقَالُواve diyenler
= ِ ِْل ْخ َوا ِن ِه ْمgazi kardeşleri için
= ِإذَاzaman ض َربُوا
َ =sefere çıktıkları
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde =أ َ ْوya da
ُ ..= َكانُواsavaşa çıktıkları
غ ًّزى
=لَ ْوeğer = َكانُواolsalardı
= ِع ْندَنَاbizim yanımızda
 َماتُوا..= َماölmezlerdi
قُتِلُوا..= َو َماve vurulmazlardı
= ِل َي ْج َع َلyapar ُاّٰلل
َّ =Allah
= ٰذَ ِل َكbu (düşünce ve sözlerini)
ً = َحس َْرةdert قُلُو ِب ِه ْم..=فِيkalblerinde
َّ = َوAllah’tır =ي ُْح ِييyaşatan da
ُاّٰلل
ُ= َوي ُِميتöldüren de ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı
صير
ِ = َبgörmektedir
..
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Ey müminler, yolculuğa çıkan ya
da savaşa
katılan kardeşleri hakkında «Eğer
onlar yanımızda olsalardı ölmezler ya da öldürülmezlerdi» diyen
kâfirler gibi
olmayınız.
Allah bu
asılsız saplantıyı onların kalplerine çöreklenen acı bir
hayıflanmaya dönüştürdü. Oysa
can veren
de öldüren
de Allah´tır.
Hiç kuşkusuz Allah
yaptıklarınızı görür.

Eğer Allah
= َولَئِ ْنeğer =قُتِ ْلت ُ ْمöldürülür
yolunda öldürülür ya
ِ
س ِبي ِل
,,
ي
ف
=yolunda
اّٰلل
=Allah
َّ
َ ِ
da ölürseَ=أ ْوya da = ُمت ُّ ْمölürseniz
niz, Allah´tan geِ َّ ,, َ= ِمنAllah’ın lecek olan
=لَ َم ْغ ِف َرةbağışlaması اّٰلل
bağışlama
= َو َر ْح َمةve rahmeti
ve rahmet,
onların bi= َخيْرdaha hayırlıdır
riktirecekleri
niَيَ ْج َمعُون,,= ِم َّماonların topladıklarından dünya
metlerinden
,,

,,

,,

,,

,,

daha hayırlıdır.
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Siz ey imana
ermiş olanlar! Uzak yerlere seyahate çık(tıkt)an
veya savaşa
katıl(dıktan
sonra öl)en
kardeşleri
hakkında,
Bizimle kalmış olsalardı
ölmeyeceklerdi, veya
öldürülmemiş
olacaklardı
diyen, hakikati inkara
şartlanmış
kimseler gibi
olmayın; zira
Allah, bu tür
düşünceleri
onların kalplerinde acı
bir pişmanlık
kaynağı yapacaktır,
çünkü hayat
bağışlayan
ve ölüme
hükmeden
yalnız Allah'tır. Allah,
yaptığınız
her şeyi görür.
Ve eğer gerçekten Allah
yolunda ölür
veya öldürülürseniz,
(unutmayın
ki) Allah'ın
mağfireti ve
rahmeti, kişinin (bu dünyada) yığabileceği her
şeyden daha
iyidir:

yok
= َولَئِ ْنelbette = ُمت ُّ ْمölür =أ َ ْوveya Kuşku
ki, ölseniz
ِ َّ ..= َ ِْللَىAllah’a de öldürül=قُ ِت ْلت ُ ْمöldürülürseniz اّٰلل
seniz de Allah katında
ُ
َ=ت ْحش َُرونgötürüleceksiniz

Çünkü ölseniz de, öldürülseniz de
sonunda Allah katında
toplanacak- toplanacaksınız.
sınız.

..

Ve (ey Pey=فَ ِب َماsebebiyledir ki = َر ْح َمةrahmeti Allah´tan
gelen mer- gamber,) sehamet sa- nin izleyicileِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’ın
yesinde on- rine yumuşak
lara yumu- davranman,
ْ
ت
َ = ِلنsen yumuşak davrandın
şak davran- Allah'ın rahdın. Eğer metinin bir
=لَ ُه ْمonlara = َولَ ْوeğer
sert, katı
eseriydi. Ziًّ َ=فkaba
ت
َ = ُك ْنolsaydın ظا
kalpli biri ol- ra, eğer onlasaydın,
ra karşı kırıcı
َ غ ِلي
َ =katı ب
ظ
ِ = ْالقَ ْلyürekli
kuşkusuz ve sert olçevrenden saydın, doğ= َل ْنفَضُّواdağılır ,giderlerdi
uzaklaşır- rusu senden
lardı. Onları koparlardı.
 َح ْو ِل َك,,= ِم ْنçevrenden
bağışla,
Artık onları
kendileri
bağışla ve
ْ
َ
ْف
ع
ا
ف
=öyleyse
affet
م
ه
ن
ع
=onları
ُ
ُْ َ
için Alaffedilmeleri
lah´tan af için dua et.
= َوا ْست َ ْغ ِف ْرve mağfiret dile
dile, yapa- Ve toplumu
=لَ ُه ْمonlar için
cağın işler ilgilendiren
hakkında her konuda
= َوشَا ِو ْر ُه ْمonlara danış
onların gö- onlarla mürüşlerini al, şavere et;
 ْاْل َ ْم ِر,,= ِفيişini =فَإِذَاzaman
ama karar sonra bir haartık reket tarzına
َّ
ت
َ عزَ ْم
َ =karar verdiğin =فَت َ َوك ْلdayan verince
Allah´a da- karar verince
yan. Hiç
de Allah'a
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a = ِإ َّنçünkü
kuşkusuz güven: Zira
Allah kendi- Allah, O'na
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّ=ي ُِحبsever
sine daya- güven duَ= ْال ُمت َ َو ِكلِينkendine dayanıp güvenenleri nanları se- yanları se,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ver.
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Eğer Allah
= ِإ ْنeğer
size yardım
ederse sizi
ْ
ص ْر ُك ُم
ن
ي
=size
yardım
ederse
ُ َ
hiç kimse
yenemez.
َ
َّ =Allah =فََلartık yoktur
ُاّٰلل
Fakat eğer
ب
sizi yüzüstü
َ =غَا ِلyenecek =لَ ُك ْمsizi
bırakırsa
= َو ِإ ْنve eğer
O´ndan
başka size
=يَ ْخذ ُ ْل ُك ْمsizi yüz üstü bırakırsa
kim yardım
edebilir?
=فَ َم ْنkim
Müminler
Alَّ
ص ُر ُك ْم
ُ  َي ْن..الذِي..=ذَاsize yardım edebilir sadece
lah´a dayansınlar.
 َب ْع ِد ِه..= ِم ْنO’ndan sonra
ِ َّ ..علَى
اّٰلل
َ = َوAllah’a
=فَ ْليَت َ َو َّك ِلdayansınlar
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونMüminler

Allah size
yardım ederse, hiç kimse
sizinle baş
edemez;
ama ya O sizi terk ederse, kim size
yardım edebilir? O halde
müminler Allah'a güvensinler!

َ َكان,,= َو َماolur şey değildir
= ِلنَ ِبيbir peygamberin
يَغُ َّل,,=أ َ ْنhıyanet etmesi = َو َم ْنkim
=يَ ْغلُ ْلhıyanet ederse
ت
ِ ْ = َيأboynuna yüklenip getirir
َ ,,=بِ َماhıyanet ettiği şeyi =يَ ْو َمgünü
غ َّل
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =ث ُ َّمsonra
=ت ُ َوفَّ ٰىtastamam verilir

Bir peygamberin hile
yapması olacak şey değil; çünkü
kim hile yaparsa, herkesin yaptıklarının tam
karşılığını
alacağı ve
hiç kimseye
haksızlık yapılmayacağı
Kıyamet Gü-

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Bir peygamber için
emanete
hıyanet etmek olur
şey değildir.
Kim, böyle
hainlik
ederse, kıyamet günü
bu hainlik
ettiği şey ile
gelir. Sonra
herkese kazanmış ol-

İbn Kesir

Ey iman
edenler;
siz; küfredip de
yeryüzünde dolaşan veya gazada bulunan kardeşleri
hakkında:
Onlar yanınızda
olsalardı
ölmezler
veya öldürülmezlerdi, diyenler gibi olmayın. Allah;
bunu, onların kalblerinde bir
hasret
olarak
koydu.
Halbuki
öldüren
de dirilten
de Allah´tır. Ve
Allah,
yaptığınız
şeyleri
görendir.
Andolsun
ki, Allah
yolunda
öldürülür
veya
ölürseniz;
Allah´ın
bağışlaması ve
rahmeti
onların
toplayacağı şeylerden
çok daha
hayırlıdır.
Andolsun
ki, ölseniz
de, öldürülseniz
de; Allah
katında
toplanacaksınız.
Allah´ın
rahmeti
sayesinde sen
onlara
karşı yumuşak
davrandın. Eğer
kaba ve
katı kalbli
olsaydın
şüphesiz
çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla ve yargılanmalarını dile.
İşler hakkında onlarla müşavere et.
Bir kerre
de azmettin mi artık Allah´a
tevekkül
et. Muhakkak
Allah, tevekkül
edenleri
sever.
Allah size
yardım
ederse,
artık sizi
yenecek
yoktur.
Sizi yardımsız bırakırsa da
ondan
başka size yardım
edecek
kimdir.
Mü´minler
sadece
Allah´a
tevekkül
etsinler.

Bir peygamber
için emanete hıyanet,
olur şey
değildir.
Kim böyle
hainlik
ederse;
kıyamet
günü hainlik ettiği
şey ile
gelir.
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duğu şey
نَ ْفس,,= ُك ُّلherkese
ödenir. Ve
onlara zulْ س َب
َ
ُ
ت
ك
,,
ا
م
=kazandığı
م
ه
و
=ve
onlar
َ
ْ َ
َ
medilmez.
ْ
َ
َ
َيُظل ُمون,,=لhiçbir haksızlığa uğratılmaz
,,

,,

,,

lar
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nü'nde hilesi Sonra
yüzüne vuru- herkese
lacaktır.
kazandığı
ödenir.
Ve onlara
zulmedilmez.

Allah´ın rı- Öyleyse, Al- Allah´ın
=أَفَ َم ِنhiç olur mu? =اتَّبَ َعuyan
zasına uyan lah'ın rızasını rızasına
kimse, Al- kazanmak is- uyan
ِ َّ =Allah’ın
َ= ِرض َْوانrızasına اّٰلل
lah´ın ga- teyen kişi, Al- kimse; hiç
zabına uğ- lah'ın laneti- Allah´ın
= َك َم ْنadam gibi = َبا َءuğrayan
rayan kimse ne uğramış hışmına
سخَط
َّ .. َ= ِمنAllah’ın gibi olur ve varış yeri uğrayan
َ ِ=بhışmına ِاّٰلل
mu? Onun cehennem gibi olur
ُ= َو َمأ ْ َواهyeri de = َج َهنَّ ُمcehennem olan varacağı olan kişi ile mu?
yer Cehen- bir midir? Ne Onun vaس
َ ْ= َو ِبئne kötü
nem´dir.
kötü bir du- racağı
Orası
ne
raktır o!
yer, ceير
ُ ص
ِ = ْال َمsonuçtur orası
kötü bir vahennem..

..

..

..

..

..

..

..

rış yeridir!

3.
163

= ُه ْمO(insa)nlar
=دَ َر َجاتderece derecedirler
ِ َّ =Allah ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ= ِع ْندkatında اّٰلل
صير
ِ = َبgörmektedir
َيَ ْع َملُون,,=بِ َماonların yaptıklarını

Onların Allah katındaki dereceleri
farklıdır. Allah onların
neler yaptıklarını
görmektedir.

Onlar Allah
katında (tamamen) farklı derecelere
sahiptirler; zira Allah, yaptıkları her
şeyi görür.

=لَقَ ْدandolsun ki
= َم َّنbüyük lütufta bulundu ُاّٰلل
َّ =Allah
َ ْال ُمؤْ ِمنِين..علَى
َ =müminlere
َ  َب َع..= ِإ ْذgöndermekle
ث
ً س
=فِي ِه ْمkendilerine ول
ُ = َرbir elçi
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..= ِم ْنkendi içlerinden
= َيتْلُوokuyan علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
(=آ َيا ِت ِهAllah’ın) ayetlerini
= َويُزَ ِكي ِه ْمkendilerini yücelten
= َويُ َع ِل ُم ُه ُمve kendilerine öğreten
اب
َ َ = ْال ِكتKitap َ= َو ْال ِح ْك َمةve hikmeti
 َكانُوا..= َوإِ ْنbulunuyorlarken
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce =لَ ِفيiçinde
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينaçık

Allah, müminlere
kendi özlerinden bir
peygamber
göndermekle onlara
karşı lütufta
bulundu. Bu
peygamber
onlara Allah´ın ayetlerini okuyor, onları
arındırıyor,
kendilerine
kitabı ve
hikmeti öğretiyor. Oysa onlar
daha önce
açık bir sapıklık içinde
idiler.

Allah, mesajlarını onlara
iletmek, onları arındırmak
ve onlara ilahi kelamı ve
hikmeti öğretmek için
içlerinden
kendileri gibi
(beşerden)
bir elçi çıkararak müminlere lütufda
bulunmuştur;
halbuki daha
önce apaçık
bir sapıklık
içinde bulunuyorlardı.
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Karşı tarafa (Düşmanla=أ َ َولَ َّماgelince mi
iki katını tat- rınızı) iki mistırdığımız li musibete
َ
ُصابَتْك ْم
َ =أsizin başınıza
musibet, bu uğrattıktan
kez sizin
sonra şimdi
صيبَة
ِ = ُمbir bela ْ=قَدdoğrusu
başınıza
aynı musibet
َ
ص ْبت ُ ْم
أ
=onların
başlarına
getirdiğiniz
hald
gelince
«Bu
sizin başınıَ
nereden
za geldi diye,
e ها
َ = ِمثْلَ ْيonun iki katını =قُ ْلت ُ ْمdediniz geldi?» de- kendi kendimi? nize Bu nasıl
=أَنَّ ٰىnereden (başımıza geldi) = ٰ َهذَاbu mediniz
De ki; «O oldu? diye
musibet
soruyorsu=قُ ْلde ki = ُه َوO (bela)
kendinizden nuz, öyle mi?
kaynaklan- De ki: O, siأ َ ْنفُ ِس ُك ْم,, ِع ْن ِد,,= ِم ْنkendinizdendir
dı.» Hiç
zin kendi
şüphesiz
Aleserinizdir.
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
lah´ın gücü Doğrusu, Alherşeye ye- lah dilediği
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeye
ter.
her şeyi
=قَدِيرkadirdir
yapmaya ka,,
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صا َب ُك ْم
َ َ أ..= َو َماsizin başınıza gelen
= َي ْو َمgün = ْالتَقَىkarşılaştığı
ان
ِ َ= ْال َج ْمعiki topluluğun
=فَ ِبإ ِ ْذ ِنancak izniyle olmuştur
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َو ِل َي ْعلَ َمbilmesi için
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananları
..

İki topluluğun karşılaştığı gün
başınıza
gelen musibet, Allah´ın
izni ile gerçekleşti. Bu
musibet, Allah´ın müminleri belirlemesi için
meydana
geldi.
Bir de mü=ve bilmesi için
nafıkları
ayırd etmesi
,,
=iki yüzlülük edenleri
içindi. Onlara «Geliniz,
=dendiği halde
=onlara
Allah yolun=gelin
=savaşın
da savaşınız, ya da
,,
=yolunda
=Allah
savunma
yapınız»
=ya da
=savunun
denince
«Eğer sa=dediler
=eğer
vaşmayı
=bilseydik
=savaş (olacağını) bilseydik,
mutlaka peşinizden ge=sizinle gelirdik
=onlar
lirdik» dediler. O gün
=küfre
=o gün
onlar iman=yakın idiler
dan çok küfre yakındı,,
=imandan çok
lar. Kalplerinde olma=söylüyorlar
yan şeyi
ağızları ile
=ağızlarıyla
söylüyorlardı. Hiç kuş,, =olmayanı
kusuz Allah,
onların gizli
,,
=kalblerinde
tuttukları
=halbuki Allah
duyguları
çok iyi bilir.
=çok iyi bilmektedir
=şeyi
..
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َو ِل َي ْعلَ َم
الَّذِينَ نَافَقُوا
َوقِي َل
لَ ُه ْم
ت َ َعالَ ْوا
قَاتِلُوا
ِاّٰلل
سبِي ِل
َّ
َ فِي
أ َ ِو
ا ْدفَعُوا
قَالُوا
لَ ْو
ً َ ِقت
نَ ْعلَ ُم
ال
َلتَّبَ ْعنَا ُك ْم
ُه ْم
ِل ْل ُك ْف ِر
يَ ْو َمئِذ
ب
ُ أ َ ْق َر
ان
ِ ْ ِم ْن ُه ْم ِل
ِ لي َم
َيَقُولُون
ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم
ْس
َ َما لَي
فِي قُلُوبِ ِه ْم
َّ َو
ُاّٰلل
أ َ ْعلَ ُم
ِب َما
َ=يَ ْكت ُ ُمونiçlerinde sakladıkları
,,
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dirdir:
iki ordunun
harpte karşılaştığı gün
başınıza gelenler Allah'ın
izni ile gerçekleşti. Bu,
Allah'ın (gerçek) müminleri belirlemesi içindi;

(ve yine,) ikiyüzlülük
yapmış olanları ve kendilerine: Gelin,
Allah yolunda savaşın
yahut, kendinizi savunun!
denildiğinde,
Eğer savaş(la sonuçlanacağın)ı
bilseydik elbette arkanızdan gelirdik diye cevap verenleri
ortaya çıkarması içindi. Onlar, o
gün, kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söyleyerek imandan
çok irtidada
yaklaştılar.
Halbuki Allah, gizlemeye çalıştıklarını çok iyi
bilmektedir:

dir. O, ne
kötü dönüş yeridir.
Onlar, Allah katında derece
derecedir.
Allah yaptıklarını
görendir.

And olsun
ki: Allah,
mü´minler
e büyük
bir lutufda
bulunmuştur.
Zira onlara Allah´ın
ayetlerini
okuyan,
teskiye
eden, kitab ve
hikmeti
öğreten
kendi içlerinden
bir peygamber
göndermiştir.
Halbuki
onlar, daha önce
apaçık bir
dalalet
içindeydiler.
Onları iki
misline
uğrattığınız bir
musibete
kendiniz
uğrayınca; bu nereden?
dediniz.
De ki: O,
kendinizdendir.
Doğrusu
Allah herşeye kadirdir.

İki ordu
karşılaştığı gün
size gelen musibet, Allah´ın
emriyleydi. Bu;
mü´minler
i belirtmek içindi.
Bir de
münafıklık edenleri açığa
vurmak
içindi.
Kendilerine: Gelin
Allah yolunda savaşın veya savunun, dendiği zaman: şayet savaşmayı
bilseydik
peşinizden gelirdik, dediler. O gün
onlar
imandan
çok küfre
yakındılar. Kalblerinde
olmayan
şeyi ağızlarıyla
söylüyorlardı. Onların gizlediği şeyi
Allah çok
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Onlar, evle- kendilerini
Kendileri
قَالُوا.. َ=الَّذِينdiyenlere
rinde oturup (savaştan) oturarak
savaşa katı- geri tutanlar, kardeşleri
= ِ ِْل ْخ َوا ِن ِه ْمkardeşleri için
lan kardeş- (öldürülen) için: Bize
َ
(= َوقعَد ُواSavaştan geri kalıp) oturarak leri için kardeşleri uysalardı
«Eğer bizim hakkında,
öldürül=لَ ْوeğer
sözümüzü (sonradan,) mezlerdi,
Bizi dinlese- diyenlere,
َ َ =أbizim sözümüzü tutsalardı dinleselerdi,
عونَا
ُ طا
öldürülmez- lerdi öldüde ki: Şalerdi»
diyenrülmüş
olmasadıkقُتِلُوا..= َماöldürülmezlerdi =قُ ْلde ki; lerdir. De ki; yacaklardı yet
lardan
«Eğer doğ- dediler. De iseniz,
=فَاد َْر ُءواsavınız
ru söylüyor- ki: Peki, sö- kendi nesanız, ölü- zünüzde sa- fislerinizَ
أ ْنفُ ِس ُك ُم..ع ْن
َ =kendinizden
mü kendi mimi iseniz den ölüْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ت
َ =ال َم ْوölümü =إِنeğer =كنت ْمiseniz başınızdan ölümü başı- mü geri
savın baka- nızdan savın çevirin.
lım.»
bakalım!
َصا ِدقِين
َ =doğru
..
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سبَ َّن
َ تَ ْح,,= َو َلsanma
قُتِلُوا,, َ=الَّذِينöldürülenleri
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
=أ َ ْم َواتًاölüler = َب ْلhayır
(=أ َ ْحيَاءonlar) diridirler َ= ِع ْندkatında
= َر ِب ِه ْمRableri
َ=ي ُْرزَ قُونrızıklanmaktadırlar

Sakın Allah
yolunda öldürülenleri
ölü sanmayınız, tersine onlar yaşıyor ve Allah katında
besleniyorlar.

Fakat, Allah
yolunda öldürülenleri
ölü saymayın. Hayır,
onlar diridir!
Rızıkları,
Rableri katındadır;

Allah yolunda öldürülenleri sakın
ölü sanmayın, bilakis onlar diridirler, Rabbları katında rızıklandırılırlar.

َ=فَ ِر ِحينsevinirler
آتَا ُه ُم..= ِب َماkendilerine verdiklerinden
ْ َف..= ِم ْنkeremiyle
َّ =Allah’ın ض ِل ِه
ُاّٰلل
َ= َويَ ْست َ ْب ِش ُرونsevinçli olarak
 َي ْل َحقُوا..لَ ْم.. َ= ِبالَّذِينhenüz yetişemeyenl
ere de =بِ ِه ْمkendilerine
خ َْل ِف ِه ْم..= ِم ْنarkalarından
خ َْوف..=أ َ َّلkorku olmadığına
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َيَ ْحزَ نُون.. ُه ْم..= َو َلonların da üzüntüye

Allah´ın, keremiyle
kendilerine
sunduğu
nimetlerden
dolayı sevinç içindedirler. Arkadaki henüz
kendilerine
katılmamış
olanlar için
korku ve
üzüntü söz
konusu değil diye onlar adına
sevinçlidirler.

Allah'ın lütfuyla kendilerine bağışladığı (şehitlikten) övünç
duyarlar. Ve
arkada kalıp
henüz kendilerine katılmamış olan
(kardeş)lerine,
bir korku ve
üzüntü duymayacakları
müjdesinde
bulunmaktan
zevk alırlar:

َ= َي ْستَ ْب ِش ُرونsevinirler
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’ın
=بِ ِن ْع َمةnimetine اّٰلل
= َوفَضْلve lütfuna = َوأ َ َّنve muhakkak
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ُضي ُع
ِ ي,,= َلzayi etmeyeceğine
=أ َ ْج َرecrini َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin

Onların sevinci Allah´tan gelen nimet ve
lütuf ile
O´nun müminlerin
mükâfatını
kayba uğratmayacağı müjdesinden kaynaklanıyor.

Onlar, Allah
katından ulaşan bir lütfu,
bir nimeti ve
Allah'ın inananların hak
ettiği ödülü
zayi etmeyeceği (vaadini)
müjdelemek
isterler.

َ=الَّذِينO(mü’mi)nler ki
=ا ْست َ َجابُواçağrısına uydular
ِ= ِ َّّٰللAllah’ın سو ِل
ُ الر
َّ = َوve Elçinin
 َب ْع ِد..= ِم ْنsonra bile
صابَ ُه ُم
َ َ أ..= َماisabet ettikten
ح
ُ = ْالقَ ْرyara
سنُوا
َ أ َ ْح.. َ= ِللَّذِينgüzel davrananlar
= ِم ْن ُه ْمonlardan
= َواتَّقَ ْواve korunanlar için
=أ َ ْجرecir vardır ع ِظيم
َ =pek büyük

O müminler
ki, yaralandıktan sonra Allah´ın
ve peygamberin savaşma çağrısına uydular, onlardan «İhsan» (Allah´ı görüyormuş gibi
ibadet etmek - Mütercim-) ilkesine
uyanlar ile
takva sahiplerini büyük
bir ödül
beklemektedir.
O kimseler
ki, insanlar
kendilerine
«Düşmanlarınız size
saldırmak
için yığınak
yaptılar, onlardan
korkmalısınız» dediklerinde, bu
sözden
imanları
daha güçlenerek ´Allah
bize yeter,
O ne güzel
bir vekildir»
dediler.

O inananlar
ki başlarına
gelen beladan sonra Allah'ın ve Elçisi'nin çağrısına uydular.
İyilik yapmada sebat
edenleri ve
Allah'a karşı
sorumluluklarının bilincinde olanları
muhteşem
bir karşılık
bekliyor:

Allah´ın
keremiyle
kendilerine verdiklerinden
sevinerek
arkalarından henüz kendilerine
katılmayanlara;
kendilerine korku
olmadığını ve
üzülmeyeceklerini, müjdelemek
isterler.
Onlar Allah´tan
gelen bir
nimet ve
kerem ile
ve Allah´ın
mü´minler
in mükafatını zayi
etmeyeceği müjdesiyle
sevinirler.
Kendileri
yara aldıktan
sonra yine Allah´ın ve
peygamberin davetine
koşanlar,
ihsan
edenler
ve sakınanlar
için pek
büyük
mükafat
vardır.

Bundan dolayı Allah´tan gelen nimet ve
lütufla geri
döndüler,
kendilerine
hiçbir zarar
dokunmadı,
Allah´ın rızasına uydular. Hiç
kuşkusuz
Allah büyük
lütuf sahibidir.

ve Allah'ın
lütfu ve nimeti ile (savaştan) bir
zarara uğramadan döndüler: Çünkü
onlar, Allah'ın rızası
için çabalıyorlardı; ve
Allah, yüceliğinde ve lütfunda sınırsızdır.
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َ=الَّذِينonlar ki =قَا َلdeyince
=لَ ُه ُمkendilerine اس
ُ َّ=النhalk
اس
َ َّالن,,(= ِإ َّنDüşman) İnsanlar
=قَ ْدmuhakkak
(= َج َمعُواordu) toplamışlar
=لَ ُك ْمsize karşı
ْ َ=فonlardan korkun
اخش َْو ُه ْم
(=فَزَ ادَ ُه ْمbu söz) onların artırdı
= ِإي َمانًاimanını = َوقَالُواve dediler
= َح ْسبُنَاbize yeter ُاّٰلل
َّ =Allah
= َو ِن ْع َمne güzel = ْال َو ِكي ُلvekildir
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=فَا ْنقَلَبُواbundan dolayı geri döndüler
ِ َّ .. َ= ِمنAllah’tan
=بِ ِن ْع َمةbir nimet اّٰلل
= َوفَضْلve bollukla
س ْس ُه ْم
َ  َي ْم..=لَ ْمkendilerine dokunmadı
سوء
ُ =hiçbir kötülük
= َوات َّ َبعُواve uydular
ِ َّ =Allah’ın
َ= ِرض َْوانrızasına اّٰلل
َّ = َوAllah فَضْل..=ذُوlütuf sahibidir
ُاّٰلل
..
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O inananlar
ki başka insanlar tarafından, Bakın, size karşı bir ordu
toplanmış,
onlardan
kendinizi koruyun! şeklinde uyarılmışlardı,
ama bu, onların sadece
imanını arttırdı ve Allah
bize kafidir;
O, ne mükemmel bir
koruyucudur!
diye cevap
verdiler;

Onlar ki:
Bir takım
kimseler
kendilerine; düşmanlarınız sizin
için kuvvetlerini
topladılar
onlardan
korkun
dedikleri
zaman,
bu haber
onların
imanını
artırır da,
Allah bize
kafidir. O
ne güzel
vekildir,
derler.
Sonra da
kendilerine hiç bir
kötülük
dokunmadan
Allah´tan
bir nimet
ve bollukla geri
döndüler.
Allah´ın
rızasına
uydular.
Ve Allah,
çok büyük lutuf
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= ِإنَّ َماŞüphesiz = ٰذَ ِل ُك ُمişte o
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
ف
ُ =يُخ َِوsizi korkutuyor
ُ=أ َ ْو ِليَا َءهkendi dostlarından
تَخَافُو ُه ْم,,=فَ ََلonlardan korkmayın
ون
ِ ُ= َوخَافbenden korkun =إِ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َ= ُمؤْ ِمنِينinanmış

O şeytan
sizi yardakçıları ile
korkutur, o
halde eğer
gerçekten
mümin iseniz onlardan
değil, benden korkunuz.

Kendi dostlarından korkmayı (içinize)
yerleştiren
Şeytandan
başkası değildir: Öyleyse onlardan
değil, yalnızca Benden
korkun, eğer
gerçek müminler iseniz!

O şeytan,
ancak
kendi
dostlarını
korkutur.
Mü´min
iseniz onlardan
korkmayın, Benden korkun.

 َي ْح ُز ْن َك..= َو َلseni üzmesin
َارعُون
َ ُي.. َ=الَّذِينkoşanlar
ِ س
 ْال ُك ْف ِر..=فِيinkâra = ِإنَّ ُه ْمonlar
ض ُّروا
ُ َي..=لَ ْنzarar veremezler
اّٰلل
َ =hiçbir ُ =ي ُِريدistiyor
َ َّ =Allah’a ش ْيئًا
َّ =Allah  َي ْج َع َل..=أ َ َّلkoymamak
ُاّٰلل
ًّ = َحhiçbir nasip
=لَ ُه ْمonlara ظا
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette
= َولَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =azab
ع ِظيم
َ =büyük bir

Doludizgin
küfre koşanlar seni
üzmesin.
Onlar Allah´a hiçbir
zarar veremezler. Allah onlara
hiçbir pay
bırakmamayı diliyor.
Onları büyük bir azap
bekliyor.

Hakikati inkarda birbirleriyle yarışanlardan
dolayı üzülme: Onlar,
Allah'a hiçbir
zarar veremezler. Onların ahiret(in
nimetlerin)den hiç
pay alamamaları Allah'ın muradıdır ve onları şiddetli bir
azap beklemektedir.

Küfre koşanlar,
seni üzmesin.
Şüphesiz
onlar, Allah´a zarar veremezler.
Allah, onlara ahirette hiç
bir nasib
vermemek istiyor. Onlar
için büyük
bir azab
vardır.

= ِإ َّنşüphesiz
ا ْشت َ َر ُوا,, َ=الَّذِينsatın alanlar
= ْال ُك ْف َرinkârı
ان
ِ ْ ِ=بiman karşılığında
ِ اْلي َم
ض ُّروا
ُ  َي,,=لَ ْنzarar vermezler
َ =hiçbir
َّ =Allah’a ش ْيئًا
َاّٰلل
= َولَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =azab
=أ َ ِليمacı bir

İman karşılığında
kâfirliği satın alanlar
Allah´a hiçbir zarar veremezler.
Onları acıklı
bir azap
bekliyor.

İman karşılığında inkarı
satın alanlar
hiçbir surette
Allah'a zarar
veremezler,
tersine onları
şiddetli bir
azap beklemektedir.

İman karşılığı küfrü satın
alanlar;
Allah´a
hiç bir
şey ile
zarar veremezler.
Onlar için
elem verici bir
azab vardır.

سبَ َّن
َ  َي ْح..= َو َلsanmasınlar ki
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
نُ ْم ِلي..=أَنَّ َماsüre vermemiz
=لَ ُه ْمkendilerine = َخيْرhayırlıdır
= ِْل َ ْنفُ ِس ِه ْمkendileri için
نُ ْم ِلي..= ِإنَّ َماbiz süre veriyoruz ki
=لَ ُه ْمonlara = ِليَ ْزدَاد ُواartırsınlar
= ِإثْ ًماgünahı = َولَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab = ُم ِهينalçaltıcı

Kafirler, sakın kendilerine mühlet
vermemizin,
fırsat tanımamızın iyiliklerine olduğunu
sanmasınlar. Onlara
sırf günahları artsın
diye mühlet
tanıyor, fırsat veriyoruz. Onları
onur kırıcı
bir azap
bekliyor.

Ve onlar hakikati inkara şartlanmış
olanlarsanmasınlar
ki kendilerine
mühlet vermemiz onların hayrınadır, onlara
mühlet verdik
ki günahkarlıkları artsın;
sonuçta onları utanç verici bir azap
beklemektedir.

َ َكان,,= َماdeğildir ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِليَذَ َرbırakacak َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminleri
علَ ٰى
َ =(şu) üzerinde
أ َ ْنت ُ ْم,,= َماbulunduğunuz
علَ ْي ِه
َ =hal üzere = َحت َّ ٰىkadar
َ ِ= ْال َخبpis olanı
َ=يَ ِميزayırıncaya يث
َّ ,, َ= ِمنtemizden
ب
ِ الط ِي
َ َكان,,= َو َماve değildir ُاّٰلل
َّ =Allah
ْ = ِليsizi vakıf kılacak
ُط ِلعَ ُك ْم
ب
ِ  ْالغَ ْي,,علَى
َ =gaybe = َو ٰلَ ِك َّنfakat
اّٰلل
َ َّ =Allah
=يَ ْجت َ ِبيseçer (onu gaybe vakıf kılar)
س ِل ِه
ُ  ُر,,= ِم ْنelçilerinden
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ِ َّ = ِبAllah’a
آمنُوا
ِ َ=فo halde inanın اّٰلل
س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerine = َوإِ ْنeğer
=تُؤْ ِمنُواinanır
= َوتَتَّقُواve (günahlardan) korunursanız
=فَلَ ُك ْمsizin için vardır =أ َ ْجرmükâfat
ع ِظيم
َ =büyük

Allah müminleri,
şimdi içinde
bulunduğunuz durumda bırakacak değildir,
pis olanı
temiz olandan ayıracaktır. Ayrıca Allah sizi, gaybın
bilgisine de
erdirecek
değildir. Fakat Allah
bunun için
peygamberlerinden dilediğini seçer. O halde
Allah´a ve
O´nun peygamberlerine inanınız.
Eğer iman
eder ve günahlardan
sakınırsanız
size büyük
bir ödül
vardır.

(Ey hakikati
inkar edenler!) Müminlerin sizin
hayat tarzınıza uymalarına göz
yummak, Allah'ın istediği
bir şey değildir: Sonunda
Allah iyiyi kötüden ayıracaktır. Ve Allah, insan idrakini aşan
şeyleri kavrama gücünü
size verecek
değildir: (Bunun için) Allah, elçileri
arasından dilediğini seçer. Öyleyse
Allah'a ve elçilerine inanın; zira eğer
O'na inanır
ve O'na karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olursanız o zaman bilin ki,
sizi muhteşem bir karşılık beklemektedir.
Onlar, Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiklerine cimrice sarılanlar- bunun
kendileri için
hayırlı olduğunu sanmasınlar:
Aksine, bu
onlar için kötüdür. (Bu
kadar) cimrice sarıldıkları
şey, Kıyamet
Günü boyunlarına asılacaktır: Zira,
göklerin ve
yerin mirası
(yalnız) Al-

Küfredenler, kendilerine
mühlet
verişimizi;
sakın
kendileri
için hayırlı sanmasınlar, Biz
onlara sırf
günahları
çoğalsın
diye mühlet veriyoruz. Onlar
için alçaltıcı bir
azab vardır.
Allah;
mü´minler
i oldukları
halde bırakacak
değildir.
Nihayet
murdarı
temizden
ayıracaktır. Allah,
size gaybı da bildirecek
değildir.
Fakat Allah, peygamberlerinden
dilediğini
seçer.
Bunun
için siz,
Allah´a ve
peygamberlerine
inanın.
İnanır ve
sakınırsanız; size çok
büyük bir
mükafat
vardır.
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,,

Allah´ın lüس َب َّن
َ  َي ْح..= َو َلsanmasınlar
tuf olarak
bağışladığı
َّ
ُ
َ
َيَ ْبخلون.. َ=الذِينcimrilik edenler
şeylerde
cimrice davآتَا ُه ُم..=بِ َماkendilerine verdiğine
rananlar
اّٰلل
ْ َف..= ِم ْنkereminden sakın bu tuَُّ =Allah’ın ض ِل ِه
tumlarının
= ُه َوonu = َخي ًْراhayırlı
kendileri
=لَ ُه ْمkendileri için (=بَ ْلhayır) bilakis hesabına
hayırlı oldusanَ
= ُه َوo =شَرşerlidir =ل ُه ْمkendileri için ğunu
masınlar.
bu,
َ ُسي
َط َّوقُون
َ =boyunlarına dolandırılacaktı Tersine
onlar hesar = َماşeyler ه
ِ ِب..=بَ ِخلُواcimrilik ettikleri bına kötüdür. Cimrilikle yanla=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
rında tuttukُ ير
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır اث
ّٰلل
ları mal kıَ = ِمmirası
yamet günü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
boyunlarına
..

..

..

..

..

..

..

..

dolanacak-

Allah´ın
fazl-ı kereminden
verdiği
şeylerde
cimrilik
edenler;
bunun
kendileri
için hayırlı olduğunu sanmasınlar.
Bilakis
bu, onlar
için şerlidir. Cimrilik ettikleri
şey; kıyamet
günü boyunlarına
dolana-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ض
َّ = َوAllah
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
= َخ ِبيرhaber alandır

tır. Göklerin
ve yeryüzünün mirası
Allah´a aittir. Hiç kuşkusuz Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.

lah'a aittir:
Ve Allah,
yaptığınız
her şeyden
haberdardır.

=لَقَ ْدdoğrusu س ِم َع
َّ =Allah
َ =işitti ُاّٰلل
=قَ ْو َلsözünü قَالُوا,, َ=الَّذِينdiyenlerin
= ِإ َّنmuhakkak اّٰلل
َ َّ =Allah
=فَ ِقيرfakirdir = َون َْح ُنbiz
=أ َ ْغنِيَا ا ُءzenginiz ب
ُ ُ سنَ ْكت
َ =yazacağız
قَالُوا,,= َماonların dediklerini
= َوقَتْلَ ُه ُمve öldürmelerini
= ْاْل َ ْن ِبيَا َءpeygamberleri
 َحق,,= ِب َغي ِْرhaksız yere
= َونَقُو ُلve diyeceğiz =ذُوقُواtadın
اب
َ َ عذ
َ =azabını ق
ِ = ْال َح ِريyangın

Allah fakir,
biz ise zenginiz diyenlerin sözünü
Allah işitti.
Gerek bu
sözlerini ve
gerekse sebepsiz yere
peygamberleri öldürmelerini hesaplarına
yazacak ve
onlara «Kavurucu azabı tadın bakalım» diyeceğiz.

Allah fakirdir,
ama biz zenginiz! diyenlerin sözlerini
Allah duymuştur. Onların hem
söylediklerini, hem de
peygamberleri haksız
yere öldürdüklerini
kaydedeceğiz ve (Hesap Günü
onlara) diyeceğiz: Tadın
bakalım ateşin azabını

= ٰذَ ِل َكbu
ْ قَدَّ َم..= ِب َماyapıp öne sürdürdüğünün ka
ت
ُ =أ َ ْيدِيsizin ellerinizin
rşılığıdır ك ْم
= َوأ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ ِ=بzulmedici
ْس
َ =لَيasla değildir ظ ََّلم
= ِل ْل َع ِبي ِدkullara

Bu kendi elleriniz ile
yaptıklarınız
yüzündendir. Yoksa
Allah´ın,
kullara haksızlık etmesi kesinlikle
söz konusu
değildir.

ellerinizle işlediklerinizin
karşılığı olarak; zira Allah, kullarına
en ufak bir
haksızlık
yapmaz!

قَالُوا,, َ=الَّذِينonlar dediler
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َع ِهد
َ =and verdi ki =إِلَ ْينَاbize
َنُؤْ ِمن,,=أ َ َّلinanmayalım
سول
ُ = ِل َرhiçbir elçiye = َحت َّ ٰىkadar
=يَأْتِ َينَاbize getirinceye
=بِقُ ْربَانbir kurban ُ=تَأ ْ ُكلُهyiyeceği
ار
ُ َّ=النateşin =قُ ْلde ki ْ=قَدelbette
= َجا َء ُك ْمsize gelmişti سل
ُ = ُرelçiler
قَ ْب ِلي,,= ِم ْنbenden önce
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık deliller getiren
قُ ْلت ُ ْم,,= َو ِبالَّذِيve bu dediğinizi de
=فَ ِل َمniçin =قَت َ ْلت ُ ُمو ُه ْمonları öldürdünüz
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمidiyseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru

Ateşin yakıp
yiyeceği bir
kurban mucizesi göstermedikçe
hiçbir peygambere
inanmayalım diye Allah bize kesin direktif
verdi diyenlere de ki;
«Benden
önce size
açık belgeler getiren
ve sözünü
ettiğiniz
mucizeyi
gösteren
peygamberler geldi.
Eğer doğru
söylüyorsanız, onları
niçin öldürdünüz?»

Allah, yakılarak sunulan
bir kurban
getirmedikçe,
hiçbir elçiye
inanmamamızı bize
emretmiştir
iddiasında
bulunanlara
gelince, (Ey
Peygamber,
onlara) de ki:
Benden önce
de peygamberler size
hakikatin tüm
kanıtlarını ve
o hakkında
konuştuğunuzu getirmişlerdi: Peki, söylediğinizde samimi
idiyseniz neden onları
katlettiniz?
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eğer Ve şayet se=فَإ ِ ْنeğer ُوك
َ = َكذَّبseni yalanladılarsa Bunlar
seni yalan- ni yalanlıyorlıyorlarsa larsa (bil ki)
=فَقَ ْدdoğrusu ِب
َ = ُكذyalanlanmıştı
(bilesin ki) aynı şekilde,
senden ön- senden önce
سل
ُ = ُرpeygamberler de
ce açık mu- hakikatin tüm
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce
cizeler, say- kanıtlarını,
falar ve ay- ilahi hikmet
= َجا ُءواgetiren ت
ِ = ِب ْال َب ِينَاaçık deliller dınlatıcı ki- yüklü kitaplatap getiren rı ve aydınlık
ُّ = َوhikmetli sahifeler
الزب ُِر
birçok pey- saçan vahyi
gamberi de getiren (diب
ِ = َو ْال ِكتَاve Kitabı ير
ِ ِ= ْال ُمنaydınlatıcı yalanlamış- ğer) pey..
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lardı.
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ke= ُك ُّلher =نَ ْفسcan ُ=ذَائِقَةtadacaktır Herkes
sinlikle ölümü tadaت
ِ = ْال َم ْوölümü = َو ِإنَّ َماşüphesiz
caktır. Yapَّ
tıklarınızın
ُ
َ=ت َوف ْونsize eksiksiz verilecektir
karşılıkları,
ور ُك ْم
kıyamet güَ =أ ُ ُجecirleriniz =يَ ْو َمgünü
nü, size ek= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet =فَ َم ْنkim ki hemen siksiz olarak
verilecektir.
= ُز ْح ِز َحçekilip kurtarılır da
O zaman
kim Cehenار
َ =ateşin elinden
ِ َّالن,,ع ِن
nem ateşinuzak
ُ
ْ
= َوأد ِْخ َلsokulursa َ=ال َجنَّةcennete den
tutulur da
Cennet´e
=فَقَ ْدişte o َ=فَازkurtuluşa ermiştir
konursa
gerçekten
= َو َماdeğildir ُ = ْال َحيَاةhayatı
başarıya
=الدُّ ْنيَاdünya = ِإ َّلbaşka bir şey
ulaşmıştır.
Dünya haع
ُ = َمتَاzevkten ور
ِ = ْالغُ ُرaldatıcı
yatı aldatıcı
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bir hazdan
başka birşey değildir.
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gamberler de
yalanlanmış
bulunuyorlar.
Her can ölümü tadacaktır: Böylece
Kıyamet Günü (yapıp ettiklerinizin)
karşılığı size
tam olarak
ödenecektir;
orada ateşten uzaklaştırılıp cennete
sokulacak
olanlar, gerçek bir zafer
kazanmış
olacaklardır:
Zira bu dünya hayatı(na
düşkünlük),
kendi kendini
aldatma zevkinden başka
bir şey değildir.

Mallarınız Mallarınızla
=لَت ُ ْبلَ ُو َّنdeneneceksiniz
ve canları- ve canlarıkonu- nızla mutlaka
َ
أ ْم َوا ِل ُك ْم..=فِيmallarınız hususunda nız
sunda ke- sınanacaksısinlikle de- nız: Ve doğ= َوأ َ ْنفُ ِس ُك ْمve canlarınız
neyden ge- rusu, hem
(= َولَت َ ْس َمعُ َّنsözler) duyacaksınız
çirileceksi- sizden önce
niz, gerek vahiy verilenأُوتُوا.. َالَّذِين.. َ= ِمنkendilerine verilenler kitap ehlin- lerden hem
den ve ge- de Allah'tan
den اب
َ َ = ْال ِكتKitap
rekse müş- başka varlıkriklerden
lara ilahlık
قَ ْب ِل ُك ْم..= ِم ْنsizden önce
birçok inciti- yakıştıransöz işite- lardan birçok
أ َ ْش َر ُكوا.. َالَّذِين.. َ= َو ِمنve ortak koşanla ciceksiniz.
incitici söz
َ
ً
Eğer
(bunişiteceksiniz.
rdan =أذىincitici يرا
ً ِ= َكثçok
lara karşı) Ama eğer
sabreder ve zorluklara
= َو ِإ ْنama ص ِب ُروا
ْ َ =تsabreder
Allah´tan
sabırla katla= َوتَتَّقُواkorunursanız =فَإ ِ َّنşüphesiz korkarsanız, nır ve O'na
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caktır.
Göklerin
ve yerin
mirası Allah´ındır.
Ve Allah,
işlediğiniz
şeylerden
haberdardır.
Gerçekten, Allah,
fakirdir,
bizler
zenginiz,
diyenlerin
lafını; Allah işitmiştir.
Dediklerini ve
haksız
yere peygamberleri öldürdüklerini
yazacağız. Ve:
Tadın o
yangın
azabını,
diyeceğiz.
Bu, yaptığınızın
karşılığıdır. Allah
kullarına
asla zulmedici
değildir.

Doğrusu,
ateşin yiyeyceği
bir kurban
getirmedikçe;
hiçbir
peygambere
inanmamamız
için Allah,
bize and
verdi, diyenlere;
benden
önce nice
peygamberler size apaçık
delillerle
ve dediğiniz şeylerle geldi. Doğru
söylüyorsanız niçin onları
öldürdünüz? de.
Seni yalanladılarsa
senden
önce açık
mucizeler, sahifeler ve
nurlu kitabı getirenler de
yalanlanmıştı.

Her nefis,
ölümü tadacaktır.
Kıyamet
günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. O
vakit, kim
ateşten
uzaklaştırılır, cennete sokulursa;
artık o,
kurtulmuştur.
Zaten
dünya
hayatı,
aldatıcı
geçimlikten başka
bir şey
değildir.
And olsun
ki; mallarınız ve
nefisleriniz konusunda
deneneceksiniz.
Sizden
önce
kendilerine kitab
verilenlerden ve
Allah´a
şirk koşanlardan
birçok incitici şeyler işite-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ٰذَ ِل َكişte bunlar
ع ْز ِم
َ ..= ِم ْنyapmağa değer
ور
ِ = ْاْل ُ ُمişlerdendir

bu tutum
azimliliğinizin, kesin
kararlılığınızın bir belirtisidir.
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ceksiniz.
Eğer sabreder ve
sakınırsanız işte
bu, azme
değer işlerdendir.
Hani Allah, kendilerine
kitab verilenlerden;
onu mutlaka insanlara
açıklayacaksınız,
gizlemeyeceksiniz, diye
söz almıştı. Onlar ise
bunu arkalarına
attılar ve
az bir değere değiştiler.
Satın aldıkları
şey ne
kötüdür.
Ettikleri
ile sevinen ve
yapmadıkları
şeylerle
övülmeyi
sevenlerin azabtan kurtarılacaklarını sanma. Onlar
için pek
acıklı bir
azab vardır.

= َو ِإ ْذhani َ=أ َ َخذalmıştı ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ِميثَاقdiye söz
أُوتُوا,, َ=الَّذِينkendilerine verilenlerden
اب
َ َ = ْال ِكتKitap
ُ=لَت ُ َب ِينُنَّهonu mutlaka açıklayacaksınız
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ُت َ ْكت ُ ُمونَه,,= َو َلgizlemeyeceksiniz
ُ=فَنَبَذُوهfakat onlar (verdikleri sözü) attılar
ُ =sırtlarının
= َو َرا َءardına ور ِه ْم
ِ ظ ُه
= َوا ْشت َ َر ْواve aldılar =بِ ِهkarşılığında
ً =قَ ِلbirkaç
=ث َ َمنًاpara يَل
س
َ ْ=فَ ِبئne kötü şey
َ َي ْشت َ ُرون,,= َماsatın alıyorlar

Hani Allah,
kendilerine
kitap verilenlerden
«Bu kitabı
insanlara
mutlaka
açıklayacaksınız,
onu asla
saklamayacaksınız»
diye söz
almıştı. Fakat onlar bu
sözlerine
sırt çevirerek o kitabı
birkaç paraya sattılar.
Almış oldukları o
karşılık ne
kötü bir
şeydir!

سبَ َّن
َ ت َ ْح..= َلsanma
َيَ ْف َر ُحون.. َ=الَّذِينsevinen
أَت َ ْوا..= ِب َماo ettiklerine
َ= َوي ُِحبُّونsevenlerin
ي ُْح َمد ُوا..=أ َ ْنövülmeyi
يَ ْف َعلُوا..لَ ْم..=بِ َماyapmadıkları şeylerle
س َبنَّ ُه ْم
َ ت َ ْح..=فَ ََلve zannetme
=بِ َمفَازَ ةkurtulacaklarını
ب
ِ  ْال َعذَا.. َ= ِمنazabdan
= َولَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =azab
=أ َ ِليمacı bir

Yaptıklarına
sevinen ve
yapmadıklarına karşılık
övülmekten
hoşlananlar
var ya, sakın onların
azaptan
kurtulabileceklerini
sanma, onları acıklı bir
azap beklemektedir,

Sanma ki bu
şekilde başardıklarıyla
övünen ve
yapmadıkları
ile övülmekten hoşlananlar azaptan kurtulabilecekler. Onları (ahirette)
şiddetli bir
azap beklemektedir.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır ُ= ُم ْلكmülkü
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
َّ = َوAllah
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeye
=قَدِيرkadirdir

Göklerin ve
yeryüzünün
egemenliği
Allah´ın tekelindedir.
Hiç kuşkusuz Allah´ın
gücü herşeye yeter.

Göklerde ve
yeryüzünde
hükümranlık
Allah'a aittir:
ve Allah, her
şeyi yapmaya kadirdir.

Göklerin
ve yerin
mülkü Allah´ındır.
Allah, her
şeye Kadir´dir.

= ِإ َّنelbette ق
ِ خ َْل..=فِيyaratılışında
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
ْ = َوgidip gelişinde
ف
ِ اخ ِت ََل
=اللَّ ْي ِلgecenin ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüzün
= َْليَاتibretler vardır
= ِْلُو ِليsahipleri için
ب
ِ = ْاْل َ ْل َباsağduyu

Göklerin ve
yeryüzünün
yaratılışında, gece ile
gündüzün
birbirini kovalayışında
derin düşünceliler
için birçok
ibret dersi
vardır.

Kuşkusuz,
göklerin ve
yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün birbirini
izlemesinde
derin kavrayış sahipleri
için alınacak
dersler vardır,

َيَ ْذ ُك ُرون,, َ=الَّذِينonlar anarlar
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı =قِ َيا ًماayakta
= َوقُعُودًاoturarak
 ُجنُو ِب ِه ْم,,علَ ٰى
َ = َوve yanları üzerine yata
rken َرون
ُ = َو َيتَفَ َّكdüşünürler
ق
ِ خ َْل,,= ِفيyaratılışı üzerinde
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= َربَّنَاRabbimiz (derler)
ت
َ  َخلَ ْق,,= َماyaratmadın = ٰ َهذَاbunu
اط ًَل
ِ َ=بboş yere
س ْب َحان ََك
ُ =sen yücesin =فَ ِقنَاbizi koru
اب
َ َ عذ
َ =azabından ار
ِ َّ=النateş

Onlar ayakta, otururken ve yatarken Allah´ı anarlar; göklerin
ve yeryüzünün yaratılışı hakkında
kafa yorarlar ve derler
ki; «Ey
Rabbimiz,
sen bu evreni boşuna
yaratmadın,
sen (böyle
bir anlamsızlıktan)
münezzehsin, bizi Cehennem
azabından
koru!

Onlar ki
ayakta dururken, otururken ve
uyumak için
uzandıklarında Allah'ı
anar, (ve)
göklerin ve
yerin yaratılışı üzerinde
inceden inceye düşünürler: Ey
Rabbimiz!
Sen bunları(n hiç birini)
anlamsız ve
amaçsız yaratmadın.
Sen yücelikte
sınırsızsın!
Bizi ateşin
azabından
koru!

= َربَّنَاRabbimiz =إِنَّ َكsen = َم ْنbirini
=تُد ِْخ ِلsoktun mu ار
َ َّ=النateşe
=فَقَ ْدmuhakkak
ُ=أ َ ْخزَ ْيتَهonu perişan etmişsindir
َّ = ِلzalimlerin
= َو َماyoktur َلظا ِل ِمين
صار
َ أ َ ْن..= ِم ْنyardımcıları

Ey Rabbimiz, sen birini Cehennem´e atınca onu perişan edersin.
Zalimlerin
hiçbir yardım edeni
yoktur.

= َربَّنَاRabbimiz = ِإنَّنَاşüphesiz biz
س ِم ْعنَا
َ =işittik = ُمنَا ِديًاbir davetçi
=يُنَادِيçağıran ان
ِ ْ = ِلimana
ِ لي َم
 ِآمنُوا,,=أ َ ْنinanın (diyerek)
= ِب َر ِب ُك ْمRabbinize
=فَآ َمنَّاhemen inandık = َربَّنَاRabbimiz
لَنَا,,=فَا ْغ ِف ْرbağışla
=ذُنُوبَنَاbizim günahlarımızı

Ey Rabbimiz, biz
«Rabbinize
inanınız»
diye seslenen bir davetçinin
çağrısını
işittik ve
hemen
iman ettik.
Ey Rabbimiz, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı ört

Ey Rabbimiz!
Kimi ateşe
mahkum
edersen,
kuşkusuz,
onu (bu dünyada) alçaltmış olursun:
Ve bu zalimler, hiçbir
yardımcı da
bulamazlar.
Ey Rabbimiz!
(Bizi) imana
çağıran bir
ses duyduk;
'Rabbinize
iman edin!'
Ve böylece
imana geldik.
Ey Rabbimiz!
Günahlarımızdan ötürü
bizi affet ve
kötülüklerimizi sil; ve
gerçek erdem sahipleri

Muhakkak ki
göklerin
ve yerin
yaratılışında,
gece ile
gündüzün
birbiri ardınca
gelmesinde;
akıl sahibleri için
elbette
ayetler
vardır.
Onlar ki;
ayakta,
oturarak
ve yanları
üstü yatarken Allah´ı
anarlar,
göklerin
ve yerin
yaratılışını düşünürler.
Rabbımız; Sen
bunları
boşuna
yaratmadın. Sen
pak ve
münezzehsin.
Bizi, o
ateş azabından
koru.
Rabbımız; Sen,
kimi ateşe sokarsan; şüphesiz onu
perişan
edersin.
Zalimlerin
hiç yardımcıları
yoktur.
Rabbımız; doğrusu biz:
Rabbınıza inanın,
diye imana çağıran bir
davetçiyi
işittik ve
imana
geldik. Ey
Rabbımız; günahlarımızı ba-
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karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olursanız; bilin ki bu,
azimle sarılınacak bir iştir.
Allah, geçmişte kendilerine vahiy
verilenlere,
Bunu insanlara açıklayın
ve ondan
hiçbir şeyi
gizlemeyin!
(buyurduğunda, bunu
yapacaklarına) dair onlardan güçlü
bir taahhüt
almıştı. Ama
onlar bu taahhütlerini
kulak arkasına attılar ve
küçük bir kazançla değiştirdiler: Ne
kötü bir alışverişti bu!
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عنَّا
َ ,,= َو َك ِف ْرört
س ِيئَا ِتنَا
َ =kötülüklerimizi
= َوتَ َوفَّنَاcanımızı al = َم َعberaber
= ْاْلَب َْر ِارiyilerle

ve iyiler ile olarak canı- ğışla, kubirlikte ca- mızı al!
surlarımınımızı al.
zı ört, canımızı da
iyilerle
birlikte al.

= َربَّنَاRabbimiz = َوآتِنَاbize ver
ع ْدتَنَا
َ  َو..= َماvadettiğini
س ِل َك
ُ  ُر..علَ ٰى
َ =elçilerine
ت ُ ْخ ِزنَا..= َو َلbizi rezil, perişan etme
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
= ِإنَّ َكzira sen ف
ُ ت ُ ْخ ِل..= َلcaymazsın
َ= ْال ِمي َعادverdiğin sözden

Ey Rabbimiz, peygamberlerinin ağzından vaad
ettiklerini
bize ver, kıyamet günü
bizi perişan
etme, kuşku
yok ki sen
sözünden
caymazsın.»
Rabbleri onlara cevap
verdi ki;
«Ben birbirinizden
meydana
gelmiş bir
bütün oluşturan sizlerden, erkekkadın, hiçbir
iyi amel işleyenin
emeğini boşa çıkarmam. Buna
göre göç
edenlerin,
yurtlarından
sürülenlerin,
benim yolumda eziyet çekenlerin, savaşanların ve
öldürülenlerin kusurlarını örtecek
ve kendilerini Allah tarafından verilmiş bir
ödül olarak
altlarından
ırmaklar
akan Cennetlere koyacağım.
Ödüllerin
güzeli yalnız Allah
katındadır.

Ey Rabbimiz!
Elçilerin vasıtasıyla vaad
ettiğin şeyi
bize bahşet
ve Kıyamet
Günü bizi
mahcup etme! Şüphesiz, sen sözünden asla
caymazsın!

Kafirlerin
(zevk içinde) diyar diyar gezinmeleri sakın
seni aldatmasın.

Hakikati inkara şartlanmış olanların yeryüzünde dilediklerini yapabilir görünmeleri,
seni yanıltmasın:
o, gelip geçici bir tatmin(den ibaret)tir, ama
sonunda varacakları yer
cehennemdir
-o, ne kötü
bir meskendir!Ama Rablerine karşı sorumluluklarının bilincinde
olanlar, içinden ırmaklar
akan hasbahçelere
kavuşacaklardır: Allah'tan ne
güzel bir karşılama! Ve
Allah katında
olan, gerçek
erdem sahipleri için en
hayırlı olandır.
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اب
َ =فَا ْست َ َجkarşılık verdi =لَ ُه ْمonlara
= َربُّ ُه ْمRableri =أَنِيBen
ضي ُع
ِ ُ أ,,= َلzayi etmeyeceğim
ع َم َل
ِ ع
َ =işini امل
َ =hiçbir çalışanın
= ِم ْن ُك ْمsizden ذَ َكر,,= ِم ْنerkek
=أ َ ْوveya =أ ُ ْنث َ ٰىkadın
ض ُك ْم
ُ =بَ ْعhepiniz
بَ ْعض,,= ِم ْنbirbirinizdensiniz
هَا َج ُروا,, َ=فَالَّذِينgöç edenler
= َوأ ُ ْخ ِر ُجواçıkarılanlar
ار ِه ْم
ِ َ ِدي,,= ِم ْنyurtlarından
= َوأُوذُواişkence edilenler
س ِبي ِلي
َ ,,= ِفيbenim yolumda
= َوقَاتَلُواvuruşanlar
= َوقُتِلُواve öldürülenler
= َْل ُ َك ِف َر َّنelbette örteceğim
ع ْن ُه ْم
َ =onların س ِيئَا ِت ِه ْم
َ =kötülüklerini
= َو َْلُد ِْخلَنَّ ُه ْمve onları sokacağım
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
=ث َ َوابًاbir karşılık olarak
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatından ِاّٰلل
َّ =Allah
َّ = َوAllah ُ= ِع ْندَهkatındadır
ُاّٰلل
= ُحس ُْنen güzeli ب
ِ =الث َّ َواkarşılıkların
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Ve Rableri
onların dualarını şöyle
cevaplar: İster erkek, ister kadın olsun, (Benim
yolumda)
çaba gösterenlerden hiç
kimsenin çabasını boşa
çıkarmayacağım: (çünkü) hepiniz
birbirinizin
soyundan
gelirsiniz. Zulüm ve kötülük diyarından kaçanlara, yurtlarından sürülenlere, Benim
yolumda eziyet çekenlere
ve (bu yolda)
savaşıp öldürülenlere gelince; onların
kötülüklerini
mutlaka sileceğim ve onları, Allah'tan
bir mükafat
olarak, içinden ırmaklar
akan hasbahçelere
sokacağım:
Zira mükafatların en güzeli, Allah katında olanıdır.
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يَغُ َّرنَّ َك..= َلseni aldatmasın
ب
ُ ُّ=تَقَلgezip dolaşması
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerin
 ْالبِ ََل ِد..=فِيşehirlerde
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Sadece az
= َمتَاعbu geçimdir =قَ ِليلaz bir
bir hazdır
bu. Sonra
ُ=ث َّمsonra = َمأ ْ َوا ُه ْمgidecekleri yer
varacakları
ْ
yer Cehen= َج َهنَّ ُمcehennemdir س
ئ
ب
و
=ne
kötü
bir
َ ِ َ
nem´dir.
ُ = ْال ِم َهادyataktır orası
Orası ne
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kötü bir barınaktır!
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= ٰلَ ِك ِنfakat ات َّ َق ْوا.. َ=الَّذِينkorkanlar için Fakat
Rabblerinden korkanَ
= َربَّ ُه ْمRablerinden =ل ُه ْمvardır
lar için altlarından ır= َجنَّاتcennetler =ت َ ْج ِريakan
maklar akan
Cennetler
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
vardır. Onار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
lar Allah´ın
konukları
َ=خَا ِلدِينebedi kalacaklar =فِي َهاorada olarak orada süresiz
=نُ ُز ًلağırlanacaklardır
kalacaklardır. Allah´ın
ِ َّ =Allah
 ِع ْن ِد..= ِم ْنtarafından اّٰلل
iyi kullara
yönelik mü= َو َماbulunan (ödüller) ise
kafatı daha
hayırlıdır.
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندyanında اّٰلل
= َخيْرdaha hayırlıdır
= ِل ِْلَب َْر ِارiyiler için
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Rabbımız; bize
peygamberlerinin
va´d ettiklerini ver
ve kıyamet günü
rezil etme
bizi. Sen,
sözünden
asla
dönmezsin.
Nihayet
Rabbları,
onlara
icabet etti: Birbirinizden
meydana
gelen sizlerden;
gerek erkek olsun
gerek dişi
olsun, çalışanın
işini boşa
çıkarmam.
Hicret
edenlerin,
yurtlarından çıkarılanların,
benim yolumda işkenceye,
hakarete,
ziyana
uğrayanların, muharebe
edenlerin
ve öldürülenlerin
suçlarını
elbette
örteceğim, Allah
katından
mükafat
olmak
üzere;
onları altlarından
ırmaklar
akan
cennetlere koyacağım.
Sevabın
en güzeli,
Allah katındadır.
Küfredenlerin diyar
diyar dönüp dolaşmaları
sakın seni aldatmasın.
Az bir geçim. Sonra varacakları
yer cehennemdir. O ne
kötü yataktır.
Fakat
Rabblarından
korkanlar
için; altlarından
ırmaklar
akan
cennetler
var. Orada temelli
kalacaklar. Allah
tarafından ağırlanacaklar. Allah
katında
olanlar
kendileri
için daha
hayırlıdır.

Doğrusu,
Ehl-i Ki= َو ِإ َّنdoğrusu أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinden Kuşkusuz
kitap ehlin- geçmiş vah- tab´tan
den Allah´a yin mensup- öyleleri
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap =لَ َم ْنöyleleri var ki
size indiri- ları arasında vardır ki;
len ve ken- (gerçekten) Allah´a,
ِ َّ ِ=بAllah’a
=يُؤْ ِم ُنinanırlar اّٰلل
dilerine indi- Allah'a iman size indirأ ُ ْن ِز َل,,= َو َماindirilene (inanırlar)
rilmiş olan edenler ve len ve
mesaja, Al- hem size
kendileri=إِلَ ْي ُك ْمsize أ ُ ْن ِز َل,,= َو َماindirilene
lah korkusu hem de ken- ne indiiçinde, ina- dilerine indiri- rilmiş
=إِلَ ْي ِه ْمve kendilerine
nanlar, Al- lene inanan- olana, Alayet- lar vardır.
lah´a huِ َّ ِ =Allah’a karşı lah´ın
َ=خَا ِشعِينsaygılıdırlar ّٰلل
lerini birkaç Böyleleri, Al- şu´ duyaparaya
lah'tan kor- rak inaَ َي ْشت َ ُرون,,= َلsatmazlar
satmayanlar karlar, O'nun nırlar. Alvardır. Bun- mesajlarını lah´ın
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
lar Rabbleri ufak bir ka- ayetlerini
ً =قَ ِلbirkaç
katında
zanç için de- az bir pa=ث َ َمنًاparaya يَل
,,

,,

,,

,,

,,

,,

ödüllerini

ğiştirmezler. haya de-
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=أُو ٰلَئِ َكonların da = َل ُه ْمvardır
=أ َ ْج ُر ُه ْمödülleri َ= ِع ْندkatında
= َربِ ِه ْمRableri =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ =çabuk görendir
َ َّ =Allah س ِري ُع
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı

alacaklardır.
Hiç şüphesiz Allah´ın
hesaplaşması pek
çabuktur.

,,

,,

3.
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Onların mükafatı, Rableri katındadır;
çünkü Allah,
hesap görmede hızlıdır!

mümin- Siz ey imana
أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar Ey
ler, sabırlı ermiş olanolunuz, sa- lar! Zorluklaصبِ ُروا
ْ =اsabredin
bır yarışın- ra sabırla
da düşman- katlanın ve
صا ِب ُروا
و
=sabırda
direnin
َ َ
larınızı ge- birbirinizle
ُ = َو َرا ِبsavaşa hazırlıklı, uyanık bulun ride bırakı- sabırda yarıطوا
nız, sürekli şın, (doğru
un = َواتَّقُواve korkun ki اّٰلل
ََّ =Allah’tan savaşa ha- olanı yapmazırlıklı olu- ya) her za=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
nuz ve Al- man hazır
lah´tan kor- olun ve Alَ=ت ُ ْف ِل ُحونbaşarıya eresiniz
kunuz ki,
lah'a karşı
..

..

..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

ğişmezler. İşte
onların
ecirleri
Rabbları
katındadır. Allah,
şüphesiz
hesabı
çabuk görendir.
Ey iman
edenler;
sabredin,
sebat
gösterin,
düşmana
karşı durun ve Allah´tan
sakının
ki, felah
bulasınız.

..

kurtuluşa
eresiniz.
4.
1

Ey insanlar,
أَيُّ َها,,= َياEy اس
ُ َّ=النinsanlar
Rabbinizden korkuُ
َّ
ُ
=اتقواkorkun = َربَّك ُمRabbinizden
nuz. Ki O
sizi tek bir
 َخلَقَ ُك ْم,,=الَّذِيsizi yaratan
kişiden tüنَ ْفس,,= ِم ْنnefisten احدَة
ِ = َوbir tek retti, o tek
kişinin eşini
َ= َو َخلَقyaratıp = ِم ْن َهاondan
de kendi
özünden
َّ َ= َوبve üreten
=زَ ْو َج َهاeşini ث
yarattı, sonçiftten
ً = ِر َجerkekler raçokbusayıda
= ِم ْن ُه َماikisinden ال
ve
يرا
ً = َك ِثbirçok سا ًء
َ = َو ِنve kadınlar erkek
kadın meydana getire= َواتَّقُواsakının اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
rek yeryüَسا َءلُون
َ َ ت,,=الَّذِيbirbirinizden dilekte bul züne yaydı.
Karşılıklı diunduğunuz ه
ِ = ِبadına
leklerinizi
adına bağام
َ = َو ْاْل َ ْر َحve akrabalık(bağlarını kırmak ladığınız Allah´tan ve
َّ = ِإşüphesiz اّٰلل
)tan ن
َ َّ =Allah
akrabalık
bağlarını
علَ ْي ُك ْم
َ ,, َ= َكانsizin üzerinizde
çiğnemekten sakını= َر ِقيبًاgözetleyicidir
nız. Hiç
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

kuşkusuz
Allah sizi
sürekli gözetmektedir.

4.
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= َوآتُواverin = ْاليَتَا َم ٰىöksüzlere
=أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını
تَتَ َبدَّلُوا..= َو َلdeğiştirmeyin
َ = ْال َخ ِبpis olanı
يث
َّ ِ=بtemiz olanla
ب
ِ ِالطي
تَأ ْ ُكلُوا..= َو َلyemeyin
=أ َ ْم َوالَ ُه ْمonların mallarını
أ َ ْم َوا ِل ُك ْم..=إِلَ ٰىsizin mallarınıza katarak
ُ= ِإنَّهçünkü bu  ُحوبًا.. َ= َكانgünahtır
يرا
ً = َك ِبbüyük bir

Yetimlere
mallarını
veriniz, temiz malı
murdarı ile
değiştirmeyiniz, onların mallarını
kendi mallarınıza katarak yemeyiniz, çünkü
bu büyük bir
vebaldir.

O halde yetimlere mallarını verin,
(kendi) değersiz malları(nızı) (onlara ait) güzel
şeyler ile değiştirmeyin
ve onların
mallarını
kendi mallarınız ile birleştirerek tüketmeyin.
Bu, doğrusu
büyük bir
suçtur.

Eğer gözetiminiz altındaki yetim kızları
eğinizden
ile evlendiğiniz takdir,,
=öksüz(kızlar) hakkında
de onların
haklarını
=alın
,, =helal olan
gerektiği gi=size
,,
=kadınlardan
bi gözetemeyeceği=ikişer
=üçer
nizden korkarsanız si=dörder
=yine
ze nikahı
düşen ka=korkarsanız
dınlardan
ikisi, üçü ya
,, =adalet yapamayacağınızdan
da dördü ile
evlenebilir=bir tane alın
=yahut
siniz. Ama
eğer onlar
,, =bulunan(cariye)lerle yetinin
arasında
=ellerinizin altında
=budur adil davranamayaca=en uygun olan
ğınızdan
korkarsanız
,, =Cevr (ve haksızlık) etmemen
tek kadınla
iz için
evleniniz,
ya da eliniz
altındaki cariye ile yetininiz. Haksızlığa
düşmemeniz için en
uygun hareket budur.

Eğer yetimlere karşı adil
davranamamaktan korkuyorsanız, o
zaman, size
helal olan
(diğer) kadınlardan biri ile
evlenin (hatta) ikisi,
üçü veya
dördü (ile);
ama onlara
adil bir tarafsızlıkla muamele edemeyeceğinizden korkarsanız, o
zaman (sadece) bir tane ile- yahut
meşru şekilde sahip olduklarınız ile
(evlenin). Bu,
doğru yoldan
sapmamanız
için daha uygundur.

= َوآتُواverin سا َء
َ ِ=النkadınlara
صدُقَا ِت ِه َّن
َ =mehirlerini
ً=نِ ْحلَةbir hak olarak =فَإ ِ ْنeğer
َ= ِطبْنbağışlarlarsa =لَ ُك ْمsize
ش ْيء
َ ..ع ْن
َ =bir kısmını
ُ= ِم ْنهondan (mehirden)
سا
ً =نَ ْفkendi istekleriyle

Kadınlara
mehirlerini
hiçbir karşılık
beklemeden
verin; ama
eğer onlar,
kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa
ondan hoşnutluk ve gönül rahatlığıyla fayda-

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َو ِإ ْنşayet = ِخ ْفت ُ ْمkorkarsanız
ُ ت ُ ْق ِس,,=أ َ َّلadaleti yerine getiremeyec
طوا
,,

,,

,,

فِي ْاليَتَا َم ٰى
َ َما
فَا ْن ِك ُحوا
اب
َ ط
لَ ُك ْم
اء
ِ س
ِ َِمن
َ الن
َ َوث ُ ََل
َمثْن َٰى
ث
ع
فَإ ِ ْن
َ َو ُربَا
ِخ ْفت ُ ْم
أ َ َّل ت َ ْع ِدلُوا
ً احدَة
أ َ ْو
ِ فَ َو
ْ َما َملَ َك
ت
أ َ ْي َمانُ ُك ْم
ٰذَ ِل َك
أ َ ْدن َٰى
أ َ َّل تَعُولُوا
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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sorumluluk
bilinci duyun
ki mutluluğa
erebilesiniz!
Ey insanlar!
Sizi bir tek
can(lı)dan
yaratan, ondan eşini var
eden ve her
ikisinden pek
çok kadın ve
erkek meydana getiren
Rabbinize
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun. Kendisi
adına birbirinizden (haklarınızı) talep
ettiğiniz Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyun
ve bu akrabalık bağlarını gözetin.
Şüphesiz Allah, üzerinizde daimi bir
gözetleyicidir.

..

..

..

..

..

..

Kadınların
mehirlerini
gönül hoşnutluğu ile
veriniz. Fakat eğer onlar mehirlerinin bir bölümünü gönüllü olarak
size bağışlarlar ise
bunu afiyetle yiyiniz.

Ey insanlar; sizi
bir tek nefisten yaratan,
ondan
eşini var
eden ve
ikisinden
bir çok
erkek ve
kadın
üreten
Rabbınızdan
korkun.
Kendisi
adına birbirinizden
dilekte
bulunduğunuz Allah´dan
korkun
da, akrabalık bağını kesmekten
sakının.
Muhakkak ki Allah; sizin
üzerinizde tam bir
gözeticidir.
Yetimlere
mallarını
verin.
Temizi
murdara
değişmeyin. Onların mallarını kendi
mallarınıza katarak yemeyin.
Çünkü
bu, büyük
bir günahtır.

Eğer yetim kızların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız;
size helal
olan diğer
kadınlardan ikişer, üçer
ve dörder
olmak
üzere nikahlayın.
Şayet
aralarında adalet
yapamayacağınızdan
endişe
ederseniz; o
zaman,
bir tane.
Veya sağ
ellerinizin
sahip oldukları.
Bu adaletten
sapmamanıza
daha uygundur.
Kadınların mehirlerini seve seve
verin. Şayet ondan
bir kısmını gönül
hoşluğu
ile size
bağışlar
iseler,
onu afiyetle yi-
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ُ=فَ ُكلُوهonu yiyin  َم ِريئًا..= َهنِيئًاafiyetle

lanın.

yin.

Allah'ın koruyasınız diye
sizin sorumluluğunuza
bıraktığı malları muhakeme yeteneği zayıf
kimselere
emanet etmeyin; ama
bu mallarla
onların geçimlerini karşılayın, onları
giydirin ve
onlarla nazik
bir şekilde
konuşun.
(Sorumluluğunuz altındaki) yetimleri evlenebilecekleri yaşa
gelinceye
kadar deneyin; sonra
aklen olgunlaştıklarını
tesbit ederseniz, mallarını onlara
iade edin;
(sakın,) onlar
büyümeden
önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını
tüketmeyin.
Zengin olan
kimseyi (vesayeti altındakinin malından) tamamen uzak
tutun. Fakiri
ise ondan
uygun bir şekilde istifade
ettirin. Mallarını kendilerine teslim
ettiğinizde,
onlar adına
şahitler bulundurun ve
(unutmayın
ki) nihai hesap sorucu
olarak Allah
kafidir.
Ebeveynin
ve akrabanın
geride bıraktıklarından
erkekler bir
pay alacaklardır. Ebeveynin ve akrabanın bıraktığında,
ister az ister
çok olsun,
kadınların da
bir payı olacaktır; (Allah
tarafından)
tayin edilen
bir paydır bu!

Allah´ın
sizi başına diktiği
mallarınızı beyinsizlere
vermeyin.
Kendileribi bunların geliri
ile rızıklandırıp
giydirin
ve onlara
güzel söz
söyleyin.

ض َر
َ  َح..= َو ِإذَاhazır bulunursa
َ(= ْال ِق ْس َمةmiras) taksim(in)de
 ْالقُ ْربَ ٰى..=أُولُوakrabalar
= َو ْال َيتَا َم ٰىöksüzler
ُ سا ِك
ين
َ = َو ْال َمyoksullar da
ار ُزقُو ُه ْم
ْ َ=فonları da rızıklandırın
ُ= ِم ْنهondan = َوقُولُواve söyleyin
=لَ ُه ْمonlara =قَ ْو ًلsöz
= َم ْع ُروفًاgüzel

(Mirasın) bölüştürülmesi
sırasında
(öteki) akrabalar, yetimler ve muhtaçlar hazır
bulunduklarında, onlara
geçinmeleri
için bir kısmını ayırın
ve onlarla
nazik bir şekilde konuşun.

Miras
taksim
olunurken; yakınlar, yetimler ve
miskinler
de hazır
bulunursa, onları
da rızıklandırın.
Hem de
güzel söz
söyleyin.

َش الَّذِين
َ َو ْل َي ْخ
لَ ْو
ت َ َر ُكوا
ًذ ُ ِريَّة
ِم ْن خ َْل ِف ِه ْم
ضعَافًا
خَافُوا
ِ
علَ ْي ِه ْم
َ
فَ ْل َيتَّقُوا
اّٰلل
َ َّ
َو ْليَقُولُوا
قَ ْو ًل
سدِيدًا
َ

Ve onlar, (o
kanuni mirasçılar) (Allah'tan) korksunlar; eğer
kendileri arkalarında
kendi haklarını koruyamayacak durumda olan
çocuklar bıraksalardı
onlar için
mutlaka endişe duyarlardı; işte
böyleleri, Allah'a karşı
sorumluluklarının bilincinde olsunlar
ve (yoksulların hakları
konusunda)
dürüst ve in-

Arkalarında küçük ve
aciz çocuklar bıraktıkları
takdirde,
onlar için
endişe
edecek
olanlar,
haksızlıktan çekinsinler,
Allah´tan
sakınsınlar ve sözü de
dosdoğru
söylesinler.

..
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تُؤْ تُوا,,= َو َلvermeyin
سفَ َها َء
ُّ =الaklı ermezlere
=أ َ ْم َوالَ ُك ُمmallarınızı
 َج َع َل,,=الَّتِيyaptığı ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=لَ ُك ْمsizin için = ِق َيا ًماgeçim kaynağı
ار ُزقُو ُه ْم
ْ = َوonları besleyin
=فِي َهاo mallarla سو ُه ْم
ُ = َوا ْكgiydirin
= َوقُولُواve söyleyin =لَ ُه ْمonlara
=قَ ْو ًلsöz = َم ْع ُروفًاgüzel

Allah´ın, sizi
başına diktiği malları
aptalların
(aklî dengesi yerinde
olmayanların) ellerine
vermeyiniz.
Fakat onları
bu mallardan besleyiniz, giydiriniz ve
kendilerine
güzel söz
söyleyiniz.

= َوا ْبتَلُواdeneyin = ْاليَتَا َم ٰىöksüzleri
= َحت َّ ٰىkadar بَلَغُوا..= ِإذَاvarıncaya
=النِ َكا َحnikah çağına =فَإ ِ ْنeğer
=آنَ ْست ُ ْمgörürseniz = ِم ْن ُه ْمonlarda
= ُر ْشدًاbir olgunluk =فَا ْدفَعُواverin
= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine =أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını
تَأ ْ ُكلُوهَا..= َو َلyemeğe kalkmayın
=إِس َْرافًاisraf ile ارا
ً َ= َوبِدtez elden
يَ ْكبَ ُروا..=أ َ ْنbüyüyüp (geri alacaklar) diy
ْ = َو َمkimse َ= َكانolan
e ن
َ =zengin ف
غنِيًّا
ْ =فَ ْليَ ْست َ ْع ِفçekinsin
= َو َم ْنkimse de َ= َكانolan
يرا
ً =فَ ِقyoksul =فَ ْل َيأ ْ ُك ْلyesin
وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرuygun şekilde
=فَإِذَاzaman da =دَفَ ْعت ُ ْمgeri verdiğiniz
= ِإلَ ْي ِه ْمonlara =أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını
=فَأ َ ْش ِهد ُواşahid bulundurun
علَ ْي ِه ْم
َ =yanlarında = َو َك َف ٰىyeter
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah = َح ِسيبًاhesapçı olarak da

Yetimleri
evlenme
çağına gelene kadar
deneyiniz.
Eğer olgunlaştıklarını
görürseniz
hemen mallarını kendilerine teslim
ediniz. Yetimler büyüyecek endişesi ile bu
malları savurganca
yemeyiniz.
Zengin veliler bu mallara hiç el
sürmesin.
Fakir veliler
ise bu malların geleneklere uygun düşecek kadarını
yesin. Yetimlere mallarını teslim
ederken
yanınızda
şahit bulundurunuz.
Gerçi hesap
sorma merci olarak Allah yeterlidir.

= ِل ِلر َجا ِلerkeklere
َصيب
ِ =نpay vardır
ت َ َر َك,,= ِم َّماgeriye bıraktıklarından
ان
ِ َ= ْال َوا ِلدana babanın
َ= َو ْاْل َ ْق َربُونve akrabanın
اء
ِ س
َ ِ= َو ِللنkadınlara da
َصيب
ِ =نpay vardır
ت َ َر َك,,= ِم َّماgeriye bıraktıklarından
ان
ِ َ= ْال َوا ِلدana babanın
َ= َو ْاْل َ ْق َربُونve akrabanın = ِم َّماgerek
ُ ِم ْنه,,=قَ َّلazından =أ َ ْوgerek
= َكث ُ َرçoğundan َصيبًا
ِ =نbir hisse
ضا
ً = َم ْف ُروayrılmıştır

Ana- babanın ve yakın
akrabaların
bıraktıkları
mirasta erkeklerin payı olduğu
gibi kadınların da payı
vardır. Bu
miras ister
az, ister çok
olsun, onda
erkeğin ve
kadının belirlenmiş
payları vardır.
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Eğer miras
bölüşümü
sırasında
pay sahibi
olmayan
uzak akrabalar, yetimler ve
yoksullar
hazır bulunursa onlara da bir
şeyler veriniz ve kendilerine gönül alıcı
sözler söyleyiniz.
Arkalarında
,,
=endişe edecek olanlar
güçsüz çocuklar bıra=takdirde
=bıraktıkları
kıp ölecek
olsalar ço,,
=geriye
=çocuklar
cuklarının
=zayıf
=çekinsinler
hali nice
olur diye
=onların durumundan
kaygı duyanlar ye=korksunlar
=Allah’tan
timlere haksızlık et=ve söylesinler
=söz
mekten
korksunlar,
=doğru
Allah´tan
sakınsınlar
ve doğru
konuşsunlar.
..
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İbn Kesir

,,

,,

,,

,,

,,

Öksüzleri
evlenme
çağına
gelene
kadar deneyin. O
vakit
kendilerinde bir
olgunlaşma görürseniz;
mallarını
kendilerine teslim
edin. Büyüyecekler de geri
alacaklar
diye onları israf
edip de
tez elden
yemeyin.
Zengin
olan sakınsın.
Fakir olan
da uygun
bir şekilde yesin.
Mallarını
kendilerine verdiğinizde
yanlarında şahid
bulundurun. Hesab sorucu olarak
Allah kafidir.
Anababanın
ve yakınların bıraktıklarında erkeklere
bir pay
vardır.
Anababanın
ve yakınların bıraktıklarında kadınlara da
bir pay
vardır.
Bunlar;
az veya
çok farz
kılındığı
şekilde
bir paydır.
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İbn Kesir

saflı olan
neyse onu
dile getirsinler.
4.
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= ِإ َّنşüphesiz َ َيأ ْ ُكلُون.. َ=الَّذِينyiyenler Yetimlerin
mallarını
bi=أ َ ْم َوا َلmallarını = ْال َيتَا َم ٰىöksüzlerin haksız
çimde yiُ =zulüm ile =إِنَّ َماdoğrusu
yenler, miظ ْل ًما
delerini
ateşle dolَ=يَأ ْ ُكلُونkoymaktadırlar
durmaktan
ُ ُب..= ِفيkarınlarına
طو ِن ِه ْم
başka birşey yapmıَارا
ً =نsadece ateş
yorlar. Zaten kudurَ
َصل ْون
ْ َسي
َ = َوve gireceklerdir
muş alevlerin içine atıيرا
ً س ِع
َ =çılgın bir ateşe
lacaklardır.
..

..

..

..

..
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..

Yetimlerin
mallarını günahkarca yiyip bitirenler,
sadece karınlarını ateşle doldurmuş
olurlar. Çünkü (öteki
dünyada)
yakıcı bir
ateşe mahkum olacaklar.

Yetimlerin
mallarını
zulmen
yiyenler;
karınlarına sadece ateş
doldurmuş olurlar. Zaten
onlar çılgın bir
ateşe gireceklerdir.

Çocukları- Çocuklaُوصي ُك ُم
َّ =Allah Çocuklarıِ =يsize tavsiye eder ُاّٰلل
nızın miras- nız(ın varisli- rınızın midurumu ği) konusun- rastaki
أ َ ْو َل ِد ُك ْم,,=فِيçocuklarınız(ın alacağı mir taki
hakkında da Allah size durumu
Allah size (şunu) emre- hakkında
َ َّ= ِللذerkeğe
as) hakkında ك ِر
şöyle fer- der: Erkek, Allah, si= ِمثْ ُلkadar = َح ِظpayı
man buyu- iki kadının
ze şöyle
ruyor: Erke- hissesine
emir bu= ْاْل ُ ْنثَ َيي ِْنiki kadının =فَإ ِ ْنeğer
ğe iki dişinin eşit (bir mik- yuruyor:
hissesi ka- tar) alacaktır; Erkeğe iki
= ُك َّنiseler سا ًء
َ = ِنkadın َ=فَ ْوقfazla dardır. Eğer ama ikiden dişinin
kadınlar iki- fazla kadın hissesi
=اثْنَتَي ِْنikiden =فَلَ ُه َّنonlarındır
nin üstünde varsa, onla- kadardır.
ُ=ثُلثَاüçte ikisi ت َ َر َك,,= َماbıraktığının ise bırakılan ra, (ebeveyn- Eğer kamalların üç- lerinin) geri- dınlar ikite ikisi onla- de bıraktıkla- nin üsْ = َكانise
= َو ِإ ْنeğer (çocuk) َت
rındır. Şayet rının üçte iki- tünde ise;
ً احدَة
ِ = َوyalnız bir kadın =فَلَ َهاonundur tek ise yarı- si verilecek- bırakılan
sı onundur. tir; sadece malların
ف
ْ ِ(=النmirasın) yarısı
Ölenin ço- bir tane var- üçte ikisi
ُ ص
cuğu varsa, sa, onun ya- onların= َو ِْل َ َب َو ْي ِهana babasından = ِل ُك ِلher ana ve ba- rısını alacak- dır. Şayet
badan her tır. (Ölenin) kız tek
احد
ِ = َوbirinin = ِم ْن ُه َماvardır
birine bıra- anneise, yarısı
kılan malın babasına ge- onundur.
ُس
ُّ =الaltıda bir hissesi
ُ سد
altıda biri. lince, geride Ölenin
ت َ َر َك,,= ِم َّماbıraktığı mirasta =إِ ْنeğer Çocuğu ol- bir çocuk bı- çocuğu
mayıp da rakması du- varsa;
ona ana ve rumunda, her ana ve
َ= َكانvarsa ُ=لَهonun (ölenin)
babası mi- biri terekenin babadan
= َولَدçocuğu =فَإ ِ ْنeğer
rasçı olduy- altıda birini herbirine
sa üçte biri alacaktır;
bırakılan
يَ ُك ْن,,=لَ ْمyok da ُ=لَهonun
anasınındır. ama hiç ço- malın alKardeşleri cuk bıraktıda biri;
= َولَدçocuğu
varsa o va- mamışsa ve çocuğu
kit altıda biri anne-babası olmayıp
ُ= َو َو ِرثَهona varis oluyorsa
anasınındır. onun (tek)
da ona
Bu
hükümmirasçısı
ise,
ana ve
َ
ُ=أبَ َواهana babası
ler, ölenin annesi üçte babası
ُ ُ=الثُّلüçte bir borcu öde- birini alacak- mirasçı
=فَ ِِل ُ ِم ِهanasına düşer ث
nip, yaptığı tır; eğer (öle- olduysa;
vasiyetler nin) erkek ve üçte biri,
=فَإ ِ ْنeğer َ= َكانvarsa ُ=لَهonun
yerine geti- kız kardeşleri anasının=إِ ْخ َوةkardeşleri =فَ ِِل ُ ِم ِهanasının payı rildikten varsa, o za- dır. Karsonradır.
man annesi- deşleri
ُس
ُّ =الaltıda birdir
ُ سد
Siz, babala- ne, yapmış varsa; o
rınızdan ve olduğu her- vakit, al َب ْع ِد,,(= ِم ْنbu hükümler) sonradır
oğullarınız- hangi bir va- tıda bir
dan hangi- siyeti veya anasınınصيَّة
ِ = َوvasiyetten
sinin size (ödemek zo- dır. Bu
َ
fayda bakı- runda oldu- hükümler
 ِب َها,,ُوصي
ِ =يyapacağı =أ ْوya da
mından da- ğu) borcu
ölenin
=دَيْنborcundan =آ َبا ُؤ ُك ْمbabalarınız ha yakın ol- düşüldükten borcu
duğunu bil- sonra (tere- ödenip
= َوأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْمve oğullarınızdan
mezsiniz. kenin) altıda yaptığı
Bunlar, Al- biri verilecek- vassiyetَتَد ُْرون,,= َلbilmezsiniz
lah’tan birer tir. Anneler yerine
farizadır.
babalarınıza
getirildik=أَيُّ ُه ْمhangisinin
Doğrusu Al- ve çocukları- ten sonhakkıy- nıza gelince, radır. Baب
ُ =أ َ ْق َرdaha yakın olduğunu =لَ ُك ْمsize lah;
la bilen ve hangisinin
balarınız
Hakim
sizin
bırakave oğullaْ
=نَفعًاfayda bakımından
olandır.
cağınız fayda rınızdan
ً ضة
ve imkanlara hangisiَ =فَ ِريbunlar koyulmuş haklardır
daha layık nin fayda
ِاّٰلل
olduğunu bi- bakımınَّ ,, َ= ِمنAllah tarafından = ِإ َّنşüphesiz
lemezsiniz. dan size
اّٰلل
َ ,, َ= َكانbilendir
(İşte bu ne- daha yaَ َّ =Allah ع ِلي ًما
denledir) Al- kın oldu= َح ِكي ًماhikmet sahibidir
lah'tan gelen ğunu bil,,
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emirler...
Şüphesiz Allah her şeyi
bilendir, hikmet sahibidir.
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= َولَ ُك ْمsizindir ف
ْ ِ=نyarısı
ُ ص
ت َ َر َك..= َماbıraktıkları mirasın
=أ َ ْز َوا ُج ُك ْمeşlerinizin = ِإ ْنeğer
يَ ُك ْن..=لَ ْمyoksa =لَ ُه َّنonların
= َولَدçocukları =فَإ ِ ْنeğer
لَ ُه َّن.. َ= َكانvarsa = َولَدçocukları
=فَلَ ُك ُمsizindir الربُ ُع
ُّ =dörtte biri
َت َ َر ْكن..= ِم َّماbıraktıklarının
بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra صيَّة
ِ = َوvasiyetten
 ِب َها.. َُوصين
ِ =يyapacakları =أ َ ْوveya
=دَيْنborçtan = َولَ ُه َّنonlarındır
الربُ ُع
ُّ =dörtte biri
ت َ َر ْكت ُ ْم..= ِم َّماbıraktığınızın = ِإ ْنeğer
 َي ُك ْن..=لَ ْمyoksa =لَ ُك ْمsizin de
= َولَدçocuğunuz =فَإ ِ ْنeğer
َ= َكانvarsa =لَ ُك ْمsizin
= َولَدçocuğunuz =فَلَ ُه َّنonlarındır
=الث ُّ ُم ُنsekizde biri
ت َ َر ْكت ُ ْم..= ِم َّماbıraktığınızın
..

..

..

..

..

..

Karılarınızın
çocukları
yoksa geriye bıraktıklarının yarısı sizindir.
Çocukları
varsa bıraktıklarının
dörtte biri
sizindir.
Bunlar yaptıkları vasiyet ve borç
ödendikten
sonradır.
Sizin çocuğunuz yoksa bıraktıklarınızın
dörtte biri
karılarınızındır. Şayet çocuğunuz varsa
bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Ancak bu, yaptığınızı vasiyet ve
borç ödendikten sonradır. Eğer
mirası ara-

Çocukları
olmayan kadınlarınızın
terekelerinin
yarısı sizin
olacaktır;
ama bir çocuk bıraktılarsa, yapmış
oldukları vasiyet veya
(ödemek zorunda oldukları) borçları
(düşüldük)ten sonra terekelerinin dörttebirini alacaksınız. Eğer
çocuğunuz
yoksa, dul
zevceleriniz,
terekenizin
dörtte-birini
alacaktır;
ama eğer geride çocuğunuz varsa,
yapmış olduğunuz vasiyet veya
(ödemek zorunda olduğunuz) borçlar düşüldük-

mezsiniz.
Allah´tan
bir fariza
olarak.
Doğrusu
Allah;
Alim, Hakim olandır.
Çocukları
yoksa;
eşlerinizin
geriye bıraktıklarının yarısı,
sizindir.
Çocukları
varsa; bıraktıklarının dörtte
biri, sizindir. Bunlar; yaptıkları vasiyyet ve
borç
ödendikten sonradır. Çocuğunuz
yoksa; sizin bıraktıklarınızın dörtte
biri, eşlerinizindir.
Şayet çocuğunuz
varsa; bıraktıklarınızın sekizde biri,
onlarındır. Ancak bu;
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بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra صيَّة
ِ = َوvasiyet
 ِب َها.. َصون
ُ =تُوyapacağınız =أ َ ْوveya
=دَيْنborçtan = َوإِ ْنeğer َ= َكانise
ُ ُور
= َر ُجلerkeğin ث
َ =يmiras bırakan
ً= َك ََللَةevladı ve ana babası olmayıp
=أ َ ِوveya = ْام َرأَةkadının ُ= َولَهvarsa
=أَخbir erkek =أ َ ْوveya
=أ ُ ْختbir kız kardeşi =فَ ِل ُك ِلher
احد
ِ = َوbirine = ِم ْن ُه َماonlardan
ُس
ُّ =الaltıda bir düşer =فَإ ِ ْنeğer
ُ سد
= َكانُواiseler =أ َ ْكث َ َرfazla
 ٰذَ ِل َك..= ِم ْنbundan =فَ ُه ْمonlar
ُ =ortaktırlar
ش َر َكا ُء
ث
ِ ُالثُّل..=فِيüçte bire
بَ ْع ِد..= ِم ْنsonradır صيَّة
ِ = َوvasiyetten
 ِب َها..ص ٰى
َ =يُوyapılan =أ َ ْوveya
َ =olmayan
=دَيْنborçtan غي َْر
ضار
َ = ُمzarar verici ًصيَّة
ِ = َوvasiyettir
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilendir = َح ِليمhalimdir

nan erkek
veya kadın
çocuğu ve
babası olmayan bir
kimse olur
da onun erkek veya
kız kardeşi
bulunursa
bunların her
birine altıda
bir düşer.
Eğer onlar
ikiden çoksalar zarara
uğratılmaksızın üçte
birine ortak
olurlar. Bunlar yaptıkları
vasiyet ve
borcu
ödendikten
sonradır.
Bunlar, Allah’tan bir
vasiyet ve
emirdir. Ve
Allah,
Alim’dir, Halim’dir.

ten sonra terekenizin sekizde-birine
sahip olacaklardır. Eğer
kadın veya
erkek, birinci
dereceden
bir mirasçıya
sahip değilse, ama bir
erkek veya
kız kardeşi
varsa, bunların her birine
altıda-bir düşer; ama ikiden fazla kişi
varsa, o zaman, yapılmış olan vasiyetler veya
(ödenmekle
yükümlü olunan) borçlar
(düşüldük)ten sonra (kalan mirasın) üçtebirini alacaklardır. Bu her
iki durumda
da (mirasçılar) bir zarara
uğratılmamalıdır. (Bu), Allah'ın bir emri(dir); ve Allah, her şeyi
bilendir, halimdir.

=تِ ْل َكbunlar ُ= ُحدُودsınırlarıdır
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َو َم ْنkim
=ي ُِط ِعitaat ederse اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine
ُ(=يُد ِْخ ْلهAllah onu) sokar
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينsürekli kalacakları
=فِي َهاiçinde = َو ٰذَ ِل َكişte budur
= ْالفَ ْو ُزbaşarı = ْال َع ِظي ُمbüyük

Bunlar Allah´ın koyduğu sınırlardır. Kim
Allah´a ve
Peygamber´e itaat
ederse Allah onları
içinde ebedi
olarak kalacakları, altlarından ırmaklar akan
Cennetlere
yerleştirir.
İşte büyük
kurtuluş,
büyük başarı budur.

Bunlar Allah
tarafından
konulan sınırlardır. Kim
Allah'a ve Elçisi'ne tabi
olursa, Allah
onu, mesken
olarak içinden ırmaklar
akan hasbahçelere
koyacaktır;
bu büyük bir
mazhariyettir.

= َو َم ْنkim de ص
ِ = َي ْعkarşı gelir
َّ =Allah’a ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisi’ne
َاّٰلل
َّ= َو َيت َ َعدaşarsa
ُ= ُحد ُودَهO’nun sınırlarını
ُ(=يُد ِْخ ْلهAllah onu) sokar َارا
ً =نateşe
=خَا ِلدًاsürekli kalacağı =فِي َهاiçinde
ُ= َولَهonun için vardır عذَاب
َ =bir azab
= ُم ِهينalçaltıcı

Buna karşılık kim Allah´a ve
Peygamber´e karşı
gelir, O´nun
çizdiği sınırları aşarsa
Allah onu,
içinde ebedi
olarak kalmak üzere
Cehennem´e atar.
Onun için
onur kırıcı
bir azap
vardır.

Kim de Allah'a ve Elçisi'ne isyan
eder ve
O'nun (koyduğu) sınırları ihlal ederse, onu içinde yerleşip
kalacağı ateşe atacaktır;
ve onu alçaltıcı bir azap
beklemektedir.

َّ = َوyapanlara َ=يَأْتِينgelince
الَلتِي
َشة
َ اح
ِ َ= ْالفfuhuş
سا ِئ ُك ْم
َ  ِن,,= ِم ْنkadınlarınızdan
=فَا ْست َ ْش ِهد ُواşahid getirin
علَ ْي ِه َّن
َ =karşı ً=أ َ ْربَ َعةdört
= ِم ْن ُك ْمiçinizden =فَإ ِ ْنeğer
ش ِهد ُوا
َ =onlar şahidlik ederlerse
=فَأ َ ْم ِس ُكو ُه َّنtutun (dışarı çıkarmayın)
ت
ِ  ْالبُيُو,,=فِيevlerde = َحت َّ ٰىkadar
= َيتَ َوفَّا ُه َّنo kadınları alıncaya
ُ= ْال َم ْوتölüm =أ َ ْوya da
=يَ ْج َع َلgösterinceye ُاّٰلل
َّ =Allah
ً س ِب
=لَ ُه َّنonların yararına يَل
َ =bir yol

Zina suçu
işleyen kadınlarınızın
aleyhinde
dört kişinin
şahitliklerine başvurunuz. Eğer
dört kişi
aleyhte şahitlik ederse
o kadınları,
ölünceye
kadar ya da
Allah kendileri hakkında başka bir
yol gösterinceye kadar evlerinizden dışarı salmayınız.

Hayasızca
davranışlarda bulunan
kadınlarınıza
gelince, aranızdan onların işlediği
suça şahit
olan dört kişi
çağırın; bunlar onun için
şahitlik yaparlarsa,
suçlu kadınları ölüm alıp
götürünceye
yahut Allah
onlara (tevbe
etmeleri suretiyle) bir
kapı açıncaya kadar evlerine hapsedin.

ان
ِ َ= َواللَّذiki kişi
= َيأ ْ ِت َيا ِن َهاfuhuş yaparsa
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
=فَآذُو ُه َماonlara eziyet edin =فَإ ِ ْنeğer
=تَا َباtevbe eder
صلَ َحا
ْ َ = َوأve uslanırlarsa
ضوا
ُ =فَأَع ِْرartık vazgeçin
ع ْن ُه َما
َ =onlardan = ِإ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah
ت َ َّوابًا.. َ= َكانtevbeleri çok kabul edendir
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir

Zina suçu
işleyen çiftin
her ikisini
de eziyetli
cezaya
çarptırınız.
Fakat eğer
tevbe eder
de uslanırlarsa artık
yakalarını
bırakınız.
Çünkü Allah
tevbeleri
kabul eder
ve merhametlidir.

Suçluların
her ikisini de
(böyle) cezalandırın; ama
eğer ikisi de
tevbe eder
ve gidişatlarını düzeltirlerse, onları
kendi hallerine bırakın:
çünkü Allah
tevbeleri kabul edendir,
rahmet kaynağıdır.
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yaptığınız
vasiyyet
ve borç
ödendikten sonradır.
Eğer miras bırakan erkek
veya kadın çocuğu ve
anababası
olmayan
bir kimse
olur da bir
erkek veya bir kız
kardeşi
bulunursa; bunlardan
herbirine,
altıda bir
düşer.
Eğer onlar bundan çoksalar; zarara uğratılmaksızın üçte
birine ortak olurlar. Bunlar; yaptıkları vasiyyet ve
borç
ödendikten sonradır. Allah´tan bir
vasiyyet
olarak,
Allah;
Alim´dir,
Halim´dir.
İşte bunlar; Allah´ın hudududur.
Kim, Allah´a ve
O´nun elçisine itaat ederse; Allah
onu, altından
ırmaklar
akan
cennetlere koyacaktır. İşte bu; en
büyük
kurtuluştur.
Kim de
Allah´a ve
O´nun elçisine isyan eder
de hududu aşarsa, onu
da içinde
temelli
kalmak
üzere
ateşe sokar. Hor
ve hakir
edici bir
azab vardır onun
için.
Kadınlarınızdan
fuhuş yapanlara
karşı, içinizden
dört şahid
getirin.
Onlar şehadet
ederlerse;
ölünceye
veya Allah onlara
bir yol
gösterinceye kadar evlerde tutun.

Sizden
fuhuş yapanların
her ikisine de
eziyet
edin.
Tevbe
edip ıslah
olurlarsa;
artık onlardan
vazgeçin.
Çünkü Allah, Tevvab, Rahim olandır.

Kelime Meali
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= ِإنَّ َماşüphesiz
ُ=الت َّ ْو َبةtevbesi makbuldür علَى
َ =göre
ِ َّ =Allah’a َ= ِللَّذِينşu kimselerin
اّٰلل
َ=يَ ْع َملُونyapıp سو َء
ُّ =الbir kötülük
= ِب َج َهالَةcahillikle =ث ُ َّمsonra
َ= َيتُوبُونdönerler (tevbe ederler)
قَ ِريب,,= ِم ْنhemen ardından
=فَأُو ٰلَئِ َكişte
وب
َّ =Allah
ُ ُ = َيتtevbesini kabul eder ُاّٰلل
علَ ْي ِه ْم
َّ ,, َ= َو َكانAllah
َ =onların ُاّٰلل
ع ِلي ًما
َ =bilendir
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Allah, kötülüğü bilmeyerek işleyip de fazla
geç kalmaksızın
tevbe edenlerin tevbelerini kabul
edeceğini
vaad etmiştir. Hiç kuşkusuz Allah
herşeyi bilir
ve hikmet
sahibidir.

Doğrusu, Allah'ın tevbeleri kabul etmesi, ancak
bilmeyerek
kötülük işleyen ve sonra, zaman
geçirmeden
tevbe edenlere mahsustur. Allah onlara rahmetiyle tekrar
yönelecektir,
zira Allah her
şeyi bilendir,
hikmet sahibidir.

Allah için
tevbe ancak, bilmeyerek
kötülük
yapıp da
hemen
tevbe
edenlerin
tevbesidir. İşte
Allah, onların tevbesini
kabul
eder. Ve
Alim, Hakim olandır.

ت
ِ س
َ = َولَ ْيyoksa değildir
ُ=الت َّ ْو َبةtevbe (af)
َيَ ْع َملُون.. َ= ِللَّذِينyapıp yapıp da
ت
ِ سيِئَا
َّ =الkötülükler = َحت َّ ٰىnihayet
ض َر
َ  َح..= ِإذَاgelip çatınca
=أ َ َحدَ ُه ُمkendilerine ُ= ْال َم ْوتölüm
=قَا َلdiyenlere =إِنِيben
ُ=تُبْتtevbe ettim َ= ْاْلنşimdi
َ َي ُموتُون.. َالَّذِين..= َو َلve ölenlere (değil
ُ = َوolarak = ُكفَّارkâfir
dir) ه ْم
=أُو ٰلَئِ َكişte =أ َ ْعت َ ْدنَاhazırlamışızdır
=لَ ُه ْمonlar için عذَابًا
َ =azab
=أ َ ِلي ًماacı bir

Yoksa sürekli kötülük
yapıp dururken ölümün eşiğine
gelince
«Şimdi tevbe ettim»
diyenler ile
kâfir olarak
ölenlerin
tevbesi geçerli değildir. Biz böyleleri için
acı bir azap
hazırladık.

Oysa ne
ölüm anına
kadar kötülük
işleyip duran,
ama o an gelip çattığında
Şimdi tevbe
ediyorum! diyenlerin tevbesi kabul
edilecektir,
ne de hakikat
inkarcısı olarak ölenlerin;
Biz, işte böylelerine şiddetli bir azap
hazırlamışızdır.

Kötülükleri işleyip
dururken,
ölüm gelip çatınca: Şimdi
işte gerçekten
tevbe ettim, diyenlerin
ve kafir
olarak
ölenlerin
tevbesi
kabul değildir. İşte
onlar için,
elem verici bir
azab hazırlamışızdır.
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mümin- Siz ey imana Ey iman
أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
ler, akraba- ermiş olan- edenler;
larınızın dul lar! Hanımla- kadınlara
يَ ِح ُّل,,= َلhelal değildir =لَ ُك ْمsize
eşlerini zor- rınıza, onla- zorla vala nikahla- rın arzusu hi- ris olmaت َ ِرثُوا,,=أ َ ْنmiras yoluyla almanız
manız helal lafına (baskı ya kalkَ
ً
سا َء
=kadınları
ا
ه
ر
ك
=zorla
değildir. İs- yaparak) mi- manız siالن
ِ
ْ
َ
patlanmış rasçı olze helal
ضلُو ُه َّن
ُ ت َ ْع,,= َو َلonları sıkıştırmayın bir edepsiz- ma(ya çalış- değildir.
lik işleme- ma)nız helal Apaçık
= ِلت َ ْذ َهبُواalıp götürmek için
dikleri süre- değildir. Ve hayasızlık
ce kendile- açık bir şe- etmedikض
ِ =بِ َب ْعbir kısmını
rine verdiği- kilde haya- çe onlara
mehrin sızca dav- verdiğiآت َ ْيت ُ ُمو ُه َّن,,= َماonlara verdiklerinizin niz
bir kısmını ranma suçu nizden
=إِ َّلbaşka َيَأْتِين,,=أ َ ْنşayet yaparlarsa geri almak işlemedikçe mehrin bir
amacı ile vermiş oldu- kısmını
احشَة
ِ َ=بِفedepsizlik = ُمبَ ِينَةaçık bir onlara baskı ğunuz her- alıp göyapmayınız. hangi bir şeyi türmeniz
عا ِش ُرو ُه َّن
Onlara karşı geri almak için onları
َ = َوonlarla geçinin
iyi davranı- amacıyla on- sıkıştırوف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرiyi =فَإ ِ ْنeğer
nız. Eğer
lara baskı
mayın,
onlardan
yapmayın. onlarla iyi
= َك ِر ْهت ُ ُمو ُه َّنonlardan hoşlanmazsanız hoşlanmı- Ve hanımla- geçinin.
yorsanız, bi- rınızla güzel Eğer onس ٰى
َ =فَ َعbilin ki
liniz ki; hoş- bir şekilde
lardan
ت َ ْك َر ُهوا,,=أ َ ْنsizin hoşlanmadığınız lanmadığı- geçinin; çün- boşanmınız birşeyi kü onlardan yorsanız;
ًش ْيئا
َ =bir şeye = َو َي ْج َع َلkoymuş olabilir Allah hakkı- hoşlanmıyor olabilir ki
nızda çok olsanız bile, bir şey,
اّٰلل
hayırlı kıl- olabilir ki
sizin hoَُّ =Allah =فِي ِهona = َخي ًْراhayır
mış olabilir. hoşlanmadı- şunuza
يرا
ً = َك ِثçok
ğınız bir şeyi gitmez de
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أ َ َر ْدت ُ ُم..= َو ِإ ْنalmak istediğiniz takdirde
=ا ْستِ ْبدَا َلbaşka =زَ ْوجbir eş
َ= َم َكانyerine =زَ ْوجbir eşin
= َوآت َ ْيت ُ ْمvermiş olsanız dahi
=إِ ْحدَا ُه َّنonlardan birine
َ =قِ ْنkantarlarca mal
ارا
ً ط
تَأ ْ ُخذُوا..=فَ ََلgeri almayın
ُ= ِم ْنهondan (verdiğinizden)
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi
ُ=أَتَأ ْ ُخذُونَهverdiğinizi alacak mısınız?
=بُ ْهتَانًاiftira ederek
= َوإِثْ ًماve günaha girerek = ُم ِبينًاaçıkça
..
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ْف
َ = َو َكيnasıl ُ=تَأ ْ ُخذُونَهalırsınız ki
= َوقَ ْدandolsun
ض ٰى
َ =أ َ ْفgeçmiş (içli dışlı olmuş) idiniz
 َب ْعض,, ِإلَ ٰى,,ض ُك ْم
ُ = َب ْعbirbirinize
َ= َوأ َ َخ ْذنve onlar almışlardı
= ِم ْن ُك ْمsizden = ِميثَاقًاteminat
ً غ ِلي
َ =sağlam
ظا
,,
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,,
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تَ ْن ِك ُحوا..= َو َلartık evlenmeyin
نَ َك َح..= َماevlendiği
=آبَا ُؤ ُك ْمbabalarınızın
اء
ِ س
َ ِالن.. َ= ِمنkadınlarla =إِ َّلhariç
= َماolanlar ف
َ ..=قَ ْدgeçmişte
َ َسل
ُ= ِإنَّهçünkü bu
ًشة
َ اح
ِ َف.. َ= َكانedepsizliktir
..

..

..

Eğer eşinizi
bırakıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz önceki eşinize
gayet yüklü
miktarda bir
mehir vermiş olsanız
bile bundan
hiçbir şey
geri almayınız. Yoksa
kadına iftira
atarak ve
apaçık bir
günaha girerek mi
verdiğinizi
geri alacaksınız?
Verdiğinizi
nasıl geri
alırsınız ki,
sizler birbirinizle içlidışlı olmuşsunuz ve
onlar sizden
güçlü bir
güvence
almışlardır.

Geçmiş uygulamalar
bir yana,
bundan
böyle babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlar ile evlenmeyiniz.
Bu bir
edepsizlik,
iğrenç bir
hareket ve

Allah büyük
bir hayra vesile kılmış
olabilir.
Ama eğer bir
kadını bırakıp yerine
başka birini
almak isterseniz, birincisine verdiğiniz hiçbir
şeyi -ne kadar çok da
olsa- geri
almayın. Ona
iftira ederek
ve bu yüzden
açık bir günah işleyerek
verdiğinizi
geri almak
hiç olur mu?

Allah onu
çok daha
hayırlı kılar.
Bir eşin
yerine
başka bir
eş almak
istediğiniz
takdirde;
öncekine
yüklerle
mehir
vermiş
olsanız
bile, bir
şey almayın. İftira ederek ve
günaha
girerek
ona verdiğiniz
geri alır
mısınız?

Kendinizi
birbirinize
adadıktan ve
eşiniz sizden
sağlam bir
taahhüt aldıktan sonra
onu nasıl geri alabilirsiniz?

Onu nasıl
alırsınız
ki; birbirinize karışıp katıldınız. Ve
onlar,
sizden
kuvvetli
te´minat
aldılar.

Babalarınızın
daha önce
evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin, ama
geçmişte
olanlar geçmişte kalmıştır. Bu, kesinlikle utanç
verici bir fiildir, çirkin bir
şeydir ve kö-

Babalarınızın nikahladığı
kadınları
nikahlamayın.
Geçmişte
olanlar
artık
geçmiştir.
Çünkü o,
çok çirkin
ve iğrenç
bir şeydi.

Kelime Meali
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(= َو َم ْقتًاAllah’ın) hışm(ı)dır
ً س ِب
سا َء
َ = َوve iğrenç يَل
َ =bir yoldur

son derece tü bir yoldur. Ve o, feçirkin bir gena adetti.
lenektir.
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uy- Anneleriniz, Analarıْ (= ُح ِر َمşunlarla evlenmeniz) haram kılı Geçmiş
ت
gulamalar kızlarınız, kız nız, kızlayana,
kardeşleriniz, rınız, kız
ُ علَ ْي
ndı ك ْم
َ =size =أ ُ َّم َهات ُ ُك ْمanalarınız bir
bundan
halalarınız ve kardeşleböyle anala- teyzeleriniz; riniz, haُ= َو َبنَاتُك ْمkızlarınız
rınız, kızla- kız ve erkek lalarınız,
= َوأَخ ََوات ُ ُك ْمkız kardeşleriniz
rınız, kar- kardeşlerini- teyzelerideşleriniz, zin kızları; ve niz, karع َّمات ُ ُك ْم
َ = َوhalalarınız
halalarınız, süt anneleri- deşlerininiz ile süt
zin kızlaَ = َوخteyzeleriniz ُ= َوبَنَاتkızları teyzeleriniz,
َالت ُ ُك ْم
erkek kar- kardeşleriniz; rı, kız
deşlerinizin eşlerinizin
kardeşleِ= ْاْلَخkardeş ُ= َو َبنَاتkızları
kızları, kız anneleri; ve rinizin
kardeşleri- kendileriyle kızları, siت
ِ = ْاْل ُ ْخkız kardeş
nizin kızları, gerdeğe gir- zi emzisizi emziren miş olduğu- ren süt
ُ= َوأ ُ َّم َهاتُك ُمanalarınız
sütanneleri- nuz eşleri- anneleriَّ =sizi emziren
niz, sütkar- nizden doğ- niz, süt
ض ْعنَ ُك ْم
َ أ َ ْر,,الَلتِي
deşleriniz, muş olan
kardeşle= َوأَخ ََوات ُ ُك ْمbacılarınız
kaynanala- üvey kızları- riniz, karırınız, cinsel nız -ki onlar larınızın
ع ِة
َّ ,, َ= ِمنsüt
َ الر
َ ضا
ilişkide bu- sizin evlatlık- anaları,
lunduğunuz larınızdır- si- gerdeğe
ُ= َوأ ُ َّم َهاتanaları
eşlerinizden ze haram kı- girdiğiniz
doğan gö- lınmıştır; fa- karılarıسائِ ُك ْم
َ ِ=نkarılarınızın
zetiminiz al- kat gerdeğe nızdan
tındaki üvey girmemişse- evleriniz= َو َر َبائِبُ ُك ُمüvey kızlarınız
kızlarınız - niz (kızlarıyla de buluَّ
eğer anaları evlenmeniz- nan üvey
=الَلتِيki olmuştur
ile cinsel
de) bir günah kızlarınız,
ور ُك ْم
ilişkide bu- yoktur; ve
size haِ  ُح ُج,,=فِيbirleştiğiniz
lunmamış kendi sulbü- ram kılınسائِ ُك ُم
َ ِن,,= ِم ْنkarılarınızdan
iseniz bu
nüzden ge- dı. Eğer
kızlar
ile
evoğulları- üvey kızَّ =evlerinizde buluna lenmenizin len
 ِب ِه َّن,,دَخ َْلت ُ ْم,,الَل ِتي
nızın eşleri larınızın
sakıncası de (size ha- anaları ile
ْ ِ =فَإeğer
n ن
yoktur- öz ramdır); aynı gerdeğe
anda ve bir- girmeْ
َ
دَخَلت ُ ْم,,ت َ ُكونُوا,,=ل ْمhenüz birleşmemişs oğullarınızın
eşleri ile ev- likte iki kız mişseniz,
lenmeniz ve kardeşi (eş onlarla
َّ = ِب ِهonlarla
eniz ن
iki kız kar- olarak) alevlenmedeşi birlikte manız da
nizde bir
 ُجنَا َح,,=فَ ََلbir günah yoktur
nikahınız al- (yasaklan- vebal
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize = َو َح ََل ِئ ُلkarıları tında bu- mıştır); ama yoktur.
lundurma- geçmişte
Öz oğul=أ َ ْبنَائِ ُك ُمoğullarınızın
nız size ha- olanlar geç- larınızın
kılındı. miştir. Çünkü karıları ile
ص ََل ِب ُك ْم
ْ َ أ,, ِم ْن,, َ=الَّذِينkendi sulbünüzd ram
Hiç kuşku- Allah, çok
evlenmesuz
Allah
bağışlayıcıve iki
َ
ْ
en gelen ج َمعُوا
ْ َ ت,,= َوأنve almanız affedici ve dır, rahmet niz
kızkardeَ=بَيْنbir arada = ْاْل ُ ْختَي ِْنiki kız kardeşi merhamet- kaynağıdır. şi birlikte
lidir.
nikahlamanız da
= ِإ َّلancak hariç = َماolanlar
haramdır.
ف
Geçmişte
َ ,,=قَ ْدgeçmişte =إِ َّنşüphesiz
َ َسل
olanlar
اّٰلل
artık
َ َّ =Allah
geçmiştir.
َ ,, َ= َكانçok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
Şüphesiz
ki Allah,
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir
Ga,,
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tutُصنَات
َ = َو ْال ُم ْحevli olanlarla da (evlenm Savaş
sağı olarak
..

..

..

eniz haramdır)

elinize
geçmiş ca..
=kadınlardan
=dışında
riyeler dışında evli
.. =geçen(cariye)ler
kadınlar ile
evlenmeniz
=ellerinize
haramdır.
=yazdığı(yasaklar)dır
Bunlar Allah´ın üze=Allah’ın
=size
rinize yazdığı yasak=helal kılındı
=size
lardır. Bunların dışın.. =ötesini
=bunlardan
da kalan
kadınları if.. =istemeniz (evlenmeniz)
fetli yaşamanız, zina
=mallarınızla
işlememeniz şartı ile
=iffetli yaşamak
mehirlerini
=şartıyla
vererek nikahlamanız
=zina etmemek
size helâl
kılındı. Bu
..
..
=O halde yararlanman kadınlardan
sağladığınız
ıza karşılık
=onlardan
faydanın
karşılığı ola=onlara verin
rak kendilerine aranız=kesilen ücretlerini
da kararlaş=bir hak olarak
tırdığınız
mehirlerini
..
=bir günah yoktur
hakları olarak veriniz.
=üzerinize
Daha önce
belirlenen
..
..
=karşılıklı anlaşmanı
mehri eşinizle anlazda
..
=sonra
şarak yeni
bir miktara
=hakkın kesiminden
bağlamanızın sakın=şüphesiz
=Allah
cası yoktur.
..
=bilendir
Hiç kuşkusuz Allah
=hüküm ve hikmet sahibidir
herşeyi bilir
ve hikmet
sahibidir.
..

اء
ِإ َّل
ِ س
ِ َِمن
َ الن
ْ َما َملَ َك
ت
أ َ ْي َمانُ ُك ْم
اب
َ َ ِكت
ِاّٰلل
علَ ْي ُك ْم
َّ
َ
َوأ ُ ِح َّل
لَ ُك ْم
َما َو َرا َء
ٰذَ ِل ُك ْم
أ َ ْن ت َ ْبتَغُوا
بِأ َ ْم َوا ِل ُك ْم
َصنِين
ِ ُم ْح
َ
غي َْر
َسافِ ِحين
َ ُم
فَ َما ا ْست َ ْمت َ ْعت ُ ْم بِ ِه
ِم ْن ُه َّن
فَآتُو ُه َّن
ور ُه َّن
َ أ ُ ُج
ً ضة
َ فَ ِري
َو َل ُجنَا َح
علَ ْي ُك ْم
َ
ض ْيت ُ ْم بِ ِه
َ فِي َما ت َ َرا
ِم ْن َب ْع ِد
ض ِة
َ ْالفَ ِري
إِ َّن
اّٰلل
َ َّ
ع ِلي ًما
َ ََكان
َح ِكي ًما
..
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= َو َم ْنkimse
 َي ْست َ ِط ْع,,=لَ ْمgücü yetmeyen
َ =hür
= ِم ْن ُك ْمiçinizden ط ْو ًل
يَ ْن ِك َح,,=أ َ ْنevlenmeğe
ت
ِ صنَا
َ = ْال ُم ْحkadınlarla
ت
ِ = ْال ُمؤْ ِمنَاinanmış
ْ  َملَ َك,, َما,,=فَ ِم ْنaltında bulunan
ت
,,

,,

,,

İçinizden
mâli durumu mümin
ve özgür
kadınlarla
evlenmeye
elverişli olmayanlar,
ellerininizde
bulunan
mümin cariyeler ile evlensinler.
Hanginizin

Meşru şekilde (nikah yoluyla) sahip
olduklarınız
dışında bütün evli kadınlar (size
haramdır).
Bu, üzerinize
farz olan Allahın buyruğudur. Bunların dışında
kalan bütün
(kadınlar),
kendilerine
mal varlığınızdan (bir
kısmını)
vermeniz ve
gayri meşru
bir ilişki ile
değil de evlilik bağı yoluyla meşru
şekilde almak kaydıyla
size helaldir.
Kendileriyle
evlenmek istediğiniz kadınlara hak
ettikleri mehirlerini verin;
ama bu meşru yükümlülük (üzerinde
anlaştık)tan
sonra (başka) bir şey
üzerinde
serbestçe
anlaşmanızda sizin için
bir sakınca
yoktur. Şüphesiz Allah
her şeyi bilendir, hikmet
sahibidir.

Aranızdan
her kim, içinde bulunduğu şartlardan
dolayı hür bir
mümin kadın
ile evlenecek
durumda değilse, onu,
meşru şekilde sahip olduğunuz
mümin bakirelerden biri

fur´dur,
Rahim´dir.
Evli kadınlarla
evlenmeniz de.
Sağ ellerinizin
sahib oldukları
müstesna. Bunlar; Allah´ın size farz
kıldığı
hükümlerdir. Geriye kalanları
ise; zinadan kaçınıp iffetli
yaşamanız şartı
ile mallarınızla istemeniz
size helal
kılındı.
Onlardan
yararlandığınızın
karşılığı
olarak kararlaştırılmış
olan mehirlerini
verin. Kararlaştırdıktan
sonra,
aranızda
anlaştığınız hususta size
bir sorumluluk
yoktur.
Şüphesiz
ki Allah,
Alim, Hakim olandır.
Sizden;
hür,
inanmış
kadınlarla
evlenmeye güç
yetiremeyen kimse, inanmış genç
kızlarınızdan
sağ ellerinizin
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İbn Kesir

imanı oldu- (ile evlendi- sahib ol=أ َ ْي َمانُ ُك ْمelleriniz
ğunu en iyi rin). Allah,
duklarınbilir. imanınız ile dan (alفَت َ َيا ِت ُك ُم,,= ِم ْنgenç kızlarınızdan alsın Allah
Hepiniz ay- ilgili her şeyi sın) . Alْ
nı soydan- bilir; her birini lah sizin
ت
ِ =ال ُمؤْ ِمنَاinanmış ُاّٰلل
َّ = َوAllah
sınız. Onlar- diğerinizin bir imanınızı
la; namuslu benzeridir. O daha iyi
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
olmaları, zi- halde fuhuş- bilir. Birbi= ِبإِي َما ِن ُك ْمsizin imanınızı
nadan uzak ta bulunma- rinizdendurmaları yan, dost
siniz. Onض ُك ْم
ُ = َب ْعhepiniz
ve gizli dost tutmayan ve larla zitutmamış meşru evlilik nadan
بَ ْعض,,= ِم ْنbirbirinizdensiniz
olmaları ha- bağını göze- kaçınmavelile- ten kadınlar- ları, iffetli
=فَا ْن ِك ُحو ُه َّنöyle ise onlarla evlenin linde
rinden izin la sahipleri- yaşamış
alarak evle- nin iznini ala- ve gizli
= ِبإ ِ ْذ ِنizniyle =أ َ ْه ِل ِه َّنsahiplerinin
niniz. Ve
rak evlenin dost tutkendilerine ve mehirlerini mamış
= َوآتُو ُه َّنverin
geleneğe uygun şekil- olmaları
ُ
ور ُه َّن
ج
أ
=ücretlerini
(mehirlerini)
de
ُ
uyacak mik- de kendileri- halinde,
َ
tarda mehir ne verin. On- velilerinin
وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرgüzelce
veriniz.
lar evlendik- izniyle evEğer evli
ten sonra
lenin. Ve
صنَات
َ = ُم ْحiffetli yaşamaları
iken zina iş- gayri ahlaki ma´ruf
lerlerse
bir davranış- şekilde
َ =zina etmemeleri
سافِ َحات
َ  ُم,,غي َْر
kendilerine ta bulunur- mehirlerika- larsa, hür evli ni verin.
ت
ِ  ُمت َّ ِخذَا,,= َو َلve gizli olarak tutmamalar özgür
dınlara veri- kadınların
Evlendikْ َ =أdost =فَإِذَاşayet lecek ceza- tabi oldukları lerinde
ı (şartıyla) خدَان
nın yarısını cezanın yarı- zina edeص َّن
uygulayınız. sıyla ceza- cek olurِ =أ ُ ْحyaparlarsa
Bu, içiniz- landırılırlar. larsa; onَأَتَيْن,,=فَإ ِ ْنevlendikten sonra
den günaha Bu (cariyeler lara hür
girecekle- ile evlenme kadınlara
احشَة
ِ َ= ِبفbir fuhuş =فَ َعلَ ْي ِه َّنonlara rinden kor- izni), günah verilen
kanlara ta- işlemekten cezanın
ف
ْ ِ=نyarısı uygulanır
ُ ص
nınan bir
korkanlarınız yarısı veimkândır.
Fakat rilir. Bu;
ْ
َ
ت
ِ صنَا
َ ,,= َماhür kadınlara Yoksa eğer içindir.
َ ال ُم ْح,,على
sabırla diiçinizden,
sabreder- renmeniz (ve günaha
ب
ِ  ْال َعذَا,, َ= ِمنyapılan işkencenin
seniz sizin bu tür evlilik- girme
için daha iyi lerden kakorkusu
= ٰذَ ِل َكbu (cariye ile evlenme)
olur. Allah çınmaolanlaraَ
= ِل َم ْنiçindir ي
ش
خ
=korkanlar
ِ
affedici
ve
nız)sizin
için
dır. Sabَ
merhametdaha
hayırlıretmeniz
َت
َ = ْال َعنsıkıntıya düşmekten
lidir.
dır. Allah çok ise sizin
affedicidir, için daha
= ِم ْن ُك ْمiçinizden = َوأ َ ْنfakat
rahmet kay- hayırlıdır.
nağıdır.
Allah, Gaَ
صبِ ُروا
ْ =تsabretmeniz ise
fur´dur,
Raَ
ُ
= َخيْرdaha iyidir =لك ْمsizin için
him´dir.
َ =bağışlayandır
اّٰلل
َُّ = َوAllah غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
,,
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ُ=ي ُِريدistiyor ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ِليُبَيِنaçıklamak =لَ ُك ْمsize
= َو َي ْه ِد َي ُك ْمve sizi iletmek
َسنَن
ُ =yasalarına
قَ ْب ِل ُك ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينsizden öncekilerin
وب
َ ُ = َو َيتve bağışlamak
علَ ْي ُك ْم
َّ = َوAllah
َ =günahlarınızı ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Allah size,
helâl ile haramı açıkça
bildirmek,
sizden öncekilerin yararlı geleneklerini tanıtmak ve
günahlarınızı bağışlamak ister.
Allah herşeyi bilir ve
hikmet sahibidir.

Allah (bütün
bunları) size
açıklamak,
öncekilerin
(doğru) hayat
tarzlarına sizi
yöneltmek ve
size bağışlayıcılığı ile
yaklaşmak
ister; zira Allah her şeyi
bilendir, hikmet sahibidir.

َّ = َوAllah ُ=ي ُِريدistiyor
ُاّٰلل
وب
َ ُ  َيت,,=أ َ ْنtevbenizi kabul etmek
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin ُ= َوي ُِريدistiyorlar
َيَتَّبِعُون,, َ=الَّذِينuyanlar ise
َّ =الşehvetlerine
ت
ِ ش َه َوا
ت َ ِميلُوا,,=أ َ ْنsizin düşmenizi
= َمي ًَْلsapıklığa ع ِظي ًما
َ =büyük bir

Allah sizin
tevbelerinizi
kabuk etmek ister.
Oysa nefislerinin arzuları peşinden koşanlar sizin büyük bir sapıklığa
düşmenizi
isterler..

Allah size
bağışlayacağı ile yaklaşırken (yalnızca) kendi
ihtiraslarının
ardından gidenler ise
doğru yoldan
sapmanızı isterler.

ُ=ي ُِريدistiyor ُاّٰلل
َّ =Allah
ف
َ يُخ َِف..(=أ َ ْنağır teklifleri) hafifletmek
ع ْن ُك ْم
َ =sizden َ= َو ُخ ِلقyaratılmıştır
ُ س
ان
َ =zayıf
َ اْل ْن
ِ ْ =insan ض ِعيفًا

Allah yükümlülüklerinizi hafifletmek ister.
Çünkü insan zayıf
yaratılmıştır.

Allah yüklerinizi hafifletmek ister; zira insan zayıf
yaratılmıştır.

أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
تَأ ْ ُكلُوا,,= َلyemeyin
=أ َ ْم َوالَ ُك ْمmallarınızı =بَ ْي َن ُك ْمaranızda
اط ِل
ِ َ= ِب ْالبbatılla (haksız yere)
= ِإ َّلbaşka َت َ ُكون,,=أ َ ْنolursa
ً ارة
َ =تِ َجticaret
ت َ َراض,,ع ْن
َ =rızanızla yaptığınız
= ِم ْن ُك ْمkendi ت َ ْقتُلُوا,,= َو َلöldürmeyin
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفcanlarınızı da =إِ َّنdoğrusu
اّٰلل
َ َّ =Allah بِ ُك ْم,, َ= َكانsize karşı
= َر ِحي ًماçok merhametlidir

Ey müminler, birbirinizin mallarını
gayrı meşru
yollar kullanarak değil,
karşılıklı anlaşmaya
dayalı ticaret yolu ile
yiyiniz, kendinizi öldürmeyiniz.
Hiç şüphesiz Allah size karşı
merhametlidir.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Birbirinizin mallarını
haksız yollarla -karşılıklı
rızaya dayanan ticaret
yoluyla da
olsa- heba
etmeyin ve
birbirinizi
mahvetmeyin; zira Allah, sizin için
bir rahmet
kaynağıdır.

= َو َم ْنkim =يَ ْف َع ْلyaparsa (bilsin ki)
= ٰذَ ِل َكbunu عد َْوانًا
ُ =düşmanlık
ُ = َوve zulüm ile
ظ ْل ًما
ص ِلي ِه
ْ ُن..ف
َ َ=فonu sokacağız
َ س ْو
َارا
ً =نcehenneme  ٰذَ ِل َك.. َ= َو َكانBu
ِاّٰلل
َّ ..علَى
ً = َي ِسkolaydır
َ =Allah’a يرا

Kim zulüm
ve saldırganlık yolu
ile böyle
yaparsa
ilerde onu
Cehennem
ateşine atacağız. Bunu
yapmak Allah için gayet kolaydır.

Bunu düşmanca bir niyetle ve zulüm için yapana gelince,
biz onu zamanı geldiğinde ateşin
(azabın)a
mahkum
edeceğiz; zira bu Allah
için kolay bir
şeydir.
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Allah; size bilmediklerinizi
açıkça
bildirmek,
sizden
öncekilerin yollarını size
göstermek ve
tövbelerinizi kabul
etmek ister. Allah
Halim´dir,
Hakim´dir.
Allah; sizin tövbelerinizi
kabul etmek ister.
Şehvetlerine uyanlarda sizin büyük
bir sapıklığa düşmenizi isterler.
Allah
(tekliflerini) sizden
hafifletmek istiyor. Ve
insan,
zayıf yaratılmıştır.
Ey iman
edenler;
mallarınızı aranızda karşılıklı rıza
ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu
hariç, batıl yollarla
yemeyin.
Ve kendinizi öldürmeyin.
Şüphesiz
ki Allah,
sizin için
Rahim
olandır.
Kim, zulüm ve
düşmanlıkla bunu
yaparsa;
yakında
onu cehenneme
sokacağız. Bu
Allah´a
kolaydır.
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= ِإ ْنeğer =ت َ ْجتَنِبُواkaçınırsanız
= َك َبا ِئ َرbüyük günahlardan
ُع ْنه
َ ,, َت ُ ْن َه ْون,,= َماsize yasaklanan
=نُ َك ِف ْرörteriz ع ْن ُك ْم
َ =sizin
س ِيئَا ِت ُك ْم
َ =küçük günahlarınızı
= َونُد ِْخ ْل ُك ْمve sizi sokarız
= ُم ْدخ ًََلbir yere = َك ِري ًماgüzel

Uzak durmanız emredilen büyük
günahlardan
kaçınırsanız,
(küçük) kusurlarınızı örteriz ve sizi
şerefli bir
meskene
yerleştiririz.

Size yasaklanan
büyük
günahlardan kaçınırsanız;
küçük
günahlarınızı örter ve sizi
şerefli bir
mevkiye
koyarız.

Aranızda
O halde Alتَت َ َمنَّ ْوا..= َو َلgöz dikmeyin
derece farkı lahın kimiledoğuran
rinize diğerض َل
َّ َف..= َماüstün kıldığı şeylere
ilahi bağış- lerinden daَّ =Allah’ın = ِب ِهonunla ض ُك ْم
َ = َب ْعsizi lara özlem ha fazla baُاّٰلل
beslemeyi- ğışladığı ni َب ْعض..علَ ٰى
niz. Erkek- metlere imَ =birbirinizden
ler kazanç- renmeyin.
= ِل ِلر َجا ِلerkeklere de
larından
Erkekler
pay aldıkları kendi kaَصيب
ِ =نbir pay var
gibi kadınlar zançlarından
da kazanç- bir fayda
سبُوا
َ َ ا ْكت..= ِم َّماkazandıklarından
larından
sağlarlar,
pay
alırlar.
kadınlar da
اء
ِ س
َ ِ= َو ِللنkadınlara da
İstedikleri- kendi kanizi Allah´ın zançlarınَصيب
ِ =نbir pay var
kereminden dan... Bu neisteyiniz.
denle lütََ ا ْكت..= ِم َّماkazandıklarından
َسبْن
Hiç şüphe- fu(ndan size
= َواسْأَلُواisteyin اّٰلل
siz Allah her bahşetmesiَ َّ =Allah’tan
şeyi bilir.
ni) Allahtan
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنO’nun lütfunu
dileyin; şüphesiz Allah,
= ِإ َّنkuşkusuz َاّٰلل
َّ =Allah
her şeyin
tam bilgisine
ش ْيء
َ .. ِب ُك ِل.. َ= َكانher şeyi
maliktir.
ع ِلي ًما
َ =bilendir

Allah´ın
sizi birbirinizden
üstün kıldığı şeyleri özlemeyin.
Erkeklere
kazandıklarından
bir pay
vardır.
Kadınlara
da kazandıklarından bir
pay vardır. Allah´ın lütfundan isteyin.
Muhakkak ki Allah; herşeyi bilici
olandır.

= َو ِل ُكلher birine = َج َع ْلنَاkıldık
ي
َ = َم َوا ِلvarisler
ت َ َر َك,,= ِم َّماbıraktıklarından
ان
ِ َ= ْال َوا ِلدana babanın
َ= َو ْاْل َ ْق َربُونve akrabanın
َ= َوالَّذِينkimselere de
ْ َعقَد
ت
َ =bağladığı
=أ َ ْي َمانُ ُك ْمyeminlerinizin =فَآتُو ُه ْمverin
َصي َب ُه ْم
ِ =نhisselerini =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ ,, َ= َكانherşeyi
ش ِهيدًا
َ =görmektedir

Anababanın
ve akrabanın geriye bıraktıklarından her
birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı
kimselere
hisselerini
verin.
Muhakkak ki; Allah herşeye şahid olandır.
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Eğer size
yasaklanan
büyük günahlardan
kaçınırsanız, küçük
günahlarınızı bağışlar
ve sizi onurlu bir konuta
yerleştiririz.
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Kadın erkek
herkese
ana babaların, akrabaların ve yeminli sözleşmeler
yaptığınız
kimselerin
miraslarından pay
ayırdık. Bu
pay sahiplerine paylarını veriniz.
Hiç şüphesiz Allah her
şeyin şahididir.

Herkes için
(bir şeyler)
bırakabileceği mirasçılar
tayin etmişizdir: annebabalar, yakın akrabalar
ve kendileriyle ahitleştiğiniz kimseler;
öyleyse onlara paylarını
verin, zira Allah her şeye
şahittir.

Allah’ın ki- Erkekler, ka- Allah´ın
الر َجا ُل
ِ =erkekler
mini kimine dınları, Alla- kimini kiüstün kıl- hın kendileri- mine üsَ
َ=ق َّوا ُمونyöneticidirler
masından ne onlardan tün kılmış
ötürü ve er- daha fazla olması ve
اء
ِ س
َ =kadınlar üzerinde
َ ِالن..علَى
keklerin,
bağışladığı onların
ض َل
َّ َف..= ِب َماüstün kıldığı ُاّٰلل
َّ =Allah mallarından nimetler ve mallarınsarf etmele- sahip olduk- dan infak
ض ُه ْم
َ =بَ ْعinsanları
rinden dola- ları servetten etmeleri
yı erkekler yapabilecek- sebebiyle
بَ ْعض..علَ ٰى
َ =birbirinden
kadınlar
leri harcama- erkekler,
üzerine
halarla koruyup kadınlar
َ
أ ْنفَقُوا..= َو ِب َماve harcadıkları için
kimdirler. İyi gözetirler.
üzerine
kadınlar;
Dürüst
ve
hakimdirأ َ ْم َوا ِل ِه ْم..= ِم ْنmallarından
gönülden erdemli ka- ler. İyi
eğer- dınlar, ger- kadınlar;
ُصا ِل َحات
َّ =فَالbundan dolayı iyi kadınlar boyun
ler ve Alçekten Alla- itaatli
lah’ın ko- hın koolan ve
=قَانِتَاتitaatkâr olup
runmasını ru(nmasını Allah´ın
َ ِ= َحافkorurlar ب
ظات
ِ = ِل ْلغَ ْيgizliyi emrettiğini, buyur)duğu kendilerikocasının mahremiyeti ni koru=بِ َماkarşılık
bulunmadı- koruyan sa- masına
ğı zaman dık ve itaat- karşılık,
َ = َح ِفkendilerini korumasına
ظ
da koruyan- kar kadınlar- kendileri
lardır. Ser- dır. Kötü ni- de gizliyi
َّ = َوkadınlara
َّ =Allah’ın الَلتِي
ُاّٰلل
keşlik etme- yetlerinden koruyanlerinden
korktuğunuz lardır.
ُ
َ
ف
َا
خ
ت
=korktuğunuz
َون
endişelen- kadınlara ge- Serkeşlik
diğiniz ka- lince, onlara etmeleُ ُ=نhırçınlık etmelerinden
شوزَ ُه َّن
dınlara ön- (önce) nasi- rinden
ُ =فَ ِعöğüt verin
ظو ُه َّن
ce öğüt ve- hat edin;
endişerin. Uslan- sonra yatak- lendiğiniz
= َوا ْه ُج ُرو ُه َّنonlara sokulmayın
mazlarsa, ta yalnız bı- kadınlara
kendilerini rakın; sonra öğüt veِ ض
َ  ْال َم..=فِيyataklarda
yataklarında dövün; ve
rin, kendiِاجع
yalnız
bırabundan
sonya= َواض ِْربُو ُه َّنonları dövün =فَإ ِ ْنeğer kın. Yine ra itaat eder- lerini
taklarında
dinlemez- lerse onları yalnız bıَ َ =أsize itaat ederlerse
ط ْع َن ُك ْم
lerse dövün. incitmekten rakın, (yiSize itaat kaçının. Al- ne usت َ ْبغُوا..=فَ ََلartık aramayın
ettikleri tak- lah gerçek- lanmazdirde incit- ten yücedir, larsa) döعلَ ْي ِه َّن
َ =onların aleyhine
meye bir
büyüktür.
vün, sizi
ً س ِب
يَل
bahane
itaat
َ =başka bir yol = ِإ َّنçünkü
aramayın.
ederlerse
اّٰلل
َ .. َ= َكانyücedir
Çünkü Allah
aleyhleَ َّ =Allah ع ِليًّا
çok yücedir,
rinde bir
يرا
ً = َك ِبbüyüktür
çok büyükyol ara..
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karı
= َو ِإ ْنeğer = ِخ ْفت ُ ْمendişe duyarsanız Eğer
kocanın
arasının
َ= ِشقَاقaçılmasından
açılmasın=بَ ْينِ ِه َماaralarının =فَا ْب َعثُواgönderin dan endişe
ederseniz
= َح َك ًماbir hakem
onlara biri
erkeğin ve
أ َ ْه ِل ِه,,= ِم ْنerkeğin ailesinden
öbürü kadının akraba= َو َح َك ًماve bir hakem
sı olan iki
َ
أ ْه ِل َها,,= ِم ْنkadının ailesinden = ِإ ْنeğer arabulucu
gönderiniz.
Eğer bu
=ي ُِريدَاisterlerse
arabulucuَ
صَل ًحا
ْ ِ=إuzlaştırmak ق
ِ =ي َُو ِفbulur lar karı,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Şayet (evli)
bir çift arasında anlaşmazlık doğmasından
korkarsanız,
erkeğin ve
kadının ailelerinden birer
hakem tayin
edin; eğer iki
taraf da işi
düzeltmek isterse, Allah
onları uzlaştırır. Bilin ki

mayın.
Muhakkak ki Allah; Aliyy
ve Kebir
olandır.
Eğer aralarının
açılmasından
endişeye
düşerseniz; erkek
tarafından bir
hakem,
kadın tarafından
bir hakem
gönderin.
Bunlar
barıştırıl-
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َّ =Allah =بَ ْي َن ُه َماonların arasını
ُاّٰلل
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِلي ًما
َ ,, َ(= َكانherşeyi) bilendir
يرا
ً = َخ ِبhaber alandır
,,

,,

,,

4.
36

= َوا ْعبُدُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ت ُ ْش ِر ُكوا..= َو َلortak koşmayın
= ِب ِهO’na ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi
= َو ِب ْال َوا ِلدَي ِْنana babaya
سانًا
َ =إِ ْحiyilik edin
 ْالقُ ْربَ ٰى..= َو ِبذِيakrabaya
= َو ْال َيتَا َم ٰىöksüzlere
ين
َ = َو ْال َمyoksullara
ِ سا ِك
ار
ِ = َو ْال َجkomşuya
 ْالقُ ْر َب ٰى..=ذِيyakın
ار
ِ ُ= ْال ُجنuzak
ِ = َو ْال َجkomşuya ب
ب
ِ ص
َّ = َوالarkadaşa
ِ اح
ب
ِ = ِب ْال َج ْنyan(ınız)daki
س ِبي ِل
َّ ال..= َواب ِْنyolcuya
ْ  َملَ َك..= َو َماaltında bulunanlara
ت
=أ َ ْي َمانُ ُك ْمellerinizin = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّي ُِحب..= َلsevmez
ً َ  ُم ْخت.. َ= َكانkurumlu
= َم ْنinsanları ال
ورا
ً =فَ ُخböbürlenen
..

..

..

..

..

..

kocayı barıştırmak isterlerse Allah onların
arasını bulur. Hiç
şüphesiz Allah herşeyi
bilir ve herşeyden haberdardır.
Allah´a kulluk ediniz.
O´na hiçbir
şeyi ortak
koşmayınız.
Ana-babaya
akrabalara,
yetimlere,
yoksullara,
yakın komşulara, uzak
komşulara,
yakın arkadaşlara, yarı yolda kalanlara, elinizin altındakilere iyilik ediniz.
Allah kendini beğenmiş
kibirlileri kesinlikle
sevmez.

..
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Allah, gerçekten her
şeyi bilendir,
her şeyden
haberdar
olandır.

mak isterlerse; Allah, onların arasını bulur.
Muhakkak ki Allah; Alim,
Habir
olandır.

(Yalnızca)
Allaha kulluk
edin ve Ondan başka
hiçbir şeye
asla ilahlık
yakıştırmayın. Annebabanıza ve
yakın akrabanıza, yetimlere ve
muhtaçlara,
kendi çevrenizden olan
komşulara ve
yabancı
komşulara,
yanınızdakiyakınınızdaki
arkadaşa,
yolcuya ve
meşru yollarla malik olduklarınıza
iyilik yapın.
Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez;

Allah´a
ibadet
edin.
O´na hiç
bir şeyi
ortak
koşmayın. Anababaya
da iyilik.
Yakınlara, yetimlere, düşkünlere,
yakın
komşuya,
uzak
komşuya,
yakın arkadaşa,
yolcuya
ve sağ
elinizin
sahib olduklarına
da. Allah,
kendini
beğenip
böbürlenenleri
elbette
sevmez.

ken- (ve) cimrilik Onlar ki;
َ=الَّذِينbunlar َ=يَ ْب َخلُونcimrilik ederler Bunlar
dileri cimri- yapan, baş- hem cimce davran- kalarına da rilik ederَ= َويَأ ْ ُم ُرونve emrederler
dıkları gibi cimriliği tav- ler, hem
ْ
başkalarına siye eden ve de insanْ
َّ
اس
ن
ال
=insanlara
da
ل
ُخ
ب
ال
ب
=cimriliği
ِ
ِ
َ
da cimri ol- Allahın ken- lara cimrimayı önerir- dilerine ba- lik tavsiye
َ= َو َي ْكت ُ ُمونgizlerler
ler ve Alğışladığı ni- ederler ve
آتَا ُه ُم,,= َماkendilerine verdiğini
lah´ın lütuf metleri gizle- Allah´ın
eseri olarak yenleri de... kendileriَّ =Allah’ın
ُاّٰلل
kendilerine Böylece ha- ne lütfunverdiği
kikati inkar dan verض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنbol hazinesinden
imkânları eden herkes diği şeygizlerler. Biz için utanç ve- leri sak(= َوأ َ ْعت َ ْدنَاbiz de) hazırlamışızdır
kâfirler için rici bir azap larlar. Biz,
ْ
onur kırıcı hazırladık. kafirler
َ= ِلل َكافِ ِرينo nankörlere
bir azap haiçin hor
ً
zırladık.
ve rüsvay
عذَابًا
=bir
azab
ا
ن
ي
ه
م
=alçaltıcı
َ
ُِ
,,
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َ= َوالَّذِينbunlar َ=يُ ْن ِفقُونverirler
=أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını = ِرئَا َءgösteriş için
اس
ِ َّ=النinsanlara
َيُؤْ ِمنُون..= َو َلinanmazlar
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a بِ ْاليَ ْو ِم..= َو َلve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret = َو َم ْنkimin = َي ُك ِنise
َ ش ْي
َّ =الşeytan قَ ِرينًا..ُ=لَهarkadaşı
ُ ط
ان
سا َء
َ َ=فo(nun) ne kötü
=قَ ِرينًاbir arkadaş(ı var)dır

Yine bunlar
başkalarına
gösteriş olsun diye
mal verirler,
Allah´a ve
ahiret gününe inanmazlar.
Yoldaşı
şeytan olanın ne kötü
yoldaşı vardır!

Allaha ve
Ahiret Gününe inanmadıkları halde
mallarından
başkalarına
(sırf) insanlar
görüp takdir
etsinler diye
harcayanlar(ı
Allah sevmez); yakın
dostu şeytan
olan kişi, ne
kötü dost sahibidir!

= َو َماذَاne olurdu ع َل ْي ِه ْم
َ =onlara
=لَ ْوsanki =آ َمنُواinansalardı
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a = َو ْاليَ ْو ِمve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret
= َوأ َ ْنفَقُواve harcasalardı
 َرزَ قَ ُه ُم,,= ِم َّماkendilerine verdiği rızıktan
َّ =Allah’ın ُاّٰلل
َّ ,, َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
= ِب ِه ْمonları ع ِلي ًما
َ =biliyordu

Eğer onlar
Allah´a ve
ahiret gününe inansalar ve Allah´ın kendilerine bağışladığı
mallarının
bir bölümünü hayr yolunda harcasalardı,
ne olurdu?
Hiç kuşkusuz Allah
onların yaptıkları her
şeyi bilir.
Hiç şüphe=şüphesiz
=Allah
siz Allah
zerre kadar
.. =haksızlık etmez
haksızlık
=kadar
=zerre
=eğer etmez. Eğer
bu bir iyilik
=olsa
=(zerre miktarı) bir iyilik olursa onu
bir kaç kat
=onu kat kat yapar
büyütür ve
karşılığında
=ve verir
kendi katından büyük
..
=kendi katından da
bir mükâfat
verir.
=mükâfat
=büyük bir

Onlar sadece
Allaha ve
Ahiret Gününe inanıyorlarsa ve Allahın kendilerine rızık olarak bağışladığını (Onun
yolunda)
harcıyorlarsa
neden korksunlar ki? Allah onlar
hakkındaki
her şeyi bilir.

ِإ َّن
َّ
َاّٰلل
ْ َل َي
ظ ِل ُم
ِمثْقَا َل
ذَ َّرة
َو ِإ ْن
ًسنَة
ُت َك
َ َح
ضا ِع ْف َها
َ ُي
ت
ِ َْويُؤ
ُِم ْن لَد ُ ْنه
أ َ ْج ًرا
ع ِظي ًما
َ

Şüphesiz Allah, kimseye
zerre kadar
haksızlık
yapmaz;
eğer hayırlı
bir iş varsa
onu kat kat
arttırır ve
rahmetinden
büyük bir
ödül bahşeder.
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ْف
َ (=فَ َكيhalleri) nice olur? =إِذَاzaman
= ِجئْنَاgetirdiğimiz  ُك ِل,,= ِم ْنher
=أ ُ َّمةümmetten ش ِهيد
َ = ِبbir şahid
= َو ِجئْنَاve getirdiğimiz =بِ َكseni de
 ٰ َهؤ َُل ِء,,علَ ٰى
َ =şahid
َ =bunlara ش ِهيدًا
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Her ümmete karşı birer şahid tutacağımız
ve seni de
kendilerine
karşı birer
şahid tutacağımız ve
seni de
kendilerine
karşı şahit
gösterece-

Öyleyse
(Hesap Günü), her topluluk içinden
şahitler getireceğimiz ve
seni (ey
Peygamber)
onlar aleyhinde şahit
tutacağımız
zaman, ne
olacak (o

edici bir
azab hazırladık.
Mallarını,
insanlara
gösteriş
için sarfeden, Allah´a ve
ahiret gününe
inanmayanları da
Allah
sevmez.
Şeytan
kime arkadaş
olursa; o,
ne kötü
bir arkadaştır.
Ne olurdu
sanki onlar; Allah´a, ahiret gününe inanmış ve Allah´ın
verdiği rızıklardan
infak etmiş olsalardı. Allah onları
çok iyi bilendir.

Allah;
şüphesiz
zerre kadar haksızlık
yapmaz.
Ama zerre kadar
iyilik yapılsa onu
kat kat artırır. Ve
kendi katından
büyük bir
mükafaat
verir.
Her ümmetten bir
şahid kıldığımız
ve onlara
da seni
şahid getirdiğimiz
zaman
nice olacak?
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ğimiz gün
acaba onların halleri
nasıl olacak?
Kâfirler ve
Peygamberlere karşı
gelenler o
gün yerle
bir olmayı
özlemle isterler. Onlar
Allah´tan
hiçbir söz
saklayamazlar.

= َي ْو َم ِئذo gün ُّ= َي َودisterler
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينnankörlük edip
ص ُوا
َ = َوkarşı gelenler
َ ع
سو َل
ُ الر
َّ =(Allah’ın) Elçi(sin)e
س َّو ٰى
َ ُ ت..=لَ ْوbir olmayı
ض
ُ  ْاْل َ ْر..=بِ ِه ُمyer ile
َيَ ْكت ُ ُمون..= َو َلve gizleyemezler
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = َحدِيثًاhiçbir söz
..
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أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ت َ ْق َربُوا,,= َلyaklaşmayın
َ ص ََلة
َّ =الnamaza = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
ار ٰى
ُ =sarhoşken = َحت َّ ٰىki
َ س َك
=ت َ ْعلَ ُمواbilesiniz
َتَقُولُون,,= َماne dediğinizi
 ُجنُبًا,,= َو َلcünüp iken de = ِإ َّلdışında
عا ِب ِري
َ =geçici olmanız س ِبيل
َ =yoldan
= َحت َّ ٰىkadar =ت َ ْغت َ ِسلُواyıkanıncaya
= َوإِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
ض ٰى
َ = َم ْرhasta =أ َ ْوyahut
سفَر
َ =yolculukta =أ َ ْوyahut
َ ,,علَ ٰى
= َجا َءgelmişse =أ َ َحدbiriniz
= ِم ْن ُك ْمsizden  ْالغَائِ ِط,, َ= ِمنtuvaletten
=أ َ ْوyahut da = َل َم ْست ُ ُمdokunmuşsanız
سا َء
ِ =kadınlara
َ الن
ت َ ِجد ُوا,,=فَلَ ْمbulamadığınız takdirde
= َما ًءsu =فَت َ َي َّم ُمواteyemmüm edin
َ =temiz
ص ِعيدًا
َ =toprağa ط ِيبًا
س ُحوا
ْ َ(=فToprağı) sürün
َ ام
=بِ ُو ُجو ِه ُك ْمyüzlerinize
= َوأ َ ْيدِي ُك ْمve ellerinize = ِإ َّنŞüphesiz
اّٰلل
َ ,, َ= َكانçok affeden
َ َّ =Allah عفُ ًّوا
َ =çok bağışlayandır
ورا
ً ُ غف
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Ey iman
edenler!
Sarhoşken,
ne söylediğinizi bilinceye kadar,
bir de cünüpken yolcu olmanız müstesna- gusül
yapmadıkça
namaza
yaklaşmayın. Eğer
hasta veya
yolculukta
iseniz, yahut herhangi biriniz
ayak yolundan gelmişse veya kadınlara yaklaşmışsanız
ve bu durumlarda su
bulamamışsanız pak
bir toprağa
teyemmüm
edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah,
çok affedici,
çok bağışlayıcıdır.

,,

,,

,,
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Şu kendileت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi?
rine kitaptan
ُ
pay verَّ
َ
أوتُوا.. َالذِين..= ِإلىşu kendilerine verilen bir
diklerimizi
görmüyor
leri َصيبًا
ِ =نbir pay
musun?
Bunlar saب
ِ  ْال ِكتَا.. َ= ِمنKitaptan
pıklığı satın
َ=يَ ْشت َ ُرونsatın alıyorlar
alıyorlar ve
sizin de
َ=الض َََّللَةsapıklığı
yoldan çıkmanızı istiَ= َوي ُِريدُونistiyorlar ki
yorlar.
ُّ
َ
ْ
ضلوا
ِ َ ت..=أنsiz de sapıtasınız
س ِبي َل
َّ =الyolu
..

..
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..
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َّ = َوAllah =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
ُاّٰلل
= ِبأ َ ْعدَائِ ُك ْمsizin düşmanlarınızı
ِ َّ = ِبAllah
= َو َك َف ٰىyeter اّٰلل
= َو ِليًّاdost olarak = َو َك َف ٰىyeter
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah يرا
ً َص
ِ =نyardımcı olarak da
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Allah düşmanlarınızı
çok iyi bilir.
O vekil ve
yardım edici
olarak size
yeter.

,,

Yahudiler
َ= ِمنöyleleri var ki
içinde öyleleri var ki,
هَاد ُوا.. َ=الَّذِينYahudilerden
bu dine haُ
karet etmek
َ=يُ َح ِرفونkaydırıyorlar
amacı ile
= ْال َك ِل َمkelimeleri
Tevrat´taki
kelimeleri
اض ِع ِه
ِ  َم َو..ع ْن
َ =yerlerinden
değiştirerek
ve dillerini
َ= َويَقُولُونdiyorlar س ِم ْعنَا
َ =işittik
ağız boşlukbuص ْينَا
َ = َوve isyan ettik = َوا ْس َم ْعdinle larında
َ ع
rarak «işittik
ve karşı
َ =dinlemez olası
 ُم ْس َمع..غي َْر
geldik»,
= َو َرا ِعنَاve ”ra’ina” =لَيًّاeğip bükerek «Dinle sözü
dinlenmez
َ = َوtaşlayarak olasıca!» ve
=بِأ َ ْل ِسنَتِ ِه ْمdillerini ط ْعنًا
«Raina (Bizi
َ
ِين
الد
..
ي
ف
=ve
dini
و
ل
و
=keşke
(eğer)
ِ
gözet anlaْ
ِ
َ
mına da ge=أَنَّ ُه ْمonlar =قَالُواdeselerdi
len eş sesli
hakaret
َ َ = َوأve itaat ettik bir
س ِم ْعنَا
َ =işittik ط ْعنَا
deyimi)»
ُ = َوا ْنve bize bak derler. Oysa
= َوا ْس َم ْعdinle ظ ْرنَا
eğer (böyle
َ=لَ َكانelbette olurdu = َخي ًْراdaha iyi diyecekleri
yerde)
=لَ ُه ْمkendileri için = َوأ َ ْق َو َمdaha sağlam «duyduk ve
uyduk»,
= َو ٰلَ ِك ْنfakat =لَعَنَ ُه ُمonları lanetlemiştir «işit» ve
«bize bak»
َّ =Allah
deselerdi
ُاّٰلل
..

..

..

..
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kendileri

İbn Kesir

günahkarların hali?)

Hakikati inkara şartlanmış olanlar ve Peygambere itaatsizlik yapanlar o gün
toprağın
kendilerini
yutmasını isteyecekler;
ama onlar,
olup biten
hiçbir şeyi Allahtan gizle(ye)meyec
eklerdir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Sarhoş
iken namaz
kılmaya kalkışmayın, ne
dediğinizi bilinceye kadar
(bekleyin); ve
boy abdestini
gerektiren bir
durumda
(iken de) yıkanıncaya
kadar seyahatte olmanız (ve yıkanma imkanından yoksun bulunmanız) hali
dışında(namaza kalkışmayın).
Ama eğer
hasta iseniz
veya seyahatteyseniz
yahut tabii ihtiyacınızı yeni gidermişseniz veya
bir kadın ile
birlikte olmuşsanız ve
hiç su bulamıyorsanız,
o zaman temiz toprağı
alın, (onunla)
yüzünüzü ve
ellerinizi hafifçe ovun.
Bilin ki Allah,
gerçekten
günahları
temizleyendir, çok affedicidir.
Kendilerine
ilahi kelamdan bir pay
verilmiş olanların şimdi
onu sapıklık
ile değiştirdiklerini ve
sizin (de)
yoldan çıkmanızı istediklerini görmüyor musunuz?

İşte o
gün, küfredip Rasul´e asi
olanlar,
isterlerdi
ki; yerle
bir olsalardı da
Allah´dan
o bir sözü
gizlememiş bulunsalardı.

Fakat Allah,
düşmanlarınızın kimler
olduğunu çok
iyi bilir. Hiç
kimse Allah
gibi dost
olamaz ve
hiç kimse Allahın yardım
ettiği gibi
yardım edemez.
Yahudi itikadına mensup
olanların bir
kısmı, (vahyedilmiş)
sözlerin anlamını çarpıtırlar; sözleri
asıl bağlamından kopararak,
(şimdi yaptıkları gibi) İşittik ama karşı
çıkıyoruz! ve
Dinleyin ama
kulak asmayın! ve Asıl
sen biz(im
sözümüz)e
kulak ver (ey
Muhammed)!
derler; böylece dilleriyle
oyun oynarlar ve (sahih)
itikadın yanlış olduğunu
ima etmeye
çalışırlar.
(Halbuki) onlar, sadece
İşittik ve itaat
ediyoruz! ve

Allah,
düşmanlarınızı
daha iyi
bilir. Allah, size
dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter.

Ey iman
edenler;
sarhoşken, ne
söylediğinizi bilinceye kadar, bir
de cünübken yolcu olmanız
müstesnagusül
yapmadıkça
namaza
yaklaşmayın.
Eğer hasta veya
yolculukta
iseniz,
yahut
herhangi
biriniz heladan gelirse veya
kadınlara
yaklaşıp
da su bulamazsanız, temiz
bir toprağa teyemmüm
edin, yüzlerinize
ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki
Allah;
Afüvv ve
Gafur
olandır.

Bakmazmısın şu
kendilerine kitabdan bir
pay verilmiş
olanlara?
Kendileri
sapıklığı
satın aldıkları gibi sizin de
yoldan
sapmanızı istiyorlar.

Yahudilerden öyleleri var
ki; kelimeleri
yerlerinden değiştirir ve
dillerini
eğip bükerek ve
dine tan
ederek;
işittik ve
karşı geldik, duy,
duymaz
olası ve
bizi güt
(raina)
derler.
Eğer işittik ve itaat ettik,
dinle ve
bizi gözet
demiş olsalardı,
onlar için
daha iyi
olurdu. İşte Allah,
inkarları
yüzünden

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِب ُك ْف ِر ِه ْمinkârlarından dolayı
َيُؤْ ِمنُون..=فَ ََلinanırlar
ً قَ ِل..=إِ َّلpek az
يَل

hesabına
daha hayırlı
ve tutarlı
olurdu. Fakat Allah
kâfirlikleri
yüzünden
kendilerine
lânet ettiği
için -pek azı
dışında- onlar iman
etmezler.

أَيُّ َها,,=يَاEy أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilenler
اب
َ َ = ْال ِكتKitap = ِآمنُواinanın
ن ََّز ْلنَا,,= ِب َماindirdiğimiz(Kur’an)a
ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayıcı olarak
 َم َع ُك ْم,,= ِل َماyanınızdakini
ْ ن,,=أ َ ْنbiz silip
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce س
َ َط ِم
= ُو ُجو ًهاbazı yüzleri
=فَن َُردَّهَاdöndürmeden
ارهَا
َ =arkalarına =أ َ ْوya da
ِ َأ َ ْدب,,علَ ٰى
=ن َْل َع َن ُه ْمonları da lanetlemeden
= َك َماgibi =لَعَنَّاlanetlediğimiz
اب
ْ َ =أadamlarını
َ ص َح
ت
ِ س ْب
َّ =الcumartesi
أ َ ْم ُر,, َ= َو َكانbuyruğu ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ً ُ= َم ْفعyapılır
ول

Ey kendilerine kitap
verilenler,
biz bazı
yüzleri çarpıtıp ense
taraflarına
döndürmeden ya da
Cumartesi
yasağını
çiğneyenleri
lânetlediğimiz gibi
lânetlemeden elinizdeki kitabı
onaylayıcı
olarak indirdiğimiz
Kur´an´a
iman ediniz.
Yoksa Allah´ın emri
her zaman
kesinlikle
yerine gelir.

= ِإ َّنŞüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
 َي ْغ ِف ُر..= َلbağışlamaz
يُ ْش َر َك..=أ َ ْنortak koşulmasını
=بِ ِهkendisine = َو َي ْغ ِف ُرbağışlar
َد ُون..= َماbaşkasını = ٰذَ ِل َكbundan
 َيشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine
يُ ْش ِر ْك..= َو َم ْنortak koşan da
ِ َّ ِ=بAllah’a =فَقَ ِدgerçekten
اّٰلل
=ا ْفت َ َر ٰىişlemiştir = ِإثْ ًماbir günah
ع ِظي ًما
َ =büyük

Hiç kuşkusuz Allah,
kendisine
ortak koşma
günahını
bağışlamaz.
Bunun dışında kalan
günahları
dilediğine
bağışlar.
Kim Allah´a
ortak koşarsa son derece büyük
bir iftira günahı işlemiş
olur.

Şüphesiz Allah, dilediği
kimselerin
daha hafif
günahlarını
bağışladığı
halde, Kendisine ortak
koşulmasını
asla bağışlamaz: zira
Allaha ortak
koşanlar,
gerçekten
korkunç bir
günah işlemiş olurlar.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi? َالَّذِين,,= ِإلَىşu
َ=يُزَ ُّكونövüp yüceltenleri
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini =بَ ِلHayır ,ancak
َّ =Allah =يُزَ ِكيyüceltir
ُاّٰلل
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ْ ي,,= َو َلonlara zulmedilmez
َُظلَ ُمون
ً ِ=فَتkıl kadar
يَل

Şu kendilerini temize
çıkaranları
görmüyor
musun?
Oysa Allah
dilediği kimseyi arındırır, fakat hiç
kimseye kıl
payı kadar
haksızlık
yapılmaz.

Kendilerini
tertemiz sayanların farkında değil
misin? Hayır,
aksine Allah
dilediğini temize çıkarır
ve kimseye
kıl kadar
haksızlık yapılmaz.

ُ =ا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl
َ=يَ ْفت َ ُرونuyduruyorlar
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a ِب
َ = ْال َكذyalan
= َو َك َف ٰىyeter = ِب ِهbu (onlara)
= ِإثْ ًماbir günah olarak = ُم ِبينًاapaçık

Baksana Allah´a karşı
nasıl yalan
uyduruyorlar? Bu tek
başına yeterli bir apaçık günahtır.

Bak, kendi
uydurduklarını nasıl da
Allaha isnat
ediyorlar?
Bundan daha
açık bir günah olamaz.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
َالَّذِين,,=إِلَىkendilerine
=أُوتُواverilenleri َصيبًا
ِ =نbir pay
ب
ِ  ْال ِكتَا,, َ= ِمنKitaptan
َ=يُؤْ ِمنُونinanıyorlar ت
ِ = ِب ْال ِج ْبcibt
َّ = َوve Tağut’a
ُ الطا
ت
ِ غو
َ= َويَقُولُونve diyorlar
 َكفَ ُروا,, َ= ِللَّذِينinkâr edenler için
= ٰ َهؤ َُل ِءbunlar =أ َ ْهدَ ٰىdaha doğru
آ َمنُوا,, َالَّذِين,, َ= ِمنinananlardan
ً س ِب
يَل
َ =yoldadır
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
لَ َعنَ ُه ُم.. َ=الَّذِينlanetlediği (insanlardır)
َّ =Allah’ın = َو َم ْنkimi
ُاّٰلل
=يَ ْلعَ ِنlanetlerse ُاّٰلل
َّ =Allah
َت َ ِجد..=فَلَ ْنartık bulamazsın
ُ=لَهonun için يرا
ً َص
ِ =نhiçbir yardımcı

Şu kendilerine kitaptan
bir pay verdiklerimizi
görmüyor
musun?
Bunlar puta
ve tağut´a
(şeytana)
inanırlar ve
kâfirler hakkında
´Bunların
yolu müminlerin yolundan daha
doğrudur´
derler.

Kendilerine
ilahi kelamdan bir pay
verildiği halde (şimdi)
asılsız muammalara ve
şeytani güçlere inananların ve hakikati inkara
şartlanmış
olanların,
müminlerden
daha doğru
yolda olduklarını iddia
edenleri
görmüyor
musun?

Bunlar Allah´ın lânetine uğramış kimselerdir. Allah
birine lânet
ederse ona
yardım
edecek birini bulamazsın.

Allahın lanetledikleri işte
bunlardır ve
Allah'ın lanetine uğrayan
kişi de kendisine yardım
edecek kimse bulamaz.

Allah´ın
la´netledi
ği; işte
onlardır.
Allah´ın
la´netledi
ği kişiye
sen yardımcı bulamazsın.

=أ َ ْمyoksa =لَ ُه ْمonların var
َصيب
ِ =نbir payı mı
 ْال ُم ْل ِك,, َ= ِمنmülkten =فَإِذًاöyle olsaydı
َيُؤْ تُون,,= َلvermezlerdi
اس
َ َّ=النinsanlara

Yoksa onların Allah´ın
mülkünde
bir payları
mı var?
Eğer öyle
olsaydı, insanlara bir
çekirdek kırıntısı bile
vermezlerdi.

Yoksa onlar
(Allahın) hükümranlığına
ortak mıdırlar? Ama
(eğer öyle
olsaydı), onlar başkasına
bir hurma
çekirdeği(ni
dolduracak)

Yoksa
onların
mülkten
bir payı
mı var?
Öyle olsaydı; onlar insanlara bir
çekirdek
parçası

..
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(Bizi) dinle,
bize katlan!
deselerdi, bu
onların gerçekten yararına ve daha
dürüstçe bir
davranış
olurdu: ama
hakikati reddettikleri için
Allah onları
lanetledi; zira
onların inandıkları, basit
birkaç şeyden ibarettir.
Siz ey (geçmişte) kendilerine vahiy
bahşedilmiş
olanlar!
(Şimdi), sahip olduğunuz (hakikati)
tasdik edici
olarak indirdiğimiz vahye inanın ki
ümitlerinizi
boşa çıkarmayalım ve
onları sona
erdirmeyelim, tıpkı
Sebti ihlal
eden o toplumu lanetlediğimiz gibi;
zira Allahın
irade ettiği
şey mutlaka
icra edilir.

onlara
la´net etmiştir.
Onların
ancak
pek azı
iman
eder.

Ey kitab
verilenler;
Biz bir takım yüzleri silip
de enselerine çevirmezden veya
onları
Ashab-ı
Sebit´i
la´netledi
ğimiz gib
la´netlem
ezden
önce, gelin de elinizdekini
doğrulayıcı olarak indirdiğimize
iman
edin. Allahın emri
daima
yapılagelmiştir.
Allah;
kendisine
ortak
koşmayı
bağışlamaz.
Bundan
başkasını
dilediğine
bağışlar.
Allah´a
ortak koşan kimse, hiç
şüphesiz
pek büyük bir
günahla
iftira etmiş olur.
Bakmaz
mısın şu
kendilerini temize
çıkaranlara? Halbuki dilediğini temize çıkaran
yalnız Allah´tır. Ve
kıl payı
zulme uğratılmazlar.
Bir bak;
Allah´a
karşı nasıl yalan
uyduruyorlar?
Apaçık bir
günah
olarak bu,
yeter.
Kendilerine kitab
verilmiş
olanların
puta ve
tağut´a
inanıp,
küfredenlere: Bunlar
mü´minler
den daha
doğru
yoldadırlar, dediklerini
görmedin
mi?

Kelime Meali

kadar bile bir bile verşey vermez- mezlerdi.
lerdi!

=أ َ ْمyoksa
َسدُون
ُ = َي ْحonları kıskanıyorlar mı
اس
َ =yüzünden
َ َّ=النinsanlara علَ ٰى
آتَا ُه ُم..= َماverdiği (vahiyler)
ْ َف..= ِم ْنlütfundan
َّ =Allah’ın ض ِل ِه
ُاّٰلل
=فَقَ ْدoysa =آت َ ْينَاbiz vermiş
=آ َلsoyuna da يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ= َو ْال ِح ْك َمةve hikmeti
= َوآت َ ْينَا ُه ْمve onlara vermiştik
= ُم ْل ًكاbir mülk ع ِظي ًما
َ =büyük

Yoksa onlar,
Allahın zenginlik ve cömertliğinden
başkalarına
bahşettiği
nimetleri dolayısıyla onları kıskanıyorlar mı?
Oysa biz İbrahim ailesine vahiy ve
hikmet bahşetmiş ve onlara güçlü bir
hükümranlık
vermiştik.

Yoksa Allah´ın bol
nimetinden verdiği insanları mı
çekemiyorlar?
Doğrusu
biz, İbrahim soyuna da
kitab ve
hikmet
verdik. Ve
onlara
büyük bir
nimet
bahşettik.

فَ ِم ْن ُه ْم
َآ َمن
َو ِم ْن ُه ْم
َّصد
َ
َو َك َف ٰى
بِ َج َهنَّ َم

Aralarında
ona (gerçekten) inananlar da vardı,
ondan yüz
çevirenler
de... Ve hiçbir şey cehennem
(ateşi) kadar
yakıcı olamaz!

Onlardan
bir kısmı
ona inandı, bir
kısmı da
ondan
yüz çevirdi. Çılgın ateş
olarak
cehennem yeter.
Şüphesiz
ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında
ateşe
atacağız.
Derileri
piştikçe
azabı
duysunlar
diye, derilerini değiştirip
yenileyeceğiz. Allah; Aziz,
Hakim
olandır.

..

,,

,,

Yoksa Allah´ın, lütfunun eseri
olarak insanlara bağışlamış olduğu imtiyazı çekemiyorlar, bu
yüzden onları kıskanıyorlar mı?
Oysa biz İbrahim´in soyundan gelenlere de
kitap ve
hikmet vermiş, kendilerine büyük
bir egemenlik bağışlamıştık.
Fakat İbra=onlardan
=kimi
him´in soyundan ge=inandı
=O(Hak Kitabı)na
lenlerin kimi
O´na inan=onlardan
=kimi de
dı, kimi de
=yüz çevirdi
=ondan
kendisine
sırt çevirdi.
=öylesine de yetti
Öylelerinin
hakkından
=cehennem
=çılgın alevli alevli cehennem gelir.
Hiç kuşku=Şüphesiz
suz ayetlerimizi inkâr
..
=inkâr edenleri
edenleri
ilerde ateşe
=ayetlerimizi
=yakında
atacağız.
=sokacağız
=bir ateşe
Derileri kavruldukça
=her
=piştikçe
azabın acısını duysun=derileri
=vereceğiz lar diye
kendilerine
=deriler
=onlara başka
başka deri=tadsınlar diye
=azabı ler giydireceğiz. Hiç
şüphesiz Al=şüphesiz
=Allah
lah üstün
iradelidir,
..
=daima üstündür
hikmet sa=hüküm ve hikmet sahibidir
hibidir.
..
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َم ْن

ِب ِه

,,

َم ْن
ُع ْنه
َ

,,

,,

,,

,,

يرا
ً س ِع
َ

,,

ِإ َّن
الَّذِينَ َكفَ ُروا
ِبآيَاتِنَا
ف
َ
َ س ْو
ص ِلي ِه ْم
َارا
ْ ُن
ً ن
ْ َض َج
ُكلَّ َما
ت
ِ ن
ُجلُود ُ ُه ْم
بَد َّْلنَا ُه ْم
َ
ُجلُودًا
غي َْرهَا
ِليَذُوقُوا
اب
َ َْالعَذ
إِ َّن
اّٰلل
َ َّ
ً ع ِز
يزا
َ ََكان
َح ِكي ًما
..

..

..

..
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يرا
ً =نَ ِقbir çekirdek zerresi bile
,,
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54

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

..

..

Mesajlarımızın doğruluğunu inkara
şartlanmış
onları zamanı geldiğinde
ateşe mahkum edeceğiz; derileri
her yanıp
döküldüğünde onları yeni derilerle
değiştireceğiz ki azabı
(tam olarak)
tadabilsinler.
Şüphe yok ki
Allah kudret
ve hikmet
sahibidir.
Buna mukabil, iman edip
doğru ve yararlı işlerde
bulunanları
içlerinde ırmaklar akan
hasbahçelere koyacağız,
orada sonsuza kadar
kalacaklar;
ve orada tertemiz eşlere
sahip olacaklar; (böylece)
onları sonsuz
mutluluğa
eriştireceğiz.

آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinanıp
ع ِملُوا
َ = َوyapanları da
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
سنُد ِْخلُ ُه ْم
َ =sokacağız
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينkalacaklardır =فِي َهاorada
=أ َ َبدًاsürekli =لَ ُه ْمkendilerine vardır
=فِي َهاorada =أ َ ْز َواجeşler de
َ = ُمtertemiz
ط َّه َرة
= َونُد ِْخلُ ُه ْمve onları sokacağız
= ِظ ًَّلbir gölgeye
ً ظ ِل
َ =(hiç güneş sızmayan) eşsiz
يَل

İman edip
iyi ameller
işleyenleri
de ilerde
içinde ebedi
olarak kalacakları, altından ırmaklar akan
cennetlere
yerleştireceğiz. Onlara orada el
değmemiş
eşler verilecek, kendileri koyu
gölgeler altına alınacaklardır.

=إِ َّنŞüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=يَأ ْ ُم ُر ُك ْمsize emreder
ت ُ َؤدُّوا..=أ َ ْنvermenizi
ت
ِ = ْاْل َ َمانَاemanetleri
أ َ ْه ِل َها..= ِإلَ ٰىehline = َو ِإذَاzaman
= َح َك ْمت ُ ْمhükmettiğiniz َ= َبيْنarasında
اس
ِ َّ=النinsanlar
ت َ ْح ُك ُموا..=أ َ ْنhükmetmenizi
= ِب ْال َع ْد ِلadaletle = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah = ِن ِع َّماne güzel
ُ =يَ ِعsize öğüt veriyor
ظ ُك ْم ِب ِهبِ ِه
= ِإ َّنdoğrusu َاّٰلل
َّ =Allah
س ِميعًا
ً ص
ِ = َبgörendir
َ .. َ= َكانişiten يرا

Allah size
emanetleri,
onları taşıyabilecek
olanlara
yüklemenizi
ve insanlar
arasında
hüküm verirken adalete uygun
hüküm
vermenizi
emreder.
Allah size
ne güzel
öğüt veriyor! Hiç
kuşkusuz
Allah işiten
ve görendir.

Allah, size
emanet edilen (şey)leri
ehil olanlara
tevdi etmenizi ve her ne
zaman insanlar arasında hüküm
verecek olursanız adaletle hükmetmenizi emreder. Allahın
size yapılmasını tavsiye ettiği
(şey), mutlaka en güzel
(şey)dir: Allah, kesinlikle
her şeyi işitendir, her
şeyi görendir.

أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=أ َ ِطيعُواitaat edin اّٰلل
َ َّ =Allah’a
= َوأ َ ِطيعُواitaat edin سو َل
ُ الر
َّ =Elçiye
= َوأُو ِليve sahibine = ْاْل َ ْم ِرbuyruk
= ِم ْن ُك ْمsizden olan =فَإ ِ ْنeğer
=تَنَازَ ْعت ُ ْمanlaşmazlığa düşerseniz
ش ْيء
َ ,,=فِيherhangi bir şeyde
ِ َّ ,,= ِإلَىAllah’a
ُ=فَ ُردُّوهonu götürün اّٰلل
سو ِل
ُ الر
َّ = َوve Elçiye = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َ=تُؤْ ِمنُونinanıyor

Ey müminler, Allah´a
itaat ediniz;
Peygambere ve sizden
olan devlet
yetkililerine
de itaat ediniz. Eğer
gerçekten
Allah´a ve
ahiret gününe inanmışsanız
herhangi bir
konuda anlaşmazlığa
düştüğünüzde o

Siz ey imana
ermiş olanlar! Allaha,
Peygambere
ve aranızdan
kendilerine
otorite emanet edilmiş
olanlara itaat
edin; ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu
Allaha ve
Peygambere
götürün, eğer
Allaha ve
Ahiret Günü-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

İman edip
salih
amel işleyenleri;
içinde
ebedi kalacakları,
altından
ırmaklar
akan
cennetlere koyacağız.
Onlara
orada tertemiz eşler vardır.
Onları
koyu bir
gölgeye
sokacağız.
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Şüphesiz
ki Allah;
size,
emanetleri ehline
vermenizi
ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle
hükmetmenizi
emreder.
Gerçekten Allah;
bununla
size ne
güzel
öğüt veriyor. Şüphesiz ki
Allah;
Semi´,
Basir
olandır.
Ey iman
edenler;
Allah´a itaat edin.
Rasule ve
sizden
olan emir
sahiblerine itaat
edin.
Eğer bir
şeyde
çekişirseniz; Allah´a ve
ahiret gününe
inanmışsanız
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ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َو ْاليَ ْو ِمve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret = ٰذَ ِل َكBu
= َخيْرdaha iyidir
س ُن
َ = َوأ َ ْحve daha güzeldir
ً =تَأ ْ ِوsonuç bakımından da
يَل

meselenin
çözümünü
Allah´a ve
Peygamber´e havale ediniz. Bu
sizin hesabınıza en
hayırlı ve en
iyi akıbet
vaad eden
bir tutumdur.
Gerek sana
..
=şunları görmedin mi
ve gerekse
senden ön..
..
=sanıyorlar da
cekilere in=kendilerinin
=inandıklarını dirilen kitaplara inandıklarını ileri
..
=indirilene
=sana
sürenleri
..
=indirilene
görmüyor
musun?
..
=ve senden önce
Bunlar karşı
çıkmakla,
=istiyorlar
tanımamakla emredil.. =hakem olarak başvurmak
dikleri Ta..
=Tağut’a (o azgın şeyta ğutun hakemliğine
na)
=oysa
=emredilmişti başvurmak
istiyorlar.
.. =inkâr etmeleri
=onu
Şeytan onları koyu bir
=istiyor
=Şeytan da sapıklığa
düşürmek
.. =onları saptırmak
istiyor.

ne (gerçekten) inanıyorsanız. Bu
(sizin için) en
hayırlısıdır
ve sonuç olarak da en iyisidir.

onun hallini Allah´a ve
Rasulüne
bırakın.
Bu; hem
hayırlı
hem de
netice itibariyle
daha güzeldir.

أَلَ ْم ت َ َر
َع ُمون
ُ إِلَى الَّذِينَ يَ ْز
أَنَّ ُه ْم
آ َمنُوا
ِب َما أ ُ ْن ِز َل
ِإلَي َْك
َو َما أ ُ ْن ِز َل
ِم ْن قَ ْب ِل َك
َي ُِريدُون
أ َ ْن َيت َ َحا َك ُموا
َّ إِلَى
ُ الطا
ت
ِ غو
َوقَ ْد
أ ُ ِم ُروا
أ َ ْن َي ْكفُ ُروا
ِب ِه
َ ش ْي
َّ ال
ُ ط
َُوي ُِريد
ان
ُضلَّ ُه ْم
ِ أ َ ْن ي
ض ََل ًل
َ =sapkınlıkla =بَ ِعيدًاiyice

Sen (ey
Peygamber),
sana ve senden öncekilere indirilene
inandıklarını
iddia eden,
(ama öte
yandan) şeytani güçlerin
hakimiyetine
teslim olmakta beis görmeyenlerin
farkında değil misin?
Halbuki, Şeytanın kendilerini derin
bir sapıklığa
yöneltmek istediğini görerek onu inkar
etmekle emrolunmuşlardı.

قِي َل,,= َوإِذَاdenince =لَ ُه ْمkendilerine Onlara
´Allah´ın indirdiğine ve
=ت َ َعالَ ْواgelin
Peygamأ َ ْنزَ َل,, َما,,= ِإلَ ٰىindirdiğine ُاّٰلل
َّ =Allah’ın ber´e geliniz´ dendiسو ِل
ğinde o
ُ الر
َّ ,,= َوإِلَىve Elçiye
münafıklaْت
َ = َرأَيgörürsün
rın senden
büsbütün
َ= ْال ُمنَافِقِينo ikiyüzlülerin
uzaklaştıklarını görürَصدُّون
ُ َ=يuzaklaştıklarını
sün.
ْ
عن َك
َ =senden
صد ُودًا
ُ =büsbütün uzaklaşmakla

Böylece her
ne zaman
kendilerine,
Allahın indirdiğine ve
Peygambere
gelin! denilse, bu ikiyüzlülerin senden nefretle
yüz çevirdiklerini görürsün.

Sana indirilene
ve senden önce
inidirilenlere;
inandıklarını iddia
edenleri
görmedin
mi? Küfretmeleri
emrolunmuş iken
Tağut´un
önünde
muhakeme edilmelerini
isterler.
Halbuki
şeytan,
onları
uzak bir
sapıklıkla
saptırmak
istiyor.
Onlara;
Allah´ın
indirdiğine ve
peygambere gelin, denilince;
münafıkların senden büsbütün
uzaklaştıklarını
görürsün.
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Peki, nasıl Fakat bu
Kendi işْف
َ =فَ َكيnasıl
oluyor da dünyada
ledikleri
kendi
elleri
yaptıkları
yüyüzünden
َ
صا َبتْ ُه ْم
َ أ..= ِإذَاbaşlarına gelince
ile işledikleri zünden (He- başlarına
kötülük yü- sap Günü) bir musiصي َبة
ِ = ُمbir felaket
zünden
başlarına fe- bet geldiْ قَدَّ َم..=بِ َماyaptıkları (kötülükler) yüzünd başlarına laket geldi- ğinde,
ت
bir musibet ğinde ne ola- nasıl heen =أ َ ْيدِي ِه ْمelleriyle =ث ُ َّمsonra hemen gelince sa- cak (onların men sana
na koşarak hali); o za- geldiler
وك
َ = َجا ُءsana gelirler
´Biz sadece man sana
de; gaiyilik
yapgelip
Allaha
ِ َّ ِ=بAllah’a mak, uz- yeminle, Bi- yemiz
َ=يَ ْح ِلفُونyemin ederler اّٰلل
sadece
laşma
sağzim
niyetiiyilik
َ
َّ
أ َر ْدنَا..= ِإ ْنbiz istedik diye = ِإلsadece lamak iste- miz, iyilik bir
etmek ve
miştik´ diye yapmak ve ara bulسانًا
َ = ِإ ْحiyilik etmek
Allah adına uyum sağla- maktan
ً= َوتَ ْوفِيقاve uzlaştırmak
yemin eder- maktan baş- ibaret idi,
ler.
ka bir şey
diye ye..
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َالَّذِين,,=أُو ٰلَئِ َكişte = َي ْعلَ ُمbilir
َّ =Allah
ُاّٰلل
قُلُوبِ ِه ْم,,فِي,,= َماkalblerinde olanı
ض
ْ =فَأَع ِْرaldırma ع ْن ُه ْم
َ =onlara
ْ = َو ِعonlara öğüt ver
ظ ُه ْم
= َوقُ ْلve söyle =لَ ُه ْمonların
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,=فِيiçlerine işleyecek
=قَ ْو ًلsöz = َب ِليغًاgüzel
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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min ediyorlar.
Onlar öyle kimsler
ki; kalblerindekini
Allah bilir.
Sen onlara aldırma da
öğüt ver.
Haklarında te´sirli
sözler
söyle.

Biz, hiçbir
peygamberi Allah´ın izniyle itaat
edilmekten başka
bir gaye
ile göndermedik.
Onlar
kendilerine yazık
ettikleri
zaman,
sana gelip Allah´tan
mağfiret
dileseler
ve peygamberleri de onlara mağfiret dileseydi elbette Allah´ı Tevvab vd
Rahim
olarak bulacaklardı.
Hayır,
Rabbına
andolsun
ki; aralarında çekiştikleri
şeylerde
seni hakem

س ْلنَا
َ أ َ ْر..= َو َماbiz göndermedik
سول
ُ  َر..= ِم ْنhiçbir elçiyi
=إِ َّلbaşka bir amaçla
َ ُ= ِليitaat edilmekten =بِإ ِ ْذ ِنizniyle
ع
َ طا
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َولَ ْوeğer =أَنَّ ُه ْمonlar
َ =zulmettikleri
= ِإ ْذzaman ظلَ ُموا
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerine
وك
َ = َجا ُءsana gelseler
=فَا ْست َ ْغفَ ُرواbağışlanma dileseler
َّ =Allah’tan
َاّٰلل
= َوا ْست َ ْغفَ َرve bağışlanmasını dileseydi
=لَ ُه ُمonların سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi de
=لَ َو َجد ُواelbette bulurlardı اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
=ت َ َّوابًاaffedici = َر ِحي ًماmerhametli

Biz gönderdiğimiz her
peygamberi, Allah´ın
izni ile, mutlaka kendisine itaat
edilsin diye
gönderdik.
Eğer onlar
nefislerine
zulmettiklerinde sana
gelerek Allah´tan af
dileselerdi
ve Peygamber de
onlar adına
af dileseydi,
Allah´ı tevbeleri kabul
edici ve
merhametli
olarak bulacaklardı.

Zira biz her
peygamberi,
ancak, Allahın izniyle
kendisine tabi olunsun
diye göndermişizdir.
Eğer onlar,
kendi kendilerine zulmettikten
sonra, sana
gelip Allahtan bağışlanma dileselerdi Peygamber de
onların bağışlanması
için dua etseydi, Allahın
tevbeleri kabul edici ve
bir rahmet
kaynağı olduğunu tereddütsüz
görürlerdi.

=فَ ََلhayır = َو َربِ َكRabin hakkı için
َيُؤْ ِمنُون,,= َلinanmış olmazlar
وك
َ يُ َح ِك ُم,,= َحت َّ ٰىseni hakem yapıp
ش َج َر
َ ,,= ِفي َماçekişmeli işlerde

Hayır, hayır!
Rabbine
andolsun ki,
onlar aralarında çıkan
anlaşmazlıklarda senin hakemliğine baş-

Ama hayır,
Rabbine andolsun ki onlar, (ey peygamber),
aralarında
anlaşmazlığa
düştükleri
her konuda
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Allah onların kalplerindeki kötü
duyguları iyi
bilir. Onlara
aldırış etme, öğüt
ver, kendileri hakkında
içlerine işleyecek etkili
sözler söyle
onlara.

değildi (diyecekler)?
Ama Allah
onların kalplerindeki her
şeyi bilir; o
halde kendi
hallerine bırak onları,
öğüt ver ve
onlarla durumları hakkında etraflıca konuş!
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=بَ ْينَ ُه ْمaralarında çıkan =ث ُ َّمsonra da
 َي ِجد ُوا,,= َلduymadan
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,=فِيiçlerinde
= َح َر ًجاbir burukluk
ْت
َ ضي
َ َق,,= ِم َّماsenin verdiğin hükme
س ِل ُموا
َ ُ= َويteslim olmadıkça
=ت َ ْس ِلي ًماtam bir teslimiyetle

vurmadıkça
sonra da
vereceğin
karara, gönüllerinde
hiçbir burukluk duymaksızın,
kesin bir
teslimiyetle
uymadıkça
mümin olamazlar.

seni hakem
yapmadıkça
ve sonra da
senin kararına kalplerinde hiçbir burukluk duymaksızın tam
bir teslimiyetle tabi olmadıkça, (gerçekten)
inanmış olmazlar.

= َولَ ْوeğer
 َكت َ ْبنَا..=أَنَّاdiye yazmış olsaydık
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara ا ْقتُلُوا..=أ َ ِنöldürün
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendinizi =أ َ ِوya da
ْ =çıkın
اخ ُر ُجوا
ار ُك ْم
ِ َ ِدي..= ِم ْنyurtlarınızdan
ُ فَ َعلُوه..= َماbunu yapmazlardı =إِ َّلhariç
=قَ ِليلpek azı = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
= َولَ ْوeğer =أَنَّ ُه ْمonlar
=فَ َعلُواyapsalardı
ُ ع
َظون
َ يُو..= َماöğütleneni
=بِ ِهkendilerine َ=لَ َكانelbette olurdu
= َخي ًْراdaha iyi =لَ ُه ْمkendileri için
َّشد
َ َ = َوأve daha =تَثْ ِبيتًاsağlam

Eğer onlara
«canlarınızı
feda ediniz»
ya da «yurtlarınızdan
çıkınız» diye emretmiş
olsaydık,
pek azı dışında, bunları yapamazlardı.
Oysa eğer
onlar kendilerine verilen öğütleri
tutsalardı,
bu haklarında hayırlı
ve güvenceli bir tutum
olurdu.

Fakat biz onlara Hayatlarınızı feda
edin! yahut
Yurtlarınızı
terk edin! diye emretmiş
olsaydık, çok
azı bunu yapardı. Oysa,
tavsiye edilen şeyi
yapmış olsalardı, bu, kesinlikle onların yararına
olurdu ve onları (imanlarında) daha
güçlü kılardı,

= َو ِإذًاo zaman
= َْلتَ ْينَا ُه ْمkendilerine verirdik
لَدُنَّا,,= ِم ْنkatımızdan =أ َ ْج ًراmükâfat
ع ِظي ًما
َ =büyük

O zaman
onlara tarafımızdan
büyük bir
mükäfat verirdik.

bu durumda
biz onlara
rahmetimizden büyük
bir mükafat
verirdik

= َولَ َهدَ ْينَا ُه ْمve onları iletirdik
ً ص َرا
طا
ِ =bir yola = ُم ْست َ ِقي ًماdoğru

Kendilerini
kesinlikle
doğru yola
iletirdik.

ve onları
dosdoğru bir
yola yöneltirdik.

= َو َم ْنkim =ي ُِط ِعitaat ederse
َّ =Allah’a سو َل
ُ الر
َّ = َوve Elçi’ye
َاّٰلل
ٰ
=فَأُولَئِ َكişte onlar = َم َعberaberdir
أ َ ْن َع َم,, َ=الَّذِينnimet verdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
َالنَّبِيِين,, َ= ِمنpeygamberler
َالصدِيقِين
ِ = َوsıddîklar
ُّ = َوالşehidler
اء
ِ َش َهد
َصا ِل ِحين
َّ = َوالve Salihlerle
َسن
ُ = َو َحne güzel =أُو ٰلَئِ َكonlar da
= َرفِيقًاarkadaştır

Allah´a ve
Peygamber´e itaat
edenler var
ya, bunlar
Allah´ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru kullarla,
şehidlerle
ve iyilerle
birlikte olurlar. Bunlar
ne iyi arkadaşlardır!
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= ٰذَ ِل َكbu ض ُل
ْ = ْال َفnimet
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tandır = َو َكفَ ٰىyeter
ِ َّ = ِبAllah ع ِلي ًما
اّٰلل
َ =bilen olarak
..
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Allaha ve
Peygambere
itaat edenler,
Allahın nimetlerini bağışladığı
kimselerden
olacaklardır:
peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikate
(hayatlarıyla)
şahitlik yapanlar ve dürüst ve erdemli olanlar:
işte böylelerininki ne güzel birlikteklik(ler)dir!
Bu Allah´ın Bu, Allahın
bağışıdır. lütfudur; ve
Allah her- hiç kimse Alşeyi yete- lahın sahip
rince bilir. olduğu bilgiye sahip
olamaz.

أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ُخذُواalın
= ِح ْذ َر ُك ْمkorunma(tedbirleri)nizi
=فَا ْن ِف ُرواsavaşa gidin
=ثُبَاتbölük bölük =أ َ ِوya da
=ا ْن ِف ُرواsavaşa gidin
= َج ِميعًاhep birlikte

Ey müminler savaş
hazırlıklarınızı yapınız
ve sonra da
ya bölük bölük ya da
hep birlikte
savaşa çıkınız.

Siz ey imana
ermiş olanlar! İster küçük guruplar
halinde ister
toplu halde,
savaşa giderken tehlikelere karşı
hazırlıklı
olun.

= َو ِإ َّنşüphesiz = ِم ْن ُك ْمiçinizden
=لَ َم ْنbir kısmı var ki
=لَيُبَ ِطئ َ َّنpek ağır davranır =فَإ ِ ْنeğer
صابَتْ ُك ْم
َ َ =أsize erişirse
صيبَة
ِ = ُمbir felaket =قَا َلder
أ َ ْن َع َم..=قَ ْدlütfetti de ُاّٰلل
َّ =Allah
ي
َ =bana أ َ ُك ْن..لَ ْم..=إِ ْذbulunmadım
َّ َعل
= َم َع ُه ْمonlarla beraber ش ِهيدًا
َ =hazır

İçinizde bu
görevi gayet
ağırdan
alanlar var.
Eğer bir
musibet
(başarısızlık- yenilgi)
ile karşılaşırsanız
´Allah bana
lütfetti de
onlarla birlikte bulunmadım´ der.

Aranızda
mutlaka geride kalanlar
olacak ve o
zaman, başınıza bir felaket geldiğinde, Onlarla birlikte bulunmamız Allahın bize bir
lütfudur! diyecekler.

= َولَئِ ْنeğer صابَ ُك ْم
َ َ =أsize erişirse
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
=فَضْلbir nimet اّٰلل
=لَ َيقُولَ َّنder = َكأ َ ْنsanki
ت َ ُك ْن,,=لَ ْمyokmuş gibi =بَ ْينَ ُك ْمsizinle
ُ= َو َب ْينَهkendisi arasında
= َم َودَّةhiç sevgi

Buna karşılık Allah size bir zafer
kazandıracak olursa
sanki daha
önce aranızda hiçbir
tanışıklık,
hiçbir dostluk yokmuş

Ama Allahtan
size bir zafer
ihsan edildiğinde, bu
kimseler, kuşkusuz sizinle kendileri arasında
bir sevgi/bağlılık sorunu olma-
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ta´yin
edip sonra haklarında
verdiği
hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı
duymadan kendilerini
tamamen
teslim
etmedikçe iman
etmiş olmazlar.
Şayet onlara;
Kendinizi
feda edin,
yahut
memleketinizden
çıkın, diye emretmiş olsaydık,
pek azı
müstesna
bunu
yapmazlardı.
Kendilerine öğüt
verilen
şeyleri
yerine getirseydiler
elbette
bu; haklarında çok
hayırlı ve
payidar
olma açısından
daha sağlam olurdu.
O takdirde onlara
katımızdan büyük bir
mükafat
verirdik.
Ve şüphesiz onları doğru
yola eriştirirdik.
Kim, Allah´a ve
peygambere itaat
ederse;
işte onlar,
şehidler
ve salihlerle birliktedirler.
Ne iyi arkadaştır
onlar.

Bu büyük
lütuf, Allah´tandır
. Allah;
her şeyi
bilici olarak kafidir.
Ey iman
edenler;
korunma
tedbirinizi
alın da silahlanarak, birlikler halinde veya
toptan seferber
olun.
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Aranızda
pek ağır
davranacak olanlar da var.
Size bir
musibet
geldiği
takdirde:
Allah bana gerçekten
lütfetti de
onlarla
beraber
bulunmadım der.
Şayet Allah´ın büyük bir
nimetine
mazhar
olursanız;
andolsun
ki, sizinle
bir dostluk ve tanışıklığı
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لَ ْيتَنِي,,=يَاkeşke ben de
ُ= ُك ْنتolsaydım da
= َم َع ُه ْمonlarla beraber
َ=فَأَفُوزkazansaydım =فَ ْو ًزاbir başarı
ع ِظي ًما
َ =büyük

gibi ´keşki
ben de onlarla birlikte
olsaydım da
ben de büyük başarıya erseydim´ der.

mış gibiKeşke onlarla birlikte olsaydık da o
büyük başarıdan (bir
pay) kapsaydık! diyeceklerdir.

=فَ ْليُقَاتِ ْلsavaşsınlar
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
َيَ ْش ُرون.. َ=الَّذِينsatanlar
َ = ْال َحيَاةhayatını =الدُّ ْنيَاdünya
ِ= ِب ْاْل ِخ َرةahireti karşılığında
= َو َم ْنkim =يُقَا ِت ْلsavaşır da
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
=فَيُ ْقت َ ْلöldürülür =أ َ ْوveya
ْ= َي ْغلِبgalib gelirse ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
=نُؤْ تِي ِهbiz ona vereceğiz
=أ َ ْج ًراbir mükâfat ع ِظي ًما
َ =büyük

Öyleyse
dünya hayatını ahiret
karşılığında
satanlar Allah yolunda
savaşsınlar.
Kim Allah
yolunda öldürülür veya galip gelirse biz ona
ilerde büyük
bir ödül vereceğiz.

Öyleyse, bu
dünya hayatını ahiret ile
takas etmek
isteyenler Allah yolunda
savaşsınlar!
Allah yolunda savaşan
herkese, ister öldürülmüş olsun ister zafer kazansın, zamanı geldiğinde büyük
bir mükafat
ihsan edeceğiz.
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yokmuş
gibi: Keşki onlarla
beraber
olsaydım
da ben de
büyük bir
başarıya
erişseydim, der.
O halde
dünya
hayatını
ahirete
satanlar,
Allah yolunda savaşsınlar.
Allah yolunda savaşan
kimse;
öldürülse
de, galip
gelse de
Biz, ona
büyük bir
mükafat
vereceğiz.

Niye Allah Nasıl olur da Siz ne
لَ ُك ْم,,= َو َماsize ne oldu ki
yolunda ve Allah yolun- oluyor da:
´Ey rabbi- da savaşma- Rabbıُ
َتُقَاتِلون,,= َلsavaşmıyorsunuz
miz, bizi şu yı ve Ey
mız, halkı
zalimlerin
Rabbimiz!
zalim
ِ
س ِبي ِل
,,
ي
ف
=yolunda
اّٰلل
=Allah
َّ
ِ
َ
yaşadığı
Bizi halkı za- olan şu
beldeden lim olan bu şehirden
َضعَفِين
ْ َ = َو ْال ُم ْستve zayıf
çıkar, bize topraklardan bizi kurالر َجا ِل
ِ س
َ ِ= َوالنkadın katından bir kurtar(ıp öz- tar, katınِ ,, َ= ِمنerkek اء
kurtarıcı,
gürlüğe ka- dan bize
ان
ِ َ= َو ْال ِو ْلدve çocuklar (uğrunda)
kendi katın- vuştur) ve
bir sahib
dan
bir
desrahmetinle
َ َيقُولُون,, َ=الَّذِينdiyen = َربَّنَاRabbimiz tekçi gön- bizim için bir gönder,
bir yarder´
diye
koruyucu
ve
dımcı yolٰ
َ
ْ
ْ
=أخ ِر ْجنَاbizi çıkar  َه ِذ ِه,,= ِمنşu
yalvaran
destek ola- la, diyen;
َّ =zalim
ezilmiş er- cak bir yar- zavallı
= ْالقَ ْريَ ِةkentten الظا ِل ِم
kekler, ka- dımcı gön- çocuklar,
=أ َ ْهلُ َهاhalkı لَنَا,,اج َع ْل
ْ = َوbize ver dınlar ve der! diye yal- erkekler
çocuklar uğ- varan çaresiz ve kadınلَد ُ ْن َك,,= ِم ْنkatından = َو ِليًّاbir koruyucu runda sa- erkekler, ka- lar uğvaşmıyor- dınlar ve ço- runda ve
لَنَا,,اج َع ْل
ْ = َوbize ver
sunuz.
cuklar için
Allah yosavaşmayı
lunda saلَد ُ ْن َك,,= ِم ْنkatından
reddedersi- vaşmıniz?
yorsuيرا
ً َص
ِ =نbir yardımcı
nuz?
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Müminler İmana ermiş İman
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
Allah yolun- olanlar Allah edenler
da, kafirler- yolunda sa- Allah yoُ
َ
َ=يُقاتِلونsavaşırlar
se Tağut
vaşırlar, ha- lunda sa(şeytan)
uğkikati inkara vaşırlar.
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
runda sava- şartlanmış Küfür
 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler de
şırlar. O
olanlar ise edenler
halde şey- şeytani güç- ise, Tağut
َ=يُقَا ِتلُونsavaşırlar
tanın dost- ler uğrunda. yolunda
larıyla sa- O halde Şey- harbederسبِي ِل
َ ..=فِيyolunda
vaşınız.
tanın dostla- ler. O
Çünkü şey- rına karşı
halde
َّ
ُ =الطاTağut
ت
ِ غو
tanın hilesi savaşın;
şeytanın
düzeni
zaŞeytanın
hile
dostlarıyُ
=فَقَاتِلواo halde savaşın
yıftır.
ve tuzakları la savakesinlikle za- şın. Şüpَ ش ْي
َّ =الşeytanın
=أ َ ْو ِليَا َءdostlarıyla ان
ِ ط
yıftır.
hesiz ki
şeytanın
=إِ َّنşüphesiz َ= َك ْيدhilesi
hilesi zaَ ش ْي
َّ =الşeytanın
ان
yıftır.
ِ ط
ض ِعيفًا
َ .. َ= َكانzayıftır
..
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Daha önce Kendilerine Kendileriت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi
kendilerine Ellerinizi çe- ne: Elleri´savaştan kin, namazla- nizi saَّ
َ
قِي َل,, َالذِين,,=إِلىdenilenleri
uzak durun, rınızda dik- vaştan
َ
ُّ
ُ
=ل ُه ْمkendilerine (=كفواsavaştan) çekin namazı kılın katli ve daim çekin,
ve zekatı olun, arındı- namazı
=أ َ ْي ِديَ ُك ْمellerinizi = َوأَقِي ُمواkılın
verin´ direk- rıcı (mali)
kılın, zetifi verilmiş yükümlülü- katı verin,
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوآتُواverin
olanları
ğünüzü yeri- denilmiş
görmüyor ne getirin!
olanlara
َّ =zekatı ب
َ الز َكاة
َ ِ ُكت,,=فَلَ َّماyazılınca musun? denilenler- bakmaz
Şimdi üzer- den haberdar mısın?
علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine = ْال ِقتَا ُلsavaş
lerine farz değil misiŞimdi onkılınınca,
niz?
Ama
onların üze= ِإذَاhemen =فَ ِريقbir grup
onların; Al- lara (Allah
rine salah´tan
koryolunda)
savaş farz
ْ
= ِمن ُه ْمiçlerinden
kar gibi ya vaşmaları
kılınınca;
da bundan emredilir em- içlerinden
َ=يَ ْخش َْونkorkmaya başladılar
bile daha redilmez, ba- bir grup
َّ
س
ا
ن
ال
=insanlardan
fazla, insan- zısı, Allahtan Allah´tan
َ
lardan kor- korkması ge- korkar giِ َّ =Allah’tan
= َك َخ ْش َي ِةkorkar gibi اّٰلل
kan bir gru- rektiği gibi - bi, hatta
bu «Ey
hatta daha daha şid=أ َ ْوhatta َّشد
َ َ =أdaha fazla
Rabbimiz büyük bir
detli bir
niye üzeri- korkuyla- in- korku ile
ً= َخ ْشيَةkorkuyla = َوقَالُواdediler
mize sasanlardan
insanlarvaşmayı
korkmaya
dan kor= َربَّنَاRabbimiz = ِل َمniçin
farz kıldın, başlar ve Ey kuyorlar.
bize biraz Rabbimiz!
Bunlar:
ْت
َ = َكتَبyazdın علَ ْينَا
َ =bize
daha müh- Neden bize Ey Rab= ْال ِقتَا َلsavaş
let tanısay- savaşmayı bımız,
dın olmaz emrettin?
üzerimize
أ َ َّخ ْرتَنَا,,=لَ ْو َلbizi erteleseydin
mıydı?»
Keşke bize şu savaşı
dediler. On- biraz mühlet niye farz
= ِإلَ ٰىkadar =أ َ َجلbir süreye
lara de ki; verseydin! kıldın?
derler. De ki: Ne olurdu
=قَ ِريبyakın =قُ ْلde ki ع
ُ = َمتَاgeçimi «Dünya
zevki kısa Bu dünyanın bizi yakın
sürelidir.
keyfi ve ra- bir gele=الدُّ ْنيَاdünya =قَ ِليلazdır
Ahiret ise hatlığı çok ceğe kaُ = َو ْاْل ِخ َرةahiret = َخيْرdaha iyidir sakınanlar kısa ömürlü- dar geri
için daha dür ama ahi- bırakayhayırlıdır. ret, Allaha
dın, dedi= ِل َم ِنkimse için =اتَّقَ ٰىkorunan
Orada kıl karşı sorum- ler. Onlaْ ُ ت,,= َو َلsizeh aksızlık edilmez payı bile luluklarının ra de ki:
َظلَ ُمون
haksızlığa bilincinde
Dünyanın
ً ِ =فَتkıl kadar
يَل
uğramazsı- olanlar için geçimi
,,
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nız.»

en iyisidir,
çünkü hiç biriniz, kıl kadar haksızlığa uğramayacaksınız.

azdır.
Ahiret ise,
müttakiler
için elbet
daha hayırlıdır.
Ve kıl kadar haksızlığa
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uğratılmayacaksınız.
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=أ َ ْينَ َماnerede =ت َ ُكونُواolsanız
=يُد ِْر ْك ُك ُمyine sizi bulur ُ= ْال َم ْوتölüm
 ُك ْنت ُ ْم..= َولَ ْوbulunsanız
ب ُُروج..=فِيkaleler içinde de
شيَّدَة
َ = ُمsağlam = َو ِإ ْنeğer
ص ْب ُه ْم
ِ ُ =تonlara erişirse
سنَة
َ = َحbir iyilik =يَقُولُواderler
= ٰ َه ِذ ِهbu  ِع ْن ِد..= ِم ْنtarafındandır
ِاّٰلل
َّ =Allah = َوإِ ْنeğer
ص ْب ُه ْم
ِ ُ =تonlara erişirse
س ِيئَة
َ =bir kötülük =يَقُولُواderler
= ٰ َه ِذ ِهbu
ِك
َ  ِع ْند..= ِم ْنsenin yüzündendir
=قُ ْلde ki = ُكلhepsi
ِ َّ =Allah
 ِع ْن ِد..= ِم ْنtarafındandır اّٰلل
=فَ َما ِلne oluyor ki = ٰ َهؤ َُل ِءbu
= ْالقَ ْو ِمtopluma
َيَ َكاد ُون..= َلyanaşmıyorlar
َ= َي ْفقَ ُهونanlamaya = َحدِيثًاsöz

Nerede
olursanız
olun, surlarla tahkim
edilmiş kalelerin içinde bile olsanız, ölüm
sizi bulur.
Eğer onlar
bir iyilikle
karşılaşırlarsa ´bu Allah´tandır´
derler, ama
başlarına
bir kötülük
gelirse ´bu
senin yüzündendir´
derler. Onlara de ki;
"Hepsi Allah´tandır."
Niye bu
adamlar
kendilerine
söylenen
sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

Nerede olursanız olun,
ölüm gelip
sizi bulacaktır, göğe
yükselen kulelerde olsanız bile. Onlar güzel şeylere kavuştuklarında,
bazıları Bu
Allahtandır!
derler; ama
başlarına bir
kötülük gelince, Bu senin yüzündendir (ey
arkadaş)! diye feryat
ederler. De
ki: Hepsi Allahtandır! O
halde bu insanlara ne
oluyor da
kendilerine
bildirilen hakikati kavramaya yanaşmıyorlar?

Nerede
olursanız
olun, sağlam kaleler içinde
dahi olsanız
ölüm sizi
bulacaktır. İman
etmeyenlere bir
iyilik gelirse: Bu,
Allah´tandır
. Bir kötülük erişirse de: Bu
senin yüzündendir, derler. De ki:
Hepsi Allah tarafındandır.
Bunlara
ne oluyor
ki hiçbir
sözü anlamaya
yanaşmıyorlar?

صا َب َك
َ َ أ,,= َماsana gelen
سنَة
َ  َح,,= ِم ْنher iyilik
ِاّٰلل
َّ ,, َ=فَ ِمنAllah’tandır
صابَ َك
َ َ أ,,= َو َماsana gelen
س ِيئَة
َ ,,= ِم ْنher kötülük de
نَ ْف ِس َك,,=فَ ِم ْنkendi(günahın yüzü)ndendi
r َاك
َ س ْلن
َ = َوأ َ ْرseni gönderdik
ً س
اس
ُ = َرelçi
ِ َّ= ِللنinsanlara ول
= َو َك َف ٰىyeter ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah
ش ِهيدًا
َ =şahid olarak

Karşına çıkan her iyilik Allah´tandır.
Başına gelen her kötülük de
kendindendir. Biz seni
insanlara
peygamber
olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah
yeter.

Başına her
ne iyilik gelirse (bu) Allahtandır; başına her ne kötülük gelirse
(bu da) senin
kendindendir. Seni (ey
Muhammed!)
bütün insanlığa bir elçi
olarak gönderdik ve hiç
kimse (buna)
Allahın şahitliği gibi şahitlik yapamaz.

Sana gelen her
iyilik, Allah´tandır
. Sana
gelen her
fenalık da
kendindendir.
Seni insanlara
elçi olarak gönderdik.
Buna şahid olarak
Allah yeter.

= َم ْنkim =ي ُِط ِعitaat ederse
سو َل
ُ الر
َّ =Elçi’ye ْ=فَقَدmuhakkak ki
َ َ =أitaat etmiş olur اّٰلل
ع
َ طا
َ َّ =Allah’a
= َو َم ْنkim de =ت َ َولَّ ٰىyüz çevirirse
َاك
َ س ْلن
َ أ َ ْر..=فَ َماbiz seni göndermedik
ً = َح ِفيbekçi
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine ظا

Kim Peygambere itaat ederse
Allaha itaat
etmiş olur;
yüz çevirenlere gelince;
Biz seni onlara bekçilik
yapman için
göndermedik.

Rasüle itaat eden;
Allah´a itaat etmiş
olur. Kim
de yüz
çevirirse;
Biz, seni
onlara koruyucu
göndermedik.

َ
عة
ََويَقُولُون
َ طا
فَإِذَا َب َر ُزوا
ِك
َ ِم ْن ِع ْند
َّت
َ بَي
َ
طائِفَة
ِم ْن ُه ْم
َ
غي َْر
الَّذِي تَقُو ُل
ب
َّ َو
ُ ُ يَ ْكت
ُاّٰلل
ََما يُ َب ِيتُون
ض
ْ فَأَع ِْر
ع ْن ُه ْم
َوتَ َو َّك ْل
َ
ِاّٰلل
َو َك َف ٰى
َّ علَى
َ
ً َو ِك
ِ َّ ِب
اّٰلل
يَل

Onlar, Biz
sana itaat
ediyoruz.
Derler, ama
yanından
uzaklaştıklarında, içlerinden bir
kısmı, gecenin karanlığında, senin
dile getirdiğin
(inançlar)dan
başka şeyler
tasarlarlar;
ve Allah onların böyle
gece karanlığında tasarladıkları her
şeyi kaydeder. O halde
kendi başlarına bırak onları ve yalnızca Allaha
güven; zira
hiç kimse Allah kadar
güvene layık
olamaz.
Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı?
Eğer o, Allahtan başka
birinden
gelmiş olsaydı onda
mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!

Sana;
peki, derler. Yanından
ayrıldıktan sonra
da içlerinden bir
grup sana
söylediklerini hilafına geceleyin plan
kurarlar.
Allah gece tasarladıklarını
yazıyor.
Onlara
aldırış
etme. Allah´a tevekkül et.
Vekil olarak Allah
yeter.
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Kim peygambere itaat ederse
Allah´a itaat
etmiş olur.
Kim ona sırt
çevirirse
bilsin ki biz
seni onların
başına korucu olarak
göndermiş
değiliz.
Yüzüne
=derler
=peki
karşı ´peki´
derler. Fa,,
=ama çıkınca
kat onların
bir gurubu
,,
=yanından
yanından
=geceleyin kurarlar
ayrıldıktan
sonra gece=birtakımı
=içlerinden
leyin aleyhinde sana
=tersini
verdikleri
sözle bağ,,
=söylemiş olduğunun
daşmayan
komplolar
=Allah
=yazmaktadır
kurarlar. Hiç
,, =geceleyin ne düşünüp kurduk şüphesiz Allah onların
geceleri
larını
=sen aldırma
kurdukları
=onlara
=dayan
komploları
yazıyor.
,,
=Allah’a
=yeter
Sen onlara
aldırış et=Allah
=vekil olarak
me, Allah´a
güven. Vekil
olarak Allah
sana yeter.
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َيَتَدَب َُّرون..=أَفَ ََلdüşünmüyorlar mı?
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı = َولَ ْوeğer
َ= َكانolsaydı  ِع ْن ِد..= ِم ْنtarafından
ِ َّ =Allah’tan
َ =başkası اّٰلل
غي ِْر
=لَ َو َجد ُواbulurlardı =فِي ِهonda
ْ =birbirini tutmaz
اختِ ََلفًا
يرا
ً = َك ِثçok şey

Bunlar
Kur´an´ı hiç
incelemiyorlar mı? Eğer
o Allah´tan
başkası tarafından
gelmiş olsaydı, içinde mutlaka
birçok çelişkiler bulurlardı.

 َجا َء ُه ْم,,= َو ِإذَاonlara gelse
=أ َ ْمرbir haber  ْاْل َ ْم ِن,, َ= ِمنgüven
=أ َ ِوveya ف
ِ = ْالخ َْوkorkuya dair
عوا
ُ =أَذَاyayarlar =بِ ِهonu
= َولَ ْوhalbuki ُ= َردُّوهonu götürselerdi
سو ِل
ُ الر
َّ ,,=إِلَىElçi’ye

Onlar güvene ya da
korkuya ilişkin bir haber alınca
onu hemen
yayarlar.
Oysa eğer o
haberi peygambere ya
da başla-
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Onlar savaş
veya barış ile
ilgili herhangi
bir (gizli) konuda bilgi
sahibi olduklarında onu
dışarıya yayarlar; halbuki onu
Peygambere

Onlar hala Ku´an´ı
gereği gibi düşünmeyecekler
mi? Eğer
o, Allah´tan
başkası
tarafından gelseydi,
muhakkak ki
içinde
birbirini
tutmayan
bir çok
şeyler bulurlardı.
Kendilerine güven
ve korkuya dair bir
haber
geldiğinde; onu
yayarlar.
Halbuki o
haberi
peygam-
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rındaki ken- ve müminler
أُو ِلي,,= َو ِإلَ ٰىve sahiplerine
di yetkilileri- arasından
ne götürse- kendilerine
= ْاْل َ ْم ِرbuyruk = ِم ْن ُه ْمaralarındaki
ler, arala- otorite emaَ
rındaki yo- net edilmiş
ُ=لعَ ِل َمهbilirlerdi
rum yapolanlara arُ ِيَ ْست َ ْنب,, َ=الَّذِينişin içyüzünü araştır maya yete- zetmiş olsaُطونَه
nekli olanlar lardı, gizli
anlar ه ْم
ُ = ِم ْنonun ne olduğunu
onun mahi- bilgiler elde
yetini anlar- etmekle uğ= َولَ ْو َلeğer olmasaydı ض ُل
ْ َ=فlütfu lardı. Eğer raşanlar
Allah´ın
onu(nla ilgili
ِ َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
اّٰلل
َ =size
üzerinizdeki olarak ne
lütfu ve
yapılması
ُ= َو َر ْح َمتُهve rahmeti
rahmeti ol- gerektiğini)
َ ش ْي
َّ =الşeytana masaydı, mutlaka bilir= َلت َّ َب ْعت ُ ُمuyardınız َطان
küçük bir
lerdi. Ama
ً =قَ ِلpek azınız
azınlık dı- Allahın size
=إِ َّلhariç يَل
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

şında hepiniz şeytana
uyardınız.
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yolun=فَقَاتِ ْلsavaş سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda Allah
da savaş.
Sen sadece
ِاّٰلل
َّ =Allah
kendinden
َّ
sorumlusun.
ُ
َ
َ
ف
ل
ك
ت
..
ل
=sen
sorumlu
değilsin
ُ
Müminleri
= ِإ َّلbaşkasından س َك
َ =نَ ْفkendinden de savaşmaya teşvik
ض
ِ = َو َح ِرteşvik et
et de ola ki
Allah kafirَ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananları da
lerin ağır
baskılarını
سى
َّ =Allah
َ =umulur ki ُاّٰلل
َ ع
geri püskürْ
tür. Hiç
َ
ُ
ْ
ف
َّ يَك..=أنkırar س
َ =بَأgücünü
kuşkusuz
َّ
 َكفَ ُروا.. َ=الذِينkâfirlerin ُاّٰلل
َّ = َوAllah’ın Allah´ın
kahrı, öldürücü darbeُّ شد
َ َ =أdaha güçlü سا
ً ْ = َبأbaskını
si pek şidً =تَ ْن ِكcezası detlidir.
ُّشد
َ َ = َوأdaha çetindir يَل
..
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= َم ْنkim = َي ْشفَ ْعdestek olursa
ًسنَة
َ =güzel bir (işe)
َ شفَا
َ  َح,,ًعة
ُلَه,,=يَ ُك ْنonun da vardır
َصيب
ِ =نbir payı = ِم ْن َهاo işten
= َو َم ْنkim =يَ ْشفَ ْعdestek olursa
ًسيِئَة
َ =kötü bir (işe) =يَ ُك ْنolur
َ شفَا
َ ,,ًعة
ُ=لَهonun da = ِك ْفلbir payı
= ِم ْن َهاo işten ُاّٰلل
َّ ,, َ= َو َكانAllah
 ُك ِل,,علَ ٰى
َ =şeyi
َ =her ش ْيء
= ُم ِقيتًاgözetip karşılığını verendir

Kim iyi bir
işe aracı
olursa kendisinin de o
iyilikte bir
payı olur.
Kim bir kötülüğe aracı
olursa onun
da kötülükte
bir sorumluluk payı
olur. Allah
herşeyin
karşılığını
verir.

= َوإِذَاzaman = ُح ِييت ُ ْمselamlandığınız
=بِتَ ِحيَّةbir selam ile
=فَ َحيُّواsiz de selam verin
َسن
َ = ِبأ َ ْحdaha güzeliyle = ِم ْن َهاondan
=أ َ ْوyahut = ُردُّوهَاaynen iade edin
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
 ُك ِل..علَ ٰى
َ =şeyi
َ .. َ= َكانher ش ْيء
= َح ِسيبًاhesaplayandır

Size bir selam verildiğinde ona
daha güzeli
ile ya da
aynısı ile
karşılık veriniz. Hiç
kuşkusuz
Allah her
şeyi hesaba
katar.
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..

َّ =Allah (ki) = َلyoktur َ= ِإ ٰ َلهtanrı Kendisinُاّٰلل
den başka
ilah olmaَّ=إِلbaşka = ُه َوO’ndan
yan Allah,
ُ=لَيَ ْج َمعَنَّك ْمsizi bir araya toplayacaktır sizleri geleceği kuşkuيَ ْو ِم,,= ِإلَ ٰىgününde = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet suz olan Kıyamet günü
ْب
َ  َري,,= َلşüphe olmayan
kesinlikle bir
araya geti=فِي ِهkendinde = َو َم ْنkim olabilir?
recektir. Aldaَ
صدَ ُق
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan lah´tan
ْ =أdaha doğru ِاّٰلل
ha doğru
sözlü kim
= َحدِيثًاsözlü
olabilir?
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=فَ َماne oldu ki =لَ ُك ْمsize
=فِيhakkında َ= ْال ُمنَافِقِينmünafıklar
= ِفئَتَي ِْنiki gruba ayrıldınız
َّ = َوoysa Allah
ُاّٰلل
س ُه ْم
َ =أ َ ْر َكonları baş aşağı etmiştir
= ِب َماişlerden dolayı سبُوا
َ = َكyaptıkları
َ=أَت ُ ِريدُونmi istiyorsunuz?
ت َ ْهد ُوا..=أ َ ْنdoğru yola iletmek
= َم ْنkimseyi ض َّل
َ َ =أsaptırdığı
َّ =Allah’ın = َو َم ْنbirini
ُاّٰلل
ض ِل ِل
ْ ُ=يsaptırırsa ُ=ا َّّٰللAllah
َت َ ِجد..=فَلَ ْنartık bulamazsınız
ً س ِب
ُ=لَهonun için يَل
َ =bir yol
..
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Niye münafıklar hakkında iki
gruba ayrılıyorsunuz?
Oysa Allah,
onları iki
yüzlü tutumlarından dolayı aşağılığa mahkum
etmiştir. Allah´ın saptırdığını, siz
doğru yola
mı iletmek
istiyorsunuz? Allah´ın saptırdığına
sen çıkış
yolu bulamazsın.

İbn Kesir

bere veya
mü´min
kumandanlara
götürselerdi; onlar, ondan
ne gibi
netice çıkaracaklarını bilirlerdi.
Eğer üzerinizde Allah´ın nimet ve
rahmeti
olmasaylütfu ve rah- dı; pek
meti saye- azınız
sinde aramüstesnızdan çok na, şeyaz kimse
tana uyşeytanın ar- muş gitdına takılmiştiniz.
mıştır.
O halde sen Allah yoAllah yolun- lunda sada savaş
vaş. Sen,
çünkü sen, ancak
yalnızca
kendinkendi nefsin- den soden sorum- rumlusun.
lusun ve
İman
müminleri
edenleri
ölüm korku- de savasunu yenme- şa teşvik
leri için teşvik et. Umuet! Allah, ha- lur ki Alkikati inkara lah, küfkalkışanların redenlerin
gücünü kır- şiddet ve
maya muk- baskısını
tedirdir; çün- önler. Alkü Allah ira- lah´ın
desinde güç- kahrı da,
lü ve ceza- ibret alılandırmasın- nacak
da şiddetlidir. cezası da
pek şiddetlidir.
Kim haklı bir Kim, iyi
dava uğrun- işte aracıda üstün ça- lık ederba gösterir- se; ondan
se, onun ka- kendisine
zandıracağı bir pay
nimetlerden ayrılır.
bir pay ala- Kim de
caktır ve kim kötü bir
de haksız bir şeyde
dava için
aracılık
koşturursa, yaparsa;
sorumlulu- o kötülükğunun hesa- ten kenbını verecek- disine bir
tir: Çünkü Al- pay varlah, her şeyi dır. Allah,
gözetleyici- her şeye
dir.
hakkıyla
kadir ve
nazır´dır.
Bir selam al- Size bir
dığınızda
selam vedaha güzel rildiği
bir selam ile zaman;
karşılık verin ondan
veya (en
daha iyiazından)
siyle sebenzeri ile. lam verin.
Şüphesiz Al- Veya aylah her şeyin nısıyla
hesabını
mukabele
tutmaktadır. edin. Muhakkak ki
Allah, her
şeyin hesabını
arayandır.
Allah -ki
Allah
O'ndan baş- O´ndan
ka ilah yok- başka
tur- (gelece- ilah yokği) hakkında tur. Gelehiçbir şüphe ceğinden
olmayan Kı- şüphe
yamet Günü olmayan
sizi bir araya kıyamet
toplayacaktır. günü sizi
Kimin sözü mutlaka
Allahın sö- toplayazünden daha caktır. Aldoğru olabi- lah´tan
lir?
daha
doğru
sözlü kim
olabilir?
Allah onları Size ne
suçlarından oluyor ki;
dolayı (biz- münafıkzat) dışladığı lar hakhalde, müna- kında iki
fıklar hakkın- fırkaya
da nasıl mü- ayrıldıtereddit ola- nız? Albilirsiniz? Al- lah, onları
lahın sapıklık yaptıklaiçinde bırak- rından
tığı kimseyi dolayı
doğru yola başaşağı
getirmek mi etmiştir.
istiyorsunuz? Allah´ın
Oysa Allahın saptırdısapıklık için- ğını doğde bıraktıkla- ru yola
rına asla bir getirmek
çıkış yolu bu- mi istiyorlamazsın.
sunuz?
Allah´ın
saptırdığı
kimse
için, asla
yol bulamazsın.
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İbn Kesir

= َودُّواistediler
َت َ ْكفُ ُرون,,=لَ ْوsizin de inkâr etmenizi
= َك َماgibi
= َكفَ ُرواkendilerinin inkâr ettiği
َ=فَت َ ُكونُونki onlarla olasınız
س َوا ًء
َ =eşit
تَت َّ ِخذُوا,,=فَ ََلo halde edinmeyin
= ِم ْن ُه ْمonlardan =أ َ ْو ِليَا َءdostlar
= َحت َّ ٰىkadar
اج ُروا
ِ =يُ َهonlar göç edinceye
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواyüz çevirirlerse
=فَ ُخذُو ُه ْمonları yakalayın
ُ = َحيnerede
= َوا ْقتُلُو ُه ْمöldürün ْث
= َو َج ْدت ُ ُمو ُه ْمbulursanız
تَت َّ ِخذُوا,,= َو َلve tutmayın
= ِم ْن ُه ْمonlardan = َو ِليًّاne dost
يرا
ً َص
ِ ن,,= َو َلne de yardımcı

Onlar kendileri gibi sizin
de kâfir olmanızı arzu
ederler. Bu
yüzden Allah yolunda
hicret etmedikleri
sürece onlardan hiçbirini dost
edinmeyiniz. Eğer
yüz çevirirlerse onları
yakalayınız,
bulduğunuz
yerde öldürünüz, hiç
birini dost
veya müttefik edinmeyiniz.

Onlar, kendilerinin inkar
ettiği gibi, sizin de hakikati inkar etmenizi isterlerdi ki siz de
onlar gibi
olasınız. O
halde, Allah
rızası için zulüm ve kötülük diyarını
terk edinceye
kadar onları
kendinize
dost edinmeyin; ve eğer
(açık bir)
düşmanlığa
yönelirlerse,
onları nerede
bulursanız
yakalayın ve
öldürün. Onlardan hiç birini ne dost,
ne de hami
edinmeyin,

Kendileri
küfrettikleri gibi,
sizin de
küfretmenizi isterler. O
halde onlar, Allah
yolunda
hicret
edinceye
kadar içlerinden
dost
edinmeyin. Eğer
yüz çevirirlerse;
bulduğunuz yerde
onları öldürün ve
onlardan
ne bir
dost, ne
de bir
yardımcı
edinin.

= ِإ َّلancak hariç
َصلُون
ِ َي.. َ=الَّذِينsığınanlar
قَ ْوم..= ِإلَ ٰىbir topluma = َب ْينَ ُك ْمsizinle
= َو َب ْي َن ُه ْمkendileri arasında
= ِميثَاقandlaşma bulunan =أ َ ْوyahut
= َجا ُءو ُك ْمsize gelenler
ْ ص َر
ت
ِ = َحsıkılarak
ُور ُه ْم
ُ صد
ُ =yürekleri
يُقَاتِلُو ُك ْم..=أ َ ْنsizinle savaşmaktan
=أ َ ْوveya =يُقَا ِتلُواsavaşmaktan
=قَ ْو َم ُه ْمkendi toplumlarıyla = َو َل ْوeğer
=شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
َ َّسل
ط ُه ْم
َ َ=لonları salardı
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üstünüze
=فَلَقَاتَلُو ُك ْمsizinle savaşırlardı
=فَإ ِ ِنo halde
=ا ْعت َزَ لُو ُك ْمonlar sizden uzak dururlar
يُقَاتِلُو ُك ْم..=فَلَ ْمsizinle savaşmazlar
= َوأ َ ْلقَ ْواve isterlerse = ِإلَ ْي ُك ُمsizinle
سلَ َم
َّ =الbarış içinde yaşamak
 َجعَ َل..=فَ َماvermemiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ ُك ْمsize علَ ْي ِه ْم
َ =onların aleyhine
ً س ِب
يَل
َ =bir yol

Ancak sizinle kendileri
arasında
anlaşma
bulunan bir
millete sığınanlar müstesna. Sizinle savaşmaktan
veya kendi
milletleriyle
harp etmekten bunalarak size baş
vuranlar da
müstesnadır. Allah dileseydi onları size
musallat
ederdi de,
sizinle savaşırlardı.
Eğer sizden
uzak durur,
savaşmaz
ve size barış teklif
ederlerse,
Allah onlara
dokunmanıza izin vermez.

Eğer bir anlaşma ile
bağlı bulunduğunuz insanlarla ilişkisi olanlardan veya size yahut
kendi toplumlarına savaş açmak
(fikrin)den
kalplerine ürküntü geldiği
için size yaklaşanlardan
değillerse.
Halbuki Allah
onları sizden
daha güçlü
kılsaydı, mutlaka size savaş açarlardı. Ama onlar
sizi bırakır,
savaş açmaktan vazgeçer ve barış teklif
ederlerse, Allah onlara
zarar vermenize müsaade etmez.

Ancak sizinle
kendileri
arasında
bir anlaşma bulunan bir
millete
sığınanlar
ve sizinle
savaşmaktan
veya
kendi milletleriyle
harbetmekten
bunalarak
size başvuranlar
müstesnadır. Allah dileseydi; onları size
musallat
ederdi de
sizinle
savaşırlardı.
Eğer sizden uzak
durur, savaşmaz
ve size
barış teklif ederlerse; Allah, onlara dokunmanıza izin
vermez.
Diğerlerinin de
sizden ve
kendi milletlerinden güvende
olmayı istediklerini
göreceksiniz. Fitneciliğe
çağırıldıklarında
ona can
atarlar.
Eğer sizden uzak
durmazlar, barış
teklif etmezler ve
sizinle
savaşmaktan
geri durmazlarsa;
onları tutun ve
bulduğunuz yerde
öldürün.
İşte onların aleyhlerine, size apaçık
ferman
verdik.
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Bir de hem Hem sizden
َست َ ِجدُون
َ =bulacaksınız ki
sizden ve hem de kenhem de tut- di kavimleَ=آخ َِرينbaşkalarını da
tukları grup- rinden emin
tan yana
olmak isteد
ي
ُر
ي
=isterler
َِ ُون
güven için- yen, (ama)
يَأ ْ َمنُو ُك ْم,,=أ َ ْنsizden emin olmak
de olmak is- kötülük eğiteyen başka limi ile her
= َويَأ ْ َمنُواve emin olmak
birtakım
karşılaştıklakimselere rında kendi=قَ ْو َم ُه ْمkendi toplumlarından
rastlayalerini gözü
caksınız.
kapalı ona
 َما,,= ُك َّلher ne zaman
Bunlar ne kaptıran
fit- başkalarını(n
= ُردُّواgötürülseler  ْال ِفتْنَ ِة,,= ِإلَىfitneye zaman
neye, boz- da var oldugunculuğa ğunu) göreسوا
ُ =أ ُ ْر ِكbaş aşağı atılırlar
itilseler ona ceksiniz. O
ْ
َ
balıklama halde şayet
(=فِي َهاfitnenin) içine =فإِنeğer
dalarlar.
onlar sizi bıيَ ْعت َ ِزلُو ُك ْم,,=لَ ْمonlar sizden uzak durmaz Eğer bunlar rakmaz, sisizden uzak zinle barışa
lar = َوي ُْلقُواve istemezler
durmaz size yanaşmaz ve
barış teklifi üstünüzden
= ِإلَ ْي ُك ُمsizinle
getirerek
ellerini çeksavaştan el mezlerse,
َسل َم
َّ =الbarış içinde yaşamak
çekmezler- onları gördüse onları
ğünüz her
(= َو َي ُكفُّواsaldırıdan) çekmezlerse
yakalayınız yerde yakave nerede layın ve öldü=أ َ ْي ِد َي ُه ْمellerini
bulursanız rün: İşte size
=فَ ُخذُو ُه ْمonları yakalayın
öldürünüz. kendilerine
karşı karşı (saُ = َحيnerede Onlara
= َوا ْقتُلُو ُه ْمve öldürün ْث
size apaçık vaşmanız
bir yetki
için) apaçık
=ث َ ِق ْفت ُ ُمو ُه ْمbulursanız
verdik.
yetki verdikٰ
lerimiz bunُ
= َوأولَ ِئ ُك ْمişte öylelerine = َج َع ْلنَاverdik
lardır.
ُ=لَك ْمsize علَ ْي ِه ْم
َ =karşı
َ س ْل
طانًا
ُ =bir yetki = ُم ِبينًاaçık
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Bir müminin Hataen ol- Bir
َ َكان..= َو َماyoktur
diğer bir
madıkça bir mü´min´in
mümini
ölmüminin
diğer
= ِل ُمؤْ ِمنbir müminin
dürmesi dü- başka bir
mü´mini
 َي ْقت ُ َل..=أ َ ْنöldürmesi = ُمؤْ ِمنًاbir mümini şünülemez. mümini öl- hata dıBu ancak dürmesine şında ölَ = َخyanlışlık
yanlışlıkla asla izin veri- dürmesi
=إِ َّلdışında ً طأ
olabilir. Kim lemez. Bir
olur şey
= َو َم ْنkimsenin =قَت َ َلöldüren
yanlışlıkla mümini ha- değildir.
mümini taen öldüren Bir
َ = َخyanlışlıkla bir
= ُمؤْ ِمنًاbir mümini ً طأ
öldürürse kişi, mümin mü´min´i
bir bir canı öz- yanlışlıkla
ير
ُ =فَت َ ْح ِرazadetmesi = َرقَبَةbir köle mümin
köle azad gürlüğüne
öldürenin
etmesi
ve
kavuşturmak
bir
= ُمؤْ ِمنَةmümin = َو ِديَةbir diyet
ölünün aile- ve maktulün mü´min
sine diyet akrabalarına köleyi
سلَّ َمة
َ = ُمvermesi gerekir
ödemesi
diyet ödeazad et..
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..

..

..

..

..

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed
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mekle yümesi ve
أ َ ْه ِل ِه..= ِإلَ ٰىölenin ailesine de = ِإ َّلbaşka gerekir.
Eğer ölenin kümlüdür,
öldürüleailesi
diyeti
meğer
ki
onnin ailesi
َ
ْ
ْ
َ
صدَّقُوا
ي
..
ن
أ
=bağışlamaları
ن
إ
ف
=eğer
َّ َ
ِ
bağışlarsa lar bundan bağışlabu gereklilik vazgeçmiş madıkça
َ= َكانise قَ ْوم..= ِم ْنbir topluluktan
ortadan kal- olsunona teskar. Eğer lar.Maktulün, lim edilعد ُو
َ =düşmanınız olan =لَ ُك ْمsizin
ölü size
kendisi bir
miş bir
= َو ُه َوo (öldürülen) = ُمؤْ ِمنmümin düşman bir mümin olma- diyet
kavme
sına rağmen, ödemesi
ير
ُ =فَت َ ْح ِرazadetmek gerekir
mensub bir sizinle savaş gerekir.
mümin ise o halinde olan Öldürülen
= َرقَبَةbir köle = ُمؤْ ِمنَةmümin
zaman
bir topluluğa mü´min,
mümin
bir
mensup ise, düşmanı= َو ِإ ْنve eğer َ= َكانise
köle azad (diyet), mü- nız olan
قَ ْوم..= ِم ْنbir topluluktan = َب ْي َن ُك ْمsizinle etmek ge- min bir canı bir toplurekir. Eğer özgürlüğüne luktan
anlaşmalı kavuşturmak ise;
= َو َب ْي َن ُه ْمkendileri arasında
olduğunuz (ile sınırlı
mü´min
= ِميثَاقandlaşma bulunan
kavimden olacaktır);
bir köle
ise ailesine ama o, sizin azad et=فَ ِد َيةbir diyet سلَّ َمة
َ = ُمverilecek
fidye öde- anlaşma ile mek gemek ve
bağlı bulun- rekir. Şaأ َ ْه ِل ِه..= ِإلَ ٰىailesine
mümin bir duğunuz bir yet sizin
köle azad topluluğa
ile kendiير
ُ = َوتَ ْح ِرve azadetmek lazımdır
etmek ge- mensup ise leri ararekir. Bunla- (ödenecek sında
= َرقَبَةbir köle = ُمؤْ ِمنَةmümin
rı bulama- bedel), mü- andlaşma
yan kimse min bir canı bulunan
=فَ َم ْنkimsenin
Allah´ın
özgürlüğüne bir topluيَ ِج ْد..=لَ ْمbunları bulamayan
tevbesini
kavuşturma- luktan
kabul etme- nın yanında ise; aileصيَا ُم
ِ َ=فoruç tutması gerekir
si için ara- akrabalarına sine veriiki ay ödenecek bir lecek bir
ش ْه َري ِْن
َ =iki ay = ُمتَتَا ِب َعي ِْنardı ardına lıksız
oruç tutar. diyet(i de
diyet ve
Hiç
şüphekapsayacakmü´min
ً=ت َ ْوبَةtevbesinin kabulü için
siz Allah
tır). Fakat ye- bir köle
herşeyi bilir terli imkanla- azad etِ َّ =Allah
َ= ِمنtarafından اّٰلل
ve hikmet ra sahip ol- mek gesahibidir. mayan, (bu- rekir.
اّٰلل
=bilendir
َُّ .. َ= َو َكانAllah ع ِلي ًما
َ
nun yerine) Bunları
peş peşe iki bulama= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir
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Allah tarafından emredilen karşılık(tır) ve Allah gerçekten her şeyi
bilendir, hikmet sahibidir.
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= َو َم ْنher kim =يَ ْقت ُ ْلöldürürse
= ُمؤْ ِمنًاbir mümini = ُمتَعَ ِمدًاkasden
ُ=فَ َجزَ ا ُؤهonun cezası
= َج َهنَّ ُمcehennemdir
=خَا ِلدًاsürekli kalacağı =فِي َهاiçinde
ب
َّ =Allah
َ َض
ِ = َوغgazabetmiş ُاّٰلل
علَ ْي ِه
َ =ona ُ= َولَ َعنَهlanet etmiş
َّعد
َ َ = َوأve hazırlamıştır ُ =لَهonun için
عذَابًا
َ =bir azab ع ِظي ًما
َ =büyük

Kim bir
mümini bile
bile öldürürse onun cezası içinde
ebedi olarak
kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş,
lanet yağdırmış ve
kendisi için
büyük azap
hazırlamıştır.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِإذَاzaman ض َر ْبت ُ ْم
َ =savaşa çıktığınız
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..= ِفيyolunda اّٰلل
=فَتَبَيَّنُواiyi anlayın, dinleyin
تَقُولُوا..= َو َلdemeyin = ِل َم ْنkimseye
=أ َ ْلقَ ٰىveren = ِإلَ ْي ُك ُمsize
س ََل َم
َّ =الselam ْت
َ =لَسsen değilsin
= ُمؤْ ِمنًاmümin َ=ت َ ْبت َغُونgözeterek
ض
َ =geçici menfaatini
َ ع َر
= ْال َح َيا ِةhayatının =الدُّ ْن َياdünya
َّ =Allah’ın
َ=فَ ِع ْندçünkü yanında ِاّٰلل
= َمغَانِ ُمganimetler vardır يرة
َ = َك ِثçok
= َك ٰذَ ِل َكsiz de böyle = ُك ْنت ُ ْمidiniz
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden =فَ َم َّنlütfetti
َّ =Allah علَ ْي ُك ْم
َ =size
ُاّٰلل
=فَت َ َبيَّنُواO halde iyice anlayın
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
َت َ ْع َملُون..بِ َما.. َ= َكانyaptıklarınızı
يرا
ً = َخ ِبhaber almaktadır

Ey mümin- (O halde) siz
ler Allah yo- ey iman
lunda sava- edenler, Alşa çıktığınız lah yolunda
zaman iyice (sefere) çıkemin olma- tığınız zadan silah man karşıçekmeyiniz. laştığınız duSize selam rumu açıkça
verene,
kavramaya
dünya ha- çalışın ve siyatının ma- ze barış teklif
lına göz di- edene bu
kerek ´sen dünyevi hamü´min de- yatın gelip
ğilsin´ de- geçici kameyiniz. Zi- zançlarına
ra asıl bol duyduğunuz
ganimetler (özlem ve)
Allah katın- isteklerle
dadır. Bir Sen mümin
zamanlar değilsin! desiz de öyle meyin. Çünidiniz de Al- kü asıl kalah´ın lütfu zanç Allah
ile mümin katındadır.
oldunuz. O Siz de bir
halde silah zamanlar
çekmeden aynı durumönce duru- daydınız,
mu iyice an- ama Allah silayınız. Hiç ze karşı lüşüphesiz ne tufkar davyaparsanız ranmıştı. ÖyAllah ondan leyse muhahaberdardır. kemenizi kullanın. Şüphesiz Allah,
yaptığınızdan her zaman haberdardır
Müminler- Bir mazeretden özürsüz leri olmaksıolarak yer- zın mücadelerinde otu- leden kaçıranlar ile
nan müminmalları ve ler ile Allah
canlarıyla yolunda malAllah yolun- larıyla ve
da cihad
canlarıyla
edenler bir çaba göstedeğildir. Al- renler bir
lah malları olamaz: Alve canları lah, mallarıyile cihad
la ve canlaedenleri de- rıyla üstün
rece bakı- çaba göste-
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 َي ْست َ ِوي,,= َلbir olmaz
َ= ْالقَا ِعد ُونyerlerinde oturanlar
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنinananlardan
َ =dışında =أُو ِليsahipleri
غي ُْر
=الض ََّر ِرözür
َ= َو ْال ُم َجا ِهد ُونcihad edenler
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
= ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
,,

,,

,,

,,

Fakat her
kim bir mümini kasten
öldürürse,
onun cezası,
cehennemde
kalmak olacaktır. Allah
onu mahkum
edecek, lanetleyecek
ve onun için
korkunç bir
azap hazırlayacaktır.

yan kimsenin Allah tarafından
tevbesinin kabulü için iki
ay ardarda oruç
tutması
gerekir.
Allah;
Alim, Hakim olandır.
Kim de
bir
mü´min´i
kasden
öldürüse;
onun cezası içinde ebediyyen
kalacağı
cehennemdir.
Allah ona
gazab
etmiş,
la´net etmiş ve
büyük bir
azab hazırlamıştır.
Ey iman
edenler;
Allah yoluna koyulduğunuz zaman, iyice araştırın. Size
selam verene;
dünya
hayatının
geçici
menfaatine göz
dikerek;
sen
mü´min
değilsin,
demeyin.
Allah katında çok
ganimetler vardır.
Önce siz
de öyleydiniz ama
Allah size
lütfetti.
Onun için
iyice
araştırın.
Muhakkak ki Allah; yaptıklarınızdan haberdardır.

Mü´minler
den;
özürsüz
olarak
yerlerinde
oturanlar
ile Allah
yolunda
malları ve
canları ile
cihad
edenler
bir değildir. Allah;
mallarıyla
ve canla-
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= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمcanlarıyla
ض َل
َّ َ=فüstün kılmıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ْال ُم َجا ِهدِينcihad edenleri
=بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمcanlarıyla
َ ْالقَا ِعدِين,,علَى
َ =oturanlardan
ً=دَ َر َجةderece bakımından
= َو ُك ًَّلgerçi hepsine de
َّ =Allah
َعد
َ = َوvadetmiştir ُاّٰلل
= ْال ُح ْسن َٰىgüzellik
ض َل
َّ َ= َوفama üstün kılmıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ْال ُم َجا ِهدِينmücahidleri
َ ْالقَا ِعدِين,,علَى
َ =oturanlardan
=أ َ ْج ًراecirle ع ِظي ًما
َ =çok daha büyük

mından oturanlardan
üstün kıldı.
Gerçi Allah
her ikisine
de cenneti
vaad etmiştir, ama
malları ve
canları ile
cihad edenleri oturanlara karşı
büyük bir
mükafatla
üstün tutmuştur.

renleri mücadeleden
kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Allah bütün
(müminler)e
nihai güzellik
vaat etmiş
olmasına
rağmen, Allah yolunda
üstün çaba
gösterenleri,
(kendilerine)
büyük bir
mükafat
(vaat ederek)
mücadeleden kaçınanlardan üstün
kılmıştır,

rıyla cihad
edenleri
derece
bakımından oturanlara
üstün kıldı. Bununla beraber Allah, her
ikisine de
güzelliği
vaad etmiştir.
Fakat Allah; cihad
edenlere,
oturanların üzerine büyük
bir mükafat vermiştir.

=دَ َر َجاتyüksek dereceler
ُ= ِم ْنهkendi katından ً = َو َم ْغ ِف َرةbağış
ً= َو َر ْح َمةve rahmet ُاّٰلل
َّ .. َ= َو َكانAllah
َ =bağışlayandır
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماesirgeyendir

(Cihad
edenlere)
kendi katından dereceler, bağışlama ve
rahmet
sunmuştur.
Hiç kuşkusuz Allah
bağışlayıcıdır, merhametlidir.
Melekler,
=şüphesiz
kendilerini
zulme mah,,
=canlarını alırken
kum edenlerin canla=melekler
rını alırken
=yazık eden kimselere
onlara
«Dünyadaki
=nefislerine
=dediler
durumunuz
neydi?» di=ne işte
=idiniz
ye sorarlar.
Onlar da
=diye cevap verdiler
«Ezilmiş
,,
=biz aciz düşürülmüşt zavallılardık» derler.
Melekler
ük
,,
=yer yüzünde
onlara «Peki Allah´ın
=(Melekler) dediler ki
toprağı göç
,, =değil miydi?
=yeri
etmenize
yetecek ka=Allah’ın
=geniş
dar geniş
değilmiydi
=göç edeydiniz
=onda ki? derler.
Bunların ba=işte onların
=durağı
rınakları
Cehennem
=cehennemdir
olacaktır.
Orası ne
=ne kötü bir
kötü bir va=gidiş yeridir
rış yeridir.

(hesapsız)
mertebelerle
ve günahların bağışlanmasını ve
rahmetini
(vaat ederek); çünkü
Allah çok
bağışlayıcıdır, rahmet
kaynağıdır.

Kendisinden dereceler,
mağfiret
ve rahmet. Ve
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.

ِإ َّن
الَّذِينَ ت َ َوفَّا ُه ُم
ُْال َم ََل ِئ َكة
َ
ظا ِل ِمي
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم
قَالُوا
يم
ُك ْنت ُ ْم
َ ِف
قَالُوا
َض َعفِين
ْ َ ُكنَّا ُم ْست
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
قَالُوا
أَلَ ْم ت َ ُك ْن
ض
ُ أ َ ْر
ًَوا ِس َعة
ِ َّ
اّٰلل
اج ُروا
ِفي َها
ِ فَت ُ َه
فَأُو ٰلَئِ َك
َمأ ْ َوا ُه ْم
َج َهنَّ ُم
ْ سا َء
ت
َ َو
يرا
ً ص
ِ َم

Melekler,
kendilerine
zulmeden
kimselere
canlarını
alırken soracaklar: Neyiniz vardı sizin? Onlar:
Biz, yeryüzünde çok
güçsüzdük
diye cevap
verecekler.(Melekler)
, Allahın arzı
sizin kötülük
diyarını terk
etmenize yetecek kadar
geniş değil
miydi? diyecekler. Böylelerinin varış
yeri cehennemdir, ne
kötü bir varış
yeri!

= ِإ َّلyalnız hariç
َض َعفِين
ْ َ = ْال ُم ْستgerçekten zayıf
الر َجا ِل
ِ .. َ= ِمنerkekler
اء
ِ س
َ ِ= َوالنkadınlar
ان
ِ َ= َو ْال ِو ْلدve çocuklar
َ َي ْست َ ِطيعُون..= َلgücü yetmeyen
ً= ِحيلَةhiçbir çareye
َيَ ْهتَد ُون..= َو َلve (göç için) bulamayan
ً س ِب
يَل
َ =yol
=فَأُو ٰلَئِ َكişte سى
َ =umulur
َ ع
َّ =Allah’ın  َي ْعفُ َو,,=أ َ ْنaffetmesi
ُاّٰلل
ع ْن ُه ْم
َّ ,, َ= َو َكانAllah
َ =onları ُاّٰلل
عفُ ًّوا
َ =çok affeden
َ =çok bağışlayandır
ورا
ً ُ غف

Yalnız, çaresiz kalan,
hiç bir çıkar
yol bulamayan ezilmiş,
erkekler,
kadınlar ve
çocuklar bu
hükmün dışındadırlar.

Ama -erkek
olsun, kadın
olsun, çocuk
olsun- hiçbir
gücü olmayan ve kendilerine doğru
yol gösterilmeyen çaresiz kimseler
bunların dışındadır:

Melekler;
nefislerine zulmedenlerin canlarını aldıkları zaman: Ne
yapıyordunuz?
deyince;
biz yeryüzünde
zayıf düşürülmek
istenmiş
kimselerdik, diyecekler.
Melekler
de: Allah´ın yeri
geniş değil miydi?
Hicret etseydiniz?
diyecekler. Onların varacakları
yer, cehennemdir. Dönülecek yer
olarak ne
kötüdür
orası.
Ancak erkek, kadın ve
çocuklardan çaresiz kalarak bir yol
bulamayan zavallılar
müstesnadır.

Böylelerini
umulur ki,
Allah affeder. Hiç
şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir.

Allah onların
günahlarını
silebilir. Çünkü Allah günahları silendir, çok bağışlayıcıdır.

Umulur ki
Allah, onları affetsin. Ve
Allah;
Afüvv,
Gafur
olandır.

= َو َم ْنkimse اج ْر
ِ =يُ َهgöç eden
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..= ِفيyolunda اّٰلل
=يَ ِج ْدbulur ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َ = ُم َراgidecek يرا
غ ًما
ً = َك ِثçok yer
ًس َعة
َ = َوve bolluk = َو َم ْنkim
ْ=يَ ْخ ُرجçıkar da بَ ْيتِ ِه..= ِم ْنevinden
اج ًرا
ِ = ُم َهgöç etmek amacıyla
ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisi için
=ث ُ َّمsonra ُ=يُد ِْر ْكهkendisine yetişirse
ُ= ْال َم ْوتölüm ْ=فَقَدmuhakkak
= َوقَ َعdüşer ُ=أ َ ْج ُرهonun mükâfatı
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َّ .. َ= َو َكانAllah
َ =Allah’a ُاّٰلل
َ =bağışlayandır
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماesirgeyendir

Kim Allah
yolunda göç
ederse bir
çok barınak
ve elverişli
geçim imkanları bulur. Kim Allah ve peygamber uğruna evinibarkını bırakıp göç
ederse de
sonra bu
yolda ölüme
yakalanırsa
onun mükafatı Allah´ın
güvencesi
altındadır.
Hiç şüphesiz Allah affedici ve
merhametlidir.

Ve kim Allah
için kötülük
diyarını terk
ederse, yeryüzünde çok
tenha yollar
ve bereketli
hayatlar bulacaktır. Kim
de kötülükten
kaçarak Allaha ve Peygamberine
göç etmek
uğruna evini
terk eder ve
sonra onu
ölüm alırsa,
onun mükafatı da Allah
katındadır;
çünkü Allah
gerçekten
çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

Her kim,
Allah yolunda hicret ederse; yeryüzünde
bereketli
yer ve
genişlik
bulur. Allah´a ve
Rasulüne
hicret
ederek
evinden
çıkan
kimseye
ölüm gelirse;
onun ecrini vermek Allah´a düşer. Ve
Allah, Gafur´dur,
Rahim´dir.
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İbn Kesir

Yeryüzünde Yeryüzünde Yeryü= َو ِإذَاzaman
herhangi bir (sefere) çık- zünde
yöresinde tığınızda,
(sefere)
ض َر ْبت ُ ْم
=sefere
çıktığınız
َ
savaşa çık- hakikati inka- koyuldutığınız za- ra şartlanmış ğunuz
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
man eğer olanların
zaman;
َ
َ
ُ
َ
size
tuzak
aniden
üzekafirlerin
ْس
ي
ل
ف
=yoktur
م
ك
ي
ل
ع
=size
ْ
َ
ْ
َ
kuracakla- rinize saldır- size bir
= ُجنَاحbir günah
rından çeki- masından
fenalık
niyorsanız
korkarsanız
yapmaص ُروا
ُ ت َ ْق,,=أ َ ْنkısaltmanızdan ötürü namazı kı- namazlarını- sından
saltarak
zı kısaltma- korkarsaِص ََلة
َّ ال,, َ= ِمنnamazı =إِ ْنeğer
kılmanızın nız günah
nız; nasakıncası
olmaz:
Çünmazı kı= ِخ ْفت ُ ْمkorkarsanız
yoktur.
kü o hakikati saltma َي ْف ِتنَ ُك ُم,,=أ َ ْنsize bir kötülük yapmalarında Şüphe yok inkar edenler nızda siki, kafirler sizin apaçık ze bir vesizin açık düşmanları- bal yokn روا
ُ َ َكف,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
düşmanla- nızdır.
tur. Şüp= ِإ َّنmuhakkak ki َ= ْال َكافِ ِرينkâfirler rınızdır.
he yok ki
kafirler,
لَ ُك ْم,,= َكانُواsizin عد ًُّوا
َ =düşmanınızdır
sizin apaçık düş= ُم ِبينًاaçık
manınız,,
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Eğer sen
O halde sen Sen; içle= َوإِذَاzaman ت
َ = ُك ْنsen de
mümin sa- müminler
rinde olup
vaşçıların
arasında
da na=فِي ِه ْمiçlerinde bulunup
arasında
iken onlara mazlarını
bulunur da namazda
kıldırdığın
ت
َ =فَأَقَ ْمbaşlattığın (kıldırdığın)
onlara na- imamlık ya- zaman,
=لَ ُه ُمonlara َ ص ََلة
maz kıldırır- pacaksan, bir kısmı
َّ =الnamazı
onların (yalnızca) bir seninle
َ =bir bölük san
=فَ ْلتَقُ ْمnamaza dursun طائِفَة
bir grubu
bölümünün, beraber
senin arnamaza
= ِم ْن ُه ْمonlardan = َم َع َكseninle beraber kanda na- silahlarını
kuşanmış
dursun ve
maza
durolarak
seninsilahlarını
ْ
= َو ْل َيأ ُخذُواve (yanlarına) alsınlar
sun ve si- le namaza da alsınlahlarını
durmalarına lar. Sec=أ َ ْس ِل َحت َ ُه ْمsilahlarını da
yanlarına izin ver. On- deye varalsınlar. Bu lar namazla- dıklarında
س َجد ُوا
َ ..=فَإِذَاsecde edince
grup sec- rını bitirdik- onlar ardeden kal- ten sonra,
kanıza
=فَ ْل َي ُكونُواgeçsinler
kınca arka- namazlarını geçsinler,
 َو َرائِ ُك ْم..= ِم ْنarkanıza
nıza (nöbet eda etmemiş kılmayan
geç- olan diğer
öbür kıَ =bölük yerine)
ت
ِ ْ = َو ْلتَأbu kez gelsin طائِفَة
sin. Bu kez gurubun her sım gelnamaz kıl- türlü tehlike- sin, se=أ ُ ْخ َر ٰىöteki
mamış olan ye karşı ha- ninle beöteki grup zır vaziyette raber kılصلُّوا
َ ُي..=لَ ْمnamaz kılmayan
gelerek ar- ve silahlarını sınlar.
ْ
kanda na- kuşanmış
Tedbirli
ُّ
صلوا
َ ُ=فَليnamaz kılsınlar
maz kılsın, olarak gelip olsunlar,
bunlar da seninle na- silahlarını
= َم َع َكseninle beraber
silahlarını maza durma- alsınlar.
= َو ْل َيأ ْ ُخذُواalsınlar
ve teçhizat- ları sırasında Kafirler
larını yanla- size koruyu- size ansı= ِح ْذ َر ُه ْمkorunma(tedbir)lerini
rına alsın- culuk yapsın- zın bir
lar. Çünkü lar; (çünkü) baskın
= َوأ َ ْس ِل َحت َ ُه ْمve silahlarını da
kafirler is- hakikati inka- vermek
terler ki, si- ra şartlanmış için silah
َّ= َودistediler ki
lahlarınızı olanlar sizin ve eşyakuman- silahlarınızı nızdan
َّ
َ
َ
َ
كف ُروا.. َ=الذِينinkâr edenler =ل ْوkeşke ve
yalarınızı ve teçhizatı- gafil buaklınızdan nızı unutup lunmanızı
َ=ت َ ْغفُلُونsiz gaflet etseniz de
çıkarasınız bırakmanızı arzu
da ansızın isterler ki ani ederler.
أ َ ْس ِل َحتِ ُك ْم..ع ْن
=silahlarınızdan
َ
üzerinize bir baskınla Yağmur= َوأ َ ْم ِت َع ِت ُك ْمve eşyanızdan
baskın dü- üzerinize
dan zarar
zenlesinler. saldırabilsin- görecekَ=فَيَ ِميلُونbirden yapsalar
Eğer yağ- ler. Fakat
seniz vemurdan
zayağmurdan
ya hasta
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize ً= َم ْيلَةbaskın
rar göredolayı sıkın- olursanız,
cekseniz ya tıya düşer- silahlarıً احدَة
ِ = َوbir
da hasta
seniz yahut nızı bıiseniz
silahhasta iseniz rakmanıَ
 ُجنَا َح..= َولbir günah yoktur
larınızı yere (namaz kı- za bir
bırakmanı- larken) silah- beis yokعلَ ْي ُك ْم
َ =size = ِإ ْنeğer
zın sakın- larınızı bıtur. Fakat
أَذًى.. ِب ُك ْم.. َ= َكانzahmet çekerseniz cası yoktur. rakmanızda dikkatli
Bununla bir- bir mahzur olun. Alَ  َم..= ِم ْنyağmurdan =أ َ ْوya da
طر
likte uyanık yoktur; ama lah; şüpve tedbirli tehlikeye
hesiz ka= ُك ْنت ُ ْمolursanız ض ٰى
َ = َم ْرhasta
olunuz. Hiç karşı (daima) firlere
şüphesiz Al- hazırlıklı
horlayıcı
ضعُوا
َ َ ت..=أ َ ْنbırakmanızda
lah kafirler olun. Allah, bir azab
için onur kı- şüphesiz,
hazırla=أ َ ْس ِل َحت َ ُك ْمsilahlarınızı
rıcı bir azap hakikati inkar mıştır.
hazırlamış- edenler için
= َو ُخذُواama alın
tır.
alçaltıcı bir
azap hazır= ِح ْذ َر ُك ْمkorunma tedbirinizi
lamıştır.
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َّعد
َ َ =أhazırlamıştır َ= ِل ْل َكا ِف ِرينkâfirlere
عذَابًا
َ =bir azab = ُم ِهينًاalçaltıcı
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=فَإِذَاzaman ض ْيت ُ ُم
َ َ=قbitirdiğiniz
َ ص ََلة
َّ =الnamazı =فَا ْذ ُك ُرواanın
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı =قِ َيا ًماayakta
= َوقُعُودًاoturarak
علَ ٰى
َ = َوüzerinde (uzanarak)
= ُجنُو ِب ُك ْمve yanlarınız =فَإِذَاzaman
ْ =güvene kavuştuğunuz
اط َمأْنَ ْنت ُ ْم
(=فَأَقِي ُمواtam) kılın َ ص ََلة
َّ =الnamazı
= ِإ َّنşüphesiz َ ص ََلة
َّ =الnamaz
ْ = َكانüzerine
علَى
َ ,,َت
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminler
= ِكتَابًاfarz kılınmıştır
= َم ْوقُوتًاvakitli olarak

Namazı bitirdikten
sonra ayaktayken, otururken ve
yere uzanmışken Allah´ın adını
anınız. Tehlikeyi savuşturup güvene kavuştuğunuzda
namazı tam
olarak kılınız. Zira
namaz
müminlere,
vakitleri belirli bir farzdır.

Namazınızı
bitirdiğinizde
Allahı anın
ayakta iken,
otururken ve
uzanmış halde ve yeniden güvenliğinizi sağladığınızda
namazlarınızı (eksiksiz)
eda edin.
Namaz, bütün müminler
için (günün)
belli zamanları ile kayıtlı
kutsal bir yükümlülüktür.

تَ ِهنُوا..= َو َلgevşeklik göstermeyin
َاء
ِ ا ْبتِغ..=فِيtakibetmekte
= ْالقَ ْو ِمo topluluğu = ِإ ْنeğer
َتَأْلَ ُمون..=ت َ ُكونُواsiz acı çekiyorsanız
=فَإِنَّ ُه ْمonlar da
َ=يَأْلَ ُمونacı çekmektedirler = َك َماgibi
َ=تَأْلَ ُمونsizin acı çektiğiniz

O düşmanlarınızın peşini bırakmayınız,
onları ısrarla kovalamaktan geri
durmayınız.
Çünkü eğer
siz acı çekiyorsanız bilin ki, onlar
da sizin gibi

(Düşman)
ordusunu takip etmekte
korkak davranmayın.
Eğer sıkıntı
çekerseniz,
bilin ki onlar
da sizin gibi
sıkıntı çekiyorlar; ama
siz, Allahtan
onların ümit
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Namazı
kıldıktan
sonra;
ayakta
iken, otururken,
yanlarınız
üstü yatarken de
Allah´ı
anın.
Emniyete
kavuştuğunuzda;
namazı
dosdoğru
kılın.
Namaz;
şüphesiz
mü´minler
üzerine
vakitleri
belli bir
farz olmuştur.
O kavmi
aramakta
gevşek
davranmayın.
Siz, acı
çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi
acı çekiyorlar.
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َ= َوت َ ْر ُجونüstelik siz ummaktasınız
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan = َماşeyleri
َيَ ْر ُجون..= َلonların ummayacakları
َّ .. َ= َو َكانAlah ع ِلي ًما
َ =bilendir
ُاّٰلل
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

acı çekiyorlar. Oysa
siz Allah´tan
onların beklemediğini
bekliyorsunuz. Hiç
kuşkusuz
Allah her
şeyi bilir ve
hikmet sahibidir.

etmediklerini
(alacağınızı)
ümit ediyorsunuz. Ve Allah her şeyi
bilendir, hikmet sahibidir.

= ِإنَّاmuhakkak biz =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik ki
=إِلَي َْكsana اب
َ َ = ْال ِكتKitabı
ق
ِ =بِ ْال َحgerçek ile
= ِلت َ ْح ُك َمhüküm veresin َ= َبيْنarasında
اس
ِ َّ=النinsanlar = ِب َماbiçimde
اك
َّ =Allah’ın
َ =أ َ َرsana gösterdiği ُاّٰلل
ت َ ُك ْن,,= َو َلolma َ= ِل ْلخَائِنِينhainlerin
صي ًما
ِ = َخsavunucusu

Biz sana bu
hak içerikli
kitabı indirdik ki, insanlar arasında Allah´ın gösterdiği gibi
hüküm veresin. Sakın
hainlerin
savunucusu
olma.

Biz sana,
hakikati ortaya koyan bu
ilahi kelamı
indirdik ki insanlar arasında Allahın
sana öğrettiğine göre
hüküm verebilesin. O
halde ihanet
edenlerle tartışmaya girme,

= َوا ْست َ ْغ ِف ِرmağfiret dile اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= ِإ َّنkuşkusuz َاّٰلل
َّ =Allah
َ .. َ= َكانbağışlayandır
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماesirgeyendir

Allah´tan af
dile, hiç
kuşkusuz
Allah bağışlayıcıdır,
merhametlidir.

ama Allahın
onları bağışlaması için
dua et;
unutma ki Allah çok bağışlayıcıdır,
rahmet kaynağıdır.
Kendi kişiliklerine ihanet
edenleri savunma! Şüphe yok ki Allah, kendilerine ihanet
edenleri ve
günahkarlıkta inat edenleri sevmez.
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Kendilerine
ت ُ َجاد ِْل,,= َو َلsavunma
hıyanet
َّ
َ َي ْختَانُون,, َالذِين,,ع ِن
َ =hainlik edenleri edenleri
temize çıkarmaya
َُ =أ َ ْنفkendilerine = ِإ َّنzira
س ُه ْم
çalışma. Hiç
اّٰلل
şüphesiz Alََّ =Allah ُّ= َلي ُِحبsevmez
lah hıyanete
= َم ْنkimseyi خ ََّوانًا,, َ= َكانhainlik yapıp dalmış günahkarları
=أ َ ِثي ًماgünah işleyen
sevmez.
,,

,,

,,
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Halbuki
siz; Allah´tan
onların
beklemedikleri
şeyleri
bekliyorsunuz. Ve
Allah;
Alim, Hakim olandır.
Dosdoğrusu Biz,
sana kitabı hak
olarak indirdik ki
insanlar
arasında
Allah´ın
sana gösterdiği gibi hüküm
veresin.
Hainlerin
savunucusu olma.
Ve Allah´tan
mağfiret
dile. Şüphesiz ki
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Nefislerine hainlik
etmiş
kimseleri
savunma.
Allah; hainlikte direnen
günahkarları
sevmez.

Bu kimseler Onlar yaptık- İnsanlarَ= َي ْستَ ْخفُونgizleniyorlar da
Allah´ın razı larını insan- dan gizolmadığı
lardan gizle- lerler de
َّ
اس
ن
ال
..
م
=insanlardan
َن
ِ
ِ
sözü gece- yebildiler
Allah´tan
leyin
buluama
Allahtan
gizlemezُ
ْ
َ
َيَ ْستَخفون..= َولgizlenmiyorlar
şarak kara- gizleyemez- ler. Halِاّٰلل
ra bağlar- ler; çünkü
buki Alَّ .. َ= ِمنAllah’tan = َو ُه َوOysa O
ken insan- gecenin ka- lah´ın razı
= َم َع ُه ْمonlarla beraberdir
lardan saklı ranlığında, olmayatutuyorlar, Allahın tasvip cağı söَيُبَيِتُون..=إِ ْذgeceleyin söyle(yip plan kura) ama yanı etmediği dü- zü, gece..

..

..

..

..

..

..

başlarında
olan Al.. .. =O’nun istemediği
lah´tan saklayamazlar.
..
=sözü
..
=Allah
Hiç şüphe=herşeyi
=onların yaptıkları siz Allah onların yaptıklarını bilgisi
=kuşatmıştır
ile kuşatacak güçtedir.

rlarken

ض ٰى
َ َما َل َي ْر
ِمنَ ْالقَ ْو ِل
َّ ََو َكان
ُاّٰلل
بِ َما
َيَ ْع َملُون
ً ُم ِحي
طا
..
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şünce ve
inançları her
ne zaman
tasarlasalar,
Allah onların
yanı başındadır. Ve Allah onların
bütün yaptıklarını (ilmiyle)
kuşatır.

Diyelim ki, Sizler belki
أ َ ْنت ُ ْم ٰ َهؤُ َل ِء ٰ َهؤ َُل ِء,,=هَاhaydi siz
siz onları bu dünya
dünya ha- hayatında
= َجادَ ْلت ُ ْمsavundunuz ع ْن ُه ْم
=onları
َ
yatında sa- onları savuْ
ْ
ِال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّنيَاdünya vundunuz. nabilirsiniz;
Peki kıya- ya Kıyamet
=فَ َم ْنya kim =يُ َجا ِد ُلsavunacak
met günü Günü kim
onları Al- onları Allaha
اّٰلل
َ =onları
lah´a karşı karşı savuَ َّ =Allah’a karşı ع ْن ُه ْم
savu- nacak, kim
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =أ َ ْمya da kim
nacak ya da onların korukim onların yucusu olaُ =يَ ُكolacak
= َم ْنkim ون
vekilliğini
caktır?
üzerine
alaً = َو ِكvekil
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara يَل
cak.
,,
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= َو َم ْنkim =يَ ْع َم ْلyapar
سو ًءا
ُ =bir kötülük =أ َ ْوyahut
ْ = َيzulmeder de ُسه
ظ ِل ْم
َ =نَ ْفnefsine
=ث ُ َّمsonra =يَ ْستَ ْغ ِف ِرmağfiret dilerse
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan =يَ ِج ِدbulur اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
َ =bağışlayıcı
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماve esirgeyici

Kim bir kötülük işler
ya da kendine zulmeder de Allah´tan af
dilerse Allah´ı bağışlayıcı ve
esirgeyici
olarak karşısında bulur.

= َو َم ْنkim ْ=يَ ْكسِبişlerse
= ِإثْ ًماbir günah =فَإِنَّ َماmuhakkak
ُ= َي ْك ِسبُهonu kazanır علَ ٰى
َ =aleyhine
=نَ ْف ِس ِهkendi ُاّٰلل
َّ ,, َ= َو َكانAllah
ع ِلي ًما
َ =bilendir
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Kim bir suç
işlerse onu
kendi aleyhine işlemiş
olur. Kuşkusuz Allah
bilir ve hakimdir.

= َو َم ْنkim ْ=يَ ْكسِبişler de
ًَطيئَة
ِ =خbir hata =أ َ ْوya da
=إِثْ ًماgünah =ث ُ َّمsonra
=يَ ْر ِمüstüne atarsa =بِ ِهonu
= َب ِريئًاbir suçsuzun =فَقَ ِدmuhakkak ki
احت َ َم َل
ْ =yüklenmiş olur
=بُ ْهتَانًاbüyük bir iftira

Kim bir kusur ya da
bir suç işler
de onu bir
masumun
üzerine
atarsa açık
bir iftira, bir
günah yükünün altına
girmiş olur.
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Ama kim kötülük yapar
yahut (başka
şekilde) kendisine zulmeder de
daha sonra
affetmesi için
Allaha yalvarırsa, Allahı
çok bağışlayıcı ve rahmet kaynağı
olarak bulacaktır.
Çünkü günah
işleyen kimse, yalnız
kendine zarar verir. Ve
Allah her şeyi bilendir,
hikmet sahibidir.

Ama kim bir
hata yapar
ve günah işler de sonra
onu suçsuz
bir kimsenin
üstüne atarsa, iftira suçu
ve (hatta daha da) iğrenç
bir günah
yüklenmiş
olur.

leyin uydurup
düzdükleri zaman
da Allah
onlarla
beraberdir. Allah;
yapacakları herşeyi kuşatıcıdır.
İşte siz
öyle kimselersiniz
ki; dünya
hayatında
onları savunuyorsunuz.
Ama kıyamet
günü Allah´a karşı onları
kim savunacak?
Yahut onlara kim
vekil olacak?
Kim, bir
kötülük
yapar veya nefsine zulmeder de
sonra Allah´dan
mağfiret
dilerse;
Allah´ın
Gafur ve
Rahim
olduğunu
görür.
Kim, bir
günah
kazanırsa; bunu
ancak
kendi
aleyhine
kazanmış
olur. Ve
Allah;
Alim, Hakim olandır.
Kim, bir
hata veya
bir günah
işler de
sonra onu
bir suçsuzun üstüne atarsa; şüphesiz iftira etmiş
ve apaçık
bir günah
yüklenmiş
olur.
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= َو ِإثْ ًماve bir günah = ُم ِبينًاaçık
..
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= َولَ ْو َلolmasaydı ض ُل
ْ َ=فlütfu
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَي َْك
َ =sana
ُ= َو َر ْح َمتُهve acıması
َ =bir grup
ْ =لَ َه َّمyeltenmişti طائِفَة
ت
= ِم ْن ُه ْمonlardan
وك
َ ُُّضل
ِ ي,,=أ َ ْنseni saptırmağa
َُضلُّون
ِ ي,,= َو َماonlar saptıramazlar
= ِإ َّلbaşkasını س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerinden
ض ُّرون ََك
ُ َي,,= َو َماsana zarar veremezler
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنhiçbir = َوأ َ ْنزَ َلindirdi
َّ =Allah علَي َْك
َ =sana
ُاّٰلل
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ= َو ْال ِح ْك َمةve hikmeti
علَّ َم َك
َ = َوve sana öğretti = َماşeyleri
ت َ ْعلَ ُم,,ت َ ُك ْن,,=لَ ْمbilmediğin
ِ َّ =Allah’ın
ض ُل
ْ َف,, َ= َو َكانlütfu اّٰلل
علَي َْك
َ =sana ع ِظي ًما
َ =cidden büyüktür

Eğer Allah´ın sana
yönelik lütfu
ve esirgemesi olmasaydı, onların bir takımı seni yanıltmaya
yeltenmişlerdi. Oysa
onlar sadece kendilerini yanıltırlar, sana
hiçbir zarar
dokunduramazlar.
Çünkü Allah, kitabı
ve hikmeti
indirerek
sana, daha
önce bilmediğin gerçekleri öğretmiştir.
Hiç şüphesiz Allah´ın
sana yönelik lütfu son
derece büyüktür.

Allahın sana
lütfu ve rahmeti olmasaydı, o
(kendilerine
zulmede)nlerden
bazısı seni
saptırmaya
çalışırdı;
ama onlar
kendilerinden
başka kimseyi saptıramazlar. Sana
asla bir zarar
da veremezler, çünkü Allah sana bu
ilahi kelamı
indirmiş,
hikmeti
(vermiş) ve
sana bilmediklerini öğretmiştir. Allahın sana
olan lütfu
gerçekten
büyüktür.

= َلyoktur = َخي َْرhayır
 َكثِير..=فِيçoğunda
ن َْج َوا ُه ْم..= ِم ْنgizli konuşmalarının
= ِإ َّلyalnız hariç = َم ْنkimse
=أ َ َم َرemreden صدَقَة
َ ِ=بsadaka
=أ َ ْوyahut = َم ْع ُروفiyilik =أ َ ْوya da
ص ََلح
ْ = ِإdüzeltmeyi َ=بَيْنarasını
اس
ِ َّ=النinsanların = َو َم ْنkim
=يَ ْف َع ْلyaparsa = ٰذَ ِل َكbunu
=ا ْبتِغَا َءamacıyla
ت
ِ ضا
َ = َم ْرrızasını kazanmak
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
=نُؤْ تِي ِهona vereceğiz
=أ َ ْج ًراbir mükâfat ع ِظي ًما
َ =büyük

Onların aralarında yaptıkları çoğu
gizli konuşmalarda
hayır yoktur. Meğer
ki, bu fısıltılı
toplantılarının amacı
sadaka
vermeyi, iyiliği ve insanlar arasında dirliği
emretmek
olsun. Kim
bunları Allah´ın rızasını kazanmak amacıyla yaparsa ilerde
kendisine
büyük bir
mükafat vereceğiz.

Yardımlaşmayı, iyi ve
yararlı davranışları ve
insanların
arasını düzeltmeyi öngören, bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı
toplantılar
dışında gizli
toplanmaların çoğunda
hayır yoktur;
ve bütün bu
güzel eylemleri, Allahın
rızasını kazanmak için
yapana zamanı geldiğinde büyük
bir mükafat
vereceğiz.

= َو َم ْنkim de ق
ِ ِ=يُشَاقkarşı gelir
سو َل
ُ الر
َّ =Elçi’ye بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
َتَبَيَّن,,= َماbelli olduktan ُ=لَهkendisine
= ْال ُهدَ ٰىdoğru yol = َو َيت َّ ِب ْعve uyarsa
َ =başkasına س ِبي ِل
غي َْر
َ =yolundan
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
=نُ َو ِل ِهonu yöneltiriz
ت َ َولَّ ٰى,,= َماdöndüğü (yola)
ص ِل ِه
ْ ُ= َونve sokarız
ْ سا َء
= َج َهنَّ َمcehenneme ت
َ = َوne kötü
يرا
ً ص
ِ = َمbir gidiş yeridir

Kim bu yolu
iyice tanıdıktan sonra, peygambere zıt
düşer de
müminlerin
yolundan
başka bir
yola koyulursa, kendisini koyulduğu yolla
baş başa
bırakır, sonra da cehenneme
atarız. Orası ne kötü
bir dönüş
yeridir.

Ama, kendisine hidayet
bahşedildikten sonra
Peygamber
ile bağını koparan ve
müminlerin
yolundan
başka bir yola sapana
gelince, onu
kendi tercih
ettiği yolda
bırakacak ve
ona cehennemi tattıracağız: o ne
kötü bir sondur!

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
 َي ْغ ِف ُر..= َلbağışlamaz
يُ ْش َر َك..=أ َ ْنortak koşulmasını
=بِ ِهkendisine = َو َي ْغ ِف ُرbağışlar
= َماherşeyi َ=د ُونbaşka
= ٰذَ ِل َكbundan  َيشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine
= َو َم ْنve kim =يُ ْش ِر ْكortak koşarsa
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a =فَقَ ْدmuhakkak
ض َّل
َ =sapıklığa düşmüştür
ض ََل ًل
َ =bir sapkınlıkla = َب ِعيدًاuzak

Allah kendisine ortak
koşma suçunu bağışlamaz. Bunun dışındaki suçları
dilediğine
bağışlar.
Kim Allah´a
ortak koşarsa gerçekten koyu bir
sapıklığa
düşmüş
olur.

َ َي ْدعُون,,= ِإ ْنçağırıyorlar
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’nu bırakıp da
= ِإ َّلyalnızca = ِإنَاثًاbirtakım dişilere
َيَ ْدعُون,,= َو ِإ ْنve yalvarıyorlar
َ ش ْي
= ِإ َّلyalnızca طانًا
َ =şeytana
= َم ِريدًاasi

Onlar Allah´ı bırakıp
dişi putlara
(tanrıçalara)
yalvarıyorlar. Aslında
onların yalvardıkları
şirret şeytandan başkası değildir.

Allah, kendisinden başka
birine ilahlık
yakıştırılmasını asla bağışlamaz,
(ama) dilediği kimsenin
daha hafif
günahlarını
bağışlar:
Çünkü Allahın yanı sıra
başkasına
ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir.
Onlar, Allahı
bırakıp yalnızca cansız
sembollere
sığınıyorlar;
böylece isyankar bir
Şeytana sığınmış oluyorlar,
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Eğer Allah´ın lütfu ve
rahmeti
üzerinde
olmasaydı; onlardan bir
takımı
seni saptırmaya
çalışırdı.
Halbuki
onlar,
kendilerinden
başkalarını saptıramazlar.
Sana da
bir zarar
veremezler. Allah,
sana kitabı ve
hikmeti
indirmiş,
bilmediğini öğretmiştir.
Ve Allah´ın senin üzerindeki
lütfu çok
büyük
olmuştur.
Onların
fısıldaşmalarının
bir çoğunda
hayır yoktur. Ancak sadaka
vermeyi,
yahut
ma´rufu
emretmeyi ve insanların
arasını
düzeltmeyi emreden
başka.
Kim Allah´ın rızasını
arayarak
böyle yaparsa;
Biz, ona
çok büyük bir
ecir vereceğiz.
Kim, kendisine
doğru yol
apaçık
belli olduktan
sonra,
peygambere karşı
gelir,
mü´minler
in yolundan başakasına
uyup giderse;
onu döndüğü yolda bırakırız. Kendisini cehenneme
koyarız.
Ne kötü
dönüş yeridir orası.
Elbette
Allah;
kendisine
şirk koşulmasını
bağışlamaz.
Bundan
başkasını
dilediğine
bağışlar.
Kim, Allah´a şirk
koşarsa;
çok uzak
bir dalalete düşmüş olur.
Onu bırakıp da
yalnız dişi
putlara
tapıyorlar.
Aslında
onlar,
inatçı
şeytandan başkasına
tapmıyorlar.

Kelime Meali
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= َّ اAllah
ُ=لَ َعنَهona lanet etti ُاّٰلل
= َوقَا َلve o da dedi
= َْلَت َّ ِخذَ َّنelbette alacağım
ِك
َ  ِعبَاد..= ِم ْنsenin kullarından
َصيبًا
ً = َم ْف ُروbelirli
ِ =نbir pay ضا

ki onu Allah
şöyle dediği
için lanetlemiştir: Senin
kullarından
kendi istediğimi mutlaka
alacağım,

ضلَّنَّ ُه ْم
ِ ُ َو َْل
َو َْل ُ َم ِنيَنَّ ُه ْم

onları saptıracağım ve
boş hevesler,
özlemler ile
dolduracağım; ben onlara emredeceğim, onlar
da (putperestçe bir
kurban adeti
olarak) deve(lerin) kulaklarını kesecekler; ve
ben onlara
emredeceğim, onlar Allahın mahlukatını ifsad
edecekler!
Ama Allahı
bırakıp Şeytanı kendilerine rehber
edinenler,
kesinlikle ziyana uğrarlar.

O şeytan ki,
Allah´ın lanetine uğrayınca
«Kesinlikle
kullarının
belirli bir bölümünü
kendi tarafıma alacağım.»
Onları yol=onları mutlaka saptıracağım
dan çıkara=mutlaka onları boş kuruntular cağım, asılsız kuruntua sokacağım
lara daldıracağım,
=ve onlara emredeceğim
kendilerine
=yaracaklar
=kulaklarını davarların
kulaklarını
=hayvanların
yarmalarını
emredece=onlara emredeceğim
ğim, Allah´ın yara=değiştirecekler
tıklarını değişikliğe uğ=yaratışını
=Allah’ın
ratmalarını
emredece=kim
=tutarsa
ğim» demiştir. Kim Al=şeytanı
=dost
lah´ı bırakıp
şeytanı dost
,,
=yerine
=Allah’ın
edinirse
=muhakkak ki
=uğramıştır
apaçık bir
hüsrana uğ=bir ziyana
=açık
ramış olur.
..
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َو َْل ُم َرنَّ ُه ْم
فَلَيُبَتِ ُك َّن
َآذَان
ْاْل َ ْن َع ِام
َو َْل ُم َرنَّ ُه ْم
فَلَيُغَيِ ُر َّن
ِ َّ
اّٰلل
َخ َْلق
َو َم ْن
َيت َّ ِخ ِذ
َ ش ْي
َّ ال
َو ِليًّا
َطان
ِاّٰلل
ُون
َّ
ِ ِم ْن د
فَقَ ْد
َخ ِس َر
ُخس َْرانًا
ُم ِبينًا
,,

,,

,,

,,
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Şeytan on- Şeytan onla(= َي ِعد ُ ُه ْمŞeytan) Onlara söz verir
lara vaadler ra vaatlerde
ken- bulunur ve
= َويُ َم ِني ِه ْمumut verir = َو َماdeğildir yapar,
dilerini ku- onları boş
َ ش ْي
َّ =الşeytanın runtulara özlemlerle
ُ ط
=يَ ِعد ُ ُه ُمsözü ان
daldırır. Fa- doldurur.
ُ
= ِإ َّلbaşka bir şey ورا
ر
غ
=aldatmadan
kat şeytanın Ama Şeytaً ُ
..

..

..

..
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=أُو ٰلَ ِئ َكişte onların
= َمأ ْ َوا ُه ْمvaracağı yer
= َج َهنَّ ُمcehennemdir
َ َي ِجدُون,,= َو َلasla bulamazlar
ع ْن َها
َ =ondan
صا
ً = َم ِحيkaçmak (imkânı)
,,

,,

,,

,,

onlara yaptığı vaadler
aldatmacadan başka
bir şey değildir.

nın onlara
vaat ettiği
her şey sadece akıl
çelmekten
başka bir şeye yaramaz.

İşte bunların varacakları yer cehennemdir.
Ondan kurtulma imkanı bulamazlar.

Böylelerinin
varacağı yer
cehennemdir
ve oradan
kaçış yolu
bulamayacaklardır.

İbn Kesir

Allah; ona
la´net etsin. O
dedi ki:
Celal´in
hakkı için,
kullarından muayyen bir
pay alacağım.
Onları
mutlaka
saptıracağım,
olmayacak kuruntulara
boğacağım. Onlara emredeceğim; davarların
kulaklarını yaracaklar,
emredeceğim; Allah´ın yaratışını
değiştirecekler. Allah´ı bırakıp şeytanı dost
edinen
kimse;
şüphesiz
açıktan
açığa
kayba uğramıştır.
Şeytan
onlara
vaad ediyor, kuruntulara
düşürüyor. Şeytanın
kendilerine vaad
ettikleri,
aldatmaktan başka
birşey
değildir.
Onların
varacağı
yer, cehennemdir. Oradan kaçacak yer
de bulamayacaklardır.

,,
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İman edip Ama imana
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينinanıp
iyi ameller erip yararlı
işleyenleri ve doğru işُ
ع ِملوا
َ = َوyapanları da
ise altından ler yapanları
ırmaklar
içlerinden
ت
ال
=iyi
işler
ِ صا ِل َحا
َّ
akan, içinde ırmaklar
سنُد ِْخلُ ُه ْم
ebedi olarak akan hasَ =sokacağız
kalacakları bahçelere
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
cennetlere koyacağız,
yerleştire- orada sonت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ceğiz. Bu suza kadar
Allah´ın va- kalacaklar.
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
adidir. Kim Bu, Allahın
gerçek vaaَ=خَا ِلدِينkalacaklardır =فِي َهاorada Allah´tan
daha doğru didir. Kimin
sözlü olabi- sözü Allahın
=أَبَدًاebedi َ= َو ْعدbu vaadidir
lir.
sözünden
daha doğru
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقًّاgerçek
olabilir?
= َو َم ْنkim olabilir?
صدَ ُق
َّ .. َ= ِمنAllah’tan
ْ َ =أdaha doğru ِاّٰلل
ً ِ=قsözlü
يَل

İman edip
salih
ameller
işleyenlere gelince; Biz,
onları altlarından
ırmaklar
akan
cennetlere koyacağız. İşte Allah´ın
gerçek
vaadi. Allah´dan
daha
doğru
sözlü kim
olabilir?

ْس
َ (=لَيİş) olmaz
= ِبأ َ َمانِ ِي ُك ْمne sizin kuruntularınızla
ِ أ َ َمانِي,,= َو َلne kuruntularıyla
=أ َ ْه ِلehlinin ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
= َم ْنkimse =يَ ْع َم ْلyapan
سو ًءا
ُ =kötülük َ=ي ُْجزcezalandırılır
=بِ ِهonunla يَ ِج ْد,,= َو َلve bulamaz
ُ=لَهkendisine ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka
ِ َّ =Allah’tan = َو ِليًّاne dost
اّٰلل
يرا
ً َص
ِ ن,,= َو َلne de yardımcı

Allah´ın vereceği mükafatı elde
etmek ne
sizin ne Kitap Ehli´nin
kuruntularına göre olmaz. Kim
kötülük işlerse cezasına çarpılır
ve Allah´tan
başka hiçbir
dost, hiçbir
yardım edici
bulamaz.

Kötülük işleyen(in) cezalandırılacak
(olması) ve
kendisini Allaha karşı
savunacak
ve yardım
edecek bir
kimse bulamaması, ne
sizin kuruntularınıza uygun düşer,
ne de geçmiş
vahiy mensuplarının
kuruntularına.

= َو َم ْنher kim = َي ْع َم ْلyaparsa
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال.. َ= ِمنgüzel işler
ذَ َكر..= ِم ْنerkek =أ َ ْوveya
=أ ُ ْنث َ ٰىkadından = َو ُه َوonlar
= ُمؤْ ِمنinanarak
=فَأُو ٰلَئِ َكişte öyle kimseler
َ=يَ ْد ُخلُونgirerler َ= ْال َجنَّةcennete
ْ ي..= َو َلve haksızlığa uğratılmazl
َُظلَ ُمون
ar يرا
ً =نَ ِقzerre kadar

Buna karşılık erkek
yada kadın
kim inanarak iyi bir
amel işlerse, böyleleri
de zerre
kadar haksızlığa uğramaksızın
cennete girerler.

Halbuki -ister
erkek ister
kadın olsuniman edip
(yapabileceği) doğru ve
yararlı işler
yapan kimse
cennete girecek ve bir
hurma çekirdeği(ni dolduracak) kadar bile haksızlığa uğramayacaktır.

Ne sizin
kuruntunuzla, ne
de kitab
ehli olanların kuruntularıyladır.
Kim, kötü
iş yaparsa; cezasını görür. Ve
kendisine
Allah´tan
başka ne
bir dost
bulabilir,
ne de bir
yardımcı.
Erkek veya kadın
her kim
ki;
mü´min
olarak salih amel
işlerse
cennete
girer. Ve
kendilerine zerre
kadar
zulmedilmez.
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= َو َم ْنkim س ُن
َ =أ َ ْحdaha güzel olabilir?
=دِينًاdin yönünden = ِم َّم ْنkimseden
=أ َ ْسلَ َمteslim edip ُ= َو ْج َههyüzünü
ِ= ِ َّّٰللAllah’a
 ُم ْح ِسن,,= َو ُه َوiyilik edici olarak
= َوات َّ َب َعtabi olan َ= ِملَّةdinine
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim = َحنِيفًاdosdoğru
َ= َوات َّ َخذedinmişti ُاّٰلل
َّ =Allah
ً = َخ ِلdost
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’i يَل

Hem iyi
ameller yapıp hem de
tüm varlığı
ile Allah´a
teslim olandan ve İbrahim´den
tek ilahlı dine uyandan
daha iyi bir
dindar kim
olabilir? Allah, İbrahim´i dost
edinmişti.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır = َماolanların hepsi
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماolanların hepsi
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيve yerde
َّ .. َ= َو َكانAllah =بِ ُك ِلher
ُاّٰلل
ً = ُم ِحيkuşatmıştır
ش ْيء
َ =şeyi طا

Gerek göklerde ve gerekse yeryüzünde
bulunan
tüm varlıklar
Allah´a aittir. Allah
herşeyi kuşatmıştır.
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İbn Kesir

Bütün benliğini Allaha
teslim eden,
daima iyilik
yapan ve her
türlü batıldan
yüz çeviren
İbrahimin
inanç sistemine Allahın
onu sevgisiyle yücelttiğini
görerek uyan
kişiden daha
iyi iman sahibi kim vardır?

İhsan
ederek
kendini
Allah´a
teslim
eden ve
İbrahim´in
dinine
uymuş
olandan
daha güzel din
sahibi kim
olabilir?
Allah İbrahim´i
dost
edinmiştir.
Çünkü gök- Göklerde
lerde ve yer- olanlar
de olan her da, yerde
şey Allaha olanlar da
aittir ve Allah Alher şeyi ku- lah´ındır.
şatmıştır.
Allah; her
şeyi kuşatıcı
olandır.

sen- Onlar, kadın- Kadınlar
= َويَ ْست َ ْفتُون ََكsenden fetva istiyorlar onlar
den kadın- lar ile ilgili
hakkında
lara
ilişkin
düzenlemesenden
=فِيhakkında اء
ِ س
َ ِ=النkadınlar
fetva ister- ler konusun- fetva istiler. De ki; da kendilerini yorlar. De
=قُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
Allah onlar aydınlatmanı ki: Onlara
hakkında istiyorlar. De dair fet=يُ ْف ِتي ُك ْمsize hükmünü açıklıyor
size şu fet- ki: (Bizzat) vayı size
=فِي ِه َّنonlar hakkında ki = َو َماvardır vayı veriyor: Allah onlarla Allah veBu fetva,
ilgili hüküm- riyor.
=يُتْلَ ٰىokunan(ayet)ler علَ ْي ُك ْم
َ =size paylarına ler konusun- Kendileridüşen mira- da sizi aydın- ne yazılب
ِ  ْال ِكتَا,,=فِيKitapta
sı vermedi- latmaktadır; mış olanı
ğiniz, yada nitekim ken- vermediيَتَا َمى,,=فِيöksüz
nikahlamak diniz onlarla ğiniz ve
istemediği- evlenmek is- nikahlaاء
الن
=kadınlar
hakkında
ِ س
ِ
َ
niz yetim
tediğinizden mayı isَّ =vermeyip
kadınlar,
haklarını
temediğiتُؤْ تُونَ ُه َّن,, َل,,الَل ِتي
mağdur ço- vermediğiniz niz yetim
= َماolan(miras hakların)ı ب
َ ِ= ُكتyazılmış cuklar ve (sorumlulu- kızlar
yetimlere ğunuz altın- hakkında,
=لَ ُه َّنkendilerine
karşı adil daki) yetim mağdur
davranma- kızlar ile
çocuklar
َ= َوت َ ْر َغبُونistediğiniz
nız konu- kimsesiz ço- hakkında
size cuklar ve si- ve yetimت َ ْن ِك ُحو ُه َّن,,=أ َ ْنkendileriyle evlenmek sunda,
okunan
zin yetimlere lere insafْ
Kur´an
karşı adaletli la bakَضعَفِين
ْ َ = َوال ُم ْستve zavallı
ayetleridir. davranma
manız
ْ
ْ
Ne
iyilik
yayükümlülühakkında
ان
د
ل
و
ال
,,
م
=çocuklar
hakkında
َن
ِ
َ
ِ ِ
parsanız, ğünüz hak- kitabda
تَقُو ُموا,,= َوأ َ ْنve yerine getirmeniz hakkı kuşkusuz kında size sizlere
Allah onu tebliğ edilen okunan
nda ى
ٰ = ِل ْليَتَا َمöksüzlere karşı
bilir.
bu ilahi ke- ayetler
lamda (Alla- var. Hayır
ْط
ِ =بِ ْال ِقسadaleti
hın iradesi olarak ne
tezahür et- yaparsaت َ ْف َعلُوا,,= َو َماyapacağınız
miş)tir. Ve ne nız, şüpiyilik yapar- hesiz Alْ
َّ
َ
 َخيْر,,= ِمنher hayrı =فإِنmuhakkak ki
sanız, unut- lah, onu
mayın ki Al- bilicidir.
اّٰلل
َ ,,بِ ِه,, َ= َكانbilir
َ َّ =Allah ع ِلي ًما
,,
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= َو ِإ ِنve eğer = ْام َرأَةbir kadın
ْ َ=خَافkorkarsa
ت
بَ ْع ِل َها..= ِم ْنkocasının
ً ش
ُ ُ=نhuysuzluğundan =أ َ ْوyahut
وزا
ضا
ً = ِإع َْراyüz çevirmesinden
=فَ ََلyoktur = ُجنَا َحgünah
علَ ْي ِه َما
َ =ikisine de
ص ِل َحا
ْ ُي..=أ َ ْنdüzeltmelerinde
=بَ ْينَ ُه َماaralarını ص ْل ًحا
ُ =anlaşma ile
ص ْل ُح
ُّ = َوالbarış = َخيْرdaima iyidir
ت
ِ ض َر
ِ = َوأ ُ ْحhazır duruma getirilmiştir
ُّ =الcimriliğe
س
ُ ُ= ْاْل َ ْنفnefisler ش َّح
= َوإِ ْنeğer =ت ُ ْح ِسنُواgüzel geçinir
= َوتَتَّقُواsakınırsanız =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah
َت َ ْع َملُون..بِ َما.. َ= َكانyaptıklarınızı
يرا
ً = َخ ِبhaber alır
..
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Eğer kadın,
kocasının
geçimsizlik
çıkaracağından veya
kendisini
ihmal edeceğinden
endişe
ederse bu
çiftin anlaşma yolu
ile ilişkilerini
yeniden düzene koymalarının
bir sakıncası yoktur.
Anlaşma
her zaman
hayırlıdır.
Nefisler
cimriliğe,
bencilliğe
eğilimlidirler. Eğer iyi
davranır, Allah´tan korkarsanız,
hiç şüphesiz Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.

lah onu tamamıyla bilir.
Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden
veya kendisini terk etmesinden
korkarsa (iki
taraf) arasında anlaşarak
sorunlarını
çözebilirler;
zira karşılıklı
anlaşma en
iyi yoldur ve
bencillik, insan ruhunda
her zaman
mevcuttur.
Fakat iyilik
yapar ve
Ona karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, bilin ki
Allah yaptığınız her
şeyden haberdardır.

Ne kadar Ne kadar isت َ ْست َ ِطيعُوا,,= َولَ ْنyapamazsınız
özen gös- teseniz de
de eşlerinize
َ
ُ
ت َ ْع ِدلوا,,(=أ ْنtam) adalet َ= َبيْنarasında terseniz
eşleriniz
adaletle davَ
arasında
ranmak eliاء
الن
=kadınlar
و
ل
و
=ne
kadar
ِ س
ِ
ْ َ
َ
adaleti sağ- nizde değilصت ُ ْم
layamaya- dir. Dolayıْ = َح َرisteseniz de
caksınız. O sıyla diğerleت َ ِميلُوا,,=فَ ََلöyle ise meyledip de
halde birine rini dışlayatutulup rak ve onları
(= ُك َّلbirine) tamamen = ْال َم ْي ِلyönelip iyice
öbürünü or- kocası hem
tada bırak- var hem de
=فَتَذَ ُروهَاötekini bırakmayın
mayınız.
yokmuş gibi
Eğer barışır bir durumda
َ= َك ْال ُمعَلَّق ِةaskıda (kocasızmış) gibi
Allah´tan
bırakarak (içkorkarsanız,
sa= َو ِإ ْنeğer ص ِل ُحوا
ْ ُ =تarayı düzeltir hiç kuşku- lerinden
dece) birine
= َوتَتَّقُواsakınırsanız =فَإ ِ َّنşüphesiz suz Allah yönelmeyin.
affedicidir Ancak her
َ ,, َ= َكانbağışlayandır ve merha- şeyi yoluna
َّ =Allah ورا
ً ُ غف
َاّٰلل
metlidir.
koyar ve Ona
= َر ِحي ًماesirgeyendir
karşı sorum,,
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luluğunuzun
bilincinde
olursanız, bilin ki Allah
çok bağışlayıcıdır, rah-

Eğer kadın; kocasının
serkeşliğinden
veya yüz
çevirmesinden
endişe
ederse;
anlaşma
yoluyla
aralarını
bulmalarında
kendileri
için bir
günah
yoktur.
Anlaşmak
daha hayırlıdır.
Nefisler
kıskançlığa meyyaldir.
Eğer iyi
davranır
ve sakınırsanız;
Allah işlediklerinizden
haberdardır.
Ne kadar
isteseniz;
yine de
kadınlar
arasında
adalet
yapamazsınız.
Bari bir
tarafa
tamamen
meyletmeyin ki;
öbürünü
askıdaymış gibi
bırakmayasınız.
Eğer arayı düzeltir
ve haksızlıktan
sakınırsanız;
şüphesiz
ki Allah;
Gafur,
Rahim
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met kaynağıdır.

olandır.

= َو ِإ ْنeğer (= َيت َ َف َّر َقاeşler) ayrılırlarsa
=يُ ْغ ِنzengin eder ُاّٰلل
َّ =Allah
= ُك ًَّلonların her birini
س َعتِ ِه
َ ..= ِم ْنbol nimetiyle
َّ .. َ= َو َكانAllah(ın)
ُاّٰلل
(= َوا ِسعًاnimeti) geniştir
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Eğer eşler
ayrılırlarsa,
Allah her birini lütfu ile
besleyip geçindirir. Çünkü Allah (lütfunda) sınırsızdır, hikmet
sahibidir,

Eğer ayrılırlarsa;
Allah, her
birinin
nimetinin
genişliği
ile zengin
kılar. Allah; Vasi´,
Hakim
olandır.

ِ َّ ِ َو
ّٰلل
َما
ت
ِ س َم َاوا
َّ فِي ال
َو َما
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
َولَقَ ْد
ص ْينَا
َّ َو
الَّذِينَ أُوتُوا
اب
ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم
َ َ ْال ِكت
َو ِإيَّا ُك ْم
أ َ ِن
اتَّقُوا
اّٰلل
َ َّ
َوإِ ْن
ت َ ْكفُ ُروا
ِ َّ ِ
فَإ ِ َّن
ّٰلل
َما
ت
ِ س َم َاوا
َّ فِي ال
َو َما
ض
ِ ِفي ْاْل َ ْر
َ
غنِيًّا
َّ ََو َكان
ُاّٰلل
َح ِميدًا

ve göklerde
ve yerde
olan her şey
Allaha aittir.
Biz, hem sizden önce
vahiy verilenlere, hem de
size Allaha
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olmanızı emretmişizdir.
Eğer Onu inkar ederseniz, bilin ki
göklerde ve
yerde olan
her şey Allaha aittir ve
Allah kendi
kendine yeterlidir, övülmeye layık
olandır.

Göklerde
olanlar
da, yerde
olanlar da
Allah´ındır.
Andolsun
ki; senden önce
kendilerine kitab
verilenlere de size
de hep;
Allah´dan
korkun,
diye tavsiye ettik.
Küfür
ederseniz; muhakkak ki
göklerde
olanlar da
yerde
olanlar da
Allah´ındır.
Allah;
Gani ve
Hamid
olandır.
Göklerde
olanlar
da, yerde
olanlar da
Allah´ındır.
Vekil olarak Allah
yeter.

..

Eğer eşler
birbirinden
ayrılırlarsa
Allah bol
nimetleri ile
her ikisini
de muhtaç
duruma
düşmekten
korur. Allah´ın nimetleri boldur ve O
hikmet sahibidir.
Gerek gök=Allah’ındır
=olanlar
lerde gerekse yer,,
=göklerde
yüzünde ne
=olanlar
,,
=ve yerde varsa hepsi
Allah´a ait=muhakkak
=tavsiye ettik tir. Size ve
sizden önce
,,
=verilenlere de
kendilerine
kitap veril=Kitap
,,
=sizden önce mişlere Allah´tan
=size de
=diye
korkmayı
emrettik.
=korkun
=Allah’tan
Eğer kafir
olursanız,
=eğer
=inkâr ederseniz
biliniz ki,
göklerde ve
=şüphesiz
=Allah’ındır
yeryüzünde
=olanlar
,,
=göklerde bulunan
herşey Al=olanlar
,,
=ve yerde lah´ındır.
Onun hiçbir
,,
=Allah
=zengindir
şeye ihtiyacı yoktur ve
=övgüye layıktır
övgüye layıktır.
..
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ِ َّ ِ = َوAllah’ındır = َماolanlar
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..= ِفيgöklerde
= َو َماolanlar ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيve yerde
ِ َّ ِ=بAllah
= َو َك َف ٰىyeter اّٰلل
ً = َو ِكvekil olarak
يَل

Gerek göklerde gerekse yeryüzünde ne
varsa hepsi
Allah´a aittir. Allah vekil olarak
yeterlidir.

Göklerde ve
yerde olan
her şey Allaha aittir ve
hiç kimse Allah kadar
güvene layık
olamaz.

= ِإ ْنeğer ْ (=يَشَأAllah) dilerse
=يُ ْذ ِه ْب ُك ْمsizi götürür =أَيُّ َهاey
اس
ِ ْ = َويَأve getirir
ُ َّ=النinsanlar ت
َ=بِآخ َِرينbaşkalarını
َّ ,, َ= َو َكانve şüphesiz Allah
ُاّٰلل
 ٰذَ ِل َك,,علَ ٰى
َ =buna
ِيرا
ً =قَدhakkıyla kadirdir

Ey insanlar,
eğer O dilerse sizi ortadan kaldırır da yerinize başkalarını getirir.
Hiç şüphesiz Allah´ın
gücü bunu
yapmaya
yeter.

O, eğer dilerse, ey insanlar, sizi
yok edip (yerinize) başka
varlıklar geçirebilir: Çünkü
Allah bunu
yapmaya
gerçekten
muktedirdir.

Ey insanlar; o, dilerse; sizi
götürür
de yerinize başkalarını getirir. Allah,
buna kadirdir.

= َم ْنkim ُي ُِريد.. َ= َكانisterse
اب
َ =ث َ َوsevabını =الدُّ ْنيَاdünya
َّ =Allah
َ(=فَ ِع ْندbilsin ki) katındadır ِاّٰلل
اب
ُ =ث َ َوsevabı =الدُّ ْن َياdünya
َّ .. َ= َو َكانAllah
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve ahiret ُاّٰلل
س ِميعًا
ً ص
ِ َ=بgörendir
َ =işitendir يرا

Kim dünyada mükafatını elde
etmek isterse bilsin ki,
dünyanın
da ahiretin
de mükafatı
Allah´ın katındadır. Hiç
kuşkusuz
Allah herşeyi işiten
ve görendir.

أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ُكونُواolun َ=قَ َّو ِامينayakta tutarak
ُ =şahidler
ْط
ِ = ِب ْال ِقسadaleti ش َهدَا َء
ِ= ِ َّّٰللAllah için = َولَ ْوbile olsa
علَ ٰى
َ =aleyhinde =أ َ ْنفُ ِس ُك ْمkendinizin
=أ َ ِوveya = ْال َوا ِلدَي ِْنana babanızın
َ= َو ْاْل َ ْق َر ِبينve yakınlarınızın
َ =zengin
يَ ُك ْن,,=إِ ْنolsalar غنِيًّا
=أ َ ْوveya يرا
ً =فَ ِقfakir de
َّ َ=فçünkü Allah =أ َ ْولَ ٰىdaha yakındır
ُاّٰلل
= ِب ِه َماikisine de
تَتَّبِعُوا,,=فَ ََلöyle ise uyarak
= ْال َه َو ٰىkeyfinize
ت َ ْع ِدلُوا,,=أ َ ْنadaletten sapmayın
= َوإِ ْنeğer =ت َ ْل ُوواeğip bükerseniz
=أ َ ْوya da
ضوا
ُ =ت ُ ْع ِرdoğruyu söylemezseniz
=فَإ ِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
َ= َكانolandır
َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızdan
يرا
ً = َخ ِبhaberdar

Ey müminler, kendinizin, anababanızın
ve akrabalarınızın
aleyhinde
bile olsa,
adalete sıkı
sıkıya bağlı
kalınız ve
Allah için
şahitlik ediniz. Haklarında şahitlik ettiğiniz
kimseler ister zengin,
ister fakir
olsunlar, Allah kendilerine herkesten daha
yakındır. O
halde nefsinizin arzusuna uyarak
doğruluktan
sapmayınız.
Eğer kaypaklık eder,
ya da şahitlik yapmaktan kaçınırsanız, kuşku yok ki,
Allah yaptıklarınızdan
haberdardır.

Kim bu dünyanın nimetlerini isterse,
(ona hatırlat
ki) hem bu
dünyanın
hem de ahiretin nimetleri Allah katındadır ve
Allah gerçekten her şeyi
duyan, her
şeyi görendir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Sizin,
ebeveyninizin ve akrabalarınızın
aleyhine de
olsa, Allah
rızası için
hakikate şahitlik yaparak
adaleti gözetmeye azmedin. O kişi
zengin de olsa fakir de
olsa, Allahın
hakkı onların
her birinin
(hakkının)
önüne geçer.
Öyleyse,
kendi boş arzu ve heveslerinize uymayın ki
adaletten
uzaklaşmayasınız.
Çünkü, eğer
(hakikati)
çarpıtırsanız,
bilin ki Allah
bütün yaptıklarınızdan
haberdardır.

Kim, dünya mükafatını isterse bilsin ki;
dünyanın
da, ahiretin de
mükafatı
Allah´ın
katındadır. Allah;
Semi´,
Basir
olandır.
Ey iman
edenler;
kendiniz,
anababanız
ve yakınlarınız
aleyhinde
de olsa
Allah için
şahid olarak adaleti gözetin.
İster zengin, ister
fakir olsun; onları Allah´ın
koruması
daha uygundur.
Adaletinizde heveslere
uymayın.
Eğer dilinizi büker
veya yüz
çevirirseniz; Allah,
yaptıklarınızdan
haberdardır.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ِ َّ = ِبAllah’a
= ِآمنُواinanın اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرElçisine ب
ِ = َو ْال ِكتَاKitaba

Ey müminler, Allah´a,
peygamberine, peygamberine

Siz ey imana
ermiş olanlar! Sımsıkı
sarılın Allaha
ve Peygam-

Ey iman
edenler;
Allah´a,
peygamberine,
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..

..

4.
133

İbn Kesir

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4.
134

..

..

..

..

4.
135

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4.
136

..

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ن ََّز َل..=الَّذِيindirdiği
سو ِل ِه
ُ  َر..علَ ٰى
َ =Elçisine
ب
ِ = َو ْال ِكتَاKitaba
أ َ ْنزَ َل..=الَّذِيindirmiş bulunduğu
قَ ْب ُل..= ِم ْنve daha önce = َو َم ْنkim
ِ َّ = ِبAllah’ı
= َي ْكفُ ْرinkâr ederse اّٰلل
= َو َم ََلئِ َكتِ ِهmeleklerini
= َو ُكت ُ ِب ِهKitaplarını س ِل ِه
ُ = َو ُرelçilerini
= َو ْال َي ْو ِمve gününü = ْاْل ِخ ِرahiret
=فَقَ ْدmuhakkak ض َّل
َ =düşmüştür
ض ََل ًل
َ =sapıklığa =بَ ِعيدًاuzak bir

indirmiş olduğu kitaba
ve daha önce indirilmiş
kitaba
inanmaya
devam ediniz. Kim Allah´ı, meleklerini, kitaplarını,
peygamberlerini ve ahiret gününü
inkar ederse koyu bir
sapıklığa
düşmüş
olur.

bere olan
inancınıza ve
Onun Peygamberine
safha safha
indirdiği vahye: Zira Allahı, meleklerini, vahiyleri,
peygamberleri ve Ahiret
Gününü inkar eden,
gerçekten
şiddetli bir
sapıklığa
düşmüştür.

= ِإ َّنşüphesiz آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinandılar
=ث ُ َّمsonra = َكفَ ُرواinkâr ettiler
=ث ُ َّمsonra =آ َمنُواinandılar =ث ُ َّمyine
= َكفَ ُرواinkâr ettiler =ث ُ َّمsonra
ْ =arttı = ُك ْف ًراinkârları
ازدَاد ُوا
 َي ُك ِن,,=لَ ْمdeğildir ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِليَ ْغ ِف َرbağışlayacak =لَ ُه ْمonları
 ِليَ ْه ِد َي ُه ْم,,= َو َلiletmeyecektir
ً س ِب
يَل
َ =(doğru) yola

Allah, önce
iman edip
arkasından
küfredenleri, sonra yine iman
edip arkasından küfredenleri,
sonra da
kafirliklerini
koyulaştıranları asla
affetmeyecek, kendilerini doğru
yola iletmeyecektir.

= َب ِش ِرmüjdele َ= ْال ُمنَافِقِينMünafıklara
=بِأ َ َّنşüphesiz
=لَ ُه ْمkendilerinin olacağını
عذَابًا
َ =azabın =أ َ ِلي ًماacı bir

Münafıklara
acı bir azabın kendilerini beklediğini müjdele.

İman edip
sonra hakikati inkar
eden ve tekrar iman edip
yeniden hakikati inkar
eden ve sonra hakikati
inkar etmedeki inatlarına boyun
eğenlere gelince, Allah
onları bağışlamayacak
ve hiçbir şekilde doğru
yola eriştirmeyecektir.
Böyle ikiyüzlülere kendilerini şiddetli
bir azabın
beklediğini
duyur.

َيَت َّ ِخذُون,, َ=الَّذِينonlar tutuyorlar
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri =أ َ ْو ِل َيا َءdost
ُون
ِ د,,= ِم ْنbırakıp
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminleri
َ=أَيَ ْبتَغُونmi arıyorlar?
= ِع ْندَ ُه ُمonların yanında َ = ْال ِع َّزةşeref
=فَإ ِ َّنşüphesiz َ = ْال ِع َّزةşeref
ِ= ِ َّّٰللAllah’a aittir = َج ِميعًاtamamen

Onlar müminleri bırakıp kafirleri
dost ediniyorlar. Acaba onların
yanında şeref mi arıyorlar? Oysa şeref bütünüyle Allah´ındır.
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Müminleri bırakıp hakikati
inkar edenleri müttefik
edinenlere
gelince, onlarla şeref
kazanacaklarını mı umuyorlar?
Unutmayın ki
asıl şeref
(yalnız) Allaha aittir.

İbn Kesir

peygamberine indirdiği kitaba ve
daha önce indirdiği kitaba inanın.
Kim, Allah´ı, meleklerini,
kitablarını, peygamberlerini, ve
ahiret gününü inkar ederse; şüphesiz derin bir sapıklığa
düşmüştür.
Doğrusu
inanıp
sonra küfür edenleri, sonra
inanıp
tekrar küfür edenleri, sonra
da küfürleri artmış
olanları
Allah bağışlamayacaktır.
Onları
doğru yola da eriştirmeyecektir.
Münafıklara; kendilerine
elem verici bir
azab olduğunu
müjdele.
Onlar ki;
mü´minler
i bırakıp
kafirleri
dost ediniyorlar.
Onların
tarafından izzet
mi arıyorlar? Doğrusu izzet, bütünüyle Allah´ındır.

size Allah bu ilahi O, size ki= َوقَ ْدmuhakkak =ن ََّز َلindirmişti ki Allah
indirdiği ki- kelamda size tabda; Alonun buyurmuştur lah´ın
علَ ْي ُك ْم
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta tapta
َ =size ب
ayetlerinin ki ne zaman ayetlerine
inkar edildi- Allahın me- küfür
 ِإذَا..=أ َ ْنzaman س ِم ْعت ُ ْم
َ =işittiğiniz
ğini ya da sajlarının in- edildiğini
ِ َّ =Allah’ın
ت
alaya alın- kar edildiğini ve alaya
ِ =آيَاayetlerinin اّٰلل
dığını işitti- ve onların
alındığını
بِ َها..=يُ ْكفَ ُرinkâr edildiğini
ğinizde
hafife alındı- işittiğinizbaşka bir ğını duyar- de, onlar
ُ = َويُ ْست َ ْهزَ أve alay edildiğini
konuya
sanız, başka başka bir
geçmediklekomevzua
= ِب َهاonlarla ت َ ْقعُد ُوا..=فَ ََلoturmayın ri sürece şeyler
nuşmaya
intikal
onlarla
bir
başlayıncaya
َّ
= َم َع ُه ْمonlarla beraber = َحت ٰىkadar arada otur- kadar bunu edinceye
kadar
mamanızı, yapanların yanlarınضوا
ُ =يَ ُخوonlar dalıncaya
yoksa sizin yanından ay- da oturَ =başka de onlar gibi rılmalısınız, mayın,
 َحدِيث..= ِفيbir söze غي ِْر ِه
olacağınızı yoksa kesin- yoksa siz
=إِنَّ ُك ْمsiz de =إِذًاo zaman
bildirdi. Hiç likle onlar gi- de onlar
kuşkusuz bi olursunuz. gibi olur= ِمثْلُ ُه ْمonlar gibi olursunuz
Allah müna- Bakın, Allah, sunuz,
ile ka- ikiyüzlüleri diye bil= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
ِ = َجbütün fıklar
َ َّ =Allah ام ُع
firleri cehakikati inkar dirdi.
hennemde
edenlerle bir- Doğrusu
َ= ْال ُمنَافِقِينiki yüzlüleri
bir araya
likte cehen- Allah;
ْ
getirecektir.
nemde top- münafıkَ= َوال َكافِ ِرينve kâfirleri
layacaktır, ların ve
kafirlerin
 َج َهنَّ َم..=فِيcehennemde
hepsini
= َج ِميعًاtoplayacaktır
cehen..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

4.
141

onlar ki, saَصون
ُ َّ َيت َ َرب,, َ=الَّذِينonlar gözetleyip dur Onların
gözleri hep dece başınısizin üzeri- za gelecekleُ ِ=بsizi =فَإ ِ ْنeğer
urlar ك ْم
nizdedir.
ri görmeyi
Eğer Allah beklerler:
َ= َكانnasibolursa =لَ ُك ْمsize
size zafer Böylece,
nasip eder- eğer Allahtan
=فَتْحbir fetih ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
se, «Biz si- size bir zafer
=قَالُواderler
zinle bera- ihsan edilirber değil
se, Sizin yaنَ ُك ْن,,=أَلَ ْمbiz de değil miydik?
miydik?»
nınızda değil
derler.
Ama
der= َم َع ُك ْمsizinle beraber = َو ِإ ْنve eğer eğer kafirler miydik?
ler; hakikati
üstünlük
inkar edenleَ= َكانolursa َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlerin
sağlarsa, rin şansları(bu kez de nın yaver gitَصيب
ِ (=نsavaşta) bir payı
onlara) «Si- tiğini görünce
zin tarafınızı de (onlara
=قَالُواderler
tutmadık
dönüp): Şu
نَ ْست َ ْح ِو ْذ,,=أَلَ ْمbiz üstünlük sağlamadık m mı, mümin- müminlere
lere karşı karşı sizi saُ علَ ْي
ı ك ْم
َ =size
size destek vunarak sevvermedik ginizi hak
= َون َْم َن ْع ُك ْمve sizi korumadık mı
mi?» derler. etmedik mi?
Allah kıya- derler. Ama
ْ
َال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminlerden
met günü Allah, Kıyamet Günü
اّٰلل
َُّ َ=فartık Allah = َي ْح ُك ُمhükmedecek arınızdaki
hükmünü aranızda
verecektir. hükmünü ve=بَ ْينَ ُك ْمaranızda =يَ ْو َمgününde
Hiç kuşku- recek; ve ha= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
suz Allah kikati inkar
kafirlere,
edenlerin
 َي ْج َع َل,,= َولَ ْنve asla vermeyecektir
müminler müminlere
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karşısında zarar verme-

nemde
toplayacaktır.
Onlar,
hep sizi
gözetleyip durular. Allah´tan
size bir
zafer gelince; sizinle beraber değil miydik? derler. Kafirlere zaferden bir
pay düştüğü zaman da
onlara;
size üstünlük
sağlayarak
mü´minler
den korumadık
mı? derler. Kıyamet
günü
aranızda
hüküm
vercek Al-
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َّ =Allah َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlere
ُاّٰلل
علَى
َ =karşı َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere
ً ِسب
يَل
َ =yol

üstün gelme lerine asla
fırsatı ver- izin vermemez.
yecektir.

= ِإ َّنşüphesiz َ= ْال ُمنَافِقِينiki yüzlüler
َ=يُخَا ِدعُونaldatmağa çalışırlar
َّ =Allah’ı = َو ُه َوoysa O
َاّٰلل
ع ُه ْم
ُ =خَا ِدonları aldatır
= َو ِإذَاzaman da =قَا ُمواkalktıkları
ِص ََلة
َّ ال..= ِإلَىnamaza
=قَا ُمواkalkarlar سالَ ٰى
َ = ُكüşene üşene
َ=ي َُرا ُءونgösteriş yaparlar
اس
َ َّ=النinsanlara
َيَ ْذ ُك ُرون..= َو َلanmazlar اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
ً =قَ ِلbiraz
= ِإ َّلancak يَل

Münafıklar,
Allah´ı aldatmaya
yeltenirler,
ama asıl Allah onları
aldatır. Namaz kılarken isteksiz
ve ciddiyetsiz biçimde
ayakta dikilirler. Amaçları insanlara gösteriş
yapmaktır,
Allah´ın
adını pek az
anarlar.

Bakın, bu ikiyüzlüler, Allahı kandırmaya çalışıyorlar; halbuki Allah
onların (kendi kendilerini)
kandırmalarını sağlıyor.
Onlar namaz
için kalktıklarında, gönülsüzce, sadece insanlara
görünüp takdir etsinler
diye kalkarlar; Allahı da
nadiren anarlar;

َ= ُمذَ ْبذَبِينyalpalayıp dururlar
َ=بَيْنarada = ٰذَ ِل َكbu
 ٰ َهؤ َُل ِء,, ِإلَ ٰى,,= َلne bunlara
 ٰ َهؤ َُل ِء,,إِلَ ٰى,,= َو َلne de onlara
= َو َم ْنkimseye ض ِل ِل
ْ ُ=يşaşırttığı
َّ =Allah’ın َت َ ِجد,,=فَلَ ْنbulamazsın
ُاّٰلل
ً ِسب
ُ=لَهona يَل
َ =bir (çıkar) yol

İki taraf
arasında
yalpalarlar.
Ne bu tarafa ve ne de
o tarafa yar
olurlar. Allah´ın şaşırttığı kimseye sen
çıkış yolu
bulamazsın.

bu taraftakilerle diğerleri
arasında bocalayıp dururlar, ne o
tarafa ne de
bu tarafa
(sadık) kalırlar. Allahın
saptırdıkları
için asla bir
çıkış yolu bulamazsın.

أَيُّ َها..= َياEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِخذُوا..= َلtutmayın
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri =أ َ ْو ِليَا َءdost
ُون
ِ د..= ِم ْنbırakıp
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminleri
َ=أَت ُ ِريدُونmi istiyorsunuz?
ِ َّ ِ =Allah’a
ت َ ْج َعلُوا..=أ َ ْنvermek ّٰلل
علَ ْي ُك ْم
َ =aleyhinizde olacak
َ س ْل
طانًا
ُ =bir delil = ُم ِبينًاaçık

Ey müminler, sakın
müminleri
bırakıp kafirleri dost
edinmeyiniz. Yoksa
Allah´a,
aleyhinize
işleyecek
açık bir delil
mi vermek
istiyorsunuz?

Siz ey imana
ermiş olanlar! Müminleri bırakıp hakikati inkar
edenleri dost
edinmeyin!
Suçluluğunuz konusunda Allahın önüne
açık bir kanıt
mı koymak
istiyorsunuz?

Ey iman
edenler;
mü´minler
i bırakıp
da kafirleri dost
edinmeyin. Allah´ın
aleyhinize
apaçık bir
ferman
vermesini
mi istersiniz?

= ِإ َّنdoğrusu َ= ْال ُمنَا ِفقِينiki yüzlüler
الد َّْر ِك,,=فِيtabakasındadırlar
= ْاْل َ ْسفَ ِلen aşağı ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşin
َت َ ِجد,,= َولَ ْنbulamazsın =لَ ُه ْمonlar için
يرا
ً َص
ِ =نhiçbir yardımcı

Hiç şüphesiz münafıkların yeri
cehennemin
en alt katıdır. Onlara
yardım
edecek hiç
birini bulamazsınız.

Şüphe yok
ki, ikiyüzlüler
ateşin en dibine atılacaklar ve sen
onlara yardım edebilecek birini bulamayacaksın.

tev= ِإ َّلancak تَابُوا.. َ=الَّذِينtevbe edenler Ancak
be edenler,
durumlarını
صلَ ُحوا
ْ َ = َوأuslananlar
düzeltenler,
َ
ِ َّ ِ=بAllah’a Allah´ın ipiص ُموا
َ = َوا ْعتyapışanlar اّٰلل
ne sarılanصوا
lar, sırf Alُ َ= َوأ َ ْخلve yapanlar
lah´a bağِ َّ ِ =sırf Allah için
=دِي َن ُه ْمdinlerini ّٰلل
lananlar bir
dindarlığı
ٰ
ُ
=فَأولَ ِئ َكişte onlar = َم َعberaberdir
benimseyenler işte
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerle
bunlar,
ف
ِ ْ=يُؤverecektir müminlerle
َ = َوyakında ت
َ س ْو
beraberdirاّٰلل
َُّ =Allah da َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere ler. Allah
ilerde mü=أ َ ْج ًراmükâfat ع ِظي ًما
َ =büyük bir minlere bü-

Ancak tevbe
edenler, dürüst ve erdemlice yaşayanlar, Allaha sımsıkı
sarılanlar ve
yalnız Ona
yürekten
inanıp bağlananlar hariç: Zira bunlar müminlerle birlikte
olacaklardır
ve zamanı
geldiğinde
Allah bütün
müminlere
büyük bir
mükafat
bahşedecektir.
Eğer şükredici olur ve
imana ererseniz neden
Allah (geçmiş günahlarınızdan dolayı) sizi
azaba uğratsın? Bilirsiniz
ki Allah şükredenlere
karşılığını
her zaman
veren ve her
şeyi bilendir.
Allah, bir kötülüğün, (ondan) zarar
gören tarafından söylenmesi dışında, açıkça
dile getirilmesini sevmez. Allah
gerçekten
her şeyi duyan, her şeyi
bilendir;
sizin, açıktan
ya da gizli,
iyilik yapıp
yapmadığınızı yahut
(size yapılmış olan) bir
kötülükten
dolayı affedi-

Doğrusu
münafıklar; cehennemin
en alt tabakasındadırlar.
Onlara
yardımcı
bulamazsın.
Ancak
tevbe
edenler,
ıslah
olanlar,
Allah´a
sarılanlar
ve Allah
için dinlerine bağlananlar
müstenadır. Onlar,
mü´minler
le beraberdirler.
Allah,
mü´minler
e büyük
bir mükafat vercektir.
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lah´tır. Allah,
mü´minler
in aleyhinde asla fırsat
vermeyecektir.
Doğrusu
münafıklar; Allah´a
oyun etmek isterler. Oysa
O, onların
oyunlarını
başlarına
geçirir.
Onlar
namaza
kalktıklarında
tenbel
tenbel
kalkarlar.
İnsanlara
gösteriş
yaparlar.
Allah´ı
pek az
anarlar.
Ne onlarladırlar,
ne de
bunlarla.
İkisi arasında bocalayıp
dururlar.
Allah´ ın
saptırdığı
kimseye
yol bulamazsın.
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yük bir mükafat verecektir.
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يَ ْف َع ُل,,= َماne yapacak? ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِب َعذَا ِب ُك ْمsize azabetmeyi = ِإ ْنeğer
ش َك ْرت ُ ْم
َ =siz şükreder
= َوآ َم ْنت ُ ْمve inanırsanız
َّ ,, َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
=شَا ِك ًراşükrün karşılığını veren
ع ِلي ًما
َ =(herşeyi) bilendir

Eğer Allah´a şükreder, inanırsanız, O
sizi niye
azaba çarptırsın ki?
Hiç şüphesiz Allah,
şükre karşılık verir ve
her şeyi bilir.

ُّي ُِحب..= َلsevmez ُاّٰلل
َّ =Allah
= ْال َج ْه َرaçıkça وء
ُّ = ِبالkötü
ِ س
 ْالقَ ْو ِل.. َ= ِمنsöz söylenmesini
=إِ َّلdışında = َم ْنkendisine
ُ =haksızlık edilen
ظ ِل َم
َّ .. َ= َو َكانdoğrusu Allah
ُاّٰلل
س ِميعًا
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِلي ًما

Allah zulme
uğrayanların dışında
hiç kimsenin açıkça
kötü söz
söylemesini
sevmez. Hiç
kuşkusuz
Allah herşeyi işiten
ve görendir.

= ِإ ْنeğer =ت ُ ْبد ُواaçığa vurur
= َخي ًْراbir iyiliği =أ َ ْوveya
ُ=ت ُ ْخفُوهonu gizlerseniz =أ َ ْوyahut
=ت َ ْعفُواaffederseniz

Bir iyiliği
açığa vursanız da
gizli tutsanız da veya
bir kötülüğü
bağışlasanız da biliniz ki, Allah
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Şükredip
iman
ederseniz; Allah,
sizin niçin
azab etsin? Allah
Şakir ve
Alim
olandır.

Zulme
uğrayanların ki
başka; Allah çirkin
sözün
alenen
söylenmesini
sevmez.
Allah
Semi,
Alim
olandır.
Bir iyiliği
açığa vurur veya
gizler,
yahut bir
kötülüğü
affederseniz;
şüphesiz
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سوء
ُ ,,ع ْن
َ =bir kötülüğü
(=فَإ ِ َّنbilin ki) şüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah da
عفُ ًّوا
َ ,, َ= َكانaffedicidir
ِيرا
ً =قَدgüçlüdür

bağışlayıcıdır ve gücü
her şeye
yetendir.

=إِ َّنşüphesiz
َيَ ْكفُ ُرون.. َ=الَّذِينinkâr edenler
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’ı س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerini
َ= َوي ُِريدُونisterler
يُفَ ِرقُوا..=أ َ ْنayırmak َ= َبيْنarasını
ِاّٰلل
َّ =Allah س ِل ِه
ُ = َو ُرile elçilerinin
َ= َو َيقُولُونderler =نُؤْ ِم ُنinanırız
=بِ َب ْعضkimine = َونَ ْكفُ ُرinkâr ederiz
=بِ َب ْعضkimini َ= َوي ُِريد ُونisterler
 َيت َّ ِخذُوا..=أ َ ْنtutmak َ= َبيْنarasında
ً س ِب
= ٰذَ ِل َكbu ikisinin يَل
َ =bir yol

Allah´ı ve
peygamberlerini inkar
edenler, Allah ile peygamberleri
arasında
ayırım yaparak;
´Buna inanır, fakat
şuna inanmayız´ diyenler böylece, iman
ile küfür
arası bir yol
tutturmak
isteyenler
var ya,

=أُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْال َكافِ ُرونkâfirlerdir = َحقًّاgerçek
= َوأ َ ْعت َ ْدنَاbiz de hazırlamışızdır
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlere عذَابًا
َ =bir azab
= ُم ِهينًاalçaltıcı

onlar gerçek anlamı
ile kafirdirler. Biz kafirler için
onur kırıcı
bir azap hazırladık.

işte bunlar
hakikati inkar
edenlerdir ve
biz hakikati
inkar edenler
için aşağılayıcı bir azap
hazırlamışızdır.

Doğrusu
Allah´ı ve
peygamberlerini
inkar
edenler,
Allah ile
peygamberlerinin
arasını
ayırmak
isteyenler, bir
kısmına
inanır, bir
kısmını
da inkar
ederiz,
diyerek
bu ikisinin
arasında
yol tutmak isteyenler;
İşte onlar;
gerçekten
kafir olanlardır. Kafirlere alçaltıcı bir
azab hazırlamışızdır.

Buna karşılık Allah´a
ve peygamberlerine
inananlara
ve peygamberler arasında ayırım yapmayanlara gelince, Allah
onların mükafatını ilerde verecektir. Hiç kuşkusuz Allah
affedicidir,
merhametlidir.

Allaha ve
peygamberlerine inanan
ve onlar arasında hiçbir
ayrım yapmayanlara
gelince, zamanı geldiğinde Allah,
onlara mükafatlarını (tam
olarak) bahşedecektir.
Ve Allah, çok
bağışlayıcıdır, rahmet
kaynağıdır.

Allah ve
peygamberlerine
iman edip
onların birini diğerinden
ayırmayanlara;
işte onlara Allah
mükafatlarını verecektir.
Allah Gafur, Rahim olandır.
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َ= َوالَّذِينve onlar ki =آ َمنُواinandılar
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerine
يُفَ ِرقُوا..= َولَ ْمayırım yapmadılar
َ= َبيْنarasında =أ َ َحدhiçbiri
= ِم ْن ُه ْمonlardan =أُو ٰلَئِ َكişte (Allah)
ف
َ =pek yakında
َ س ْو
=يُؤْ تِي ِه ْمverecektir
ور ُه ْم
َ =أ ُ ُجonların da mükâfatlarını
َّ .. َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
َ =çok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir
..
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ciliğinizi gösterip göstermediğinizi
(bilir): unutmayın ki Allah, günahları bağışlayandır, kudret ve egemenliğinde
sınırsızdır.
Allah(a
inanmak) ile
elçileri(ne
inanmak)
arasında ayrım yaparak
Allahı ve elçilerini inkar
edenler ile
Birisine inanır, ama diğerini inkar
ederiz! diyenler ve
arada bir yol
tutanlar;

ki Allah;
Afüvv ve
Kadir
olandır.
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Kitap Tevratın izle- Kitab ehli
=يَسْأَلُ َكsenden istiyorlar =أ َ ْه ُلehli Ehl-i
senden
yicileri, (ey senin
kendilerine
Peygamber!) kendileriْ
َ
ُ
ْ
َ
ب
ا
ت
ك
ال
=Kitap
ل
َز
ن
ت
,,
ن
أ
=indirmeni
َ ِ
ِ ِ
gökten kitap gökten ken- ne gökten
is- dilerine bir bir kitab
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine = ِكتَابًاbir Kitap indirmeni
terler. Onlar vahiy indir- indirmeni
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten =فَقَ ْدmuhakkak vaktiyle meni isterler. isterler.
ِ س َم
Musa´dan Onlar Musa- Musa´
سأَلُوا
َ =istemişler س ٰى
َ = ُموMusa’dan bundan da- dan bunun dan da
ha büyüğü- daha büyü- bundan
=أ َ ْكبَ َرdaha büyüğünü
nü isteye- ğünü istemiş- daha bü´Bize ler ve Bizi Al- yüğünü
ٰ
ذَ ِل َك,,= ِم ْنbundan =فَقَالُواdemişlerdi rek,
Allah´ı açık- lah ile yüz
istemişça
göster´
yüze
getir
lerdi. Ve;
َ
=أ ِرنَاbize göster اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
demişlerdi. demişlerdi de bize AlBu zalimce bu çarpıklık- lah´ı apaً = َج ْه َرةaçıkça
tutumları
ları yüzün- çık gösyüzünden den onları bir ter, de=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمderhal onları yakalamıştı
kendilerini ceza yıldırımı mişlerdi.
ُ صا ِعقَة
َّ =الyıldırım gürültüsü
yıldırım
çarpmıştı.
Zulümleçarpmıştı. Daha sonra rinden
ُ = ِبhaksızlıklarından dolayı
ظ ْل ِم ِه ْم
Arkasından (altın) buza- dolayı onkendilerine ğıya tapma- ları yıldı=ث ُ َّمsonra =ات َّ َخذُواtutmuşlardı
açık belge- ya başlamış- rım
ler geldikten lardı ve haki- çarpmıştı.
ْ
=ال ِع ْج َلbuzağıyı (tanrı)
sonra bu- katin bütün Kendileri َجا َءتْ ُه ُم,, َما,, َب ْع ِد,,= ِم ْنkendilerine gelmi zağıya tap- kanıtları ne bunca
tılar. Bunu kendilerine açık ayetْ =açık deliller
da bağışla- geldikten
ler ve deşken ُال َب ِينَات
dık ve Mu- sonra yap- liller gel=فَعَفَ ْونَاvazgeçtik
sa´ya açık mışlardı bu- dikten
bir mesaj nu. Yine de sonra da
 ٰذَ ِل َك,,ع ْن
َ =bundan da = َوآتَ ْينَاve verdik verdik. bu (günahla- buzağıya
rı)nı silmiş ve taptılar.
َ س ْل
س ٰى
ُ =bir yetki
َ = ُموMusa’ya طانًا
Musaya (ha- Nihayet
kikatin) açık Biz, bunu
= ُم ِبينًاaçık
kanıtını bah- affettik ve
,,

,,

,,
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= َو َرفَ ْعنَاkaldırdık =فَ ْوقَ ُه ُمüzerlerine
ُّ =Tur’u
ور
َ الط
= ِب ِميثَاقِ ِه ْمsöz vermeleri için
= َوقُ ْلنَاve dedik =لَ ُه ُمonlara
=ا ْد ُخلُواgirin اب
َ َ= ْالبkapıdan
س َّجدًا
ُ =secde ederek = َوقُ ْلنَاve dedik
=لَ ُه ْمonlara ت َ ْعد ُوا..= َلçiğnemeyin
ت
ِ س ْب
َّ ال..=فِيcumartesi(yasakları)nı
= َوأ َ َخ ْذنَاve aldık = ِم ْن ُه ْمonlardan
ً غ ِلي
َ =sağlam
= ِميثَاقًاbir söz ظا
..

..

..

..

..

..

..

..
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ض ِه ْم
ِ نَ ْق,,=فَبِ َماbozmalarından
= ِميثَاقَ ُه ْمsözlerini
= َو ُك ْف ِر ِه ْمinkâr etmelerinden
,,

,,

Kesin söz
vermeleri
üzerine,
başları üzerinde asılı
duran kayayı yukarı
çektik. Kendilerine, o
kasabanın
kapısından
secde ederek içeri giriniz ve
´Cumartesi
yasağını
çiğnemeyiniz´ dedik,
bu konularda onlardan
sağlam bir
söz aldık.
Yahudiler
verdikleri
sözlerinden
caydılar. Allah´ın ayetlerini inkar
ettiler, Pey-

ve Sina Dağını verdikleri
sözün delili
olarak üzerlerinde yükseltmiştik.
Onlara kapıdan tevazu
içinde girin
demiş ve
Sebt Kanununu ihlal
etmeyin! diye
uyarmıştık ve
kendilerinden
sağlam bir
taahhüt almıştık.

Böylece, taahhütlerini
çiğnedikleri,
Allahın mesajlarını reddettikleri,
peygamber-

Musa´ya
apaçık bir
hüccet
verdik.
Söz vermelerine
karşılık
Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Ve
onlara;
Şehrin
kapısından secde ederek
girin, dedik. Cumartesileri aşırı
gitmeyin,
dedik.
Onlardan
ağır bir
te´minat
aldık.
Sözlerini
bozmaları, Allah´ın
ayetlerini
inkar etmeleri,

Kelime Meali
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ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآيَاayetlerini اّٰلل
= َوقَتْ ِل ِه ُمöldürmelerinden
= ْاْل َ ْن ِبيَا َءpeygamberleri =بِ َغي ِْرyere
= َحقhaksız
= َوقَ ْو ِل ِه ْمve demelerinden ötürü
ُ =kılıflı
=قُلُوبُنَاkalblerimiz غ ْلف
َ =mühürlemiştir
=بَ ْلhayır ,fakat طبَ َع
َّ =Allah علَ ْي َها
َ =üzerini
ُاّٰلل
= ِب ُك ْف ِر ِه ْمinkârlarından ötürü
َيُؤْ ِمنُون,,=فَ ََلartık inanmazlar
ً =قَ ِلpek az
= ِإ َّلancak يَل

gamberlerini, sebepsiz
yere öldürdüler ve
´Bizim kalplerimiz kılıçla kaplıdır´
dediler. Oysa Allah kafirlikleri sebebiyle
kalplerini
mühürlemiştir. Bundan dolayı
onlar, pek
azı dışında
iman etmezler.

leri haksız
yere öldürdükleri ve
Kalplerimiz
zaten bilgi ile
doludur diye
böbürlendikleri için (onları cezalandırdık), hayır,
aslında Allah, hakikati
inkar etmelerinden dolayı
onların kalplerini mühürlemiştir ve
(şimdi) artık
çok az şeye
inanırlar;

Kafirliklerin= َو ِب ُك ْف ِر ِه ْمküfürlerinden
den dolayı
ve Mer= َوقَ ْو ِل ِه ْمve sözlerinden
yem´e büَ
iftira
ً
َ
 َم ْريَ َم..عل ٰى
َ =Meryem’e =بُ ْهتاناbir iftira yük
atmalarınع ِظي ًما
dan dolayı.
َ =büyük

ve hakikati
inkar ettikleri
ve Meryeme
korkunç bir
iftira attıkları
için

= َوقَ ْو ِل ِه ْمdemelerinden ötürü
قَت َ ْلنَا,,= ِإنَّاbiz öldürdük
= ْال َم ِسي َحMesih’i سى
َ = ِعيÎsa
َ=ابْنoğlu = َم ْريَ َمMeryem
ِ َّ =Allah’ın
سو َل
ُ = َرelçisi اّٰلل
ُقَتَلُوه,,= َو َماoysa onu öldürmediler
ُصلَبُوه
َ ,,= َو َماve asmadılar
ُ =benzer gösterildi
= َو ٰلَ ِك ْنfakat َشبِه
=لَ ُه ْمkendilerine = َو ِإ َّنve şüphesiz
ْ ,, َ=الَّذِينayrılığa düşenler
اختَلَفُوا
=فِي ِهonun hakkında =لَ ِفيiçindedirler
=شَكtam bir kuşku ُ= ِم ْنهondan yana
لَ ُه ْم,,= َماyoktur = ِب ِهo hususta
 ِع ْلم,,= ِم ْنkesin bilgileri = ِإ َّلsadece
َّ =zanna
ع
َ =اتِبَاuyuyorlar الظ ِن
ُقَتَلُوه,,= َو َماonu öldürmediler
= َي ِقينًاyakînen

Ve ´Biz Allah´ın resulü Meryemoğlu İsaMesihi öldürdük´
demelerinden ötürü.
Oysa O´nu
ne öldürdüler ne de
çarmıha
gerdiler.
Fakat kendilerine öyle
göründü.
Onun hakkında anlaşmazlığa
düşenler bu
konuda tam
bir kuşku
içindedirler,
bu konudaki
bilgileri sadece sanıya
uymaktan
ibarettir.
Yoksa onu
kesinlikle
öldürmediler.

ve Bakın,
biz, Allahın
Elçisi (olduğunu iddia
eden) Meryemin oğlu
İsa Mesihi
öldürdük! diye böbürlendikleri için.
Aslında onu
ne öldürdüler
ne de çarmıha gerdiler,
sadece onlara öyle (olmuş gibi) göründü ve o
konuda farklı
görüşler taşıyanlar da
gerçekten
şaşkındılar,
onunla ilgili
(gerçek) bir
bilgileri yoktu
ve sadece bir
zanna uymuşlardı.
Kesin olan
şu ki onu öldürmediler.

=بَ ْلhayır ُ= َرفَعَهonu yükseltti
َّ =Allah = ِإلَ ْي ِهkendisine
ُاّٰلل
َّ .. َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
ً ع ِز
يزا
َ =daima üstündür
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Tersine Allah, O´nu
kendi katına
çıkardı. Hiç
şüphesiz Allah üstün
iradeli ve
hikmet sahibidir.

Hayır, Allah
onu Kendi
katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet
sahibidir.

= َوإِ ْنAndolsun
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinin her biri
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap = ِإ َّلancak
=لَيُؤْ ِمن ََّنmutlaka inanacaktır =بِ ِهona
=قَ ْب َلönce = َم ْوتِ ِهölümünden
= َو َي ْو َمgünü de = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
ُ = َي ُكO olacaktır
ون
علَ ْي ِه ْم
َ =şahid
َ =onların aleyhine ش ِهيدًا

Kitap Ehli´nden hiç
kimse yoktur ki, ölümünün eşiğinde İsa´ya
iman etmemiş olsun. Fakat
kıyamet günü İsa, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

Kitab ehlinden hiç
kimse
yoktur ki;
ölümünden önce
ona inanacak
olmasın.
O da kıyamet
günü
aleyhlerinde şahid olacaktır.

ُ =فَ ِبyaptıkları zulümlerden
ظ ْلم
هَاد ُوا.. َالَّذِين.. َ= ِمنYahudilerin
= َح َّر ْمنَاyasakladık علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َ =temiz ve hoş şeyleri
ط ِي َبات
ْ َّ=أ ُ ِحلhelal kılınmış =لَ ُه ْمkendilerine
ت
ص ِد ِه ْم
َ ِ= َوبçevirmelerinden dolayı
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ..ع ْن
يرا
ً = َك ِثçoklarını

(160-161)
İşte yaptıkları bunca
zulümlerden, bir çok
kimsenin Allah yoluna
girmesini
engellemelerinden,
men edilmiş
olan faizi
almalarından ve insanların
mallarını
haksız yollara başvurarak yemelerinden dolayı, daha
önce helal
olan bazı
temiz maddeler Yahudilere haram kılındı.
Ayrıca onların arasındaki kafirlere acı bir
azap hazırladık.
(160-161)
İşte yaptıkları bunca
zulümlerden, bir çok
kimsenin Al-

Nitekim
geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç
kimse yoktur
ki, ölümü
anında, İsa
ile ilgili hakikati kavramamış olsun;
ve Kıyamet
Günü İsa,
(bizzat) onların aleyhine
hakikate şahitlik yapacaktır.
Böylece, o
zaman, Yahudi itikadına
mensup
olanlar tarafından işlenen zulümden dolayı,
(daha önce)
tattırdığımız
hayatın bazı
nimetlerinden onları
yoksun bıraktık; (böyle
yaptık), çünkü Allah yolundan her
an sapmaktaydılar,

yasaklandığı
halde faiz
alıyorlardı ve
başkalarının
malını haksız
yere harcı-

Kendilerine yasaklanan faizi almaları ve haksız yere
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İbn Kesir

= َوأ َ ْخ ِذ ِه ُمalmalarından ötürü
الر َبا
ِ =riba = َوقَ ْدrağmen
=نُ ُهواmenedilmelerine ُع ْنه
َ =ondan
,,

,,

peygamberlerini
haksız
yere öldürmeleri,
kalblerimiz perdelidir,
demeleri
yüzünden
Allah,
evet, inkarlarına
karşılık
onların
kalblerini
mühürledi, onun
için bunların pek
azı hariç
inanmazlar.
Küfür etmeleri ve
Meryem´e
büyük iftirada bulunmalarından.
Ve Allah
elçisi
Meryem
oğlu İsa
Mesihi
öldürdük,
demelerinden.
Oysa onu
öldürmediler ve
asmadılar. Ancak
onlara
(İsa´ya)
benzer
gösterildi.
Onun
hakkında
ihtilafa
düşerler.
Ondan
yana
şüphe
içindedirler. Bu
husustaki
bilgileri
ancak
zanna
dayanmaktan
ibarettir.
Onu gerçekten
öldürememişlerdir.
Bilakis Allah, onu
kendi katına yükseltmiştir.
Allah;
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Yahudi
olanların
zulümleri
ve bir çok
kimseleri
Allah yolundan
çevirmelerinden
dolayı;
kendilerine, helal
kılınmış
şeyleri
yasakladık.
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= َوأ َ ْك ِل ِه ْمve yemelerinden ötürü
=أ َ ْم َوا َلmallarını اس
ِ َّ=النinsanların
اط ِل
ِ َ=بِ ْالبhaksız yere
= َوأ َ ْعت َ ْدنَاhazırladık
َ= ِل ْل َكافِ ِرينinkâr edenlere de
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden عذَابًا
َ =bir azab
=أ َ ِلي ًماacı

lah yoluna
girmesini
engellemelerinden,
men edilmiş
olan faizi
almalarından ve insanların
mallarını
haksız yollara başvurarak yemelerinden dolayı, daha
önce helal
olan bazı
temiz maddeler Yahudilere haram kılındı.
Ayrıca onların arasındaki kafirlere acı bir
azap hazırladık.
Fakat on=fakat
lardan bilim
alanında
=derinleşmiş olanlar
derinleşenlere, hem
..
=ilimde
=içlerinden
sana ve
=ve müminler
hem de
senden ön=inanırlar
cekilere indirilen kita..
=indirilene
=sana
ba inanan
müminlere,
..
=ve indirilene
namaz kılanlara, ze..
=senden önce
kat verenlere, Allah´a
=O kılanlar
ve ahiret
=namazı
=verenler gününe
inananlara
=zekatı
büyük bir
mükafat ve=inananlar var ya
receğiz.
,,

,,

,,

,,

,,

yorlardı.
(Böylece,)
onlar arasından hakikati
inkar (etmeye devam)
edenler için
şiddetli bir
azap hazırladık.

insanların
mallarını
yemelerinden
ötürü.
Onların
küfür
içinde
olanlarına
elem verici bir
azab hazırladık.

İçlerinden
bilgide derinleşmiş olanlara, sana ve
senden öncekilere indirilmiş olana
iman edenlere, (özellikle)
namazlarında dikkatli ve
devamlı
olanlara,
karşılık beklemeden
harcayanlara, Allaha ve
Ahiret Gününe inananlara gelince; işte Biz, bunlara büyük bir
mükafat
bahşedeceğiz.

Fakat onlardan
ilimde derinleşmiş
olanlar ve
mü´minler
; sana indirilen kitaba ve
senden
önce indirilmiş
olanlara
inanırlar.
Namaz
kılanlara,
zekat verenlere,
Allah ve
ahiret gününe
inannalara elbette
büyük bir
mükafat
vereceğiz.

,,
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ٰلَ ِك ِن
َالرا ِس ُخون
َّ
فِي ْال ِع ْل ِم
ِم ْن ُه ْم
ََو ْال ُمؤْ ِمنُون
َيُؤْ ِمنُون
بِ َما أ ُ ْن ِز َل
ِإلَي َْك
َو َما أ ُ ْن ِز َل
ِم ْن قَ ْب ِل َك
َيمين
ِ َو ْال ُم ِق
َ ص ََلة
ََو ْال ُمؤْ تُون
َّ ال
َّ
َ الز َكاة
ََو ْال ُمؤْ ِمنُون
ِ َّ ِ=بAllah’a = َو ْاليَ ْو ِمve gününe
اّٰلل
= ْاْل ِخ ِرahiret =أُو ٰلَئِ َكişte onlara
سنُؤْ تِي ِه ْم
َ =vereceğiz
=أ َ ْج ًراbir mükâfat ع ِظي ًما
َ =büyük
..
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Nuh´a ve Bak, (ey
Nuh´a,
=إِنَّاbiz =أ َ ْو َح ْينَاvahyettik
ondan önce Peygamber,) ondan
gelen pey- Biz Nuha ve sonra ge= ِإلَي َْكsana da = َك َماgibi
gamberlere ondan son- len peyindirdiğimiz raki bütün
gamber=أ َ ْو َح ْينَاvahyettiğimiz
gibi sana da peygamber- lere, İbنُوح,,=إِلَ ٰىNuh’a
vahiy indir- lere vahyetti- rahim´e,
dik. Nitekim ğimiz gibi
İsmail´e,
َ= َوالنَّبِ ِيينve peygamberlere
İbrahim´e, sana da vah- İshak´a,
İsmail´e, İs- yettik: tıpkı Ya´kub´a
بَ ْع ِد ِه,,= ِم ْنondan sonraki
hak´a, Ya- İbrahime,
ve torunkub´a,
Yaİsmaile,
İslarına,
= َوأ َ ْو َح ْينَاnitekim vahyetmiştik
kub´un to- haka, Yaku- İsa´ya,
runlarına, ba ve İsa,
Eyyüb´a,
يم
َ إِب َْرا ِه,,=إِلَ ٰىİbrahim’e
İsa´ya, Ey- Eyyub, Yu- Yunus´a,
yub´a, Ha- nus, Harun Harun´a
= َو ِإ ْس َما ِعي َلİsmail’e
run´a, Sü- ve Süleyman ve Süُ
leyman´a dahil onların leyman´a
ق
ع
ي
و
=Yakub’a
َ= َو ِإ ْس َحاقİshak’a وب
َ َْ َ
vahiy indir- torunlarına vahyettiاط
ِ َ= َو ْاْل َ ْسبsıbtlara س ٰى
َ = َو ِعيÎsa’ya miş, Da- vahyettiğimiz ğimiz gibi,
vud´a da
gibi; ve Da- şüphesiz
ُّوب
َ = َوأَيEyyub’a س
َ ُ= َويُونYunus’a Zebur´u vuda bir ilahi sana da
vermiştik. hikmet kitabı vahyettik.
ََارون
ُ = َوهHarun’a
bağışladığı- Davud´a
mız gibi;
da Zeَسلَ ْي َمان
ُ = َوSüleyman’a da
bur´u
verdik.
= َوآت َ ْينَاve vermiştik
َ=دَ ُاوودDavud’a da ُورا
ً =زَ بZebur’u
,,
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س ًَل
ُ = َو ُرelçilere =قَ ْدelbette
صنَا ُه ْم
ْ ص
َ َ=قanlattığımız
علَي َْك
َ =sana قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
س ًَل
ُ = َو ُرve elçilere de
ص ُه ْم
ْ ص
ُ نَ ْق..=لَ ْمanlatmadığımız
علَي َْك
َ =sana = َو َكلَّ َمVe konuşmuştu
َّ =Allah س ٰى
َ = ُموMusa’ya da
ُاّٰلل
=ت َ ْك ِلي ًماsözle

Daha önce
bazılarını
sana anlattığımız, bazılarını da
anlatmadığımız peygamberler
gönderdik.
Allah, Musa
ile de bizzat
konuştu.

ve hem daha
önce sana
bildirdiğimiz
(öteki) elçilere, hem de
bahsetmediğimiz elçiler(e vahyettiğimiz) gibi:
ve Allahın
Musaya sözünü söylediği gibi;

س ًَل
ُ = ُرelçiler (gönderdik) ki
َ= ُمبَ ِش ِرينmüjdeleyici
َ= َو ُم ْنذ ِِرينve uyarıcı
َ َي ُكون,,= ِلئ َ ََّلkalmasın
اس
ِ َّ= ِللنinsanların علَى
َ =karşı
ِاّٰلل
َّ =Allah’a = ُح َّجةbahaneleri
َ=بَ ْعدsonra س ِل
ُ الر
ُّ =elçilerden
ً ع ِز
َّ ,, َ= َو َكانAllah يزا
َ =üstündür
ُاّٰلل
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Bu peygamberleri
müjdeleyici
ve uyarıcı
olarak gönderdik ki, bu
peygamberlerden sonra insanların Allah´a
karşı ileri
sürebilecekleri hiçbir
bahaneleri
kalmasın.
Hiç kuşkusuz Allah
güçlüdür ve
hikmet sahibidir.
Fakat Allah
sana indirdiği kitabın
kendi bilgisi
altında indirilmiş olduğuna şehadet eder.
Melekler de
buna şahit-

(Bütün bu)
elçileri güzel
haberlerin
müjdecileri
ve uyarıcılar
olarak (gönderdik) ki onlar(ın gelişi)nden sonra insanın Allah karşısında bir mazereti kalmasın:
Allah gerçekten güç ve
hikmet sahibidir.
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= ٰلَ ِك ِنoysa ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ=يَ ْش َهدşahidlik eder
أ َ ْنزَ َل..= ِب َماindirdiğini = ِإلَي َْكsana
ُ=أ َ ْنزَ لَهindirmiş olduğuna
=بِ ِع ْل ِم ِهkendi bilgisiyle
..

..

..

..

Ama Allah,
sana bahşettiği hakikate
(Bizzat Kendisi) şahitlik
yapar: onu
kendi hikmetinin bir ürünü olarak
bahşettik ve

Kıssalarını daha
önce sana anlattığımız
peygamberlerle,
kıssasını
sana anlatmadığımız
peygamberlere
de. Ve Allah Musa
ile konuşmuştur.
Müjdeleyici ve
uyarıcı
peygamberler
olarak. Ta
ki peygamberler geldikten sonra
insanların
Allah´a
karşı
hüccetleri
kalmasın.
Allah;
Aziz, Hakim olandır.
Lakin Allah, sana
indirdiğine şahidlik eder.
Onu bilerek indirmiştir.
Melekler
de şahid-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةmelekler de
َ= َي ْش َهد ُونşahidlik ederler
ِ َّ ِ=بAllah’ın
= َو َك َف ٰىkafidir اّٰلل
ش ِهيدًا
َ =şahidliği de

lik ederler.
Aslında Allah´ın şahitliği yeterlidir.

=إِ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edip
صدُّوا
َ = َوmenedenler
سبِي ِل
َّ =Allah
َ =yolundan ِاّٰلل
َ ,,ع ْن
=قَ ْدhakikaten ضلُّوا
َ =düşmüşlerdir
ض ََل ًل
َ =bir sapıklığa = َب ِعيدًاuzak

Kafir olup
başkalarını
da Allah yolundan alıkoyanlar,
hiç kuşkusuz koyu bir
sapıklığa
düşmüşlerdir.

= ِإ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edip
َ = َوzulmedenler var ya
ظلَ ُموا
يَ ُك ِن..=لَ ْمolmayacak ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِليَ ْغ ِف َرbağışlayan =لَ ُه ْمonları
 ِل َي ْه ِد َي ُه ْم..= َو َلve iletmeyecektir
َ =yola
ط ِريقًا

Allah kafirleri ve zalimleri ne
bağışlayacak ne de
doğru yola
iletecektir.

..

..

..
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melekleri de
ona şahit
tutmuştur;
oysa hiç
kimse Allahın
şahitliği gibi
şahitlik yapamaz.
Hakikati inkar etmeye
ve başkalarını Allah yolundan saptırmaya şartlanmış olanlar, derin bir
sapıklık içindedirler.

lik ederler. Esasen şahid
olarak Allah yeter.

Hakikati inkar etmeye
ve zulüm işlemeye şartlanmış olanları, Allah asla affetmeyecek ve onlara
bir yol göstermeyecektir;

Muhakkak ki
küfreden
ve zulmedenleri
Allah, bağışlayacak ve
onları
doğru yola iletecek
değildir.

,,
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Muhakkak ki
küfredip
insanları
Allah yolundan
alıkoyanlar, derin
bir sapıklığa düşmüşlerdir.

َ =yoluna (iletecektir) Onların ileti- cehennem Ancak
= ِإ َّلsadece َط ِريق
lecekleri tek yolundan
cehenyol cehen- başka, orada nem yoَّ= َج َهن َمcehennemin
nem yolu- sonsuza ka- luna. Onَ=خَا ِلدِينkalacaklardır =فِي َهاorada dur. Orada dar kalacak- lar orada
ebedi olarak lardır; Bu, Al- temelli
=أ َ َبدًاsürekli  ٰذَ ِل َك,, َ= َو َكانbu da
kalacaklar- lah için çok kalıcıdırdır. Bunu kolaydır.
lar. Bu ise
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
ً =يَ ِسçok kolaydır yapmak Alَ =Allah’a يرا
Allah´a
,,

,,

,,

,,
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lah için pek
kolaydır.
Ey insanlar,
.. =Ey
=insanlar
peygamber
size Rabbi=muhakkak ki
=size getirdi
nizden gerçeği getirdi.
=Elçi
=gerçeği
Buna inanı..
=Rabbinizden
nız, yararınıza olan
=inanın
=yararınıza olarak budur. Ama
eğer inkar
=kendi
=eğer
ederseniz,
biliniz ki,
=inkâr ederseniz
=bilin ki
göklerde ve
yeryüzünde
=Allah’ındır
=olanlar
ne varsa
hepsi Al..
=göklerde
lah´ındır.
Hiç kuşku=ve yerde
suz Allah
..
=Allah
=bilendir
her şeyi bilir
ve hikmet
=hüküm ve hikmet sahibidir
sahibidir.

اس يَا أَيُّ َها
ُ َّالن
قَ ْد
َجا َء ُك ُم
سو ُل
ق
ُ الر
َّ
ِ بِ ْال َح
ِم ْن َربِ ُك ْم
آمنُوا
َخي ًْرا
ِ َف
َو ِإ ْن
لَ ُك ْم
ت َ ْكفُ ُروا
فَإ ِ َّن
ِِ َّّٰلل
َما
ت
ِ س َم َاوا
َّ ِفي ال
ض
ِ َو ْاْل َ ْر
ع ِلي ًما
َّ ََو َكان
َ
ُاّٰلل
َح ِكي ًما
..

..

..

..

..

..

..

Ey insanlar!
Elçi size
Rabbinizden
hakikati getirdi: o halde
kendi iyiliğiniz için inanın! Ve eğer
hakikati inkar
ederseniz,
bilin ki göklerde ve yerde olan her
şey Allaha
aittir ve Allah
her şeyi bilendir, hikmet
sahibidir!

..

..
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= َياEy =أ َ ْه َلehli ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
ت َ ْغلُوا,,= َلtaşkınlık etmeyin
دِينِ ُك ْم,,=فِيdininizde
تَقُولُوا,,= َو َلve söylemeyin
علَى
َّ =Allah
َ =hakkında ِاّٰلل
= ِإ َّلolmayan şeyleri = ْال َح َّقgerçek
 ْال َم ِسي ُح,,= ِإنَّ َماMesih سى
َ = ِعيÎsa
=اب ُْنoğlu = َم ْريَ َمMeryem
ِ َّ =Allah’ın
سو ُل
ُ = َرelçisi اّٰلل
ُ= َو َك ِل َمتُهO’nun kelimesi =أ َ ْلقَاهَاattığı
 َم ْر َي َم,,= ِإلَ ٰىMeryem’e
= َو ُروحve bir ruhtur ُ= ِم ْنهO’ndan
ِ َّ ِ=بAllah’a
آمنُوا
ِ َ=فinanın اّٰلل
س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerine
تَقُولُوا,,= َو َلdemeyin
(=ث َ ََلثَةAllah) ”Üçtür”
=ا ْنت َ ُهواbuna son verin
= َخي ًْراyararınıza olarak =لَ ُك ْمkendi
=إِنَّ َماçünkü ُاّٰلل
َّ =Allah =إِ ٰلَهtanrıdır
احد
ِ = َوbir tek ُس ْب َحانَه
ُ =O yücedir
ُ لَه,, َ َي ُكون,,=أ َ ْنolmaktan
= َولَ ادçocuk sahibi ُ=لَهO’nundur
= َماolanlar ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماolanlar ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيve yerde
ِ َّ = ِبAllah
= َو َك َف ٰىyeter اّٰلل
ً = َو ِكvekil olarak
يَل

Ey Kitap
Ehli, dininiz
konusunda
aşırılığa
sapmayınız,
Allah hakkında gerçek olmayan sözler
söylemeyiniz. Meryem
oğlu İsa
Mesih, Allah´ın sadece bir peygamberi,
Meryem´e
sunduğu bir
kelimesi ve
ondan gelen bir ruhtur. Allah´a
ve peygamberine inanınız. Allah
«üçtür»
demeyiniz.
Bundan
vazgeçiniz,
hayrınıza
olan budur.
Allah ancak
tek bir ilahtır, çocuğu
olmaktan
münezzehtir, göklerde
ve yeryüzünde bulunan herşey
onundur. Allah insan
için yeterli
bir vekildir.

Ey incilin izleyicileri! Dininiz(in temeli olan hakikat)in sınırlarını aşmayın ve Allah
hakkında
yalnız hakikati söyleyin!
Meryem oğlu
İsa Mesih
sadece Allahın elçisi,
Onun Meryeme ulaştırdığı vaadi(nin tahakkuku) ve
Onun yarattığı bir can
idi. O halde
Allaha ve
peygamberlerine inanın
ve (Tanrı bir)
üçlüdür! demeyin. Kendi
iyiliğiniz için
(bu iddiadan)
vazgeçin. Allah, tek ilahtır; çocuk sahibi olmaktan
münezzehtir,
göklerde ve
yerde olan
her şey O'na
aittir ve hiç
kimse Allah
kadar güvene layık değildir.

ف
َ يَ ْست َ ْن ِك..=لَ ْنçekinmez
= ْال َم ِسي ُحMesih َيَ ُكون..=أ َ ْنolmaktan
ِ َّ ِ =Allah’a
ع ْبدًا
َ =kul ّٰلل
ُ ْال َم ََلئِ َكة..= َو َلve melekler de
َ(= ْال ُمقَ َّربُونAllah’a) yaklaştırılmış
= َو َم ْنkim ف
ْ = َي ْست َ ْن ِكçekinir
 ِعبَادَتِ ِه..ع ْن
َ =O’na kulluktan

Ne Mesih
Allah´a kul
olmaktan
kaçınır ve
nede Allah´a yakın
melekler.
Kim ona kul
olmaktan
kaçınır, büyüklük taslarsa, bilsin
ki, Allah

Ne İsa, Allahın kulu olmaktan kaçınacak kadar
gurura kapıldı, ne de
Ona yakın
olan melekler. Ona kulluk etmeyi
gururlarına
yediremeyenler ve
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pek kolaydır.
Ey insanlar; Peygamber,
size Rabbınızdan
gerçekle
geldi.
Kendi yararınıza
olarak
hemen
iman
edin.
Eğer küfür ederseniz;
muhakkak ki
göklerde
ve yerde
olanlar
Allah´ındır.
Allah;
Alim, Hakim olandır.
Ey Ehl-i
Kitab; dininizde
taşkınlık
etmeyin.
Allah
hakkında
ancak
gerçeği
söyleyin.
Meryem
oğlu İsa
Mesih; Allah´ın
peygamberi,
O´nun
Meryem´e
ulaştırdığı
kelimesi
ve kendinden bir
ruhtur. Allah´a ve
peygamberlerine
iman
edin. Allah üçtür,
demeyin.
Kendi yararınıza
olarak
bundan
vazgeçin.
Allah sadece bir
tek ilahtır.
Çocuğu
olmaktan
münezzehtir.
Göklerde
olanlar
da, yerde
olanlar da
O´nundur
. Vekil
olarak Allah yeter.
Mesih, Allah´a kul
olmaktan
asla çekinmez.
Gözde
melekler
de. Kim,
O´na kulluktan
çekinir ve
büyüklük
taslarsa;
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= َويَ ْست َ ْك ِب ْرve büyüklük taslarsa
ُ س َي ْح
ش ُر ُه ْم
َ َ=فbilsin ki O toplayacaktır
=إِلَ ْي ِهkendi huzuruna
= َج ِميعًاonların hepsini
..

..

..

..

..

hepsini huzurunda bir
araya getirecektir.

..

..
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küstahça böbürlenenler
(bilsinler ki
hesap günü)
Allah hepsini
kendi katında
toplayacaktır.

İbn Kesir

bilsin ki,
O hepsini
huzuruna
toplayacaktır.

edip orada, iman İman edip
=فَأ َ َّماgelince آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinanıp İman
iyi ameller edip doğru salih
işleyenlere ve yararlı iş- ameller
ع ِملُوا
َ = َوyapanlara
mükafatla- ler yapanlara işleyenlerını eksiksiz bütün müka- re gelinت
ال
=iyi
işler
ِ صا ِل َحا
َّ
ödeyecek, fatlarını ba- ce; onlara
=فَي َُوفِي ِه ْمeksiksiz ödeyecek
hatta lütğışlayacak mükafatfundan on- ve lütfuyla
larını
ور ُه ْم
lara daha fazlasını da ödeyecek
َ =أ ُ ُجmükâfatlarını
ve- verecektir; ve daha
= َو َي ِزيد ُ ُه ْمve daha fazlasını da verecektir fazlasını
recektir. Kul gururlanan fazlasını
ken- ve küstahça da ihsan
ض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنlütfundan = َوأ َ َّماgelince olmayı
disine ye- böbürlenen- edecektir.
dirmeyip
leri ise şid- Kulluk
ا ْست َ ْن َكفُوا,, َ=الَّذِينçekinip
büyüklük
detli bir azap etmekten
taslayanları ile cezalandı- çekinen= َوا ْست َ ْكبَ ُرواbüyüklük taslayanlara
da acı bir racaktır: on- leri ve
azaba çarp- lar kendilerini büyüklük
=فَيُ َع ِذبُ ُه ْمazabedecek
tıracaktır. ne Allahtan taslayanعذَابًا
Bunlar Al- koruyacak ve ları elem
َ =bir azapla =أ َ ِلي ًماacı
lah´tan baş- ne de yardım verici bir
َيَ ِجدُون,,= َو َلve onlar bulamayacaklardır ka hiçbir edecek birini azaba uğdost, hiçbir bulabilecek- ratacaktır.
=لَ ُه ْمkendilerine ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka yardım edici lerdir.
Onlar,
bulamazlar.
kendileriِاّٰلل
َّ =Allah’tan = َو ِليًّاne bir dost
ne Allah´tan
َ
يرا
ً َص
ِ ن,,= َولne de bir yardımcı
başka bir
,,
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أَيُّ َها..= َياEy سقَ ْد َق ْد
ُ =النَّاinsanlar
= َجا َء ُك ْمsize geldi =ب ُْرهَانdelil
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاve indirdik = ِإلَ ْي ُك ْمsize
ورا
ً ُ=نbir nur = ُمبِينًاapaçık

Ey insanlar
size Rabbinizden kesin kanıt
geldi ve size apaçık
bir ışık indirdik.

..

..

..

Ey insanlar!
Rabbinizden
size hakikatin bir tezahürü geldi ve
size aydınlatıcı bir ışık
gönderdik.

..
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dost ve
yardımcı
bulamazlar.
Ey insanlar; Rabbınızdan
size açık
bir delil
geldi ve
size apaçık bir nur
indirdik.

kendi- Allaha iman Allah´a
=فَأ َ َّماgelince آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinanıp Allah
sine inanıp edenlere ve iman
Ona sımsıkı edenleri
ِاّٰلل
َّ ِ=بAlah’a ص ُموا
َ َ = َوا ْعتyapışanlara sarılanları
rahmetine, sarılanlara ve O´na
bol bağışına gelince, Allah sarılanla= ِب ِهO’na سيُد ِْخلُ ُه ْم
َ َ=فsokacak
kavuştura- onları rahme- rı; Allah
 َر ْح َمة,,=فِيbir rahmetin içine
cak, onları ti ve lütfu ile rahmetine
doğru yola kuşatacak ve ve bol
ُ= ِم ْنهkendinden = َوفَضْلve lütfun iletecektir. dosdoğru bir nimetine
yol ile Kendi- kavuştu= َو َي ْهدِي ِه ْمve onları iletecektir
sine yönelte- racaktır.
cektir.
Onları,
= ِإلَ ْي ِهkendisine varan
kendisine
götüren
ً ص َرا
َ
طا
=bir
yola
ا
م
ي
ق
ت
س
م
=doğru
ِ
ً ِ ْ ُ
doğru yo,,
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Senden fet- Onlar sen= َي ْست َ ْفتُون ََكsenden fetva istiyorlar
va isterler, den, kendilede ki: “Size rini aydınlatُ=ق ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
ikinci dere- manı isterler.
ceden mi- De ki: Allah,
ُ=يُ ْف ِتيك ْمsize şöyle açıklıyor
rasçılar
birinci dere ْال َك ََللَ ِة..=فِيkelale hakkında hükmünü hakkında ceden mirasfetvayı Allah çı bırakma= ِإ ِنeğer = ْام ُرؤkişinin = َهلَ َكölen veriyor: Ço- yanlar(dan
cuğu olma- kalan miras)
ُ لَه..ْس
َ =لَيyok = َولَدçocuğu
yıp bir kız ile ilgili kuralkardeşi bu- lar konusunَُ= َولهvarsa =أ ُ ْختbir kız kardeşi
lunan kimse da (böylece)
bı- sizi aydınla=فَلَ َهاo(kız kardeşi)nindir ف
ْ ِ=نyarısı ölürse,
ُ ص
raktığının tır: eğer bir
yarısı kız erkek, çocuk
ت َ َر َك..= َماbıraktığı malın
kardeşe ka- bırakmadan
lır. Fakat kız ölürse ve bir
= َو ُه َوfakat kendisi
kardeşinin kız kardeşi
=يَ ِرث ُ َهاonun mirasını alır = ِإ ْنeğer çocuğu varsa, onun
yoksa, ken- terekesinin
لَ َها.. َي ُك ْن..=لَ ْمyoksa (kız kardeşinin)
disi ona ta- yarısına kız
va- kardeşi sahip
= َولَدçocuğu =فَإ ِ ْنeğer = َكانَتَاvarsa mamen
ris olur.
olacaktır; kız
Eğer
kız
çoْ
َ
=اثنَتَي ِْنiki kız kardeşi =فَل ُه َماonlarındır kardeş kal- kardeşin
cuk bırakmışsa, bı- madan ölان
ِ َ =الثُّلُثüçte ikisi
raktığının mesi halinde
ْ
َ
ت َر َك..= ِم َّماbıraktığının = َوإِنve eğer üçte ikisi ise erkek
onlaradır. onun mirası= َكانُواolursa (birçok) ً = ِإ ْخ َوةkardeşler Erkek, ka- nı alacaktır.
dın, karışık Fakat iki kız
ً = ِر َجerkek سا ًء
ال
َ ِ= َونkadın
kardeşlerse, kardeş variki sa, ikisi (bir=فَ ِللذَّ َك ِرerkeğe = ِمثْ ُلkadar (verilir) erkeğe
dişinin his- likte) onun
sesi kadar terekesinin
= َح ِظpayı = ْاْل ُ ْنث َ َيي ِْنiki kadının
pay vardır. üçte ikisine
yol- sahip olacak=يُ َبيِ ُنaçıklıyor ُاّٰلل
َّ =Allah =لَ ُك ْمsize Doğru
dan sapar- lar; ve eğer
sınız diye erkek karضلُّوا
ِ َ ت..=أ َ ْنşaşırırsınız diye
Allah size deşler ve kız
açıklıyor.” kardeşler
َ ..=بِ ُك ِلherşeyi
َّ = َوAllah ش ْيء
ُاّٰلل
Allah her
varsa, erkek
ع ِليم
şeyi hakkıy- iki kadının
َ =bilir
..
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iken
أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar İhramlı
avlanmayı
helal say=أ َ ْوفُواyerine getirin
mamanız
ْ َّ=أ ُ ِحلhelal kılındı şartı ile iler= ِب ْالعُقُو ِدakitleri(zi) ت
de sayıla=لَ ُك ْمsizin için ُ=بَ ِهي َمةdört ayaklı
cak olanlar
dışında ka= ْاْل َ ْن َع ِامhayvanlar = ِإ َّلdışındaki
lan bütün
يُتْلَ ٰى,,= َماoku(nup açıkla)nacak olanların hayvanlar
size helal
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

payı kadar
alacak. Allah
(bütün bunları) size açıklar ki sapıklığa düşmeyesiniz; Allah
her şeyi bilir.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Antlaşmalarınıza
sadık
olun!(Bundan
sonra) belirtilecek olanlar
dışında ot ile
beslenen
hayvanlar(ın

la eriştirecektir.
Senden
fetva isterler. De
ki: Size
babası ve
çocuğu
olmayanın mirası
hakkında
fetvayı Allah veriyor. Çocuğu olmayıp bir
kız kardeşi bulunan erkek ölürse; bıraktığının yarısı kız
kardeşine
kalır. Fakat kız
kardeşinin çocuğu yoksa;
kendisi
ona tamamen
varis olur.
Eğer iki
kız kardeş kalmışsa; bıraktığının
üçte ikisi
onlaradır.
Eğer erkekli kadınlı bir
çok kardeşi varsa; erkeğe iki kadının hissesi kadar pay
vardır.
Şaşırasınız diye
Allah, size açıklıyor. Allah;
her şeyi
hakkıyla
bilendir.
Ey iman
edenler;
akidleri
yerine getirin. Siz,
ihramlı
iken avlanmayı
helal
görmeksizin; size
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علَ ْي ُك ْم
َ =size
َ =helal saymamak şartiyle
 ُم ِح ِلي,,غي َْر
ص ْي ِد
َّ =الavlanmayı = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
= ُح ُرمihramda iken = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah = َي ْح ُك ُمhükmü verir
ُ ي ُِريد,,= َماistediği
,,

,,

kılındı, Allah
dilediği
hükmü verir.

,,

,,
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eti) sizin için
helaldir: ancak ihramda
iken avlanmanıza izin
verilmemiştir.
Bilin ki Allah,
iradesinin
gereğini emreder.

iman
Siz ey imana
أَيُّ َها..= َياEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar Ey
edenler, Al- ermiş olanlah’ın nişa- lar! Allahın
ت ُ ِحلُّوا..= َلsaygısızlık etmeyin
nelerine,
koyduğu
ِ َّ =Allah’ın (kıtal) ha- sembollere
ش َعائِ َر
َ =ne işaretlerine اّٰلل
ram olan
ve kutsal
ْ
َّ ال..= َو َلne aya ام
aya,
(Ka(Hac) ayına
ش ْه َر
ر
ح
ال
=haram
َ َ َ
be’ye) hedi- ve süslenmiş
ْي
ye olan kur- kurbanlıklara
َ  ْال َهد..= َو َلne kurbana
banlığa,
ve Rablerinin
َ ْالقَ ََلئِد..= َو َلne gerdanlık(lı kurban)lara gerdanlıklar lütuf ve rızatakılan hay- sını isteyerek
َ ِآمين..= َو َلve ne de gelenlere
vanlara,
BeytulRablerinden
Harama koام
َ = ْال َبيBeyt-i Haram’a
َ  ْال َح َر..ْت
bol nimet ve şanlara karşı
َ=يَ ْبتَغُونarzu ederek =فَض ًَْلlütuf rıza talep saygısızlıkta
ederek
bulunmayın;
Beyt-i Ha- (ancak) hac
 َربِ ِه ْم..= ِم ْنRablerinin
ram’a ge- göreviniz bit= َو ِرض َْوانًاve rızasını = َو ِإذَاzaman lenlere sa- tikten sonra
kın hürmet- serbestçe
= َحلَ ْلت ُ ْمihramdan çıktığınız
sizlik etme- avlanabilirsiyin. İhram- niz. Sizi
َ ص
طاد ُوا
ْ =فَاavlanabilirsiniz
dan çıktığı- Mescid-i Hanız zaman ramdan alıيَ ْج ِر َمنَّ ُك ْم..= َو َلsizi itmesin
avlanabilir- koyanlara
siniz. Sizi karşı öfkeniz,
ُ شن
َآن
َ =beslediğiniz kin
Mescid-i
saldırganlık
Haram’dan
yapmanıza
َ
=ق ْومbir topluma karşı
men ettiği yol açmasın:
صدُّو ُك ْم
erdemi ve
َ ..=أ َ ْنsizi çevirdiklerinden dolayı için bir
kavme olan ilahi sorumlu ْال َح َر ِام.. ْال َمس ِْج ِد..ع ِن
َ =Mescidkininiz, aşırı luk bilincini
geliştirmede
ت َ ْعتَد ا..=أ َ ْنsuç işlemeğe gitmenize
i Haram’dan ُوا
sebep ol- birbirinizle
iyi- yardımlaşın,
= َوتَعَ َاونُواyardımlaşın علَى
َ =üzerinde masın;
likte ve fe- kötülüğü ve
nalıktan sa- düşmanlığı
= ْال ِب ِرiyilik = َوالت َّ ْق َو ٰىve takva
kınmakta artırmada
yardımlaşın, değil; Allaha
ت َ َع َاونُوا..= َو َلyardımlaşmayın
günah işle- karşı sorummek ve aşırı luluğunuzun
علَى
َ =üzerinde اْلثْ ِم
ِ ْ =günah
gitmekte
bilincinde
ْ
ان
ْو
د
ع
ال
و
=ve
düşmanlık
yardımlaşolun: Ve
ُ
ِ َ
َ
mayın. Al- unutmayın ki
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
lah’tan kor- Allahın intiَ َّ =Allah’tan
kun. Allah’ın kamı çetindir!
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
cezası şiddetlidir.
ْ
ُ شدِيد
َ =çetindir ب
ِ =ال ِعقَاazabı
..
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kan, Ölü eti, kan
ْ = ُح ِر َمharam kılındı علَ ْي ُك ُم
ت
َ =size Ölü,
domuz eti, ve domuz eti
ُ= ْال َم ْيتَةleş = َوالدَّ ُمkan = َولَ ْح ُمeti Allah’tan ve üstünde
başkası
Allahtan
ْ
adına
bobaşkasının
ْ
ير
ز
ن
خ
ال
=domuz
ِ
ِ ِ
ğazlananlar, anıldığı hayأ ُ ِه َّل,,= َو َماve boğazlanan
-boğulmuş, vanlar ve
bir yerine boğulan, dö= ِلغَي ِْرbaşkası adına ِاّٰلل
َّ =Allah’tan vurularak vülerek öldüöldürülmüş, rülen veya
= ِب ِهO’na ُ= َو ْال ُم ْن َخنِقَةboğulmuş
düşüp yu- düşerek ölen
varlanmış, veya derisi
ْ
ُ = َوال َم ْوقُوذَةve vurulmuş
başka bir yüzülerek ölhayvan ta- dürülen veya
ُ= َو ْال ُمت َ َر ِديَةve yukarıdan düşmüş
rafından
vahşi bir
ُ= َوالنَّ ِطي َحةve boynuzlanmış
süsülmüş, hayvan tarayırtıcı hay- fından parçavan tarafın- lanan hayأ َ َك َل,,= َو َماve yediği (havyanlar)
dan yenmiş vanlar, canlı
سبُ ُع
َّ =الcanavarın = ِإ َّلhariç
olanları
iken (bizzat)
canları çık- kestikleriniz
ذَ َّك ْيت ُ ْم,,= َماsizin kestikleriniz
madan ön- hariç, size
ce kesme- yasaklanmışذ ُ ِب َح,,= َو َماboğazlananlar
mişseniz-, tır ve putpetaşlar rest sunaklaعلَى
ُ ُّ=النdikili taşlar dikili
ِ ص
َ =üzerine ب
üzerine bo- rında kesiت َ ْست َ ْق ِس ُموا,,= َوأ َ ْنve kısmet (şans) aram ğazlananlar lenler (de
ve fal okla- yasaktır).
ْ ِ=بfal oklarıyla
rıyla kısmet Kehanet yoanız اْل َ ْز َل ِم
aramanız luyla gele= ٰذَ ِل ُك ْمbunlar =فِسْقfısktır
size haram cekte sizi
kılındı; bun- neyin bekle= ْاليَ ْو َمbugün artık
lar fasıklık- diğini öğtır. Bugün, renmeye çaس
َ =يَ ِئumudu kesmişlerdir
kafirler dini- lışmanız da
nizden çık- (yasaklanَّ
 َكفَ ُروا,, َ=الذِينinkâr edenler
manızdan mıştır): Bu
ümitlerini günahkarca
دِي ِن ُك ْم,,= ِم ْنsizin dininizden
kesmişler- bir davranışْ
َ
َ
تَخش َْو ُه ْم,,=فَلonlardan korkmayın dir, onlar- tır. Bugün
dan kork- hakikati inkaْ = َوbenden korkun
mayın,
ra şartlanmış
اخش َْو ِن
benden
olanlar, sizin
= ْال َي ْو َمbugün ُ=أ َ ْك َم ْلتolgunlaştırdım korkun. Bu- dininiz(i terk
gün sizin
edeceği=لَ ُك ْمsizin için =دِينَ ُك ْمdininizi
dininizi ke- niz)den artık
male erdir- ümitlerini taُ= َوأَتْ َم ْمتtamamladım علَ ْي ُك ْم
َ =size dim, üzeri- mamen kesnizdeki ni- tiler: Öyley=نِ ْع َم ِتيnimetimi
metimi ta- se, onlardan
mamladım korkmayın,
َ
ُ
ُضيت
ر
و
=ve
razı
oldum
م
ك
ل
=size
ِ َ َ
ُ
ve size din yalnız Benolarak İsla- den korkun!.
اْلس ََْل َم
ِ ْ =İslam’a =دِينًاdin olarak
miyet’i be- Bugün diniُ ض
=فَ َم ِنkim ط َّر
ْ =اdaralırsa
ğendim. Aç- nizi sizin için
lıktan darda kemale erصة
َ  َم ْخ َم,,=فِيaçlıktan
kalan, gü- dirdim, nikay- metlerimin
َ =istekle yönelmeden naha
 ُمتَ َجانِف,,غي َْر
maksızın tamamını siyiyebilir.
ze bahşettim
= ِ ِْلثْمgünaha =فَإ ِ َّنdoğrusu اّٰلل
َ َّ =Allah Doğrusu Al- ve Bana teslah, Galimiyeti sizin
َ =bağışlayandır
غفُور
fur’dur, Ra- dininiz olarak
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him’dir.

belirledim.

İbn Kesir

bildirilecekler
müstesna, hayvanlar size helal
kılınmıştır. Muhakkak ki
Allah, dilediğini
hükmeder.
Ey iman
edenler;
Allah´ın
nişanelerine, haram olan
aya, hediye olan
kurbanlığa, gerdanlıklı
hayvanlara ve
Rabblarından
nimet, rıza taleb
ederek
Beyt´ül
Haram´a
gelenlere
hürmetsizlik etmeyin. İhramdan
çıkınca
avlanın.
Sizi Mescid-i Haram´dan
alıkoydukları
için bir
kavme
olan kininiz, siz
haddi
aşmaya
sürüklemesin.
İyilik ve
takva
üzerinde
yardımlaşın. Günah işlemek ve
aşırı gitmek üzerinde yardımlaşmayın.
Allah´tan
sakının,
muhakkak ki Allah´ın cezası şiddetlidir.
Ölü, kan,
domuz
eti, Allah´tan
başkası
adına boğazlananlar, boğularak, vurularak,
yuvarlanarak veya sürüklenerek
ölen, yırtıcı hayvan tarafından
parçalananlar,
canları
çıkmadan
evvel
kestiğiniz
müstesna, dikili
taşlar
üzerine
kesilenler
ve fal oklarıyla
kısmet
aramanız
size haram kılınmıştır.
Bunlar
fasıklıktır.
Bugün,
küfredenler sizin
dininizden ümitlerini
kesmişlerdir. Öyleyse onlardan
korkmayın da
Ben´den
korkun.
Bugün,
dininizi
kemale
erdirdim,
üzerinize
olan nimetimi
tamamladım ve
size din
olarak İslamiyeti
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Günaha eğiliminden değil de hayati
bir zaruret
sonucu (yasak şeylere)
sürüklenenlere gelince,
bilin ki Allah
çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

= َر ِحيمesirgeyendir

5.
4

kendi- Kendilerine
= َيسْأَلُون ََكsana soruyorlar = َماذَاneyin Sana
lerine nele- neyin helal
helal kı- kılındığını
=أ ُ ِح َّلhelal kılındığını =لَ ُه ْمkendilerine rin
lındığını so- sana sora=قُ ْلde ki =أ ُ ِح َّلhelal kılındı =لَ ُك ُمsize ruyorlar. on- caklar. De ki:
lara de ki Hayatın büَّ =iyi ve temiz şeyler
ُالط ِي َبات
«Size temiz tün güzel
yiyecekler şeyleri size
علَّ ْمت ُ ْم
َ ..= َو َماyetiştirdiğiniz
helal kılındı. helaldir. AlAllah´ın size lahın size öğsağladığı rettiği bilgiِ ْال َج َو ِارح.. َ= ِمنhayvanların
öğ- den bir kısَ= ُم َك ِل ِبينavcı =ت ُ َع ِل ُمونَ ُه َّنöğreterek bilgileri
reterek ye- mını öğretetiştirdiğiniz rek eğittiğiniz
علَّ َم ُك ُم
َ ..= ِم َّماsize öğrettiğinden
eğitimli ev av hayvanlaُ
hayvanları rına gelince,
ُ
َ
َّ =Allah’ın =فكلواyiyin
ُاّٰلل
sizin için av- onların sizin
ladıkları
için yakalaَس ْكن
َ أ َ ْم..= ِم َّماtuttuklarını
hayvanları dığı şeyi yiعلَ ْي ُك ْم
َ =sizin için = َوا ْذ ُك ُرواve anın da yiyiniz ve yin, ama üsüzerlerine tünde Allahın
ِ َّ =Allah’ın
=اس َْمadını اّٰلل
Allah´ın
adını anın ve
adını
anıAllaha karşı
علَ ْي ِه
َ =üzerine = َواتَّقُواAllah’tan
nız. Alsorumlululah´tan
korbiاّٰلل
َّ =Allah kunuz. Hiç ğunuzun
َ َّ =korkun = ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
lincinde olun:
kuşkusuz şüphe yok ki
س ِري ُع
َ =çabuk görendir
Allah´ın he- Allah hesap
saplaşması görmede hızب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı
..
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çok çabuk- lıdır.
tur.»
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Bugün size Bugün, haya= ْاليَ ْو َمbugün =أ ُ ِح َّلhelal kılındı
temiz olan tın bütün güzel şeyleri siَّ
=لَ ُك ُمsize ُ=الط ِيبَاتiyi ve temiz şeyler yiyecekler
helal kılındı. ze helal kıَ = َوyemeği
Kendilerine lınmıştır. Ve
ط َعا ُم
kitap veri- daha önce
أُوتُوا,, َ=الَّذِينkendilerine verilenlerin lenlerin yi- kendilerine
yecekleri si- vahiy verilenاب
َ َ = ْال ِكتKitap = ِحلhelal =لَ ُك ْمsize ze ve sizin lerin yiyecekyiyecekleri- leri de size
َ = َوsizin yemeğiniz de
ط َعا ُم ُك ْم
niz de onla- helaldir, sizin
ra helâldir. yiyecekleriniz
= ِحلhelaldir =لَ ُه ْمonlara
İffetli ve hür de onlara heka- laldir. Ve (bu
ْ
ُصنَات
َ = َوال ُم ْحve namuslu hür kadınlar mümin
dınları - zi- ilahi kelama)
naya ve
inananlar
ت
ِ  ْال ُمؤْ ِمنَا,, َ= ِمنinanan
metreslik içindeki iffetli
ُصنَات
َ = َو ْال ُم ْحve namuslu hür kadınlar ilişkisine kadınlar ile
başvurmak- sizden önce
أُوتُوا,, َالَّذِين,, َ= ِمنkendilerine verilenler sızın- na- kendilerine
muslu bi- vahiy verilenden اب
َ َ = ْال ِكتKitap
çimde me- ler arasında
ver- bulunan kaقَ ْب ِل ُك ْم,,= ِم ْنsizden önce = ِإذَاzaman hirlerini
diğiniz tak- dınları nikahdirde size lamanız, =آت َ ْيت ُ ُمو ُه َّنverdiğiniz
helâldir.
onlara mehirُ
Kim
iman
lerini vermeور ُه َّن
َ =أ ُجmehirlerini
etmeyi red- niz şartıyla
dederse
ve onları
َصنِين
ِ = ُم ْحzina
yaptığı
gayri meşru
َ =etmeksizin
َسا ِف ِحين
ameller bo- yolla ya da
َ  ُم,,غي َْر
şa gitmiştir, gizli dost
 ُمت َّ ِخذِي,,= َو َلve tutmaksızın
o kimse ahi- tutma yoluyla
rette hüsra- değil de
=أ َ ْخدَانgizli dost = َو َم ْنkim
na uğrayan- meşru bir nilardan olur. kah ile alma= َي ْكفُ ْرinkâr ederse
nız şartıyla(size helalْ
َ
َ
ْ
ان
ِ ِ=بinanmayı =فقدmuhakkak
ِ اْلي َم
dir). (Allaha)
inanmayı
َ= َح ِبطboşa çıkmıştır ُع َملُه
َ =onun ameli
reddedene
gelince; onun
= َو ُه َوve o ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيahirette
bütün işleri
َ ْالخَا ِس ِرين,, َ= ِمنkaybedenlerdendir
boşa gide,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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أَيُّ َها..= َياEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=إِذَاzaman =قُ ْمت ُ ْمdur(mak iste)diğiniz
ِص ََلة
َّ ال..= ِإلَىnamaza
=فَا ْغ ِسلُواyıkayın
= ُو ُجو َه ُك ْمyüzlerinizi
= َوأ َ ْي ِد َي ُك ْمve ellerinizi
ق
ِ ِ ْال َم َراف..= ِإلَىdirseklere kadar
س ُحوا
َ = َو ْامmeshedin
=بِ ُر ُءو ِس ُك ْمbaşlarınızı
= َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْمve ayaklarınızı
 ْال َك ْع َبي ِْن..= ِإلَىtopuklara kadar
= َو ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz = ُجنُبًاcünüp
َّ َ=فtam temizlenin = َوإِ ْنeğer
اط َّه ُروا
= ُك ْنت ُ ْمiseniz ض ٰى
َ = َم ْرhasta
=أ َ ْوyahut سفَر
َ =yolcu
َ ..علَ ٰى
=أ َ ْوyahut = َجا َءgelmişse =أ َ َحدbiriniz
..

..

..

..

..

..

..

Ey iman
edenler,
namaza
kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar
ellerinizi, başlarınızı
meshedip–
topuk kemiklerine
kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer
cünüpseniz
temizlenin;
şayet hasta
veya yolculukta iseniz
ya da ayak
yolundan
gelmişseniz
yahut kadınlara yaklaşmışsanız
ve su bulamamışsanız
temiz bir
toprağa teyemmüm

cek: zira o,
öteki dünyada zarara uğrayanlar arasında yer
alacaktır.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Namaz
kılacağınız
zaman yüzünüzü, ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın ve
(ıslak) ellerinizi başınızın
üzerine hafifçe sürün ve
bileklere kadar ayaklarınızı (yıkayın). Eğer
boy abdestini
gerektiren bir
halde iseniz
kendinizi temizleyin.
Ama eğer
hasta iseniz
yahut seyahatteyseniz
yahut tabii ihtiyacınızı gidermişseniz
yahut bir ka-
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beğendim. Her
kim ki açlıktan
darda kalırsa günaha
kaymaksızın
(bunlardan yemeğe
mecbur
olursa)
muhakkak ki, Allah Gafur´dur,
Rahim´dir.
Sana,
kendilerine neyin
helal kılındığını
soruyorlar. De ki:
Size bütün iyi ve
temizler
helal kılındı. Allah´ın size öğrettiği ile
alıştırıp
öğrettiğiniz avcı
hayvanların sizin
için tuttuklarını
yeyin ve
üzerine
Allah´ın
adını
anın. Ve
Allah´tan
sakının,
muhakkak ki Allah; hesabı çabuk görendir.
Bugün,
size, iyi
ve temiz
olanlar
helal kılındı. Kitab verilmiş olanların yemeği size
helaldir,
sizin yemeğiniz
de onlara
helaldir.
Mü´min
kadınlardan iffetli
olanlar ve
sizden
önce kitab verilenlerdenb iffetli kadınlar, zina
etmeksizin, gizli
dost tutmaksızın
ve mehirlerini verdiğinizde
size helaldir. Kim
de imanı
inkar
ederse;
yaptıkları
boşa gitmiştir ve
o, ahirette
hüsrana
uğrayanlardandır.

Ey iman
edenler;
namaza
kalktığınız zaman; yüzlerinizi,
dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başınıza
meshedin
ve topuklarınıza
kadar
ayaklarınızı da
(yıkayın) .
Eğer cünüb iseniz; hemen temizlenin.
Eğer hasta olmuşsanız veya seferde iseniz;
yahut he-
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yüzle- dınla birlikte
= ِم ْن ُك ْمsizden  ْالغَائِ ِط.. َ= ِمنtuvaletten edin,
rinizi, elleri- olmuşsanız
nizi onunla ve su bula=أ َ ْوya da = َل َم ْست ُ ُمdokunmuş da
meshedin. mıyorsanız,
Allah sizi
o zaman,
سا َء
َ ِ=النkadınlara
zorlamak is- temiz topraت َ ِجد ُوا..=فَلَ ْمbulamamışsanız = َما ًءsu temez, Al- ğa ellerinizi
lah sizi arı- sürün ve
=فَت َ َي َّم ُمواteyemmüm edin
tıp üzerinize onunla yüzüolan nimeti- nüzü ve kolَ =temiz
ص ِعيدًا
َ =toprağa ط ِيبًا
ni tamam- larınızı hafiflamak ister çe ovun. Alس ُحوا
ْ َ=فsürün
َ ام
ki şükrede- lah sizi zora
siniz.
koşmak is= ِب ُو ُجو ِه ُك ْمyüzlerinize
temez; ama
sizi tertemiz
= َوأ َ ْيدِي ُك ْمve ellerinize ُ= ِم ْنهondan
kılmak ve
nimetlerinin
ُ ي ُِريد..= َماistemiyor ُاّٰلل
َّ =Allah
tamamını si= ِليَ ْج َع َلçıkarmak علَ ْي ُك ْم
ze bahşetَ =size
mek ister ki
 َح َرج..= ِم ْنgüçlük = َو ٰلَ ِك ْنfakat
şükredenlerden olasınız.
ُ=ي ُِريدistiyor
َ ُ= ِليsizi temizlemek
ط ِه َر ُك ْم
= َو ِليُتِ َّمve tamamlamak ُ=نِ ْع َمتَهnimetini
علَ ْي ُك ْم
َ =size olan =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredesiniz
..

..

..

..

..

..

..
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= َوا ْذ ُك ُرواhatırlayın َ= ِن ْع َمةnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size olan
ُ= َو ِميثَاقَهve sözü
 َواثَقَ ُك ْم,,=الَّذِيverdiğiniz = ِب ِهO’na
=إِ ْذhani =قُ ْلت ُ ْمdemiştiniz
َ َ = َوأve itaat ettik
س ِم ْعنَا
َ =işittik ط ْعنَا
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
=إِ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah ع ِليم
َ =bilir
ت
ِ =بِذَاözünü ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد
,,

,,

,,

,,
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Allah´ın size
yönelik nimeti ile
«Duyduk ve
uyduk» dediğiniz zaman, O´na
verdiğiniz
bağlayıcı
sözü hatırlayınız. Allah´tan korkunuz. Hiç
kuşkusuz
Allah, kalplerinizin
özünü bilir.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ُكونُواolun
َ(=قَ َّو ِامينhakkı) ayakta tutan
ُ =şahidlik edenler
ِ= ِ َّّٰللAllah için ش َهدَا َء
ْط
ِ =بِ ْال ِقسadaletle
يَ ْج ِر َمنَّ ُك ْم..= َو َلsizi saptırmasın
ُ شن
َآن
َ =duyduğunuz kin
=قَ ْومbir topluluğa karşı
ت َ ْع ِدلُوا..أ َ َّل..علَ ٰى
َ =adaletten
=ا ْع ِدلُواadil davranın = ُه َوbudur
ب
ُ =أ َ ْق َرyakın olan = ِللت َّ ْق َو ٰىtakvaya
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= ِإ َّنkuşkusuz َاّٰلل
َّ =Allah
= َخ ِبيرhaber almaktadır
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı
..

Ey müminler, her davranışınızda
Allah´ı sıkı
sıkıya gözeten ve adalete bağlı
şahitlik
eden kimseler olunuz.
Sakın herhangi bir
gruba karşı
duyduğunuz
kin, sizi
adaletsiz
davranmaya sevk etmesin. Adil
olunuz, takvaya en yakın tutum
budur. Allah´tan korkunuz. Hiç
kuşkusuz
Allah, bütün
yaptıklarınızdan haberdardır.
Allah, iman
=vadetmiştir
=Allah
edip iyi
ameller iş,,
=inanıp
leyenleri
bağışlaya=yapanlara
cağını ve
=iyi işler
=onlarındır kendilerine
büyük mü=bağışlama
=ve mükâfat kafat vereceğini vaad
=büyük
etmiştir.
..

..

..

..

..
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َعد
َ َو
الَّذِينَ آ َمنُوا
ع ِملُوا
َ َو
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال
َم ْغ ِف َرة
ع ِظيم
َ
,,

َّ
ُاّٰلل

,,

لَ ُه ْم
َوأ َ ْجر

,,

 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edip
= َو َكذَّبُواyalanlayanlar ise
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi =أُو ٰلَئِ َكonlar da
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
= ْال َج ِح ِيمcehennemin

Küfre sapıp
ayetlerimizi
yalanlayanlar ise cehennemliktirler.

أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın ت
َ =نِ ْع َمnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size olan
= ِإ ْذhani = َه َّمyeltenmişti de
=قَ ْومbir topluluk
ُ س
طوا
ُ يَ ْب,,=أ َ ْنuzatmağa (saldırmaya)
= ِإلَ ْي ُك ْمsize =أ َ ْي ِد َي ُه ْمellerini
ف
َّ (=فَ َكAllah) çekmişti
=أ َ ْي ِديَ ُه ْمonların ellerini ع ْن ُك ْم
َ =sizden
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Alah’tan
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ = َوAllah’a
=فَ ْليَت َ َو َّك ِلdayansınlar
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونMüminler

Ey müminler, Allah´ın
size yönelik
nimetini hatırlayınız.
Hani bir
grup size el
uzatmaya
yeltenmişti
de Allah onların size el
uzatmalarına engel
olmuştu. Allah´tan korkunuz. Müminler Allah´a dayansınlar.

..

..

..

..
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(Daima) hatırlayın, Allahın size bahşettiği nimetleri ve Duyduk ve itaat
ettik! dediğinizde Allaha
karşı altına
girdiğiniz kesin taahhüdü. O halde,
Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun:
şüphe yok ki
Allah, (insanların) kalpler(in)de olanı kesinlikle
bilir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! İnsaf ile
hakikate şahitlik yaparak
Allaha bağlılığınızda sıkı
durun; ve
herhangi bir
kimseye karşı nefretiniz,
sizi adaletten
sapma günahına itmesin. Adil olun:
bu, Allaha
karşı sorumluluk bilinci
duymaya en
yakın olan
(davranış)tır.
Ve Allaha
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun: şüphe
yok ki Allah
bütün yaptıklarınızdan
haberdardır.
Allah, imana
eren ve iyi işler yapanlara
günahlarının
bağışlanacağını ve büyük
bir mükafatın
onların olacağ(ını) vaat
etmiştir:
ama, hakikati
inkara şartlanmış olanlar ve mesajlarımızı yalanlayanlar
var ya; işte
onlar yakıcı
ateşe mahkum olanlardır.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Hatırlayın
(düşman)
toplumun sizi
alt etmek
üzere olduğu
ve Allahın sizi onların
elinden kurtardığı zaman bahşettiği nimetleri.
O halde Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun:
ve iman
edenler yalnız Allaha
güvensinler.
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ladan
gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmış da
su bulamamışsanız;
temiz bir
toprakla
teyemmüm
edin.
Yüzlerinizi ve ellerinizi
onunla
meshedin. Allah,
size zorluk vermek istemez.
Lakin sizi
temizlemek, üzerinizde
olan nimetini
tamamlamak ister ki şükredesiniz.
Ve Allah´ın
üzerinizdeki nimetini;
işittik, itaat ettik,
dediğinizde sizi
onunla
bağlamış
olduğu
misakını
anın. Allah´tan
sakının.
Muhakkak ki Allah; kalblerdekini
bilir.
Ey iman
edenler;
adaleti
gözeten
şahidler
olun. Ve
bir topluluğa karşı
olan kininiz sizi
adaletsizliğe sürüklemesin. Adalet edin.
Bu, takvaya daha yakındır. Ve Allah´tan
korkun.
Muhakkak ki Allah; işlediklerinizden haberdardır.

Allah;
iman
edenlere
ve salih
amel işleyenlere,
mağfiret
ve büyük
bir ecir
vaadetmiştir.
Küfür
edenler
ve ayetlerimizi tekzib edenler, işte
onlar, cehennem
yaranıdırlar.
Ey iman
edenler;
Allah´ın
üzerinize
olan nimetini hatırlayın.
Hani bir
kavim, size el
uzatmağa
kalkmıştı
da, onların ellerini
üzerinizden geri
çekmişti.
Allah´tan
sakının.
Ve
mü´minler
, Allah´a
tevekkül
etsinler.
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= َولَقَ ْدandolsun َ=أ َ َخذalmıştı
َّ =Allah َ= ِميثَاقsöz
ُاّٰلل
=بَ ِنيoğullarından =إِس َْرائِي َلİsrail
= َو َب َعثْنَاve göndermiştik
= ِم ْن ُه ُمiçlerinden عش ََر
َ ..=اثْنَ ْيon iki
=نَ ِقيبًاbaşkan = َوقَا َلdemişti ki
َّ =Allah =إِنِيşüphesiz ben
ُاّٰلل
= َم َع ُك ْمsizinle beraberim =لَئِ ْنeğer
=أَقَ ْمت ُ ُمkılar َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآت َ ْيت ُ ُمverirseniz َ الز َكاة
= َوآ َم ْنت ُ ْمinanır س ِلي
ُ =بِ ُرelçilerime
ع َّز ْرت ُ ُمو ُه ْم
َ = َوonlara yardım eder
ضت ُ ُم
ْ = َوأ َ ْق َرve borç verirseniz
اّٰلل
ً =قَ ْرbir borç
َ َّ =Allah’a ضا
سنًا
َ = َحgüzel = َْل ُ َك ِف َر َّنelbette örterim
ع ْن ُك ْم
َ =sizin س ِيئَا ِت ُك ْم
َ =günahlarınızı
= َو َْلُد ِْخلَنَّ ُك ْمve sizi sokarım
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar =فَ َم ْنkim
= َكفَ َرinkâr ederse َ=بَ ْعدsonra
= ٰذَ ِل َكbundan = ِم ْن ُك ْمsizden
=فَقَ ْدmuhakkak ض َّل
َ =sapmış olur
س َوا َء
َّ =الyoldan
َ =düz سبِي ِل

Allah, İsrailoğullarından kesin
söz almış
başlarına
kendi aralarından on iki
önder göndermiştik.
Allah onlara
demişti ki;
«Ben sizinle
beraberim.
Eğer namazı kılar, zekatı verir,
peygamberime inanır,
onların tarafını tutar ve
dünyada
karşılığını
beklemeksizin Allah´a
borç verirseniz, kesinlikle kötülüklerinizi
siler, sizleri
altlarından
ırmaklar
akan cennetlere yerleştiririm.
Bu sözleşmeden sonra içinizden
kim kâfir
olursa doğru yoldan
sapmış olur.

Ve gerçek şu
ki, liderlerinden on ikisini
(casus olarak
Kenana)
gönderdiğimiz zaman,
Allah İsariloğullarından
(benzer) bir
kesin taahhüt
almıştı. Ve
Allah demişti:
Bilin ki sizinle
beraber olacağım! Eğer
namazlarınızda dikkatli
ve daim olur
ve karşılıksız
yardımda bulunursanız;
Benim Peygamberlerime inanır ve
onlara yardım ederseniz ve Allaha
büyük bir
borç verirseniz kötü fiillerinizi mutlaka
silerim ve sizi
içinden ırmakların aktığı hasbahçelere koyarım. Ama
bundan sonra içinizden
kim, hakikati
inkar ederse,
doğru yoldan
kesinlikle
sapmış olacaktır!

ض ِه ْم
ِ نَ ْق,,=فَ ِب َماbozdukları için
= ِميثَاقَ ُه ْمsözlerini
=لَعَنَّا ُه ْمonları lanetledik
= َو َج َع ْلنَاve yaptık =قُلُوبَ ُه ْمkalblerini
ً=قَا ِس َيةkaskatı
َ=يُ َح ِرفُونkaydırıyorlar
= ْال َك ِل َمkelimeleri
اض ِع ِه
ِ  َم َو,,ع ْن
َ =yerlerinden
ًّ = َحpay almayı
سوا
ُ َ= َونve unuttular ظا
= ِم َّماşeyden =ذ ُ ِك ُرواöğütlenen
=بِ ِهkendilerine ت َزَ ا ُل,,= َو َلdaima
َّ َ =تgörürsün خَائِنَة,,علَ ٰى
ط ِل ُع
َ =hainlik
= ِم ْن ُه ْمonlardan =إِ َّلhariç
ً =قَ ِلpek azı = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
يَل
ْف
ُ =فَاعyine de affet ع ْن ُه ْم
َ =onları
صفَ ْح
ْ = َواaldırma = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

Verdikleri
sözlerden
caydıkları
için onları
lanetledik
ve kalplerini
katılaştırdık.
Onlar kelimelerin anlamlarını
değiştirirler,
kendilerine
verilen
öğütlerin
başlıcalarını
unuturlar.
Pek azı dışında, onlardan sürekli ihanet
görürsün.
Yine de onları bağışla,
yaptıklarına
aldırış etme. Hiç
şüphesiz Allah iyi davrananları
sever.

قَالُوا.. َالَّذِين.. َ= َو ِمنdiyenlerin de
=إِنَّاbiz ار ٰى
َ ص
َ َ=نHristiyanız
=أ َ َخ ْذنَاalmıştık = ِميثَاقَ ُه ْمsözünü
سوا
ُ َ=فَنama unuttular
ًّ = َحpay almayı = ِم َّماşeyden
ظا
=ذ ُ ِك ُرواöğütlenen =بِ ِهkendilerine
=فَأ َ ْغ َر ْينَاbu yüzden saldık
=بَ ْينَ ُه ُمaralarına َ = ْالعَدَ َاوةdüşmanlık
ضا َء
َ = َو ْالبَ ْغve kin =إِلَ ٰىkadar
=يَ ْو ِمgününe = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
ف
َ = َوyakında
َ س ْو
=يُنَبِئ ُ ُه ُمonlara haber verecektir
َّ =Allah =بِ َماşeyleri
ُاّٰلل
= َكانُواoldukları َص َنعُون
ْ = َيyapmakta

Biz hristiyanız diyenlerden de
kesin söz
almıştık.
Fakat onlar
da kendilerine verilen
öğütlerin
başlıcalarını
unuttular.
Bu yüzden
kıyamet gününe kadar
aralarına
düşmanlık
ve kin saldık. Allah
şimdi yaptıklarını ilerde onlara
tek tek bildirecektir.

Daha sonra,
kesin taahhütlerinden
caydıkları
için onları lanetledik ve
kalplerini katılaştırdık;
(öyle ki, şimdi) onlar,
(vahyedilmiş)
sözleri, asıl
bağlamlarından kopararak çarpıtıyorlar; ve onlar, akıllarından çıkarmamaları
emredilen
şeylerin çoğunu unutmuşlar; birkaçı dışında
onların hepsinden daima
ihanet göreceksin. Ama
onları bağışla ve (yaptıklarına) katlan: şüphe
yok ki Allah
iyilik yapanları sever.
Ve (aynı şekilde), Biz
Hristiyanız!
diyenlerden
kesin bir taahhüt almıştık; ama onlar da, akıllarından çıkarmamaları
emredilen
şeylerin çoğunu unutmuşlardır; bu
nedenle, onlar arasında
Mahşer Gününe kadar
(sürecek)
düşmanlık ve
kini arttırdık:
ve zamanı
geldiğinde
Allah onlara
neler işlediklerini gösterecektir.
Ey Kitab-ı
Mukaddesin
izleyicileri!
Şimdi size,
(kendi kendinizden) gizlediğiniz Kitabın birçoğunu açıklamak ve bir
kısmını da
bağışlamak
amacıyla Elçimiz gelmiştir. Şimdi Allahtan size
bir ışık ve
apaçık bir
ilahi kelam
ulaşmıştır,
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Ey Kitap
=يَاEy =أ َ ْه َلehli ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
Ehli, size
bizim pey=قَ ْدmuhakkak = َجا َء ُك ْمsize geldi
gamberimiz
ُسولنَا
geldi. Bu
ُ
ُ = َرelçimiz =يُ َبيِنaçıklıyor
peygamber,
=لَ ُك ْمsize يرا
elinizdeki kiً ِ= َكثçoğunu
tabın öte= ِم َّماşeylerin = ُك ْنت ُ ْمolduğunuz
den beri
gizli tuttuَ=ت ُ ْخفُونgizlemiş
ğunuz bir
hükmünü
ب
ِ  ْال ِكتَا,, َ= ِمنKitaptan
açıklıyor, bir
çoğuna da
= َو َي ْعفُوvaz geçiyor
değinmiyor.
Gerçekten
َ
ْ
 َكثِير,,ع ْن
=çoğundan
da
د
ق
=gerçekten
َ
size Allah
tarafından
= َجا َء ُك ْمsize gelmiştir
bir ışık, bir
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan =نُورbir nur
açıklayıcı
,,

,,

,,

,,
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kitap geldi.

İbn Kesir

And olsun
ki, Allah
İsrailoğullarından
söz almıştı. Biz,
onlardan
oniki
temsilci
seçtik. Allah demişti ki:
Muhakkak ki
Ben, sizinleyim;
namaz kılar, zekat
verir,
peygamberlerime
inanır,
onlara
yardım
ederseniz, Allah´a güzel bir
borç verirseniz;
andolsun
ki sizin
kötülüklerinizi örterim. Ve
andolsun
ki sizi, altlarından
ırmaklar
akan
cennetlere koyarım. Bundan sonra
sizden
her kim
de küfrederse;
şüphesiz
doğru
yoldan
sapmış
olur.
Ahidlerini
bozmalarından
ötürü onlara la´net
ettik,
kalblerini
de katılaştırdık.
Onlar, kelimeleri
yerlerinden değiştiriyorlar. Kendilerine
öğretilenlerin bir
kısmını
unuttular.
İçlerinden
pek azı
müstesna
daima hainliklerini
görürsün.
Sen; onları affet
ve geç.
Muhakkak Allah;
ihsan
edenleri
sever.
Biz, hristiyanız diyenlerden
de söz
aldık. Onlar da
kendilerine öğretilenlerin
bir kısmını unuttular. Bu
yüzden
kıyamete
kadar
aralarına
kin ve
düşmanlık saldık.
Allah;
yapmakta
olduklarını kendilerine haber verecektir.
Ey Ehl-i
Kitab; size peygamberimiz gelmiştir, kitabtan
gizleyip
durduğunuzun
çoğunu
size açıkça anlatır
ve çoğundan
da geçiverir.
Gerçekten size
Allah´tan
bir nur ve
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= َو ِكتَابve bir Kitap = ُم ِبينaçık
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İbn Kesir

apaçık bir
kitab
gelmiştir.

,,

= َي ْهدِيiletir = ِب ِهonunla ُاّٰلل
َّ =Allah
= َم ِنkimseleri =ات َّ َب َعuyan
ُ= ِرض َْوانَهrızasına سبُ َل
ُ =yollarına
س ََل ِم
َّ =الesenlik
= َوي ُْخ ِر ُج ُه ْمve onları çıkarır
ُّ .. َ= ِمنkaranlıklardan
ت
ِ الظلُ َما
ور
ِ ُّالن..= ِإلَىaydınlığa
= ِبإ ِ ْذنِ ِهkendi izniyle = َو َي ْهدِي ِه ْمve iletir
ص َراط
ِ ..=إِلَ ٰىbir yola
= ُم ْست َ ِقيمdosdoğru

Allah, rızası
peşinde koşanları, bu
kitap sayesinde selamet yollarına erdirir,
onları, kendi
izni ile, karanlıklardan
aydınlığa
çıkarır, doğru yola iletir.

ki onunla Allah, kendi rızasını arayan herkese
kurtuluşa götüren yolları
gösterir,
rahmetiyle
onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola yöneltir.

Allah
onunla,
rızasını
gözetenleri selamet yollarına iletir.
İzniyle
onları karanlıklardan aydınlığa
çıkarır ve
doğru yola iletir.

=لَقَ ْدandolsun = َكفَ َرküfre gitmişlerdir
قَالُوا,, َ=الَّذِينdiyenler = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah  ْال َم ِسي ُح,,= ُه َوMesih’tir
=اب ُْنoğlu = َم ْر َي َمMeryem =قُ ْلde ki
=فَ َم ْنöyle ise kimin ُ=يَ ْم ِلكelinde var
َ =bir şey
َ= ِمنkarşı ِاّٰلل
َّ =Allah’a ش ْيئًا
= ِإ ْنeğer َ=أ َ َرادistese
يُ ْه ِل َك,,=أ َ ْنhelak etmek
= ْال َم ِسي َحMesih’i َ=ابْنoğlu
= َم ْر َي َمMeryem ُ= َوأ ُ َّمهve annesini
= َو َم ْنve kimseleri
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzündeki
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır
= َج ِميعًاhepsini ّٰلل
ُ= ُم ْلكmülkü ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
= َو َماve bulunanların
= َب ْينَ ُه َماikisinin arasında = َي ْخلُ ُقyaratır
يَشَا ُء,,= َماdilediğini ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeyi
=قَدِيرyapabilendir

Allah Meryemoğlu
Mesih´dir
diyenler kesinlikle kafir
olmuşlardır.
Onlara de
ki; Eğer
Meryemoğlu İsa´yı annesini ve
yeryüzünde
bulunan
varlıkların
tümünü yok
etmek istese O´na kim
engel olabilir? Göklerde, yeryüzünde ve
ikisi arasında bulunan
tüm varlıklar
Allah´ın
egemenlik
tekelindedir.
O dilediğini
yaratır. Allah´ın gücü
herşeye yeter.

Allah, Meryemin oğlu
Mesihtir! diyenler hakikati inkar
ederler. De
ki: Eğer Meryem oğlu
İsayı ve onun
annesini ve
yeryüzündeki
herkesi onların tümünü- helak
etmek isteseydi kim Allaha mani
olabilirdi? Zira, göklerin
ve yerin onlar arasında
bulunan her
şeyin hükümranlığı Allaha
aittir; O dilediğini yaratır:
ve Allah dilediğini yapmaya kadirdir!

Andolsun
ki, Allah;
ancak
Meryem
oğlu Mesih´tir, diyenler kafir olmuşlardır. De
ki: Eğer,
Meryem
oğlu Mesih´i anasını ve
yeryüzünde
olanların
hepsini
helak etmek isterse;
kim, Allah´a karşı koyabilir? Göklerin, yerin ve
arasındakilerin
mülkü Allah´ındır.
Dilediğini
yaratır.
Ve Allah,
her şeye
Kadir´dir.
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(Hem) Yahu- Yahudiler
ت
ِ َ= َوقَالdediler ُ= ْاليَ ُهودYahudiler Yahudiler
ve hristiyan- diler ve (hem ve hristi«Biz Al- de) Hıristi- yanlar
ار ٰى
َ ص
َ َّ= َوالنve Hristiyanlar =ن َْح ُنbiz lar
lah´ın ev- yanlar, Biz dediler ki:
ladları ve Allahın ço- Biz; Alِ َّ =Allah’ın
=أ َ ْبنَا ُءoğulları اّٰلل
sevdikleri- cuklarıyız, ve lah´ın
ُ= َوأ َ ِحبَّا ُؤهve sevgilileriyiz =قُ ْلde ki yiz» dediler. Onun sevgili oğulları
Onlara de kulları! der- ve sevgili=فَ ِل َمo halde niçin
ki; o halde ler. De ki:
leriyiz. De
O, niçin gü- Öyleyse, Al- ki: Öyley=يُ َع ِذبُ ُك ْمsize azabediyor
nahlarınızın lah, neden se günayüzünden günahlarıhınızdan
=بِذُنُو ِب ُك ْمgünahlarınızdan ötürü
azaba çarp- nızdan dolayı dolayı sitırıyor. As- size azap
ze neden
=بَ ْلhayır =أ َ ْنت ُ ْمsiz de
lında O´nun çektirsin?
azab ediyarattığı bi- Hayır, siz
yor? Ha= َبشَرbirer insansınız
rer insansı- Onun yarat- yır, siz
nız. O dile- tığı (ölümlü) O´nun yaَ َخلَق..= ِم َّم ْنO’nun yaratıklarından
diğini affe- insanlardan rattığı in=يَ ْغ ِف ُرbağışlar = ِل َم ْنkimseyi
der, diledi- başka bir şey sanlarsığini azaba değilsiniz! O, nız. Dile=يَشَا ُءdilediği ِب
ُ = َويُ َعذazabeder çarptırır. dilediğini ba- diğini baGökler, yer- ğışlar ve di- ğışlar, di= َم ْنkimseye = َيشَا ُءdilediği
yüzünün ve lediğine azap lediğine
ikisi arasın- çektirir: Zira azab
ْ
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır ُ= ُملكmülkü
ّٰلل
da bulunan göklerde ve eder.
tüm varlıklar yerde ve ikisi Göklerin,
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
Allah´ın
arasında bu- yerin ve
َ
ْ
egemenlik
lunan her
ikisi araض
ر
اْل
و
=ve
yerin
ْ
ِ
َ
tekelindedir. şey üzerin- sındakile= َو َماbulunan herşeyin
Dönüş
deki hüküm- rin mülkü
O´nadır.
ranlık Allaha Al=بَ ْينَ ُه َماve ikisi arasında = َوإِلَ ْي ِهO’nadır
aittir ve bü- lah´ındır.
tün yolculuk- Dönüş de
ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş de
lar Onda ni- O´nadır.
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= َياEy =أ َ ْه َلehli ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
=قَ ْدmuhakkak = َجا َء ُك ْمsize geldi
سولُنَا
ُ = َرElçimiz
=يُ َب ِي ُنgerçekleri açıklayan =لَ ُك ْمsize
فَتْ َرة,,علَ ٰى
َ =arasının kesildiği sırada
س ِل
ُ الر
ُّ ,, َ= ِمنelçilerin
تَقُولُوا,,=أ َ ْنdemeyesiniz
 َجا َءنَا,,= َماbize gelmedi
 َب ِشير,,= ِم ْنbir müjdeleyici
نَذِير,,= َو َلve uyarıcı =فَقَ ْدişte
= َجا َء ُك ْمsize geldi =بَ ِشيرmüjdeleyici
= َونَذِيرve uyarıcı ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeye
=قَدِيرkadirdir

Ey Kitap
Ehli, «Bize
bir müjdeci,
bir uyarıcı
gelmedi»
demeyesiniz diye
peygambersiz geçen bir ara
dönemin
arkasından
size gerçekleri açıklayan peygamberimiz
geldi. İşte
size müjdeleyici, uyarıcı geldi.
Allah´ın gücü her şeye
yeter.

hayet bulur.
Ey Kitab-ı
Mukaddesin
izleyicileri!
Hiçbir peygamberin
gelmediği
uzun bir aradan sonra,
size (hakikati) bildiren bu
Elçimiz gönderildi ki Bize
ne bir müjdeci, ne de
uyarıcı gelmedi demeyesiniz: işte
size bir müjdeci ve uyarıcı geldi,
çünkü Allah
dilediğini
yapmaya kadirdir.

= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti
س ٰى
َ = ُموMusa = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
=يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın َ=نِ ْع َمةnimetini

Hani Musa
kavmine
demişti ki,
ey kavmim,
Allah´ın size
verdiği nimetleri hatırlayınız.

Bir zaman
Musa, halkına: Ey halkım! demişti,
Allahın size
bahşettiği
nimetleri hatırlayın ki O,
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Ey Ehl-i
Kitab,
Peygamberlerin
arası kesildiği bir
dönemde,
gerçekten
size peygamberimiz gelmiştir.
Gerçekleri açıklıyor ki; bize müjdeci ve
uyarıcı
gelmedi,
demeyesiniz ve o,
size gerçekten
müjdeci
ve uyarıcı
olarak
gelmiştir.
Ve Allah;
her şeye
Kadir´dir.
Hani,
Musa
kavmine
demişti ki:
Ey kavmim; Allah´ın size olan
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ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size olan
= ِإ ْذzira (O) = َج َع َلvar etti
=فِي ُك ْمaranızda =أ َ ْنبِيَا َءpeygamberler
= َو َج َعلَ ُك ْمsizi yaptı = ُملُو ًكاkrallar
= َوآتَا ُك ْمve size verdi
ت
ِ ْيُؤ..لَ ْم..= َماvermediğini
=أ َ َحدًاhiç kimseye
َ ْال َعالَ ِمين.. َ= ِمنdünyalarda

Hani içinizden peygamberler
çıkardı, sizleri hükümdar yaptı,
size dünyada hiç kimseye vermediğini
verdi.

aranızdan
peygamberler çıkarmış,
sizi kendikendinizin
efendisi
yapmış ve
dünyada
başka hiç
kimseye göstermediği
(lütfu)nu size
göstermişti.

=يَاEy =قَ ْو ِمkavmim =ا ْد ُخلُواgirin
ض
َ َّ= ْال ُمقَدKutsal
َ = ْاْل َ ْرToprağa َسة
ب
َ َ  َكت,,=الَّ ِتيyaz(ıp nasibet)diği
َّ =Allah’ın =لَ ُك ْمsize
ُاّٰلل
ت َ ْرتَدُّوا,,= َو َلdönmeyin
ار ُك ْم
َ =arkanıza
ِ أ َ ْد َب,,علَ ٰى
=فَت َ ْنقَ ِلبُواyoksa dönersiniz
َ=خَا ِس ِرينkaybedenlere

Ey kavmim,
Allah´ın sizin için yurt
olarak belirlediği kutsal
topraklara
giriniz, sakın geri
dönmeyiniz,
yoksa hüsrana uğrayanlardan
olursunuz.

Ey halkım!
Allahın size
vaat ettiği
kutsal topraklara girin:
ama (inancınızdan) vazgeçmeyin,
yoksa kaybedenlerden
olursunuz!

=قَالُواdediler ki =يَاEy
س ٰى
َ = ُموMusa = ِإ َّنşüphesiz
=فِي َهاorada var =قَ ْو ًماbir millet
ََّارين
ِ = َجبzorba = َوإِنَّاve şüphesiz biz
نَ ْد ُخلَ َها..=لَ ْنoraya girmeyiz
= َحت َّ ٰىkadar = َي ْخ ُر ُجواçıkıncaya
= ِم ْن َهاonlar oradan =فَإ ِ ْنeğer
=يَ ْخ ُر ُجواçıkarlarsa = ِم ْن َهاoradan
=فَإِنَّاo zaman َاخلُون
ِ َ=دgireriz

Dediler ki,
«Ya Musa,
orada zorba
bir kavim
var. Onlar
oradan
çıkmadıkça
biz oraya
kesinlikle
girmeyiz.
Eğer çıkarlarsa o zaman oraya
gireriz.»

Onlar, Ey
Musa! diye
seslendiler,
Unutma ki o
topraklarda
zorba bir
halk yaşıyor,
ve onlar
uzaklaşmadıkça biz kesinlikle oraya
girmeyeceğiz; ama
eğer oradan
uzaklaşırlarsa o zaman
gireriz.
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Allah´tan
(Bunun üze=قَا َلdedi ki = َر ُج ََل ِنiki adam
korkan ve rine) Allahın
ni- nimetine
َيَخَافُون,, َالَّذِين,, َ= ِمنkorkanlardan O´nun
metine er- mazhar olan
miş iki kişi ve (Ondan)
=أ َ ْن َع َمnimet verdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
dedi ki;
korkanlar
ُ
ُ
ْ
علَ ْي ِه َما
=kendilerine
وا
ل
خ
د
ا
=girin
«Onların
arasından iki
َ
üzerine
kişi: Onların
علَ ْي ِه ُم
َ =onların üzerine اب
َ َ= ْالبkapıdan şehrin kapı- üzerine kasından yü- pıdan gidin!
=فَإِذَاeğer ُ=دَخ َْلت ُ ُموهgirerseniz
rüyünüz.
dediler, ÇünKapıdan
kü, unutma=فَإِنَّ ُك ْمmuhakkak ki siz
içeri girince yın, siz oraya
onları yen- girerseniz
َ=غَا ِلبُونgalib gelirsiniz
diniz degalip gelemektir.
Eğer
ceksiniz! Ve
َ
ِاّٰلل
َّ ,,على
َ = َوve Allah’a
müminseniz eğer (gerçek)
=فَت َ َو َّكلُواdayanın  ُك ْنت ُ ْم,,= ِإ ْنeğer sırf Allah´a müminler
dayanınız.» iseniz Allaha
َ= ُمؤْ ِمنِينinanıyorsanız
güven duy,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Dediler ki,
«Ey Musa,
onlar orada
olduğu sürece biz
oraya kesinlikle girmeyiz. Git sen
Rabbin ile
birlikte savaş, biz burada kalıyoruz.»

(Ama) onlar:
Ey Musa!
dediler, Ötekiler orada
oldukça biz o
(topraklar)a
asla giremeyeceğiz. O
halde sen ve
Rabbin gidin
ve birlikte
savaşın! Biz
burada kalacağız!

=قَا َلdedi ب
ِ = َرYa Rabbi = ِإنِيben
ُأ َ ْم ِلك,,= َلmalik değilim = ِإ َّلbaşkasına
=نَ ْف ِسيkendimden
= َوأ َ ِخيve kardeşimden =فَا ْف ُر ْقayır
=بَ ْينَنَاbizimle َ= َوبَيْنarasını
= ْالقَ ْو ِمtoplumun
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkmış

Musa dedi
ki; «Ya
Rabbi, kendimden ve
kardeşimden başka
hiç kimseye
söz geçiremiyorum.
Bizi bu yoldan çıkmış
kavimden
ayır.»

(Musa,) Ey
Rabbim! Benim sadece
kendime ve
kardeşim
(Harun)a sözüm geçiyor!
O zaman, bizimle bu
sapkın halk
arasına bir
çizgi çek! diye yalvardı.

(=قَا َلAllah) buyurdu ki
=فَإِنَّ َهاşüphesiz orası
= ُم َح َّر َمةyasaklandı علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َ=أ َ ْر َبعِينkırk ًسنَة
َ =yıl
َ=يَ ِتي ُهونşaşkın şaşkın dolaşacaklar
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيo yerde
س
َ ْ تَأ..=فَ ََلsen üzülme
 ْالقَ ْو ِم..علَى
َ =toplum için
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkmış

Allah dedi
ki; «Kırk yıl
boyunca
orası onlara
yasaklandı.
Bu süre
içinde orada
burada şaşkın şaşkın
dolaşacaklardır. Yoldan çıkmış
bu kavim
için sakın
üzülme.

Öyleyse, bu
(topraklar)
onlara kırk yıl
boyunca yasaklanmıştır,
bu süre içinde yeryüzünde şaşkın
şaşkın dolaşsınlar; sen
artık bu sapkın halk için
kendini üzme! diye cevap verdi Allah.

Buyurmuştur ki:
Orası onlara kırk
yıl haram
edildi.
Yeryüzünde
şaşkın
şaşkın
dolaşacaklar.
Artık sen
fasıklar
güruhu
için tasalanma.

= َواتْ ُلoku علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َ =نَبَأhaberini =ا ْبن َْيiki oğlunun
=آدَ َمAdem ق
ِ = ِب ْال َحgerçek olarak
= ِإ ْذhani =قَ َّر َباsunmuşlardı
=قُ ْربَانًاbirer kurban
=فَتُقُ ِب َلkabul edilmiş
أ َ َح ِد ِه َما,,= ِم ْنbirinden

Ey Muhammed,
onlara
Adem´in iki
oğlunun
gerçeğe
dayalı hikayesini anlat.
Hani ikisi birer kurban
sunmuşlardı
da birinin
kurbanı ka-

Ve onlara
gerçeği göstermek için
Ademin iki
oğlunun kıssasını anlat;
nasıl ikisinin
birer kurban
sunduklarını
ve birinden
kabul edildiği
halde diğerinden kabul

Onlara
Adem´in
iki oğlunun kıssasını
doğru
olarak anlat. Hani
ikisi birer
kurban
sunmuşlardı da;
birininki
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nimetini
hatırlayın.
Hani sizden peygamberler yetiştirmiş ve
size saltanatlar
ihsan etmişti.
Dünyalarda
kimseye
vermediğini size
vermişti.
Ey kavmim; Allah´ın size yazdığı mukaddes
yere girin
ve ardınıza dönmeyin,
yoksa
hüsrana
uğrayanlardan
olursunuz.
Demişlerdi ki:
Ey Musa;
orada
gerçekten
zorba bir
kavim
var. Onlar
oradan
çıkmadıkça biz
katiyyen
oraya
girmeyiz.
Eğer oradan çıkarlarsa biz
de gireriz.
Korkanlar
arasında
bulunan,
Allah´ın
nimetine
erdirdiği
iki adam
demişlerdi ki: Onların üstlerine kapıdan yürüyün,
oraya girerseniz;
muhakkak siz,
galiblersiniz. Şayet
mü´minler
seniz; Allah´a tevekkül
edin.
Demişlerdi ki:
Ey Musa;
onalr
orada oldukça,
ebediyyen oraya
girmeyiz.
Git, sen
ve Rabbın savaşın. Biz,
burada
oturanlardanız.
Demişti
ki: Rabbım; ben,
ancak
kendime
ve kardeşime sahibim. Artık bizimle
fasıklar
güruhunun arasını ayır.

=قَالُواdediler ki =يَاEy
س ٰى
َ = ُموMusa = ِإنَّاbiz
نَ ْد ُخلَ َها..=لَ ْنoraya girmeyiz =أَبَدًاasla
دَا ُموا..= َماonlar olduğu sürece
=فِي َهاorada ْ=فَا ْذهَبgidin ت
َ =أ َ ْنsen
= َو َرب َُّكve Rabbin =فَقَا ِت ََلsavaşın
=إِنَّاbiz =هَا ُهنَاburada
َ=قَا ِعد ُونoturuyoruz
..

..
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bul edilmiş edilmediğiيُتَقَب َّْل,,= َولَ ْمkabul edilmemişti
öbürününki ni.(Onlardan
edil- biri, Kabil),
 ْاْلخ َِر,, َ = ِمنötekinden =قَا َلdemişti kabul
memişti.
Seni mutlaka
َ
ْ
َ
Kurbanı
kaöldüreceğim!
ُ
َ
َّ
َ
=ْلقتلن َكseni öldüreceğim =قا َلdedi
bul edilme- demişyen karde- ti.(Kardeşi
= ِإنَّ َماsadece =يَتَقَبَّ ُلkabul eder
şine «yemin Habil) cevap
َّ =Allah َ ْال ُمتَّقِين,, َ= ِمنkorunanlardan ederim ki vermişti:
ُاّٰلل
,,

,,

,,

,,
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=لَئِ ْنandolsun eğer
ْ س
ت
َ ط
َ َ=بsen uzatırsan ي
َّ َ=إِلbana
=يَدَ َكelini = ِلت َ ْقتُلَ ِنيbeni öldürmek için
 ِب َبا ِسط..أَنَا..= َماben uzatmam
ِي
َ =يَدelimi =إِلَي َْكsana
= ِْل َ ْقتُلَ َكseni öldürmek için
= ِإنِيçünkü ben َاف
ُ =أَخkorkarım
َّ =Allah’tan َّ= َربRabbi
َاّٰلل
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin
..
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= ِإنِيben ُ =أ ُ ِريدisterim ki sen
تَبُو َء,,=أ َ ْنyüklenip
=بِإِثْ ِميbenim günahımı da
= َو ِإثْ ِم َكsenin günahını da
َ=فَت َ ُكونolasın
ب
ْ َ أ,,= ِم ْنhalkından ار
ِ ص َحا
ِ َّ=النateş
= َو ٰذَ ِل َكbudur = َجزَ ا ُءcezası
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

َ َ=فçağırdı ُ= َلهonu
ْ ع
ت
َ ط َّو
ُ سه
ُ =نَ ْفnefsi =قَتْ َلöldürmeye
=أ َ ِخي ِهkardeşini ُ=فَقَتَلَهonu öldürdü
صبَ َح
ْ َ =فَأböylece oldu
َ ْالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنziyana uğrayanlardan
..

..

..

..
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َ َ=فَبَعderken gönderdi ُاّٰلل
ث
َّ =Allah
ُ =يَ ْب َحeşeleyen
ُ =bir karga ث
غ َرابًا
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeri
ُ= ِلي ُِر َيهona göstermek için ْف
َ = َكيnasıl
=ي َُو ِاريgömeceğini َ س ْو َءة
َ =cesedini
=أ َ ِخي ِهkardeşinin =قَا َلdedi
 َو ْيلَتَا,,= َياyazık bana
ُع َج ْزت
َ َ =أaciz miyim
َأ َ ُكون,,=أ َ ْنolup da = ِمثْ َلkadar
= ٰ َهذَاşu ب
ِ = ْالغُ َراkarga
ي
َ =cesedini
َ =فَأ ُ َو ِارgömmekten َ س ْو َءة
=أ َ ِخيkardeşimin صبَ َح
ْ َ =فَأve oldu
َالنَّاد ِِمين,, َ= ِمنpişman olanlardan
,,
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أ َ ْج ِل..= ِم ْنsebeple = ٰذَ ِل َكişte bu
= َكتَ ْبنَاyazdık بَنِي..علَ ٰى
َ =oğullarına
= ِإس َْرائِي َلİsrail ُ=أَنَّهşöyle = َم ْنkim
=قَت َ َلöldürürse سا
ً =نَ ْفbir canı
=بِ َغي ِْرolmaksızın
=نَ ْفسbir cana karşılık =أ َ ْوya da
ساد
َ َ=فbozgunculuğa karşı
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
=فَ َكأَنَّ َماsanki gibidir =قَت َ َلöldürmüş
اس
َ َّ=النinsanları = َج ِميعًاbütün
= َو َم ْنkim de =أ َ ْح َياهَاonu yaşatırsa
=فَ َكأَنَّ َماgibi olur =أ َ ْحيَاyaşatmış
اس
َ َّ=النinsanları = َج ِميعًاbütün
= َولَقَ ْدandolsun
= َجا َءتْ ُه ْمonlara getirdiler
سلُنَا
ُ = ُرelçilerimiz
ت
ِ = ِب ْالبَ ِينَاaçık deliller =ث ُ َّمama
= ِإ َّنmuhakkak يرا
ً = َك ِثçoğu
= ِم ْن ُه ْمonlardan َ=بَ ْعدsonra da
= ٰذَ ِل َكbundan
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
..
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kabul
edilmiş,
diğerininki kabul
edilmemişti. O:
Andolsun
seni öldüreceğim,
seni öldüre- Unutma ki
deyince,
ceğim» de- Allah, yalnız (kardeşi) :
yince öbür Ona karşı
Allah, ankardeş şöy- sorumluluk cak mütle dedi; «Al- bilinci duyan- takilerden
lah sadece ların (kurba- kabul
takva sahip- nı)nı kabul eder,
lerinin iba- eder.
demişti.
detlerini kabul eder.»
Eğer sen
Beni öldür- Beni ölöldürmek mek için el dürmek
amacı ile uzatsan bile, için elini
elini bana ben öldürbana uzadoğru uza- mek için sa- tırsan;
tacak olur- na el uzat- ben, seni
san ben öl- mayacağım: öldürmek
dürmek
Ben bütün için elimi
amacı ile alemlerin
sana
elimi sana Rabbi Allah- uzatmam.
doğru uza- tan korkarım. Muhaktacak değikak ki
lim. Çünkü
ben;
ben alemlealemlerin
rin Rabbi
Rabbı
olan Alolan Allah´tan korlah´tan
karım.
korkarım.
İstiyorum ki, (Beni öldü- Dilerim ki
hem kendi rürsen,) dile- sen; begünahını
rim, hem
nim gühem de be- kendi günahımı
nim güna- nah(lar)ını, da, kendi
hımı yükle- hem de be- günahını
nerek ce- nim günahla- da yüklehennemlik- rımı(n yükü- nip celerden ola- nü) yüklenir hennemsın. Zalimle- ve böylece liklerden
rin cezası cehennemin olasın.
budur.
yolunu tutar- Zalimlerin
sın! Çünkü cezası da
zalimlerin
budur.
cezası budur.
Buna rağ- Fakat diğeri- Bunun
men öbür nin ihtirası üzerine
kardeş ihti- onu kardeşini kardeşini
raslarına
öldürmeye öldürmekboyun eğe- sürükledi ve te nefsine
rek kardeşi- onu öldürdü: uydu ve
ni öldürdü Böylece hüs- onu ölve böylece rana uğra- dürdü de
hüsrana uğ- yanlardan
hüsrana
rayanlardan oldu.
uğrayanoldu.
lardan oldu.
Bunun üze- Bunun üzeri- Sonra Alrine Allah, ne Allah,
lah; karkardeşinin kardeşinin deşinin
ölüsünü na- cesedinin
ölüsünü
sıl gözler- çıplaklığını nasıl göden sakla- nasıl gizle- meceğini
yacağını
yebileceğini göstergöstermek ona göster- mek için,
üzere ona sin diye top- ona yeri
toprağı eşe- rağı eşele- eşeleyen
leyen bir
yen bir karga bir karga
karga gön- gönderdi.
gösterdi.
derdi. «Kar- (Bunu gören Yazıklar
deş katili, Kabil,) Eyvah olsun baeşinen kar- diye haykırdı, na, bu
gayı görün- Yazıklar ol- karga gibi
ce «Yazık sun bana!
bile olbana, şu
Ben, bu kar- maktna
karga kadar ganın yaptı- aciz kalolup karde- ğını yapma- dım da
şimin cese- yacak kadar kardeşidini göme- ve kardeşi- min ölümiyor mu- min cesedi- sünü öryum?» dedi nin çıplaklı- temedim,
ve arkasın- ğını gizleye- dedi.
dan ettiğine meyecek ka- Pişmanlık
pişman
dar aciz mi- duyanlarolanlardan yim? Ve bu- dan oldu.
oldu.
nun üzerine
vicdan azabı
ile çarpıldı.
Bunun için Bu yüzden Bundan
İsrailoğulla- Biz İsrailo- dolayı İsrına kitabda ğullarına bil- railoğullabildirmiştik dirdik ki, rının üzeki: Kim kı- cinayetin ve rine yazsas gerek- yeryüzünde dık ki:
meksizin
fesadı yay- Her kim,
veya yeryü- ma(nın ce- bir nefsi
zünde fesad zası) olarak bir nefse
işlemeksizin işlenmesi dı- veya yerbir kimseyi şında- eğer yüzünde
öldürürse, bir kimse bir bozgunbütün ininsanı öldü- culuğa
sanları öl- rürse bütün karşılık
dürmüş gibi insanlığı öl- olmadan
olur. Kim de dürmüş gibi- öldürürse,
onu kurta- dir; ve bir
bütün inrırsa, bütün kimse bir ha- sanları
insanları
yat kurtarırsa öldürmüş
kurtarmış bütün insan- gibi olur.
gibi olur.
lığı kurtarmış Kim de,
Andolsun ki gibi olur.
onu diri
onlara Pey- Gerçekten bırakırsa
gamberle- elçilerimiz, sanki bürimiz muci- onlara haki- tün insanzeler getir- katin bütün ları diriltdiler, sonra delilleri ile
miş gibibuna rağ- geldiler:
dir. Anmen, onla- ama, buna dolsun ki;
rın çoğu
rağmen, on- onlara,
yeryüzünde ların çoğu
peygamtaşkınlık
yeryüzünde berlerimiz
edenler ol- her çeşitli
apaçık
du.
aşırılığa
delillerle
meyletmeye geldiler.
devam etti. Bundan
sonra da
onlardan
bir çoğu
gerçekten
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َ=لَ ُمس ِْرفُونisraf etmektedirler

taşkınlık
edenlerdir.
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= ِإنَّ َماşüphesiz = َجزَ ا ُءcezası
َاربُون
ِ يُ َح,, َ=الَّذِينsavaşanların
اّٰلل
ُ = َو َرve elçisiyle
َ َّ =Allah ُسولَه
َ= َويَ ْس َع ْونve çalışanların
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
سادًا
َ َ=فbozgunculuk yapmağa
يُقَتَّلُوا,,=أ َ ْنöldürülmeleri =أ َ ْوveya
صلَّبُوا
َ ُ=يasılmaları =أ َ ْوyada
َّ َ=تُقkesilmesi =أ َ ْيدِي ِه ْمellerinin
ط َع
= َوأ َ ْر ُجلُ ُه ْمve ayaklarının
 ِخ ََلف,,= ِم ْنçapraz =أ َ ْوveya
=يُ ْن َف ْواsürülmeleridir
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنbulundukları yerden
= ٰذَ ِل َكbu =لَ ُه ْمonlar için
= ِخ ْزيbir rezilliktir
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada
= َولَ ُه ْمonlara vardır
ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيÂhirette ise
عذَاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük

Allah´a ve
peygambere savaş
açanların ve
yeryüzünde
kargaşa çıkaranların
cezaları ya
öldürmeleri
ya idam etmeleri ya
sağlı-sollu
birer el ve
ayaklarının
kesilmesi ya
da yaşadıkları yerlerden sürülmeleridir.
Bu onların
dünyadaki
perişanlıklarıdır. Ahirette ise, kendilerini ağır
bir azap
beklemektedir.

Allaha ve Elçisine karşı
savaş açanların ve yeryüzünde fesadı yaymaya çalışanların büyük
kısmının öldürülmeleri
veya asılmaları veya döneklikleri yüzünden büyük kısmının
ellerinin ve
ayaklarının
kesilmesi
yahut yeryüzünden (tamamiyle) sürülmeleri,
yalnızca bir
karşılıktan
ibarettir: İşte
bu, onların
bu dünyada
uğradıkları
zillettir. Öteki
dünyada ise
(daha) korkunç bir azap
bekler onları,

Allah ve
Rasulü ile
savaşanların ve
yeryüzünde fesada koşanların
cezası;
ancak öldürülmek,
asılmak,
çaprazvari el ve
ayakları
kesilmek
veya yerlerinden
sürülmektir. Bu,
onlara
dünyada
rüzvaylıktır. Onlara
ahirette
de büyük
bir azab
vardır.

= ِإ َّلhariç تَابُوا.. َ=الَّذِينtevbe edenler
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce
ت َ ْقد ُِروا..=أ َ ْنele geçirmenizden
علَ ْي ِه ْم
َ =onları =فَا ْعلَ ُمواbilin ki
=أ َ َّنmuhakkak اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Yalnız bunların içinde
tarafınızdan
yakalanmadan önce
tevbe edenler olursa
biliniz ki Allah affedicidir ve merhametlidir.

ancak (ey
müminler,)
siz onlardan
daha güçlü
hale gelmeden önce
tevbe edenler hariç:
çünkü, bilmelisiniz ki Allah
çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Allaha
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun, Ona
daha yakın
olmaya çalışın ve Allah
yolunda gayret gösterin
ki mutluluğa
erişebilesiniz.
Şüphe yok
ki, hakikati
inkara şartlanmış olanlar, Kıyamet
Günündeki
azaptan kurtulmak için
yeryüzündeki
her şeyi ve
hatta iki kat
fazlasını fidye olarak
teklif etseler
de kabul ettiremezler;
çünkü şiddetli bir azap
bekler onları.

Yalnız
kendilerine gücünüz yetmeden
önce tevbe edenler müstesnadır.
Biliniz ki,
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Ey iman
edenler;
Allah´tan
korkun ve
O´na yaklaşmak
için vesile
arayın.
O´nun yolunda cihad edin
ki, felaha
eresiniz.
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müminأَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
ler, Allah´tan kor=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
kunuz, sizi
ona yakın= َوا ْبتَغُواarayın = ِإلَ ْي ِهO’na
laştırabileَ= ْال َو ِسيلَةyol = َو َجا ِهدُواve cihad edin cek her yolu
arayınız,
سبِي ِل ِه
َ ,,=فِيO’nun yolunda
onun yolunda cihad
=لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
ediniz ki,
kurtuluşa
َ=ت ُ ْف ِل ُحونkurtuluşa erersiniz
eresiniz.
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= ِإ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
=لَ ْوأَنَّأ َ َّنeğer  َما..=لَ ُه ْمolanların
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= َج ِميعًاhepsi
ُ= َو ِمثْلَهve onun bir katı daha
ُ= َم َعهkendilerinin olsa da
= ِل َي ْفتَد ُواfidye verseler = ِب ِهonu
ب
ِ عذَا
َ ..= ِم ْنazabına karşılık
=يَ ْو ِمgününün = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
تُقُ ِب َل..= َماkabul edilmez
= ِم ْن ُه ْمkendilerinden
= َولَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =bir azab
=أ َ ِليمacı

Kafirlere gelince eğer
yeryüzünün
tüm varlıkları bir kat
fazlası ile
birlikte kendilerinin olsa da bu
servetlerini
kıyamet gününün azabından kurtulmak için
fidye olarak
verseler bu
fidyeleri kabul edilmez.
Onları acıklı
bir azap
beklemektedir.

َ=ي ُِريدُونisterler
 َي ْخ ُر ُجوا,,=أ َ ْنçıkmak
ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşten = َو َماdeğillerdir
= ُه ْمonlar ََار ِجين
ِ =بِخçıkacak
= ِم ْن َهاoradan = َولَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab = ُم ِقيمsürekli

Onlar cehennemden
çıkmak isteyecekler,
fakat kesinlikle dışarı
çıkamayacaklardır.
Onlar için
sürekli azap
vardır.

Onlar ateşten kurtulmak isterler,
ama kurtulamazlar;
uzun sürecek
bir azap bekler onları.

Ateşten
çıkmak
isterler,
ama oradan çıkacak değillerdir. Ve
onlar için
sürekli bir
azab vardır.

ار ُق
َّ = َوالhırsızlık eden erkeğin
ِ س
ُ ارقَة
َّ = َوالve hırsızlık eden kadının
ِ س
َ =فَا ْقkesin =أ َ ْي ِديَ ُه َماellerini
طعُوا
= َجزَ ا ًءbir ceza olarak = ِب َماkarşılık
ً =نَ َكibret verici
س َبا
َ = َكyaptıklarına ال
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِزيز
َ =daima üstündür
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Erkek ve
kadın hırsızların ellerini kesiniz.
Bu onların
suçlarına
karşılık Allah tarafından belirlenmiş caydırıcı bir cezadır. Hiç
kuşkusuz
Allah üstün
iradeli ve
hikmet sahibidir.
Fakat işlediği zulümden sonra
tevbe edip
islah olan
kimse bilsin
ki, Allah
onun tevbesini kabul
eder. Hiç

Hırsızlık
eden erkeğe
ve hırsızlık
eden kadına
gelince, işlemiş oldukları fiillere
karşılık, Allahtan (gelen) caydırıcı
bir müeyyide
olarak her
ikisinin ellerini kesin: zira
Allah kudretlidir, hikmet
sahibidir.
Bu suçu işledikten sonra
tevbe edip
kendisini ıslah edene
gelince, kuşkusuz Allah
onun tevbesini kabul
eder: Allah

Hırsız erkek ve
hırsız kadının yaptıklarına
karşılık
Allah tarafından
bir ceza
olarak; ellerini kesin. Ve
Allah;
Aziz´dir,
Hakim´dir.
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=فَ َم ْنkim اب
َ َ =تtevbe eder
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra
ُ =yaptığı haksızlıktan
ظ ْل ِم ِه
صلَ َح
ْ َ = َوأve uslanırsa =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
ُ ُ =يَتtevbesini kabul eder
َ َّ =Allah وب
,,

,,

,,

,,

,,
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Muhakkak ki
yeryüzündeki
bütün
şeyler ve
onların bir
katı daha
kafirlerin
olsa da
kıyamet
gününün
azabından kurtulmak
için onu
fidye olarak verseler; onlardan kabul
olunmaz
ve onlara
elim bir
azab vardır.

Kim de
zulmettikten sonra
tevbe
eder, düzelirse;
muhakkak ki Allah, onun
tevbesini
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علَ ْي ِه
َ =onun = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayan = َر ِحيمacıyandır
غفُور

şüphesiz Allah affedicidir ve merhametlidir.

çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

ت َ ْعلَ ْم..=أَلَ ْمbilmez misin ki =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah’a ُ =لَهaittir ُ= ُم ْلكmülkü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ُ =يُعَذazabeder
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ِب
= َم ْنkimseye = َيشَا ُءdilediği
= َو َي ْغ ِف ُرbağışlar = ِل َم ْنkimseyi
=يَشَا ُءdilediği ُاّٰلل
َّ = َوAllah
 ُك ِل..علَ ٰى
َ =şeye
َ =her ش ْيء
=قَدِيرkadirdir

Göklerin ve
yeryüzünün
egemenliğinin Allah´ın
tekelinde
olduğunu
bilmiyor
musun? O
dilediğini
azaba çarptırır ve dilediğini affeder. Hiç
şüphesiz Allah´ın gücü
herşeye yeter.

Bilmez misin
ki göklerin ve
yerin hükümranlığı Allahındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar: Zira Allah
her şeye kadirdir.
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İbn Kesir

kabul
eder.
Gerçekten Allah;
Gafur´dur,
Rahim´dir.
Bilmez
misin ki,
göklerin
ve yeryüzünün
mülkü Allah´ındır.
Dilediğine
azab
eder, dilediğini
bağışlar.
Ve Allah;
her şeye
Kadir´dir.

Ey peyEy Peygam- Ey peyأَيُّ َها,,=يَاEy سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi
gamber,
ber! Hakikati gamber;
kalpleri
inkarda bir- ağızlarıy َي ْح ُز ْن َك,,= َلseni üzmesin
iman etme- birleriyle ya- la inandık
diği halde rışanlardan dedikleri
َارعُون
َ ُي,, َ=الَّذِينyarış edenler
ِ س
ağızdan
dolayı üzül- halde
«inandık» me: şu, ağız- kalbleriyle
 ْال ُك ْف ِر,,=فِيküfürde
diyenler ile larıyla Biz
inanmaقَالُوا,, َالَّذِين,, َ= ِمنdedikleri halde
yahudiler- inanıyoruz! yanlaroluş- diyen, halbu- dan, ya=آ َمنَّاinandık =بِأ َ ْف َوا ِه ِه ْمağızlarıyla den
muş küfür ki kalben
hudi olanyarışçılarıinanmayanlardan,
تُؤْ ِم ْن,,= َولَ ْمinanmamış olanlar
nın tutumu lardan ve her yalan kuseni üzme- türlü yalanı lak veren=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
sin. Bunlar can kulağıyla ler ve saهَاد ُوا,, َالَّذِين,, َ= َو ِمنYahudiler arasında körü körüne dinleyen ve na gelyalana ka- (aydınlanmeyen
narlar ve
mak için) sa- başka bir
da َماعُون
َّ س
َ =kulak veren vardır
senin karşı- na gelmek kavmin
ب
na çıkma- yerine başka sözünü
ِ = ِل ْل َك ِذyalana
yan bir gru- insanlara ku- dnleyenَس َّماعُون
َ =kulak verenler vardır
bun sözleri- lak veren
lerden
ni tutarlar. Yahudiler- küfre ko= ِلقَ ْومbir kavme َ=آ َخ ِرينbaşka
Onlar da
den. Onlar, şanlar,
kelimelerin (vahyedilen) sen, üzْ
َ
ُ
وك
َ يَأت,,=ل ْمsana gelmemiş olan
anlamlarını sözleri asıl mesin.
çarpıtan ve bağlamların- Sözlerin
َ=يُ َح ِرفُونonlar kaydırırlar
«size şöyle dan kopara- yerlerini
= ْال َك ِل َمkelimeleri  َب ْع ِد,,= ِم ْنbazısının bir fetva ve- rak anlamla- değiştirirrilerse ona rını çarpıtırlar ler de; siاض ِع ِه
uyun, eğer ve Eğer size ze bu veِ = َم َوyerlerinden
başka bir şöyle şöyle rilirse
َ=يَقُولُونderler = ِإ ْنeğer
fetva verilir- (bir öğreti) alın, vese ona ku- verilirse onu rilmezse
ُ
ٰ
=أوتِيت ُ ْمsize verilirse = َهذَاbu
lak asma- kabul edin; kaçının,
yın» diyen ama verilderler. Alُ=فَ ُخذُوهalın = َوإِ ْنeğer
kimselerdir. mezse uzak lah, kimin
Eğer Allah durun! derler. de fitneye
ُتُؤْ ت َ ْوه,,=لَ ْمbu verilmezse
birini sap- (Onlara ba- düşmesitırmayı di- kıp üzülme,) ni isterse;
احذَ ُروا
ْ َ=فsakının = َو َم ْنbirini
lerse sen çünkü Allah, onun için
Allah´a kar- bir kişinin kö- senin Al=ي ُِر ِدisterse ُاّٰلل
َّ =Allah
şı onun için tülüğe mey- lah´a karُ=فِتْنَتَهşaşırtmak
hiç bir şey letmesini di- şı hiçbir
yapamaz- lemişse Alla- şeye güت َ ْم ِل َك,,=فَلَ ْنsen yapamazsın
sın. İşte
hın onun
cün yetbunlar,
Alhakkındaki
İşte
ِ َّ =Allah’a lah kalpleri- iradesine mez.
ُ=لَهonun için َ= ِمنkarşı اّٰلل
onlar; Alni arıtmayı hiçbir şekilde lah´ın
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey =أُو ٰلَئِ َكonlar
dilememiş- mani olakalblerini
َّ
tir.
Onlar
mazsın.
İşte
temizleَ
ي ُِر ِد,,ل ْم,, َ=الذِينistemedikleridir
için dünya- onlar kalple- mek isَ ُي,,=أ َ ْنtemizlemek da perişan- rini Allahın temediği
َّ =Allah’ın ط ِه َر
ُاّٰلل
lık vardır, temizlemek kimseler=قُلُو َب ُه ْمkalblerini =لَ ُه ْمonlar için vardır ahirette de istemedikle- dir. Dünonları ağır ridir. Onları yada rüsالدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada = ِخ ْزيrezillik bir azap bu dünyada vaylık,
beklemek- zillet, öteki onlaradır.
= َولَ ُه ْمve yine onlar için vardır
tedir.
dünyada da Ve onlar
korkunç bir için ahi ْاْل ِخ َر ِة,,= ِفيahirette de
azap bekler; rette, büyük bir
َ
عذاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük
azab var,,
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َس َّماعُون
َ =kulak verirler
ب
ِ = ِل ْل َك ِذyalana َ=أ َ َّكالُونyerler
ت
ِ س ْح
ُّ = ِللharam =فَإ ِ ْنeğer
وك
َ = َجا ُءsana gelirlerse
اح ُك ْم
ْ َ=فhüküm ver =بَ ْي َن ُه ْمaralarında
=أ َ ْوyada ض
ْ =أَع ِْرyüz çevir
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan = َو ِإ ْنeğer
ض
ْ =ت ُ ْع ِرyüz çevirirsen
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
وك
َ ض ُّر
ُ  َي..=فَلَ ْنsana zarar veremezler
ش ْيئًا
َ =hiçbir = َوإِ ْنve eğer
ت
َ = َح َك ْمhüküm verirsen
اح ُك ْم
ْ َ=فhüküm ver = َب ْي َن ُه ْمaralarında
ْط
ِ = ِب ْال ِقسadaletle = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُم ْق ِس ِطينadalet yapanları

Onlar körü
körüne yalana kanarlar ve ısrarla haram
yerler. Eğer
sana gelirlerse istersen aralarında hüküm ver, istersen kendilerine yüz
çevir. Eğer
onlara yüz
çevirirsen
sana hiç bir
zarar dokunduramazlar.
Eğer aralarında hüküm verirsen adalet
uyarınca
hüküm ver.
Çünkü Allah
adalete
bağlı olanları sever.

ْف
َ = َو َكيnasıl
=يُ َح ِك ُمون ََكseni hakem yapıyorlar
= َو ِع ْندَ ُه ُمyanlarında dururken
ُ =الت َّ ْو َراةTevrat = ِفي َهاiçinde
ِ َّ =Allah’ın
= ُح ْك ُمhükmü bulunan اّٰلل
=ث ُ َّمsonra َ= َيت َ َولَّ ْونdönüyorlar
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra da = ٰذَ ِل َكondan
أُو ٰلَئِ َك,,= َو َماonlar değillerdir

Onlar Allah´ın hükmünü içeren Tevrat
ellerindeyken niçin
senin hakemliğine
başvuruyorlar ve sonra
da verdiğin
hükme yan
çiziyorlar?
Onlar kesin-
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onlar, her
türlü yalanı
can kulağıyla
dinleyenler,
kötü olan her
şeyi aç gözlülükle yutanlardır! Öyleyse (bir karar
vermen için)
sana gelirlerse ister onlar
arasında karar verirsin,
ister kendi
hallerine bırakırsın:
Çünkü eğer
onları kendi
hallerine bırakırsan sana hiçbir şekilde zarar
veremezler.
Ama eğer bir
karar verirsen, onlar
arasında
adaletle karar ver: Allah
adil davrananları bilir.
Onlar Allahın
buyruklarını
ihtiva eden
Tevrata sahip oldukları
halde nasıl
senden bir
hüküm vermeni isterler
ve ondan
sonra da
(senin verdiğin hükümden) yüz çe-

dır.
Yalan kulak verici,
haramı
yiyicidirler. Sana
gelirlerse;
ister aralarında
hükmet,
ister onlardan
yüz çevir.
Eğer onlardan
yüz çevirirsen;
sana hiçbir zarar
veremezler. Şayet
hükmedersen
de; aralarında
adaletle
hükmet.
Çünkü Allah; adil
olanları
sever.
Nasıl seni
hakem
tayin ediyorlar?
Halbuki
Tevrat
yanlarındadır.
Onda Allah´ın
hükmü
vardır.
Hem
bundan
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َ= ِب ْال ُمؤْ ِمنِينinanıcı
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likle imansızdırlar.

virirler? O
halde böyleleri (gerçek)
müminler
değildir.

Doğrusu biz Şüphe yok
= ِإنَّاgerçekten =أ َ ْنزَ ْلنَاbiz indirdik
yol gösterici ki, içinde
nurlandı- rehberlik ve
َّ
َ =الت ْو َراةTevrat’ı =فِي َهاonda vardır ve
rıcı olarak aydınlık bu= ُهدًىyol gösterme = َونُورve nur Tevrat’ı in- lunan Tevratı
dirdik. Ken- indiren Biziz.
=يَ ْح ُك ُمhüküm verirlerdi = ِب َهاonunla disini Al- Kendilerini
lah’a teslim Allaha teslim
َ=النَّ ِبيُّونpeygamberler
etmiş Pey- eden peygamberler, gamberler,
أ َ ْسلَ ُموا.. َ=الَّذِينİslam olmuş
yahudilere ona dayanaonunla
rak yahudi
َّ
هَاد ُوا.. َ= ِللذِينYahudilere
hükmeder- itikadına
lerdi. Alim- uyanlar araَالربَّانِيُّون
َّ = َوRabbaniler
ler ve fakih- sında hüküm
َ
ler de Al- verirlerdi;
ْ
ار
ُ َ= َواْل ْحبve alimler de
lah’ın kita- (eski) din
ُ ا ْست ُ ْح ِف..=بِ َماkorumakla görevlendiril bını hıfza adamları ve
ظوا
memur ol- hahamları da
diklerinden ب
dukları için öyle yaptılar,
ِ  ِكتَا..= ِم ْنKitabını
yine hüküm- çünkü Allaِ َّ =Allah’ın = َو َكانُواidiler
اّٰلل
lerini onunla hın kelamının bir kısmı
ُ =şahit verirlerdi.
علَ ْي ِه
َ =onun üzerine ش َهدَا َء
Hepsi de
onların hiTevrat’a
mayesine
ت َ ْخش َُوا..=فَ ََلkorkmayın
şahittiler. emanet
İnsanlardan edilmişti; ve
اس
َ َّ=النinsanlardan
korkmayın, hepsi onun
ْ
benden
doğruluğuna
= َواخش َْو ِنbenden korkun
korkun,
şahitlik yaptıت َ ْشت َ ُروا..= َو َلve satmayın
ayetlerimi lar. Bu nehiç bir de- denle, (ey İs= ِبآ َياتِيbenim ayetlerimi
ğerle değiş- railoğulları,)
Al- insanlardan
ً =قَ ِلaz = َو َم ْنkim tirmeyin;
=ث َ َمنًاbir paraya يَل
lah’ın indir- korku duydiği ile
mayın , yalيَ ْح ُك ْم..=لَ ْمhükmetmezse
hükmetme- nız Benden
işte korkun; ve
أ َ ْنزَ َل..= ِب َماindirdiği ile ُاّٰلل
َّ =Allah’ın yenler,
onlar kafir- Benim melerdir.
sajlarımı
=فَأُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlardır
önemsiz bir
kazanç karşıَ= ْال َكافِ ُرونkâfirler
..

..

..

..

..

..
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= َو َكت َ ْبنَاyazdık علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
=فِي َهاonda =أ َ َّنmuhakkak
س
َ =النَّ ْفcana = ِبالنَّ ْف ِسcan
َ= َو ْال َعيْنgöze = ِب ْال َعي ِْنgöz
ف
ِ =بِ ْاْل َ ْنburun
َ = َو ْاْل َ ْنburuna ف
َ= َو ْاْلُذُنkulağa =بِ ْاْلُذ ُ ِنkulak
الس َّن
ِ = َوdişe الس ِن
ِ = ِبdiş
= َو ْال ُج ُرو َحve yaralara
صاص
َ ِ=قkısas =فَ َم ْنkim
َصدَّق
َ َ =تbağışlarsa = ِب ِهbunu =فَ ُه َوo
ارة
َ َّ= َكفkeffaret olur ُ=لَهkendisi için
= َو َم ْنve kim يَ ْح ُك ْم,,=لَ ْمhükmetmezse
أ َ ْنزَ َل,,= ِب َماindirdiğiyle ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َّ =zalimler
َالظا ِل ُمون
,,

Tevrat´ta,
yahudilere
yazılı olarak
bildirdik ki,
canın karşılığı can, gözün karşılığı
göz, burnun
karşılığı burun, kulağın
karşılığı kulak, dişin
karşılığı diştir ve yaralamalarda
da karşılıklılık (kısas)
ilkesi geçerlidir. Kim kısas hakkını
bağışlarsa
bu onun
günahlarına
kefaret olur.
Allah´ın indirdiği ayetlere göre
hüküm
vermeyenler ise zalimlerin ta
kendileridirler.
Bu pey=gönderdik
gamberlerin
ardından
..
=onların ardından
kendisinden
önce gelen
=Îsa’yı
=oğlu
Tevrat´ı
=Meryem
onaylayıcı
olarak Mer=doğrulayıcı olarak
yemoğlu
İsa´yı gön..
..
=yanlarındaki
derdik;
O´na doğru
..
=Tevrat’ı
yol bilgisi ile
=ve ona verdik
=İncil’i ışık içeren,
önündeki
Tevrat´ı
=içinde
=yol gösterme
onaylayan,
takvalılar
=ve nur bulunan
için yol gös=doğrulayan
terici ve
öğüt olan
..
..
=önündeki
İncil´i verdik.
..
=Tevrat’ı
,,

,,

,,

,,
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َوقَفَّ ْينَا
ار ِه ْم
َ
ِ َ علَ ٰى آث
سى
اب ِْن
َ بِ ِعي
َم ْريَ َم
ص ِدقًا
َ ُم
ِل َما بَيْنَ يَدَ ْي ِه
ِِمنَ الت َّ ْو َراة
اْل ْن ِجي َل
َُوآت َ ْينَاه
ِْ
فِي ِه
ُهدًى
َونُور
ص ِدقًا
َ َو ُم
ِل َما َبيْنَ َيدَ ْي ِه
ِِمنَ الت َّ ْو َراة
= َو ُهدًىyol gösterici
ًظة
َ = َو َم ْو ِعve öğüt olan
َ= ِل ْل ُمتَّقِينkorunanlar için
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

lığı değiştirmeyin: Çünkü Allahın
indirdiklerine
göre hüküm
vermeyenler,
gerçekten
hakikati inkar
edenlerdir!
Ve onlar için
(Tevratta)
hükmettik:
cana can,
göze göz, dişe diş, kulağa kulak, buruna burun
ve yaralamalarda (benzer) bir karşılık; ama kim
hayrı için ondan vazgeçerse, bu
geçmiş günahlarının bir
kısmına kefaret olacaktır. Allahın
vahyettiğine
göre hüküm
vermeyenler,
işte onlar zalimlerdir!

İbn Kesir

sonra yüz
çevirirler.
Onlar
inanıcı
değillerdir.
Doğrusu
Tevrat´ı
Biz indirdik. Onda
hidayet
ve nur
vardır.
Kendilerini Allah´a
teslim
etmiş
peygamberler,
yahudi
olanlara
onunla,
Rabb´a
kul olanlarla bilginler de
Allah´ın
kitabından elde
mahfuz
kalanla
hükmederlerdi.
Ve ona
şahid idiler. İnsanlardan
korkmayın da
Ben´den
korkun.
Ve ayetlerimi az
bir değerle değiştirmeyin.
Kim de
Allah´In
indirdiğiyle hükmetmezse, işte
onlar, kafirlerin
kendileridir.
Orada
onlara
yazdık ki:
Muhakkak cana
can, göze
göz, buruna burun, kulağa kulak,
dişe diştir. Yaralamalara
kısas
vardır.
Kim de
hakkından vazgeçerse;
o, kendisi
için keffarettir. Kim
Allah´ın
indirdiği
ile hükmetmezse; işte
onlar, zalimlerin
kendileridir.

Biz, Meryem
oğlu İsayı, o
(geçmiş peygamber)lerin
izleri üzerinde Tevrattan
(o güne) kalanın doğruluğunu tasdik
edici olarak
gönderdik.
Biz, ona, Allaha karşı
sorumluluk
bilinci taşıyanlara bir
rehber ve bir
öğüt olarak
Tevrattan (o
güne) kalanı
tasdik eden,
içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncili
verdik.

Ve onların izinden Meryem oğlu
İsa´yı,
önündeki
Tevrat´ı
doğrulayıcı olarak gönderdik.
Ve ona
İncil´i
verdik.
Onda hidayet ve
nur vardır. Kendinden
önceki
Tevrat´ı
doğrulayıcı, hidayet ve
müttakiler
için bir
öğüt olarak.

O halde İncile uyanlar,
Allahın onunla vahyettikleri doğrultusunda hüküm versinler: Kim Allahın indirdiği
ile hükmetmezse işte
onlardır gerçek fasıklar!

İncil ehli,
Allah´ın
onda indirdikleri
ile hükmetsinler.
Kim de
Allah´ın
indirdiği
ile hükmetmezse; işte
onlar, fasıkların
kendileri-

..

..
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= َو ْل َي ْح ُك ْمhükmetsinler =أ َ ْه ُلsahipleri
اْل ْن ِجي ِل
ِ ْ =İncil أ َ ْنزَ َل,,=بِ َماindirdiği ile
َّ =Allah’ın =فِي ِهonda = َو َم ْنkim
ُاّٰلل
 َي ْح ُك ْم,,=لَ ْمhükmetmezse
أ َ ْنزَ َل,,=بِ َماindirdiğiyle ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ٰ
=فَأُولَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkmışlardır
,,

,,

,,

İncil ümmeti, Allah´ın
bu kitapta
indirdiklerine göre hüküm versin.
Kim Allah´ın
indirdiği
ayetlere göre hüküm
vermez ise
onlar fasıkların, doğru
yoldan çıkmışların ta
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İbn Kesir

dir.

Sana da
Ve sana, (ey Sana da;
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاindirdik = ِإ َلي َْكsana da
kendinden Peygamber), kendinönceki ki- hakikati orta- den önاب
َ َ = ْال ِكتKitabı ق
ِ = ِب ْال َحgerçekle
tabları tas- ya koyan bu ceki kiًص ِدقا
dik edici ve ilahi kelamı, tabları
َ = ُمdoğrulayıcı
onlara şahit geçmiş va- doğrulaيَدَ ْي ِه.. َبَيْن..= ِل َماkendinden önceki
olan Hak
hiylerden (bu yıcı ve
Kur’an’ı in- güne) kalanı üzerlerine
ب
ِ  ْال ِكتَا.. َ= ِمنKitabı
dirdik. Al- tasdik edici şahid olaindir- ve içinde
rak bu ki= َو ُم َهي ِْمنًاve kollayıp koruyucu olarak lah’ın
diği ile ara- hangi doğru- tabı hak
larında
ların bulun- ile indirعلَ ْي ِه
ْ َ=فartık hükmet
َ =onu اح ُك ْم
hükmet;
duğunu belir- dik. Aragerçek
olan
leyici olarak larında
= َب ْينَ ُه ْمonların aralarında
sana gelmiş indirdik. Öy- Allah´ın
أ َ ْنزَ َل..=بِ َماindirdiğiyle ُاّٰلل
َّ =Allah’ın bulunduğu- leyse, (ey indirdiği
na göre on- Peygamber,) ile hükların heves- geçmiş vah- met. Saتَتَّبِ ْع..= َو َلve uyma
lerine uyma! yin izleyicileri na hak
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların keyiflerine
Her biriniz arasında Al- gelmişiçin bir şe- lahın indirdik- ken onla َجا َء َك..ع َّما
َ =sana gelen
riat, bir yol lerine uygun rın hevestayin ettik; olarak hülerine
ق
ِ  ْال َح.. َ= ِمنgerçekten ayrılıp
eğer Allah küm ver, ve uyma.
si- sana gelmiş Sizden
= ِل ُكلher biriniz için = َج َع ْلنَاbelirledik dileseydi
zi bir tek
olan hakikati her biriniz
ümmet
yaterk ederek için bir
= ِم ْن ُك ْمsizden ًعة
ر
ش
=bir
şeri’at
ِ
َ ْ
pardı, fakat onların mes- yol, bir
bu, verdikle- netsiz görüş- şeriat kıl= َو ِم ْن َها ًجاve bir yol = َولَ ْوve eğer
riyle sizi
lerine uyma. dık. Şayet
=شَا َءisteseydi ُاّٰلل
denemesi Biz, her biri- Allah diَّ =Allah
içindir; o
niz için (fark- leseydi;
=لَ َج َعلَ ُك ْمhepinizi yapardı ً=أ ُ َّمةümmet halde iyilik- lı) bir sistem sizi tek bir
lere koşun, ve (farklı) bir ümmet
ً احدَة
ِ = َوbir tek = َو ٰلَ ِك ْنfakat
hepinizin
hayat tarzı yapardı.
dönüşü
Albelirledik.
Lakin sizi
= ِليَ ْبلُ َو ُك ْمsizi sınamak istedi
lah’adır. O Eğer Allah verdiği ile
ayrılığa
dileseydi,
denemek
آتَا ُك ْم.. َما..=فِيsize verdiği ile
düştüğünüz hepinizi tek istedi.
şeyleri size bir topluluk Öyleyse
=فَا ْست َ ِبقُواöyleyse koşun
bildirecektir. yapardı: ama hayırda
indirdikleri
yarışın.
ت
ِ = ْال َخي َْراhayır işlerine
aracılığıyla Hepinizin
ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’adır = َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşü
sizi sınamak dönüşü
için (başka Allah´a
= َج ِميعًاhepinizin
türlü diledi). dır. Size
O halde ha- ayrılığa
=فَيُن َِبئ ُ ُك ْمO size haber verecektir
yırlı işlerde düştüğüyarışın! He- nüz şeyُ ُك ْنت ْم..=بِ َماolduğunuz şeyleri
pinizin dönü- leri bildişü Allahadır; recektir.
َت َ ْخت َ ِلفُون..=فِي ِهayrılığa düşmüş
..
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onاح ُك ْم
ْ ,,= َوأ َ ِنhükmet =بَ ْي َن ُه ْمaralarında Olarınhalde
araAlأ َ ْنزَ َل,,= ِب َماindirdiğiyle ُاّٰلل
َّ =Allah’ın sında
lah´ın indirdiği ayetlere
تَت َّ ِب ْع,,= َو َلuyma
göre hüküm
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların keyiflerine
ver, onların
keyfi arzulaاحذَ ْر ُه ْم
ْ = َوve onlardan sakın
rına uyma,
onların seni
وك
َ ُ َي ْفتِن,,=أ َ ْنseni şaşırtmalarından
Allah´ın indirdiği hüض
ِ  َب ْع,,ع ْن
َ =bir kısmından
kümlerin bir
َ
ْ
أنزَ َل,,= َماindirdiği şeylerin ُاّٰلل
َّ =Allah’ın kısmından
bile şaşırtmalarından
= ِإلَي َْكsana =فَإ ِ ْنeğer
sakın, eğer
sana sırt
=ت َ َولَّ ْواdönerlerse =فَا ْعلَ ْمbil ki
çevirirlerse
=أَنَّ َماşüphesiz ُ=ي ُِريدistiyor
bil ki, Allah,
günahlarıَّ =Allah
ُاّٰلل
nın bazısı
yüzünden
َ
ُصي َب ُه ْم
ِ ي,,=أ ْنonları felakete uğratmak onları cezalandırmak
ض
ِ =بِ َب ْعbazı
istiyor. Kuşku yok ki,
ُ
=ذنُوبِ ِه ْمgünahları yüzünden
insanların
çoğu fasık= َو ِإ َّنşüphesiz يرا
ً = َك ِثçoğu
tır.
اس
ِ َّالن,, َ= ِمنinsanlardan
َ=لَفَا ِسقُونyoldan çıkmışlardır
,,

,,

,,

,,
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Yoksa iste=أَفَ ُح ْك َمhükmünü mü
dikleri cahidüzeni
ْ
ُ
=ال َجا ِه ِليَّ ِةcahiliyye َ=يَ ْبغونarıyorlar liye
midir? Keinançlı= َو َم ْنkim olabilir? س ُن
َ =أ َ ْحdaha güzel sin
lara göre Alِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan = ُح ْك ًماhüküm veren lah´ın düzeninden,
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يُو ِقنُونiyi bilen Allah´ın
..

..

..

..

..

..
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..

..

أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِخذُوا,,= َلedinmeyin
َ= ْال َي ُهودYahudileri
ار ٰى
َ ص
َ َّ= َوالنve Hristiyanları
=أ َ ْو ِليَا ا َءveliler
ض ُه ْم
ُ =بَ ْعonların bir kısmı
=أ َ ْو ِل َيا ُءvelileridir = َب ْعضbir kısmının
= َو َم ْنkim
=يَتَ َولَّ ُه ْمonları kendine veli yaparsa
= ِم ْن ُك ْمsizden ُ=فَإِنَّهmuhakkak o
= ِم ْن ُه ْمonlardandır =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah يَ ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
َّ =zalim
= ْالقَ ْو َمtoplumu َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

verdiği hükümden
daha iyisi
düşünülebilir mi hiç?
Ey müminler yahudileri ve hristiyanları dost
edinmeyiniz. Onlar
birbirlerinin
dostlarıdırlar. Sizden
kim onları
dost edinirse o onlardan olur.
Hiç kuşkusuz Allah,
zalimleri
doğru yola
iletmez.

o zaman Allah, ayrılığa
düştüğünüz
şeyleri size
gösterecektir.
O halde,
geçmiş vahyin mensupları arasında
Allahın indirdiğine göre
hükmet ve
onların mesnetsiz görüşlerine uyma;
ve onlardan
sakın ki Allahın sana indirdiğinin bir
kısmından
seni uzaklaştırmasınlar.
Eğer onlar
(Allahın buyruklarından)
yüz çevirirlerse, bil ki
bir kısım günahlarından
dolayı onları
(böylece) cezalandırmak,
Allahın iradesi gereğidir: Unutma
ki insanların
çoğu gerçekten sapkındır.
Yoksa onlar,
cahiliyye kanunu (ile yönetilmek) mi
istiyorlar?
Halbuki, kalben mutmain
olan insanlar
için Allahtan
daha iyi kanun koyucu
olabilir mi?

Siz ey imana
ermiş olanlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost
edinmeyin:
Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. Ve hanginiz onları
dost edinirse
kesinlikle onlardan olur:
Bilin ki Allah
böyle zalimlere doğru
yolu göstermez!

Ve aralarında Allah´ın indirdiği ile
hükmet.
Onların
heveslerine uyma. Seni
Allah´ın
sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden
sakın.
Eğer yüz
çevirirlerse; bil ki,
bir kısım
günahları
yüzünden
Allah onları cezalandırmak
istiyor.
Gerçekten insanların bir
çoğu fasıklardır.

Cahiliyet
hükmünü
mü istiyorlar?
Ama yakın getiren bir
kavim için
Allah´tan
daha iyi
hüküm
veren
kimdir?
Ey iman
edenler,
yahudi ve
hristiyanları dost
edinmeyin. Onlar
birbirlerinin dostudurlar.
Sizden
her kim
ki, onları
dost edinirse; o
da, onlardandır.
Şüphesiz
ki Allah,
zalimler
güruhunu
hidayete
erdirmez.
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Kalpleri
Ve kalplerin=فَت َ َرىgörürsün
hasta olan- de hastalık
«Ba- olanların,
قُلُو ِب ِه ْم.. ِفي.. َ=الَّذِينkalblerinde bulunanl ların
şımıza bela (kendi kendigelir diye lerine) Şanarın رض
َ = َمhastalık
korkuyoruz» sımızın kötü
diyerek on- gitmesinden
س
ي
=koştuklarını
َارعُون
ُ
َ
ِ
lara koştuk- korkuyoruz!
=فِي ِه ْمonların arasına َ= َيقُولُونdiyerek larını görür- diyerek onlasün. Olur ki rın işine ya=ن َْخش َٰىkorkuyoruz
Allah yakın- rayan bir tada size fetih vır sergileصيبَنَا
ِ ُ ت..=أ َ ْنbize gelmesinden
nasib eder mekte yarışya da kendi tıklarını gö=دَائِ َرةbir felaket سى
َ =فَ َعbelki
tarafından rebilirsin.
ِْ  َيأ..=أ َ ْنgetirir de
süpriz bir Ama Allah,
اّٰلل
ت
َُّ =Allah ي
َ
gelişme
(müminler
ْ
َ
َ
ْ
َ
gösterir de için) büyük
ح
ت
ف
ال
ب
=fetih
و
أ
=ya
da
ر
م
أ
=bir
iş
ْ
ْ
ِ
ِ
o zaman bu bir başarı
 ِع ْن ِد ِه..= ِم ْنkendi katından
kimseler
takdir ettiğinkalplerinde de yahut
ص ِب ُحوا
ْ ُ=فَيonlar olurlar
gizli tuttuk- kendi planıları duygu- nın (başka)
س ُّروا
َ =gizlediklerine
َ َ أ.. َما..علَ ٰى
lardan piş- bir tezahürüman olurlar. nü gerçekَ
ُ
ْ
أنف ِس ِه ْم..=فِيiçlerinde
leştirdiğinde
o (kararَ=نَاد ِِمينpişman

Kalblerinde hastalık olanların; bize
bir felaket
gelmesinden
korkuyoruz, diyerek onlara
koşuştuklarını görürsün.
Olur ki,
Allah, fetih verir
veya katından bir
emir getirir de onlar, içlerinde gizlediklerinden
dolayı
pişman
olurlar.

= َو َيقُو ُلderler
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=أ َ ٰ َهؤ َُل ِءbunlar mı o
س ُموا
َ أ َ ْق,, َ=الَّذِينyemin edenler
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a َ= َج ْهدgüçlü
=أ َ ْي َمانِ ِه ْمyeminleriyle =إِنَّ ُه ْمkesinlikle
=لَ َم َع ُك ْمsizinle beraber olduklarına
َ = َح ِبboşa çıkmış
ْ ط
ت
=أ َ ْع َمالُ ُه ْمbütün çabaları
صبَ ُحوا
ْ َ =فَأolmuşlardır
َ=خَا ِس ِرينkaybedenlerden

O zaman
müminler
onlara «Bütün güçleri
ile sizin yanınızda olacaklarına
Allah adına
yemin
edenler
bunlar mı?»
derler. Onların bütün
çabaları boşa gitmiş ve
hüsrana uğrayanlardan
olmuşlardır.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= َم ْنkim َّ= َي ْرتَدdönerse
= ِم ْن ُك ْمsizden دِينِ ِه..ع ْن
َ =dininden
ف
َ َ=فyakında =يَأْتِيgetirecek ki
َ س ْو
َّ =Allah = ِبقَ ْومöyle bir toplum
ُاّٰلل
=ي ُِحبُّ ُه ْمonları sever
ُ= َوي ُِحبُّونَهonlar da O’nu severler
=أَذِلَّةalçak gönüllü
َ ْال ُمؤْ ِمنِين..علَى
َ =Müminlere karşı
=أ َ ِع َّزةonurlu ve şiddetlidirler
َ ْال َكافِ ِرين..علَى
َ =kâfirlere karşı
َ=يُ َجا ِهد ُونcihad ederler
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..= ِفيyolunda اّٰلل
َيَخَافُون..= َو َلkorkmazlar
َ=لَ ْو َمةkınamasından
= َل ِئمhiçbir kınayıcının = ٰذَ ِل َكbu
ِ َّ =Allah’ın
ض ُل
ْ َ=فbir lütfudur اّٰلل
=يُؤْ تِي ِهonu verir يَشَا ُء..= َم ْنdilediğine
َّ = َوAllah’(ın) (= َوا ِسعlütfu) geniştir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir

Ey müminler, içinizden kim dininden dönerse bilsin
ki, yakında
Allah öyle
bir grup ortaya çıkaracak ki, Allah
onları sevdiği gibi onlar da O´nu
severler,
bunlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı
onurlu davranırlar, Allah yolunda
cihad ederler, hiç kimsenin yergisinden ve
kınamasından çekinmezler. Bu
Allah´ın bağışıdır, onu
dilediğine
verir. Allah´ın lütfu
geniştir, O
herşeyi bilir.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Eğer
imanınızı
kaybederseniz, Allah,
zaman içinde
(sizin yerinize) Onun
sevdiği ve
Onu seven
insanlar geçirecektir;
müminlere
karşı alçak
gönüllü, hakikati inkar
edenlere
karşı onurlu;
Allah yolunda üstün çaba gösteren
ve kendilerini
kınayabilecek kimselerin kınamasından
korkmayan
(insanlar):
Bu, Allahın
dilediğine
bağışladığı
lütfudur. Allah (lütfunda)
sınırsızdır ve
her şeyi bilendir.

Aman
edenler
derler ki:
Sizinle
beraber
olduklarına bütün
güçleriyle
Allah´a
yemin
edenler
bunlar
mıdır?
Amelleri
boşa gitmiş ve
hüsrana
uğrayanlardan
olmuşlardır.
Ey iman
edenler;
içinizden
her kim,
dininden
dönerse;
Allah´ın
sevdiği ve
onların da
O´nu
sevdikleri,
mü´minler
e karşı
alçak gönüllü, kafirlere
karşı zorlu bir kavim getirir. Allah
yolunda
cihad
ederler,
hiç bir yerenin
yermesinden
korkmazlar. Bu,
Allah´ın
bir lütfudur. O´nu
dilediğine
verir. Allah; Vasi´dir,
Alim´dir.

= ِإنَّ َماancak = َو ِليُّ ُك ُمsizin veliniz
َّ =Allah ُسولُه
ُ = َو َرve Elçisi
ُاّٰلل
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve müminlerdir
َيُ ِقي ُمون,, َ=الَّذِينkılan
َ ص ََلة
َّ =الnamazlarını َ= َويُؤْ تُونveren
َّ =zekatlarını
َ الز َكاة
َ َرا ِكعُون,,= َو ُه ْمrükû’a varan

Sizin dostunuz ancak
Allah,
O´nun peygamberi ve
namaz kılan, zekat
veren rükua
varan müminlerdir.

= َو َم ْنkim =يَت َ َو َّلdost tutarsa
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisini
َ َّ =Allah’ı ُسولَه
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve müminleri
=فَإ ِ َّنyalnız ب
َ = ِح ْزtaraftarlarıdır
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
َ ْالغَا ِلبُون..= ُه ُمgalib gelecek olanlar

kim Allah´ı,
Peygamberi
ve müminleri dost edinirse bilsin
ki, galip gelecek olanlar, yalnız
Allah´ın tarafını tutanların grubudur.

Unutmayın ki
sizin yardımcılarınız sadece Allah
ve Elçisi ve
imana erenler olacaktır;
(yani) namazlarında
devamlı ve
dikkatli olanlar, arındırıcı
(mali) yükümlülüklerini yerine getirenler ve
(Allahın karşısında) boyun eğenler:
Çünkü Allah
ve Elçisi ve
imana erenler ile dost
olanlar; işte
onlar, Allahın
taraftarlarıdır, onlardır
zafere ulaşanlar!
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İbn Kesir

..

أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِخذُوا,,= َلedinmeyin
ات َّ َخذُوا,, َ=الَّذِينyerine koyanları
,,

,,

sız)lar, kendi
içlerinde gizlice barındırdıkları düşüncelerden
dolayı vicdan
azabı duymaya başlarlar.
Oysa imana
erenler, (birbirlerine), Sizinle birlikte
olacaklarına
dair kararlı
şekilde Allaha yemin
edenler bu
kişiler midir?
Onların bütün yaptıkları
boşa gitmiştir, çünkü onlar ziyandadır! derler.

Sizin dostunuz
yalnız Allah,
O´nun
Rasulü ve
namaz kılan, zekat
veren, rüku edenlerdir.

Her kim ki
Allah´ı,
peygamberini ve
mü´minler
i dost
edinirse;
muhakkak ki galig gelecek olanlar Allah´ın taraftarlarıdır.
Ey mümin- Siz ey imana Ey iman
ler, sakın ermiş olan- edenler;
sizden önce lar! Eğer
sizden
kendilerine gerçek mü- önce
kitap veril- minler iseniz, kendilerimiş olanlar- inancınızı
ne kitab
dan ve ka- küçümseyen verilen-
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firlerden di- ve onunla
lerden di=دِي َن ُك ْمdininizi = ُه ُز ًواeğlence
ninizi alaya eğlenenleri ninizi alay
alanları, eğ- bunlar ister ve eğlen= َولَ ِعبًاve oyun
lence konu- sizden önce ceye
ُ
َّ
su yapanları vahiy verilen- alanları
ُ
أوتوا,, َالذِين,, َ= ِمنverilenlerden
dost edin- lerden, ister- ve kafirleاب
َ َ = ْال ِكتKitap قَ ْب ِل ُك ْم,,= ِم ْنsizden önce meyiniz. se (bu vah- ri dost
Eğer ger- yin) hakika- edinmeار
َ َّ= َو ْال ُكفve kâfirlerden =أ َ ْو ِل َيا َءdost çekten mü- ti(ni) inkar yin. Eğer
min iseniz, edenlerden mü´min
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
Allah´tan
olsunlariseniz; Alkorkunuz.
dost
edinmelah´tan
=إِ ْنeğer َ ُمؤْ ِمنِين,,= ُك ْنت ُ ْمinanıyorsanız
yin ve Allaha korkun.
,,

,,

,,
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= َوإِذَاzaman =نَادَ ْيت ُ ْمçağırıldığınız
ِص ََلة
َّ ال..= ِإلَىnamaza
=ات َّ َخذُوهَاonu yerine koydular
= ُه ُز ًواeğlence = َولَ ِعبًاve oyun
= ٰذَ ِل َكişte bu =بِأَنَّ ُه ْمoldukları içindir
=قَ ْومbir topluluk
َيَ ْع ِقلُون..= َلdüşüncesiz

Birbirinizi
namaza çağırmak için
ezan okuduğunuz
zaman, onlar bu çağrınızı alaya
alırlar, eğlence konusu yaparlar.
Bu davranış
onların aklı
başında olmayan kimseler olmalarından
kaynaklanıyor.
De ki; «Ey
Kitap Ehli,
bizden hoşlanmamanızın sebebi
Allah´a, bize indirilen
kitaba ve
daha önce
indirilmiş
olan kitaplara inanmamız ve de
çoğunuzun
fasık, yoldan çıkmış
kimseler
olmanız değil midir?
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=قُ ْلde ki = َياEy =أ َ ْه َلehli
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
َت َ ْن ِق ُمون,,=ه َْلhoşlanmıyorsunuz
= ِمنَّاbizden = ِإ َّلyalnızca
آ َمنَّا,,=أ َ ْنinandığımız için mi
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a أ ُ ْن ِز َل,,= َو َماindirilene
= ِإلَ ْينَاbize أ ُ ْن ِز َل,,= َو َماve indirilene
قَ ْب ُل,,= ِم ْنbizden önce = َوأ َ َّنoysa
=أ َ ْكث َ َر ُك ْمsizin çoğunuz
َ=فَا ِسقُونyoldan çıkmıştır
,,
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karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun:
Onları namaza çağırdığınızda
onu küçümserler ve alaya alırlarÇünkü onlar
akıllarını kullanmayan bir
topluluktur.

De ki: Ey
geçmiş vahyin izleyicileri! (Yalnız)
Allaha ve Allahın hem bize hem bizden öncekilere indirdiğine
inandığımız
için mi bizde
kusur buluyorsunuz?
(Yoksa bu,
sadece) çoğunuzun
sapkınlığından mı(dır)?

De ki; «Al- De ki: Allah
=قُ ْلde ki
lah katında katında bunbundan da- lardan daha
ُأُنَبِئُك ْم..=ه َْلsize söyleyeyim mi?
ha kötü ko- şiddetli bir
numda
cezayı hak
=بِشَرdaha kötü olanı
olanları size edenleri size
bildireyim söyleyeyim
 ٰذَ ِل َك..= ِم ْنbundan ً= َمثُو َبةcezası
mi? Allah´ın mi? Onlar,
َّ =Allah = َم ْنkim(ler)e lanet ettiği, Allahın lanetَ= ِع ْندkatında ِاّٰلل
gazabına ledikleridir;
ُ=لَعَنَهlanet ُاّٰلل
َّ =Allah
uğrattığı,
onlar Allahın
aralarından gazap ettikleب
َ َض
ِ = َوغve gazab etmiş
bir bölümü- ridir ve şeyçarpıta- tani güçlere
علَ ْي ِه
َ =onlara = َو َج َع َلve yapmışsa nü
rak maytaptıkları için
ْ
muna
ve
Allahın
ْ
= ِمن ُه ُمkimlerden َ =ال ِق َردَةmaymunlar
domuza
maymuna ve
ْ
dönüştürdomuza çeَ
ير
َاز
ن
خ
ال
و
=domuzlar
َ ِ
َ
düğü kimse- virdikleridir:
َع َبد
ler ile tağuta Bunlar duَ = َوtapanlar
(şeytan) ta- rumu en kötü
َّ =ve Tâğût’a
ُ الطا
وت
َ غ
pan kimse- olanlar ve
Bun- doğru yoldan
ٰ
=أُولَئِ َكişte onların =شَرdaha kötüdür lerdir.
lar konum- (alaya alıcıları en kötü lardan) daha
= َم َكانًاyeri
ve doğru
fazla sapanَ
yoldan
en
lardır.
ض ُّل
أ
و
=ve
daha
çok
sapmışlardır
َ َ
sapmış
olanlardır.
اء
َّ =الyoldan
ِ س َو
َ =düz سبِي ِل
َ ..ع ْن
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= َو ِإذَاzaman = َجا ُءو ُك ْمsize geldikleri
=قَالُواderler =آ َمنَّاinandık
= َوقَ ْدoysa muhakkak =دَ َخلُواgirmişler
=بِ ْال ُك ْف ِرküfürle = َو ُه ْمyine
=قَ ْدmuhakkak =خ ََر ُجواçıkmışlardır
=بِ ِهonunla ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
 َكانُوا,,= ِب َماolduklarını
َ= َي ْكت ُ ُمونgizlemiş

Bunlar yanınıza geldiklerinde,
«inandık»
dediler. Oysa yanınıza,
kafir olarak
girmiş ve
yine kafir
olarak çıkmışlardır.
Allah onların gizli tuttukları duyguları herkesten iyi
bilir.

Onlar, sana
geldiklerinde,
İnanıyoruz!
derler: Oysa,
aslında hakikati inkar niyeti ile gelirler ve aynı
şekilde ayrılırlar. Ama
Allah, onların
gizlediği her
şeyin farkındadır.

= َوتَ َر ٰىgörürsün يرا
ً = َك ِثçoğunun
= ِم ْن ُه ْمonlardan
َارعُون
َ ُ=يbirbirleriyle yarıştıklarını
ِ س
اْلثْ ِم
ِ ْ ..= ِفيgünahta
ان
ِ = َو ْالعُد َْوve düşmanlıkta
= َوأ َ ْك ِل ِه ُمve yemede ت
َ س ْح
ُّ =الharam
س
َ ْ=لَ ِبئne kötüdür
 َكانُوا..= َماoldukları şey
َ=يَ ْع َملُونyapmakta

Onlardan
çoğunun
günahta, ölçüleri aşmakta ve
haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını
görürsün.
Yaptıkları
şey ne kadar kötüdür.

Onların çoğunun, günah işlemede, gaddarca
davranmada
ve her kötülüğü boğazlarına indirmekte birbirleriyle yarıştıklarını görebilirsin.
Yaptıkları
şey ne kadar
kötüdür.
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Birbirinizi
namaza
çağırdığınızda;
onu alay
ve eğlenceye alırlar. Bu,
onların
gerçekten
kabul
edemez
bir topluluk olmalarındandır.

De ki: Ey
Ehl-i Kitab; bizden hoşlanmayışınız, ancak Allah´a, bize indirilene ve
daha önce indirilenlere
inanmamızdan
ve sizin
bir çoğunuzun da
fasık kimseler olmanızdandır.
De ki: Allah katında bundan daha
kötü bir
cezanın
bulunduğunu size
haber vereyim mi?
O kimse
ki; Allah
ona la´net
etmiş,
aleyhine
gazab
etmiş ve
onlardan
maymunlar, domuzlar ve
Tağut´a
kullar
kılmıştır.
İşte onlar;
yer bakımından
en kötü
ve doğru
yoldan en
çok sapmış olanlardır.
Size geldiklerinde; iman
ettik, derler. Halbuki onlar, küfür
ile girmişler ve onlar yine
onunla
çıkmışlardır. Ve
Allah; gizlemekte
olduklarını çok
daha iyi
bilir.
Onlardan
bir çoğunu görürsün ki;
günaha,
haksızlığa ve haram yemeye koşuşurlar.
İşledikleri
şey; gerçekten ne
kötüdür.

bağ- Neden onla- Rabb´a
يَ ْن َها ُه ُم,,=لَ ْو َلmenetmeleri gerekmezm i Allah´a
lı bilginler rın din adam- kul olanile din
ları ve halar ve bilydi َالربَّانِيُّون
َّ =Rabbanilerin
adamları
hamları onla- ginler; onbunları gü- rı günahkar- ları günah
ار
ُ = َو ْاْل َ ْح َبve hahamların
nah söz
ca iddialar- söylemeقَ ْو ِل ِه ُم,,ع ْن
َ =onları söz söylemekten söylemek- dan ve her lerinden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

ten ve ha-

türlü kötülü- ve haram

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

اْلثْ َم
ِ ْ =günah = َوأ َ ْك ِل ِه ُمyemekten
ت
َ س ْح
ُّ =الharam س
َ ْ=لَ ِبئne kötüdür
 َكانُوا,,= َماoldukları şey
َصنَعُون
ْ َ=يyapmakta
,,

,,
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ram mal
yemekten
sakındırsalar ya! Yaptıkları şey
ne kadar
kötüdür.

ğü boğazlarına indirmekten alıkoymadılar?
Ortaya koydukları şey
ne kadar kötüdür!

Yahudiler,
ت
ِ َ= َوقَالdediler ُ= ْال َي ُهودYahudiler Yahudiler
«Allah´ın eli Allahın eli sıِ َّ =Allah’ın = َم ْغلُولَةbağlıdır sıkıdır» de- kıdır derler.
ُ=يَدeli اّٰلل
diler. Bu
Sıkı olan onُ =bağlandı =أ َ ْيدِي ِه ْمkendi elleri sözlerinden ların elidir:
ْ َّغل
ت
ötürü elleri Ve bu iddia= َولُ ِعنُواve lanetlendiler
bağlansın. larından doonlara lanet layı (Allah taقَالُ ا..=بِ َماsöylediklerinden ötürü
وا
olsun! Ter- rafından) lasine O´nun netlenmişler=بَ ْلhayır ُ=يَدَاهO’nun iki eli de
iki eli de
dir. Tersine,
açıktır,
dileOnun elleri
َ سو
ان
ُ = َم ْبaçıktır =يُ ْن ِف ُقverir
ِ َ طت
diği gibi ve- sonuna karir. Rabbin dar açıktır:
ْف
َ = َكيgibi = َيشَا ُءdilediği
tarafından O, (lütfunu)
sana indiri- dilediği gibi
َ
= َوليَ ِزيدَ َّنandolsun artıracaktır
len ayetler dağıtır. Ama
onların ço- (ey Peygamيرا
ً = َك ِثçoğunun = ِم ْن ُه ْمonların
ğunun az- ber,) Rabbin
أ ُ ْن ِز َل..= َماindirilen = ِإلَي َْكsana
gınlığını ve tarafından
kafirliğini
sana indirilen
 َربِ َك..= ِم ْنRabbinden
arttıracaktır. her şey, onların çoğuُ =azgınlığını = َو ُك ْف ًراve küfrünü Onların
ط ْغيَانًا
arasına kı- nun kibirli
yamet gü- küstahlıkla= َوأ َ ْلقَ ْينَاbiz atmışızdır
nüne kadar rında ve hasürecek bir kikati inkarda
=بَ ْينَ ُه ُمonların aralarına
düşmanlık daha inatçı
ve kin sal- yapacaktır.
َ = ْالعَدَ َاوةdüşmanlık
dık. Ne za- Böylece biz,
ضا َء
man savaş Kitab-ı Muَ = َو ْالبَ ْغve kin = ِإلَ ٰىkadar
ateşini kö- kaddesin ta= َي ْو ِمgününe = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
rüklediler kipçileri araAllah sına Mahşer
= ُكلَّ َماne zaman =أ َ ْوقَد ُواyakmışlarsa ise,
onu sönGününe kadürmüştür. dar (sürecek)
ْ
َارا
ً =نbir ateş ب
ِ = ِلل َح ْرsavaş için
Onlar yer- kin ve nefret
tohumları
ْ
َ
َ
=أطفَأهَاonu söndürmüştür ُاّٰلل
َّ =Allah yüzünde
hep fesad, saçtık: ne
bozguncu- zaman savaş
َ= َويَ ْس َع ْونkoşarlar
luk peşinde ateşi yaksakoşarlar.
lar Allah onu
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
Oysa Allah söndürür; ve
سادًا
َّ = َوAllah da bozguncula- onlar yeryüَ َ=فbozgunculuğa ُاّٰلل
rı sevmez. zünde yozُّي ُِحب..= َلsevmez
laşmayı ve
çürümeyi artَ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuları
tırmak için el..

..

..
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..
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= َولَ ْوأَنَّأ َ َّنeğer =أ َ ْه َلehli
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap =آ َمنُواinanıp
= َواتَّقَ ْواkorunsalardı =لَ َكفَّ ْرنَاgeçerdik
ع ْن ُه ْم
َ =onların س ِيئَا ِت ِه ْم
َ =kötülüklerini
= َو َْل َ ْدخ َْلنَا ُه ْمve onları sokardık
ت
ِ = َجنَّاcennetlere =النَّ ِع ِيمnimeti bol

Eğer Kitap
Ehli, iman
edip kötülüklerden
sakınsalar,
günahlarını
siler, onları
nimetlerle
dolu cennetlere koyardık.

= َولَ ْوeğer =أَنَّ ُه ْمonlar
=أَقَا ُمواgereğince uygulasalardı
َ =الت َّ ْو َراةTevrat’ı اْل ْن ِجي َل
ِ ْ = َوİncil’i
أ ُ ْن ِز َل..= َو َماve indirileni
= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine
 َر ِب ِه ْم..= ِم ْنRablerinden
= َْل َ َكلُواmuhakkak ki yerlerdi
فَ ْوقِ ِه ْم..= ِم ْنüstlerinden
ت
ِ تَ ْح..= َو ِم ْنve altından
=أ َ ْر ُج ِل ِه ْمayaklarının
= ِم ْن ُه ْمiçlerinde var =أ ُ َّمةbir ümmet
صدَة
ِ َ = ُم ْقتtutumlu = َو َك ِثيرama çoğu
= ِم ْن ُه ْمonlardan سا َء
َ =ne kötü
َيَ ْع َملُون..= َماişler yapıyorlar

Eğer onlar
Tevrat´a,
İncil´e ve
Rableri tarafından
kendilerine
indirilen
Kur´an´a
uygun yaşasalardı,
başları üzerinden ve
ayakları altından kaynaklanan
nimetler
yerlerdi.
Onların
içinde ılımlı,
aşırı davranışlardan
sakınan bir
kesim var.
Fakat çoğu
ne fena işler
yapıyor!

أَيُّ َها,,= َياEy سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi
=بَ ِل ْغduyur أ ُ ْن ِز َل,,= َماindirileni
= ِإلَي َْكsana  َربِ َك,,= ِم ْنRabbinden
= َو ِإ ْنeğer ت َ ْف َع ْل,,=لَ ْمbunu yapmazsan
ت
َ بَلَّ ْغ,,=فَ َماduyurmamış olursun
ُسالَتَه
َّ = َوAllah
َ = ِرO’nun mesajını ُاّٰلل
ص ُم َك
ِ = َي ْعseni korur
اس
ِ َّالن,, َ= ِمنinsanlardan = ِإ َّنdoğrusu
اّٰلل
َ َّ =Allah يَ ْهدِي,,= َلyola iletmez

Ey Peygamber,
Rabbin tarafından
sana indirilen mesajı
duyur. Eğer
bunu yapmazsan
O´nun elçisi
olma görevini yerine
getirmemiş
olursun. Allah seni insanlardan
korur. Allah

,,

,,

,,

,,
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lerinden geleni yaparlar:
Allah ise yozlaşmaya ve
çürümeye yol
açanları
sevmez.
Eğer Kitab-ı
Mukaddesin
izleyicileri
(gerçek)
inanca ve Allaha karşı
sorumluluk
bilincine
ulaşmış olsalardı, Biz
gerçekten
onların
(geçmiş) kötülüklerini siler ve onları
nimet bahçelerine sokardık;
eğer onlar
Tevrata, İncile ve Rableri
tarafından
kendilerine
indirilmiş
olan bütün
(vahiy)lere
uymuş olsalardı, gökyüzünün ve yerin tüm nimetlerinden
yararlanırlardı. Onların
bir kısmı
doğru bir yol
tutarlar; çoğuna gelince,
yaptıkları ne
kötüdür onların!

Ey Elçi!
Rabbinden
sana indirilenleri tebliğ
et: Sen onu
tam yapmadığın sürece
Rabbinin
mesajını
(hiç) yaymamış olursun. (Görevini yaparsan) Allah
seni (inanmayan) insanlardan

İbn Kesir

yemelerinden
vazgeçirmeye
çalışmalı
değiller
miydi?
Yapmakta oldukları şey
gerçekten
ne kötü.
Yahudiler
dediler ki:
Allah´ın
eli bağlıdır. Böyle
dediklerinden
ötürü
kendi elleri bağlansın,
la´net olsun. Hayır, O´nun
iki eli de
açıktır,
nasıl dilerse öyle
infak
eder.
Rabbından sana
indirilen;
andolsun
ki, onlardan çoğunun
azgınlığını ve küfürünü artıracaktır.
Onların
aralarına
kıyamet
gününe
kadar sürecek kin
ve nefret
saldık.
Savaş
için ateşi
ne zaman
körükleseler; Allah, onu
söndürür.
Ve yeryüzünde fesada koşarlar. Allah, ise
fesadçıları sevmez.
Eğer Ehl-i
Kitab,
iman edip
de sakınsalardı;
kötülüklerini örterdik ve onları Naim
cennetlerine koyardık.

Eğer onlar; Tevrat´ı, İncil´i ve
kendilerine Rabblarından
indirilmiş
olanı
dosdoğru
tutsalardı;
muhakkak ki
hem üstlerinden,
hem de
ayaklarının altlarından yiyeceklerdi. İçlerinden orta yolu tutan bir
ümmet
vardır.
Onlardan
bir çoğunun yapmakta oldukları
şey ise
ne kötüdür.
Ey Peygamber;
Rabbından sana
indirileni
tebliğ et.
Eğer
yapmazsan;
O´nun elçiliğini
yapmamış olursun. Allah; seni
insanlardan ko-
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İbn Kesir

= ْالقَ ْو َمtoplumunu َ= ْال َكافِ ِرينkâfirler
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kafirleri
koruyacaktır. rur. Mudoğru yola Allah, haki- hakkak ki
iletmez.
kati inkar
Allah; kaeden insan- firler güları doğru yo- ruhunu
la iletmez.
hidayete
erdirmez.
De ki; «Ey De ki: Ey Ki- De ki: Ey
=de ki
=Ey
=ehli
Kitap Ehli, tab-ı Mukad- Ehl-i Kisizler Tev- desin takipçi- tab; Tev=Kitap
=siz değilsiniz
rat´a, İncil´e leri! Siz, Tev- rat´ı, İnve Rabbiniz rata, İncile ve cil´i ve
=üzerinde
=bir esas
tarafından Rabbiniz ta- Rabbı=kadar
=uygulayıncaya
size indiri- rafından size nızdan
len
indirilen her size indi=Tevrat’ı
=İncil’i
Kur´an´a
şeye (tam
rileni
gereği gibi olarak) uy- dosdoğru
..
=ve indirileni
=size
uymadıkça madıkça
tatbik etboşluktası- inançlarınızı medikçe;
..
=Rabbinizden
nız, hiçbir sağlam bir hiç bir
şey üze=artıracaktır
=çoğunun temele da- temele
yanmış de- oturtmuş ol- rinde değilsiniz.»
mazsınız!
ğilsiniz.
=onlardan
.. =indirilen
Rabbin ta- Fakat (ey
Andolsun
rafından
Peygamber,) ki; Rab=sana
..
=Rabbinden
sana indiri- Rabbin tara- bından
=azgınlık
=ve inkârını len ayetler, fından sana sana indionların ço- indirilenler, rilen; on..
=sen üzülme
ğunun az- onların ço- lardan
gınlığını ve ğunu kibirli çoğunun
..
=toplumu için
kâfirliğini
küstahlıkla- azgınlık
arttıracaktır. rında ve in- ve küfrü=o kâfirler
O halde
karcılıkta da- nü artırakâfirler için ha inatçı ya- caktır.
üzülme.
pacaktır.
Öyleyse o
Ama hakikati kafirler
inkar eden güruhu
insanlara
için tasaüzülme:
lanma.
Yahudiler- çünkü, (bu Doğrusu;
=şüphesiz
,,
=inananlar
den sabii- ilahi kelama) iman
lerden (yıl- iman edenler edenler,
,,
=Yahudiler
dızlara ta- ve Yahudi iti- yahudi
panlardan) kadına uyan- olanlar,
=Sabiiler
ve hristiyan- lar ile Sabii- sabiiler
=ve Hristiyanlar(dan)
lardan Al- ler ve Hıristi- ve hristilah´a ve
yanlardan Al- yanlardan
=kimseler
=inanan
ahiret gü- laha ve Ahi- Allah´a ve
nüne inana- ret Gününe ahiret gü=Allah’a
=ve gününe
rak iyi amel- inanıp, doğru nüne inaler işleyen- ve yararlı fiil- nanlara,
=ahiret
=ve yapanlara
ler için kor- lerde bulu- salih
ku söz ko- nanlar ne
amel işle=iyi işler
nusu değil- korkacak, ne yenlere;
dir, onlar hiç de üzülecek- hiç korku
,,
=korku yoktur
üzülmeye- lerdir.
yoktur.
ceklerdir.
Ve onlar,
=onlara
üzülecek
,,
=ve onlara yoktur
de değildir.
=üzüntü de

قُ ْل
أ َ ْه َل يَا
ب
لَ ْست ُ ْم
ِ ْال ِكتَا
علَ ٰى
ش ْيء
َ
َ
َحت َّ ٰى
ت ُ ِقي ُموا
َ الت َّ ْو َراة
اْل ْن ِجي َل
ِ ْ َو
َو َما أ ُ ْن ِز َل
إِلَ ْي ُك ْم
ِم ْن َربِ ُك ْم
َولَيَ ِزيدَ َّن
يرا
ً َك ِث
ِم ْن ُه ْم
َما أ ُ ْن ِز َل
إِلَي َْك
ِم ْن َربِ َك
ُ
ط ْغيَانًا
َو ُك ْف ًرا
س
َ ْ فَ ََل تَأ
علَى ْالقَ ْو ِم
َ
َْال َكافِ ِرين
..

..

..

..

..

..

..

..
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ِإ َّن
الَّذِينَ آ َمنُوا
َوالَّذِينَ هَاد ُوا
َصا ِبئُون
َّ َوال
ار ٰى
َ ص
َ ََّوالن
َم ْن
َآ َمن
ِاّٰلل
َو ْال َي ْو ِم
َّ ِب
ْاْل ِخ ِر
ع ِم َل
َ َو
صا ِل ًحا
َ
فَ ََل خ َْوف
علَ ْي ِه ْم
َ
َو َل ُه ْم
َيَ ْحزَ نُون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=لَقَ ْدandolsun =أ َ َخ ْذنَاbiz almış
َ= ِميثَاقsöz = َب ِنيoğullarından
= ِإس َْرا ِئي َلİsrail
س ْلنَا
َ = َوأ َ ْرve göndermiştik
= ِإلَ ْي ِه ْمonlara س ًَل
ُ = ُرelçiler
= ُكلَّ َماne zaman
= َجا َء ُه ْمonlara getirdiyse
سول
ُ = َرbir elçi =بِ َماbir şey
ت َ ْه َو ٰى..= َلistemediği
س ُه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفcanlarının =فَ ِريقًاbir kısmını
= َكذَّبُواyalanladılar
= َوفَ ِريقًاbir kısmını da
َ= َي ْقتُلُونöldürüyorlardı
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Biz İsrailoğullarından
kesin söz
aldık ve onlara çok sayıda peygamber
gönderdik.
Fakat peygamberler
kendilerine
nefislerinin
hoşuna gitmeyen bir
mesaj getirdikçe kimisini yalanlıyor, kimisini
de öldürüyorlardı.

Gerçek şu ki,
biz İsrailoğullarından kesin bir taahhüt almış ve
onlara elçiler
göndermiştik:
(ama) ne
zaman bir elçi, onlara
hoşlanmadıkları bir şey
getirdiyse
(isyan ettiler:) o (elçi)lerin bir
kısmını yalanladılar, diğerlerini de
öldürdüler;

..

Bu cinayet- (bunu yap= َو َح ِسبُواsandılar
leri hiçbir makla) kenhiç- dilerine bir
َ
َّ
ْ
ُ
َتَكون,,=ألkopmayacak =فِتنَةbir fitne fitneye,
bir kargaşa- zarar gelmeya yol aç- yeceğini dü=فَ َع ُمواkör oldular
mayacak şünüyorlardı;
ُ
ص ُّموا
و
=sağır
kesildiler
م
ث
=sonra
sandılar.
böylece (kalَ َ
َّ
Gözleri kör ben) kör ve
اب
َّ =Allah ve kulakları sağır oldular.
َ َ =تtevbesini kabul etti ُاّٰلل
sağır oldu. Sonra Allah
علَ ْي ِه ْم
َ =onların =ث ُ َّمsonra yine
Sonra Allah onların tevtevbelerini besini kabul
ع ُموا
َ =kör ص ُّموا
َ = َوve sağır kesildiler kabul etti, etti: (ama
fakat arka- sonra) onla= َك ِثيرçokları = ِم ْن ُه ْمonlardan
sından çoğu rın çoğu yine
yine kör ve körleşti, saَّ = َوAllah صير
ِ َ=بgörüyor
ُاّٰلل
sağır oldu. ğırlaştı. Allah
Hiç şüphe- onların bütün
َيَ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarını
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

siz Allah on- yaptıklarını
ların ne
görür.
yaptıklarını
görüyor.
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=لَقَ ْدandolsun = َك َف َرkâfir olmuşlardır
قَالُوا.. َ=الَّذِينdiyenler =إِ َّنancak
اّٰلل
َ َّ =Allah  ْال َم ِسي ُح..= ُه َوMesih’tir
=اب ُْنoğlu = َم ْر َي َمMeryem
= َوقَا َلhalbuki demişti ki
= ْال َم ِسي ُحMesih =يَاEy =بَ ِنيoğulları
= ِإس َْرائِي َلİsrail =ا ْعبُد ُواkulluk edin
َّ =Allah’a = َربِيbenim Rabbim
َاّٰلل
= َو َربَّ ُك ْمve sizin Rabbiniz olan ُ=إِنَّهzira
= َم ْنkim =يُ ْش ِر ْكortak koşarsa
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a =فَقَ ْدmuhakkak ki
= َح َّر َمharam etmiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
علَ ْي ِه
َ =ona َ= ْال َجنَّةcenneti
..
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..
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..
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Allah, Meryemoğlu
Mesih´(İsa)dır
diyenler kesinlikle kafir
olmuşlardır.
Oysa Mesih
demişti ki;
«Ey israiloğulları, benim ve sizin
Rabbiniz
olan Allah´a
kulluk ediniz. Kim Allah´a ortak
koşarsa Allah ona
cenneti kesinlikle haram etmiştir, onun varacağı yer
cehennem-

Gerçekten,
Allah Meryem oğlu
Mesihdir diyenler hakikati inkar etmiş olurlar;
(bizzat) Mesihin, Ey İsrailoğulları!
(Yalnızca)
hem benim
Rabbim, hem
de sizin
Rabbiniz
olan Allaha
kulluk edin!
dediğini gördükleri halde.
Unutmayın,
kim Allahtan
başka bir
varlığa ilahlık
yakıştırırsa,
Allah onu

Andolsun
ki; İsrailoğullarından
ahd almış
ve onlara
peygamberler
göndermişizdir.
Ne zaman bir
peygamber, onlara nefislerinin hoşlanmadığı
bir şeyle
gelmişse;
bir kısmını yalanlamışlar,
bir kısmını da öldürmüşlerdi.
Bir fitne
olmayacağını
sandılar
da körleştiler, sağırlaştılar.
Sonra Allah kendilerine
tevbe nasib etti.
Sonra yine içlerinden bir
çoğu, körleştiler ve
sağırlaştılar. Allah,
işlediklerini hakkıyla görücüdür.
Meryem
oğlu Mesih; gerçekten Allah´ın
kendisidir, diyenler andolsun ki;
kafir olmuşlardır.
Halbuki
Mesih
demiştir
ki: Ey İsrailoğulları; benim
de Rabbım, sizin
de Rabbınız olan
Allah´a
kulluk
edin. Zira
her kim

Kelime Meali

ُ= َو َمأ ْ َواهve onun varacağı yer
ار
ُ َّ=النateştir = َو َماyoktur
َّ = ِلzalimlerin
َلظا ِل ِمين
صار
َ أ َ ْن..= ِم ْنyardımcıları

dir, zalimlerin hiçbir
yardım
edeni yoktur.»

cennetten
mahrum
edecek ve
böylelerinin
varış yeri cehennem olacaktır: ve
böylece zalimler kendilerine bir
yardımcı bulamayacaklardır.

=لَقَ ْدelbette = َك َف َرkâfir olmuşlardır
قَالُوا,, َ=الَّذِينdiyenler = ِإ َّنşüphesiz
ُ =ثَا ِلüçüncüsüdür
َّ =Allah ث
َاّٰلل
=ث َ ََلث َ اةüçün = َو َماoysa yoktur
 ِإ ٰلَه,,= ِم ْنhiçbir ilah = ِإ َّلbaşka
= ِإ ٰلَهilahtan احد
ِ = َوbir tek = َو ِإ ْنeğer
يَ ْنت َ ُهوا,,=لَ ْمvazgeçmezlerse
َيَقُولُون,,ع َّما
َ =dediklerinden
س َّن
َّ =لَ َي َمelbette dokunacaktır
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlere
= ِم ْن ُه ْمonlardan عذَاب
َ =bir azab
=أ َ ِليمacı

Allah üçün
üçüncüsüdür diyenler
de kesinlikle
kâfir olmuşlardır. Tek
Allah´tan
başka hiçbir
ilâh yoktur.
Eğer onlar
bu dediklerinden vazgeçmezler
ise onların
içinde kafirlerin başlarına acıklı
bir azap gelecektir.

Gerçekten,
Tek Allahtan
başka hiçbir
ilah olmadığını gördükleri halde
Bakın, Allah
üçlünün
üçüncüsüdür
diyenler, hakikati inkar
etmiş olurlar.
Ve onlar bu
iddialarından
vazgeçmedikçe, hakikati inkar
eden bu gibilerin başına
şiddetli bir
azap gelecektir.

َيَتُوبُون..=أَفَ ََلhala tevbe etmiyorlar mı?
ِاّٰلل
َّ ..=إِلَىAllah’a
ُ= َويَ ْست َ ْغ ِف ُرونَهO’ndan af dilemiyorlar mı
َ =bağışlayandır
? ُاّٰلل
َّ = َوAllah غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Onlar Allah´a tevbe
etseler,
O´ndan af
dileseler
olmaz mı?
Hiç kuşkusuz Allah
affedicidir,
merhametlidir.

Öyleyse
pişmanlık
içinde Allaha
yönelip Onun
bağışlanmasını hala dilemeyecekler
mi? Allah çok
bağışlayıcıdır, rahmet
kaynağıdır.
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= َماdeğildir = ْال َم ِسي ُحMesih
=اب ُْنoğlu = َم ْر َي َمMeryem
=إِ َّلbaşka bir şey سول
ُ = َرbir elçiden
ْ َ= َخلgelip geçmiştir
=قَ ْدmuhakkak ت
قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنondan önce de
س ُل
ُ الر
ُّ =elçiler ُ= َوأ ُ ُّمهannesi de
صدِيقَة
ِ =dosdoğruydu
يَأ ْ ُك ََل ِن,,= َكانَاİkisi de yerlerdi
َّ =yemek ظ ْر
ُ =ا ْنbak
ام
َ الط َع
ْف
َ = َكيnasıl =نُبَيِ ُنaçıklıyoruz
=لَ ُه ُمonlara ت
ِ = ْاْليَاayetleri
ُ =ا ْنbak =أَنَّ ٰىnasıl
=ث ُ َّمsonra ظ ْر
َ=يُؤْ فَ ُكونçevriliyorlar

Meryem oğlu
Mesih sadece bir peygamberdir:
(Diğer) bütün
peygamberler ondan
önce gelip
geçti; onun
annesi, hakikatten asla
sapmamış
olan biriydi;
ve onların
ikisi de (diğer
ölümlüler gibi) yiyecekle
beslenirdi.Bak, bu
mesajları onlara nasıl
açıkladık: ve
sonra bak,
nasıl ters yüz
olmuştur onların zihinleri!

قُ ْل
َأَت َ ْعبُدُون
ِاّٰلل
ُون
َّ
ِ ِم ْن د
َُل يَ ْم ِلك
َما
لَ ُك ْم
ض ًّرا
َ
َو َل نَ ْفعًا
َّ َو
ُاّٰلل
ُه َو
س ِمي ُع
َّ ال
ْال َع ِلي ُم

De ki: Allahın
yanı sıra size
ne bir fayda
sağlama ne
de zarar
verme gücü
olmayan şeye mi taptınız? Oysa
yalnız Allahtır her şeyi
duyan, her
şeyi bilen!

,,

Meryemoğlu Mesih
sadece bir
peygamberdir. Ondan önce
de birçok
peygamber
gelip geçmiştir. Annesi de özüsözü doğru
bir kadındı.
Her ikisi de
(öbür insanlar gibi) yemek yerlerdi. Bak biz
onlara ayetlerimizi nasıl açık açık
anlatıyoruz
ve sonra
bak onlar
bu ayetleri
nerelerinden çarpıtıyorlar!
De ki; «Al=de ki
=mi tapıyorsunuz?
lah´ı bırakıp
size ne za..
=bırakıp
=Allah’ı
rar ve ne de
=şeylere
.. =gücü yetmeyen yarar dokundurmaya gücü
=size
=zarar vermeye
yetmeyen
..
=fayda vermeğe
=Allah nesnelere
mi tapıyor=odur ki
=işiten
sunuz? Oysa Allah
=bilendir
herşeyi işitir
ve herşeyi
bilir.
,,
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=قُ ْلde ki =يَاEy =أ َ ْه َلehli
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
ت َ ْغلُوا,,= َلaşırılığa dalmayın
دِينِ ُك ْم,,=فِيdininizde
َ =haksız yere
ق
ِ  ْال َح,,غي َْر
تَت َّ ِبعُوا,,= َو َلve uymayın
=أ َ ْه َوا َءkeyiflerine =قَ ْومbir milletin
=قَ ْدkesin olarak ضلُّوا
َ =sapmış
قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
ضلُّوا
َ َ = َوأsaptırmış
يرا
ً = َك ِثbirçoğunu da
ضلُّوا
َ = َوve şaşmış
اء
ِ س َو
َ =doğrusundan
َ ,,ع ْن
سبِي ِل
َّ =الyolun

De ki; Ey
Kitap Ehli,
dininiz konusunda
gerçeğe aykırı aşırılıklara kapılmayınız,
sizden önceki dönemlerde sapıtmış, bir
çoklarını
saptırmış ve
düz yolu
şaşırmış
kimselerin
keyfi arzularına uymayınız.

De ki: Ey İncilin takipçileri! İnançlarınız(ın içerdiği
hakikat)in sınırları(nı) ihlal etmeyin;
ve daha önce kendileri
sapmış olup
bir çoğunu
da saptırmış
olan ve doğru yoldan hala sapmakta
devam eden
bir topluluğun mesnetsiz görüşlerine uymayın.

َ=لُعِنlanet edilmiştir
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينnankörlerine
بَنِي..= ِم ْنoğullarının = ِإس َْرائِي َلİsrail
ان
َ =diliyle َ=دَ ُاوودDavud
َ  ِل..علَ ٰى
ِ س
سى
َ = َو ِعيve Îsa =اب ِْنoğlu

İsrailoğullarının kafirleri, Davud´un
ve Meryemoğlu
İsa´nın dilinden lanetlenmiştir.
Bu lânet-

Hakikati inkara şartlanmış bulunan şu İsrailoğulları (zaten) Davudun ve Meryem oğlu
İsanın diliyle
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İbn Kesir

ki, Allah´a
şirk koşarsa;
muhakkak Allah,
ona cenneti haram eder
ve onun
varacağı
yer, ateştir. Zalimlerin hiç
yardımcıları yoktur.
Allah,
gerçekten
üçün
üçüncüsüdür, diyenler
andolsun
ki; kafir
olmuşlardır. Halbuki hiç
bri tanrı
yoktur,
ancak bir
tek tanrı
vardır.
Söylediklerinden
vazgeçmezlerse;
onlardan
kafir olanlara acıklı
bir azab
dokunacaktır.
Hala Allah´a tevbe edip
O´ndan
mağfiret
dilemezler mi?
Halbuki
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Meryem
oğlu Mesih, Peygamberden başka bir şey
değildir.
Ondan
önce de
peygamberler
geçmiştir.
Annesi de
dosdoğru
bir kadındı. İkisi
de yemek
yerlerdi.
Onlara
ayetleri
nasıl
açıkladığımıza
bak. Sonra da bak
ki; nasıl
yüz çeviriyorlar.
De ki: Allah´ı bırakıp da size ne bir
zarar, ne
de bir
fayda veremeyecek birine
mi ibadet
ediyorsunuz?
Halbuki
Allah,
Semi´, Ali
olanın
kendisidir.
De ki: Ey
Ehl-i Kitab; dininizde
haksız
yere haddi aşmayın, daha
önce hem
kendi
sapmış
hem de
birçoğunu
saptırmış
ve doğru
yoldan
ayrılmış
bir kavmin heveslerine
uymayın.
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İsrailoğullarından
küfredenler; Davud´un ve
Meryem
oğlu
İsa´nın diliyle

Kelime Meali

= َم ْريَ َمMeryem = ٰذَ ِل َكçünkü
ص ْوا
َ ..= ِب َماisyan etmişlerdi
َ ع
َيَ ْعتَدُون..= َو َكانُواve saldırıyorlardı
..

..
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lenmelerinin
sebebi, onların Allah´a
karşı gelmeleri ve
O´nun sınırlarını çiğnemeleri idi.

َيَتَنَاه َْون,, َل,,= َكانُواvazgeçmiyorlardı
 ُم ْن َكر,,ع ْن
َ =kötülükten
ُ=فَ َعلُوهyaptıkları س
َ ْ=لَ ِبئne kötü
= َماişler َيَ ْفعَلُون,,= َكانُواyapıyorlardı

Onlar işledikleri kötülüklerden
birbirlerini
sakındırmazlardı.
Ne kadar
kötü şeydi
yaptıkları!

=ت َ َر ٰىgörürsün يرا
ً ِ= َكثçoğunun
= ِم ْن ُه ْمonlardan
َ=يَتَ َولَّ ْونdostluk ettiklerini
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerle
س
َ ْ=لَبِئne kötüdür
ْ قَدَّ َم..= َماyapıp gönderdiği
ت
=لَ ُه ْمkendileri için س ُه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفnefislerinin
َ س ِخ
ط
َّ =Allah
َ ..=أ َ ْنgazabetmiştir ُاّٰلل
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
ب
ِ  ْال َعذَا..= َوفِيve azabda = ُه ْمonlar
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Onların çoğunun kâfirleri dost
edindiklerini
görürsün.
Bu davranışları kendilerine, Allah´ın gazabına uğramalarından ve sürekli azaba
çarpılmalarından ibaret ne kadar
kötü bir gelecek hazırlanmıştır.

= َولَ ْوeğer
َيُؤْ ِمنُون,,= َكانُواinansalardı
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a ِ = َوالنَّ ِبيPeygambere
أ ُ ْن ِز َل,,= َو َماve indirilene = ِإلَ ْي ِهona
ات َّ َخذُو ُه ْم,,= َماonları edinmezlerdi
=أ َ ْو ِليَا َءveli = َو ٰلَ ِك َّنama
يرا
ً = َك ِثçoğu = ِم ْن ُه ْمonlardan
َ=فَا ِسقُونyoldan çıkmışlardır

Eğer onlar
Allah´a,
peygambere ve O´na
indirilen
Kur´an´a
inansalardı,
kâfirleri dost
edinmezlerdi. Onların
çoğu fasık,
yoldan çıkmış kimselerdir.

=لَت َ ِجدَ َّنbulursun َّشد
َ َ =أen yaman
اس
ِ َّ=النinsanlar içerisinde
ً عدَ َاوة
َ =düşman olarak
آ َمنُوا.. َ= ِللَّذِينinananlara
َ= ْال َي ُهودYahudileri
أ َ ْش َر ُكوا.. َ= َوالَّذِينve ortak koşanları
= َولَت َ ِجدَ َّنve bulursun
=أ َ ْق َر َب ُه ْمen yakınları da ً = َم َودَّةsevgice
آ َمنُوا.. َ= ِللَّذِينinananlara
قَالُوا.. َ=الَّذِينdiyenleri =إِنَّاbiz
ار ٰى
َ ص
َ َ=نHristiyanlarız = ٰذَ ِل َكçünkü
= ِبأ َ َّنşüphesiz = ِم ْن ُه ْمonların içlerinde
َ=قِ ِسيسِينkeşişler
= َو ُر ْهبَانًاve rahipler vardır
= َوأَنَّ ُه ْمve onlar
َ َي ْست َ ْك ِب ُرون..= َلbüyüklük taslamazlar

İnsanlar
arasında
müminlere
en amansız
düşman
olanların
yahudiler ve
Allah´a ortak koşanlar
olduğunu
göreceksin.
Buna karşılık müminlere en çok
sempati duyanların
«Biz hırıstiyanız» diyenler olduğunu göreceksin.
Çünkü hristiyanlar arasında Allah´a bağlı
bilginler ve
din adamları vardır ve
onlar büyüklük taslamazlar.
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lanetlenmişlerdir: Böyledir, çünkü
onlar (Allaha)
isyan ettiler;
hak ve adalet
sınırlarını ihlalde ısrarcı
davrandılar.
Onlar birbirlerini yaptıkları iğrenç
şeylerden
vazgeçirmeye çalışmadılar: yaptıkları
şey gerçekten ne kötü
idi!
(Ve şimdi)
onların bir
çoğunun hakikati inkar
edenlerle
dost olduklarını görebilirsin! İhtiraslarının onları
sürüklediği
şey (öyle)
kötüdür (ki)
Allah onlara
gazap etmiştir; ve onlar
azap içinde
yaşayacaklardır.

la´netlen
mişlerdi.
Bu; isyan
etmeleri
ve aşırı
gitmelerindendi.

Çünkü, eğer
onlar Allaha,
kendilerine
gönderilen
Peygambere
ve ona indirilen her şeye
(gerçekten)
inansalardı,
bu (hakikat
inkarcı)larını
dost edinmezlerdi:
Ama onların
çoğu sapkındır.
Bütün insanlar içinde (bu
ilahi kelama)
inananlara
en çok düşmanlık yapanların Yahudiler ve Allahtan başkasına ilahlık
yakıştırmaya
şartlanmış
olanlar olduğunu kesinlikle göreceksin; ve
bütün insanlar içinde (bu
ilahi kelama)
inananlara
en çok şefkat
gösterenlerin
ise Biz Hıristiyanız diyenler olduğunu
göreceksin:
böyledir,
çünkü onlar
arasında öyle keşişler ve
rahipler var
ki bunlar kibre kapılmamışlardır.

Şayet Allah´a,
Peygambere ve
ona indirilene iman
etmiş olsalardı;
onları
dost
edinmezlerdi. Ne
var ki, onların çoğu
fasıklardır.
Andolsun
ki, insanlardan,
iman
edenlere
en şiddetli düşman
olarak,
yahudileri
ve Allah´a
şirk koşanları
bulacaksın. Andolsun ki,
onlardan
iman
edenlere
sevgide
en yakını
da; Biz
hristiyanlarız, diyenleri
bulacaksın. Bunun sebebi: Onların içinde keşişler ve rahibler bulunmasından ve
onların
gerçekten
büyüklük
taslamamalarındandır.
Peygambere indirileni işittiklerinde;
hakkı tanıdıklarından
dolayı
gözleri
yaşla dolup taşar
da derler
ki: Rabbımız;
biz, iman
ettik, bizi
de şahidlerle beraber yaz.
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Peygambe- Onlar bu el= َو ِإذَاzaman س ِمعُوا
َ =dinledikleri
re indirilen çiye indirileni
ُ
Kur´an´ı işi- anlamaya
أ ْن ِز َل,,= َماindirileni
tince gerçe- başladıkları
َ
ği tanımala- zaman gözَ
سو ِل
الر
,,
ى
ل
إ
=Elçi’ye
ى
ر
ت
=görürsün
ُ َّ
ٰ َ
ِ
rının sonu- lerinden yaş=أ َ ْعيُنَ ُه ْمgözlerinin
cu olarak lar boşaldıgözlerinden ğını görürيض
ُ =ت َ ِفdolup taştığını
yaşlar akar- sün, çünkü
ken onların ondaki hakiالد َّْم ِع,, َ= ِمنyaşla
şöyle dedi- katin bir kısgörür- mını tanırlar;
ع َرفُوا
َ ,,= ِم َّماtanımalarından dolayı ğini
sün: «Ey
(ve) Ey RabRabbimiz,
bimiz derler,
ْ
ق
ِ ال َح,, َ= ِمنgerçekleri
inandık, bizi Biz inanıyoَ= َيقُولُونderler ki = َربَّنَاRabbimiz de gerçeğe ruz: öyleyse
şahit olanlar bizi hakikate
arasında
şahitlik ya=آ َمنَّاinandık =فَا ْكت ُ ْبنَاbizi yaz
yaz.»
panlar ile bir
َّ =الşahidlerle
= َم َعberaber َشا ِهدِين
tut.
,,

,,

,,

,,

,,

5.
84

لَنَا..= َو َماbiz neden
ِ َّ ِ=بAllah’a
نُؤْ ِم ُن..= َلinanmayalım اّٰلل
 َجا َءنَا..= َو َماve bize gelen
ق
ِ  ْال َح.. َ= ِمنgerçeğe
ْ = َونumarken
َط َم ُع
يُد ِْخلَنَا..=أ َ ْنbizi katmasını
= َربُّنَاRabbimizin = َم َعarasına
= ْالقَ ْو ِمtoplumlar َصا ِل ِحين
َّ =الiyi
..

..

..

..

..

Rabbimizin
bizi iyi kulları arasına
katacağını
umarken
neden Allah´a ve bize gelen
gerçeğe
inanmayalım?

İbn Kesir

Ve Rabbimizin bizi dürüst ve erdemliler arasına katmasını o kadar
şiddetle arzuladığımız
halde nasıl
Allaha ve bize indirilen
hakikate
inanmakta
zaaf gösterebilirdik?

Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara
engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne
kötü idi.
Görürsün
ki; onlardan çoğu,
küfredenleri dost
edinmektedirler.
Nefislerinin kendileri için
öne sürdüğü, ne
kötüdür.
Allah onlara gazab etmiştir ve
azabta
ebedi kalıcıdırlar.

Hem,
Rabbımızın bizi
salihler
topluluğuyla beraber bulundurmasını
umarken
niçin Allah´a ve
bize gelen hakikate iman
etmeyelim.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَأَثَابَ ُه ُمonlara verdi ُاّٰلل
َّ =Allah
قَالُوا,,= ِب َماsözlerinden dolayı
= َجنَّاتcennetler =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينebedi kalacakları = ِفي َهاiçinde
= َو ٰذَ ِل َكişte budur = َجزَ ا ُءmükâfatı
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananların

Allah, onları
bu sözlerinden dolayı,
altlarından
ırmaklar
akan ve içlerinde
ebedi olarak
kalacakları
cennetler ile
ödüllendirdi.
Bu iyi kulların mükafatıdır.

Ve bu inançları karşılığı
Allah onları,
mesken edinecekleri,
içinden ırmaklar akan
hasbahçelerle ödüllendirecektir: bu,
iyilik yapanların ödülüdür;

 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edip
= َو َكذَّبُواyalanlayanlar
= ِبآيَاتِنَاayetlerimizi =أُو ٰلَئِ َكişte onlar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
= ْال َج ِح ِيمcehennem

Kafirlere,
ayetlerimizi
yalan sayanlara gelince, onlar
temelli cehennemliktir.

أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ت ُ َح ِر ُموا,,= َلharam etmeyin
َ =güzel ve temiz şeyleri
ت
ِ ط ِيبَا
أ َ َح َّل,,= َماhelal kıldığı ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=لَ ُك ْمsize ت َ ْعتَد ُوا,,= َو َلsınırı aşmayın
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ُّي ُِحب,,= َلsevmez
َ= ْال ُم ْعتَدِينsınırı aşanları

Ey müminler, Allah´ın
size helal
kıldığı tertemiz nimetleri haram
saymayın,
sınırları
aşmayın.
Hiç kuşkusuz Allah
sınırları
aşanları
sevmez.

hakikati inkara ve mesajlarımızı yalanlamaya
şartlanmış
olanlara gelince, onlar
yakıcı ateşe
mahkumdurlar.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Allahın
size helal
kıldığı hayatın güzelliklerinden kendinizi yoksun
bırakmayın,
ama hakkın
sınırlarını da
aşmayın: Allah, sınırları
aşanları asla
sevmez.

= َو ُكلُواyiyin
 َرزَ قَ ُك ُم..= ِم َّماsize verdiği rızıklardan
َّ =Allah’ın = َح ََل ًلhelal
ُاّٰلل
َ =ve temiz olarak = َواتَّقُواkorkun
ط ِيبًا
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan أ َ ْنت ُ ْم..=الَّذِيsizin
=بِ ِهkendisine َ= ُمؤْ ِمنُونve inandığınız

Allah´ın size
bağışladığı
helal ve temiz nimetlerden yiyin,
kendisine
iman ettiğiniz Allah´tan korkun.

O halde, Allahın rızık
olarak size
bağışladığı
meşru güzelliklerden yararlanın ve
iman ettiğiniz
Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun.

اخذُ ُك ُم
ِ ي َُؤ,,= َلsizi sorumlu tutmaz
َّ =Allah =بِاللَّ ْغ ِوlağvdan ötürü
ُاّٰلل
أ َ ْي َمانِ ُك ْم,,=فِيyeminlerinizdeki
= َو ٰلَ ِك ْنfakat
اخذُ ُك ْم
ِ =ي َُؤsizi sorumlu tutar
عقَّ ْدت ُ ُم
َ ,,=بِ َماbilerek yaptığınız
َ= ْاْل َ ْي َمانyeminlerden ötürü
ُارتُه
َ َّ=فَ َكفbunun keffareti
ْ ِ=إyedirmektir ِعش ََرة
طعَا ُم
َ =on
َساكِين
َ = َمfakiri
س ِط
َ أ َ ْو,,= ِم ْنorta derecesinden
ْ ُ ت,,= َماyedirdiğinizin
َط ِع ُمون
=أ َ ْه ِلي ُك ْمailenize =أ َ ْوyahut
= ِكس َْوت ُ ُه ْمonları giydirmek =أ َ ْوya da
ير
ُ =ت َ ْح ِرhürriyete kavuşturmaktır
= َرقَبَةbir köleyi =فَ َم ْنkimse
يَ ِج ْد,,=لَ ْمbulamayan
ص َيا ُم
ِ َ=فoruç tutsun =ث َ ََلث َ ِةüç
=أ َيَّامgün = ٰذَ ِل َكişte budur
ُ ارة
َ َّ= َكفkeffareti
=أ َ ْي َمانِ ُك ْمyeminlerinizin = ِإذَاzaman
= َحلَ ْفت ُ ْمyemin ettiğiniz
ُ َاحف
ظوا
ْ = َوkoruyun
=أ َ ْي َمانَ ُك ْمyeminlerinizi = َك ٰذَ ِل َكböylece
=يُ َب ِي ُنaçıklıyor ُاّٰلل
َّ =Allah =لَ ُك ْمsize
=آيَاتِ ِهayetlerini =لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz

Allah size
ağız alışkanlığı ile
yaptığınız
yeminlerden
dolayı değil,
bilerek yaptığınız yeminlerden
dolayı sorumlu tutar.
Böyle bir
yemini
bozmanın
cezası, kefareti ya ailenize yedirdiğiniz
yemeğin ortalaması
üzerinden
on yoksulu
doyurmak
ya yine on
yoksulu
giydirmek
ya da bir
köle azad
etmektir.
Bunların
hiçbirini bulamayan
(yapamayan) kimse,
üç gün oruç
tutar. İşte
bozduğunuz
yeminlerin
cezası, kefareti budur.
Yeminlerinizi tutun Allah, şükredesiniz diye, size
ayetlerini
böyle açık
açık anlatıyor.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِإنَّ َماşüphesiz = ْالخ َْم ُرşarap
= َو ْال َم ْي ِس ُرkumar
اب
ُ ص
َ = َو ْاْل َ ْنdikili taşlar
= َو ْاْل َ ْز َل ُمşans okları
= ِر ْجسbirer pisliktir ع َم ِل
َ ..= ِم ْنişi
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ان
ِ ط
ْ َ=فbunlardan kaçının
ُاجت َ ِنبُوه
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونkurtuluşa eresiniz

Ey müminler, içki,
kumar, anıt
taşları, fal
okları şeytan işi iğrençliklerdendir, bunlardan uzak
durun ki,
kurtuluşa
eresiniz.

= ِإنَّ َماşüphesiz ُ=ي ُِريدistiyor
َ ش ْي
َّ =الşeytan يُو ِق َع,,=أ َ ْنsokmak
ُ ط
ان

Şeytan içki
ve kumar
yolu ile aranıza kin ve
düşmanlık

Allah, düşünmeden
ağzınızdan
kaçırıverdiğiniz yeminlerden dolayı
sizi sorumlu
tutmaz, ama
bilerek ve isteyerek yaptığınız yeminlerden
sorumlu tutacaktır. Böylece, yemininizi bozma
karşılığında,
on yoksulu
kendi ailenize yedirdiğinizin hemen
hemen aynısı ile beslemeniz veya
onları giydirmeniz veya bir insanı
özgürlüğüne
kavuşturmanız gerekir;
buna imkanı
olmayan ise
(onun yerine)
üç gün oruç
tutacaktır.
Her ne zaman yemin
eder (ve onu
bozar)sanız
yeminlerinizin kefareti
işte bu olacaktır. Öyleyse yeminlerinize sadık
olun. Allah
mesajlarını
size böylece
açıklar ki
şükredici
olasınız.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Sarhoşluk veren
şeyler, şans
oyunları,
putperestçe
uygulamalar
ve gelecek
hakkında kehanette bulunmak, Şeytan işi iğrenç
kötülüklerden
başka bir şey
değillerdir: O
halde onlardan kaçının
ki mutluluğa
eresiniz!
Şeytan, sarhoşluk verici
şeyler ve
şans oyunları
ile sadece
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İbn Kesir

Allah da
onları dediklerinden dolayı; altlarından
ırmaklar
akan
cennetlerle mükafatlandırdı. Orada
temelli
kalacaklardır. İşte
ihsan
edenlerin
mükafatı
budur.
Küfredip
de ayetlerimizi yalanlayanlar, işte
onlar, cehennem
ashabıdırlar.
Ey iman
edenler;
Allah´ın
size helal
kıldığı iyi
ve temiz
şeyleri
kendinize
haram
kılmayın
ve haddi
aşmayın.
Doğrusu
Allah,
haddi
aşanları
sevmez.
Allah´ın
size verdiği rızıktan helal
ve temiz
olarak
yeyin. Sizin kendisine iman
etmiş olduğunuz
Allah´tan
da korkun.
Allah size
rasgele
yeminlerinizden
dolayı
değil, bile
bile ettiğiniz yeminlerden
ötürü sorumlu tutar. Onun
keffareti;
ailenize
yedirmekte olduğunuzun
ortalamasından,
on düşkünü yedirmek,
yahut
giydirmek
veya bir
köle azad
etmektir.
Kim de
bunları
bulamazsa; üç
gün oruçtur. İşte
bu, yemin
ettiğiniz
vakit yeminlerinizin keffaretidir.
Yeminlerinizi tutun. Şükredersiniz
diye Allah
ayetlerini
size işte
böyle
açıklar.

Ey iman
edenler;
içki, kumar, dikili
taşlar ve
fal okları;
ancak
şeytan işi
pisliklerdir. Bunlardan
kaçının
ki, felaha
eresiniz.

Şeytan;
ancak içki
ve kumar
yüzünden
aranıza

Kelime Meali
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=بَ ْينَ ُك ُمaranıza َ = ْال َعدَ َاوةdüşmanlık tohumları
ekmek, sizi
Allah´ı anْ
ْ
ْ
ضا َء
غ
ب
ال
و
=ve
kin
ر
َم
خ
ال
,,
ي
ف
=şarap
ِ
َ َ َ
ِْ
maktan ve
ْ
namazdan
= َوال َم ْي ِس ِرve kumar ile
alıkoymak
ister. Artık
صدَّ ُك ْم
ُ َ= َويve sizi alıkoymak
bunlara son
ِ َّ =Allah’ı
 ِذ ْك ِر,,ع ْن
َ =anmaktan اّٰلل
veriyorsunuz değil
ِص ََلة
َّ ال,,ع ِن
َ = َوve namazdan
mi?
=فَ َه ْلartık değil mi? =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ= ُم ْنت َ ُهونvazgeçtiniz

aranıza
düşmanlık ve
nefret sokmaya ve sizi
Allahı anmaktan ve
namazdan
alıkoymaya
çalışır. O
halde, (artık)
vazgeçmeyecek misiniz?

düşmanlık ve kin
sokmak
ve sizi Allah´ı anmaktan
ve namazdan
alıkoymak ister.
Artık vazgeçersiniz değil
mi?

= َوأ َ ِطيعُواitaat edin اّٰلل
َ َّ =Allah’a
= َوأ َ ِطيعُواve itaat edin
سو َل
ُ الر
َّ =Elçi’ye
احذَ ُروا
ْ = َوve sakının =فَإ ِ ْنeğer
=ت َ َولَّ ْيت ُ ْمdönerseniz =فَا ْعلَ ُمواbilin ki
=أَنَّ َماşüphesiz
سو ِلنَا
ُ  َر..علَ ٰى
َ =elçimize düşen
ُ= ْالبَ ََلغduyurmaktır ين
ُ ِ= ْال ُمبaçıkça

Allah´a ve
peygambere itaat ediniz, onlara
karşı gelmekten sakının. Eğer
bu direktife
sırt çevirirseniz, biliniz
ki, Peygamberimizin görevi
sadece
açıkça duyurmaktır.

Allah´a itaat edin,
Rasule itaat edin
ve sakının. Yüz
çevirecek
olursanız,
bilinki;
peygamberimize
düşen,
yalnız
açıkça
tebliğ etmektir.

ْس
َ =üzerine
َ =لَيyoktur ع َلى
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlara
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler = ُجنَاحbir günah
َ =yediklerinden
=فِي َماötürü ط ِع ُموا
 َما,,= ِإذَاbundan böyle =اتَّقَ ْواkorunup
= َوآ َمنُواinandıkları
ع ِملُوا
َ = َوve yaptıkları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =ث ُ َّمsonra
=اتَّقَ ْواkorunup = َوآ َمنُواinandıkları
=ث ُ َّمve yine =اتَّقَ ْواkorunup
سنُوا
َ = َوأ َ ْحiyilik ettikleri takdirde
َّ = َوAllah ُّ=ي ُِحبsever
ُاّٰلل
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

İman edip
iyi ameller
işleyenler,
Allah´tan
korkup iman
ettikleri, arkasından
yine Allah´tan korkup müminliklerini devam ettirdikleri ve sonra
yine Allah´tan korkup iyilik
yaptıkları
takdirde
vaktiyle tattıkları haram yiyecek
ve içeceklerden dolayı sorumlu
tutulmazlar.
Hiç kuşkusuz Allah,
iyilik yapanları sever.

Öyleyse Allaha ve Elçisine itaat
edin ve (kötülüklere karşı) her zaman hazırlıklı
olun: Eğer
yüz çevirirseniz, bilin ki
Bizim Elçimizin görevi,
(kendisine
emanet edilen) mesajı
apaçık tebliğ
etmekten
ibarettir.
İmana ermiş
olup doğru
ve yararlı işler yapanlar,
Allaha karşı
sorumluluk
bilinci duydukları ve
(gerçekten)
inanıp doğru
ve yararlı işler yaptıkları
sürece her
istediklerinden serbestçe yararlanabilirler: yeter ki Allaha
karşı sorumluluk bilinci
duymaya ve
iman etmeye
devam etsinler ve Allaha
karşı sorumluluklarının
bilincine daha çok varsınlar ve iyilik
yapmakta
arzulu ve kararlı davransınlar. Allah
iyilik yapanları sever.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Allah,
(hac esnasında) ellerinizin ve silahlarınızın
menziline girebilen (hayvanları) avlama yoluyla
sizi mutlaka
sınayacaktır,
ki insan idrakinin ötesinde olmasına
rağmen kendisinden korkanları ayırt
etsin. Bütün
bulardan
sonra hakikat
sınırlarını
aşana gelince, onu şiddetli bir azap
beklemektedir!
Siz ey imana
ermiş olanlar! Hac yaparken av
hayvanı öldürmeyin. Ve
sizden kim
onu kasten
öldürürse,
öldürdüğüne
eş değerdeki
hayvanı iki
dürüst kişinin
onunla ilgili
vereceği karara istinaden kurban
edilmek üzere Kabeye
getirerek
tazmin etmekle yükümlüdür;
yahut muhtaçları doyurmak suretiyle veya
ona denk
olacak kadar
oruç tutarak
günahının
kefaretini
ödemelidir:
(Bu,) yaptığı
fiilin tam
ağırlığını hissedebilsin
diyedir. Allah
geçmişi sil-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.
92

,,

..

..

..

..

..

..

..

5.
93

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.
94

müminأَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar Ey
ler, Allah´
kendisini
=لَ َي ْبلُ َونَّ ُك ُمsizi dener ُاّٰلل
َّ =Allah
görmeksizin
O´ndan
ش ْيء
ب
=bir
kısım
د
ي
ص
ال
..
م
=av’la
َ ِ
َِ ن
ِ ْ َّ
kimlerin
ُ=تَنَالُهerişeceği =أ َ ْيدِي ُك ْمellerinizin korktuğunu
belirlemek
= َو ِر َما ُح ُك ْمve mızraklarınızın
için sizleri,
ihramlı iken
= ِل َي ْعلَ َمbilmek için ُاّٰلل
َّ =Allah
ellerinizin
ve mızrakla= َم ْنkimin
rınızın erişebileceği
ُُ=يَخَافهkendisinden korktuğunu
av hayvanْ
ları aracılığı
َ
َ
ب
ي
غ
ال
ب
=gizlide
ن
م
ف
=kim
ْ
ِ
ِ
ِ َ
ile dener.
=ا ْعتَدَ ٰىsaldırıda bulunursa َ= َب ْعدsonra Kim bu denemeden
= ٰذَ ِل َكbundan ُ =فَلَهonun için vardır
sonra yasakları çiğعذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı
nerse, ken..
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disini acıklı
bir azap
beklemektedir.
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أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ت َ ْقتُلُوا,,= َلöldürmeyin َص ْيد
َّ =الav
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz = ُح ُرمihramda iken
= َو َم ْنkim ُ =قَتَلَهonu öldürürse
= ِم ْن ُك ْمsizden = ُمتَ َع ِمدًاkasden
=فَ َجزَ اءcezası vardır = ِمثْ ُلdengi olan
قَت َ َل,,= َماöldürdüğünün
النَّ َع ِم,, َ= ِمنbir hayvan
بِ ِه,,=يَ ْح ُك ُمkarar vereceği
=ذَ َواiki kişinin عدْل
َ =adil
= ِم ْن ُك ْمiçinizden = َه ْديًاbir kurban
= َبا ِل َغvaracak = ْال َك ْع َب ِةKâbe’ye
=أ َ ْوyahut ارة
َ َّ= َكفkeffareti
َ =yedirme َساكِين
ط َعا ُم
َ = َمyoksullara
=أ َ ْوya da ع ْد ُل
َ =denk = ٰذَ ِل َكbuna
صيَا ًما
ِ =oruçtur َ= ِليَذُوقta ki tadsın
= َوبَا َلvebalini =أ َ ْم ِر ِهyaptığı işin
عفَا
َّ =Allah
َ =affetmiştir ُاّٰلل
ف
َ =geçmişi = َو َم ْنkim
َ ,,ع َّما
َ َسل
َ ع اد
َ =düşmanlık ederse =فَيَ ْنت َ ِق ُمöc alır
َّ =Allah ُ= ِم ْنهondan ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
,,
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Ey müminler, ihramlı
iken av
hayvanı
vurmayınız.
Kim bu durumdayken
bilerek bir
av hayvanı
vurursa, işlediği suçun
vebalini
tadması
için, içinizden iki adil
kişinin vurulan av hayvanının
dengi olduğuna karar
verecekleri
bir kurbanlığı, ceza
olarak, Kabe ye ulaştırıp kesmesi
ya kefaret
olarak yoksullara yemek yedirmesi yada
bunun dengi kadar
gün oruç
tutması gerekir. Allah
geçmiştekileri affetmiştir. Fakat

İman edip
salih
amel işleyenler,
sakınırlar,
inanırlar
ve salih
amel işlerlerse;
sonra sakınır ve
ihsan
ederlerse;
daha önce tatmış
olduklarından
dolayı bir
sorumluluk yoktur. Allah,
ihsan
edenleri
sever.

Ey iman
edenler;
Allah,
görmeksizin kendisinden
korkanları
ayırdetmek için;
elinizin ve
mızraklarınızın
ulaştığı
avdan bir
şeyle sizi,
mutlaka
dener.
Bundan
sonra da
her kim,
haddi
aşarsa;
ona elem
verici bir
azab vardır.
Ey iman
edenler;
siz ihramlı iken avı
öldürmeyin. Sizden her
kim; bile
bile onu
öldürürse;
öldürdüğü
o hayvanın benzeri bir
ceza vardır ki,
Ka´be´ye
ulaşmış
bir kurbanlık
olmak
üzere,
buna içinizden
adil iki kişi hükmedecektir. Yahut
düşkünlere yemek
yedirmek
şeklinde
keffaret
veya
onun
dengi
oruç tutmaktır.
Ta ki yap-
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ع ِزيز
َ =daima galiptir
ا ْن ِتقَام,,=ذُوöç alandır

kim bir daha
aynı suçu
işlerse Allah
ondan öç
alır. Hiç
kuşkusuz
Allah üstün
iradeli ve öç
alıcıdır.

miştir. Ama
her kim onu
yeniden işlerse, Allah
cezasını ona
gösterecektir. Zira Allah
kudret sahibidir, kötülerden intikamını alandır.

=أ ُ ِح َّلhelal kılındı =لَ ُك ْمsize
ُ ص ْيد
َ =avı = ْالبَ ْح ِرdeniz
َ = َوve yiyeceği
ُط َعا ُمه
عا
ً = َمتَاgeçimlik olarak =لَ ُك ْمsize
َّ = َو ِللve yolculara
َِّارة
َ سي
= َو ُح ِر َمve yasaklandı علَ ْي ُك ْم
َ =size
ُ ص ْيد
َ =avı = ْال َب ِرkara
د ُْمت ُ ْم..= َماolduğunuz sürece
= ُح ُر ًماihramda = َواتَّقُواkorkun
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan إِلَ ْي ِه..=الَّذِيhuzuruna
َ=ت ُ ْحش َُرونtoplanacağınız

Deniz hayvanlarını
avlamak ve
hem kendiniz hem de
yoksullar
için besin
maddesi
olarak yemek size
helâl kılındı.
Huzurunda
bir araya
getirileceğiniz Allah´tan korkunuz.

= َج َع َلkıldı ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ْال َك ْعبَةKâbe’yi
ام
َ = ْالبَيBeyt-i Haram’ı
َ  ْال َح َر,,ْت
=قِ َيا ًماdurak اس
ِ َّ= ِللنinsanlar için
َّ = َوالve ayı ام
ش ْه َر
َ = ْال َح َرharam
ْي
َ = َو ْال َهدve kurbanı
َ= َو ْالقَ ََلئِدve tasmalı kurbanlıkları
= ٰذَ ِل َكböylece = ِلت َ ْعلَ ُمواanlayasınız
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
=يَ ْعلَ ُمbildiğini = َماolanları
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve olanları ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
= َوأ َ َّنve şüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلherşeyi
ع ِليم
َ =bilici olduğunu

Allah, Kabe´yi, o dokunulmaz
evi, insanlar
için güvenli
bir barınak
kıldı. Savaşılması yasak ayları,
kurbanlıkları
ve (bu bölgeye sığınma göstergesi olarak
takılan)
gerdanlıkları da bu dokunulmazlığın kapsamına aldı.
Allah´ın
göklerde ve
yeryüzünde
olan her şeyi bildiğini,
O´nun bilgisinin her
şeyi kapsamına aldığını bilesiniz diye
bunu böyle
yaptı.
Biliniz ki, Allah, azabı
ağır olan,
bunun yanında da affedici ve
merhametli
olandır.

Sularda yapılan her türlü
avlanma ve
denizin hem
(yerleşik
olan) sizler
için hem de
gezginler için
rızık olarak
su yüzüne
çıkardıkları
sizin için
meşrudur;
ama hacda
iken karada
avlanmanız
size yasaklanmıştır. Ve
hepinizin varıp toplanacağı Allaha
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun.
Allah, Kabeyi, o BeytulHaramı bütün insanlık
için bir sembol kıldı; ve
(aynı şekilde)
kutsal (hac)
ayı ve boyunlarında
takı olan
kurbanlıklar,
Allahın göklerde ve yerde olan her
şeyin tam
bilgisine sahip bulunduğunu size
anlatmayı
amaçla(yan
sembollerdi)r.
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=ا ْعلَ ُمواiyi bilin ki =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ =çetindir
َ َّ =Allah’ın ُ شدِيد
ب
ِ = ْال ِعقَاcezası = َوأ َ َّنve şüphesiz
َ =bağışlayandır
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
..
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..
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ع َلى
ُ الر
َّ =Elçi’ye
َ ,,= َماdüşen سو ِل
ُ = ْالبَ ََلduyurmaktır
=إِ َّلsadece غ
َّ = َوAllah =يَ ْعلَ ُمbilir = َماşeyleri
ُاّٰلل
َ=ت ُ ْبدُونaçığa vurduğunuz
َت َ ْكت ُ ُمون,,= َو َماve gizlediğiniz

Peygamberin görevi
sadece duyurmaktır.
Allah gerek
açığa vurduğunuz ve
gerekse gizlediğiniz
duyguları iyi
bilir.

=قُ ْلde ki يَ ْست َ ِوي..= َلbir olmaz
َّ = َوtemiz
ُ ِ= ْال َخبmurdarla ب
يث
ُ ِالطي
= َولَ ْوşayet =أ َ ْع َج َب َكhoşuna gitse de
ُ = َكثْ َرةçokluğu ث
ِ = ْال َخبِيmurdarın
=فَاتَّقُواo halde korkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
=يَاey =أُو ِليsahipleri
ب
ِ = ْاْل َ ْل َباsağduyu =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونkurtuluşa erersiniz

De ki;
«Murdar´ın
çokluğu
(yaygınlığı)
senin beğenini kazanmış olsa da,
murdar ile
temiz (aslında) bir
değildir.
Buna göre
ey sağduyulu kimseler,
Allah´tan
korkunuz ki,
kurtuluşa
eresiniz.»

أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
تَسْأَلُوا,,= َلsormayın
أ َ ْشيَا َء,,ع ْن
َ =şeyleri
َت ُ ْبد,,= ِإ ْنaçıklandığında =لَ ُك ْمsize
سؤْ ُك ْم
ُ َ =تhoşunuza gitmeyecek
= َوإِ ْنeğer =تَسْأَلُواsorarsanız
ع ْن َها
َ =onları َ= ِحينvakit
=يُن ََّز ُلindirildiği = ْالقُ ْرآ ُنKur’an

Ey müminler, açıklandıkları takdirde zorunuza gidecek konuları
sormayın,
eğer Kur´an
inerken bu
konuları sorarsanız onlar size
açıklanır.
Oysa Allah
onlara de-

,,
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Bilin ki Allah
cezalandırmada çetindir; ve Allah
çok bağışlayıcıdır, bir
rahmet kaynağıdır.

Peygamber,
(kendisine
emanet edilen) mesajı
tebliğ etmekten başka bir
şeyle yükümlü değildir: ve
Allah, sizin
açıktan yaptığınız her
şeyi ve bütün
gizlediklerinizi bilir.
De ki: Kötü
ve çirkin olan
şeyler ile iyi
ve güzel şeyler mukayese
edilemez, kötü şeylerin bir
çoğu sana
büyük zevk
verse bile. O
halde, siz ey
derin kavrayış sahipleri,
Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ki mutluluğa
eresiniz!
Siz ey imana
ermiş olanlar! (Kesin
hukuki kurallar şeklinde)
açıklandığı
taktirde sizi
sıkıntıya sokabilecek
olan konular
hakkında soru sormayın;
zira, Kuran
vahyedilirken
onlar hak-

İbn Kesir

tığının
vebalini
tatmış olsun. Allah; geçmiştekileri
affetmiştir. Kim
de sonradan böyle
yaparsa;
Allah, ondan intikamını
alır. Allah,
Aziz´dir,
İntikam
sahibidir.
Deniz avı
ve onu
yemek;
size de,
yolculara
da geçimlik olmak
üzere helal kılınmıştır. İhramlı bulunduğunuz sürece, kara
avı haram
kılınmıştır. Hem,
huzuruna
varıp toplanacağınız Allah´tan
korkun.
Allah
Ka´be´yi,
o haram
evi insanlar için
hayat ve
güven
kaynağı
kıldı. Keza o haram olan
ayı da,
kurbanı
da, boynu
bağlı olan
kurbanlıkları da.
Bu, Allah´ın
göklerde
ve yerde
olanları
bildiğini
ve Allah´ın
gerçeten
her şeyi
bilici olduğunu
bilmeniz
içindir.
Bilin ki;
Allah,
gerçekten
azabı pek
çetin
olandır.
Ve Allah;
gerçekten
Gafur´dur,
Rahim´dir.
Peygamberin vazifesi sadece tebliğdir. Allah; sizin
açıkladıklarınızı
da, gizlediklerinizi
de bilir.

De ki:
Murdarı
çokluğu
hoşunuza
gitse de;
murdarla
temiz bir
olmaz.
Öyleyse
ey akıl
sahibleri;
Allah´tan
korkun ki
kurtıuluşa
eresiniz.

Ey iman
edenler;
size açıklanınca
hoşunuza
gitmeyecek olan
şeyleri
sormayın.
Ku´ran
indirilirken onları
soracak
olursanız,
size açık-
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َ=ت ُ ْبدaçıklanır =لَ ُك ْمsize
عفَا
َّ =Allah
َ =halbuki geçmiştir ُاّٰلل
ع ْن َها
َّ = َوAllah
َ =onlardan ُاّٰلل
َ =bağışlayandır = َح ِليمhalimdir
غفُور

ğinmemiştir.
Hiç şüphesiz Allah affedicidir,
yumuşaktır.
(halimdir).

=قَ ْدmuhakkak
سأَلَ َها
َ =onları sormuştu da
=قَ ْومbir toplum da
قَ ْب ِل ُك ْم..= ِم ْنsizden önce gelen
=ث ُ َّمsonra ص َب ُحوا
ْ َ =أolmuşlardı
=بِ َهاonları َ= َكافِ ِرينinkâr eden

Sizden önceki bir
ümmet böyle konuları
sordu, fakat
sonra bunlar yüzünden kafir oldular.

,,
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kında soru
sorsaydınız,
size (hukuki
kurallar şeklinde) açıklanabilirlerdi.
Allah, bu konuda (sizi
her türlü yükümlülükten)
azat etmiştir:
Zira Allah,
çok bağışlayıcıdır, halimdir.
Sizden önceki insanlar
da böyle sorular sormuş
ve sonuçta
hakikati inkara varmışlardı.

İbn Kesir

lanır. Allah, bunları affetmiştir. Allah; Gafur´dur,
Halim´dir.

Sizden
önce bir
kavim onları sormuştu da,
sonra o
sebeple
kafirler
olmuştu.

..
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Allah, Bahi- Bazı hayvan Allah; ne
 َج َع َل,,= َماyapmamıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
re, Saibe, cinslerinin
BahiVesile
ve
batıl
inançْ
َ
يرة
َ ,,= َولsaibe Hami diye larla işaret- re´den,
َ بَ ِح,,= ِمنbahire سائِبَة
ne Saibir şey
lenmesi ve be´den,
صيلَة
ِ  َو,,= َو َلvasile
koymamış- insanların
ne Vasi َحام,,= َو َلve ham = َو ٰلَ ِك َّنfakat
tır. Fakat
kullanımın- le´den, ne
kâfirler Al- dan alıkode
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
lah adına nulması, Al- Ham´dan
yalan uydu- lahın emri
hiç birini
َ=يَ ْفت َ ُرونuyduruyorlar
rurlar. Onla- değildir: Ama meşru
rın çoğu
hakikati inka- kılmamışِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a ِب
َ = ْال َكذyalan
düşünme ra şartlanmış tır. Fakat
yeteneğin- olanlar, kendi küfreden= َوأ َ ْكثَ ُر ُه ْمve çokları da
den yokuydurdukları ler; Alُ
sundur.
yalanları Al- lah´a karَ
َيَ ْع ِقلون,,=لakıl erdiremiyorlar
,,
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laha yakıştırırlar. Ve onların bir çoğu
akıllarını asla
kullanmaz:

Onlara Al- Zira onlara,
= َو ِإذَاzaman =قِي َلdendiği
lah´ın indir- Allahın indirdiği
diğine ve Elَ
َ
َ
=ل ُه ْمonlara =تعَال ْواgelin
Kur´an´a ve çisine gelin!
أ َ ْنزَ َل.. َما..= ِإلَ ٰىindirdiğine ُاّٰلل
َّ =Allah’ın Peygambe- denildiğinde,
re uyunuz Atalarımızسو ِل
denildiğin- dan gördüُ الر
َّ ..= َو ِإلَىve Elçi’ye
de, «Atala- ğümüz
=قَالُواderler = َح ْسبُنَاbize yeter
rımızın mi- inançlar ve firas bıraktığı iller bizim için
= َماşey = َو َج ْدنَاbulduğumuz
düzen bize kafidir diye
der- cevap verirعلَ ْي ِه
َ =üzerinde =آبَا َءنَاbabalarımızı yeter»
ler. Peki ya, ler. Ya ataları
ataları hiçbir hiçbir şey
َ َكان..=أ َ َولَ ْوolsa da mı?
şey bilme- bilmeyen ve
yen, doğru doğru yoldan
ُ=آبَا ُؤه ْمbabaları
yoldan uzak uzak kimseَ =hiçbir şey kimseler ler idiyseler
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmeyen ش ْيئًا
idiyse?
de mi?
َ َي ْهتَد ُون..= َو َلve doğru yolu bulamayan
..
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mümin- Siz ey imana
أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
ler, siz ken- ermiş olanso- lar! Siz (yalعلَ ْي ُك ْم
َ =siz س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendinize bakın dinizden
rumlusunuz, nız) kendieğer siz
nizden soض ُّر ُك ْم
ُ َي,,= َلsize zarar vermez
doğru yolda rumlusunuz:
ض َّل
َ ,,= َم ْنsapan kimse = ِإذَاtakdirde olursanız Sapkınlığa
sapıklar si- düşenler,
=ا ْهتَدَ ْيت ُ ْمsiz doğru yolda olduğunuz
ze zarar ve- eğer doğru
remez. He- yolda iseniz,
ِاّٰلل
َّ ,,=إِلَىAllah’adır = َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşü pinizin dö- size hiçbir
nüşü Alzarar vere= َج ِميعًاhepinizin
lah´adır. O mezler. Hesize yapmış pinizin dönü=فَيُن َِبئ ُ ُك ْمO size haber verecektir
olduklarını- şü Allaha
zın iç yüzü- olacaktır: Ve
ُ
ُ
ْ
=بِ َماşeyi =كنت ْمolduğunuz
nü bildire- o zaman Alcektir.
lah, size (haَ=ت َ ْع َملُونyapmış
,,
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أَيُّ َها..= َياEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar Ey
edenler,
biُ ش َهادَة
َ =şahidlik etsin =بَ ْينِ ُك ْمaranızda herhangi
rinize ölüm
geldiği za= ِإذَاzaman ض َر
َ = َحgeldiği
man vasiyet
=أ َ َحدَ ُك ُمbirinize ُ= ْال َم ْوتölüm
ederken içinizden iki
َ= ِحينsırasında صيَّ ِة
ِ = ْال َوvasiyet adil kimseyi,
yahut yolcuَان
َ =adil
ِ =اثْنiki =ذَ َواkişi عدْل
lukta iken
başınıza
َ
= ِم ْن ُك ْمiçinizden =أ ْوya da
ölüm musibeti gelmişان
ِ =آخ ََرiki kişi (şahidlik etsin)
se, sizden
ُغي ِْرك ْم
ْ
ْ
َ ..= ِمنsizden olmayan =إِنeğer olmayan
(gayrı müs=أ َ ْنت ُ ْمsiz ض َر ْبت ُ ْم
َ =yolculuk ederken lim) iki kimseyi şahid
ض
tutun. Eğer
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
bu (gayri
صابَتْ ُك ْم
َ َ =فَأbaşınıza gelmişse
müslim) şahidlerden
ُصيبَة
ِ = ْال َم ْوölüm
ِ = ُمmusibeti ت
şüpheleniyorsanız
سونَ ُه َما
ُ =ت َ ْح ِبonları tutarsınız
namazdan
sonra ken َب ْع ِد..= ِم ْنsonra ِص ََلة
ال
=namazdan
َّ
dilerini alıْ
َ
ِ َّ ِ=بAllah’a korsunuz da
ان
ِ =فيُق ِس َمyemin etsinler اّٰلل
Allah’a şöyارت َ ْبت ُ ْم
le yemin
ْ ..= ِإ ِنkuşkulanırsanız
ederler: “Bilنَ ْشت َ ِري..= َلsatmayacağız
lahi, akrada
=بِ ِهonu (yeminimizi) =ث َ َمنًاhiçbir paraya bamız
olsa yeminimizi hiçbir
= َولَ ْوeğer َ= َكانolsa
karşılıkla
değişmeyiz,
قُ ْر َب ٰى..=ذَاakraba da
Allah’ın emri olan şaنَ ْكت ُ ُم..= َو َلve gizlemeyeceğiz
hidliği giz..
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yatta) yapmış olduğunuz her şeyi
bildirecektir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Ölüm size yaklaştığında ve vasiyette bulunmak üzereyken yapacaklarınız
için şahitler
bulundurun:
Kendi aranızdan iki dürüst kişi, yahut; eğer
evinizden
uzakta, seyahatte iken
ölüm işaretleri baş göstermişse
namazdan
sonra, misafir olduğunuz
topluluktan
iki kişiyi alıkoyun; ve
eğer içinize
bir şüphe
düşerse her
birini Allaha
şöyle yemin
ettirin: Bu
(sözümüzü),
yakın bir akraba(nın hatırı) için olsa
da hiçbir bedel karşılığında satmayacağız;

şı yalan
uydurdular. Onların çoğunun ise
akılları
ermez.
Onlara;
Allah´ın
indirdiğine ve
peygambere gelin, denildiği zaman; atalarımızı
üstünde
bulunduğumuz
şey bize
yeter, dediler. Ya
ataları, bir
şey bilmiyor ve
doğru yola gitmiyorlar
idiyse?
Ey iman
edenler;
siz kendinize bakın. Siz
doğru
yolda bulunursanız; sapıtmış
olanalr
size zarar
veremez.
Hepinizin
dönüşü
Allah´a
dır. Yapmış olduklarınızı O, size
haber verecektir.
Ey iman
edenler;
herhangi
birinize
ölüm gelip çattığı
zaman,
vasiyet
anında
aranızda
ya adalet
sahibi iki
kişiyi veya yolculuk ta başınıza
ölüm musibeti
gelmişse,
sizden
olmayan
iki kişiyi
şahid tutun. Onlardan
şüpheleniyorsanız; namazdan
sonra alıkoyarsınız da Allah´a şöyle yemin
ederler;
Akraba
bile olsa
yeminle
hiç bir
değeri
değiştir-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ ش َهادَة
َ =şahidliğini ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
= ِإنَّا ِإذًا ِإذًاyoksa biz elbette
َ=لَ ِمنkimselerden oluruz
َ= ْاْلثِ ِمينgünahkar
..

lemeyiz.
Eğer gizlersek şüphesiz ki günahkarlardan oluruz.”

..

..
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ve Allahın
huzurunda
şahit olduğumuz hiçbir
şeyi gizlemeyeceğiz,
yoksa günahkarlar
arasına gireriz.

Eğer daha Ama sonra=فَإ ِ ْنeğer عثِ َر
ُ =anlaşılırsa
sonra bu
dan bu iki
şahitlerin
(şahid)in (bu)
َ
َ
أنَّ ُه َما,,عل ٰى
َ =onların
günaha gir- günahı işle=ا ْست َ َحقَّاişledikleri = ِإثْ ًماbir günah diği ortaya dikleri ortaya
çıkarsa, şa- çıkarsa, bu
ان
ِ =فَآخ ََرbaşka iki kişi ان
ِ = َيقُو َمgeçer hitlikleri yü- iki kişi tarazünden
fından hakla= َمقَا َم ُه َماonların yerine
hakları çiğ- rı gasbediiki lenler araا ْست َ َح َّق,, َالَّذِين,, َ= ِمنhaksızlık edilenlerd nenen
kişi onların sından başka
yerine ge- iki kişi onlaen علَ ْي ِه ُم
َ =kendisine
çerek «bi- rın yerini alazim şahitli- cak ve Allah
َ
ْ
َ
ان
ِ َ=اْل ْوليdaha layık
ğimiz onla- adına şöyle
ْ
ِ َّ ِ=بAllah’a rınkinden yemin edeان
ِ =فَيُق ِس َمyemin ederler اّٰلل
daha doğ- cekler: Bizim
ش َهادَتُنَا
َ َ=لmutlaka bizim şahidliğimiz rudur, biz şahitliğimiz
hiçbir hakkı öteki iki kişi=أ َ َح ُّقdaha doğrudur
çiğnemiyo- nin şahitliruz, yoksa ğinden daha
ش َهادَتِ ِه َما
َ ,,= ِم ْنonların şahidliğinden zalimlerden doğrudur ve
diye biz hak ve
ا ْعتَدَ ْينَا,,= َو َماbiz (hakka) tecavüz etmedi oluruz»
yemin eder- adalet sınırler.
larını aşmak = ِإنَّاyoksa biz elbette = ِإذًاoluruz
dık yoksa zaَّ
limler arasıَ
َالظا ِل ِمين,, َ=ل ِمنzalimlerden
,,
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na girmiş
olurduk!
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= ٰذَ ِل َكbudur =أ َ ْدن َٰىen uygun olan
 َيأْتُوا..=أ َ ْنyapmalarına
َّ = ِبالşahidliği
ِش َهادَة
 َو ْج ِه َها..علَ ٰى
َ =gereği gibi =أ َ ْوyahut
=يَخَافُواkorkmalarına
َّ ت ُ َرد..=أ َ ْنreddedilmesinden
=أ َ ْي َمانyeminlerin َ=بَ ْعدsonra
=أ َ ْي َمانِ ِه ْمyeminlerinden
= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َوا ْس َمعُواve iyi dinleyin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
يَ ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
= ْالقَ ْو َمtopluluğu
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkan
..

..

..

..

..

..

..

..

Bu, şahidliği
gerektiği gibi yapmalarını veya
yeminlerinden sonra
yeminlerin
kabul edilmemesinden korkmalarını
daha iyi
sağlar. Allah’dan korkun ve iyi
dinleyin. Allah fasık
kimselere
yol göstermez.

..
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Allah, bütün
peygamberleri bir araya getireceği gün insanlar çağrılarınıza ne
cevap verdi? diye sorar, Peygamberler
de; bizim
birşey bildiğimiz yok.
Hiç şüphesiz sen
gaybleri bilensin derler.
Allah: “Ey
=hani
=demişti ki
=Allah
Meryem oğlu İsa, sana
=Ey
=Îsa
=oğlu
ve annene
olan nime=Meryem
=hatırla
timi hatırla”
=nimetimi
=sana
demişti.
“Seni Ceb..
=ve annene olan
rail ile desteklemiştim;
=hani
=seni desteklemiştim
beşikte ve
yetişkin iken
..
=Ruhu’l-Kudüs ile
insanlarla
=konuşuyordun
=insanlarla konuşuyordun; sana
kitabı, hik..
=beşikte
meti, Tevrat’ı ve İn=ve yetişkin iken
=hani
cil’i öğret=sana öğrettim
=Kitabı miştim. Sen
izninle ça=ve hikmeti
murdan kuş
gibi bir şey
=ve Tevrat’ı
yapmış ona
üflemiştin
=ve İncil’i
=hani
de iznimle
iyi etmiştin.
=yaratıyor
Ölüleri iznimle dirilti..
=çamurdan
yordun. İs=şeklinde bir şey
=kuş
railoğullarına mucize=benim iznimle
lerle geldiğinde, on=üflüyordun
=içine
lardan küfredenler:
=oluyordu
=kuş
‘Bu apaçık
bir büyüdür’
=benim iznimle
demişlerdi
de ben on=iyileştiriyordun
ların sana
zarar ver=anadan doğma körü
melerini ön=ve alacalıyı
lemiştim.”

= َي ْو َمgün = َي ْج َم ُعtoplayacağı
َّ =Allah س َل
ُ الر
ُّ =Elçileri
ُاّٰلل
=فَيَقُو ُلder
أ ُ ِج ْبت ُ ْم,,= َماذَاsize ne cevap verildi?
=قَالُواderler  ِع ْل َم,,= َلbilgimiz yok
=لَنَاbizim = ِإنَّ َكyalnız sensin
ت
َ =أ َ ْنsen ع ََّل ُم
َ =bilen
ب
ِ = ْالغُيُوgizlileri
,,
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ِإ ْذ
قَا َل
َّ
ُاّٰلل
َيا
سى
َابْن
َ ِعي
َم ْريَ َم
ا ْذ ُك ْر
نِ ْع َم ِتي
علَي َْك
َ
علَ ٰى َوا ِلدَتِ َك
َ َو
ِإ ْذ
أَيَّ ْدت ُ َك
بِ ُروحِ ْالقُد ُِس
ت ُ َك ِل ُم
اس
َ َّالن
فِي ْال َم ْه ِد
َو َك ْه ًَل
َوإِ ْذ
علَّ ْمت ُ َك
اب
َ
َ َ ْال ِكت
ََو ْال ِح ْك َمة
َ َوالت َّ ْو َراة
اْل ْن ِجي َل
َوإِ ْذ
ِ ْ َو
ت َ ْخلُ ُق
ين
ِ َِمن
ِ الط
َّ
َك َه ْيئ َ ِة
الطي ِْر
بِإ ِ ْذنِي
فَت َ ْنفُ ُخ
فِي َها
َ
ُ فَت َ ُك
ون
طي ًْرا
بِإ ِ ْذنِي
ُ َوتُب ِْر
ئ
ْاْل َ ْك َم َه
ص
َ َو ْاْلَب َْر
..

..

..

..
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..
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Böylece insanların hakikat gereğince şahitlik
yapmaları
mümkün
olur; yoksa
onlar, yeminlerinin başkalarının yeminleri ile
tekzip edileceği korkusuna kapılacaklardır.
Öyleyse Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ve (Ona) kulak verin: Zira Allah sapkın bir halka
doğru yolu
göstermez.
Allah'ın bütün peygamberleri toplayıp onlara,
Size ne cevap verildi?
diye soracağı
gün onlar,
Bizim bir bilgimiz yok:
Yalnız Sensin yaratılmışların idrakini aşan
her şeyi tümüyle bilen!
diyecekler.
İşte o zaman
Allah şöyle
diyecek: Ey
İsa, ey Meryem oğlu!
Hatırla sana
ve annene
bağışladığım
nimetleri, seni nasıl Kutsal Ruh ile
güçlendirerek insanlarla
beşikte iken
ve yetişkin
bir adam olarak konuşmanı sağladığımı; ve
nasıl sana
Tevratı ve
İncili ihtiva
eden vahiy
ve hikmeti
öğrettiğimi;
nasıl Benim
iznimle çamurdan, (sana uyanların)
kaderini şekillendirdiğini
ve sonra bunun Benim
iznimle (onların) kaderi
olabilmesi
için ona üflediğini; ve nasıl iznimle
körleri ve cüzamlıları iyileştirdiğini ve
ölüyü ayağa
kaldırdığını;

İbn Kesir

meyeceğiz, Allah´ın şahidliğini
gizlemeyeceğiz,
yoksa elbette günahkarlardan
oluruz.
Şayet onların
aleyhinde
gerçekten
bir vebale
hak kazanmış
oldukları
ortaya çıkarsa; onların
aleyhlerine hak
iddia ettikleri iki
kişi, bunların yerine geçer.
Ve; bizim
şehadetimiz onların şehadetinden daha
doğrudur,
biz haddi
aşmadık,
o takdirde
biz, doğrusu zalimlerden
oluruz,
diye Allah´a yemin ederler.
Bu, şehadeti gereği gibi
yapmalarına veya
yeminden
sonra
yeminlerinin reddedileceğinden
korkmalarına daha
yakındır.
Allah´tan
korkun ve
dinleyin.
Allah fasıklar güruhunu
hidayete
erdirmez.

Allah,
Rasulleri
topladığı
gün şöyle
buyurur;
Size ne
cevab verildi? Onlar da: Bizim bir
bildiğimiz
yoktur,
doğrusu
gaybları
bilen
Sensin
Sen, derler.
Hani Allah; Ey
Meryem
oğlu İsa;
senin ve
ananın
üzerindeki nimetimi hatırla, demişti. Hani
seni,
Ruh´ülKudüs ile
desteklemiştim.
Beşikte
iken de,
yetişkin
iken de
insanlar
la konuşuyordun.
Hani sana; kitabı,
hikmeti
Tevrat´ı
ve İncil´i
öğretmiştim. Hani
sen; Benim iznimle
çamurdan
kuş gibi
bir şey
yapıyordun da
içine üflüyordun ve
Benim iznimle kuş
oluyordu.
Hani sen;
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= ِبإ ِ ْذنِيbenim iznimle = َو ِإ ْذhani
=ت ُ ْخ ِر ُجçıkarıyordun = ْال َم ْوتَ ٰىölüleri
=بِإ ِ ْذنِيbenim iznimle = َوإِ ْذve hani
ُ= َكفَ ْفتsavmıştım =بَ ِنيoğullarını
= ِإس َْرائِي َلİsrail ع ْن َك
َ =senden
= ِإ ْذzaman = ِجئْتَ ُه ْمsen onlara getirdiğin
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık deliller =فَقَا َلdemişti
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden  ٰ َهذَا..= ِإ ْنbu
=إِ َّلbaşka bir şey değil
= ِس ْحرbir büyüden = ُم ِبينaçık

sen İsrailoğullarına hakikatin bütün
kanıtları ile
geldiğinde ve
onlardan hakikati inkara
şartlanmış
olanların, Bu
aldatmacadan başka
bir şey değildir! dedikleri
zaman onların sana zarar vermelerine nasıl
mani olduğumu.

..
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= َو ِإ ْذhani ُ=أ َ ْو َحيْتvahyetmiştim
َ ْال َح َو ِاريِين,,=إِلَىHavarilere
 ِآمنُوا,,=أ َ ْنinanmalarını =بِيbana
سو ِلي
ُ = َو ِب َرve elçime
=قَالُواdemişlerdi =آ َمنَّاinandık
= َوا ْش َه ْدşahid ol =بِأَنَّنَاbizim
َ= ُم ْس ِل ُمونMüslümanlar olduğumuza

Hani havarilere vahiy
yolu ile,
«Bana ve
peygamberime inanınız, diye direktif vermiştim de
bunun üzerine onlar
da, «inandık, şahid ol
ki bizler
müslümanız» dediler.

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişlerdi ki
َ= ْال َح َو ِاريُّونHavariler = َياEy
سى
َ = ِعيÎsa َ=ابْنoğlu
= َم ْريَ َمMeryem
 َي ْست َ ِطي ُع..=ه َْلgücü yeter mi?
= َرب َُّكRabbinin يُن َِز َل..=أ َ ْنindirmeye
علَ ْينَا
َ =bize ً = َمائِدَةbir sofra
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten (=قَا َلÎsa) dedi
ِ س َم
=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = ِإ ْنeğer
َ ُمؤْ ِمنِين..= ُك ْنت ُ ْمinanıyorsanız

Hani havariler Ey Meryemoğlu
İsa, senin
Allah´ın bize gökten
bir sofra indirebilir
mi?» diye
sordular da
İsa onlara
«Eğer mümin iseniz
Allah´tan
korkunuz»
demişti.

,,
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Ve (hatırla o
vakti ki) beyazlara bürünmüş olanlara, Bana ve
Benim Elçime inanın!
diye vahyetmiştim. Onlar, Biz inanıyoruz; ve
şahit ol ki
kendimizi
(Sana) teslim
etmişiz! diye
cevap verdiler.
(Ve) o zaman beyaz
elbiseliler, Ey
İsa, ey Meryemin oğlu!
dediler, Rabbin bize gökten bir sofra
indirebilir
miydi? (İsa)
cevap verdi:
Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun,
eğer (gerçek)
müminler
iseniz!

İbn Kesir

anadan
doğma
körü ve
abraşı
Benim iznimle iyi
ediyordun. Hani; ölüleri
Benim iznimle diriltiyordun. Ve
hani, İsrailoğullarını senden
çekmiştim, kendilerine
apaçık
ayetler
getirdiğin
zaman içlerinden
küfredenler; bu
apaçık bir
büyüdür,
demişti.
Hani Ben
Havarilere: Bana
ve peygamberime iman
edin, diye
vahyetmiştim
de; inandık, şahid
ol ki biz,
müslümanlarız,
demişlerdi.
Hani Havariler: Ey
Meryem
oğlu İsa;
Rabbın
bize gökten bir
sofra indiribilir mi?
demişlerdi de, O;
eğer
inanmışlarsanız
Allah´tan
korkun,
demişti.

Havariler Onlar, Biz
Demiş=قَالُواdediler ُ=نُ ِريدistiyoruz
O´na dedi- ondan nasip- lerdi ki:
ler ki, «İsti- lenmek iste- İstiyorsaنَأ ْ ُك َل,,=أ َ ْنyemeyi = ِم ْن َهاondan
yoruz ki, o riz, ki kalple- nız ki;
ْ َ= َوتve iyice yatışmasını
sofranın
rimiz sükune- ondan yiط َمئِ َّن
yemeklerin- te ulaşsın, yelim,
=قُلُوبُنَاkalblerimizin = َونَ ْعلَ َمve bilmeyi den yiyelim, bize hakikati kalblerikalplerimiz söylediğini miz yatışصدَ ْقتَنَا
َ ,,قَ ْد,,=أ َ ْنsenin bize doğru söyled güven bul- bilelim ve biz sın ve
sun, bize ona şahitlik senin biُ َ= َونve olalım علَ ْي َها
iğini َكون
َ =buna doğru söy- yapanlardan ze hakilediğini ke- olalım! dedi- katen
َّ ال,, َ= ِمنbizzat tanık
َشا ِهدِين
sinlikle bile- ler.
doğru
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

lim ve olayın tanıklarından olalım.
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üze- İsa, Merye=قَا َلdedi سى
َ = ِعيÎsa =اب ُْنoğlu Bunun
rine Mer- min oğlu, Ey
yemoğlu İsa Allahım, ey
= َم ْر َي َمMeryem =اللَّ ُه َّمAllah’ım
şöyle dedi; Rabbimiz!
«Allah´ım, dedi, Gökten
= َربَّنَاRabbimiz =أ َ ْن ِز ْلindir
ey Rabbi- bize bir sofra
علَ ْينَا
َ =bizim üzerimize ً = َمائِدَةbir sofra miz, bize gönder: o,
gökten bir bizim için ilُ =ت َ ُكolsun sofra indir ki kimizden soاء
َّ ال.. َ= ِمنgökten ون
ِ س َم
bu gün hem nuncumuza
=لَنَاbizim için = ِعيدًاbir bayram
öncekileri- kadar sürekli
miz hem de tekrarlanan
= ِْل َ َّو ِلنَاöncemiz için
sonrakileri- bir ziyafet ve
miz için bir senden bir
آخ ِرنَا
ِ = َوve sonramız için
bayram ve işaret olacakً= َوآ َيةve bir mucize (olsun)
senin bize tır. Ve bize
gösterdiğin rızkımızı ver,
ْ
ْ
ُ
= ِمن َكSenden ارزقنَا
ْ = َوbizi rızıklandır bir mucize zira Sen rızık
olsun. Bize verenlerin en
ت
َ = َوأ َ ْنve sen = َخي ُْرen hayırlısısın rızık ver. iyisisin!
Sen rızık
َالر ِازقِين
َّ =rızık verenlerin
verenlerin
..

..

..

..

..

..
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en hayırlısısın.»
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=قَا َلbuyurdu ki ُاّٰلل
َّ =Allah = ِإنِيben
= ُمن َِزلُ َهاonu indireceğim
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize =فَ َم ْنama kim
=يَ ْكفُ ْرinkâr ederse ُ=بَ ْعدondan sonra
= ِم ْن ُك ْمsizden =فَإ ِ ِنيben
ُع ِذبُه
َ ُ =أona azab ederim
عذَابًا
َ =bir azapla
ُع ِذبُه
َ ُ أ,,= َلazab etmediğim
=أ َ َحدًاhiç kimseye
َ ْالعَالَ ِمين,, َ= ِمنdünyalarda
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Allah dedi
ki; Ben o
sofrayı size
indireceğim,
ama ondan
sonra kim
kafir olursa
onu hiç
kimseyi
çarptırmadığım bir
azaba çarptırırım.

Allah, Şüphe
yok ki dedi,
Ben onu size
(her zaman)
gönderirim.
Ve bu şekilde, hanginiz
bundan sonra (bu) hakikati inkar
ederse, bilin
ki onu bu
dünyada
benzerine
(daha) hiç
kimseyi çarptırmadığım
bir azaba
çarptıracağım!

söylediğini bilelim
de biz
ona şahidlerden
olalım.
Meryem
oğlu
İsa´da:
Allahım;
Rabbımız, üstümüze
gökten bir
sofra indir
ki, bizim
hem öncekilerimiz, hem
sonrakilerimiz için
bir bayram ve
Senden
bir ayet
olsun. Bizi rızıklandır.
Sen, rızık
vernlerin
en hayırlısısın, diye dua
etmişti.
Allah buyudu ki:
Ben, onu
şühesiz
indireceğim.
Bundan
sonra da
artık içinizden
her kim
küfrederse; onu
dünyalarda hiç
kimseyi
azablandırmayacağım
azabla
azablandırırım.

Kelime Meali
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= َو ِإ ْذVe yine =قَا َلdemişti ki
َّ =Allah = َياEy سى
َ = ِعيÎsa
ُاّٰلل
َ=ابْنoğlu = َم ْريَ َمMeryem
ت
َ =أَأ َ ْنsen mi? ت
َ =قُ ْلdedin
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
=ات َّ ِخذُو ِنيbeni edinin
ٰ
ُ
ي
َ = َوأ ِمve annemi =إِلَ َهي ِْنiki tanrı
ِ َّ =Allah’tan
د ُو ِن..= ِم ْنbaşka اّٰلل
=قَا َلder ki س ْب َحان ََك
ُ =sen yücesin
ُ =يَ ُكbenim haddime
= َماdeğildir  ِلي..ون
أَقُو َل..=أ َ ْنsöylemek = َماbir şeyi
ْس
َ =لَيolmayan = ِليbenim için
= ِب َحقgerçek = ِإ ْنeğer
ُ= ُك ْنتolsaydım ُ=قُ ْلتُهdemiş
=فَقَ ْدmuhakkak
ُع ِل ْمتَه
َ =sen bunu bilirdin
=ت َ ْعلَ ُمsen bilirsin = َماolanı
نَ ْف ِسي..=فِيbenim nefsimde
أ َ ْعلَ ُم..= َو َلben bilmem = َماolanı
نَ ْف ِس َك..=فِيsenin nefsinde
=إِنَّ َكşüphesiz sen ت
َ =أ َ ْنyalnız sensin
ع ََّل ُم
ِ = ْالغُيُوgizlileri
َ =bilen ب

Hani Allah
«Ey Meryemoğlu İsa
sen mi, Allah dışında
beni ve annemi ilah
edinin dedin?» İsa
şöyle dedi;
«Haşa seni
her türlü
noksanlıktan tenzih
ederim,
gerçek olmadığını
bildiğim bir
sözü söylemek bana
yakışmaz,
eğer böyle
birşey söyleseydim
sen bunu
bilirdin, Sen
benim içimdekini bilirsin, fakat
ben Senin
özündekini
bilemem.
Hiç kuşkusuz Sen
gaybleri bilensin.

Ve işte o
zaman Allah,
Ey İsa, ey
Meryem oğlu! dedi, Sen
insanlara,
'Allahtan
başka tanrılar olarak
bana ve anneme kulluk
edin dedin
mi? (İsa) cevap verdi:
Sen yücelikte
sonsuzsun!
(Söylemeye)
hakkım olmayan bir
şeyi hiç söyleyebilir miyim? Bunu
söylemiş olsaydım sen
muhakkak bilirdin! Sen
benim içimdeki her şeyi
bilirsin, halbuki ben Senin Zatında
olanı bilmem.
Şüphe yok
ki, yaratılmış
varlıkların idrakini aşan
her şeyi tam
bilen yalnız
Sensin.

ُقُ ْلت,,= َماben söylemedim =لَ ُه ْمonlara
= ِإ َّلbaşka = َماşeyden
بِ ِه,,=أ َ َم ْرت َ ِنيbana emrettiğin
ا ْعبُد ُوا,,=أ َ ِنkulluk edin اّٰلل
َ َّ =Allah’a
= َر ِبيbenim Rabbim
= َو َربَّ ُك ْمve sizin Rabbiniz olan
ُ= َو ُك ْنتidim علَ ْي ِه ْم
َ =onlar üzerine
ش ِهيدًا
َ =şahid
ُد ُْمت,,= َماolduğum sürece
=فِي ِه ْمonların içinde =فَلَ َّماfakat
=ت َ َوفَّ ْيتَنِيsen beni vefat ettirince
ت
َ = ُك ْنSen oldun ت
َ =أ َ ْنsen
يب
َّ =gözetleyen علَ ْي ِه ْم
َ ِالرق
َ =onları
ت
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ = َوأ َ ْنsen ش ْيء
َ =herşeyi
ش ِهيد
َ =görensin

Ben onlara
sadece bana emrettiğini yani
«Benim ve
sizin Rabbiniz olan Allah´a kulluk
ediniz dedim. Aralarında bulunduğum
sürece onların üzerinde gözetleyici oldum. Fakat
sen canımı
alınca onların tek gözetleyicisi
Sen oldun.
Her şeyin
şahidi Sensin.

Ben onlara
(söylememi)
emrettiğin
şeyden başkasını söylemedim:
'Benim Rabbim ve sizin
Rabbiniz
(olan) Allaha
kulluk edin
(dedim). Ve
onların arasında yaşadığım sürece
yaptıklarına
şahitlik ettim:
Ama Sen
bana ölümü
verdikten
sonra onların
koruyucusu
yalnız Sen
oldun: Zaten
Sen her şeye
şahitsin.

= ِإ ْنeğer =ت ُ َع ِذ ْب ُه ْمonlara azabedersen
=فَإِنَّ ُه ْمşüphesiz onlar
= ِعبَاد َُكsenin kullarındır = َوإِ ْنve eğer
=ت َ ْغ ِف ْرbağışlarsan =لَ ُه ْمonları
=فَإِنَّ َكşüphesiz sen ت
َ =أ َ ْنyalnız sen
ُ = ْالعَ ِزdaima üstünsün
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibisin

Eğer onları
azaba çarptırırsan, onlar senin
kullarındır,
eğer günahlarını affedersen kuşku yok ki
Sen üstün
iradeli ve
hikmet sahibisin.

Şayet onları
azaba çarptırırsan şüphesiz onlar
Senin kullarındır; ve
eğer onları
bağışlarsan
şüphesiz
yalnız Sensin
kudret sahibi,
hikmet sahibi!

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

5.
117

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5.
118

..

..

..

..

..

..

..

..

..

5.
119

..

..

dedi (Ve Hesap
=قَا َلbuyurdu ُاّٰلل
َّ =Allah = ٰ َهذَاbu Allah
ki; Bugün, Günü) Allah
şöyle diye=يَ ْو ُمgündür =يَ ْنفَ ُعfayda sağlayacağı doğruların
doğrulukla- cektir. Bugün
rının yararı- sözlerine saَصا ِدقِين
َّ =الsadıklara
nı görecek- dık olanlar
ص ْدقُ ُه ْم
=doğruluklarının
leri gündür, hakikate saِ
onlar için al- dakatlerinin
=لَ ُه ْمonlar için vardır = َجنَّاتcennetler tından ne- faydasını göakan recekler:
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından hirler
ve içlerinde sonsuza kakala- dar kalacakار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar َ=خَا ِلدِينkalacakları ebedi
cakları
ları, içinden
cennétler
ırmaklar
َ
=فِي َهاiçinde =أ َبدًاebedi
vardır. Allah akan hasonlardan
bahçeler onي
َّ =Allah
ِ = َرrazı olmuştur ُاّٰلل
َ ض
razıdır, on- ların olacak;
lar da on- Allah onlarع ْن ُه ْم
َ =onlardan
dan razıdır- dan çok hoşضوا
ُ = َو َرonlar da razı olmuşlardır
lar. İşte o nuttur ve onbüyük kur- lar da Allahُع ْنه
َ =O’ndan = ٰذَ ِل َكişte budur
tuluş, o bü- tan çok hoşyük başarı nutturlar: Bu
= ْالفَ ْو ُزbaşarı = ْالعَ ِظي ُمbüyük
budur.
büyük bir
,,
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mazhariyettir.
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ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır ُ= ُم ْلكmülkü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َو َماve herşeyin
=فِي ِه َّنbunlarda bulunan = َو ُه َوve O
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =herşeye
=قَدِيرkadirdir
..

..

..

..

..

Göklerin,
yeryüzünün
ve her ikisinde bulunan tüm
varlıkların
egemenliği
Allah´ın tekelindedir.
O´nun herşeye gücü
yeter.

Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allahındır: O, dilediğini yapmaya kadirdir.

İbn Kesir

Allah buyurmuştu
ki: Ey
meryem
oğlu İsa;
sen mi
insanlara:
Beni ve
annemi
Allah´tan
başka iki
ilah edinin, dedin? Demişti ki:
Tenzih
ederim
Seni, hak
olmayan
bir sözü
söylemek
bana yakışmaz.
Eğer ben,
onu söylemişsem;
Sen, onu
elbette bilirsin.
Sen, benim içimde olanı
bilirsin,
ama ben
Senin zatında olanı bilmem.
Doğrusu
görülmeyeni en iyi
bilen
Sensin,
Sen.
Ben; onlara Senin bana
buyuduğundan
başkasını
söylemedim.
Rabbım
ve Rabbınız olan
Allah´a
kulluk
edin, dedim. Ben,
aralarında bulunduğum
sürece
üzerlerine
şahid
idim. Beni
öldürdüğünde
onların
murakıbı
Sensin.
Sen herşeye şahidsin.
Eğer onlara azab
edersen;
şüphesiz
onlar Senin kullarındır.
Şayet
bağışlarsan; muhakkak ki
Sensin
Sen;
Aziz, Hakim.
Allah buyurdu ki:
Bu, doğru
söyleyenlerin doğruluklarının fayda
verdiği
gündür.
Onlara;
altından
ırmaklar
akan,
içinde
temelli
kalacakları cennetler
vardır. Allah; onlardan
hoşnud
olmuştur,
onlar da
Allah´dan
hoşnud
olmuşlardır. Büyük kurtuluş işte
budur.
Göklerin,
yerin ve
onlardaki
her şeyin
mülkü Allah´ındır.
Ve O, her
şeye Kadir´dir.
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ِ َّ ِ =o Allah’a
ُ= ْال َح ْمدhamdolsun ّٰلل
=الَّذِيki َ= َخلَقyarattı

Hamd, gökleri ve yeri
yaratan, karanlıkları ve
aydınlığı
yoktan var
eden Allah´a mahsustur. Durum böyleyken kafirler,
bu yaratıkları Rabblerine denk
tutuyorlar.

Her türlü övgü, gökleri ve
yeri yaratan,
derin karanlığı ve (parlak) aydınlığı
var eden Allaha özgüdür: Ama hakikati inkara
şartlanmış
olanlar, başka güçleri
Rableri ile eş
tutarlar!

Hamd;
gökleri ve
yeri yaratan, karanlıkları
ve aydınlığı vareden Allah´a
mahsustur. Sonra
da kafirler
bunları
rabblarına denk
tutuyorlar.

= ُه َوO  َخ َل َق ُك ْم..=الَّذِيsizi yaratıp
 ِطين..= ِم ْنçamurdan =ث ُ َّمsonra
ض ٰى
َ َ=قkoymuştur =أ َ َج ًَلbir süre
= َوأ َ َجلbir süre de س ًّمى
َ = ُمbelirli
ُ= ِع ْندَهkendi katındadır =ث ُ َّمböyle iken
=أ َ ْنت ُ ْمsiz hala
َ=ت َ ْمت َ ُرونkuşkulanıyorsunuz

O sizi çamurdan yaratan, sonra
da ecelinizi
belirleyendir. Ayrıca
O´nun katında tasarıya bağlanan bir vade daha
vardır. Gerçek böyleyken sizler
kuşkuya
kapılıyorsunuz.
O göklerin
=O
=(tek) Allah’tır
de Allah´ıdır,
,,
=göklerde de
yeryüzünün
,,
=yerde de
=bilir de Allah´ıdır. Si=sizin gizlinizi
zin gizlinizi,
açığınızı ve
=ve açığınızı
=ve bilir yaptığınız
her şeyi bi,, =ne kazandığınızı
lir.

Odur sizi
balçıktan yaratan ve sonra (sizin için)
bir ömür tayin eden,
(yalnızca)
Onun bildiği
bir ömür.
Ama hala
şüphe edip
duruyorsunuz,

َو ُه َو
َّ
ُاّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ فِي ال
ض
ِ َو ِفي ْاْل َ ْر
ِس َّر ُك ْم
َو َج ْه َر ُك ْم
ََما ت َ ْك ِسبُون

oysa O, göklerin ve yerin
Allahı, gizlediğiniz ve
açıktan yaptığınız her
şeyi ve hak
ettiklerinizi
bilir.

O´dur; sizi, bir
çamurdan
yaratan.
Sonra da
size bir
ecel tayin
eden. Bir
de O´nun
katında
belli bir
ecel vardır. Siz
hala şüphe edip
durursunuz.
O; göklerde de,
yerde de
Allah´tır.
Gizlinizi
de aşikarınızı da
bilir. Ne
kazanacağınızı
da bilir.

,,

,,

ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َو َج َع َلvar etti
ُّ =karanlıkları
ت
ِ الظلُ َما
ور
َ ُّ= َوالنve aydınlığı =ث ُ َّمyine de
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkârcılar
= ِب َر ِب ِه ْمRablerine
َ= َي ْع ِدلُونeşler tutuyorlar
,,
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َي ْعلَ ُم
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تَأْتِي ِه ْم..= َو َماonlara gelmez ki
آ َية..= ِم ْنhiçbir ayet
ت
ِ آيَا..= ِم ْنayetlerinden
= َر ِب ِه ْمRablerinin
 َكانُوا..= ِإ َّلolmasınlar ع ْن َها
َ =ondan
َضين
ِ = ُم ْع ِرyüz çevirir

Oysa kâfirler kendilerine Rabblerinden gelen her ayete yüz çevirirler.

Ama ne zaman onlara
Rablerinin
mesajlarından bir mesaj gelse, o
(hakikati inkar ede)nler
ona sırt çevirirler:

Rabblarının ayetlerinden
bir ayet
onlara
gelmez
ki; ondan
yüzçevirmiş
olmasınlar.

=فَقَ ْدişte = َكذَّبُواyalanladılar
ق
ِ =بِ ْال َحhakkı
 َجا َء ُه ْم,,=لَ َّماkendilerine gelen
ف
َ َ=فfakat yakında
َ س ْو
=يَأْتِي ِه ْمkendilerine gelecektir
=أ َ ْنبَا ُءhaberleri  َكانُوا,,= َماşeyin
= ِب ِهkendisiyle
َ= َي ْست َ ْه ِزئُونalay ettikleri

Nitekim onlar kendilerine gelen
gerçeği,
Kur´an´ı
derhal yalanladılar.
Fakat alay
konusu ettikleri gerçeklerin haberleri ilerde kendilerine gelecektir.

ve şimdi
kendilerine
gelmiş olan
bu hakikati
de böyle yalanlıyorlar.
Ama, zaman
içinde, o alay
ettikleri şeyi
anlayacaklardır.

Onlar;
kendilerine gelince, hakkı
yalanladılar. Ama
alaya aldıkları
şeyin haberi onlara gelecektir.

 َي َر ْوا..=أَلَ ْمgörmediler mi = َك ْمnice
=أ َ ْهلَ ْكنَاyok ettik
قَ ْب ِل ِه ْم..= ِم ْنonlardan önce
قَ ْرن..= ِم ْنnesiller
= َم َّكنَّا ُه ْمhem onlara imkânlar vermiştik
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
نُ َم ِك ْن..لَ ْم..= َماvermediğimiz imkânları
=لَ ُك ْمsize س ْلنَا
َ = َوأ َ ْرve boşaltmıştık
س َما َء
َّ =الgöğü de علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine
ارا
ً = ِمد َْرbol bol = َو َجعَ ْلنَاve kılmıştık
ار
َ = ْاْل َ ْن َهırmakları =ت َ ْج ِريakar
ت َ ْح ِت ِه ْم..(= ِم ْنayaklarının) altından
=فَأ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْمfakat onları helak ettik
=بِذُنُو ِب ِه ْمgünahlarından ötürü
= َوأ َ ْنشَأْنَاve yarattık
بَ ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنonların ardından
=قَ ْرنًاbir nesil َ=آخ َِرينbaşka

Onlardan
önceki nice
kuşakları
yok ettiğimizi görmediler mi?
Oysa o kuşaklara size
vermemiş
olduğumuz
derecede
geniş yerleşme ve
yaşama
imkânları
vermiş,
yurtlarına
gökten bol
yağmurlar
yağdırmış,
ayakları altından nehirler akıtmıştık. Fakat işledikleri günahlar yüzünden onları
yok ederek
arkalarından başka
kuşaklar yarattık.

Onlardan
önce nice
nesilleri yok
ettiğimizi
görmezler
mi? Yeryüzünde benzerini görmediğiniz
(verimli) topraklardan bir
toprak verdiğimiz ve üstlerine bolca
semavi nimetler yağdırdığımız ve
ayaklarının
altından ırmaklar akıttığımız (o
toplumları)?
Biz onları
günahlarından dolayı
yok etmiş ve
yerlerine
başka insanlar geçirmiştik.

= َولَ ْوeğer =ن ََّز ْلنَاindirmiş olsaydık da
علَي َْك
َ =sana = ِكتَابًاbir Kitap
َ قِ ْر,,=فِيkağıt üzerine yazılı
طاس
ُ =فَلَ َمonu tutsalardı
ُسوه
=بِأ َ ْيدِي ِه ْمelleriyle =لَقَا َلyine derlerdi
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
 ٰ َهذَا,,= ِإ ْنbu = ِإ َّلbaşka değildir
= ِس ْحرbir büyüden = ُم ِبينapaçık

Eğer sana
kağıda yazılmış, somut bir kitap
indirmiş olsaydık da
onu kâfirler
elleri ile tutsalardı, «Bu
apaçık bir
büyüden
başka bir
şey değil»
diyeceklerdi.

Ama Biz, sana, (ey peygamber,) yazılı bir metin
göndermiş
olsaydık ve
ona kendi elleriyle dokunmuş olsalardı bile hakikati inkara
şartlanmış
olanlar, kesinlikle, Bu
aldatmacadan başka
bir şey değil!
derlerdi.

= َوقَالُواdediler =لَ ْو َلdeğil miydi?
=أ ُ ْن ِز َلindirilmeli علَ ْي ِه
َ =O’na
= َملَكbir melek = َولَ ْوeğer
=أ َ ْنزَ ْلنَاindirseydik = َملَ ًكاbir melek
ي
ِ ُ=لَقbitirilmiş olurdu = ْاْل َ ْم ُرiş
َ ض

Onlar «Muhammed´e
bir melek
indirilseydi
ya» dediler.
Eğer melek
indirseydik,
onların işleri
bitirilir, ken-

Onlar, ayrıca, Neden
ona (alenen)
bir melek
gönderilmiş
değil? derler.
Ama bir melek göndermiş olsaydık,

Görmediler mi ki;
Biz, onlardan
önce nice
nesilleri
yok ettik.
Biz, onları
sizi yerleştirmediğimiz
şekilde
yer yüzüne yerleştirmiş,
gökten
bol yağmur yağdırmış ve
altlarından ırmaklar
akıtmıştık. Sonra
onları günahlarından dolayı yok ettik. Ve
aralarından başka bir nesil yetiştirdik.
Eğer sana kağıt
içinde bir
kitab indirmiş olsaydık da
elleriyle
ona dokunsalardı; yine
de küfretmiş
olanlar
derlerdi
ki: Bu,
apaçık
büyüden
başkası
değildir.
Ona bir
melek indirmeli
değil
miydi?
dediler.
Eğer Biz,
bir melek
indirsey-
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İbn Kesir

dilerine hiç muhakkak ki,
mühlet ta- her şeyin
nınmazdı. hükmü verilip
bitmiş olurdu
ve onlara
(pişmanlık
için) başka
bir fırsat tanınmazdı.
Eğer melek- Ve Biz, bir
lerden bir meleği elçipeygamber miz olarak
göndersey- tayin etmiş
dik onu in- olsaydık (bisan kılığın- le) onun keda gönde- sinlikle bir
recektik. O adam olarak
zaman da (görünmesikâfirleri
ni) sağlardık
şimdiki ya- ve böylece
nılgılarının onları, şimdi
aynısına
içinde bulundüşürmüş dukları şaşolurduk.
kınlığa yine
düşürürdük.
Senden ön- Gerçekte,
ceki birçok senden önpeygamber- ceki elçilerle
ler de alaya (de) alay
alınmıştı. edilmişti ama
Fakat bu
ne var ki, onalaycılar, ları küçümalay konusu seyen kimseyaptıkları leri, (sonungerçek tara- da,) alay
fından kıs- edip durdukkıvrak kuşa- ları şeyin
tılıverdiler. kendisi tepeleyiverdi.

dik; elbette iş bitirilmiş
olurdu da
sonra
kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Eğer Biz,
onu bir
melek kılsaydık;
onu bir
erkek yapardık da
düştükleri
şüpheye
onları yine düşürürdük.

=قُ ْلde ki يروا
ُ = ِسdolaşın da
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde =ث ُ َّمsonra
ُ =ا ْنgörün ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolmuş ُ عا ِق َبة
َ =sonu
َ= ْال ُم َك ِذبِينyalanlayanların

Onlara de
ki;
´´Dünyayı
geziniz de
peygamberleri yalanlayanların sonu nice oldu, görünüz?»

De ki: Yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonlarının ne olduğunu görün!

=قُ ْلde ki = ِل َم ْنkimindir? = َماolanlar
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..= ِفيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde =قُ ْلde
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır ب
َ َ = َكتO yazmıştır
نَ ْف ِس ِه..علَ ٰى
َ =kendi üstüne
َالر ْح َمة
َّ =rahmet etmeyi
=لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْمsizi elbette toplayacaktır
 َي ْو ِم..= ِإلَ ٰىgününde = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
ْب
َ  َري..= َلşüphe olmayan
=فِي ِهvarlığında َ=الَّذِينama
= َخ ِس ُرواziyana sokanlar
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini =فَ ُه ْمonlar
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar

De ki;
«Göklerde
ve yerde
olanlar kimindir?» De
ki; «Allah´ındır.»
O merhametliliği
üzerine görev yazdı.
Sizleri geleceği kuşkusuz olan Kıyamet günü
kesinlikle biraraya getirecektir.
Kendilerine
kıyanlar var
ya, buna
sadece onlar inanmazlar.

De ki: Kime
aittir göklerde ve yerde
olan her
şey? De ki:
Rahmeti ve
şefkati kendisine ilke
edinen Allaha. O, (varlığı) her türlü
şüphenin üstünde olan
Kıyamet Günü hepinizi
bir araya
mutlaka toplayacaktır:
ama kendilerine yazık
edenler (var
ya), işte
(Ona) inanmayı reddedenler onlardır;

ُ= َولَهO’nundur = َماher şey
َس َكن
َ =barınan اللَّ ْي ِل,,= ِفيgecede
ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüzde = َو ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الişitendir = ْال َع ِلي ُمbilendir

Gecenin ve
gündüzün
barındırdığı
her şey
O´nundur.
O her şeyi
işiten ve bilendir.

َ َ =أbaşkasını mı
=قُ ْلde ki غي َْر
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan ُ=أَت َّ ِخذtutayım
= َو ِليًّاdost اط ِر
ِ َ=فyoktan var eden
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َو ُه َوkendisi
ْ =يbesleyen
ُط ِع ُم
ْ ي..= َو َلfakat beslenmeyen =قُ ْلde
ُطعَ ُم
= ِإنِيbana ُ=أ ُ ِم ْرتemredildi
َأ َ ُكون..=أ َ ْنolmam =أ َ َّو َلilki
= َم ْنolanların =أ َ ْسلَ َمİslam
ت َ ُكون ََّن..= َو َلve sakın olma
َ ْال ُم ْش ِركِين.. َ= ِمنortak koşanlardan

De ki; «Allah´dan
başkasını
mı dost edineyim ki, O
göklerin ve
yerin yoktan
var edicisidir, yedirir,
fakat yedireni yoktur.» De ki;
«Müslümanların ilki
olmam emredildi, bana
´sakın Allah´a ortak
koşanlardan
olma´ denildi.»

halbuki, gecenin ve
gündüzün
barındırdığı
her şey
Onundur; ve
yalnızca
Odur her şeyi duyan, her
şeyi bilen.
De ki: Hayat
veren ve hiçbir şeye
muhtaç olmayan O dururken göklerin ve yerin
yaratıcısı
olan Allahtan
başka birini
mi dost edineceğim? De
ki: Ben, Allaha teslim
olanların öncüsü olmakla
emrolundum,
Allahtan
başkasına
ilahlık yakıştıranlar arasında bulunmakla değil.

=قُ ْلde ki = ِإ ِنيşüphesiz ben
َاف
ُ =أَخkorkarım =إِ ْنeğer
ُصيْت
َ =isyan edersem
َ ع
= َر ِبيRabbime اب
َ َ عذ
َ =azabından
=يَ ْومbir günün ع ِظيم
َ =büyük

De ki;
«Eğer Rabbimin buyruklarına
karşı gelirsem büyük
günün azabından korkarım.»

De ki:
Yeryüzünde
gezip dolaşın da
sonra bir
görün,
yalanlayanların
sonu nice
olmuştur?
De ki:
Göklerde
ve yerde
olanlar
kimindir?
Allah´ındır,
de. O,
rahmeti
kendi
üzerine
yazmıştır.
Andolsun
ki; hepinizi, hakkında
hiçbir
şüphe
olmayan
kıyamet
gününde
toplayacaktır.
Nefislerini
ziyana
uğratanlar, işte
onlar
inanmazlar.
Gecenin
ve gündüzün
içinde barınan her
şey
O´nundur
. Ve O,
Semi´dir,
Alim´dir.
De ki:
Ben Allah´tan
başka bir
dost mu
edinirim?
Gökleri
ve yeri
yoktan
var eden
O´dur. Ve
O yedirir,
ama yedirilmez.
De ki:
Doğrusu
ben, müslüman
olanların
ilki olmakla emrolundum.
Sakın
müşriklerden
olma.
De ki:
Ben,
Rabbıma
karşı gelirsem,
büyük
günün
azabından korkarım.

=ث ُ َّمartık
َ يُ ْن..= َلhiç göz açtırılmazdı
َظ ُرون
..
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= َولَ ْوeğer ُ= َجعَ ْلنَاهonu yapsaydık
= َملَ ًكاmelek ُ=لَ َج َع ْلنَاهyine yapardık
= َر ُج ًَلbir adam (şeklinde)
= َولَلَبَ ْسنَاve yine düşürürdük
علَ ْي ِه ْم
َ =onları
َسون
ُ  َي ْل ِب,,= َماdüştükleri kuşkuya
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= َولَقَ ِدmuhakkak
ئ
َ =ا ْست ُ ْه ِزalay edilmişti
سل
ُ = ِب ُرpeygamberlerle
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce de
َ=فَ َحاقfakat kuşatıverdi
س ِخ ُروا
َ .. َ= ِبالَّذِينalay edenleri
= ِم ْن ُه ْمonlarla  ِب ِه.. َكانُوا..= َماşey
َ=يَ ْست َ ْه ِزئُونalay ettikleri
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= َم ْنkim ف
ْ ُ=يçevrilip savılırsa
ْ ص َر
ُع ْنه
َ =ondan (azabdan) = َي ْو َمئِذo gün
=فَقَ ْدgerçekten
ُ(= َر ِح َمهAllah) ona acımıştır
..

..

..

..

..

..

De ki: Bakın,
(bu şekilde)
Rabbime isyan etseydim, o çetin
(Hesap)
Gün(ün)de
(başıma gelecek olan)
azaptan korkardım.
O gün kim O Gün kim
azaptan
esirgenirse
uzak tutu- Allah ona
lursa Allah rahmetini
onu kayır- bağışlamış
mış olur. İş- olur: bu da
te kesin kur- apaçık bir

Andolsun
ki; senden önce
de peygamberlerle alay
edilmişti.
Onlarla
eğlenenleri, alaya
aldıkları
şey çepeçevre
kuşatıverdi.

O gün,
kim ondan döndürülürse;
şüphesiz
o, rahmete ermiş-
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= َو ٰذَ ِل َكişte budur = ْالفَ ْو ُزbaşarı
ُ = ْال ُم ِبapaçık
ين

tuluş budur. kurtuluş ola- tir. İşte
caktır.
apaçık
kurtuluş
budur.

..
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= َو ِإ ْنve eğer
ْك
َّ =Allah
َ سس
َ = َي ْمsana dokundursa ُاّٰلل
ضر
ُ ِ=بbir zarar =فَ ََلyoktur
ف
َ = َكا ِشaçacak ُ =لَهonu = ِإ َّلbaşka
= ُه َوkendisinden = َو ِإ ْنve eğer
ْك
َ سس
َ =يَ ْمsana dokundursa
=بِ َخيْرbir hayır =فَ ُه َوkuşkusuz O
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeyi
=قَدِيرyapabilendir

Eğer Allah
başına bir
musibet verirse onu
O´ndan
başka hiç
kimse gideremez. Eğer
sana bir iyilik verirse,
kuşkusuz
O´nun gücü
her şeye
yeter.

Ve eğer Allah sana bir
zarar vermek
isterse Kendisinden
başka kimse
onu gideremez; ve eğer
sana iyilikte
bulunursa da
unutma ki O,
dilediğini
yapmaya kadirdir.

= َو ُه َوO = ْالقَا ِه ُرtam hakimdir
َ=فَ ْوقüstünde = ِعبَا ِد ِهkullarının
= َو ُه َوO
= ْال َح ِكي ُمherşeyi yerli yerince yapan
ير
ُ ِ= ْال َخبhaber alandır

Kulları üzerinde kesin
egemendir.
O´nun yaptığı her şey
yerindedir,
O her şeyden haberdardır.

=قُ ْلde ki ي
َ =şey
ُّ َ =أhangi ش ْيء
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür
ً ش َهادَة
َ =şahidlik bakımından =قُ ِلde ki
َ =şahiddir
َّ =Allah ش ِهيد
ُاّٰلل
=بَ ْينِيbenimle = َوبَ ْينَ ُك ْمsizin aranızda
ي
ِ ُ = َوأvahyolundu ki ي
َّ َ= ِإلbana
َ وح
= ٰ َهذَاbu = ْالقُ ْرآ ُنKur’an
= ِْل ُ ْنذ َِر ُك ْمsizi uyarayım =بِ ِهonunla
= َو َم ْنve herkesi =بَلَ َغulaştığı
=أَئِنَّ ُك ْمsiz
َ=لَت َ ْش َهد ُونşahidlik ediyor musunuz?
=أ َ َّنgerçekten = َم َعile beraber
ِ َّ =Allah ً=آ ِل َهةtanrılar olduğuna
اّٰلل
=أ ُ ْخ َر ٰىbaşka =قُ ْلde
ُ أ َ ْش َهد,,= َلben şahidlik etmem =قُ ْلde
= ِإنَّ َماancak = ُه َوO = ِإ ٰلَهTanrıdır
احد
ِ = َوtek bir = َو ِإنَّ ِنيşüphesiz ben
= َب ِريءuzağım = ِم َّماşeylerden
َ=ت ُ ْش ِر ُكونsizin ortak koştuğunuz

De ki; «En
büyük şahitlik kiminkidir?» De ki;
«Benimle
sizin aranızda Allah
şahittir. Bu
Kur´an, gerek sizi gerekse ulaştığı herkesi
uyarayım
diye bana
vahyedildi,
sizler Allah
ile birlikte
başka ilâhlar olduğuna mı şahadet ediyorsunuz?»
De ki; «Ben
buna şahadet etmem;
´De ki; «O
tek bir ilahtır
ve ben sizin
O´na koştuğunuz ortaklardan
uzağım»

Zira yalnız O,
yarattıkları
üzerinde otorite sahibidir
ve yalnız
Odur gerçekten hikmet
sahibi, her
şeyden haberdar olan.
De ki: Hakikatin en güvenilir şahidi
kimdir? De
ki: Allah benim ile sizin
aranızda şahittir; ve bu
Kuran bana
vahyedildi ki
ona dayanarak sizi ve
onun ulaşabileceği herkesi uyarabileyim. Siz,
Allahtan
başka ilahların olduğuna
gerçekten
şahitlik yapabilir misiniz? De ki:
Ben (böyle)
bir şahitlik
yapmam! De
ki: O, tek Allahtır; ve bakın, sizin
yaptığınız gibi, Allahtan
başka şeylere ilahlık yakıştırmak
benden uzak
olsun!

َ=الَّذِينkendilerine
=آت َ ْينَا ُه ُمverdiklerimiz اب
َ َ = ْال ِكتKitap
ُ=يَ ْع ِرفُونَهonu tanırlar = َك َماgibi
َ=يَ ْع ِرفُونtanıdıkları
=أ َ ْبنَا َء ُه ا ُمoğullarını
 َخ ِس ُروا.. َ=الَّذِينama ziyana sokanlar
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini =فَ ُه ْمonlar
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar

Kendilerine
kitap verdiklerimiz,
Peygamberi
ve Kur´an´ı
tıpkı çocuklarını tanıdıkları gibi
tanırlar. Fakat kendilerine kıyanlar
var ya, onlar asla
inanmazlar.

Daha önce
vahiy verdiklerimiz, bunu,
kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar; ama (onlar arasından) kendilerine yazık
edenler (var
ya), işte onlardır inanmayı reddedenler.

ْ َ =أdaha zalim
= َو َم ْنkim olabilir? ظلَ ُم
= ِم َّم ِنedenlerden =ا ْفت َ َر ٰىiftira
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a = َك ِذبًاyalanı
=أ َ ْوya da ب
َ َّ= َكذyalanlayandan
= ِبآيَاتِ ِهO’nun ayetlerini ُ= ِإنَّهşüphesiz
يُ ْف ِل ُح,,= َلkurtuluş yüzü görmezler
َّ =zalimler de
َالظا ِل ُمون

Allah hakkında yalan
uydurarak
O´na iftira
edenden ya
da O´nun
ayetlerini
yalanlayandan daha
zalim kim
olabilir? Hiç
kuşkusuz
zalimler kurtuluşa eremezler.
O gün onların tümünü
bir yere toplarız da
sonra Allah´a ortak
koşanlara
«Hani, nerede Allah´ın ortakları olduklarını sandıklarınız?» diye sorarız.

Kendi uyduruğu yalanları Allaha yakıştırandan
veya Onun
mesajlarını
yalanlayanlardan daha
zalim kim
olabilir?
Şüphe yok
ki, böyle zalimler mutluluğa asla
ulaşamazlar:
Bir gün onların hepsini
bir araya toplayacağız ve
o zaman, Allahtan başka
şeylere ilahlık yakıştıranlara: Allahın
uluhiyetine
ortak olduklarını tahayyül ettiğiniz o
varlıklar neredeler şimdi? diye soracağız.
Bunun üzerine, çaresiz
bir şaşkınlık
içinde, ancak, Rabbimiz Allaha
yemin ederiz
ki Ondan
başka bir şeye ilahlık izafe et(mek iste)medik! di-
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ُ =ن َْحtopladığımız
= َو َي ْو َمgün ش ُر ُه ْم
= َج ِميعًاhepsini =ث ُ َّمsonra
=نَقُو ُلdediğimiz
أ َ ْش َر ُكوا.. َ= ِللَّذِينortak koşanlara
َ=أَيْنhani nerede?
ُ =ortaklarınız
ش َر َكا ُؤ ُك ُم
 ُك ْنت ُ ْم.. َ=الَّذِينolduğunuz
َع ُمون
ُ =ت َ ْزzannetmekte
..
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=ث ُ َّمsonra ت َ ُك ْن,,=لَ ْمkalmadığı
=فِتْنَت ُ ُه ْمonların çareleri = ِإ َّلbaşka
قَالُوا,,=أ َ ْنdemelerinden
ِاّٰلل
َّ = َوAllah’a andolsun ki
= َربِنَاRabbimiz  ُكنَّا,,= َماbiz değildik
َ= ُم ْش ِركِينortak koşanlar
,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

Sonra bu
müşrikliklerinin «Vallahi, ey
Rabbimiz,
biz müşrik
değildik»
demelerinden başka
bir akıbetleri
olmaz.

Eğer Allah, sana
bir sıkıntı
dokundurursa;
onu kendisinden
başka giderecek
hiçbir
kimse
yoktur.
Şayet sana bir de
hayır dokundurursa; işte
O; her
şeye Kadir´dir.
O; kullarının üstünde yegane mutasarrıftır.
Ve O; HaHakim´dir,
Habir´dir.
De ki:
Şahid
olarak
hangi şey
daha büyüktür?
De ki:
Benimle
sizin aranızda Allah şahiddir. Bu
Kur´an;
bana sizi
de, ulaştığı kimseleri de,
uyarmam
için vahyolundu.
Allah ile
beraber
başka
tanrılar
olduğuna
siz mi şahidlik ediyorsunuz? De
ki: Ben
şehadet
etmem.
De ki: O,
ancak bir
tanrıdır.
Ve ben,
gerçekten
sizin şirk
koştuklarınızdan
uzağım.
Kendilerine kitab
verdiklerimiz;
onu, öz
oğullarını
tanıdıkları
gibi tanırlar. Nefislerini ziyana uğratanlar,
işte onlar
inanmazlar.
Allah´a
karşı yalan uyduran ve
ayetlerini
yalan sayandan
daha zalim kimdir? Muhakkak ki
zalimler,
felaha
ermezler.
Ve onların hepsini toplayıp sonra
da şirk
koşanlara: Nerede iddia
ettiğiniz
ortaklarınız? diyeceğimiz
gün.

Sonra onların sadece:
Andolsun
Allah´a ki,
ey Rabbımız;
bizler
müşriklerden
değildik,
demele-
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İbn Kesir

ye(bile)cekler rinden
dir.
başka çareleri
kalmaz.
6.
24

ُ =ا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl
= َكذَبُواyalan söylediler
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..علَ ٰى
َ =kendilerine karşı
ض َّل
َ = َوve sapıp gitti
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden  َكانُوا..= َماşeyler
َ=يَ ْفت َ ُرونuydurdukları
..
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..

..

6.
25

..

Kendileri
aleyhinde
nasıl yalan
söylediklerini ve uydurma ilâhları tarafından nasıl
yüzüstü bırakıldıklarını
görüyor
musun?

Bakın, onlar
kendi kendilerine nasıl
yalan söylemişler ve
mesnetsiz
hayalleri onları nasıl yüzüstü bırakmış!

Onlar ara= َو ِم ْن ُه ْمiçlerinden vardır = َم ْنkimseler Onların
içinde seni sında öyleleri
dinleyenler var ki (ey
=يَ ْست َ ِم ُعdinleyen =إِلَي َْكseni
vardır, biz Peygamber)
onların
seni dinler
= َو َج َع ْلنَاfakat biz koyduk علَ ٰى
=üstüne
َ
kalblerini, (görünür)ler:
=قُلُو ِب ِه ْمkalblerinin ً=أ َ ِكنَّةperdeler Kur´an´ı an- Ama kalplelamalarına rinin üstüne,
ُيَ ْفقَ ُهوه,,=أ َ ْنonu anlamalarına engel engel oluş- onları hakibi- kati kavra= َوفِيve içine de =آذَانِ ِه ْمkulaklarının turacak
çimde, per- maktan alıdeledik, ku- koyan perde= َو ْق ًراağırlık = َو ِإ ْنve eğer
laklarını da ler yerleştirsağırlaştır- dik, kulaklaُ
َّ
=يَ َر ْواgörseler de =كلher
dık. Bu
rına da sağıryüzden
her
lık. Ve (haki=آيَةmucizeyi
türlü muci- katin) bütün
يُؤْ ِمنُوا,,= َلyine inanmazlar = ِب َهاona zeyi görse- işaretleri(ni)
ler bile ona görselerdi yi= َحت َّ ٰىhatta = ِإذَاzaman
inanmazlar. ne de ona
Nitekim bu inanmazlarوك
َ = َجا ُءsana geldikleri
kâfirler tar- dı; o kadar
tışmak için ki, onlar tar=يُ َجا ِدلُون ََكseninle tartışırlar
yanına gel- tışmak için
sana geldikَّ
= َيقُو ُلderler  َكفَ ُروا,, َ=الذِينo kâfirler diklerinde
sana «Bu lerinde, hakiKur´an, es- kati inkara
 ٰ َهذَا,,=إِ ْنbu =إِ َّلbaşka değildir
kilerin ma- şartlanmış
sallarından olanlar, Bu,
ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasallarından
başka bir eski zamanَ= ْاْل َ َّولِينeskilerin
şey değil- ların masal,,
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= َو ُه ْمonlar َ=يَ ْن َه ْونhem menederler
ُع ْنه
َ =ondan
َ= َو َي ْنأ َ ْونhem de uzak dururlar
ُع ْنه
َ =ondan = َو ِإ ْنböylece
َ=يُ ْه ِل ُكونmahvediyorlar = ِإ َّلyalnız
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
َيَ ْشعُ ُرون..= َو َماfarkında değiller
..
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ت َ َر ٰى,,= َولَ ْوbir görsen =إِ ْذiken
= ُوقِفُواdurdurulmuş علَى
َ =başında
ار
ِ َّ=النateşin =فَقَالُواdediklerini
لَ ْيتَنَا,,=يَاkeşke biz
ُّ=نُ َردgeri döndürülseydik de
ِب
َ نُ َكذ,,= َو َلyalanlamasaydık
ت
ِ =بِآيَاayetlerini = َربِنَاRabbimizin
َ= َو َن ُكونolsaydık
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنinananlardan

Cehennemin başında
durdurulduklarında
onların «Ah
ne olaydı,
dünyaya
geri gönderilsek de bir
daha Rabbimizin
ayetlerini
yalanlamasak ve müminlerden
olsak» dediklerini
keşki görseydin!

Ateşin önünde bekletilecekleri ve
Ah, keşke
(hayata) geri
döndürülseydik: O
zaman Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz ve
müminler
arasında
olurduk! diyecekleri
zaman (onları) görseydin.

= َب ْلhayır = َبدَاgöründü = َل ُه ْمonlara
 َكانُوا..= َماoldukları
َ=ي ُْخفُونgizlemekte
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce = َولَ ْوbile
= ُردُّواgeri gönderilselerdi
=لَعَاد ُواyine dönerlerdi = ِل َماşeye
=نُ ُهواmen olundukları ُع ْنه
َ =kendinden
= َو ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar
َ=لَ َكا ِذبُونyalancılardır

Hayır, sadece daha
önce içlerinde sakladıklarının
akıbeti önlerinde belirdi
(diye böyle
hayıflanıyorlar. Yoksa) eğer
dünyaya
geri gönderilseler yine
sakındırıldıkları yola
dönerler.
Onlar gerçekten yalancıdırlar.

= َوقَالُواdediler ki ي
َ  ِه,,= ِإ ْنonlar
=إِ َّلbaşka yoktur = َحيَاتُنَاhayatımızdan
=الدُّ ْنيَاdünya ن َْح ُن,,= َو َماbiz değiliz
َ= ِب َم ْبعُوثِينdiriltilecek de

Onlar «Hayat, sadece
dünyadaki
hayatımızdan ibarettir, bir daha
diriltilecek
değiliz» dediler.

ت َ َر ٰى..= َولَ ْوonları bir görsen = ِإ ْذiken
= ُوقِفُواdurdurulmuş علَ ٰى
َ =huzurunda
= َربِ ِه ْمRablerinin =قَا َلdedi
ْس
َ =أَلَيdeğil miymiş? = ٰ َهذَاbu
ق
ِ = ِب ْال َحgerçek =قَالُواdediler ki
= َبلَ ٰىevet gerçektir
= َو َر ِبنَاRabbimiz hakkı için =قَا َلdedi
=فَذُوقُواöyle ise tadın اب
َ َ= ْال َعذazabı

Onları
Rabblerinin
huzuruna
çıkarıldıkları
zaman keşki görsen!
Allah, onlara «yeniden
dirilmek
gerçek değilmiymiş?»
der. Onlar
«Rabbimiz
hakkı için,
evet» der-

Ama hayır
(böyle demeleri) geçmişte
(kendilerinden) gizlemiş
oldukları hakikat onlara
açık şekilde
görünecek
(olmasındandır); ve
eğer (hayata)
geri döndürülmüş olsalardı, kendilerine yasaklanmış olan
şeye yine
dönerlerdi.
Unutma ki
onlar geçek
yalancılardır!
Ve bazı
(inançsız)lar,
Bu dünyadaki hayatımızın ötesinde
başka bir şey
yoktur ve öldükten sonra
dirilmeyeceğiz! derler.
Ama sen
(onları) Rablerinin huzuruna çıkarılacakları (ve)
Onun, Bu,
hakikat değil
mi? diye soracağı zaman görsen.
Onlar, Evet,
Rabbimiz
hakkı için öyle! diye cevap verecek-
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dir» derler. larından
başka bir şey
değil! derler.
Hem başka- Diğerlerini
larını
ondan alıkoKur´an´dan yar ve kendiuzak tutu- leri de ondan
yorlar, hem uzaklaşırlar:
de kendileri Ama (bu şeondan uzak kilde) yalnız
duruyorlar. kendilerini
Böylece as- mahvederler
lında kendi- ve (üstelik)
lerini mah- bunu da idvediyorlar, rak etmezler.
ama bunun
farkında
değildirler.

..

..

..
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..

..

..

..

..
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Bak, kendilerine
nasıl yalan söylediler?
Yalan yere uydurdukları
kendilerinden
nasıl
kayboluverdi?
İçlerinden
seni dinleyenler
vardır.
Halbuki
Biz, onu
anlarlar
diye,
kalblerine
örtüler,
kulaklarına da ağrılık koyduk. Onlar her
ayeti görseler de
yine
inanmazlar. Hatta
sana geldiklerinde, seninle çekişirler. O küfredenler
derler ki;
Bu, eskilerin masallarından başka birşey
değildir.
Onlar,
hem bundan vazgeçirmeye çalışırlar, hem
de kendileri ondan
uzaklaşırlar. Onlar
sadece
kendilerini helake
sürüklerler de farkına varmazlar.
Bir görsen; ateşin başında
durdukları: Keşke
geri döndürülseydik ve
Rabbımızın ayetlerini yalan saymasaydık
da
mü´minler
den olsaydık,
dedikleri
zaman.
Hayır,
öteden
beri gizleyegeldikleri
şeylerle
karşılarına çıktık.
Eğer geri
döndürülselerdi
yine kendilerine
yasaklanan şeylere döneceklerdi. Doğrusu onlar, yalancılardır.
Ve dediler ki: Hayat ancak
bu dünyadaki
hayatımızdır.
Ve biz dirilecek
değiliz.
Bir görseydin
eğer;
Rabblarının huzurunda
durdukları
zaman,
O: Bu,
hak değil
miymiş?
deyince;
onlar da:
Rabbımız
hakkı için
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= ِب َماdolayı = ُك ْنت ُ ْمettiğinizden
َ=ت َ ْكفُ ُرونinkâr
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ler. Allah da
onlara «O
halde inkârcılığınızdan
dolayı azabı
çekiniz»
der.

ler. (Bunun
üzerine,) Allah, Tadın
öyleyse diyecek, hakikati reddetmenizden
doğan bu
azabı!

hu- Kıyamet Sa=قَ ْدgerçekten = َخ ِس َرziyana uğradı(lar) Allah´ın
zuruna çık- ati ansızın
mayı yalan- gelip çatın َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayanlar
layanlar
caya (ve)
ِ َّ =Allah’ın gerçekten Yazıklar olاء
ِ َ= ِب ِلقhuzuruna çıkmayı اّٰلل
mahvolmuş- sun bize ki
= َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
lardır. So- onu gözardı
nunda Kı- etmişiz! diye
= َجا َءتْ ُه ُمkendilerine geldiği
yamet günü ağlaşıp döansızın ge- vününceye
ُ عة
َّ =الo saat ً= َب ْغتَةansızın
َ سا
lip çatınca kadar Allaha
varacaklarını
=قَالُواdediler  َحس َْرتَنَا,,= َياvah bize sırtlarında
taşıdıkları inkar edenler
yükü gerçekten
ْ فَ َّر,, َما,,علَ ٰى
طنَا
َ =kusurlarımızdan dolay günah
altında
hüsrana uğ«Eyvah,
rayanlardır,
ُ
ı ها
ي
ف
=orada
م
ه
و
=onlar
ِ
ْ َ
َ
dünyada
çünkü omuzkaçırdığımız larında güَ= َي ْح ِملُونyüklenmiş olarak
fırsatlara!» nahlarının
ار ُه ْم
derler. Hey, yükünü taşıَ َ=أ َ ْوزgünahlarını
sırtlarında yacaklardır:
ُ ,,علَ ٰى
ور ِه ْم
َ =sırtlarına =أ َ َلbakın taşıdıkları o Ah, o yükleِ ظ ُه
yük, ne kötü necekleri
سا َء
َ =ne kötü = َماşeyler
bir yüktür! (ağırlık) ne
kötüdür!
َ= َي ِز ُرونyüklenip taşıyorlar
,,
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= َو َماdeğildir ُ = ْال َحيَاةhayatı
=الدُّ ْنيَاdünya = ِإ َّلbaşka bir şey
=لَ ِعبbir oyun = َولَ ْهوve eğlenceden
َّار
ُ = َولَلدyurdu ُ = ْاْل ِخ َرةahiret
= َخيْرdaha iyidir
َيَتَّقُون.. َ= ِللَّذِينkorunanlar için
َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلdüşünmüyor musunuz?

Dünya hayatı, oyundan ve eğlenceden
başka bir
şey değildir.
Oysa günahlardan
sakınanlar
için Ahiret
yurdu daha
hayırlıdır.
Buna aklınız ermiyor
mu?

=قَ ْدmuhakkak =نَ ْع َل ُمbiliyoruz
ُ=إِنَّهşüphesiz =لَيَ ْح ُزنُ َكseni üzüyor
َيَقُولُون,,=الَّذِيonların dedikleri
=فَإِنَّ ُه ْمgerçekte onlar
يُ َك ِذبُون ََك,,= َلseni yalanlamıyorlar
َّ =o zalimler
= َو ٰلَ ِك َّنfakat َالظا ِل ِمين
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآيَاayetlerini اّٰلل
َ= َي ْج َحد ُونyalanlıyorlar

Onların sözlerinin seni
üzdüğünü
biliyoruz.
Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o
zalimler Allah´ın ayetlerini inkâr
ediyorlar.

ْ َ= ُك ِذبyalanlanmıştı
= َولَقَ ْدandolsun ت
سل
ُ = ُرelçiler
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce de
صبَ ُروا
َ َ=فsabrettiler
 ُك ِذبُوا.. َما..علَ ٰى
َ =yalanlanmalarına
= َوأُوذُواve eziyet edilmelerine
= َحت َّ ٰىnihayet =أَتَا ُه ْمonlara yetişti
ص ُرنَا
ْ َ=نyardımımız = َو َلyoktur
= ُم َب ِد َلdeğiştirebilecek
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِل َك ِل َماkelimelerini اّٰلل
= َولَقَ ْدandolsun
= َجا َء َكsana da gelmiştir
ِ نَبَإ..= ِم ْنhaberinden
َسلِين
َ = ْال ُم ْرelçilerin

Andolsun,
senden önce nice
peygamberler yalanlandı ve
kendilerine
yardımımız
gelene kadar yalanlamalarına
ve sıkıştırılmaya katlandılar. Allah´ın sözlerini değiştirebilecek
yoktur; and
olsun ki:
Peygamberlerin haberi
sana da
geldi.

Gerçek şu ki,
senden önce
(de) peygamberler
yalanlanmıştır; ama onlar, Bizden
yardım gelinceye kadar
bütün düzmece ithamlara ve kendilerine yapılan bütün
eziyetlere
sabırla katlandılar:
Çünkü hiçbir
güç Allahın
vaatlerini(n
sonucunu)
değiştiremez.
Ve o peygamberlerin
tarihleri hakkında şu anda sen de
bilgi sahibisin.

= َو ِإ ْنeğer  َكب َُر,, َ= َكانağır geldiyse
علَي َْك
َ =sana
ض ُه ْم
ُ = ِإع َْراonların yüz çevirmesi
َ َ =ا ْستyapabilirsen
=فَإ ِ ِنhaydi ت
َ ط ْع
ي
َ ت َ ْبت َ ِغ,,=أ َ ْنara ki =نَفَقًاbir delik
=فِيiçine ض
ِ = ْاْل َ ْرyerin =أ َ ْوya da
سلَّ ًما
َّ ال,,=فِيgöğe
ِ س َم
ُ =bir merdiven اء
=فَتَأْتِيَ ُه ْمonlara getiresin
= ِبآ َيةbir mucize = َولَ ْوşayet
=شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ َج َم َع ُه ْمelbette onları toplardı
علَى
َ =üzerinde = ْال ُهدَ ٰىhidayet
ت َ ُكون ََّن,,=فَ ََلo halde olma
َ ْال َجا ِهلِين,, َ= ِمنcahillerden

Eğer onların
sırt çevirmeleri ağırına gitti ise
elinden geliyorsa yerkürenin derinliklerine
inen bir yarık ya da
göğe çıkaracak bir
merdiven
bul da onlara bir delil
getir. Eğer
Allah dileseydi, onları
doğru yolda
biraraya getirirdi. O
halde sakın
cahillerden
olma.

Eğer hakikati
inkar edenlerin sana sırtlarını dönmeleri seni sıkıntıya sokuyorsa ve o
nedenle onlara (daha
ikna edici) bir
mesaj getirmek için yerin dibine
inebilecek
yahut merdivenle göğe
yükselebilecek durumda
isen, (durma
yap;) ama
(unutma ki)
eğer Allah dileseydi onların tümünü
(Kendi) rehberliği altında
toplardı. O
halde, sakın
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Bu dünya
hayatı, bir
oyundan, eğlenceden ve
geçici bir
zevkten başka bir şey
değildir; ama
ahiret hayatı
Allaha karşı
sorumluluklarının bilincinde olanlar
için çok daha
güzeldir. Öyleyse aklınızı
kullanmaz
mısınız?
Bu insanların
söylediklerinin seni gerçekten üzdüğünü pekala
biliyoruz:
Ama, unutma
ki, onların
yalanladığı
sen değilsin;
bu zalimlerin
inkar ettiği,
aslında Allahın mesajlarıdır.

İbn Kesir

evet, derler. Allah
da buyurur ki: Öyleyse küfür edegeldiğinizden
dolayı tadın azabı.
Allah´a
kavuşmayı yalan sayanlar;
gerçekten
kaybetmişlerdir.
Nihayet
kıyamet
ansızın
gelip çattığı zaman; yüklerini sırtlarına
yüklenerek: Orada yaptığımız eksiklerden
dolayı
yazıklar
olsun bize, derler.
Dikkat
edin, ne
kötüdür
yüklendikleri
şeyler.
Dünya
hayatı;
ancak
oyun ve
eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu
ise; müttakiler için
daha hayırlıdır.
Hala aklınızı başınıza almayacak
mısınız?
Gerçekyen biliyoruz ki;
söyledikleri söz,
seni üzüyor. Onlar, hakikatte seni
yalanlamıyorlar.
Lakin o
zalimler,
Allah´ın
ayetlerini
inkar ediyorlar.
Andolsun
ki; senden önce
de nice
peygamberler yalanlandı
da yalanlanmalarına ve
eziyyet
edilmelerine sabrettiler.
Nihayet
onlara
yardımımız gelip
yetişti. Allah´ın kelimelerini
değiştirebilecek
yoktur.
Andolsun
ki; peygamberlerin haberinden
bir kısmı
sana
gelmiştir.
Eğer onların yüz
çevirmeleri sana
ağır geliyorsa; yeri delmeğe ve göğe merdiven dayamaya
gücün
yetmiş olsaydı; onlara bir
ayet gösterirdin.
Şayet Allah dileseydi; onları hidayet üzerinde birleştirirdi.
Sakın bilgisizlerden olma.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِإنَّ َماancak يب
ُ = َي ْست َ ِجicabet eder
يَ ْس َمعُ ا.. َ=الَّذِينişitenler
َون
= َو ْال َم ْوت َ ٰىölülere gelince
= َي ْب َعث ُ ُه ُمonları diriltir ُاّٰلل
َّ =Allah
=ث ُ َّمsonra =إِلَ ْي ِهO’na
َ=ي ُْر َجعُونdöndürülürler

Ancak işitebilenler çağrıya karşılık
verebilirler.
Ölülere gelince onları
Allah diriltebilir, sonra
hepsi O´nun
huzuruna
çıkarılırlar.

= َوقَالُواdediler ki =لَ ْو َلdeğil miydi?
=نُ ِز َلindirilmeli علَ ْي ِه
َ =ona
=آيَةbir mucize  َربِ ِه,,= ِم ْنRabbinden
=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=قَادِرkadirdir
يُن َِز َل,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =indirmeğe
ً=آيَةbir mucize = َو ٰلَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

Muhammed´e,
Rabbinden
bir mucize
indirilseydi
ya dediler.
De ki; «Allah´ın böyle
bir mucize
indirmeye
gücü yeterlidir, fakat
onların çoğu bilgiden
yoksundur.

= َو َماyoktur ki
دَابَّة..= ِم ْنyürüyen hiçbir hayvan
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
َ =kuş
= َو َلve hiçbir طائِر
ير
ُ =يَ ِطuçan = ِب َجنَا َح ْي ِهiki kanadiyle
= ِإ َّلolmasınlar =أ ُ َممbirer ümmet
=أ َ ْمثَالُ ُك ْمsizin gibi
ْ فَ َّر..= َماbiz eksik bırakmamışızdır
طنَا
ب
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta
ش ْيء
َ ..= ِم ْنhiçbir şeyi =ث ُ َّمsonra
 َربِ ِه ْم..=إِلَ ٰىRableri(nin huzuru)na
َ=ي ُْحش َُرونtoplanacaklardır

Yerde kımıldayan
bütün hayvan türleri
ve kanatları
ile uçan bütün kuş çeşitleri sizler
gibi birer
canlılar topluluğudurlar. Biz hiçbir şeyi o kitabın dışında bırakmadık. Sonra bunlar,
Rabblerinin
huzurunda
biraraya getirirler.

halbuki yeryüzünde yürüyen hiçbir
hayvan ve iki
kanadıyla
uçan hiçbir
kuş yoktur ki
sizin gibi (Allahın) mahluku olmasın:
Biz, buyruğumuzda tek
şeyi bile ihmal etmedik.
Ve bir kez
daha (belirtelim): onlar(ın
tümü) Rableri huzurunda
toplanacaklardır.

 َكذَّبُوا,, َ= َوالَّذِينyalanlayanlar
= ِبآ َياتِنَاbizim ayetlerimizi صم
ُ =sağır
= َوبُ ْكمve dilsizlerdir = ِفيiçinde
ُّ =karanlıklar = َم ْنkimseyi
ت
ِ الظلُ َما
َ َ=يdilediği ُاّٰلل
َّ =Allah
ِ شإ
ُض ِل ْله
ْ ُ=يşaşırtır = َو َم ْنkimseyi de
ْ =يَشَأdilediği ُ=يَ ْجعَ ْلهkoyar
ص َراط
ِ ,,علَ ٰى
َ =yola = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar
karanlıklar
içinde bocalayan sağırlar ve dilsizlerdir. Allah
dilediği kimseyi şaşırtır,
dilediği kimseyi de doğru yola iletir.

Mesajlarımızı
yalanlayanlar, zifiri karanlığa gömülmüş sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu
saptırır; ve
dilediğini de
dosdoğru yola yöneltir.

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت َ ُك ْمgördünüz mü?
أَتَا ُك ْم..=إِ ْنsize gelse اب
ُ َ عذ
َ =azabı
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =أ َ ْوya da =أَتَتْ ُك ُمgelse
ُ عة
َ َ =أbaşkasına mı
َّ =الo saat غي َْر
َ سا
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan َ=ت َ ْدعُونyalvarırsınız
 ُك ْنت ُ ْم..= ِإ ْنiseniz (söyleyin)
َصا ِدقِين
َ =doğru (sözlü)

De ki;
«Eğer başınıza Allah´ın azabı
kıyamet ile
yüzyüze
gelseniz,
doğru konuşacaksanız söyleyin
bakalım
acaba (bu
durumda)
Allah´dan
başkasına
mı yalvarırsınız?

De ki: (Bu
dünyada) Allahın azabına çarptırıldığınız zaman yahut
Son Saat gelip çattığında
Allahtan
başkasına
yalvardığınızı
düşünebilir
misiniz?
(Söyleyin
bana,) eğer
doğru sözlü
insanlar iseniz!

=بَ ْلhayır ُ= ِإيَّاهyalnız O’na
َ=ت َ ْدعُونyalvarırsınız
ف
ُ =فَ َي ْك ِشO da kaldırır
َت َ ْدعُون,,= َماistediğinizi =إِلَ ْي ِهondan
شَا َء,,= ِإ ْنdilerse
َس ْون
َ = َوتَ ْنve unutursunuz = َماşeyleri
َ=ت ُ ْش ِر ُكونortak koştuğunuz

Hayır, sırf
O´na yalvarırsınız, O
da dilerse
feryadınıza
konu olan
belayı başınızdan aldırır, o zaman
O´na koştuğunuz ortakları unutuverirsiniz.

= َولَقَ ْدmuhakkak
س ْلنَا
َ (=أ َ ْرelçiler) gönderdik
أ ُ َمم..= ِإلَ ٰىümmetlere
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce de
=فَأ َ َخ ْذنَا ُه ْمonları yakalayıp cezalandırmı
ştık اء
ِ س
َ ْ = ِب ْال َبأdarlık
اء
ِ = َوالض ََّّرve sıkıntı ile =لَعَلَّ ُه ْمbelki
َض َّرعُون
َ َ =يَتyalvarırlar diye

Senden önceki birçok
ümmetlere
peygamberler gönderdik, dinlemediler.
Bunun üzerine ola ki,
bize yalvarırlar diye
kendilerini
sıkıntılara
ve belâlara
çarptırdık.

Hayır, aksine
yalvarışınız
Onadır, bu
durumda O,
eğer dilerse
sizi Kendisine yalvarmaya yönelten o
(bela)yı giderir; ve (o zaman) Allahtan başkasına ilahlık yakıştırdığınız
şeyi unutmuş
olursunuz.
Biz, senden
önceki toplumlara da
mesajlarımızı
gönderdik
(ey Peygamber,) ve onları sıkıntı ve
zorluklara
uğrattık ki tevazu ile boyun eğsinler.
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(Allahın yollarını) görmezden
gelmeye çalışma.
Unutma ki,
yalnızca (bütün kalpleriyle) kulak verenler, bir
çağrıya cevap verebilirler; (kalben)
ölmüş olanlara gelince,
(yalnız) Allah
onları diriltebilir, sonra
da hepsi Ona
döneceklerdir.
Ve onlar:
Neden ona
Rabbi tarafından hiçbir
mucizevi işaret bahşedilmedi? diye
sorarlar. De
ki: Allah, katından her
türlü işareti
indirmeye
kadirdir. Ama
insanların
çoğu bundan
habersizdir,
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İbn Kesir

Ancak
dnleyenler icabet
ederler.
Ölülere
gelince;
onları Allah diriltir.
Sonra
O´na
döndürülürler.

Ve dediler ki:
Ona
Rabbından bir
ayet indirilmeli
değil
miydi? De
ki: Şüphesiz Allah, ayet
indirmeye
kadirdir.
Ne var ki,
onların
çoğu bilmezler.
Yerde yürüyen
hiçbir
hayvan
ve iki kanadıyla
uçan hiçbir kuş
yoktur ki;
onlar da
sizin gibi
bir ümmet
olmasınlar. Biz,
kitabta
hiçbir şeyi
eksik bırakmadık.
Sonra onlar Rabblarına
toplanırlar.
Ayetlerimizi yalanlayanlar ise;
karanlıklarda
kalmış
sağırlar,
dilsizlerdir. Allah;
kimi dilerse, onu
şaşırtır.
Kimi de
dilerse;
onu dosdoğru yol
üstünde
tutar.
De ki:
Bana haber verir
misiniz,
eğer üzerinize Allah´ın
azabı
gelse veya size
kıyamet
gelirse;
Allah´tan
başkasını
mı çağırırsınız?
Eğer sadıklardan
iseniz.
Hayır,
ancak
O´nu çağırırsınız
da; isterse çağırdığınız
şeyi giderir ve siz
de şirk
koştuğunuz eşleri
unutursunuz.
Andolsun
ki; Biz,
senden
önceki
ümmetlere de
peygamberler
gönderdik. Yalvarsınlar
diye, onları darlık
ve sıkıntıya soktuk.
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=فَلَ ْو َلhiç olmazsa ْ= ِإذzaman
= َجا َء ُه ْمkendilerine geldiği
سنَا
ُ ْ =بَأböyle baskınımız
عوا
ُ ض َّر
َ َ =تyalvarsalardı = َو ٰلَ ِك ْنfakat
ْ س
ت
َ َ=قkatılaştı =قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
َ= َوزَ يَّنve süslü gösterdi =لَ ُه ُمonlara
َ ش ْي
َّ =الşeytan da = َماşeyleri
ُ ط
ان
= َكانُواoldukları َ=يَ ْع َملُونyapmış
,,
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Bari sıkıntılarımız başlarına gelince bize yalvarsalardı
ya! Fakat
kalbleri katılaştı ve şeytan yaptıkları her şeyi
onlara cazip
gösterdi.
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Ama tarafımızdan takdir edilen bir
sıkıntıya uğratıldıkları
zaman tevazu göstermediler, tersine kalplerinin katılığı
arttı, çünkü
Şeytan bütün
yaptıklarını
onlara güzel
gösterdi.

Onlar kendi- Sonra, kendiسوا
ُ َن..=فَلَ َّماunutunca
lerine yapı- lerine yapılan
lan uyarıları uyarıları göُ
ذ ِك ُروا..= َماyapılan uyarıları
unutunca zardı ettiklebütün nirinde bütün
=بِ ِهkendileri =فَت َ ْحنَاaçıverdik
metlerin ka- (güzel) şeyعلَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine اب
َ =أَب َْوkapılarını pılarını yüz- lerin kapılalerine açtık, rını onlara
= ُك ِلher ش ْيء
َ =şeyin = َحت َّ ٰىnihayet nihayet sa- ardına kadar
hip oldukları açtık ve ken= ِإذَاsırada da
nimetler yü- dilerine bazünden şı- ğışlanan şey=فَ ِر ُحواsevince daldıkları
marıklığa lerden zevk
kapıldıkla- alarak yararُ
أوتُوا..= ِب َماkendilerine verilenle
rında kendi- lanmaya deَ
ْ
lerini ansı- vam ederler=أ َخذنَا ُه ْمonları yakaladık
zın, kıskıv- ken onları
ً=بَ ْغتَةansızın =فَإِذَاböylece = ُه ْمonlar rak yakala- apansız yayıverdik de kaladık: işte
َسون
ُ = ُم ْب ِلbütün umutlarını yitirdiler
bütün ümit- o anda bütün
..
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leri suya
düştü!

ümitlerini
kaybettiler;

=فَقُ ِط َعböylece kesildi =دَابِ ُرardı
= ْالقَ ْو ِمmilletin
َ ,, َ=الَّذِينhaksızlık eden
ظلَ ُموا
ِ َّ ِ =Allah’a
ُ= َو ْال َح ْمدhamdolsun ّٰلل
ب
ِ = َرRabbi َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Böylece,
alemlerin
Rabbi olan
Allah´a
hamdolsun
ki, zalimler
güruhunun
arkası kesildi, soyu
kurudu.

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمsöyleyin bana
= ِإ ْنeğer َ=أ َ َخذalsa ُاّٰلل
َّ =Allah
س ْمعَ ُك ْم
َ =işitme(duyu)nuzu
ار ُك ْم
َ ص
َ = َوأ َ ْبve gözlerinizi
= َو َخت َ َمve mühür vursa
علَ ٰى
َ =üstüne de =قُلُوبِ ُك ْمkalblerinizin
َ =başka
= َم ْنkimdir? = ِإ ٰلَهtanrı غي ُْر
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan = َيأْتِي ُك ْمsize getirecek
ُ =ا ْنbak ْف
= ِب ِهbun(lar)ı ظ ْر
َ = َكيnasıl
ف
ُ ص ِر
َ ُ=نtürlü türlü açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْليَاayetleri =ث ُ َّمsonra yine
= ُه ْمonlar َص ِدفُون
ْ = َيyüz çeviriyorlar

De ki, ´Eğer
Allah kulaklarını sağır,
gözlerini kör
etse ve
kalplerinize
mühür vursa, acaba
Allah´dan
başka hangi
ilâh bunları
size geri verebilir?´ Nasıl ayetlerimizi çeşitli
açılardan
açıkladığımızı ve sonradan onların nasıl yüz
çevirdiklerini görüyor
musun?

ve (sonunda), zulüm
işlemeye
şartlanmış
olan o toplumların son
kalıntıları da
yok olup gitti.
Bütün övgüler yalnız Allaha mahsustur, bütün
alemlerin
Rabbine.
De ki: Ne
sanıyorsunuz? Eğer
Allah işitme
ve görme
duyularınızı
elinizden alır
ve kalplerinizi mühürlerse onları size
Allahtan
başka hangi
ilah geri verebilir? Bakın
mesajlarımızı
nasıl çok
yönlü dile getiriyoruz,
ama hala küçümseyerek
yüz çeviriyorlar!

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت َ ُك ْمsöyleyin bana
= ِإ ْنeğer =أَتَا ُك ْمsize gelse
ِ َّ =Allah’ın
اب
ُ َ عذ
َ =azabı اّٰلل
ً= َب ْغتَةansızın =أ َ ْوya da
ً = َج ْه َرةaçıkça
ُيُ ْهلَك,,=ه َْلhelak edilir mi?
= ِإ َّلbaşkası = ْالقَ ْو ُمtoplumdan
َّ =zalim
َالظا ِل ُمون

De ki, ´Ne
sanıyorsunuz, eğer
ansızın ya
da açık bir
şekilde size
Allah´ın
azabı gelse,
zalimler güruhundan
başkası mı
helâk olur?´

De ki: Allahın
azabı aniden
veya (derece
derece) hissedilir şekilde başınıza
gelse durumunuz ne
olur, söyler
misiniz? (O
zaman hiç)
zalim halktan
başkası yok
edilir mi?

نُ ْر ِس ُل..= َو َماbiz göndeririz
َسلِين
َ = ْال ُم ْرelçileri =إِ َّلsadece
َ= ُمبَ ِش ِرينmüjdeciler
َ= َو ُم ْنذ ِِرينve uyarıcılar olarak
=فَ َم ْنkim َ=آ َمنinanır
صلَ َح
ْ َ = َوأve uslanırsa =فَ ََلyoktur
=خ َْوفkorku علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
 ُه ْم..= َو َلve onlar değildir
َ=يَ ْحزَ نُونüzülecek de

Biz peygamberleri
müjdeleyici
ve uyarıcı
olarak göndeririz. Kim
iman eder
ve kendini
ıslah ederse
onlar için
korku söz
konusu değildir, onlar
hiç üzülmezler de.

Biz, elçileri(mizi) yalnızca müjdeci ve uyarıcı
olarak göndeririz: bu
nedenle,
iman edip
doğru ve yararlı işler yapanlar ne
korkacak ne
de üzüleceklerdir;

 َكذَّبُوا,, َ= َوالَّذِينyalanlayanlara da
= ِبآ َياتِنَاayetlerimizi
س ُه ُم
ُّ = َي َمdokunacaktır اب
ُ َ= ْال َعذazab
=بِ َماyüzünden = َكانُواyaptıkları
َسقُون
ُ =يَ ْفfenalık

Ayetlerimizi
yalanlayanlar ise fasıklıklarından,
yoldan çıkmalarından
ötürü azaba
çarpılırlar.

mesajlarımızı
yalanlayanlara gelince,
onlar işledikleri bütün
günahkarca
fiillerden dolayı azaba
çarptırılacaklardır.
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İbn Kesir

Onlar, hiç
değilse
kendilerine bir
azabımız
geldiği
zaman;
yalvarmalı değiller
miydi?
Fakat
kalbleri
katılaşmış, şeytan da
onlara
yaptıklarını süsleyip püslemişti.
Onlar,
kendilerine hatırlatılan
şeyleri
unutunca;
Biz de
kendilerine her
şeyin kapılarını
açtık. Nihayet
kendilerine verilen
o şeyler
yüzünden
sevinince;
onları,
ansızın
yakaladık
ve bütün
ümitlerinden mahrum kaldılar.
Ve böylece zulmedenler
güruhunun kökü
kesilmişti.
Hamd,
alemlerin
Rabbı
olan Allah´a
mahsustur.
De ki:
Bana haber verir
misiniz;
eğer Allah, kulağınızı,
gözlerinizi
alır ve
kalblerinizin üstüne mühür
vurursa;
Allah´tan
başka onları size
getirecek
ilah kimdir? Bak,
ayetlerimizi nasıl
açıklıyoruz da
sonra onlar yüz
çeviriyorlar.
De ki:
Bana haber verir
misiniz;
Allah´ın
azabı siz
ansızın
ve açıkça
gelirse;
zalimler
güruhundan başka kimse
helake
uğratılmış
olur mu?
Biz, peygamberleri ancak
müjdeci
ve uyarıcı
olarak
göndeririz. Öyleyse her
kim ki
inanır ve
ıslah
ederse;
artık onlar
için korku
yoktur.
Ve onlar
üzülecek
de değillerdir.
Ayetlerimizi yalanlayanlara ise
fasıklık
eder olmalarından dolayı azab
dokunacaktır.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

ki; «Ben De ki (ey
De ki: Si=قُ ْلde ki أَقُو ُل..= َلben demiyorum De
size Allah´ın Peygamber:) ze, Alhazineleri Ben size 'Al- lah´ın ha=لَ ُك ْمsize = ِع ْندِيyanımdadır
elimin altın- lahın hazine- zineleri
dadır» de- leri bendedir! benim
ُ=خَزَ ائِنhazineleri ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
miyorum. demiyorum; yanımdaأ َ ْعلَ ُم..= َو َلbilmem ْب
َ = ْالغَيgaybı da Size mele- ne insan id- dır, demiğim de de- rakini aşan yorum.
أَقُو ُل..= َو َلdemiyorum =لَ ُك ْمsize
miyorum. şeyleri bildi- Ben,
Sadece ba- ğimi söylüyo- gaybı da
= ِإ ِنيben = َملَكmeleğim
na indirilen rum ve ne de bilmem.
uyu- size 'Ben bir Ve size
أَتَّبِ ُع..=إِ ْنben uyuyorum =إِ َّلsadece vahye
yorum. Hiç meleğim! di- bir melek
ile gö- yorum: Ben olduğumu
يُو َح ٰى..= َماvahyolunana ي
َّ َ= ِإلbana kör
ren bir olur sadece bana da söy=قُ ْلde ki  َي ْست َ ِوي..=ه َْلbir olur mu? mu? Dü- vahyedileni lemiyoşünmüyor yerine getiri- rum. Ben;
= ْاْل َ ْع َم ٰىkör ile ير
ُ ص
ِ َ= َو ْالبgören musunuz?» yorum. De ki: bana
Hiç gören ile vahyoluَتَتَفَ َّك ُرون..=أَفَ ََلDüşünmüyor musunuz?
görmeyen bir nandan
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= َوأ َ ْنذ ِْرuyar =بِ ِهonunla
َيَخَافُون,, َ=الَّذِينkorkanları
ي ُْحش َُروا,,=أ َ ْنtoplanacaklarından
 َربِ ِه ْم,,=إِلَ ٰىRablerin(in huzuru)na
ْس
َ =لَيyoktur =لَ ُه ْمkendilerinin
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
= َو ِليne dostları
ش ِفيع
َ ,,= َو َلne de destekçileri
=لَ َعلَّ ُه ْمbelki َ= َيتَّقُونkorunurlar

Rabblerin
huzurunda
toplanacaklarından
korkanları
Kur´an aracılığı ile
uyar. Onlar
için Allah
dışında bir
dost ya da
aracı yoktur. Ola ki,
günahlardan sakınırlar.

ْ َت..= َو َلkovma
ط ُر ِد
َيَ ْدعُون.. َ=الَّذِينyalvaranları
= َربَّ ُه ْمRablerine ِ= ِب ْالغَدَاةsabah
ِ = َو ْال َع ِشيakşam َ=ي ُِريدُونisteyerek
ُ= َو ْج َههO’nun rızasını = َماyoktur
علَي َْك
َ =sana
سا ِب ِه ْم
َ  ِح..= ِم ْنonların hesabından
ش ْيء
َ ..= ِم ْنbir sorumluluk
= َو َماve yoktur ki
سا ِب َك
َ  ِح..= ِم ْنsenin hesabından da
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
ش ْيء
َ ..= ِم ْنbir sorumluk
ْ َ =فَتonları kovup da
ط ُردَ ُه ْم
َ=فَت َ ُكونolasın
َّ .. َ= ِمنzalimlerden
َالظا ِل ِمين

Sırf Rabblerinin rızasını
dileyerek
sabah, akşam O´na
yalvaranları
yanından
kovma, onların hesabından sana ve senin
hesabından
onlara bir
şey düşmez
ki, bu yüzden onları
kovarak zalimlerden
olasın.
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece = َفتَنَّاbiz denedik
ض ُه ْم
َ =بَ ْعonların kimini
=بِ َب ْعضkimi ile = ِليَقُولُواdemeleri için
=أ َ ٰ َهؤ َُل ِءlayık gördü = َم َّنlütfu
َّ =Allah علَ ْي ِه ْم
َ =şunlara mı
ُاّٰلل
بَ ْي ِننَا,,= ِم ْنaramızdan
ْس
َّ =Allah
َ =أَلَيdeğil midir? ُاّٰلل
= ِبأ َ ْعلَ َمdaha iyi bilen
َّ =بِالşükredenleri
َشا ِك ِرين
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= َو ِإذَاzaman = َجا َء َكsana geldikleri
َيُؤْ ِمنُون.. َ=الَّذِينinananlar
=بِآيَاتِنَاayetlerimize =فَقُ ْلde
س ََلم
َ =size
َ =selam olsun علَ ْي ُك ْم
ب
َ َ = َكتyazmıştır = َربُّ ُك ْمRabbiniz
علَ ٰى
َ =üzerine =نَ ْف ِس ِهkendi
َالر ْح َمة
َّ =rahmeti ُ=أَنَّهkuşkusuz
= َم ْنkim ع ِم َل
َ =yapar da
= ِم ْن ُك ْمsizden سو ًءا
ُ =bir kötülük
=بِ َج َهالَةbilmeyerek =ث ُ َّمsonra
اب
َ َ =تtevbe eder بَ ْع ِد ِه..= ِم ْنardından
صلَ َح
ْ َ = َوأuslanırsa
ُ=فَأَنَّهmuhakkak ki O
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
..
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece
ص ُل
ِ = ْاْل َياayetleri
ِ َ=نُفaçıklıyoruz ki ت
َ= َو ِلت َ ْستَبِينbelli olsun سبِي ُل
َ =yolu
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluların
,,

,,

,,

olur mu? Siz başkasıdüşünmez na uymisiniz?
mam. De
ki: Hiç görenle
görmeyen
bir olur
mu? Hiç
düşünmüyor
musunuz?
Kendilerini RabblarıAllaha karşı na toplakoruyacak nacaklaveya Onun rından
nezdinde şe- korkanlafaat edecek rı, sen
birisi olma- onunla
dan Allahın uyar.
huzurunda O´ndan
toplanmak- başka bir
tan korkanla- dost ve
rı böylece
şefaatçıuyar ki Ona ları yokkarşı sorum- tur. Umululuklarının lur ki sabilincine (tam kınalar.
olarak) varabilsinler.
O halde,
Sabah,
Rablerinizin akşam
rızasını iste- Rabblarıyerek sabah na, rızaakşam Ona sını dileyalvaranla- yerek dua
rı(n hiç birini) edenleri
yanından
kovma.
kovma. Sen Onların
onlardan
hesabınhiçbir şekilde dan sana
sorumlu de- bir şey
ğilsin -tıpkı yoktur,
onların da
senin hehiçbir şekilde sabından
senden so- onlara bir
rumlu olma- şey yokdıkları gibi- tur ki onbu nedenle ları kovaonları kovma sın da zahakkına sa- limlerden
hip değilsin: olasın.
yoksa zalimlerden olurdun.

Kendini beğenmişler
«Allah´ın
aramızdan
seçerek lütfuna lâyık
gördükleri
bunlar mıdır?» desinler diye biz
onları işte
böylece sınavdan geçirdik. Allah
şükredenleri
herkesten
iyi bilen değil mi?
Ayetlerimize
inananlar
sana gelince onlara
de ki:
«Selâm size, Rabbiniz merhametliliği
üzerine görev yazdı,
buna göre
içinizden
kim bilmeyerek bir
kötülük işler
de arkasından tevbe
edip kendini
ıslâh ederse, hiç kuşkusuz, Allah
bağışlayıcıdır, merhametlidir.»

İşte bu şekilde insanları
birbirleri aracılığıyla sınarız, ki sonunda, Acaba
Allah bizim
yerimize onlara mı lütufta bulundu?
diye sorsunlar. Kimin
(kendisine)
şükrettiğini
en iyi bilen
Allah değil
mi?

Günahkârların yolu
açıkça belli
olsun diye
ayetlerimizi,
işte böyle,
ayrıntılı biçimde anlatıyoruz.

Böylece mesajlarımızı
açık şekilde
anlatıyoruz ki
günaha batmış olanların
yolu (dürüst
ve erdemlilerinkinden)
ayırt edilebil-

Mesajlarımıza inananlar
sana geldiklerinde de ki:
Size selam
olsun! Rabbiniz rahmet
ve merhameti kendisine
ilke edinmiştir, böylece
sizden biri
bilgisizlikten
dolayı kötü
bir fiil işler ve
sonra tevbe
edip dürüst
ve erdemlice
bir hayat yaşarsa O(nun)
çok affedici
ve rahmet
kaynağı (olduğunu görecek)tir.

Biz, böylece onların bir
kısmını
bir kısmıyla denedik ki:
Aramızadan Allah
bunlara
mı lütfetti? desinler. Allah;
şükredenleri daha
iyi bilen
değil midir?
Ayetlerimize
iman
edenler,
sana geldiklerinde
de ki: Selam size.
Rabbınız
rahmeti
kendi
üzerine
yazdı.
İçinizden
her kim ki
bilmeyerek bir fenalık yapar da
arkasından tevbe
eder ve
ıslah
ederse;
şüphesiz
O; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Böylece
ayetlerimizi açıklarız ki;
suçluların
yolu sana
besbelli
olsun.
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=قُ ْلde ki = ِإنِيben
ُ=نُ ِهيتmen olundum
َأ َ ْعبُد..=أ َ ْنtapmaktan
َت َ ْدعُون.. َ=الَّذِينyalvardıklarınıza
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
=قُ ْلde ki أَتَّبِ ُع..= َلben uymam
=أ َ ْه َوا َء ُك ْمsizin keyiflerinize =قَ ْدçünkü
ُضلَ ْلت
َ =sapıtmış olurum
=إِذًاo takdirde = َو َماve olmam
=أَنَاben
َ ْال ُم ْهتَدِين.. َ= ِمنyola gelenlerden

De ki; «Sizin Allah dışında yalvardığınız
ilâhlara
tapmak bana yasaklandı.» De
ki; «Ben sizin keyfi arzularınıza
uymam;
uyarsam
sapıtmış,
doğru yolda
gidenlerden
olmamış
olurum.»

(Hakikati inkar edenlere)
de ki: Allahı
bırakıp yalvardığınız
(varlıklar)a
tapmaktan
men olundum. De ki:
Ben sizin
mesnetsiz
görüşlerinize
uymam, yoksa sapkınlığa
düşerdim ve
doğru yolu
bulanlar arasında olmazdım.

=قُ ْلde ki = ِإ ِنيben
علَ ٰى
َ =üzerindeyim =بَيِنَةaçık bir delil
 َربِي,,= ِم ْنRabbimden
= َو َكذَّ ْبت ُ ْمsiz ise yalanladınız = ِب ِهonu
= َماdeğildir = ِع ْندِيbenim yanımda
= َماşey (azab)
 ِب ِه,, َ=ت َ ْست َ ْع ِجلُونacele istediğiniz
 ْال ُح ْك ُم,,= ِإ ِنHüküm vermek
ِ َّ ِ =Allah’a aittir
=إِ َّلyalnızca ّٰلل
ص
ُّ ُ(=يَقO) anlatır = ْال َح َّقgerçeği
= َو ُه َوve O = َخي ُْرen iyisidir
َاصلِين
ِ َ= ْالفayırdedenlerin

De ki; «Ben
Rabbimden
gelen kesin
bir delile
dayanıyorum, siz ise
onu yalanladınız. Bir
an önce
gerçekleşmesini istediğiniz azap
da benim
yetkimde
değildir.
Egemenlik,
Allah´ın tekelindedir.
O gerçeği
açıklar ve O
ayırd edici
hükmü verenlerin en
hayırlısıdır.»

De ki: Bakın,
ben Rabbimden gelen
açık bir kanıta dayanmaktayım; ve
(bu şekilde)
siz Onu yalanlamış oluyorsunuz!
(Bilgisizliğiniz
yüzünden)
bu kadar
şiddetle arzuladığınız
şey benim
elimde değil:
Hüküm ancak Allaha
aittir. O hakikati ilan edecektir, çünkü
(hak ile batıl
arasında) en
iyi hüküm veren Odur.
De ki: Eğer
bu kadar
şiddetle arzuladığınız
şey benim
elimde olsaydı, benimle sizin
aranızda (verilmesi beklenen) hüküm verilmiş
olurdu. Ama
kimin zulüm
işlediğini en
iyi Allah bilir.
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=قُ ْلde ki =لَ ْوeğer =أ َ َّنelbette
= ِع ْندِيbenim yanımda olsaydı = َماşey
بِ ِه.. َ=ت َ ْست َ ْع ِجلُونacele istediğiniz
ي
ِ ُ=لَقbitirilmişti = ْاْل َ ْم ُرiş
َ ض
=بَ ْينِيbenimle = َوبَ ْينَ ُك ْمsizin aranızda
َّ = َوAllah =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
ُاّٰلل
َّ ِ=بzalimleri
َالظا ِل ِمين
..

De ki;
«Eğer bir an
önce gerçekleşmesini istediğiniz azap
benim yetkimde olsaydı, aramızdaki
mesele çoktan çözümlenmiş olurdu.» Allah,
zalimleri
herkesten
iyi bilir.
Gayb´ın
=O’nun yanındadır
anahtarları
Allah´ın ka=anahtarları
=gayb’ın
tındadır,
,, =onları bilmez
=başkası onu yalnız
O bilir. Mut=O’ndan
=(O) bilir
laka O´nun
bilgisi altın=herşeyi
,,
=karada
da dalından
düşen her
=ve denizde olan
yaprak, yerin karanlık
,,
=düşse
derinliklerindeki her
,,
=bir yaprak
=mutlaka
tane, yaş=onu bilir
,,
=ve bir dane kuru ne
varsa hepsi
apaçık bir
=içindeki
=karanlıkları
kitaptadır.
=yerin
,,
=yaş
..
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َُو ِع ْندَه
َمفَاتِ ُح
ب
ِ ْالغَ ْي
َل َي ْعلَ ُم َها
ِإ َّل
ُه َو
َو َي ْعلَ ُم
فِي ْالبَ ِر
َما
َو ْالبَ ْح ِر
ُ َُو َما ت َ ْسق
ط
ِم ْن َو َرقَة
إِ َّل
يَ ْعلَ ُم َها
َو َل َحبَّة
ُ
فِي
ت
ِ ظلُ َما
ْ َو َل َر
ض
طب
ِ ْاْل َ ْر
يَابِس,,= َو َلve kuru = ِإ َّلolsa da
 ِكتَاب,,=فِيbir Kitaptadır = ُم ِبينapaçık
,,

,,

,,

,,
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,,
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= َو ُه َوO’dur
يَت َ َوفَّا ُك ْم..=الَّذِيsizi öldüren
= ِباللَّ ْي ِلgeceleyin = َو َي ْعلَ ُمbilen
= َماşeyi = َج َر ْحت ُ ْمişlediğiniz
ار
ِ =بِالنَّ َهgündüzün =ث ُ َّمsonra
= َي ْب َعث ُ ُك ْمsizi dirilten =فِي ِهonda
ض ٰى
َ = ِليُ ْقtamamlanıncaya kadar
=أ َ َجلsüre س ًّمى
َ = ُمbelirlenmiş
=ث ُ َّمsonra = ِإلَ ْي ِهO’nadır
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz =ث ُ َّمsonra
=يُنَبِئ ُ ُك ْمsize haber verecektir
=بِ َماşeyleri = ُك ْنت ُ ْمolduğunuz
َ=ت َ ْع َملُونyapmış

Sizi geceleyin öldüren
ve gündüzleyin neler
yaptığını bilen O´dur.
Sonra O sizi
gündüzleyin
diriltir, belirli
hayat süreniz dolsun
diye, sonra
O´nun huzuruna döneceksiniz
de O yapmış olduklarınızı size
haber verecektir.

= َو ُه َوO = ْالقَا ِه ُرtek hakimdir
َ=فَ ْوقüstünde = ِع َبا ِد ِهkulların
= َوي ُْر ِس ُلve gönderir علَ ْي ُك ْم
َ =size
ًظة
َ َ= َحفkoruyucu(melek)ler
= َحت َّ ٰىnihayet = ِإذَاzaman

O, kulları
üzerinde
kesin egemendir. Size koruyucu
melekler
gönderir.
Sonunda birinize ölüm

..

..

..

..
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Çünkü, yaratılmış varlıkların idrakini
aşan şeylerin
anahtarları
Onun katındadır: onları
Allahtan
başka kimse
bilemez. O,
karada ve
denizde olan
her şeyi bilir;
bir yaprak
düşmez ki O
bundan haberdar olmasın; ve ne
yeryüzünün
derin karanlığında bir
habbe, ne de
canlı veya
ölü hiçbir şey
yoktur ki
(Onun) apaçık fermanında kaydedilmiş olmasın.
Odur sizi geceleyin ölü
(gibi) yapan
ve gündüzün
ne yaptığınız
bilen. O, sizi
(Kendisi tarafından) tespit
edilen ömrü
tamamlamak
üzere her
gün hayata
geri döndürür. En sonunda Ona
döndürüleceksiniz: ve
o zaman
(hayatta)
yaptığınız
bütün şeyleri
size gösterecektir.

Yalnız Odur
kulları üzerinde hüküm
sahibi olan.
Ve O, birinize ölüm yaklaştığında elçilerimiz
onun canını

De ki: Allah´ı bırakıp da
taptığınız
başka
şeylere
tapmaktan
men´olun
dum. De
ki: Sizin
heveslerinize asla uymam. O
takdirde
sapmış
olurum da
hidayete
erenlerden olmam.
De ki:
Ben,
şüphesiz
Rabbımdan bir
hüccet
üzereyim.
Siz ise
onu yalanladınız. Sizin
acale istediğiniz
şey yanımda
değildir.
Hüküm;
ancak Allah´ındır.
Doğrusu
O, hakkı
verir ve
O, ayırdedenlerin en hayırlısıdır.
De ki:
Acele istediğiniz
şey, benim yanımda olsaydı;
benimle
aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah;
zalimleri
çok iyi bilendir.
Gaybın
anahtarları O´nun
katındadır.
O´ndan
başka
kimse
bilmez.
Karada
ve denizde olanı
da O bilir.
Bir yaprak düşmez ki;
onu bilmesin.
Yerin karanlıkları
içindeki
tek bir tane, yaş
ve kuru
müstesna
olmamak
üzere her
şey apaçık bir kitabtadır.
O´dur,
geceleyin
sizi kendinizden
geçiren.
Gündüzün de ne
yaptığınızı bilir.
Sonra sizi
oraya geri
dönderir
ki, belirli
bir ecelin
hükmü
yerine
gelsin.
Sonra sizin dönüşünüz
O´nadır.
Sonra da
ne yaptığınızı size haber
verecektir.
O, kulları
üzerinde
yegane
hakimdir.
Ve size,
koruyucular yollar.
Nihayet
herhangi

Kelime Meali

gelince, elçilerimiz
hiçbir görev
kusuru
yapmaksızın onun
canını alırlar.

alıncaya kadar sizi gözetlemek için
semavi güçler gönderir:
ve bu güçler
(hiç kimseyi)
atlamazlar.

=ث ُ َّمsonra = ُردُّواdöndürülürler
ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’a
= َم ْو َل ُه ُمTanrıları olan ق
ِ = ْال َحgerçek
=أ َ َلdoğrusu ُ=لَهyalnız O’nundur
= ْال ُح ْك ُمhüküm = َو ُه َوve O
ُ=أَس َْرعen çabuğudur
َ= ْال َحا ِسبِينhesap görenlerin

Sonra o
canlar gerçek sahipleri olan Allah´a götürülürler. İyi
biliniz ki,
egemenlik
yalnız
O´nun tekelindedir ve
hesap görenlerin en
çabuğudur.

O (ölmüş
ola)nlar, bunun üzerine
Allahın, gerçek Yüce
Efendilerinin
huzuruna getirilirler. Doğrusu, nihai
hüküm yalnız
Onundur: ve
O, hesap görenlerin en
hızlısıdır!

=قُ ْلde ki = َم ْنkim
=يُن َِجي ُك ْمsizi kurtarıyor
ُ ,,= ِم ْنkaranlıklarından
ت
ِ ظلُ َما
= ْالبَ ِرkaranın = َو ْالبَ ْح ِرve denizin
ُعونَه
ُ =ت َ ْدO’na yakardığınızda
عا
ً ض ُّر
َ َ =تgizli ً= َو ُخ ْف َيةve açık olarak
=لَئِ ْنeğer =أ َ ْن َجانَاbizi kurtarırsa
 ٰ َه ِذ ِه,,= ِم ْنbundan
=لَنَ ُكون ََّنelbette olacağız
َّ ال,, َ= ِمنşükredenlerden
َشا ِك ِرين

De ki; «Sizi
karanın ve
denizin karanlıklarından kurtaran kimdir?
Ki O´na Eğer bizi bu
zor durumdan kurtarırsa kesinlikle şükredenlerden
olacağızdiye açıktan
ya da gizlice yalvarırsınız.

De ki: Siz,
boynunuzu
bükerek ve
içinizden,
'Eğer O bizi
bu (sıkıntı)dan kurtarırsa kesinlikle şükredenlerden olacağız! diye
Allaha yalvardığınızda
karanın ve
denizin kapkara tehlikelerinden sizi
koruyacak
olan kimdir?

=قُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
=يُن َِجي ُك ْمsizi kurtarıyor = ِم ْن َهاondan
 ُك ِل..= َو ِم ْنve bütün
= َك ْربsıkıntılardan =ث ُ َّمsonra
=أ َ ْنت ُ ْمsiz yine
َ=ت ُ ْش ِر ُكونO’na ortak koşuyorsunuz

De ki; «Sizi
bu zor durumdan ve
bütün sıkıntılardan kurtaran Allah´dır.
Sonra da
O´na ortak
koşuyorsunuz!»

De ki: Allah kurtarır sizi
ondan da,
her sıkıntıdan da.
Sonra da
siz şirk
koşarsınız.

=قُ ْلde ki = ُه َوO = ْالقَاد ُِرkadirdir
َ يَ ْب َع,,أ َ ْن,,علَ ٰى
ث
َ =göndermeğe
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize عذَابًا
َ =bir azab
فَ ْوقِ ُك ْم,,= ِم ْنüstünüzden =أ َ ْوyahut
ت
ِ ت َ ْح,,= ِم ْنaltından
=أ َ ْر ُج ِل ُك ْمayaklarınızın =أ َ ْوya da
س ُك ْم
َ = َي ْل ِبsizi birbirinize düşürüp
= ِشيَعًاparti parti َ= َويُذِيقtattırmaya
ض ُك ْم
َ =بَ ْعkiminize س
َ ْ =بَأhıncını
ُ =ا ْنbak
= َب ْعضkiminizin ظ ْر
ْف
ُ ص ِر
َ ُ=نaçıklıyoruz
َ = َكيnasıl ف
ت
ِ = ْاْليَاayetleri =لَ َعلَّ ُه ْمdiye
َ= َي ْفقَ ُهونanlasınlar

De ki; «O,
size üstünüzden ya
da ayaklarınızın altından azap
göndermeye veya
düşman
gruplara
ayırarak size birbirinizin hıncını,
birbirinizin
terörünü,
acısını tattırmaya kadirdir.» Ola
ki, anlarlar
diye, ayetlerimizi çeşitli
açılardan
nasıl açıkladığımızı
görüyor
musun?
Kur´an gerçek olduğu
halde, senin
kavmin onu
yalanladı.
Onlara de
ki; «Ben sizin (akıbetinizi yönlendirmekle
yükümlü)
vekiliniz değilim.»

De ki: (Yalnızca) Allah,
sizi bundan
ve başka her
türlü sıkıntıdan kurtarabilir, ama siz
hala Onun
yanısıra başka güçlere
ilahlık yakıştırıyorsunuz!
De ki: Yalnız
Odur sizi tepenizden ve
ayaklarınızın
altından
azapla kuşatma kudretinde olan;
sizi birbirine
muhalif topluluklar haline getirip
birbirinizin
üzerine salan. Bak, iyice anlasınlar
diye, mesajları nasıl her
yönüyle açıklıyoruz!

Oysa senin
hitap ettiğin
toplum, bütün bunların
hakikat olduğu ortadayken, yine de
bunları yalanlıyor. (O
zaman) de
ki, Ben sizin
davranışınızdan sorumlu değilim.
(Allahtan gelen) her haber belli bir
süreç içinde
gerçekleşir:
ve siz zaman
içinde (hakikati) anlayacaksınız.
İmdi, mesajlarımız hakkında ileri
geri konuşan
kimselere
rastladığın
zaman, bu
kimseler
başka konulara geçinceye kadar onlardan uzak
dur; ve eğer
Şeytan sana
(yapman gerekeni) unutturursa, hiç
değilse, hatırladıktan
sonra, artık
açıkça zulmeden böyle
bir topluluğun içinde
yer alma;

Kavmin
onu yalanladı.
Halbuki o,
haktır. De
ki: Ben,
sizin üzerinize vekil değilim.
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ب
َ َّ= َو َكذyalanladı = ِب ِهonu
=قَ ْو ُم َكkavmin = َو ُه َوO
= ْال َح ُّقgerçek iken =قُ ْلde ki
ُ=لَ ْستben değilim علَ ْي ُك ْم
َ =size
= ِب َو ِكيلvekil
..

..

..
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6.
67

= ِل ُك ِلher =نَ َبإhaberin
= ُم ْستَقَرgerçekleşeceği bir zaman vardır
ف
َ = َوyakında َ=ت َ ْعلَ ُمونbilirsiniz
َ س ْو

Her haberin
bir gerçekleşme zamanı vardır.
İlerde anlayacaksınız.

,,

,,
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İbn Kesir

= َجا َءgeldiği =أ َ َحدَ ُك ُمbirinize
ُ= ْال َم ْوتölüm
ُ=ت َ َوفَّتْهonun canını alırlar
سلُنَا
ُ = ُرelçilerimiz = َو ُه ْمonlar
ُ يُفَ ِر,,= َلhiç geri kalmazlar
َطون
,,
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Ayetlerimiz
= َو ِإذَاzaman ْت
َ = َرأَيgördüğün
hakkında
asılsız lâf
َّ
ُ
ض
و
خ
ي
..
ذ
ال
=(münasebetsizliğe)
َُون
َ َِين
ebeliğine
dalanları
dalanları =فِيhakkında
gördüğünde
=آيَاتِنَاayetlerimiz ض
ْ =فَأَع ِْرyüz çevir (bu adamlar) başka
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan = َحت َّ ٰىkadar
bir söze geçinceye kaضوا
ُ =يَ ُخوonlar geçinceye
dar yanlaَ =başka rından
 َحدِيث..=فِيbir söze غي ِْر ِه
uzaklaş.
Eğer şeytan
= َو ِإ َّماeğer
sana yanlarından
=يُ ْن ِس َينَّ َكsana (bunu) unutturursa
kalkmayı
َ ش ْي
َّ =الşeytan ت َ ْقعُ ْد..=فَ ََلoturma unutturursa,
ُ ط
ان
hatırladıkِ =hatırladıktan tan sonra
َ=بَ ْعدsonra الذ ْك َر ٰى
sakın o za= َم َعberaber = ْالقَ ْو ِمtopluluğuyla
limler ile birlikte oturma.
َّ =zalimler
َالظا ِل ِمين
..

..

..

..

..

..

..

birinize
ölüm gelince; elçilerimiz bir
eksiklik
yapmaksızın
onun canını alırlar.
Sonra onlar, gerçek mevlalarına
döndürülürler.
Dikkat
edin; hüküm
O´nundur
. Ve; O
hesab görenlerin
en
sü´ratlisid
ir.
De ki: Karanın ve
denizlerin
karanlıklarından
sizi, kim
kurtarır?
Siz, gizlice O´na
yalvarır
yakarırsınız. Bizi
bundan
kurtarırsa; andolsun
şükredenlerden
olacağız.

De ki: Üstünüzden
ve altınızdan
size azab
göndermeye, sizi
fırka fırka
yapıp kiminizin
hıncını
kimine
tattırmaya
Kadir
olan
O´dur.
Bak; onlar iyice
anlasınlar
diye ayetlerimizi
nasıl
açıklıyoruz.

Her haberin kararlaşmış bir
zamanı
vardır.
Siz de
yakında
bileceksiniz.
Ayetlerimizi çekişmeye
dalanları
gördüğün
vakit; onlar başka
bir söze
geçinceye kadar,
kendilerinden
yüzçevir.
Eğer şeytan sana
unutturursa; hatırladıktan
sonra, artık zalimler güruhu ile
oturma.
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Gerçi gü- çünkü Allaha
= َو َماyoktur
nahlardan karşı sorumsakınanlara luluklarının
=korunanlara
َ َيتَّقُون,, َالَّذِين,,علَى
َ
onların he- bilincinde
sabından olanlar onْ
سابِ ِه ْم
َ  ِح,,= ِمنonların hesabından
hiçbir so- lardan hiçbir
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنbir sorumluluk = َو ٰ َل ِك ْنama rumluluk şekilde medüşmez.
sul değildir= ِذ ْك َر ٰىbir hatırlatmak lazımdır
Fakat söz ler. Böyleleri
olan sadece (gü=لَ َعلَّ ُه ْمbelki َ= َيتَّقُونkorunurlar diye konusu
hatırlatma- nahkarlara)

Allah´tan
sakınanlara; onların hesabından bir
şey yoktur, fakat
bir öğüttür. Olur
ki, sakınırlar.

َوذَ ِر
الَّذِينَ ات َّ َخذُوا
دِي َن ُه ْم
لَ ِعبًا
َولَ ْه ًوا
َوغ ََّرتْ ُه ُم
ُ ْال َحيَاة
الدُّ ْنيَا
َوذَ ِك ْر
ِب ِه
س َل
َ أ َ ْن ت ُ ْب
نَ ْفس
بِ َما
ْ َسب
ت
ْس
َ َك
َ لَي
لَ َها
ُون
ِ ِم ْن د
ِ َّ
اّٰلل
َو ِلي
ش ِفيع
َ َو َل
َو ِإ ْن
ت َ ْعد ِْل
ُك َّل
عدْل
َ
َل يُؤْ َخ ْذ
ِم ْن َها
أُو ٰلَئِ َك
الَّذِينَ أ ُ ْب ِسلُوا
بِ َما
سبُوا
َ َك
لَ ُه ْم
ش ََراب
ِم ْن َح ِميم
عذَاب
أ َ ِليم
َ َو
بِ َما
ََكانُوا يَ ْكفُ ُرون

Bırak o
dinlerini
oyun ve
eğlence
edinenleri; dünya
hayatının
aldattığı
kimseleri.
Sen,
onunla
öğüy ver
ki Allah´tan
başka
dostu ve
şefaatçısı
olmayan
bir kimse;
kazandığından
ötürü yok
olmasın.
O, bütün
varını fidye olarak
verse de
kabul
olunmaz.
İşte onlar,
kazandıklarından
ötürü yok
olanlardır.
Küfür
edegeldiklerinden dolayı onlara,
kaynar
sudan
içecek ve
elim bir
azab vardır.
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dır... Ola ki, nasihatte busakınırlar. lunmakla yükümlüdürler,
belki böylece
berikiler Allaha karşı
sorumluluklarının bilincine
varırlar.
Dinlerini
Dünya haya=bırak
oyun- eğ- tının rahatına
lence konu- dalarak eğ..
=yerine koyanları
su yapan ve lenceyi ve
dünya ha- geçici zevk=dinlerini
=oyun
yatına alda- leri dinleri
=ve eğlence
nan kimse- haline getileri bırak da ren kimseleri
=ve aldattığı kimseleri
Kur´an ara- kendi haline
cılığı ile şu- bırak; ama
=hayatının
=dünya
nu hatırlat bu durumda
ki, eğri dav- (onlara) ha=öğüt ver
=o (Kur’an) ile
ranışlarının, tırlat ki (ahigünahları- rette) her in.. =helake gitmemesi için
nın tutsağı san yaptığı
olan kimse yanlışlardan
=bir kişi
=dolayı
ne Allah dı- (ve haksızlıklardan) dola=kazandığından
=olmaz şında bir
yardım edici yı rehin tutu=onun
..
=başka
ve ne de bir lacak ve
aracı bula- kendisini ne
=Allah’tan
=ne bir dostu
bilir. Eğer o Allaha karşı
bütün varını koruyacak,
..
=ne de bir yardımcısı
fidye olarak ne de kayırıp
ortaya koy- kollayacak
=eğer
=verse de
sa kabul
bir kimse buedilmez.
lunmayacak=her türlü
=fidyeyi
tır. Ve düşünülebilecek
.. =kabul edilmez
=ondan
her türlü fid=işte onlar
yeyi vermek
istese bile bu
..
=helake uğramışlardır
kendisinden
kabul edil=dolayı
=kazandıklarından
meyecektir.
İşte yaptıkları
=onlar için vardır
=bir içki
yanlışlardan
dolayı rehin
..
=kaynar sudan
tutulacak
olanlar bu
=ve bir azab
=acı
(gibi insan)lardır;
=dolayı
onlar için
..
=inkârlarından
(ahirette) yakıcı bir ümitsizlik iksiri
vardır ve onları, hakikati
inatla inkar
ettikleri için
şiddetli bir
azap beklemektedir.
De ki; «Al- De ki: Biz,
=de ki
=mi yalvaralım?
lah´ı bırakıp Allahın yeribize ne ya- ne bize ne
,,
=başka
=Allah’tan
rar ve ne de faydası dozarar do- kunan ne de
=şeylere
kundurazarar verebi,, =bize yarar vermeyen
mayan put- len şeylere
lara mı yal- mi yalvara,,
=ve zarar vermeyen
varırım? Al- lım? Ve Allah
lah bizi doğ- bizi doğru
=ve döndürülüp
=üzerinde ru yola ilet- yola ilettikten
tikten sonra sonra topuk=ökçelerimiz
=sonra
tekrar geri- larımızın
ye mi döne- üzerinde ge,, =bizi doğru yola ilettikten
lim? Tıpkı risin geri mi
arkadaşları dönelim?
=Allah
=gibi mi?
tarafından Tıpkı kendi´bize gel´ sini doğru
=ayartarak
diye doğru yola çağıran
=şeytanların
yola çağrıl- arkadaşları
dığı halde, (uzaktan) Bi,,
=çölde bıraktıkları
şeytanlar zimle gel! ditarafından ye seslendik=şaşkın bir halde
=kimse
ayartılıp çöl leri halde
ortasında şeytanların
=arkadaşlarının ise
şaşkın bıra- ayartmasına
kılan kimse kapılıp dün=çağırdıkları
gibi mi ola- yevi zevkler
lım? De ki; peşinde körü
,,
=doğru yola
«Doğru kı- körüne koş=Bize gel! diye
=de ki
lavuzluk, Al- turan kimse
lah´ın kıla- gibi (mi ola=muhakkak
=yol gösterme
vuzluğudur, lım?) De ki:
bize alemle- Şüphe yok ki
=Allah’ın
=ancak
rin Rabbine Allahın rehteslim ol- berliği, yega=yol göstermesidir
mamız em- ne rehberlikredildi.»
tir; ve biz,
=bize emredilmiştir
kendimizi bütün alemlerin
=teslim olmamız
=Rabbine
Rabbine teslim etmekle
=alemlerin
emrolunduk,
..
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قُ ْل
عو
ُ أَنَ ْد
ِ َّ
ُون
اّٰلل
ِ ِم ْن د
َما
َل َي ْنفَعُنَا
ض ُّرنَا
ُ ََو َل ي
َُّونُ َرد
علَ ٰى
َ
أ َ ْعقَا ِبنَا
ََب ْعد
ِإ ْذ َهدَانَا
َكالَّذِي
َّ
ُاّٰلل
ُا ْست َ ْه َوتْه
َّ ال
ُ اط
ين
ِ ش َي
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
ُلَه
ََحي َْران
ص َحاب
ْ َأ
ُعونَه
ُ يَ ْد
إِلَى ْال ُهدَى
ائْتِنَا
قُ ْل
ِإ َّن
ُهدَى
ِ َّ
اّٰلل
ُه َو
ْال ُهدَ ٰى
َوأ ُ ِم ْرنَا
ِلنُ ْس ِل َم
ب
ِ ِل َر
َْالعَالَ ِمين
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İbn Kesir

= َوأ َ ْنve ayrıca =أَقِي ُمواkılın
َ ص ََلة
َّ =الnamazı
ُ= َواتَّقُوهve O’ndan korkun = َو ُه َوO’dur
 ِإلَ ْي ِه..=الَّذِيhuzuruna
َ=ت ُ ْحش َُرونvarıp toplanacağınız
..

..

..

..

..

Ayrıca bize
«namazı kılınız ve Allah´dan
korkunuz»
diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız
O´dur.

namazlarımızda dikkatli ve devamlı
olmakla ve
kendimizi
Ona karşı
sorumluluk
bilinci içinde
tutmakla:
Çünkü hepimiz sonunda
Onun huzurunda toplanacağız.

De ki: Allah´ı bırakıp da bize fayda
ve zarar
veremeyen şeylere mi
yalvaralım? Allah
bizi hidayete erdirdikten
sonra arkadaşları;
bize gel,
diye doğru yola
çağırırken; şeytanların
saptırıp
şaşkın bir
halde çöle düşürmek istedikleri
kimse gibi
ökçelerimizin üstünden
gerisin
geri mi
dönelim?
De ki: Allah´ın hidayeti,
asıl hidayetin
kendisidir. Ve
biz; alemlerin
Rabbına
teslim
olmakla
emrolunduk.
Ve bir de
namaz kılın ve
O´ndan
korkun
diye.
O´dur
kendisine
varıp toplanacağınız.

Kelime Meali
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= َو ُه َوO’dur َ َخ َلق,,=الَّذِيyaratan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
ق
ِ =بِ ْال َحhak (ve hikmet) ile = َو َي ْو َمgün
= َيقُو ُلdediği = ُك ْنOl!
ُ =فَ َي ُكoluverir ُ =قَ ْولُهsözü
ون
= ْال َح ُّقhaktır ُ= َولَهO’nundur
ُ= ْال ُم ْلكmülk =يَ ْو َمgün de
=يُ ْنفَ ُخüfleneceği ور
ُّ ال,,= ِفيSur’a
ِ ص
عا ِل ُم
ِ = ْالغَ ْيgizliyi
َ =bilendir ب
َّ = َوالve açığı = َو ُه َوO
ِش َهادَة
= ْال َح ِكي ُمhükümdardır
ير
ُ = ْال َخ ِبherşeyi haber alandır
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.
74

,,

= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
= ِإب َْرا ِهي ُمİbrahim = ِْل َ ِبي ِهbabası
=آزَ َرAzer’e ُ=أَتَت َّ ِخذmi ediniyorsun?
صنَا ًما
ْ َ =أputları ً=آ ِل َهةtanrılar
= ِإنِيdoğrusu ben
اك
َ =أ َ َرseni görüyorum
= َوقَ ْو َم َكve kavmini =فِيiçinde
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينaçık
..
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..

..

..

..
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece
=نُ ِريbiz gösteriyorduk ki
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’e
وت
َ = َملَ ُكmelekutunu
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin َ= َو ِل َي ُكونolsun
َ ْال ُموقِنِين,, َ= ِمنkesin inananlardan

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

Gökleri ve Odur gökleri
yeri gerçe- ve yeri (değe dayalı runi) bir haolarak yara- kikate göre
tan O´dur. yaratmış
Her şey
olan. O ne
«Ol» dediği zaman Ol!
gün oluve- dese emri
rir. Sözü
derhal yerine
gerçektir. gelir; ve
Sur´a üflen- (mahşer) bodiği gün,
rusu çalındıegemenlik ğı Gün hüO´nun teke- kümranlık yilindedir. O ne Onun olagizli- açık caktır. O, yaher şeyi bi- ratılmışların
lir, O hikmet idraklerini
sahibidir ve aşan şeyleri
her şeyden de, onların
haberdardır. duyuları veya
akılları ile
kavrayabileceklerini de
bilir: yalnızca
Odur gerçek
hikmet sahibi, her şeyden haberdar
olan.
Hani İbra- Ve bir zaman
him, babası İbrahim baAzer´e dedi bası Azere
ki; «Sen
(şöyle) deputları ilâh mişti: Sen
mı ediniyor- putları ilah
sun? Ben mı ediniyorgerçekten sun? Görügerek senin yorum ki sen
ve gerekse ve halkın
kavminin
açık bir saaçık bir sa- pıklık içindepıklık içinde siniz!
olduğunuzu
görüyorum.»

O´dur,
gökleri ve
yeri hak
ile yaratan.
O´nun; ol,
dediği
gün; hemen olur.
O´nun
sözü haktır. Sur´a
üfleneceği gün de
mülk
O´nundur
. Görülmeyeni
de, görüleni de bilir. Ve O;
Hakim´dir,
Habir´dir.

Biz İbrahim´e göklerin ve yerin görkemli
egemenlik
mekanizmasını böylece gösteriyorduk ki,
o kesin
inançlılardan olsun.

Böylece Biz
İbrahime,
(Allahın) gökler ve yer
üzerindeki
güçlü hükümranlığı ile
ilgili (ilk) kavrayışı kazandırdık, ki kalben mutmain
olan kimselerden olsun.

=فَلَ َّماne zaman ki = َج َّنbasınca
علَ ْي ِه
َ =üzerine =اللَّ ْي ُلgece
(= َرأ َ ٰىİbrahim) gördü = َك ْو َكبًاbir yıldız
=قَا َلdedi = ٰ َهذَاbudur = َر ِبيRabbim
=فَلَ َّماne zaman ki =أَفَ َلyıldız batınca
=قَا َلdedi ُّأ ُ ِحب..= َلsevmem
َ= ْاْلفِلِينbatanları

Gece karanlık basınca bir
yıldız gördü
ve «Rabbim
budur» dedi. Fakat
yıldız batınca «Batanları sevmem» dedi.

 َرأَى,,=فَلَ َّماgörünce = ْالقَ َم َرAy’ı
ً از
غا
ِ َ=بdoğarken =قَا َلdedi
= ٰ َهذَاbudur = َر ِبيRabbim
أَفَ َل,,=فَلَ َّماO da batınca =قَا َلdedi
=لَئِ ْنeğer
يَ ْه ِدنِي,,=لَ ْمbana doğru yolu göstermesey
di ر ِبي
َ =Rabbim
= َْل َ ُكون ََّنelbette olurdum
 ْالقَ ْو ِم,, َ= ِمنtopluluktan
َ=الضَّالِينsapan

Arkasından
ayı doğarken görünce «Rabbim
budur» dedi. Fakat o
da batınca
«Eğer Rabbim beni
doğru yola
iletmeseydi,
kuşkusuz
sapıklardan
biri olurdum» dedi.

Sonra, gece
onu karanlığı
ile örttüğü
zaman (gökte) bir yıldız
gördü (ve)
haykırdı: İşte
benim Rabbim bu! Ama
yıldız kaybolunca, Ben
batan şeyleri
sevmem! diye söylendi.
Sonra, ayın
doğduğunu
görünce, İşte
benim Rabbim bu! dedi.
Ama ay da
batınca,
Gerçekten,
eğer Rabbim
beni doğru
yola iletmezse ben kesinlikle sapkınlığa düşmüş
kimselerden
olurdum! dedi.
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sonra Sonra, güneَّ =الgüneşi Daha
 َرأَى..=فَلَ َّماgörünce س
َ ش ْم
güneşi do- şin doğduğarken gö- ğunu görünً غة
َ از
ِ َ=بdoğarken =قَا َلdedi
rünce
ce, İşte be= ٰ َهذَاbudur = َر ِبيRabbim = ٰ َهذَاbu «Rabbim nim Rabbim
budur, bu bu! Bu (hep=أ َ ْكبَ ُرdaha büyük
daha büsinin) en büyüktür» de- yüğü! diye
ْ َأَفَل..(=فَلَ َّماO da) batınca =قَا َلdedi ki di. Fakat o haykırdı.
ت
da batınca Ama o (da)
قَ ْو ِم..= َياEy kavmim = ِإنِيben
«Ey kavkaybolunca:
mim, ben Ey halkım!
=بَ ِريءuzağım = ِم َّماşeylerden
sizin Allah´a diye seslenortak koştu- di, Bakın, siُ
ُ
َ=ت ْش ِركونsizin ortak koştuğunuz
ğunuz put- zin yaptığınız
..
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= ِإنِيben ُ= َو َّج ْهتçevirdim
ي
َ = َو ْج ِهyüzümü
َ َف,,= ِللَّذِيyoktan var edene
ط َر
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َح ِنيفًاtamamen
= َو َماve artık değilim =أَنَاben
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنortak koşanlardan
,,
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ُ= َو َحا َّجهonunla tartışmaya girişti
ُ=قَ ْو ُمهkavmi =قَا َلdedi ki
..

..

..

..

lardan uza- gibi, Allahtan
ğım.»
başkasına
ilahlık yakıştırmak benden uzak olsun!
Ben yüzü- Bakın, ben
mü, dosbatıl olan her
doğru bir
şeyden uzak
şekilde,
durarak yügökleri ve zümü gökleri
yeri yoktan ve yeri var
var edene eden Allaha
yönelttim, çevirmekteben O´na yim; ve ben
ortak koOndan başşanlardan kasına ilahlık
değilim.
yakıştıranlardan değilim!
Kavmi
Ve (sonra)
onunla tar- halkı onunla
tışmaya gi- tartışmaya
rişti, bunun girdi. (Bunun
üzerine on- üzerine) on-

Hani İbrahim,
babası
Azer´e
demişti ki:
Sen, putları tanrı
mı ediniyorsun?
Doğrusu
ben, seni
ve kavmini apaçık bir
sapıklık
içinde görüyorum.
İşte böylece yakınen bilenlerden
olması
için Biz,
İbrahim´e
göklerin
ve yerin
melekutunu gösteriyorduk.
Gece
bastırınca; bir
yıldız
görmüş:
Bu mu
benim
Rabbım?
demiş. O,
batınca
da: Ben,
batanları
sevmem,
demişti.
Sonra ayı
doğarken
görünce:
Bu mu
benim
Rabbım?
demiş. O
da batınca: Eğer
Rabbım
beni hidayete
erdirmeseydi;
muhakkak sapanlar
güruhundan olurdum, demişti.
Sonra
güneşi
doğarken
görünce:
Bu mu
benim
Rabbım?
Bu daha
büyük
demiş.
Ama batınca: Ey
kavmim,
ben sizin
şirk koştuğunuz
şeylerden
uzağım,
demişti.
Doğrusu
ben, gerçekten
yüzümü
bir muvahhid
olarak
gökleri ve
yeri yaratana çevirdim ve
ben, müşriklerden
değilim.
Kavmi,
onunla
tartoşmaya girişti.
Demişti

Kelime Meali
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İbn Kesir

dedi ki; lara: Beni
ki: Beni
وني
ِ =أَت ُ َحا ُّجbenimle tartışıyor musunuz? lara
«Allah beni doğru yola doğru yodoğru yola ileten O iken la iletmişِ َّ =Allah
= ِفيhakkında اّٰلل
iletmişken benimle Al- ken; Allah
sizler,
lah hakkında hakkında
ْ= َوقَدmuhakkak
O´nun hak- hala tartışı- mı benimkında be- yor musule tartışıان
ِ َ= َهدbeni doğru yola iletmiş iken
nimle tar- nuz? Ama
yorsuَاف
ُ أَخ..= َو َلben korkmam
tışmaya mı Ondan başka nuz?
kalkışıyor- ilahlık yakış- O´na şirk
= َماşeylerden
sunuz? Ben tırdığınız
koştuklaO´na
koştuhiçbir
şeyden
rınızdan
َ=ت ُ ْش ِر ُكونsizin ortak koştuğunuz
ğunuz or- korkmuyo- korkmam.
taklardan rum, (zira
Meğer ki,
= ِب ِهO’na = ِإ َّلancak
korkmam. hiçbir kötülük Rabbım
 َيشَا َء..=أ َ ْنdilediği olur = َر ِبيRabbimin Meğer ki, bana do- bir şey diRabbim
kunmaz)
lemiş olhakkımda Rabbim di- sun.
ش ْيئًا
َ =şeyler = َو ِس َعkuşatmıştır
bir şey di- lemedikçe. Rabbım,
= َربِيRabbim ش ْيء
َ ..= ُك َّلherşeyi lemiş olsun. Rabbim her ilimce
Rabbimin şeyi bilgisi ile herşeyi
= ِع ْل ًماbilgice
bilgisi her kuşatır; peki kuşatmışkuşat- bunu hiç dü- tır. Hala
َتَتَذَ َّك ُرون..=أَفَ ََلHala öğüt almıyor musu şeyi
mıştır. Halâ şünmüyor
düşünüp
..
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ْف
ُ =أَخben korkarım
َ = َو َكيnasıl َاف
= َماşeylerden
=أ َ ْش َر ْكت ُ ْمsizin ortak koştuğunuz
َتَخَافُون,,= َو َلkorkmuyorsunuz da
=أَنَّ ُك ْمsiz =أ َ ْش َر ْكت ُ ْمortak koşmaktan
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’ın = َماşeyleri
يُن َِز ْل,,=لَ ْمindirmediği = ِب ِهhakkında
َ س ْل
علَ ْي ُك ْم
ُ =hiçbir delil
َ =size طانًا
ي
ُّ َ =فَأşimdi hangisi
= ْالفَ ِريقَي ِْنiki topluluktan
=أ َ َح ُّقdaha layıktır
=بِا ْْل َ ْم ِنgüvende olmağa =إِ ْنeğer
َت َ ْعلَ ُمون,,= ُك ْنت ُ ْمbiliyorsanız
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.
82

آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
سوا
ُ يَ ْل ِب..= َولَ ْمve bulamayanlar
= ِإي َمانَ ُه ْمimanlarını
ُ ِ=بbir haksızlıkla =أُو ٰلَئِ َكişte
ظ ْلم
=لَ ُه ُمonlarındır = ْاْل َ ْم ُنgüven
= َو ُه ْمve onlardır
َ= ُم ْهتَد ُونdoğru yolu bulanlar da
..

..

..

..
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musunuz?

İman edenler ve bu
imanlarına
zulüm karıştırmayanlar
var ya, güven işte onlar içindir,
doğru yolda
olanlar onlardır.

İmana ermiş
olan ve zulüm işleyerek
imanlarını
karartmayanlar, işte onlardır güven
içinde olacak
olanlar, çünkü doğru yolu bulanlar
onlardır! dedi.

..

Allahtan
başka taptıklarınızdan
neden korkayım, Allah
size yüce katından hakkında hiçbir
şey indirmemişken Ondan başka
varlıklara
ilahlık yakıştırmaktan
korkmuyorsanız? O
halde (söyleyin bana,)
eğer (cevabını) biliyorsanız: İki taraftan hangisi kendini
daha emin
hissedebilir?

,,

,,

,,

= َو َو َه ْبنَاbiz hediye ettik ُ =لَهona
َ= ِإ ْس َحاقİshak’ı
وب
َ ُ= َو َي ْعقve Yakub’u da
= ُك ًَّلhepsine de
= َهدَ ْينَاdoğru yolu gösterdik
= َونُو ًحاNuh’a = َهدَ ْينَاyol göstermiştik
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
ذ ُ ِريَّتِ ِه..= َو ِم ْنve onun soyundan
َ=دَ ُاوودDavud’a
َسلَ ْي َمان
ُ = َوSüleyman’a
ُّوب
ُ = َويُوYusuf’a
َ = َوأَيEyyub’a ف
َ س
س ٰى
َ = َو ُموMusa’ya
ََارون
ُ = َوهve Harun’a da
= َو َك ٰذَ ِل َكböylece
=ن َْج ِزيbiz ödüllendiririz
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

Biz O´na
İshak´ı ve
Yakub´u
armağan ettik. Hepsini
doğru yola
ilettik. Daha
önce de
Nuh´u ve
O´nun soyundan gelen Davud´u, Süleyman´ı,
Eyyub´u,
Yusuf´u,
Musa´yı ve
Harun´u
doğru yola
iletmiştik.
Biz iyileri işte böyle
mükâfatlandırırız.

Biz ona İshakı ve Yakubu bağışladık; ve her
birini, daha
önce Nuhu
ilettiğimiz gibi
doğru yola
ilettik. Onun
neslinden
Davuda, Süleymana,
Eyyuba, Yusufa, Musaya
ve Harun(a
peygamberlik
bağışladık):
işte iyilik yapanları böyle
ödüllendiririz;

= َوزَ َك ِريَّاZekeriyya’ya
= َو َي ْح َي ٰىYahya’ya س ٰى
َ = َو ِعيÎsa
اس
َ َ= َوإِ ْليve İlyas’a da = ُكلhepsi
َصا ِل ِحين
َّ ال,, َ= ِمنiyilerden idi

Zekeriyya´yı, Yahya´yı, İsa´yı
ve İlyas´ı da
doğru yola
ilettik. Hepsi
de iyilerdendi.
İsmail´i, elYesa´yı,
Yunus´u ve
Lût´u da
doğru yola
ilettik. Hepsini de
alemlere
üstün kıldık.

ve Zekeriyaya, Yahyaya,
İsaya ve İlyas(a da):
onların hepsi
dürüst ve erdemli kimselerdi;
ve İsmaile,
Elyesaya,
Yunusa ve
Lut(a da). Ve
Biz onlardan
her birini diğer insanlara
üstün kıldık;

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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öğüt almayacak
mısınız?
Hem siz;
Allah´ın
size hiçbir
delil ve
bürhan
indirmediği şeyleri O´na
şirk koşmaktan
korkmazken; kendisine şirk
koştuğunuz şeylerden
ben nasıl
korkarım?
Şimdi, bu
iki zümreden
hangisi
emin olmaya daha layıktır? Eğer
biliyorsanız.
İman
edenler,
imanlarını
zulüm ile
bulaştırmayanlar,
işte onlaradır emniyet. Ve
işte onlar,
hidayete
ermiş
olanlardır.

Bu bizim
İşte bu, hal- İşte bu,
= َو ِت ْل َكişte bunlar
kesin kanı- kına karşı
bizim
tımızdır,
(kullanmak hüccetiُ= ُح َّجتنَاhüccetlerimizdir
onu kavmi- üzere) İbra- mizdir.
ne karşı İb- hime verdi- Onu
=آت َ ْينَاهَاverdiğimiz يم
ه
ا
ْر
ب
إ
=İbrahim’e
ِ
َ
ِ
َ
rahim´e
ğimiz muha- kavmine
َ
علَ ٰى
=karşı
ه
م
و
ق
=kavmine
verdik.
Biz
keme tarzı- karşı İbِ
ِ
َ
ْ
dilediğimizin mızdı: (çün- rahim´e
=ن َْرفَ ُعyükseltiriz =دَ َر َجاتderecelerle derecesini kü) dilediği- verdik.
kat kat yük- miz kimseyi Dilediği= َم ْنkimseyi =نَشَا ُءdilediğimiz
seltiriz. Hiç derecelerle mizi dekuşkusuz yüceltiriz.
recelerle
= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
Rabbin
Şüphe yok ki yükseltihikmet sa- Rabbiniz
riz. Ve
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
hibi ve her hikmet sahi- muhakşeyi bilen- bidir, her şeyi kak ki
ع ِليم
َ =bilendir
dir.
bilendir.
Rabbın;
,,

,,
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..

düşünmüyor musunuz?»
Sizler Allah´ın haklarında size
hiçbir kanıt
indirmemiş
olduğu putları O´na ortak koşmaktan korkmazken,
ben sizin
O´na koştuğunuz ortaklardan
nasıl olur da
korkarım?
Eğer biliyorsanız,
söyleyin
bakayım, bu
iki gruptan
hangisi güvenli olmaya daha
lâyıktır?

= َوإِ ْس َما ِعي َلİsmail’e س َع
َ َ= َو ْاليelYesa’a س
َ ُ= َويُونYunus’a
ً = َولُوve Lût’a da = َو ُك ًَّلhepsini
طا
=فَض َّْلنَاüstün kıldık
..

..

..

..

Hakim,
Alim´dir.
Ve Biz,
ona İshak´ı ve
Ya´kub´u
ihsan ettik. Her
birini hidayete
erdirdik.
Daha önce de
Nuh´u ve
onun soyundan
Davud´u,
Süleyman´ı,
Eyyub´u,
Yusuf´u,
Musa´yı
ve Harun´u hidayete
erdirdik.
İşte böyle
mükafaatlandırırız
ihsan
edenleri.
Zekeriyya´yı,
Yahya´yı,
İsa´yı ve
İlyas´ı da.
Hepsi salihlerdendir.
İsmail´i,
el-Yesa´ı,
Yunus´u
ve Lüt´u
da. Her
birini
alimlerden üstün
kıldık.
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İbn Kesir

َ ْال َعالَ ِمين..علَى
َ =alemlere
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Bunlardan
آ َبائِ ِه ْم,,= َو ِم ْنbabalarından
bazılarının
babalarını,
= َوذ ُ ِريَّا ِت ِه ْمçocuklarından
soylarından
ْ
= َوإِخ َوانِ ِه ْمve kardeşlerinden bazılarını d gelenleri ve
kardeşlerini
ُ اجتَ َب ْينَا
a ه ْم
de seçip
ْ = َوonları seçtik
doğru yola
= َو َهدَ ْينَا ُه ْمve onları ilettik
ilettik.
ص َراط
ِ ,,=إِلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= ٰذَ ِل َكİşte bu = ُهدَىhidayetidir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =يَ ْهدِيdoğru yola iletir
=بِ ِهbununla يَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
 ِع َبا ِد ِه..= ِم ْنkullarından = َولَ ْوeğer
=أ َ ْش َر ُكواortak koşsalardı
َ ِ=لَ َحبboşa giderdi ع ْن ُه ْم
ط
َ =onlar
= َماşeyler = َكانُواoldukları
َ= َي ْع َملُونyaptıkları
..

..

..

..

..

..
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=أُو ٰلَئِ َكİşte onlar
آت َ ْينَا ُه ُم,, َ=الَّذِينverdiğimiz kimselerdir
اب
َ َ = ْال ِكتKitap = َو ْال ُح ْك َمhüküm
َ = َوالنُّب َُّوةve peygamberlik =فَإ ِ ْنeğer
= َي ْكفُ ْرinkâr ederse = ِب َهاbunları
= ٰ َهؤ َُل ِءşimdi şunlar =فَقَ ْدmuhakkak
= َو َّك ْلنَاbiz vekil bırakmışızdır
= ِب َهاbunlara =قَ ْو ًماbir toplumu
 ِب َها,,سوا
ُ =لَ ْيbunları etmeyecek
َ=بِ َكافِ ِرينinkâr
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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İşte bu Allah´ın doğru
yoludur, dilediği kullarını ona iletir. Eğer onlar da Allah´a ortak
koşsalardı,
yapmış oldukları bütün iyilikler
boşa giderdi.

Bunlar kendilerine kitap, egemenlik ve
peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer
şu adamlar
bunları
inkâr ederlerse onlara, kendilerini inkâr
etmeyen
başka bir
topluluğun
desteğini
sağlarız.

Onların atalarından, çocuklarından
ve kardeşlerinden bazısı(nı da aynı
şekilde yücelttik), onları(n hepsini)
seçtik ve
dosdoğru bir
yola yönelttik.
Bu, Allahın
rehberliğidir:
O, bununla
kullarından
kimi dilerse
onu doğru
yola ulaştırır.
Onlar, Allahtan başka
şeylere ilahlık yakıştırmış olsalardı,
o ana kadar
yaptıkları bütün (iyi) şeyler gerçekten
boşa gitmiş
olurdu:
(Ama) Biz,
onlara vahyi,
sağlam muhakemeyi ve
peygamberliği bahşettik.
Ve şimdi
inançsızlar
bu hakikatleri
inkar etmeyi
tercih edebilirler, (ama
bilin ki) Biz
onları, asla
reddetmeyecek olan insanlara bahşetmekteyiz;

İşte onlar Allahın doğru
=أُو ٰلَئِ َكİşte onlar
Allah´ın
yola ulaştırdoğru
yola
dığı insanlaَّ
 َهدَى.. َ=الذِينhidayet ettikleridir
ilettiği kim- ra. Öyleyse
َّ =Allah’ın =فَبِ ُهدَا ُه ُمonların yoluna selerdir. onların rehُاّٰلل
Sen de on- berliğine uy
=ا ْقت َ ِد ْهuy =قُ ْلde ki
ların yolunu (ve) de ki:
izle ve de Sizden bu
أَسْأَلُ ُك ْم..= َلsizden istemiyorum
ki; «Ben bu (hakikat bilKur´an´a
gisi) için hiçعلَ ْي ِه
َ =ona karşılık =أ َ ْج ًراbir ücret
karşılık siz- bir karşılık isden hiçbir temiyorum.
 ُه َو..= ِإ ْنO = ِإ َّلsadece
ücret iste- Unutmayın ki
o o bütün inْ
= ِذ ْك َر ٰىbir öğüttür َ= ِلل َعالَ ِمينalemlere miyorum,
bütün alem- sanlığa bir
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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lere yönelik
bir hatırlatmadan başka bir şey
değildir.»
Allah’ı ge,,
=tanıyamadılar
=Allah’ı
reği gibi tanıyamadık=hakkıyla
=O’nun kadrini
ları için: “Allah hiçbir
=zira
=dediler
insana bir
,, =indirmedi
=Allah
şey indirmemiştir”
,,
=insana
dediler. De
ki: “Mu,,
=bir şey
=de ki
sa’nın insanlara nur
=kim
=indirdi
ve yol gösterici olarak
=Kitabı
getirdiği Kitab’ı kim in,,
,,
=getirdiği
dirdi? Ki siz
onu parça
=Musa’nın
=nur
parça kağıt=ve yol gösterici olarak
lar haline
getirip işini=insanlara
ze geleni
açıklandınız
=siz onu haline getirip
ve çoğunu
gizlediniz.
=parça parça kağıtlar
Atalarınızın
da, sizin de
=gösteriyorsunuz
bilmediğiniz
şeyler size
=ve gizliyorsunuz
onunla öğ=çoğunu da
retilmiştir.”
Sen “Allah”
=ve size öğretildiği
=şeylerin de, sonra
da onları
,, =bilmediği
=ne sizin
daldıkları
sapıklıkta
,,
=ne de babalarınızın
bırak, oyalana dur=de
=Alah
=sonra
sunlar.
=bırak onları

َو َما قَدَ ُروا
اّٰلل
َ َّ
َح َّق
قَد ِْر ِه
ِإ ْذ
قَالُوا
َما أ َ ْنزَ َل
َّ
ُاّٰلل
علَ ٰى بَشَر
َ
ش ْيء
قُ ْل
َ ِم ْن
َم ْن
أ َ ْنزَ َل
اب
َ َ ْال ِكت
الَّذِي َجا َء بِ ِه
س ٰى
ورا
ً ُن
َ ُمو
َو ُهدًى
اس
ِ َِّللن
ُت َ ْج َعلُونَه
يس
ِ قَ َر
َ اط
ت ُ ْبدُو َن َها
ََوت ُ ْخفُون
يرا
ً َك ِث
ع ِل ْمت ُ ْم
َما
ُ َو
لَ ْم ت َ ْعلَ ُموا
أ َ ْنت ُ ْم
َو َل آ َبا ُؤ ُك ْم
اّٰللُ قُ ِل
ث ُ َّم
َّ
ذَ ْر ُه ْم
ض ِه ْم
ِ خ َْو,,=فِيdaldıkları bataklıkta
َ= َي ْل َعبُونoynayadursunlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

öğütten ibarettir!

Nitekim onlar, Allah insana hiçbir
şey vahyetmemiştir!
derken Allahı
gereği gibi
kavramadıklarını göstermişlerdir.
De ki: Kim
indirdi Musanın insanlara
bir ışık ve
rehber olarak
getirdiği ve
sizin (sırf)
kağıt parçaları olarak
gördüğünüzü, (o kadar)
çok gizlediğiniz halde
bir gösteri
aracı yaptığınız o ilahi
kelamı? Halbuki (onunla)
size ne sizin
ne de atalarınızın bilmediği şeyler
öğretilmişti.
Allah (o ilahi
kelamı vahyetmiştir)!
de; ve sonra
da bırak, onlar boş laflarla oyalanıp
dursunlar.

,,
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= َو ٰ َهذَاbu da = ِكتَابbir Kitaptır
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهindirdiğimiz
ارك
َ َ= ُمبfeyz kaynağı
ُ صد
ِق
َ = ُمdoğrulayıcı
يَدَ ْي ِه.. َبَيْن..=الَّذِيve kendinden öncekini
..

..

..

..

..

..

Bu Kur´an,
anakent
Mekke ile
bu kentin
çevresinde
yaşayanları
uyarasın diye sana indirdiğimiz,
kendinden

(Ve) bu da,
bütün kentlerin atasını ve
çevresinde
oturan herkesi uyarman
için yücelerden indirdiğimiz bir ilahi
kelamdır,

Onların
babalarından,
zürriyetlerinden,
kardeşlerinden
kimini de.
Onları
seçtik ve
onları
dosdoğru
yola ilettik.
İşte bu;
Allah´ın,
hidayetidir ki kullarından
dilediğini
onunla
hidayete
erdirir.
Eğer onlar da şirk
koşsalardı yapageldikleri
şeyler
boşa çıkardı.
Onlar;
kendilerine kitab,
hikmet ve
peygamberlik
verdiklerimizdir.
Şimdi
bunlar,
onları tanımayıp
da küfrederlerse;
Biz, onu
inkar etmeyen bir
kavmi
buna vekil kılmışızdır.
İşte bunlar; Allah´ın hidayet ettikleridir.
Öyleyse
sen de
onların
hidayetine uy. De
ki: Ben
bunlara
karşı sizden hiçbir
ücret istemem.
Bu, ancak
alemler
için bir
öğüttür.
Allah;
hiçbir insana bir
şey indirmedi,
demekle;
Allah´ı,
şanına
yaraşır
şekilde
tanıyamadılar.
De ki:
Musa´nın
insanlara
bir nur ve
hidayet
olmak
üzere getirdiği ve
sizin de
parça
parça kağıtlar haline koyup açıkladınız,
çoğunu
da gizlediğiniz o
kitabı kim
indirdi?
Sizin de,
atalarınızın da
bilmediğiniz şeyler size
öğretilmiştir.
«Allah»
de, sonra
onları bırak da,
daldıkları
sapıklıkta
oynayadursunlar.
Şehirlerin
anası ile
çevresindekileri
uyarasın
diye sana
indirdiğimiz işte
bu kitab,
mübarek-
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= َو ِلت ُ ْنذ َِرuyarman için
 ْالقُ َر ٰى..=أ ُ َّمanakent(Mekke’y)i
 َح ْولَ َها..= َو َم ْنve çevresindekileri
َيُؤْ ِمنُون.. َ= َوالَّذِينinananlar
ِ= ِب ْاْل ِخ َرةahirete َ=يُؤْ ِمنُونinanırlar
= ِب ِهbuna = َو ُه ْمve onlar
ص ََلتِ ِه ْم
َ =namazlarına
َ ..علَ ٰى
ُ ِ=يُ َحافdevam ederler
َظون

önceki kutsal kitapları
onaylayan
mübarek bir
kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba
da inanırlar.
Onlar namazlarını
devamlı olarak ve özenerek kılarlar.

ْ َ =أdaha zalim
= َو َم ْنkim olabilir? ظلَ ُم
= ِم َّم ِنkimseden =ا ْفت َ َر ٰىuyduran
ِ َّ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
علَى
َ =karşı اّٰلل
=أ َ ْوya da =قَا َلdiyenden
ي
ِ ُ =أvahyolundu ي
َّ َ=إِلbana
َ وح
يُو َح,,= َولَ ْمvahyedilmemiş iken
= ِإلَ ْي ِهkendisine ش ْيء
َ =bir şey
= َو َم ْنve kimseden =قَا َلdiyen
سأ ُ ْن ِز ُل
َ =ben de indireceğim = ِمثْ َلgibi
أ َ ْنزَ َل,,= َماindirdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ت َ َر ٰى,,= َولَ ْوbir görsen
َّ ,,= ِإ ِذO zalimleri =فِيiçinde
َالظا ِل ُمون
َ =dalgaları ت
ت
ِ غ َم َرا
ِ = ْال َم ْوölüm
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةmelekler
ُ =بَا ِسuzatmış =أ َ ْيدِي ِه ْمellerini
طو
=أ َ ْخ ِر ُجواhaydi çıkarın
س ُك ُم
َ ُ=أ َ ْنفcanlarınızı = ْال َي ْو َمbugün
َ=ت ُ ْجزَ ْونcezalandırılacaksınız
اب
َ َ عذ
َ =azabıyla ون
ِ = ْال ُهalçaklık
 ُك ْنت ُ ْم,,= ِب َماdolayı
َ=تَقُولُونsöylemenizden علَى
َ =karşı
ِ َّ =Allah’a غي َْر
َ =olmayanı
اّٰلل
ق
ِ = ْال َحgerçek = َو ُك ْنت ُ ْمve
آ َيا ِت ِه,,ع ْن
َ =O’nun ayetlerine karşı
َ=ت َ ْست َ ْكبِ ُرونbüyüklük taslamanızdan

Allah’a karşı
yalan uydurandan veya kendisine bir şey
vahyedilmemişken
“Bana vahyolundu”,
“Allah’ın indirdiği ayetler gibi ben
de indireceğim” diyenden daha
zalim kim
olabilir? Bu
zalimler can
çekişirlerken melekler ellerini
uzatmış:
“Can verin,
bugün Allah’a karşı
haksız yere
söylediklerinizden,
O’nun ayetlerine büyüklük taslamanızdan
ötürü alçaltıcı bir azab
ile cezalandırılacaksınız” derken
bir görsen!..

= َولَقَ ْدandolsun
= ِجئْت ُ ُمونَاyine bize geldiniz
=فُ َرادَ ٰىtek olarak = َك َماgibi
= َخلَ ْقنَا ُك ْمsizi yarattığımız =أ َ َّو َلilk
= َم َّرةkez = َوت َ َر ْكت ُ ْمve bıraktınız
= َماşeyleri
=خ ََّو ْلنَا ُك ْمsizi hayaline daldırdığımız
ُ ..= َو َرا َءarkanızda
ور ُك ْم
ِ ظ ُه
ن ََر ٰى..= َو َماhani görmüyoruz
= َم َع ُك ْمyanınızda
ُ =şefaatçilerinizi de
شفَ َعا َء ُك ُم
ع ْمت ُ ْم
َ َز.. َ=الَّذِينsizde sandığınız
=أَنَّ ُه ْمonların =فِي ُك ْمiçinizden
ُ =ortak olduklarını
ش َر َكا ُء
َّ َ(=تَقbağlar) kesilmiş
=لَقَ ْدandolsun ط َع
=بَ ْينَ ُك ْمaranızdaki
ض َّل
َ = َوve kaybolup gitmiştir
ع ْن ُك ْم
َ =sizden = َماşeyler
َع ُمون
ُ ت َ ْز..= ُك ْنت ُ ْمsandığınız

Tıpkı ilk yarattığımızda
olduğu gibi,
bize yine
yalnız başınıza geldiniz, size
vermiş olduğumuz
her şeyi arkanızda bıraktınız,
üzerinde etkili ortaklarımız olduklarını sandığınız aracılarınızı
yanınızda
görmüyoruz, aranızdaki bütün
bağlar kopuverdi, ortağımız
sandığınız
ilâhlar sizden uzaklaşıp kayıplara karıştı.
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kutlu, (geçmiş vahiylerde) bugüne
kalmış (doğru adına) ne
varsa tümünü doğrulayan. Öteki
dünyanın
varlığına
inananlar bu
(uyarıya) da
inanırlar;
namazlarında dikkatli ve
devamlı
olanlar da işte onlardır.
Allah hakkında yalan
uyduran, yahut kendisine
hiçbir şey indirilmediği
halde Bu bana indirilmiştir! diyenden
daha çarpık
zihniyetli kim
vardır? Yahut, Allahın
indirdiğinin
benzerini
ben de indirebilirim! diyenden?
Keşke görseydin (onların halini), bu
zalimler kendilerini ölüm
sancıları
içinde bulduklarında
ve melekler
ellerini uzatarak, Ruhlarınızı teslim
edin! Allaha
gerçek olmayan şeyleri
izafe ettiğiniz
ve kibre kapılarak Onun
mesajlarını
inatla küçümsediğiniz
için bugün
aşağılanma
cezası ile
cezalandırılacaksınız!
diye seslendiklerinde

(Ve Allah
şöyle diyecektir): İşte
şimdi Bize
yapayalnız
geldiniz, tıpkı
sizi ilk yarattığımız gibi;
ve (hayatta
iken) size
bahşettiğimiz
her şeyi arkanızda bıraktınız.
Kendinizle ilgili olarak Allaha ortak
koştuğunuz o
şefaatçilerinizi yanınızda görmüyoruz! Gerçek
şu ki, sizin
(dünyadaki
hayatınız ile)
aranızdaki
bütün bağlar
artık kesilmiştir ve bütün eski dostlarınız sizi
terk etmiştir!

Tohumu ve Kuşkusuz Al= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah’tır
çekirdeği lah, tohumu
çatlatan Al- ve meyve
ْ
ُ=فَا ِلقyaran ب
ِ =ال َحdaneyi
lah´tır. O
çekirdeğini
= َوالنَّ َو ٰىve çekirdeği =ي ُْخ ِر ُجçıkarır ölüden diriyi çatlatarak
ve diriden ölüden diriyi
ْ
ْ
ي
ح
ال
=diriyi
ت
ي
م
ال
,,
م
=ölüden
ölüyü çıka- meydana geَن
ِ
ِ
َِ
َّ َ
rır. İşte Al- tirendir ve di= َو ُم ْخ ِر ُجçıkarır ت
ِ = ْال َم ِيölüyü
lah budur. riden de ölüNasıl olur yü çıkaran.
ٰ
ِ  ْال َحي,, َ= ِمنdiriden de =ذَ ِل ُك ُمişte budur da bu ger- İşte budur Alçeği görlah: ve akıllaَّ =Allah =فَأَنَّ ٰىO halde nasıl
ُاّٰلل
mezlikten rınız hala
geliyorsu- nasıl da tersَ=تُؤْ فَ ُكونçevriliyorsunuz
nuz?
yüz oluyor!
,,
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=فَا ِل ُقkaranlığı yarıp
ْ اْل
ِ ْ =sabahı ortaya çıkarmış
ِص َباح
= َو َج َع َلve kılmıştır =اللَّ ْي َلgeceyi
س َكنًا
َ =dinlenme zamanı
َّ = َوالve güneşi = َو ْالقَ َم َرve ayı
س
َ ش ْم
= ُح ْس َبانًاhesap (ölçüsü) yapmıştır
= ٰذَ ِل َكBu ِير
ُ =ت َ ْقدtakdiridir
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Sabahı açtıran O´dur.
O geceyi
dinlenme
zamanı,
güneş ile
ayı zaman
ölçme birimi
yaptı. Bu,
üstün iradeli
ve her şeyi
bilen Allah´ın dü-

Tan yerini
ağartan(dır
O), geceyi
sükunet(in
kaynağı) yapan ve güneş ile ayı
tespit edilen
yörüngelerinde hareket
ettiren
(Odur).
Bu(nların

İbn Kesir

tir. Ve
kendisinden öncekileri
doğrulayıcıdır.
Ahirete
inananlar
buna da
inanırlar.
Ve onlar
namazlarına da
devam
ederler.

Allah´a
karşı yalan uydurandan,
yahut
kendisine
hiçbir şey
vahyedilmemişken; bana
da vahyolundu, diyenden
ve; Allah´ın indirdiği gibi ben de
indireceğim, diyenden
daha zalim kimdir? Bir
görseydin; o zalimler can
çekişirlerken melekler de
ellerini
uzatmış:
Can verip
bugün Allah´a karşı haksız
yere söylediklerinizden ve
O´nun
ayetlerine
büyüklük
taslamanızdan
ötürü horluk azabı
ile cezalandırılacaksınız,
derken.
Andolsun
ki siz; ilk
defa yarattığımız
gibi, yapayalnız
ve teker
teker huzurumuza
geldiniz.
Ve size
verdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız.
Hani, ortaklarınız
olduğunu
sandığınız şefaatçılarınızı da beraberinizde görmüyoruz.
Andolsun
ki; aranızdaki
bağlar artık kopmuştur.
Ortak
sandıklarınız da
sizden
kaybolup
gitmiştir.
Muhakkak ki Allah; taneyi ve çekirdeği
yarandır.
Ölüden
diriyi çıkarır, diriden de
ölüyü çıkarandır.
İşte Allah
budur.
Nasıl olup
da yüz
çeviriyorsunuz?
Sabahı
yarıp çıkarandır.
Geceyi
bir sükun,
güneşi ve
ayı da
vakit ölçüsü kılmıştır. İşte bu;
Aziz, Alim
olanın
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يز
ِ = ْال َع ِزo üstün
= ْال َع ِل ِيمve bilen(Allah)ın

takdiridir.

َو ُه َو
الَّذِي َج َع َل
لَ ُك ُم
وم
َ النُّ ُج
ِلت َ ْهتَدُوا
بِ َها
ُ فِي
ت
ِ ظلُ َما
َو ْال َب ْح ِر
ْال َب ِر
قَ ْد
ص ْلنَا
َّ َف
ت
ِلقَ ْوم
ِ ْاْل َيا
َيَ ْعلَ ُمون

O´dur,
yıldızları
yaratmış
olan, karanın ve
denizin
karanlıklarında
onlarla
yol bulasınız diye. Ayetlerimizi
bilen bir
kavim için
uzun
uzadıya
açıkladık.
Ve O´dur;
sizi bir tek
nefisten
yaratmış
olan.
Sonra bir
karar yeri,
bir de
emanet
yeri vardır. Ayetlerimizi,
anlayan
bir kavim
için uzun
uzadıya
açıkladık.

zenlemesi- tümü) her
dir.
şeyi bilen
sonsuz kudret sahibinin
iradesi ile tayin edilmiştir.
O ki, kara- Karanın ve
=O’dur
,,
=yaratan
nın ve deni- denizin zifiri
zin karanlık- karanlığında
=sizin için
=yıldızları
larında yo- onlara bakıp
=yol bulasınız diye
=onlarla lunuzu şa- yolunuzu buşırmayası- labilesiniz di,,
=karanlıklarında
nız diye si- ye yıldızları
ze yıldızları sizin için var
=karanın
=ve denizin
kılavuz yap- eden Odur:
tı. Biz bilen- Gerçek şu ki,
=gerçekten
ler için ayet- Biz bu meleri ayrıntılı sajları kav=biz genişçe açıkladık
biçimde
rama yeteaçıkladık.
neği olan in=ayetleri
=bir toplum için
sanlara açık
ve anlaşılır
=bilen
kılıyoruz!
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= َو ُه َوO’dur
أ َ ْنشَأ َ ُك ْم..=الَّذِيsizi inşa eden
نَ ْفس..= ِم ْنnefisten احدَة
ِ = َوbir tek
(=فَ ُم ْستَقَرsizin için) bir karar
= َو ُم ْستَ ْودَعve emanet yeri vardır
=قَ ْدgerçekten
ص ْلنَا
َّ َ=فbiz genişçe açıkladık
ت
ِ = ْاْليَاayetleri = ِلقَ ْومbir toplum için
َ= َي ْفقَ ُهونanlayan
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

6.
99

..

O ki, sizi bir
tek nefisten
oluşturdu.
Arkasından
sizin için bir
barınma ve
bir geçiş yeri belirledi.
Biz anlayanlar için
ayetleri ayrıntılı biçimde açıkladık.

ki, gökten
= َو ُه َوO’dur أ َ ْنزَ َل,,=الَّذِيindiren Osuyu
indirdi.
Her
çeşit
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = َما ًءsuyu
ِ س َم
bitkiyi bu su
aracılığı ile
=فَأ َ ْخ َر ْجنَاçıkardık =بِ ِهonunla
ortaya çıات
َ ,,= ُك ِلher çeşit kardık, her
َ َ=نَبbitkiyi ش ْيء
bitkiden ye=فَأ َ ْخ َر ْجنَاve çıkardık ُ= ِم ْنهo (bitki)den şil sürgün
çıkardık, bu
َض ًرا
ِ =خbir filiz =نُ ْخ ِر ُجçıkarıyoruz yeşil sürgünden taُ= ِم ْنهondan da = َحبًّاdaneler
neleri üst
üste binmiş
= ُمت َ َرا ِكبًاbirbiri üzerine binmiş
başaklar,
hurma toْ
َّ
النخ ِل,, َ= َو ِمنhurmanın
murcuğunَ ,,= ِم ْنtomurcuğundan
dan yere
ط ْل ِع َها
sarkan sal=قِ ْن َوانsarkan =دَانِ َيةsalkımlar
kımlar,
üzüm bağ= َو َجنَّاتve bahçeleri
ları, zeytin
nar çıkaَّ = َوzeytin ve
أ َ ْعنَاب,,= ِم ْنüzüm َالز ْيتُون
rırız. Bu
meyvaların
َالر َّمان
ُّ = َوve nar
kimi birbirine benzer,
= ُم ْشت َ ِب ًهاkimi birbirine benzer
kimi de
benzemez.
َ
َ = َوkimi benzemez
 ُمتشَابِه,,غي َْر
Bunların
ُ =ا ْنbakın ث َ َم ِر ِه,,= ِإلَ ٰىmeyvesine meyvalarına
ظ ُروا
bir hamken
= ِإذَاzaman =أَثْ َم َرmeyve verirken
ve bir de ol= َو َي ْن ِع ِهve olgunlaştığı = ِإ َّنşüphesiz gunlaşınca
bakınız. Hiç
kuşkusuz
ٰ
ذَ ِل ُك ْم,,=فِيbu size gösterilenlerde
müminlerin
bunlardan
= َْليَاتçok ibret vardır
alacakları
= ِلقَ ْومtoplumu için َ=يُؤْ ِمنُونinananlar birçok ibret
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dersi vardır.

ِ َّ ِ =Allah’a
= َو َج َعلُواyaptılar ّٰلل
ُ =ortak = ْال ِج َّنcinleri
ش َر َكا َء
= َو َخلَقَ ُه ْمhalbuki onları O yaratmıştır
= َوخ ََرقُواve icadettiler ُ=لَهO’na
َ=بَنِينoğullar = َو َبنَاتve kızlar
 ِع ْلم..= ِب َغي ِْرbilmeden
ُس ْب َحانَه
ُ =Haşa O münezzehtir
= َوتَ َعالَ ٰىve yücedir
َصفُون
ِ  َي..ع َّما
َ =onların nitelemelerinden

Müşrikler
cinleri Allah´a ortak
koştular.
Oysa cinleri
yaratan
O´dur. Körükörüne,
hiç yoktan
O´na oğullar ve kızlar
yakıştırdılar.
Haşa O, onların uydurdukları sıfatlardan
uzak ve yücedir.

= َبدِي ُعyoktan var edendir
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri
ُ  َي ُك,,=أَنَّ ٰىnasıl olabilir ki? ُ=لَهO’nun
ون
= َولَدçocuğu ت َ ُك ْن,,= َولَ ْمyoktur
ُ=لَهkendisinin احبَة
ِ ص
َ =bir eşi
َ= َو َخلَقO yaratmıştır
ش ْيء
َ ,,= ُك َّلherşeyi = َو ُه َوve O

O göklerin
ve yerin
yoktan var
edicisidir.
Eşi olmadığına göre,
çocuğu nasıl olabilsin
ki? Her şeyi
O yarattı ve
O her şeyi
bilendir.
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Bir canlıdan
sizi(n hepinizi) var eden
Odur, ve O
(sizin her biriniz için yeryüzünde) bir
vade ve
(ölümden
sonra) bir
dinlenme yeri
(tayin etmiştir): Biz bu
mesajları hakikati kavrayabilecek insanlar için
açık ve anlaşılır kılmaktayız!
O, gökten
suları indirendir; işte
Biz bu yolla
her türlü canlı bitkiyi yetiştirdik ve bundan çimenleri
yeşerttik. Yine bundan
birbirine yapışık büyüyen tahıl tanelerini yetiştiririz; ve
hurma ağacının tomurcuğundan sık
salkımlı hurmalar; asma
bahçeler ve
zeytin ağacı
ve nar: (hepsi) birbirine
çok benzeyen ve (hepsi) birbirinden çok farklı! Mahsul
verdiği ve olgunlaştığı
zaman onların meyvesine bakın!
Şüphesiz bütün bunlarda
inanacak insanlar için
mesajlar
vardır!
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Ama bazıları
bütün görünmez varlık türlerine,
Allahın yanında (Ona
denk) bir yer
yakıştırmaya
başladılar,
halbuki onları(n tümünü)
yaratan
Odur; ve cehaletleri yüzünden Ona
oğullar ve
kızlar isnat
ettiler! O,
sonsuz ihtişam sahibidir
ve insanların
her türlü tasavvur ve tahayyülünü
aşan bir yüceliğe sahiptir:
Göklerin ve
yerin ilk defa
var edicisi(dir)! Onun
hiçbir zaman
bir eşi olmadığı halde
nasıl olur da
çocuk sahibi
olabilir, ki her
şeyi yaratan
O iken ve
yalnız O her
şeyi bilirken?

O´dur;
gökten su
indirmiş
olan.
Onunla
her bitkiyi
çıkardık.
Ondan
yeşillikler
çıkardık.
Ondan
yığın yığın taneler, hurmaların
tomurcuklarından
sarkan
salkımlar,
birbirine
hem benzeyen,
hem benzemeyen
üzümlerden, zeytinden ve
nardan
bahçeler
yapıp çıkarıyoruz.
Meyvesine; bir
meyve
verdikleri
zaman,
bir de olgunlaştıkları zaman bakın. Şüphesiz ki
bunlarda;
iman
eden bir
kavim için
ayetler
vardır.
Cinnleri,
Allah´a
ortak
koştılar.
Halbuki
onları, O
yaratmıştır. Bilmeden
O´na
oğullar ve
kızlar uydurdular.
Haşa O,
onların
vasıflandırdıklarından
yüce ve
münezzehtir.

Gökleri
ve yeri
yoktan
varedendir. O´nun
nasıl çocuğu olabilir?
O´nun bir
eşi de
yoktur.
Ve herşeyi O
yaratmıştır. O, her
şeyi en iyi
bilendir.
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ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلherşeyi ع ِليم
َ =bilendir
6.
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= ٰذَ ِل ُك ُمişte budur ُاّٰلل
َّ =Allah
= َربُّ ُك ْمRabbiniz = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
=إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
(=خَا ِل ُقO) yaratıcısıdır
ش ْيء
َ ..= ُك ِلherşeyin
ُ=فَا ْعبُد ُوهO’na kulluk edin = َو ُه َوO
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =herşeye
= َو ِكيلvekildir
..

..

..

..

6.
103

..

ُتُد ِْر ُكه,,= َلO’nu görmez
ار
ُ ص
َ = ْاْل َ ْبgözler = َو ُه َوO
ُ=يُد ِْركgörür ار
َ ص
َ = ْاْل َ ْبgözleri
= َو ُه َوO يف
ُ =اللَّ ِطlatif
ير
ُ = ْال َخ ِبherşeyi haber alandır
,,

,,

,,
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=قَ ْدdoğrusu = َجا َء ُك ْمsize geldi
صائِ ُر
َ َ=بbasiretler
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
=فَ َم ْنartık kim ص َر
َ =أ َ ْبgörürse
=فَ ِلنَ ْف ِس ِهyararı kendisine = َو َم ْنkim de
ي
َ =kör olursa
َ ع ِم
=فَعَلَ ْي َهاzararı kendisinedir
أَنَا..= َو َماben değilim
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize = ِب َح ِفيظbekçi
..
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= َو َك ٰذَ ِل َكişte böylece
ف
ُ ص ِر
َ ُ=نdöne döne açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْل َياayetleri = َو ِل َيقُولُواdesinler
ْت
َ =دَ َرسsen ders almışsın
ُ= َو ِلنُ َبيِنَهve onu iyice açıklayalım
= ِلقَ ْومbir toplum için َ= َي ْع َل ُمونbilen
,,
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=اتَّبِ ْعuy ي
ِ ُ أ..= َماvahyolunana
َ وح
= ِإلَي َْكsana  َربِ َك..= ِم ْنRabbinden
= َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka
= ُه َوO’ndan ض
ْ = َوأَع ِْرaldırma
َ ْال ُم ْش ِركِين..ع ِن
َ =ortak koşanlara
..

..
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= َولَ ْوeğer =شَا َءisteseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
أ َ ْش َر ُكوا,,= َماortak koşmazlardı
َاك
َ  َجعَ ْلن,,= َو َماbiz seni yapmadık
ً = َح ِفيbekçi
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine ظا
ت
َ أ َ ْن,,= َو َماsen değilsin علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
= ِب َو ِكيلvekil de
,,
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سبُّوا
ُ َ ت..= َو َلsövmeyin ki
َيَ ْدعُون.. َ=الَّذِينyalvardıklarına
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
سبُّوا
ُ َ=فَيonlar da sövmesinler
اّٰلل
َ =taşkınlıkla
َ َّ =Allah’a عد ًْوا
 ِع ْلم..= ِب َغي ِْرbilmeyerek = َك ٰذَ ِل َكböyle
=زَ يَّنَّاbiz süslü gösterdik = ِل ُك ِلher
=أ ُ َّمةümmete ع َملَ ُه ْم
َ =yaptıkları işi
=ث ُ َّمsonunda  َر ِب ِه ْم..= ِإلَ ٰىRablerinedir
= َم ْر ِجعُ ُه ْمdönüşleri
=فَيُن َِبئ ُ ُه ْمO haber verecektir
 َكانُوا..=بِ َماoldukları şeyleri
َ= َي ْع َملُونyapmış
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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İşte Rabbimiz olan Allah budur.
O´ndan
başka ilâh
yoktur, her
şeyin yaratıcısı O´dur,
o halde sırf
O´na kulluk
ediniz, her
konuda dayanılacak
tek merci
O´dur.

İşte Rabbiniz
Allah budur:
Ondan başka
ilah yoktur, O
her şeyin Yaratıcısı (dır):
Öyleyse yalnız Ona kulluk edin, zira
Odur her şeyi görüp gözeten.

İşte Rabbınız olan
Allah,
O´ndan
başka
hiçbir tanrı yoktur.
Her şeyin
yaratanıdır. Ve O,
her şeye
de Vekil´dir.

Gözler O´nu Hiçbir beşeri
görmez, fa- görüş ve takat O gözle- savvur Onu
ri görür. O kuşatamaz,
latiftir (algı- halbuki O her
lanamaz) ve türlü beşeri
her şeyden görüş ve tahaberdardır. savvuru çevreleyip kuşatır: zira yalnız
Odur (hikmetine) tam nüfuz edilemez
olan, her
şeyden haberdar bulunan.
Hiç kuşku- Şimdi Rabbisuz size
nizden size
Rabbiniz- (bu ilahi keden birçok lam yoluyla)
uyarıcı ka- anlama ve
nıtlar, açık kavrama
belgeler
araçları vegeldi. Kim rilmiştir. O
bunları gö- halde, kim
rürse, kendi görmek islehine ve terse kendi
kim bunlara lehine, ve
karşı göz kim de körlüyumarsa
ğü tercih
kendi aley- ederse kendi
hine dav- aleyhine davranmış olur. ranmış olur.
Ben sizin Ve (kalbi kabaşınızda tılaşmış olankorucu,
lara de ki):
bekçi deği- Ben sizin
lim.
bekçiniz değilim!
Kimileri sa- Böylece Biz
na «Sen bir mesajlarımızı
yerden ders çok yönlü
almışsın» olarak dile
desinler ve getiriyoruz ki
bilenlere de Sen (bütün
iyice anlata- bunlardan)
lım diye
iyi ders alayetlerimizi mışsın! diyeçeşitli açı- bilsinler ve
lardan açık- mesajları,
lıyoruz.
onları kavrama yeteneğine sahip
insanlara
açıklayabilelim.
Rabbinden Sen Rabbinsana gelen den sana
vahye uy, vahyedilmiş
O´ndan
olana uy -ki
başka ilâh Ondan başka
yoktur,
ilah yokturO´na ortak ve Onunla
koşanlardan birlikte başyüz çevir. kasına ilahlık
yakıştıranların tümüne
sırtını dön.
Allah dile- Eğer Allah
seydi, onlar dilemiş olO´na ortak saydı Ondan
koşmazlar- başka hiçbir
dı. Biz seni şeye ilahlık
onların ba- yakıştırmazşına korucu, lardı; Biz sebekçi dik- ni onların
medik; sen bekçisi yaponların veki- madık ve sen
li, davranış- onların yaplarının so- tıklarından
rumlusu da sorumlu dedeğilsin.
ğilsin.

Gözler;
O´na erişemez. O
ise, bütün
gözlere
erişir. Ve
O; Latif,
Habir´dir.

Onların Allah dışında
yalvardıkları
putlara
sövmeyiniz
ki, şaşkınlığa kapılarak
körükörüne
Allah´a
sövmesinler. Böylece
her ümmete
davranış ve
tutumlarını
cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri
Rabblerinedir, O onlara yaptıklarının içyüzünü bildirir.

Onların Allahtan başka
yalvarıp sığındıkları
(varlıklar)a
sövmeyin ki
onlar da kin
ve cehaletten
dolayı Allaha
sövmesinler:
zira Biz her
topluma
kendi yaptıklarını güzel
gösterdik.
(Ama) zaman geldiğinde onlar
Rablerine
döneceklerdir: O zaman
Allah onlara
bütün yaptıklarını (en
doğru şekilde) anlatacaktır.

Doğrusu
size,
Rabbınızdan
basiretler
gelmiştir.
Kim, onları görürse;
kendi lehine, kim
de körlük
ederse;
kendi
aleyhinedir. Ve
ben, sizin
üzerinize
bir bekçi
değilim.

İşte Biz,
ayetleri
sana böylece türlü
türlü açıklarız. Ta
ki onlar;
sen okumuşsun,
desinler
ve Biz
onu bilen
bir kavme
besbelli
edelim.
Rabbından sana
vahyolunana uy.
O´ndan
başka
tanrı yoktur. Müşriklerden
yüz çevir.
Eğer Allah dileseydi; onlar şirk
koşmazlardı.
Hem Biz,
seni onların başına
bir bekçi
yapmadık. Sen,
onların
üzerine
bir vekil
de değilsin.
Allah´tan
başka
yalvardıklarına
sövmeyin
ki; onlar
da bilmeyerek,
haddi
aşıp Allah´a
sövmesinler. İşte böylece bir
ümmete
yaptıklarını hoş
gösterdik.
Sonra
dönüşleri
Rabblarınadır. Artık O,
kendilerine ne
yapmakta
olduklarını haber
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ِ َّ = ِبAllah’a
س ُموا
َ = َوأ َ ْقyemin ettiler اّٰلل
َ= َج ْهدgüçlü =أ َ ْي َما ِن ِه ْمyeminleriyle
=لَئِ ْنeğer = َجا َءتْ ُه ْمkendilerine gelirse
=آيَةbir mucize
=لَيُؤْ ِمنُ َّنmutlaka inanacaklarına
=بِ َهاona =قُ ْلde ki =إِنَّ َماancak
ُ= ْاْليَاتMucizeler َ= ِع ْندyanındadır
ِ َّ =Allah’ın
اّٰلل
يُ ْش ِع ُر ُك ْم,,= َو َماHem bilir misiniz?
=أَنَّ َهاo (mucize)
ْ  َجا َء,,= ِإذَاgelmiş olsa da
ت
َيُؤْ ِمنُون,,= َلonlar yine inanmazlar

Onlar kesin
bir dille Allah adına
yemin ederek, eğer
kendilerine
bir mucize
gelirse O´na
mutlaka
inanacaklarını söylediler. De ki;
«Mucizeler
sırf Allah´ın
tekelindedir.» Hem
bilmiyor
musunuz ki,
eğer o mucize gelse,
onlar yine
inanmazlar.

Şimdi en
emin ve kararlı şekilde
Allaha yemin
ediyorlar ki
eğer kendilerine bir mucize gösterilmiş olsaydı
bu (ilahi kelam)a gerçekten inanmış olacaklardı. De ki:
Mucizeler
yalnız Allahın
elindedir! Ve
hepinizin bildiği gibi, onlara bir mucize gösterilmiş olsaydı
bile ona
inanmazlardı

ب
ُ = َونُقَ ِلters çeviririz
=أ َ ْفئِدَت َ ُه ْمgönüllerini
ار ُه ْم
َ ص
َ = َوأ َ ْبve gözlerini = َك َماgibi
يُؤْ ِمنُوا..=لَ ْمinanmadıkları = ِب ِهona
=أ َ َّو َلilk = َم َّرةdefasında
= َونَذَ ُر ُه ْمve bırakırız onları
ُ ..=فِيazgınlıkları içinde
ط ْغ َيا ِن ِه ْم
َ=يَ ْع َم ُهونbocalayıp dururlar

Onların gönüllerini ve
gözlerini
ters çevirerek kendilerini iman
etmekten
kaçındıkları
ilk durumlarına döndürür ve azgınlıkları
içinde debelenmeye bırakırız.

kalplerini ve
gözlerini (hakikatten)
ayırdığımız
sürece, tıpkı
ona ilk başta
inanmadıkları gibi: ve
(böylece) Biz
körce ileri
geri yalpalayıp dursunlar
diye onları
küstahça kibirleri ile baş
başa bırakırız.
Biz onlara
melekler
göndermiş
olsaydık ve
ölüler kendileriyle konuşmuş olsaydı, ve
(hakikati kanıtlayabilecek) her şeyi
karşılarına
çıkarıp önlerinde bir araya toplamış
olsaydık (bile), Allah dilemediği sürece yine
inanmazlardı. Ama onların çoğu
(bundan) tamamen habersizdir.
Ve işte böylece, biz,
hem insanlar
hem de görünmez varlıklar içinden
zihin çelmeyi
amaçlayan
yaldızlı/parlak yarı
hakikatleri
birbirine fısıldayan şeytani güçleri
peygambere
düşman kıldık. Ama
Rabbin dilemedikçe onlar bunu yapamazlardı:
o halde, onlardan ve onların mesnetsiz hayallerinden uzak
durun!
Yine de, ahirete inanmayanların
kalpleri Ona
yönelebilsin
ve Onda
tatmin bulabilsinler diye,
ayrıca ulaşabilecekleri
(fazilet derecesi)ne ulaşabilsinler
diye,
sen onlara
(de ki:) Hakikati apaçık
ortaya koyan
bu ilahi kelamı size indiren O iken,
(neyin doğru
neyin yanlış
olduğu konusundaki) hüküm için Ondan başkasını mı arayacağım? Ve
kendilerine
daha önce
vahiy bahşettiklerimiz bilirler ki bu
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biz on= َولَ ْوeğer =أَنَّنَاbiz =ن ََّز ْلنَاindirseydik Eğer
lara melekindirsek,
=إِلَ ْي ِه ُمonlara َ= ْال َم ََلئِ َكةmelekleri ler
ölüler kendileri ile ko= َو َكلَّ َم ُه ُمve kendilerine konuşsaydı
nuşsa ve
= ْال َم ْوت َ ٰىölüler
her şeyi biraraya geti= َو َحش َْرنَاve toplayıp getirseydik
rip karşılarına koyعلَ ْي ِه ْم
َ =karşılarına
saydık, Allah dilemeش ْيء
َ ,,= ُك َّلher şeyi
dikçe yine
inanmazlar َكانُوا,, َما,,=قُب ًَُلonlar yine de
dı. Fakat
َّ
ُ
= ِليُؤْ ِمنواinanmazlardı =إِلdışında çoğu bunu
bilmez.
يَشَا َء,,=أ َ ْنdilemesi ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
= َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َ=يَ ْج َهلُونcahillik ederler
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece = َج َع ْلنَاbiz yaptık
= ِل ُك ِلher =نَ ِبيpeygambere
عد ًُّوا
َ =şeytanlarını
ِ َشي
َ =düşman َاطين
اْل ْن ِس
ِ ْ =insan = َو ْال ِج ِنve cin
ُوحي
ُ = َب ْعbir kısmı
ِ =يfısıldarlar ض ُه ْم
 َب ْعض..= ِإلَ ٰىdiğerlerine
ف
َ = ُز ْخ ُرyaldızlı = ْالقَ ْو ِلsözler
ُ =aldatmak için = َولَ ْوeğer
ورا
ً غ ُر
=شَا َءdileseydi = َرب َُّكRabbin
ُ فَعَلُوه..= َماonu yapamazlardı
=فَذَ ْر ُه ْمartık onları baş başa bırak
= َو َماşeylerle َ= َي ْفتَ ُرونuydurdukları

Böylece biz
insandan ve
cinden şeytanları her
peygambere düşman
kıldık. Bunlar birbirlerini aldatmak için
yaldızlı sözler söylerler.
Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı.
Onları asılsız uydurmalarıyla
başbaşa bırak.

صغ َٰى
ْ َ = َو ِلتkansın = ِإ َل ْي ِهona
ُ =أ َ ْفئِدَةkalbleri
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayanların
= ِب ْاْل ِخ َر ِةahirete
ُض ْوه
َ = َو ِليَ ْرondan hoşlansınlar
= َو ِليَ ْقتَ ِرفُواve işlemeğe devam etsinler
َ ُم ْقت َ ِرفُون,, ُه ْم,,= َماişledikleri suçları

Ahirete
inanmayanların kalpleri
bu yaldızlı
uydurmalara kansın,
onlardan
hoşlansın
ve işledikleri
kötülükleri
işlemeye
devam etsinler diye.
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Allah size
ِ َّ =Allah’tan
=أَفَغَي َْرbaşka اّٰلل
ayrıntılı
َ
=أ ْبت َ ِغيmi arayayım? = َح َك ًماbir hakem açıklamalar
içeren kitabı
= َو ُه َوO أ َ ْنزَ َل..=الَّذِيindirmiş iken indirmişken
ben O´nun
=إِلَ ْي ُك ُمsize اب
dışında bir
َ َ = ْال ِكتKitabı
hakeme mi
ص ًَل
َّ َ= ُمفaçıklanmış olarak
başvuraKendiآت َ ْينَا ُه ُم.. َ= َوالَّذِينkendilerine verdiklerimi yım?
lerine kitap
z اب
َ َ = ْال ِكتKitap َ= َي ْعلَ ُمونbilirler verdiklerimiz,
َُّ=أَنهki O gerçekten = ُمن ََّزلindirilmiştir Kur´an´ın
gerçeğe
dayalı ola= ِم ْنtarafından = َربِ َكRabbin
rak Allah taْ
rafından inق
ح
ال
ب
=hak
olarak
ِ َ ِ
dirildiğini biت َ ُكون ََّن..=فَ ََلhiç olma
lirler. O hal..
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Onlar, bütün güçleriyle Allah´a yemin ettiler
ki; eğer
kendilerine bir
ayet gelirse mutlaka ona
inanacaklar. De ki:
Ayetler;
ancak Allah´ın
nezdindedir. O,
geldiği
zaman da
onların
yine
inanmayacaklarının farkında değil misiniz?
Biz, onların kalblerini ve
gözlerini
çeviririz
de ona ilk
defa iman
etmedikleri gibi
azgınlıkları içinde
kör ve
şaşkın bırakırız.

Eğer biz,
onlara
gerçekten
melekleri
indirseydik, ölüler
kendileriyle konuşsaydı
ve herşeyi karşılarına toplasaydık,
Allah dilemedikçe, onlar
yine de
inanacak
değillerdi.
Fakat onların çoğu
bilmezler.

İşte böylece Biz,
her peygambere
insan ve
cinn şeytanlarını
düşman
yaptık.
Onlardan
kimi, kimini aldatmak
için cazip
sözler fısıldarlar.
Eğer
Rabbın
dileseydi;
bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiraları ile
başbaşa
bırak.
Bir de
ahirete
inanmayanların
kalbleri
ona meyletsin,
ondan
hoşlansınlar ve
işlesinler
diye.
Allah´tan
başka bir
hakem mi
arayacak
mışım?
Halbuki
O´dur; size, kitabı
açık açık
indirmiş
olan.
Kendilerine kitab
verdiklerimiz bilirler ki; o
Rabbın
katından
hak olarak indi-
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َ ْال ُم ْمت َ ِرين.. َ= ِمنkuşkulananlardan

de sakın
kuşkuya
kapılanlardan olma.

ْ = َوتَ َّمtamamlanmıştır ُ= َك ِل َمتsözü
ت
= َر ِب َكRabbinin ص ْدقًا
ِ =doğruluk
عد ًْل
َ = َوve adalet bakımından
= َلyoktur = ُمبَ ِد َلdeğiştirebilecek
= ِل َك ِل َماتِ ِهO’nun sözlerini = َو ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الişitendir = ْال َع ِلي ُمbilendir

Rabbinin
sözü doğruluğun ve
adaletin doruğuna erdi.
O´nun sözlerini hiçbir
güç değiştiremez. O
her şeyi işitir ve bilir.

= َو ِإ ْنeğer =ت ُ ِط ْعuysan
=أ َ ْكث َ َرçoğuna = َم ْنkimselerin
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
وك
َ ُُّضل
ِ =يseni saptırırlar
ِ َّ =Allah’ın
س ِبي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ..ع ْن
َ َيت َّ ِبعُون..= ِإ ْنonlar uyuyorlar
َّ =zanna
=إِ َّلsadece الظ َّن
 ُه ْم..= َو ِإ ْنve onlar = ِإ َّلsadece
َصون
ُ = َي ْخ ُرsaçmalıyorlar

Eğer sen
yeryüzünde
yaşayan insanların çoğuna uyacak olursan,
bunlar seni
Allah´ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece
zanların,
sanıların
peşinde giderler, sırf
tahmin yürütürler.

 َرب ََّك,,= ِإ َّنRabbin = ُه َوO
=أ َ ْعلَ ُمçok iyi bilir
ض ُّل
ِ َي,,= َم ْنsapan(lar)ı
س ِبي ِل ِه
َ =yolundan = َو ُه َوve O
َ ,,ع ْن
=أ َ ْعلَ ُمçok iyi bilir
َ=بِ ْال ُم ْهتَدِينhidayete erenleri

Hiç kuşkusuz Rabbin
kimin kendi
yolundan
saptığını ve
kimin doğru
yolda olduğunu herkesten iyi
bilir.

=فَ ُكلُواo halde yiyiniz
ذ ُ ِك َر..= ِم َّماanılan(hayvan)lardan
ِ َّ =Allah’ın علَ ْي ِه
=ا ْس ُمadı اّٰلل
َ =üzerine
 ُك ْنت ُ ْم..=إِ ْنeğer siz
=بِآيَاتِ ِهO’nun ayetlerine
َ= ُمؤْ ِمنِينinanıyorsanız

Eğer Allah´ın ayetlerine inanıyorsanız,
O´nun adı
anılarak kesilen hayvanların etlerinden yiyiniz.

Öyleyse,
üzerinde Allahın adının
anıldığı şeylerden yiyin,
eğer Onun
mesajlarına
gerçekten
inanıyorsanız.

لَ ُك ْم,,= َو َماsize ne oluyor ki
تَأ ْ ُكلُوا,,=أ َ َّلyemiyorsunuz
= ِم َّماolanlardan =ذ ُ ِك َرanılmış
ِ َّ =Allah’ın علَ ْي ِه
=ا ْس ُمadı اّٰلل
َ =üzerine
= َوقَ ْدmuhakkak ص َل
َّ َ=فaçıklamıştır
=لَ ُك ْمsize = َماşeyleri
= َح َّر َمharam kıldığı علَ ْي ُك ْم
َ =size
= ِإ َّلdışında
ُ ض
ط ِر ْرت ُ ْم
ْ ا,,= َماmecbur kaldıklarınız
=إِلَ ْي ِهonlara = َوإِ َّنdoğrusu
يرا
ً = َك ِثbirçokları
َُضلُّون
ِ =لَيşaşırtıyorlar
= ِبأ َ ْه َوا ِئ ِه ْمkeyiflerine uyarak
 ِع ْلم,,=بِ َغي ِْرbilmeden =إِ َّنmuhakkak ki
= َرب ََّكRabbin = ُه َوO
=أ َ ْعلَ ُمçok iyi bilir
َ=بِ ْال ُم ْعتَدِينsınırı aşanları

Niçin Allah´ın adı
anılarak kesilen hayvanların etlerinden
yemiyorsunuz? Oysa
Allah çaresizlik sonucu yemek
zorunda
kaldıklarınız
dışında, size haram
kıldığı etleri
ayrıntılı biçimde açıkladı. Birçokları bilmeden keyfi
arzularına
uyarak insanları yoldan çıkarırlar. Hiç kuşkusuz Rabbin sınırı
aşanları
herkesten
iyi bilir.

Size ne
oluyor ki;
üzerine
Allah´ın
adı anılan
şeyden
yemiyorsunuz?
Halbuki
darda
kalmanızın dışında size
haram
olanları
O, uzun
uzadıya
açıklamıştır.
Doğrusu
birçokları
heva ve
heveslerine uyarak bilmeden
sapıtıyorlar. Şüphesiz ki
haddi
aşanları,
en çok bilen Rabbındır.

َ =açığını da
= َوذَ ُرواbırakın ظا ِه َر
اْلثْ ِم
ِ َ= َوبgizlisini de
ِ ْ =günahın ُاطنَه
= ِإ َّنşüphesiz
َ َي ْك ِسبُون.. َ=الَّذِينkazananlar
اْلثْ َم
ِ ْ =günah
َسي ُْجزَ ْون
َ =cezasını çekeceklerdir
 َكانُوا..= ِب َماolduklarının
َ= َي ْقت َ ِرفُونyapmış

Günahın
açığından
da gizlisinden de sakınınız. Günah işleyenler yaptıkları
günahın cezasını çekeceklerdir.

Ve Allah
mecbur kaldığınız durumlar dışında (yemenizi) yasakladığı şeyleri
size ayrıntılı
olarak açıklamışken
üzerinde
Onun adının
anıldığı şeyleri neden
yemiyorsunuz? Ama
bakın, (bu tür
konularda)
birçok insan
diğerlerini
(hiçbir gerçek) bilgiye
dayanmaksızın, kendi
temelsiz görüşleriyle
saptırmaktadır. Şüphe
yok ki senin
Rabbin hak
ve adalet sınırlarını
aşanlardan
tam olarak
haberdardır.
Ama, ister
açık ister gizli, günah işlemekten kaçının. Zira
unutmayın ki,
günah işleyenler kazandıkları
yüzünden
ceza göreceklerdir.

تَأ ْ ُكلُوا,,= َو َلyemeyiniz
يُ ْذ َك ِر,,لَ ْم,,= ِم َّماanılmayanlardan
ِ َّ =Allah’ın علَ ْي ِه
=ا ْس ُمadı اّٰلل
َ =üzerine
ُ= َو ِإنَّهçünkü o =لَ ِفسْقyoldan çıkmadır
َّ =الşeytanlar
= َو ِإ َّنşüphesiz َاطين
ِ ش َي
َ=لَيُو ُحونfısıldarlar
أ َ ْو ِليَائِ ِه ْم,,= ِإلَ ٰىdostlarına
= ِليُ َجا ِدلُو ُك ْمsizinle mücadele etmelerini
= َو ِإ ْنeğer

Allah´ın adı
anılarak kesilmeyen
hayvanların
etlerinden
yemeyiniz.
Çünkü bu,
Allah´ın yolundan
sapmaktır.
Şeytanlar
dostlarına
sizinle tartışmalarını
telkin ederler. Eğer
onlara

Bu nedenle,
üzerinde Allahın adı
anılmayan
şeylerden
yemeyin, zira
bu gerçekten
günahkarca
bir davranış
olur. Ve (insanların
kalplerindeki)
şeytani dürtüler, sahiplerine, sizi
(neyin günah
olduğu ve

Üzerine
Allah´ın
adı anılmayanlardan
yemeyin.
Çünkü
bu; bir
fısktır.
Doğrusu,
şeytanlar
sizinle
mücadele
etmeleri
için kendi
dostlarına
telkinde
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(vahiy) de
Rabbin tarafından safha
safha indirilmiştir. Öyleyse şüphe
edenlerden
olmayın,
zira, Rabbinin vaadi
doğruluk ve
adaletle yerine getirilmiştir. Onun vaatlerini(n
gerçekleşmesini) engelleyebilecek hiçbir
güç yoktur:
ve yalnızca
Odur her şeyi duyan, her
şeyi bilen.
Şimdi, eğer
yeryüzünde
(yaşamakta)
olanların çoğunluğuna
uyacak olursan, seni Allahın yolundan saptırırlar: onlar ancak (başkalarının) zanlarına tabi olurlar ve kendileri hiçbir şey
yapmayıp
sadece tahmin yürütürler.
Şüphe yok ki
Allah, kimin
Onun yolundan saptığını
ve kimin doğru yolda olduğunu en iyi
bilendir.
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rilmiştir.
Öyleyse
sakın
şüpheye
düşenlerden olma.
Rabbının
sözü;
doğruluk
ve adalet
yönünden
tam kemalindedir. O´nun
sözlerini
değiştirebilecek
yoktur. O;
Semi´dir,
Alim´dir.
Eğer sen,
yeryüzünde bulunanların
çoğunluğuna
uyarsan;
seni Allah´ın yolundan
saptırırlar. Onlar,
ancak
zanna
uyarlar ve
yalnız yalan söyleyip dururlar.
Muhakkak ki
Rabbın;
yolundan
sapanları
en iyi bilendir. Ve
O; hidayete ermiş olanları da en
iyi bilendir.
Üzerine
Allah´ın
adı anılmış olanlardan
yeyin, şayet O´nun
ayetlerine
inananlardan
iseniz.

Günahın
açığını
da, gizlisini de bırakın.
Çünkü
günah
kazananlar; kazanmakta
oldukları
yüzünden
cezalandırılacaklardır.

Kelime Meali
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uyarsanız, neyin olmaَ َ =أonlara uyarsanız
ط ْعت ُ ُمو ُه ْم
şüphesiz siz dığı konude müşrik sunda) tar= ِإنَّ ُك ْمşüphesiz siz de
olursunuz. tışmaya
َ
çekmelerini
ُ
ْ
َ=ل ُمش ِركونortak koşanlar(gibi olur)sunu
,,
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,,
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=أ َ َو َم ْنkimse gibi midir? َ= َكانiken
= َم ْيتًاölü
ُ=فَأ َ ْحيَ ْينَاهkendisini dirilttiğimiz
= َو َج َع ْلنَاve verdiğimiz ُ=لَهkendisine
ورا
ً ُ=نbir ışık = َي ْم ِشيyürüyebileceği
=بِ ِهonunla =فِيarasında
اس
ِ َّ=النinsanlar = َك َم ْنkimsenin
ُ= َمثَلُهbenzeri =فِيiçindeki
ُّ =karanlıklar ْس
ت
ِ الظلُ َما
َ =لَيolmayan
َارج
ِ =بِخçıkışı = ِم ْن َهاondan
= َك ٰذَ ِل َكişte öyle
َ= ُز ِينsüslü gösterilmiştir
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlere (= َماişler)
َيَ ْع َملُون..= َكانُواyaptıkları
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Ölü iken dirilttiğimiz ve
kendisine
insanlar
arasında
yürürken
yararlandığı
bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde
bocalayıp
oradan bir
türlü dışarı
çıkamayan
kimse gibi
midir? İşte
böylece
kâfirlere
yaptıkları
kötülükler
çekici göründü.

= َو َك ٰذَ ِل َكböylece = َجعَ ْلنَاyaptık ki
 ُك ِل,,=فِيher =قَ ْريَةkentin
=أ َ َكا ِب َرbüyüklerini
= ُم ْج ِر ِمي َهاsuçluları
= ِليَ ْم ُك ُرواtuzak kursunlar =فِي َهاorada
َيَ ْم ُك ُرون,,= َو َماonlar tuzak kurmuyorlar
= ِإ َّلbaşkasına = ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْمkendilerinden
َيَ ْشعُ ُرون,,= َو َماama farkında değiller
,,

Tıpkı bunun
gibi her
kentin kimi
ileri gelenlerini o kentin
hakka karşı
komplo düzenleyen
azılı günahkârları
yaptık. Aslında onlar
kendilerine
karşı komplo düzenlerler, ama
bunun farkında değildirler.
Onlara bir
..
=onlara gelince
ayet gelince, «Al=bir ayet
=dediler
lah´ın peygamberleri.. =kat’iyyen inanmayız
ne verilen
=kadar
=bize de verilinceye vahiy aynen
bize de ve=aynısı
.. =verilenin
rilmedikçe
asla inan=elçilerine
=Allah’ın
mayız» derler. Oysa
=Allah
=daha iyi bilir
Allah peygamberlik
=yeri
=koyacağı
görevini kime verece=mesajını
ğini herkesten iyi bilir.
=erişecektir
Bu azılı gü..
=suç işleyenlere
nahkârlar
düzenledik=bir aşağılık
=katında
leri komplolardan ötürü
=Allah
=ve bir azab
Allah katında aşağı=çetin
..
=karşı
lanmaya ve
ağır azaba
=hilelerine
çarpılacaklardır.
,,
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َو ِإذَا َجا َءتْ ُه ْم
آ َية
قَالُوا
َلَ ْن نُؤْ ِمن
َحت َّ ٰى
نُؤْ تَ ٰى
ُ
ِمثْ َل
ي
َ َِما أوت
ِاّٰلل
س ُل
َّ ا
ُ ُر
أ َ ْعلَ ُم
َّ
ُاّٰلل
ُ َحي
ْث
َي ْج َع ُل
ُسالَتَه
َ ِر
يب
ُ ُص
ِ سي
َ
الَّذِينَ أ َ ْج َر ُموا
صغَار
َِع ْند
َ
ِ َّ
اّٰلل
عذَاب
َ َو
شدِيد
بِ َما َكانُوا
َ
ََي ْم ُك ُرون
..
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Ne zaman
onlara bir
(ilahi) mesaj
gelse, Allahın peygamberlerine
verdiklerinin
benzeri bize
verilmedikçe
inanmayız!
derler. (Ama)
mesajını kime tevdi
edeceğini en
iyi Allah bilir.
Suç işleyenler, Allah katında aşağılanmaya ve
entrikacı eğilimlerinden
dolayı şiddetli bir azaba
uğratılacaklardır.

Onlara bir
ayet geldiği zaman; derler ki: Allah´ın
peygamberlerine
verilen
bize de
verilmedikçe asla
iman etmeyiz. Allah, risaletini nereye vereceğini
en iyi bilendir.
Suç işleyenlere;
yapageldikleri hilekarlık
yüzünden
Allah katında bir
horluk ve
şiddetli
bir azab
erişecektir.
Allah, kimi hidayete erdirmek isterse;
onun kalbini İslam´a
açar. Kimi
de saptırmak isterse; onu
da göğe
doğru
yükseliyormuş
gibi kalbini daraltır,
sıkar. Allah; iman
etmeyenlerin üstüne, işte
böylece
murdarlık
çökertir.
Ve işte
budur,
Rabbının
dosdoğru
yolu.
Gerçekten Biz,
ayetleri;
aklını başına alıp
düşünen
bir kavim
için uzun
uzadıya
açıkladık.

Allah kimi
doğru yola
ulaştırmak isterse, kalbini
(Ona) teslim
olma arzusuyla genişletir; kimin de
sapmasına
izin verirse
onun kalbini
daraltır ve
sıkıştırır,
adeta göklere tırmanıyormuş gibi:
böylece Allah, inanmayanları dehşete düşürür.

ُ ص َرا
= َو ٰ َهذَاişte budur ط
ِ =yolu
= َربِ َكRabbinin = ُم ْست َ ِقي ًماdoğru
=قَ ْدmuhakkak
ص ْلنَا
َّ َ=فbiz geniş geniş açıkladık
ت
ِ = ْاْليَاayetleri = ِلقَ ْومkavimler için
َ=يَذَّ َّك ُرونöğüt alan

Bu, Rabbinin doğru
yoludur. Biz
öğüt almaya
açık kimselere ayetlerimizi ayrıntılı biçimde
anlattık.

İşte bu şaşmaz (çizgi),
Rabbinin yoludur. Gerçekten bu
mesajlarımızı, onlardan
ders al(mak
iste)yen insanlara açık
şekilde anlatıyoruz!
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Ölü iken
dirilttiğimiz ve insanlar
arasında
yürüyebileceği bir
nur verdiğimiz
kimse;
karanlıklarda kalıp ondan
çıkamayan kimse gibi
midir hiç?
İşte böyle, kafirlere işledikleri süslü
gösterilmiştir.

Ve böylece her
kasabada
hile yapsınlar diye oranın
ileri gelenlerini
suçlular
kıldık.
Halbuki
yalnız
kendilerine hile
yaparlar
da farkına
varmazlar.

Allah kimi
doğru yola
iletmek isterse göğsünü
İslâm´a
açar. Kimi
de saptırmak isterse
göğsünü,
sanki göğe
çıkıyormuş
gibi, dar ve
tıkanık yapar. Bunun
yanısıra Allah, inanmayanları
iğrençliğe
mahkum
eder.

,,

bulunurlar. Şayet
onlara itaat ederseniz;
şüphesiz
ki siz de
müşrikler
olursunuz.

Ve işte böylece her ülkenin önde
gelenlerini,
hile ve entrika peşinde
koşan suçlular durumuna
sokarız: ama
çevirdikleri
entrikalar
yalnız kendi
aleyhlerine
olur; ve onu
da anlamazlar.

=فَ َم ْنkimi =ي ُِر ِدisterse ُاّٰلل
َّ =Allah
ُيَ ْه ِديَه,,=أ َ ْنdoğru yola iletmek
ْ= َي ْش َرحaçar ُصد َْره
َ =onun göğsünü
لس ََْل ِم
ِ ْ = ِلİslam’a = َو َم ْنkimi de
=ي ُِر ْدisterse ُ ُضلَّه
ِ ي,,=أ َ ْنsaptırmak
= َي ْج َع ْلyapar ُصد َْره
َ =onun göğsünü
ضيِقًا
َ =dar = َح َر ًجاçıkıyormuş
= َكأَنَّ َماgibi ُصعَّد
َّ َ=يtıkanık
اء
َّ ال,,=فِيgöğe = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
ِ س َم
= َي ْج َع ُلçökertir ُاّٰلل
َّ =Allah
س
َ =üstüne
ِ =pislik (sıkıntı) علَى
َ الر ْج
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayanların
,,

,,

6.
126

fısıldarlar; ve
eğer onlara
uyarsan bil ki
sen, Allahtan
başka varlıklara veya
güçlere ilahlı
yakıştıranlar
(gibi) olursun.
(Ruhen) ölü
iken hayata
kavuşturduğumuz ve insanlar arasında yolunu
bulması için
kendisine
ışık tuttuğumuz kimse,
hiç içinden
çıkamayacağı derin karanlığın içine
(gömülüp
kalmış) biri
gibi olur mu?
(Ama) böyle:
hakikati inkar
edenlere
yaptıkları güzel görünür:
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=لَ ُه ْمonlarındır ار
ُ َ=دyurdu
س ََل ِم
َّ =الesenlik َ= ِع ْندkatında
= َربِ ِه ْمRableri = َو ُه َوO
= َو ِليُّ ُه ْمonların dostudur = ِب َماdolayı
َ َي ْع َملُون,,= َكانُواyaptıklarından

Onlar için,
Rabbleri katında, esenlik yurdu
vardır. İşledikleri iyi
amellerden
ötürü O, onların dostudur.
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Rableri katında barış
ve esenlik
yurdu onların
olacak; ve
yapmakta olduklarından
dolayı Allah
onlara yakın
bulunacak.

Allah, inAllah, onla= َو َي ْو َمgün
sanlar ile rı(n tümünü)
cinleri bira- bir araya topُ =يَ ْحbir araya toplayacağı
ش ُر ُه ْم
raya topla- ladığı o gün,
dığı gün,
Ey görünmez
= َج ِميعًاhepsini = َياEy
«Ey cinler, (şeytani) var= َم ْعش ََرtopluluğu = ْال ِج ِنcinler
çok sayıda lıklar ile yainsanı
kınlık içinde
=قَ ِدmuhakkak
ayarttınız» olanlar! Siz
der. Cinlerin (diğer) bir
=ا ْست َ ْكث َ ْرت ُ ْمsiz çok uğraştınız
insandan çok insanı
yardakçıları tuzağa düاْل ْن ِس
ِ ْ .. َ= ِمنinsanlarla = َوقَا َلderler ki da, «Ey şürdünüz!
Rabbimiz (diyecektir).
=أ َ ْو ِليَا ُؤ ُه ْمonların dostları
birbirimizi Onlara yakın
olan insanlar
ْ
اْل ْن ِس
ِ .. َ= ِمنinsan = َربَّنَاRabbimiz kullanarak
bizim için (ise,) Ey
=ا ْست َ ْمت َ َعyararlandık ضنَا
ُ = َب ْعkimimiz belirlemiş Rabbimiz!
olduğun sü- Biz (hayatta)
= ِب َب ْعضkimimizden = َو َبلَ ْغنَاve ulaştık reyi doldur- birbirimizin
duk» derler. arkadaşlı=أ َ َجلَنَاsonuna
O da «Barı- ğından yararlandık; ama
لَنَا..ت
َ أ َ َّج ْل..=الَّذِيbize verdiğin sürenin nağınız,
orada sü- (artık) sürekalmak mizin sonuna
(=قَا َلAllah da) buyurur ki ار
ُ َّ=النateştir rekli
üzere ce- geldik -Senin
hennem
bizim için ta= َمثْ َوا ُك ْمdurağınız
ateşidir.
yin ettiğin süYalnız Al- renin- (ve arَ=خَا ِلدِينebedi kalacaksınız
lah´ın aftık yolumu=فِي َهاorada = ِإ َّلhariç
fetmeyi di- zun yanlışlıledikleri
ğını görüyoشَا َء..= َماdilemesi ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
müstesna» ruz!) diyeder. Hiç
cekler. (Ama)
=إِ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
kuşkusuz O, Sizin yurRabbin
dunuz ateş
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
hikmet sa- olacak, Allah
hibidir ve aksini dileع ِليم
َ =bilendir
her şeyi bi- medikçe! di..
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= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=نُ َو ِليpeşine takarız
ض
َ = َب ْعbir kısmını
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين
ضا
ً =بَ ْعdiğerlerinin =بِ َماötürü
َيَ ْك ِسبُون,,= َكانُواkazandıklarından
,,

,,

,,

,,
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=يَاEy = َم ْعش ََرtopluluğu = ْال ِج ِنcin
اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insan
 َيأ ْ ِت ُك ْم..=أَلَ ْمgelmedi mi? سل
ُ = ُرelçiler
= ِم ْن ُك ْمiçinizden َصون
ُّ ُ=يَقanlatan
علَ ْي ُك ْم
َ =size =آيَاتِيayetlerimi
= َويُ ْنذ ُِرو َن ُك ْمve sizi uyaran
= ِلقَا َءkarşılaşacağınıza dair
=يَ ْو ِم ُك ْمgününüzle = ٰ َهذَاbu
=قَالُواdediler ش ِه ْدنَا
َ =şahidiz
علَ ٰى
َ =aleyhine =أ َ ْنفُ ِسنَاnefsimiz
= َوغ ََّرتْ ُه ُمonları aldattı ُ = ْال َحيَاةhayatı
=الدُّ ْنيَاdünya
ش ِهدُوا
َ = َوve şahidlik ettiler
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..علَ ٰى
َ =kendilerinin
=أَنَّ ُه ْمşüphesiz = َكانُواolduklarına
َ= َكافِ ِرينkâfir

= َو ِل ُكلher birinin
=دَ َر َجاتdereceleri vardır
ع ِملُوا
َ ..= ِم َّماyaptıkları işlere göre
= َو َماdeğildir = َرب َُّكRabbin
=بِغَافِلhabersiz
َيَ ْع َملُون..ع َّما
َ =onların yaptıklarından

Herkesin,
yaptığı işlere göre birbirinden
farklı derecesi vardır.
Rabbin onların yaptıklarından
habersiz
değildir.

(Ve Allah
şöyle devam
edecek:) Ey
görünmez
(şeytani) varlıklar ve
(benzer zihniyetteki) insanlar ile yakınlık içinde
bulunan sizler! İçinizden
mesajlarımı
size ileten ve
bu (Hesap)
Gününün geleceği konusunda sizi
uyaran bir
peygamber
gelmedi mi?
Onlar: Biz
kendi aleyhimize şahitlik yaparız!
diyecekler.
Zira bu dünya hayatı onları ayartmıştır: ve böylece onlar, hakikati inkar
ettiklerine
dair kendi
aleyhlerine
şahitlik yapacaklardır.
Gerçek şu ki,
bir toplumun
fertleri (doğru
ile eğrinin
anlamından)
habersiz olduğu sürece
Rabbin o
toplumu yaptığı yanlışlıklardan dolayı
asla yok etmez:
zira herkes,
ancak (kasıtlı) eylemlerinden dolayı
yargılanacaktır; ve
Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir.

= َو َرب َُّكRabbin ي
ُّ ِ= ْال َغنzengin
=ذُوsahibidir الر ْح َم ِة
َّ =rahmet
ْ  َيشَأ,,= ِإ ْنdilerse =يُ ْذ ِه ْب ُك ْمsizi götürür

Rabbin hiçbir şeye
muhtaç değildir ve
merhamet
sahibidir. O

Ve yalnızca
Rabbindir
Kendi kendine yeterli, sınırsız merhamet sahibi.
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= ٰذَ ِل َكbu böyledir =أ َ ْنçünkü
 َي ُك ْن,,=لَ ْمdeğildir = َرب َُّكRabbin
= ُم ْه ِل َكhelak edici = ْالقُ َر ٰىülkeleri
ُ ِ=بzulüm ile = َوأ َ ْهلُ َهاhalkı
ظ ْلم
َ=غَافِلُونhabersiz iken
,,
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İşte böylece
biz, işledikleri kötülüklerden ötürü
kimi zalimleri diğerlerinin peşine
takarız.

,,

,,

Ey insanlar
ve cinler,
size ayetlerimi anlatan
ve bu günle
karşılaşacağınıza
ilişkin sizi
uyaran içinizden peygamberler
gelmedi mi?
Onlar da
«Kendi
aleyhimize
şahitlik ederiz» derler.
Dünya hayatı onları
aldattı da
kâfir olduklarına kendi
aleyhlerine
şahitlik ettiler.

yecektir.
Şüphe yok ki
Rabbiniz
hikmet sahibidir, her şeyi
bilendir.
Ve bu şekilde, zalimlerin, (kötü) fiilleri ile birbirlerini ayartıp
baştan çıkarmalarını
sağlarız.

Bu, şunu
kanıtlar ki,
Rabbin,
gerçeklerden habersiz olan bir
kentin halkını haksız
yere asla
helâk etmez.

İbn Kesir

Rabbları
katında
selamet
yurdu onlara aittir.
İşlediklerinden
ötürü Allah, onların dostudur.
O gün,
onların
hepsini
toplar. Ey
cinn topluluğu;
insanlardan bir
çoğunu
yoldan
çıkardınız
ha? Onların dostları olan insanlar da
diyecek
ki: Rabbımız,
kimimiz
kimimizden faydalandık.
Ve bizim
için takdir
ettiğin
ecelimize
ulaştık.
Buyurur
ki: Allah´ın diledikleri
müstesna, devamlı
kalmak
üzere duracağınız
yer, ateştir. Muhakkak ki
Rabbın;
Hakim´dir,
Alim´dir.
İşte böylece zalimlerden
kimini kimine kazandıklarından
ötürü musallat
ederiz.
Ey cinn
ve insan
topluluğu;
içinizden
size ayetlerimi anlatan, bu
gününüzün gelip
çatmasından
sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?
Derler ki;
Ey Rabbımız,
kendi
hakkımızda
şahidiz.
Dünya
hayatı onları aldattı
da gerçek
küfredenler olduklarına
kendi
aleyhlerinde şahidlik ettiler.
Bu; Rabbının, haberleri
yokken,
kasabalar
halkını
haksız
yere helak edici
olmadığından
dolayıdır.
Her birinin işlediklerine
karşılık
dereceleri
vardı. Ve
Rabbın
onların işlediklerinden
gafil değildir.
Rabbın
müstağni
ve rahmet
sahibidir.
İsterse,
sizi gide-
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ف
ْ = َويَ ْست َ ْخ ِلyerinize getirir
 َب ْع ِد ُك ْم,,= ِم ْنsizden sonra da
يَشَا ُء,,= َماdilediğini = َك َماgibi
=أ َ ْنشَأ َ ُك ْمsizi yarattığı
ذ ُ ِريَّ ِة,,= ِم ْنsoyundan
=قَ ْومbir topluluğun َ=آخ َِرينbaşka

eğer dilerse
sizi yok edip
arkanızdan
yerinize istediği başkalarını geçirebilir.
Tıpkı sizi
başka bir
kavmin soyundan türettiği gibi.
Size
=muhakkak
va´dedilen
akıbet ke.. =size söylenen uyarı
sinlikle yerine gelecek=gelecektir
=değilsiniz
tir. Siz onun
=siz
=onu engelleyecek önüne geçemezsiniz.
,,

,,

,,

,,
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ِإ َّن
َعد ُون
َ َما تُو
َْلت
َو َما
أ َ ْنت ُ ْم
َِب ُم ْع ِج ِزين
..

..
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=قُ ْلde ki =يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
=ا ْع َملُواyapacağınızı yapın
 َم َكانَ ِت ُك ْم,,علَ ٰى
َ =gücünüz yettiğince
= ِإنِيben de امل
ِ ع
َ =yapıyorum
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz = َم ْنkimin
ُ =ت َ ُكolacağını ُعاقِبَة
ُ لَه,,ون
َ =sonunun
=الد َِّارbu yurdun ُ= ِإنَّهşüphesiz
يُ ْف ِل ُح,,= َلiflah olmazlar
َّ =Zalimler
َالظا ِل ُمون

De ki; Ey
kavmim, tutumunuzu
devam ettiriniz, ben de
kendi tutumumu devam ettireceğim.
Dünya yurdunun sonunun kimin
lehinde olacağını ilerde
anlayacaksınız. Hiç
kuşkusuz
zalimler kurtuluşa eremezler.

De ki: Ey
(inanmayan)
halkım! Gücünüz içinde
olan her şeyi
yapın (ki)
ben de (Allah
yolunda)
gayret göstereyim; ve
zamanla anlayacaksınız
gelecek kimindir. Şüphe yok ki zalimler asla
mutluluğa
erişemeyecekler!

ِ َّ ِ =Allah’ın
= َو َج َعلُواyarattığı ّٰلل
ث
ِ  ْال َح ْر.. َ ِمن..َ ذَ َرأ..= ِم َّماekin(ler)den
= َو ْاْل َ ْنعَ ِامve hayvanlardan
َصيبًا
ِ =نpay ayırdılar =فَقَالُواdediler ki
ِ َّ ِ =Allah’a
= ٰ َهذَاbu ّٰلل
=بِزَ ع ِْم ِه ْمzanlarınca = َو ٰ َهذَاbu da
ُ = ِلortaklarımıza
ش َر َكائِنَا
َ َكان..=فَ َماait olan
ُ = ِلortaklarına
ش َر َكائِ ِه ْم
ص ُل
ِ َي..=فَ ََلulaşmıyor
ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’a
ِ َّ ِ =Allah’a
َ َكان..= َو َماfakat ait olan ise ّٰلل
=فَ ُه َوo ص ُل
ِ َ=يulaşıyor
ُ ..= ِإلَ ٰىortaklarına
ش َر َكائِ ِه ْم
سا َء
َ =ne kötü
َيَ ْح ُك ُمون..= َماhüküm veriyorlar

Onlar Allah´a,
O´nun yarattığı ekinlerden ve
hayvanlardan sınırlı
bir pay
ayırdılar.
Asılsız saplantıları
uyarınca
«Bu Allah´ın
bu da O´na
koştuğumuz
ortakların
payıdır»
derler. Fakat koştukları ortakların payı Allah´a geçmezken, Allah´ın payı
bu ortaklara
geçebiliyor.
Ne kötü hüküm veriyorlar.

Onlar, Allahın yarattığı
tarlalar ile
hayvanların
mahsullerinden Ona bir
pay ayırırlar
ve Bu Allaha
aittir! derler;
yahut (haksız
şekilde), Ve
bu (da), eminiz ki, Allahın
uluhiyetinde
pay sahibi
olan varlıklar
içindir! diye
iddia ederler.
Ama zihinlerinde Allaha
ortak saydıkları varlıklar
için ayırdıkları şey, (onları) Allaha yakınlaştırmaz,
Allah için
ayırdıkları da
(onları ancak) Allahın
uluhiyetine
ortak koştukları o varlıklara yakınlaştırır. Gerçekten de ne kötüdür onların
yanılgıları!
Ve aynı şekilde Allaha
ortak koştukları varlıklara
veya güçlere
olan inançları, Allahtan
başka şeylere ilahlık yakıştıranların
çoğuna çocuklarını öldürmelerini
(bile) güzel
gösterir ve
böylece onları yok olmaya
ve inançlarında şaşkınlığa götürür.
Ama yine de
Allah dilemeseydi bütün
bunları yapmazlardı: o
halde onlardan ve onların bütün
mesnetsiz
hayallerinden
uzak dur!
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= َو َك ٰذَ ِل َكve yine
َ=زَ يَّنsüslü gösterdiler = ِل َكثِيرçoğuna
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنmüşriklerden
=قَتْ َلöldürmeyi =أ َ ْو َل ِد ِه ْمevladlarını
ُ =ortakları
ش َر َكا ُؤ ُه ْم
= ِلي ُْرد ُو ُه ْمhem onları mahvetsinler
سوا
ُ ِ= َو ِليَ ْلبhem de karıştırsınlar
علَ ْي ِه ْم
َ =kendi =دِي َن ُه ْمdinlerini
= َولَ ْوeğer =شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ فَ َعلُوه,,= َماbunu yapamazlardı
=فَذَ ْر ُه ْمöyleyse onları baş başa bırak
َ َي ْفت َ ُرون,,= َو َماuydurduklarıyla
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.
138

O, dilerse
siz(in varlığınız)a son verebilir ve daha sonra dilediğini sizin
yerinize geçirebilir, tıpkı
sizi başka insanların soyundan var
ettiği gibi.
Şüphe yok ki
size vaat edilen o (hesaplaşma) mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!

,,

,,

,,

Tıpkı bunun
gibi, bu
düzmece
ortaklar çoğu müşriklere öz evlatlarını öldürmeyi çekici göstermişlerdir ki,
böylece
hem fıtratlarını yozlaştırsınlar ve
hem de dinlerini bozsunlar. Eğer
Allah dileseydi bunu
yapamazlardı. O halde onları
asılsız uydurmaları
ile başbaşa
bırak.

Onlar saç- Onlar, (hak= َوقَالُواdediler ki = ٰ َه ِذ ِهbunlar
ma inançları sız) bir iddia
ile, Şu hayَ
=أ ْن َعامhayvanlar = َو َح ْرثve ekinlerdir uyarınca
´Bu hayvan- vanlar ve tarlar ve ekin- la mahsulleri
= ِح ْجرdokunulmaz
ler dokukutsaldır; biْ َي..= َلyiyemez =إِ َّلbaşkası nulmazdır. zim izin verط َع ُم َها
Bizim iste- diklerimiz dıنَشَا ُء..= َم ْنbizim dilediğimizden
diklerimiz- şında hiç
den başka kimse onlar= ِبزَ ع ِْم ِه ْمzanlarınca
hiç kimse dan yiyemez!
onları yiye- derler ve ba= َوأ َ ْنعَامve hayvanlar
mez, bunlar zı tür hayda sırtlarına vanların sırْ = ُح ِر َمyasaklanmış
ت
yük vurul- tına yük vuُ
ması ve bi- rulmasının
ورهَا
ه
ظ
=sırtı(na
binilmesi)
ُ ُ
nilmesi ya- yasak (oldusak hayvan- ğunu ilan
= َوأ َ ْنعَامve hayvanlar
lardır´, dedi- eder)ler; öyle
َيَ ْذ ُك ُرون..= َلanılmayan =اس َْمadını ler. Bazı hayvanlar
..

..

..

..

..

..

..

hayvanları var ki onlar

İbn Kesir

rir ve arkanızdan
yerinize
dilediğini
getirir. Nitekim sizi
de başka
bir kavmin soyundan
getirmiştir.
Muhakkak size
vaad olunan; yerine gelecektir.
Siz, O´nu
aciz kılacaklar
değilsiniz.
De ki: Ey
kavmim;
elinizden
geleni
yapın,
doğrusu
ben de
yapacağım.
Dünya
evinin
sonunun
kimin olacağını bileceksiniz. Şurası muhakkak ki
zalimler;
felah
bulmazlar.
Onlar; Allah için,
O´nun yarattığı
ekin ve
davarlardan bir
pay ayırdılar ve
kendi
zanlarına
göre; bu,
Allah´ındır,
bu da
koştuğumuz ortaklarımızındır,
dediler.
Ortaklarına ait
olanlar
Allah´a
ulaşamaz
dı da, Allah´a ait
olanlar
ortaklarına giderdi. Ne kötüdür
hükmedegeldikleri şeyler.
Ve böylece onların
ortakları;
ortak koşanlardan
bir çoğunu helake
sürüklemek, dinlerini
karmakarışık etmek için;
çocuklarını öldürmelerini hoş
göstermiştir.
Şayet Allah, dilemiş olsaydı;
bunu yapamazlardı. Artık sen,
onları uydurdukları
o yalanları ile başbaşa bırak.
Onlar
kendi
zanlarınca; bu
davarlar,
bu ekinler
haramdır,
onları diledimizden başkası yiyemez.
Bir takım
hayvanların sırtları
haramdır,
dediler.
Bir kısım
hayvanların üzerine de
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ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ع َل ْي َها
َ =üzerlerine
=ا ْف ِت َرا ًءiftira ederek
علَ ْي ِه
َ =O’na (Allah’a)
سيَ ْج ِزي ِه ْم
َ =onları cezalandıracaktır
= ِب َماnedeniyle
َ َي ْفت َ ُرون..= َكانُواiftiralara etmeleri

üzerinde Allahın ismini
telaffuz etmezler; (ve
bu adetlerin
kaynağını)
haksız yere
Ona isnat
ederler.
(Ama) Allah,
onları bütün
bu mesnetsiz
hayallerinden
dolayı cezalandıracaktır.

O´na karşı iftira
ederek;
Allah´ın
adını anmazlar.
Allah;
yapmakta
oldukları
iftiraları
yüzünden
onları cezalandıracaktır.

َوقَالُوا
َما
ُ ُفِي ب
ون
ٰ َه ِذ ِه
ِ ط
ْاْل َ ْن َع ِام
صة
َ خَا ِل
ورنَا
ِ ِلذ ُ ُك
َو ُم َح َّرم
اجنَا
ِ علَ ٰى أ َ ْز َو
َ
ًَم ْيتَة
َوإِ ْن
يَ ُك ْن
فَ ُه ْم
فِي ِه
ُ
ش َر َكا ُء
س َي ْج ِزي ِه ْم
َ
صفَ ُه ْم
ْ َو
ُِإنَّه
َح ِكيم
ع ِليم
َ

Ve onlar, Şu
hayvanların
karnında
olan her şey
bizim erkeklerimize tahsis edilmiş,
kadınlarımıza ise yasaklanmıştır:
ama eğer ölü
doğarsa o
zaman her iki
taraf da ondan paylarını
alabilir derler. (Allah,)
onları (Kendisine haksız
yere) isnat
ettiklerinden
dolayı cezalandıracaktır:
Unutmayın ki
O, hikmet
sahibidir, her
şeyi bilendir.

Bir de
dediler ki:
Şu davarların karınlarında
bulunanlar, yalnız
erkeklerimiz içindir, kadınlarımıza
haram kılınmıştır.
Ölü doğacak
olursa;
hepsi ona
ortaktırlar. Allah,
onların bu
vasıflandırmalarının cezasını verecektir.
Muhakkak ki O;
Hakim´dir,
Alim´dir.
Bilgisizlikleri yüzünden;
çocuklarını beyinsizce
öldürenler
ve Allah´ın
kendilerine verdiği
rızkı Allah´a iftira
ederek
haram
sayanlar;
gerçekten
hüsrana
uğramuşlardır.
Onlar;
şüphesiz
sapıtmışlardır. Zaten hidayete
erenlerden olmamışlardı.
Çardaklı
ve çardaksız
bağları,
tatları değişik ekin
ve hrumaları,
zeytin ve
narı, birbirine
benzer ve
benzemez şekilde yaratıp yetiştirmiş
olan
O´dur.
Her biri
mahsul
verdiği
zaman,
mahsulünden
yeyin,
hasad
edildiği
gün de,
hakkını
verin ve
israf etmeyin.
Çünkü O;
israf
edenleri
sevmez.
Hayvanları da
yük taşıyacak ve
kesim
hayvanı
olarak yaratan
O´dur. Allah´ın size verdiği
rızıktan
yeyin.
Şeytanın
izlerinden
gitmeyin.
Çünkü o,
sizin apaçık bir
düşmanınızdır.

keserken de
Allah´ın
adını anmazlar, bunu yaparken
´Allah´ın
emri böyledir´ diye
O´na iftira
ederler. Allah onları
yaptıkları bu
iftiralardan
ötürü cezalandıracaktır.
Yine onlar
=dediler ki
=olanlar
´Bu hayvanların karın,,
=karınlarında
=bu
larındaki
=hayvanların
=yalnız yavrular sadece erkek=erkeklerimize aittir
lerimize aittir, kadınla=ve haramdır
rımıza ise
yasaktır.
,,
=kadınlarımıza
Eğer hayvanın yav=eğer
=doğarsa
=ölü
rusu ölü
doğarsa her
=o zaman hepsi
=onda
ikisi de
O´na ortak
=ortaktır
olur, dediler. Allah bu
=cezalarını verecektir
yakıştırma=bu nitelendirmelerinin
larının cezasını vere=çünkü O
cektir. Hiç
kuşkusuz
=hüküm ve hikmet sahibidir
Allah hikmet
sahibidir ve
=bilendir
her şeyi bilir.
..
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bilgi- Gerçekten
=قَ ْدmuhakkak = َخ ِس َرziyana uğrarlar Hiçbir
ye dayan- ziyana uğramaksızın, yanlar o kimقَتَلُوا.. َ=الَّذِينöldürenler
aptalca ev- selerdir ki
latlarını öl- dar kafalı
=أ َ ْو َلدَ ُه ْمçocuklarını
dürenler ve cahillikleriyle
سفَ ًها
Allah´a iftira çocuklarını
َ =beyinsizce
atarak
öldürürler,
 ِع ْلم..= ِب َغي ِْرbilgisizlik yüzünden
O´nun ver- Allahın onladiği rızıkları ra rızk olarak
= َو َح َّر ُمواve haram kılanlar
kendilerine sağladığı
yasaklayan- şeyleri ya َرزَ قَ ُه ُم..= َماkendilerine verdiği rızkı
lar, gerçek- saklarlar ve
ten hüsrana (bu tür yaْ
َّ =Allah’ın =افتِ َرا ًءiftira ederek
ُاّٰلل
uğramışlar- sakları da)
dır. Onlar haksız yere
َ
ْ
ِاّٰلل
=Allah’a
د
ق
=muhakkak
َّ ..علَى
َ
kesinlikle Allaha yakışsapıtmışlar- tırırlar: Onlar
ضلُّوا
=sapmışlardır
َ
dır, doğru sapkınlığa
َ ُم ْهتَدِين.. َكانُوا..= َو َماyola gelici de değil yola gele- düşmüşler ve
..
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lerdir

cekleri yok- doğru yolu
tur.
bulamamışlardır.

= َو ُه َوO’dur َ أ َ ْنشَأ,,=الَّذِيyaratan
= َجنَّاتbahçeleri
= َم ْع ُروشَاتçardaklı
َ = َوve çardaksız
 َم ْع ُروشَات,,غي َْر
= َوالنَّ ْخ َلve hurma(ları)
َّ = َوve ekin(ler)i
ع
َ الز ْر
= ُم ْخت َ ِلفًاçeşit çeşit ُ=أ ُ ُكلُهürünleri
َّ = َوve zeytinleri
َالز ْيتُون
َالر َّمان
ُّ = َوve narları
= ُمتَشَا ِب ًهاbirbirine benzer
َ = َوve benzemez biçimde
 ُمتَشَابِه,,غي َْر
= ُكلُواyiyin ث َ َم ِر ِه,,= ِم ْنmeyvasından
= ِإذَاzaman =أَثْ َم َرmeyva verdiği
= َوآتُواve verin
ُ= َحقَّهhakkını (sadakasını) =يَ ْو َمgünü
صا ِد ِه
َ = َحhasat
تُس ِْرفُوا,,= َو َلfakat israf etmeyin
ُ= ِإنَّهçünkü O ُّي ُِحب,,= َلsevmez
َ= ْال ُمس ِْرفِينisraf edenleri

O ki, çardaklı ve
çardaksız
bahçeleri,
ürünleri değişik hurmaları ve ekinleri, yaprakları benzer
ve meyvaları benzemez zeytin
ve nar
ağaçlarını
yarattı. Bu
ağaçlar
ürün verdiklerinde
meyvalarından yiyiniz
ve hasat
günü haklarını veriniz,
fakat israf
etmeyiniz,
çünkü Allah
israf edenleri sevmez.

Zira Odur
(hem) ekilip
biçilen ve
(hem de)
kendi başına
yetişen bahçeleri (var
eden) , hurma ağaçlarını, çeşit çeşit
mahsuller
veren tarlaları, zeytin
ağacını ve
narı meydana getiren:
(hepsi) birbirine benzer
ve hepsi birbirinden çok
farklıdır! Olgunlaştığında onların
meyvelerinden yiyin ve
(yoksullara)
mahsulün
toplandığı
gün haklarını
verin. Ve (Allahın nimetlerini) israf
etmeyin:
kuşkusuz O
müsrifleri
sevmez!

 ْاْل َ ْن َع ِام.. َ= َو ِمنhayvanlardan da
ً= َح ُمولَةkimi yük taşır
ً = َوفَ ْرkiminin tüyünden sergi yapılır
شا
= ُكلُواyiyin
 َرزَ قَ ُك ُم..= ِم َّماsize verdiği rızıktan
َّ =Allah’ın تَتَّبِعُوا..= َو َلizlemeyin
ُاّٰلل
ُ = ُخadımlarını
ت
ِ ط َوا
َ ش ْي
َّ =الşeytanın ُ= ِإنَّهzira o
ان
ِ ط
=لَ ُك ْمsizin için عد ُو
َ =bir düşmandır
= ُم ِبينapaçık

Kimi yük taşıyan ve
kiminin yününden
yaygı yapılan hayvanları yaratan
da O´dur.
Allah´ın size
verdiği rızıklardan yiyiniz ve şeytanın izinden gitmeyiniz. Çünkü
o sizin açık
düşmanınızdır.

Yük taşımaya mahsus
olan ve etleri
için beslenen
hayvanlardan, Allahın
size rızık olarak verdiklerini yiyin ve
Şeytanın
izinden gitmeyin:
unutmayın, o
sizin apaçık
düşmanınızdır!
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(Erkekli dişi- (Ona uyanlar
َ=ث َ َما ِنيَةsekiz =أ َ ْز َواجçift
li olmak
iddia ederler
sekiz ki bazı halالضَّأ ْ ِن,, َ= ِمنkoyundan =اثْنَي ِْنiki üzere)
baş olan bu lerde) her iki
ْ
ْ
hayvanların cinsten dört
ال َم ْع ِز,, َ= َو ِمنkeçiden =اث َني ِْنiki
ikisi koyun, çeşit hayvan
ikisi keçidir. (insana ya=قُ ْلde ki =آلذَّ َك َري ِْنiki erkeği mi
De ki; «Al- saktır): iki
= َح َّر َمharam etti =أ َ ِمyoksa
lah bu hay- cins koyun
vanların er- ve keçiden
ُ
= ْاْل ْنثَ َيي ِْنiki dişiyi mi =أ َ َّماyoksa
keklerini mi, her biri. (Ondişilerini mi, lara) sor:
ْ َ=ا ْشت َ َملbulunan(yavru)ları mı
ت
yoksa dişi- Onun yasaklerin rahim- ladığı, iki erَ
أ ْر َحا ُم,,علَ ْي ِه
َ =rahimlerinde
lerinin içer- kek mi, yokdiği yavrula- sa iki dişi mi,
= ْاْل ُ ْنثَ َيي ِْنiki dişinin
rı mı haram yahut iki di=ن َِبئُونِيbana haber verin =بِ ِع ْلمbilgi ile kıldı? Eğer şinin rahmindoğru söy- de taşıdıkları
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
lüyorsanız, mı? Bu kobana bilim- nuda ne biliَصا ِدقِين
َ =doğru
sel bir açık- yorsanız ba-

Sekiz çift;
koyundan
iki, keçiden iki.
De ki: İki
erkeği mi,
iki dişiyi
mi veya
iki dişinin
rahimlerinde bulunanları
mı haram
kıldı?
Eğer sadıklardan
iseniz;
bana bilgiye dayanarak
haber verin.

اْل ِب ِل
ِ ْ .. َ= َو ِمنve deveden =اثْ َني ِْنiki
 ْالبَقَ ِر.. َ= َو ِمنsığırdan =اثْنَي ِْنiki
=قُ ْلde ki =آلذَّ َك َري ِْنiki erkeği mi
= َح َّر َمharam etti =أ َ ِمyoksa
= ْاْل ُ ْنثَيَي ِْنiki dişiyi mi =أ َ َّماyoksa
ْ َ=ا ْشت َ َملbulunan(yavru)ları mı
ت
أ َ ْر َحا ُم..علَ ْي ِه
َ =Rahimlerinde
= ْاْل ُ ْنثَيَي ِْنiki dişinin =أ َ ْمyoksa
ُ =şahidler mi
= ُك ْنت ُ ْمoldunuz ش َهدَا َء
= ِإ ْذzaman صا ُك ُم
َّ = َوsize vasiyet ettiği
َّ =Allah’ın =بِ ٰ َهذَاböyle
ُاّٰلل
ْ َ =أdaha zalim
=فَ َم ْنkim olabilir ظلَ ُم
ا ْفت َ َر ٰى..= ِم َّم ِنuydurandan
ِ َّ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
علَى
َ =karşı اّٰلل
ُض َّل
ِ = ِليsaptırmak için
اس
َ َّ=النinsanları  ِع ْلم..=بِ َغي ِْرbilmeden
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
يَ ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
َّ =zalim
= ْالقَ ْو َمtopluluğu َالظا ِل ِمين

Deveden
de iki, sığırdan da
iki. De ki:
İki erkeği
mi, iki dişiyi mi
veya iki
dişinin
rahimlerinde bulunanı mı
haram
kıldı?
Yoksa Allah; size
bunları
buyururken, siz
orada mı
idiniz? İnsanları
bilgisizce
saptırmak
için Allah´a karşı yalan
uyduranlardan
daha zalim kimdir? Muhakkak ki
Allah; zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.
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=قُ ْلde ki ُ أ َ ِجد,,= َلbulamıyorum
ي
ِ ُ أ,, َما,,=فِيvahyolunanda
َ وح
ي
َّ َ= ِإلbana
علَ ٰى
َ ,,= ُم َح َّر ًماharam edilmiş bir şey
ْ َ=يyiyen kimseye
َ =yemek ُط َع ُمه
طا ِعم
= ِإ َّلancak hariç َيَ ُكون,,=أ َ ْنolması
ً= َم ْيتَةleş =أ َ ْوyahut =دَ ًماkan
= َم ْسفُو ًحاakıtılmış =أ َ ْوyahut
=لَ ْح َمeti = ِخ ْن ِزيرdomuz ُ=فَإِنَّهki şüphesiz جس
ْ = ِرpistir- =أ َ ْوya da
= ِف ْسقًاbir fısk =أ ُ ِه َّلboğazlanmış
ِ َّ =Allah’tan
= ِلغَي ِْرbaşkası adına بِ ِه,,اّٰلل
ُ ض
=فَ َم ِنama kim ط َّر
ْ =اçaresiz kalırsa
َ =saldırmaksızın
 َباغ,,غي َْر
عاد
َ ,,= َو َلve sınırı aşmaksızın (yiyebilir)
=فَإ ِ َّنçünkü = َرب ََّكRabbin
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

lama yapı- na söyleyin,
nız?»
eğer söylediğinizde haklı
iseniz!
Geride ka- Onlar, her iki
lanların ikisi cins deveyi
deve, ikisi ve büyükbaş
sığırdır. De hayvanı (da
ki; «Allah aynı şekilde
bunların er- haram sayarkeklerini mi, lar). (Kendidişilerini mi, lerine) sor: O
yoksa dişi- neyi yasaklerin rahim- ladı? İki erlerinin içer- keği mi, yokdiği yavrula- sa iki dişiyi
rı mı haram mi, yahut iki
kıldı? Yoksa dişinin rahAllah´ın size minde taşıbu direktifi dığını mı?
verdiğinin Yoksa Allah
somut ta- (bütün) bunnıkları mısı- ları yasaklarnız? Körü ken siz şahit
körüne in- miydiniz?
sanları yol- Hiçbir (gerdan çıkar- çek) bilgiye
mak amacı dayanmadan
ile Allah´a kendi uyduriftira eden, duğu yalanAllah adına ları Allaha
yalan uydu- isnat eden,
ran kimse- böylece inden daha sanları saptızalim kim randan daha
olabilir? Hiç hain kim olakuşkusuz bilir? UnutAllah zalim- mayın ki Alleri doğru lah, (böyle)
yola iletzalim bir halmez.»
ka doğru yolu göstermez.
De ki: “Ba- De ki (ey
na vahyolu- Peygamber):
nanda, ölü, Bana vahyeakıtılmış
dilenlerde leş
kan, domuz veya akan
eti –ki pistir- kan veya iğve yoldan renç bir şey
çıkararak olan domuz
Allah’dan eti, veya üzebaşkası
rinde Allahadına kesi- tan başka bir
len hayvan- ismin anıldığı
dan gayrisi- günahkarca
ni yemenin bir kurban
haram ol- dışında
duğuna dair yenmesi yabir emir bu- sak olan hiçlamıyorum; bir şey görfakat darda müyorum.
kalan baş- Ama kişi zakasının pa- ruret içindeyyına el
se aç gözlüuzatmamak ce saldırmave zaruret dan ve zaruri
miktarını
ihtiyacını da
aşmamak aşmadan
üzere bun- (yemiş) ise
lardan da (bilin ki)
yiyebilir.”
Rabbiniz çok
Şüphesiz ki bağışlayıcıRabb’in ,
dır, rahmet
Gafur’dur, kaynağıdır.
Rahim’dir.

هَاد ُوا.. َالَّذِين..علَى
َ = َوYahudilere
= َح َّر ْمنَاharam ettik = ُك َّلbütün
ُ ..=ذِيtırnaklı(hayvan)ları
ظفُر
 ْال َبقَ ِر.. َ= َو ِمنsığırın
= َو ْالغَن َِمve koyunun da
= َح َّر ْمنَاharam kıldık علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
ُ =yağlarını = ِإ َّلhariç
ش ُحو َم ُه َما
ْ َ َح َمل..= َماtaşıdıkları
ت
ُ =sırtlarının =أ َ ِوyahut
ور ُه َما
ُ ظ ُه
= ْال َح َوايَاbağırsaklarının =أ َ ْوya da
ْ = ِب َعkemiğe
َ َاختَل
ْ ..= َماkarışanlar ظم
ط
= ٰذَ ِل َكböylece
= َجزَ ْينَا ُه ْمonları cezalandırdık

Yahudilere
bütün tek
tırnaklı hayvanları yasakladık.
Onlara sığırların ve
koyunların
sırt, bağırsak ve kemik yağları
dışında kalan içyağlarını da haram kıldık.
Allah´ın ölçülerini çiğnedikleri
için onları
bu şekilde
cezalandırdık. Söylediklerimiz
kesinlikle
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Biz (yalnızca) yahudi
itikadını benimseyenlere
bütün tırnaklı
hayvanları
yasakladık;
ve onlara koyun ve ineğin
iç yağlarını
da yasakladık, (hayvanların) sırt tarafındaki veya bağırsaklarındaki
yağlar ile
kemiğin içindekiler hariç:
böylece işledikleri zulümler yüzünden
onları cezalandırdık; zi-

De ki:
Bana
vahyolunanlar
arasında;
haram
dediklerinizi yiyecek kişiye
murdar
oldukları
için; ölüden, dökülen
kandan,
domuz
etinden ki pistirve
Allah´tan
başkasının adına
kesildişğinden
dolayı
fısk olandan başka haram
olan bir
şey bulamıyorum. İstememek
ve haddi
aşmamak
üzere,
kim de
bunlardan
yemeye
mecbur
kalırsa;
muhakkak ki
Rabbın,
Gafur´dur,
Rahim´dir.
Yahudi
olanlara
da bütün
tırnaklıları
haram
kıldık. Sığır ve koyunun iç
yağlarını
da üzerlerine haram kıldık. Bunlardan
sırtlarına
ve bağırsaklarına
yapışan
ve kemiğe karışan müstesnadır.
Biz, onları
zulümle-

Kelime Meali
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= ِب َب ْغ ِي ِه ْمaşırılıkları yüzünden
= َو ِإنَّاbiz elbette
َصا ِدقُون
َ َ=لdoğru söyleyenleriz

doğrudur.

ra, unutmayın, Biz sözümüzde dururuz!

=فَإ ِ ْنeğer ُوك
َ = َكذَّبseni yalanladılarsa
=فَقُ ْلde ki = َربُّ ُك ْمRabbiniz
=ذُوsahibidir = َر ْح َمةrahmet
= َوا ِس َعةbol
ُّي َُرد,,= َو َلfakat geri çevrilmez
ُ سه
ُ ْ =بَأO’nun azabı
 ْالقَ ْو ِم,,ع ِن
َ =toplumdan
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlu

Eğer onlar
seni yalanlarlarsa de
ki; «Rabbim, yaygın
rahmet sahibidir. Ama
O´nun günahkârlara
yönelik
azabını hiç
kimse geri
savamaz.»

Ve eğer senin yalan
söylediğini
iddia ederlerse onlara
de ki: Rabbinizin rahmeti
sonsuzdur;
ama günaha
batmış insanları cezalandırması
da kaçınılmazdır.

سيَقُو ُل
َ =diyecekler ki
أ َ ْش َر ُكوا.. َ=الَّذِينortak koşanlar
شَا َء..=لَ ْوisteseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
أ َ ْش َر ْكنَا..= َماbiz ortak koşmazdık
آبَا ُؤنَا..= َو َلbabalarımız da
 َح َّر ْمنَا..= َو َلharam yapmazdık
ش ْيء
َ ..= ِم ْنhiçbir şeyi de
= َك ٰذَ ِل َكöyle (demişlerdi)
ب
َ َّ= َكذyalanlayanlar da
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan önce
= َحت َّ ٰىnihayet =ذَاقُواtadmışlardı
سنَا
َ ْ =بَأazabımızı =قُ ْلde ki
=ه َْلvar mı? = ِع ْندَ ُك ْمyanınızda
 ِع ْلم..= ِم ْنbir bilgi
ُ=فَت ُ ْخ ِر ُجوهçıka(rıp gösterece)ğiniz
=لَنَاbize َتَت َّ ِبعُون..= ِإ ْنsiz uyuyorsunuz
َّ =zanna
=إِ َّلsadece الظ َّن
أ َ ْنت ُ ْم..= َو ِإ ْنve siz = ِإ َّلsadece
َصون
ُ =ت َ ْخ ُرsaçmalıyorsunuz

Müşrikler
diyecekler
ki; «Eğer Allah dileseydi, ne biz ve
atalarımız
O´na ortak
koşar ve ne
de bu şeyi
yasaklardık.» Onlardan öncekilerde bu şekilde peygamberlerini yalanladılar da azabımızın acısını tattılar.
Onlara de
ki; «Önümüze koyacağınız bir
bildiğiniz
var mı? Siz
sadece sanının, yakıştırmaların
peşinden
gidiyorsunuz, sırf
tahminlere
dayanıyorsunuz.»

=قُ ْلde ki =فَ ِللَّ ِهAllah’ındır
ُ= ْال ُح َّجةdelil ُ= ْال َبا ِلغَةüstün
=فَلَ ْوeğer =شَا َءdileseydi
=لَ َهدَا ُك ْمelbette doğru yola iletirdi
َ=أ َ ْج َمعِينhepinizi

De ki; «Yetkin delil, Allah´ın tekelindedir.
Eğer O dileseydi, hepinizi doğru
yola iletirdi.»

Allahtan
başka şeylere ilahlık yakıştırmaya
şartlanmış
olanlar, Eğer
Allah dileseydi Ondan
başkasına
ilahlık yakıştırmazdık;
atalarımız da
(öyle yapmazdı); ve
(Onun izin
verdiği) hiçbir
şeyi de yasaklamazdık
derler. Onlardan öce
yaşamış
olanlar da
böyle yaparak hakikati
yalanladılar,
ta ki azabımızı tadıncaya kadar! De
ki: Bize sunabileceğiniz
(kesin) herhangi bir bilgiye sahip
misiniz? Siz
sadece (başka insanların) zanlarına
uyuyorsunuz
ve kendiniz
tahminde bulunmaktan
başka bir şey
yapmıyorsunuz.
De ki: Öyleyse (bilin ki)
yalnız Allah
katındadır
(her hakikatin) kesin delili; O dileseydi tümünüzü doğru
yola yöneltirdi.

=قُ ْلde ki = َهلُ َّمhaydi getirin
ُ =tanrılarınızı
ش َهدَا َء ُك ُم
يَ ْش َهد ُونَأَنَّأ َ َّن.. َ=الَّذِينşahidlik edecek
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın = َح َّر َمyasakladığına
= ٰ َهذَاbunu =فَإ ِ ْنeğer
ش ِهد ُوا
َ =şahidlik ederlerse
ت َ ْش َه ْد..=فَ ََلsen şahidlik etme
= َم َع ُه ْمonlarla beraber
ت َتَّبِ ْع..= َو َلuyma =أ َ ْه َوا َءkeyiflerine
 َكذَّبُوا.. َ=الَّذِينyalanlayanların
= ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizi
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ= َوالَّذِينve inanmayanları
n ِرة
َ =بِ ْاْل ِخahirete = َو ُه ْمonlar
= ِب َر ِب ِه ْمRablerine
َ=يَ ْع ِدلُونeş tutmaktadırlar

De ki; Allah´ın bu
yasakları
koyduğuna
şahitlik
edecek tanıklarınızı
getiriniz bakalım. Eğer
onlar bu
yolda şahitlik ederlerse, sakın
şahitliklerini
onaylama.
Ayetlerimizi
yalanlayanların, ahirete inanmayanların ve
Rabblerine
eş koşanların keyfi arzularına
uyma.
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De ki: Allahın
(bütün) bunları yasakladığına dair
şahitlik yapacak şahitlerinizi getirin! Eğer onlar (çekinmeden yalan) şahitlik
yaparlarsa
sakın onların
bu düzmece
şahitliklerine
katılmayın;
ve mesajlarımızı yalanlayanların,
öteki dünyaya inanmayanların ve
başka güçleri
Rablerine
denk görenlerin hatalı
görüşlerine
uymayın!

İbn Kesir

rinden
dolayı
cezaya
çarptırdık.
Biz, elbette sadıklarızdır.
Seni yalanlarlarsa; de ki:
Rabbımız
geniş
rahmet
sahibidir.
O´nun
gücü günahkarlar
güruhundan döndürülemez.
Şirk koşanlar diyecekler
ki: Eğer
Allah dileseydi;
biz de,
atalarımız
da şirk
koşmazdık. Hiçbir
şeyi haram da
kılmazdık. Onlardan
öncekiler
de, Bizim
gücümüzü tadana
kadar
böyle dediler. De
ki: Bize
karşı yanınızda
ortaya
koyabileceğiniz
bir bilgi
var mı?
Siz, ancak zanna uyuyorsunuz
ve siz,
sadece
yalanlar
atıyorsunuz.

De ki: Üstün ve
mükemmel hüccet Allah´ındır.
Eğer O,
dileseydi
hepinizi
birden hidayete
kavuştururdu.
De ki:
Muhakkak Allah,
şunu haram kıldı
diye, bildiğini
söyleyecek şahidlerinizi
getirin.
Eğer onlar şahidlik ederlerse;
sende onlarla beraber
olup tasdik etme.
Onlar
Rabblarına başkalarını
denk tutuyorlar.

De ki; «Ge- De ki: Gelin, De ki:
=قُ ْلde ki =ت َ َعالَ ْواgelin
liniz, Rabbi- Allahın (ger- Gelin,
nizin neleri çekten) neyi Rabbınıَ
ْ
=أت ُلokuyayım = َماşeyleri
yasakladı- yasakladığını zın size
= َح َّر َمharam kıldığı = َربُّ ُك ْمRabbinizin ğını size size anlata- neleri hasöyleyeyim: yım: Ondan ram kıldıعلَ ْي ُك ْم
=size
O´na hiçbir başka şeyle- ğını ben
َ
şeyi ortak re asla ilahlık söyleyeت ُ ْش ِر ُكوا,,=أ َ َّلortak koşmayın = ِب ِهO’na koşmayın. yakıştırma- yim; O´na
Ana- baba- yın; anne
hiçbir şeyi
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi
ya karşı iyi babanıza iyi- ortak
davranınız. lik yapın (ve koşma= َو ِب ْال َوا ِلدَي ِْنana babaya
Yoksulluk onlara karşı yın, anakaygısı ile saygısızlıkta yaسانًا
َ = ِإ ْحiyilik edin
evlâtlarınızı bulunmayın); babaya
ُ
öldürmeyi- ve çocukları- iyilik edin.
ْ
ُ
َ
َ
تقتلوا,,= َولöldürmeyin
niz. Sizin de nızı yoksul- Fakirlik
onların da luk korkusuy- korkusuy=أ َ ْو َلدَ ُك ْمçocuklarınızı
rızkını biz la öldürme- la çocuk ِإ ْم ََلق,,= ِم ْنfakirlik korkusuyla
veririz. Kö- yin; (çünkü) larınızı
tülüklerin sizin de onla- öldürme=ن َْح ُنbiz =ن َْر ُزقُ ُك ْمsizi besliyoruz açığına da rın da rızıkla- yin. Sizin
gizlisine de rını sağlaya- de onların
= َوإِيَّا ُه ْمonları da
yaklaşma- cak olan bi- da rızkını
yınız. Haklı ziz; açık ve- veren Biْ
تَق َربُوا,,= َو َلyaklaşmayın
bir gerekçe ya gizli hiçbir ziz. Kötüْ
yokken Al- utanç verici lüğün gizَ
ش
اح
و
ف
ال
=fuhuşlara
َ ِ َ
lah´ın do- fiil işlemeyin; lisine de,
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Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ ,,= َماaçığına da
 ِم ْن َها,,ظ َه َر
َ  َب,,= َو َماkapalısına da
َطن
ت َ ْقتُلُوا,,= َو َلve kıymayın س
َ =النَّ ْفcana
 َح َّر َم,,=الَّتِيyasakladığı ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ٰ
ق
ِ  ِب ْال َح,,= ِإ َّلhaksız yere =ذَ ِل ُك ْمişte
صا ُك ْم
َّ = َوsize tavsiye etti = ِب ِهbunları
=لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونdüşünürsünüz diye
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kunulmaz
saydığı cana kıymayınız. İşte Allah, ola ki
düşünürsünüz diye size bu direktifleri veriyor.

,,

ve adalet(i ifa
etmek) dışında Allahın
kutsal saydığı insan hayatına kıymayın: Allah
bunu size
emretti ki aklınızı kullanabilesiniz;
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Erginlik ça- ve rüşd yaşıت َ ْق َربُوا..= َو َلyaklaşmayın
ğına erince- na erişmeye kadar
den önce yeْ
= َما َلmalına =اليَتِ ِيمyetimin
yetimin ma- timin mal
sadece varlığına ي
َ  ِه.. ِه َي ِبالَّ ِتي..= ِإ َّل ِبالَّ ِتيmüstesna lına
niyetlerin en onun iyiliği
س ُن
َ =أ َ ْحen güzel biçimde = َحت َّ ٰىkadar iyisi ile yak- için olmadıklaşınız. Öl- ça- dokunُ َ =أerginlik çağına çüde ve tar- mayın. (Bü=يَ ْبلُ َغerişinceye ُ شدَّه
tıda dürüst tün alış veriş= َوأ َ ْوفُواtam yapın = ْال َك ْي َلölçü
olunuz. Biz lerinizde) ölkimseye çü ve tartıya
َ= َو ْال ِميزَ انve tartıyı ْط
ِ =بِ ْال ِقسadaletle hiç
kapasitesini tam olarak,
aşan bir yük adaletle
ف
ُ نُ َك ِل..= َلbiz teklif etmeyiz
yüklemeyiz. uyun; (Biz)
Bir söz söy- hiçbir insana
سا
ً =نَ ْفkişiye = ِإ َّلfazlasını
lerken, söz taşıyabilecekonusu olan ğinden daha
= ُو ْس َع َهاgücünün yettiğinden
akrabanız fazla yük
= َوإِذَاzaman =قُ ْلت ُ ْمsöylediğiniz
bile olsa,
yüklemeyiz;
doğru ko- ve bir görüş
=فَا ْع ِدلُواadalet yapın = َولَ ْوeğer
nuşunuz. belirttiğinizver- de, yakın akَ= َكانolsa da قُ ْر َب ٰى..=ذَاakrabanız Allah´a
diğiniz sözü rabanıza
tutunuz. İşte (karşı) olsa
= َو ِبعَ ْه ِدve tutun ِاّٰلل
َّ =Allah’a
Allah, ola ki da, adil olun.
ٰ
düşünüp
Allaha karşı
َ
ُ
ُ
َ
=أ ْوفواverdiğiniz sözü =ذ ِلك ْمişte
öğüt alırsı- taahhütleriniصا ُك ْم
َّ = َوsize tavsiye etti = ِب ِهbunları nız diye si- ze (daima)
ze bu direk- riayet edin:
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
tifleri veri- bunu Allah
yor.
size emretti
َ=تَذَ َّك ُرونöğüt alırsınız diye
ki ders alabi..
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İşte benim Ve (bilin ki
= َوأ َ َّنişte = ٰ َهذَاbudur
dosdoğru bu, dosdoğru
yolum bu- Bana yöneاطي
ِ ص َر
ِ =benim yolum
dur, bu yola len bir yol= ُم ْست َ ِقي ًماdoğru ُ=فَات َّ ِبعُوهona uyun uyunuz. dur: Öyleyse
Sakın sizi bunu izleyin
تَتَّبِعُوا,,= َو َلuymayın ki
Allah´ın yo- ve diğer yollundan ayrı lardan gitسبُ َل
ُّ =الyollara َ=فَتَفَ َّرقayırmasın düşürecek meyin ki sizi
yollara gir- Onun yolun= ِب ُك ْمsizi س ِبي ِل ِه
َ =O’nun yolundan meyiniz. İş- dan saptırَ ,,ع ْن
te Allah, kö- masınlar. Al= ٰذَ ِل ُك ْمböylece
tülüklerden lah (bütün)
bunları size
ُصاك ْم
َّ = َوsize tavsiye etti =بِ ِهkendisiyle sakınasınız
diye size bu emretti ki
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki َ=تَتَّقُونkorunursunuz direktifi ve- Ona karşı
riyor.
sorumlulu,,
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ğunuzun bilincine varasınız.
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=ث ُ َّمsonra =آت َ ْينَاverdik
سى
َ َ = ْال ِكتKitabı
َ = ُموMusa’ya اب
(=ت َ َما ًماnimetimizi) tamamlamak
علَى
َ =üzerine
َسن
َ أ َ ْح..=الَّذِيiyilik edenler
ً ص
يَل
ِ = َوت َ ْفve açıklamak
ش ْيء
َ ..= ِل ُك ِلher şeyi
= َو ُهدًىve yola iletici
ً= َو َر ْح َمةve rahmet olmak üzere
=لَعَلَّ ُه ْمumulur ki
اء
ِ َ=بِ ِلقhuzuruna varacaklarına
= َر ِب ِه ْمRablerinin َ=يُؤْ ِمنُونinanırlar

Sonra iyilik
edenlere
yönelik nimetimiz tamama ersin, her şey
ayrıntılı biçimde açıklansın, doğru yol kılavuzu ve
rahmet olsun diye
Musa´ya
tevratı verdik. Ola ki,
Rabblerinin
huzuruna
çıkacaklarına inanırlar.

= َو ٰ َهذَاişte bu (Kur’an) da
= ِكتَابKitaptır ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهindirdiğimiz
ارك
َ = ُم َبmübarek ُ=فَات َّ ِبعُوهO’na uyun
= َواتَّقُواve korunun
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki siz
َ=ت ُ ْر َح ُمونmerhamet olunursunuz

Bu Kur´an
bizim indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Ona
uyunuz ve
kötülüklerden sakınınız, ki, size
merhamet
edilsin.
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Ve bu da yücelerden indirdiğimiz bereketli bir ilahi kelamdır:
Öyleyse ona
tabi olun ve
Allaha karşı
sorumluluğunuzun bilincine varın
ki Onun
rahmetine
layık olabilesiniz.
Onu size
(Bu kitap, si.. =demeyesiniz
=yalnız
indirdi ki,
ze verildi) ki,
«Bizden
Yalnızca biz=indirildi
=Kitap
önceki iki den önce yaümmete
şamış iki gu..
=iki topluluğa
(yahudiler rup insana
..
=bizden önceki
ile hristiyan- ilahi kelam
lara) kitap bahşedilmişti
..
=biz ise idik
indirildi ve ve biz onların
biz onların öğretilerin..
=onların okumasından
okudukla- den haberrından ha- sizdik! de=habersiz
bersiz kal- meyesiniz;
dık» diyemeyesiniz.
Yine diye- yahut da,
=yahut
=demeyesiniz
meyesiniz Eğer bize de
ki, «Eğer
bir ilahi ke=eğer
=şüphesiz
bize de ki- lam indirilmiş
tap indiril- olsaydı onun
=indirilseydi
=bize
seydi, doğru rehberliğine
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6.
156

açığına
da yaklaşmayın.
Hak ile
olmadıkça, Allah´ın haram kıldığı bir cana kıymayın. İşte aklınızı
başınıza
alasınız
diye size,
bunları
emretti.
Yetimin
malına;
erginlik
çağına
gelinceye
kadar o
en güzel
olanından
başka bir
şekilde
yaklaşmayın.
Ölçüyü,
tartıyı da
tam ve
doğru yapın. Biz
kimseye,
gücünün
yettiğinden başkasını
yüklemeyiz. Söylediğiniz
zaman da
-akraba
dahi olsaadil olun.
Allah´ın
ahdini de
yerine getirin. İşte
iyice düşünesiniz
diye size
bunları
emretti.
Ve şüphesiz ki
bu; Benim dosdoğru yolumdur.
Ona hemen
uyun.
Başka
yollara
uymayın
ki; sonra
sizi
O´nun yolundan
ayırır. İşte, sakınasınız
diye size
bunları
emretti.
Sonra
Biz, Musa´ya bir
bütün halinde, her
şeyi apaçık göstermek,
hidayet
ve rahmet
olmak
üzere o
kitabı
verdik.
Belki
Rabblarına kavuşacaklarına artık
inanırlar.

İşte şu da
indirdiğimiz kitabdır,
mübarektir. Öyleyse ona
uyun ve
sakının ki
merhamet olunasınız.

أ َ ْن تَقُولُوا
ِإنَّ َما
أ ُ ْن ِز َل
اب
ُ َ ْال ِكت
َ علَ ٰى
طائِفَتَي ِْن
َ
ِم ْن قَ ْب ِلنَا
َو ِإ ْن ُكنَّا
س ِت ِه ْم
َ
َ ع ْن د َِرا
َلَغَافِلِين

Demeyesiniz ki:
Bizden
önce kitab, yalnız iki
topluluğa
indi. Bizim ise
onlarınkinden
hiç haberimiz yok.

أ َ ْو
لَ ْو
أ ُ ْن ِز َل

Veya
demeyesiniz ki:
Bize de o
kitab indirilseydi;

..

..

..

..

..
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Ve bir kez
daha: İyilik
yapmada
sebat edenlere (nimetlerinizin) devamı olarak,
Musaya, her
şeyi tafsilatıyla bildiren
ve (böylece
insanları)
rahmet ve
hidayet(e erdiren) bu ilahi kelamı bağışladık ki,
Rableri ile
(nihai) buluşmaya
inansınlar.

İbn Kesir

,,

تَقُولُوا
أَنَّا

علَ ْينَا
َ

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

اب
ُ َ = ْال ِكتKitap = َل ُكنَّاbiz olurduk
=أ َ ْهدَ ٰىdaha doğru yolda
= ِم ْن ُه ْمonlardan ْ=فَقَدişte
= َجا َء ُك ْمsize de geldi =بَ ِينَةaçık delil
 َر ِب ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
= َو ُهدًىhidayet = َو َر ْح َمةve rahmet
ْ َ =أdaha zalim
=فَ َم ْنkim olabilir? ظلَ ُم
= ِم َّم ْنkimseden ب
َ َّ= َكذyalanlayıp
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآ َياayetlerini اّٰلل
ف
َ = َوve yüz çeviren
َ َ صد
ع ْن َها
َ =onlardan
سن َْج ِزي
َ =cezalandıracağız
َص ِدفُون
ْ  َي,, َ=الَّذِينyüz çevirenleri
آيَاتِنَا,,ع ْن
َ =ayetlerimizden
سو َء
ُ =en kötüsüyle ب
ِ = ْال َعذَاazabın
= ِب َماötürü
َص ِدفُون
ْ َي,,= َكانُواyüz çevirmelerinden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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yola onlardan daha
sıkı sarılırdık.» Çünkü
size de
Rabbinizden açık
belge, doğru yol kılavuzu ve
rahmet geldi. Allah´ın
ayetlerini
yalanlayıp
onlara yüz
çevirenlerden daha
zalim kim
olabilir?
Ayetlerimize
yüz çevirenleri, bu yüz
çevirmelerinden ötürü
azapların
en kötüsüne
çarptıracağız.

kesinlikle onlardan daha
sıkı uyardık
(demeyesiniz). İşte,
şimdi size
Rabbinizden
hakikatin
açık bir kanıtı
ve bir rehberlik, bir rahmet geldi.
Öyleyse, Allahın mesajlarını yalanlayandan ve
onlardan küçümseyerek
yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Mesajlarımızdan küçümseyerek
yüz çevirenleri bundan
dolayı şiddetli bir azapla
cezalandıracağız!

,,
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ُ  َي ْن..=ه َْلmi bekliyorlar? = ِإ َّلille Onlar kendi- Yoksa onlar,
َظ ُرون
lerine me- meleklerin
ْ
leklerin
kendilerine
َ
ْ
تَأتِيَ ُه ُم..=أنgelmesini
gelmesini görünmesini
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmeleklerin =أ َ ْوyahut
mi yoksa
mi bekliyorlar
Rabbinin
yahut (bizْ = َيأgelmesini = َرب َُّكRabbinin
ي
ت
gelmesini
zat) Rabbinin
ِ
َ
mi, yoksa veya Ondan
ْ
=أ َ ْوya da ي
Rabbinin
bazı (kesin)
َ ِ=يَأتgelmesini
bazı muci- işaretlerin?
ض
ِ =آيَاayetlerinin
ُ =بَ ْعbazı ت
zelerinin
(Ama) Rabgelmesini binin (kesin)
= َر ِب َكRabbinin = َي ْو َمgün
mi bekliyor- işaretlerinin
lar? Rabbi- ortaya çıka= َيأ ْ ِتيgeldiği ض
ع
ب
=bazı
ُ َْ
nin bazı
cağı Gün
mucizeleri
iman etmeت
ِ =آيَاayetleri = َربِ َكRabbinin
geldiği gün, nin, daha
daha önce önce inanيَ ْنفَ ُع..= َلfayda sağlamaz
iman etmamış yahut
سا
ً =نَ ْفkimseye = ِإي َمانُ َهاinanması
memiş ya inandığı halda imanı
de bir hayır
ْ آ َمن..ت َ ُك ْن..=لَ ْمinanmamış
َت
doğrultuyapmamış
sunda
bir
olan kimseye
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce =أ َ ْوya da
hayır kaza- hiçbir yararı
namamış olmaz. De ki:
ْ س َب
ت
َ = َكkazanmamış olan
olan kimse- Bekleyin (öyَ
إِي َمانِ َها..=فِيimanında =خي ًْراbir hayır ye o günkü leyse Ahiret
imanı bir
Gününü, ey
fayda sağ- inançsızlar:)
=قُ ِلde ki =ا ْنت َ ِظ ُرواbekleyin
lamaz. On- bakın, biz
= ِإنَّاbiz de َ= ُم ْنت َ ِظ ُرونbeklemekteyiz lara de ki: (mümin)ler
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

«Bekleyin de bekliyobakalım, biz ruz!
de bekliyoruz.»
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= ِإ َّنgerçekten
فَ َّرقُوا,, َ=الَّذِينparça parça edip
=دِي َن ُه ْمdinlerini = َو َكانُواolanlar var ya
= ِش َيعًاgrup grup ْت
َ =لَسsenin yoktur
= ِم ْن ُه ْمonlarla ش ْيء
َ ,,= ِفيhiçbir ilişkin
=إِنَّ َماancak =أ َ ْم ُر ُه ْمonların işi
ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىAllah’a kalmıştır =ث ُ َّمsonra
=يُن َِبئ ُ ُه ْمonlara haber verecektir
َيَ ْفعَلُون,, َكانُوا,,=بِ َماyaptıklarını

Dinlerinin
öngördüğü
inanç ve
ümmet birliğini parçalayarak çeşitli akımlara bölünenler ile, senin
hiçbir ilişkin
yoktur. Onların işi Allah´a kalmıştır. Allah
onlara ilerde yaptıklarının akıbetini bildirecektir.

İnançlarının
bütünlüğünü
bozarak guruplara, fırkalara ayrılanlara gelince:
onlar için yapabileceğin
bir şey yoktur. Unutma,
onların işi Allaha kalmıştır: ve zamanı geldiğinde
Allah onlara
vaktiyle yaptıklarını gösterecektir.

= َم ْنkim = َجا َءgetirirse
سنَ ِة
َ =بِ ْال َحiyilik ُ =فَلَهona vardır
ع ْش ُر
َ =on katı =أ َ ْمثَا ِل َهاo(getirdiği)nin
= َو َم ْنve kim = َجا َءgetirirse
س ِيئ َ ِة
َّ = ِبالkötülük
ي ُْجزَ ٰى..=فَ ََلcezalandırılmaz
= ِإ َّلdışında = ِمثْ َل َهاonun dengi
= َو ُه ْمonlar
ْ ي..= َلhaksızlığa uğratılmazlar
َُظلَ ُمون

Kim Allah´ın
huzuruna
bir iyilikle
varırsa
kendisine
on katı verilir. Kim Allah´ın huzuruna bir kötülük ile varırsa sadece onun
dengi olan
cezaya
çarptırılır.
Ne iyilik
edenlere,
ne kötülük
işleyenlere
haksızlık
edilmez.
De ki;
=de ki
=muhakkak
«Rabbim
beni doğru
=beni iletti
=Rabbim
yola, insanların tüm ih,,
=yola
=doğru
tiyaçlarına
=dine
=dosdoğru
=dinine cevap veren
dine, Al=İbrahim’in
=hanif
lah´ın birliğine inanan
,,
=O değildi
ve O´na ortak koşan,,
=ortak koşanlardan
lardan olmayan İbrahim´in
inanç sistemine iletti.»

Kim (Allahın
huzuruna) iyi
bir iş ve davranışla çıkarsa bu yaptığının on katını kazanacaktır; ama
kim de kötü
bir fiil ile çıkarsa onun
aynısıyla cezalandırılacaktır; ve
kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.

قُ ْل
إِنَّنِي
َهدَانِي
َربِي
ص َراط
ُم ْست َ ِقيم
ِ ِإلَ ٰى
َِملَّة
دِينًا
ِق َي ًما
يم
َح ِنيفًا
َ إِب َْرا ِه
ََو َما َكان
َِمنَ ْال ُم ْش ِركِين

De ki: Bakın,
Rabbim beni
düzgün ve
saf bir itikad
aracılığıyla
dosdoğru bir
yola yöneltti;
her türlü batıldan uzak
durarak Allahtan başka
şeye ilahlık
yakıştıranlardan olmayan İbrahimin yoluna.

,,

,,
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muhakkak ki onlardan
daha fazla hidayete ererdik.
İşte size,
Rabbınızdan
apaçık
hüccet,
hidayet
ve rahmet
gelmiştir.
Artık Allah´ın
ayetlerini
yalanlayandan
ve onlardan yüzçevirenden daha
zalim
kimdir?
Biz, ayetlerimizden yüzçevirenleri bu yüzden azabın kötüsüyle cezalandıracağız.
Onlar; hala kendilerine meleklerin
gelmesini, yahut
Rabbının
gelmesini
veya
Rabbının
ayetlerinden birinin gelmesini mi
bekliyorlar? Rabbının
ayetleri
geldiği
gün; kişi
daha önceden
inanmamış veya
imanından bir
hayır kazanmamışsa;
imanı,
ona hiç
fayda
vermez.
De ki:
Bekleyin,
doğrusu
biz de
bekleyenlerdeniz.
Dinlerini
parça
parça
edenler,
bölük bölük olanlar yok
mu? Senin onlarla hiçbir
alakan
yoktur.
Onların
işi Allah´a
kalmıştır.
Sonra O,
ne yapmakta
idiklerini
kendilerine haber
verecektir.
Kim, bir
iyilikle gelirse; ona,
onun on
katı vardır. Kim
de bir kötülükle
gelirse; o,
ancak
misliyle
cezalandırılır. Ve
onlara
haksızlık
edilmez.

De ki:
Şüphesiz
Rabbım,
beni dosdoğru yola iletti.
Hanif
olan İbrahim´in dinine. Ve
o, müşriklerden
olmadı.
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=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz
ص ََل ِتي
َ =benim namazım
س ِكي
ُ ُ= َونibadetim اي
َ َ= َو َم ْحيhayatım
ِ َّ ِ =Allah içindir
= َو َم َماتِيve ölümüm ّٰلل
ب
ِ = َرRabbi َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

De ki; «benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm tüm
varlıkların
Rabbi olan
Allah içindir.»

De ki: Bakın,
benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım
ve ölümüm
(yalnızca)
bütün alemlerin Rabbi
olan Allah
içindir,

ortaيك
َ ش َِر,,= َلortağı yoktur ُ=لَهO’nun O´nun
ğı yoktur.
böyle
= َوبِ ٰذَ ِل َكböyle ُ=أ ُ ِم ْرتbana emrolundu Bana
emredildi.
Ben müs= َوأَنَاve ben =أ َ َّو ُلilkiyim
lümanların
ilkiyim.
َ= ْال ُم ْس ِل ِمينMüslümanların

ki Onun uluhiyetinde hiç
kimse pay
sahibi değildir: Ben böyle emrolundum; ve ben
benliklerini
Allaha teslim
edenlerin
(daima) öncüsü olacağım?
De ki: Öyleyse, O her şeyin Rabbi
iken Allah'tan
başka bir
Rab mı arayacağım? İnsanların işlediği (kötü) fiiller yalnızca
kendilerini ilgilendirir; ve
sorumluluk
taşıyan hiç
kimseye
başkasının
sorumluluğu
yüklenmez.
Zamanı geldiğinde hepiniz Rabbinize döneceksiniz: ve o
zaman üzerinde ihtilafa
düştüğünüz
her şeyi size
(gerçek haliyle) gösterecektir.

..

..
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َ َ =أben arayayım?
=قُ ْلde ki غي َْر
ِاّٰلل
َّ =Allah =أ َ ْب ِغيO’ndan başka
= َربًّاRab = َو ُه َوO ُّ= َربRabbi iken
ش ْيء
َ ..= ُك ِلherşeyin
ب
ُ ت َ ْك ِس..= َو َلkazanmaz
نَ ْفس..= ُك ُّلhiç kimse = ِإ َّلbaşkasını
علَ ْي َها
َ =kendisine ait olandan
ت َ ِز ُر..= َو َلtaşımaz
= َو ِاز َرةtaşıyan hiç kimse
= ِو ْز َرyükünü =أ ُ ْخ َر ٰىbir başkasının
=ث ُ َّمsonra  َربِ ُك ْم..=إِلَ ٰىRabbinizedir
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz
=فَيُن َِبئ ُ ُك ْمsize haber verecektir
 ُك ْنت ُ ْم..= ِب َماşeyleri
َت َ ْخت َ ِلفُون..=فِي ِهayrılığa düştüğünüz
..
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De ki; «Allah her şeyin Rabbi
iken, ben
O´ndan
başka bir
ilâh mı arayayım?
Herkesin işlediği kötülüğün sorumluluğu
kendisine
aittir. Hiç
kimse başkasının kötülüğünün
sorumluluğunu taşımaz. Sonunda Rabbinize döneceksiniz.
O size anlaşmazlığa
düştüğünüz
meselelerin
içyüzünü
bildirecektir.

yeryü- Zira O sizi
= َو ُه َوO’dur  َج َع َل ُك ْم,,=الَّذِيsizi yapan Sizi
zünde halife dünyaya miyapan ve rasçı yapmış,
ف
َ ِ=خ َََلئhalifeleri
verdiği ni- ve bazınızı
metler hak- diğerlerine
ض
ِ = ْاْل َ ْرyeryüzünün
kında sıderecelerle
= َو َرفَ َعüstün kılan ض ُك ْم
ع
ب
=kiminizi
navdan
geüstün kılmışْ
َ َ
çirmek için tır ki bahşetَ=فَ ْوقüzerine = َب ْعضkiminiz
bazılarınızın tiği şeyler
derecesini aracılığıyla
=دَ َر َجاتderecelerle
diğer bazı- sizi sınayalarınızdan bilsin. Şüphe
ُ
= ِليَ ْبل َو ُك ْمsizi denemek için
üstün kılan yok ki RabHiç biniz karşılık
 َما,,=فِيşeylerde =آتَا ُك ْمsize verdiği O´dur.
şüphesiz
vermede hızRabbinin
lıdır: ama,
َّ=إِنdoğrusu = َرب ََّكRabbin
cezalandır- unutmayın ki,
س ِري ُع
ِ = ْال ِعقَاcezası ması ge- O gerçekten
َ =çabuk olandır ب
cikmesizdir, çok bağışlaُ= َو ِإنَّهve O =لَغَفُورbağışlayandır
aynı zayıcıdır, rahmanda O, met kayna= َر ِحيمesirgeyendir
bağışlayıcı ğıdır.
,,
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,,

,,
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De ki:
Muhakkak benim namazım,
ibadetlerim, hayatım ve
ölümüm
alemlerin
Rabbı
olan Allah
içindir.
O´nun
hiçbir ortağı yoktur. Ben,
böylece
emrolundum. Ve
ben, müslümanların ilki.

De ki:
Ben, Allah´tan
başka bir
Rabb mı
arayacağım?
Halbuki
O; herşeyin Rabbıdır.
Herkes
ne kazanırsa
kendine
aittir. Yük
yüklenen
kimse,
başkasının yükünü taşımaz. Sonunda
dönüşünüz Rabbınızadır.
Artık O;
size ayrılığa düştüğünüz
şeyleri
haber verecektir.
Sizi, verdikleriyle
denemek
için yeryüzünün
halifeleri
yapan ve
kiminizi
kiminize
derecelerle üstün kılan
O´dur.
Şüphe
yok ki O;
Gafur,
Rahim´dir.

,,
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..
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ve merhametlidir.
Elif, Lâm,
Mim, Sad

Elif-LamMim-Sad.

Elif, Lam,
Mim,
Sad.
Bir kitab
indirilmiştir sana.
Ondan
dolayı
göğsünde
bir sıkıntı
olmasın.
Onunla
uyarman
için. Ve
iman
edenlere
bir öğüt.

=ات َّ ِبعُواuyun أ ُ ْن ِز َل..= َماindirilene
= ِإلَ ْي ُك ْمsize  َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
تَتَّبِعُوا..= َو َلve uymayın
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
ً =قَ ِلne kadar da az
=أ َ ْو ِل َيا َءvelilere يَل
َتَذَ َّك ُرون..= َماöğüt alıyorsunuz

(Yücelerden)
bir ilahi kelam indirildi
sana artık
gönlünde bu
konuda herhangi bir
şüpheye yer
verme ki,
onunla, (yoldan sapanları) uyarabilesin ve (böylece) inananlara da öğütte bulunabilesin:
Rabbinizin
katından size
indirilene
uyun; Ondan
başka önderlerin ardından gitmeyin.
Ne kadar az
tutuyorsunuz
aklınızda bunu.

َو َك ْم
ِم ْن قَ ْر َية
أ َ ْهلَ ْكنَاهَا
فَ َجا َءهَا
سنَا
بَيَاتًا
ُ ْ بَأ
أ َ ْو
َُه ْم قَائِلُون

Biz (baş kaldıran) topluluklardan nicesini, gece
vakti ya da
güpegündüz
dinlenirken
ansızın gelip
çatan cezamızla yok
etmişizdir.

Nice kasabalar
vardır ki;
Biz, onları
helak etmişizdir.
Geceleyin
uyurken,
öğleyin
dinlenirken, baskınımız
gelip çattı
onlara.

=المصElif lam mim sad
..

..

..

= ِكتَابbir Kitaptır =أ ُ ْن ِز َلindirilen
=إِلَي َْكsana يَ ُك ْن,,=فَ ََلolmasın
صد ِْر َك
َ ,,=فِيgöğsünde
= َح َرجbir sıkıntı ُ= ِم ْنهonunla
= ِلت ُ ْنذ َِرuyarman = ِب ِهhususunda
= َو ِذ ْك َر ٰىve öğüt (vermen)
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinananlara

Bu Kur´an,
kendisi ile
insanları
uyarasın ve
müminlere
öğüt veresin
diye sana
indirilen bir
kitaptır. O
halde bu
görevi yaparken sakın ruhun
sıkılmasın.
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Rabbiniz tarafından size indirilen
mesaja
uyunuz,
O´nun dışında başka
dostlar edinip peşlerinden gitmeyiniz. Ne
kadar kıt
düşüncelisiniz!
Biz nice
=nice
,,
=kent(ler)i
kentleri yokettik. Aza=helak ettik
bımız, onları, ya gece=onlara geliverdi
leyin ya da
=azabımız
=gece yatarlarken öğle uykuları sırasında
=yahut
yakalayıverdi.
,,
=gündüz uyurlarken
..

..

..

..
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Rabbınızdan
size indirilene
uyun.
O´ndan
başka
dostlara
uymayın.
Ne de az
öğüt dinliyorsunuz.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ َكان..=فَ َماkalmadı
=دَع َْوا ُه ْمyalvarmaları
 َجا َء ُه ْم..=إِ ْذonlara geldiğinde
سنَا
ُ ْ =بَأazabımız = ِإ َّلbaşka
قَالُوا..=أ َ ْنdemelerinden
= ِإنَّاbiz gerçekten
َ ..= ُكنَّاzalimlermişiz
َظا ِل ِمين

Azabımıza
uğradıkları
andaki tek
feryadları
«Biz gerçekten zalimdik» demekten ibaret oldu.

Ve cezamız
başlarında
koptuğu zaman, kendi
kendilerine,
vah bize! Biz
gerçekten
zalim kimselerdik! demekten başka söyleyecek sözleri
olmamıştır.

Baskınımız geldiği zaman, çağırışları:
Biz gerçekten
zalimlerdendik,
demekten
başka
birşey
olmadı.

Kendilerine
=فَلَنَسْأَلَ َّنsoracağız
peygamber
ُ
َّ
أ ْر ِس َل,, َ=الذِينelçi gönderilmiş olanlara gönderilenleri de pey= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine = َولَنَسْأَلَ َّنsoracağız gamberleri
de sorguya
çekeceğiz.
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçilere

Ve bu yüzden, kendilerine (ilahi) bir
mesaj gönderilen herkesi, hiç
şüphesiz,
(Yargı Gününde) hesaba çekeceğiz. Ve yine hiç şüphesiz mesajla gönderilenleri(n
kendilerini)
de hesaba
çekeceğiz.
Ve sonra
kendilerine
mutlaka (yapıp ettikleri
hakkındaki
şaşmaz) bilgimizi açacağız: çünkü
hiçbir zaman
(onlardan)
uzak değildik.
Ve ölçmetartma işi o
Gün dosdoğru gerçekleşecek; ve
tartıda (doğru ve yararlı
davranışlarının) yükü
ağır gelenler;
işte böyleleridir mutluluğa erişecek
olanlar;
Oysa, tartıda
yükü hafif
çekenler; işte, mesajlarımıza inatla
karşı çıkmaları yüzünden kendilerini bedbahtlığa sürükleyecek olanlar
da bunlardır.

Andolsun
ki; kendilerine
peygamber gönderilmiş
olanlara
da soracağız,
peygamber olarak
gönderilenlere
de.

Evet, (ey insanlar), sizi
yeryüzüne
gerçekten
(bolluk içinde) yerleştirdik ve size
orada geçiminizi sağlayacak şeyler
verdik: (Hal
böyleyken)
ne kadar az
şükrediyorsunuz!
Evet, gerçekten de sizi
yarattık, sonra size biçim
verdik; ve
sonra meleklere: Ademin
önünde secde edin! dedik. Bunun
üzerine, İblisin dışında,
onlar(ın hepsi) secde ettiler; (bir tek) o
secde edenlerin arasında yer almadı.

Andolsun
ki; sizi,
yeryüzüne yerleştirdik. Ve
size orada geçimlikler yarattık. Ne
de az
şükrediyorsunuz.

..

..

..
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ص َّن
َّ ُ=فَلَنَقve elbette anlatacağız
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara = ِب ِع ْلمbilgi ile
= َو َماzira değiliz = ُكنَّاbiz
َ=غَائِ ِبينonlardan uzak
..

..

..

..

..

..
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= َو ْال َو ْز ُنtartı =يَ ْو َمئِذo gün
= ْال َح ُّقtam doğrudur =فَ َم ْنkimin
ْ َ=ثَقُلağır gelirse ُ= َم َو ِازينُهtartıları
ت
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونkurtulanlardır
,,

,,

,,

,,
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Kimlerin tartıları hafif
kalırsa, onlar ayetlerimiz karşısında takındıkları zalimce tutumları yüzünden kendilerini mahvetmiş olurlar.

= َولَقَ ْدdoğrusu
= َم َّكنَّا ُك ْمbiz sizi yerleştirdik
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
= َو َج َع ْلنَاverdik =لَ ُك ْمsize
= ِفي َهاorada ش
َ = َم َعا ِيgeçimlikler
ً =قَ ِلne kadar da az
يَل
َت َ ْش ُك ُرون,,= َماşükrediyorsunuz

Size yeryüzünde yurt
sağladık,
orada size
çeşitli geçim
kaynakları
bağışladık.
Ne kadar az
şükrediyorsunuz!

..

..

..

..
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,,

,,
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Onlara olup
bitenleri bilgimize dayanarak kesinlikle bir
bir anlatacağız. Zira
onlar hiçbir
zaman bilgi
alanımız dışında kalmamışlardı.
O gün tam
doğru tartı
vardır. Kimlerin tartıları
ağır çekerse, onlar
kurtuluşa
ermişlerdir.

ْ َّ= َخفhafif gelirse
= َو َم ْنkimin ت
ُ= َم َو ِازينُهtartıları
=فَأُو ٰلَ ِئ َكişte onlar da
 َخ ِس ُروا.. َ=الَّذِينziyana sokanlardır
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini  َكانُوا..=بِ َماötürü
= ِبآ َياتِنَاayetlerimize
ْ َ=يhaksızlık etmelerinden
َظ ِل ُمون
..

..
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,,

,,

yarattık,
= َولَقَ ْدandolsun = َخ َل ْقنَا ُك ْمsizi yarattık Sizi
arkasından
bir bi=ث ُ َّمsonra ص َّو ْرنَا ُك ْم
َ =size biçim verdik belirli
çime soktuk, sonra
=ث ُ َّمsonra da =قُ ْلنَاdedik
meleklere
= ِل ْل َم ََلئِ َك ِةmeleklere
«Ademe
secde
=ا ْس ُجد ُواsecde edin = ِْلدَ َمAdem’e edin!» dedik. İblis dıس َجد ُوا
َ َ=فhepsi secde ettiler =إِ َّلhariç şında hepsi
secde etti.
يس
َ = ِإ ْب ِلİblis يَ ُك ْن..=لَ ْمo olmadı
Sadece o
secde
َاجدِين
َّ ال.. َ= ِمنsecde edenlerden
ِ س
edenlerden
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

olmadı.
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=قَا َلdedi = َماnedir?
= َم َنعَ َكseni alıkoyan
َت َ ْس ُجد,,=أ َ َّلsecde etmekten ْ= ِإذzaman
=أ َ َم ْرت ُ َكsana emrettiğim =قَا َلdedi
=أَنَاben = َخيْرhayırlıyım ُ= ِم ْنهondan
= َخلَ ْقت َ ِنيbeni yarattın
نَار,,= ِم ْنateşten
ُ= َو َخلَ ْقتَهonu ise yarattın
 ِطين,,= ِم ْنçamurdan

Allah İblis´e
Secde etmeni emrettiğimde seni
secde etmekten alıkoyan ne
oldu? dedi.
O da «Ben
ondan üstünüm, beni
ateşten,
onu ise çamurdan yarattın» dedi.

(Ve Allah):
Sana emrettiğim zaman
dedi, seni
secde etmekten alıkoyan neydi?
Ben ondan
üstünüm, diye cevap
verdi (iblis),
(çünkü) beni
ateşten yarattın, onu
balçıktan.

ْ =فَا ْه ِبöyle ise in
=قَا َلdedi ط
= ِم ْن َهاoradan
ُ يَ ُك..=فَ َماsenin haddin değildir
لَ َك..ون
تَت َ َكب ََّر..=أ َ ْنbüyüklük taslamak
ْ َ=فçık
=فِي َهاorada ْاخ ُرج

Allah ona o
halde in
oradan,
orada büyüklük taslamak haddine düşmedi. Çık
dışarı, sen

(Allah): Madem öyle,
haydi in o
bulunduğun
(konum)dan;
çünkü orada
(o bulunduğun konumda) büyüklük

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

,,

..

..

..

..

..

..

Andolsun
ki; onlara
bilerek
anlatacağız, zaten
gaibler de
değildik.

Tartı, o
gün haktır. Kimin
terazisi
ağır basarsa; işte onlar,
felaha
erenlerin
kendileridir.

Kimin de
tartısı hafif gelirse;
işte onlar
da ayetlerimize
zulmeder
oldukları
için kendilerini ziyana uğratmış
olanlardır.

Andolsun
ki; sizi yarattık,
sonra size şekil
verdik,
sonra da
meleklere
dedik ki:
Adem´e
secde
edin.
Hemen
secde ettiler. Ancak İblis
müstesna. O,
secde
edenlerden olmadı.
Buyurdu
ki: Sana
emretmişken
secdeden
seni alıkoyan
nedir?
Dedi ki:
Ben ondan daha
hayırlıyım; beni
ateşten
yarattın,
onu ise
çamurdan
yarattın.
Buyurdu
ki: Öyle
ise: İn
oradan,
artık büyüklenmek sana
düşmez.
Hemen

Kelime Meali

= ِإنَّ َكçünkü sen
َصا ِغ ِرين
َّ ال.. َ= ِمنaşağılıklardansın
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=قَا َلdedi =أ َ ْن ِظ ْرنِيbana süre ver
= ِإلَ ٰىkadar = َي ْو ِمgüne
َ=يُ ْبعَثُونtekrar dirilecekleri
,,

,,

,,

,,
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çık sen
alçaklardansın.

=قَا َلdedi = َف ِب َماkarşılık
=أ َ ْغ َو ْيتَ ِنيbeni azdırmana
= َْل َ ْقعُدَ َّنben de oturacağım
=لَ ُه ْمonlar(ı saptırmak) için
َ ص َرا
ط َك
ِ =senin yolunun üstüne
يم
َ = ْال ُم ْست َ ِقdoğru

İblis dedi ki;
«Beni kışkırtıp sapıklığa düşürdüğün için,
andolsun ki,
doğru yolun
üzerinde
pusu kurup
insanların
yolunu keseceğim.

=ث ُ َّمsonra = َْلتِ َينَّ ُه ْمonlara sokulacağım
أ َ ْيدِي ِه ْم.. َبي ِْن..= ِم ْنönlerinden
خ َْل ِف ِه ْم..= َو ِم ْنarkalarından
أ َ ْي َمانِ ِه ْم..ع ْن
َ = َوsağlarından
ش َما ِئ ِل ِه ْم
َ ..ع ْن
َ = َوsollarından
ُت َ ِجد..= َو َلve bulmayacaksın
=أ َ ْكث َ َر ُه ْمçoklarını
َ=شَا ِك ِرينşükredenlerden

Sonra önlerinden, arkalarından,
sağlarından, sollarından onlara sokulacağım da
çoğunluğunu şükreder
bulamayacaksın.»

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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alçağın biri- taslaman yasin, dedi. kışık almaz!
Çık git artık;
gerçekten,
aşağılanmış
kimselerden
oldun sen!
İblis, «Bana (İblis): Bana,
insanların herkesin
tekrar dirile- ölümden kalcekleri güne dırılacağı
kadar müh- Güne kadar
let ver» de- zaman ver
di.
dedi.
Allah «Sen
mühlet verilenlerden
birisin» dedi.

..

,,
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İbn Kesir

=قَا َلdedi ki = ِإنَّ َكhaydi sen
َ  ْال ُم ْن.. َ= ِمنsüre verilmişlerdensin
َظ ِرين

..

..
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Allah dedi
ْ =haydi çık
=قَا َلbuyurdu ْاخ ُرج
ki; «Çık
oradan yeْ
= ِم ْن َهاoradan = َمذ ُءو ًماyerilmiş
rilmiş ve
kovulmuş
ْ
ورا
ح
د
م
=ve
kovulmuş
olarak
ً ُ َ
olarak! An=لَ َم ْنandolsun kim =ت َ ِبعَ َكsana uyarsa dolsun ki,
insanlardan
= ِم ْن ُه ْمonlardan = َْل َ ْم َِل َ َّنdolduracağım kim sana
uyarsa, on= َج َهنَّ َمcehennemi = ِم ْن ُك ْمsizin
ları ve sizi
birlikte ceَ=أ َ ْج َمعِينhepinizden
henneme
,,

,,

,,

,,

,,

,,

dolduracağım.»
7.
19

= َويَاey =آدَ ُمAdem =ا ْس ُك ْنdurun
ت
َ =أ َ ْنsen = َوزَ ْو ُج َكve eşin
َ= ْال َجنَّةcennette =فَ ُك ََلyiyin
ُ  َحي..= ِم ْنyerden = ِشئْت ُ َماdilediğiniz
ْث
ت َ ْق َربَا..= َو َلfakat yaklaşmayın = ٰ َه ِذ ِهşu
َّ =الağaca
َ ش َج َرة
=فَت َ ُكونَاyoksa olursunuz
َّ .. َ= ِمنzalimlerden
َالظا ِل ِمين
..

..

..

..

7.
20

Ey Adem,
sen ve eşin
cennette
oturunuz,
istediğinizi
nerede bulursanız yiyiniz. Yalnız
şu ağaca
yaklaşmayın. yoksa
zalimlerden
olursunuz.

Fakat şeyس
َ =فَ َوس َْوderken fısıldadı
tan, gözlerinden saklı
َ
َ
َّ =الşeytan
ُ ش ْيط
=ل ُه َماonlara ان
tutulan ayıp
yerlerini
ِي
د
ب
ي
ل
=göstermek
için
ْ
ُ
ِ
َ
meydana
=لَ ُه َماkendilerine
çıkarmak
amacı ile
ي
ور
و
,,
ا
م
=çirkin
yerlerini
onlara şu
ُ
ِ
َ
َ
sözleri fısılع ْن ُه َما
َ =onların
dadı. Rabya
س ْوآتِ ِه َما
َ ,,= ِم ْنkendilerinden gizlenmiş o biniz,
melek olmayasınız
lan ل
َ = َوقَاdedi
ya da burada sürekli
ُ
نَ َهاك َما,,= َماsizi men etti
kalacakların
arasına ka= َربُّ ُك َماRabbiniz
tılmayasınız
َّ ال,, ٰ َه ِذ ِه,,ع ْن
ِش َج َرة
diye size bu
َ =şu ağaçtan
ağacı ya=إِ َّلsırf ت َ ُكونَا,,=أ َ ْنolursunuz diye sakladı.
= َملَ َكي ِْنikiniz de birer melek =أ َ ْوya da
=ت َ ُكونَاolursunuz diye
َ ْالخَا ِلدِين,, َ= ِمنebedi kalıcılardan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Dedi ki:
Bana, onların tekrar dirilecekleri
güne kadar mühlet ver.
(Ve Allah): Buyudu
Tamam, sen ki: Sen
artık mühlet mühlet
verilen kim- verilmişselerden ol- lerdensin.
dun diye buyurdu.
(Bunun üze- Dedi ki:
rine İblis):
Öyleyse
Madem ki, beni azbenim yoldan gınlığa
çıkmamı is- mahkum
tedin dedi, ettiğin için
ben de, gidip ben de
senin doğru andolsun
yolunun üze- ki; Senin
rinde onlar dosdoğru
için pusuya yolun
yatacağım, üzerinde
onlara
karşı duracağım.
ve hem açık- Sonra
tan açığa,
andolsun
hem de akıl- ki; onların
ların ermedi- önlerinği yol ve yön- den, artemlerle,
kalarınsağlarından dan, sağsollarından larından
sokulacağım ve sollaonlara: Ve rından
sen onlardan geleceçoğunu nan- ğim. Ve
kör kimseler Sen, onolarak bula- ların çocaksın.
ğunu şükreder
bulmayacaksın.
(Ve Allah): Buyudu
Defol, (bu- ki: Çık
lunduğun) o oradan,
yerden, göz- alçak ve
den düşmüş kovulmuş
ve kovulmuş olarak.
olarak! (Ve) Andolsun
onlardan sa- ki; onlarna uyacak dan kim,
olanlara ge- sana tabi
lince hiç
olursa;
şüpheniz ol- cehenmasın, ce- nemi bühennemi top- tün sizluca sizinle den doldolduraca- duracağım!
ğım.
Ve (Sana ge- Ey Adem;
lince) Ey
sen ve
Adem, sen eşin cenve eşin, yer- nette otuleşin bu bah- run. İkiniz
çede; ve yi- de dilediyin, neyi gön- ğiniz yerlünüz çeker- den yese; ama sa- yin. Şu
kın şu ağaca ağaca
yaklaşmayın, yaklaşyoksa zalim mayın,
kimselerden sonra zaolursunuz! limlerden
olursunuz.
Bunun üzeri- Derken
ne, Şeytan, şeytan
onlara, (o
ayıp yerana kadar) lerini
farkında ol- kendilerimadıkları
ne gösçıplaklılarını termek
göstermek için ikiniamacıyla fı- ze de
sıldayıp:
vesvese
Rabbinizin verdi ve
sizi bu ağaç- dedi ki:
tan uzak
Rabbınız,
tutması, yal- sizi başka
nızca, siz iki- bir şey
niz melekler için değil,
(gibi) olma- ancak iki
yasınız ya da melek
sonsuza ka- veya
dar yaşaya- ebedi kamayasınız lanlardan
diyedir dedi. olmanızı
önlemek
için yasaklamıştır.

,,
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Onlara ´Ben Ve onlara:
س َم ُه َما
َ = َوقَاve onlara yemin etti
gerçekten Ben gerçeksizin iyiliği- ten sizin iyiliَ
ُ
=إِنِيelbette ben =لك َماsize
nizi istiyo- ğinizi isteyen
َاص ِحين
ِ َّالن.. َ=لَ ِمنöğüt verenlerdenim di rum´ diye biriyim diye
..

..

..

..

..

..

ye
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=فَدَ َّل ُه َماböylece onları aldatarak
=بِغُ ُرورaşağı sarkıttı
ذَاقَا,,=فَلَ َّماtadınca
َّ =الağac(ın meyvasın)ı
َ ش َج َرة
ْ َ= َبدgöründü =لَ ُه َماkendilerine
ت
س ْوآت ُ ُه َما
َ =çirkin yerleri
,,

,,

,,

,,

,,

,,

..

yemin etti.

de and verdi.

Böylece onları aldatarak alta düşürdü. Ağacın meyvesinden tadar tadmaz,
ayıp yerleri
meydana
çıktı. Bunun
üzerine

Ve böylece
onları yanıltıcı düşüncelerle yönlendirdi. Fakat o
ikisi, sözü
geçen ağacın meyvesinden tadar
tatmaz birden çıplaklık-

Ve; doğrusu ben
size öğüt
verenlerdenim,
diye ikisine yemin
etti.
Böylece
onların
ikisini de
baştan
çıkarıp
aldattı.
Ağaçtan
tadınca
ayıp yerleri kendilerine gö-
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cennet yap- larının farkıَ = َوve başladılar
ط ِفقَا
rakları ile na vardılar;
örtünmeye ve bahçeden
ْ
َ
ان
ف
ص
خ
ي
=üst
üste
yamayıp
örtmeğe
ِ ِ َ
koyuldular. topladıkları
َ
Rabbleri on- yapraklarla
عل ْي ِه َما
َ =üzerlerine
lara şöyle üzerlerini
ْ
َّ
ْ
seslendi:
örtmeye koق
ر
و
,,
ن
م
=yapraklarını
ة
ن
ج
ال
=cennet
ِ
ِ
َ
َ
ِ َ
Ben size o yuldular. Bu= َونَادَا ُه َماonlara ünledi
ağacı ya- nun üzerine
saklama- Rableri onla= َربُّ ُه َماRableri
mışmıydım, ra (şöyle)
seslendi:
أ َ ْن َه ُك َما,,=أَلَ ْمben sizi men etmedim mi? şeytanın
açık düş- Ben sizi o
manınız ol- ağaçtan meَّ ال,,تِ ْل ُك َما,,ع ْن
ِش َج َرة
َ =o ağaçtan
duğunu size nedip de,
= َوأَقُ ْلve demedim mi? =لَ ُك َماsize söylememiş 'Şeytan sizin
miydim?
gerçekten
َ ش ْي
َّ =الşeytan
apaçık düş=إِ َّنşüphesiz َطان
manınızdır
=لَ ُك َماsizin için عد ُو
dememiş
َ =düşmandır
miydim?.
= ُم ِبينapaçık
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Adem ile eşi O ikisi: Ey
=قَ َالdediler = َربَّنَاRabbimiz
dedi ki; «Ey Rabbimiz!
َ =biz zulmettik سنَا
َُ =أ َ ْنفkendimize Rabbimiz, Biz kendimiظلَ ْمنَا
biz kendi- ze yazık etْ= َوإِنeğer ت َ ْغ ِف ْر..=لَ ْمbağışlamazsan mize zul- tik; bizi bamettik, eğer ğışlamaz ve
=لَنَاbizi = َوتَ ْر َح ْمنَاve bize acımazsan bizi bağış- bize merhalamaz, bize met etmez=لَنَ ُكون ََّنmuhakkak oluruz
acımazsan sen, hiç şüpkesinlikle hesiz, kayَ ْالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنziyana uğrayanlardan hüsrana uğ- bedenlerden
..
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rayanlardan olacağız! deoluruz.»
diler.
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ُ ِ=ا ْهبinin
=قَا َلbuyurdu طوا
ض ُك ْم
ُ =بَ ْعbir kısmınız
= ِلبَ ْعضdiğerinize
عد ُو
َ =düşman olarak
= َولَ ُك ْمsizin gerekmektedir
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
= ُم ْستَقَرkalıp = َو َمتَاعgeçinmeniz
 ِحين,,=إِلَ ٰىbir süreye kadar

Allah dedi
ki, «Oradan
aşağıya ininiz, şeytan
ile siz birbirinizin düşmanısınız,
sizler belirli
bir süre
yeryüzünde
barınacak
geçineceksiniz.»

(Allah): İnin,
(bundan böyle) birbirinize
düşman olarak! dedi,
yeryüzünde
bir süre için
konacak bir
yurt ve geçiminizi sağlayacak şeyler
bulacaksınız.

=قَا َلdedi = ِفي َهاorada
َ=ت َ ْحيَ ْونyaşayacaksınız
= َوفِي َهاve orada َ=ت َ ُموتُونöleceksiniz
= َو ِم ْن َهاve yine oradan
َ=ت ُ ْخ َر ُجونçıkarılacaksınız =يَاEy

Orada yaşayacak,
orada ölecek ve tekrar diriltilerek oradan
çıkarılacaksınız.

Orada yaşayacak ve
öleceksiniz
diye ekledi,
ve (Kıyamet
Günü) oradan (diriltilip)
çıkarılacaksınız!
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İbn Kesir

ründü.
İkisi de
kendilerini cennetin yaprağıyla örtmeye
başladılar. Rabbları da
onlara:
Ben sizi o
ağaçtan
men´etm
edim mi?
Ve şeytan
size apaçık bir
düşmandır, demedim
mi? diye
nida etti.
İkisi dediler ki:
Rabbımız; kendimize
zulmettik.
Eğer bizi
bağışlamazsan
ve bize
merhamet etmezsen;
muhakkak ki biz,
hüsrana
uğrayanlardan
oluruz.
Buyurdu
ki: Kimimiz kiminize
düşman
olarak
inin. Sizin
için yeryüzünde
bir müddet yerleşip kalmak ve
geçinmek
vardır.
Buyurdu
ki: Orada
yaşar,
orada
ölür ve
oradan
çıkarılırsınız.

Ey insano- Ey Ademo- Ey ade= َب ِنيoğulları =آدَ َمAdem
ğulları, size ğulları! Size moğulları;
ayıp yerleri- yücelerden, size çirkin
ْ=قَدmuhakkak =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik
nizi örtecek hem çıplaklı- yerlerinizi
ve süslen- ğınızı örtesi- örtecek
علَ ْي ُك ْم
ً = ِلبَاgiysi
َ =size سا
menizi sağ- niz diye, hem bir giyim=ي َُو ِاريörtecek
layacak el- de bir gör- likle, bir
biseler gön- kem-güzellik de sizi
س ْوآ ِت ُك ْم
derdik. Tak- nesnesi ola- süsleyeَ =çirkin yerlerinizi
va elbisesi rak giyim ku- cek elbise
ً = َو ِريsüslenecek elbise
شا
bunlardan şam (yapma gönderdaha hayır- bilgisini)
dik. Takْ
اس
ُ َ= َو ِلبgiysisi =التَّق َو ٰىtakva
lıdır. Bu Al- bahşettik;
va örtüsü
ٰ
lah´ın
ayetama
Allaha
ise daha
 َخيْر,,=ذَ ِل َكen iyisidir
lerinden bi- karşı sorum- hayırlıdır.
ridir. Ola ki, luluk bilinci Bunlar;
= ٰذَ ِل َكişte bu(nlar)
düşünüp
örtüsü her
Allah´ın
ت
ِ آيَا,,= ِم ْنayetlerindendir ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ders alırlar. şeyin üstün- ayetlerindedir. İşte
dendir.
=لَ َعلَّ ُه ْمbelki
bunda (da) Belki onAllahın ayet- lar öğüt
َ= َيذَّ َّك ُرونdüşünüp öğüt alırlar
lerinden biri alırlar.
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Ey insano=يَاEy =بَ ِنيoğulları =آدَ َمAdem
ğulları, şeyana َي ْفتِ َننَّ ُك ُم..= َلsizi de bir belaya düşürmesin tan
babanızı elَ ش ْي
biselerinden
َّ =الşeytan = َك َماgibi
ُ ط
ان
soyundurup
=أ َ ْخ َر َجçıkardığı =أَبَ َو ْي ُك ْمana babanızı ayıp yerlerini meydana
 ْال َجنَّ ِة.. َ= ِمنcennetten
çıkararak
cennetten
ع ْن ُه َما
ُ = َي ْن ِزsoyarak
َ ع َع ْن ُه َما
çıkardığı gibi sizleri de
س ُه َما
َ = ِلبَاelbiselerini
ayartıp tuzağa dü= ِلي ُِريَ ُه َماonlara göstermek için
şürmesin.
Sizin şeytaس ْوآ ِت ِه َما
=çirkin
yerlerini
َ
nı ve adamُ=إِنَّهmuhakkak =يَ َرا ُك ْمsizi görürler larını göremeyeceği= ُه َوo ُ= َوقَبِيلُهve kabilesi
niz yerlerden onlar
ُ  َحي..= ِم ْنyerden
ْث
sizi görürler.
şeytanت َ َر ْو َن ُه ْم..= َلsizin onları göremeyeceğiniz Biz
ları inanmayanlara dost
=إِنَّاmuhakkak = َجعَ ْلنَاbiz yaptık
yaptık.
َ
َّ =الşeytanları =أ ْو ِليَا َءdostları
َاطين
ِ َشي
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ= ِللَّذِينinanmayanların
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= َو ِإذَاzaman =فَ َعلُواonlar yaptıkları
ً شة
َ اح
ِ َ=فbir kötülük =قَالُواdediler
= َو َج ْدنَاbulduk علَ ْي َها
َ =bu yolda
,,
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Onlar bir
kötülük işlediklerinde
´Biz atalarımızdan
böyle gör-

var ki, insanoğlu belki
ders alır.
Ey Ademoğulları! Tıpkı
atalarınızın
cennetten çıkarılmalarına
yol açtığı gibi, Şeytanın
sizi de
ayartmasına
izin vermeyin: (Allaha
karşı sorumluluk bilincinin benzediği) örtülerden
yoksun bırakmıştı o.
Muhakkak ki
o ve avenesi,
onları hiç
fark edemeyeceğiniz
yerde ve biçimde sizi
(de) pusuda
bekliyor!
Gerçek şu ki
Biz, (içtenlikle ve doğru
bir biçimde)
inanmayanların yanınayakınına (her
türden) şeytani güçler ve
kuvvetler
yerleştirdik;
Ve (bunun
içindir ki) ne
zaman utanç
verici bir iş
işleseler, biz
atalarımızı

Ey ademoğulları,
şeytan,
ana ve
babanızı
ayıp yerlerini
kendilerine göstermek
için elbiselerini
soyarak
nasıl
cennetten
çıkardıysa; sakın
size de
bir fitne
yapmasın. O da,
taraftarları da sizin
onları
görmediğiniz yerden sizi
görürler.
Biz, şeytanı; iman
etmeyenlerin velileri yaptık.

Onlar; bir
hayasızlık
yaptıkları
zaman:
Biz atalarımızı da
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dük, böyle
yapmamızı
emreden Allah´dır´ derler. Onlara
de ki; Allah
kötülük işlemeyi emretmez. Allah adına
bilmediğiniz
bir şeyi mi
söylüyorsunuz?

da bu işi yapar bulduk;
hem, Allah
emretmiştir
bunu bize
derler hemen. De ki:
Bakın, Allah
asla utanç ve
tiksinti veren
işleri emretmez. Siz,
yoksa hakkında hiçbir
şey bilmediğiniz bir şeyi
mi Allaha yakıştırıyorsunuz?

ki;
=قُ ْلde ki =أ َ َم َرemretti = َر ِبيRabbim De
«Rabbim
bana ölçülü
ْط
ِ =بِ ْال ِقسadaleti
ve dengeli
olmayı em= َوأَقِي ُمواO’na doğrultun
retti. Her
secde yeَ= ُو ُجو َه ُك ْم ِع ْندَ ِع ْندyüzlerinizi
rinde ve
= ُك ِلher = َمس ِْجدmescidde
anında tüm
varlığınızla
ُ = َوا ْدO’na yalvarın
ُعوه
O´na yönemüşَصين
ِ = ُم ْخ ِلhas kılarak ُ=لَهyalnız O’na lerek
riklikten tamamen
َ=الدِينdini = َك َماgibi
arınmış bir
bağlılıkla
ُ=بَدَأَك ْمilkin sizi yarattığı
O´na dua
ediniz. Sizi
َ=تَعُود ُونO’na döneceksiniz

De ki: Benim
Rabbim (yalnızca) doğru
olanın yapılmasını emretmiştir; ve
(O sizden)
kulluğunuzu
göstermek
üzere giriştiğiniz her türlü eylemde
bütün varlığınızı ortaya
koymanızı ve
içten bir
inançla yalnız ve sadece Ona bağlanarak Kendisine yalvarıp yakarmanızı (ister).
Başlangıçta
nasıl sizi yaratan Oysa,
döneceğiniz
kimse de
Odur:
O, (sizden)
bazılarını
doğru yola
yönelterek
onurlandıracak; ama bazıları(nız) için
de doğru
yoldan sapmak kaçınılmaz olacak:
Çünkü, bakın, onlar Allahı bırakıp
(kendi) kötü
dürtülerini
kendilerine
dost edinecekler, hem
de böylelikle
doğru yolu
bulmuş olduklarını sanarak!
Ey Ademoğulları! (Allaha) kulluk olsun diye yapıp ettiğiniz
her işte kendinize çekidüzen verin;
(serbestçe)
yiyin için, fakat saçıp savurmayın:
(çünkü) kuşku yok ki, O
savurganları
sevmez!

=آبَا َءنَاbalarımızı ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=أ َ َم َرنَاbize emretti = ِب َهاbunu =قُ ْلde
=إِ َّنmuhakkak َاّٰلل
َّ =Allah
يَأ ْ ُم ُر,,= َلemretmez
َاء
ِ = ِب ْالفَ ْحشkötülüğü
َ=أَتَقُولُونmi söylüyorsunuz?
ِ َّ =Allah’a = َماşeyler
علَى
َ =karşı اّٰلل
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلbilmediğiniz
,,
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ilkin yarattığı gibi yine
O´na döneceksiniz.»
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=فَ ِريقًاbir topluluğu
= َهدَ ٰىdoğru yola iletti
= َوفَ ِريقًاbir topluluğa da = َح َّقhak oldu
علَ ْي ِه ُم
َ =üzerlerine ُ =الض َََّللَةsapıklık
=إِنَّ ُه ُمçünkü onlar =ات َّ َخذُواtuttular
َّ =الşeytanları =أ َ ْو ِليَا َءdostlar
َاطين
ِ َشي
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
َسبُون
َ = َو َي ْحve sanıyorlar
=أَنَّ ُه ْمkendilerinin de
َ= ُم ْهتَد ُونdoğru yolda olduklarını

Allah, insanların bir
kesimini
doğru yola
iletti, bir kesimi de sapıklığı haketti. Çünkü
onlar Allah´ı
bir yana bırakarak
şeytanları
dost edindiler ve (buna
rağmen)
doğru yolda
olduklarını
sanıyorlar.

= َياEy = َب ِنيoğulları =آدَ َمAdem
= ُخذُواalın
= ِزي َنت َ ُك ْمsüs(lü, güzel giysiler)inizi
 ُك ِل..َ= ِع ْندher
= َمس ِْجدmesci(de gidişiniz)de
= َو ُكلُواyiyin = َوا ْش َربُواiçin
تُس ِْرفُوا..= َو َلfakat israf etmeyin
ُ= ِإنَّهçünkü O ُّي ُِحب..= َلsevmez
َ= ْال ُمس ِْرفِينisraf edenleri

Ey insanoğulları, her
mescide girişinizde
güzel elbiseler giyiniz. Yiyiniz,
içiniz, fakat
israf etmeyiniz. Çünkü
Allah israf
edenleri
sevmez.
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=قُ ْلde ki = َم ْنkim = َح َّر َمharam etti
َ= ِزينَةsüsü ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
أ َ ْخ َر َج,,=الَّتِيçıkardığı
= ِل ِع َبا ِد ِهkulları için
َّ = َوve güzel
ت
ِ الطيِبَا
ق
ِ ,, َ= ِمنrızıkları =قُ ْلde ki
ِ الر ْز
ي
َ = ِهO آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlarındır
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
ً صة
َ =خَا ِلyalnız onlarındır
= َي ْو َمgünü de = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
ص ُل
ِ َ=نُفbiz açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْليَاayetleri = ِلقَ ْومbir topluluk için
َ= َي ْعلَ ُمونbilen

De ki; «Allah´ın kullarının yararına sunduğu
güzellikleri
ve temiz yiyecekleri
kim haram
etti? De ki;
Bunlar,
dünya hayatında
müminler
içindir kıyamet günü
ise sadece
onlarındır,
biz ayetlerimizi bilenlere böyle
ayrıntılı biçimde açıklıyoruz.»

De ki. Allahın
kulları için
yarattığı güzelliği, rızkın
iyisini, temizini yasaklayan kim? De
ki: Bunlar
dünya hayatında imana
erenler için
(meşru)durlar; Kıyamet Gününde ise
yalnızca onlara özgü
olacaklardır.
Anlamakavrama yeteneği olan
insanlar için
bu mesajları
Biz işte böyle
açık açık dile
getiriyoruz!

=قُ ْلde ki =إِنَّ َماkesinlikle
= َح َّر َمharam etmiştir ي
َ ِ= َربRabbim
ش
ِ = ْالفَ َوfuhuşları
َ اح
َ ..= َماgerek açığını
 ِم ْن َها..ظ َه َر
َ َب..= َو َماgerek kapalısını
َطن
اْلثْ َم
ِ ْ = َوgünahı ي
َ = َو ْالبَ ْغve saldırmayı
= ِب َغي ِْرyere ق
ِ = ْال َحhaksız
ت ُ ْش ِر ُكوا..= َوأ َ ْنve ortak koşmayı

De ki; «Allah sadece
açık gizli
bütün kötülükleri, günahı, haksız
saldırıyı, Allah´ın hakkında hiçbir
delil indirmediği şeyleri O´na ortak koşmanızı ve Allah
hakkında

De ki: Doğrusu, Rabbim, yalnızca, açık ya
da gizli,
utanç verici
davranışları,
günahı(n her
çeşidini),
(başkasının
elindekine)
haksız yere
göz dikmeyi,
Allahtan
başkasına
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onun üzerinde bulduk. Allah
da bize
onu emretti, dediler. De ki:
Allah;
hiçbir
zaman
hayasızlığı emretmez.
Siz, bilmediğiniz
şeyi Allah´a karşı mı söylüyorsunuz?
De ki:
Rabbım,
adaleti
emretti.
Her secde yerinde yüzlerinizi ona
doğrultun.
Ve dinde
ancak
kendisine
muhlisler
olarak
yalvarın.
İlk önce
sizi yarattığı gibi,
yine O´na
döndürüleceksiniz.

Bir kısmını hidayete erdirdi,
bir kısmına da sapıklık hak
oldu.
Çünkü
onlar; Allah´ı bırakıp şeytanları
kendilerine dostlar
edindiler.
Ve onlar;
kendilerinin doğru
yolda olduklarını
sanıyorlardı.
Ey ademoğulları;
her mescide güzel elbiselerinizi
giyinerek
gidin; yeyin için
ama israf
etmeyin.
Çünkü O;
israf
edenleri
sevmez.

De ki: Allah´ın kulları için
çıkardığı
zineti ve
temiz rızıkları
kim haram kılmış? De
ki: Bunlar,
dünya
hayatında
iman
edenler
içindir.
Kıyamet
günü ise
yalnız onlara tahsis edilmiştir.
Biz, ayetlerimizi
bilen bir
kavim için
böylece
uzun
uzun
açıklarız.
De ki:
Rabbım,
açığıyla,
gizlisiyle
tüm hayasızlıkları, günahı, Allah´a şirk
koşmanızı ve Allah´a karşı bilmediğiniz
şeyleri

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َماbir şeyi
يُن َِز ْل..=لَ ْمindirmediği = ِب ِهhakkında
َ س ْل
طانًا
ُ =hiçbir delil
تَقُولُوا..= َوأ َ ْنve söylemenizi
علَى
َّ =Allah = َماşeyler
َ =hakkında ِاّٰلل
َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmediğiniz

bilmediklerinizi söylemeyi haram kıldı.

hakkında
hiçbir delil
indirmediği
halde tanrısal nitelikler
yakıştırmanızı ve bilmediğiniz şeyi
Allaha izafe
etmenizi yasaklamıştır.

söylemenizi haram kılmıştır.

= َو ِل ُك ِلher =أ ُ َّمةümmetin
=أ َ َجلbir süresi vardır
 َجا َء,,=فَإِذَاgelince =أ َ َجلُ ُه ْمsüreleri
َ َي ْستَأ ْ ِخ ُرون,,= َلne geri kalırlar
ً عة
َ سا
َ =bir an
َيَ ْست َ ْق ِد ُمون,,= َو َلne de öne geçerler

Her toplumun belirlenmiş bir
eceli vardır.
Ecelleri geldiğinde onu
ne bir an erteleyebilirler
ve ne de bir
an öne alabilirler.

Ve her toplum için bir
vade belirlenmiştir: Öyle ki, vadeleri
dolduğunda
onu bir tek
an olsun, ne
geciktirebilirler ne de öne
alabilirler.

Her ümmetin bir
eceli vardır. Ecelleri gelince; ne bir
an geri
kalır, ne
de bir an
ileri gidebilirler.

=يَاey = َبنِيoğulları =آدَ َمAdem
يَأْتِيَنَّ ُك ْم..=إِ َّماsize gelip سل
ُ = ُرelçiler
= ِم ْن ُك ْمkendi içinizden
َصون
ُّ ُ= َيقanlattıkları zaman
علَ ْي ُك ْم
َ =size =آيَاتِيayetlerimi
=فَ َم ِنkimselere =اتَّقَ ٰىkorunup
صلَ َح
ْ َ = َوأuslanan
خ َْوف..=فَ ََلkorku yoktur
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine
َيَ ْحزَ نُون.. ُه ْم..= َو َلve onlar üzülmeyec

Ey insanoğulları, size
sizden olan
peygamberler gelerek,
ayetlerimi
açıkladıkları
zaman kimler kötülüklerden sakınıp kendilerini düzeltirlerse, onlar
için artık
korku sözkonusu değildir ve onlar üzülmezler de.

Ey Ademoğulları! Size
kendi aranızdan benim mesajlarımı ileten elçiler geldiğinde, kimler
ki Bana karşı
sorumluluk
bilinci duyar
ve kendilerini
düzeltirlerse,
işte onlar için
korku yok;
onlar üzülmeyecekler
de;

Ey ademoğulları;
içinizden
size ayetlerimizi
anlatan
peygamberler gelince, her
kim ki sakınıp düzelirse;
artık onlar
için bir
korku
yoktur ve
onlar üzülecek de
değillerdir.

 َكذَّبُوا,, َ= َوالَّذِينyalanlayıp
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi
= َوا ْست َ ْكبَ ُرواbüyüklenenler
ع ْن َها
َ =onlara karşı =أُو ٰلَئِ َكişte onlar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır ار
ِ َّ=النateş
= ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Ayetlerimizi
yalanlayanlar, onlara
burun kıvıranlar ise,
orada ebedi
kalmak üzere cehennemliktirler.

ama ayetlerimizi yalanlamaya kalkanlar ve onlara kibirle
tepeden bakanlar, işte
orada kalmak üzere,
ateşe girecek
olanlar böyleleridir!

ْ َ =أdaha zalim
=فَ َم ْنkim olabilir? ظ َل ُم
= ِم َّم ِنkimseden =ا ْفت َ َر ٰىuyduran
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
=أ َ ْوya da ب
َ َّ= َكذyalanlayan
= ِبآ َيا ِت ِهO’nun ayetlerini =أُو ٰلَ ِئ َكonlara
=يَنَالُ ُه ْمerişir َصيبُ ُه ْم
ِ =نnasipleri
ب
ِ  ْال ِكتَا.. َ= ِمنKitaptan = َحت َّ ٰىnihayet
 َجا َءتْ ُه ْم..= ِإذَاgelince
سلُنَا
ُ = ُرelçilerimiz
=يَتَ َوفَّ ْونَ ُه ْمcanlarını alırken
=قَالُواdiyecekler َ=أَيْنhani nerede?
 ُك ْنت ُ ْم..= َماolduklarınız
َ=ت َ ْدعُونyalvarmış
ِ َّ =Alah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşkasına اّٰلل
=قَالُواdediler
ضلُّوا
َ =sapıp kayboldular عنَّا
َ =bizden
ش ِهدُوا
َ = َوve şahidlik ettiler
علَ ٰى
َ =aleyhlerine =أ َ ْنفُ ِس ِه ْمkendi
=أَنَّ ُه ْمkendilerinin = َكانُواolduklarına
َ= َكافِ ِرينkâfir

Allah adına
yalan uydurandan ya
da O´nun
ayetlerini
yalanlayanlardan daha
zalim kim
olabilir? Onlara kitaptaki payları
erişir. Sonunda canlarını almak
üzere elçilerimiz yanlarına geldiklerinde kendilerine
´Allah´ın dışında taptığınız putlar
hani nerede? deyince, Koyup
gittiler bizi´
derler. Böylece kâfir
olduklarına
dair kendileri şahitlik
ederler.

Kendi asılsız
uydurmalarını Allaha yakıştıran ya
da Allahın
ayetlerini yalanlamaya
kalkışan
kimselerden
daha zalim
kim olabilir?
Onlara (hayatta) nasip
olarak her ne
ki yazılmışsa
kendilerini
bulacaktır; ta
ki, canlarını
almak için
elçilerimiz
gelip (de) onlara: Hani,
nerde Allahtan başka
çağırıp durduğunuz varlıklar? deyinceye kadar.
Ve (günahkarlar): Bizi
yüzüstü bıraktılar! diye
karşılık verecekler; ve
(böylece),
hakkı inkar
eden kimseler oldukları
konusunda
kendi aleyhlerine tanıklık
etmiş olacaklar.

(=قَا َلAllah) buyurdu =ا ْد ُخلُواgirin
أ ُ َمم,,=فِيtopluluklarıyla beraber
ْ َ َخل,,=قَ ْدgeçen
ت
قَ ْب ِل ُك ْم,,= ِم ْنsizden önce
 ْال ِج ِن,, َ= ِمنcin اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insan
ار
ِ َّالن,,=فِيateşin içine = ُكلَّ َماher
ْ َ=دَ َخلgirdikçe =أ ُ َّمةümmet
ت
ْ =لَ َعنlanet etti =أ ُ ْختَ َهاyoldaşına
َت
= َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
َّار ُكوا
َ =ادbirbiri ardından =فِي َهاorada
= َج ِميعًاhepsi toplandığı
ْ َ=قَالdediler ki =أ ُ ْخ َرا ُه ْمsonrakiler
ت
َ ُ = ِْلöncekiler için
ول ُه ْم
= َربَّنَاRabbimiz = ٰ َهؤ َُل ِءbunlar
ضلُّونَا
َ َ =أbizi saptırdılar
=فَآتِ ِه ْمbunlara ver عذَابًا
َ =azab
ض ْعفًا
ِ =bir kat daha

Allah onlara
«Sizden
önce gelip
göçen cin
ve insan
toplulukları
yanında cehenneme
giriniz» der.
Her cehenneme giren
topluluk
yoldaşına
lânet okur.
Sonunda
hepsi biraraya gelince
sonrakiler,
kendilerinden öncekiler için «Ey
Rabbimiz,
bizi bunlar
yoldan çıkardı, onun
için bunlara
bir kat daha
fazla cehennem
azabı çektir» derler.

(Bunun üzerine Allah):
Katılın öyleyse, ateşe
sizden önce
gömülüp giden görünmeyen varlıklar ve insanlar güruhuna! (Ve)
bir güruh
(ateşe) girerken her seferinde kendi
yandaşlarına
lanet edecek;
o kadar ki,
onların hepsi, birbiri ardından oraya
doluştuklarında, sonrakiler önden
gidenler için
(şöyle) diyecek: Ey Rabbimiz! Bizi
yoldan çıkaran işte bunlardı: öyley-

Ayetlerimizi yalanlayıp
onlara
karşı büyüklük
taslayanlar; işte
onlar
ateşliklerdir. Onlar orada
temelli
kalıcıdırlar.
Allah´a
karşı yalan uyduran veya
O´nun
ayetlerini
yalan sayanlardan
daha zalim kim
vardır?
İşte onlara; kitabdaki payları erişecektir. Nihayet, elçilerimiz
canlarını
almak
üzere onlara geldiklerinde; diyeceklerdir
ki: Allah´tan
başka tapar olduklarınız nerede?
Onlar da
derler ki:
Onlar, bizi bırakıp
kaçtılar.
Ve onlar,
kendi
aleyhlerine gerçekten
kafir olduklarına
şehadet
ederler.
Buyurdu
ki: Sizden
önce
geçmiş
cinn ve
insan topluluklarıyla girin
ateşe.
Her ümmet girdikçe;
yoldaşına
la´net
eder. Nihayet
hepsi birbiri ardından orada toplanınca;
sonrakiler
öncekiler
için derler
ki: Rabbımız; işte bizi
bunlar
saptırdı.
Onun için
bunlara
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ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşten (=قَا َلAllah) dedi
= ِل ُكلhepsi için vardır
ض ْعف
ِ =bir kat fazla = َو ٰلَ ِك ْنama
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلsiz bilmezsiniz

Allah da onlara «Herbirinizin azabı
ikiye katlanmıştır,
ama bilmiyorsunuz.»

se, onlara
ateşle iki kat
azap ver! Allah: Her biriniz iki kat
azaba müstehaksınız
ama bunu
bilmiyorsunuz diye cevap verecek
buna.

ْ َ= َوقَالdediler ki
ت
َ ُ =أöncekiler de
ول ُه ْم
= ِْل ُ ْخ َرا ُه ْمsonrakilere َ َكان..=فَ َماyok
=لَ ُك ْمsizin علَ ْينَا
َ =bize
فَضْل..= ِم ْنbir üstünlüğünüz
=فَذُوقُواo halde siz de tadın
اب
َ َ= ْالعَذazabı =بِ َماkarşılık
َت َ ْك ِسبُون..= ُك ْنت ُ ْمkazandıklarınıza

Öncekiler
de, kendilerinden sonrakilere,
«Sizin de
bizden bir
farkınız yoktu. O halde
siz de işlediğiniz kötülüklerin karşılığı olan
azabı çekiniz» derler.

Ve öncekiler,
sonrakilere
şöyle diyecek: Demek
ki, hiçbir bakımdan bizden üstün
kimseler değilmişsiniz!
Öyleyse,
yaptığınız
bütün o kötülükler için,
tadın bu
azabı!
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Ayetlerimizi Gerçek şu ki,
=إِ َّنşüphesiz
yalanlayan- Ayetlerimizi
lar ve onla- yalanlamaya
َّ
َّ
 َكذبُوا,, َ=الذِينyalanlayan
ra burun kı- kalkışan ve
vıranlar var onlara tepe= ِبآ َياتِنَاbizim ayetlerimizi
ya, gökyüzü den bakan
= َوا ْست َ ْكبَ ُرواve kibirlenenler var ya
kapıları yüz- kimselere
lerine açıl- göğün kapıع ْن َها
َ =onlara تُفَت َّ ُح,,= َلaçılmayacak maz ve de- ları açılmave, iğne de- yacaktır; ve
=لَ ُه ْمonlara اب
ُ =أَب َْوkapıları
liğinden
onlar, halatın
geçmedikçe iğne deliğinاء
َّ =الgök
ِ س َم
cennete gi- den geçebilmesinden
ُ
ُ
َ
َيَ ْدخلون,,= َولve onlar giremeyeceklerdi remezler.
Biz ağır
daha kolay
َْ =cennete = َحت َّ ٰىkadar
suçluları iş- giremeyer َجنَّة
ال
te böyle ce- cekler cenzalandırırız. nete. Güna= َي ِل َجgeçinceye = ْال َج َم ُلdeve
ha gömülüp
س ِم
ِ َ= ْال ِخيdeliğinden
gidenleri Biz
َ ,,=فِيiğne اط
işte böyle
= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
cezalandırırız.
=ن َْج ِزيcezalandırırız
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluları
,,
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=لَ ُه ْمonlar için vardır
 َج َهنَّ َم..= ِم ْنcehennemden
= ِم َهادbir döşek
فَ ْوقِ ِه ْم..= َو ِم ْنve üstlerinde de
(=غ ََواشateşten) örtüler
= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيcezalandırırız
َّ =zalimleri
َالظا ِل ِمين

Onlara bir
cehennem
döşeği ile
üzerlerini
örtecek bir
cehennem
yorganı verilir. Biz zalimleri işte
böyle cezalandırırız.

Cehennem
onların hem
dinlenme yeri
hem de örtüleri olacak;
zalimleri Biz
işte böyle
cezalandırırız.

آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinanıp
ع ِملُوا
َ = َوyapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
ف
ُ نُ َك ِل,,= َلki yüklemeyiz
سا
ً =نَ ْفhiç kimseye = ِإ َّلbaşkasını
= ُو ْس َع َهاgücünün yettiğinden
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
= ْال َجنَّ ِةcennet = ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaklardır

İman edip
iyi ameller
işleyenlere
gelince biz
hiç kimseye
gücünün
yeteceğinden fazla
yük yüklemeyiz. Onlar orada
ebedi olarak
kalmak üzere cennetliktirler.

Ama imana
erişen, doğru
ve yararlı işler yapan
kimseler -(ki)
şüphesiz, Biz
kimseye taşıyabileceği
yükten fazlasını yüklemeyiz- işte,
ebediyyen
kalmak üzere
cennete girecek olan
bunlardır;

= َونَزَ ْعنَاçıkarıp atmışızdır
= َماne varsa
ُور ِه ْم
ُ ..=فِيgöğüslerinden
ِ صد
 ِغل..= ِم ْنkinden (tasadan)
=ت َ ْج ِريakmaktadır
ت َ ْح ِت ِه ُم..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar = َوقَالُواdediler
ِ َّ ِ =Allah’a
ُ = ْال َح ْمدhamdolsun ّٰلل
 َهدَانَا..=الَّذِيlütfedip bizi getiren
= ِل ٰ َهذَاburaya  ُكنَّا..= َو َماbiz bunu
ِي
َ = ِلنَ ْهتَدbulamazdık
 َهدَانَا..أ َ ْن..=لَ ْو َلbizi getirmeseydi
َّ =Allah ْ=لَقَدmuhakkak
ُاّٰلل
ْ = َجا َءgetirmişler س ُل
ت
ُ = ُرelçileri
= َر ِبنَاRabbimizin ق
ِ = ِب ْال َحgerçeği
= َونُود ُواonlara seslenildi
تِ ْل ُك ُم..=أ َ ْنişte size ُ= ْال َجنَّةcennet
ورثْت ُ ُموهَا
ِ ُ =أo size miras verildi
= ِب َماkarşılık
َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınıza

Kalplerindeki kin,
kıskançlık
kalıntılarını
söküp atmışlardır.
Ayaklarının
altında ırmaklar
akar. Onlar
şöyle derler;
Bizi bu derece erdiren
Allah´a
hamdolsun.
Eğer Allah
bize yol
göstermeseydi, biz
kendiliğimizden bu
dereceye
eremezdik.
Belli ki,
Rabbimizin
peygamberleri bize
gerçeği getirmişlerdi,
onlara şöyle
seslenilir;
İşte size
cennet, işlediğiniz iyi
amellerin
karşılığı olarak onu hakettiniz.

(ki, oraya
girmeden
önce) onların
içlerinde (takılıp kalmış)
olabilecek
düşünce ya
da duygu türünden uygunsuz ne
varsa silip
atacağız;
orada önlerinde derelerırmaklar çağıldayacak;
ve onlar: Bütün övgüler,
bizi bu (bahtiyarlığa)
eriştiren Allaha yakışır;
çünkü eğer
O bize yol
göstermeseydi biz asla doğru yolu
bulamazdık!
Ve Rabbimizin elçileri bize gerçekten
de doğruyu
söylemişler!
diyecekler.
Ve (bir ses):
İşte geçmişte
edip eyledikleriniz sayesinde kazan-
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katmerli
azab ver.
Buyurur
ki: Hepiniz Evet,
dediler.
Bunun
üzerine
aralarında bir
münadi:
Allah´ın
la´neti;
zalimlerin
üzerinedir, diye
seslendi.
Öncekiler
de sonrakilere: Sizin bizden bir
üstünlüğünüz
yoktur.
Öyleyse
ne kazandıysanız
karşılığı
olan azabı tadın,
derler.
Muhakkak ki
ayetlerimizi yalan
sayıp onlara karşı
büyüklük
taslayanlara; işte
onlara,
göğün
kapıları
açılmaz
ve onlar;
deve iğne
deliğinden geçinceye
kadar
cennete
de giremezler.
Biz, suçluları işte
böyle cezalandırırız.
Onlar için
cehennemde bir
döşek ve
üstlerine
de örtüler
vardır.
Biz, zalimleri işte
böyle cezalandırırız.

İman edip
te salih
ameller
işleyenlere gelince; Biz,
hiç kimseye gücünün yeteceğinden baikasını
yüklemeyiz. İşte
onlar,
cennetliklerdir. Onlar orada
temelli
kalıcıdırlar.
Göğüslerinde kinden ne
varsa söküp atmışızdır.
Altlarından ırmaklar
akar ve
derler ki:
Hamdolsun Allah´a ki;
bizi buna
hidayet
etti. Eğer
Allah bizi
hidayete
erdirmemiş olsaydı, biz
hidayete
erecek
değildik.
Andolsun
ki; Rabbımızınpeygamberleri
hakkı getirmişlerdir. Onlara: Yapmakta olduklarınızdan
dolayı mirasçısı kı-

Kelime Meali

7.
44

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َونَادَ ٰىseslendi اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı
= ْال َجنَّ ِةcennet اب
ْ َ =أhalkına
َ ص َح
ارأ َ ْنأ َ ْن
ِ َّ=النateş ْ=قَدmuhakkak
= َو َج ْدنَاbiz bulduk
عدَنَا
َ  َو,,= َماbize vadettiğini
= َربُّنَاRabbimizin = َحقًّاgerçek
 َو َج ْدت ُ ْم,,=فَ َه ْلsiz de buldunuz mu?
َ عد
َ  َو,,= َماsize vadettiğini
= َربُّ ُك ْمRabbinizin = َحقًّاgerçek
=قَالُواdediler =نَ َع ْمevet
َ=فَأَذَّنve ünledi = ُم َؤذِنbir ünleyici
=بَ ْينَ ُه ْمaralarından =أ َ ْنdiye
ُ=لَ ْعنَةlaneti اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
علَى
َ =üzerine olsun
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين

Cennetlikler, cehennemliklere
seslenerek,
«Biz Rabbimizin bize
vadettiklerini gerçekleşmiş bulduk, siz de
Rabbinizin
size yönelik
vaadlerini
gerçekleşmiş buldunuz mu?»
derler. Cehennemlikler «evet»
derler. Bu
sırada aralarından biri
yüksek sesle şöyle bağırır, «Allah´ın lâneti
zalimlerin
üzerine olsun.»

َ=الَّذِينonlar ki َصدُّون
ُ = َيmenedip
سبِي ِل
َّ =Allah’ın
َ =yolundan ِاّٰلل
َ ..ع ْن
= َو َي ْبغُو َن َهاonu isterler
= ِع َو ًجاeğriltmek = َو ُه ْمve onlar
= ِب ْاْل ِخ َر ِةahireti de
َ= َكافِ ُرونinkâr ederlerdi

Onlar insanları Allah
yolundan
alıkoyarlar,
onu eğri
göstermeye
yeltenirler
ve ahirete
de inanmazlar.

= َو َب ْي َن ُه َماiki taraf arasında
= ِح َجابbir perde vardır
علَى
َ = َوve üzerinde de
اف
ِ = ْاْلَع َْرA’raf
= ِر َجالerkekler vardır
َ=يَ ْع ِرفُونtanıyan = ُك ًَّلhepsini
= ِب ِسي َما ُه ْمyüzlerindeki işaretleriyle
= َونَادَ ْواve seslendiler
اب
ْ َ =أhalkına = ْال َجنَّ ِةcennet
َ ص َح
=أ َ ْنdiye س ََلم
َ =size
َ =selam علَ ْي ُك ْم
 َي ْد ُخلُوهَا,,=لَ ْمcennete girmemiş
= َو ُه ْمfakat onlar
ْ َ=يbeklemektedirler
َط َمعُون

İki taraf
arasında bir
set ve bu
setin tepelerinde her iki
grubu simalarından tanıyan kimseler vardır.
Cennete girememiş,
fakat gireceklerini
uman bu
kimseler
cennetliklere
«selâmun
aleyküm»
diye seslenirler.

ْ َص ِرف
= َو ِإذَاzaman ت
ُ =çevrildiği
ار ُه ْم
ُ ص
َ =أ َ ْبgözleri =تِ ْلقَا َءtarafına
ب
ْ َ =أhalkı ار
ِ ص َحا
ِ َّ=النateş
=قَالُواdediler = َربَّنَاRabbimiz
ت َ ْج َع ْلنَا..= َلbizi bulundurma
= َم َعberaber = ْالقَ ْو ِمtoplulukla
َّ =zalim
َالظا ِل ِمين

Bunların
bakışları,
cehennemliklere doğru
kaydırılınca
da «Ey
Rabbimiz,
bizi zalimler
ile biraraya
getirme!»
derler.

= َونَادَ ٰىünleyerek اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı
اف
ِ = ْاْلَع َْرA’raf
ً = ِر َجbirtakım adamlara
ال
=يَ ْع ِرفُو َن ُه ْمtanıdıkları
= ِب ِسي َما ُه ْمyüzlerinden =قَالُواdediler ki
أ َ ْغن َٰى,,= َماhiçbir yarar sağlamadı
ع ْن ُك ْم
َ =size = َج ْمعُ ُك ْمtopluluğunuzun
= َو َماne de = ُك ْنت ُ ْمsize
َ=ت َ ْست َ ْك ِب ُرونbüyüklük taslamanız

Bu tepelerdekiler, simalarından
tanıdıkları
bazı azılı
kâfirlere de
şöyle seslenirler. «Ne
kalabalığınız ve ne de
şımarmanıza yolaçan
güçleriniz
size yarar
sağlamadı.»

=أ َ ٰ َهؤ َُل ِءbunlar mıydı?
س ْمت ُ ْم
َ أ َ ْق.. َ=الَّذِينyemin ettiğiniz kimseler
يَنَالُ ُه ُم..= َلonları erdirmeyecek diye
َّ =Allah = ِب َر ْح َمةhiçbir rahmete
ُاّٰلل
=ا ْد ُخلُواgirin َ= ْال َجنَّةcennete
خ َْوف..= َلkorku yoktur
علَ ْي ُك ْم
َ =artık size = َو َلve değilsiniz
=أ َ ْنت ُ ْمsiz َ=ت َ ْحزَ نُونüzülecek de

Allah onları
hiçbir rahmete erdirmez diye
haklarında
yemin ederek küçümsediğiniz
kimseler
bunlar mıydı? Bu arada Allah onlara «Giriniz
cennete, sizin için hiçbir korku
sözkonusu
değil artık,
hiç üzülmeyeceksiniz»
der.
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İbn Kesir

dığınız cen- lındığınız
net, bu! diye cennet işyankılanacak te budur,
diye seslenilir.
Ve cennetlik- Cennet
ler, ateşlikle- ashabı,
re, Rabbimiz cehenbize ne söz nem asverdiyse, bü- habına:
tünüyle ger- Rabbımıçekleşmiş
zın bize
bulduk; ya va'dettiğisiz, siz de
ni hak
Rabbinizin bulduk.
size vaat et- Siz de
tiği şeyi ger- Rabbınıçekleşmiş
zın size
buldunuz
va'dettiğimu? diye
ni hak
seslenecek- buldunuz
ler. (Beriki- mu? diye
ler): Ah, evet! seslenirdiye karşılık ler. Evet,
verecekler. dediler.
Bunun üzeri- Bunun
ne içlerinden üzerine
bir ses haykı- aralarınracak: Alla- da bir
hın laneti,
münâdî:
zalimlere el- Allah'ın
verir,
la'neti;
zâlimlerin
üzerinedir, diye
seslendi.
onlar ki, baş- Onlar ki;
kalarını Alla- Allah´ın
hın yolundan yolundan
çevirirler ve alıkoyaronu eğri, do- lar ve onu
lambaçlı gös- eğriltmek
termeye çalı- isterler.
şırlar; ve on- Ve onlar;
lar ki ahiret ahireti de
hayatının
inkar
gerçek oldu- edenlerğunu kabule dir.
yanaşmazlar!
Bu iki taraf İki taraf
arasında bir arasında
engel bulu- bir perde
nacaktır. Ve vardır.
orada, (ha- A´raf üzeyattayken) rinde de
kendilerine her birini
(eğri ile doğ- simalarıyruyu) ayırt
la tanıyan
edebilme ye- adamlar
tisi bahşe- vardır.
dilmiş, onla- Cennetrın her birini liklere:
taşıdığı belir- Size setiden tanıyan lam olkimseler ola- sun, diye
cak. Ve (gir- seslenirmek için) can ler. Bunattıkları hal- lar, henüz
de cennete girmeyen,
(henüz) gir- ama
memiş olan uman
bu kimseler kimselercennetliklere: dir.
Size selam
olsun diye
seslenecekler.
Ve bakışlar Gözleri
ateş yolcula- cehenrına doğru nem asçevrilince: Ey habından
Rabbimiz,
tarafa
bizi şu zalim çevrilince
insanların
de; Rabarasına kat- bımız, bima! diyecek- zi zalimler
ler.
güruhu ile
beraber
bulundurma,
derler.
Ve (hayat- A´raf astayken) bu habı; siayırt etme
malarıyla
yetisine sa- tanıdıkları
hip olanlar, adamlara
görünüşle- seslenirrinden (gü- ler: Topnahkar olluluğuduklarını) çı- nuz, topkardıkları
ladığınız
kimselere: mal ve
Ne sağladı büyüklük
size diye
taslamaseslenecek- larınız siler, maldan, ze fayda
(mülkten) bi- vermedi,
riktirmeniz; derler.
geçmişinizle
o boş kurumlanmanız?
Bir vakit hak- Bunlar
larında, 'Al- mıydı ki;
lah rahmetini kendileriasla böylele- ni Allah´ın
rine ulaştır- rahmetine
maz! diye
erdirmekestirip attı- yeceğine
ğınız kimse- yemin
ler, işte bun- etmiştiniz.
lar, (bu onur- Girin
landırılmış cennete;
kimseler) mi? size hiç
(Oysa, bakın, bir korku
şimdi onla- yoktur ve
ra:) girin
sizler
cennete; size üzülecek
korku yok, de değilhüzün de
siniz.
duymayacaksınız! (diye sesleniliyor).
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= َونَادَ ٰىve seslendiler
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı ار
ِ َّ=النateş
اب
ْ َ =أhalkına = ْال َجنَّ ِةcennet
َ ص َح
=أ َ ْنdiye ضوا
ُ =أَفِيbiraz da akıtın
علَ ْينَا
َ =bizim üzerimize
اء
ِ  ْال َم,, َ= ِمنsuyunuzdan =أ َ ْوveya
 َرزَ قَ ُك ُم,,= ِم َّماsize verdiği rızıktan
َّ =Allah’ın =قَالُواdediler ki
ُاّٰلل
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= َح َّر َم ُه َماbu ikisini haram etmiştir
َ ْال َكافِ ِرين,,علَى
َ =kâfirlere

Cehennemlikler cennetliklere
Bize biraz
su ya da Allah´ın size
sunduğu yiyeceklerden
biraz bir
şeyler ikram
ediniz? diye
seslenirler.
Cennetlikler
ise «Allah
her ikisini
de kâfirlere
haram kıldı» derler.

Ve ateşin yarenleri, cennetliklere:
Üzerimize biraz su dökün, yahut
Allahın size
bahşettiği
(cennet)
azıklar(ın)dan
(atın bize)!
diye seslenecekler.
(Berikiler:)
Doğrusu, Allah, gerçeği
inkar edenleri her ikisinden de yoksun kılmıştır;

َ=الَّذِينonlar ki
=ات َّ َخذُواyerine koydular
=دِي َن ُه ْمdinlerini =لَ ْه ًواbir eğlence
= َولَ ِعبًاve oyun
= َوغ ََّرتْ ُه ُمve kendilerini aldattı
ُ = ْال َحيَاةhayatı =الدُّ ْنيَاdünya
=فَ ْاليَ ْو َمbugün
سا ُه ْم
َ =نَ ْنbiz de onları unuturuz
= َك َماgibi سوا
ُ َ=نunuttukları
= ِلقَا َءkarşılaşacaklarını
=يَ ْو ِم ِه ْمgünleriyle = ٰ َهذَاbu = َو َماve
= َكانُواettikleri = ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizi
َ=يَ ْج َحد ُونbile bile inkâr

Onlar dinlerini oyun ve
eğlence yerine koydular, dünya
hayatı kendilerini baştan çıkardı.
Onlar nasıl
bu günler ile
karşılaşacaklarını
unuttular ve
ayetlerimizi
ısrarla yalanladılarsa,
bugün de
biz onları
unutuyoruz.

o kimseler ki,
dünya hayatına kapılıp
eğlenceyi ve
geçici zevkleri dinleri
haline getirmişlerdi. diye
karşılık verecekler. (Ve
Allah:) Onlar
bu (Hesap)
gününün gelip çatacağını
nasıl gözardı
edip unuttular ve ayetlerimizi nasıl
inkar ettilerse
biz de bugün
onları öyle
gözardı edeceğiz diyecek,

= َولَقَ ْدgerçekten
= ِجئْنَا ُه ْمonlara getirdik
=بِ ِكتَابbir Kitap
َّ َ=فaçıkladığımız علَ ٰى
ُ ص ْلنَاه
َ =göre
= ِع ْلمbilgiye = ُهدًىyol gösterici
ً= َو َر ْح َمةve rahmet olan
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يُؤْ ِمنُونinanan

Biz onlara,
ilme dayalı
ayrıntılı
açıklamalarla donattığımız, müminlere
doğru yol
kılavuzu ve
rahmet olan
bir kitap
(Kur´an)
gönderdik.

Çünkü Biz,
gerçekten de
onlara, inanacak bir
toplum için
bir doğru yol,
içinde bilgiye
dayalı ayrıntılı açıklamalarda bulunduğumuz bir
kitap ulaştırdık.

ُ يَ ْن..=ه َْلmi gözetiyorlar?
َظ ُرون
= ِإ َّلille ُ=تَأ ْ ِويلَهonun te’vilini
=يَ ْو َمgün =يَأْتِيgeldiği
ُ=تَأ ْ ِويلُهonun te’vili =يَقُو ُلderler ki
ُ َن.. َ=الَّذِينonu unutmuş olanlar
ُسوه
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden ْ=قَدdoğrusu
ْ = َجا َءgetirmiş س ُل
ت
ُ = ُرelçileri
= َربِنَاRabbimizin ق
ِ =بِ ْال َحgerçeği
لَنَا..=فَ َه ْلbizim var mı ki
ُ ..= ِم ْنşefaatçilerimiz
شفَعَا َء
=فَيَ ْشفَعُواşefaat etsinler =لَنَاbize
=أ َ ْوyahut
ُّ=نُ َردtekrar geri döndürülür müyüz ki
َ =başkasını
=فَنَ ْع َم َلyapalım غي َْر
نَ ْع َم ُل.. ُكنَّا..=الَّذِيyaptıklarımızdan
=قَ ْدmuhakkak
= َخ ِس ُرواonlar ziyana soktular
س ُه ْم
َ = َوve saptı
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini ض َّل
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden = َماşeyler
َيَ ْفت َ ُرون..= َكانُواuydurdukları

Onlar ille de
onun somut
yorumunu
mu bekliyorlar? Somut
yorumu ortaya çıktığı
gün onu
vaktiyle
unutmuş
olanlar
Rabbimizin
peygamberleri gerçeği
getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat
edecek aracılarımız var
mı ya da işlemiş olduğumuz kötülüklerden
farklı işler
yapmak
üzere tekrar
geri döndürülür müyüz
derler. Onlar kendilerini hüsrana
düşürmüşler ve uydurdukları
ilâhlar ortalıkta görünmez olmuştur.

(İmdi),
(inanmayanlar) o (Hesap
Gününün)
nihai anlamının açıklanmasından
başka bir şey
mi bekliyorlar? (Ne var
ki), onun kesin anlamının
açıklandığı
Gün, onu
vaktiyle
umursamayan kimseler:
İşin doğrusu,
Rabbimizin
elçileri bize
gerçeği söylemişlerdi!
Şimdi, bizden yana
aracılık yapacak kayırıcılarımız yok
mu bizim?
Yahut, mümkün mü, (hayata) geri
gönderilsek
de edip eylediklerimizden
başka türlü
davransak?
diyecekler.
Gerçek şu ki,
onlar (böyle
diyerek yalnızca) kendilerini aldatmış olacaklar
ve onların
bütün (bu)
boş hayalleri
yıkılıp kendilerini yüzüstü
bırakacak.

= ِإ َّنşüphesiz = َربَّ ُك ُمRabbiniz
َّ =o Allah’tır =الَّذِيki َ= َخ َلقyarattı
ُاّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri  ِست َّ ِة,,=فِيaltı
=أَيَّامgünde =ث ُ َّمsonra
=ا ْست َ َو ٰىistiva etti
 ْال َع ْر ِش,,علَى
َ =Arşa
=يُ ْغ ِشيbürüyüp örter =اللَّ ْي َلgeceyi
ار
َ =النَّ َهgündüzün üzerine

Rabbiniz Allah´dır, o
gökleri ve
yeri altı
günde yarattı, sonra
Arş´a kuruldu. O gündüzü sürekli
kovalayan
geceyi gündüzün üzerine örter.
Güneş, ay
ve yıldızlar
O´nun buyruğuna ba-

Şüphesiz, Allahtır sizin
Rabbiniz;
gökleri ve yeri altı evrede
yaratan; ve
arşa, o sınırsız kudret ve
iktidar makamına kurulan. Gündüze, kendisini
ivedilikle kovalayan geceyi sarıp
sarmalayan
O; koyduğu
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İbn Kesir

Cehenenm ashabı;
cennet
ashabına:
Sudan
veya Allah´ın size verdiği
rızıktan
biraz da
bize akıtın, diye
seslenirler. Onlar
da derler
ki: Doğrusu Allah; onları
kafirlere
haram
kıldı.
Onlar ki;
dinlerini
alayla eğlenceye
aldılar.
Dünya
hayatı da
kendilerini aldattı.
İşte onlar;
bu günlerine kavuşmayı
nasıl
unutmuşlar idiyse,
ayetiçin
katmerlidir. Ne
var ki
bilmezsiniz. lerimizi nasıl
bilerek
inkar etmişler
idiyse;
Biz de
bugün
onları öylece unuturuz.
Andolsun
ki; Biz,
onlara kitab indirdik. Onu
bilgiye
dayanarak uzun
uzun
açıkladık.
İnanan bir
kavim için
hidayet
ve rahmet
olarak.
Onlar,
onun
te´vilinde
n başkasını mı
bekliyorlar? Onun
te´vilinin
geldiği
gün; daha
önce onu
unutmuş
olanlar
derler ki:
Gerçekten Rabbımızın
elçileri,
bize hakkı getirmiştir.
Şimdi bize şefaat
edecek
var mı ki;
şefaat etsin. Yahut
geriye
çevrilir
miyiz ki,
yapmış
olduğumuzdan
başkasını
yapalım?
Onlar
gerçekten
kendilerini hüsrana uğratmışlardır. Ve
uydurageldikleri
şeyler,
kendilerinden
uzaklaşıp
kaybolmuştur.
Muhakkak ki sizin Rabbınız;
gökleri ve
yeri altı
günde yaratan,
sonra
Arş´a
hükmeden Allah´tır.
Gündüzü;
durmadan kovalayan ge-
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ْ َ=يonu kovalayan
ُطلُبُه
َّ = َوالgüneşi
= َح ِثيثًاdurmadan س
َ ش ْم
= َو ْالقَ َم َرve ayı وم
َ = َوالنُّ ُجve yıldızları
س َّخ َرات
َ = ُمboyun eğmiş vaziyette
= ِبأ َ ْم ِر ِهbuyruğuna =أ َ َلİyi bilin ki
ُ=لَهO’nundur = ْالخ َْل ُقyaratma
= َو ْاْل َ ْم ُرve emir ار َك
َ َ=تَبne uludur
َّ =Allah ُّ= َربRabbi
ُاّٰلل
َ= ْال َعالَ ِمينÂlemlerin

şeğmişlerdir. İyi bilin
ki, yaratma
ve yönlendirme
O´nun tekelindedir.
Alemlerin
Rabbi olan
Allah yücelerin yücesidir.

yasalara boyun eğen
güneşiyle,
ayıyla, yıldızlarıyla her
şey Onun:
bütün bir yaratılış ve tüm
buyurma,
yasama kudreti. Ne yücedir Allah,
ne uludur
alemlerin
Rabbi!

عوا
ُ =ا ْدdua edin = َربَّ ُك ْمRabbinize
عا
ً ض ُّر
َ َ =تyalvararak
ً= َو ُخ ْفيَةve gizlice ُ= ِإنَّهçünkü O
ُّي ُِحب..= َلsevmez
َ= ْال ُم ْعتَدِينhaddi aşanları

Rabbinize
yalvararak
ve gizlice
dua ediniz.
Çünkü O
haddi aşanları sevmez.

Rabbinize
alçak gönüllülükle ve yüreğinizin ta
derinlerinden
seslenin.
Doğrusu O,
çizgiyi aşanları sevmez:

ت ُ ْف ِسد ُوا,,= َو َلbozgunculuk yapmayın
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzü َ=بَ ْعدsonra
ص ََل ِح َها
ْ = ِإdüzeltildikten
ُ = َوا ْدO’na dua edin
ُعوه
َ = َوve umarak
=خ َْوفًاkorkarak ط َمعًا
= ِإ َّنmuhakkak ki ت
َ = َر ْح َمrahmeti
ِ َّ =Allah’ın =قَ ِريبyakındır
اّٰلل
َ ْال ُم ْح ِسنِين,, َ= ِمنiyilik edenlere

Yeryüzünde
dirlik, düzen
sağlandıktan sonra
bozgunculuk çıkarmayınız. Allah´a korku
ve umut
içinde dua
ediniz. Hiç
kuşkusuz
Allah´ın
rahmeti iyi
işler yapanlara yakındır.

bunun içindir
ki, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde
bozgunculuk
yapmayın.
Ve korkuyla
ve umarak
yalvarın Ona;
çünkü Allahın rahmeti
her zaman
iyilik yapanlarla beraberdir!

= َو ُه َوO ki ي ُْر ِس ُل..=الَّذِيgönderir
الر َيا َح
ِ =rüzgârları =بُ ْش ًراmüjdeci
ي
ْ َيَد.. َ=بَيْنönünde
= َر ْح َمتِ ِهrahmetinin = َحت َّ ٰىnihayet
ْ َّأَقَل..= ِإذَاonlar yüklenince
ت
ً َ= ِثقağır ağır
س َحابًا
َ =bulutları ال
ُ =onu yollarız = ِلبَلَدbir ülkeye
ُس ْقنَاه
= َميِتölü =فَأ َ ْنزَ ْلنَاindiririz
= ِب ِهonunla = ْال َما َءsu
=فَأ َ ْخ َر ْجنَاve çıkarırız =بِ ِهonunla
 ُك ِل..= ِم ْنtürlü türlü
ت
ِ =الث َّ َم َراmeyvalar = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=نُ ْخ ِر ُجçıkaracağız
= ْال َم ْوت َ ٰىölüleri de =لَعَلَّ ُك ْمherhalde
َ=تَذَ َّك ُرونibret alırsınız

O ki,
rüzgârları
rahmetinin
önünde
müjdeleyici
olarak gönderir. Bu
rüzgârlar
yüklü bulutu
havada
yükseltince
onu ölü bir
yöreye
gönderir,
onun aracılığı ile oraya
su indiririz,
arkasından
bunun aracılığı ile her
türlü yerden
bitiririz. İşte
ölüleri de
böyle yerden çıkarırız. Ola ki
düşünür,
ders alırsınız.

Yaklaşan
rahmetinin
önünde müjdeleyici olarak rüzgarları
gönderen
Odur; yağmur yüklü
bulutlar toplandıklarında, onları çorak bölgeye
doğru sürükleyip bu yolla
su indirelim
ve böylece
her türlü ürünün yeşerip
boy vermesini sağlayalım
diye. Ölüleri
de işte böyle
dirilteceğiz;
belki düşünür
ders alırsınız.

َّ =güzel olan
ُ = َو ْالبَلَدülkenin ب
ُ ِالطي
= َي ْخ ُر ُجçıkar ُ=نَ َباتُهbitkisi
=بِإ ِ ْذ ِنizniyle = َربِ ِهRabbinin
َ  َخب,,= َوالَّذِيkötü olandan ise
ُث
يَ ْخ ُر ُج,,= َلçıkmaz = ِإ َّلbaşka bir şey
=نَ ِكدًاyararsız bitkiden
= َك ٰذَ ِل َكişte biz böyle
ف
ُ ص ِر
َ ُ=نdöndürüp açıklarız
ت
ِ = ْاْل َياayetleri = ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَ ْش ُك ُرونşükreden

Verimli yöre, Allah´ın
izni ile, ürünü cömertçe verir. Kıraç yöre ise
cılız ürün
verir. Biz
şükredenler
için ayetlerimizi böyle
farklı açılardan açıklarız.

Bereketli toprak (gibi) ki,
onun ekini,
Rabbinin izniyle (bolluk
içinde) fışkırır; oysa kötü
toprağınki
ancak cılız
bir ekin verir.
Şükreden bir
topluluk(un
yararlanması) için ayetlerimizi işte
böyle çok
yönlü olarak
dile getiriyoruz!
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Nuh´u soy- Gerçek şu ki,
=لَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
daşlarına Biz Nuhu
kendi toplu=نُو ًحاNuh’u قَ ْو ِم ِه..= ِإلَ ٰىkavmine peygamber
olarak gön- muna gönderdik. On- derdik: Ey
=فَقَا َلdedi =يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
lara dedi ki: kavmim! de=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
«Ey soydi, yalnızca
َّ =Allah’a
daşlarım,
Allaha kulluk
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin  ِإ ٰلَه..= ِم ْنtanrınız Allah´a kul- edin: Ondan
ediniz, başka tanrıَ =O’ndan başka =إِنِيdoğrusu ben luk
ُغي ُْره
O´ndan
nız yok çünbaşka bir kü. Doğrusu,
َ
َ
ُ
َاف
ُ =أخkorkuyorum عل ْيك ْم
َ =size
ilâhınız yok- dehşet ve
tur, sizin
azabıyla büاب
َ َ عذ
َ =azabın(ın inmesin)den
hesabınıza yük bir Gübüyük gü- nün gelip sizi
= َي ْومbir günün ع ِظيم
َ =büyük
nün azabulmasından
..
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bından kor- korkuyorum
kuyorum.» ben!
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=قَا َلdediler ki ُ = ْال َم َِلileri gelenler
قَ ْو ِم ِه,,= ِم ْنkavminden =إِنَّاbiz
اك
َ =لَن ََرseni görüyoruz =فِيiçinde
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينaçık
,,
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Soydaşlarının ileri gelenleri ona
´senin açık
bir sapıklık
içinde olduğunu görüyoruz´ dediler.

Kavmi içinden önde gelenler: Doğrusu, biz senin apaçık bir
sapıklık içinde olduğunu
görüyoruz!
diye karşılık
verdiler.

İbn Kesir

ce ile bürür. Güneş, ay
ve yıldızlar O´nun
emri ile
müsahhar
kılmışlardır. Bilin
ki; yaratma da,
emir de
O´nundur
. Alemlerin Rabbı
olan Allah´ın şanı ne yücedir.
Rabbınıza yalvara yakara
gizlice
dua edin.
Muhakkak ki O;
haddi
aşanları
sevmez.
Islah olmuşken
yeryüzünde fesad çıkarmayın
ve O´na
korka
korka ve
ümitle
yalvarın.
Muhakkak ki Allah´ın
rahmeti;
ihsan
edenlere
çok yakındır.
O´dur ki
rahmetinin önünde rüzgarı müjdeci
olarak
gönderir.
Nihayet
bunlar,
ağır yüklü
bulutları
yüklendiğinde;
Biz, onu
ölü bir
memlekete gönderir, su indirir ve
onunla
her tür
mahsulleri yetiştiririz. İşte
ölüleri de
böylece
çıkarırız.
Ta ki iyice
düşünüp
ibret alasınız.
İyi ve temiz memleketin
bitkisi;
Rabbının
izniyle çıkar. Kötü
olandan
ise; faydası çok
az olandan başkası çıkmaz.
Şükreden
bir kavim
için ayetleri işte
böyle yerli yerince
açıklarız.
Andolsun
ki; Nuh´u
kavmine
gönderdik
de; Ey
kavmim,
Allah´a
kulluk
edin, sizin
için
O´ndan
başka
hiçbir ilah
yoktur.
Doğrusu
ben, sizin
için büyük
bir günün
azabından korkarım,
dedi.
Kavminden ileri
gelenler
de dedi
ki: Biz
seni apaçık bir
sapıklık
içinde görüyoruz.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=قَا َلdedi ki =يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
ْس
َ =لَيyok = ِبيbende
ض ََللَة
َ =bir sapıklık = َو ٰلَ ِكنِيfakat ben
سول
ُ = َرbir elçiyim
ب
ِ  َر..= ِم ْنRabbi tarafından
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

(Nuh): Ey
kavmim dedi,
Bende bir
eğrilik/bir sapıklık yok; ne
var ki, ben
alemlerin
Rabbinden
bir elçiyim.

أ ُ َب ِلغُ ُك ْم
ت
ِ س َال
َ ِر
ص ُح
َ َوأ َ ْن
َوأ َ ْعلَ ُم
ِاّٰلل
َما
َّ
ََل ت َ ْعلَ ُمون

Rabbimin
haberlerini
bildiriyor,
öğütler veriyorum size:
çünkü ben,
Allahın bana
(vahiyle) bildirmesi sayesinde sizin
bilmediğinizi
biliyorum.

..

Nuh onlara
dedi ki, «Ey
soydaşlarım, bende
bir sapıklık
yoktur. Tersine tüm
varlıkların
Rabbi tarafından gönderilen bir
peygamberim.
Size Rab=size duyuruyorum
bimin me=mesajlarını
=Rabbimin sajlarını iletiyorum, size öğüt ve=öğüt veriyorum
=size
riyorum ve
Allah´dan
=ve biliyorum
=tarafından
gelen vahiy
=Allah
=şeyleri
sayesinde
sizin bilme,, =sizin bilmediğiniz
diğinizi biliyorum.»
..
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لَ ُك ْم
َِمن
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Kötülüklerع ِج ْبت ُ ْم
َ =أ َ َوşaştınız mı?
den sakınaُ َجا َءك ْم..=أ َ ْنgelmesine = ِذ ْكرbir Zikir sınız ve bu
sayede
merhamete
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
eresiniz diعلَ ٰى
َ =aracılığı ile = َر ُجلbir adam ye sizi
uyarmak
= ِم ْن ُك ْمiçinizden = ِليُ ْنذ َِر ُك ْمsizi uyaracak için içinizbiri
= َو ِلتَتَّقُواkorunup da = َولَ َعلَّ ُك ْمbelki den
aracılığı ile
َ=ت ُ ْر َح ُمونmerhamete uğrarsınız diye Rabbinizden size
..

Sizi uyarabilsin ve siz de
Allaha karşı
sorumluluk
bilinci duyup
Onun rahmetiyle onurlanasınız diye
sizin kendi
içinizden birinin eliyle
Rabbinizden
size bir hamesaj gel- ber gelmesini
miş olması niçin yadırgıtuhafınıza yorsunuz?
mı gitti?
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ُ=فَ َكذَّبُوهO’nu yalanladılar
ُ=فَأ َ ْن َج ْينَاهbiz de kurtardık
ُ َمعَه,, َ= َوالَّذِينO’nunla beraber
 ْالفُ ْل ِك,,=فِيgemide bulunanları
= َوأ َ ْغ َر ْقنَاboğduk
 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayanları
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi =إِنَّ ُه ْمçünkü onlar
= َكانُواidiler =قَ ْو ًماbir kavim
َع ِمين
َ =kör
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Onu yalanladılar. Bunun üzerine
onu ve gemide onunla
birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise
boğduk.
Kuşkusuz
onlar kör bir
kavim idiler.

Ve (bu uyarıya rağmen)
onu yalanladılar! Ve bunun üzerine
Biz de onu
ve gemide
onunla beraber olanları
kurtardık;
ayetlerimizi
yalanlayanları ise (suda)
boğduk gerçekten kör
bir topluluktu
onlar!

Ad kavmin- Ve 'Ad (topعاد
َ ..= َو ِإلَ ٰىAd(kavmin)e de
de de kar- lumuna da)
deşleri
kardeşleri
=أَخَا ُه ْمkardeşleri = ُهودًاHud’u
Hud´u pey- Hud'u (göngamber ola- derdik).Ey
=قَا َلdedi =يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
rak gönder- kavmim! dedi
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
dik. Hud on- (onlara), yalَّ =Allah’a
lara ´Ey
nızca Allaha
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin  ِإ ٰلَه..= ِم ْنtanrınız soydaşla- kulluk edin:
rım, Allah´a Ondan başka
َ =O’dan başka
ُغي ُْره
kulluk edi- tanrınız yok.
niz, O´ndan Hal böyleyَتَتَّقُون..=أَفَ ََلsakınmaz mısınız?
başka bir ken yine de
..
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=قَا َلdediler ki ُ = ْال َم َِلileri gelen
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkârcılar
قَ ْو ِم ِه,,= ِم ْنkavminden = ِإنَّاbiz
اك
َ =لَن ََرseni görüyoruz =فِيiçinde
سفَاهَة
َ =bir beyinsizlik = َو ِإنَّاve biz
ُ َ=لَنseni sanıyoruz
ظنُّ َك
َ ْال َكا ِذ ِبين,, َ= ِمنyalancılardan
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=قَا َلdedi = َياEy = َق ْو ِمkavmim
ْس
َ =لَيyok =بِيbende
سفَاهَة
َ =beyinsizlik = َو ٰلَ ِك ِنيfakat ben
سول
ُ = َرbir elçiyim = ِم ْنtarafından
ب
ِ = َرRabbi َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin
..
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ilâhınız yoktur. O´ndan
korkmuyor
musunuz?´
dedi.
Soydaşlarının ileri gelen kâfirleri
O´na ´Biz
seni aptal
olarak görüyoruz ve
bir yalancı
olduğunu
sanıyoruz´
dediler.

Ona karşı
sorumluluk
bilinci duymayacak mısınız?
Kavmi arasından gerçeği tanımaya yanaşmayanların önde gelenleri:
Doğrusu, biz
seni aklı kıt
biri olarak
görüyoruz ve
üstelik yalancının biri
olduğunu
sanıyoruz!

Hud onlara
dedi ki:
Bende bir
aptallık yoktur, tersine
tüm varlıkların Rabbi
tarafından
gönderilen
bir peygamberim.

(Hud:) Ey
kavmim dedi,
ben aklı kıt
biri değil,
alemlerin
Rabbinden
bir elçiyim.

Size Rab=أ ُ َب ِلغُ ُك ْمsize duyuruyorum
bimin meileَ
ت
ِ سال
َ = ِرmesajlarını = َر ِبيRabbimin sajlarını
tiyorum, sizin için gü= َوأَنَاve ben =لَ ُك ْمsizin için
venilir bir
َ
öğüt vericiَاصح
ن
=bir
öğütçüyüm
ين
م
أ
=güvenilir
ِ
ِ

Rabbimin
haberlerini
bildiriyor ve
size dürüst
ve güvenilir
öğütler veriyorum.

ع ِج ْبت ُ ْم
َ =أ َ َوşaştınız mı?
 َجا َء ُك ْم..=أ َ ْنsize gelmesine
= ِذ ْكرbir Zikir  َربِ ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden

Sizi uyarabilsin diye kendi içinizden
birinin eliyle;
Rabbinizden
size bir haber gelmesini
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yim.
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Sizi uyarmak üzere
içinizden biri aracılığı
ile Rabbiniz
tarafından
size mesaj

İbn Kesir

Dedi ki:
Ey kavmim;
bende bir
sapıklık
yoktur.
Ben, ancak alemlerin
Rabbından bir
peygamberim.
Rabbımın
vahyettiklerini size
bildiriyorum. Ve
size öğüt
veriyorum. Ben
sizin bilmediğinizi
de Allah
katından
biliyorum.
Sizi
uyarması,
sizin sakınmanızı
ve böylece rahmete kavuşturulmanız
için; aranızdan bir
adama,
Rabbınız
tarafından bir
haber
geldi diye
mi hayret
ediyorsunuz?
Bunun
üzerine
onu yalanladılar.
Biz de
onu ve
gemide
beraberinde
olanları
kurtardık.
Ayetlerimizi yalan
sayanları
da suda
boğduk.
Çünkü
onlar,
gerçekten
kör bir
kavim idiler.
Ad´a da
kardeşleri
Hüd´u
gönderdik. De ki:
Ey kavmim Allah´a ibadet edin.
Sizin için
O´ndan
başka
ilah yoktur. Hala
sakınmaz
mısınız?
Kavminin
ileri gelenlerinden küfretmiş
olanlar:
Gerçekten biz,
seni beyinsizlik
içinde görüyoruz
ve doğrusu biz,
seni yalancılardan sanıyoruz,
dediler.
Dedi ki:
Ey kavmim;
bende hiç
bir beyinsizlik yoktur. Yalnız ben,
alemlerin
Rabbından gelmiş bir
peygamberim.
Size
Rabbımın
vahyettiklerini bildiriyorum.
Ve ben,
sizin için
emin bir
öğütçüyüm.
Sizi
uyarması
için aranızdan bir
adama
Rabbınız
tarafın-
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olması tu َر ُجل..علَ ٰى
َ =bir adam aracılığı ile
hafınıza mı
gidiyor? Al= ِم ْن ُك ْمiçinizden
lah´ın sizi
Nuh kavmiُ= ِليُ ْنذ َِرك ْمsizi uyarması için
nin yerine
ْ= َوا ْذ ُك ُروا ِإ ْذ ِإذdüşünün ki
geçirdiğini,
sizi vücud
= َج َعلَ ُك ْمsizi yaptı = ُخلَفَا َءhakimler yapısı bakımından
 َب ْع ِد..= ِم ْنsonra =قَ ْو ِمkavminden
onlardan
güçlü
=نُوحNuh = َوزَ ادَ ُك ْمüstelik size verdi daha
yarattığını
َ =بَ ْسirilik hatırlayınız.
ق
ِ  ْالخ َْل..=فِيyaratılışta ًطة
Allah´ın ni=فَا ْذ ُك ُرواhatırlayın ki = َآل َءnimetlerini metlerini
hatırlayınız
ki kurtuluşa
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
eresiniz.
َت ُ ْف ِل ُحون..=لَ َعلَّ ُك ْمbaşarıya eresiniz

yadırgıyor
musunuz, niçin? Hiç değilse, sizi nasıl Nuh toplumunun yerine getirdi
ve sizi maddi
varlık olarak
nasıl kat kat
üstün güçlerle donattı,
bunu hatırlayın. Ve artık
anın Allahın
nimetlerini ki
kurtuluşa
erebilesiniz!

=قَالُواdediler ki
=أ َ ِجئْتَنَاsen bize mi geldin?
َ= ِلنَ ْعبُدkulluk etmemiz için اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُ= َو ْحدَهtek olan
= َونَذَ َرve bırakalım diye
ُ  َي ْعبُد,, َ َكان,,= َماtaptıklarını
=آبَا ُؤنَاatalarımızın =فَأْتِنَاbize getir
ت َ ِعدُنَا,,=بِ َماbizi tehdid ettiğini =إِ ْنeğer
ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال,, َ= ِمنdoğrulardan

Şöyle cevap
verdiler: Bir
tek Allaha
kulluk edelim
de atalarımızın kulluk
edegeldiği
bütün öteki
tanrıları bırakalım diye mi
geldin bize?
Eğer doğru
sözlü biriysen, haydi
getir (de görelim) bizi
tehdit edip
durduğun
azabı!

ْقَد
قَا َل
َوقَ َع
علَ ْي ُك ْم
ِم ْن َربِ ُك ْم
َ
ِر ْجس
َ َو
ضب
َ غ
أَت ُ َجا ِدلُو َن ِني
فِي أ َ ْس َماء
س َّم ْيت ُ ُموهَا
َ
أ َ ْنت ُ ْم
َوآبَاؤُ ُك ْم
َما ن ََّز َل
َّ
ُاّٰلل
ِب َها
َ س ْل
طان
ُ ِم ْن
فَا ْنت َ ِظ ُروا
ِإنِي
َم َع ُك ْم
َِمنَ ْال ُم ْنت َ ِظ ِرين

(Hud): Rabbinizin müstehak gördüğü ürkütücü
bir bela ve
gazapla kuşatılmış durumdasınız
zaten! dedi.
Şimdi, Allahın haklarında hiçbir delil
indirmediği,
yalnızca sizin
ve atalarınızın uydurduğu o (boş)
isimler hakkında mı benimle çekişiyorsunuz?
(O kaçınılmaz olanı)
bekleyin öyleyse; doğrusu ben de sizinle bekleyeceğim!
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Soydaşları
ona dedi ki:
Sen bize
tek Allah´a
kulluk edelim, atalarımızın taptıkları ilâhları bırakalım
diye mi geldin. Eğer
söylediklerin doğru
ise ilerde
çarpılacağımızı söylediğin azabı şimdi başımıza getir,
bakalım.
Hud onlara
=dedi ki
=artık
=inmiştir
dedi ki:
=size
..
=Rabbinizden Rabbinizin
azabı ve öfkesi hakkı=bir rics (pislik)
nızda kesin=ve gazab
leşti. Allah´ın hak=benimle mi tartışıyorsunuz larında hiçbir kanıt in?
..
=isimler hakkında
dirmediği,
kendiniz ve
=adlandırdığı
atalarınız
tarafından
=sadece sizin
takılmış birtakım adlar
=ve atalarınızın
üzerine benimle tar.. =indirmediği
=Allah’ın
tışmaya mı
=kendileri için
girişiyorsunuz? O hal..
=hiçbir delil
de bekleyin
bakalım,
=bekleyin öyle ise
ben de sizin
ile birlikte
=ben de
=sizinle beraber
bekliyorum.
..
=bekleyenlerdenim
,,
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Hud´u ve Ve böylece,
ُ=فَأ َ ْن َج ْينَاهO’nu kurtardık
beraberin- onu ve onunَّ
ُ َم َعه,, َ= َوالذِينve O’nunla beraber olanlar dekileri la beraber
rahmetimi- olanları kuzin sonucu şatıcı rahmeَّ
ı ح َمة
ر
ب
=bir
rahmetle
ا
ن
م
=bizden
ْ َِ
ِ
olarak kur- timizle kurَ َ= َوقve kestik =دَابِ َرkökünü
ط ْعنَا
tardık. Ayet- tardık; beri
lerimizi ya- yandan,
 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayanların
lanlayarak ayetlerimizi
inanmamış yalanlayıp
= ِبآ َياتِنَاayetlerimizi
olanların ise inanmayanku- larıysa son
َ ُمؤْ ِمنِين,, َكانُوا,,= َو َماve inanmayacak kökünü
ruttuk.
kalıntısına
,,

,,
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kadar silip attık.

Semud
Ve Semud
َث َ ُمود..= َو ِإلَ ٰىSemud(kavmin)e de
kavmine de (toplumuna
kardeşleri da) kardeşle=أَخَا ُه ْمkardeşleri
Salih´i pey- ri Salihi
gamber ola- (gönderdik).
َ
صا ِل ًحا
=Salih’i
(gönderdik)
ل
ا
ق
=dedi
َ
َ
rak gönder- Ey kavmim!
dik. Salih dedi, Yalnız=يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
onlara dedi ca Allaha
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ki: ´Ey soy- kulluk edin;
Ondan başka
ٰ
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin  ِإلَه..= ِم ْنtanrınız daşlarım,
Allah´a kul- tanrınız yok.
luk ediniz, Rabbinizden
َ =O’ndan başka
ُغي ُْره
O´ndan
işte apaçık
başka
bir
kanıt geldi
ْ
 َجا َءت ُك ْم..=قَ ْدsize geldi =بَ ِينَةaçık delil ilâhımız bir
size: Allaha
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden = ٰ َه ِذ ِهişte şu yoktur. ait olan bu
Rabbiniz- dişi deve bir
ُ=نَاقَةdevesi ِاّٰلل
َ
ُ
َّ =Allah’ın =لك ْمsize den size bir nişanedir sigeldi. zin için: öyً=آيَةbir mucizedir =فَذَ ُروهَاbırakın onu belge
Şu Allah´ın leyse bırakın
dişi devesi onu Allahın
=تَأ ْ ُك ْلyesin (içsin)
size bir de- arzında otlaBıra- sın ve sakın
ِ َّ =Allah’ın lildir.
ض
ِ أ َ ْر..= ِفيarzından اّٰلل
kın onu, Al- dokunmayın
lah´ın çayı- ona; yoksa
سوهَا
ُّ ت َ َم..= َو َلsakın ona etmeyin
rında otla- çok can yasın, sakın kan bir azap
سوء
ُ ِ=بbir kötülük
ona bir kö- yakalar sizi.
tülük etme=فَ َيأ ْ ُخذَ ُك ْمyoksa sizi yakalar
yin, yoksa
عذَاب
acı bir azaَ =azab =أ َ ِليمacı bir
..
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ba çarptırılırsınız.´

İbn Kesir

dan bir
haber
geldi diye
mi hayret
ediyorsunuz? Düşünün ki;
O, sizi
Nuh
kavminden sonra
halifeler
yaptı. Yaratılış itibariyle
onlardan
fazla boy
bos verdi.
Hem Allah´ın nimetlerini
hatırlayın
ki; felaha
eresiniz.
Dediler ki:
Sen, bize;
yalnız Allah´a kulluk etmemiz ve
atalarımızın tapmakta olduklarını
bırakmamız için
mi geldin? Şayet sadıklardan
isen; tehdit ettiklerini getir
bize.
Dedi ki:
Gerçekten üzerinize
Rabbınızdan bir
azab, bir
gazab
hak oldu.
Allah onlara, kendinizin ve
atalarınızın taptığı
bir takım
adlar
hakkında
hiç bir
hüccet
indirmemişken
benimle
mücadele
mi ediyorsunuz?
Bekleyin
öyleyse,
şüphesiz
ben de
sizinle
beraber
bekleyenlerdenim.
Biz, bunun üzerine,
rahmetimizle onu
ve beraberinde
bulunanları kurtardık.
Ayetlerimizi yalan
sayıp
iman etmemiş
olanların
kökünü
kestik.
Onlar, zaten
mü´minler
değillerdi.
Semud´a
da kardeşleri
Salih´i.
Dedi ki:
Ey kavmim; Allah´a ibadet edin,
sizin için
O´ndan
başka hiç
bir ilah
yoktur.
Size
Rabbınızdan
açık bir
burhan
gelmiştir.
İşte size
bir ayet
olarak Allah´ın dişi
devesi.
Onu bırakın da Allah´ın
toprağında otlasın. Ona
bir kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi
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İbn Kesir

elim bir
azab yakalar.
7.
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= َوا ْذ ُك ُرواdüşünün ki = ِإ ْذhani
= َج َعلَ ُك ْمsizi yaptı = ُخلَفَا َءhükümdarlar
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra عاد
َ =Ad’dan
= َو َب َّوأ َ ُك ْمve sizi yerleştirdi
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
َ=تَت َّ ِخذُونediniyorsunuz
س ُهو ِل َها
ُ ,,= ِم ْنO’nun düzlüklerinde
ورا
ً ص
ُ ُ=قsaraylar
َ= َوتَ ْن ِحتُونve yontup yapıyorsunuz
= ْال ِجبَا َلdağlarını =بُيُوتًاevler
=فَا ْذ ُك ُرواartık hatırlayın da
= َآل َءnimetlerini ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ت َ ْعث َ ْوا,,= َو َلkarışıklık çıkarmayın
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
َ= ُم ْف ِسدِينbozgunculuk yapıp

Allah´ın sizi
Ad kavminin
yerine geçirdiğini ve
ovalarında
köşkler edinip dağlarında yontma evler
yaptığınız
bir bölgeye
yerleştirdiğini hatırlayınız. Allah´ın nimetlerini
hatırlayınız
da yeryüzünde bozgunculuk
yapmaktan
kesinlikle
kaçınınız.

Ve hatırlayın,
sizi nasıl 'Ad
(toplumunun)
yerine getirdi
O; ve ovalarında kendinize konaklar
yükseltip
dağlarını
yontarak evler yapabilesiniz diye
yeryüzünde
sizi nasıl
sağlamca
yerleştirdi.
Öyleyse,
anın Allahın
nimetini de
yeryüzünde
bozgunculuk
yapıp karanlığa yol açmayın.

=قَا َلdediler ُ = ْال َم َِلileri gelenler
ا ْست َ ْكبَ ُروا.. َ=الَّذِينbüyüklük taslayan
قَ ْو ِم ِه..= ِم ْنkavminden
ض ِعفُوا
ْ ُ ا ْست.. َ= ِللَّذِينzayıf görülen
= ِل َم ْنkimselere َ=آ َمنinanan
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden
َ=أَت َ ْعلَ ُمونsiz biliyor musunuz?
=أ َ َّنgerçekten صا ِل ًحا
َ =Salih’in
سل
َ = ُم ْرgönderildiğini = ِم ْنtarafından
= َربِ ِهRabbi =قَالُواdediler
= ِإنَّاdoğrusu biz
أ ُ ْر ِس َل..=بِ َماgönderilene =بِ ِهonunla
َ= ُمؤْ ِمنُونinananlarız

Salih´in
kendini beğenmiş
soydaşları,
içlerinden
iman etmiş
horlanmışlara, ezilenlere
´Salih´in
Rabbi tarafından gönderildiğini
biliyor musunuz?´
dediler. Onlar da ´Evet,
biz onun
aracılığı ile
gönderilen
mesaja inanıyoruz´
dediler.

Güçsüz görülenlere
karşı küstahça büyüklük
taslayan toplumun ileri
gelenleri inananlara: Siz
Salihin (gerçekten) Rabbinin katından gönderildiğinden
emin misiniz? dediler.
Onlar da: Elbette inanıyoruz onun
getirdiği habere diye cevap verdiler.

=قَا َلdediler
ا ْست َ ْك َب ُروا,, َ=الَّذِينbüyüklük taslayanlar
=إِنَّاşüphesiz biz
آ َم ْنت ُ ْم,,=بِالَّذِيsizin inandığınızı
= ِب ِهkendisine َ= َكافِ ُرونinkâr edenleriz

Kendini beğenmişler
de onlara
´Biz sizin
inandığınızı
inkâr ediyor,
reddediyoruz´ dediler.

Büyüklük peşinde olanlarsa: Bakın
dediler, sizin
o kadar emin
olduğunuz
şeyi biz asla
doğru bulmuyoruz!
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Düşününüz ki; O,
sizi Ad
kavminden sonra
halifeler
yaptı,
yeryüzüne sizi
yerleştirdi. Ovalarından
köşkler
yapıyor,
dağlarından evler
yontuyorsunuz.
Artık Allah´ın nimetlerini
anın.
Yeryüzünde fesadçılar
olarak
taşkınlık
yapmayın.
Onun
kavminden büyüklük
taslayan
ileri gelenleri;
kendilerine hor
görünenlere içlerinden
iman
edenlere:
Siz; Salih´in gerçekten
Rabbı tarafından
gönderilmiş olduğuna inanıyor musunuz?
dediler.
Onlar da
dediler ki:
Doğrusu
biz, onunla gönderilene
inanıyoruz.
Büyüklük
taslayanlar dediler
ki: Biz,
doğrusu
sizin iman
ettiğinizi
inkar
edenleriz.

Arkasından Ve böyle (di- Ve dişi
=فَ َعقَ ُرواderken boğazladılar
Rabblerinin yerek) dişi deveyi
emrine baş- deveyi yatırıp kesip deَ=النَّاقَةdişi deveyi
kaldırarak hunharca
virdiler de
dişi
deveyi
kestiler,
RabRabblarıَ
عت ْوا
َ = َوve dışına çıktılar
boğazladılar lerinin buy- nın emriأ َ ْم ِر..ع ْن
َ =buyruğu = َربِ ِه ْمRablerinin ve ´Ey Sa- ruğuna burun ne baş
lih, eğer
kıvırıp sırt
kaldırdılar
= َوقَالُواve dediler = َياEy
gerçekten çevirdiler. Ve ve dediler
peygam(bununla da ki: Ey Saصا ِل ُح
َ =Salih =ائْ ِتنَاbize getir
bersen,
kalmayıp): lih; eğer
ilerde çarpı- Ey Salih, de- sen peyت َ ِعدُنَا..=بِ َماbizi tehdid ettiğini =إِ ْنeğer lacağımızı diler, eğer gambergerçekten Al- lerden
ت
َ = ُك ْنisen َسلِين
َ  ْال ُم ْر.. َ= ِمنelçilerden söylediğin
azabı şimdi lahın elçile- isen teh..
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=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمhemen onları yakaladı
ُالر ْجفَة
َّ =o sarsıntı
صبَ ُحوا
ْ َ =فَأçökekaldılar
دَ ِار ِه ْم,,=فِيyurtlarında
َ= َجا ِث ِمينdiz üstü
,,

,,

,,

,,

başımıza rinden biriygetir, baka- sen, haydi
lım´ dediler. getir şu bizi
korkutup
durduğun
azabı!
Bu arada Derken bir
ani bir yer deprem ansarsıntısına sızın yakalatutuldular yıverdi onları
da oldukları ve kendi evyerde yığılıp lerinde cankalıverdiler. sız seriliverdiler.

,,

7.
79

=فَت َ َولَّ ٰىöteye döndü ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
= َوقَا َلve dedi =يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
=لَقَ ْدmuhakkak
=أ َ ْبلَ ْغت ُ ُك ْمben size duyurdum
َسالَة
َ = ِرmesajlarını = َر ِبيRabbimin
ُص ْحت
َ َ= َونve öğüt verdim =لَ ُك ْمsize
= َو ٰلَ ِك ْنfakat
َت ُ ِحبُّون..= َلsiz sevmiyorsunuz
َاص ِحين
ِ َّ=النöğüt verenleri

Bunun üzerine Salih,
onlara sırt
çevirdi ve
´Ey soydaşlarım, size
Rabbimin
mesajını
ilettim, size
öğüt verdim, fakat
siz öğüt verenlerden
hoşlanmıyorsunuz´
dedi.

Ve (Salih)
onlardan yüz
çevirdi: Ey
kavmim! dedi, gerçek şu
ki, ben Rabbimin mesajlarını ilettim
ve güzelce
öğüt verdim
size; (ama)
siz güzel
öğüt verenleri sevmediniz.

ً = َولُوve Lût’u da (gönderdik)
ْطا ِإ ْذ ِإذ
= َقا َلdedi ki = ِل َق ْو ِم ِهkavmine
َ=أَتَأْتُونsiz mi yapıyorsunuz?

Lût´u da
peygamber
olarak gönderdik. O
soydaşlarına dedi ki:
«Sizler da-

Ve Lut(u hatırlayın ki,
hani o) kavmine şöyle
demişti:
Dünyada
sizden önce
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did edip
durduğun
azabı getir bize.
Bu yüzden onları
şiddetli
bir sarsıntı tutuverdi de yurtlarında
dizüstü
çöken
kimseler
oldular.
O da onlardan
yüz çevirdi ve
dedi ki:
Ey kavmim; andolsun ki
ben, size
Rabbımın
vahyettiğini bildirdim ve
size öğüt
verdim.
Ne var ki
siz, öğüt
verenleri
sevmiyorsunuz.
Lüt´u da.
Hani o,
kavmine
demişti ki:
Sizden
önce
dünyalar-
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َشة
َ اح
ِ َ= ْالفfuhşu
 ِب َها,,س َبقَ ُك ْم
َ ,,= َماsizden önce yapmadığı
أ َ َحد,,= ِم ْنhiç kimsenin
َ ْال َعالَ ِمين,, َ= ِمنdünyalarda

ha önce
dünyada hiç
kimsenin işlemediği bir
fuhuş türünü mü işliyorsunuz?

hiç kimsenin
yapmadığı
iğrençlikleri
mi işleyeceksiniz?

da hiç
kimsenin
yapmadığı hayasızlığı mı
yapıyorsunuz?

=إِنَّ ُك ْمmuhakkak siz
َ=لَتَأْتُونyaklaşıyorsunuz
الر َجا َل
َ =şehvetle
ِ =erkeklere ً ش ْه َوة
ُون
ِ س
َ ِ=النkadınları
ِ د..= ِم ْنbırakıp اء
=بَ ْلdoğrusu =أ َ ْنت ُ ْمsiz
=قَ ْومbir kavimsiniz
َ= ُمس ِْرفُونhaddi aşan

Sizler kadınları bırakıp, erkeklere şehvetle
yaklaşıyorsunuz. Kuşkusuz siz
her türlü ölçüyü çiğneyen, azgın
bir toplumsunuz.

Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz:
Yoo, siz gerçekten ölçüyü aşan bir
topluluksunuz!

Siz; kadınları bırakıp
şehvetle
erkeklere
yaklaşıyorsunuz.
Doğrusu
siz, çok
aşırı giden bir
kavimsiniz.

َ َكان,,= َو َماolmadı اب
َ = َج َوcevabı
=قَ ْو ِم ِهkavminin =إِ َّلbaşka
قَالُوا,,=أ َ ْنdemelerinden
=أ َ ْخ ِر ُجو ُه ْمonları çıkarın
قَ ْر َي ِت ُك ْم,,= ِم ْنkentinizden
=إِنَّ ُه ْمçünkü onlar =أُنَاسinsanlarmış
َ َ=يَتfazla temizlenen
َط َّه ُرون

Soydaşlarının verdikleri tek cevap
şu oldu;
´Lût´u ve
arkadaşlarını kentinizden sürünüz, çünkü onlar
temizliğe
pek meraklı
kimselermiş´ dediler.
Lût´u ve eşi
dışındaki
yakınlarını
kurtardık.
Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.

Fakat kavminin cevabı
yalnızca şu
oldu: Sürün
ülkenizden
onları! Besbelli, kendilerini temize
çıkaran insanlar, bunlar!

Onların
üzerine
müthiş bir
yağmur
yağdırdık.
Gör bakalım, günahkârların
sonu nasıl
oldu?

Bu arada,
(helak edici)
bir yağmur
yağdırdık berikilerin üzerine: İşte görün, günaha
gömülüp gidenlerin başına geleni!

Kavminin
cevabı
sadece;
çıkarın
onları
memleketinizden.
Çünkü
onlar, fazla temizlik
yapan insanlarmış, demek oldu.
Bunun
üzerine
Biz de,
hem onu,
hem de
ehlini kurtardık.
Ancak karısı, geride kalanlardan oldu.
Onların
üzerine
öyle bir
yağmur
yağdırdık
ki; bir
bak, işte
suçluların
sonu nasıl olmuştur.
Medyen´e
de kardeşleri
Şuayb´ı.
Dedi ki:
Ey kavmim; Allah´a kulluk edin.
Sizin
O´ndan
başka hiç
bir ilahınız yoktur. Rabbınızdan
size apaçık bir
burhan
gelmiştir.
O halde
ölçüyü ve
tartıyı
doğru tutun. İnsanların
eşyasını
eksik
vermeyin.
Ve o, ıslah olduktan sonra
yeryüzünde fesad çıkarmayın.
Bunlar,
sizin için
hayırlıdır,
eğer
mü´minler
den iseniz.
Ve siz,
Allah´a
iman
edenleri
tehdit
ederek,
Allah´ın
yolundan
alıkoyarak ve
onun eğriliğini isteyerek,
her yolun
başını tutup oturmayın.
Hem hatırlayın ki;
siz, vaktiyle pek
az idiniz
de sizi O,
çoğalttı.
Ve bakın
fesad çıkaranların
sonu ne
olmuştur.
Eğer içinizden bir
kısmı benimle
gönderi-
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ُ=فَأ َ ْن َج ْينَاهbiz de onu kurtardık
ُ= َوأ َ ْهلَهve ailesini =إِ َّلyalnız
ْ = َكانoldu
ُ= ْام َرأَتَهkarısı َت
َ ْالغَا ِب ِرين.. َ= ِمنgeride kalanlardan
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َ = َوأ َ ْمve yağdırdık
ط ْرنَا
َ = َمbir yağmur
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine ط ًرا
ُ =فَا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl َ= َكانoldu
ُعاقِبَة
َ =sonu َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluların
,,
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Bunun üzerine onun ve
geride kalanlar arasında
bulunan karısı dışında
yandaşlarını
kurtardık.

Medyen
Ve Medyen
َ َم ْد َين..= َو ِإلَ ٰىMedyen’e de
halkına da (halkına)
ُ =Şuayb’i kardeşleri kardeşleri
=أَخَا ُه ْمkardeşleri شعَ ْيبًا
Şuayb´ı
Şuaybı (gönpeygamber derdik), Ey
=قَا َلdedi =يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
olarak gön- kavmim! dederdik. Şu- di, Yalnız Al=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ayb onlara laha kulluk
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin إِ ٰلَه..= ِم ْنtanrınız dedi ki; ´Ey edin; sizin
soydaşla- Ondan başka
َ =O’ndan başka
ُغي ُْره
rım, Allah´a tanrınız yok!
kulluk edi- Rabbinizden
 َجا َءتْ ُك ْم..=قَ ْدsize geldi
niz, O´ndan işte apaçık
başka bir bir duyuru
= َب ِينَةaçık bir delil
ilâhınız yok- geldi size.
tur. Rabbi- Öyleyse (büُ َربِك ْم..= ِم ْنRabbinizden
nizden size tün işlerinizbir belge
de) ölçüyü
=فَأ َ ْوفُواtam yapın = ْال َك ْي َلölçüyü
geldi. Ölçü- tartıyı tam
َ= َو ْال ِميزَ انve tartıyı
de ve tartı- olarak gözeda dürüst tin, hukuken
سوا
ُ ت َ ْب َخ..= َو َلeksik vermeyin
olunuz, in- onların olan
sanların eş- şeyden inاس
َ َّ=النinsanların
yalarını ek- sanları yoksik verme- sun bırakَ
=أ ْشيَا َء ُه ْمeşyalarını
yiniz, yer- mayın; ve iyi
ت ُ ْف ِسد ُوا..= َو َلbozgunculuk yapmayın yüzünde bir düzene
dirlik- düzen kavuşturulَ
ْ
ض
ِ اْل ْر..=فِيyeryüzünde َ=بَ ْعدsonra sağlandık- duktan sonra
tan sonra kalkıp yeryüص ََل ِح َها
bozguncu- zünde bozْ = ِإdüzeltildikten
luk çıkar- gunculuk
= ٰذَ ِل ُك ْمböylesi = َخيْرdaha iyidir
mayınız.
yapmayın:
Eğer mümin (bütün) bun=لَ ُك ْمsizin için =إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz iseniz, sizin lar sizin iyiliiçin hayırlı ğiniz için; taَ= ُمؤْ ِمنِينinananlar
olan tutum bii, eğer ina..
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nırsanız.

yol Bir de, inaت َ ْقعُد ُوا,,= َو َلve oturmayın = ِب ُك ِلher Bütün
başlarında nan herkesi
kurup tehditle Allaص َراط
ِ =yola َ=تُو ِعد ُونtehdit ederek pusu
inananları hın yolundan
tehditle Al- dönmeye
َصدُّون
ُ َ = َوتve engelleyerek
lah yolun- zorlayarak ve
سبِي ِل
dan alıkoy- onu eğri gösَّ =Allah
َ =yolundan ِاّٰلل
َ ,,ع ْن
mayınız, bu termeye çalıَآ َمن,,= َم ْنinananları =بِ ِهonunla
yolu eğri
şarak (doğgöstermeye ruya götüren)
= َوتَ ْبغُو َن َهاve onun arayarak
yeltenmeyi- her yolun kıSayıca yısında pu= ِع َو ًجاeğriliğini = َوا ْذ ُك ُرواdüşünün niz.
azken, Al- suya yatmalah´ın sizi yın. Ve Onun
ً =قَ ِلaz
 ُك ْنت ُ ْم,,=إِ ْذsiz idiniz يَل
çoğalttığını sizi azlıkken
hatırlayınız. (nasıl) ço=فَ َكث َّ َر ُك ْمO sizi çoğalttı
Görünüz, ğalttığını haُ = َوا ْنve bakın ْف
َ
bozguncula- tırlayın: Ve
ظ ُروا
ي
ك
=nasıl
َ
rın sonu
bakın, sonu
َ= َكانoldu ُعاقِبَة
nasıl oldu? ne oldu fesat
َ =sonu
çıkaranların!
َ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuların
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= َو ِإ ْنeğer َ= َكانise
َ =bir kısmı = ِم ْن ُك ْمiçinizden
طائِفَة
..

..

Eğer içinizden bir grup
benim aracılığım ile
gönderilen

Madem ki,
aranızda, getirdiğim habere inanan
bir topluluk

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=آ َمنُواinanmış
 ِب ِه.. ُأ ُ ْر ِس ْلت..= ِبالَّذِيbenimle gönderilen
َ = َوbir kısmı da
e طائِفَة
يُؤْ ِمنُوا..=لَ ْمinanmamış ise
ص ِب ُروا
ْ =فَاsabredin = َحت َّ ٰىkadar
= َي ْح ُك َمhükmedinceye ُاّٰلل
َّ =Allah
=بَ ْينَنَاaramızda = َو ُه َوO
= َخي ُْرen iyisidir
َ= ْال َحا ِك ِمينhükmedenlerin

mesaja inanırken diğer
bir grup buna inanmamış ise,
Allah´ın
aramızda
hüküm vereceği güne
kadar sabrediniz, o
hüküm verenlerin en
iyisidir.

yanında bir
de inanmayan bir topluluk var, öyleyse bu
içinden çıkılması zor
durumda
sabredin, ta
ki aramızda
Allah hükmedinceye
kadar: çünkü
O, hükmedenlerin en
hayırlısıdır.

lene
inanmış,
bir kısmı
da inanmamışsa;
Allah,
aranızdaki hükmü
verinceye
kadar
sabredin.
O; hüküm
verenlerin
en hayırlısıdır.

=قَا َلdediler ki ُ = ْال َم َِلileri gelenler
ا ْست َ ْك َب ُروا,, َ=الَّذِينbüyüklük taslayan
قَ ْو ِم ِه,,= ِم ْنkavminden
=لَنُ ْخ ِر َجنَّ َكmutlaka seni çıkarırız
ُ =Şu’ayb
= َياEy ْب
ُ ش َعي
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve inananları
= َم َع َكseninle beraber
قَ ْر َيتِنَا,,= ِم ْنkentimizden =أ َ ْوya da
=لَتَعُود َُّنdönersiniz
 ِملَّتِنَا,,=فِيdinimize =قَا َلdedi ki
َارهِين
ِ  َك,, ُكنَّا,,=أ َ َولَ ْوistemesek de mi?

O´nun kendini beğenmiş soydaşları dediler
ki, ´Ya seni
ve seninle
birlikte inananları kentimizden süreriz, ya da
dinimize
dönersiniz
Şuayb onlara dedi ki;
´İstemesek
de mi?´

Kavmi içinde
ileri gelen,
kendini beğenmiş o kurumlu kimseler: Ey Şuayb! dediler,
Hiç şüphen
olmasın ki,
seni ve inanan yoldaşlarını ülkemizden sürgün
edeceğiz,
meğer ki, kesin bir biçimde bizim yolumuza dönersiniz!
(Şuayb): Peki, ya bunu
yürekten istemiyorsak?
dedi,

Kavminden büyüklük
taslayan
ileri gelenler dediler ki:
Ey Şuayb; seni
ve beraberindeki
inanmış
olanları,
ya memleketimizden çıkarırız veya
mutlaka
bizim dinimize
dönersiniz. Dedi
ki: İstemezsek
de mi?
Allah, bizi
ondan
kurtardıktan sonra
yine sizin
dininize
dönecek
olursak;
doğrusu
Allah´a
karşı yalan uydurmuş
oluruz.
Rabbımız
olan Allah´ın dilemesi bir
yana,
O´na
dönmemiz bizim
için olacak şey
değildir.
Rabbımızın ilmi
her şeyi
kuşatmıştır. Ancak
Allah´a
dayanıp
güvendik
biz. Rabbımız,
kavmimizle bizim aramızda
Sen, hak
ile hüküm
ver. Sen,
hüküm
verenlerin
en hayırlısısın.
Kavminden küfretmiş
olan ileri
gelenler
dediler ki:
Şuayb´a
uyarsanız; andolsun ki
siz, o
zaman
hüsrana
uğrayanlardansınız.
Bunun
üzerine
onları
sarsıntı
yakalayıverdi. Ve
yurtlarında dizüstü çökenler oldular.
Şuayb´ı
yalanlayanlar,
zaten
yurtlarında hiç
oturmamış gibi
oldular.
Şuayb´ı
yalanlamış olanlar; hüsrana uğrayanlar,
işte onlar
oldular.
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bizi
Çünkü, ba=قَ ِدmuhakkak =ا ْفت َ َر ْينَاatmış oluruz Allah
sizin dini- kın,kalkıp
nizden kur- yeniden sizin
ِ َّ =Allah’ın
علَى
َ =üzerine اّٰلل
tardıktan
yolunuza dösonra tekrar necek olsay= َك ِذبًاyalan = ِإ ْنeğer
ona döner- dık -hem de
ع ْدنَا
sek Allah´a Allah bizi onُ =tekrar ona dönersek
yalan yere dan kurtar ِملَّتِ ُك ْم..=فِيsizin dininize َ=بَ ْعدsonra iftira atmış dıktan sonraoluruz.
o zaman, Alنَ َّجانَا..= ِإ ْذbizi kurtardıktan ُاّٰلل
َّ =Allah Rabbimiz laha düpeAllah dile- düz yalan
= ِم ْن َهاondan
medikçe bir yakıştırmış
daha sizin olurduk.
ُ
ُ يَك..= َو َماmümkün değildir
ون
dininize
Rabbimiz Al=لَنَاbizim için َنَعُود..=أ َ ْنdönmemiz dönmemiz lah bunu bizsözkonusu den istemedeğildir.
diği sürece,
= ِفي َهاona = ِإ َّلdışında
Rabbimizin bizim sizin
يَشَا َء..=أ َ ْنdilemesi ُاّٰلل
َّ =Allah
bilgisi her yolunuza
şeyi kap- dönmemiz
= َربُّنَاRabbimiz = َو ِس َعkuşatmıştır samına al- asla doğru
Sırf olmaz. Rab= َربُّنَاRabbimiz ش ْيء
َ ..= ُك َّلher şeyi mıştır.
Allah´a da- bimiz sınırsız
yanırız biz. bilgisiyle her
ِ َّ ..علَى
= ِع ْل ًماbilgice اّٰلل
َ =Allah’a
Ey Rabbi- şeyi kuşatْ=ت َ َو َّكلنَاbiz dayanmışız = َربَّنَاRabbimiz miz, soy- mıştır; biz de
daşlarımız güvenimizi
ile aramız- Allaha bağış=ا ْفت َ ْحaç(ığa çıkar) = َب ْينَنَاbizimle
daki anlaş- lamışız. Ey
َ= َو َبيْنarasındakini =قَ ْو ِمنَاkavmimizin mazlığı sen Rabbimiz,
hak uyarın- bizimle kavْ
ق
ح
ال
ب
=gerçekle
َ
ِ
ca çözüme mimiz araِ
bağla. Çün- sında hak
ت
َ = َوأ َ ْنmuhakkak ki sen
kü anlaş- neyse, ortamazlıkları ya çıkar;
= َخي ُْرen iyisisin
en iyi çö- çünkü hakkı
züme bağ- ortaya çıkaْ
َ
َ=الفاتِ ِحينaç(ığa çıkar)anların
layan sen- ranların en
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sin!´

hayırlısı
Sensin!

= َوقَا َلdediler ki ُ = ْال َم َِلileri gelenler
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr eden
قَ ْو ِم ِه,,= ِم ْنkavminden =لَ ِئ ِنeğer
ُ =Şu’ayb’e
=اتَّبَ ْعت ُ ْمuyarsanız شعَ ْيبًا
= ِإنَّ ُك ْمmuhakkak siz
َلَخَا ِس ُرون,,= ِإذًاziyana uğrarsınız

Soydaşlarının ileri gelenleri ´eğer
Şuayb´a
uyarsanız,
kesinlikle
hüsrana uğrar, mahvolursunuz´
dediler.

=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمderken onları yakalayıverdi
ُالر ْجفَة
َّ =o müthiş sarsıntı
ص َب ُحوا
ْ َ =فَأçökekaldılar
دَ ِار ِه ْم..=فِيyurtlarında
َ= َجاثِ ِمينdiz üstü

Bu arada
ani bir yersarsıntısına
tutuldular
da oldukları
yerde yığılıp
kalıverdiler.

Ne var ki,
kavimleri
arasından,
hakkı inkara
şartlanmış
olan elebaşları, (Şuaybın
yandaşlarına:) Doğrusu, eğer Şuayba uyarsanız, bilin
ki, kaybedenlerden olacaksınız! dediler.
Derken, bir
deprem onların işini bitirdi: kendi evlerinde cansız olarak yere serilip kaldılar.

 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayanlar
ُ =Şu’ayb’i = َكأ َ ْنsanki gibi oldular
شعَ ْيبًا
يَ ْغن َْوا,,=لَ ْمhiç oturmamış =فِي َهاorada
 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayanlar
ُ =Şu’ayb’i = َكانُواoldular
ش َع ْيبًا
= ُه ُمonlar
َ= ْالخَا ِس ِرينziyana uğrayanlar

Şuayb´ı yalanlayanlar,
sanki yurtlarında hiç
oturmamış
gibi oldular.
Şuayb´ı yalanlayanlar,
asıl hüsrana
uğrayanlar,
asıl mahvolanlar oldular.
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Onlar ki Şuaybı yalancı
çıkarmak isteyen kimselerdi: Sanki
orada hiç yaşamamış gibi
oldular. Onlar ki, Şuaybı
yalancı çıkarmak isteyen kimselerdi. Kendileri kaybeden
kimseler oldular!

Kelime Meali
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üze- Ve sonunda
=فَت َ َولَّ ٰىöteye döndü ع ْن ُه ْم
َ =onlardan Bunun
rine Şuayb Şuayb, onlaonlara sırt rın yanından
= َوقَا َلdedi = َياEy =قَ ْو ِمkavmim
çevirdi ve dönüp gider´Ey soydaş- ken: Ey
ْ=لَقَدandolsun
larım, size kavmim! deRabbimin di, gerçek şu
=أ َ ْبلَ ْغت ُ ُك ْمben size duyurdum
mesajlarını ki, ben size
ت
ِ س َال
َ = ِرmesajlarını = َر ِبيRabbimin ilettim, öğüt Rabbimin
verdim,
buyruklarını
ُص ْحت
َ َ= َونve öğüt verdim =لَ ُك ْمsize şimdi kâfir tebliğ ettim
bir topluma ve güzelce
ْف
َ =آacırım
َ =فَ َكيartık nasıl س ٰى
nasıl acıya- öğüt verdim:
de- artık ben naقَ ْوم..علَ ٰى
َ =bir kavme َ= َكافِ ِرينkâfir bilirim?´
di.
sıl (sizin gibi)
..

..

..

..

..

..

..

..

hakkı inkar
eden bir topluluk için yas
tutup kederleneyim?
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س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz gönderdiysek
قَ ْر َية,,=فِيhangi ülkeye
نَ ِبي,,= ِم ْنbir peygamber = ِإ َّلmutlaka
=أ َ َخ ْذنَاsıkmışızdır =أ َ ْهلَ َهاonun halkını
اء
ِ س
َ ْ = ِب ْالبَأyoksulluk
اء
ِ = َوالض ََّّرve darlıkla =لَ َعلَّ ُه ْمdiye
َ=يَض ََّّرعُونyalvarıp yakarsınlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Peygamber
gönderdiğimiz her
ülkenin halkını, ola ki,
bize yalvarırlar diye,
mutlaka sıkıntılara ve
belalara uğrattık.

BİZ hiçbir
topluma
peygamber
göndermemişizdir ki
belki kibirlerinden sıyrılırlar diye onları darlıkla,
sıkıntıyla denemiş olmayalım.

,,
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Sonra kötü Sonra o dar=ث ُ َّمsonra =بَد َّْلنَاdeğiştirip getirdik
günleri iyi lığı genişliğe
günlerle
çevirmişizdir
َ= َم َكانyerine س ِيئ َ ِة
َّ =الkötülüğü
değiştirdik ki refahı tatَسنَة
de sayıca sınlar da
َ = ْال َحiyilik = َحت َّ ٰىta ki
çoğaldılar (kendi kendiعفَ ْوا
َ =çoğaldılar = َوقَالُواve dediler ve: «Atala- lerine): Atalarımız da
rımız da dar=قَ ْدmuhakkak س
َّ = َمdokunmuştu
hem sıkıntılı lık ve sıkıntıde se- ya düşmüşler
=آ َبا َءنَاatalarımıza da =الض ََّّرا ُءdarlık hem
vinçli günler (ve genişliği
geçirmişler- görmüşler)di
س َّرا ُء
َّ = َوالve sevinç
di» dediler. desinler, işte
Bunun üze- ancak bunَ
ْ
=فَأ َخذنَا ُه ْمbiz de onları yakaladık
rine onları dan sonradır
ً=بَ ْغتَةansızın
hiç umma- ki, kendileri
dıkları bir daha (ne
َ َي ْشعُ ُرون.. َل..= َو ُه ْمhiç farkında değiller sırada ansı- olup bittiği..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

zın yakala- nin) farkına
yıverdik.» varmadan,
onları kıskıvrak yakaladık.

ken
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= َولَ ْوşayet =أ َ َّنelbette =أ َ ْه َلhalkı
(= ْالقُ َر ٰىO) ülkelerin =آ َمنُواinanıp
= َواتَّقَ ْواkorunsalardı =لَفَت َ ْحنَاaçardık
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine =بَ َر َكاتbolluklar
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerden = َو ٰلَ ِك ْنfakat
= َكذَّبُواyalanladılar
=فَأ َ َخ ْذنَا ُه ْمbiz de onları yakaladık
َيَ ْك ِسبُون,, َكانُوا,,=بِ َماkazandıklarıyla
,,

,,

,,

,,
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,,

,,

Eğer o ülkelerin halkları
iman edip
kötülüklerden sakınsalardı, göğün ve yerin
bereket kapılarını yüzlerine açardık. Fakat
yalanladılar,
biz de onları
işlediklerinin
cezasına
çarptırdık.

Oysa bu toplumların insanları imana erip de
Bize karşı
sorumluluk
bilinci taşıyor
olsalardı onların önünde
göğün ve yerin bolluklarını açardık:
ama gerçeği
yalanlamaya
kalktılar ve
Biz de (kendi) yapıp ettiklerinden
ötürü onları
kıskıvrak yakaladık.

o ül- O halde, arَ=أَفَأ َ ِمنPeki emin midirler? =أ َ ْه ُلhalkı Acaba
kelerin halk- tık hangi topları gecele- lumun insan(= ْالقُ َر ٰىo) ülkelerin
yin uyurlar- ları, azabıْ
َ
ْ
يَأتِيَ ُه ْم..=أنkendilerine gelmeyeceğinden ken başları- mızın, gecena azabımı- leyin daha
سنَا
ُ ْ =بَأazabımızın =بَيَاتًاgeceleyin zın gelme- onlar uykuyeceğinden dayken ansı= َو ُه ْمonlar َ=نَائِ ُمونuyurlarken
emin midir- zın başlarına
..

..

..

..

..
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َ=أ َ َوأ َ ِمنYa da emin midirler?
=أ َ ْه ُلhalkı (= ْالقُ َر ٰىo) ülkelerin
يَأْتِيَ ُه ْم,,=أ َ ْنonlara gelmeyeceğinden
سنَا
ُ ْ =بَأazabımızın
,,

,,

,,

,,

,,

,,

ض ًحى
ُ =kuşluk vakti = َو ُه ْمonlar
َ=يَ ْلعَبُونeğlenirlerken
,,

7.
99

=أَفَأ َ ِمنُواemin mi oldular?
ِ َّ =Allah’ın
= َم ْك َرtuzağından اّٰلل
يَأ ْ َم ُن..=فَ ََلemin olamaz
ِ َّ =Allah’ın
= َم ْك َرtuzağından اّٰلل
= ِإ َّلbaşkası = ْالقَ ْو ُمtopluluktan
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayan
..

..

..

..

..

ler?

kopmayacağından emin
olabilirler?

Acaba o ülkelerin halkları, kuşluk
vakti eğlenirlerken,
azabımızın
gelmeyeceğinden emin
midirler?

Yahut artık
hangi toplumun insanları, azabımızın, güpegündüz onlar
(dünyayla)
oyalanıp dururken başlarına kopmayacağından
emin olabilirler?

Onlar Allah´ın tuzağına yakalanmayacaklarından
emin midirler? Oysa
hüsrana uğrayan toplum dışında
hiç kimse
kendini Allah´ın tuzağından
emin sayamaz.

Kim güvenlik
içinde görebilir kendini,
Allahın önceden kestirilmeyen ince
tertibine karşı? Hayır, zaten tükenip
gitmiş insanlardan başka
kimse Allahın
ince tertibine
karşı güvenlik içinde göremez ken-

İbn Kesir

Bunun
üzerine
onlardan
yüz çevirdi ve
dedi ki:
Ey kavmim; andolsun ki
ben,
Rabbımın
bana
vahyettiklerini size
bildirdim.
Ve öğüt
verdim.
Öyleyse
ben, küfredenler
kavmine
nasıl tasalanırım?
Biz, hangi
kasabaya
bir peygamber
gönderdiysek;
yalvarıp
yakarsınlar diye,
ora halkını mutlaka darlık
ve sıkıntıya uğratmışızdır.
Sonra kötülüğün
yerine iyilik koyduk. Nihayet çoğaldılar
ve; atalarımıza da
fakirlik,
şiddet,
hastalık,
iyilik ve
genişlik
dokunmuştu,
dediler.
Bunun
üzerine
Biz de
onları
kendilerine farkına
varmadan
ansızın
yakalayıverdik.
Şayet kasabaların
halkı,
inanmış
ve sakınmış
olsalardı;
elbette
üzerlerine
gökten ve
yerden
bereketler
açardık.
Fakat onlar yalanladılar.
Biz de
bunun
üzerine
onları,
yaptıklarından
dolayı
yakalayıverdik.
Kasabaların halkı; kendileri geceleyin
uyurlarken, azabımızın
onlara
gelip
çatmasından
emin mi
oldular?
Yoksa
kasabaların halkı;
kendileri,
güpegündüz oynarlarken
azabımızın onlara
gelip
çatmasından
emin mi
oldular?
Artık onlar; Allah´ın düzeninden
emin mi
oldular?
Hüsrana
uğrayanlar topluluğundan
başkası
Allah´ın
düzeninden emin
olmaz.
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dini!
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 َي ْه ِد,,=أ َ َولَ ْمyola getirmedi mi?
َ َي ِرثُون,, َ= ِللَّذِينvaris olanları
ض
َ = ْاْل َ ْرşu toprağa بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
=أ َ ْه ِل َهاsahiplerinden =أ َ ْنeğer
نَشَا ُء,,=لَ ْوbiz dilesek
ص ْبنَا ُه ْم
َ َ =أkendilerini de cezalandırırız
=بِذُنُو ِب ِه ْمgünahlarıyla
ْ = َونve mühürleriz
َط َب ُع
قُلُوبِ ِه ْم,,علَ ٰى
َ =kalblerini
=فَ ُه ْمartık onlar
َيَ ْس َمعُون,,= َلhiç işitmezler

Öyleyse, önceki kuşakların izinden
yeryüzüne
varis olanlar
için (şu gerçek) hala ortaya çıkmadı
mı, eğer dileseydik
kendi günahları yüzünden onları
(da) pekala
çarpabilirdik;
hem de (hakikati) işitmesinler diye
kalplerine
mühür basarak!

تِ ْل َك
ْالقُ َر ٰى
ص
علَي َْك
ُّ ُنَق
َ
ِم ْن أ َ ْن َبا ِئ َها
َولَقَ ْد
َجا َءتْ ُه ْم
سلُ ُه ْم
ت
ِ ِب ْال َب ِينَا
ُ ُر
فَ َما َكانُوا ِليُؤْ ِمنُوا
بِ َما
َكذَّبُوا
ِم ْن قَ ْب ُل
َك ٰذَ ِل َك
ْ َي
طبَ ُع
َّ
ُاّٰلل
ب
ِ علَ ٰى قُلُو
َ
َْال َكا ِف ِرين

Sana içlerinden bazılarının kıssalarını anlattığımız bu (önceki) toplumlara kendi içlerinden çıkan elçiler,
gerçekten de
hakkın ne olduğu yolunda apaçık
belgeler,
burhanlar getirmişlerdi;
ama onlar,
bir kere yalan saydıkları
şeye (bir daha) inanmak
istemediler.
İşte bunun
içindir ki, Allah, hakikati
inkar edenlerin kalplerine
mühür vuruyor.
Ve Biz onların çoğunda
doğru olan
şeylere karşı
(içsel) bir
bağlılık bulmadık tersine, onların
çoğunu onmaz günahkarlar olarak
bulduk.
Ve bu (önceki toplumlardan) sonra
Firavunun ve
onun soylular
çevresine
Musayı ayetlerimizle
gönderdik;
onları inatla
reddettiler ve
bak, nasıl oldu sonu bu
bozguncuların!

Üzerinde
yaşadıkları
toprakları
eski yerlilerinden miras alanlar,
istesek
kendilerini
günahları
yüzünden
musibetlere
çarptırabileceğimizi,
kalplerini
mühürleyebileceğimizi
ve kulaklarının işitemez olabileceğini, bu
tarihi sürecin ışığında
halâ kavrayamadılar
mı?
İşte şu ülke=işte o
=ülkeler
ler var ya,
hani sana
=anlatıyoruz
=sana
onlara ilişkin bazı ta..
=onların haberlerinden
rihi olayları
anlatıyoruz.
=andolsun
Bunlara
=onlara getirmişlerdi
peygamberleri açık
=elçileri
=açık deliller belgeler,
mucizeler
..
..
=fakat inanmak iste
getirmişlerdi. Fakat
mediler
=ötürü
mucizelerden önce
=yalanladıklarından
yalanladılar!
..
=önceden
=işte böyle Mesajlara
inanmaları
=mühürler
=Allah
sözkonusu
olmadı. İşte
..
=kalblerini
Allah kafirlerin kalple=kâfirlerin
rini böyle
mühürler.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

7.
101

..

..

..
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 َو َج ْدنَا,,= َو َماbulmadık
= ِْل َ ْكث َ ِر ِه ْمonların çoklarında
ع ْهد
َ ,,= ِم ْنsözünde durma = َوإِ ْنama
= َو َج ْدنَاbulduk
=أ َ ْكث َ َر ُه ْمonların çoklarını
َ=لَفَا ِسقِينyoldan çıkmış
,,

,,

,,

,,

Onların çoğunda söze
bağlılık diye
bir şey bulamadık,
tersine çoğunu yoldan
çıkmış bulduk.

,,
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=ث ُ َّمsonra =بَعَثْنَاgönderdik
بَ ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنardlarından
س ٰى
َ = ُموMusa’yı = ِبآيَاتِنَاayetlerimizle
َع ْون
َ  ِف ْر..= ِإلَ ٰىFir’avn’a
= َو َملَئِ ِهve onun ileri gelenlerine
َ َ=فhaksızlık ettiler
ظلَ ُموا
ُ =فَا ْنfakat bak
(= ِب َهاayetlerimize) ظ ْر
ْف
َ =sonu
َ = َكيnasıl َ= َكانoldu ُعاقِبَة
َ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuların
..

..

..

..

..

Sonra bu
peygamberlerin arkasından Musa´yı ayetlerimiz ile Firavun´a ve
yakın
adamlarına
gönderdik,
fakat onlar
ayetlerimize
karşı zalimce bir tutum
takındılar.
Gör bakalım, bozguncuların
sonu nice
oldu?
Musa dedi
=Musa
=Ey
ki; «Ey Fi=muhakkak ben ravun, ben
tüm varlıkların Rabbi
=tarafından
tarafından
gönderilmiş
=alemlerin
bir peygamberim.»
..
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= َوقَا َلdedi ki س ٰى
َ ُمو
ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn ِإنِي
سول
ُ = َرbir elçiyim ِم ْن
ب
ِ = َرRabbi َْالعَالَ ِمين
,,

,,

,,
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يَا

,,

= َح ِقيقborçtur ع َل ٰى
َ =benim üzerime
أَقُو َل.. َل..=أ َ ْنsöylememem
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ =karşı اّٰلل
= ِإ َّلbaşkasını = ْال َح َّقgerçekten
=قَ ْدandolsun = ِجئْت ُ ُك ْمsize getirdim
=بِ َبيِنَةaçık bir delil
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
=فَأ َ ْر ِس ْلartık gönder ي
َ = َم ِعbenimle
=بَ ِنيoğullarını =إِس َْرائِي َلİsrail

bana Allah
hakkında
sadece
doğruyu
söylemek
yaraşır. Size Rabbinizden açık
bir belge,
bir mucize
getirdim, İsrailoğulları´nı benimle gönder.
(Serbest bırak.)

bana düşen,
Allah hakkında gerçekten başka
bir şey söylememektir.
İşte size
Rabbinizden
apaçık burhanla çıkıp
geldim: Öyleyse bırak
artık, İsrailoğulları benimle gelsinler!

(=قَا َلFir’avn) dedi = ِإ ْنeğer
ت
َ = ُك ْنisen ت
َ ْ= ِجئgetirmiş
= ِبآ َيةbir ayet ت
ِ ْ =فَأgöster bakalım
=بِ َهاonu =إِ ْنşayet ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال,, َ= ِمنdoğru söyleyenlerden

Firavun:
Eğer doğru
söylüyorsan
ve getirdiğin
bir mucize
varsa onu
göster bakalım, dedi.

(Firavun): Bir
işaret, bir
alamet getirdiysen, göster bakalım;
tabi,doğru
sözlü biriysen! dedi.

..

..

..

..

..

..
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Musa: Ey Firavun! dedi,
gerçek şu ki,
ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim;

,,

,,

,,

,,

,,

Sahiplerinden
sonra,
yeryüzüne varis
olanlara
besbelli
değilmidir
ki; eğer
Biz, dileseydik
onları da
günahlarından
dolayı
cezalandırırdık.
Ve onların kalbleri üzerine
mühür
basarız
da bir şey
duymazlar.
İşte o kasabaların
haberlerinin bir
kısmını
sana anlatıyoruz.
Andolsun
ki; peygamberleri; onlara apaçık
burhanlar
getirdi de,
önceleri
yalanladıklarından
inanmadılar. İşte
böyle
mühür
basar Allah kafirlerin kalblerine.

Onların
çoğunda
Biz, ahde
vefa görmedik.
Onların
çoğunu
fasıklar
olarak
bulduk.
Sonra onların ardından
Musa´yı
ayetlerimizle Firavun´a
ve erkanına gönderdik.
Onlar buna karşı
haksızlık
ettiler. Bir
bak ki;
fesadçıların sonu
nice oldu?
Musa dedi ki: Ey
Firavun;
ben,
alemlerin
Rabbından gönderilmiş
bir peygamberim.
Bana yaraşan; Allah hakkında
haktan
başkasını
söylememektir.
Size,
Rabbınızdan
apaçık bir
burhan
getirdim.
Artık İsrailoğullarını benimle beraber
gönder.
Dedi ki:
Şayet
sen, bir
ayet getirdinse;
göster
onu, eğer
sadıklardan isen.
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=فَأ َ ْل َق ٰىbunun üzerine attı
ُ صاه
َ =asasını =فَإِذَاbirden ي
َ ع
َ = ِهo
=ث ُ ْعبَانbir ejderha (oluverdi)
= ُم ِبينaçıkça
..

..

..

..
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

..

bunun üzerine Musa,
elindeki
değneği yere attı, değnek o anda
sahici bir yılan oluverdi.

Ve elini yeninin altından çıkardı,
bakanlar
onun ak bir
parıltı saçtığını gördüler.
Firavun´un
=dediler ki
=ileri gelenler
ileri gelen
..
=kavminden
=Fir’avn soydaşları
dediler ki,
Bu adam
=muhakkak
=bu
bilgili bir
=bir büyücüdür
=çok bilgili büyücüdür.»

ع
َ َ= َونَزve (böğründen) çıkardı
ُ=يَدَهelini =فَإِذَاbirden ي
َ = ِهo
ضا ُء
َ = َب ْيbembeyaz parlayıverdi
َاظ ِرين
ِ َّ= ِللنbakanlar için
,,

,,

,,

,,
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Bunun üzerine (Musa),
asasını yere
bıraktı: Oo!
(bir de ne
görsünler!)
düpedüz bir
yılandı, bu;

Bunun
üzerine
asasını
bıraktı.
Bir de ne
görsünler;
o, apaçık
bir ejderhadır.
Ve (sonra) Elini çıelini yukarı kardı, ne
kaldırdı: Oo! görsün; o
Bir de baktı- da bakanlar, bembe- lara bemyaz, ışıl ışıl! beyaz.

,,
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قَا َل
ِم ْن قَ ْو ِم
ِإ َّن
احر
ِ س
َ َل
..

ُ ْال َم َِل

..

..

َع ْون
َ فِ ْر

ٰ َهذَا

ع ِليم
َ

..

..

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Peki ne
buyurursunuz?

sizi yerinizden etmek
isteyen biri!
(Firavun:)
Peki, ne öneriyorsunuz?
diye sordu.

=قَالُواdediler =أ َ ْر ِج ْهOnu da beklet
ُ= َوأَخَاهkardeşini de = َوأ َ ْر ِس ْلyolla
 ْال َمدَا ِئ ِن..= ِفيşehirlere
َ= َحا ِش ِرينtoplayıcılar

Onu kardeşi
ile birlikte
oyala ve bütün kentlere
adam toplayacak elçiler gönder.

Şöyle cevap
verdiler: Onu
ve kardeşini
bir süre alıkoy ve şehirlere davetçiler gönder,

وك
َ ُ =يَأْتsana getirsinler =بِ ُك ِلbütün
احر
ِ س
َ =bilgili
َ =büyücüleri ع ِليم

Bütün bilgili
büyücüleri
sana getirsinler.

= َو َجا َءgelip ُ س َح َرة
َّ =الbüyücüler
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’a =قَالُواdediler
= ِإ َّنelbet =لَنَاbize
= َْل َ ْج ًراbir mükâfat var (değil mi?)
= ِإ ْنeğer = ُكنَّاolursak =ن َْح ُنbiz
َ= ْالغَا ِل ِبينüstün gelen

Sihirbazlar Firavun´a
geldi ve
dediler ki:
Eğer galibler biz
olursak;
şüphesiz
bize bir
mükafat
var, değil
mi?
Firavun:
(Firavun):
Evet,
«Evet, ya- Elbette diye hem siz
kın adamla- karşılık verdi, muhakrım arasına üstelik, o
kak gözgireceksi- zaman göz- deler olaniz» dedi. delerimizin caksınız,
arasına ka- dedi.
tılmış olacaksınız.
Büyücüler: Sihirbazlar Dediler ki:
Ya Musa, (Musaya): Ey Ey Musa,
önce sen mi Musa! dedi- sen mi
hünerini or- ler, Önce sen atacaktaya koya- mi atacaksın sın, yokcaksın,
(asanı) yok- sa atanlar
yoksa biz sa biz mi ata- biz mi
mi önce hü- lım?
olalım?
nerimizi ortaya atalım»
dediler.
Musa,
(Musa): (Ön- Siz atın,
´Önce siz ce) siz atın! dedi.
atın´ dedi. dedi. Ve on- Atınca;
Büyücüler lar (asalarını) halkın
hünerlerini yere attıkları gözlerini
ortaya atın- zaman, in- büyüledica, insanla- sanların göz- ler, onlara
rın gözlerini lerini büyüyle korku
büyülediler, bağladılar ve saldılar
onları ürküt- onları korve büyük
tüler ve
kuyla şaşkı- bir sihir
müthiş bir na çevirdiler. getirmiş
büyü gösteoldular.
risi gerçekleştirdiler.
Biz de Mu- Ve (o zaBiz de
sa´ya
man) Biz de Musa´ya:
´Elindeki
Musaya:
Asanı bıdeğneği ye- Asanı yere rak, diye
re at´ diye at! diye vah- vahyettik.
vahyettik, yettik. Oo!
Bir de ne
değnek on- (bir de ne
görsünler;
ların bütün görsünler)
onların
göz boyayı- bu, onların uydurdukcılıklarını bütün o alda- larını yayutuverdi. tıcı düzenek- layıp yulerini yutma- tuyor.
sın mı!
Böylece
Böylece ger- Böylece
gerçek or- çek kendini hak yerini
taya çıktı ve göstermiş, buldu ve
onların bü- berikilerin
onların
tün marifet- bütün o ya- yapmakta
leri boşa
pıp becerdik- oldukları
çıktı.
lerinin boş şeyler de
olduğu orta- boşa gitti.
ya çıkmış oldu.
Orada ye- Ve (yine)
İşte orada
nilgiye uğ- böylece onlar yenildiler,
radılar ve yenilmiş,
hor ve
burunları
adamakıllı hakir geri
(onurları) kı- küçük düş- döndüler.
rılıverdi.
müş oldular.
Bütün bü- Sihirbazlar Sihirbazyücüler
(hemen) diz lar da hep
secdeye
çöküp yere birden
kapandılar. kapanarak: secdeye
kapandılar.
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=قَا َلdedi =نَ َع ْمevet
= َو ِإنَّ ُك ْمhem de siz
َ ْال ُمقَ َّربِين,, َ=لَ ِمنyakınlar(ım)dansınız
,,

,,
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=قَالُواdediler ki =يَاEy
س ٰى
َ = ُموMusa
ي
َ ت ُ ْل ِق..أ َ ْن..= ِإ َّماönce sen mi atacaksın
= َوإِ َّماyoksa َنَ ُكون..=أ َ ْنolalım
=ن َْح ُنbiz (mi) َ(= ْال ُم ْلقِينönce) atanlar
..

..

..

..

..

..
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=قَا َلdedi =أ َ ْلقُواsiz atın
أ َ ْلقَ ْوا,,=فَلَ َّماatınca
س َح ُروا
َ =büyülediler َ=أ َ ْعيُنgözlerini
اس
ِ َّ=النinsanların
= َوا ْست َ ْر َهبُو ُه ْمonları ürküttüler
= َو َجا ُءواve getirdiler =بِ ِس ْحرbir büyü
ع ِظيم
َ =büyük
,,

,,

,,

,,
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= َوأ َ ْو َح ْينَاbiz de vahyettik
س ٰى
َ  ُمو..=إِلَ ٰىMusa’ya =أ َ ْنdiye
ق
َ ص
َ =Asanı
َ ع
ِ =أ َ ْلat اك
=فَإِذَاbir de baktılar ki ي
َ = ِهo
ف
ُ َ=ت َ ْلقyakalayıp yutuyor
َيَأْفِ ُكون..= َماonların uydurduklarını
..

..

..

..

..

..

..
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=فَ َوقَ َعortaya çıktı = ْال َح ُّقgerçek
َ = َو َبve batıl oldu
ط َل
َ َي ْع َملُون,, َكانُوا,,= َماonların bütün yaptık
,,

,,

,,

,,

,,

,,

ları
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Firavun´un
kavminden ileri
gelenler:
Doğrusu
bu, bilgin
bir sihirbazdır,
dediler.
Sizi yurdunuzdan
çıkarmak
istiyor. Firavun: O
halde ne
buyurursunuz?
Dediler ki:
Onu ve
kardeşini
alıkoy,
şehirlere
toplayıcılar yolla.

ُ=ي ُِريدistiyor
ي ُْخ ِر َج ُك ْم,,=أ َ ْنsizi çıkarmak
ض ُك ْم
ِ أ َ ْر,,= ِم ْنyurdunuzdan
َتَأ ْ ُم ُرون,,=فَ َماذَاne buyurursunuz?
,,

,,
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Firavunun
uyrukları
arasında ileri
gelenler
Doğrusu, çok
şey bilen usta bir sihirbazmış bu
dediler,

=فَغُ ِلبُواyenildiler = ُهنَا ِل َكorada
= َوا ْنقَلَبُواdüştüler َصا ِغ ِرين
َ =küçük
..

ُ
ي
َ = َوأ ْل ِقve kapandılar
ُ س َح َرة
َّ =الbüyücüler
َاجدِين
ِ س
َ =secdeye
,,

,,

bütün usta
ve bilgin sihirbazları
senin huzuruna toplayıp
getirsinler.
Firavun´un Ve sihirbazbüyücüleri lar Firavuna
geldiler.
gelip: Eğer
«Eğer biz üstün gelen
yenecek
biz olursak
olursak, bi- dediler o
ze bir ödül zaman büyük
verilecek, bir ödül hak
değil mi?» etmiş oluruz.
dediler.

Bütün bilgin sihirbazları
sana getirsinler.
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=قَالُواdediler =آ َمنَّاinandık
ب
ِ = ِب َرRabbine َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Tüm varlıkların Rabbine inandık
dediler.

ب
ِ = َرRabbine س ٰى
َ = ُموMusa
ََارون
ُ = َوهve Harun’un

Musa ile
Harun´un
Rabbine.

7.
121

..

7.
122

,,

,,

7.
123

Dediler ki:
Alemlerin
Rabbına
iman ettik.
Musa ve Ha- Musa ve
runun Rab- Harun´un
bine! dediler. Rabbına.
Firavun
dedi ki:
Ben size
izin vermeden mi
ona inandınız?
Doğrusu
bu; halkı
şehirden
çıkarmanız için
düşündüğünüz bir
hiledir.
Fakat yakında bilirsiniz
siz.

= َْلُقَ ِطعَ َّنelbette keseceğim
=أ َ ْي ِديَ ُك ْمellerinizi
= َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْمve ayaklarınızı
 ِخ ََلف,,= ِم ْنçaprazlama =ث ُ َّمsonra
ص ِلبَنَّ ُك ْم
َ ُ = َْلasacağım
َ=أ َ ْج َمعِينhepinizi

Firavun: Ben
size izin
vermeden
ona inandınız, öyle mi?
dedi, Bakın,
bu sizin yaptığınız sinsice hazırlanmış bir tuzak;
hem de bu
(benim kendi) şehrimde,
böylelikle
ahalisini çekip götürmek
için... Ama
(bekleyin)
neler gele- yakında göceğini öğre- receksiniz:
neceksiniz!»
Andolsun ki, bu dönekliğisağlı-sollu niz yüzünbirer el ve den, mutlaayağınızı ka, (içinizkesecek ve den) pek çoarkasından ğunun ellerini
tümünüzü ayaklarını
asacağım. budayacağım; ve yine
mutlaka (içinizden) pek
çoğunu topluca asacağım!
Büyücüler (Berikiler:)
de dediler (Bundan ne
ki, «Biz za- çıkar), biz de
ten Rabbi- Rabbimize
mize döne- döneriz! deceğiz.
diler,

Elbette ve
elbette ellerinizi ve
ayaklarınızı çaprazlama
keseceğim. Sonra da hepinizi
asacağım.

Sen ancak
Rabbimizin
ayetleri bize
gelince onlara inandık
diye bizden
öç alıyorsun. ´Ey
Rabbimiz,
üzerimize
sabır yağdır
ve müslüman olarak
al canımızı.´»

Sen; bizden, sırf
Rabbımızın ayetleri gelince ona
inandık
diye intikam alıyorsun.
Rabbımız; üzerimize
sabır
yağdır ve
bizi müslümanlar
olarak öldür.
Firavun´un
kavminin
ileri gelenleri:
Musa´yı
ve kavmini yeryüzünde
fesadçılık
etsinler,
seni de,
tanrılarını
da terketsinler diye mi bırakıyorsun? dediler. Dedi ki:
Oğullarını
öldürtürüz, kadınlarını
sağ bırakırız. Elbette biz,
onları
ezicileriz.
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..

..

..
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,,
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=قَالُواdediler ki = ِإنَّاbiz zaten
 َر ِبنَا..= ِإلَ ٰىRabbimize
َ= ُم ْنقَ ِلبُونdöneceğiz

7.
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,,

..

..

ت َ ْن ِق ُم,,= َو َماöc alıyorsun = ِمنَّاbizden
= ِإ َّلiçin آ َمنَّا,,=أ َ ْنinandığımız
ت
ِ =بِآيَاayetlerine = َربِنَاRabbimizin
 َجا َءتْنَا,,=لَ َّماbize gelmiş olan
ْ =أ َ ْف ِرboşalt
= َربَّنَاRabbimiz غ
علَ ْينَا
َ =üzerimize صب ًْرا
َ =sabır
= َوتَ َوفَّنَاve bizi öldür
َ= ُم ْس ِل ِمينMüslümanlar olarak
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Biz (artık)
inandık
alemlerin
Rabbine,

Firavun on=قَا َلdedi ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
lara dedi ki;
«Ben izin
ُ=آ َم ْنت ْمinandınız mı? =بِ ِهona
vermeden
=قَ ْب َلönce َآذَن..=أ َ ْنben izin vermeden O´na inandınız, öyle
=لَ ُك ْمsize = ِإ َّنmuhakkak = ٰ َهذَاbu mi? Bu, bu
kentin hal=لَ َم ْكرbir tuzaktır
kını buradan çıkaraُ= َم َك ْرت ُ ُموهkurduğunuz
bilmek için
daha önceْ
ال َمدِينَ ِة..=فِيşehirde
den burada
ُ
ْ
ْ
= ِلتخ ِر ُجواçıkarmak için = ِمن َهاoradan tekrarladığınız bir
َ
َ
=أ ْهل َهاhalkını ف
َ َ=فama yakında komplodur,
َ س ْو
ama yakında başınıza
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz
..

..
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Çünkü, yalnızca, bize
ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık
diye bize
hınç duyuyorsun. Ey
Rabbimiz,
dar zamanda
sana bağlanan kimseler
olarak canımızı al!

Soydaşları- Ve Firavun
= َوقَا َلdedi ki
nın ileri ge- uyrukları
ُ = ْال َم َِلileri gelen bir topluluk
lenleri Fira- arasından
vun´a dedi- önde gelenler ki, Musa ler: Peki, deقَ ْو ِم..= ِم ْنkavminden َع ْون
ر
ف
=Fir’avn
ِ
َ ْ
ile soydaş- diler, Musa
larını top- ve halkının
=أَتَذَ ُرbırakacak mısın?
lumda kar- ülkede karıس ٰى
َ = ُموMusa’yı ُ= َوقَ ْو َمهve kavmini gaşalık çı- şıklık çıkarıp
(uyruklarını)
= ِليُ ْف ِسد ُواbozgunculuk yapsınlar diye karsınlar,
seni ve ilâh- senden ve
larını boş- senin toprakض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
lukta bırak- larından
sınlar diye uzakَ
= َويَذ َر َكseni terk edip
mi bıraka- laş(tır)maları
caksın? Fi- na göz mü
= َوآ ِل َهت َ َكve tanrılarını =قَا َلdedi
ravun dedi yumacaksın?
ki; Hayır on- (Firavun):
سنُقَ ِت ُل
=biz
öldüreceğiz
َ
ların erkek- Onların ço=أ َ ْبنَا َء ُه ْمonların oğullarını
lerini öldü- cuklarından
recek, ka- çoğunu öldü= َونَ ْست َ ْحيِيsağ bırakacağız
dınlarını
recek ve
sağ bıraka- (yalnız) kaسا َء ُه ْم
َ ِ=نkadınlarını = َو ِإنَّاbiz daima cağız. Onla- dınları sağ
rı ezici bas- bırakacağız:
=فَ ْوقَ ُه ْمonların üstünde
kımız altın- Çünkü, gerda tutaca- çekten onlaَ
َ=قا ِه ُرونeziciler olacağız
..
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ğız.»

=قَا َلdedi س ٰى
َ = ُموMusa
= ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
=ا ْست َ ِعينُواyardım isteyin
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’tan صبِ ُروا
ْ = َواsabredin
=إِ َّنşüphesiz ض
َ = ْاْل َ ْرyeryüzü
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır ُورث ُ َها
ِ =يonu verir
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine
 ِعبَا ِد ِه,,= ِم ْنkullarından
ُ= َو ْال َعاقِبَةsonuç
َ= ِل ْل ُمتَّقِينkorunanlarındır

Musa soydaşlarına
dedi ki; Allah´tan yardım isteyiniz ve sabrediniz.
Yeryüzü Allah´ındır.
Orayı dilediği kullarına miras kılar. Mutlu
sonuç, günahlardan
sakınanlarındır.»

=قَالُواdediler
=أُوذِينَاbize işkence edildi
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce de
تَأْتِيَنَا..=أ َ ْنsen bize gelmezden
بَ ْع ِد..= َو ِم ْنsonra da
 ِجئْتَنَا..= َماsen bize geldikten =قَا َلdedi
س ٰى
َ =umulur ki = َربُّ ُك ْمRabbiniz
َ ع

Soydaşları
dediler ki;
Sen gelmezden önce de geldikten sonra
da işkence
çektik. Musa dedi ki,
«Umulur ki,
Allah düşmanınızı

,,

,,

,,
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İbn Kesir

..

..

..
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..
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rın üzerinde
ezici bir gücümüz var!
dedi.
(ve) Musa
kendi halkına: Yardım
için Allaha
sığının ve
(dar günde)
sabırlı olun
dedi, Bilin ki,
bütün bir
yeryüzü Allaha aittir:
onu, kullarından kimi
dilerse ona
miras bırakır;
ve gelecek
Allaha karşı
sorumluluk
bilincine sahip olanlarındır!
(Fakat İsrailoğulları:)
Biz, sen
gelmeden
önce de çok
eziyet çektik,
geldikten
sonra da!
dediler. (Musa cevaben):
Belki de,
Rabbiniz

Dediler ki:
Biz, şüphesiz
Rabbımıza dönenleriz.

Musa
kavmine
dedi ki:
Allah´tan
yardım isteyin ve
sabredin.
Yeryüzü
muhakkak ki Allah´ındır.
Kullarından dilediğini ona
mirasçı
kılar ve
akıbet
müttakilerindir.
Dediler ki:
Sen, bize
gelmezden önce
de, geldikten
sonra da
eziyyet
edildik.
Dedi ki:
Rabbınızın, düş-

Kelime Meali
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يُ ْه ِل َك..=أ َ ْنyok eder
عد َُّو ُك ْم
َ =düşmanınızı
= َويَ ْست َ ْخ ِلفَ ُك ْمve sizi hakim kılar
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzüne
ُ =فَ َي ْنböylece bakar ْف
ظ َر
َ = َكيnasıl
َ=ت َ ْع َملُونhareket edeceğinize
..

..

..

..

yok eder ve
sizleri onların yerine
geçirir de
nasıl hareket edeceğinize bakar.»

..

düşmanınızı
yok edip yeryüzüne sizi
varis kılacak:
Ve sonra sizin nasıl (ve
neler) yaptığınıza bakacak!

..
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Andolsun ki, Gerçekten
= َولَقَ ْدandolsun =أ َ َخ ْذنَاbiz tuttuk
biz Firavu- de Firavunun
noğulları´nı halkını ku=آ َلailesini َع ْون
ر
ف
=Fir’avn
َ ِْ
ola ki, akıl- raklık ve
ْ
َالسنِين
ِ ِ=بyıllarca = َونَقصdarlığıyla ları başları- ürün kıtlığıyla
na gelir diye kıskıvrak yaت
yıllarca sü- kaladık ki
ِ الث َّ َم َرا,, َ= ِمنve ürünleri
ren kuraklı- akıllarını
=لَ َعلَّ ُه ْمbelki َ= َيذَّ َّك ُرونöğüt alırlar diye ğa ve ürün başlarına
,,

,,

,,

,,

,,

kıtlığına uğ- toplar da
rattık.
ders alırlar.
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=فَإِذَاzaman = َجا َءتْ ُه ُمonlara geldiği
ُسنَة
َ = ْال َحbir iyilik =قَالُواderler
=لَنَاbizimdir = ٰ َه ِذ ِهbu = َوإِ ْنeğer
ص ْب ُه ْم
ِ ُ =تkendilerine ulaşırsa
س ِيئَة
َ =bir kötülük
َّ َ=يuğursuz sayarlardı
طي َُّروا
س ٰى
َ =بِ ُموMusa
ُ َم َعه..= َو َم ْنve beraberindekileri
=أ َ َلiyi bilin ki =إِنَّ َماancak
َ =onların uğursuzluğu
طائِ ُر ُه ْم
َّ =Allah
َ= ِع ْندkatındadır ِاّٰلل
= َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmezler
..
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= َوقَالُواve dediler ki = َم ْه َماne kadar
 ِب ِه,,=تَأْتِنَاgetirirsen getir
آ َية,,= ِم ْنmucize
بِ َها,,= ِلت َ ْس َح َرنَاbizi büyülemek için
=فَ َماdeğiliz =ن َْح ُنbiz =لَ َكsana
َ= ِب ُمؤْ ِمنِينinanacak
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Onlar bir iyilikle karşılaşınca «bu
kendimizden kaynaklanıyor»
derler. Fakat eğer
başlarına
bir kötülük
gelecek
olursa, bunu Musa ile
arkadaşlarının uğursuzluğuna
yorarlar.
Oysa onların kaderlerini belirleme yetkisi
sırf Allah´ın
tekelindedir,
fakat çoğu
bunu bilmiyor.
Musa´ya bizi büyülemek üzere
ne kadar
mucize gösterirsen
göster, sana kesinlikle
inanmayacağız dediler.

Fakat onlar,
kendilerine
ne zaman bir
iyilik erişse
Bu (zaten)
bizim hakkımızdı! derler,
ne zaman da
başları dara
düşse bunu
Musa ve
onun yandaşlarının
uğursuzluğuna verirlerdi. Yoo!
Şüphesiz,
onların
uğur(suzluk)l
arı Allah tarafından öngörülmüştür;
ne var ki, çoğu (bunu)
bilmez.
(Musaya)
şöyle dediler:
Bizi büyülemek için her
ne işaret ortaya koyarsan koy, sana inanmayacağız!

Biz de onla- Bunun üzeriس ْلنَا
َ =فَأ َ ْرbiz de gönderdik
ra, ayrı ayrı ne, Biz de
birer mucize onlara selleri,
َ
عل ْي ِه ُم
َ =onların üzerine
olarak su çekirge (basْ
ُّ
َ=الطوفَانtufan َ= َوال َج َرادçekirge baskını, çe- kınlarını),
kirge sürü- haşereleri,
= َو ْالقُ َّم َلkımıl (haşerat)
sü, zararlı kurbağaları
böcek sal- ve kan(a döع
َّ = َوالkurbağalar
َ ضفَا ِد
gını, kurba- nüşen suyu)
ve kan musallat et= َوالد ََّمve Kan =آيَاتmucizeler olarak ğalar
gönderdik. tik; (hepsi
Yine de bu- de) apaçık
ص ََلت
َّ َ= ُمفayrı ayrı
run kıvıra- ayetgüler/alametler
=فَا ْست َ ْك َب ُرواama yine büyüklük tasladılar rak
nahkâr bir di (onlar
= َو َكانُواve oldular =قَ ْو ًماbir topluluk toplum ol- için): ama
dular.
burunlarını
dikip kurumَ= ُم ْج ِر ِمينsuçlu
..
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 َوقَ َع,,= َولَ َّماçökünce
علَ ْي ِه ُم
َ =üzerlerine الر ْج ُز
ِ =azab
=قَالُواdediler =يَاEy سى
َ = ُموMusa
ُ=ا ْدعdua et =لَنَاbizim için
= َرب ََّكRabbine َع ِهد
َ ,,= ِب َماsöz üzerine
= ِع ْندَ َكsana verdiği =لَئِ ْنeğer
ت
َ = َكkaldırırsan عنَّا
َ ش ْف
َ =bizden
َالر ْجز
ِ =azabı
=لَنُؤْ ِمن ََّنmuhakkak inanacağız
=لَ َكsana
= َولَنُ ْر ِسلَ َّنve mutlaka göndereceğiz
= َم َع َكseninle beraber = َبنِيoğullarını
=إِس َْرائِي َلİsrail

Azap başlarına çökünce; «Ey
Musa sana
verdiği peygamberlik
payesine
dayanârak,
bizim için
Rabbine
dua et. Eğer
bu azabı
başımızdan
savarsan,
andolsun ki,
sana inanacak ve İsrailoğulları´nı
seninle birlikte göndereceğiz»
dediler.

landılar; çünkü günaha
gömülüp
gitmiş bir
topluluktu
onlar.
Ve başlarına
ne zaman bir
bela/bir musibet gelse,
Ey Musa derlerdi, Seninle
yaptığı (peygamberlik)
ahdine dayanarak bizim için
Rabbine dua
et! Eğer bu
musibeti bizden uzaklaştırırsa sana
inanacağız
ve İsrailoğullarının seninle gitmesine
izin vereceğiz!

=فَلَ َّماne zaman ش ْفنَا
َ = َكbiz kaldırsak
ع ْن ُه ُم
َ =onlardan َالر ْجز
ِ =azabı
أ َ َجل..= ِإلَ ٰىbir süreye kadar
ُ َبا ِلغُوه..= ُه ْمgeçirecekleri = ِإذَاhemen
َيَ ْن ُكثُون..= ُه ْمyeminlerini bozarlar

Fakat o
azabı günün birinde
dolduracakları belirli bir
sürenin sonuna kadar
başlarından
savar- savmaz hemen
sözlerinden
dönüverdiler.
Sonunda
onlardan öç
aldık. Ayetlerimizi yalanladıkları,
onları
umursama-

Ama ne zaman ki sözlerini gereğince yerine getirmeleri için
kendilerine
süre verip de
bu musibeti
üzerlerinden
kaldırsak,
(hemen) sözlerinden geri
dönerlerdi.
Ve işte bu
yüzden Biz
de bunun acı
karşılığını
onlardan çıkardık: ayetlerimize ya-
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=فَا ْنتَقَ ْمنَاbiz de öc aldık
= ِم ْن ُه ْمonlardan
=فَأ َ ْغ َر ْقنَا ُه ْمonları boğduk
 ْاليَ ِم,,=فِيyemm(su)da
,,

,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

manınızı
yok etmesi ve
yeryüzünde sizi
onların
yerine getirmesi
umulur.
Ve o zaman nasıl
davranacağınıza
bakacaktır.
Andolsun
ki; Biz, Firavun hanedanını
düşünüp
ibret alırlar diye
yıllarca
kuraklık
ve mahsullerinin
kıtlığıyla
tutup sıktık.
Onlara bir
iyilik geldiğinde:
Bu, bizim
içindir,
dediler.
Şayet
kendilerine bir kötülük gelirse; Musa ile beraberindekilere
uğursuzluk yüklerdi. Dikkat edin,
onların
uğursuzluğu ancak Allah
katındadır, fakat
çoğu bilmezler.
Dediler ki:
Bizi büyülemek için
ne kadar
mucize
gösterirsen göster; biz,
sana inananlardan
olmayacağız.
Bunun
üzerine,
biz de
birbirinden ayrı
mucizeler
olarak
başlarına
tufan, çekirge, haşerat,
kurbağalar ve kan
gönderdik. Yine
de büyüklük taslayıp suçlular güruhu oldular.

Üzerlerine azab
çökünce,
dediler ki:
Ey Musa,
sana olan
ahdine
göre
Rabbına
dua et.
Eğer bu
azabı
bizden
kaldırırsan; andolsun ki,
sana inanacağız
ve İsrailoğullarını
seninle
birlikte
göndereceğiz.
Onların
erişecekleri bir süreye kadar azabı
üzerlerinden kaldırınca; bir
de bakarsın, onlar
sözlerinden cayıyorlardı.
Bu yüzden; Biz
de onlardan intikam aldık. Ve
ayetleri-

Kelime Meali
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= ِبأَنَّ ُه ْمçünkü onlar
= َكذَّبُواyalanlamışlardı
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi
= َو َكانُواve olmuşlardı ع ْن َها
َ =onları
َ=غَافِلِينumursamaz

dıkları için
kendilerini
denizde
boğduk.

,,

lan gözüyle
bakıp ilgisiz
kaldıkları için
denizde
boğduk onları;

,,
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İbn Kesir

mizi yalanlayıp
umursamadıkları
için hepsini denizde
boğduk.

O güne ka- (Vaktiyle) hor Hor gö= َوأ َ ْو َرثْنَاve mirasçı kıldık
dar horla- görürülmüş
nan,
ezilen
len/güçsüz
ْ
َّ
=القَ ْو َمmilleti de  َكانُوا.. َ=الذِينolan toplumu bırakılan in- olan
kavmi de,
(yahudileri)
sanları
ise
bereketُ
َ
َضعَفون
ْ =يُ ْستhor görülüp ezilmekte
bereketlerle kutlu kıldığı- lendirdiََارق
ِ = ْاْل َ ْرyerin donattığı- mız ülkenin ğimiz yeِ = َمشdoğularına ض
mız toprak- doğu ve batı rin doğuَار َب َها
ların doğu- taraflarına
larına ve
ِ = َو َمغve batılarına
suna
ve
bamirasçı
kılbatılarına
ار ْكنَا
َ  َب..=الَّ ِتيbereketlendirdiğimiz
tısına mi- dık. Ve Rab- mirasçı
kıldık. binizin İsrai- kıldık.
ْ = َوتَ َّمtam yerine geldi rasçı
=فِي َهاiçini ت
İsrailoğulla- loğullarına Rabbının
sabır- verdiği söz, İsrailoğulُ= َك ِل َمتverdiği söz = َربِ َكRabbinin rı´nın
larına karşı- onların dar- larına vuRabbi- lıkta göster- kü bulan
= ْال ُح ْسن َٰىgüzel  َبنِي..علَ ٰى
َ =oğullarına lık,
nin onlara dikleri sabrın güzel söverdiği gü- karşılığı ola- zü de on=إِس َْرائِي َلİsrail =بِ َماyüzünden
zel söz ger- rak (işte böy- ların sabصبَ ُروا
çekleşti. Fi- lece) gerçek- retmeleَ =sabretmeleri
ravun´un ve leşmiş oldu; rinden
= َودَ َّم ْرنَاve yıktık = َماşeyleri
soydaşları- Firavun ve dolayı yenın ortaya halkının
rini buldu.
صنَ ُع
ْ  َي.. َ= َكانyapageldiği
koydukları özenle işle- Firaeserleri ve diklerini, ya- vun´un
ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn’ın
yükselttikleri pıp yükselt- da, kavyapıları yı- tiklerini ise, minin de
ُ= َوقَ ْو ُمهve kavminin
kıp yok et- hepsini, hep- yapmakta
tik.
sini yerle bir ve yük َكانُوا..= َو َماve oldukları
ettik.
selmekte
ُ =يَ ْع ِرyükselttikleri (sarayları)
َشون
oldukları
..
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Ve İsrailoğul= َو َج َاو ْزنَاgeçirdik = ِببَ ِنيoğullarını İsrailoğulları´nı deniz- larını denizkarşıya den geçirdik;
=إِس َْرائِي َلİsrail = ْالبَ ْح َرdenizden den
geçirdik.
derken, birYolda
putlatakım putlara
=فَأَت َ ْواrastladılar قَ ْوم,,علَ ٰى
=bir
kavme
َ
rına tapan tapınıp duran
bir topluma bir toplulukla
َ= َي ْع ُكفُونtapan
rastladılar, karşılaştılar.
صنَام
ْ َ أ,,علَ ٰى
َ =putlara =لَ ُه ْمkendilerine bunun üze- (İsrailoğullarine «Ey
rı): Ey Musa,
=قَالُواdediler =يَاEy سى
َ = ُموMusa Musa, bu dediler, Bize
de onların
اج َع ْل
ْ =yap =لَنَاbize de = ِإ ٰلَ ًهاbir tanrı adamların
nasıl ilâhları tanrıları gibi
varsa bize bir tanrı ya= َك َماöyle =لَ ُه ْمbunların var
de öyle ilâh- pıver! (Mular yap»
sa): gerçek=آ ِل َهةtanrıları =قَا َلdedi
dediler. Mu- ten de siz
sa da onla- (eğri doğru
= ِإنَّ ُك ْمsiz gerçekten
ra «Siz ger- nedir) bilme=قَ ْومbir toplumsunuz َ=ت َ ْج َهلُونcahil çekten cahil yen bir top,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

bir toplum- lumsunuz!
sunuz.»
dedi,
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= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهؤ َُل ِءşunların
= ُمتَبَّرyıkılmıştır = َماbulundukları (din)
فِي ِه..= ُه ْمiçinde
اطل
ِ َ= َوبve boşa çıkmıştır
 َكانُوا..= َماşeyler َ= َي ْع َملُونyaptıkları

Bunların
uydukları
sapık din
yokolmaya
mahkûmdur, işledikleri ameller
de geçersizdir.

َ َ =أbaşka mı?
=قَا َلdedi غي َْر
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan =أ َ ْب ِغي ُك ْمsize arayayım
= ِإ ٰلَ ًهاbir tanrı = َو ُه َوO
ضلَ ُك ْم
َّ َ=فsizi üstün yapmış iken
َ ْالعَالَ ِمين,,علَى
َ =alemlere

Dedi ki; «Allah sizi bütün varlıklara üstün
kılmışken
ben size Allah dışında
bir ilâh mı
arayayım?»

= َوإِ ْذhani
=أ َ ْن َج ْينَا ُك ْمbiz sizi kurtarmıştık
آ ِل..= ِم ْنailesinden َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
سو ُمونَ ُك ْم
ُ َ=يonlar size yapıyorlardı
سو َء
ُ =en kötüsünü ب
ِ = ْالعَذَاazabın
َ=يُقَتِلُونöldürüyor
=أ َ ْبنَا َء ُك ْمoğullarınızı
َ= َويَ ْست َ ْحيُونsağ bırakıyorlardı
سا َء ُك ْم
َ ِ=نkadınlarınızı = َوفِيbunda
= ٰذَ ِل ُك ْمsize vardı = َب ََلءimtihan
= ِم ْنtarafından = َر ِب ُك ْمRabbiniz
ع ِظيم
َ =büyük bir

Hani sizi firavun hanedanından
kurtardık.
Onlar size
ağır eziyetler çektiriyor, erkeklerinizi öldürüp kadınlarınızı sağ
bırakıyorlardı. Bu
olaylar
Rabbinizin
size yönelik
büyük bir
sınavıdır.

Ve Hani, size
dayanılmaz
acılar çektiren; kadınlarınızı sağ bırakıp bölük
bölük oğullarınızı katleden Firavun
toplumunun
elinden kurtarmıştık sizi!
Bu, Rabbinizin büyük bir
sınamasıydı
size (diyerek
Allahın sözlerini hatırlattı onlara).

ع ْدنَا
َ = َو َواsözleştik س ٰى
َ = ُموMusa ile
َ=ث َ ََلثِينotuz ً=لَ ْيلَةgece
= َوأَتْ َم ْمنَاهَاve buna kattık
=بِعَ ْشرon (gece daha)
=فَت َ َّمböylece tamamlandı
ُ= ِميقَاتtayin ettiği vakit = َر ِب ِهRabbinin
َ=أ َ ْر َبعِينkırk ً=لَ ْيلَةgeceye
= َوقَا َلdedi ki س ٰى
َ = ُموMusa
= ِْل َ ِخي ِهkardeşi ََارون
ُ =هHarun’a

Musa ile
otuz geceliğine sözleştik, buna on
gece daha
ekledik,
böylece
Rabbinin
belirlediği
buluşma süresi kırk geceye ulaştı.
Musa kardeşi Harun´a dedi
ki; «Soydaşlarım

Ve (Sonra)
Musa için
(Sina Dağında) otuz gecelik bir süre
belirledik; ve
buna bir on
gece daha
ekledik, ki
böylece
Rabbinin belirlediği süre
kırk geceye
tamamlandı.
Ve Musa
kardeşi Haruna şöyle
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Bunlara gelince, şüphe
yok ki yaşama tarzları
onları kaçınılmaz biçimde yok
oluşa götürecek; çünkü
yaptıkları her
şey boş ve
değersiz!
(Ve) şöyle
ekledi: Sizin
için Allahtan
başka bir
tanrı arayayım, öyle mi,
hem de O sizi diğer bütün insanlara
üstün çıkardığı halde?

şeyleri
harab ettik.
İsrailoğullarını denizden
geçirdik.
Onlar,
gönülden
putlara
tapagelen
bir topluluğa rastladılar ve
dediler ki:
Ey Musa;
onların
tanrıları
olduğu
gibi bize
de bir
tanrı yap.
O da dedi
ki: Siz
gerçekten
cahil topluluksunuz.
Şüphesiz
ki bunların içinde
bulundukları; yok
olmaya
mahkumdur ve
yapmakta
oldukları
şey de
batıldır.
Dedi ki:
Ben, sizin
için bir
tanrı olarak Allah´tan
başkasını
mı arayacak mışım?
Halbuki
O, sizi
alemlere
üstün
kılmıştır.
Hani sizi,
işkencenin en kötüsüne
uğratan,
kadınlarınızı sağ
bırakıp,
oğullarınızı öldüren Firavun hanedanından kurtarmıştık.
Bunda size Rabbınızdan
büyük bir
imtihan
vardır.
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Musa´ya
otuz gece
vade verdik. Sonra bunu
on ile tamamladık. Böylece
Rabbının
ta´yin ettiği vakit,
kırk gece
olarak
tamamlandı.
Musa
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ْ =benim yerime geç =فِيiçinde
اخلُ ْفنِي
=قَ ْو ِميkavmim ص ِل ْح
ْ َ = َوأıslah et
تَتَّبِ ْع,,= َو َلuyma سبِي َل
َ =yoluna
َ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuların

arasında
benim yerimi tut, kötülükleri düzelt, bozguncuların
yoluna girme.»

dedi: Halkının arasında
benim yerimi
al; dürüst (ve
erdemli) davran; bozguncuların yolunu tutma.

 َجا َء..= َولَ َّماgelip de س ٰى
َ = ُموMusa
= ِل ِميقَاتِنَاtayin ettiğimiz vakitte
ُ= َو َكلَّ َمهona konuşunca ُ= َربُّهRabbi
=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
ُ =أ َ ْنbakayım
=أ َ ِرنِيbana görün ظ ْر
= ِإلَي َْكsana =قَا َلdedi ki
ت َ َرانِي..=لَ ْنsen beni göremezsin
ُ =ا ْنbak
= َو ٰلَ ِك ِنfakat ظ ْر
 ْال َجبَ ِل..=إِلَىdağa =فَإ ِ ِنeğer
=ا ْستَقَ َّرdurursa ُ= َم َكانَهyerinde
ف
َ َ=فo zaman
َ س ْو
=ت َ َرانِيsen de beni göreceksin
ت َ َجلَّ ٰى..=فَلَ َّماgörününce ُ= َربُّهRabbi
= ِل ْل َج َب ِلdağa ُ= َج َعلَهonu etti
=دَ ًّكاdarmadağın = َوخ ََّرve bayılarak
س ٰى
َ = ُموMusa ص ِعقًا
َ =düştü
َأَفَاق..=فَلَ َّماayılınca =قَا َلdedi
س ْب َحان ََك
ُ =Sen yücesin
ُ=تُبْتtevbe ettim =إِلَي َْكsana
= َوأَنَاben =أ َ َّو ُلilkiyim
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananların

Musa, tayin
ettiğimiz
vakitte gelip
Rabb’i
onunla konuştuktan
sonra:
“Rabbim,
bana kendini göster,
sana bakayım” dedi.
Allah: “Sen
beni göremeyeceksin, ama
dağa bak,
eğer o yerinde kalırsa
sen de beni
görürsün”
buyurdu.
Rabbi dağa
teveccüh
edince onu
yerle bir etti
ve Musa
baygın düştü; ayılınca:
“Ya Rabbi,
münezzehsin, sana
tevbe ettim,
ben iman
edenlerin ilkiyim” dedi.

=قَا َلdedi ki = َياEy س ٰى
َ = ُموMusa
= ِإ ِنيşüphesiz ben
َ ص
طفَ ْيت ُ َك
ْ =اseni seçtim علَى
َ =başına
اس
ِ َّ=النinsanların
س َال ِتي
َ = ِب ِرmesajlarımla
= َو ِب َك ََل ِميve konuşmamla =فَ ُخ ْذal
آت َ ْيت ُ َك,,= َماsana verdiğimi = َو ُك ْنve ol
َّ ال,, َ= ِمنşükredenlerden
َشا ِك ِرين

Allah dedi
ki; «Ey Musa, mesajlarımla ve
aracısız konuşmamla
sana diğer
insanlar
üzerinde
seçkin bir
konum bağışladım.
Sana verdiklerimi al
ve şükredenlerden
ol.»

Ve Musa belirlediğimiz
vakitte, belirlediğimiz yere (Sina Dağına) varınca, Rabbi
onunla konuştu. (Musa
da:) Ey Rabbim dedi,
göster bana
(Kendini) ki
seni göreyim!
(Allah): Beni
asla göremezsin. Ama
yine de (istersen) şu
dağa bir bak;
eğer o öylece yerinde
kalırsa, o
zaman, ancak o zaman,
beni görebilirsin! Ve
Rabbi şavkını dağa gösterir göstermez onu toza toprağa
çevirdi; ve
Musa da bayılıp düştü;
uyanıp kendine geldiği
zaman Ne
sınırsız bir
yücelik seninki? Pişmanlık içinde
sana sığınıyorum; ve
(bundan böyle daima)
inanların ilki
olacağım!
(Allah): Ey
Musa dedi,
(sana) ayetler vahyederek ve (seninle) konuşarak sana
insanların
arasında üstün bir yer
ayırdım; sana bahşettiklerime sıkı
sıkı sarıl öyleyse; ve
şükreden
kimselerden
ol!
Ve levhalara
onun için her
konuda öğüt
ve her şey
hakkında yeterli açıklamalar yazdık.
Ve (ona):
Onlara kuvvetle sarıl ve
halkına emret ellerinden
gelen en güzel bir biçimde onlar da
sıkıca sarılsınlar! (dedik). Size
günaha batmış kimselerin gittiği yolu
(da) göstereceğim.
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= َو َكت َ ْبنَاyazdık ُ=لَهO’nun (Musa) için
ِ ْاْل َ ْل َواح..=فِيlevhalara
ش ْيء
َ .. ُك ِل..= ِم ْنne varsa hepsini
ًظة
َ = َم ْو ِعöğüte
ً ص
يَل
ِ = َوت َ ْفve açıklamasına dair
ش ْيء
َ ..= ِل ُك ِلher şeyin
=فَ ُخ ْذهَاbunları tut =بِقُ َّوةkuvvetle
= َوأْ ُم ْرemret =قَ ْو َم َكkavmine de
=يَأ ْ ُخذُواtutsunlar
س ِن َها
َ = ِبأ َ ْحbunların en güzelini
سأ ُ ِري ُك ْم
َ =size göstereceğim
ار
َ َ=دyurdunu
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkmışların
..

Bu levhalarda, Musa´ya her
konuya ilişkin öğüt,
her konuda
ayrıntılı
açıklama
yazdık.
«Bunlara
sımsıkı sarıl
ve soydaşlarına da
onlara en
güzel biçimde uymalarını
emret. Yoldan çıkmışların yurtlarının ne hale geldiğini
yakında size göstereceğim.
Dünyadaki
=uzaklaştıracağım
haksız yere
büyüklük
,,
=ayetlerimden
taslayanları
ayetlerim,,
=büyüklenenleri
den uzak
,,
=yeryüzünde
=yere düşüreceğim. Onlar
=haksız
=eğer
görecekleri
hiçbir ayete
=onlar görseler de
=her
inanmazlar,
eğer doğru
=ayeti
,, =yine inanmazlar
yolu görse=ona
=eğer
=görseler ler de o yola
girmezler,
fakat sapık
=yolu
=doğru
yolu görünce hemen
,, =onu edinmezler
ona koyu=yol
=ama eğer
lurlar. Bunun sebebi
=görseler
=yolunu
onların
ayetlerimizi
=azgınlık
=onu edinirler yalanlamaları, umur=yol
=Öyle,
samamala=çünkü onlar
=yalanladılar rıdır.
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ف
ْ َ سأ
ُ ص ِر
َ
ي
َ
َ ِع ْن آيَات
َالَّذِينَ يَت َ َكب َُّرون
ض
ِب َغي ِْر
ِ ِفي ْاْل َ ْر
ق
َوإِ ْن
ِ ْال َح
يَ َر ْوا
ُك َّل
آ َية
َل يُؤْ ِمنُوا
بِ َها
َوإِ ْن
يَ َر ْوا
سبِي َل
الر ْش ِد
ُّ
َ
َُل يَت َّ ِخذُوه
ً س ِب
يَل
َو ِإ ْن
َ
يَ َر ْوا
سبِي َل
َ
ُيَت َّ ِخذُوه
ِ ْالغَي
ً س ِب
يَل
ٰذَ ِل َك
َ
بِأَنَّ ُه ْم
َكذَّبُوا
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi = َو َكانُواve oldular
ع ْن َها
َ =onları َ=غَافِلِينumursamaz
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Yeryüzünde
haksız yere
büyüklük taslayanları
ayetlerimden
uzak tutacağım: çünkü
onlar (hakikatin) her türlü belirtisini
görseler de
ona inanmazlar; ve
(yine) onlar
doğruluğa
götüren yolu
pekala görüyor olsalar
bile, onu izlenecek yol
olarak seçmezler; tersine, eğri yolu görseler
onu hemen
kendilerine
yol edinirler.
Ayetlerimizi
yalan saymalarından ve
onlara karşı
ilgisiz kalmalarındandır

İbn Kesir

kardeşi
Harun´a
dedi ki:
Kavmim
içinde,
benim yerime geç.
Islah et
ve fesadçıların yoluna uyma.
Musa
ta´yin ettiğimiz
vakitte
gelince
ve Rabbı
onunla
konuşunca; dedi
ki: Rabbım; bana, kendini göster. Sana
bakayım.
Buyurdu
ki: Beni
kat´iyyen
göremezsin. Ama
dağa bak;
eğer o
yerinde
kalırsa,
sen de
Beni görürsün.
Rabbı
dağa tecelli edince; onu
paramparça etti
ve Musa
da baygın
düştü.
Ayılınca
dedi ki:
Tenzih
ederim
Seni, Sana tevbe
ettim ve
ben,
mü´minler
in ilkiyim.
Buyudu
ki: Ey
Musa; risaletim
ve kelamımla
seni insanlar
arasından
seçtim.
Sana
verdiğimi
al ve şükredenlerden ol.

Biz, ona
levhalarda herşeyden
bir öğüt
yazdık ve
herşeyi
uzun
uzadıya
açıkladık.
Öyleyse
sen, bunları kuvvetle al,
kavmine
de emret.
Onları en
güzel şekilde tutsunlar.
İlerde size fasıklar yurdunu göstereceğim.
Yeryüzünde
haksız
yere büyüklük
taslayanları ayetlerimden
çevireceğim. Onlar, her
ayeti görseler yine
de inanmazlar.
Doğru yolu görseler, onu
yol edinmezler.
Azgınlık
yolunu
görseler,
hemen»
onu yol
edinirler.
Bu, ayetlerimizi
yalanlamış olmalarından
ve ondan
gafil bu-
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َ= َوات َّ َخذbenimsediler =قَ ْو ُمkavmi
س ٰى
َ = ُموMusa’nın
 َب ْع ِد ِه,,= ِم ْنkendisinden sonra
 ُح ِليِ ِه ْم,,= ِم ْنzinetlerinden yapılmış
= ِع ْج ًَلbir buzağı سدًا
َ = َجheykelini
 ُخ َوار,,ُ=لَهböğürmesi olan
يَ َر ْوا,,=أَلَ ْمgörmediler mi ki ُ=أَنَّهo
يُ َك ِل ُم ُه ْم,,= َلne kendilerine söz söylüyor
 َي ْهدِي ِه ْم,,= َو َلne de onlara gösteriyor
س ِب ً ا
يَل
َ =yol ُ=ات َّ َخذُوهOnu benimsediler
= َو َكانُواve oldular
َ =zalimler(den)
َظا ِل ِمين

Soydaşları,
Musa´nın
ardından,
ziynet eşyalarından
yapılmış,
böğürme
sesi verebilen bir buzağı heykelini ilâh
edindiler.
Oysa görmüyorlar
mıydı ki, O
onlarla ne
konuşabiliyor ve ne
de kendilerine bir yol
gösterebiliyor? Onlar
bu heykeli
ilâh edinerek, zalimlerden oldular.

َ س ِق
= َولَ َّماne zaman ki ط
ُ =düşürüldü
= ِفيarasına (=أ َ ْيدِي ِه ْمbaşları) ellerinin
= َو َرأ َ ْواve gör(üp anla)dılar
=أَنَّ ُه ْمkendilerinin =قَ ْدgerçekten
ضلُّوا
َ =sapmış olduklarını
=قَالُواdediler ki =لَ ِئ ْنeğer
يَ ْر َح ْمنَا..=لَ ْمbize acımaz
= َربُّنَاRabbimiz
= َو َي ْغ ِف ْرve bağışlamazsa =لَنَاbizi
=لَنَ ُكون ََّنelbette oluruz
َ ْالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنziyana uğrayanlardan

Fakat başları ellerinin
arasına
düştüğünde
(yaptıklarına pişman
olduklarında), sapıtmış olduklarını gördüklerinde
«Eğer Rabbimiz bize
acımaz, bizi
bağışlamaz
ise, kesinlikle hüsrana
uğrayanlardan, mahvolanlardan
oluruz» dediler.

Ve Musa'nın
halkı, onun
yokluğunda,
süs eşyalarından (yaptıkları), içinden boğuk
bir ses çıkaran bir buzağı heykeline
tapmaya
başladılar.
Bunun kendileriyle ne konuşabileceğini ne de
onlara hiçbir
biçimde yol
gösteremeyeceğini
görmüyorlar
mıydı sanki?
(Öyleyken
yine de) ona
tapmaya devam ettiler,
çünkü zalim
kimselerdi
onlar:
(sonradan)
yoldan çıktıklarını fark
ederek pişmanlık içinde
ellerini dizlerine vurup
da, Doğrusu,
Rabbimiz
acıyıp da
bağışlamazda, biz gerçekten ziyana uğramış
kimselerden
olacağız! deseler bile.
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Ayetlerimizi ve
ahirete
kavuşmayı yalanlayanların işledikleri
boşa gitmiştir.
Onlar; işlediklerinden
başka bir
şeyle mi
cezalandırılacaklardı?
Musa´nın
kavmi;
onun ardından,
zinet takımlarından canlıymış gibi
böğüren
bir buzağı
heykeli
edindiler.
Onun
kendileriyle konuşmadığını ve bir
yol da
göstermediğini
görmediler mi ki,
tanrı
edindiler
de zalimlerden oldular?

Öyle ya,
ayetlerimizi
ve ahiret
gerçeğini yalan sayanlar;
böylece yapıp ettikleri
boşa gidenler, bu yaptıklarından
başka bir
şeyle mi
ödüllendirileceklerdi?

..
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lunmalarındandır.

Ayetlerimizi
ve ahiret
karşılaşmasını, hesaplaşmasını
yalanlayanların tüm
amelleri boşa gitmiştir.
Görecekleri
ceza işlediklerinin
karşılığından başka
bir şey mi
olacak ki.

..
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bu.

 َكذَّبُوا.. َ= َوالَّذِينyalanlayanların
= ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizi
اء
ِ َ= َو ِلقve kavuşmayı ِ= ْاْل ِخ َرةahirete
َ = َح ِبboşa çıkmıştır
ْ ط
ت
=أ َ ْع َمالُ ُه ْمeylemleri
َي ُْجزَ ْون..=ه َْلonlar cezalanmıyorlar mı?
= ِإ َّلyalnız
َ َي ْع َملُون.. َكانُوا..= َماyaptıklarıyla
..

kızgın Ve Musa,
 َر َج َع,,= َولَ َّماdönünce س ٰى
َ = ُموMusa Musa
ve üzgün halkına dönsoy- düğünde, öfَ =kızgın olarak
قَ ْو ِم ِه,,= ِإلَ ٰىkavmine َض َبان
ْ غ
daşlarının ke ve üzüntü
=أ َ ِسفًاve üzgün bir halde =قَا َلdedi yanına dö- içinde onlara,
nünce «Be- Benim yokس َما
nim arkam- luğumda ne
َ ْ=بِئne kötü işler yaptınız?
dan yoklu- kötü bir yol
= َخلَ ْفت ُ ُمونِيarkamdan
ğumda ne tutmuşsunuz
kötü işler böyle! dedi,
 َب ْعدِي,,= ِم ْنbenden sonra
yapmışsı- Rabbinizin
nız? Yoksa buyruğunu
ع ِج ْلت ُ ْم
َ َ =أacele mi ettiniz?
Rabbinizin bir kenara athükmünü tınız, öyle
َ
=أ ْم َرemrini (beklemeyip)
öne almaya mi? Ve (Ka= َر ِب ُك ْمRabbinizin = َوأ َ ْلقَىyere attı mı kalkıştı- nun) levhalanız?» dedi, rını yere attı,
= ْاْل َ ْل َوا َحlevhaları َ= َوأ َ َخذve tutup levhaları ye- kardeşinin
re attı ve
başından ya=بِ َرأْ ِسbaşını =أ َ ِخي ِهkardeşinin
kardeşinin kalayıp kenbaşını tutup dine doğru
ُ=يَ ُج ُّرهçekmeye başladı
kendine
çekti. Harun:
doğru
çekti.
anamın
= ِإلَ ْي ِهkendine doğru (=قَا َلKardeşi) dedi Kardeşi ise, Ey
oğlu diye sızana- landı, halk
َ=ابْنoğlu =أ ُ َّمanamın =إِ َّنgerçekten «Ey
moğlu, soy- beni güçsüz
daşlarım
gördü ve ne= ْالقَ ْو َمbu insanlar
beni say- redeyse ölmadılar,
düreceklerdi
ض َعفُونِي
ْ َ =ا ْستbeni hırpaladılar
horladılar, beni: bunun
= َو َكاد ُواaz daha
neredeyse için benim
beni öldüre- acımla düş=يَ ْقتُلُونَ ِنيbeni öldürüyorlardı
ceklerdi,
manlarımı
beni düş- sevindirme
ْ ت ُ ْش ِم,,=فَ ََلgüldürme ي
ت
َ = ِبüstüme manları ve beni zagüldürecek limler toplu= ْاْل َ ْعدَا َءdüşmanları
biçimde hır- luğuyla bir
za- tutma!
ْ
َ
ت َ ْجعَل ِني,,= َولbeni tutma = َم َعberaber palama,
limlerle bir
َّ =zalim tutma» de= ْالقَ ْو ِمbu kavimle َالظا ِل ِمين
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di.

(=قَا َلMusa) dedi ب
ِ = َرRabbim
=ا ْغ ِف ْرbağışla = ِليbeni
= َو ِْل َ ِخيve kardeşimi
= َوأَد ِْخ ْلنَاbizi sok = ِفيiçine
= َر ْح َمتِ َكrahmetinin ت
َ = َوأ َ ْنsensin
=أ َ ْر َح ُمen merhametlisi
..

..

..

..

..

Musa dedi
ki; «Ey
Rabbim,
beni ve kardeşimi bağışla, bizi
rahmetinin
kapsamına
al, sen
merhametlilerin en

İbn Kesir

(Musa): Ey
Rabbim! dedi, Beni ve
kardeşimi
bağışla ve
bizi rahmetine kabul et:
çünkü sen
merhametlilerin en merhametlisisin!

Elleri
böğründe, çaresiz kalıp
kendilerinin de
sapıtmış
olduklarını görünce; dediler ki:
Rabbımız
bize merhamet
etmezse
ve bizi
bağışlamazsa
muhakkak ki
hüsrana
uğrayanlardan
olacağız.
Musa;
kavmine
kızgın ve
üzgün
dönünce;
benden
sonra arkamdan
ne kötü
işler
yapmışsınız?
Rabbınızın emrinin çabucak gelmesini mi
istediniz?
dedi ve
levhaları
attı. Kardeşinin
başından
tutup
kendisine
doğru çekiyordu:
Ey anamın oğlu,
bu kavim
beni gerçekten
zayıf gördüler. Az
kalsın öldürüyorlardı. Sen
de bana
düşmanları sevindirecek harekette bulunma ve
beni zalimler güruhu ile
bir tutma,
dedi.
Dedi ki:
Rabbım,
beni ve
kardeşimi
bağışla.
Bizi rahmetinin
içine al.
Sen merhametlilerin en
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َاح ِمين
ِ الر
َّ =merhametlilerin

merhametlisisin.»

= ِإ َّنmuhakkak
ات َّ َخذُوا,, َ(=الَّذِينtanrı diye) benimseyenl
ere ل
َ = ْال ِع ْجbuzağıyı
َ =bir öfke
سيَنَالُ ُه ْم
َ غ
َ =erişecektir ضب
 َر ِب ِه ْم,,= ِم ْنRablerinden
= َوذِلَّةve bir alçaklık
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
= َو َك ٰذَ ِل َكişte biz böyle
=ن َْج ِزيcezalandırırız
َ= ْال ُم ْفت َ ِرينiftiracıları

Buzağıyı
ilâh edinenler ise kesinlikle
Rabblerinin
öfkesine ve
dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklardır. Biz Allah hakkında asılsız
iddialar ileri
sürenleri, işte böyle cezalandırırız.

ع ِملُوا
َ .. َ= َوالَّذِينama yaptıktan
ت
ِ سيِئَا
َّ =الkötülükler =ث ُ َّمsonra
=تَابُواtevbe edip
 َب ْع ِدهَا..= ِم ْنardından
= َوآ َمنُواinananlar(a karşı)
= ِإ َّنmuhakkak ki = َرب ََّكRabbin
 َب ْع ِدهَا..= ِم ْنo(tevbe ve ima)ndan sonra
=لَغَفُورelbette bağışlayandır
= َر ِحيمesirgeyendir

Çeşitli kötülükler işledikten sonra, arkasından tevbe
edip, iman
edenlere
gelince,
kuşku yok
ki, Rabbi o
aşamadan
sonra bağışlayıcı ve
merhametlidir.

ت
َ س َك
َ ,,= َولَ َّماdinince
سى
َ =Musa’nın
َ  ُمو,,ع ْن
ب
ُ ض
َ َ= ْالغöfkesi َ=أ َ َخذaldı
= ْاْل َ ْل َوا َحlevhaları = َوفِيvardı
=نُ ْس َختِ َهاonlardaki yazıda
= ُهدًىyol gösterme
= َو َر ْح َمةve rahmet َ= ِللَّذِينiçin
= ُه ْمonlar = ِل َربِ ِه ْمRablerinden
َ=يَ ْر َهبُونkorkanlar

Muhakkak ki buzağıyı
tanrı edinenlere;
Rabblarından bir
gazab ve
dünya
hayatında
bir horluk
erişecektir. Biz, işte böylece cezalandırırız
iftira
edenleri.

Musa´nın
öfkesi yatışınca attığı
levhaları
yerden aldı.
Bu levhalarda Rabblerinden
korkanlar
için doğru
yolu gösteren, rahmet
niteliğinde
yazılar vardı.

Ve öfkesi yatışınca, Musa, üzerinde
Rablerinden
korkanlar için
yol gösterici,
rahmet vaat
eden öğretiler yazılı levhaları yerden
kaldırdı.

Öfkesi dinip, sükun hasıl
olunca;
Musa
levhaları
aldı. Onlardaki
nüshasında
Rabblarından
korkanlara hidayet
ve rahmet
vardı.

ْ = َوseçti س ٰى
ار
َ = ُموMusa
َ َ اخت
ُ=قَ ْو َمهkavminden َس ْبعِين
َ =yetmiş
= َر ُج ًَلadam
= ِل ِميقَاتِنَاbizimle buluşma vakti için
أ َ َخذَتْ ُه ُم..=فَلَ َّماonları yakalayınca
ُالر ْجفَة
َّ =sarsıntı (=قَا َلMusa) dedi ki
ب
ِ = َرRabbim =لَ ْوşayet
ت
َ ْ= ِشئdileseydin
=أ َ ْهلَ ْكت َ ُه ْمbunları da helak ederdin
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce َّاي
َ = َو ِإيbeni de
=أَت ُ ْه ِل ُكنَاbizi helak mı edeceksin?
=بِ َماötürü =فَ َع َلyaptıklarından
سفَ َها ُء
ُّ =الbazı beyinsizlerin
= ِمنَّاiçimizden ي
َ  ِه..=إِ ْنbu (iş)
= ِإ َّلbaşka bir şey değildir
=فِتْنَت ُ َكsenin imtihanından
ض ُّل
ِ ُ =تşaşırtırsın = ِب َهاonunla
تَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
= َوتَ ْهدِيyol gösterirsin
تَشَا ُء..= َم ْنdilediğine ت
َ =أ َ ْنsen
= َو ِليُّنَاbizim velimizsin =فَا ْغ ِف ْرbağışla
=لَنَاbizi ار َح ْمنَا
ْ = َوbize acı
ت
َ = َوأ َ ْنSen = َخي ُْرen iyisisin
َ= ْالغَا ِف ِرينbağışlayanların

Musa belirlediğimiz
buluşma
için soydaşlarından
yetmiş kişi
seçti. Bunlar bir sarsıntıya tutulunca Musa
dedi ki; «Ey
Rabbim,
eğer dileseydin onları da beni
de daha
önce yokederdin.
Aramızdaki
beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi yok
eder misin?
Bu senin bir
sınavından
başka bir
şey değildir.
Bu sınav
aracılığı ile
dilediğini
saptırır, dilediğini de
doğru yola
iletirsin. Sen
bizim dostumuz,
efendimizsin. O halde
bizi bağışla,
bize merhamet et,
sen bağışlayıcıların
en hayırlısısın.»

ْ= َوا ْكتُبyaz =لَنَاbize  ٰ َه ِذ ِه,,=فِيbu
=الدُّ ْنيَاdünyada da ًسنَة
َ = َحiyilik
 ْاْل ِخ َر ِة,,= َو ِفيahirette de = ِإنَّاbiz
= ُه ْدنَاyöneldik =إِلَي َْكsana
(=قَا َلAlah) buyurdu ki
عذَا ِبي
َ =azabıma
بِ ِه,,يب
ُ ص
ِ ُ =أuğratırım
أَشَا ُء,,= َم ْنdilediğimi
= َو َر ْح َمتِيrahmetim ise
ْ = َو ِس َعkaplamıştır
ت
ش ْيء
َ ,,= ُك َّلher şeyi
سأ َ ْكتُبُ َها
َ َ=فonu yazacağım

Bize bu
dünyada da
ahirette de
iyi olanı
yaz. Biz sana yöneldik.» Allah
dedi ki,
«Azabıma
dilediğimi
çarptırırım.
Fakat rahmetim her
şeyi kapsamına almıştır. Onu
günahlardan sakınanlara,
zekâtı verenlere ve
ayetlerimize
inananlara

Sonra Bizim
belirlediğimiz
bir vakit (ve
yere) gelmek
(ve bağışlanma için
dua etmek
üzere) halkı
içinden yetmiş adam
seçti. Ve işte
o zaman onları bir sarsıntı yakaladığında, Ey
Rabbim! diye
duada bulundu, Eğer
dileseydin,
daha önce
de onları yok
ederdin ve
(onlarla beraber) beni
de. İçimizden
birtakım dar
kafalıların
yaptıklarından ötürü bizi yok edecek misin
(şimdi)? (Bütün) insanlar
Senin bir sınamandan
başka bir şey
değil; ki
onunla dilediğinin sapmasına fırsat
verir, dilediğini de doğru
yola sokarsın. Bizim
velimiz/yakınımı
z sensin: öyleyse bağışla, bize acı,
çünkü bağışlayanların en
hayırlısı sensin!
Bizim için bu
dünyada da,
ahirette de iyi
ve güzel olanı yaz. Bak
işte, pişmanlık içinde Sana yöneldik!
(Allah) şöyle
karşılık verdi:
Azabıma dilediğim kimseyi uğratabilirim, ama
rahmetim her
şeyi kuşatır,
bunun içindir
ki onu Bana
karşı sorumluluk bilincine
sahip olan,
arınmak için
verilmesi ge-

Musa,
ta´yin ettiğimiz
vakit için
kavminden yetmiş kişi
seçti. Onları titreme tutunca dedi
ki: Rabbım; dileseydin
önce
onalrı da
helak
ederdin,
beni de.
İçimizdeki
beyinsizlerin işledikleri yüzünden
bizi helak
eder misin? Bu,
Senin imtihanından başka birşey
değildir.
Onunla
dilediğini
dalalete
düşürür,
dilediğini
de hidayete götürürsün.
Sen, bizim dostumuzsun. O
halde bizi
bağışla,
merhamet et bize. Sen
bağışlayanların
en hayırlısısın.
Ve bize;
hem bu
dünyada
bir iyilik
yaz, hem
de ahirette. Biz
sana
döndük.
Buyurdu
ki: Ben,
kimi dilersem onu
azabıma
uğratırım.
Rahmetim ise
her şeyi
kuşatmıştır. Ben,
onu sakınanlara,
zekâtı ve-
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merhametlisisin.

(Haruna şöyle dedi:) (Altın) buzağıya
tapınanlara
gelince, hiç
şüphe edilmesin ki,
Rablerinin
gazabı onları
bulacak ve
dünya hayatında da alçaklık (olacak onların
payı)! Biz işte böyle cezalandırırız
düzmece
(şeyler) uyduranları.
Ancak, kötü
işler yapan
ve sonra
pişmanlık
duyup (hakka) inananlara gelince
doğrusu,
böyle bir tevbeden sonra
şüphesiz senin Rabbin
çok acıyıp
esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır!
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Kötülükleri işleyip
sonra ardından
tevbe ve
iman
edenlere
gelince
şüphesiz
ki Rabbın; bundan sonra
elbette
Gafur´dur,
Rahim´dir.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َيَتَّقُون,, َ= ِللَّذِينkorunanlara
َّ =zekatı
َ= َويُؤْ تُونverenlere َ الز َكاة
َ= َوالَّذِينve = ُه ْمonu
=بِآيَاتِنَاayetlerimize
َ=يُؤْ ِمنُونinananlara

yazacağım.»

rekeni veren
ve ayetlerimize inanan
kimselere
pay olarak
ayıracağım;

renlere ve
âyetlerimize inananlara;
işte onlara yazacağım.

َ=الَّذِينonlar ki َ=يَت َّ ِبعُونuyarlar
سو َل
ُ الر
َّ =o Elçi’ye
ي
َّ ِ=النَّبo Peygamber’e ي
َّ = ْاْل ُ ِمümmi
ُيَ ِجد ُونَه..=الَّذِيbuldukları
= َم ْكتُوبًاyazılı = ِع ْندَ ُه ْمyanlarındaki
الت َّ ْو َرا ِة..= ِفيTevrat
اْل ْن ِجي ِل
ِ ْ = َوve İncil’de
=يَأ ْ ُم ُر ُه ْمkendilerine emreder
وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرiyiliği
= َو َي ْن َها ُه ْمkendilerini meneder
 ْال ُم ْن َك ِر..ع ِن
َ =kötülükten
= َوي ُِح ُّلhelal kılar =لَ ُه ُمonlara
َّ =güzel şeyleri
ت
ِ الط ِي َبا
= َويُ َح ِر ُمve haram kılar علَ ْي ِه ُم
َ =onlara
َ ِ= ْال َخبَائçirkin şeyleri
ث
ض ُع
َ = َو َيkaldırıp atar
ص َر ُه ْم
ْ ِإ..ع ْن ُه ْم
َ =üzerlerindeki ağırlıkları
= َو ْاْل َ ْغ ََل َلzincirleri
ْ  َكان..=الَّتِيsırtlarındaki
علَ ْي ِه ْم
َ ..َت
آ َمنُوا.. َ=فَالَّذِينinanan =بِ ِهO’na
ُع َّز ُروه
َ = َوO’na saygı gösteren
ُص ُروه
َ َ= َونO’na yardım eden
= َوات َّ َبعُواve uyanlar ور
َ ُّ=النnura
أ ُ ْن ِز َل..=الَّذِيindirilen
ُ= َم َعهO’nunla beraber =أُو ٰلَئِ َكişte
= ُه ُمonlardır َ= ْال ُم ْف ِل ُحونfelaha erenler

“Onlar ki
yanlarındaki
Tevrat’ta ve
İncil’de yazılı gördükleri, okuma
yazması
olmayan
peygambere tabi olurlar, o peygamber onlara iyiliği
emreder,
onları kötülükten nehyeder, tertemiz ve iyi
olan şeyleri
helal, kötü
ve zararlı
şeyleri haram eder,
onların sırtlarındaki
ağır yükü
kaldırır, onların zincirlerini kırar;
o peygambere inanıp
ona saygı
gösteren,
yardım
eden, onunla birlikte
gönderilen
ışığa uyanlar yok mu,
murada
erenler işte
onlardır”
buyurdu.

onlar ki, ellerindeki Tevratta ve (daha sonra da)
İncilde tanımlanmış
bulacakları
Elçinin, okuması yazması olmayan
Habercinin
izinden gidecekler; (ve o
Elçi ki) onlara yapılması
doğru olanı
buyurup yapılması yanlış olanı yasaklayacak;
yine onlara
temiz ve hoş
şeyleri helal,
kötü ve çirkin
şeyleri haram kılacak;
onların sırtlarına vurulmuş yükü indirip boyunlarına geçirilmiş zincirleri çözecek.
Ve sonuç
olarak, ona
inanan, onu
yüce tutup
destekleyen
ve yücelerden bahşedilen ışığın ardına onunla
birlikte düşenler; işte
böyleleri, nihai kurtuluşa,
esenliğe erişen kimseler
olacak.

=قُ ْلde ki أَيُّ َها,,=يَاEy
اس
ُ َّ=النinsanlar = ِإنِيmuhakkak ben
ِ َّ =Allah’ın
سو ُل
ُ = َرElçisiyim اّٰلل
=إِلَ ْي ُك ْمsizin = َج ِميعًاhepinize
ُ ُم ْلك,,ُ لَه,,=الَّذِيsahibi olan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َلbulunmayan
َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka = ُه َوkendisinden
=ي ُْح ِييyaşatan ُ= َوي ُِميتöldüren
ِ َّ ِ=بAllah’a
آمنُوا
ِ َ=فgelin inanın اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرve O’nun Elçisine
ِ =النَّ ِبيpeygamberi ِ = ْاْل ُ ِميümmi
=الَّذِيki o =يُؤْ ِم ُنinanmaktadır
ِ َّ ِ=بAllah’a
اّٰلل
= َو َك ِل َماتِ ِهve O’nun sözlerine
ُ= َوات َّ ِبعُوهO’na uyun ki =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْهتَد ُونdoğru yolu bulursunuz

De ki; «Ey
insanlar,
ben Allah´ın
hepinize
gönderilmiş
elçisiyim. O
ki, göklerin
ve yerin
egemenliği
tekelindedir,
O kendisinden başka
ilâh yoktur,
diriltir ve öldürür. Geliniz Allah´a
ve O´nun o
okuma
yazması
olmayan
(ümmi)
peygamberine, Allah´a
ve O´nun
sözlerine
inanan
Peygamberine inanınız, O´na
uyunuz ki,
doğru yolu
bulasınız.»

De ki (ey
Muhammed):
Ey insanlar,
şüphesiz,
ben Allahın
hepinize
gönderdiği
bir elçiyim; O
(Allah) ki,
göklerin ve
yerin egemenliği Ona
aittir! Ondan
başka tanrı
yoktur; hayatı ve ölümü
bahşeden
Odur! Öyleyse artık inanın Allaha ve
Onun Elçisine! Okuması-yazması
olmayan, Allaha ve Onun
sözlerine
inanan Haberciye. Ona
uyun ki doğru yolu bulasınız!

قَ ْو ِم..= َو ِم ْنkavminde
س ٰى
َ = ُموMusa’nın
=أ ُ َّمةbir topluluk vardır
َ= َي ْهدُونhakka götüren
ق
ِ =بِ ْال َحdoğrulukla = َوبِ ِهve (hak) ile
َ=يَ ْع ِدلُونadalet yapan

Musa´nın
soydaşlarından insanları hakka ileten ve
hakka uygun, adil
hükümler
veren bir
grup vardı.

Musa'nın
(görevlendirildiği) halk
içinde (ötekilere) doğru
yolu gösteren ve onun
ışığı altında
adaletle davranan insanlar vardı

Onlar ki;
yanlarındaki Tevrat´ta ve
İncil´de
yazılı bulacakları;
okuma,
yazma
bilmeyen
ve nebi
olan Rasule tabi
olurlar. O,
kendilerine
ma´rufu
emreder,
münkerden nehyeder.
Temiz
şeyleri
helal kılar, murdar şeyleri de haram eder.
Onların
ağır yüklerini ve
üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir. İşte
ona iman
edenler,
onu
ta´zim
edenler,
ona yardım
edenler
ve onunla
birlikte
indirilen
nura tabi
olanlar,
işte onlar;
felaha
erenlerin
kendileridir.
De ki: Ey
insanlar;
ben gerçekten
göklerin
ve yerin
mülkü
kendisinin
olan,
O´ndan
başka
hiçbir tanrı bulunmayan,
hem dirilten, hem
öldüren
Allah´ın
hepiniz
için gönderdiği
peygamberiyim.
Şu halde
Allah´a ve
O´nun
ümmi
peygamberi olan
elçisine
inanın: Ki
o da Allah´a ve
O´nun
sözlerine
inanmaktadır. Ve
ona uyun
ki hidayete eresiniz.
Musa´nın
kavminden bir
topluluk
vardır ki;
irşad
ederler ve
onunla
hükmederler.

َّ َ= َوقbiz onları ayırdık
ط ْعنَا ُه ُم
ً =أ َ ْسبَاtorun
َ ع ْش َرة
َ ,,=اثْنَتَ ْيoniki طا
=أ ُ َم ًماkabileye = َوأ َ ْو َح ْينَاvahyettik
س ٰى
َ  ُمو,,=إِلَ ٰىMusa’ya
ُ ا ْست َ ْسقَاه,,= ِإ ِذsu isteyince
ُ=قَ ْو ُمهkavmi ْاض ِْرب,,=أ َ ِنvur
اك
َ ص
َ َ=بِعasanla = ْال َح َج َرtaşa
ْ س
ت
َ =فَا ْنبَ َجfışkırdı
ُ= ِم ْنهondan (taştan)
َ ع ْش َرة
َ ,,=اثْنَتَاoniki ع ْينًا
َ =göze

Biz İsrailoğullarını
oymaklar
halinde on
iki topluluğa
ayırdık.
Kavmi Musa’dan su
isteyince
ona: “Asanla taşa vur”
diye vahyettik; taştan
on iki pınar
fışkırdı,
herkes içeceği yeri öğrendi. Bulutla üzerlerine

Derken Biz
İsrailoğullarını on iki boya, (ya da)
oymağa
ayırdık. Ve
halkı Musadan su istediğinde, ona,
Asanla taşa
vur! diye
vahyettik. Ve
o (taş)tan on
iki göze fışkırdı, ki her
topluluk kendi su içeceği
yeri bilsin. Ve
onları bulut-
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Biz, onları
on iki
oymağa,
ümmetlere ayırdık.
Kavmi
ondan su
istediği
zaman
Musa´ya
vahyettik
ki: Asanı
taşa vur.
Ondan on
iki pınar
fışkırdı.
Herkes
içeceği
yeri bel-

Kelime Meali
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gölge yap=قَ ْدşüphesiz ع ِل َم
َ =bildi = ُك ُّلher
tık. Onlara
hel=أُنَاسkabile = َم ْش َر َب ُه ْمiçeceği yeri kudret
vası ve bılَ = َوgölge yaptık
dırcın indirظلَّ ْلنَا
dik. “Size
ْ
َ
verdiğimiz
علَ ْي ِه ُم
م
غ
ال
=bulutla
َ =üzerlerine ام
َ َ
rızıkların
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاve indirdik علَ ْي ِه ُم
َ =onlara temiz olanlarından yi= ْال َم َّنkudret helvasıyla
yin” dedik.
karşı
س ْل َو ٰى
َّ = َوالbıldırcın eti = ُكلُواyiyin Onlar,
gelmekle
bize değil
َ ,,= ِم ْنgüzel
ت
ِ ط ِيبَا
kendilerine
 َرزَ ْقنَا ُك ْم,,= َماsize verdiğimiz rızıklardan zulmediyorlardı.
َ ,,= َو َماama onlar bize zulmetmed
ظلَ ُمونَا
َ = َو ٰلَ ِك ْن َكانُواfakat
iler كانُوا
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi kendilerine
ْ = َيzulmediyorlardı
َظ ِل ُمون

larla gölgelendirdik;
üzerlerine
kudret helvası ve bıldırcın
indirdik (ve
onlara): Size
sağladığımız
rızıkların temiz ve hoş
olanlarından
yararlanın!
dedik. Ve
(bütün o günahkar davranışlarıyla)
Bize bir zarar
vermiyorlar,
ama (yalnızca) kendilerine yazık etmiş oluyorlardı.

 ِقي َل..= َو ِإ ْذdenildi = َل ُه ُمonlara
=ا ْس ُكنُواoturun = ٰ َه ِذ ِهşu
َ= ْالقَ ْريَةkentte = َو ُكلُواyiyin
ُ = َحيyerden
= ِم ْن َهاorada ْث
= ِشئْت ُ ْمdilediğiniz = َوقُولُواdeyin
َّ = ِحaffet = َوا ْد ُخلُواgirin ki
طة
اب
َ = ْال َبkapıdan
س َّجدًا
ُ =ve secde ederek
=نَ ْغ ِف ْرbağışlayalım =لَ ُك ْمsizin
َطيئَا ِت ُك ْم
ِ =خhatalarınızı
ُسن َِزيد
َ =biz daha fazlasını da vereceğiz
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik edenlere

Hani onlara
denmişti ki;
«Şu kasabada oturunuz, orada
ne isterseniz yiyiniz,
kasabanın
kapısından
girerken,
başlarınızı
eğerek
´Bağışla bizi´ deyiniz
ki, günahlarınızı affedelim ve iyilik edenlerin
mükâfatını
arttıralım.»

=فَبَدَّ َلdeğiştirdiler
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler
ظلَ ُموا
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden =قَ ْو ًلsözü
َ =başkasıyla
غي َْر
قِي َل,,=الَّذِيsöylenenden
=لَ ُه ْمkendilerine
س ْلنَا
َ =فَأ َ ْرbiz de gönderdik
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine = ِر ْج ًزاbir azab
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = ِب َماdolayı
ِ س َم
= َكانُواettiklerinden
ْ َ=يhaksızlık
َظ ِل ُمون

Fakat yahudilerin zalimleri o sözü kendilerine söylenmeyen
başka bir
sözle değiştirdiler. Biz
de zalimliklerinden
ötürü o zalimlere gökten ağır bir
azap indirdik.

Hani, size
şöyle dendiği
zaman(ı hatırlayın): Bu
ülkede yerleşin ve oranın
ürünlerinden
dilediğiniz
gibi yararlanın; ve (bunu
yaparken)
Bizden günahlarımızın
yükünü kaldır! diye niyaz edin. Ve
alçak gönüllülükle (şehrin) kapı(sın)dan girin; (ki, böylece) sizin
günahlarınızı
bağışlayalım
(ve) iyilik yapanları kat
kat ödüllendirelim!
Ama (ne yazık ki), onlardan kötülüğe
eğilimli olanlar kendilerine söylenen
sözü başka
bir sözle değiştirdiler: ve
bu yüzden
Biz de, yaptıkları bütün
kötülüklerin
karşılığı olarak onların
üzerine gökten bir bela,
bir afet gönderdik.
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Onlara de= َواسْأ َ ْل ُه ْمonlara sor
niz kıyısınkasaْ
القَ ْريَ ِة..ع ِن
َ =kent(halkın)ın durumunu daki
banın halkının yaptığıْ  َكان..=الَّتِيbulunan
َت
nı sor. Hani
َ اض َرة
ِ = َحkıyısında = ْال َب ْح ِرdeniz onlar cumartesi ya=إِ ْذhani َ=يَ ْعد ُونonlar haddi aşıyorlardı sağını çiğniyorlardı.
ت
ِ س ْب
َّ ال..=فِيCumartesine
Çünkü cumartesi yaْ
تَأتِي ِه ْم..= ِإ ْذonlara gelirdi
sağına uydukları gün
ُ
َ
= ِحيتان ُه ْمbalıkları =يَ ْو َمgünü
onlara akın
ُ =akın akın akın balık
س ْبتِ ِه ْم
ً ش َّر
َ =cumartesi عا
geliyordu,
fakat cu= َو َي ْو َمgün ise
martesi yaَ َي ْس ِبتُون..= َلcumartesi dışındaki
sağını çiğnedikleri
ٰ
تَأْتِي ِه ْم..= َلgelmezlerdi = َكذَ ِل َكböylece gün onlara
balık
=نَ ْبلُو ُه ْمbiz onları sınıyorduk = ِب َماötürü hiç
gelmiyordu.
beri
َسقُون
ُ  َي ْف..= َكانُواyoldan çıkmalarından Öteden
fasık olduk..
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ları için, biz
onları böylece sınavdan geçiriyorduk.
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ْ َ=قَالdedi
= َو ِإ ْذartık ت
=أ ُ َّمةbir topluluk = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
ُ =ت َ ِعöğüt veriyorsunuz
= ِل َمne diye َظون
=قَ ْو ًماbir kavme ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
= ُم ْه ِل ُك ُه ْمhelak edeceği =أ َ ْوyahut
= ُم َع ِذبُ ُه ْمazabedeceği
عذَابًا
َ =şiddetli
َ =bir azapla شدِيدًا
=قَالُواdediler ki
ً = َم ْعذ َِرةmazeret (beyan edebilmek) için
 َربِ ُك ْم,,=إِلَ ٰىRabbinize
= َولَعَلَّ ُه ْمbir de belki
َ=يَتَّقُونkorunurlar diye
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Hani o kasabalılardan
bir grup «Allah´a yokedeceği ya
da ağır bir
azaba çarptıracağı bir
topluma ne
diye öğüt
veriyorsunuz» dedi
de öğüt verenler
«Rabbinize
karşı haklı
bir mazeretimiz olsun
ve ola ki kötülükten sakınırlar»
dediler.

(Sözgelimi,)
onlara denizin kıyısındaki o kasaba hakkında
sor; ahalisi,
(av için gözledikleri) balıkların (nedense) hep
vecibelerine
uymaları gereken Sebt
günü suları
yararak çıkageldiklerini
görünce,
Sebt günü
dışında ortaya çıkmıyorlar bahanesiyle tutup,
Sebt gününün örfünü
nasıl çiğnerlerdi! Biz onları işledikleri
kötülükler
sebebiyle işte böyle deniyorduk.

Ve ne zaman
onların içinden bazıları,
(Sebt günü
bozguncularını durdurmaya çalışan
kimselere):
Allahın zaten
ortadan kaldırmak yahut
(en azından)
zorlu bir
azapla cezalandırmak
üzere olduğu
bir topluluğa
ne diye öğüt
veriyorsunuz
diye sorduklarında, bu
erdemli kişiler şöyle cevap verdiler:
Rabbinizin

İbn Kesir

ledi. Ve
onların
üzerine
bulutla
gölge
yaptık.
Onlara
kudret
helvası
ve bıldırcın indirdik. Size
rızık olarak verdiklerimizin temiz
ve güzel
olanlarından yeyin. Onlar
bize zulmetmediler, ancak
kendilerine zulmediyorlardı.
Hani onlara denilmişti ki:
Şu şehirde oturun, dilediğiniz gibi yeyin,
için. «Affet» deyin
ve kapısından
secde
ederek girin ki; yanılmalarınızı bağışlayalım. İhsan
edenlere
daha da
arttıracağız.

İçlerinden
zulmedenler,
kend, lerine söylenen sözü başkasıyla
değiştirdiler. Biz de
onlara,
zulmeder
olduklarından
dolayı
gökten
azab indirdik.

Onlara;
denizin
kıyısındaki o
kasabanın durumunu
sor. Hani
onlar,
cumartesi
gününü
ihlal ederek haddi
aşmışlardı. Zira
cumartesi
günleri
balıkları
sürüyle
geliyor,
cumartesi
tatili
yapmayacakları
gün ise
gelmiyordu. İşte
biz, fasıklık eder
oldukları
için onları
böylece
imtihan
ediyorduk.
Hani, içlerinden bir
topluluk
demişti ki:
Allah´ın
kendilerini helak
edeceği
veya çetin bir
azab ile
cezalandıracağı
bir kavme
ne diye
öğüt veriyorsunuz? Onlar da:
Rabbınıza karşı
mazeret
olsun ve
belki sakınırlar

Kelime Meali
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katında sorumlu olmayalım diye;
ve (bir de, bu
bozguncular)
belki böylece
Allaha karşı
sorumluluk
bilincine erişirler diye!
Ve böylece,
o (günahkarlar) kendilerine yapılan
bütün uyarıları bir kenara atınca, Biz
de, kötü eylemleri önlemeye çalışan
(bu) kimseleri kurtardık;
kötülük yapmaya eğilimli
olanları yaptıkları bütün
o uygunsuz
işlerden ötürü çok ağır
bir azapla
tepeledik;
ve sonra da,
kendilerine
yasak edilen
şeyleri yapmakta küstahça direttikleri zaman
onlara: Aşağılık maymunlar gibi
olun! dedik.

diye, demişlerdi.

Onlar kendi=فَلَ َّماne zaman ki
lerine yapılan hatırسوا
ُ َ=نonlar unuttular
latmaları
ذ ُ ِك ُروا.. = َماhatırlatılanı = ِب ِهkendilerine unutunca
kötülükten
=أ َ ْن َج ْينَاbiz de kurtardık
sakındıranları kurtarَيَ ْن َه ْون.. َ=الَّذِينmenedenleri
dık ve zalimleri, yolوء
ُّ ال..ع ِن
ِ س
َ =kötülükten
dan çıkmışlıkları yü= َوأ َ َخ ْذنَاyakaladık
zünden ağır
bir azaba
َّ
َ
َ
ظل ُموا.. َ=الذِينzulmedenleri de
uğrattık.
= ِب َعذَابbir azab ile =بَئِيسçetin
= ِب َماyüzünden
َسقُون
ُ يَ ْف..= َكانُواyoldan çıkmaları
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عت َ ْوا
َ ,,=فَلَ َّماvazgeçmeyince
 َما,,ع ْن
َ =şeylerden =نُ ُهواyasak kılınan
ُع ْنه
َ =kendilerine =قُ ْلنَاdedik
=لَ ُه ْمonlara = ُكونُواolun
ً =قِ َردَةmaymunlar َ=خَا ِسئِينaşağılık

Sakındırıldıkları kötülüğü ısrarla
ve küstahça
işlemeye
devam
edince kendilerine «birer aşağılık
maymun
olunuz» dedik.

= َوإِ ْذdiye َ=تَأَذَّنilan etmişti
= َرب َُّكRabbin
=لَ َي ْب َعث َ َّنelbette gönderecektir
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =إِلَ ٰىkadar
=يَ ْو ِمgününe = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
= َم ْنkimseler سو ُم ُه ْم
ُ = َيyapacak
سو َء
ُ =en kötüsünü ب
ِ = ْال َعذَاazabın
=إِ َّنdoğrusu = َرب ََّكRabbin
س ِري ُع
ِ = ْال ِعقَاceza verendir
َ َ=لçabuk ب
ُ= َو ِإنَّهve O =لَغَفُورçok bağışlayan
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Hani Rabbin açıkça
bildirdi ki,
işkencelerin
en ağırını
tattıracak
zorbaları kıyamet gününe kadar
yahudilerin
başlarına
musallat
edecektir.
Hiç kuşkusuz Rabbi
çabuk cezalandırandır
ve yine O,
hiç kuşkusuz bağışlayıcı ve
merhametlidir.

Ve Rabbin,
ta Kıyamet
Gününe kadar, onların
üzerine mutlaka kendilerini çetin bir
azaba koşacak kimseler
salacağını da
bildirmişti:
doğrusu, senin Rabbin
ceza vermekte çabuktur, ama
O aynı zamanda çok
esirgeyen,
gerçek bağışlayıcıdır.

َّ َ= َوقonları ayırdık
ط ْعنَا ُه ْم
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
=أ ُ َم ًماtopluluklara = ِم ْن ُه ُمonlardan kimi
َصا ِل ُحون
َّ =الiyi kişilerdi
= َو ِم ْن ُه ْمkimi de  ٰذَ ِل َك,, َ=د ُونalçak
= َوبَلَ ْونَا ُه ْمonları sınadık
ت
ِ سنَا
َ =بِ ْال َحiyiliklerle de
ت
ِ س ِيئَا
َّ = َوالkötülüklerle de
=لَ َعلَّ ُه ْمbelki diye َ= َي ْر ِجعُونdönerler

Biz yahudileri yeryüzünde çeşitli gruplara
ayırdık. Kimileri iyi
kimselerdir,
kimileri öyle
değildir. Ola
ki doğru yola dönerler
diye onları
iyilikler ile
ve kötülükler ile sınavdan geçirdik.

ف
َ َ=فَ َخلardından
بَ ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنsonra onların
=خ َْلفyerlerine geçip
= َو ِرثُواvaris olanlar اب
َ َ = ْال ِكتKitaba
َ=يَأ ْ ُخذُونalıyorlar
ض
َ =menfaatini = ٰ َهذَاşu
َ ع َر
= ْاْل َ ْدن َٰىalçak(dünyan)ın
َ= َويَقُولُونdiyorlar ki
سيُ ْغفَ ُر
َ =(nasıl olsa) bağışlanacağız
=لَنَاbiz = َو ِإ ْنeğer
= َيأ ْ ِت ِه ْمkendilerine gelse
ع َرض
َ =bir menfaat daha
ُ= ِمثْلُهona benzer
ُ= َيأ ْ ُخذُوهonu da alırlar
يُؤْ َخ ْذ..=أَلَ ْمpeki alınmamış mıydı?
ُ َ = ِميثmisakı
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerinden اق
ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
 َيقُولُوا.. َل..=أ َ ْنsöylememeleri hususund
a علَى
َّ =Allah
َ =hakkında ِاّٰلل
= ِإ َّلbaşkasını = ْال َح َّقgerçekten
سوا
ُ = َودَ َرve öğrenmediler mi?
فِي ِه..= َماonun içindekini َّار
ُ = َوالدyurdu
ُ = ْاْل ِخ َرةÂhiret = َخيْرdaha hayırlıdır
َ َيتَّقُون.. َ= ِللَّذِينkorunanlar için

Onlardan
sonra gelen
kötü bir nesil Kitab’a
mirasçı oldu. “Biz nasıl olsa affedileceğiz”
diyerek Kitab’ın hükümlerini
değiştirme
karşılığı bu
değersiz
dünyanın
mallarını
alırlar. Yine
ona benzer
geçici bir
şey kendilerine gelince
onu da alırlar. Onlardan, Allah’a
karşı ancak
gerçeği söyleyeceklerine dair Kitab üzerine
ahd alınmamış mıydı? Kitab’da
onları okumamışlar
mıydı? Allah’a karşı
gelmekten
sakınanlar
için ahiret
yurdu daha
hayırlıdır.
Daha aklınızı başınıza almayacak mısı-

Ve onları
(ayrı topluluklar halinde
yeryüzüne
dağıttık; onlardan bazıları dürüst ve
erdemli kimselerdi; bazılarıysa böyle
değildi: bu
sonrakileri
hem bağış
ve bolluk ile
hem de darlık ve sıkıntı
ile sınadık, ki
belki doğru
yola dönerler.
Ve ardından
ilahi kitabın
mirasçısı (oldukları halde) bu değersiz dünyanın geçici
tatlarına sarılan (yeni) kuşaklar aldı
onların yerini; ve Nasıl
olsa sonunda
affedileceğiz
diyerek karşılarına çıkan
bu kabil geçici şeylere
sarılan (günahkar) kimseler olup
çıktılar. (Oysa), onlardan
Allaha yalnızca doğru
ve gerçek
olanı isnat
edeceklerine
dair ilahi kitap üzerine
söz alınmamış mıydı?
Onda (yazılı)
olanı tekrar
tekrar okumamışlar
mıydı? Allaha karşı sorumluluk bilinci duyan
herkes için
(iki hayattan)
en iyisi, en
üstünü ahiret
hayatı oldu-
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Onlar,
kendilerine verilen
öğüdü
unutunca;
Biz, kötülükden
men´ede
nleri kurtardık,
zulmedenleri
ise fasıklık eder
oldukları
için şiddetli bir
azab ile
yakaladık.
Böylece
onlar,
serkeşlik
ederek
yasak
edileni
yapmakta
ısrar
edince;
aşağılık
maymunlar olun,
dedik.
Hani
Rabbın;
onları kıyamet
gününe
kadar
azabın en
kötüsüne
uğratacak
olanları,
muhakkak göndereceğini ilan
etmişti.
Şüphesiz
ki Rabbın; cezayı çabuk verendir. Ve
muhakkak ki O;
Gafur´dur,
Rahim´dir.
Biz; onları, yeryüzünde
cemaatlere ayırdık.
İçlerinden
kimisi salihlerdi,
kimisi de
onlardan
aşağıdırlar. Belki
dönerler
diye onları güzellikler ve
kötülüklerle denedik.
Onlardan
kötü kimseler gelip onların
yerine
geçmiş,
kitaba varis olmuşlardı.
Dünyanın
geçici
meta´ını
alıyorlar
ve: İleride
affedileceğiz diyorlardı.
Onlara
buna
benzer bir
meta´
gelse onu
da alıyorlar. Onlardan;
Allah´a
karşı ancak hakkı
söyleyeceklerine
dair kitab
üzerine
ahd alınmamış
mıydı?
Ahiret
yurdu, Allah´tan
korkanlar
için daha
hayırlıdır.
Hala aklınızı başınıza almayacak
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َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلdüşünmüyor musunuz?

nız?

ğuna göre
mısınız?
artık aklınızı
kullanmayacak mısınız?

َ= َوالَّذِينOnlar ki
َ=يُ َم ِس ُكونsımsıkı sarılırlar
ب
ِ =بِ ْال ِكتَاKitaba = َوأَقَا ُمواve kılarlar
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = ِإنَّاelbette biz
ضي ُع
ِ ُن,,= َلzayi etmeyiz =أ َ ْج َرecrini
َص ِل ِحين
ْ = ْال ُمiyiliğe çalışanların

Onlar ki, Kitab´a sımsıkı sarılırlar
ve namazı
kılarlar! Hiç
kuşkusuz
biz iyi amel
işleyenlerin
mükâfatını
kayba uğratmaksızın
tam olarak
veririz.

= َوإِ ْذhani =نَت َ ْقنَاkaldırmıştık
= ْال َج َب َلdağı =فَ ْوقَ ُه ْمüzerlerine
ُ =bir gölge
ُ= َكأَنَّهsanki gibi ظلَّة
َ = َوsanmışlardı ُ=أَنَّهonlar
ظنُّوا
بِ ِه ْم..= َواقِعüstlerine düşecek
= ُخذُواtutun = َماşeyi (Kitabı)
=آت َ ْينَا ُك ْمsize verdiğim =بِقُ َّوةkuvvetle
= َوا ْذ ُك ُرواve hatırlayın
فِي ِه..= َماiçinde olanı =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=تَتَّقُونkorunursunuz

Hani o dağı
(Tur Dağı´nı) başları üzerine
çıkarmıştık,
onlar dağın
üzerlerine
düşeceğini
sanmışlardı.
Bu durumda
kendilerine
«Size verdiğimiz Kitab´a sımsıkı sarılınız
ve içindeki
mesajları
sürekli aklınızda tutunuz.

= َوإِ ْذhani َ=أ َ َخذalmış = َرب َُّكRabbin
بَنِي,,= ِم ْنoğullarından =آدَ َمAdem
ُ ,,= ِم ْنbellerinden
ور ِه ْم
ِ ظ ُه
=ذ ُ ِريَّتَ ُه ْمzürriyetlerini
= َوأ َ ْش َهدَ ُه ْمve şahid tutmuştu
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,علَ ٰى
َ =onları kendilerine
ُ=أَلَ ْستben değil miyim?
=بِ َر ِب ُك ْمsizin Rabbiniz =قَالُواdediler
=بَلَ ٰىevet ش ِه ْدنَا
َ =şahidiz
تَقُولُوا,,=أ َ ْنdemeyesiniz = َي ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =إِنَّاbiz = ُكنَّاidik
 ٰ َهذَا,,ع ْن
َ =bundan َ=غَافِلِينhabersiz

Hani Rabbin, Ademoğulları´ndan onların bellerinden soylarını dışarı
aldı ve Ben
sizin Rabbiniz değil
miyim? diyerek kendilerini birbirine şahit
tutmuştu da
onlar da
«Evet şahidiz» demişlerdi. Allah
kıyamet günü şöyle diyemeyesiniz diye bunu böyle
yaptı; «bizim bundan
haberimiz
yoktu.»

Ve kitaba o
sımsıkı sarılanlarla namazı dosdoğru ve devamlı yerine
getirenler(i
elbette ödüllendireceğiz);
dürüst ve erdemli olmayı
benimseyen
ve bunu
öğütleyen
kimselerin
hakkını elbette ziyan
etmeyeceğiz!
Ve Sina Dağını, adeta
bir gölge gibi
İsrailoğullarının tepesinde salladığımız ve onların da dağın
üzerlerine yıkılacağını
düşündükleri
zaman (onlara dememiş
miydik:) Size
bahşettiğimiz
kitaba sıkıca
sarılın ve
onun içindekileri aklınızda iyi tutun,
ki Allaha karşı sorumluluk
bilincine erişesiniz?
Ve senin
rabbin, her
ne zaman
Ademoğullarının sulblerinden onların soylarını
çıkaracak olsa, onları
kendileri
hakkında tanıklık etmeye
çağırır: Ben
sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar,
cevaben: Elbette! derler,
Buna tanıklık
ederiz! (Bunu, böylece
hatırlatıyoruz
ki) Kıyamet
Gününde,
Doğrusu, bizim bundan
haberimiz
yoktu demeyesiniz,

=أ َ ْوyahut =تَقُولُواdemeyesiniz
= ِإنَّ َماşüphesiz =أ َ ْش َر َكortak koştu
=آ َبا ُؤنَاbabalarımız
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
= َو ُكنَّاbiz de olduk ً=ذ ُ ِريَّةbir nesil
 َب ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنonlardan sonra gelen
=أَفَت ُ ْه ِل ُكنَاbizi helak mı ediyorsun?
=بِ َماyüzünden =فَعَ َلyaptıkları
َ= ْال ُمب ِْطلُونiptal edenlerin

´Ya da şöyle diyemeyesiniz diye;
«Vaktiyle
atalarımız
müşrik olmuşlardı,
biz onlardan
sonra gelen
kuşaklardık,
bizi eğri yola sapanların yaptıklarından dolayı mı
mahvedeceksin?»

yahut: Aslında, önce (biz
değil,) atalarımızdı Allahtan başkasına tanrısal
nitelikler yakıştıranlar;
biz sadece
onların izinden yürüyen
bir kuşağız;
öyleyse, batılı ihdas
edenlerin işlediklerinden
dolayı bizi mi
helak edeceksin? demeyesiniz.

= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
ص ُل
ِ َ=نُفbiz açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْليَاayetleri
= َولَ َعلَّ ُه ْمartık herhalde
َ= َي ْر ِجعُونdöner(yola gelir)ler

İşte ayetlerimizi böyle
ayrıntılı biçimde anlatıyoruz, ola
ki, doğru
yola dönerler.

= َواتْ ُلoku علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
َ =نَ َبأhaberini =الَّذِيki
ُ=آت َ ْينَاهkendisine verdik
=آيَاتِنَاayetlerimizi
سلَ َخ
َ =فَا ْنsıyrıldı, çıktı = ِم ْن َهاonlardan
ُ=فَأَتْ َب َعهonu peşine taktı
َ ش ْي
َّ =الşeytan َ=فَ َكانböylece oldu
ُ ط
ان
َ ْالغَا ِوين.. َ= ِمنazgınlardan

Onlara şu
adamın olayını anlat:
Adama
ayetlerimizi
sunduk, fakat o onların içinden
sıyrılıp çıktı.
Arkasından
onu şeytan
peşine taktı
da azgınlardan oldu.

İşte Biz de
bu ayetleri
böyle açık
açık dile getiriyoruz ki
(günah işlemiş olanlar)
belki (Bizden
yana) dönerler.
Ve kendisine
mesajlarımızı
lütfettiğimiz
halde onları
bir kenara
atan kimsenin başına
gelecek olanı
anlat onlara:
Şeytan yetişip yakalar
onu ve o da,
başka niceleri gibi, vahim
bir sapışla
sapıp gider.

= َولَ ْوşayet = ِشئْنَاdileseydik
ُ=لَ َرفَ ْعنَاهelbette onu yükseltirdik
= ِب َهاonlarla (ayetlerle) ُ= َو ٰلَ ِكنَّهfakat o
َ=أ َ ْخلَدsaplandı ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=إِلَىyere
= َواتَّبَ َعve peşine düştü
ُ=ه ََواهhevesinin ُ=فَ َمثَلُهonun durumu

Eğer dileseydik bu
ayetler aracılığı ile
onun düzeyini yükseltirdik, fakat
o yere saplandı kaldı.
Onun durumu üstü-
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İmdi, Biz
eğer dileseydik, onu
ayetlerimizle
yüceltir, üstün kılardık:
fakat o hep
dünyaya sarıldı ve yalnızca kendi
arzu ve he-

Onlar ki;
kitaba
sımsıkı
sarılırlar
ve namazı dosdoğru kılarlar. Elbette Biz,
ıslah
edenlerin
mükafatını zayi´
etmeyiz.

Hani, Biz
dağı
üzerlerine
gölgelik
gibi kaldırmıştık
da, onlar
tepelerine
düşecek
sanmışlardı. Size
verdiğimizi kuvvetle tutun. Ve
onda olanı düşünün ki;
sakınasınız.

Hani
Rabbın;
ademoğullarının
sülbünden soyunu çıkarmış ve
kendilerini nefislerine şahid
tutmuş.
Ben, sizin
Rabbınız
değil miyim? demişti. Onlar da
demişlerdiki: Evet,
biz buna
şahidiz.
Kıyamet
günü: Bizim bundan haberimiz
yoktu,
demeyesiniz.
Veya daha önce
sadece
atalarımız
şirk koşmuştu,
biz ise
onların
ardından
gelen bir
nesiliz,
bizi batıl
işleyenlerin yaptıkları yüzünden
helak
eder misin? demeyesiniz.
İşte Biz
ayetleri
böyle
uzun
uzadıya
açıklarız.
Belki dönerler diye.
Kendisine
ayetlerimizi verdiğimiz
halde, onlardan
sıyrılan
ve şeytanın arkasına taktığı sonunda da
azgınlardan olan
o kimsenin haberini anlat.
Dileseydik onu,
bununla
yükseltirdik. Fakat
o; yere
saplandı
ve hevesine uydu. Artık
onun hali;
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= َك َمث َ ِلdurumuna benzer
ب
ِ = ْال َك ْلşu köpeğin
ت َ ْح ِم ْل,,=إِ ْنvarsan da علَ ْي ِه
َ =üstüne
ْ =يَ ْل َهdilini sarkıtıp solur =أ َ ْوveyahut
ث
ُ=تَتْ ُر ْكهonu bıraksan da
ْ = َي ْل َهdilini sarkıtıp solur
ث
= ٰذَ ِل َكişte budur = َمثَ ُلdurumu
= ْالقَ ْو ِمtoplumların
 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayan
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi ص
ُ =فَا ْقanlat
ِ ص
ص
َ ص
َ َ= ْالقbu kıssayı =لَ َعلَّ ُه ْمbelki
َ= َيت َ َف َّك ُرونdüşünürler

ne varsan
da, kendi
haline bıraksan da
dilini sarkıtıp hırlayarak soluyan
köpeğin durumu gibidir. İşte
ayetlerimizi
yalanlayanların durumu budur.
Bu hikâyeyi
onlara anlat, ola ki,
üzerinde
düşünürler.

سا َء
َ =ne kötüdür = َمث َ ًَلdurumu
= ْالقَ ْو ُمtopluluğun
 َكذَّبُوا.. َ=الَّذِينyalanlayan
= ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizi
س ُه ْم
َ ُ= َوأ َ ْنفve kendilerine de
ْ َي..= َكانُواzulmeden
َظ ِل ُمون

Ayetlerimizi
yalanlayan
ve kendilerine zulmeden toplumun durumu ne kötü
bir örnektir.

= َم ْنkime =يَ ْه ِدyol gösterirse
َّ =Allah =فَ ُه َوişte odur
ُاّٰلل
= ْال ُم ْهتَدِيyolu bulan = َو َم ْنkimi de
ض ِل ْل
ْ ُ=يsaptırırsa
=فَأُو ٰلَئِ َكişte onlardır
َ ْالخَا ِس ُرون,,= ُه ُمziyana uğrayanlar

veslerinin
peşinden gitti. Bu bakımdan, böyle
birinin durumu (kışkırtılan) bir köpeğin durumu gibidir:
öyle ki, onun
üzerine korkutarak varsan da dilini
sarkıtıp hırlar, kendi haline bıraksan
da. Bizim
ayetlerimizi
yalanmaya
kalkan kimselerin hali
işte böyledir.
Öyleyse, bu
kıssayı anlat,
ki belki derin
derin düşünürler.
Ayetlerimizi
yalanlamaya
kalkan toplumun hali ne
kötüdür:
çünkü işledikleri haksızlıklar (sadece) kendilerini yıkıma
götürür.

o köpeğin
hali gibidir ki, üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur,
kendi haline bıraksan da
dilini sarkıtıp solur. İşte
ayetlerimizi yalanlayan
kavmin
hali böyledir.
Sen, kıssayı anlat. Belki
düşünürler.

Allah kimi
doğru yola
iletirse o
doğru yolda
olur, kimleri
saptırırsa
işte onlar,
hüsrana uğrayanlardır.

Allah kime
yol gösterirse, gerçekten doğru yola erişen işte
odur: Onun
sapıklık içinde bıraktığı
kimselere
gelince, büyük kayıp
içinde olanlar
da işte böyleleridir!

= َولَقَ ْدandolsun =ذَ َرأْنَاyarattık
= ِل َج َهنَّ َمcehennem için يرا
ً = َك ِثbirçok
 ْال ِج ِن.. َ= ِمنcin اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insan
=لَ ُه ْمvardır =قُلُوبkalbleri
َيَ ْفقَ ُهون..= َلfakat anlamazlar
= ِب َهاonlarla = َولَ ُه ْمvardır
=أ َ ْعيُنgözleri
َْص ُرون
ِ يُب..= َلfakat görmezler
= ِب َهاonlarla = َولَ ُه ْمvardır
=آذَانkulakları
َيَ ْس َمعُون..= َلfakat işitmezler
=بِ َهاonlarla =أُو ٰلَئِ َكişte onlar
= َك ْاْل َ ْن َع ِامhayvanlar gibidir = َب ْلhatta
ض ُّل
َ َ أ..= ُه ْمdaha da sapık
=أُو ٰلَئِ َكve işte = ُه ُمonlardır
َ= ْالغَافِلُونgafiller

Andolsun ki,
birçok cini
ve insanı
cehennemlik olarak
yarattık.
Onların
kalpleri var.
Fakat anlamazlar,
gözleri var,
fakat görmezler, kulakları var,
fakat işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler.
Hatta hayvanlardan
da sapıktırlar. Onlar
gaflet içindedirler.

Gerçek şu ki,
Biz, cehennem için,
kalpleri olup
da gerçeği
kavrayamayan, gözleri
olup da göremeyen, kulakları olup
da işitmeyen
görünmez
varlıklardan
ve insanlardan çok canlar ayırmışızdır. Hayvan sürüsü
gibidir bunlar; hayır hayır, doğru yolu kavramakta onlardan
da aşağı:
Körcesine
dalıp gitmiş
olanlar işte
böyleleridir.

Allah; kimi hidayete erdirirse;
odur hidayete
eren. Kimi de
saptırırsa;
işte onlardır
hüsrana
uğrayanların kendileri.
Andolsun
ki; Biz
cinn ve
insanlardan bir
çoğunu
cehennem için
yarattık.
Onların
kalbleri
vardır;
anlamazlar, gözleri vardır;
görmezler, kulakları vardır; duymazlar.
Onlar;
hayvanlar
gibidirler,
hatta daha da sapıktırlar.
İşte onlar;
gafillerin
kendilerdir.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır = ْاْل َ ْس َما ُءisimler
ّٰلل
= ْال ُح ْسن َٰىen güzel
ُ =فَا ْدo halde O’na dua edin
ُعوه
=بِ َهاonlarla = َوذَ ُرواve bırakın
َي ُْل ِحد ُون,, َ=الَّذِينeğriliğe sapanları
= ِفيhakkında =أ َ ْس َما ِئ ِهO’nun isimleri
َسي ُْجزَ ْون
َ =onlar cezasını çekeceklerdir
َيَ ْع َملُون,, َكانُوا,,= َماyaptıklarının

En güzel
isimler Allah´ınkilerdir
. O´na o
isimler ile
dua ediniz.
O´nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları sapıklıkları ile başbaşa bırakınız. Onlar
yaptıklarının
cezasını
ilerde çekeceklerdir.

= َو ِم َّم ْنvardır
= َخلَ ْقنَاyarattıklarımız içinde
=أ ُ َّمةbir ümmet de
َ=يَ ْهدُونdoğruya götüren
ق
ِ = ِب ْال َحhak ile = َو ِب ِهve onunla
َ=يَ ْع ِدلُونadalet yapan

Yarattığımız
insanlar
içinde başkalarını
hakka ileten
ve hakka
uygun, adil
hükümler
veren bir
kesim varılır.

Yetkinlik ve
kusursuzluğa
dair nitelikler
(yalnızca) Allaha aittir.
Öyleyse, bu
niteliklerle artık yalnız Allahı çağırın.
Ve Onun niteliklerinin
anlamını
eğip büken
kimselerden
uzak durun:
Böyleleri yapıp ettiklerinden ötürü er
geç cezalandırılacaklardır!
Yarattıklarımız arasında
(başkalarına)
doğru yolu
gösteren ve
onun ışığında adaletle
davranan insanlar da
vardır.
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Ayetlerimizi Ama ayetle َكذَّبُوا,, َ= َوالَّذِينyalanlayanları
yalanlayan- rimizi yalanları hiç far- lamaya kal=بِآيَاتِنَاayetlerimizi
kına varma- kışan kimseyacakları lere gelince;
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم
=yavaş
yavaş
helake
yakla
َ
biçimde ya- onları, ne
ُ  َحي,,= ِم ْنyerden
ştıracağız ْث
vaş yavaş olup bittiğinkötü akıbet- den haberleri
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلhiç bilmeyecekleri
lerine yak- olmadan
,,
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laştıracağız. adım adım
alçaltacağız:
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= َوأ ُ ْم ِليmühlet veriyorum =لَ ُه ْمonlara
= ِإ َّنşüphesiz = َك ْيدِيbenim tuzağım
..

..

..

Onlara
mühlet veririm. Çünkü
benim tuza-

çünkü onları
bir süre kendi hallerine
bıraksam bi-

Ayetlerimizi yalanlayarak kendilerine
zulmeden
kavmin
misali ne
kötüdür.

En güzel
isimler Allah´ındır.
Öyleyse
O´na
bunlarla
dua edin.
O´nun
isimleri
konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar, yaptıklarının
cezalarını
göreceklerdir.
Yarattıklarımızdan öyle
bir ümmet
vardır ki;
onlar
hakkı
gösterirler
ve onunla
adaleti
uygularlar.
Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; Biz,
onları
bilmeyecekleri
noktadan
derece
derece
helake
yaklaştırırız.
Ben, onlara mühlet veririm. Mu-
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= َم ِتينsağlamdır
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 َيتَفَ َّك ُروا,,=أ َ َولَ ْمdüşünmediler mi ki
= َماyoktur اح ِب ِه ْم
ِ ص
َ = ِبarkadaşlarında
 ِجنَّة,,= ِم ْنhiçbir delilik هُ َو,,=إِ ْنo
= ِإ َّلancak =نَذِيرbir uyarıcıdır
= ُم ِبينapaçık
,,

,,

,,

,,

,,
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ğım sağlamdır.

le, bilin ki
Benim ince
tertibim çok
sağlamdır!

hakkak ki
Benim
düzenim
çetindir.

Düşünmüyorlar mı ki,
arkadaşları
Muhammed´in deli
olması sözkonusu değildir. O sadece açık
bir uyarıcıdır.

Peki (çocukluğundan beri tanıdıkları)
(bu) arkadaşlarında cinnetten eser
olmadığı hiç
mi akıllarına
gelmiyor.
Oysa, o sadece açıktan
açığa uyaran
biri.
Peki, (Allahın) göklerdeki ve yerdeki mutlak
egemenliğini,
yarattığı bütün o nesneleri hiç gözönüne almıyorlar mı? Ve
(sormuyorlar
mı kendilerine) ya vakit
erişip ecelleri
gelmişse?
Artık bundan
sonra, başka
hangi habere
inanacaklar?

Düşünmüyorlar
mı ki; arkadaşlarında hiçbir delilik
yoktur. O,
ancak
apaçık bir
uyarıcıdır.

Allahın sapıklık içinde
bıraktığı kimseler için yol
gösterici yoktur. Allah, onları körcesine
sağa sola
sendeleyip
dururken o
kurumlu azgınlıkları
içinde bırakacaktır.
(Ey Peygamber), sana Son Saatten soracaklar, ne zaman gelip
çatacak? diye. De ki:
Doğrusu,
buna dair
gerçek bilgi
ancak Rabbimin katındadır. Onun
vaktini Ondan başka
açığa vuracak kimse de
yoktur. (O
Saat) göklere
ve yere bütün ağırlığıyla çökecek
ve sizi mutlaka umulmadık bir
anda yakalayacak. Sana
sanki bu
(sırr)ın ısrarla peşine
düşmekle
belli-belirsiz
içsel bir bilgi
elde etmiş
olman mümkünmüş gibi
soracaklar.
De ki: Ona
dair gerçek
bilgi ancak
Allah katındadır; ne var
ki, insanların
çoğu (bundan) habersizdir.
(Ey Peygamber) de
ki: Allah dilemedikçe,
kendime bir
yarar sağlamak ya da
kendimden
bir zararı
uzaklaştırmak benim
elimde değil.
Eğer insan
kavrayışının
ötesinde olanı bilseydim,
muhakkak ki,
bahtiyarlık
adına ne
varsa ondan
payıma daha
çoğu düşerdi
ve kötülük
asla yaklaşamazdı bana. (Ama)
ben sadece
bir uyarıcıyım ve inanan bir topluma iyi haberler getiren
müjdeci.

Kimi, Allah saptırırsa; onu
doğru yola götürecek yoktur. O,
bunları
taşkınlıkları içinde
serseri bir
halde bırakır.

Göklerin ve
ُ  َي ْن..=أ َ َولَ ْمbakmadılar mı?
ظ ُروا
yerin görkemli meَ
ُ
ت
ِ  َملكو..=فِيmelekutuna
kanizmasını, Allah´ın
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
yaşattığı
َ
ْ
ض
ر
اْل
و
=ve
yerin
ا
م
و
=ve
her şeyi ve
ِ ْ َ
َ َ
ecellerinin
َ= َخلَقyarattığı ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
gerçekten
yaklaşmış
ش ْيء
َ ..= ِم ْنşeylere = َوأ َ ْنve
olabileceğini düşünس ٰى
َ =belki de
َ ع
müyorlar
َ
ُ
َ
ْ
َيَكون..=أنolabileceğine =ق ِدmuhakkak mı?
Kur´an´dan
َ
ُ
hangi
ْ
ب
َ =اقت َ َرyaklaşmış =أ َجل ُه ْمecellerinin sonra
söze inanacaklar?
ِ =فَ ِبأَيpeki hangi = َحدِيثsöze
ُ= َب ْعدَهbundan sonra
َ=يُؤْ ِمنُونinanacaklar
..

..

..

..

..

..
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= َم ْنkimi ض ِل ِل
ْ ُ=يsaptırırsa
َّ =Allah =فَ ََلartık olmaz
ُاّٰلل
ِي
َ =هَادyol gösteren ُ=لَهonun için
= َو َيذَ ُر ُه ْمve bırakır onları
ُ ,,=فِيazgınlıkları içinde
ط ْغيَا ِن ِه ْم
َ=يَ ْع َم ُهونbocalayıp dururlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Allah´ın
saptırdığı
kulu hiç
kimse doğru
yola iletmez. O sapıkları, azgınlıklar
içinde debelenmeye bırakır.

Sana kıya=يَسْأَلُون ََكsana soruyorlar
met anı
hakkında
ع ِة
َّ ال..ع ِن
َ سا
َ =saat(in)den
sorarlar, ne
zaman gelip
َ=أَيَّانne zaman diye
çatacak diساهَا
ye. De ki,
َ = ُم ْرgelip çatması =قُ ْلde ki
«onun bilgi=إِنَّ َماancak = ِع ْل ُم َهاonun bilgisi
si rabbimin
tekelindedir.
َ= ِع ْندyanındadır = َر ِبيRabbimin
Vakti gelince, onu
يُ َج ِلي َها..= َلOnu açığa çıkaramaz
gerçekleştiaçığa çıْ
َّ
= ِل َوقتِ َهاtam zamanında =إِلbaşkası rip
karacak
ْ َ=ثَقُلO ağır gelmiştir olan
 = ُه َوO’ndan ت
O´dur.»
Göklerin ve
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklere de
yerin ağırlıض
ğını kaldıِ = َو ْاْل َ ْرyere de
ramayacağı
تَأْتِي ُك ْم..= َلO size gelecektir = ِإ َّلancak bu olay başınıza ansıً=بَ ْغتَةansızın
zın gelecektir. Sanki
= َيسْأَلُون ََكsana soruyorlar
sen bu koَ
nuyu sürekli
َّ
= َكأن َكsanki sen
kurcalıyor= َح ِفيbiliyormuşsun gibi ع ْن َها
َ =onu muşsun gibi, sana onu
=قُ ْلde ki = ِإنَّ َماmuhakkak
soruyorlar.
De ki;
= ِع ْل ُم َهاonun bilgisi َ= ِع ْندyanındadır «onun bilgiAllah´ın
ِ َّ =Allah’ın = َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َرçoğu sitekelindedir,
اّٰلل
fakat insanاس
ِ َّ=النinsanların
ların çoğu
bu gerçeği
َ َي ْعلَ ُمون..= َلbilmezler
bilmezler.»
..
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=قُ ْلde ki ُأ َ ْم ِلك,,= َلben sahip değilim
= ِلنَ ْف ِسيkendime =نَ ْفعًاne bir faydaya
ض ًّرا
َ ,,= َو َلne de bir zarara = ِإ َّلbaşka
شَا َء,,= َماdilediğinden ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
= َولَ ْوeğer أ َ ْعلَ ُم,, ُ= ُك ْنتbilseydim
ْب
َ = ْالغَيgaybı
ُ= َل ْست َ ْكث َ ْرتelbette çok elde ederdim
 ْال َخي ِْر,, َ= ِمنhayır (mal ve mülk)
ي
َّ  َم,,= َو َماbana dokunmamıştır
َ ِسن
سو ُء
ُّ =الkötülük أَنَا,,= ِإ ْنben
= ِإ َّلsadece =نَذِيرbir uyarıcı
= َوبَ ِشيرve müjdeleyiciyim
= ِلقَ ْومbir kavim için َ=يُؤْ ِمنُونinanan
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,
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İbn Kesir

De ki; ben
kendime,
Allah´ın dilediğinden
başka bir
yarar ya da
zarar dokunduracak
güçte değilim. Eğer
görünmeyeni, gaybı
bilseydim,
daha çok
iyilik elde
ederdim. Ve
başıma hiçbir kötülük
gelmezdi.
Ben sadece
müminler
toplumuna
seslenen bir
uyarıcı ve
müjdeciyim.

Onlar;
göklerin
melekutuna, Allah´ın yarattığı
herhangi
bir şeye
ve ecellerinin yaklaşmış
olması ihtimaline
hiç bakmazlar
mı? Bundan sonra
artık hangi söze
inanacaklar?

Sana kıyametin
ne zaman
gelip çatacağını
soruyorlar. De ki:
Onun bilgisi, ancak Rabbımın katındadır.
Onun
vaktini
kendisinden başkası açıklayamaz.
Onun
ağırlığını
gökler de,
yer de
kaldıramaz. O,
size ansızın gelir.
Sen, onu
biliyormuşsun
gibi sana
soruyorlar. De ki:
Onun bilgisi ancak
Allah katındadır.
Fakat insanların
çoğu bilmezler.

De ki:
Ben,
kendime
Allah´ın
dilediğinden başka ne
fayda verebilirim,
ne de zarar. Eğer
ben, gaybı bileydim; daha
çok hayır
yapmak
isterdim.
Ve bana,
hiç bir fenalık da
dokunmazdı.
Ben, sadece
iman
eden bir
kavme
uyarıcı ve
müjdeciyim.
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İbn Kesir

sizi bir Sizi (hepinizi) O´dur, siالَّذِي..= ُه َوO’dur ki = َخلَقَ ُك ْمsizi yarattı Otekki,kişiden
bir tek can- zi tek bir
türetti,
o
tek
dan yaratan, nefisten
نَ ْفس..= ِم ْنnefisten احدَة
و
=bir
tek
ِ َ
kişinin be- Ve (sevgiyle) yaratan
raberliğinde kadına mey- ve ondan
= َو َجعَ َلvar eti = ِم ْن َهاondan
huzura ere- letsin diye
da gönlüceği eşini ona kendi
nün ısı=زَ ْو َج َهاeşini
de kendi
özünden eş nacağı
َ(= ِل َي ْس ُكنgönlü) sükûn bulsun diye
özünden
var edip çı- eşini vayarattı, eşini karan Odur. reden.
= ِإلَ ْي َهاonunla
kucaklayıp Öyle ki, o
Eşini örsarınca,
haeşini
kucaktüp bürüَّ َتَغ..=فَلَ َّماeşini sarıp örtünce
شاهَا
fif bir yük layınca, eşi yünce; o,
(ilkin) hafif bir hafif bir
ْ َ(= َح َملeşi) yüklendi = َح ْم ًَلbir yük yüklendi.
ت
Onu bir sü- yük yüklenir yük yükْ =فَ َم َّرgezdirdi = ِب ِهonu re taşıdı, ve taşır o yü- lendi ve
= َخ ِفيفًاhafif ت
sonra yükü kü. Sonra
onunla bir
ْ َأَثْقَل..(=فَلَ َّماyükü) ağırlaşınca
ağırlaşınca, (kadın) gün müddet
ت
eşler birlikte gelip (çocu- gider geع َوا
«eğer bize ğun yüküyle) lirdi. Niَ َ=دikisi beraber dua ettiler
sağlıklı bir iyice ağırla- hayet
اّٰلل
çocuk verir- şınca, her
ağırlaşınَ َّ =Allah’a = َربَّ ُه َماRableri
sen,
kesinikisi
birden
ca; karı
=لَ ِئ ْنeğer =آت َ ْيتَنَاbize verirsen
likle sana Allaha, Rab- koca
şükreden- lerine yalva- Rabbları
صا ِل ًحا
َ =iyi güzel (bir çocuk)
lerden olu- rırlar: Bize olan Alruz» diye gerçekten
lah´a:
=لَنَ ُكون ََّنelbette oluruz
Allah´a dua kusursuz bir Eğer bize
ettiler.
(çocuk) bah- salih bir
َّ ال.. َ= ِمنşükredenlerden
َشا ِك ِرين
..
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şedersen,
muhakkak ki
sana şükreden kimselerden olacağız!
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Fakat Allah Ama ne zaآتَا ُه َما,,=فَلَ َّماfakat (Allah) verince
onlara sağ- man ki O,
lıklı bir ço- kendilerine
صا ِل ًحا
=iyi
,güzel
(bir
çocuk)
َ
cuk verince, kusursuz bir
kendilerine (çocuk) bahَ= َجعََلbaşladılar ُ =لَهO’na
Allah tara- şeder, heُ =ortaklar koşmağa =فِي َماşeyde fından veri- men tutup
ش َر َكا َء
len bu ço- Onun bah=آتَا ُه َماkendilerine verdiği
cuk üzerin- şettiği şeyin
de Allah´a dünyaya
=فَتَعَالَىyücedir ُاّٰلل
َّ =Allah ise
ortak koştu- gelmesinde
lar. Oysa Ondan başla
ع َّما
َ =şeylerden
Allah onla- güçlere de
rın koştuğu bir paye yaَ=يُ ْش ِر ُكونonların ortak koştukları
ortaklardan kıştırmaya
,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

,,

,,
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,,

münezzeh- kalkarlar!
tir.
Oysa, Allah,
uluhiyetinde
Ona ortak
koştukları
her şeyden,
herkesten
çok yücedir.
Hiçbir şey Peki, bunlar
yaratmahiçbir şey yayan, kendi- ratmayan,
leri birer ya- tersine kenratık olan dileri yaratılvarlıkları Al- mış bulunan
lah´a ortak varlıklara mı
koşuyorlar? Allahla birlikte tanrılık yakıştırıyorlar?
Oysa bu
Ne onlara ne
düzmece de kendi
ortaklar, ne kendilerine
onlara yar- bir yardımda
dım edebi- bulunamayalirler, ne de cak olan varkendilerine lıklara mı?
yardım
edebilirler.

َ=أَيُ ْش ِر ُكونortak mı koşuyorlar?
 َي ْخلُ ُق.. َل..= َماyaratmayan
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey = َو ُه ْمkendileri
َ=ي ُْخلَقُونyaratılan şeyleri
..

..

..

..

..
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َيَ ْستَ ِطيعُون,,= َو َلgüçleri yetmez
=لَ ُه ْمonlara ص ًرا
ْ َ=نyardım etmeye
س ُه ْم
َ ُأ َ ْنف,,= َو َلne de kendilerine
َص ُرون
ُ =يَ ْنyardım edebilirler
,,
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,,

,,

,,
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= َوإِ ْنşayet
عو ُه ْم
ُ =ت َ ْدonları çağırsanız
 ْال ُهدَ ٰى..= ِإلَىdoğru yola
 َيت َّ ِبعُو ُك ْم..= َلsize uymazlar
س َواء
َ =sizin için
َ =birdir علَ ْي ُك ْم
ع ْوت ُ ُمو ُه ْم
َ َ=أَدha onları çağırmışsınız
=أ َ ْمha َامتُون
ِ ص
َ ..=أ َ ْنت ُ ْمsusmuşsunuz

Eğer onları
doğru yola
çağırırsanız
size uymazlar; onları
çağırsanız
da karşılarında suskun dursanız da sizin
için birdir.

=إِ َّنşüphesiz
َت َ ْدعُون,, َ=الَّذِينyalvardıklarınız da
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
= ِعبَادkullardır =أ َ ْمثَالُ ُك ْمsizler gibi
عو ُه ْم
ُ =فَا ْدçağırın onları da
=فَ ْل َي ْست َ ِجيبُواcevap versinler =لَ ُك ْمsize
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru

Allah´ın dışındaki yalvardıklarınız
tıpkı sizin
gibi birer
kul, birer
yaratıkdırlar. Eğer
onlara ilişkin düşünceniz doğru
ise, çağırın
onları da,
size karşılık
versinler
bakalım.

=أَلَ ُه ْمonların var mı? =أ َ ْر ُجلayakları
ُ =يَ ْمyürüyecekleri =أ َ ْمyada
بِ َها.. َشون
=لَ ُه ْمvar mı? =أَيْدelleri
ُ = َيب ِْطtutacakları =أ َ ْمyoksa
 ِب َها.. َشون
=لَ ُه ْمvar mı? =أ َ ْعيُنgözleri
بِ َها.. َْص ُرون
ِ =يُبgörecekleri =أ َ ْمyahut
=لَ ُه ْمmı var? =آذَانkulakları
بِ َها.. َ=يَ ْس َمعُونişitecekleri =قُ ِلde ki
عوا
ُ =ا ْدçağırın
ُ =ortak(koştuk)larınızı
ش َر َكا َء ُك ْم
=ث ُ َّمsonra ُون
ِ = ِكيدbana tuzak kurun
ون
ِ ت ُ ْن ِظ ُر..=فَ ََلhaydi hiç göz açtırmayın

Onların yürüyecek
ayakları mı
var, tutacak
elleri mi var,
görecek
gözleri mi
var, yoksa
işitecek kulakları mı
var? De ki,
Allah´a koştuğunuz ortakları çağırınız, sonra
hiç göz açtırmaksızın
bana karşı
tuzak kurunuz.

..

..

..

..

..

..

7.
194

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

7.
195

..

..

..

..

..

..

..

..

..

bana
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Yol göstermeleri için
yakarsanız
size cevap
verecek durumda olmayan varlıklara
mı? Onlara
ister yakarın,
ister karşılarında susun,
sizin için fark
eden bir şey
olmaz.
Allahtan
başka çağırıp, sığındığınız şeylerin
hepsi, hiç
şüphe yok ki
tıpkı sizler
gibi yaratılmış varlıklardır: eğer
doğru sözlü
kimselerdenseniz, haydi
onları çağırın
da dualarınıza icabet etsinler!
Yürüyecek
ayakları mı
var peki onların? Tutacak elleri mi?
Görecek
gözleri, işitecek kulakları
mı var? De
ki: Haydi, Allaha ortak
olarak gördüğünüz bütün o varlıkları çağırın,
bana karşı
elinizden geleni ardınıza
koymayın ve
böylece bana
göz açtırmayın!

çocuk verirsen andolsun ki
şükredenlerden
oluruz,
diye dua
ettiler.
Allah onlara salih
bir çocuk
verince;
kendilerine verdiği
şey hakkında Allah´a ortaklar
koştular.
Allah, onların ortak
koştukları
şeyden
münezzeh tir.

KendileriyaratılmışkenBir şey
yaratamayan
şeyleri mi
ortak koşuyorlar?
Halbuki
bunlar; ne
onlara
yardım
edebilir,
ne de
kendilerine bir
yardımları
olabilir.
Onları
doğru yola çağırsanız da,
size uymazlar.
Çağırmanız da,
susmanız
da onlar
için birdir.

Allah´tan
başka
taptıklarınız da sizin gibi
kullardır.
Eğer sadıklardan
iseniz;
haydi onları çağırın da size karşılık versinler.
Onların
ayakları
var mıdır
ki onunla
yürüsünler? Elleri
var mıdır
ki onunla
tutsunlar?
Gözleri
var mıdır
ki onunla
görsünler? Kulakları var
mıdır ki
onunla
işitsinler?
De ki:
Çağırın
ortaklarınızı da,
elinizden
gelirse,
bana tu-
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zak kurun
ve göz
açtırmayın.
7.
196

7.
197

= ِإ َّنmuhakkak ي
َ = َو ِل ِيbenim velim
َّ =Allah’tır ن ََّز َل,,=الَّذِيindiren
ُاّٰلل
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı = َو ُه َوO
=يَتَ َولَّىyönetir َصا ِل ِحين
َّ =الiyileri
,,

,,

َت َ ْدعُون.. َ= َوالَّذِينyalvardıklarınız ise
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
َ َي ْست َ ِطيعُون..= َلgüçleri yetmez
ص َر ُك ْم
ْ َ=نsize yardım etmeye
س ُه ْم
َ ُأ َ ْنف..= َو َلne de kendilerine
َص ُرون
ُ = َي ْنyardım edebilirler
..

..

..

..

..

..

..

..

Benim dostum, koruyucum Kitab´ı
(Kur´an´ı)
indiren Allah´tır. O iyileri dost
edinir, koruması altında tutar.
O´nun dışındaki yalvardıklarınız
ne size yardım edebilirler, ne de
kendilerine
yardım
edebilirler.

..

7.
198

= َو ِإ ْنeğer عو ُه ْم
ُ =ت َ ْدonları çağırsanız
 ْال ُهدَ ٰى,,= ِإلَىhidayete
يَ ْس َمعُوا,,= َلişitmezler
= َوت َ َرا ُه ْمgörürsün
ُ = َي ْنbaktıklarını = ِإلَي َْكsana
َظ ُرون
= َو ُه ْمoysa onlar
َْص ُرون
ِ يُب,,= َلgörmezler

Eğer onları
doğru yola
çağırırsanız
işitmezler,
onları sana
bakar gibi
görürsün,
fakat görmezler.

= ُخ ِذal = ْالعَ ْف َوaffı = َوأْ ُم ْرemret
ف
ِ =بِ ْالعُ ْرiyiliği
ض
ْ = َوأَع ِْرaldırış etme
َ ْال َجا ِهلِين..ع ِن
َ =cahillere

Affı, kolaylaştırmayı
prensip
edin, iyi
olanı emret
ve cahillere
aldırış etme!

= َو ِإ َّماne zaman
=يَ ْنزَ َغنَّ َكseni dürtüklerse
َ ش ْي
َّ ال,, َ= ِمنşeytandan
ان
ِ ط
=ن َْزغbir kötü düşünce =فَا ْست َ ِع ْذsığın
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a ُ= ِإنَّهçünkü O
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم

Eğer şeytandan gelen bir
dürtmeye,
bir kışkırtmaya uğrayacak olursan Allah´a
sığın. Çünkü O, her
şeyi işiten
ve her şeyi
bilendir.

= ِإ َّنşüphesiz
اتَّقَ ْوا.. َ(=الَّذِينAllah’tan) korkanlar
= ِإذَاzaman
س ُه ْم
َّ = َمkendilerine dokunduğu
َ =bir vesvese
طائِف
َ ش ْي
َّ ال.. َ= ِمنşeytandan gelen
ان
ِ ط
=تَذَ َّك ُرواdüşünürler =فَإِذَاve o zaman
َْص ُرون
ِ  ُمب..(= ُه ْمgerçeği) görürler

Allah´tan
korkanlar
şeytandan
gelen bir
dürtmeye
bir kışkırtmaya uğradıklarında,
Allah´ın
uyarılarını
hatırlar ve
hemen gerçeği görürler.

,,

,,

Doğrusu benim koruyucum bu kitabı
indiren Allahtır; çünkü
Odur dürüst
olanların koruyucusu.

Beri yandan,
Onun yerine
sığınıp çağırdığınız bütün o varlıklar ne size
yardım ulaştıracak güçtedirler ne de
kendi kendilerine yardım
edecek güçte;
onlara yol
göstermeleri
için yalvarsanız, işitmezler; sana
baktıklarını
sanırsın, oysa görmezler.

,,

7.
199

..

..

7.
200

,,

,,

,,

,,

,,

,,

7.
201

..

..

..

..

..

..

..

..

7.
202

Şeytanın
= َو ِإ ْخ َوانُ ُه ْمkardeşleri ise
kardeşleri,
dostları az= َي ُمدُّو َن ُه ْمonları çekerler
gınlıkta şeyْ
ُ
tanlara yarِ الغَي,,=فِيazgınlığa =ث َّمsonra
dakçılık
َص ُرون
ِ يُ ْق,,= َلhiç yakalarını bırakmazlar ederler,
,,

,,

,,

,,

7.
203

,,

sonra da ellerinden geleni yapmaya devam
ederler.
Sen onlara
=zaman
bir ayet
sunmadığın
.. =onlara getirmediğin
zaman
«kendin bir
=bir ayet
=derler
ayet uydur..
=bunu da derleseydin ya saydın ya»
derler. De
=de ki
=ben ancak
ki; «Ben
ancak Rab=uyuyorum
bim tarafından bana
.. =vahyolunana
=bana
indirilen
vahye uyu..
=Rabbimden
yorum. Bu
=bu (Kur’an)
=basiretlerdir Kur´an´daki
ayetler
müminler
..
=Rabbinizden gelen
topluluğu
=ve yol gösterici
için uyarıcı
kanıtlar,
=ve rahmettir
doğru yol
kılavuzu ve
=bir toplum için
=inanan rahmettir.»

َو ِإذَا
لَ ْم تَأْتِ ِه ْم
بِآيَة
قَالُوا
اجت َ َب ْيتَ َها
ْ لَ ْو َل
قُ ْل
إِنَّ َما
أَتَّبِ ُع
َما يُو َح ٰى
ي
َّ َِإل
ِم ْن َر ِبي
ٰ َهذَا
صائِ ُر
َ َب
ِم ْن َربِ ُك ْم
َو ُهدًى
َو َر ْح َمة
ِلقَ ْوم
َيُؤْ ِمنُون
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

= َوإِذَاzaman ئ
َ =قُ ِرokunduğu
= ْالقُ ْرآ ُنKur’an =فَا ْست َ ِمعُواdinleyin
ُ=لَهonu صتُوا
ِ = َوأ َ ْنve susun
=لَعَلَّ ُك ْمumulur ki size
َ=ت ُ ْر َح ُمونmerhamet olunur
,,

,,

,,

,,

,,

Kur´an
okunduğu
zaman onu
dikkatle ve
sessizce
dinleyiniz ki,
size rahmet
edilsin.

Muhakkak ki
benim
dostum,
kitabı indirmiş
olan Allah´tır. Ve
O, salihleri dost
edinir.
O´nu bırakıp taptıklarınız
ise; size
yardım
edemedikleri gibi; kendilerine de
yardım
edemezler.
Onları hidayete
çağırsanız; duymazlar bile. Onları
sana bakar görürsün;
ama
görmezler
ki.

Sen, insan
fıtratının kabule yatkın
olduğu yolu
tut; iyi olanı
emret; bilgisiz kalmayı
seçenleri
kendi hallerine bırak.
Ve eğer Şeytandan (güç
alan) bir kışkırtı seni
(gözü kara
bir öfkeye)
sürükleyecek
olursa (hemen) Allaha
sığın ve bil ki
O her şeyi
işiten, her
şeyi künhüyle bilendir.
Allaha karşı
sorumluluk
bilincine sahip olan kimseler, içlerinde Şeytanın
esinlediği karanlık bir kuruntu uyanacak olsa
(Onu anıp)
akıllarını
başlarına
toplarlar ve
hemen (olup
biteni) açık
bir biçimde
kavramaya
başlarlar,
kendi (inançsız) kardeşleri onları
sapıklığa sürüklemek isteseler bile.
Sonra (doğru
olan neyse,
onu yapmaktan) geri
kalmazlar.

Sen; affı
tut,
ma´rufu
emret ve
cahillerden yüz
çevir.

Ve sen (ey
Peygamber,)
bir mucize
getirmediğin
zaman, bazıları: Onu (Allahtan) elde
etmeye çalışsan ya!
derler. De ki:
Ben sadece
Rabbim tarafından bana
vahyolunan
her neyse,
ona uyarım:
bu (vahiy),
inanmak isteyen bir toplum için
Rabbinizin
katından
bahşedilmiş
bir kavrama
yöntemi, bir
yol gösterici
ve bir rahmettir.
Bunun içindir
ki, Kuran
okunduğu
zaman ona
kulak verin,
sesinizi kesip
dinleyin onu,
ki (Allahın)
esirgemesiyle kuşatılası-

Onlara bir
ayet getimediğin
zaman,
derler ki:
Sen, bir
tane yapsaydın
ya? De ki:
Ben, ancak Rabbımdan
bana
vahyolunana uyarım. Bu,
Rabbımızdan
gözleri
açacak
delillerdir.
İman
eden bir
kavim için
hidayet
ve rahmettir.

Şeytan
seni dürtecek
olursa;
hemen
Allah´a
sığın.
Çünkü O;
gerçekten
Semi´ dir,
Alim´dir.

Muhakkak ki
takvaya
erenler;
onlar şeytan tarafından bir
vesveseye uğrayınca iyice düşünürler. Bir
de bakarsın ki
gördürücüdürler.

Kardeşleri ise onları azgınlığa sürüklerler.
Sonra da
bırakmazlar.

Kur´an
okunduğu
zaman;
ona derhal kulak
verin ve
susun ki,
merhamet olunasınız.
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nız!

7.
205

= َوا ْذ ُك ْرan = َرب ََّكRabbini
نَ ْف ِس َك..= ِفيiçinden
عا
ً ض ُّر
َ َ =تyalvararak
ً= َو ِخيفَةve korkarak َ= َود ُونolmayan
= ْال َج ْه ِرyüksek  ْالقَ ْو ِل.. َ= ِمنbir sesle
=بِ ْالغُد ُِوsabah صا ِل
َ = َو ْاْلakşam
ت َ ُك ْن..= َو َلolma
َ ْالغَافِلِين.. َ= ِمنgafillerden
..

..

..

7.
206

Rabbinin
adını yalvararak korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabah
akşam an
ve gafillerden olma.

Ve sen, (ey
Peygamber),
gönül alçaltarak, korku ve
duyarlık içinde, sesini
yükseltmeden sabah
akşam Rabbini an ve
sakın umursamaz kimselerden olma.

Rabbına;
içinden
yalvararak ve
korkarak,
yüksek
olmayan
bir sesle
sabah
akşam
zikret. Ve
gafillerden olma.

Rabbinin
Bil ki, Rabbi- Muhakَ ِع ْند,, َالَّذِين,,= ِإ َّنyanında olanlar
yanındaki- ne yakın
kak ki
ler, burun olanlar Ona Rabbının
= َر ِب َكRabbinin
kıvırıp O´na kulluk yap- katındakiْ
kulluk et- maktan asla ler, O´na
َ
َ
َيَ ْستكبِ ُرون,,=لbüyüklenmezler
mekten geri kibre kapıl- kulluk
 ِعبَادَتِ ِه,,ع ْن
durmazlar, mazlar; ve etmekten
َ =O’na kulluktan
O´nu nok- Onun sınırsız asla büُس ِب ُحونَه
َ ُ= َويO’nu tesbih ederler
sanlıklardan yüceliğini
yüklentenzih eder- övgüyle anar mezler.
ُ= َولَهve O’na َ= َي ْس ُجدُونsecde ederler ler ve O´na ve (yalnızca) O´na tes,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.
1

,,

=يَسْأَلُون ََكsana sorarlar
 ْاْل َ ْنفَا ِل..ع ِن
َ =ganimetlerden =قُ ِلde ki
= ْاْل َ ْنفَا ُلganimetler ِ= ِ َّّٰللAllah’ın
سو ِل
ُ الر
َّ = َوve Elçi(si)nindir
=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ص ِل ُحوا
ْ َ = َوأdüzeltin
بَ ْينِ ُك ْم..ات
َ َ=ذaranızı
= َوأ َ ِطيعُواitaat edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمsiz (gerçekten) iseniz
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlar
..

..

..

..

..

..

..

8.
2

..

َ ْال ُمؤْ ِمنُون,,=إِنَّ َماMüminler
َ=الَّذِينo kimselerdir ki = ِإذَاzaman
=ذ ُ ِك َرanıldığı ُاّٰلل
َّ =Allah
ْ َ= َو ِجلürperir =قُلُوبُ ُه ْمyürekleri
ت
ْ َ=ت ُ ِليokunduğu
= َوإِذَاzaman ت
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
ُ=آ َياتُهO’nun ayetleri =زَ ادَتْ ُه ْمartırır
=إِي َمانًاimanlarını
 َربِ ِه ْم,,علَ ٰى
َ = َوve Rablerine
َ= َيتَ َو َّكلُونtevekkül ederler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.
3

َيُ ِقي ُمون.. َ=الَّذِينkılarlar
َ ص ََلة
َّ =الnamazlarını
 َرزَ ْقنَا ُه ْم..= َو ِم َّماve verdiğimiz rızıktan
َ(=يُ ْن ِفقُونAllah için) harcarlar
..

..

..

8.
4

..

..

=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler = َحقًّاgerçek
=لَ ُه ْمonlara vardır =دَ َر َجاتdereceler
َ= ِع ْندkatında = َر ِب ِه ْمRablerinin
= َو َم ْغ ِف َرةbağışlanma = َو ِر ْزقve rızık
= َك ِريمtükenmez
,,

,,

,,

8.
5

= َك َماnitekim
=أ َ ْخ َر َج َكseni çıkardığı zaman
= َرب َُّكRabbin  َب ْيتِ َك..= ِم ْنevinden
ق
ِ = ِب ْال َحhak uğruna = َو ِإ َّنgerçekten de
=فَ ِريقًاbirtakımı
َ ْال ُمؤْ ِمنِين.. َ= ِمنmüminlerden
َار ُهون
ِ =لَ َكbundan hoşlanmıyordu
..

..

..

..

..

..

8.
6

=يُ َجا ِدلُون ََكseninle tartışıyorlardı
ق
ِ  ْال َح,,=فِيhakka dair َ=بَ ْعدsonra
َتَبَيَّن,,= َماortaya çıktıktan = َكأَنَّ َماgibi
َساقُون
َ ُ=يsürülüyorlarmış
ت
ِ  ْال َم ْو,,=إِلَىölüme
,,

,,

,,

,,

secde eder- Onun önün- bih ederler.
de yere ka- ler ve
panırlar.
O´na
secde
ederler.
Sana savaş Sana gani- Sana gaganimetleri- metler hak- nimetlernin bölüşü- kında sora- den somü hakkın- caklar. De ki: rarlar. De
da soru so- Bütün gani- ki: Ganirarlar. De ki; metler Allaha metler;
ganimetler ve Onun El- Allah´ın
hakkında çisine aittir ve Rasuhüküm
Öyleyse, Al- lünündür.
verme yet- lahtan yana Şu halde
kisi Allah´a bilinç ve du- eğer
ve Peyyarlık içinde mü´minler
gamber´e olun; aranız- iseniz Alaittir. Buna da kardeşlik lah´tan
göre eğer bağlarınızı korkun,
mümin ise- canlı tuaranızı
niz, Altun;Allaha ve düzeltin,
lah´dan
Onun Elçisi- Allah´a ve
korkunuz, ne karşı du- peygamilişkilerinizi yarlık göste- berlerine
düzeltiniz, rin, eğer
itaat edin.
Allah´a ve (gerçekten)
Peygam- inanan kimber´e itaat selerseniz!
ediniz.
Müminler İnananlar
Mü´minler
ancak öyle ancak o kim- , ancak
kimselerdir selerdir ki, onlardır
ki, Allah
her ne zaki; Allah
anıldığında man Allahtan anıldığı
kalpleri ür- söz edilse
zaman
perir, yanla- kalpleri kor- kalbleri
rında Alkuyla titrer; ürperir,
lah´ın ayet- ve kendileri- Allah´ ın
leri okundu- ne her ne
ayetleri
ğu zaman zaman Onun kendileribu ayetler ayetleri ulaş- ne okunimanlarını tırılsa inanç- duğu zaarttırır, pe- ları güçlenir; man
kiştirir ve
ve Rablerine imanları
sadece
güven bes- artar ve
Rabblerine lerler.
Rabblarıdayanırlar.
na tevekkül ederler.
Onlar na- Onlar ki, na- Onlar ki;
mazı kılarlar mazlarında namazı
ve kendile- devamlı ve dosdoğru
rine bağış- kararlıdırlar; kılarlar ve
ladığımız rı- kendilerine kendilerizıklardan rızık olarak ne rızık
başkalarına bahşettiğimiz olarak
da verirler. şeylerden
verdiğibaşkalarının mizden
yararına har- de infak
carlar:
ederler.
İşte gerçek İşte böylele- İşte onlar;
mü´minler ridir, gerçek- inanmışbunlardır. ten inanmış ların kenOnları
olanlar! Rab- dileridir.
Rabbleri ka- lerinin katın- Onlara
tında yük- da büyük
Rabb´ları
sek derece- onur, bağış- nın katınler, bağış- lanma ve çok dan derelanma ve değerli bir rı- celer,
göz kamaş- zık olacaktır mağfiret
tırıcı rızık onların payı. ve cöbeklemekmertçe
tedir.
verilmiş
rızıklar
vardır.
(Ganimetle- Sanki Rabbin Nitekim
rin bölüşü- seni, inanan- Rabbın;
mü sırasın- lardan bazı- seni
da karşılaş- ları buna
evinden
tığın bu
karşı oldukla- hak uğruhoşnutsuz- rı halde, hak na çıkarluk) tıpkı
yolunda (sa- mıştı.
mü´minlerin vaşmak üze- Halbuki
bir kesimi re) evinden mü´minler
istemediği çıkarmış gibi, den bir
halde Rabzümre
binin seni
bundan
hak uğruna
hoşlansavaşmak
mamışiçin evinden
lardı.
çıkarmasına
benzer.
Onlar sanki (bu yüzden,) Hak,
göz göre
hem de hak apaçık
göre ölüme ortaya çıktık- meydana
sürülüyor- tan sonra,
çıktıktan
larmış gibi, seninle ne- sonra bigerçek or- redeyse tar- le, sanki
taya çıktık- tışacaklardı; göz göre
tan sonra sanki ölüme göre ölüseninle tar- doğru sürük- me sürüktışıyorlar. lenmişler de leniyoronu kendi
larmış gi-
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ُ يَ ْن,,= َو ُه ْمgözleri göre göre
َظ ُرون
,,
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gözleriyle
görmüşler
gibi.

,,
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bi seninle
mücadele
ediyorlardı.

iki
İmdi, (hatır- Hani Al= َو ِإ ْذo zaman = َي ِعد ُ ُك ُمsize vadediyordu Allah,
gruptan bi- layın) Allah, lah; iki
rinin hak- (bu) iki
taifeden
َّ =Allah = ِإ ْحدَىbirinin
ُاّٰلل
kından ge- (düşman)
birini size
َّ
leceğinizi
topluluğunvaadedi=الطائِفَتَي ِْنiki topluluktan
vadettiği
dan birinin yordu. Siz
=أَنَّ َهاmuhakkak =لَ ُك ْمsizin olduğunu zaman, siz sizin elinize ise, kuvgüçsüz olan düşeceği ko- vetli buَ= َوتَ َودُّونsiz de istiyordunuz
grubun size nusunda size lunmayadüşmesini söz vermişti; nın sizin
=أ َ َّنgerçekten
istediniz.
sizlerse güç- olmasını
Oysa
Allah
olanın arzu ediَّ ال..ت
َ =kuvvetsiz olanın sözleri ara- süz
ش ْو َك ِة
ِ ذَا..غي َْر
elinize düş- yordunuz.
cılığı ile
mesini arzu Allah ta
ُ =ت َ ُكolmasını =لَ ُك ْمsizin
ون
gerçeği yü- ediyordunuz; istiyordu
celtmeyi ve oysa Allahın ki; sözleُ= َوي ُِريدoysa istiyordu ُاّٰلل
َّ =Allah
kâfirlerin
muradı, söz- riyle hakkökünü ka- leriyle tam bir kı gerçekي ُِح َّق..=أ َ ْنgerçekleştirmek
zımayı, soy- uyum içinde, leştirsin
= ْال َح َّقhakkı = ِب َك ِل َماتِ ِهsözleriyle
larını kuhakkın hak ve kafirlerutmayı isti- olduğunu
rin köküَ = َو َي ْقve kesmek =دَا ِب َرardını
ط َع
yordu.
göstermek nü kesve hakkı in- sin.
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin
kar edenlerin
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Amaç, müc= ِلي ُِح َّقta ki gerçekleştirsin
rimlerin hogitmeْ
=ال َح َّقhakkı = َويُب ِْط َلortadan kaldırsın şuna
se de gerçeği yüاط َل
ِ َ= ْالبbatılı da
celtmek ve
batılı ortaَ َك ِره,,= َولَ ْوistemese de
dan kaldırَ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlular
maktı.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.
9

= ِإ ْذhani
َ=ت َ ْست َ ِغيثُونsiz yardım istiyordunuz
= َربَّ ُك ْمRabbinizden
اب
َ =فَا ْست َ َجkarşılık vermişti =لَ ُك ْمsize
=أَنِيşüphesiz ben
= ُم ِمدُّ ُك ْمsize yardım edeceğim
=بِأ َ ْلفbin  ْال َم ََلئِ َك ِة.. َ= ِمنmelek ile
َ= ُم ْر ِدفِينbirbiri ardınca
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Hani siz
Rabbinizden yardım
istediğinizde Allah bu
çağrınıza
´Ben size
ardarda gelecek bin kişilik bir melek ordusu
ile yardım
edeceğim´
diye cevap
verdi.

sadeُ َجعَلَه,,= َو َماbunu yapmıştı ُاّٰلل
َّ =Allah Allah
ce müjde
olsun ve
= ِإ َّلancak =بُ ْش َر ٰىmüjde olsun
kalpleriniz
ْ َ = َو ِلتve yatışsın diye = ِب ِهbununla güven bulط َم ِئ َّن
sun diye si=قُلُوبُ ُك ْمkalbiniz ص ُر
ْ َّالن,,= َو َماyardım ze bu yardımı yaptı.
= ِإ َّلyalnız  ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatındandır
Zaten yardım, zafer
ِاّٰلل
َّ =Allah = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah doğrudan
doğruya Alع ِزيز
َ =daima üstün
lah katındandır. Hiç
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
kuşkusuz
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Allah üstün
iradeli ve
hikmet sahibidir.
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= ِإ ْذO zaman =يُغ َِشي ُك ُمsizi bürüyordu
اس
َ =النُّ َعhafif bir uyku
ً=أ َ َمنَةbir güven olmak üzere
ُ= ِم ْنهO’ndan (Allah’tan)
= َويُن َِز ُلindiriyordu علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
َ ُ= ِليsizi temizlemek için
ط ِه َر ُك ْم
= ِب ِهonunla ب
َ = َويُ ْذ ِهve gidermek için
ع ْن ُك ْم
َ =sizden َ= ِر ْجزpisliğini
َ ش ْي
َّ =الşeytanın
ان
ِ ط
َ ِ= َو ِليَ ْربve (birbirine) bağlamak için
ط
قُلُو ِب ُك ْم..علَ ٰى
َ =kalblerinizi
ت
َ ِ= َويُثَبve pekiştirmek için =بِ ِهonunla
ام
َ َ= ْاْل َ ْقدayakları(nızı)

Hani Allah,
korkunuzu
gidermek
için sizi hafif
bir uykuya
daldırmıştı.
Ayrıca sizi
temizlemek,
şeytanın
vesvesesinden
arındırmak,
kalplerinizi
pekiştirip
kaynaştırmak ve
ayaklarınızın yere
sağlam
basmasını
sağlamak
için size
gökten su
indirdi.

= ِإ ْذhani ُوحي
ِ =يvahyediyordu
= َرب َُّكRabbin
 ْال َم ََلئِ َك ِة,,= ِإلَىmeleklere
=أَنِيşüphesiz ben
= َم َع ُك ْمsizinle beraberim
=فَثَبِتُواsiz pekiştirin
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
سأ ُ ْل ِقي
َ =ben salacağım
ب
ِ قُلُو,,=فِيyüreklerine
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
ْب
ُّ =korku =فَاض ِْربُواvurun
َ الرع
َ=فَ ْوقüstüne ق
ِ = ْاْل َ ْعنَاboyunların(ın)
= َواض ِْربُواvurun = ِم ْن ُه ْمonların

Hani Rabbin meleklere «Ben sizinle beraberim,
mü´minleri
yüreklendirin, ben kafirlerin kalplerine korku
salacağım,
vurun boyunlarını,
indirin darbelerinizi
parmaklarına» diye
vahyetti.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

son kalıntılarını da silip
atmak yönündeydi.
Böylece O,
hakkın (her
zaman) hak
olduğunu batılın da batıl
olduğunu
gösterecekti;
bu günaha
gömülüp
gitmiş olanların hoşuna
gitmese de.
Hani, yardım
için Rabbinize yakınıyordunuz; ve O
da bunun
üzerine size
şöyle cevap
vermişti: Size
birbiri ardından inen bin
melekle yardım edeceğim!

Ve Allah bunu yalnızca
müjde olsun
diye ve Allahtan başka
kimsenin katından yardım umulmayacağına
göre bununla
kalpleriniz
huzur, itminan bulsun
diye böyle
takdir etti,
gerçekten
de, Allah,
hikmetle edip
eyleyen en
yüce iktidar
sahibidir.
(Hatırlayın
nasıl olmuştu) hani, katından bir
güvence olarak, sizi bir iç
huzurunun
kuşatmasını
sağlamış ve
gökten üzerinize su indirmişti ki
onunla sizi
arındırsın,
Şeytanın kirli
vesveselerinden kurtarsın; kalplerinizi güçlendirip
adımlarınızı
sağlamlaştırsın.

Hani, Rabbin
(inananlara
ulaştırılmak
üzere) meleklere: Mutlaka sizinle
beraberim!
(mesajını)
vahyetmişti.(Ve meleklere): İmana
erenleri (benim şu sözlerimle) yüreklendirin:
'Hakkı inkara
kalkanların
kalplerine
korku salacağım; öyleyse (ey
inananlar)
onların boyunlarını vurun, parmaklarını kırın!

Ta ki suçlular istemese
de, hakkı
gerçekleştirsin
ve batılı
iptal etsin.

Hani siz,
Rabbınızdan
imdad istiyordunuz da:
Birbiri ardında bin
melekle
size imdad ederim, diyerek duanıza icabet etmişti.
Allah; bunu size
sırf bir
müjde olsun ve
kalblerinizi yatışsın
diye
yapmıştır.
Yardım;
ancak Allah katındandır.
Muhakkak ki Allah;
Aziz´dir,
Hakim´
dir.
Hani O,
size kendi
katından
bir emniyet olmak
üzere sizi
hafif bir
uykuya
daldırıyordu. Sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek,
kalblerinizi pekiştirmek ve
ayaklarınıza sebat vermek için
gökten
üstünüze
bir su indiriyordu.
Hani
Rabbın,
meleklere: Ben
sizinleyim, haydi iman
edenlere
sebat verin, diye
vahyetmişti.
Ben, küfretmiş
olanların
kalblerine
korku salacağım.
Artık siz
de vurun
boyunlarının üstüne, vurun tüm
parmaklarına.
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= ُك َّلher =بَنَانparmağına
8.
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do- Onların ken- Bunun
= ٰذَ ِل َكböyle (olacak) = ِبأَنَّ ُه ْمçünkü onlar Şundan
layı ki, onlar dilerini Allah- sebebi:
Allah´a ve tan ve Onun Allah´a ve
=شَاقُّواkarşı geldiler اّٰلل
َ َّ =Allah’a
Peygam- Elçisinden peygamَُسوله
ber´e karşı koparmış
berlerine
ُ = َو َرve Elçisine = َو َم ْنkim
çıktılar. Kim olmaları yü- karşı
ق
Allah´a ve zündendir
koymalaِ ِ=يُشَاقkarşı gelirse اّٰلل
َ َّ =Allah’a
Peygam- bu; ve kim ki rıdır. Her
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine
ber´e karşı kendisini Al- kim ki, Alçıkarsa bil- lahtan ve
lah´a ve
=فَإ ِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
sin ki, Al- Onun Elçi- peygamlah´ın azabı sinden kopa- berlerine
ُ شدِيد
َ =çetin olur ب
ِ = ْال ِعقَاcezası
ağırdır.
rırsa, bilsin ki karşı ko..

..

..

..

..

..

..

..

..

Allah azabında çok
zorludur.
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= ٰذَ ِل ُك ْمişte siz ُ=فَذُوقُوهşimdi tadın onu
= َوأ َ َّنve şüphesiz
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirler için vardır
اب
َ َ عذ
َ =azabı ار
ِ َّ=النateş
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
لَ ِقيت ُ ُم..=إِذَاkarşılaşırsanız
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerle
=زَ ْحفًاtoplu halde
ت ُ َولُّو ُه ُم..=فَ ََلonlara döndürmeyin
ار
َ َ= ْاْل َ ْدبarkalar(ınız)ı
..

..

..

..
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İşte size Allah´ın azabı, tadınız
onu. Ayrıca
kâfirler için
cehennem
azabı da
vardır.

Ey
mü´minler,
kâfirlerin
üzerinize
doğru ilerleyen ordusu
ile karşılaştığınız zaman sakın
onlara arkanızı dönmeyiniz.

takti= َو َم ْنkim =ي َُو ِل ِه ْمdöner(kaçar)sa Savaş
ği gereğince
yer değiş=يَ ْو َمئِذo gün ُ=دُب َُرهarkasını
tirme ya da
başka bir
= ِإ َّلdışında
birliğe ka= ُمتَ َح ِرفًاbir tarafa çekilmek
tılma amaçları dışında
= ِل ِقتَالsavaşmak için =أ َ ْوya da
o gün kim
kâfirlere ar= ُمتَ َحيِ ًزاkatılmak
ka dönerse,
Allah´ın gaفِئَة,,= ِإلَ ٰىbaşka bir birliğe
zabına uğramış olaْ=فَقَدmuhakkak =بَا َءuğrar
rak döner.
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan Onun varaضب
َ َ=بِغbir gazaba اّٰلل
cağı yer ce= َو َمأ ْ َوا ُهonun yeri = َج َهنَّ ُمcehennemdir hennemdir.
Orası ne
س
fena bir döَ ْ= َو ِبئo ne kötü
nüş yeridir.
ير
ُ ص
ِ = ْال َمvarılacak bir yerdir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.
17

,,

ت َ ْقتُلُو ُه ْم..=فَلَ ْمonları siz öldürmediniz
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah
=قَتَلَ ُه ْمonları öldürdü
ْت
َ  َر َمي..= َو َماsen atmadın ْ= ِإذzaman
ْت
َ = َر َميattığın = َو ٰلَ ِك َّنfakat
اّٰلل
َ َّ =Allah = َر َم ٰىattı
ي
َ = َو ِليُ ْب ِلsınamak için
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينMüminleri ُ= ِم ْنهkendinden
= َب ََل ًءbir imtihanla سنًا
َ = َحgüzel
=إِ َّنdoğrusu َاّٰلل
َّ =Allah
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم
..

..

..

..

..

..

..

= ٰذَ ِل ُك ْمişte size böyle yaptı = َوأَ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah = ُمو ِه ُنzayıflatır
= َك ْي ِدtuzağını َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin
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= ِإ ْنeğer =ت َ ْست َ ْف ِت ُحواfetih istiyorsanız
=فَقَ ْدişte = َجا َء ُك ُمsize geldi
= ْالفَتْ ُحfetih = َو ِإ ْنeğer
=ت َ ْنت َ ُهواvazgeçerseniz =فَ ُه َوbu
= َخيْرiyidir =لَ ُك ْمsizin için
= َو ِإ ْنama yine =تَعُود ُواdönerseniz
=نَعُ ْدbiz de döneriz
ي
َ =size
َ ت ُ ْغ ِن..= َولَ ْنsağlayamaz ع ْن ُك ْم
=فِئَت ُ ُك ْمtopluluğunuz ش ْيئًا
َ =hiçbir yarar
..

..

..

..

..

..

..

Müşrikleri
öldüren siz
değildiniz,
fakat Allah
öldürdü onları. Onlara
doğru toprak atarken,
sen atmadın, fakat
Allah attı.
Allah kendi
keremi ile
mü´minleri
güzel bir sınavdan geçirmek için
bunu böyle
yaptı. Hiç
kuşkusuz
Allah işitendir, bilendir.

Bunların
yanısıra Allah kâfirlerin
tuzaklarını
boşa çıkarandır.

Ey müşrikler eğer zafer istiyorsanız, size
zafer geldi
(fakat aleyhinize çıktı).
Eğer Peygamber´e
karşı çıkmaktan
vazgeçerseniz iyiliğinize olur.
Yok eğer bir
daha aynı
şeyi yaparsanız biz de

Bu (sizin için,
ey Allahın
düşmanları)!
Haydi, öyleyse tadın onu;
ve (bilin ki)
hakkı inkar
edenleri
ateşli bir
azap beklemektedir!
Siz ey imana
erişenler!
Savaşta, o
hakikati inkara şartlanmış
olan topluluğu büyük bir
kuvvetle karşınızda bulduğunuz
zaman sakın
arkanızı
dönmeyin:
çünkü o gün
-bir savaş
taktiği gözetmeksizin
ya da bir
başka (müminler) grubuyla birleşme amacı
gütmeksizinher kim arkasını onlara
dönüp kaçarsa, (bilsin
ki) mutlaka
Allahın gazabını üzerine çekmiş
olacak ve varacağı yer de
cehennem
olacaktır: ne
kötü bir varış
yeridir orası!

Ve (şunu da
bilin ki) (ey
müminler,)
düşmanı öldüren siz
değildiniz, Allahtı onları
öldüren, ve
(korku) saldığın zaman
sen değildin
(ey Peygamber, onların
içine korku)
salan, fakat
Allahtı (korku) salan: Ve
(O bütün
bunları)
Kendi belirlediği güzel
bir sınavla
müminleri sınamak için
yaptı. Muhakkak ki Allah her şeyi
işiten, her
şeyi hakkıyla
bilendir!
İşte bu (sınamaydı, Allahın muradı); ve keza,
Allah(ın),
hakkı inkar
edenlerin
düzenlerini
hep boşa çıkardı(ğını
göstermekti,
Allahın muradı).
(Ey inananlar!) Zafer mi
istiyordunuz;
işte ulaştı size zafer.
Şimdi eğer
(günahtan)
kaçınmak istiyorsanız, bu
sizin kendi
iyiliğinize
olacaktır;
yok, eğer
(günaha geri)
dönerseniz;
ve (bu durumda) topluluğunuzun

yarsa;
muhakkak Allah
cezası
çetin
olandır.
İşte bunu
tadın.
Muhakkak ki kafirlere bir
de ateş
azabı
vardır.

Ey iman
edenler;
toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arkalarınızı
dönmeyin.
Tekrar
savaşmak için
bir tarafa
çekilme
veya bir
başka
topluluğa
katılma
dışından
her kim, o
gün arkasını dönerse;
muhakkak ki o,
Allah katından bir
gazaba
uğramıştır. Onun
yurdu cehennenmdir
ve o, ne
kötü bir
sonuçtur.
Siz öldürmediniz onları,
fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da;
sen atmadın
ancak Allah attı.
Allah bunu, inananları
güzel bir
imtihana
tabi tutmak için
yapmıştı.
Muhakkak ki Allah; Semi´dir,
Alim´dir.

İşte bu,
böyledir.
Muhakkak ki Allah kafirlerin düzenini zayıflatıcıdır.

Eğer, fetih istiyor
idiyseniz;
işte size
fetih gelmiştir.
Eğer
vazgeçerseniz;
bu, sizin
için daha
hayırlıdır.
Yok tekrar dönerseniz;
biz de
döneriz.
Toplulu-
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ْ  َكث ُ َر..= َولَ ْوçok da olsa = َوأَ َّنçünkü
ت
اّٰلل
َ َّ =Allah = َم َعberaberdir
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananlarla
..
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..

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=أ َ ِطيعُواitaat edin اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine
ت َ َولَّ ْوا,,= َو َلdönmeyin ُع ْنه
َ =ondan
َت َ ْس َمعُون,,= َوأ َ ْنت ُ ْمişittiğiniz halde
,,

,,

,,

,,
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تَ ُكونُوا..= َو َلolmayın َ= َكالَّذِينgibi
=قَالُواdiyenler س ِم ْعنَا
َ =işittik
َيَ ْس َمعُون.. َل..= َو ُه ْمişitmedikleri halde
..

..
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= ِإ َّنşüphesiz =ش ََّرen kötüsü
اب
ِ =الد ََّوcanlıların َ= ِع ْندkatında
ِاّٰلل
َّ =Allah ص ُّم
ُّ =الsağırlar
= ْالبُ ْك ُمve dilsizlerdir
َ َي ْع ِقلُون,, َل,, َ=الَّذِينdüşünmeyen
,,

,,

,,
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= َولَ ْوşayet ع ِل َم
َّ =Allah
َ =bilseydi ُاّٰلل
= ِفي ِه ْمonlarda = َخي ًْراbir iyilik olduğunu
= َْل َ ْس َم َع ُه ْمelbette onlara işittirirdi
أ َ ْس َم َع ُه ْم..= َولَ ْوonlara işittirseydi de
=لَت َ َولَّ ْواyine dönerlerdi
َ ُم ْع ِرضُون..= َو ُه ْمaldırmayarak
..

..

..

..

..

..

..

..
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size yine
aynı akibeti
tattırırız.
Topluluğunuz ne kadar kalabalık olursa
olsun size
hiçbir yarar
sağlamayacaktır. Allah
kesinlikle
mü´minler
ile beraberdir.
Ey
mü´minler
Allah´a ve
Peygamber´e itaat
ediniz: sözlerini işittiğiniz halde
O´na sırt
dönmeyiniz.

Onun söylediklerini
işitmedikleri
halde «işittik» diyenler
gibi olmayınız.
Allah katında canlıların
en kötüsü,
düşünmeyen, gerçeği
kavramayan
sağır ve dilsizlerdir.
Eğer Allah
onlarda hayır olduğunu bilseydi,
kendilerine
gerçeği işittirirdi. Oysa
eğer gerçeği işittirse
bile yine burun kıvırarak yüz çevirirlerdi.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
mü´minler,
ِ َّ ِ =Allah’ın Allah ve
=ا ْست َ ِجيبُواçağrısına koşun ّٰلل
Peygamberi
sizi hayat
َ
سو ِل
لر
ل
و
=ve
Elçisinin
ا
ذ
إ
=zaman
ُ َّ ِ َ
ِ
bağışlayacak ilkelere
عا ُك ْم
َ َ=دsizi çağırdığı
çağırdıkları
ي ُْحيِي ُك ْم,,= ِل َماsizi yaşatacak şeylere
zaman bu
= َوا ْعلَ ُمواve bilin ki =أ َ َّنmuhakkak çağrıya
olumlu karveriniz.
َّ =Allah =يَ ُحو ُلgirer َ=بَيْنarasına şılık
َاّٰلل
Biliniz ki, Allah kişi ile
= ْال َم ْر ِءkişi ile = َوقَ ْلبِ ِهonun kalbi
kalbi arasına girer ve
ُ= َوأَنَّهve siz = ِإلَ ْي ِهO’nun huzuruna
siz O´nun
huzurunda
َ=ت ُ ْحش َُرونtoplanacaksınız
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

biraraya geleceksiniz.
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= َواتَّقُواsakının ً=فِتْنَةfitneden
صيبَ َّن
ِ ُ ت..= َلerişmekle kalmaz
َ .. َ=الَّذِينhaksızlık edenlere
ظلَ ُموا
= ِم ْن ُك ْمaranızdan ًصة
َّ =خَاyalnızca
= َوا ْعلَ ُمواbilin ki =أ َ َّنmuhakkak
اّٰلل
َ =çetindir
َ َّ =Allah’ın ُ شدِيد
ب
ِ = ْال ِعقَاazabı

Sadece
aranızdaki
zalimlerin
başlarına
gelmekle
yetinmeyecek olan
belâdan sakınınız. Biliniz ki, Allah´ın´ azabı ağırdır.

= َوا ْذ ُك ُرواdüşünün ki =إِ ْذbir zaman
=أ َ ْنت ُ ْمsiz =قَ ِليلaz idiniz
َض َعفُون
ْ َ = ُم ْستhırpalanıyordunuz
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
َ=تَخَافُونkorkuyordunuz
َّ يَتَخ,,=أ َ ْنsizi kapıp götürmesinden
َط َف ُك ُم
اس
ُ َّ=النinsanların
(=فَ َآوا ُك ْمAllah) sizi barındırdı
= َوأَيَّدَ ُك ْمsizi destekledi
ص ِر ِه
ْ َ= ِبنyardımıyla
= َو َرزَ قَ ُك ْمsizi besledi
َّ ,, َ= ِمنgüzel şeylerle
ت
ِ الطيِبَا
=لَ َعلَّ ُك ْمbelki َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz

Hatırlayınız
ki, bir zamanlar siz
yeryüzünde
ezilen, sayıca az bir
gruptunuz,
insanlar sizi
kapıp götürecekler diye korkuyordunuz.
Fakat şükredesiniz
diye Allah
size sığınak
sağladı,
helâl besinler sundu,
sizi yardımı
ile destekledi.

..

..

..

..
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,,

,,

,,
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size bir yararı olmaz, velev ki sayıca
çok da olsanız. Çünkü,
bilin ki Allah
(ancak) inananlarla beraberdir.

ğunuz
çok da
olsa hiç
bir şeye
yaramaz.
Çünkü Allah muhakkak
mÜ´minle
rle beraberdir.

(Bunun içindir ki) ey
imana erişenler, Allaha ve Onun
Elçisine karşı
duyarlık,
bağlılık gösterin; ve artık
(Onun mesajını) işitmiş
bulunduğunuz halde
Ondan yüz
çevirmeyin.
Ve (böylece)
dinleyip kulak asmadıkları halde,
İşittik diyenler gibi olmayın.
Gerçek şu ki,
Allah katında
yaratıkların
en bayağısı
aklını kullanmayan
sağırlar ve
dilsizlerdir.

Ey iman
edenler;
Allah´a ve
Rasulüne
itaat edin.
Dinleyip
dururken
ondan
yüzçevirmeyin.

Çünkü, Allah
eğer onlarda
iyi bir hal
görseydi onların mutlaka
duyup işitmelerini sağlardı; kaldı ki,
onların (hakkı) duyup
işitmelerini
sağlasaydı,
onlar o dikbaşlı tavırları
içinde kuşkusuz yine
yüz çevirirlerdi.
Siz ey imana
erişenler!
Her ne zaman sizi, size hayat verecek bir işe
çağırırsa, Allahın ve (dolayısıyla) Elçinin bu çağrısına icabet
edin; ve bilin
ki, Allah insanla kalbinin (meyilleri)
arasına müdahale etmektedir; ve
sonunda
Onun katında bir araya
getirileceksiniz.
Ve kötülük
yönündeki
öyle bir ayrıntıya karşı
uyanık ve
duyarlı olun
ki o, ötekileri
dışta tutarak
yalnızca
hakkı inkara
kalkışanlara
musallat olmaz; ve bilin
ki Allah
azapta çok
çetindir

Şayet Allah onlarda bir hayır görseydi; onlara işittirirdi. Eğer
işittirmiş
olsaydı;
yine de
yüz çevirenler
olarak arkalarını
dönerlerdi.

Ve yeryüzünde azınlıkta ve çaresiz olduğunuz; insanların sizi kapıp
götürmesinden korktuğunuz günleri hatırlayın
ki, derken O
sizi himaye
etti, yardımıyla güç verip destekledi
ve geçiminiz
için temiz ve
hoş rızıklardan bahşetti
size, ki sonunda şükredesiniz.

Hem dinlemedikleri halde;
dinledik;
diyenler
gibi olmayın.
Allah katında canlıların en
kötüsü;
akletmeyen sağır
ve dilsizlerdir.

Ey iman
edenler;
sizi hayat
verecek
şeylere
çağırdığı
zaman;
Allah´a ve
Rasulüne
icabet
edin.
Hem bilin
ki; Allah
şüphesiz
kişi ile
kalbi arasına girer.
Ve muhakkak
O´na dönüp toplanacaksınız.
Bir de fitneden
sakının
ki; içinizden yalnız zulmedenlere erişmekle
kalmaz.
Hem bilin
ki; muhakkak
Allah
azabı
şiddetli
olandır.
Hatırlayın
ki; bir
zamanlar
yeryüzünde azlıktınız,
zayıf sayılırdınız.
İnsanların
sizi tutup
kapmasından
korkuyordunuz.
Size ev
bark verdi, yardımıyla
destekledi ve temiz şeylerden rızıklandırdı. Umulur ki şükredersiniz.
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أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ت َ ُخونُوا..= َلhıyanet etmeyin
َّ =Allah’a سو َل
ُ الر
َّ = َوve Elçisine
َاّٰلل
= َوتَ ُخونُواhıyanet ederek
=أ َ َمانَاتِ ُك ْمemanetlerinize = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َ=ت َ ْعلَ ُمونbildiğiniz halde
..

Ey iman
edenler;
Allah´a ve
peygamberlerine
ihanet
etmeyin.
Bile bile
kendi
emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz.
Biliniz ki,
Ve bilin ki, Hem bilin
=bilin ki
=şüphesiz
mallarınız mallarınız ve ki; mallave evlatları- çocuklarınız rınız da,
=mallarınız
nız sizin için sadece bir çocuklaaslında bi- sınav ve bir rınız da
=ve çocuklarınız
rer sınav
ayartmadır ancak bi=birer fitne(sınav)dır
konusudur ve (yine bilin rer fitneve büyük ki,) Allahtır, dir. Ve Al=ve şüphesiz
=Allah’a gelince ödül Allah katında en lah katınkatındadır. büyük ecir da büyük
=o’nun yanındadır
=mükâfat
bulunan!
mükafat
vardır.
=büyük
..

..

..

..
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َوا ْعلَ ُموا
أ َ ْم َوالُ ُك ْم
َوأ َ ْو َلدُ ُك ْم
فِتْنَة
َوأ َ َّن
ُِع ْندَه
ع ِظيم
َ
,,

Ey
mü´minler
Allah´a,
Peygamber´e hıyanet etmeyiniz. Yoksa
üstlendiğiniz emanetlere bile bile
hıyanet etmiş olursunuz.

(O halde,) siz
ey imana erişenler, Allaha ve Elçiye
karşı haince
davranmayın; size tevdi edilen
emanete bilerek ihanet
etmeyin!

Ey
mü´minler,
eğer Allah´dan
korkarsanız,
O size iyiyi
kötüden
ayırd edebilecek bir
nosyon, bir
kriter bağışlar, kötülüklerinizi örter
ve sizi affeder. Allah
büyük lütuf
sahibidir.

Siz ey imana
erişenler!
Eğer Allaha
karşı sorumluluk bilinci
içinde olursanız O size,
hakkı batıldan ayırmaya yarayan
bir ölçü bahşedecek ve
kötü işlerinizi
silip örtecek,
sizi bağışlayacaktır:
Çünkü Allah,
bağış ve cömertliğinde
sınır olmayandır.
Ve (hatırla,
ey Peygamber,) hakikati
inkara şartlanmış olanlar seni (tebliğden alıkoyup) durdurmak, öldürmek yahut
sürgün etmek için sana karşı nasıl
ince tuzaklar
kuruyorlardı:
onlar (hep)
böyle tertipler peşinde
koşarlarken
Allah onların
bu tertiplerini
boşa çıkarttı,
çünkü Allah
bütün o tuzak kuranların üstündedir.
Ve kendilerine her ne
zaman ayetlerimiz ulaştırılsa, Biz (bütün bunları)
önceden de
işitmiştik,
derlerdi, istesek, şüphesiz, biz (kendimiz) de bu
tür sözler
düzebiliriz:
eski zamanlara dair masallardan
başka bir şey
değil, bunlar!
Ve bir de
şöyle derlerdi: Ey Allahımız, eğer
bu gerçekten
Senin katından (indirilen) hakkın
kendisi ise, o
zaman gökten taş yağdır başımıza,
yahut (daha)
can yakıcı bir
azap çıkar
karşımıza!
Ne var ki, Allah, (ey Peygamber) sen
henüz onların arasında
bulunurken,
onları bu şekilde cezalandırmak istemedi; ayrıca Allah onları, (hala) af
dileyebilecekleri bir
safhada cezalandıracak
da değildi.
Fakat (şimdi), kendileri
oranın (gerçek) sahipleri
olmadıkları
halde saldırmazlık örfü altında bu-
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أَنَّ َما

,,

,,

,,

اّٰلل
َ َّ

,,
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,,

أ َ ْجر

,,

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تَتَّقُوا..= ِإ ْنkorkarsanız اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َي ْج َع ْلO verir =لَ ُك ْمsize
=فُ ْرقَانًاiyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayış
= َويُ َك ِف ْرörter ع ْن ُك ْم
َ =sizin
س ِيئَا ِت ُك ْم
َ =kötülüklerinizi
= َو َي ْغ ِف ْرve bağışlar =لَ ُك ْمsizi
َّ = َوAllah =ذُوsahibidir
ُاّٰلل
ض ِل
ْ َ= ْالفlütuf = ْال َع ِظ ِيمbüyük
..

..

..

..

..

..

..

..
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kâfirler
= َو ِإ ْذhani =يَ ْم ُك ُرtuzak kuruyorlardı Hani
seni tutuköl= ِب َكsana  َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler lamak,
dürmek ya
da Mekوك
َ ُ = ِليُثْ ِبتseni tutup bağlamaları
ke´den
=أ َ ْوveya وك
sürmek
َ ُ=يَ ْقتُلöldürmeleri
amacı ile
=أ َ ْوya da وك
َ =ي ُْخ ِر ُجsürmeleri için aleyhinde
tuzak kurَ= َو َي ْم ُك ُرونonlar tuzak kurarlarken
muşlardı.
tuzak
= َو َي ْم ُك ُرtuzak kuruyordu ُاّٰلل
َّ =Allah da Onlar
kurarken Allah da tuzak
َّ = َوAllah = َخي ُْرen iyisidir
ُاّٰلل
kuruyordu.
Hiç kuşkuَ= ْال َما ِك ِرينtuzak kuranların
suz Allah en
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

etkili tuzak
kurucudur.
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= َو ِإذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آيَاتُنَاayetlerimiz
=قَالُواdediler =قَ ْدmuhakkak
س ِم ْعنَا
َ =İşittik =لَ ْوşayet
=نَشَا ُءistesek =لَقُ ْلنَاbiz de söyleriz
= ِمثْ َلgibisini = ٰ َهذَاbunun
 ٰ َهذَا..= ِإ ْنbu = ِإ َّلancak
ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasallarından
َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin

Onlara
ayetlerimiz
okununca
«işittik, istesek biz de
bunlar gibisini söyleyebiliriz,
bunlar eskilerin masallarından
başka bir
şey değildirler» dediler.

= َو ِإ ْذve hani =قَالُواdemişlerdi
=اللَّ ُه َّمAllah’ım = ِإ ْنeğer َ= َكانise
= ٰ َهذَاbu  ْال َح َّق,,= ُه َوbir gerçek
ِك
َ  ِع ْند,,= ِم ْنsenin yanından gelmiş
=فَأ َ ْم ِط ْرyağdır علَ ْينَا
َ =başımıza
ً ارة
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
َ = ِح َجtaş اء
=أ َ ِوyahut =ائْ ِتنَاbize getir
=بِ َعذَابbir azab =أ َ ِليمacı

Hani onlar
«Allah´ımız,
eğer bu
Kur´an senin tarafından gönderilmiş gerçek bir kitap
ise, başımıza gökten
taş yağdır
ya da bizi
acıklı bir
azaba çarptır» dediler.

َ َكان..= َو َماoysa değildi ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِليُ َع ِذ َب ُه ْمonlara azab edecek
ت
َ = َوأ َ ْنsen
=فِي ِه ْمonların içinde bulundukça
َ َكان.. = َو َماve değildi ُاّٰلل
َّ =Allah
= ُم َع ِذ َب ُه ْمonlara azab edecek
= َو ُه ْمonlar
َ=يَ ْست َ ْغ ِف ُرونistiğfar ederlerken

Oysa sen
aralarında
bulundukça,
Allah onları
azaba çarptırmaz. Ayrıca bağışlanma dilerlerken de
Allah onları
azaba çarptırmaz.

= َو َماneden =لَ ُه ْمonlara
يُ َع ِذبَ ُه ُم,,=أ َ َّلazabetmesin? ُاّٰلل
َّ =Allah
= َو ُه ْمonlar َصدُّون
ُ = َيgeri çevirdikleri
 ْال َمس ِْج ِد,,ع ِن
َ =Mescid-i

Yoksa onlar
insanların
Mescid-i
Haram´a
girmelerine
engel oldukları halde,
Allah onları

..

..
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Ey iman
edenler;
Allah´tan
korkarsanız O, size bir furkan verir.
Suçlarınızı örter ve
sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf
sahibidir.

Hani küfredenler;
seni tutup
bağlamak, yahut öldürmek
veya çıkarmak
için düzen kuruyorlardı.
Onlar düzen kurarlarken
Allah da
düzenlerine müdahale
ediyordu.
Allah, düzen yapanların
en hayırlısıdır.
Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman; işittik, istersek biz
de bunun
benzerini
söyleriz.
Bu, eskilerin masallarından başka bir şey
değildir,
demişlerdi.
Hani demişlerdi
ki: Ey Allah´ımız;
eğer bu,
gerçekten
Senin katından
ise; bize
gökten
taş yağdır, yahut
acıklı bir
azab getir.
Halbuki
sen içlerinde
iken; Allah onlara
azab etmez. Onlar istiğfar
ederken
de Allah,
yine onları azablandıracak değildir.
Allah onlara, niçin
azab etmesin ki;
onlar,
kendileri
ona ehil
olmadık-
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= ْال َح َر ِامharamdan
 َكانُوا,,= َو َماve olmadıkları halde
ُ=أ َ ْو ِليَا َءهonun velisi
ُأ َ ْو ِليَا ُؤه,,= ِإ ْنonun velileri = ِإ َّلsadece
َ= ْال ُمتَّقُونkorunanlardır = َو ٰلَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

niye azaba
çarptırmasın ki? Onlar oranın
korucuları
değildiler.
Oranın korucuları ancak Allah´ın
yasaklarından sakınanlardır.
Fakat çokları bunu bilmezler.

َ َكان..= َو َماdeğildir
ص ََلت ُ ُه ْم
َ =onların namazları
ِ = ْال َب ْيBeyt(ullah)
َ= ِع ْندyanındaki ت
=إِ َّلbaşka = ُم َكا ًءıslık çalmadan
ًص ِديَة
ْ َ = َوتve el çırpmadan
=فَذُوقُواO halde tadın اب
َ َ= ْال َعذazabı
=بِ َماdolayı
َت َ ْكفُ ُرون..= ُك ْنت ُ ْمinkârınızdan

Onların
Kâbe karşısında tapınmaları
naradan ve
alkıştan ibaretti. Süregelen inkârcılığınızın
karşılığı olarak şimdi
azabı tadın
bakalım.

= ِإ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
َ=يُ ْن ِفقُونharcarlar =أ َ ْم َوالَ ُه ْمmallarını
صدُّوا
ُ َ= ِليengel olmak için
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ =yoluna اّٰلل
َ ,,ع ْن
سيُ ْن ِفقُونَ َها
َ َ=فve harcayacaklar da
ُ =ت َ ُكolacak
=ث ُ َّمsonra bu ون
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine ً = َحس َْرةdert
=ث ُ َّمnihayet َ=يُ ْغلَبُونyenilecekler
 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينve inkâr edenler
 َج َهنَّ َم,,= ِإلَ ٰىcehenneme
َ=ي ُْحش َُرونsürüleceklerdir

Kâfirler insanları Allah yolundan alıkoymak için
mallarını
harcarlar.
Onlar mallarını bu
uğurda harcayacaklar,
sonra da bu
harcama
onlar için
yürek acısı
olacak, arkasından da
yenilgiye
uğrayacaklardır. Kâfirler cehennemde biraraya getirileceklerdir.
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Ta ki, Allah
َ= ِل َي ِميزayıklasın ُاّٰلل
َّ =Allah
murdarı temizden
َ= ْال َخبِيثmurdarı
ayırdetsin
َّ .. َ= ِمنtemizden
ve murdarب
ِ ِالطي
ları üstüste
koyup hep
= َو َي ْج َع َلve koyup
biraraya yıَ = ْال َخ ِبbütün murdarları
يث
ğarak cehenneme
بَ ْعض..علَ ٰى
َ =بَ ْعbirbiri üzerine atsın. İşte
َ ..ُضه
hüsُ=فَيَ ْر ُك َمهyığsın da = َج ِميعًاhepsini bunlar
rana uğraُ=فَ َي ْج َعلَهatsın  َج َهنَّ َم..= ِفيcehenneme yanlardır.
=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayanlar
..
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=قُ ْلsöyle
 َكفَ ُروا,, َ= ِللَّذِينinkâr edenlere
=إِ ْنeğer = َي ْنتَ ُهواvazgeçerlerse
=يُ ْغفَ ْرbağışlanır =لَ ُه ْمkendilerine
ف
َ ,,ْقَد,,= َماgeçmiştekiler
َ َسل
= َوإِ ْنyok yine =يَعُودُواdönerlerse
ْ ض
=فَقَ ْدelbette ت
َ = َمgeçerlidir
ُسنَّت
ُ =kanunu َ= ْاْل َ َّولِينöncekilerin

Kâfirlere
dedi ki;
«Eğer saldırganlıklarından vazgeçerlerse
geçmişteki
suçları bağışlanır.
Yok eğer
eski tutumlarına dönerlerse,
daha öncekiler için
geçerli olan
kurallar onlar için de
işler.»

= َوقَاتِلُو ُه ْمonlarla savaşın
= َحت َّ ٰىkadar َت َ ُكون..= َلkalmayıncaya
=فِتْنَةfitne َ= َو َي ُكونoluncaya
ُ =الدve din ُ= ُكلُّهtamamen
ِين
ِ= ِ َّّٰللAllah’ın =فَإ ِ ِنeğer
=ا ْنت َ َه ْواson verirlerse
=فَإ ِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah =بِ َماne
َ= َي ْع َملُونyaptıklarını

Fitnenin kökü kazınıp
Allah´ın dini
kesinlikle
egemen
oluncaya
kadar onlarla savaşınız. Eğer
yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç
şüphesiz Allah onların
ne yaptıkla-
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,,

,,

8.
39

..

..

..

..

..

lunan o Mescid-i Haramdan (inananları) alıkoymaları yüzünden Allahın onları
cezalandırmaması için
ne gibi bir
güvenceleri
var ellerinde? Allaha
karşı sorumluluk bilinci
içinde olanlardan başkası o evin
bakıcısı olamaz: ne var
ki, onların
çoğu bunun
farkında değil;
ve (bu yüzden de) Mabed önünde
onların tapınmaları
yalnızca ıslık
çalmak, el
çırpmaktan
öteye gitmemektedir.
Azabı tadın
öyleyse, (Siz
ey inanmayanlar), hakkı inatla inkar
etmenizin bir
karşılığı olarak!
Bakın, hakkı
inkara şartlanmış olanlar insanları
Allahın yolundan çevirmek için
(nasıl da)
harcıyorlar
mallarını; ve
(daha da)
harcayacaklar, ta ki bu
harcadıkları
kendileri için
derin bir ızdırap ve yerinme (kaynağı) oluncaya kadar;
ve sonra
haklarından
gelinecek!
Ve (ölünceye
kadar) hakkı
inkarda direnen bu kimseler topluca
cehenneme
tıkılacaklar,
ki böylece Allah kötü ve
bayağı olanı
iyi ve temiz
olandan
ayırsın da,
kötü ve bayağı olanı
kendi türünden olanla
yan yana getirip (hükmü
altında) hepsini bir araya
toplasın ve
(nihayet) onları topluca
cehenneme
yerleştirsin.
İşte her bakımdan aldanmış olanlar böyleleridir.
O hakkı inkara şartlanmış
olanlara anlat ki, eğer
direnmeyi bırakırlarsa,
geçmişte
olup bitenlerden ötürü
kendileri bağışlanacaklar; ama eğer
(geçmişteki
hatalı tutumlarına) dönecek olurlarsa,
o zaman,
geçmişte
kendileri gibi
olanların başına gelenleri
hatırlat onlara.
Ve artık zulüm ve baskı
kalmayıncaya, ve (insanların) kulca yönelişleri
bütünüyle ve
yalnızca Allaha adanıncaya kadar
onlarla savaşın. Ama
eğer direnmeyi bırakırlarsa bilin ki,

İbn Kesir

ları halde
(insanları)
Mescid-i
Haram´dan
men´edip
duranlardır. Hem
O´nun
dostu değillerdir.
O´nun
dostları
ancak
müttakilerdir,
ama onların çoğu
bilmezler.

Onların
Beyt´in
yanındaki
duaları;
sadece
ıslık çalmak veya
el çırpmaktan
başka bir
şey değildir. Öyleyse devamedegelmekte
olduğunuz küfürden
dolayı tadın azabı.
Muhakkak ki
küfredenler; mallarını, Allah
yolundan
alıkoymak için
harcarlar.
Daha
harcayacaklar,
sonra içleri yanacak, sonra da
mağlup
olacaklardır.
Küfredenler, cehenneme
toplanacaklardır.

Allah;
murdarı
temizden
ayırdetsin
ve murdarı birbiri
üstüne
koyup topunu birden yığsın da,
cehenneme atsın diye.
İşte onlar;
hüsrana
uğrayanların kendileridir.

Küfredenlere söyle: Vazgeçerlerse; geçmiş kendilerine
bağışlanacaktır.
Tekrar
başlarlarsa evvelkilerin
hükmü
muhakkak devam etmiş olacaktır.

Fitne
kalmayıp
din de
yalnız Allah için
oluncaya
kadar onlarla savaşın.
Eğer
vazgeçerlerse;
muhakkak ki Allah, yap-
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صير
ِ َ=بgörmektedir

rını görür.

Allah onların tıklarını
edip eylediği görendir.
her şeyi
görmektedir;

= َو ِإ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواdönerlerse
=فَا ْعلَ ُمواbilin ki =أ َ َّنmuhakkak
اّٰلل
َ َّ =Allah = َم ْو َل ُك ْمsizin sahibinizdir
=نِ ْع َمO ,ne güzel = ْال َم ْولَ ٰىsahip
= َو ِن ْع َمve ne güzel
ير
ُ ص
ِ َّ=النyardımcıdır

Eğer yüz
çevirirlerse
biliniz ki, Allah sizin
dostunuz ve
dayanağınızdır. O ne
güzel bir
dost ve dayanak, ne
güzel bir
yardım edicidir.

ve bütün
bunlara rağmen onlar
yine de (hakça olandan)
yüz çevirirlerse, artık
bilin ki, Allah
sizin yüceler
yücesi Efendinizdir; ne
yüce, ne üstün bir Efendidir O, ve ne
güzel, ne eşsiz bir Yardımcıdır!
Bilesiniz ki,
(savaşta)
ganimet olarak her ne ki
ele geçirdiyseniz onun
beşte biri Allaha ve Rasule; yakın
akrabaya,
yetimlere, ihtiyaç içinde
olanlara ve
yolda kalmışlara aittir.
(Gözetmeniz
gereken ölçü
budur) eğer
Allaha ve o
hakkın batıldan ayrıldığı,
iki topluluğun
savaşta karşı
karşıya geldiği gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız.
(Ki işte o gün
tanık olduğunuz gibi)
Allahın her
zaman, her
şeyi irade
etmeye gücü
yeter.
Sizin (Bedir)
vadisinin bir
ucunda, onların da ta
öteki ucunda
ve kervanın
sizden aşağılarda olduğu
o gün(ü hatırlayın). Ve
(düşünün ki,)
eğer bir savaşın patlak
vereceğini
bilseydiniz,
muhakkak ki,
böyle bir
meydan
okumayı göğüslemekten
kaçınırdınız:
Ama (her şeye rağmen)
Allah, yapılması(nı irade
buyurduğu)
işi gerçekleştirsin de yok
olup gidecek
olan, hakkın
açık tecellisiyle yok
olup gitsin,
kalıp yaşayacak olan
da (yine)
hakkın açık
tecellisiyle
yaşasın diye
(savaş böylece olup bitiverdi). Allah
her şeyi işiten, her şeyi
bilendir.
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Eğer Al= َوا ْعلَ ُمواbilin ki
lah´a ve
doğru ile
َ
َ ..=أنَّ َماaldığınız ganimetlerin
غنِ ْمت ُ ْم
eğrinin birَ
ْ
َّ
َ
ش ْيء
َ ..= ِمنher birinin =فأنmuhakkak birinden ayrıldığı gün,
ِ= ِ َّّٰللAllah’a aittir ُسه
yani iki orَ = ُخ ُمbeşte biri
dunun Beسو ِل
ُ لر
َّ = َو ِلve Elçisine
dir´de karşıgün
 ْالقُ ْر َب ٰى..= َو ِلذِيve akrabalığı bulunan(la laştığı
kulumuz
Muhamr)a ى
ٰ = َو ْاليَتَا َمve yetimlere
med´e indirdiğimiz
ْ
ين
َ = َوال َمve yoksullara
ِ سا ِك
mesaja inaس ِبي ِل
َّ ال..= َواب ِْنve yolcu(lar)a = ِإ ْنeğer nıyorsanız
biliniz ki, ele
geçirdiğiniz
آ َم ْنت ُ ْم..= ُك ْنت ُ ْمinanmışsanız
ganimet
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a
mallarının
beşte biri
أ َ ْنزَ ْلنَا..= َو َماve indirdiğimize
Allah´a,
Peygamع ْب ِدنَا
َ ..علَ ٰى
َ =kulumuza = َي ْو َمgününde ber´e, Peygamber´in
ان
ِ َ= ْالفُ ْرقayrılma =يَ ْو َمgünde
yakınlarına,
ْ
yetimlere,
=التَقَىkarşılaştığı
yoksullara
ْ
ve yarı yolان
ع
م
ج
ال
=o
iki
topluluğun
اّٰلل
و
=Allah
َّ
ُ َ
ِ َ َْ
da kalanlara
 ُك ِل..علَ ٰى
َ =şeye
aittir. Allah
َ =her ش ْيء
her şeye
=قَدِيرkadirdir
kadirdir.
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= ِإ ْذo vakit =أ َ ْنت ُ ْمsiz ِ= ِب ْالعُد َْوةvadinin
=الدُّ ْنيَاyakın kenarında idiniz
= َو ُه ْمonlar da ِ=بِ ْالعُد َْوةvadinin
ص َو ٰى
ْ ُ= ْالقuzak kenarında idiler
ب
ُ الر ْك
َّ = َوkervan da
=أ َ ْسفَ َلdaha aşağıda idi = ِم ْن ُك ْمsizden
= َولَ ْوeğer
ع ْدت ُ ْم
َ =ت َ َواsözleşmiş olsaydınız dahi
= َل ْختَلَ ْفت ُ ْمbuluşamazdınız
 ْال ِميعَا ِد,,=فِيsözleştiğiniz vakitte
= َو ٰلَ ِك ْنfakat bu
ي
ِ = ِل َي ْقyerine getirmesi içindir
َ ض
َّ =Allah’ın =أ َ ْم ًراbir işi
ُاّٰلل
ً ُ َم ْفع,, َ= َكانyapılması gereken
ول
= ِل َي ْه ِل َكhelak olsun
 َهلَ َك,,= َم ْنhelak olan
بَيِنَة,,ع ْن
َ =açık delille
= َو َي ْح َي ٰىyaşasın
ي
َّ  َح,,= َم ْنyaşayan da
بَيِنَة,,ع ْن
َ =açık delille = َوإِ َّنçünkü
اّٰلل
َ َ=لişitendir
َ َّ =Allah س ِميع
ع ِليم
َ =bilendir

Hani Bedir
savaşında
siz vadinin
Medine´ye
yakın yakasında, onlar
Medine´ye
uzak yakasında ve ticaret kervanı da vadi
tabanına
sizden daha
yakın idi.
Eğer bu şekilde buluşmak üzere sözleşseydiniz bile
bu şekilde
buluşamazdınız. Fakat
Allah ortaya
çıkması gereken bir
sonucun
gerçekleşmesi için bu
buluşmayı
böyle düzenledi.
Böylece can
veren bile
bile can verecek, hayatta kalan
da bile bile
hayatta kalacaktı. Hiç
kuşkusuz
Allah Her
şeyi işitir ve
her şeyi bilir.

=إِ ْذhani
=ي ُِري َك ُه ُمsana onları gösteriyordu
َّ =Allah َام َك
ِ  َمن..=فِيuykunda
ُاّٰلل
ً =قَ ِلaz = َولَ ْوeğer
يَل
=أ َ َرا َك ُه ْمsana onları gösterseydi
يرا
ً = َك ِثçok =لَفَ ِش ْلت ُ ْمçekinirdiniz
= َولَتَنَازَ ْعت ُ ْمve çekişirdiniz
 ْاْل َ ْم ِر..(=فِيsavaş) iş(in)de
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ =kurtardı
َ َّ =Allah سلَّ َم
ُ= ِإنَّهdoğrusu O ع ِليم
َ =bilir
ت
ِ =بِذَاözünü ور
ُّ =الgöğüslerin
ِ ُ صد

Hani Allah
onları sana
rüyanda az
gösteriyordu. Eğer
onları kalabalık gösterseydi
moraliniz
bozulur, bu
konuda
aranızda
tartışmaya
düşerdiniz.
Fakat Allah,
sizi bu tehlikeden korudu. Hiç
şüphesiz O,
kalplerin
özünü bilir.
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Allah onların
sayısını rüyanda sana
azmış gibi
göstermişti:
çünkü eğer
çok gösterseydi, muhakkak ki
yılgınlık duyacak ve yapılacak iş (tutulacak yol)
hakkında
birbirinizle
anlaşmazlığa
düşecektiniz.
Ama işte, Allah (böyle bir
duruma
düşmekten
sizi) kurtardı:
(çünkü) O,
(insanların)
kalplerinde
ne varsa,
onun hakkında tam ve

Eğer yüz
çevirirlerse; o takdirde bilin
ki Allah,
sizin
Mevlanızdır. Ne
güzel
Mevla, ne
güzel
yardımcıdır O.

Eğer Allah´a ve
hakkı batıldan ayıran günde, iki
topluluğun karşılaştığı o
günde kulumuza
indirdiğimize inanıyorsanız; bilin
ki: Ele
geçirdiğiniz ganimetin
beşte biri
Allah´ın,
peygamberin ve
yakınlarının, yetimlerin,
düşkünlerin ve
yolcularındır. Allah, her
şeye gücü yetendir.
Hani siz,
o vakit
vadinin
yakın kenarında
idiniz, onlar da öte
yamacında idiler.
Kervan
ise sizden
daha
aşağıda
idi. Eğer
bir yerde
buluşmak
üzere
sözleşseydiniz;
muhakkak ki
vaktini
ta´yinde
ihtilafa
düşerdiniz. Fakat
Allah, işlenmesi
gerekli
olan emri
yerine getirmek
için yaptı.
Ta ki helak olan;
apaçık bir
delilden
dolayı helak olsun,
yaşayan
da apaçık
bir delilden dolayı yaşasın. Ve
muhakkak ki Allah; Semi´dir,
Alim´dir.
Hani Allah; uykunda,
onları sana az
gösteriyordu.
Eğer sana onları
çok göstermiş olsaydı; elbette çekinecek
ve iş hakkında çekişecektiniz. Fakat
Allah, sizi
kurtardı.
Muhakkak ki O;
göğüslerde olanı
bilendir.
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Allah, orta- İşte böylece, Hani,
ي ُِري ُك ُمو ُه ْم,,= َو ِإ ْذonları gösteriyor
ya çıkması kavgada kar- karşılaşgereken
şı karşıya
tığınız
= ِإ ِذzaman = ْالتَقَ ْيت ُ ْمkarşılaştığınız
sonucun
geldiğiniz
zaman;
ً =قَ ِلaz gerçekleş- zaman, onla- Allah, yaُأ َ ْعيُنِك ْم,,=فِيsizin gözlerinize يَل
mesi için
rı gözünüze pılmış bir
= َويُقَ ِللُ ُك ْمsizi de azaltıyordu
savaş ala- az gibi gös- emri yerinında karşı- terdi -tıpkı si- ne getireأ َ ْعيُ ِن ِه ْم,,= ِفيonların gözlerinde
laştığınızda zi de onların ceğinden
onları sizin gözünde
onları
ي
ِ = ِليَ ْقyerine getirmesi için
gözlerinizde azalttığı gibi- gözleriَ ض
az gösteri- ki Allah, (ya- nizde az
َّ =Allah’ın =أ َ ْم ًراbir işi
ُاّٰلل
yor, sizi de pılmasını
gösterionların
gözirade
buyuryor, sizi
ً ُ َم ْفع,, َ= َكانyapılması gereken
ول
lerinde azal- duğu) işi
de onların
tıyordu.
Her
gerçekleştirgözünde
َ
ِاّٰلل
َّ ,,= َوإِلىAllah’a
işin sonu Al- sin: çünkü
azaltıyorlah´a varır. bütün olay ve du. Ve iş=ت ُ ْر َج ُعhep döndürülecektir
oluşumların ler Alور
gidişi, (baş- lah´a
ُ = ْاْل ُ ُمişler
,,
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أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِإذَاzaman =لَ ِقيت ُ ْمkarşılaştığınız
ً=فِئَةbir toplulukla =فَاثْبُتُواsebat edin
= َوا ْذ ُك ُرواve anın َاّٰلل
َّ =Allah’ı
يرا
ً = َك ِثçok =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونbaşarıya erişesiniz

Ey
mü´minler,
bir savaş
birliği ile
karşılaştığınızda direniniz, Allah´ı
çok anınız
ki, başarıya
eresiniz.

= َوأ َ ِطيعُواitaat edin اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine
عوا
ُ َتَنَاز,,= َو َلbirbirinizle çekişmeyin
شلُوا
َ =فَت َ ْفyoksa korkuya kapılırsınız da
َب
َ = َوت َ ْذهgider
= ِري ُح ُك ْمgücünüz (devletiniz)
ص ِب ُروا
ْ = َواsabredin = ِإ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah = َم َعberaberdir
َصابِ ِرين
َّ =الsabredenlerle

Allah´a ve
Peygamberi´ne itaat
ediniz. Aranızda tartışmaya,
çekişmeye
düşmeyiniz.
Yoksa moraliniz bozulur, hızınız
kaybolur.
Sabrediniz.
Çünkü Allah
sabırlılar ile
beraberdir.

تَ ُكونُوا..= َو َلolmayın َ= َكالَّذِينgibi
=خ ََر ُجواçıkan
ار ِه ْم
ِ  ِد َي..= ِم ْنyurtlarından
َ = َبçalım satarak
ط ًرا
= َو ِرئَا َءgösteriş yaparak
اس
ِ َّ=النinsanlara
َصدُّون
ُ = َو َيve men edenler
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ..ع ْن
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َ َي ْع َملُون..= ِب َماonların bütün yaptıklarını
= ُم ِحيطkuşatmıştı

Yurtlarından
çalım satarak, halka
gösteriş yaparak sefere çıkan ve
insanları Allah yolundan alıkoyanlar gibi
olmayınız.
Şüphe yok
ki, Allah onların bütün
yaptıklarını
bilgisi ile
kuşatmıştır.

= َو ِإ ْذO zaman َ=زَ يَّنsüslemiş
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
=لَ ُه ُمonlara ان
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıkları işi
= َوقَا َلve demişti
ب
َ غَا ِل,,= َلyenecek kimse yoktur
=لَ ُك ُمsizi = ْاليَ ْو َمbugün
اس
ِ َّالن,, َ= ِمنinsanlardan = َو ِإ ِنيben
= َجارyanınızdayım =لَ ُك ْمsizin
=فَلَ َّماfakat ne zaman
ت
ِ =ت َ َرا َءbirbirini görünce
ان
ِ َ = ْال ِفئَتiki topluluk
ص
َ =üzerine
َ (=نَ َكgeriye) dönüp علَ ٰى
ع ِقبَ ْي ِه َوقَالَ َوقَا َل
َ =iki ökçesi = ِإنِيben
= َب ِريءuzağım = ِم ْن ُك ْمsizden
=إِنِيben =أ َ َر ٰىgörüyorum
َت َ َر ْون,, َل,,= َماsizin görmediğinizi
= ِإنِيben َاف
ُ =أَخkorkarım
اّٰلل
َّ = َوzira Allah’ın
َ َّ =Allah’tan ُاّٰلل
ُ شدِيد
َ =çetindir ب
ِ = ْال ِعقَاcezası

Hani şeytan
onlara yaptıkları işleri
güzel göstererek kendilerine «Bugün sizi
hiçbir insan
grubu yenemez, ben
sizin arkanızdayım»
dedi. Fakat
iki ordu birbirini görünce, birdenbire geri
dönerek,
«Benim sizinle hiçbir
ilgim yok,
ben sizin
görmediğinizi görüyorum, ben Allah´tan korkarım, çünkü Allah´ın
azabı ağırdır» dedi.

= ِإ ْذo vakit = َيقُو ُلdiyorlardı
َ= ْال ُمنَافِقُونMünafıklar
قُلُو ِب ِه ْم..فِي.. َ= َوالَّذِينve kalblerinde bul
unanlar رض
َ = َمhastalık
=غ ََّرaldatmış = ٰ َهؤ َُل ِءbunları
=دِينُ ُه ْمdinleri = َو َم ْنoysa kim

Hani münafıklar ile
kalplerinde
hastalık bulunanlar
«Bu müslümanları
dinleri şımartıp yanılgıya düşürdü» de-
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langıç ve sonuç olarak)
gelip Allaha
dayanır.
(O halde) siz
ey imana erişenler, savaş
durumunda
bir toplulukla
karşı karşıya
geldiğinizde,
sıkı durun ve
aralıksız Allahı anın ki
kurtuluşa erişesiniz!
Ve Allaha
Onun Elçisine duyarlık
ve bağlılık
gösterin; ve
sakın birbirinizle çekişmeye girmeyin, yoksa
yılgınlığa düşersiniz; cesaretiniz sönüverir. Ve
zor durumlarda sabır
gösterin:
çünkü Allah,
gerçekten,
zorluğa göğüs gerenlerle beraberdir.

İnsanların
gözlerini kamaştıran bir
gösteriş içinde ve kurum
satarak yurtlarından çıkıp gelen (o
inanmayan)
kimseler gibi
olmayın:
Çünkü onlar
başkalarını
Allahın yolundan çevirmeye çabalıyorlardı.
Oysa Allah
onların edip
eylediği her
şeyi (sınırsız
kudretiyle)
kuşatmış bulunuyordu.
Güya Şeytan, tüm yapıp ettiklerini
onlara güzel
ve yerinde
gösterip: Bugün kimse
sizinle baş
edemez;
çünkü ben
de sizin arkanızdayım!
demişti. Fakat daha iki
topluluk birbirlerinin görüş alanına
girer girmez,
tabanları
üzerinde dönüp: Yoo dedi, ben sizden sorumlu
değilim; çünkü, bakın, sizin görmediğiniz bir şeyi
görüyorum
ben ve doğrusu Allahtan
korkuyorum;
çünkü Allah,
gerçekten,
azabında çok
çetin, çok
şiddetlidir.
Bu arada,
ikiyüzlüler ve
kalplerinde
eğrilik bulunanlar: Bu
adamları dinleri yanlış yola götürüyor!
diyorlardı.
Ama Allaha
güvenip da-

döndürülür.

Ey iman
edenler;
bir toplulukla karşılaşırsanız sebat
edin ve
Allah´ı
çok zikredin ki
felaha
eresiniz.
Allah´a ve
Rasulüne
itaat edin.
Birbirinizle çekişmeyin.
Sonra
korkuya
kapılırsınız da
zaafa düşerseniz
ve rüzgarınız gider. Sabredin,
muhakkak ki Allah; sabredenlerle
beraberdir.
Hem yurtlarından
böbürlenerek ve
insanlara
gösteriş
yaparak
çıkan ve
Allah yolundan
alıkoyanlar gibi
olmayın.
Allah, onların yaptıklarını
çepeçevre kuşatandır.

Hani şeytan onlara
yaptıklarını süslemiş ve
demişti ki:
Bugün insanlardan
sizi yenecek yoktur. Ben
de size
muhakkak yardımcıyım.
İki ordu
karşılaşınca da,
iki topuğu
üstüne
kaçarak:
Benim sizinle alakam yok,
doğrusu
sizin
görmediklerinizi
görüyorum, ben
Allah´tan
korkuyorum.
Çünkü Allah azabı
şiddetli
olandır,
demişti.
Hani münafıklar,
kalblerinde hastalık bulunanlar:
Bunları,
dinleri aldattı, diyorlardı.
Halbuki
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=يَتَ َو َّك ْلdayanırsa ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِزيز
َ =daima galib
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
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diler. Oysa
kim Allah´a
dayanırsa
bilsin ki Allah, üstün
iradeli ve
hikmet sahibidir.

kim Allah´a tevekkül
ederse;
muhakkak ki Allah, Aziz´
dir, Hakim´dir.
Bir görseydin
sen; hani
melekler,
küfredenlerin canlarını alırken yüzlerine ve
arkalarına
vuruyorlar
ve: Tadın
yakıcı
azabı, diyorlardı.

Melekler,
= َولَ ْوkeşke =ت َ َر ٰىgörseydin
kâfirlerin
canlarını
ْ
يَت َ َوفَّى,,= ِإذonların canlarını alırken
alırken keşki görseydi َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينo inkâr edenleri
niz; onların
ُ= ْال َم ََلئِ َكةMelekler
yüzlerine ve
sırtlarına
َ=يَض ِْربُونvuruyorlar
vurarak
şöyle derler:
= ُو ُجو َه ُه ْمyüzlerine
«Yakıcı
azabı tadıار ُه ْم
َ َ= َوأ َ ْدبve kıçlarına
nız bakaُ
ُ
َ
= َوذوقواhaydi tadın اب
َ عذ
َ =azabını lım.»
ق
ِ = ْال َح ِريyangın
İşte bu vak- kendi elleri- İşte bu;
= ٰذَ ِل َكişte bu = ِب َماyüzündendir
tiyle kendi nizle işlediği- ellerinizin
ellerinizle niz (günahla- yaptığının
ْ =قَدَّ َمyapıp öne sürdüğü işler
ت
hazırladığı- rın) karşılığı- karşılığıُ=أ َ ْيدِيك ْمellerinizin = َوأ َ َّنyoksa şüphesiz nız bir so- dır bu; yoksa dır. Munuçtur.
Allah asla
hakkak ki
اّٰلل
Yoksa Allah kullarına
Allah; kulََّ =Allah ْس
َ =لَيdeğildir
kesinlikle haksızlık
larına asَ = ِبzulmedici = ِل ْل َع ِبي ِدkullara
ظ ََّلم
kullarına
yapmaz!
la zulme,,
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yanan kişiye
gelince, (o
bilir ki), Allah
mutlaka doğru hüküm ve
hikmetle edip
eyleyen en
yüce iktidar
sahibidir.
O, hakkı inkara şartlanmış olanları ölüme
sürüklediği
zaman, (nasıl olacak) bir
görebilseydin: Melekler
onların yüzlerine, sırtlarına vurarak:
Yakıp kavuran azabı tadın, bakalım!
(diyecekler),

İbn Kesir
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haksızlık
etmez.
Bu kâfirlerin
=tıpkı gidişi gibi
=ailesi
durumu tıpkı Firavu=Fir’avn
noğulları ile
,,
,,
=ve onlardan öncekil daha önceki
kâfirlerin
erin
=(onlar da) inkâr etmişlerdi durumu gibidir. Onlar
=ayetlerini
=Allah’ın
Allah´ın
ayetlerini
=onları yakalamıştı
inkâr ettiler,
Allah da
=Allah da
=günahlarıyla
günahları
yüzünden
=şüphesiz
=Allah
yakalarına
yapıştı. Hiç
=güçlüdür
=çetindir
şüphesiz Allah güçlüdür
=cezası
ve azabı
ağırdır.

ب
آ ِل
ِ َْكدَأ
َع ْون
َ فِ ْر
َوالَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم
َكفَ ُروا
ِ َّ
ت
اّٰلل
ِ بِآيَا
فَأ َ َخذَ ُه ُم
ِبذُنُو ِب ِه ْم
َّ
ُاّٰلل
إِ َّن
اّٰلل
َ َّ
ُشدِيد
قَ ِوي
َ
ب
ِ ْال ِعقَا
,,
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= ٰذَ ِل َكbu böyledir =بِأ َ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah  ُمغَيِ ًرا.. ُيَك..=لَ ْمdeğiştirmez
ً=نِ ْع َمةnimeti =أ َ ْن َع َم َهاonlara verdiği
قَ ْوم..علَ ٰى
َ =bir millet
يُغ َِي ُروا..= َحت َّ ٰىdeğiştirmedikçe
= َماbulunanı =بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْمkendilerinde
= َوأ َ َّنve şüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم
..
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ب
ِ ْ(= َكدَأEvet) gidişi gibi =آ ِلailesi
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ= َوالَّذِينve onlardan öncekil
َ =yalanlamışlardı
erin كذَّبُوا
ت
ِ = ِبآيَاayetlerini = َر ِب ِه ْمRablerinin
=فَأ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْمbiz de onları mahvetmiştik
=بِذُنُو ِب ِه ْمgünahlarıyla
= َوأ َ ْغ َر ْقنَاve boğmuştuk =آ َلailesini
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn = َو ُكلhepsi de
َ ,,= َكانُواzulmedicilerdi
َظا ِل ِمين

Bu kâfirlerin
durumu tıpkı Firavunoğulları ile
daha önceki
kâfirlerin
durumu gibidir. Onlar
Rabblerinin
ayetlerini
yalanladılar,
biz de onları
günahları
yüzünden
yokettik, Firavunoğulları´nı denizde boğduk. Bunların hepsi
zalimdi.

=إِ َّنşüphesiz =ش ََّرen kötüsü
اب
ِ =الد ََّوcanlıların َ= ِع ْندgöre
ِاّٰلل
َّ =Allah’a  َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينkâfirlerdir
=فَ ُه ْمartık onlar
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar

Allah katında canlıların
en kötüleri
kâfirlerdir.
Onlar artık
inanmazlar.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.
55

Bu böyledir.
Çünkü bir
toplum, sahip olduğu
iyi bir niteliği
değiştirmedikçe, Allah
da o topluma vermiş
olduğu nimeti değiştirmez. Hiç
şüphesiz Allah her şeyi
işitir, her
şeyi bilir.
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Firavun yandaşlarının ve
onlardan önce yaşayıp
gidenlerin
başlarına gelen şey (bunların da başına gelecek): Onlar
Allahın ayetlerinin gerçek
olduğunu inkara kalkıştılar ve Allah
da (bu) günahlarından
ötürü onları
kıskıvrak yakaladı. Elbet
yakalar,
(çünkü) Allah
çepeçevre
kuşatan sınırsız gücün
sahibidir,
(hak edene
karşı) cezada çetin ve
yıldırıcıdır.
Bu böyledir,
çünkü Allah,
bir topluma
bahşettiği
nimeti ve
esenliği, o
toplum kendi
gidişini değiştirmedikçe
asla değiştirmez; ve
(bilin ki) Allah
her şeyi işiten, her şeyi
bilendir.

Firavun yandaşlarının ve
onlardan önce yaşayıp
gidenlerin
başlarına ne
geldiyse
(bunların da
başına benzeri gelecek:)
Onlar Rablerinin ayetlerine yalan gözüyle bakmışlardı; ve
bu yüzden,
Biz de onları
(bu) günahlarına karşılık
helak ettik;
boğuverdik o
Firavun yandaşlarını; onların hepsi
zalim kimselerdi çünkü.
Gerçek şu ki,
Allah katında
yaratıkların
en bayağısı,
hakkı inkara
şartlanmış ve
sonuç olarak,
inanmayan
kimselerdir.

kendi- Kendileriyle
ْت
َ عا َهد
َ ,, َ=الَّذِينsen andlaşma yaptıklar Onlar
leri ile ant- bir andlaşma
laşma yap- yapmış olduın ه ْم
ُ = ِم ْنkendileriyle =ث ُ َّمsonra
tığın her de- ğu halde, Alfasında hiç laha karşı
َ= َي ْنقُضُونbozarlar
çekinmeden sorumluluk
ع ْهدَ ُه ْم
َ =andlaşmalarını  ُك ِل,,=فِيher antlaşmala- bilinci taşı,,

,,

,,

rını bozan

maksızın, fü-

dici değildir.
Firavun
hanedanıyla onlardan
öncekilerin gidişi
gibi. Allah´ın
ayetlerini
yalanlamışlardı
da, Allah
onları günahlarından dolayı yakalamıştı.
Muhakkak ki Allah; kuvvetlidir,
azabı
şiddetli
olandır.

Bunun
sebebi;
bir topluluk kendi
nefislerindekini
değiştirmedikçe,
Allah´ ın
onlara
verdiği
nimetini
değiştirmeyeceğidir. Ve
muhakkak ki Allah; Semi´dir,
Alim´dir.
Firavun
hanedanıyla, onlardan
öncekilerin gidişi
gibi.
Rabblarının ayetlerini yalanlamışlardı da,
Biz de
günahlarından
dolayı onları helak
etmiş ve
Firavun
hanedanını suda
boğmuştuk. Hepsi
de zalimlerdi.
Allah katından
yeryüzünde yürüyen
canlıların
en kötüsü; şüphesiz ki
küfredenlerdir. Artık onlar,
inanmazlar.
Onlar,
kendileriyle anlaşma
yaptığın
kimselerdir. Sonra
her defa-
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= َم َّرةdefasında
َ َيتَّقُون,, َل,,= َو ُه ْمhiç çekinmeden

kimselerdir. tursuzca her
fırsatta sözlerinden dönen kimselere gelince,

=فَإ ِ َّماbundan dolayı
=تَثْقَ َفنَّ ُه ْمonları yakalarsan
ب
ِ  ْال َح ْر..=فِيsavaşta ْ=فَش َِردdağıt
= ِب ِه ْمonları = َم ْنkimseleri de
=خ َْلفَ ُه ْمarkalarında ki =لَ َعلَّ ُه ْمböylece
َ=يَذَّ َّك ُرونibret alsınlar

Eğer savaşta, onları
ele geçirirsen, onları
geride kalanlara bir
ibret olacak
biçimde cezalandır.

onları savaşta karşında
bulursan, arkalarından
gelenler için
öyle yıldırıcı
bir ders ver
ki, belki berikiler akıllarında tutarlar;

sında
ahidlerini
bozdular.
Onlar sakınmazlar
da.
Bunun
için eğer
savaşta
ele geçirirsen;
onları dağıt ki arkalarında
olanlar ibret alsınlar.

تَخَافَ َّن,,= َو ِإ َّماkorkarsan
قَ ْوم,,= ِم ْنbir kavmin
ً= ِخيَانَةhıyanet etmesinden
=فَا ْن ِب ْذsen de davran = ِإلَ ْي ِه ْمonlara
س َواء
َ =aynı şekilde =إِ َّنçünkü
َ ,,علَ ٰى
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّي ُِحب,,= َلsevmez
َ= ْالخَائِنِينhainleri

Eğer antlaşmalı bir
toplumun
anlaşmasını
bozacağından endişeli
isen, aranızdaki antlaşmayı,
karşılıklılık
ilkesi uyarınca açıkça
yüzlerine
fırlat. Çünkü, Allah
ihanet
edenleri
sevmez.

Eğer bir
kavmin
hiyanet
etmesinden korkarsan;
sen de
onlara
karşı aynı
şekilde
davran.
Muhakkak ki Allah; hainleri sevmez.

سبَ َّن
َ  َي ْح..= َو َلsanmasınlar
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
س َبقُوا
َ =kaçabileceklerini = ِإنَّ ُه ْمOnlar
َيُ ْع ِج ُزون..(= َلbizi) aciz bırakamazlar

Kâfirler sakın yakayı
kurtardıklarını sanmasınlar. Çünkü onlar bizi
kesinlikle
aciz bırakamazlar.

beri yandan,
eğer (kendisiyle andlaşma yapmış bulunduğun) bir
topluluğun
ihanet etmesinden kaygı
duyman için
ortada makul
sebep varsa,
sen de buna
karşılık olarak onlarla
yaptığın andlaşmayı boz:
çünkü, Allah
asla hainleri
sevmez!
(Bunun için)
o hakkı inkara şartlanmış
olanlar, (Allahtan) kaçıp
kurtulacaklarını sanmasınlar: (Onun
murad ettiği
şeyin gerçekleşmesine)
asla engel
olamayacaklar.
O halde, onlara karşı
toplayabildiğiniz kadar
kuvvet ve binek hayvanı
hazır edin ki
bununla hem
Allahın, hem
sizin düşmanınız olan bu
insanları,
hem de sizin
bilmediğiniz
ama Allahın
bildiği başkalarını caydırabilesiniz;
(ve bilin ki),
Allah yolunda her ne
sarf ederseniz size bütünüyle ödenecek ve size haksızlık
yapılmayacaktır.

Ama eğer
onlar barıştan yana eğilim gösterirlerse, sen de
barıştan yana ol ve Allaha güven:
çünkü O,
gerçekten
her şeyi işiten, her şeyin aslını bilendir!
(Ama barış
yanlısı gözükmekle)
niyetleri sadece seni aldatmaksa, (o
zaman) bil ki,
Allah sana
yeter! Odur
seni, yardımıyla ve
inanmış yandaşlarla güçlendiren;
(O inanmış
kimseler ki)
kalplerini O
bağdaştırdı,
kaynaştırdı:
(O inanmış
kimseler ki,)
uğrunda yeryüzündeki
her şeyi toptan harcasaydın onların kalplerini
birbirine
ısındırıp
kaynaştıramazdın; ama
işte Allah onları bir araya
getirdi. Gerçekten de Al-

Eğer barışa yanaşırlarsa; sen
de yanaş
ve Allah´a
tevekkül
et. Muhakkak ki
Semi,
Alim,
O´dur.
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iman
= َوأ َ ِعدُّواhazırlayın = َل ُه ْمonlara karşı Ey
edenler, onَ َ ا ْست,,= َماgücünüz yettiği kadar lara karşı
ط ْعت ُ ْم
gücünüzün
ُ
yettiği kadar
ْ
ق َّوة,,= ِمنkuvvet
– Allah’ın
اط
ِ َ ِرب,,= َو ِم ْنve cihad için bağlanıp besle düşmanı ve
sizin düşnen ل
manlarınızı
ِ = ْال َخ ْيatlar
ve bunların
َ=ت ُ ْر ِهبُونkorkutursunuz = ِب ِهbununla dışında Allah’ın bilip
ِ َّ =Allah’ın
عد َُّو
َ =düşmanını اّٰلل
sizin bilmediklerinizi
عد َُّو ُك ْم
َ = َوsizin düşmanınızı
yıldırmak
üzere –
َ= َوآخ َِرينve başkalarını
kuvvet ve
savaş atları
د ُونِ ِه ْم,,= ِم ْنonların dışında
hazırlayın.
ت َ ْعلَ ُمو َن ُه ُم,,= َلsizin bilmediğiniz
Allah yolunda sarf ettiَّ =Allah’ın = َي ْعلَ ُم ُه ْمbildiği
ُاّٰلل
ğiniz her
şey, size
ت ُ ْن ِفقُوا,,= َو َماne harcarsanız
haksızlık
yapılmadan
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنherşeyden
tamamen
ödenecektir.
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
ف
َّ =ي َُوtam olarak ödenir = ِإلَ ْي ُك ْمsize
= َوأ َ ْنت ُ ْمve siz
ْ ُ ت,,= َلhiç haksızlığa uğratılmazsı
َظلَ ُمون
,,
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= َو ِإ ْنeğer = َج َن ُحواonlar yanaşırlarsa
س ْل ِم
َّ = ِللbarışa اجن َْح
ْ َ=فsen de yanaş
=لَ َهاona = َوتَ َو َّك ْلve dayan
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a ُ= ِإنَّهçünkü = ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الişitendir = ْال َع ِلي ُمbilendir

Eğer onlar
barışa yanaşırlarsa
sen de ona
yanaş ve
Allah´a dayan. Çünkü
O her şeyi
işiten ve bilendir.

= َو ِإ ْنeğer =ي ُِريد ُواisterlerse
وك
َ ع
ُ َيَ ْخد,,=أ َ ْنsana hile yapmak
=فَإ ِ َّنşüphesiz = َح ْسبَ َكsana yeter
َّ =Allah الَّذِي,,= ُه َوO ki
ُاّٰلل
=أَيَّدَ َكseni destekledi
ص ِر ِه
ْ َ=بِنyardımıyla
َ= َوبِ ْال ُمؤْ ِمنِينve müminleri

Eğer onlar
seni aldatmak isterlerse kuşku
yok ki, Allah
sana yeter.
O seni yardımı ile ve
mü´minler
aracılığı ile
desteklemiştir.
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Allah,
ف
َ َّ= َوأَلve uzlaştırdı َ= َبيْنarasını
mü´minlerin
ُ
ُ
َ
=قلوبِ ِه ْمonların kalblerinin =ل ْوşayet kalplerini
uzlaştırdı.
ت
َ =أ َ ْنفَ ْقsen verseydin = َماbulunan Eğer sen
dünyadaki
َ
ْ
ض
ر
اْل
..
ي
ف
=yeryüzünde
her şeyi
ِ
ْ
ِ
harcasan
= َج ِميعًاherşeyi
yine onların
kalplerini
ت
َ أَلَّ ْف..= َماyine de uzlaştıramazdın
uzlaştıraُ
َ=بَيْنarasını =قُلو ِب ِه ْمonların kalblerinin mazdın.
Fakat Allah
ٰ
onları uzlaş= َولَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah
tırdı. Hiç
َّ
َ
ف
َ =ألuzlaştırdı =بَ ْي َن ُه ْمonların arasını kuşkusuz
O, üstün
ُ= ِإنَّهçünkü O ع ِزيز
َ =daima üstündür iradeli ve
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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hikmet sahibidir.

Küfredenler; asla
öne geçtiklerini ve
bizi aciz
bırakacaklarını
sanmasınlar.

Siz de
onlara
karşı gücünüzün
yettiği
kadar
kuvvet ve
bağlanıp
beslenen
atlar hazırlayın ki
bununla
Allah´ın
düşmanı,
sizin
düşmanınız ve
bunlardan
başka sizin bilmeyip te Allah´ın bildiği diğerlerini korkutasınız.
Allah yolunda ne
harcarsanız, size
ödenir ve
siz asla
zulmolunmazsınız.

Eğer seni
aldatmak
isterlerse;
muhakkak ki Allah, sana
yeter.
Seni ve
mü´minler
i yardımıyla
destekleyen
O´dur.
Ve onların kalblerini birleştirmiştir.
Eğer yeryüzünde
bulunan
her şeyi
sarfetsen
yine de
onların
kalblerini
birleştiremezdin.
Fakat Allah birleştirdi onların arasını. Muhakkak ki
Allah;
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lah hikmetle Aziz´dir,
edip eyleyen Haen yüce ikti- kim´dir.
dar sahibidir.

= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
..
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أَيُّ َها,,= َياEy ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
= َح ْسب َُكsana yeter ُاّٰلل
َّ =Allah
ات َّ َبعَ َك,,= َو َم ِنve sana tabi olanlara
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminlerden
,,

,,

,,
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Ey peygamber,
sana ve sana uyan
mü´minlere
Allah yeter.

Ey Peygamber! Allah
sana da yeter, sana
uyan inanmış
kimselere de!

Ey peyEy Peygamأَيُّ َها..=يَاEy ي
ُّ ِ=النَّبpeygamber
gamber,
ber! İnananmü´minleri
ları, kavgada
ض
ِ = َح ِرteşvik et
savaşa teş- ölüm korkuvik et. Eğer sunu alt etَ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminleri
sizden yirmi meleri yösabırlı kişi nünde (şöy ْال ِقتَا ِل..علَى
َ =savaşa =إِ ْنeğer
olursa bun- le) yüreklen=يَ ُك ْنolursa = ِم ْن ُك ْمsizden
lar iki yüz dir: Sizden
kâfiri yener- zor durumlaَ= ِع ْش ُرونyirmi kişi
ler. Eğer
ra göğüs
sizden
yüz
germesini biَصابِ ُرون
َ =sabreden =يَ ْغ ِلبُواyenerler kişi olsa, len yirmi kişi
bin çıkarsa, bun= ِمائَتَي ِْنiki yüz(kâfir)i = َو ِإ ْنve eğer bunlar
kâfiri yener- lar iki yüz kiler. Çünkü şiyi tepe= َي ُك ْنolursa = ِم ْن ُك ْمsizden
onlar anla- le(yebil)melid
yışsız, bi- ir; sizden
= ِمائَةyüz kişi = َي ْغ ِلبُواyenerler
linçsiz bir böyle yüz kişi
=أ َ ْلفًاbin kişiyi
güruhtur. çıkarsa, hakkı inkara kal َكفَ ُروا.. َالَّذِين.. َ= ِمنkâfirlerden
kışanlardan
bin kişiyi te= ِبأَنَّ ُه ْمçünkü kâfirler =قَ ْومbir topluluktur
pele(yebil)melid
َيَ ْفقَ ُهون..= َلanlamaz
ir; çünkü on..
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َ= ْاْلنşimdi ف
َ َّ= َخفhafifletti
َّ =Allah ع ْن ُك ْم
َ =sizden
ُاّٰلل
ع ِل َم
َ = َوbildi de
فِي ُك ْم,,=أ َ َّنsizde bulunduğunu
ض ْعفًا
َ =zayıflık =فَإ ِ ْنbundan böyle
= َي ُك ْنolsa = ِم ْن ُك ْمsizden
= ِمائَةyüz kişi صابِ َرة
َ =sabreden
=يَ ْغ ِلبُواyenerler = ِمائَتَي ِْنiki yüz(kâfir)i
= َو ِإ ْنve eğer = َي ُك ْنolsa
= ِم ْن ُك ْمsizden =أ َ ْلفbin kişi
=يَ ْغ ِلبُواyenerler =أ َ ْلفَي ِْنiki bin(kâfir)i
ِ َّ =Allah’ın ُاّٰلل
= ِبإ ِ ْذ ِنizniyle اّٰلل
َّ = َوAllah
= َم َعberaberdir
َصابِ ِرين
َّ =الsabredenlerle
,,
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َ َكان..= َماyakışmaz
= ِلنَ ِبيhiçbir peygambere
َ َي ُكون..=أ َ ْنolmak
أَس َْر ٰى..ُ=لَهesirler sahibi = َحت َّ ٰىkadar
َ=يُثْ ِخنağır basıncaya
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َ=ت ُ ِريدُونsiz istiyorsunuz
ض
َ =geçici malını =الدُّ ْنيَاdünya
َ ع َر
َّ = َوAllah ise ُ=ي ُِريدistiyor
ُاّٰلل
َ= ْاْل ِخ َرةahireti ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِزيز
َ =daima üstün
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
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=لَ ْو َلeğer olmasaydı = ِكتَابbir yazı
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan َسبَق
َ =geçmiş
س ُك ْم
َّ =لَ َمsize mutlaka dokunurdu
=فِي َماdolayı =أ َ َخ ْذت ُ ْمaldığınız fidyeden
عذَاب
َ =azab ع ِظيم
َ =büyük bir
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=فَ ُكلُواartık yiyin
َ ..= ِم َّماaldığınız ganimetten
غ ِن ْمت ُ ْم
َ =ve temiz olarak
= َح ََل ًلhelal طيِبًا
= َواتَّقُواve korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

lar bunu kavrayamayan
bir güruhturlar.
Allah, bun- (Ama yine
dan böyle, de) Allah,
bu konudaki şimdilik yüyükünüzü künüzü hafifhafifletti ve letmiş bulubünyenizde nuyor, çünkü
bir zaaf be- zayıf olduğulirdiğini bildi. nuzu biliyor:
Buna göre Şöyle ki:
eğer sizden Sizden eğer
yüz sabırlı zor durumkişi olursa, larda sabbunlar iki retmesini biyüz kâfiri
len yüz kişi
yenerler.
çıkarsa, bunEğer sizden lar iki yüz kibin sabırlı şiyi tepelekişi olursa, ye(bile)cektir;
bunlar Al- ve sizden
lah´ın izni böyle bin kişi
ile iki bin
çıkarsa, Alkâfiri yener- lahın izniyle
ler. Allah
iki bin kişiyi
sabırlılarla tepeleberaberdir. ´ ye(bile)cektir,
çünkü Allah
zor durumlara göğüs
germesini bilenlerle beraberdir.
Yeryüzünde Kıyasıya girüstünlüğünü diği zorlu bir
perçinleme- meydan sadikçe hiçbir vaşı sonucu
peygambe- değilse, esir
rin esir al- almak bir
ması yerin- peygamber
de değildir. için yakışık
Siz geçici almaz. Siz
dünya malı- bu dünyanın
nı istiyorsu- geçici kanuz. Oysa zançlarına
Allah sizin talip olabilihesabınıza yorsunuz,
ahireti isti- ama Allah
yor. Allah (sizin için)
üstün iradeli sonraki have hikmet yatın (güsahibidir. zel/iyi olmasını) murad
ediyor: çünkü, Allah
doğru hüküm
ve hikmetle
edip eyleyen
en yüce iktidar sahibidir.
Eğer AlAllah tarafınlah´ın daha dan önceden
önce kesin- buyrulmuş
leşmiş (ve böyle bir ilke
bu konuda olmasaydı
lehinize iş- aldığınız büleyen) bir tün bu (tuthükmü ol- saklar) yümasaydı, zünden baesirlerin
şınıza mutlakarşılığında ka büyük bir
aldığınız
azap çökerdi.
fidyeler yüzünden başınıza büyük bir azap
gelirdi.
Artık elinize O halde, sageçen ga- vaşta ele genimet malla- çirdiğiniz
rını helal
şeyler için
olarak afi- (yalnız) helal
yetle yiyiniz, olanları kulAllah´dan lanın ve Alkorkunuz. laha karşı
Hiç kuşku- sorumluluk
suz Allah bilinci taşıaffedicidir yın: (hem de
ve merha- şu gerçeği
metlidir.
hep akılda
tutarak) Allah
çok esirgeyen gerçek
bağışlayıcıdır.

Ey Peygamber;
Allah, sana ve sana tabi
olan
mü´minler
e yeter.
Ey Peygamber;
mü´minler
i savaşa
teşvik et.
Eğer sizden sabreden
yirmi kişi
bulunursa; ikiyüz
kişiyi
mağlup
ederler.
Eğer sizden yüz
kişi bulunursa;
küfretmiş
olanlardan binini
mağlup
ederler.
Çünkü
onlar, anlamazlar
güruhu
dur.
Şimdi Allah yükünüzü hafifletti ve
bildi ki;
sizde bir
zaaf vardır. O
halde şayet sizden sabırlı yüz
kişi olursa; ikiyüz
kişiyi
mağlup
ederler.
Şayet
sizden
bin kişi
olursa;
Allah´ın
izniyle
ikibin kişiyi mağlup ederler. Ve Allah; sabredenlerle
beraberdir.
Hiç bir
peygambere yeryüzünde
savaşırken zaferler kazanıncaya
kadar
esirler
alması
yaraşmaz. Geçici dünya
malını istiyorsunuz. Allah
ise ahireti
istiyor. Ve
Allah;
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Eğer daha önceden Allah´ın
geçmiş
bir hükmü
olmasaydı; aldıklarınızdan
dolayı size büyük
bir azab
dokunurdu.

Artık elde
ettiğiniz
ganimetten helal
ve temiz
olarak
yeyin. Allah´tan da
sakının.
Çünkü Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
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أَيُّ َها,,=يَاEy ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
=قُ ْلsöyle = ِل َم ْنkimselere
أ َ ْيدِي ُك ْم,,=فِيellerinizde bulunan
 ْاْلَس َْر ٰى,, َ= ِمنesirlerden = ِإ ْنeğer
= َي ْعلَ ِمbilirse ُاّٰلل
َّ =Allah
قُلُو ِب ُك ْم,,= ِفيsizin kalblerinizde
= َخي ًْراbir hayır olduğunu
=يُؤْ تِ ُك ْمsize verir
= َخي ًْراdaha hayırlısını
َأ ُ ِخذ,,= ِم َّماalınan(fidye)den
= ِم ْن ُك ْمsizden = َو َي ْغ ِف ْرve bağışlar
=لَ ُك ْمsizi ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Ey peygamber elinizdeki esirlere de ki;
«Eğer Allah
kalplerinizde hayırlı
bir yaklaşım
olduğunu
görürse size
elinizden
alınandan
daha iyisini
verir ve sizi
affeder. Hiç
şüphesiz,
Allah affedicidir ve
merhametlidir.

(Öyleyse) ey
Peygamber,
elindeki esirlere de ki: Allah yüreklerinizde bir güzellik bulursa, bütün o
sizden alınan
şeylerden
daha güzelini
bahşedecektir size: Çünkü Allah, çok
esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır.

Ey peygamber;
elinizdeki
esirlere
de ki:
Eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse; sizden alınandan
daha hayırlısını
size verir
ve sizi
bağışlar.
Ve Allah,
Gafur´dur,
Rahim´dir.

= َوإِ ْنeğer =ي ُِريد ُواisterlerse
= ِخيَا َنت َ َكsana hainlik yapmak
=فَقَ ْدmuhakkak
=خَانُواhainlik yapmışlardı
اّٰلل
َ َّ =Allah’a da قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
َ=فَأ َ ْم َكنbu yüzden imkân verdi
= ِم ْن ُه ْمonlara karşı ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمyerli yerince yapandır

Eğer bu
esirler sana
ihanet etmeyi düşünüyorlarsa
bilsinler ki,
daha önce
Allah´a ihanet ettiler
de bu yüzden O, seni
onlara karşı
üstün getirdi. Hiç kuşkusuz Allah
her şeyi bilir
ve her yaptığı yerindedir.

Ve eğer sana
ihanet etmeye yeltenirlerse, (unutmasınlar ki)
daha önce
Allaha da
ihanet etmişlerdi de bu
yüzden Allah
(inananları)
onlara baskın çıkarmıştı. Çünkü Allah doğru
hüküm ve
hikmetle edip
eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.
Öte yandan
imana erişen, zulmün
egemen olduğu diyardan göç
eden, Allah
yolunda mallarıyla çaba
gösterip duran kimselere ve (onlara)
kol kanat
açıp, yardım
edenlere gelince; işte
bunlar (sahiden) birbirlerinin dostu ve
hamileridir.
Fakat inanmış oldukları
halde (sizin
beldenize)
göç etmemiş
olan kimselere gelince;
onların korunup gözetilmesinden
hiçbir bakımdan siz sorumlu değilsiniz, ta ki
(sizin yanınıza) göç edecekleri vakte
kadar. Yine
de, dinsel
baskılara
karşı sizden
yardım isterlerse, (onlara) yardım
elinizi uzatmaktır size
düşen; yeter
ki (bu yardım) kendileriyle aranızda andlaşma
bulunan bir
topluluğa
karşı olmasın; çünkü
Allah yaptığınız her şeyi
görmektedir.
Bütün bunlarla birlikte,
(unutmayın
ki) hakkı inkara şartlanmış olanlar birbirleriyle müttefiktirler; siz de
(birbirinizle)
öyle olmadıkça yer yüzünde fitne
ve büyük bir
karışıklık baş
gösterecektir.
Ve o imana
erişen, zulmün hüküm
sürdüğü diyardan göç
eden ve Allah yolunda
elinden gelen
her türlü çabayı gösteren kimselerle (onlara)
kol kanat ge-

Eğer sana hainlik
yapmak
isterlerse;
daha önce Allah´a
da hainlik
etmişlerdi
de Allah,
onlara
karşı sana imkan
ve kudret
vermişti.
Ve Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.
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İman edip
=إِ َّنşüphesiz َ=الَّذِينonlar ki
Medine´ye
göçenler ve
=آ َمنُواinandılar
Allah yolunda canları
= َوهَا َج ُرواhicret ettiler
ile malları
= َو َجا َهدُواsavaştılar
ile cihad
edenler ile
=بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
bu göçmenlere barınak
= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمcanlarıyla
sağlayanlar
ve yardım
سبِي ِل
َّ =Allah
َ ,,=فِيyolunda ِاّٰلل
edenler birَّ
َ= َوالذِينve onlar ki = َآو ْواbarındırdılar birlerinin
yandaşları,
koruyuculaص ُروا
ن
َ
و
=ve
yardım
ettiler
َ َ
rıdırlar.
İman edip
=أُو ٰلَ ِئ َكişte onlar ض ُه ْم
ع
ب
=bir
kısmı
ُ َْ
Medine´ye
=أ َ ْو ِليَا ُءvelisidir =بَ ْعضbir kısmının göçetmeyenlere geآ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinanıp da
lince, bunlar
göçetmeاج ُروا
ِ يُ َه,,= َولَ ْمhicret etmeyenlere gelinc dikçe kendilerine karşı
ُ َل,,= َماsize yoktur
e ك ْم
hiçbir yandaşlık, ko َو َل َي ِت ِه ْم,,= ِم ْنonların velayetinden
ruyuculuk
yükümlülüش ْيء
َ ,,= ِم ْنbir şey = َحت َّ ٰىkadar
ğünüz yokاج ُروا
tur. Eğer
ِ =يُ َهonlar hicret edinceye
böyleleri
= َوإِ ِنfakat
sizden, aranızda salص ُرو ُك ْم
َ =ا ْست َ ْنyardım isterlerse
dırmazlık
antlaşması
ِين
ِ الد,,= ِفيdinde
bulunmayan
bir topluma
ُ=فَعَلَ ْيك ُمsizin üzerinize borçtur
karşı din
konusunda
ص ُر
ْ َّ=النyardım etmeniz
yardım isterlerse
= ِإ َّلyalnız olmaz علَ ٰى
=karşı
َ
kendilerine
=قَ ْومbir topluma
yardım etmekte yü َو َب ْينَ ُه ْم,,=بَ ْينَ ُك ْمaranızda
kümlüsüAllah
= ِميثَاقandlaşma bulunan ُاّٰلل
َّ = َوAllah nüz.
yaptığınız
her şeyi göَت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızı
rür.»
صير
ِ َ=بgörmektedir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

8.
73

 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler
ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirlerinin
=أ َ ْو ِليَا ُءvelisidirler =بَ ْعضbirbirlerinin
ُت َ ْف َعلُوه..= ِإ َّلeğer bunu yapmazsanız
=ت َ ُك ْنolur = ِفتْنَةfitne
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ساد
َ َ= َوفve bir kargaşa = َك ِبيرbüyük

Kâfirler birbirlerinin
yandaşları,
koruyucularıdırlar.
Eğer aranızda bu sıkı dayanışmayı gerçekleştirmezseniz,
yeryüzünde
fitne ve büyük bir kargaşa çıkar.

َ= َوالَّذِينonlar ki =آ َمنُواinandılar
= َوهَا َج ُرواhicret ettiler
= َو َجا َهدُواsavaştılar
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
َ= َوالَّذِينve onlar ki = َآو ْواbarındırdılar
ص ُروا
َ َ= َونve yardım ettiler
=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır

İman edip
Medine´ye
göçenler ve
Allah yolunda malları
ile, canları
ile cihad
edenler ile
bu göçmenlere barınak
sağlayanlar
ve yardım
edenler var
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Muhakkak ki
iman edip
hicret
eden,
mallarıyla
ve canlarıyla Allah
yolunda
cihad
edenler;
barındırıp
yardım
edenler,
işte onlar;
birbirinin
dostudurlar. İman
edip de
hicret etmeyenlere gelince; hicret
edene
kadar sizin onlarla bir
dostluğunuz yoktur. Şayet
onlar da
din hususunda
sizden
yardım isterlerse;
sizinle
aralarında muahede bulunan bir
kavim
aleyhinde
olmamak
üzere onlara yardım etmek boynunuza
borçtur.
Allah yaptıklarınızı
görendir.

Küfredenler ise
birbirlerinin dostudurlar.
Eğer siz
bunu
yapmazsanız;
yeryüzünde bir
fitne ve
büyük bir
fesad
olur.
İman edip
hicret
edenler,
Allah yolunda cihad
edenler,
barındıranlar ve
yardım
edenler;
işte onlar,
gerçek

Kelime Meali
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َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler = َحقًّاgerçek
=لَ ُه ْمonlar için vardır = َم ْغ ِف َرةbağış
= َو ِر ْزقve rızık = َك ِريمbol

ya, işte bunlar gerçek
mü´minlerdi
r, onları bağışlanma ve
bol rızık
beklemektedir.

َ= َوالَّذِينonlar ki =آ َمنُواinandılar
ُبَ ْعد..= ِم ْنsonradan
= َوهَا َج ُرواhicret ettiler
= َو َجا َهدُواsavaştılar
= َم َع ُك ْمsizinle beraber
=فَأُو ٰلَئِ َكişte onlar da = ِم ْن ُك ْمsizdendir
= َوأُولُوsahipleri = ْاْل َ ْر َح ِامrahim
ض ُه ْم
ُ = َب ْعbirbirlerine
=أ َ ْولَ ٰىdaha yakındırlar
= ِب َب ْعضbirbirlerine
ب
َّ =Allah’ın
ِ  ِكتَا..= ِفيKitabına göre ِاّٰلل
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ش ْيء
َ ..=بِ ُك ِلherşeyi ع ِليم
َ =bilir

Sonradan
iman edip
Medine´ye
göçenlere
ve sizinle
birlikte cihad edenlere gelince
onlar sizdendirler.
Allah´ın Kitabı´na göre
yakın akrabaların birbirlerine mirasçı olma
konusunda
öncelik hakları vardır.
Hiç kuşkusuz Allah
her şeyi bilir.

,,

,,

,,

8.
75

..

..

..

..

..

..

..

..

9.
1

ile
=بَ َرا َءةihtardır ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan Kendileri
aranızda
antlaşma
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisinden
bulunan
َّ
َ
müşriklere
عا َه ْدت ُ ْم
,,
ذ
ال
,,
ى
ل
إ
=andlaşma
yaptığın
َِين
َ
ِ
Allah ve
ْ  ْال ُم,, َ= ِمنmüşriklere
ız َش ِركِين
Peygam,,

,,

,,

ber´i tarafından yöneltilen bir
ilişki kesme
ihtarıdır bu.

9.
2

=فَ ِسي ُحواdolaşın
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َ=أ َ ْر َب َعةdört =أ َ ْش ُهرay
= َوا ْعلَ ُمواbilin ki =أَنَّ ُك ْمsiz
َ =değilsiniz
غي ُْر
ِ َّ =Allah’ı
= ُم ْع ِج ِزيaciz bırakacak اّٰلل
= َوأ َ َّنve şüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= ُم ْخ ِزيrezil, perişan edecektir
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri

Dört ay daha yeryüzünde serbestçe dolaşınız. Allah´ın yapacaklarına
engel olamayacağınızı ve Allah´ın kâfirleri perişan
edeceğini
biliniz.

= َوأَذَانduyurudur ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisinden
اس
ِ َّالن,,= ِإلَىinsanlara =يَ ْو َمgünü
ِ= ْال َحجHac = ْاْل َ ْك َب ِرen büyük
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=بَ ِريءuzaktır
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنputa tapanlardan
ُسولُه
ُ = َو َرve Elçisi =فَإ ِ ْنeğer
=ت ُ ْبت ُ ْمtevbe ederseniz =فَ ُه َوbu
= َخيْرdaha iyidir =لَ ُك ْمsizin için
= َو ِإ ْنve eğer =تَ َولَّ ْيت ُ ْمdönerseniz
=فَا ْعلَ ُمواbilin ki =أَنَّ ُك ْمsiz
َ =değilsiniz
غي ُْر
ِ َّ =Allah’ı
= ُم ْع ِج ِزيaciz bırakacak اّٰلل
= َو َب ِش ِرmüjdele
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينkâfirlere
=بِ َعذَابbir azabı =أ َ ِليمacı

Büyük hacc
günü Allah
ve Peygamber tarafından
tüm insanlara duyurulur
ki; «Allah ve
Peygamber´i ile
müşrikler
arasında
her türlü
ilişki kesilmiştir. Eğer
tevbe ederseniz bu sizin için daha yararlıdır. Eğer
sırt çevirirseniz Allah´ın yapacaklarına
engel olamayacağınızı biliniz.
Ey Peygamber,
kâfirleri
acıklı bir
azapla müjdele!»

= ِإ َّلancak
عا َه ْدت ُ ْم
َ .. َ=الَّذِينandlaşma yaptığınız
َ ْال ُم ْش ِركِين.. َ= ِمنmüşriklerden
=ث ُ َّمsonra
صو ُك ْم
ُ ُيَ ْنق..=لَ ْمsize eksik bırakmayan
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi
َ ُي..= َولَ ْمve arka çıkmayanların
ظا ِه ُروا
علَ ْي ُك ْم
َ =size karşı =أ َ َحدًاhiç kimseye
=فَأَتِ ُّمواtamamlayın = ِإلَ ْي ِه ْمonların
ع ْهدَ ُه ْم
َ =andlaşmalarını

Yalnız antlaşma şartlarını eksiksiz biçimde
yerine getiren ve size
karşı hiç
kimseyi
desteklemeyen
müşriklere
gelince onlar ile aranızdaki anlaşmalara
sürelerinin
sonuna kadar uyunuz.
Hiç şüphe-
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rip yardım
eden kimseler; işte bunlardır, gerçekten inanan kimseler!
Günahlarından bağışlanma ve çok
kutlu bir rızık
beklemektedir onları.
Ve bundan
sonra inanıp
da zulmün
egemen olduğu diyardan göç
edecek ve
(Allah) yolunda sizinle
birlikte çaba
sarf edecek
olanlara gelince, bunlar
(da) sizdendirler; (işte
böyle) sıkıca
birbirine bağlanıp yakınlık
kazananlar,
Allahın koyduğu düstura
göre birbirleri
üzerinde temelden hak
sahibidirler.
Gerçek şu ki,
Allahtır her
şeyin aslını
bilen.
Allahtan ve
Onun Elçisinden, kendileriyle adlaşma yapmış bulunduğunuz, Allahtan başkasına ilahlık
yakıştıran
kimselere bir
beraet, bir
yükümsüzlük
bildirisidir bu.
(Duyur onlara:) Yeryüzünde dört
ay daha
(serbestçe)
dolaşın, fakat
bilin ki, asla
Allahın gözetiminden kaçamazsınız;
ve (yine bilin
ki,) Allah
hakkı tanımaya yanaşmayan
kimseleri, er
geç utanç
içinde bırakacaktır.
Ve yine Allahtan ve
Onun Elçisinden bu
Büyük Hac
günü bütün
insanlığa
(yapılmış) bir
duyurudur
şu: Allahın
Allahtan
başkalarına
tanrılık yakıştıranlarla
hiçbir bağlantısı yoktur;
Onun Elçisinin de (öyle).
Hal böyleyken artık
tevbe ederseniz, kendi
iyiliğinize
olacaktır bu;
yok eğer (bu
fırsatı da) teperseniz, o
zaman, bilin
ki, Allahın
gözetiminden
asla kurtulamayacaksınız! Ve (bütün bunlardan sonra)
sen (ey Peygamber),
hakkı inkara
şartlanmış
olan o kimselere çok çetin
bir azabı
müjdele.
Ancak, kendileriyle sizin
(ey inananlar) bir andlaşma yapmış bulunduğunuz Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar arasından size
karşı yükümlülüklerinde
bundan böyle bir kusur
işlemeyen ve
size karşı
kimseye arka

İbn Kesir

mü´minler
dir. Onlar
için mağfiret ve
cömertçe
verilmiş
rızıklar
vardır.

Sonra
iman edip
de hicret
edenler
ve sizinle
birlikte
savaşanlar; işte
onlar sizdendir.
Hısımlar,
Allah´ın
kitabına
göre birbirine daha yakındırlar.
Muhakkak ki Allah, her
şeyi bilendir.

Müşriklerden
muahede
yaptıklarınıza; Allah ve
Rasulünden bir ihtardır:

Yeryüzünde
dört ay
daha dolaşın. Ve
bilin ki;
siz, Allah´ı aciz
bırakamazsınız.
Hem Allah, gerçekten
kafirleri
rüsvay
edendir.

Büyük
hacc günü, insanlara Allah
ve Rasulünden bir
ilandır.
Muhakkak ki Allah ve
Rasulü,
artık müşriklerden
uzaktır.
Eğer tevbe ederseniz; bu,
sizin için
daha hayırlıdır.
Yok eğer
yüz çevirirseniz;
bilin ki;
siz, Allah´ı aciz
bırakacak
değilsiniz.
Küfredenlere elem
verici bir
azabı
müjdele.

Yalnız
muahede
yaptığınız
müşriklerden,
muahede
hükümlerinde size
karşı bir
eksiklik
yapmayan ve
aleyhinizde kimseye yardım etmeyenler,
müstesnadır. O
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 ُمدَّتِ ِه ْم..= ِإلَ ٰىtanıdığınız süreye kadar
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُمتَّقِينkorunanları

siz Allah kötülükten sakınanları
sever.

سلَ َخ
َ ا ْن,,=فَإِذَاçıkınca = ْاْل َ ْش ُه ُرaylar
= ْال ُح ُر ُمharam =فَا ْقتُلُواöldürün
َ= ْال ُم ْش ِركِينortak koşanları
ُ = َحيnerede
ْث
= َو َج ْدت ُ ُمو ُه ْمbulursanız
= َو ُخذُو ُه ْمonları yakalayın
ص ُرو ُه ْم
ْ = َوhapsedin
ُ اح
= َوا ْقعُد ُواve otur(up) bekleyin
=لَ ُه ْمonları = ُك َّلher
صد
َ = َم ْرgözetleme yerinde =فَإ ِ ْنeğer
=تَابُواtevbe ederler = َوأَقَا ُمواkılarlar
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوآت َ ُواverirlerse
َّ =zekatı =فَخَلُّواserbest bırakın
َ الز َكاة
س ِبيلَ ُه ْم
َ =yollarını = ِإ َّنçünkü
َ =bağışlayandır
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Haram aylar
geçince
müşrikleri
bulduğunuz
yerde öldürünüz, yakalayıp
hapsediniz,
bütün muhtemel geçitleri tutup
onları gözetleyiniz.
Eğer tevbe
eder de
namaz kılar
ve zekât verirlerse onları salıveriniz. Hiç
şüphesiz Allah affedici
ve merhametlidir.

= َو ِإ ْنve eğer =أ َ َحدbirisi
َ ْال ُم ْش ِركِين.. َ= ِمنortak koşanlardan
ار َك
َ =ا ْست َ َجaman dilerse
ُ=فَأ َ ِج ْرهonu yanına al = َحت َّ ٰىta ki
=يَ ْس َم َعişitsin = َك ََل َمsözünü
ِ َّ =Allah’ın =ث ُ َّمsonra
اّٰلل
ُ=أ َ ْب ِل ْغهonu ulaştır
ُ= َمأ ْ َمنَهgüvenli bir yere
= ٰذَ ِل َكböyle (yap) =بِأَنَّ ُه ْمçünkü onlar
=قَ ْومbir topluluktur
َ َي ْعلَ ُمون..= َلbilmez

Eğer puta
tapanlardan
biri senden
can güvenliği isterse
kendisine
can güvenliği sağla ki,
Allah´ın sözünü,
Kur´ân´ı işitebilsin,
sonra da
onu güven
içinde olacağı bir yere ulaştır.
Çünkü onlar
gerçekleri
bilmeyen bir
güruhtur.
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Mescid i
ُ = َي ُكolabilir
ْف
َ = َكيnasıl ون
Haram´ın,
Kabe´nin
ْ
ْ
َ= ِلل ُمش ِركِينortak koşanların
yanında
antlaşma
ع ْهد
َ =andlaşması َ= ِع ْندyanında
yaptıklarınız
ِاّٰلل
dışındaki
َّ =Allah’ın َ= َو ِع ْندve yanında
müşriklere
سو ِل ِه
ُ = َرElçisinin
karşı Allah´ın ve
َالَّذِين,,= ِإ َّلancak hariç
Peygamnasıl
عا َه ْدت ُ ْم
َ =andlaştıklarınız َ= ِع ْندyanında ber´in
taahhüdü
On= ْال َمس ِْج ِدMescid-i = ْال َح َر ِامHaram’da olabilir?
lar size karا ْستَقَا ُموا,,=فَ َماonlar dürüst davrandıkça şı dürüst
davrandıkça
siz de onla=لَ ُك ْمsize
ra karşı dü=فَا ْست َ ِقي ُمواsiz de dürüst davranın
rüst davranınız. Hiç
=لَ ُه ْمonlara =إِ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah şüphesiz Alkötülükُّ=ي ُِحبsever َ= ْال ُمتَّقِينkorunanları lah
ten sakı,,
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nanları sever.
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Allah´ın ve
ْف
َ = َكيevet nasıl? = َو ِإ ْنeğer
Peygamber´in onlaْ
=يَظ َه ُرواonlar galib gelselerdi
ra karşı nasıl taahhüdü
علَ ْي ُك ْم
َ =size
olabilir ki,
 َي ْرقُبُوا..= َلne bir yakınlık gözetirlerdi eğer size
karşı üstün
=فِي ُك ْمsizin hakkınızda
gelseler ne
ve ne
ً ِذ َّمة.. َو َل..= ِإ ًّلne de bir andlaşma gözetir and
de yükümlülük gözetirُ َضون
lerdi ك ْم
ُ =ي ُْرsizi razı ederler
ler. Dilleri ile
sizi hoşnut
= ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْمağızlarıyla
etmeye çaْ
lışırlar, ama
= َوتَأ َب ٰىfakat (sizi) istemez
kalbleri söz..
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çıkmayan
kimseler bu
söylenenlerin
dışındadırlar;
öyleyse onlarla olan
andlaşmanıza, üzerinde
anlaştığınız
süre doluncaya kadar
riayet edin.
(Ve bilin ki)
Allah, yalnızca, kendisine
karşı sorumluluk bilinci
içinde olanları sever.
Ve (bu ölçülere uyarak
geçirilen) haram aylar
sona erince
artık nerede
kıstırırsanız
öldürün müşrikleri; tutsak
edin; çevirip
kuşatın; gözetlenebilecek her yerde bekleyip
gözetleyin
onları. Ama
eğer dönüp
tevbe ederler, salata
katılırlar ve
arındırıcı yükümlülükleri
yerine getirirlerse, artık
bırakın yollarına gitsinler:
Çünkü, her
halükarda Allah çok acıyıp esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır.
Ve Allahtan
başkalarına
tanrılık yakıştıranlardan
biri senin korumana başvurursa, onu
koruma altına al, olur ki
(senden) Allahın sözünü
işitip anla(yabili)r; ve
sonra onu,
kendini güvenlik içinde
hissedebileceği bir yere
ulaştır; bu
(davranışın),
onların (belki
de yalnızca)
(hakkı) bilmedikleri için
(günah işleyen) kimselerden olmaları ihtimalinden dolayıdır.
Sizin (ey
inananlar)
Mescid-i Haramın yakınında kendileriyle bir
andlaşma
yapmış olduğunuz kimselerin dışında,
Allahtan
başkalarına
tanrılık yakıştıranların Allah ve Onun
Elçisiyle bir
andlaşma
sağlamaları
nasıl mümkün olabilir
ki? (Sizin
andlaşma
yaptıklarınıza
gelince,) onlar size karşı
dürüst kaldıkları sürece siz de onlara karşı dürüst olun:
çünkü,
(unutmayın),
Allah, yalnızca, kendisine
karşı sorumluluk bilinci
taşıyanları
sever.
(Başka) nasıl
(olabilirdi ki?)
Eğer (düşmanlarınız)
size üstün
gelselerdi
(size karşı)
ne bir sorumluluk ne de
bir koruma
yükümlülüğü
taşıyacaklardı. Onlar size
dilleriyle yaranmaya çalışıyorlar,
ama kalple-
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halde anlaşmayı,
sonuna
kadar tamamlayın. Muhakkak ki
Allah,
müttakileri sever.

Haram
aylar çıkınca; artık müşrikleri
bulduğunuz yerde
öldürün.
Onları
yakalayın
ve hapsedin.
Her gözetleme
yerinde
onları
bekleyin.
Eğer tevbe ederler; namaz kılar,
zekat verirlerse;
yollarını
serbest
bırakın.
Muhakkak ki Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Eğer
müşriklerden birisi senden aman
dilerse;
ona aman
ver. Ta ki
Allah´ın
kelamını
dinlesin.
Sonra
onu emin
olacağı
yere kadar ulaştır. Bu;
onların
bilmez bir
kavim
olmaları
sebebiyledir.

Mescid-i
Haram´ın
yanında
muahede
yaptıklarınız müstesna,
müşriklerin Allah
yanında
ve Rasulünün yanında nasıl bir ahdi olabilir
ki? Onlar,
size doğru davrandıkça
siz de onlara karşı
doğru
davranın.
Muhakkak ki Allah; müttakileri
sever.

Nasıl olabilir ki,
şayet size
üstün
gelselerdi; hakkınızda ne
yemin, ne
de bir vecibe gözetirlerdi.
Sizi ağızlarıyla
hoşnud
etmeye
çalışırlar,
ama kalb-
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=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri = َوأ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları da
َ=فَا ِسقُونyoldan çıkmışlardır

leri ile çelişiktir. Onların çoğunun
karakteri
bozuktur.

=ا ْشت َ َر ْواsattılar da ت
ِ = ِبآ َياayetlerini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =ث َ َمنًاbir paraya
ً =قَ ِلaz صدُّوا
يَل
َ َ=فengel oldular
س ِبي ِل ِه
َ =O’nun yoluna
َ ,,ع ْن
= ِإنَّ ُه ْمgerçekten سا َء
َ =ne kötüdür
َيَ ْع َملُون,, َكانُوا,,= َماonların yaptıkları

Allah´ın
ayetlerini
birkaç paraya sattılar
ve insanları
O´nun yolundan alıkoydular.
Onların
yaptıkları ne
kadar kötüdür!

َيَ ْرقُبُون..= َلne bir yakınlık gözetirler
 ُمؤْ ِمن..= ِفيbir mümine karşı
ً ِذ َّمة.. َو َل..=إِ ًّلne de andlaşma gözetirler
= َوأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْال ُم ْعتَد ُونsaldırganlar

Onlar bir
mümine
karşı ne
and ve ne
de yükümlülük gözetirler. Onlar
saldırganların ta kendileridirler.

inanan kimseye karşı bu
hiçbir sorumluluk, hiçbir
koruma yükümlülüğü
tanımayarak
(işleyip durdukları): doğru yoldan çıkıp çizgiyi
aşanlar işte
böyleleridir.

=فَإ ِ ْنeğer =تَابُواtevbe ederler
= َوأَقَا ُمواkılarlar َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآت َ ُواve verirlerse َ الز َكاة
=فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْمsizin kardeşlerinizdirler
ِين
ِ الد,,= ِفيdinde
ص ُل
ِ َ= َونُفbiz uzun uzun açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْليَاayetleri = ِلقَ ْومbir kavme
َ= َي ْعلَ ُمونbilen

Eğer tevbe
edip namazı
kılar ve zekatı verirlerse sizin din
kardeşleriniz olurlar.
Biz bilgili
kimselere
ayetlerimizi
ayrıntılı biçimde açıklarız.

= َوإِ ْنeğer =نَ َكثُواbozarlar
=أ َ ْي َمانَ ُه ْمandlarını بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra
ع ْه ِد ِه ْم
َ =andlaşma yaptıktan
َ = َوve dil uzatırlarsa
ط َعنُوا
دِينِ ُك ْم..=فِيdininize =فَقَاتِلُواsavaşın
َ=أَئِ َّمةönderleriyle = ْال ُك ْف ِرküfrün
= ِإنَّ ُه ْمçünkü َأ َ ْي َمان..= َلandları yoktur
=لَ ُه ْمonların =لَعَلَّ ُه ْمbelki
َ=يَ ْنت َ ُهونvazgeçerler

Eğer onlarla
antlaşma
yaptıktan
sonra antlarını bozarlar
da dininize
dil uzatırlarsa kafirlerin
elebaşları
ile savaşınız. Çünkü
onlar için
yeminin bir
anlamı yoktur. Belki
can korkusu
ile saldırılarına son verirler.

َتُقَاتِلُون,,=أ َ َلsavaşmayacak mısınız?
=قَ ْو ًماbir kavimle =نَ َكثُواbozan
=أ َ ْي َمانَ ُه ْمandlarını = َو َه ُّمواyeltenen
اج
ُ الر
َّ =Elçiyi
ِ =بِإ ِ ْخ َرçıkarmağa سو ِل
= َو ُه ْمve kendileri
= َبدَ ُءو ُك ْمsiz(inle savaş)a başlamış olan
 َم َّرة,,=أ َ َّو َلilk önce
=أَت َ ْخش َْونَ ُه ْمyoksa onlardan korkuyor mu
sunuz? ُاّٰلل
َّ َ=فAllah’tır
=أ َ َح ُّقen layık olan
ُ=أ َ ْنت َ ْخش َْوهkendisinden korkmanıza
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َ= ُمؤْ ِمنِينgerçekten inananlar

Yeminlerini
bozan ve
Peygamber´i Mekke´den çıkarmaya
yeltenen
kimseler ile,
üstelik size
karşı savaşı
başlatan taraf oldukları
halde, savaşmayacak mısınız? Yoksa
onlardan
korkuyor
musunuz?
Oysa eğer
mümin iseniz asıl Allah´dan
korkmalısınız.

Ama yine de
tevbe eder,
salata katılırlar ve arınma
için gerekli
yükümlülükleri yerine
getirirlerse
onlar da artık
din kardeşleriniz sayılırlar: Bakın, işte böyle açık
açık ve ayrıntılı olarak
dile getiriyoruz, bilmek
öğrenmek isteyen bir topluluk için,
ayetlerimizi!
Fakat eğer
bir andlaşma
yaptıktan
sonra andlarını bozar da
dininizi karalamaya kalkarlarsa, o
zaman,
(kendi) andlarına saygısı
olmayan bu
sadakatsizlik
timsali kimselerle savaşın, ki (o zaman) belki
(azgınlıklarından) vazgeçerler.
Andlarını bozan, Elçiyi
sürüp çıkarmak için
yapmadıklarını komayan
ve size ilkin
kendileri saldıran bir topluluğa karşı
savaşmaktan
geri mi duracaksınız?
Onlardan çekiniyor musunuz yoksa? Yoo, asıl
çekinmeniz
gereken Allahtır, eğer
(gerçekten)
inanan kimseler iseniz!
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Onlarla sa=قَا ِتلُو ُه ْمonlarla savaşın ki
vaşınız ki,
sizin
=يُعَ ِذ ْب ُه ُمonlara azabetsin ُاّٰلل
َّ =Allah Allah
elinizle onları azaba
=بِأ َ ْيدِي ُك ْمsizin ellerinizle
çarptırsın,
= َوي ُْخ ِز ِه ْمonları rezil etsin
kendilerini
perişan etص ْر ُك ْم
ُ = َو َي ْنsizi üstün getirsin
sin, sizi onlara karşı
علَ ْي ِه ْم
ِ = َويَ ْشve şifa versin üstün getirَ =onlara ف
de müُور
ُ =göğüslerine =قَ ْومtoplumunun sin
َ صد
minlerin
kalb yaralaَ= ُمؤْ ِمنِينinananlar
rını iyileştir..
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riyle kötülüğünüzü istiyorlar; zaten
onların çoğu
fasık kimselerdir.
Basit bir kazanç uğruna
Allahın ayetlerini gözden
çıkarıyor ve
böylece
Onun yolundan dönü
dönüveriyorlar: bakın, ne
çirkin bütün
bu yapageldikleri,

Savaşın onlarla! Allah
sizin elinizle
cezalandıracak onları;
hor ve hakir
kılacak; sizi
de onlara
karşı yardımıyla destekleyecek; ve
inananların
içlerini ferahlatıp

sin, su
serpsin.
9.
15

Kalblerinَ غ ْي
َ =öfkesini
ْ= َويُ ْذهِبgidersin ظ
deki kini gidersin. Alُ
=قُلو ِب ِه ْمyüreklerinin
lah dilediği
kimselerin
ُ
وب
ت
ي
و
=tevbesini
kabul
eder
اّٰلل
=Allah
ُ َ َ
ُ َّ
tevbesini
يَشَا ُء,, َم ْن,,علَ ٰى
kabul eder.
َ =dilediğinin
Allah üstün
َّ = َوAllah ع ِليم
َ =bilendir
iradelidir ve
ُاّٰلل
ne yaparsa
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
yerindedir.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

kalplerindeki
öfkeyi yatıştıracak. Ve Allah dilediğine
merhametle
yönelir ve
bağışlar;
çünkü Allah
doğru hüküm
ve hikmetle
edip eyleyen
mutlak ve sınırsız bilgi
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leri dayatır. Ve onların çoğu
fasıklardır.
Onlar, Allah´ın
ayetlerini
az bir değere değişip
O´nun yolundan
alıkoydular. Gerçekten
onların
yapageldikleri şey
ne kötüdür.
Onlar, hiç
bir
mü´min
hakkında
bir vecibe
veya yemin gözetmezler. İşte
onlar,
haddi
aşanların
kendileridir.
Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar ve zekat verirlerse; onlar, artık
dinde
kardeşlerinizdir.
Biz, ayetleri bilir
bir kavim
için açıklıyoruz.

Eğer andlaşmalarından
sonra yine yeminlerini bozar ve dininize
saldırırlarsa; o
küfür önderlerini
hemen
öldürün.
Çünkü
onların
yeminleri
yoktur.
Belki son
verirler.
Yeminlerini bozan, peygamberi
yurdundan çıkarmaya
teşebbüs
eden bir
kavim ile
döğüşmez misiniz? Ki,
önceleri
kendileri
başlamışlardır.
Onlardan
korkar
mısınız?
Şayet
mü´minler
iseniz asıl
korkmanız gereken; Allah´tır.
Onlarla
savaşın ki
Allah, sizin ellerinizle onları azablandırsın,
rüsvay
etsin ve
sizi onlara karşı
üstün kılsın ve
mü´minler
topluluğunun
göğüslerini ferahlandırsın.
Ve kalblerindeki
öfkeyi gidersin.
Allah; dilediğine
tevbe nasib eder.
Ve Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.
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=أ َ ْمyoksa = َح ِس ْبت ُ ْمsiz sandınız mı?
تُتْ َر ُكوا..=أ َ ْنbırakılacağınızı
يَ ْعلَ ِم..= َولَ َّماbilmeden ُاّٰلل
َّ =Allah
 َجا َهد ُوا.. َ=الَّذِينcihad eden
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
يَت َّ ِخذُوا..= َولَ ْمve edinmeyenleri
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşkasını اّٰلل
سو ِل ِه
ُ  َر..= َو َلve Elçisinden
َ ْال ُمؤْ ِمنِين..= َو َلve müminlerden
ً= َو ِلي َجةsırdaş ُاّٰلل
َّ = َوAllah
= َخ ِبيرhaber almaktadır
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
..

Yoksa Allah (Ey inananiçinizdeki lar!) Allah,
cihad eden- aranızdan,
leri ve Al- Allahtan,
lah´dan,
Onun ElçiPeygam- sinden ve
ber´den,
Ona inananmüminler- lardan başka
den başka kimseden
hiç kimseyi yardım gözsırdaş
lemeden
edinmeyen- (Onun yoleri belirle- lunda) her
meden sizi türlü çabayı
kendi hali- gösterenleri
nize bıraka- ortaya çıcak mı san- karmadan,
dınız? Allah kendi haliniyaptığınız ze bırakılaher işten
cağınızı mı
haberdardır. sanıyorsunuz? Oysa,
Allah yaptığınız her
şeyden haberdardır.
Müşriklere, Hakkı inkar
,, =yoktur
kâfir olduk- ettiklerine
larına bizzat (tutum ve
=müşrikler için
kendileri ta- davranışlanıklık ettik- rıyla) bizzat
,, =imar etmeleri
leri halde kendileri ta=mescidlerini
=Allah’ın
Allah´ın
nıklık edip
mescidlerini dururken, Al=göre göre
onarıp şen- lahın mescidlendirmek lerini ziyaret
,,
=nefislerinin
düşmez.
etmek yahut
Onların bü- onarıp gö=küfrünü
=onların
tün yaptıkla- zetmek, Alrı boşuna- lahtan baş=boşa çıkmıştır
dır. Onlar kalarına taebedi olarak nıklık yakıştı=yaptıkları işler
cehennem- ran kimselede kalacak- rin işi değil.
,,
=ve ateşte
=onlar
lardır.
Onlar, yapıp
=sürekli kalacaklardır
ettikleri boşa
gidecek olan
kimselerdir;
ateşe yerleşip kalacak
olan kimseler!
Allah´ın
Allahın mes=ancak
=imar ederler
mescidlerini cidlerini ziyaancak Al- ret etmek
=mescidlerini
=Allah’ın
lah´a ve
yahut onarıp
ahiret gü- gözetmek,
=kimseler
=inanan
nüne ina- ancak Allaha
=Allah’a
=ve gününe
nanlar, na- ve ahiret gümazı kılan- nüne inanan,
=ahiret
=kılan
lar, zekâtı salatında
verenler, Al- dosdoğru ve
=namazı
=veren
lah´dan
sürekli olan,
başka hiç arınmak için
=zekatı
kimseden vermekle yükorkmayan- kümlü olduğu
..
=ve korkmayan
lar onarıp şeyi veren ve
şenlendire- Allahtan
=başkasından
=Allah’tan
bilir. Bu
başka kimkimselerin seden kor=umulur
=onların
doğru yolu kup çekin.. =olmaları
bulanlardan meyen kimolmaları
selere vergi..
=doğru yolu bulanlardan umulur.
dir. Ve dolayısıyla, ancak böyleleri
doğru yolda
yürüyenler
arasında olmayı umabilirler!
Hacılara su (Bir tek) ha=bir mi tuttunuz?
sağlamayı cılara su
ve Kâbe´yi vermeyi ve
=su verme
=hacılara
onarıp şen- Mescid-i Halendirmeyi, ramı onarıp
=ve imar etmeyi
ahiret gü- gözetmeyi,
,,
=Mescid-i Haram’ı
nüne inan- Allaha ve
makla ve ahiret günü=kimse gibi
=inanan
Allah yolun- ne inanıp Alda cihad
lah yolunda
=Allah’a
=gününe
etmekle bir elinden gelen
mi tutuyor- her türlü ça=ahiret
sunuz?
bayı gösteBunlar
Allah
ren biri(nin
=ve cihad eden(in eylemiy)le
katında bir üstlendiği gödeğildirler. revler)le bir
,,
=yolunda
=Allah
Allah zalim- mi tutuyorler güruhu- sunuz? Bu
,, =bunlar bir olmazlar
nu doğru
(görevler) Al=katında
=Allah
=Allah yola iletlah katında
mez.
(hiç de) denk
,, =yol göstermez
değildir. Ve
Allah (bile bi=topluluğuna
=zalimler
le) zulmeden
topluluğa asla hidayet
etmez.
İman edip (Ama) ina..
=inanan
Medine´ye nan, zulüm
hicret eden- ve kötülük
=hicret eden
lerin ve mal- diyarını terk
ları, canları eden ve Al=ve cihad edenlerin
ile Allah yo- lah yolunda
..
=yolunda
=Allah
lunda cihad mallarıyla,
edenlerin canlarıyla
=mallarıyla
Allah katın- her türlü çadaki dere- bayı göste=ve canlarıyla
celeri en üs- ren kimsetündür. İşte ler(e gelin=daha büyüktür
kurtuluşa ce,) Allah kaerenler on- tında en yük=dereceleri
=katında
lardır.
sek onur payesi onların=Allah
=ve işte
dır; ve onlardır, (sonun=onlardır
da) kazana=kurtuluşa erenler
cak olan!
..

..

..

..

..

..

..

9.
17

ََما َكان
َِل ْل ُم ْش ِركِين
أ َ ْن َي ْع ُم ُروا
ِ َّ
اّٰلل
َاجد
ِ س
َ َم
َشَا ِهدِين
علَ ٰى أ َ ْنفُ ِس ِه ْم
َ
بِ ْال ُك ْف ِر
أُو ٰلَئِ َك
َ َح ِب
ْ ط
ت
أ َ ْع َمالُ ُه ْم
ار
ُه ْم
ِ ََّو ِفي الن
َخَا ِلد ُون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ِإنَّ َما
َي ْع ُم ُر
ِ َّ
اّٰلل
َاجد
ِ س
َ َم
َم ْن
َآ َمن
ِ َّ ِب
اّٰلل
َو ْال َي ْو ِم
ْاْل ِخ ِر
ام
َ ََوأَق
َ ص ََلة
َوآتَى
َّ ال
َّ
َ الز َكاة
ش
َ َولَ ْم َي ْخ
إِ َّل
َّ
َاّٰلل
س ٰى
أُو ٰلَئِ َك
َ فَ َع
أ َ ْن َي ُكونُوا
َِمنَ ْال ُم ْهتَدِين
..

..

..

..

..
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..

أ َ َجعَ ْلت ُ ْم
َِسقَايَة
ِْال َحاج
َارة
َ َو ِع َم
ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام
َك َم ْن
َآ َمن
ِ َّ ِب
اّٰلل
َو ْاليَ ْو ِم
ْاْل ِخ ِر
ََو َجا َهد
ِ َّ
سبِي ِل
اّٰلل
َ فِي
ََل َي ْست َ ُوون
ِ َّ
اّٰلل
َّ َو
َِع ْند
ُاّٰلل
َل يَ ْهدِي
َّ
ا ْلقَ ْو َم
َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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الَّذِينَ آ َمنُوا
َوهَا َج ُروا
َو َجا َهدُوا
ِ َّ
سبِي ِل
اّٰلل
َ فِي
ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم
َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْم
َ أ َ ْع
ظ ُم
ًدَ َر َجة
َِع ْند
ِ َّ
اّٰلل
َوأُو ٰلَ ِئ َك
ُه ُم
َْالفَائِ ُزون
..

..

..

..

..

..

..

..

Yoksa
siz, içinizden
cihad
edip Allah´tan,
peygamberinden
ve
mü´minler
den başkasını
sırdaş
edinmeyenleri ortaya çıkarmadan
sizi kendi
halinize
bırakacak
mı sandınız? Allah, işlediklerinizden haberdardır.
Müşriklerin, kendi
küfürlerine kendileri şahid
iken; Allah´ın
mescidlerini tamir
etme hakları yoktur. İşte
onların
bütün
yaptıkları
boşa gitmiştir. Ve
onlar,
ateşte
ebedi kalıcıdırlar.

Allah´ın
mescidlerini; ancak Allah´a ve
ahiret gününe
iman
eden,
namaz kılan, zekat
veren ve
Allah´tan
başka
kimseden
korkmayanlar
tamir
ederler.
İşte bunlar, hidayete
erenlerden olabilirler.

Siz; hacılara su
vermeyi,
Mescid-i
Haram´ı
tamir etmeyi; Allah´a ve
ahiret gününe inanan ve
Allah yolunda cihad
edenle bir
mi tuttunuz?
Bunlar,
Allah katında bir
olamazlar. Ve Allah; zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.
Onlar ki
iman etmişler,
hicret etmişler ve
Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir.
Derece
bakımından Allah
katında
çok büyüktürler.
Ve işte
onlar,
kurtuluşa
erenlerin
kendileri-
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=يُ َب ِش ُر ُه ْمonları müjdeler
= َربُّ ُه ْمRableri = ِب َر ْح َمةbir rahmetle
ُ= ِم ْنهkendisinden
= َو ِرض َْوانve rızasıyla
= َو َجنَّاتve cennetlerle =لَ ُه ْمbulunan
=فِي َهاiçinde =نَ ِعيمnimetler
= ُم ِقيمtükenmeyen

Rabb´leri
onları kendi
öz bağışı
olan bir
rahmetle,
hoşnutluk
ve bitmez
tükenmez
nimetlerle
dolu cennetler ile
müjdeler.

َ=خَا ِلدِينkalacaklardır =فِي َهاorada
=أَبَدًاebedi =إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ُ= ِع ْندَهkatındandır =أ َ ْجرmükâfat
ع ِظيم
َ =büyük

Onlar orada
ebedi olarak
kalacaklardır. Hiç
şüphesiz
büyük ödül
Allah katındadır.

أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِخذُوا,,= َلedinmeyin
=آ َبا َء ُك ْمbabalarınızı
= َوإِ ْخ َوانَ ُك ْمve kardeşlerinizi
=أ َ ْو ِليَا َءveliler = ِإ ِنeğer
=ا ْست َ َحبُّواseviyorlarsa = ْال ُك ْف َرküfrü
علَى
َ =karşı ان
ِ ْ =imana
ِ اْلي َم
= َو َم ْنkim =يَت َ َولَّ ُه ْمonları veli tanırsa
= ِم ْن ُك ْمsizden =فَأُو ٰلَئِ َكişte
َّ =zalimler
= ُه ُمonlardır َالظا ِل ُمون

Ey müminler, eğer
babalarınız
ve kardeşleriniz kâfirliği, müminliğe tercih
ediyorlarsa
sakın onları
dost, yandaş edinmeyiniz.
Kimler böylelerini dost
edinirlerse
onlar zalimlerin ta kendileridirler.

=قُ ْلde ki َ= ِإ ْن َكانَ َكانeğer
=آ َبا ُؤ ُك ْمbabalarınız
= َوأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْمve oğullarınız
= َو ِإ ْخ َوانُ ُك ْمve kardeşleriniz
= َوأ َ ْز َوا ُج ُك ْمve eşleriniz
يرت ُ ُك ْم
َ = َوve hısım akrabanız
َ ع ِش
= َوأ َ ْم َوالve mallar
=ا ْقت َ َر ْفت ُ ُموهَاkazandığınız
ارة
َ = َو ِت َجve ticaret(iniz)
َ=ت َ ْخش َْونkorktuğunuz
سادَهَا
َ = َكdüşmesinden
سا ِك ُن
َ = َو َمve konutlar
ض ْونَ َها
َ =ت َ ْرhoşlandığınız
َّ=أ َ َحبdaha sevgili ise =إِلَ ْي ُك ْمsize
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisinden
= َو ِج َهادve cihad etmekten
سبِي ِل ِه
َ ..=فِيO’nun yolunda
صوا
ُ َّ=فَت َ َربo halde gözetleyin
ْ
= َحت َّ ٰىkadar ي
َ ِ=يَأتgetirinceye
َّ =Allah =بِأ َ ْم ِر ِهemrini ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
يَ ْهدِي..(= َلdoğru) yola iletmez
= ْالقَ ْو َمtopluluğu
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkmış

De ki;
«Eğer babalarınızı,
evlâtlarınızı,
kardeşlerinizi, eşlerinizi, hısım
akrabanızı,
kazandığınız malları,
bozulmasından
korktuğunuz
ticareti ve
hoşunuza
giden evleri,
konakları
Allah´dan,
Peygamber´den ve
Allah yolunda cihad
etmekten
daha çok
seviyorsanız Allah
emrini gerçekleştirinceye, yapacağını yapıncaya kadar bekleyiniz. Allah
yoldan çıkmışlar güruhunu doğru yola iletmez.»

,,

,,

,,

,,

,,
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Rableri onları
kendi katından (doğup
gelen) bir
rahmetle
(kendi) hoşnutluğuyla ve
(nihayet)
kendilerini
kesintisiz bir
doyum ve
mutluluğun
beklediği o
hasbahçelerle müjdeliyor.
İçlerinde
ebediyyen
yerleşip kalacakları
(bahçelerle).
Demek ki,
katında en
büyük ödülü
koyan Allahtır!
Siz ey imana
erişenler!
Hakkın inkarı
eğer gönüllerinde imandan daha
çok yer tutuyorsa, babalarınızı ve
kardeşlerinizi
(bile) dost ve
yakın bilmeyin: çünkü
içinizden
kimler ki onlarla dostluk
kurarsa, (bilin ki), işte
onlardır kötülüğü seçen
ve işleyen
kimseler!
De ki: Eğer
babalarınız,
oğullarınız,
kardeşleriniz,
eşleriniz,
mensup olduğunuz
oymak ya da
boy, kazanıp
(biriktirdiğiniz) mallar,
kötüye gitmesinden
kaygılandığınız ticaret,
hoşlandığınız
konutlar size
Allahtan ve
Onun Elçisinden ve
Onun yolunda kavga
vermekten
daha gönül
bağlayıcı geliyorsa, bekleyin o zaman Allah
iradesini açığa vuruncaya kadar; Ve
(bilin ki,) Allah, günaha
gömülüp
gitmiş bir
topluluğa asla hidayet
etmez.

..

Rabbları
onlara;
kendinden bir
rahmet,
hoşnudluk ve içlerinde
tükenmez
ve ebedi
nimetler
bulunan
cennetleri
müjdeler.
Orada
temelli
kalıcıdırlar. Muhakkak ki
Allah katında büyük mükafat vardır.
Ey iman
edenler;
eğer küfrü imana
tercih
ediyorlarsa, babalarınızı,
kardeşlerinizi
dostlar
edinmeyin. Sizden her
kim onları
dost edinirse; işte
onlar, zalimlerin
kendileridir.
De ki:
Eğer babalarınız,
oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz,
elinize
geçirdiğiniz mallar, durgunluğa
uğramasından
korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler,
size Allah´tan
vve peygamberden ve
Allah yolunda cihaddan
daha sevimli ise;
o zaman
Allah´ın
emri gelinceye
kadar
bekleyedurun. Ve
Allah; fasıklar güruhunu
hidayete
erdirmez.

..
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Gerçekten Gerçekten Andolsun
=لَقَ ْدandolsun
Allah size de Allah,
ki; Allah,
birçok
yer(sayıca
az
birُص َرك ُم
َّ =Allah de, birçok olduğunuz size
َ َ=نsize yardım etmişti ُاّٰلل
çok yerol- zaman) pek lerde ve
َاطن
ِ  َم َو,,=فِيyerlerde يرة
َ ِ= َكثbirçok olayda
duğu gibi çok savaş
Huneyn
= َو َي ْو َمve gününde = ُح َنيْنHuneyn Huneyn sa- meydanında gününde
vaşı günü size yardım yardım
=إِ ْذhani =أ َ ْع َجبَتْ ُك ْمsizi böbürlendirmişti de yardım etmişti; ve etmiştir.
etti. Hani o Huneyn Gü- Hani,
= َكثْ َرت ُ ُك ْمçokluğunuz
gün sayıca nünde de, o çokluğuçok oluşu- sayıca çok- nuz sizi
ت ُ ْغ ِن,,=فَلَ ْمfakat sağlamamıştı
nuz hoşu- luğunuzun böbürlennuza gitmiş, sizi kurum- dirmişti
ُع ْنك ْم
ً
َ =hiçbir yarar
َ =size ش ْيئا
böbürlen- landırdığı
de size
menize
yoama
(tek
babir faydaْ َضاق
ت
َ = َوve dar gelmişti
laçmıştı da şına) pek bir sı olmaعلَ ْي ُك ُم
ُ = ْاْل َ ْرyeryüzü bu kalaba- işinize yara- mıştı.
َ =başınıza ض
lıklık size madığı o gün Yeryüzü
ْ  َر ُح َب,,= ِب َماbütün genişliğine rağmen hiçbir yarar de (öyle genişliğiت
sağlama- yapmıştı);
ne rağ=ث ُ َّمnihayet = َولَّ ْيت ُ ْمdönmüştünüz
mıştı; yer- çünkü yeryü- men size
yüzü, onca zü, bütün
dar gelَ= ُم ْدبِ ِرينgerisin geri
genişliğine genişliğine mişti.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=ث ُ َّمsonra =أ َ ْنزَ َلindirdi ُاّٰلل
َّ =Allah
ُس ِكي َنتَه
َ =üzerine
َ =sekinetini علَ ٰى
سو ِل ِه
ُ = َرElçisinin علَى
َ = َوve üzerine
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
..

..

rağmen size
dar gelmişti
de sonra
arkanızı
dönüp kaçmıştınız.
Bu bozgunun arkasından Allah, Peygamberinin
ve müminlerin kalblerine güven
duygusu in-

rağmen size
dar gelmişti
de arkanızı
dönüp geri
çekilmiştiniz:

Sonra gerisin geri
dönüp
gitmiştiniz.

Bunun üzerine, Allah, Elçisinin ve
inananların
içlerine katından bir
sükunet indirmiş, görmediğin güç-

Bilahare
Allah;
Rasulü ile
mü´minler
in üzerine
sekinetini
indirmişti,
görmediğiniz or-
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= َوأ َ ْنزَ َلve indirdi = ُجنُودًاaskerler
ت َ َر ْوهَا..=لَ ْمsizin görmediğiniz
ب
َ َّعذ
َ = َوve azab etti
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينkâfirlere
= َو ٰذَ ِل َكişte budur = َجزَ ا ُءcezası
َ= ْال َكا ِف ِرينkâfirlerin

dirdi ve
görmediğiniz ordular
göndererek
kâfirleri
azaba çarptırdı. Kâfirlerin görecekleri karşılık
budur.

lerle donatmış ve hakkı
inkara şartlanan kimseleri azaba
uğratmıştı ki,
hakkı inkar
edenlerin cezası da böyledir zaten!

duları da
indirmişti.
Ve kafirleri azaba
uğratmıştı. Kafirlerin cezası
buydu.

9.
27

=ث ُ َّمsonra وب
ُ ُ = َيتtevbesini kabul eder
َّ =Allah بَ ْع ِد,,= ِم ْنardından
ُاّٰلل
= ٰذَ ِل َكbunun
 َيشَا ُء,, َم ْن,,علَ ٰى
َ =dilediğinin
َ =bağışlayandır
َّ = َوAllah غفُور
ُاّٰلل
= َر ِحيمesirgeyendir

Bundan
sonra Allah
dilediği kimselerin tevbelerini kabul eder. Allah affedicidir, merhametlidir.

9.
28

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِإنَّ َماşüphesiz
َ= ْال ُم ْش ِر ُكونortak koşanlar
=نَ َجسpisliktir
يَ ْق َربُوا..=فَ ََلartık yaklaşmasınlar
ام
َ  ْال َح َر..َ= ْال َمس ِْجدMescid-i Haram’a
ِ ع
َ= َب ْعدsonra ام ِه ْم
َ =yıllarından
= ٰ َهذَاbu = َوإِ ْنve eğer
= ِخ ْفت ُ ْمkorkarsanız
ًع ْيلَة
َ =yoksulluğa düşmekten
ف
َ َ=فbiliniz ki yakında
َ س ْو
=يُ ْغنِي ُك ُمsizi zengin edecektir ُاّٰلل
َّ =Allah
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنkendi lütfundan
شَا َء..= ِإ ْنdilerse = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ =bilendir
َ َّ =Allah ع ِليم
= َح ِكيمhikmet sahibidir

Ama bütün
bunlara rağmen, Allah
dilediğini
merhamet
edip bağışlayacaktır;
çünkü Allah
çok acıyanesirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır!
Siz ey imana
erişenler! Bilin ki, Allahtan başkalarına tanrılık
yakıştıranlar
düpedüz kirlenmiş kimselerdir; bu
yüzden bu
yıldan sonra
artık Mescid-i
Harama yaklaşmasınlar.
Eğer yoksul
düşmekten
kaygı duyuyorsanız, o
zaman (bilin
ki), Allah, dilerse sizi bolluk ve cömertliğiyle
zengin kılacaktır: Çünkü
Allah mutlaka doğru hüküm ve hikmetle edip
eyleyen sınırsız bilgi
sahibidir!

Sonra Allah, bunun ardından dilediğinin
tevbesini
kabul
eder. Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Ey iman
edenler;
doğrusu
müşrikler
ancak
necistir.
Onun için
bu yıllarından
sonra
Mescid-i
Haram´a
yaklaşmasınlar.
Eğer fakirlikten
korkarsanız, Allah
dilerse sizi yakında kendi
lütfu ile
zenginleştirir.
Muhakkak ki Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.

(Ve) kendilerine (çok önceden) vahiy
bahşedilmiş
olduğu halde
(gerçek anlamda) Allaha da, ahiret
gününe de
inanmayan,
Allah ve
Onun Elçisinin yasakladığını yasak
saymayan,
ve böylece
(Allahın onlar
için din olarak seçtiği)
hak dini din
olarak benimseyip ona
uymayan
kimselerle
savaşın; ta
ki, (savaş yoluyla) baş
eğdirilip kendi elleriyle
bağışıklık
vergisi ödeyinceye kadar.
Yahudiler:
Üzeyir Allahın oğludur
diyorlar; Hıristiyanlarsa:
İsa Allahın
oğludur diyorlar. Bunlar, özleri itibariyle, böylelerinin
geçmiş çağlarda hakkı
inkar edenlerin uydurduğu asılsız iddialara özenerek dillerine doladıkları söylentilerdir! (işte şu
bedduayı
hak ediyorlar:) Allah
kahretsin onları! Zihnen
nasıl da saptırılıyorlar!
Hahamlarını,
rahiplerini,
bir de Meryem oğlu
Mesihi, Allahla beraber
rableri olarak
gördüler;
Oysa, Tek
Tanrıdan
başkasına
kulluk etmekle emrolunmuş değillerdi; (o Tek
Tanrı ki,)
Ondan başka

Kitab verilmiş
olanlardan; Allah´a da,
ahiret gününe de
inanmayan, Allah
ve peygamberinin haram
kıldığını
haram
saymayan ve
hak din
edinmeyenlerle boyun
eğip kendi elleriyle
cizye verinceye
kadarsavaşın.

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

Ey müminler! Allah´a
ortak koşanlar birer
somut pisliktirler.
Bundan dolayı bu yıldan sonra
bir daha
Mescid- i
Haram´a
yaklaşmasınlar. Eğer
(ziyaretçi
sayısının
azalması
yüzünden)
yoksul düşeceğinizden korkuyorsanız, biliniz ki, Allah eğer dilerse yakında kendi lûtfu ile sizi
zengin edecektir. Hiç
şüphesiz Allah her şeyi
bilir ve her
yaptığı yerindedir.
Allah´a ve
=savaşın
Ahiret gününe inan,, ,,
=inanmayan
mayan, Al=Allah’a
,,
=ve gününe lah´ın ve
Peygam=ahiret
ber´in haram kıldığı
,,
=haram saymayan
şeyleri haram sayma,, =haram kıldığını
=Allah’ın yan ve gerçek dinî be=ve Elçisinin
nimsemeyen yahudi
,,
=ve din edinmeyenlerle
ve hıristiyanlar ile,
=dini
=gerçek
bunlar size
,,
,,
=kendilerine verilenler boyun eğip
kendi elleri
den
=Kitap
ile cizye verene dek
=zamana kadar
savaşınız.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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قَاتِلُوا
َالَّذِينَ َل يُؤْ ِمنُون
ِاّٰلل
َو َل بِ ْاليَ ْو ِم
َّ ِب
ْاْل ِخ ِر
ََو َل يُ َح ِر ُمون
َما َح َّر َم
َّ
ُاّٰلل
ُسولُه
ُ َو َر
ََو َل َيدِينُون
ق
َدِين
ِ ْال َح
ِمنَ الَّذِينَ أُوتُوا
اب
َ َ ْال ِكت
َحت َّ ٰى
ُ =يُ ْعverecekleri َ= ْال ِج ْزيَةcizye
طوا
يَد,,ع ْن
َ =elleriyle
َصا ِغ ُرون
َ ,,= َو ُه ْمküçülerek
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ت
ِ َ= َوقَالdediler ki ُ= ْاليَ ُهودYahudiler
عزَ يْر
ُ =Uzeyr =اب ُْنoğludur
ِاّٰلل
ِ َ= َوقَالdediler
َّ =Allah’ın ت
ارى
َ ص
َ َّ=النHristiyanlar da
= ْال َم ِسي ُحMesih =اب ُْنoğludur
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ٰذَ ِل َكbu
=قَ ْولُ ُه ْمonların sözleridir
=بِأ َ ْف َوا ِه ِه ْمağızlarıyla geveledikleri
َضا ِهئُون
َ ُ=يbenzetiyorlar
=قَ ْو َلsözlerine
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerin
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden
=قَاتَلَ ُه ُمonları kahretsin ُاّٰلل
َّ =Allah
=أَنَّ ٰىnasıl da َ=يُؤْ َف ُكونçevriliyorlar
..

Yahudiler
«Uzeyr, Allah´ın oğludur» dediler. Hıristiyanlar da
«Mesih
(İsa) Allah´ın oğludur» dediler. Bunlar,
onların
ağızları ile
geveledikleri dayanaksız sözlerdir. Böyle
demekle
daha önceki
kâfirlerin
sözlerine
özeniyorlar.
Allah kahretsin onları. Nasıl
gerçeklerden sapıyorlar?
Onlar Allah
=edindiler
dışında hahamlarını,
=hahamlarını
rahiplerini
ve Merye=ve rahiplerini
moğlu İsa´yı
=Rabler
,,
=ayrı
ilah edindiler. Oysa
=Allah’tan
=ve Mesih’i de onlara sadece tek
=oğlu
=Meryem
ilaha, kendisinden
,,
=oysa emredilmemişti
başka ilah
=dışında
=ibadet etmeleri olmayan ve
onların yakıştırma or=bir ilaha
=tek olan
taklarından
..

..

..

..

..

..

..
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ات َّ َخذُوا
ار ُه ْم
َ َأ َ ْحب
َو ُر ْهبَانَ ُه ْم
أ َ ْربَابًا
ُون
ِ ِم ْن د
ِاّٰلل
َو ْال َم ِسي َح
َّ
َم ْريَ َم
َابْن
َو َما أ ُ ِم ُروا
ِإ َّل
ِل َي ْعبُد ُوا
إِ ٰلَ ًها
احدًا
ِ َو
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Yahudiler
dediler ki:
Uzeyr Allah´ın oğludur.
Hristiyanlar da dediler ki:
Mesih Allah´ın oğludur. Bu,
onların
ağızlarında dolaşan sözlerdir ki,
daha önce küfretmiş
olanların
sözüne
benzetiyorlar. Allah onları
yok etsin,
nasıl da
uyduruyorlar.
Onlar Allah´tan
ayrı hahamlarını,
rahiblerini
rabblar
edindiler.
Meryem
Oğlu Mesih´i de.
Halbuki
tek tanrıdan başkasına
ibadet
etmemekle emro-
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= َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka
= ُه َوO’ndan ُس ْب َحانَه
ُ =O münezzehtir
َيُ ْش ِر ُكون,,ع َّما
َ =ortak koştuklarından

uzak olan
Allah´a kulluk etmeleri
emredilmişti.

َ=ي ُِريدُونistiyorlar
ْ ي..=أ َ ْنsöndürmek ور
ُط ِفئُوا
َ ُ=نnurunu
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =بِأ َ ْف َوا ِه ِه ْمağızlarıyla
= َو َيأ ْ َبىhalbuki istemez ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِإ َّلbaşkasını يُ ِت َّم..=أ َ ْنtamamlamaktan
ُوره
َ ُ=نnurunu
َ َك ِره..= َولَ ْوhoşlanmasa da
َ= ْال َكا ِف ُرونkâfirler

Onlar Allah´ın nurunu ağızları
ile söndürmek istiyorlar. Oysa
Allah, kâfirlerin hoşuna
gitmese de,
nurunu kesinlikle tamama erdirmekte
kararlıdır.

= ُه َوO س َل
َ أ َ ْر,,=الَّذِيgönderdi ki
ُسولَه
ُ = َرElçisini =بِ ْال ُهدَ ٰىhidayetle
ِين
ِ = َودve dinle ق
ِ = ْال َحhak
ْ = ِليonu çıkarsın علَى
ُُظ ِه َره
َ =üstüne
 ُك ِل ِه,,ِين
ِ =الدbütün din(ler)in
َ َك ِره,,= َولَ ْوhoşlanmasa da
َ= ْال ُم ْش ِر ُكونortak koşanlar

Müşriklerin
hoşuna gitmese de
kendi dinini
diğer bütün
dinlere karşı
üstün getirmek üzere peygamberini doğru
yol ve gerçek din ile
gönderen
O´dur.

أَيُّ َها..=يَاEy آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِإ َّنşüphesiz يرا
ً ِ= َكثbirçoğu
ار
ِ  ْاْل َ ْح َب.. َ= ِمنhahamlardan
ان
ُّ = َوve rahiplerden
ِ الر ْه َب
َ=لَيَأ ْ ُكلُونyerler =أ َ ْم َوا َلmallarını
اس
ِ َّ=النinsanların
اط ِل
ِ = ِب ْال َبhaksızlıkla
َصدُّون
ُ َ= َويve çevirirler
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ..ع ْن
َ َي ْكنِ ُزون.. َ= َوالَّذِينyığıp da
َب
َّ = َو ْال ِفve gümüşü
َ =الذَّهaltın َضة
يُ ْن ِفقُونَ َها..= َو َلonları harcamayanlar var
ِ َّ =Allah
ya ل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
ِ س ِبي
=فَ َب ِش ْر ُه ْمişte onlara müjdele
=بِعَذَابbir azabı =أ َ ِليمacı

Ey müminler, birçok
hahamlar
ve rahipler
insanların
mallarını
eğri yöntemlerle
yerler ve
halkı Allah´ın yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip de bunları Allah
yolunda
harcamayanları acıklı bir azapla
müjdele!

,,

,,
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tanrı yoktur,
(O Tek Tanrı
ki,) sınırsız
kudret ve izzetiyle, (böylelerinin)
Onun tanrılığında bir pay
yakıştırdıkları
her şeyden
bütünüyle
uzaktır, yücedir!
Allahın (yol
gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla
söndürmek
istiyorlar: Fakat Allah
(bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir,
çünkü O, ışığının olanca
aydınlığıyla
yayılmasına
irade etmiştir, hakkı inkar edenler
bundan hoşlanmasa da!
Odur, dinini
bütün (batıl)
dinlere karşı
üstün kılmak
üzere hidayeti ve hak
dini (yaymak
göreviyle)
Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık
yakıştıranlar
bundan hoşlanmasalar
da.
Siz ey imana
erişenler! Bilin ki, hahamların, rahiplerin çoğu, insanların mallarını haksızca yiyip yutuyor ve (onları) Allahın
yolundan alıkoyuyorlar.
Fakat bütün
o altın ve
gümüşü toplayıp Allah
yolunda harcamayanlar
var ya, (işte)
onlara (sonraki hayat
için) çok çetin azabı
müjdele:

lunmuşlardır.
O´ndan
başka
ilah yoktur. O;
bunların
şirk koştukları
şeylerden
münezzehtir.

Bu (toplanıp
saklanan altının, gümüşün) cehennem ateşinde kızdırılıp
onların alınlarının, böğürlerinin ve
sırtlarının
damgalanacağı Gün,
(bu günahkarlara:) İşte,
kendiniz için
topladığınız
hazineler!
denecek,
Şimdi tadın
bakalım, sarılıp sakladığınız hazinelerin (başınıza açtığı belanın) tadını!
Bilin ki, Allahın nazarında ayların
sayısı, Allahın gökleri ve
yeri yarattığı
gün koyduğu
ölçü uyarınca
on ikidir; (ve)
bunlardan
dördü haram
aylardır; işte
(Allahın) her
zaman geçerli sapasağlam yasa(sı) budur.
O halde, bu
(aylar) konusunda artık
kendinize
yazık etmeyin. Ve onlar
sizinle nasıl
topyekün savaşıyorlarsa,
siz de Allahtan başkalarına tanrılık
yakıştıranlarla öyle topyekün savaşın; ve bilin

O gün
cehennem ateşinde
bunların
üzeri kızdırılır ve
bunlarla
onların
alınları,
böğürleri
ve sırtları
dağlanır.
İşte bu,
kendiniz
için biriktirdiğiniz,
tadın biriktirmiş
olduğunuzu, denir.

..

Allah´ın
nurunu
ağızlarıyla söndürmek
isterler.
Halbuki
Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
İsterse
kafirler
hoşlanmasınlar.

Dinini bütün dinlere üstün
kılmak
için; Rasulünü
hidayet
ve hak
din ile
gönderen
O´dur. İsterse
müşrikler
hoşlanmasınlar.
Ey iman
edenler;
doğrusu
hahamlar
ve rahiblerin çoğu
insanların
malını
haksızlıkla yerler.
Ve Allah
yolundan
alıkoyarlar. Altını
ve gümüşü biriktirip de onları Allah
yolunda
harcamayanlara;
işte onlara pek
acıklı bir
azabı
müjdele.

..
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= َي ْو َمO gün =ي ُْح َم ٰىkızdırılır
علَ ْي َها
َ =üzerleri َار
ِ ن,,=فِيateşinde
= َج َهنَّ َمcehennem =فَت ُ ْك َو ٰىdağlanır
= ِب َهاbunlarla = ِج َبا ُه ُه ْمonların alınları
= َو ُجنُوبُ ُه ْمve yanları
ُ = َوve sırtları = ٰ َهذَاişte
ور ُه ْم
ُ ظ ُه
 َكن َْزت ُ ْم,,= َماyığdıklarınız
= ِْل َ ْنفُ ِس ُك ْمnefisleriniz için
=فَذُوقُواtadın
 ُك ْنت ُ ْم,,= َماolduğunuz şeyleri
َ=ت َ ْك ِن ُزونyığmış

O gün biriktirdikleri altın ve gümüşler cehennem
ateşinde
kızdırılır ve
onlarla alınları, yan tarafları ve
sırtları dağlanır; kendilerine «Bunlar biriktirdiğiniz altın
ve gümüşlerdir şimdi
biriktirdiklerinizin azabını tadın
bakalım»
denir.

= ِإ َّنşüphesiz َ = ِعدَّةsayısı
ُّ =الayların َ= ِع ْندkatında
ور
ِ ش ُه
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın عش ََر
َ ..=اثْنَاon iki
ش ْه ًرا
َ =aydır ب
ِ  ِكتَا..=فِيkitabında
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َي ْو َمgünden beri
َ= َخلَقyarattığı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri = ِم ْن َهاbunlardan
=أ َ ْر َب َعةdördü = ُح ُرمharam(ay)lardır
ُ =الدdin
= ٰذَ ِل َكişte budur ِين
= ْالقَيِ ُمdoğru
ْ َ ت..=فَ ََلzulmetmeyin
ظ ِل ُموا
(= ِفي ِه َّنo aylar) içinde
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendinize
= َوقَاتِلُواve savaşın
َ= ْال ُم ْش ِركِينortak koşanlarla
ً= َكافَّةtopyekun = َك َماnasıl
=يُقَاتِلُونَ ُك ْمsizinle savaşıyorlarsa
ً= َكافَّةtopyekun = َوا ْعلَ ُمواve bilin ki

Allah´ın
gökleri ve
yeri yarattığı günden
beri geçerli
olan evrensel yasasına göre
O´nun katında ayların sayısı
onikidir.
Bunlardan
dördü haram aylardır. Bu dosdoğru dindir. Sakın
bu aylarda
konmuş yasakları çiğneyerek
kendinize
zulmetmeyiniz. Allah´a ortak
koşanlar
nasıl size
karşı topyekün savaşıyorlarsa, siz
de onlarla
topyekün
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Doğrusu
ayların
sayısı;
gökleri ve
yeri yarattığı günden beri
Allah´ın
kitabında
oniki aydır. Bunlardan
dördü haram olanlardır. İşte
doğru din
budur. O
halde
bunlardan
nefislerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl
toplu olarak savaşıyorlarsa, siz de
onlarla tolu olarak
savaşın.
Ve bilin
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=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= َم َعberaberdir َ= ْال ُمتَّقِينkorunanlarla
9.
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savaşınız
ve biliniz ki,
Allah kötülüklerden
sakınanlarla
beraberdir.
Haram ay=şüphesiz
=ertelemek
lardaki savaş yasağı=daha ileri gitmektir
nı başka ay,,
=küfürde
=saptırılır lara aktarmak, erte=onunla
lemek kâfirlikte daha
,,
=inkâr edenler
ileri gitmektir. Kâfirler
=onu helal sayarlar
bu yolla sapıklığa sü=bir yıl
rüklenirler.
Onlar Al=haram sayarlar ki
lah´ın haram kıldığı
=bir yıl
=denk getirip
ayları sayıca denk ge=sayısını
tirmek için
,, =haram kıldığının
=Allah’ın bu ertelemeyi bir yıl
=helal yapsınlar
helâl sayarlarken, bir
,, =haram kıldığını
=Allah’ın sonraki yıl
haram ka=süslü gösterildi
=kendilerine
bul ederler.
Böylece Al=kötülüğü
lah´ın haram kıldığı=yaptıkları işin
=Allah
nı helâl
,, =yol göstermez
saymış olurlar. Yaptık=toplumuna
=kâfirler ları çirkin işler kendilerine güzel
gösterildi.
Allah kâfirler güruhunu kesinlikle
doğru yola
iletmez.
Ey
.. =Ey
..
=inananlar
mü´minler,
size ne oldu
.. =size ne oldu ki
=zaman
da «Allah
yolunda sa=dendiği
=size
vaşa çıkı=savaşa çıkın
nız» dendiğinde yere
..
=yolunda
=Allah
çakıldınız.
Yoksa dün=çakılıp kaldınız
ya hayatını
ahirete ter..
=yere
cih mi ettiniz? Oysa
=razı mı oldunuz?
dünya hayatının haz=hayatına
=dünya
zı, ahiretin
hazzı ya..
=ahirette karşılık
nında pek
=ama
=geçimi
azdır.

ِإنَّ َما
النَّ ِسي ُء
ِزيَادَة
فِي ْال ُك ْف ِر
ض ُّل
َ ُي
ِب ِه
الَّذِينَ َكفَ ُروا
ُي ُِحلُّونَه
عا ًما
َ
َُويُ َح ِر ُمونَه
عا ًما
اطئُوا
ِ ِلي َُو
َ
َ ِعدَّة
َما َح َّر َم
َّ
ُاّٰلل
فَي ُِحلُّوا
َما َح َّر َم
َّ
ُاّٰلل
لَ ُه ْم
َُزيِن
سو ُء
ُ
أ َ ْع َما ِل ِه ْم
َّ َو
ُاّٰلل
َل يَ ْهدِي
ْالقَ ْو َم
َْال َكافِ ِرين
,,
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الَّذِينَ آ َمنُوا يَا أَيُّ َها
َما لَ ُك ْم
ِإذَا
ِقي َل
لَ ُك ُم
ا ْن ِف ُروا
ِ َّ
س ِبي ِل
اّٰلل
َ فِي
اثَّاقَ ْلت ُ ْم
ض
ِ إِلَى ْاْل َ ْر
ضيت ُ ْم
ِ أ َ َر
الدُّ ْن َيا
ِِب ْال َح َياة
ِمنَ ْاْل ِخ َر ِة
فَ َما
ع
ُ َمتَا
ِ= ْال َحيَاةhayatının =الدُّ ْنيَاdünya
 ْاْل ِخ َر ِة..= ِفيahirete göre
قَ ِليل..=إِ َّلpek azdır
..
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savaت َ ْن ِف ُروا,,=إِ َّلeğer topluca (savaşa) çıkma Eğer
şa çıkmazsanız Allah
ُ =يُ َع ِذ ْبsize azabeder
zsanız ك ْم
sizi acıklı bir
َ
azaba uğraعذَابًا
=bir
azapla
ا
م
ي
ل
أ
=acı
ِ
َ
ً
tarak yerinize başka bir
= َويَ ْست َ ْبد ِْلve yerinize getirir
toplum geti=قَ ْو ًماbir topluluk
rir. Siz Allah´a hiç bir
َ =sizden başka
غي َْر ُك ْم
zarar doُ َ ت,,= َو َلO’na zarar veremezsiniz kunduraُض ُّروه
mazsınız.
Çünkü Alًش ْيئا
َ =hiçbir ُاّٰلل
َّ = َوAllah
lah´ın gücü
her şeyi
َ
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,عل ٰى
َ =herşeyi
yapmaya
yeter.
=قَدِيرyapabilendir
,,
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ُص ُروه
ُ ت َ ْن..= ِإ َّلeğer siz ona yardım etme Peygamber´e yardım etmezzseniz ْ=فَقَدiyi bilin ki
seniz, biliniz
َّ =Allah ki, kâfirler
ُص َره
َ َ=نona yardım etmişti ُاّٰلل
O´nu Mek= ِإ ْذhani
ke´den çıkardıklarınُ(=أ َ ْخ َر َجهMekke’den) çıkardıklarında da iki kişiden biri ola َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
rak mağaradayken
ي
َ ِ=ثَانikincisiydi =اثْنَي ِْنiki kişiden
Allah O´na
yardım etْ= ِإذiken = ُه َماikisi
mişti. Hani
ْ
O arkadaşıَار
غ
ال
..
ي
ف
=mağarada
ِ
ِ
na «Üzülme, Allah
يَقُو ُل..=إِ ْذdiyordu ki
bizimle beاحبِ ِه
ل
=arkadaşına
ِ ص
ِ
raberdir»
َ
diyordu. Alت َ ْحزَ ْن..= َلüzülme = ِإ َّنşüphesiz
lah O´nun
kalbine güاّٰلل
َ َّ =Allah = َمعَنَاbizimle beraberdir ven duyguindirmiş,
(=فَأ َ ْنزَ َلİşte o zaman) indirdi ُاّٰلل
َّ =Allah su
kendisini
göremediُس ِكي َنتَه
َ =sekinesini
ğiniz askerler ile desعلَ ْي ِه
=onun
üzerine
َ
teklemiş,
böylece
ُ= َوأَيَّدَهve onu destekledi
kâfirlerin
=بِ ُجنُودaskerlerle
sözünü alçaltmıştı.
ت َ َر ْوهَا..=لَ ْمsizin görmediğiniz
Yüce olan
Allah´ın sö= َو َجعَ َلve kıldı َ= َك ِل َمةsözünü
züdür. Allah
..
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İbn Kesir

ki, Allah kendisine karşı
sorumluluk
bilincine sahip olanlarla
beraberdir.
(Aylara) ilave
yapmak, (onların) hakkı
tanımaktan
kaçınma tavırları içinde
olsa olsa fazladan bir örnek, hakkı
inkara yeltenenleri (daha
da) saptıran
bir (vesile)dir. Bu
(ilaveyi), ayların sayısını
Allahın yasak
kıldığı takvime uyarlamak amacıyla bir yıl
olumlayıp bir
yıl yasak sayıyor ve böylece Allahın
yasak kıldığı
şeyi (kendilerince) meşrulaştırmaya
kalkışıyorlar.
Kendi yaptıkları (bu) kötülük güzel görünüyor onlara. Zaten Allah hakkı tanımaktan kaçınan insanları doğru yola yöneltmez.

ki; muhakkak
Allah,
müttakilerle beraberdir.
Nesi; ancak küfürde bir
artıştır.
Onunla
kafirler
şaşırtılırlar. Bunu
bir yıl helal, bir yıl
haram
sayarlar
ki, Allah´ın haram kıldığına sayıca uysunlar da
Allah´ın
haram ettiğini helal
kılmış olsunlar.
Böylece
onların
amellerinin kötülüğü kendilerine
süslenip
güzel
gösterildi.
Allah; kafirler güruhunu
hidayete
erdirmez.

Siz ey imana
erişenler! Size ne oldu ki,
Allah yolunda savaşa
çıkın diye
çağrıldığınız
zaman yere
çakılıp kalıyorsunuz?
Sonraki hayatı(n iyiliklerini) gözden
çıkarıp bu
dünyadaki
hayat(ın rahatlıklarıy)la
mı kendinize
doyum sağlama peşindesiniz? Fakat bu dünyadaki hayatın verdiği
haz ve doyum sonraki
hayatın vereceği yanında değersiz bir şeyden başka
nedir ki!
(Bakın) eğer
(Allah yolunda) savaşa
çıkmazsanız,
sizi çok çetin
bir azapla
cezalandırıp
yerinize başka bir topluluk getirir; ki
böyle yapmasında
Ona hiçbir
şekilde engel
olamazsınız:
çünkü Allahın, her şeyi
irade ve takdir etmeye
gücü yeter.
Eğer siz Elçiye yardım
etmezseniz,
o zaman (bilin ki) ona
(yine) Allah
(yardım edecektir, tıpkı,)
o hakkı inkara şartlanmış
olan kimseler
onu yurdundan sürüp
çıkardıkları
zaman yardım etti(ği
gibi); (ki o
gün) (o yalnızca) iki kişiden biriydi:
ve bu iki kişi
(saklandıkları) mağaradayken Elçi
arkadaşına:
Üzülme dedi,
Allah bizimle
beraberdir.
Ve derken
Allah ona katından bir
sükunet/bir
güven duygusu bahşetti, onu sizin
göremeyeceğiniz güç-

Ey iman
edenler;
size ne
oldu ki:
Allah yolunda elbirliği ile
savaşa
çıkın, denildiği
zaman,
yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahireti
bırakıp da
dünya
hayatına
mı razı
oldunuz?
Halbuki
dünya
hayatının
geçimi
ahiretin
yanında
pek azdır.

Eğer elbirliği ile
çıkmazsanız; sizi
elim bir
azabla
azablandırır ve
yerinize
sizden
başka bir
kavim getirir. Siz
ona hiç
bir şeyle
zarar veremezsiniz. Allah,
her şeye
Kadir´dir.
Eğer siz
ona yardım etmezseniz; doğrusu Allah, ona
yardım
etmişti.
Hani kafirler onu
çıkarmışlardı da, o
ikinin ikinicisydi.
Hani onlar mağarada idiler
ve hani o,
arkadaşına; üzülme, Allah
bizimledir, diyordu. Bunun üzerine Allah,
ona sekinetini indirmişti,
onu sizin
görmediğiniz ordularla
desteklemişti.
Ve küf-
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 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinanmayanların
س ْفلَ ٰى
ُّ =الalçak ُ= َو َك ِل َمةsözü ise
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ي
َ = ِهo
= ْالعُ ْليَاyüce olandır ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِزيز
َ =daima üstündür
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

üstün iradelidir ve her
yaptığı yerindedir.

=ا ْن ِف ُرواsavaşa çıkın
= ِخفَافًاgerek hafif
ً َ= َوثِقgerek ağır olarak
ال
= َو َجا ِهدُواve cihad edin
=بِأ َ ْم َوا ِل ُك ْمmallarınızla
= َوأ َ ْنفُ ِس ُك ْمve canlarınızla
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
= ٰذَ ِل ُك ْمbu = َخيْرdaha hayırlıdır
=لَ ُك ْمsizin için =إِ ْنeğer
َت َ ْعلَ ُمون,,= ُك ْنت ُ ْمbilirseniz

Kolayınıza
da gelse zorunuza da
gitse mutlaka sefere
çıkınız, Allah yolunda
mallarınızla
ve canlarınızla cihad
ediniz. Eğer
bilirseniz bu
sizin için
daha hayırlıdır.

=لَ ْوeğer ضا
ً ع َر
َ .. َ= َكانbir menfaat
=قَ ِريبًاyakın
سفَ ًرا
َ = َوve bir yolculuk olsaydı
اصدًا
ِ َ=قorta
وك
َ ُ= َلتَّبَعelbette sana tabi olurlardı
ْ َ= َبعُدuzak geldi
= َو ٰلَ ِك ْنfakat ت
علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine
ُ شقَّة
ُّ =الaşılacak mesafe
َس َي ْح ِلفُون
َ = َوbir de yemin edecekler
ِ َّ = ِبAllah’a
اّٰلل
َ َ ا ْست..=لَ ِوgücümüz yetseydi
ط ْعنَا
=لَخ ََر ْجنَاçıkardık
= َم َع ُك ْمsizinle beraber
َ=يُ ْه ِل ُكونmahvediyorlar
س ُه ْم
َّ = َوAllah
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini ُاّٰلل
= َي ْعلَ ُمbiliyor = ِإنَّ ُه ْمonların
َ=لَ َكا ِذبُونyalancı olduklarını

Eğer yakın
vadeli bir
kazanç ve
kısa bir yolculuk sözkonusu olsaydı, mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat
bu sıkıntılı
yolculuk onlara uzun
geldi. Allah
adına yemin
ederek,
«Eğer gücümüz yetseydi, kesinlikle sizinle birlikte
sefere çıkardık» diyerek kendilerini mahvedecekler.
Oysa Allah
biliyor ki,
onlar yalan
söylüyorlar.

عفَا
َّ =Allah ع ْن َك
َ =affetsin ُاّٰلل
َ =seni
= ِل َمniçin ت
َ =أ َ ِذ ْنizin verdin
=لَ ُه ْمonlara = َحت َّ ٰىkadar
َ= َيتَ َبيَّنiyice belli olup =لَ َكsana
صدَقُوا
َ ,, َ=الَّذِينdoğru söyleyenler
= َوتَ ْعلَ َمöğreninceye
َ= ْال َكا ِذ ِبينyalan söyleyenleri

Allah affetsin seni.
Kimlerin
doğru söylediği belli
oluncaya ve
kimlerin yalancı olduğunu belirleyinceye
kadar onlara niçin izin
verdin?

 َي ْستَأ ْ ِذنُ َك..= َلsenden izin istemezler
َيُؤْ ِمنُون.. َ=الَّذِينinananlar
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َو ْاليَ ْو ِمve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret
يُ َجا ِهد ُوا..=أ َ ْنcihadetmek için
=بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمve canlarıyla ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilir َ=بِ ْال ُمتَّقِينkorunanları

Allah´a ve
ahiret gününe inananlar, malları ile ve
canları ile
cihad etmekten geri
kalmak için
senden izin
istemezler.
Allah kötülükten sakınanları bilir.

=إِنَّ َماancak
=يَ ْستَأ ْ ِذنُ َكsenden izin isterler
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayan
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َو ْال َي ْو ِمve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret
ْ َارتَاب
ت
ْ = َوkuşkuya düşmüş
=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri =فَ ُه ْمkendileri
 َر ْيبِ ِه ْم,,=فِيşüpheleri içinde
َ=يَت َ َردَّدُونbocalayıp duranlar

Senden savaştan muaf
tutulmaları
yolunda izin
isteyenler,
Allah´a ve
ahiret gününe inanmayanlar,
kalpleri
kuşkuya
kapılıp bu
kuşkuları
içinde bocalayanlardır.
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lerle destekledi ve (böylece,) hakkı
inkara şartlanmış olanların davasını bütünüyle
yere düşürdü, Allahın
davası ise
(böylece her
zamanki gibi)
üstün ve yüce kaldı:
çünkü Allah,
kudretçe en
üstün, hüküm ve hikmetçe en
uludur.
(Sizin için)
kolay da olsa
zor da olsa,
savaşa çıkın;
ve mallarınızla, canlarınızla Allah
yolunda yürekten çaba
gösterin;
(çünkü) eğer
bilirseniz, bu
sizin kendi
iyiliğiniz içindir!

retmiş
olanların
sözünü
alçaltmıştı. Allah´ın kelimesi ise
en yüce
olandır.
Allah;
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Ortada
umulmadık
türden bir
kazanç ve
kolay bir sefer (umudu)
olsaydı, (ey
Peygamber)
kuşkusuz,
arkadan gelirlerdi; fakat
çıkılacak yol
onlara çok
uzun geldi.
(Bu yetmiyormuş gibi),
bir de (ey
inananlar, sizin dönüşünüzden sonra) o (sefere
katılmayan)
kimseler, Allaha yemin
edip (bu yalan yeminle)
kendilerini
tehlikeye sokarak: Gücümüz olsaydı, mutlaka sizinle beraber çıkardık diyecekler: Oysa Allah, onların
düpedüz yalan söylediklerini elbette
biliyor.
Allah seni affetsin (ey
Peygamber)!
Daha kimin
doğru söylediği senin
için (iyice) ortaya çıkmadan ve sen
(kimler) yalancı (iyice)
tanımadan,
niçin (evde
kalmaları yolunda) onlara
izin verdin?
Allaha ve
Ahiret Gününe (yürekten)
inananlar
kendilerini
(Allah yolunda) mallarıyla, canlarıyla
cihad etmekten bağışık
tutmanı senden istemezler. Ve zaten
kendisine
karşı kimin
sorumluluk
bilincine sahip olduğu
konusunda
Allah mutlak
bilgi sahibidir.
Yalnızca, Allaha ve Ahiret Gününe
(yürekten)
inanmayanlar senden
bağışıklık isterler; ve bir
de kendilerini
şüphe ve tereddüdün
eline kaptırıp
da kararsızlık
içinde bir o
yana bir bu
yana gidip
gelenler.

Eğer kolay bir
kazanç
ve orta bir
sefer olsaydı; elbette senin arkana düşerlerdi. Fakat zorluk
onlara
uzak geldi. Gücümüz
yetseydi;
herhalde
biz de sizinle beraber çıkardık,
diye yemin edeceklerdir.
Kendilerini helak
ederler.
Allah biliyor ki; onlar muhakkak
yalancılardır.
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İbn Kesir

Gerek hafif, gerekse ağırlıklı olarak
elbirliğiyle
çıkın,
mallarınız
ve nefisleriniz ile
cihad
edin.
Eğer bilirseniz bu;
sizin için
daha hayırlıdır.

Allah seni
affetsin.
Doğrular
sana
besbelli
olup yalancıları
bilmeden
önce neden onlara izin
verdin?

Allah´a ve
ahiret gününe
iman
edenler,
geri kalmak için
senden
izin istemezler ki
mallarıyla
ve canlarıyla cihad etsinler. Allah,
müttakileri bilir.

Senden;
ancak, Allah´a ve
ahiret gününe
inanmayanlar ve
kalbleri
şüpheye
düşüp,
şüphelerinde bocalayanlar izin isterler.

Kelime Meali
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= َولَ ْوeğer =أ َ َراد ُواisteselerdi
= ْال ُخ ُرو َجçıkmak عدُّوا
َ َ = َْلyaparlardı
ُ=لَهonun için ً عدَّة
ُ =bir hazırlık
ٰ
= َولَ ِك ْنfakat َ= َك ِرهhoşlanmadı
َّ =Allah =ا ْن ِب َعاثَ ُه ْمdavranışlarından
ُاّٰلل
َ َّ=فَثَبve onları durdurdu
ط ُه ْم
= َوقِي َلve denildi =ا ْقعُد ُواoturun
= َم َعberaber َ= ْالقَا ِعدِينoturanlarla

Çünkü, (gerçekten seninle sefere)
çıkmak isteselerdi, elbette, bunun
için bir hazırlık yaparlardı: zaten Allah onların
kalkış tarzlarını beğenmedi ve bu
yüzden onları (seferden)
alıkoydu; Ve
kendilerine:
Peki, (sizler
de) evlerinizde oturun
bakalım,
(öteki) oturanlarla beraber denildi.

Eğer onlar çıkmak isteselerdi;
elbette
bunun
için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah,
onların
davranışlarını çirkin gördü
de kendilerini alıkoydu.
Ve: Oturun oturanlarla
beraber,
denildi.

لَ ْو خ ََر ُجوا
فِي ُك ْم
َما زَ اد ُو ُك ْم
ً َخ َب
ِإ َّل
ال
ضعُوا
َ َو َْل َ ْو
ِخ ََللَ ُك ْم
يَ ْبغُونَ ُك ُم
َْال ِفتْنَة
َو ِفي ُك ْم
َس َّماعُون
َ
ع ِليم
َّ َو
َ
ُاّٰلل
َّ ِب
َالظا ِل ِمين

Bu (münafıklar) sizinle
beraber (siz
ey inananlar)
sefere çıksalar da, aranıza nifak
sokmaktan
başka bir şey
yapmayacaklar ve içinizde kendilerine kulak verenler olduğunu görüp
aranıza fitne
sokmak
amacıyla saflarınıza sokulacaklardı;
ne var ki, Allah kötülük
peşinde
olanlar hakkında eksiksiz bilgi sahibidir.
Aslında onlar
bundan önce
de fitne çıkarmaya çalışmışlar ve
sana karşı
(ey Peygamber) türlü türlü düzenler
kuragelmişlerdi, ta ki
onların hiç
hoşuna gitmese de hak
vahyedilip Allahın yargı
ve iradesi
kendini gösterinceye kadar.
Ve onların
arasında,
(Evde kalmam için)
bana izin ver;
beni böylesine çetin bir
sınava sokma! diyen
(niceleri)
vardı. Ama
işte (tam da
böyle bir istekte bulunmakla sınavı
zaten başından kaybetmiş ve) kötülüğün ayartısına yenik
düşmüş oldular; ve
(bunun bir
sonucu olarak da) bilin
ki, cehennem, hakkı
tanımaktan
kaçınanların
hepsini er
geç kuşatacaktır.
Senin başına
iyi bir hal
gelse, (Ey
Peygamber),
bu onları
eseflendirir;
ama başına
bir musibet
gelse, (kendi
kendilerine):
Biz önceden
bizim (için
gerekli) tedbirleri almıştık! derler; ve
sevinç içinde
dönüp giderler.
De ki: Bizim
başımıza,
asla Allahın
bizim için
yazdığından
başka bir şey
gelmez! O
bizim yüceler
yücesi Efendimizdir; o
halde, ina-

Eğer onlar da
aranızda
çıksalardı
size şer
ve fesadı
arttırmaktan başka
bir şey
yapmazlar ve
aranıza
muhakkak bir
fitne
sokmak
isteyerek
koşarlardı. İçinizde onlara
iyice kulak verenler de var.
Allah; zalimleri çok
iyi bilendir.
Andolsun
ki, onlar
daha önce de fitne aramışlar ve
sana karşı bir takım işler
çevirmişlerdi. Nihayet
Hak geldi
ve onlar
istemedikleri
halde Allah´ın
emri zahir
oldu.
Onlardan
kimi de:
Bana izin
ver, beni
fitneye
düşürme,
der. İyi bilin ki; onlar fitne
içine
düşmüşlerdir. Ve
muhakkak ki cehennem,
kafirleri
çepeçevre kuşatıcıdır.

..

Eğer onlar
sefere çıkmak isteselerdi, bunun
için hazırlık
yaparlardı.
Fakat Allah,
sefere çıkmaya kalkışmalarını
istemediği
için onları
böyle bir girişimden
alıkoydu.
Kendilerine
«(Kadın,
çocuk, yaşlı, hasta gibi) savaşma
gücünden
yoksun
kimselerle
birlikte siz
de evlerinizde oturunuz»
dendi.
Eğer sizinle
,, =çıkmış olsalardı
birlikte sefere çıksalar=sizin içinizde
dı, size
bozguncu,, =size bir katkıları olmazdı
luktan baş=başka
=bozgunculuktan
ka bir katkıları olmazdı,
=hemen sokulurlardı
sizi birbirinize düşür=aranıza
mek için
aranıza atı=sizi düşürmek için
lacaklar, ba=fitneye
=içinizde de vardı lıklama dalacaklardı.
=kulak verenler
=onlara Aranızda
onların sözlerine kulak
=Allah
=bilir
verecekler
=zalimleri
de vardı. Allah zalimlerin kimler
olduğunu
bilir.
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=لَقَ ِدandolsun ki =ا ْبتَغ َُواistediler
َ= ْال ِفتْنَةfitne çıkarmak
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden de
= َوقَلَّبُواve ters çevirdiler =لَ َكsana
ور
َ = ْاْل ُ ُمnice işleri = َحت َّ ٰىnihayet
= َجا َءgeldi = ْال َح ُّقhak
َ = َوgalebe çaldı =أ َ ْم ُرemri
ظ َه َر
ِ َّ =Allah’ın = َو ُه ْمonlar
اّٰلل
َار ُهون
ِ = َكistemedikleri halde

Onlar daha
önce de fitne çıkarmak
istemişler,
sana karşı
çeşitli entrikalar çevirmişlerdi.
Sonunda
gerçek geldi
ve onların
istememesine rağmen, Allah´ın emri
üstün çıktı.

= َو ِم ْن ُه ْمiçlerinden = َم ْنkimseler
= َيقُو ُلderler  ِلي,,=ائْذَ ْنbana izin ver
ت َ ْف ِتنِي,,= َو َلbeni fitneye düşürme
=أ َ َلiyi bilin ki
 ْال ِفتْنَ ِة,,= ِفيonlar zaten fitneye
ُ َسق
طوا
َ =düşmüşlerdir
= َو ِإ َّنve şüphesiz = َج َهنَّ َمcehennem de
َ =لَ ُم ِحيkuşatacaktır
طة
َ=بِ ْال َكافِ ِرينkâfirleri

Onlardan
bazıları,
«Bana savaşa katılmama izni
ver de beni
fitneye düşürme» derler. Haberiniz olsun ki,
onlar fitnenin içine
düşmüşlerdir ve cehennem
kâfirleri kuşatacaktır.

صب َْك
ِ ُ ت..= ِإ ْنsana ulaşsa
سنَة
َ = َحbir iyilik
سؤْ ُه ْم
ُ َ =تonların hoşuna gitmez
= َو ِإ ْنve eğer صب َْك
ِ ُ =تsana ulaşsa
صي َبة
ِ = ُمbir kötülük = َيقُولُواderler
=قَ ْدmuhakkak =أ َ َخ ْذنَاbiz almıştık
=أ َ ْم َرنَاtedbirimizi قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden
= َو َيت َ َولَّ ْواdöner(gider)ler
َفَ ِر ُحون..= َو ُه ْمsevinerek

Eğer karşına bir iyilik
çıkarsa fenalarına gider. Eğer
başına bir
musibet gelirse, «Biz
savaşa katılmayarak
önceden
tedbirimizi
aldık» diyerek sevinç
içinde dönüp giderler.

=قُ ْلde ki ُصيبَنَا
ِ ي,,=لَ ْنbize ulaşmaz
= ِإ َّلbaşkası ب
َ َ  َكت,,= َماyazdığından
َّ =Allah’ın =لَنَاbizim için = ُه َوO’dur
ُاّٰلل
= َم ْو َلنَاbizim sahibimiz
ِ َّ ,,علَى
اّٰلل
َ = َوAllah’a
=فَ ْليَت َ َو َّك ِلdayansınlar

Onlara de
ki; «Başımıza gelenler,
sadece Allah´ın alnımıza yazdıklarıdır.
Bizim mevlamız, sahibimiz O´dur.
Mü´minler
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Eğer sana bir iyilik erişirse; bu onları fenalaştırır.
Bir kötülük erişirse de
derler ki:
Biz, daha
önceden
tedbirimizi almışızdır. Ve
sevinerek
dönüp giderler.
De ki: Allah´ın bizim için
yazdığından başkası bize
erişmez.
O, bizim
Mevlamızdır.
Onun için

Kelime Meali
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َ= ْال ُمؤْ ِمنُونinananlar
9.
52

İbn Kesir

sadece Al- nanlar (yal- mü´minler
lah´a danızca) Allaha Allah´a
yansınlar.» güvensin!
tevekkül
etsinler.

De ki; «Bi- De ki: Bize De ki: Bi=قُ ْلde ki
zim için
(olması
ze iki gübeklediğiniz
mümkün)
iyizelliğin biْ
َ
ص
ب
ر
ت
..
َل
ه
=gözetmiyor
musunuz?
ََ َّ ُ ون
sonuç iki
ler iyisi iki
rinden
َّ
iyiden,
yani
şeyden
birisi
başka bir
=بِنَاbize =إِلyalnız =إِ ْحدَىbirini
zaferden
değil de, ille şeyin
= ْال ُح ْسنَيَي ِْنiki iyilikten = َون َْح ُنama biz veya şehit de (kötü) bir gelmesini
düşmekten şey olmasını mi bekli ِب ُك ْم..َّص
ُ =نَت َ َربgözetiyoruz
biri değil
mı umup
yorsumi?
Biz
ise
gözlüyorsunuz?
ُصيبَ ُك ُم
ِ ي..=أ َ ْنsize ulaştırmasını
Allah´ın sizi nuz? Fakat, Halbuki
ya doğru- bilin ki, sizin biz, Alَّ =Allah’ın =بِ َعذَابbir azab
ُاّٰلل
dan doğru- kadar biz de lah´ın
ya kendi ta- gözlüyoruz, kendi ka ِع ْن ِد ِه..= ِم ْنya kendi tarafından
rafından ya Allahın (ya) tından
َ=أ ْوveya =بِأ َ ْيدِينَاbizim ellerimizle
da bizim
kendi katın- veya bielimizle
dan ya da bi- zim eliصوا
ُ َّ=فَت َ َربhaydi gözetin =إِنَّاbiz de azaba uğ- zim elimizle mizle size
ratmasını sizi bir azaba bir azab
= َم َع ُك ْمsizinle beraber
bekliyoruz. uğratmasını! getireceBekleyiniz O halde,
ğini bekliَصون
ُ = ُمت َ َر ِبgözetenleriz
bakalım, biz umutla göz- yoruz.
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=قُ ْلde ki =أ َ ْن ِفقُواsadaka verin
َ =gönüllü =أ َ ْوveya
عا
ً ط ْو
= َك ْر ًهاgönülsüz
يُتَقَبَّ َل,,=لَ ْنkabul edilmeyecektir
= ِم ْن ُك ْمsizden = ِإنَّ ُك ْمçünkü siz
= ُك ْنت ُ ْمoldunuz =قَ ْو ًماbir kavim
َ=فَا ِسقِينyoldan çıkan
,,
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 َم َن َع ُه ْم..= َو َماengel olan
ت ُ ْق َب َل..=أ َ ْنkabul edilmesine
= ِم ْن ُه ْمkendilerinden
=نَفَقَات ُ ُه ْمsadakalarının
= ِإ َّلsadece şudur =أَنَّ ُه ْمonlar
ِ َّ = ِبAllah’ı
= َكفَ ُرواinkâr etmeleri اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َوبِ َرve elçisini
َيَأْتُون..= َو َلgelmemeleri
َ ص ََلة
َّ =الnamaza = ِإ َّلdışında
سالَ ٰى
َ  ُك..= َو ُه ْمüşene üşene
َيُ ْن ِفقُون..= َو َلve sadaka vermemeleri
= ِإ َّلdışında
َار ُهون
ِ  َك..= َو ُه ْمistemeye istemeye
..

..

..

..

..

..

..

..

..

de sizinle leyin; bilin ki, Öyleyse
birlikte bek- biz de sizinle bekleyin,
liyoruz.»
birlikte göz- doğrusu
leyeceğiz!
biz de sizinle beraber
bekleyenlerdeniz.
Onlara de De ki: (Allah De ki:
ki, «İster
uğruna oldu- Gerek isgönüllü, is- ğu görüntüsü tekli, geter gönülsüz altında) ister rek istekolarak sa- gönüllü har- siz olarak
daka veri- cayın, ister infak
niz, verdiği- gönülsüzce: edin, naniz sadaka- bu sizden as- sıl olsa
lar kabul
la kabul
kabul
edilmeye- edilmeyecek- edilmecektir, sizler tir; çünkü siz yecektir.
yoldan çık- kötülüğe
Çünkü
mışlar gü- gömülüp
siz, gerruhusugitmeye ni- çekten
nuz.»
yetli bir toplu- fasıklık
luksunuz!
eden bir
kavim oldunuz.
Verdikleri Onların yap- Verdiklesadakaların tığı harcama- rinin onkabul edil- ların kendile- lardan
mesini en- rinden (bir
kabul
gelleyen tek iyilik olarak) edilmesini
sebep şu- kabul edil- engelledur; Onlar mesinde biri- yen şuAllah´a ve cik engel, on- dur: OnPeygam- ların Allahı lar, Alber´e inan- ve Onun El- lah´a ve
madılar,
çisini tanıRasulüne
namaza an- maktan kaçı- küfretmişcak uyuşuk nır bir eğilim lerdir.
uyuşuk du- göstermeleri, Namaza
rurlar ve
(dolayısıyla) tembel
verdikleri namaza an- tembel
sadakaları cak üşene gelirler ve
istemeyerek üşene katıl- mallarını
verirler.
maları ve (iyi da isteamaçlar için) meye isancak gönül- temeye
süzce har- infak
camalarıdır. ederler.

..
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ت ُ ْع ِجب َْك,,=فَ ََلseni imrendirmesin
=أ َ ْم َوالُ ُه ْمonların malları
أ َ ْو َلد ُ ُه ْم,,= َو َلve de evladları
= ِإنَّ َماşüphesiz ُ=ي ُِريدistiyor
َّ =Allah = ِليُ َع ِذ َب ُه ْمonlara azabetmeyi
ُاّٰلل
=بِ َهاbunlarla ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında
=الدُّ ْنيَاdünya َ= َوت َ ْزهَقçıkmasını
س ُه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفcanlarının
َ َكا ِف ُرون,,= َو ُه ْمve kâfir olarak

Artık onların
malları ve
çocukları
seni imrendirmesin.
Allah bunlarla onlara
dünya hayatında
azâp etmek
ve canlarının kâfir
olarak çıkmasını ister.

َ= َو َي ْح ِلفُونyemin ediyorlar
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a =إِنَّ ُه ْمmuhakkak onlar
=لَ ِم ْن ُك ْمsizden olduklarına
= َو َماoysa değiller = ُه ْمonlar
= ِم ْن ُك ْمsizden = َو ٰلَ ِكنَّ ُه ْمfakat onlar
=قَ ْومbir topluluktur َ=يَ ْف َرقُونkorkak

Onlar sizden olduklarına dair Allah adına
yemin ederler, oysa
sizden değildirler, fakat ödlek bir
güruhturlar.

= َل ْوeğer َ= َي ِجدُونbulsalardı
ً = َم ْل َجأsığınacak bir yer =أ َ ْوyahut
َارات
َ = َمغmağaralar =أ َ ْوya da
= ُمدَّخ ًََلsokulacak bir delik
=لَ َولَّ ْواkoşarlardı =إِلَ ْي ِهoraya doğru
َيَ ْج َم ُحون,,= َو ُه ْمhemen

Eğer bir sığınak, bir
mağara ya
da geçilecek bir yeraltı deliği
bulsalar,
dolu dizgin
buralara
koşarlardı.

= َو ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimi de
=يَ ْل ِم ُز َكsana dil uzatır
ت
ِ صدَقَا
َّ ال..= ِفيsadakalar hakkında
=فَإ ِ ْنeğer
ُ =أ ُ ْعkendilerine pay verilse
طوا

Onların bazıları sadakaların
(zekât gelirlerinin) bölüştürülmesi
konusunda
sana dil
uzatırlar.
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Öyleyse, onların geçici
servetleri yahut çocukları(nın çokluğundan duydukları doyum) sakın
seni imrendirmesin: Allah bütün
bunlarla
dünya hayatında onlara
sadece azap
vermek ve
canlarının
hakkı (hala)
inkar edip
dururlarken
çıkmasını istemektedir.
Sizden olmadıkları,
fakat (sadece) korkunun
yönlendirdiği
bir topluluk
oldukları halde Allaha
yeminle sizden olduklarını söylerler:

(oysa) (yeryüzünde) sığınacak bir
yer yahut bir
mağara, bir
kovuk bulabilselerdi
önünü ardını
düşünmeden
panik içinde
dönüp oraya
başlarını sokarlardı.
Ve onların
arasında (ey
Peygamber,)
Allah için sunulan şeylerin (dağıtımında) sana
dil uzatanlar
var: onlardan

Artık onların malları da
çocukları
da seni
imrendirmesin.
Doğrusu
Allah, ancak bununla onlara dünya hayatında
azab etmeyi ve
kafirler
olarak
canlarının
çıkmasını
ister.
Ve Allah´a yemin ederler ki;
gerçekten
sizinledirler. Halbuki onlar, sizinle
değildirler. Ancak
korkak bir
kavimdirler.
Eğer sığınılacak
bir yer,
yahut
mağaralar veya
bir delik
bulsalardı; çabucak oraya
yönelirlerdi.
İçlerinden
kimi de
sadakalar
hakkında
sana dil
uzatırlar.
Eğer
kendilerine verilir-
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= ِم ْن َهاonlardan ضوا
ُ = َرhoşlanırlar
= َو ِإ ْنve eğer
َ يُ ْع..=لَ ْمkendilerine pay verilmezse
ط ْوا
= ِم ْن َهاonlardan = ِإذَاhemen
ُ  َي ْس َخ..= ُه ْمkızarlar
َطون

kendilerine
bir şey verilirse memnunlukla karşılarlar; ama
bir şey verilmediğini görseler, işte o
zaman öfkeden neredeyse deliye
dönerler.

se hoşlanırlar, verilmezse
hemen
kızarlar.

َولَ ْو أَنَّ ُه ْم
ضوا
ُ َر
َما آتَا ُه ُم
ُسولُه
َّ
ُ َو َر
ُاّٰلل
َوقَالُوا
َح ْسبُنَا
َّ
ُاّٰلل
سيُؤْ تِينَا
َ
ض ِل ِه
ْ َِم ْن ف
َّ
ُاّٰلل
ُسولُه
ِإنَّا
ُ َو َر
ِاّٰلل
َّ إِلَى
ََرا ِغبُون

Oysa, Allahın
kendilerine
verdiği Onun
Elçisinin de
verilmesini
(sağladığı)
şeylerle yetinip hoşnut
olsalardı ve
Allah bize
yeter! Allah,
bolluk ve bereketinde bize (dilediğini)
verecektir;
Onun Elçisi
ise bize verilmesini
(sağlayacaktır); doğrusu,
biz umutla ve
yürekten Allaha yönelmişiz, deselerdi, (bu onlar için elbette daha iyi
olurdu.)
Allah için sunulan şeyler,
yalnızca
yoksul ve
düşkünler,
bu konuyla
ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan
kimseler
içindir; ve insanları boyunduruklarından kurtarmak için;
ve borçlarını
ödeyemeyecek durumda
olanlar için;
ve Allah uğruna girişilebilecek her
türlü çaba
için ve yolda
kalmış kimseler için: bu,
Allahtan
(uyulması
zorunlu) bir
yönergedir;
çünkü Allah,
doğru hüküm
ve hikmetle
yön gösteren
mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir.
(Hakkın
düşmanları)
arasında O
her söze kulak veriyor
diyerek Peygamberi yerip kınayanlar var. De ki:
(Evet,) o,
hakkınızda
hayırlı olanı
(duyup dinlemek için)
kulaklarını
açık tutuyor.
Allaha inanıp
müminlere
güveniyor;
(çünkü) içinizde imana
erişenler için
(Allahın)
rahmeti(nin
bir tecellisi)dir o. Ve
Allahın Elçisini yerip kınayan o kimselere gelince, (öte dünyada) pek
çetin bir azap
bekliyor böylelerini.
(O ikiyüzlüler) sizi hoşnut bırakmak
için (iyi niyetle edip eyledikleri konusunda) yüzünüze karşı
Allaha yemin
ederler. Oysa, eğer gerçekten inanmış olsalardı,
başka herkesten önce
Allahı ve
Onun Elçisini
hoşnut etmeye çalışmaları gerekirdi!

Şayet onlar, Allah´ın ve
peygamberinin
kendilerine verdiklerinden
hoşnud
olsalardı
da: Bize
Allah yeter, yakında bize bol
nimetinden verir,
Rasulü´
de. Biz,
ancak Allah´a
rağbet
edenleriz,
demiş olsalardı.

Eğer zekât
gelirlerinden
kendilerine
bir pay verilirse memnun olurlar,
eğer bu gelirlerden
kendilerine
bir pay verilmez ise
hemen öfkeleniverirler.
Oysa eğer
,,
=onlar
=razı olup
onlar Allah´ın ve
,, =kendilerine verdiğine
Peygamber´in ken=Allah’ın
=ve Elçisinin
dilerine
=deselerdi
=bize yeter ayırdığı payı sevinçle
=Allah
karşılayarak, «Allah
=yakında bize verecek
bize yeter,
yakında Al=Allah da
,,
=bol lütfundan
lah da bize
lütfundan
=Elçisi de
=biz sadece
verecek,
Peygamber
,,
=Allah’a
de. Biz
umudumu=rağbet ederiz
zu yalnız Allah´a bağlamışız»
deselerdi,
kendileri
hakkında
daha iyi
olurdu.
..
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=إِنَّ َماşüphesiz ancak
ُصدَقَات
َّ =الsadakalar (zekatlar)
اء
ِ = ِل ْلفُقَ َرfakirlere mahsustur
ين
َ = َو ْال َمve düşkünlere
ِ سا ِك
َاملِين
ِ َ= َو ْالعve çalışan memurlara
علَ ْي َها
َ =onlar üzerinde
= َو ْال ُم َؤلَّفَ ِةve ısındırılacak olanlara
=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
ب
ِ الرقَا
ِ ..= َوفِيve kölelere
ََار ِمين
ِ = َو ْالغve borçlulara
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..= َو ِفيve yoluna اّٰلل
سبِي ِل
َّ ال..= َواب ِْنve yolcuya
ً ضة
َ =فَ ِريbir farz olarak
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Sadakalar
(zekât gelirleri) sadece
yoksullara,
düşkünlere,
zekât toplamakla görevli memurlara,
kalpleri
islâma ısındırılmak istenenlere,
sözleşmeli
kölelere,
borçlulara,
Allah yolunda çalışanlara ve yarı
yolda kalanlara verilir.
Bu paylaştırma sırası
Allah tarafından belirlenmiştir.
Allah her
şeyi bilir ve
her yaptığı
yerindedir.

= َو ِم ْن ُه ُمiçlerinden bazıları da
َيُؤْ ذُون,, َ=الَّذِينincitirler
ي
َّ =النَّ ِبPeygamberi
َ= َو َيقُولُونve derler = ُه َوO
=أُذُنbir kulaktır =قُ ْلde ki
=أُذ ُ ُنkulağıdır = َخيْرhayır
=لَ ُك ْمsizin için =يُؤْ ِم ُنinanır
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a = َويُؤْ ِم ُنinanır
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينmüminlere
= َو َر ْح َمةve bir rahmettir
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlar için de
= ِم ْن ُك ْمsizden
َيُؤْ ذُون,, َ= َوالَّذِينincitenlere
سو َل
َّ =Allah’ın
ُ = َرElçisini ِاّٰلل
=لَ ُه ْمvardır عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

Onlardan
bazıları da,
«Peygamber herkesi
dinleyen bir
kulaktan
ibarettir» diyerek, onu
üzerler. Onlara de ki;
«O sizin için
yararlı bir
kulaktır; Allah´a inanır,
mü´minlere
güvenir, içinizdeki
mü´minler
için rahmettir. Allah´ın
elçisini
üzenleri
acıklı bir
azap beklemektedir.

ِ َّ ِ=بAllah’a
َ=يَ ْح ِلفُونyemin ederler اّٰلل
=لَ ُك ْمsize (gelip)
ضو ُك ْم
ُ = ِلي ُْرgönlünüzü hoş etmek için
َّ = َوAllah’ı ُسولُه
ُ = َو َرve Resulünü
ُاّٰلل
=أ َ َح ُّقdaha uygundu
ُ ي ُْر..=أ َ ْنhoşnud etmeleri
ُضوه
=إِ ْنhalbuki = َكانُواolsalardı
َ= ُمؤْ ِمنِينinanmış

Sizin hoşnutluğunuzu
kazanmak
için Allah´a
yemin ederler. Oysa
eğer
mü´min olsalardı, Allah´ın ve
peygamberin hoşnutluğunu kazanmayı
daha gerekli
görürlerdi.
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Sadakalar, Allah´tan bir
farz olarak; ancak fakirler, miskinler,
sadaka
üzerinde
memur
olanlar,
kalbleri
ısındırılanlar, köleler,
borçlular,
Allah yolunda
olanların
ve yolda
kalanların
uğruna
sarfedilir.
Ve Allah;
Alim´ dir,
Hakim´dir.

Onlardan
kimileri
de; o, her
şeye kulak kesiliyor, diyerek peygambere
eziyyet
ederler.
De ki: O,
sizin için
bir hayır
kulağıdır.
Allah´a
inanır,
mü´minler
e inanır.
Ve aranızda
iman etmiş olanlara rahmettir. Allah´ın
Rasulüne
eziyyet
verenler
için elem
verici bir
azab vardır.

Sizi hoşnud etmek için
Allah´a
yemin
ederler.
Halbuki
Allah ve
Rasulü
hoşnud
etmeye
daha layıktır.
Eğer
mü´min
idiyseler.
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يَ ْعلَ ُموا,,=أَلَ ْمbilmediler mi ki
ُ=أَنَّهmuhakkak = َم ْنkim
=يُ َحا ِد ِدkarşı koymağa kalkarsa
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisine
َ َّ =Allah’a ُسولَه
=فَأ َ َّنgerçekten ُ=لَهonun için vardır
َار
َ =نateşi = َج َهنَّ َمcehennem
=خَا ِلدًاsürekli kalacağı =فِي َهاiçinde
= ٰذَ ِل َكişte budur ي
ُ = ْال ِخ ْزrezillik
= ْال َع ِظي ُمbüyük

Onlar halâ
öğrenemediler mi ki,
Allah´a ve
Peygamber´e zıt
düşeni,
düşman
olanı cehennem
ateşi bekliyor; o, orada ebedi
olarak kalacaktır. Bu
büyük perişanlıktır.

Hem bilmiyorlar mı ki,
Allaha ve
Onun Elçisine karşı koyan kimseyi,
içinde ebediyyen kalacağı cehennem ateşi
beklemektedir? En vahim alçalma
da budur zaten.

= َي ْحذَ ُرçekiniyorlar
َ= ْال ُمنَافِقُونmünafıklar
تُن ََّز َل..=أ َ ْنindirileceğinden
علَ ْي ِه ْم
َ =kendileri hakkında
ورة
ُ =bir surenin
َ س
=تُنَبِئ ُ ُه ْمhaber verecek =بِ َماbulunanı
قُلُو ِب ِه ْم..=فِيkalblerinde =قُ ِلde ki
=ا ْست َ ْه ِزئُواsiz alay edin = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah = ُم ْخ ِرجortaya çıkaracaktır
َت َ ْحذَ ُرون..= َماçekindiğiniz şeyi

Münafıklar
kalplerinde
sakladıkları
kâfirliği açığa vuracak
bir surenin
inmesinden
korkuyorlar.
Onlara de
ki; «Siz alay
edin bakalım, Allah
kesinlikle
korktuğunuzu meydana
çıkaracaktır.»

= َولَ ِئ ْنeğer سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ =onlara sorsan
=لَيَقُولُ َّنderler  ُكنَّا,,=إِنَّ َماbiz sadece
وض
ُ =نَ ُخlafa dalmış
ب
ُ = َون َْل َعşakalaşıyorduk =قُ ْلde ki
ِاّٰلل
َّ ِ=أَبAllah ile mi?
= َوآيَاتِ ِهve O’nun ayetleriyle
سو ِل ِه
ُ = َو َرve O’nun Elçisi ile
َت َ ْست َ ْه ِزئُون,,= ُك ْنت ُ ْمalay ediyordunuz

Eğer onlara
soracak
olursan,
´Biz lafa
daldık aramızda eğleniyorduk
derler.´ De
ki; «Allah
ile, Allah´ın
ayetleri ile
ve Peygamber ile
mi alay ediyordunuz?»

Münafıklar(dan bazıları), kendilerine karşı (bir
delil olmak
üzere), kalplerinde gizleyip durdukları (gerçek)
niyeti açığa
vuracak (yeni) bir surenin indirilmesinden tasalanıyorlar. De
ki: Siz alay
ededurun
bakalım! Nasıl olsa Allah,
tasalandığınız asıl şeyi
er geç açığa
vuracak!
Yine de, onlara soracak
olsan mutlaka şöyle cevap verirler:
Yarenliğe
kaptırmıştık
kendimizi,
(kelime)
oyun(u) yapıyorduk,
hepsi bu. De
ki: Allahla,
Onun ayetleriyle, Onun
Elçisiyle mi
alay edip eğleniyordunuz
siz?

ت َ ْعتَذ ُِروا..= َلhiç özür dilemeyin
=قَ ْدandolsun = َكفَ ْرت ُ ْمsiz inkâr ettiniz
َ= َب ْعدsonra = ِإي َما ِن ُك ْمinandıktan
ف
ُ نَ ْع..=إِ ْنaffetsek bile
َ ..ع ْن
طائِفَة
َ =bir kısmını = ِم ْن ُك ْمsizden
ْ=نُ َعذِبazab edeceğiz
ًطائِفَة
َ =bir kısmına da =بِأَنَّ ُه ْمdolayı
َ ُم ْج ِر ِمين..= َكانُواsuç işlediklerinden

Uydurma
bahaneler
ileri sürmeyiniz. İman
ettikten sonra tekrar
kâfir oldunuz. Bir
kısmınızı affetsek bile,
ağır suçlu
olduklarından dolayı
diğer kısmınızı azaba
çarptıracağız.
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Erkek kadın
َ= ْال ُمنَا ِفقُونmünafık erkekler
bütün münafıklar hep
ْ
ُ= َوال ُمنَافِقَاتve münafık kadınlar
birdirler. Köبَ ْعض,, ِم ْن,,ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirlerindendir tülüğü emrederler, iyiliği yasakَ= َيأ ْ ُم ُرونemrederler
larlar, elleri
=بِ ْال ُم ْن َك ِرkötülüğü َ= َو َي ْن َه ْونmeneder sıkıdır, onlar Allah´ı
وف
ِ  ْال َم ْع ُر,,ع ِن
َ =iyilikten
unuttukları
için Allah da
َ= َو َي ْق ِبضُونve sıkı tutarlar
onları unuttu. Münafıkَ
=أ ْي ِديَ ُه ْمellerini سوا
ُ َ=نunuttular
lar yoldan
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı =فَنَ ِسيَ ُه ْمO da onları unuttu çıkmışların
ta kendileri= ِإ َّنgerçekten َ= ْال ُمنَافِقِينMünafıklar dirler.
= ُه ُمişte onlardır
َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkanlar
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َّ =Allah
َعد
َ = َوvadetmiştir ُاّٰلل
َ= ْال ُمنَافِقِينmünafık erkeklere
ت
ِ = َو ْال ُمنَافِقَاve münafık kadınlara
ار
َ َّ= َو ْال ُكفve kâfirlere َار
َ =نateşini
= َج َهنَّ َمcehennem
َ=خَا ِلدِينebedi kalacakları =فِي َهاiçinde
ي
َ = ِهO = َح ْسبُ ُه ْمonlara yeter
= َولَعَ َن ُه ُمve onları lanetlemiştir
َّ =Allah = َولَ ُه ْمve onlar için vardır
ُاّٰلل
..
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Allah erkek
kadın münafıklar ile
kâfirleri cehennem
ateşi ile cezalandıracağına söz
vermiştir.
Onlar orada
ebedi olarak
kalacaklardır. Orası
onlara yeter. Allah
onları lanetlemiştir. Onları sürekli

(Boşuna anlamsız) mazeretler ileri
sürmeyin!
Böylece sizler düpedüz
hakkı inkar
etmiş oldunuz, hem de
(ondan yana)
inancınız(ı
açıkladık)dan
sonra! (Bu
olayla ilgi derecesine göre) içinizden
bir kısmınızın
günahını bağışlasak bile,
suça gömülüp gitmelerinden ötürü,
ötekileri azaba uğratacağız.
İkiyüzlülerin,
erkek-kadın,
hepsi aynı
türden, aynı
yapıda kimselerdir: kötü/eğri olanın
yapılmasını
öğütler,
iyi/doğru olanın yapılmasını önlerler.
Ve (iyi olanı
yapmaya)
asla yanaşmazlar. Allaha karşı
umursamazdırlar; bu
yüzden Allah
da onları
gözden çıkarır. Gerçekten günaha
gömülüp
gitmiş olanlar
da işte bunlar, bu ikiyüzlü kimselerdir!
Hem erkek
ve kadın
münafıklara,
hem de hakkı açıktan
açığa inkar
edenlere Allah, içinde
yerleşip kalacakları cehennem ateşi vaad etmiştir; onların payına
düşecek olan
budur. Çünkü Allah onları lanetle-

İbn Kesir

Bilmezler
mi ki:
Kim, Allah´a ve
Rasulüne
karşı
koymaya
kalkışırsa; muhakkak
ona, içinde ebedi
kalacağı
cehennem ateşi
vardır. İşte bu, en
büyük
rüsvaylıktır.
Münafıklar; üzerlerine
kalblerinde olanı
haber verecek bir
surenin
indirilmesinden
çekiniyorlar. De ki:
Siz alay
edin bakalım, Allah çekindiğinizi
ortaya çıkarandır.

Şayet onlara soracak olursan, diyeceklerdir ki: Andolsun ki
biz, dalmış oyalanıyorduk. De
ki: Allah
ile, O´nun
ayetleri
ve peygamberleri ile mi
alay ediyorsunuz?
Mazeret
beyan
etmeyin,
gerçekten
siz,
inanmanızdan
sonra küfrettiniz.
İçinizden
bir topluluğu affetsek bile, mücrimler oldukları
için bir
topluluğa
azab ederiz.

Münafık
erkeklerle, münafık kadınlar birbirlerindendirler.
Münkeri
emreder
ve
ma´rufu
nehyederler. Ellerini
sımsıkı
tutarlar.
Onlar Allah´ı
unuttular;
O da onları unuttu. Muhakkak ki
münafıklar; fasıkların kendileridir.

Allah;
münafık
erkeklerle, münafık kadınlara ve
kafirlere
cehennem ateşini vaadetmiştir.
Orada
temelli
kalıcıdırlar. Bu,
onlara yeter. Ve Allah; onla-
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İbn Kesir

bir azap
miştir; ve sübeklemek- rüp gidecek
tedir.
bir azap beklemektedir
onları.

ra la´net
etmiştir.
Onlara,
sürekli bir
azab vardır.
Sizden
öncekiler
gibi. Onlar kuvvet
bakımından sizden daha
yaman,
mallar ve
çocuklar
bakımından çoktular. Onlar hisselerince
bundan
faydalandılar. Sizden öncekiler
hisselerince faydalandıkları gibi,
siz de
hissenizce ondan
faydalandınız ve
onların
daldığı
gibi siz de
daldınız.
İşte onların yaptıkları dünyada da,
ahirette
de boşa
gitmiştir.
Ve onlar,
hüsrana
uğrayanların kendileridir.

Ey münafık- (Onlara de
َ= َكالَّذِينgibi
lar, siz de ki: sizler de)
sizden önce sizden önce
ُقَ ْب ِلك ْم,,= ِم ْنsizden öncekiler
yaşamış ve yaşayıp gitَ
sizden daha miş (müna= َكانُواidiler َّشد
َ =أdaha yaman
güçlü, daha fık) kimseler
= ِم ْن ُك ْمsizden ً =قُ َّوةkuvvetçe
zengin ve gibisiniz. Ondaha çok lar kuvvetçe
= َوأ َ ْكثَ َرve daha çok =أ َ ْم َو ًالmal
sayıda ço- sizden daha
cuklu olup güçlü, ser= َوأ َ ْو َلدًاve evladça
paylarına vetçe daha
dün- zengin ve
=فَا ْست َ ْمتَعُواonlar zevklerine baktılar düşen
ya nimetle- sayıca daha
rinin cazi- kalabalıktılar;
= ِبخ َََل ِق ِه ْمkendi paylarına düşenle
besine kapı- onlar (bu
lan kimseler dünyadan)
ُ=فَا ْست َ ْمت َ ْعت ْمzevkinize baktınız
gibi davran- kendi payladınız, bu
rını aldılar;
=بِخ َََل ِق ُك ْمpayınıza düşenle
kimseler
siz de kendi
ا ْست َ ْمت َ َع,,= َك َماzevklerine baktıkları gibi nasıl payla- payınızı alıp
rına düşen yararlandıقَ ْب ِل ُك ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينsizden öncekilerin dünya ni- nız; tıpkı sizmetlerinin den öncekile=بِخ َََل ِق ِه ْمkendi paylarına düşenle
cazibesine rin kendi
kapıldılar paylarını alضت ُ ْم
ْ = َو ُخve siz de daldınız
ise, siz de dıkları gibi:
öylece pa- Ve işte siz
ضوا
ُ خَا,,= َكالَّذِيdalanlar gibi
yınıza dü- de, tıpkı onٰ
ُ
َ
َ
ْ
=أولئِ َكonlar = َحبِطتboşa gidenlerdir şen dünya lar gibi, çürük
nimetlerinin ve asılsız
=أ َ ْع َمالُ ُه ْمyaptıkları الدُّ ْنيَا,,=فِيdünya cazibesine davalara dakapıldınız, lıp gittiniz.
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve ahirette
vaktiyle eğ- (Geçmişte
riliğe dalan- de, gelecekte
ٰ
ُ
 ُه ُم,,= َوأولَ ِئ َكve onlardır
lar gibi siz de) işte bu
de eğriliğe tür kimselerَ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayanlar
daldınız.
dir, yapıp et,,
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Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa
gitmiş kimselerdir.
Onlar hüsrana uğramışların ta
kendileridir.
Onlara ken..
=onlara gelmedi mi?
dilerinden
önceki top=haberi
lumlara, ya..
..
=kendilerinden öncekil ni Nuh, Ad,
Semud
erin
=kavminin
=Nuh
kavmine, İbrahim kav=ve Ad
=ve Semud
mine, Medyen halkına
=ve kavminin
=İbrahim ve yurtları
altüst edi=ve halkının
lenlere ilişkin bilgiler
=Medyen
gelmedi mi?
Bu toplum=ve yerlebir olanların
lara, pey=onlara getirmişti
=elçileri gamberleri
açık anlamlı
=açık deliller
mesajlar
getirmişler..
=değildi
=Allah
di. Allah´ın
onlara zul=onlara zulmediyor
metmesi
sözkonusu
=fakat
=onlar
değildi; fakat onlar
=kendi kendilerine
kendi kendilerine zul=zulmediyorlardı
mettiler.

أَلَ ْم يَأْتِ ِه ْم
ُ نَ َبأ
الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم
قَ ْو ِم
نُوح
عاد
ََوثَ ُمود
َ َو
َوقَ ْو ِم
يم
َ إِب َْرا ِه
ب
ْ َ َوأ
ِ ص َحا
ََم ْديَن
ت
ِ َو ْال ُمؤْ ت َ ِف َكا
أَتَتْ ُه ْم
سلُ ُه ْم
ُ ُر
ت
ِ بِ ْالبَيِنَا
َفَ َما َكان
َّ
ُاّٰلل
ْ َِلي
ظ ِل َم ُه ْم
َو ٰلَ ِك ْن
َكانُوا
س ُه ْم
َ ُأ َ ْنف
ْ َي
َظ ِل ُمون
..
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Erkek kadın
َ= َو ْال ُمؤْ ِمنُونinanan erkekler
bütün
mü´minler
ْ
ُ= َوال ُمؤْ ِمنَاتve inanan kadınlar
birbirlerinin
ض ُه ْم
ُ = َب ْعkimisinin =أ َ ْو ِل َيا ُءvelisidirler dostu, dayanağıdır=بَ ْعضkimisi َ=يَأ ْ ُم ُرونemrederler lar. Bunlar
iyiliği emreوف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرiyiliği
derek kötülükten saَ= َو َي ْن َه ْونve men ederler
kındırırlar,
namazı kı ْال ُم ْن َك ِر,,ع ِن
َ =kötülükten
larlar, zekâtı
Alَ
َ= َويُ ِقي ُمونve kılarlar َ صَلة
َّ =الnamazı verirler,
lah´a ve
َّ =zekatı peygambeَ= َويُؤْ تُونve verirler َ الز َكاة
rine itaat
َ= َوي ُِطيعُونve itaat ederler اّٰلل
ََّ =Allah’a ederler. Allah işte onُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine =أُو ٰلَئِ َكişte lara rahmet
edecektir.
سيَ ْر َح ُم ُه ُم
َ =onlara rahmet edecektir Hiç şüphesiz Allah,
َّ =Alah = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
ُاّٰلل
َ َّ =Allah güçlü iradelidir ve her
ع ِزيز
َ =daima üstündür
yaptığı yerindedir.
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
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tikleri bu
dünya hayatında da öte
dünyada da
boşa gitmiş
olanlar; ve işte böyleleridir, kaybedenler!
O halde, hiç
göz önüne
almazlar mı,
kendilerinden
öncekilerin
başına gelenleri? Nuh
toplumunun
(başına gelenleri), 'Ad
ve Semud
toplumlarının, İbrahim
toplumunun,
Medyen halkının ve yıkılıp giden bütün o şehirlerin (başına
gelenleri)?
Bunların
hepsine,
kendi (içlerinden çıkarılan) elçiler,
hakkı ortaya
koyan apaçık
delillerle
gelmişlerdi,
(fakat bu toplumlar onlara
karşı çıktılar:) dolayısıyla, Allah
değildi (azabıyla) onlara
zulmeden;
onların bizzat
kendileriydi
kendilerine
zulmeden.
Erkek ve kadın müminlere gelince,
onlar birbirlerinin yakınlarıdırlar: (hep)
iyi ve doğru
olanın yapılmasını
özendirir, kötü ve zararlı
olanın yapılmasına engel olurlar;
ve onlar namazlarında
kararlı ve
devamlıdırlar, arındırıcı
yükümlülüklerini yerine
getirir, Allaha
ve Onun elçisine yürekten bağlılık
gösterirler.
İşte bunlardır, Allahın
rahmetiyle
kuşatacağı
kimseler:
muhakkak ki,
doğru hüküm
ve hikmetle
yargılayan
en yüce iktidar sahibidir
Allah!

Onlara
kendilerinden
öncekilerin, Nuh,
Ad ve
Semud
kavminin,
İbrahim
kavminin,
Medyen
ve altüst
olmuş
şehirler
halkının
haberleri
gelmedi
mi? Peygamberi
onlara
apaçık
delillerle
gelmişlerdi. Allah, onlara zulmediyor değildi. Ama
onlar,
kendilerine zulmediyorlardı.

Mü´min
erkekler
ve
mü´min
kadınlar;
birbirlerinin velileridirler.
Ma´rufu
emreder,
münkerden nehyederler.
Namaz
kılarlar,
zekat verirler, Allah´a ve
Rasulüne
itaat
ederler.
İşte Allah,
bunlara
rahmet
edecektir.
Muhakkak ki Allah;
Aziz´dir,
Hakim´dir.
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َّ =Allah
َعد
َ = َوvadetmiştir ُاّٰلل
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinanan erkeklere
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve inanan kadınlara
= َجنَّاتcennetler =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينebedi kalacakları =فِي َهاiçinde
َ =güzel
َساكِن
َ = َو َمve meskenler ًط ِي َبة
ت
ِ  َجنَّا..= ِفيcennetlerinde عدْن
َ =Adn
= َو ِرض َْوانrazı olması ise
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’ın
=أ َ ْك َب ُرhepsinden büyüktür = ٰذَ ِل َكişte
= ُه َوbudur = ْالفَ ْو ُزbaşarı
= ْالعَ ِظي ُمbüyük

Allah, erkek
kadın bütün
müminleri
altlarından
nehirler
akan ve içlerinde sürekli kalacakları cennetlere, Adn
cennetlerinde konforlu
konutlara
yerleştireceğine söz
vermiştir.
Allah´ın
hoşnutluğu
ise, bunlardan daha
büyük bir
ödüldür. İşte büyük
kurtuluş,
büyük başarı budur.

İnanan erkeklere ve
kadınlara,
içinde yerleşip kalacakları, içlerinde
derelerin, ırmakların çağıldadığı
hasbahçeler
vaat etmiştir
O; ve o
esenlik dolu
ebedi bahçelerde güzel
ve ferah evler: Ve hepsinden daha
üstünü de:
Allahın hoşnutluğu, hoşça kabulü, işte budur, en
büyük/en yüce bahtiyarlık!

أَيُّ َها,,=يَاEy ي
ُّ ِ=النَّبpeygamber
= َجا ِه ِدcihadet ار
َ َّ= ْال ُكفkâfirlerle
َ= َو ْال ُمنَافِقِينve münafıklarla
ْ ُ= َوا ْغلve sert davran علَ ْي ِه ْم
ظ
َ =onlara
= َو َمأ ْ َوا ُه ْمonların varacakları yer
= َج َهنَّ ُمcehennemdir س
َ ْ= َو ِبئne kötü
ير
ُ ص
ِ = ْال َمbir gidiş yeridir

Ey peygamber,
kâfirlerle ve
münafıklarla
savaş, onlara karşı sert
ol, onların
varacakları
yer cehennemdir,
orası ne kötü bir varılacak yerdir.

Ey Peygamber! Hakkı
inkar edenlerle ve münafıklarla
yılmadan savaş; ve onlara karşı kararlı ve
ödünsüz
davran, ki
(pişman olup
tevbe etmezlerse) varacakları yer
cehennemdir; ne kötü
bir duraktır
orası!
(İkiyüzlüler,
kötü) bir şey
söylemedikleri konusunda Allaha
yemin ediyorlar; oysa,
onların hakkı
inkara varan
bir söz sarf
etmiş oldukları ve (böylece,) önce
Allaha teslimiyetlerini
ifade edip
sonra da
hakkı inkar
etmiş oldukları bilinen bir
şey: böyle
yaparken onlar, ulaşamayacakları bir
amaç peşindeydiler. Allahın ve
Onun lütuf ve
cömertliği
sayesinde
Elçisinin
kendilerini
(ruhen ve
manevi olarak) zengin
ve yetkin
kılmasından
başka bir hata (ya da eksiklik) bulamazlardı
(dinde).
Bundan sonra, eğer pişman olup
tevbe ederlerse, bu onların kendi
iyiliklerine
olacaktır;
ama yüz çevirirlerse, Allah onları
hem bu dünyada hem de
öte dünyada
pek çetin bir
azaba uğratacak; ve onlar da bu
dünyada
kendilerine
ne bir koruyucu ne de
bir yardımcı
bulabileceklerdir.
Ve onlar arasında, Doğrusu, eğer
Allah bize
cömertliğinden (bir şeyler) bahşederse, kuşkusuz biz de
hayır için
harcar (sadaka verir)
ve hiç kuşkusuz dürüst
ve erdemli
kimselerden
oluruz! diye
Allaha yemin
edenler var.
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söyِ َّ = ِبAllah’a Onlar
َ= َي ْح ِلفُونyemin ediyorlar اّٰلل
lemediler
diye Allah
قَالُوا..= َماsöylemediklerine
adına yemin
ederler,
= َولَقَ ْدhalbuki =قَالُواsöylediler
ama o küfür
َ= َك ِل َمةo sözünü = ْال ُك ْف ِرküfür
sözünü söylediler. Müs= َو َكفَ ُرواinkâr ettiler َ=بَ ْعدsonra
lüman olduktan son= ِإس ََْل ِم ِه ْمİslam olduktan
ra kâfir oldular. Ya= َو َه ُّمواyeltendiler = ِب َماbir şeye
pamadıkları
bir işe yelُ
َ
يَنَالوا..=ل ْمbaşaramadıkları
tendiler. Bu
َّ
نَقَ ُموا..= َو َماöc almağa kalktılar =إِلsırf yolla öç almaya kalأ َ ْغنَا ُه ُم..=أ َ ْنkendilerini zengin etti diye kışmalarının
tek sebebi
َّ =Allah ُسولُه
ُ = َو َرve Elçisi
Allah´ın lütُاّٰلل
fu ile Alض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنlütfuyla =فَإ ِ ْنeğer
lah´ın ve
Peygam=يَتُوبُواtevbe ederlerse ُ=يَكolur
ber´in kendilerini zen= َخي ًْراdaha iyi =لَ ُه ْمkendileri için
gin etmiş
ْ= َوإِنyok eğer =يَت َ َولَّ ْواdönerlerse olmalarıdır.
Eğer tevbe
ederlerse
=يُعَ ِذ ْب ُه ُمonlara azabedecektir
kendileri
َ
اّٰلل
=azapla
ا
م
ي
ل
أ
=acı
bir
için iyi olur,
َُّ =Allah عذَابًا
ِ
َ
ً
Eğer sırt
الدُّ ْن َيا..= ِفيdünyada da
çevirirlerse,
Allah onları
ِ= َو ْاْل ِخ َرةahirette de
hem dünyada, hem
َ
ل ُه ْم..= َو َماonların yoktur
de ahirette
acıklı bir
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
azaba uğratır. Dünyada
ْ
 َو ِلي..= ِمنne velisi
onlara ne
bir dost ve
َصير
ِ ن..= َو َلne de yardımcısı
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ne de bir
yardım edici
bulunur.
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= َو ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimileri de
َعا َهد
َ =and içtiler اّٰلل
َ َّ =Allah’a
=لَئِ ْنeğer =آتَانَاbize verirse
ض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنlütfundan
صدَّقَ َّن
َّ َ=لَنelbette sadaka vereceğiz
= َولَنَ ُكون ََّنve olacağız
َصا ِل ِحين
َّ ال,, َ= ِمنyararlı insanlardan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Onlardan
bazıları
«eğer Allah
bize lütfundan bol mal
verirse, sadaka verenlerden ve iyi
amel işleyenlerden
olacağımıza
yemin ederiz» diye Allah´a kesin
söz verirler.

İbn Kesir

Allah
mü´min
erkeklere
ve
mü´min
kadınlara,
içinde
temelli
kalacakları ve altından
ırmaklar
akan
cennetleri
vaadetti.
Ve Adn
cennetlerinde çok
güzel
meskenler de. Allah tarafından bir
hoşnudluk ise
daha büyüktür.
En büyük
kurtuluş
işte budur.
Ey peygamber;
kafirler ve
münafıklar ile cihad et ve
onlara
karşı çetin ol. Onların varacakları
yer, cehennemdir ve o,
ne kötü
dönüş yeridir.
And olsun
ki, müslüman olduktan
sonra inkar edip
küfür sözünü söylemişler
iken, söylemedik
diye Allah´a yemin ettiler, başaramayacakları bir
şeye giriştiler; Allah ve
peygamberi bol
nimetinden onları
zenginleştirdi ve
öç almaya kalktılar. Eğer
tevbe
ederlerse
iyiliklerine
olur; şayet yüz
çevirirlerse, Allah
onları
dünya ve
ahirette
can yakıcı azaba
uğratır.
Ve onlar
için yeryüzünde
bir dost
ve yardımcı
yoktur.

İçlerinden
kimi de:
Eğer bize
lütuf ve
kereminden ihsan
ederse;
andolsun
ki, muhakkak
tasadduk
edeceğiz
ve muhakkak
salihlerden olacağız, diye Allah´a
ahdetmiş-
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lerdi.
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=فَلَ َّماne zaman ki =آتَا ُه ْمonlara verdi
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنlütfundan
=بَ ِخلُواcimrilik ettiler =بِ ِهO’na
= َوتَ َولَّ ْواve döndüler
َ ُم ْع ِرضُون..= َو ُه ْمyüz çevirerek

Fakat Allah
onlara lütfundan bol
mal verince,
cimrice davranarak sırt
çevirdiler,
sözlerinden
döndüler.

=فَأ َ ْعقَ َب ُه ْمsokmuştur = ِن َفاقًاiki yüzlülük
قُلُوبِ ِه ْم,,=فِيonların kalblerine
يَ ْو ِم,,= ِإلَ ٰىgüne kadar
ُ= َي ْلقَ ْونَهkendisiyle karşılaşacakları
=بِ َماdolayı =أ َ ْخلَفُواdöndüklerinden
اّٰلل
َ َّ =Allah
ُعد ُوه
َ  َو,,= َماverdikleri sözden
= َو ِب َماve dolayı
َيَ ْك ِذبُون,,= َكانُواyalan söylediklerinden

Allah´a verdikleri sözden caydıkları ve yalan
söyledikler
gerekçesiyle Allah,
karşısına
çıkacakları
güne kadar
kalplerine
münafıklığı
yerleştirdi.

يَ ْعلَ ُموا..=أَلَ ْمbilmediler mi ki
=أ َ َّنmuhakkak اّٰلل
َ َّ =Allah =يَ ْع َل ُمbilir
= ِس َّر ُه ْمonların sırlarını
= َون َْج َوا ُه ْمve gizli konuşmalarını
= َوأ َ َّنve muhakkak اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ََّل ُم
ِ = ْالغُيُوgizlileri
َ =bilendir ب

Allah´ın onların sırlarını ve fısıltılarını bildiği,
O´nun
«gayb «leri
çok iyi bildiğini halâ öğrenemediler
mi?

َيَ ْل ِم ُزون,, َ=الَّذِينçekiştiren
َّ = ْال ُمgönülden verenleri
َط ِوعِين
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminlerden
=فِيhususunda ت
ِ صدَقَا
َّ =الsadakalar
َيَ ِجد ُون,, َل,, َ= َوالَّذِينve bulamayanlarla
= ِإ َّلyettiğinden başkasını
= ُج ْهدَ ُه ْمgüçlerinin
َ=فَيَ ْسخ َُرونalay edenler
= ِم ْن ُه ْمonlarla س ِخ َر
َ =alay etmiştir
َّ =Allah = ِم ْن ُه ْمonlarla
ُاّٰلل
= َولَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =bir azab
=أ َ ِليمacı

Sadaka
vermekte
gönülden
davranan
müminlere
dil uzatan
ve ancak ellerinden
geldiği kadar verebilenlerle alay
eden kimselere davranışlarının
cezasını Allah verir.
Onlara can
yakıcı azab
vardır.

=ا ْست َ ْغ ِف ْرister af dile =لَ ُه ْمonlar için
=أ َ ْوveya ت َ ْست َ ْغ ِف ْر..= َلister dileme
=لَ ُه ْمonlar için = ِإ ْنşayet
=ت َ ْست َ ْغ ِف ْرaf dilesen =لَ ُه ْمonlar için
َس ْبعِين
َ =yetmiş ً = َم َّرةdefa
يَ ْغ ِف َر..=فَلَ ْنyine affetmez ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ ُه ْمonları = ٰذَ ِل َكböyledir
=بِأَنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكفَ ُرواinkâr ettiler
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’ı سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisini
َّ = َوAllah  َي ْهدِي..= َلyola iletmez
ُاّٰلل
= ْالقَ ْو َمkavmi َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkan

Onlar için
ister af dile,
ister dileme,
onlar adına
yetmiş kere
(istediğin
kadar çok)
af dilesen
de Allah onları kesinlikle affetmez.
Sebebine
gelince, onlar Allah´ı
ve peygamberini tanımadılar, Allah yoldan
çıkmışlar
güruhunu
doğru yola
iletmez.

=فَ ِر َحsevindiler
َ= ْال ُمخَلَّفُونmuhalefet ederek
=بِ َم ْقعَ ِد ِه ْمoturup kalmalarına
ف
َ = ِخ ََلgeride kalanlar
سو ِل
َّ =Allah’ın
ُ = َرPeygamberine ِاّٰلل
= َو َك ِر ُهواve hoşlanmadılar
يُ َجا ِهد ُوا,,=أ َ ْنcihadetmekten
= ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمve canlarıyla
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
= َوقَالُواve dediler
ت َ ْن ِف ُروا,,= َلsefere çıkmayın
 ْال َح ِر,,=فِيsıcakta =قُ ْلde ki

Sefere katılmayanlar
Allah´ın Rasulüne ters
düşerek geride kaldıklarına sevindiler. Allah yolunda
malları ve
canları ile
cihad etmeyi istemediler, «Sıcakta sefere
çıkmayın»
dediler. Onlara «Cehennem
ateşi bundan daha
sıcaktır»
deyiniz.
Keşke bunu
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Fakat böyleleri, daha Allah cömertliğiyle kendilerine (bir şey)
verir vermez,
hemen ona
hasisçe sarılır, (ettikleri
bütün o yeminlerden)
inatla geri
dönerler.
Bunun üzerine Allah da,
kendisiyle
karşılaşacakları Güne
kadar içlerinde taşıyacakları bir nifakı
sokar onların
yüreklerine.
Bu, onların,
Allaha verdikleri sözü
yerine getirmekten geri
durmaları ve
yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmeleri yüzündendir.
Bilmiyorlar
mı ki, onların
(bütün o) sırlarından, (bütün o) gizli
görüşmelerinden Allahın haberi
var? (Ve yine
bilmiyorlar mı
ki,) Allah, insan idrakini
aşan şeyler
hakkında eksiksiz bilgi
sahibidir?
(Bu münafıklar) Allah yolunda hem
vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren
müminlere,
hem de
(mevcut)
güçlerinin elverdiği (mütevazi şeylerin) dışında
verecek şey
bulamayan
müminlere dil
uzatan ve
onlarla alay
eden kimselerdir. Allah
onların bu
alay ve küçümsemelerini onlara
geri çevirecektir; nitekim pek çetin
bir azap beklemektedir
onları.
(İmdi,) onların bağışlanmaları için
(Allaha) ister
dua et, ister
etme, (hiçbir
şey fark etmeyecektir;
çünkü) onlar
için istersen
yetmiş kez af
dile, Allahı ve
Onun Elçisini
inkara yeltenmelerinden ötürü Allah onları
bağışlamayacaktır.
Çünkü Allah,
böylesine kötülüğe batmış bir topluluğu doğru
yola çıkarmaz.
Geride bırakılan bu
(münafık)
kimseler, Allah Elçisinin
(sefer için
ayrılmasının)
ardından
kendilerinin
savaştan
uzak kalmalarına sevindiler; çünkü
Allah yolunda mallarıyla,
canlarıyla
savaşmak
düşüncesi
bunların hoşuna gitmiyor
ve (hatta birbirlerine) Bu
sıcakta savaşa çıkma-

Ama Allah onlara
lütuf ve
kereminden ihsan
edince;
cimrilik
ettiler ve
yüz çevirdiler.
Onlar zaten dönektirler.
Allah´a
verdikleri
vaadi
tutmadıkları ve yalanı adet
edindikleri için,
kendisinin
huzuruna
çıkacakları güne
kadar Allah kalblerine nifak soktu.

Bilmezler
mi ki; Allah, onların içlerinden
gizlediklerini de, fısıltılarını
da bilir.
Ve Allah,
gaybları
çok iyi bilendir.

Sadaka
vermekte
gönülden
davranan
mü´minler
e dil uzatan ve
güçlerinin
yetebildiğinden
başkasını
bulamayanlarla
eğlenenleri Allah
maskaraya çevirir.
Ve onlar
için elim
bir azab
vardır.

Onlar için
ister mağfiret dile,
ister mağfiret dileme. Onlar
için yetmiş defa
mağfiret
dilesen
de Allah
onları
bağişlamayacaktır. Bu, Allah´ı ve
Peygamberini inkar etmelerindendir. Allah;
fasıklar
güruhunu
hidayete
erdirmez.
Allah´ın
peygamberine
muhalefet
için geri
kalanlar,
oturup
kalmalarına sevindiler.
Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına
gitmedi.
Bu sıcakta savaşa
çıkmayın,
dediler.
De ki:
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َار
ُ =نateşi = َج َهنَّ َمcehennemin
ُّ شد
َ َ =أdaha = َح ًّراsıcaktır =لَ ْوkeşke
َيَ ْفقَ ُهون,,= َكانُواanlasalardı

Cehennem ateşi
daha sıvaktır.
Keşke
bilselerdi.

ً قَ ِل
ض َح ُكوا
يَل
ْ َفَ ْلي
َو ْليَ ْب ُكوا
يرا
ً َك ِث
َجزَ ا ًء
َبِ َما َكانُوا يَ ْك ِسبُون

Artık yaptıklarının
cezası
olarak az
gülsünler,
çok ağlasınlar.

فَإ ِ ْن
َر َجعَ َك
َ إِلَ ٰى
طائِفَة
َّ
ُاّٰلل
ِم ْن ُه ْم
وك
َ ُفَا ْستَأْذَن
وج
فَقُ ْل
ِ ِل ْل ُخ ُر
لَ ْن ت َ ْخ ُر ُجوا
ي
أ َ َبدًا
َ َم ِع
َولَ ْن تُقَاتِلُوا
ي
َ َم ِع
عد ًُّوا
ِإنَّ ُك ْم
َ
ضيت ُ ْم
ِ َر
بِ ْالقُعُو ِد
أ َ َّو َل َم َّرة
فَا ْقعُد ُوا
َم َع
َْالخَا ِلفِين

Allah, seni onlardan bir
topluluğa
geri döndürür de;
senden
savaşa
çıkmak
için izin
isterlerse;
de ki: Benimle hiç
bir zaman
çıkmayacaksınız.
Benim
yanımda
hiç bir
düşmanla
savaşmayacaksınız.
Çünkü
siz, baştan oturup kalmaya razı
oldunuz.
Artık siz,
geri kalanlarla
birlikte
oturun.

..

,,

kavrayabil- yın! diyorlarselerdi.
dı. De ki:
Cehennem
ateşi çok daha sıcaktır!
Tabii, eğer
bu gerçeği
kavrayabilirlerse!
Yaptıkları- Bundan böy=artık gülsünler
=az
nın karşılığı le artık az
olarak bun- gülsün onlar,
=ağlasınlar
=çok
dan böyle çünkü kaaz gülüp
zandıkların=karşılık
çok ağlasın- dan ötürü
..
..
=kazandıklarına
lar.
çok ağlayacaklar.
Eğer Allah Bundan son=eğer
=seni döndürür de
sana onlar- ra Allah seni
dan bir gru- olur ki onlar=Allah
,,
=bir topluluğa
bun yanına dan bazıladönmeyi
rıyla yüz yü=onlardan
nasip eder ze getirirse
=senden izin isterlerse
de onlar
ve onlar da
senden se- (seninle bir=çıkmak için
=de
fere çıkmak likte savaşa)
üzere izin çıkmak için
,, =çıkmayacaksınız
isterlerse de iznini isterki; hiçbir
lerse, (onla=benimle
=asla
zaman be- ra) de ki:
nimle bera- Bundan böy,,
=savaşmayacaksınız
ber düşle benimle
manla
saasla (sefere)
=benimle beraber
vaşmaya- çıkmayacak
caksınız.
ve benimle
=düşmanla
=siz
Çünkü siz hiçbir düş=razı olmuştunuz
ilk keresin- mana karşı
de geride savaşmaya=oturmağa
kalmaktan caksınız!
hoşlandınız. Madem, bir
,,
=ilk önce
O halde
kere evde
şimdi de
oturup kal=öyle ise oturun
=beraber
(kadın ço- mayı yeğlecuk, yaşlı diniz, öyley=geri kalanlarla
ve hasta gi- se artık otubi) savaşma rup kalmaya
gücünden devam edin,
yoksun
geride
kimseler ile kal(mak zobirlikte evle- runda
rinizde otu- ol)anlarla berunuz.
raber!
Onlardan Ve onlardan
..
=ve namaz kılma
biri ölünce ölen kimseasla namazı nin asla na=üzerine
=birinin
kılma ve
mazını kılma;
=onlardan
=ölen
=asla sakın meza- mezarı barı başında şında da
dikilme.
durma sakın:
..
=ve durma
=başında
Çünkü onlar çünkü onlar
=onun kabri
=çünkü onlar
Allah´ı ve Allahı ve
Peygam- Onun Elçisini
=inkâr ettiler
=Allah’ı
ber´i tanı- inkara yelmadılar ve tendiler ve
=ve Elçisini
yoldân çık- bu günah
mış olarak içinde öldü=ve öldüler
öldüler.
ler.
..
=yoldan çıkmış olarak
..
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ص ِل
َ ُ َو َل ت
علَ ٰى
أ َ َحد
َ
ِم ْن ُه ْم
ات
َ َم
َو َل تَقُ ْم
علَ ٰى
َ
قَب ِْر ِه
ِإنَّ ُه ْم
ِ َّ ِب
َكفَ ُروا
اّٰلل
سو ِل ِه
ُ َو َر
َو َماتُوا
ََو ُه ْم فَا ِسقُون
..

..

..

أ َ َبدًا

..
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ت ُ ْع ِجب َْك,,= َو َلseni imrendirmesin
=أ َ ْم َوالُ ُه ْمonların malları
= َوأ َ ْو َلد ُ ُه ْمve evladları =إِنَّ َماşüphesiz
ُ=ي ُِريدistiyor ُاّٰلل
َّ =Allah
يُ َع ِذ َب ُه ْم,,=أ َ ْنonlara azabetmeyi
= ِب َهاbunlarla الدُّ ْن َيا,,= ِفيdünyada
َ= َوت َ ْزهَقve çıkmasını
س ُه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفcanlarının
َ َكا ِف ُرون,,= َو ُه ْمkâfir olarak

Onların
malları ve
evlatları sakın seni imrendirmesin. Allah
bunlar aracılığı ile onların dünya
hayatında
azaba uğramasını ve
canlarını
kâfir olarak
vermelerini
ister.

ْ َ=أ ُ ْن ِزلindirildiği
= َو ِإذَاzaman ت
ورة
ُ =bir sure =أ َ ْنdiye
َ س
ِ َّ ِ=بAllah’a
= ِآمنُواinanın اّٰلل
= َو َجا ِهدُواve cihad edin = َم َعberaber
سو ِل ِه
ُ = َرElçisiyle
=ا ْستَأْذَن ََكsenden izin istediler
َّ =servet
=أُولُوsahibi olanlar الط ْو ِل
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden = َوقَالُواdediler
=ذَ ْرنَاbizi bırak =نَ ُك ْنolalım
= َم َعberaber َ= ْالقَا ِعدِينoturanlarla

Allah´a inanınız ve
peygamberi
ile birlikte
cihad ediniz
direktifini
içeren bir
sure indiğinde onların içindeki
zenginler
senden izin
isteyerek
«Bizi bırak
evlerinde
oturanlarla
birlikte olalım» derler.

ضوا
ُ = َرrazı oldular
 َي ُكونُوا,,= ِبأ َ ْنolmağa = َم َعberaber
ف
ِ = ْالخ ََوا ِلgeride kalan kadınlarla
ُ = َوmühürlendi
طبِ َع
قُلُو ِب ِه ْم,,علَ ٰى
َ =kalbleri =فَ ُه ْمartık onlar
َ َي ْفقَ ُهون,,= َلanlamazlar

Onlar evlerinde oturan
güçsüzlerle
birlikte kalmaya razı
oldular,
kalplerine
mühür vuruldu; artık
onlar anlayamazlar.
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(O halde) onların dünyevi
zenginlikleri
ve çocukları(nın çokluğundan umdukları bahtiyarlık) seni
imrendirmesin: Allah bütün bunlarla
bu dünya
(hayatın)da
onlara azap
etmek ve
canlarının
hakkı inkar
tutumu içinde
çıkmasını
(sağlamak)
istiyor.
(Gerçekten
de hakkı inkar ediyor
onlar:) çünkü
vahiy yoluyla: Allaha
inanın ve
Onun Elçisiyle beraber
(Onun yolunda savaşın diye çağrıldıklarında,
onlardan
(savaşa katılmaya) pekala güç yetirebilecek durumda olanlar (bile), bizi
bırak, evde
kalanlarla
birlikte kalalım diyerek
senden izin
istediler.
Geride kalanlarla birlikte olmayı
yeğlediler ve
bu yüzden
de onların
kalpleri mühürlendi; öyle
ki, artık hakkı
kavrayamazlar.

Onlardan
ölen hiç
birinin
namazını
asla kılma, kabrinin başında
durma.
Çünkü
onlar, Allah´a ve
Rasulüne
küfrettiler
ve fasıklar olarak
öldüler.
Onların
malları ve
çocukları
seni imrendirmesin. Allah;
bunlarla,
ancak onlara dünyada
azab etmeyi ve
kafir oldukları
halde
canlarının
zorla
çıkmasını
diler.
Allah´a
iman
edin, Rasulü ile
birlikte cihad edin,
diye bir
sure indirildiğinde;
içlerinden
gücü yetenler
senden
izin isteyip: Bizi
bırak da
oturanlarla birlikte
kalalım,
derler.

Geri kalanlarla
birlikte
oturmaya
razı oldular. Kalblerine
mühür
vurulmuştur onların. Bu
yüzden
onlar iyice anlamazlar.
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= ٰلَ ِك ِنfakat سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve inananlar
ُ= َمعَهonunla beraber
= َجا َهد ُواcihadettiler
= ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمcanlarıyla = َوأُو ٰلَ ِئ َكişte
=لَ ُه ُمonlarındır
ُ= ْال َخي َْراتbütün hayırlar
= َوأُو ٰلَ ِئ َكve işte = ُه ُمonlardır
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونbaşarıya erenler
..

..

..

..

..
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Fakat Peygamber´e
ve onunla
birlikte canları malları
ile savaşanlara gelince,
işte bütün
hayırlar onları bekliyor
ve onlar başarıya erenlerin, kurtuluşa kavuşanların ta
kendileridirler.

..
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َّعد
َّ =Allah
َ َ =أhazırlamıştır ُاّٰلل
=لَ ُه ْمonlar için = َجنَّاتcennetler
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينebedi kalacakları
=فِي َهاiçlerinde = ٰذَ ِل َكişte budur
= ْالفَ ْو ُزbaşarı = ْال َع ِظي ُمbüyük

Allah onlara
altlarından
nehirler
akan ve içlerinde sürekli kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte
büyük kurtuluş budur.

= َو َجا َءve geldiler
َ= ْال ُم َعذ ُِرونözür bahane eden
ب
ِ  ْاْلَع َْرا.. َ= ِمنbedevi Araplar
َ= ِليُؤْ ذَنizin verilmesi için
=لَ ُه ْمkendilerine َ= َوقَ َعدve oturdular
 َكذَبُوا.. َ=الَّذِينyalan söyleyenler
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisine
َ َّ =Allah’a ُسولَه
يب
ُ ُص
ِ سي
َ =erişecektir
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlere
= ِم ْن ُه ْمonlardan عذَاب
َ =bir azab
=أ َ ِليمacı

Bedevilerin
mazeret
uyduranları
sefere çıkmamak için
izin almaya
geldiler. Allah´a ve
peygamberine yalan
söyleyenler
ise, mazeret
bile ileri
sürmeden
geri kaldılar.
Onların
içindeki
kâfirler acıklı bir azaba
çarpılacaklardır.
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,,

,,
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Savaşma
ْس
َ =لَيyoktur
gücünden
yoksun
َ
َ
َ
اء
ف
ع
ض
ال
,,
ى
ل
ع
=zayıflara
ل
و
=yoktur
ِ َ ُّ
َ
َ
olanlar,
ْ
َ
hastalık ve
ض ٰى
َ ال َم ْر,,على
َ =hastalara
savaş mas= َو َلyoktur
raflarını
karşılayaَ َي ِجد ُون,, َل,, َالَّذِين,,علَى
َ =bulamayanlar cak imkânı
olmayanlar
a َيُ ْن ِفقُون,,= َماharcayacak bir şey
için Allah´ın
ve peygam= َح َرجbir günah = ِإذَاtakdirde
berinin taratuttuklaِ َّ ِ =Allah için fını
ص ُحوا
َ َ=نöğüt verdikleri ّٰلل
rı takdirde
savaştan
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisi için = َماyoktur
geri kalmanın sakınعلَى
َ =aleyhine
cası yoktur.
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik edenlerin
İyi niyetlilere karşı kıس ِبيل
َّ = َوAllah
َ ,,= ِم ْنbir yol ُاّٰلل
nama ve
suçlama yoَ =bağışlayandır
غفُور
lu kapalıdır.
Allah bağış= َر ِحيمesirgeyendir
layıcı ve
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َو َلve yoktur َالَّذِين..ع َلى
َ =kimselere
=إِذَاzaman
أَت َ ْو َك..= َماsana geldiklerinde
= ِلت َ ْح ِملَ ُه ْمbinek için ت
َ =قُ ْلsen deyince
ُ أ َ ِجد..= َلbulamıyorum = َماbir şey
=أ َ ْح ِملُ ُك ْمsizi bindirecek علَ ْي ِه
َ =üzerine
=ت َ َولَّ ْواdönen
= َوأ َ ْعيُنُ ُه ْمve gözlerinden
يض
ُ =ت َ ِفakarak ِالد َّْمع.. َ= ِمنyaş
= َحزَ نًاüzüntüden
 َي ِجد ُوا..=أ َ َّلbulamadıklarından dolayı
= َماbir şey َ=يُ ْن ِفقُونinfak edecek
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

= ِإنَّ َماancak
س ِبي ُل
َّ (=الkınanmasına) yol vardır
َالَّذِين,,علَى
َ =kimselerin
=يَ ْستَأ ْ ِذنُون ََكsenden izin isteyen
أ َ ْغ ِن َيا ُء,,= َو ُه ْمzengin oldukları halde
ضوا
ُ = َرonlar razı oldular
يَ ُكونُوا,,=بِأ َ ْنolmağa = َم َعberaber
ف
ِ = ْالخ ََوا ِلgeri kalan kadınlarla
َ = َوmühürledi ُاّٰلل
طبَ َع
َّ =Allah da
قُلُوبِ ِه ْم,,علَ ٰى
َ =onların kalblerini
=فَ ُه ْمartık onlar َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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merhametlidir.
Bir de kendilerine binek hayvanı
sağlayasın
diye sana
başvurduklarında «Size binek
hayvanı bulamıyorum»
deyince, bu
yolda harcama yapacak
imkânları
olmadığı
için üzüntüden gözlerinde yaş
olarak dönenlere
karşı da bir
kınama ve
suçlama yolu kapalıdır.
Ancak zengin oldukları
halde savaşa katılmamak üzere
senden izin
isteyenler,
böylece savaşma gücünden
yoksun
olanlarla
birlikte evlerinde oturmayı içlerine sindirenler kınanabilir suçlanabilirler.
Allah onların kalplerini
mühürlediği
için neyin

Oysa, Elçi ve
onunla aynı
inancı paylaşan herkes
(Allah yolunda) mallarıyla, canlarıyla
zorlu çabalar
ortaya koymaktadır; işte (öte dünyada) en üstün armağanlara kavuşacak olan
kimseler böyleleridir; sonu
gelmez bir
mutluluğa
erişecek
kimseler de
bunlardır!
Allah, içlerinde derelerin,
ırmakların
çağıldadığı,
yerleşip sonsuza kadar
yaşayacakları hasbahçeler hazırlamıştır onlar
için; işte en
büyük bahtiyarlık budur!
Ve bu arada
savaşta bağışık tutulmaları yönünde arzedilecek bir
takım özürleri olan bedeviler (Elçiye)
geldiler; Allahı ve Onun
Elçisini yalanlamaya
kalkışanlarsa
(sadece) evde kalmakla
yetindiler.
Hakkı inkara
yeltenen
böylelerine
pek çetin bir
azap gelip
çatacak.
Zayıflar, hastalar ve
(kendilerine
savaş için
donanım
sağlama) imkanına sahip
olmayanlar,
Allaha ve
Onun Elçisine karşı içtenlik sahibi
oldukları sürece, sorumlu tutulmayacaklardır; iyilik yapanları
sorumlu tutmak için bir
sebep yoktur; çünkü Allah çok acıyıp esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır.

Ve sana,
kendilerine
binek sağlaman için
başvurduklarında, Sizi
bindirecek bir
şey bulamıyorum dediğin zaman,
bu yolda
harcayacak
imkanları olmadığı için
üzüntüden
gözleri yaşararak dönüp
gidenler de
sorumlu tutulmayacaktır.

Yalnızca,
(savaşa katılmak için)
her bakımdan müsait
ve varlıklı oldukları halde
senden (katılmamak yönünde) izin
isteyenler
haklı olarak
kınanıp sorumlu tutulabilir. Böyleleri
evde kalanlarla birlikte
oturmayı
yeğlediler;
Allah da bu
yüzden onların kalplerini
mühürledi;

İbn Kesir

Fakat
peygamber ve
onunla
iman etmiş olanlar; mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün
hayırlar,
işte onlarındır. Ve
işte onlar,
felaha
erenlerin
kendileridir.

Onlar için
Allah;
içinde
ebedi kalacakları
ve altından ırmaklar
akan
cennetler
hazırladı.
İşte bu,
en büyük
kurtuluştur.
Bedevilerden
özür beyan edenler, kendilerine izin
verilsin
diye geldiler. Allah´a ve
Rasulüne
yalan
söyleyenler ise
oturup
kaldı. İçlerinden
küfretmiş
olanlara
elim bir
azab isabet edecektir.
Zayıflara,
hastalara
ve harcayacak
şeyleri
bulunmayanlara,
Allah´a ve
Rasulüne
sadık
kaldıkça
bir sorumluluk
yoktur.
İhsan
edenleri
hesaba
çekmeye
de bir yol
yoktur.
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.

Kendilerine binek
vermen
için sana
geldiklerinde: Size bir binek bulamıyorum, dediğin zaman, infak edecek bir
şey bulamadıkları için
üzüntüden gözleri yaşararak geri
dönenlere
de bir sorumluluk
yoktur.
Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde
senden
izin isteyen, geride kalan
kadınlarla
bulunmaya razı
olanlara
ve Allah
kalblerini
mühürlemiş olduğu için
bilmeyenleredir.

Kelime Meali
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İbn Kesir

yararlı ol- öyle ki, artık
duğunu bil- (ne yaptıklamezler.
rını) bilmiyorlar.
9.
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(Ve) onlar, Kendileriَ= َي ْعتَذ ُِرونözür dilerler = ِإلَ ْي ُك ْمsizden Savaştan
döndüğü- (seferden) ne dönnüzde size döndüğüdüğünüz
= ِإذَاzaman
özür dileye- nüzde size vakit de
cekler. On- bahaneler
size özür
= َر َج ْعت ُ ْمgeri dönüp geldiğiniz
lara de ki: arzedecek- beyan
= ِإلَ ْي ِه ْمonların yanına =قُ ْلde ki
“Özür be- ler! De ki:
ederler.
yan etme- (Asılsız)
De ki:
ت َ ْعتَذ ُِروا..= َلhiç özür dilemeyin
yin. Size as- özürleri ileri Özür dila inanma- sürmeyin,
lemeyin.
َنُؤْ ِمن..=لَ ْنinanmayız =لَ ُك ْمsize
yacağız. Al- (çünkü) size Size kalah haberle- inanmıyoruz: tiyyen
=قَ ْدmuhakkak =نَبَّأَنَاbize bildirdi
rinizi bize Allah bize
inanmıyobildirmiştir.
hakkınızda
rum. Doğَّ =Allah
ُاّٰلل
Allah da,
gerekli bilgiyi rusu AlPeygamberi vermiş bulu- lah, bize
ار ُك ْم
ِ َأ َ ْخب..= ِم ْنsizin haberlerinizi
de işleye- nuyor zaten. haberlericeklerinizi (Bundan
nizi bilسيَ َرى
َّ =Allah da
َ = َوgörecek ُاّٰلل
görecektir. sonraki) ya- dirmiştir.
ع َملَ ُك ْم
Sonunda, pıp ettikleri- Allah da,
َ =yaptığınızı
görülmeyeni nize bakacak Rasulü
ُسولُه
ُ = َو َرElçisi de =ث ُ َّمsonra
ve görüneni Allah; ve
de amelbilen Allah’a Onun Elçisi lerimizi
َ=ت ُ َردُّونdöndürüleceksiniz
geri çevrile- (de öyle);
görecekceksiniz.
O,
sonunda,
yaSonra
ْ
َ
عا ِل ِم
ِ =الغَ ْيgörülmeyeni işlediklerini- ratıkların gö- tir.
َ ..= ِإل ٰىbilene ب
hepiniz,
zi size ha- rüş ve algı görüleni
َّ = َوالve görüleni
ِش َهادَة
ber vere- alanı dışında de görülُ=فَيُن َِبئُك ْمO size haber verecek
cektir.”
kalan şeyleri meyeni
de, onların de bilene
َتَ ْع َملُون.. ُك ْنت ُ ْم..=بِ َماyaptıklarınızı
duyu ve ta- döndürü..
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Savaştan
َس َي ْح ِلفُون
َ =yemin edecekler
döndüğünüzde kenَ
ُ
َ
ِاّٰلل
ب
=Allah’a
م
ك
ل
=siz
ا
ذ
إ
=zaman
َّ ِ
ْ
ِ
dilerini azarlamayasınız
ُ=ا ْنقَلَ ْبت ْمyanlarına geldiğiniz
diye size Allah adına
= ِإلَ ْي ِه ْمonların
yemin edeضوا
ُ = ِلت ُ ْع ِرvazgeçmeniz için
ceklerdir.
Onları azarع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden
lamayınız,
şey olَ
ضوا
ُ =فَأع ِْرvazgeçin ع ْن ُه ْم
َ =onlardan bir
mamış gibi
= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar = ِر ْجسmurdardır davranınız.
Çünkü onlar
soyut pislik= َو َمأ ْ َوا ُه ْمvaracakları yer
tirler. İşledikleri kötü= َج َهنَّ ُمcehennemdir
lüklerin kar= َجزَ ا ًءcezası olarak = ِب َماişlerin
şılığı olarak
varacakları
َ َي ْك ِسبُون,,= َكانُواkazandıkları
yer, cehen,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

nemdir.
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َ=يَ ْح ِلفُونyemin ediyorlar =لَ ُك ْمsize
ض ْوا
َ = ِلت َ ْرrazı olmanız için
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden
ض ْوا
َ ت َ ْر..=فَإ ِ ْنsiz razı olsanız bile
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ  َي ْر..= َلrazı olmaz
َ َّ =Allah ض ٰى
 ْالقَ ْو ِم..ع ِن
َ =topluluktan
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkan

Kendilerinden hoşnut
olasınız diye size yemin ederler.
Oysa siz
onlardan
hoşnut olsanız bile
Allah yoldan
çıkmışlar
güruhundan
kesinlikle
hoşnut olmaz.

اب
ُ = ْاْلَع َْرbedevi Araplar
ُّ شد
َ َ =أdaha yaman = ُك ْف ًراküfür
= َونِفَاقًاve iki yüzlülükçe
= َوأ َ ْجدَ ُرve daha müsaittirler
يَ ْعلَ ُموا,,=أ َ َّلtanımamağa
َ= ُحد ُودsınırlarını = َماşeylerin
=أ َ ْنزَ َلindirdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
سو ِل ِه
َّ = َوAllah
ُ  َر,,علَ ٰى
َ =Elçisine ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Bedevi
Araplar
kâfirlikte ve
münafıklıkta
daha aşırı;
Allah´ın
peygamberine indirdiği
hükümlerin
sınırlarını
bilmemeye
daha yatkın
kimselerdir.
Allah her
şeyi bilir ve
her yaptığı
yerindedir.
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ب
ِ  ْاْلَع َْرا.. َ= َو ِمنbedevi Araplardan
= َم ْنkimi var ki ُ=يَت َّ ِخذsayar
يُ ْن ِف ُق..= َماverdiğini = َم ْغ َر ًماangarya
..

..

..

..

savvur yoluyla tanıklık
edebilecekleri şeyleri de
bütün gerçeğiyle bilen
Onun karşısına çıkarılacaksınız; Ve
O sizin (hayatta) ne yapıp ettiğinizi
tam olarak
kavramanızı
sağlayacak.
(Ey inananlar,) onlara
döndüğünüzde, kendilerini rahat
bıraksanız
diye, sizi temin etmek
için Allaha
yemin edecekler. O
halde, bırakın peşlerini,
çünkü tiksinti
veren kimselerdir onlar;
ve yapageldiklerinden
ötürü varacakları yer
cehennemdir
onların.

Sizi hoşnut
etmek için
yemin edeceklerdir;
ama siz onlardan hoşnut olsanız
(bile) (bilin
ki), Allah günahkar bir
topluluktan
asla hoşnut
kalmayacaktır.

Bedeviler
(arasındaki
ikiyüzlüler)
hakkı tanımaktan kaçınma tavırlarında ve
ikiyüzlü davranışlarında
(yerleşik insanlardan)
daha ısrarlıdırlar; ve Allahın, Elçisine indirdiği
öğretinin sınırlarını görmezden
gelmek,
(başkalarına
göre) onlardan daha
çok beklenen
bir haldir. (Allah böyle diyorsa, bu
böyledir)
çünkü Allah
her hükmünde ince, derin bir gerçeğe işaret
eden mutlak
ve sınırsız
bilgi sahibidir.
Kimi Bede- Ve (yine) beviler Aldeviler aralah´ın emri sında (Allah
uyarınca
yolunda)
yaptıkları harcadığı her
harcamaları şeye kayıp

leceksiniz. O, size neler
yaptığınızı haber
verecektir.

Kendilerine döndüğünüz
zaman;
onlardan
vazgeçmeniz için
Allah´a
yemin
edeceklerdir. Öyleyse onlardan
yüz çevirin. Çünkü murdardırlar.
Yaptıklarının karşılığı olarak varacakları
yer, cehennemdir.
Size yemin ederler ki;
kendilerinden
hoşnud
olasınız.
Siz, onlardan
hoşnud
olsanız
da şüphesiz ki
Allah, fasıklar güruhundan
hoşnud
olmaz.
Bedeviler;
küfür ve
nifak bakımından
daha yaman ve
Allah´ın
peygamberine indirdiğinin
hududunu
bilmemeye daha
müsaittirler. Ve Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.

Bedevilerden öyleleri de
vardır ki;
infak
edeceğini

Kelime Meali
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َّص
ُ = َو َيت َ َربve gözetler = ِب ُك ُمsizin
=الد ََّوا ِئ َرbaşınıza belalar gelmesini
علَ ْي ِه ْم
َ =onların
ُ =دَائِ َرةbela başına gelsin س ْو ِء
َّ =الkötü
َّ = َوAllah س ِميع
َ =işitendir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir
..

..

..
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cerime, angarya sayarlar. Ve
başınıza
belaların
geleceği
günü gözlerler. Gözledikleri o
bela kendi
başlarına
gelesiceler!
Allah herşeyi işitir,
herşeyi bilir.

ب
ِ  ْاْلَع َْرا,, َ= َو ِمنbedevi Araplardan
= َم ْنkimi de var ki =يُؤْ ِم ُنinanır
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َو ْال َي ْو ِمve gününe
= ْاْل ِخ ِرahiret ُ= َو َيت َّ ِخذvesile sayar
يُ ْن ِف ُق,,= َماverdiğini
=قُ ُربَاتyakınlaşmaya َ= ِع ْندkatında
ِاّٰلل
َّ =Allah’a
ت
ِ صلَ َوا
َ = َوve dualarını almaya
سو ِل
ُ الر
َّ =Elçinin
 ِإنَّ َها,,=أ َ َلgerçekten o
=قُ ْربَةyakınlık vesilesidir
=لَ ُه ْمkendileri için
سيُد ِْخلُ ُه ُم
َّ =Allah
َ =onları sokacaktır ُاّٰلل
= ِفيiçine = َر ْح َم ِت ِهrahmetinin
=إِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
,,

Kimi Bedeviler de Allah´a ve
ahiret gününe inanırlar; yaptıkları maddi
bağışları Allah´ın yakınlığını ve
peygamberin dualarını
kazanma
aracı, sebebi sayarlar. Haberiniz olsun ki,
yaptıkları bu
bağışlar,
gerçekten
onları Allah´a yaklaştıran bir
sebeptir.
İlerde Allah
onları rahmetinin
kapsamı
içerisine
alacaktır.
Hiç şüphesiz Allah affedici ve
merhametlidir.
Muhacirlerin
=öne geçenlerden
ve Ensar´ın
ilk öncüleri
=ilk olanlar
ile iyilikte
onlara tam
..
=Muhacirlerden
uyanlardan
=ve Ensardan
Allah hoşnut olduğu
..
=ve ona tabi olanlar
gibi onlar da
Allah´dan
=güzelce
hoşnut olmuşlardır.
=razı olmuştur
=Allah
Allah onlara
altlarından
=onlardan
nehirler
akan ve iç=onlar da razı olmuşlardır
lerinde
ebedi olarak
=O’ndan
=hazırlamıştır
kalacakları
=onlara
=cennetler
cennetler
hazırlamış=akan
=altlarından
tır. İşte büyük kurtu=ırmaklar
=kalacakları luş, büyük
başarı bu=içinde
=ebedi
dur.
=işte budur
=kurtuluş
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َسا ِبقُون
َّ َوال
َْاْل َ َّولُون
َاج ِرين
ِ ِمنَ ْال ُم َه
ار
َ َو ْاْل َ ْن
ِ ص
َوالَّذِينَ ات َّ َبعُو ُه ْم
سان
َ بِإ ِ ْح
ي
َّ
ِ َر
ُاّٰلل
َ ض
ع ْن ُه ْم
َ
ضوا
ُ َو َر
َّعد
ُع ْنه
َ
َ َ َوأ
لَ ُه ْم
َجنَّات
ت َ ْج ِري
ت َ ْحتَ َها
ار
َخَا ِلدِين
ُ ْاْل َ ْن َه
فِي َها
أَبَدًا
ٰذَ ِل َك
ْالفَ ْو ُز
= ْال َع ِظي ُمbüyük
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َو ِم َّم ْنve vardır
= َح ْولَ ُك ْمçevrenizdeki
ب
ِ  ْاْلَع َْرا,, َ= ِمنbedevi Araplardan
َ= ُمنَا ِفقُونmünafıklar = َو ِم ْنve
=أ َ ْه ِلhalkından = ْال َمدِينَ ِةMedine
= َم َرد ُواiyice alışmış
ق
ِ ,,علَى
َ =iki yüzlülüğe
ِ النفَا
ت َ ْعلَ ُم ُه ْم,,= َلsen onları bilmezsin
=ن َْح ُنbiz =نَ ْعلَ ُم ُه ْمonları biliriz
سنُ َع ِذبُ ُه ْم
َ =onlara azabedeceğiz
= َم َّرتَي ِْنiki kere =ث ُ َّمsonra da
َ=ي َُردُّونonlar itileceklerdir
عذَاب
َ ,,= ِإلَ ٰىazaba

Gerek çevrenizdeki
bedeviler
içinde ve
gerekse
Medine halkı arasında
ikiyüzlülükte
uzmanlaşmış, kaşarlanmış münafıklar
vardır. Sen
onları bilmezsin, ancak biz biliriz. Onları
iki kez azaba çarptıracağız, sonra
da büyük
azaba uğratılacaklardır.

ع ِظيم
َ =büyük
َ= َوآخ َُرونbaşka bir kısmı da
=ا ْعت َ َرفُواitiraf ettiler
=بِذُنُو ِب ِه ْمgünahlarını
ُ َ= َخلbirbirine karıştırdılar
طوا
ع َم ًَل
َ =ameli صا ِل ًحا
َ =iyi
= َوآخ ََرdiğer سيِئًا
َ =kötüsüyle
سى
َّ =Allah
َ =belki ُاّٰلل
َ ع
وب
َ ُ  َيت..=أ َ ْنtevbesini kabul eder
علَ ْي ِه ْم
َ =onların =إِ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور

Savaşa katılmayanların bir bölümü de
suçlarını itiraf ettiler ve
iyiliği kötülüğe eklediler. Belki Allah onların
tevbesini
kabul eder.
Hiç kuşkusuz Allah
affedicidir,
merhametlidir.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,
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..
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İbn Kesir

gözüyle bakan ve (ey
inananlar,)
sizin darlık
ve sıkıntıya
düşmenizi
bekleyenler
var; (fakat)
darlığa, sıkıntıya düşecek olan onlardır; çünkü
Allah her şeyin özünü, iç
yüzünü bilen,
olup biten
her şeyi işitendir.
Ama bedeviler arasında,
Allaha ve
Ahiret Gününe inanan,
(Allah yolunda) harcadıklarını, kendilerini Allaha
yaklaştıran
ve Elçinin
dualarında
anılmalarını
sağlayan vesileler olarak
görenler de
var. Bakın işte bu, (Allahın onlara)
yakınlık (göstermesi) için
gerçek bir
vesile olacaktır; (çünkü) Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır: gerçek şu
ki, Allah çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır!

angarya
sayar ve
sizin başınıza belalar gelmesini
bekler.
Belalar
kendi
başlarına
olsun. Va
Allah;
Semi´dir,
Alim´dir.

Zulüm ve kötülüğün
egemen olduğu diyardan göç
edenler ile
Din'e sahip
çıkan ve koruyanların
ilklerine, önde gelenlerine ve bir de
iyilik/doğruluk
(yolun)da onları izleyenlere gelince,
Allah onlardan hoşnuttur; onlar da
Allah'tan. Ve
O, onlar için
içlerinde yerleşip sonsuza kadar yaşayacakları,
derelerin, ırmakların çağıldadığı
hasbahçeler
hazırlamıştır:
İşte en büyük
bahtiyarlık
budur!
Ne var ki,
bedeviler
arasında ikiyüzlüler ve
(Peygamber'in) şehrinde yaşayanlar arasında da ikiyüzlülüğünü
küstahlığa
vardıranlar
var. Sen onları (her zaman) tanımıyorsun. Ama
Biz onları biliyoruz. Onlara (bu dünyada) iki kat
azap vereceğiz; (öte
dünyada ise)
onlar çok
(daha) zorlu
bir azaba
terk edilecekler.
Bir de, iyi
davranışlarını kötü olanlarla karıştırdıktan sonra
günahlarının
farkında olan
başkaları
(var): Allah'ın
onların tevbelerini kabul
etmesi umulabilir. Çünkü
Allah, hiç
şüphesiz,
çok acıyıp
esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır.

Muhacirlerden,
ensardan
en ileri ve
önde gelenlerle,
ihsan ile
onlara
uyanlardan Allah
razı olmuştur.
Onlar da
Allah´tan
hoşnuddurlar.
Hem onlara altından ırmaklar
akan
cennetler
hazırlamıştır.
Orada
temelli
kalıcıdırlar. İşte
budur en
büyük
kurtuluş.

Bedevilerden öyleleri de
vardır ki;
Allah´a ve
ahiret gününe inanır, infak
ettiğini Allah katında yakınlığa ve
peygamberin duasına nail
olmaya
vesile sayar. Bilin
ki; bunlar
kendileri
için gerçek bir
yakınlıktır. Allah,
onları
rahmetine
girdirecektir.
Muhakkak ki Allah; Gafur´dur,
Rahim´
dir.

Çevrenizdeki
Bedevilerden
münafıklar vardır.
Medine
halkından
da. Ki onlar nifak
üzerinde
diretirler.
Siz bilmezsiniz
onları, Biz
biliriz.
Onlara iki
kere azab
edeceğiz.
Sonra da
onlar; daha büyük
bir azaba
döndürüleceklerdir.
Diğer bir
kısımı da
günahlarını itiraf
ettiler.
Onlar iyi
ameli kötü ile karıştırdılar.
Onlar ki,
Allah onların tevbelerini
kabul
eder.
Muhakkak ki Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
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= َر ِحيمesirgeyendir
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= ُخ ْذal
أ َ ْم َوا ِل ِه ْم,,= ِم ْنonların mallarından
ًصدَقَة
َ =bir sadaka
َ ُ =تkendilerini temizleyeceğin
ط ِه ُر ُه ْم
= َوتُزَ ِكي ِه ْمyücelteceğin = ِب َهاonunla
ص ِل
َ =onlara
َ = َوve dua et علَ ْي ِه ْم
= ِإ َّنçünkü ص ََلت َ َك
َ =senin duan
س َكن
َ =huzur verir =لَ ُه ْمonlara
َّ = َوAllah س ِميع
َ =işitendir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir
,,

Bunun içindir
ki, (ey Peygamber,
bundan sonra artık) onların mallarından Allah için
sundukları
şeyleri kabul
et, ki belki
bunu yapmakla onların salah
bulmalarına,
arınmalarına
önayak olursun. Ve onlar
için dua et;
çünkü senin
duan onlar
için bir huzur
(vesilesi)
olacaktır. (Ve
bütün bunların da üstünde bil ki,) Allah her şeyin,
herkesin
özünü bilen
mutlak bilgi
sahibi olarak
olup biten
her şeyi işitmektedir.
Onlar AlBilmiyorlar
..
=bilmediler mi ki
lah´ın kulla- mı ki, kullarırının tevbe- nın tevbele=şüphesiz
=Allah’tır
=O
lerini kabul rini kabul
ettiğini ve eden Al=kabul eden
=tevbeyi
sadakaları lah'tır; O'nun
..
=kullarından
aldığını, za- için sunulan
ten tevbele- şeyleri kabul
=ve alan
rin kabul
eden de O.
edicisi ve (Evet, bilmi=sadakaları
merhamet yorlar mı ki
edici oldu- kendisine yü=ve şüphesiz
=Allah
=O
ğunu bilmi- rekten yöneyorlar mı? len, sığınan
=tevbeyi çok kabul eden
herkesi)
acıması,
=çok esirgeyendir
esirgemesiyle kuşatıp
tevbeleri kabul eden Allah'tır?
Onlara de Ve (ey Pey=de ki
ki: «İstedi- gamber, onğiniz gibi
lara) de ki:
=yapın (yapacağınızı)
davranınız, Yapın (yapyaptığınız mak istediği=görecek
=Allah
işleri hem nizi)! Allah
=yaptığınız işleri
Allah, hem yapıp ettiklePeygamber, rinizi görü=ve Elçisi de
hem de
yor; O'nun
mü´minler Elçisi de (gö=ve müminler de
görecekler- rüyor), inadir. Sonra nanlar da:
=sonra döndürüleceksiniz
görünür, gö- (nasıl olsa)
,,
=bilene
=görülmeyeni rünmez her sonunda, inşeyi bilen sanın hem
Allah´ın hu- görüş ve
=ve görüleni
zuruna çı- kavrayış alakarılacaksı- nı dışında
=O size haber verecek
nız da, O kalan alemi,
,,
,,
=yaptıklarınızı
size neler hem de duyaptığınızı yuları ve tahaber vere- savvurlarıyla
cektir.
tanıklık edebileceği alemi bütün
gerçeğiyle bilen Allah'ın
huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o
zaman O, sizin yapageldiğiniz şeyleri (bütün gerçeğiyle) görüp anlamanızı sağlayacak.
Savaşa ka- Bir de, (du=başkaları da var ki
tılmayanla- rumlarının ne
rın bir baş- olacağı) Al=bırakılmışlardır
ka bölümü lah'ın yargı
daha var ki, ve iradesine
=emrine
=Allah’ın
onların işleri kalmış olan
..
=ya onlara azabeder
doğrudan başka bir kıdoğruya Al- sım insanlar
..
=ya da affeder
lah´ın ira- (var ki), bundesine kal- ları (Allah) ya
=onları
=Allah
mıştır. O, azaplandıraonları ya
cak ya da yi=bilendir
azaba çarp- ne acıması,
tırır ya da esirgemesiy=hüküm ve hikmet sahibidir
tevbelerini le yönelecekkabul eder. tir onlara.
Allah her
Çünkü Allah
şeyi bilir ve doğru hüküm
her yaptığı ve hikmetle
yerindedir. yargılayan
mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir.
Savaşa ka- Ve (birtakım)
,,
=edinenler var
tılmayanla- zararlı eyrın bir baş- lemlerde bu=bir mescid
ka grubu da lunmak, dinislâma zarar den çıkmayı
=zarar vermek
vermek,
örgütlemek,
=ve nankörlük etmek
kâfirliği pe- müminler
kiştirmek, arasına ayrı=ve ayrılık sokmak
mü´minler lık sokmak
arasında
ve başından
=arasını
=müminlerin
ayrılık to- beri Allah ve
humu ek- O'nun Elçi=ve gözetlemek için
mek, daha si'ne karşı
önce Alsavaş tavrı
,,
=savaşmış olanı
lah´a ve
içinde bulu,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Bilmezler
mi ki; Allah, muhakkak
kullarından tevbeyi kabul edecek ve
sadakaları alacak
olanın
kendisidir. Ve
muhakkak ki Allah, Tevvab ve
Rahim´dir.

َوقُ ِل
ا ْع َملُوا
سيَ َرى
َّ
َ َف
ُاّٰلل
ع َملَ ُك ْم
َ
ُسولُه
ُ َو َر
ََو ْال ُمؤْ ِمنُون
َست ُ َردُّون
َ َو
عا ِل ِم
ب
ِ ْالغَ ْي
َ ِإلَ ٰى
َّ َوال
ِش َهادَة
فَيُن َِبئ ُ ُك ْم
َبِ َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْع َملُون

De ki: İşleyiniz,
Allah Rasulü ve
mü´minler
işlediklerinizi görecektir.
Ve görüleni de,
görülmeyeni de
bilene
döndürüleceksiniz. O, size neyi
işlediğinizi bildirecektir.

..

..

..

..

..

..

..

..
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,,

,,

ََوآخ َُرون
َُم ْر َج ْون
ِاّٰلل
ِْل َ ْم ِر
َّ
ِإ َّما يُ َع ِذبُ ُه ْم
وب
ُ ُ َو ِإ َّما َيت
علَ ْي ِه ْم
َّ َو
َ
ُاّٰلل
ع ِليم
َ
َح ِكيم
..

..

..

..

..
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Onların
mallarından sadaka al
ki, bununla onları
temizleyip
arıtmış
olasın. Ve
onlara
dua et.
Şüphesiz
ki senin
duan onlar için bir
sükunettir. Allah;
Semi´dir,
Alim´dir.

أَلَ ْم يَ ْعلَ ُموا
اّٰلل
أ َ َّن
ُه َو
َ َّ
َي ْق َب ُل
الت َّ ْو َب َة
ع ْن ِعبَا ِد ِه
َ
َُويَأ ْ ُخذ
ت
ِ صدَقَا
َّ ال
َوأ َ َّن
اّٰلل
ُه َو
َ َّ
اب
ُ الت َّ َّو
الر ِحي ُم
َّ
..

..
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Mallarının
bir bölümünü sadaka
olarak al ve
bu yolla onları temizle,
günahlardan arındır.
Onlara dua
et, çünkü
senin duan
onlara gönül huzuru
sağlar. Allah her şeyi
işitir ve bilir.

..

..

..

..

..

َوالَّذِينَ ات َّ َخذُوا
َمس ِْجدًا
ارا
ً ض َر
ِ
َو ُك ْف ًرا
َوت َ ْف ِريقًا
ََبيْن
َْال ُمؤْ ِمنِين
صادًا
َ َوإِ ْر
ب
َ ار
َ ِل َم ْن َح
,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Diğer bir
kısmı da
Allah´ın
emrine
bırakılmışlardır;
ya onlara
azab eder
veya tevbelerini
kabul
eder. Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.

Zarar
vermek,
küfretmek,
mü´minler
in arasını
açmak ve
daha evvel Allah´a,
peygamberine
karşı savaşan kişiyi bek-
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اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisiyle
َ َّ =Allah ُسو َله
قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
= َولَيَ ْح ِلفُ َّنve yemin edecekler
أ َ َر ْدنَا,,= ِإ ْنbiz istiyoruz = ِإ َّلancak
= ْال ُح ْسن َٰىiyilik ُاّٰلل
َّ = َوoysa Allah
ُ= َي ْش َهدşahittir = ِإنَّ ُه ْمonların
َ=لَ َكا ِذبُونyalan söylediklerine
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Peygamber´e karşı
savaşmış
birine gözetleme yeri
hazırlamak
amacı ile bir
mescid yaptılar. Onlar,
«iyilikten
başka bir
amacımız
yoktu» diye
yemin edeceklerdir.
Oysa Allah
şahittir ki,
onlar yalan
söylüyorlar.

asla
تَقُ ْم..= َلnamaza durma =فِي ِهorada Orada
namaza
durma. İlk
=أ َ َبدًاasla =لَ َمس ِْجدmescid
gününden
ُ
َ
itibaren Alس
َ =üzere
َ =أ ِسkurulan على
lah korkusu
=الت َّ ْق َو ٰىtakva أ َ َّو ِل..= ِم ْنilk
temeli üzerine kurulan
= َي ْومgünden
mescid,
içinde na=أ َ َح ُّقelbette daha uygundur
maz kılmana daha
وم
َ ُتَق..=أ َ ْنnamaza durmana =فِي ِهiçinde lâyık bir
yerdir. Ora=فِي ِهonda vardır = ِر َجالerkekler
da günahlardan
َ=ي ُِحبُّونseven
arınmayı
َ َ يَت..=أ َ ْنtemizlenmeyi
özleyen
ط َّه ُروا
kimseler
اّٰلل
َُّ = َوAllah ُّ=ي ُِحبsever
vardır. Allah
günahlarَّ = ْال ُمtemizlenenleri
َط ِه ِرين
dan arınan..

..

..

..

..

..

ları sever.
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Yapısını Al=أَفَ َم ْنkimse mi? س
َّ َ =أkuran
َ س
lah korkusu
ve hoşnutَ
ُ=بُ ْنيَانَهyapısını عل ٰى
َ =üzerine
luğu temeli
üzerine kuِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
=ت َ ْق َو ٰىkorku اّٰلل
ran mı ha= َو ِرض َْوانve rıza = َخيْرhayırlıdır yırlıdır, yoksa yapısını
=أ َ ْمyoksa = َم ْنkimse mi?
kaymak
üzere olan
س
َّ َ =أkuran ُ=بُ ْنيَانَهyapısını
َ س
bir yarın
kuشفَا
َ ,,علَ ٰى
َ =kenarına = ُج ُرفbir yarın üzerine
rup da o
birlikte
=هَارçökecek ار
َ =فَا ْن َهve yuvarlanan yarla
cehenneme
kim=بِ ِهonunla birlikte َار
ِ ن,,=فِيateşine kayan
se mi hayırlıdır? Allah
= َج َهنَّ َمcehennem ُاّٰلل
َّ = َوAllah
zalimler gü َي ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
ruhunu doğyola iletَّ =zalimler rumez.
= ْالقَ ْو َمtopluluğunu َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

يَزَ ا ُل..= َلileri gitmez
=بُ ْن َيانُ ُه ُمyaptıkları bina
ً ِريبَة..بَن َْوا..=الَّذِيbir kuşku olmaktan
قُلُوبِ ِه ْم..=فِيyüreklerinde =إِ َّلdek
َّ َتَق..=أ َ ْنparçalanıncaya
ط َع
=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Yaptıkları o
yapı kalpleri
paralanana
kadar, yüreklerinde
bir kuşku
kaynağı olmaya devam edecektir. Allah
her şeyi bilir
ve her yaptığı yerindedir.

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
=ا ْشت َ َر ٰىsatın almıştır
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminlerden
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفcanlarını
= َوأ َ ْم َوالَ ُه ْمve mallarını
لَ ُه ُم,,= ِبأ َ َّنkendilerinin olmak üzere
َ= ْال َجنَّةcennet َ=يُقَاتِلُونsavaşırlar
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
َ=فَ َي ْقتُلُونöldürürler
َ= َويُ ْقتَلُونve öldürülürler
= َو ْعدًاbir sözdür علَ ْي ِه
َ =üstlendiği
= َحقًّاgerçek ِالت َّ ْو َراة,,=فِيTevrat’ta
اْل ْن ِجي ِل
ِ ْ = َوve İncil’de
آن
ِ = َو ْالقُ ْرve Kur’an’da = َو َم ْنkim
=أ َ ْوفَ ٰىdaha çok durabilir
= ِب َع ْه ِد ِهsözünde ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
=فَا ْست َ ْب ِش ُرواo halde sevinin
=بِ َب ْي ِع ُك ُمalışverişinizden
بَايَ ْعت ُ ْم,,=الَّذِيyaptığınız = ِب ِهO’nunla

Allah
mü´minlerin
mallarını ve
canlarını
karşılığında
kendilerine
cenneti
vermek
üzere satın
aldı. Onlar
Allah yolunda savaşırlar, bu yolda
kimi zaman
öldürürler
ve kimi zaman da öldürülürler.
Bu Allah´ın
üzerine
borç aldığı
ve hem
Tevrat´ta,
hem İncil´de, hem
de
Kur´an´da
yer verdiği
bir sözdür.
Allah´dan
daha çok
sözünde
duran kim
olabilir ki?
O halde
yaptığınız
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nanlara bir
gözetleme
yeri sağlamak için (ayrı) bir mabed
kuran (münafık)lar (var).
Bunlar (ey
inananlar, size) muhakkak ki, şöyle
yemin edecekler: Biz
(bununla)
sadece iyilerin iyisini
yapmak istemiştik! Oysa, Allah onların yalancılar olduğuna
(Bizzat) tanıktır.
Böyle bir yere asla adımını atma!
İçine adım
atacağın en
uygun mescid, daha ilk
günden beri
Allah'tan yana sağlam
bir bilinç ve
duyarlık temeli üstünde
yükseltilen
mescittir.
(Öyle bir
mescid ki)
orada arınmak isteğiyle
dolup taşan
adamlar vardır, (ki zaten)
Allah (da)
kendini arındıranları sever.
O halde,
hangisi daha
iyidir? Yapısını Allah'a
karşı sağlam
bir sorumluluk bilinci ve
O'nun hoşnutluğu(nu
kazanma çabası) üzerinde yükselten
mi; yoksa
yapısını kaygan bir yar
kenarına kuran ve sonra
da onunla
beraber yuvarlanıp cehennem ateşini boylayan
mı? Allah (bile bile) kötülük yapan
topluluğu
doğru yola
yöneltmez:
Böylelerinin
kurduğu
mescid, içlerini paralayıp
onları tüketinceye kadar
kalplerinde
bir şüphe ve
huzursuzluk
kaynağı olmaktan öteye gitmeyecektir. (Hatırlayın ki, bunu
böylece açıklayan) Allah
her hükmüyle ince, derin
bir gerçeğe
işaret eden
mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir.
Bilesiniz ki,
Allah yolunda savaşan,
öldüren ve
öldürülen
müminlerden
Allah canlarını mallarını
satın almıştır; hem de
karşılığında
onlara cenneti vaad
ederek: Bu
O'nun, yerine
getirilmesini
Tevrat'ta, İncil'de ve
Kur'an'da
bizzat güvence altına
aldığı gerçek
bir vaattir.
Kimdir verdiği sözü Allah'tan iyi tutan? Sevinin
öyleyse,
O'nunla böyle bir alış veriş yaptığınız
için; çünkü
budur en büyük bahtiyarlık!

İbn Kesir

lemek ve
gözetlemek üzere bir
mescid
edinenler:
Biz iyilikten başka
bir şey istemedik,
diye yemin ederler. Allah
şehadet
eder ki;
onlar hiç
şüphesiz
yalancılardır.

Orada asla durma.
İlk gününden
takva
üzerine
kurulmuş
olan
mescid,
içinde
durmana
daha uygundur.
Orada
temizlenmek
isteyen
adamlar
vardır. Allah, temizlenmek isteyenleri
sever.
Binasını
Allah korkusu ve
rızası
üzerine
kuran
kimse mi
daha hayırlıdır,
yoksa binasını bir
yar kenarına kurup da
onunla
birlikte
kendisini
de cehennem
ateşine
yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.
Kalbleri
paralayıncaya
kadar
kurdukları
bina kalblerinde
kuşku
kaynağı
olmaya
devam
edecektir.
Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.

Muhakkak ki Allah,
mü´minler
in mallarını ve
canlarını,
karşılığı
cennet
olmak
üzere satın almıştır. Onlar,
Allah yolunda savaşırlar;
öldürürler
ve öldürülürler.
Tevrat´da,
İncil´de
ve
Kur´an´da
kendi
üzerine
hak bir
vaaddir.
Kim Allah´tan
daha çok
ahdini yerine getirebilir?
Öyleyse
yaptığınız
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= ُه َوbu
= ْال َع ِظي ُمbüyük

bu alışverişe sevininiz.
İşte büyük
kurtuluş,
büyük başarı budur.

َ=التَّائِبُونtevbe edenler
َ= ْال َعا ِبد ُونibadet edenler
َامد ُون
ِ = ْال َحhamdedenler
َسائِ ُحون
َّ =الseyahat edenler
َالرا ِكعُون
َّ =rükû edenler
َاجد ُون
َّ =الsecde edenler
ِ س
َ= ْاْل ِم ُرونemredip
وف
ِ = ِب ْال َم ْع ُرiyiliği
َ= َوالنَّا ُهونmen edenler
 ْال ُم ْن َك ِر..ع ِن
َ =kötülükten
ُ ِ= َو ْال َحافve koruyanlar
َظون
= ِل ُحد ُو ِدsınırlarını ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
= َوبَ ِش ِرmüjdele َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminleri
..
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Allah ile bu
alışverişi
yapanlar,
tevbe edenler, sırf Allah´a kulluk
edenler,
hamd edenler, Allah
yolunda geziye çıkanlar, rükua
varanlar,
secde
edenler, iyiyi emrederek kötülükten sakındıranlar, Allah´ın koyduğu sınırları gözetenlerdir.
Mü´minleri
müjdele!

bile
َ َكان,,= َماyoktur ِ = ِللنَّبِيpeygamber için Akraba
olsalar, cehennemlik
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve inananlar için
oldukları
belli olduk َي ْست َ ْغ ِف ُروا,,=أ َ ْنmağfiret dilemek
tan sonra
puta tapanَ= ِل ْل ُم ْش ِركِينortak koşanlara
lar için Al= َولَ ْوşayet = َكانُواolsalar
lah´dan af
dilemek, ne
قُ ْر َب ٰى,,=أُو ِليakraba bile
peygambere ve ne de
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
mü´minlere
َ
َتَبَيَّن,,= َماbelli olduktan =ل ُه ْمonların yakışmaz.
=أَنَّ ُه ْمmuhakkak
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı oldukları
= ْال َج ِح ِيمcehennem
,,
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َ َكان..= َو َماdeğildir
ار
ُ َ=ا ْستِ ْغفmağfiret dilemesi
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’in = ِْل َ ِبي ِهbabası için
= ِإ َّلbaşka bir şey
 َم ْو ِعدَة..ع ْن
َ =bir sözden
عدَهَا
َ = َوverdiği ُ = ِإيَّاهona =فَلَ َّماfakat
َ=ت َ َبيَّنbelli olunca ُ =لَهkendisine
ُ=أَنَّهonun عد ُو
َ =düşmanı olduğu
ِ َّ ِ =Allah َ=تَبَ َّرأuzak durdu
ّٰلل
ُ= ِم ْنهondan = ِإ َّنgerçekten
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim = َْل َ َّواهçok içli
= َح ِليمyumuşak huylu idi

İbrahim´in
babası için
af dilemesi,
ona bu yolda söz verdiği içindi.
Fakat babasının bir
Allah düşmanı olduğunu kesinlikle anlayınca,
onunla ilişkisini kesti.
İbrahim
gerçekten
çok duygulu
ve yumuşak
kalpli idi.

َ َكان,,= َو َماdeğildir ُاّٰلل
َّ =Allah
ُض َّل
ِ = ِليonları saptıracak
=قَ ْو ًماbir kavmi َ= َب ْعدsonra
 َهدَا ُه ْم,,=إِ ْذdoğru yola ilettikten
َيُبَيِن,,= َحت َّ ٰىaçıklamadıkça
=لَ ُه ْمkendilerine
َيَتَّقُون,,= َماsakınacakları şeyleri
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلherşeyi ع ِليم
َ =bilendir

Allah bir
toplumu
doğru yola
ilettikten
sonra, nelerden sakınacaklarını
açıkça belirtmedikçe
kendilerini
sapıklığa
düşürmez.
Hiç kuşkusuz Allah
her şeyi bilir.
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Göklerin ve
= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah’ındır
yerin egemenliği Alَُ=لهO’nundur ُ= ُم ْلكmülkü
lah´ın tekelindedir.
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
Can veren
َ
ْ
ض
ر
اْل
و
=ve
yerin
ي
ي
ُح
ي
=yaşatandır
de öldüren
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
de O´dur.
ُ= َوي ُِميتve öldürendir = َو َماyoktur Sizin Allah´dan
=لَ ُك ْمsizin ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka
başka bir
dostunuz,
ِ َّ =Allah’tan  َو ِلي..= ِم ْنbir dost
اّٰلل
dayanağınız
..

..

..

..

(Bu, ne zaman bir günah işleseler,
hemen) tevbe ve pişmanlık içinde
Rablerine
yönelen kimselerin (bahtiyarlığıdır);
O'na (yürekten) kulluk
edenlerin;
O'nu (coşkuyla) övenlerin; ve
(O'nun hoşnutluğunu)
aramaya
durmaksızın
devam edenlerin; ve
(O'nun
önünde) eğilen, O'nun
önünde hürmet ve tazimle yere
kapananların; doğru ve
güzel olanın
yapılmasını
önerip, eğri
ve kötü olanın yapılmasına engel
olanların; ve
Allah'ın koyduğu sınırları
gözetenlerin
(bahtiyarlığı).
Öyleyse, (ey
Peygamber,
Allah'ın bu
vaadiyle)
müjdele, bütün o müminleri.
(Günah içinde ölen) kimselerin cehennemlik
olduğu kendilerine açıklandıktan
sonra, yakın
akraba olsalar bile, Allah'tan başkasına tanrılık yakıştıran
kimselerin
bağışlanmasını dilemek
artık ne Peygamber'e yaraşır, ne de
imana erişenlere.
İbrahim'in
(buna benzer
bir durumda)
babasının
bağışlanması
için yaptığı
duaya gelince, bu sadece o'nun berikine (daha
sağlığında)
vermiş bulunduğu bir
söze dayanıyordu. Ama
o'na berikinin
Allah'ın düşmanı olduğu
açıklandığı
zaman (İbrahim) ondan
hemen kopup uzaklaştı. Zaten İbrahim çok ince ruhlu,
yumuşak
huylu biriydi.
Ve Allah bir
topluluğu onlara doğru
yolu gösterdikten sonra
(bile)- sakınıp gözetecekleri şeyler
konusunda
kendilerini
(bütünüyle)
aydınlatmadan asla sapıklıkla suçlamaz. Gerçek şu ki, Allah her şeyi
aslıyla ve bütünüyle bilir.
Şüphe yok
ki, göklerin
ve yerin
egemenliği
yalnızca Allah'ındır: hayatı bahşeden de, ölümü takdir
eden de
(yalnız)
O'dur; ve Allah'tan başka
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alışverişe
sevinin.
En büyük
kurtuluş
işte budur.
Tevbe
edenler,
ibadet
edenler,
hamd
edenler,
seyahat
edenler,
rüku´
edenler,
secde
edenler,
ma´rufu
emredenler, münkeri nehyedenler,
Allah´ın
hududunu
koruyanlardır.
Mü´minler
i müjdele.

Cehennem ashabı oldukları
muhakkak meydana çıktıktan
sonra, akraba bile
olsalar,
müşrikler
için mağfiret dilemek peygambere
ve
mü´minler
e yaraşmaz.
İbrahim´in
babası
için mağfiret dilemesi; sadece ona
verdiği bir
vaadden
dolayı idi.
Ama
onun Allah´ın
düşmanı
olduğu
kendisine
belli olunca; ondan
uzaklaştı.
Muhakkak ki İbrahim,
çok içli ve
halim idi.

Allah bir
kavmi hidayete
erdirdikten sonra;
sakınacakları
şeyleri
onlara
açıklamadıkça
dalalete
düşürmez. Muhakkak ki
Allah; her
şeyi bilendir.
Göklerin
ve yerin
mülkü Allah´ındır.
Öldürür
ve diriltir.
Sizin için
Allah´tan
başka bir
dost ve
yardımcı
da yoktur.
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َصير
ِ ن..= َو َلve yardımcınız

ve yardım
edeniniz
yoktur.

=لَقَ ْدandolsun اب
َّ =Allah
َ َ =تaffetti ُاّٰلل
َ =Peygamberi
ِ النَّبِي,,علَى
َاج ِرين
ِ = َو ْال ُم َهve Muhacirleri
ار
َ = َو ْاْل َ ْنve Ensarı
ِ ص
ُاتَّبَعُوه,, َ=الَّذِينona uyan
ع ِة
َ سا
َ ,,=فِيsaatinde ِ= ْالعُس َْرةgüçlük
بَ ْع ِد,,= ِم ْنO zaman = َماiken
َ= َكادneredeyse
=يَ ِزي ُغkaymağa yüz tutmuş
وب
ُ ُ=قُلkalbleri =فَ ِريقbir kısmının
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden =ث ُ َّمyine de
اب
َ َ =تtevbesini kabul etti
علَ ْي ِه ْم
َ =onların ُ= ِإنَّهçünkü O
= ِب ِه ْمonlara karşı = َر ُءوفçok şefkatli
= َر ِحيمçok merhametlidir

Allah, Peygamber´in
ve o zor
anda onun
peşinden
giden muhacirler ile
Ensar´ın
tevbelerini
kabul etti. O
sırada onlardan bir
grubun
kalpleri
kaymanın
eşiğine
gelmişti. Arkasından O,
onların tevbelerini kabul etti.
Çünkü O,
onlara karşı
son derece
şefkatli ve
merhametlidir.

الث َّ ََلث َ ِة..علَى
َ = َوve üç kişinin de
 ُخ ِلفُوا.. َ=الَّذِينgeri bırakılan
ْ َضاق
= َحت َّ ٰىhatta ت
َ ..= ِإذَاdar gelmişti
علَ ْي ِه ُم
ُ = ْاْل َ ْرdünya
َ =başlarına ض
ْ َ َر ُحب..=بِ َماgenişliğine rağmen
ت
ْ َضاق
ت
َ = َوve sıkıldıkça sıkılmış
علَ ْي ِه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفcanları
َ =onların س ُه ْم
َ = َوve anlamışlardı
ظنُّوا
 َل..=أ َ ْنolmadığını َ = َم ْل َجأçare
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan = ِإ َّلbaşka
= ِإلَ ْي ِهyine kendisinden =ث ُ َّمsonra
اب
َ َ =تtevbesini kabul buyurdu
علَ ْي ِه ْم
َ =onların = ِليَتُوبُواtevbe etsinler
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah = ُه َوO
اب
ُ =الت َّ َّوtevbeyi çok kabul eden
الر ِحي ُم
َّ =çok esirgeyendir

Allah, hükümleri ertelenen o üç
kişinin de
tevbelerini
kabul etti.
Sonunda
yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara
dar geldi,
can sıkıntısından patlayacak gibi
oldular, Allah´dan
kaçmanın
yine O´na
sığınmaktan
başka bir
çıkar yolu
olmadığını
anladılar.
Bunun üzerine Allah
onların tevbelerini kabul etti ki,
tevbe etsinler. Hiç kuşkusuz Allah,
tevbelerin
kabul edicisidir, merhametlidir.
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أَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َو ُكونُواve olun = َم َعberaber
َصا ِدقِين
َّ =الdoğrularla
,,

Ey
mü´minler
Allah´dan
korkunuz ve
dosdoğrularla, gerçekten hiç
ayrılmamış
olanlarla
beraber
olunuz.
Gerek Me.. =onlara yakışmaz
dineliler´e
ve gerekse
=halkının
=Medine
çevrelerinde
yaşayan
..
=ve onların çevresinden
Bedeviler´e
savaşta
..
=bedevi Arapların
peygam.. =geri kalmaları
berden geri
kalmak ve
..
=Elçisinden
=Allah’ın kendi canlarının kaygı..
=ve kaygısına düşmeleri
sını onun
canının
=kendi canlarının
kaygısının
önüne ge..
=onun canından önce
çirmek yakışmaz.
=böyledir
=çünkü
Çünkü Allah
.. =onların çekmeleri
yolunda çekecekleri
=bir susuzluk
her susuzluk, katla..
=bir yorgunluk
nacakları
her yorgun..
=bir açlık
luk, karşılaşacakları
..
=yolunda
=Allah
her açlık,
kâfirleri öf..
=ayak basmaları
kelendire=bir yere
=öfkelendirecek cek her bir
karış topra=kâfirleri
ğa ayak
basmaları;
..
=ve sağlamaları
düşmanın
zararına
..
=düşman karşısında
kazanacakları her tür
=bir başarı
=mutlaka
başarı karşılığında
=yazılır
=kendileri için
mutlaka he,,
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ََما َكان
ِْل َ ْه ِل
ْال َمدِينَ ِة
َو َم ْن َح ْولَ ُه ْم
ب
ِ ِمنَ ْاْلَع َْرا
أ َ ْن يَتَخَلَّفُوا
ِ َّ
سو ِل
اّٰلل
ُ ع ْن َر
َ
َو َل َي ْر َغبُوا
بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم
ع ْن نَ ْف ِس ِه
َ
ٰذَ ِل َك
ِبأَنَّ ُه ْم
ُصيبُ ُه ْم
ِ َل ي
َ
ظ َمأ
صب
َ ََو َل ن
صة
َ َو َل َم ْخ َم
ِ َّ
سبِي ِل
اّٰلل
َ فِي
َ ََو َل ي
َطئُون
ُ َي ِغي
َم ْو ِطئًا
ظ
ار
َ َّْال ُكف
ََو َل يَنَالُون
عد ُو
َ ِم ْن
نَي ًَْل
ِإ َّل
ب
لَ ُه ْم
َ ُِكت
..
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sizi koruyabilecek, size
yardım edebilecek kimse yoktur.
Gerçek şu ki,
Allah acıması, esirgemesiyle Peygamber'e ve
sıkıntılı bir
zamanda hem de içlerinden bir
kısmının
kalpleri neredeyse
kaymak üzereyken- ona
bağlı kalıp
zulmün ve
kötülüğün
egemen olduğu diyardan göç
edenlere ve
Din'e sahip
çıkıp ona kol
kanat gerenlere teveccüh
etti. Sonra,
bir kere daha: acıması,
esirgemesiyle (Allah) onlara teveccüh
etti. Çünkü
O, gerçekten
onlara karşı
çok merhametli ve çok
şefkatlidir.
Ve (yine acıyıp esirgeyerek, inananların içinden)
bozguncu
telkinlere kapılan o üç
(grup insana)
da teveccüh
etti; o kadar
ki, bütün genişliğine
rağmen yeryüzü onlara
(çok) dar
gelmeye
başladı ve içleri daraldı
da Allah'tan
başka sığınacak kimse
olmadığını
anladılar; ve
bunun üzerine O da yine
merhametle
onlara yöneldi, ki pişmanlık duyup
tevbe etsinler: çünkü,
(kendisine
yürekten yönelen, sığınan herkesi)
acıması,
esirgemesiyle kuşatıp
tevbeleri kabul eden yalnızca Allah'tır.
Siz ey imana
erişenler! Allah'a karşı
sorumluluk
bilincinden
uzaklaşmayın ve hep
doğru sözlü
kimselerden
olun!
(Peygamber)
şehrinin halkına da, onların çevresinde (yaşayan) bedevilere de (seferde) Allah'ın Elçisi'ne katılmaktan kaçınmak ve
kendi canlarını o'nunkinden fazla gözetmek yaraşmaz.
Çünkü, onlar
Allah yolunda ne zaman
susuzluk,
yorgunluk ya
da açlık çekseler; ne
zaman hakkı
inkar edenleri şaşırtan bir
adım atsalar;
ve ne zaman
başlarına
gelmesi mukadder olan
şeye düşman
eliyle uğratılsalar (sonuç
ne olursa olsun) bu onların lehine
mutlaka kaydedilmektedir. Çünkü

İbn Kesir

Andolsun
ki Allah,
Peygamberin ve
güçlük
anında
ona uyan
muhacir
ve ensarın tevbelerini kabul etti.
İçlerinden
bır kısmının kalbleri kaymak üzere iken
yine de
onların
tevbesini
kabul buyurdu.
Çünkü O,
kendilerine Rauf
ve Rahim´dir.

Geri bırakılan üç
kişiye de
yeryüzü
bütün genişliğine
rağmen
dar gelmiş ve
nefisleri
kendilerini sıkıştırmıştı
da, Allah´tan
başka sığınacak
hiç bir
şey olmadığını
anlamışlardı.
Sonra onları da
eski hallerine
dönsünler
diye tevbeye muvaffak
kıldı. Muhakkak ki
Allah;
Tevvab,
Rahim
olandır.

Ey iman
edenler;
Allah´tan
korkun ve
sadıklarla
beraber
olun.

Gerek
Medine´liler
için, gerekse onların çevresinde
bulunan
Bedeviler
için; Allah´ın
peygamberinden
geri kalmak,
kendilerini ona
tercih etmek yaraşmaz.
Çünkü Allah yolunda susuzluk,
yorgunluk, açlık,
kafirleri
kızdıracak bir
yere ayak
basmak
ve düşmana
karşı başarı kazanmak
karşılığında;
onlara
mutlaka
bir salih
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saplarına iyi Allah, iyilik
= ِب ِهonunla ع َمل
َ =bir amel
amel yazılır. yapanların
Hiç şüphe- emeklerini
َّ
اّٰلل
=salih
ن
إ
=şüphesiz
=Allah
صا ِلح
َّ
َ
ِ
َ
siz Allah, iyi asla boşa çıَ
َ
ُضي ُع
ِ ي..=لzayi etmez =أ ْج َرecirlerini işler yapan- karmaz!
ları ödülsüz
bırakmaz.
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik edenlerin
..

..

..
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َيُ ْن ِفقُون,,= َو َلharcamaları
ً=نَفَقَةbir masraf ً يرة
َ ص ِغ
َ =küçük
ً يرة
َ  َك ِب,,= َو َلbüyük
َ يَ ْق,,= َو َلbir geçmeleri
َطعُون
= َوا ِديًاvadiyi = ِإ َّلmutlaka
ب
َ ِ= ُكتyazılır =لَ ُه ْمonların lehine
= ِليَ ْج ِزيَ ُه ُمonları mükâfatlandırması için
َّ =Allah’ın َسن
َ =أ َ ْحen güzeliyle
ُاّٰلل
َ َي ْع َملُون,, َكانُوا,,= َماyaptıklarının

Yaptıkları
küçük büyük bütün
maddi harcamalar ve
aştıkları her
vadi, mutlaka hesaplarına yazılır
ki, Allah işledikleri iyilikleri en
güzel karşılıklarla ödüllendirsin.

Ve yine onlar, az ya da
çok, (Allah
için) ne zaman bir harcamada bulunsalar, yeryüzünde (Allah için) ne
zaman bir yol
katetseler,
bu onların
lehine kaydedilmektedir; Allah
yaptıkları her
şey için onları en güzel
bir biçimde
ödüllendirecektir.

َ َكان..= َو َماdeğillerdi
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونinananların
= ِليَ ْن ِف ُرواsefere çıkacak
ً= َكافَّةhepsi toptan
=فَلَ ْو َلgerekmez mi?
=نَفَ َرgeri kalmaları  ُك ِل..= ِم ْنher
=فِ ْرقَةkabileden = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
َ =bir cemaatin
طائِفَة
= ِل َيتَفَقَّ ُهواiyice öğrenmek için
ِين
ِ الد..=فِيdini
= َو ِليُ ْنذ ُِرواve uyarmaları için
=قَ ْو َم ُه ْمkavimlerine
 َر َجعُوا..= ِإذَاdönüp geldiklerinde
=إِلَ ْي ِه ْمonlara =لَعَلَّ ُه ْمbelki
َ=يَ ْحذَ ُرونsakınırlar diye

Mü´minlerin
topyekün
sefere çıkmaları gerekmez.
Bunun yerine her kabileden bir
grup, dinin
özünü öğrenmek ve
kötülüklerden kaçınırlar umudu
ile soydaşlarını uyarmak için sefere çıkmalıdır.

أَيُّ َها,,= َياEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=قَاتِلُواsavaşın
يَلُونَ ُك ْم,, َ=الَّذِينyakınınızda bulunan
ار
ِ َّ ْال ُكف,, َ= ِمنkâfirlerle
= َو ْل َي ِجدُواbulsunlar = ِفي ُك ْمsizde
ً ظة
َ = ِغ ْلbir katılık = َوا ْعلَ ُمواbilin ki
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= َم َعberaberdir َ= ْال ُمتَّقِينkorunanlarla

Ey
mü´minler
en yakınınızdaki
kâfirler ile
savaşınız,
bunlar sizde
sertlik bulsunlar ve biliniz ki, Allah kendisinden korkanlar ile
beraberdir.

ْ َ=أ ُ ْن ِزلindirilse
 َما..= َوإِذَاne zaman ت
ورة
ُ =bir sure =فَ ِم ْن ُه ْمonlardan
َ س
= َم ْنkimi = َيقُو ُلder =أَيُّ ُك ْمhanginizin
ُ=زَ ادَتْهartırdı = ٰ َه ِذ ِهbu
= ِإي َمانًاimanını =فَأ َ َّماfakat
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananların
=فَزَ ادَتْ ُه ْمartırır = ِإي َمانًاimanını
= َو ُه ْمve onlar َ=يَ ْست َ ْب ِش ُرونsevinirler

Her yeni sure indirilişinde kimi
münafıklar,
«Bu sure
hanginizin
imanını arttırdı?» diye
sorarlar.
Gerçek şu
ki, o sure
mü´minlerin
imanını arttırmıştır, onlar bu yüzden sevinç
duyarlar.

َ= َوأ َ َّماالَّذِينَالَّذِينfakat gelince
قُلُوبِ ِه ْم,,=فِيyüreklerinde
= َم َرضhastalık olanlara
=فَزَ ادَتْ ُه ْمonların katar سا
ً = ِر ْجpislik
 ِر ْج ِس ِه ْم,,=إِلَ ٰىpisliklerine
= َو َماتُواve ölürler = َو ُه ْمonlar
َ= َكا ِف ُرونkâfir olarak

Fâkat kalplerinde hastalık olanlara gelince,
bu sure pisliklerine pislik ekler de
onlar kâfir
olarak ölürler.

َيَ َر ْون..=أ َ َو َلgörmüyorlar mı?
=أَنَّ ُه ْمkendilerinin
َ=يُ ْفتَنُونsınandıklarını كُ ِل..=فِيher
عام
َ =yıl ً = َم َّرةbir kez =أ َ ْوveya
= َم َّرتَي ِْنiki kez =ث ُ َّمyine de
َيَتُوبُون..= َلtevbe etmiyor

Onlar her yıl
bir iki kez
sınavdan
geçirildiklerini görmüyorlar mı:
Buna rağmen ne
tevbe ediyorlar ve ne
de olup bi-

Bütün bunlarla birlikte,
(savaş zamanı) müminlerin hepsinin toptan
yola çıkması
doğru olmaz;
onların arasında her
gruptan bazılarının seferden geri
kalmaları,
(bunun yerine) Din hakkında derin
ve sağlam bir
bilgi elde etmek yolunda
çaba göstermeleri ve
(böylece) seferden dönen
kardeşlerini
aydınlatmaya
çalışmaları
daha yerinde
olacaktır;
böylece belki, onlar (da)
kötülüğe karşı kendilerini
(daha iyi) korumuş olacaklardır.
Siz ey imana
erişenler!
Hakkı inkar
eden kimselerden yakınınızda olanlarla savaşın;
(öyle ki) sizi
kendilerine
karşı sert ve
direngen
bulsunlar: ve
bilin ki, Allah,
kendisine
karşı yüksek
bir sorumluluk bilinci taşıyanlarla
beraberdir.
Ne zaman bir
sure indirilse,
o hakkı inkar
edenlerin
arasından Bu
(haber) hanginizin imanını pekiştirdi? diye (küçümseyerek)
soran birileri
çıkar. Ama
imana erişmiş olanlara
gelince, bu
onların imanlarını pekiştirir ve onlar
(Allah'ın
kendilerine
ulaştırdığı)
müjdenin sevincini duyarlar.
Öte yandan,
kalplerinde
bir hastalık
bulunanlarınsa, her
yeni haber
inançsızlıklarına inançsızlık katar
ve böylece
hakkı tanımama tutumu içindeyken ölüp giderler.
Peki, bunlar
her yıl bir ya
da iki kere
denenip sınandıklarını
bilmiyorlar mı
ki tevbe edip
(Allah'ı) anmıyorlar?
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amel yazılır. Muhakkak ki
Allah, ihsan edenlerin mükafatını
zayi etmez.
Onlar,
küçük veya büyük
nafaka
olarak ne
infak
ederlerse,
ne kadar
yol giderler ve bir
vadi geçerlerse;
mutlaka
onların
lehine
yazılır ki
Allah yaptıklarının
en güzeli
ile mükafatlandırsın.
Mü´minler
in hepsi
de seferber olacak değildirler.
Her topluluktan bir
taifenin
dinini iyi
öğrenmek
ve kendisine döndüklerinde kavmini
uyarmak
üzere geri
kalmaları
gerekmez
mi? Olur
ki kaçınırlar. 9

Ey iman
edenler;
kafirlerden size
yakın
olanlarla
savaşın.
Ve onlar
sizde
sertlik
görsünler.
Ve bilin
ki; Allah,
muhakkak müttakilerle
beraberdir.
Bir sure
indirilince;
onlardan
kimi: Bu,
hanginizin imanını artırdı? der.
İman etmiş olanlara gelince; onların imanını artırmıştır.
Ve onlar,
birbirleri
ile müjdeleşirler.

Kalblerinde hastalık bulunanların
ise, murdarlıklarına murdarlık
katmıştır.
Ve kafir
olarak
ölmüşlerdir.
Onlar
görmezler
mi ki; her
yıl bir veya iki kere belalara çarpılıyorlar da
yine tevbe etmiyorlar. Ve
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َيَذَّ َّك ُرون.. ُه ْم..= َو َلöğüt almıyorlar

tenlerden
ders alıyorlar.

ْ َأ ُ ْن ِزل,,= َماindirildiği
= َو ِإذَاzaman ت
َ َ=نbakarlar
ورة
ُ =bir sure ظ َر
َ س
بَ ْعض,,إِلَ ٰى,,ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirine
يَ َرا ُك ْم,,=ه َْلsizi görüyor mu?
أ َ َحد,,= ِم ْنbirisi =ث ُ َّمsonra
ص َرفُوا
َ =ا ْنsıvışırlar
ف
َّ =Allah
َ =çevirmiştir ُاّٰلل
َ ص َر
=قُلُو َب ُه ْمonların kalblerini
=بِأَنَّ ُه ْمoldukları için =قَ ْومbir topluluk
َيَ ْفقَ ُهون,,= َلanlamaz

Yeni bir sure indirilince
birbirlerine,
«Acaba sizi
bir gören
var mı?» diye sorarlar,
sonra sıvışırlar. Anlayışsız, duyarsız bir
güruh olduklar gerekçesi ile
Allah onların kalplerini
gerçeklerden uzaklaştırmıştır.

(Öyle ki,) ne
zaman bir
sure indirilse,
Kalplerinizde
olanı bilebilecek biri mi
var? (der gibi) birbirlerine bakıyor,
sonra da dönüp gidiyorlar. (Oysa)
Allah döndürmüştür
onların kalplerini (haktan), çünkü
onu kavrayamayacak
bir topluluktur onlar.

=لَقَ ْدandolsun = َجا َء ُك ْمsize gelmiştir
سول
ُ = َرbir Elçi
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم..= ِم ْنiçinizden
ع ِزيز
َ =ağır gelir علَ ْي ِه
َ =ona
ع ِنت ُّ ْم
َ ..= َماsıkıntıya uğramanız
= َح ِريصdüşkün علَ ْي ُك ْم
َ =size
َ= ِب ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere
= َر ُءوفşefkatli = َر ِحيمmerhametlidir

Size kendinizden öyle
bir peygamber
geldi ki, sıkıntıya
düşmeniz
ağırına gider, size
son derece
düşkün,
mü´minlere
karşı şefkatli ve merhametlidir.

=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواyüz çevirirlerse
=فَقُ ْلde ki ي
َ ِ= َح ْسبbana yeter
َّ =Allah = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
ُاّٰلل
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan علَ ْي ِه
َ =O’na
ُ=ت َ َو َّك ْلتdayandım = َو ُه َوO
ُّ= َربRabbidir = ْالعَ ْر ِشArş’ın
= ْال َع ِظ ِيمbüyük

Eğer sana
sırt çevirirlerse de ki,
Allah bana
yeter,
O´ndan
başka ilah
yoktur ben
sırf O´na
dayandım,
O, yüce
Arş´ın sahibidir.

=الرElif Lâm Râ =تِ ْل َكbunlar
ُ=آ َياتayetleridir ب
ِ = ْال ِكتَاKitab’ın
= ْال َح ِك ِيمhikmetli

Elif, Lam,
Ra. İşte
bunlar o
hikmet dolu
Kitab´ın
ayetleridir.

Gerçek şu ki,
(ey insanlar,)
size kendi
içinizden bir
Elçi gelmiştir:
sizin (öte
dünyada)
çekmek zorunda kalabileceğiniz sıkıntıdan ötürü kendini
(zihnen) büyük bir yük
altında hisseden; size
çok düşkün
(ve) müminlere karşı
şefkat ve
merhametle
dolu bir Elçi...
Fakat (bütün
bunlara rağmen) onlar
yine de yüz
çevirirlerse
de ki: Allah
bana yeter!
O'ndan başka tanrı yok.
Hep O'na
dayanmış
O'na güvenmişimdir ben;
çünkü O'dur
en yüce hükümranlığın
Rabbi.
Elif-Lam-Ra.
Bunlar, hikmetle dolu
olan ilahi kitabın ayetleridir.

َ=أ َ َكانmı geldi? اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ع َجبًا
َ =tuhaf
أ َ ْو َح ْينَا,,=أ َ ْنvahyetmemiz
 َر ُجل,,= ِإلَ ٰىbir adama
= ِم ْن ُه ْمiçlerinden أ َ ْنذ ِِر,,=أ َ ْنuyar
اس
َ َّ=النinsanları = َوبَ ِش ِرve müjdele
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينiman edenlere
=أ َ َّنşüphesiz =لَ ُه ْمkendileri için
=قَدَ َمmakamı olduğunu
صدْق
ِ =doğruluk َ= ِع ْندkatında
= َر ِب ِه ْمRableri =قَا َلdediler
َ= ْال َكا ِف ُرونkâfirler = ِإ َّنşüphesiz
= ٰ َهذَاbu احر
ِ س
َ َ=لbir büyücüdür
= ُم ِبينapaçık

Bizim aralarında bir kişiye,
´insanları
uyar´ ve
´mü´minlere
, Rabbleri
katında sarsılmaz bir
derecenin
sahibi oldukları müjdesini ver´
diye vahyetmemiz
insanların
tuhafına mı
gitti ki, kâfirler, ´Bu
adam açık
bir büyücüdür´ dediler.
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İbn Kesir

ibret almıyorlar.

Kendi içlerinden birine,
Bütün insanlığı uyar;
imana erişenlere, her
bakımdan içtenlikli ve dürüst olmakla
Rablerinin
katında öteki
herkesten
ileri geçtiklerini müjdele
diye vahyetmemiz insanların tuhafına
mı gitti?
(Yalnızca)
hakkı inkar
edenler, Bakın, bu
(adam) düpedüz bir
büyücü! derler.

Bir sure
indiği
zaman;
birbirlerine bakarlar ve: Sizi bir kimse görüyor mu?
der, sonra dönüp
giderler.
Allah, onların kalblerini
döndürmüştür.
Çünkü
onlar, anlamazlar
güruhudur.
Andolsun
ki; size
kendinizden bir
peygamber gelmiştir. Sıkıntıya
uğramanız kendisine
ağır gelir.
Sizin üzerinize
düşkündür,
mü´minler
e rauf ve
rahim´
dir.

Eğer yüz
çevirirlerse; de ki:
Allah, bana yeter.
O´ndan
başka hiç
bir ilah
yoktur.
Ben O´na
tevekkül
ettim ve
O, büyük
Arş´ın
Rabbıdır.
Elif, Lam,
Ra. Bunlar hikmetli kitabın
ayetleridir.
İçlerinden
bir adama: İnsanları
uyar ve
iman
edenlere
Rabbları
katında
yüksek
bir makam olduğunu
müjdele,
diye vahyettiğimiz
insanların
tuhafına
mı gitti ki
kafirler:
Bu, apaçık bir
büyüdür,
dediler.

Al- Gerçek şu ki, Doğrusu
=إِ َّنşüphesiz = َربَّ ُك ُمsizin Rabbiniz Rabbiniz
lah, gökleri sizin Rabbi- sizin
ve yeri altı niz, gökleri Rabbınız,
َّ =Allah’tır َ َخلَق..=الَّذِيyaratan
ُاّٰلل
günde ya- ve yeri altı gökleri ve
rattı; sonra evrede yara- yeri altı
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
Arş´a kurul- tan, sonra da günde yaض
du, her işi kudret ve
ratıp sonَ = َو ْاْل َ ْرve yeri  ِست َّ ِة..=فِيaltı
tasarlıyor ve egemenlik ra Arş´a
=أَيَّامgünde =ث ُ َّمsonra
çekip çeviri- makamına hükmeyor. O, izin geçip varlığı den Al=ا ْست َ َو ٰىkuşatan
vermedikçe yöneten Al- lah´tır. İşi
hiç kimse lah'tır. O'nun düzenler.
 ْال َع ْر ِش..علَى
َ =Arş’ı
aracılık (şe- izni olmadık- İzni olfaat) ede- ça, araya gi- madıktan
َ
ْ
=يُدَبِ ُرdüzene koyan =اْل ْم َرişleri
mez. İşte rip kayıracak sonra
budur Rab- kimse yoktur. kimse şe= َماyoktur = ِم ْنkimse
biniz olan İşte böyledir faat edeAllah; o
sizin Rabbi- mez. İşte
ش ِفيع
َ =şefaat edecek
halde O´na niz: öyleyse Rabbınız
بَ ْع ِد.. ِم ْن..=إِ َّلdışında =إِ ْذنِ ِهO’nun izni kulluk edi- (yalnızca) Allah buniz; bunlar O'na kulluk dur. O´na
= ٰذَ ِل ُك ُمişte budur ُاّٰلل
َّ =Allah
üzerine dü- edin: artık
kulluk
şünüp ders bunu (iyice) edin.
= َربُّ ُك ْمRabbiniz olan
almaz mısı- aklınızda
Öğüt dinnız?
tutmayacak
lemez
ُ=فَا ْعبُد ُوهO’na kulluk edin
mısınız?
misiniz?
َ
َّ
َ
َتَذك ُرون..=أفَ ََلDüşünüp öğüt almaz mıs
..
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Sonunda Hepiniz top= ِإلَ ْي ِهO’nadır = َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşü
hepiniz
luca O'na
O´na
dönedöneceksi= َج ِميعًاhepinizin َ= َو ْعدvaadi
ceksiniz. Bu niz: bu Alِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقًّاgerçektir ُ= ِإنَّهO’dur Allah´ın ke- lah'ın, ger,,

Hepinizin
dönüşü
O´nadır.
Allah´ın
vaadi
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ُ =يَ ْبدَأilk kez başlatan َ= ْالخ َْلقyaratmayı sinlikle ger- çekleşmesi haktır.
çekleşecek kaçınılmaz Doğrusu
bir vaadidir. olan sözü- O, yarat=ث ُ َّمsonra
O, iman
dür, çünkü O maya
edip
iyi
(insanı) bir başlar,
ُ=يُ ِعيدُهyeniden dirilişi gerçekleştiren
ameller iş- kere yarattık- sonra
leyenleri
tan sonra
iman edip
ي
َ = ِليَ ْج ِزkarşılıklarını vermek üzere
adalet uya- buna sonuna iyi amel
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينiman edip
rınca ödül- kadar devam işleyenlelendirmek ediyor ki,
re adaletع ِملُوا
َ = َوameller işleyenlerin
için insanla- imana erişip le karşılık
rı önce hiç iyi ve yararlı vermek
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الsalih
yoktan ya- işler, eylem- için onu
ratır, sonra ler ortaya
tekrar
ْ
ْط
ِ = ِبال ِقسadaletli bir şekilde
da onları
koyanları
eder. Küf َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينinkâr edenler için de yeniden di- adaletle redenlere
riltir. Kâfirle- ödüllendirsin. de; küfrere gelince, Hakkı inkara der olma=لَ ُه ْمvardır =ش ََرابbir içecek
gerçekleri yeltenenleri larından
 َح ِميم,,= ِم ْنkaynar sudan
inkâr ettikle- ise, hakkı
dolayı
rinden dola- inat ve ısrar- kaynar
عذَاب
َ = َوve bir azap =أ َ ِليمacıklı
yı onları
la reddetme- sudan bir
kaynar sıvı- lerinden ötü- içki ve
= ِب َماdolayı
dan oluş- rü yakıcı bir elem vemuş bir içki umutsuzluk rici bir
ْ
ُ
َيَكف ُرون,,= َكانُواinkârlarından
ile acıklı bir içkisi ve can azab var,,
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dır.

الَّذِي..= ُه َوO’dur = َج َع َلyapan
َّ =الgüneşi ضيَا ًء
س
ِ =bir ışık
َ ش ْم
= َو ْالقَ َم َرve ayı ورا
ً ُ=نbir nur
ُ= َوقَد ََّرهve düzenleyen
َاز َل
ِ = َمنbelli menzillere göre
= ِلت َ ْعلَ ُمواbilmeniz için َعدَد
َ =sayısını
َالسنِين
ِ =yılların
اب
َ س
َ = َو ْال ِحve hesabını
َ َخلَق..= َماyaratmamıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
ٰ
=ذَ ِل َكbütün bunları =إِ َّلdışında
ق
ِ = ِب ْال َحhak olmak
ص ُل
ِ َ=يُفetraflıca açıklıyor
ت
ِ = ْاْليَاayetlerini
= ِلقَ ْومbir topluluk için َ=يَ ْعلَ ُمونbilen

azap bek- yakıcı bir
lemektedir. azap beklemektedir.
O, güneşi Güneşi parışık kaynağı lak bir ışık
ve ayı ay- (kaynağı) ve
dınlık yaptı; ayı aydınlık
yılların sa- kılan, ve yılyısını ve
ların sayısını
vakitlerin
bilesiniz,
hesabını bi- (zamanı) öllesiniz diye, çebilesiniz
ay için farklı diye ona evdoğuş nok- reler koyan
taları belir- O'dur. Bunlaledi. Allah rın hiç birini
bunları mut- Allah bir anlaka bir ger- lam ve
çeğe, bir
amaçtan
sebebe da- yoksun yayalı olarak ratmış değilyarattı. O dir. (Allah),
bilen kimse- bilmek istelere ayetle- yen bir toplurini ayrıntılı luk için ayetbiçimde an- lerini ayrıntılı
latır.
olarak (işte
böyle) açıklıyor:

=إِ َّنşüphesiz
ْ ,,=فِيardarda gelmesinde
ف
ِ اختِ ََل
=اللَّ ْي ِلgece ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüzün
َ َخلَق,,= َو َماyarattıklarında ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
= َْليَاتayetler vardır
= ِلقَ ْومbir topluluk için َ=يَتَّقُونsakınan

Gece ile
gündüzün
birbirini kovalamasında ve Allah´ın gökler ile yerde
yarattığı
varlıklarda,
O´ndan
korkan kimseler için
birçok ibret
dersleri
vardır.

Gece ile
gündüzün
değişmesinde; Allah´ın
göklerde
ve yerde
yarattıklarında, sakınan bir
kavim için
ayetler
vardır.

=إِ َّنşüphesiz
َيَ ْر ُجون.. َل.. َ=الَّذِينummayan
= ِلقَا َءنَاbize kavuşmayı
ضوا
ُ = َو َرve razı olan
ِ=بِ ْال َحيَاةhayatına =الدُّ ْنيَاdünya
ْ = َوve gönüllerini kaptıranlar
اط َمأَنُّوا
= ِب َهاona  ُه ْم.. َ= َوالَّذِينve olanlar
آيَاتِنَا..ع ْن
َ =bizim ayetlerimizden
َ=غَافِلُونgafil

Bizimle karşılaşacaklarını beklemeyenler,
dünya hayatından
hoşnut olup
bu hayatla
yetinenler
ve ayetlerimizin farkında olmayanlar var
ya;
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=أُو ٰلَ ِئ َكişte bunların
= َمأ ْ َوا ُه ُمvaracakları yer
ار
ُ َّ=النcehennemdir =بِ َماkarşılık
َ َي ْك ِسبُون,,= َكانُواkazandıklarına
,,

İşte bunların varacakları yer, işlediklerinin
karşılığı olarak cehennemdir.

,,

,,
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Çünkü, gerçekten de,
geceyle gündüzün ardarda gelmesinde ve Allah'ın
göklerde ve
yerde yarattığı her şeyde, O'na karşı sorumluluk
bilinci taşıyan bir toplum için mutlaka işaretler
vardır!
Beri yandan,
er geç Bizim
karşımıza çıkacaklarına
inanmayıp
kendilerini bu
dünya hayatıyla hoşnut
kılmaya çalışanlara,
onun ötesini
gözetmeyenlere ve (böylece) Bizim
ayetlerimizi
umursamayanlara gelince:
yapageldikleri (bütün o
kötülüklerden) ötürü
onların varacağı yer
ateştir.

edip (Ama), doğ= ِإ َّنşüphesiz آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edip İman
iyi ameller rusu, imana
işleyenlere erişip doğru
ع ِملُوا
َ = َوve ameller işleyenleri
gelince,
ve yararlı işRabbleri
onler yapanlara
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الsalih
ları imanları gelince, Rab=يَ ْهدِي ِه ْمdoğru yola iletir = َربُّ ُه ْمRableri sayesinde leri imanladoğru yola rından dolayı
= ِبإِي َما ِن ِه ْمimanları dolayısıyla
iletir, nimet onları doğru
cennetlerin- yola eriştir=ت َ ْج ِريakar
de onların mektedir.
altlarından (Ahirette)
ت َ ْح ِت ِه ُم..= ِم ْنonların altlarından
nehirler
nimetlerle
akar.
dolu hasbahَ
ار
ُ = ْاْل ْن َهırmaklar
çelerde onların ayakları
َّ
ت
ا
ن
ج
..
ي
ف
=cennetlerinde
ِ َ ِ
altında dereler, ırmaklar
=النَّ ِع ِيمnaim
..

..

..

..

..

..

..

..

10.
10

=دَع َْوا ُه ْمonların duaları =فِي َهاorada
س ْب َحان ََك
ُ =senin şanın pek yücedir
=اللَّ ُه َّمEy Allah’ım
= َوتَ ِحيَّت ُ ُه ْمve dilekleri de
=فِي َهاaralarındaki س ََلم
َ =Selâm’dır
آخ ُر
ِ = َوsonu ise =دَع َْوا ُه ْمdualarının
ِ َّ ِ =Allah’a
ُ  ْال َح ْمد,,=أ َ ِنhamdolsun’dur ّٰلل
ب
ِ = َرRabbi َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Onların
oradaki
çağrıları,
«Allah´ım,
sen noksan
sıfatlardan
uzaksın»
birbirlerine
yönelik iyilik
dilekleri,
«selâm» ve
son çağrıları da,
«Alemlerin
Rabbi olan
Allah´a
hamdolsun»

çağıldayacaktır;
orada (o
mutluluk makamında) onlar Ey Allahım! sınırsız
kudret ve izzetinle ne
yücesin! diye
çağrışırlar;
ve onlara,
Size selam
olsun diye
karşılık verilir; bunun
üzerine onlar
da son söz
olarak: Bütün

Güneşi
ziya ayı
nur yapan, yılların sayısını ve
hesabı
bilmeniz
için aya
konak
yerleri
düzenleyen
O´dur. Allah, bunları ancak
hak ile
yaratmıştır. Bilen
insanlar
için ayetlerini
uzun
uzadıya
açıklar.

Muhakkak ki Bize kavuşmayı
ummayanlar,
dünya
hayatından hoşnud olup
ona bağlananlar
ve ayetlerimizden
habersiz
bulunanlar;
İşte kazanır olduklarından dolayı onların
varacakları yer,
cehennemdir.
Muhakkak ki
iman edip
salih
amellerde
bulunanları;
Rabbları
imanlarına karşılık doğru
yola eriştirir.
Na´im
cennetlerinde altlarından
ırmaklar
akar.
Oradaki
duaları:
Münezzehsin Allah´ım;
dirlik temennileri:
Selam sizedir; dualarının
sonu ise:
Hamd
alemlerin
Rabbı
olan Allah´a
mahsus-
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= َولَ ْوeğer =يُ َع ِج ُلacele verseydi
َّ =Allah اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ُاّٰلل
َّ =الkötülüğü
ش َّر
=ا ْستِ ْع َجالَ ُه ْمacele istemeleri gibi
=بِ ْال َخي ِْرiyiliği
ي
ِ ُ=لَقhemen bitmiş olurdu
َ ض
= ِإلَ ْي ِه ْمonların =أ َ َجلُ ُه ْمsüreleri
=فَنَذَ ُرböyle bırakırız
َيَ ْر ُجون.. َل.. َ=الَّذِينummayanları
= ِلقَا َءنَاbize kavuşmayı
ُ ..=فِيtaşkınlıkları içinde
ط ْغ َيا ِن ِه ْم
َ=يَ ْع َم ُهونbocalar bir halde

Allah, insanlara iyiliği istedikleri çabuklukta kötülüğü
verseydi,
süreleri
hemen bitirilirdi. Oysa
biz, bizimle
karşılaşacaklarını
beklemeyenleri azgınlıkları
içinde debelenmeye bırakırız.

س
َّ  َم,,= َو ِإذَاdokunduğunda
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana =الض ُُّّرbir darlık
عانَا
َ َ=دbize dua eder
= ِل َج ْن ِب ِهyan yatarken =أ َ ْوveya
=قَا ِعدًاotururken =أ َ ْوyahut
=قَائِ ًماayakta =فَلَ َّماancak
ش ْفنَا
َ = َكgiderdiğimizde ُع ْنه
َ =ondan
ُ =darlığını = َم َّرhareket eder
ُض َّره
= َكأ َ ْنgibi عنَا
ُ يَ ْد,,=لَ ْمbize dua etmemiş
ضر
ُ ,,= ِإلَ ٰىdarlıktan dolayı
ُ سه
َّ = َمkendisine dokunmuş olan
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
َ= ُزيِنsüslü gösterilmiştir
َ= ِل ْل ُمس ِْرفِينaşırıya gidenlere
َيَ ْع َملُون,, َكانُوا,,= َماyaptıkları

İnsanın başına bir sıkıntı gelince
yatarken,
otururken
ve ayaktayken bize
yalvarır.
Fakat sıkıntısını giderdiğimizde
başına gelen sıkıntıdan dolayı
bize hiç yalvarmamış
gibi olur. İşte ölçüyü
aşanlara, işledikleri kötülükler böylesine güzel
gösterildi.
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Sizden önأ َ ْهلَ ْكنَا..= َولَقَ ْدhelak ettik
ceki nice
kuşakları,
ْ
ُ
َ=الق ُرونnice nesilleri
peygamberleri kendileقَ ْب ِل ُك ْم..= ِم ْنsizden önce
rine açık
َ ..=لَ َّماhaksızlık ettiklerinden
ظلَ ُموا
gerçekler
getirmişler= َو َجا َءتْ ُه ْمkendilerine geldiği halde
ken, zalimce davranaسلُ ُه ْم
ُ = ُرpeygamberleri
rak iman
etmeye yaْ
ت
ِ = ِبال َب ِينَاapaçık delillerle
naşmadıklaُ
ُ
َ
ْؤ
 ِليُ ِمنوا..كانوا..= َو َماve iman etmeyece rıtik.içinİşteyoketbiz
ٰ
ağır
suçlu
َ
kleri için ك
َ = َكذ ِلişte böyle
toplumları
böyle ceza=ن َْج ِزيcezalandırırız
landırırız.
= ْالقَ ْو َمtopluluğunu
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlular
..
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=ث ُ َّمsonra = َجعَ ْلنَا ُك ْمsizi kıldık
ف
َ ِ=خ َََلئhalifeler
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzüne
 َب ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنonların ardından
ُ = ِلنَ ْنgörmek için ْف
ظ َر
َ = َكيneler
َ=ت َ ْع َملُونyapacağınızı

Sonra nasıl
davranacağınızı görelim diye sizi
onların yerine geçirerek yeryüzünde
egemen kıldık.

تُتْلَ ٰى..= َو ِإذَاokunduğunda
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آ َياتُنَاayetlerimiz
=بَ ِينَاتapaçık bir şekilde =قَا َلderler
َيَ ْر ُجون.. َل.. َ=الَّذِينummayanlar
= ِلقَا َءنَاbize kavuşmayı ت
ِ ْ=ائgetir
َ =başka
= ِبقُ ْرآنbir Kur’an غي ِْر
= ٰ َهذَاbundan =أ َ ْوveya
ُ=بَد ِْلهbunu değiştir =قُ ْلde ki
ُ  َي ُك..= َماsözkonusu olamaz
ون
= ِليbenim ُ أُبَ ِدلَه..=أ َ ْنonu değiştirmem
نَ ْف ِسي..اء
ِ َتِ ْلق..= ِم ْنkendiliğimden
أَت َّ ِب ُع..= ِإ ْنben uyuyorum = ِإ َّلancak
يُو َح ٰى..= َماvahyedilene ي
َّ َ= ِإلbana
=إِنِيşüphesiz ben َاف
ُ =أَخkorkarım
ُصيْت
َ ..= ِإ ْنkarşı gelirsem
َ ع

Onlara açık
anlamlı
ayetlerimiz
okunduğunda, bizimle karşılaşacaklarını beklemeyenler sana,
«bundan
başka bir
Kur´an getir
ya da onu
değiştir»
dediler. Onlara de ki;
«Onu kendiliğimden
değiştirmem
sözkonusu
değildir.
Ben sadece
bana vahyolunan
mesaja uyarım. Eğer
Rabbime
karşı gelirsem büyük

,,

,,

,,

,,

10.
15

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

övgüler,
alemlerin
Rabbi olan
Allah'a özgüdür! derler.
(İmdi), eğer,
onların iyilik
(olarak gördükleri şeyin
kendilerine)
ulaşmasını
aceleyle istedikleri gibi,
Allah da insanlara (günahları yüzünden hak
ettikleri) şerri
tezelden verseydi, onların
sonu çarçabuk gelmiş
olurdu! Ama
Biz, Bizimle
ergeç karşılaşacaklarına
inanmayanları o kurumlu azgınlıkları
içinde körcesine bocalayıp dururlarken kendi
hallerine bırakırız.
Zaten, insanın başına
bir sıkıntı gelince yan yatarken de,
oturup kalkarken de
Bize yalvarıp
yakarır; ama
ne zaman ki
sıkıntısını gideririz, başına gelen sıkıntıdan
kendisini kurtaralım diye
sanki Bize
hiç yalvarıp
yakarmamış
gibi (nankörce) davranmaya devam
eder! Kendi
güçlerini boşa harcayan
(budala)lara,
yapıp ettikleri
işte böyle
güzel görünür.
Ve gerçek şu
ki, sizden
önce, kendilerine gönderilen peygamberler
onlara hakkın apaçık
delillerini getirdikleri halde (inat ve
ısrarla) zulüm (ve kötülük) yapmaya
devam ettikleri zaman,
nice nesilleri
yok ettik;
çünkü onlar
(bu delillere
ya da peygamberlere)
inanmayı
reddettiler.
Biz işte böyle
cezalandırırız, günaha
gömülüp giden toplumları.
Ve derken
sizi yeryüzünde onların ardılları
kıldık ki nasıl
davranacağınıza bakıp
değerlendirelim.

Ve (hal böyleyken:) ne
zaman ayetlerimiz bütün
açıklığıyla
kendilerine
okunup ulaştırılsa, o Bizim huzurumuza çıkacaklarına
inanası gelmeyen kimseler, Bize
bundan başka bir söylem/bir öğreti
getir; ya da
bunu değiştir
diyecek olurlar. (Ey Peygamber) de
ki: Onu kendiliğimden
değiştirmem
olacak şey
değil; ben
ancak bana
vahyedilene

İbn Kesir

dur.

Eğer Allah insanlara hayrı
çarçabuk
istedikleri
gibi, şerri
de süratle
verseydi,
süreleri
hemen
bitmiş
olurdu. İşte Biz, Bize kavuşmayı
ummayanları
böyle azgınlıkları
içinde
bocalamaya terkederiz.

İnsan bir
sıkıntıya
düşünce;
yan gelip
yattığı
veya
ayakta
bulunduğu anlarda Bize
yalvarıp
yakarır.
Biz, sıkıntısını giderince
de; karşılaştığı sıkıntıdan
ötürü Bize hiç
yalvarmamışa
döner.
Böylece
aşırı gidenlere
işledikleri
hoş görünür.
Andolsun
ki; sizden
önce nice
nesilleri
zulmettikleri zaman helak ettik.
Peygamberleri
onlara
apaçık
delillerle
geldikleri
halde, onlar inanmamışlardı. İşte
Biz, suçlu
kavmi
böyle cezalandırırız.

Sonra onların ardından
sizi, nasıl
davranacağınıza
bakmak
için yeryüzünde
onların
yerine getirdik.
Ayetlerimiz onlara açık
açık okununca;
Bizimle
karşılaşmayı
ummayanlar:
Bundan
başka bir
Kur´an
getir veya
bunu değiştir, dediler. De
ki: Onu
kendiliğimden
değiştirmem olmaz.
Ben, ancak bana
vahyolunana uyarım. Ben,
Rabbıma

Kelime Meali

= َر ِبيRabbime اب
َ َ عذ
َ =azabından
= َي ْومbir günün ع ِظيم
َ =büyük
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=قُ ْلde ki شَا َء,,=لَ ْوdileseydi
َّ =Allah ُتَلَ ْوتُه,,= َماbunu okumazdım
ُاّٰلل
علَ ْي ُك ْم
َ =size
أَد َْرا ُك ْم,,= َو َلve size hiç bildirmezdi
= ِب ِهbunu ْ=فَقَدelbette ُ=لَ ِبثْتgeçirdim
=فِي ُك ْمsizin aranızda
ع ُم ًرا
ُ =belli bir ömür
قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنdaha önce
َت َ ْع ِقلُون,,=أَفَ ََلhiç düşünmüyor musunuz
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ْ َ =أdaha zalim
=فَ َم ْنkim olabilir? ظ َل ُم
ا ْفت َ َر ٰى..= ِم َّم ِنuydurandan
ِ َّ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
علَى
َ =karşı اّٰلل
=أ َ ْوyahut ب
َ َّ= َكذyalanlayandan
= ِبآ َيا ِت ِهO’nun ayetlerini ُ= ِإنَّهşüphesiz
يُ ْف ِل ُح..= َلkurtuluşa eremezler
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlular
..

..

..

..

..

10.
18

َ= َو َي ْعبُدُونibadet ediyorlar
ِ َّ =Allah’ı
ُون
ِ د,,= ِم ْنbırakıp اّٰلل
= َماşeylere
ض ُّر ُه ْم
ُ َي,,= َلbir zararı olmayan
يَ ْن َفعُ ُه ْم,,= َو َلve yararı olmayan
َ= َو َيقُولُونve diyorlar ki
= ٰ َهؤ َُل ِءbunlar
ُ =bizim şefaatçilerimizdir
شفَ َعا ُؤنَا
ِ َّ =Allah =قُ ْلde ki
َ= ِع ْندkatında اّٰلل
َ=أَتُن َِبئُونbildiriyor musunuz?
اّٰلل
َ َّ =Allah’a =بِ َماbir şeyi
 َي ْعلَ ُم,,= َلbilmediği
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,= ِفيgöklerde
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,فِي,,= َو َلve yerde
ُس ْب َحانَه
ُ =O münezzehtir
= َوتَ َعالَ ٰىve yücedir
َيُ ْش ِر ُكون,,ع َّما
َ =ortak koştuklarından
,,

,,

,,
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َ َكان..= َو َماidi اس
ُ َّ=النinsanlar
= ِإ َّلsadece ً=أ ُ َّمةümmet
ً احدَة
ِ = َوbir tek
ْ َ=فsonradan ayrılığa düştüler
اختَلَفُوا
= َولَ ْو َلeğer olmasaydı = َك ِل َمةbir takdir
ْ َس َبق
ت
َ =önceden belirlenmiş
 َربِ َك..= ِم ْنRabbin tarafından
ي
ِ ُ=لَقkesin hüküm verilirdi
َ ض
= َب ْينَ ُه ْمaralarında =فِي َماşeylerde
َيَ ْخت َ ِلفُون..=فِي ِهayrılığa düştükleri
..
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َ= َويَقُولُونdiyorlar
أ ُ ْن ِز َل,,=لَ ْو َلindirilse ya علَ ْي ِه
َ =ona
=آ َيةbir mucize  َر ِب ِه,,= ِم ْنRabbinden
=فَقُ ْلde ki =إِنَّ َماancak ْب
ُ = ْالغَيgayb
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır =فَا ْنت َ ِظ ُرواbekleyin
= ِإنِيben de = َم َع ُك ْمsizinle birlikte
َ ْال ُم ْنت َ ِظ ِرين,, َ= ِمنbekleyenlerdenim
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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günün aza- uyarım. Babından kor- kın, (bu kokarım.»
nuda) Rabbime baş
kaldıracak
olursam,
dehşet veren
o (Büyük)
Gün (gelip
çattığında)
azabın (beni
bulmasın)dan korkarım!
De ki;
De ki: Allah
«Eğer Al- (başka türlülah´ın dileği sünü) dilebu yolda
seydi, size
olmasaydı, bu (ilahi kebu Kur´an´ı lamı) okuyup
size oku- duyurmazmazdım,
dım; O da sihatta Allah ze ulaştırsizi ondan mazdı onu.
hiç haber- Gerçek şu ki,
dar etmez- bu (vahiy
di, bundan bana gelönce ara- mezden) önnızda bir
ce bir ömür
ömür yaşa- boyu aranızdım, hiç dü- da bulunşünmüyor dum: öyleymusunuz?» se, yine de
aklınızı kullanmayacak
mısınız?
Allah´a ya- Hem, kendi
lan yakış- uydurduğu
tırmalar ya- yalanları Alpandan ya lah'a yakıştıda O´nun ran ya da
ayetlerini O'nun ayetleyalanlayan- rini yalanlalardan daha yan kimsezalim kim den daha zaolabilir? Hiç lim kim olabikuşkusuz lir? Doğrusu,
ağır suçlular (böyle yapaiflah olmaz- rak) günaha
lar.
gömülüp giden kimseler
kurtuluşa asla erişemeyeceklerdir;
Onlar Alve (ne de)
lah´ı bıraka- Allah'la berak kendile- raber, kendirine ne za- lerine ne bir
rar ve ne de yarar ne de
yarar do- zarar verebikunduralecek dumayan put- rumda olmalara tapıyor- yan şeylere
lar ve «Bun- veya varlıklalar Allah ka- ra kulluk edip
tında bizim (kendi kendiaracılarılerine), Bunmızdır» di- lar bizim Alyorlar. On- lah katındaki
lara de ki; kayırıcıları«Göklerde mızdır diyen
ve yerde Al- (kimse)ler!..
lah´ın bil- De ki: Gökmediği bir lerde ve yerşeyi mi
de Allah'ın
O´na haber bilmediği bir
veriyorsu- şeyi mi O'na
nuz? Allah haber verebionların koş- leceğinizi
tukları or- sanıyorsutaklardan nuz? (Yoo,)
uzak ve yü- kudret ve
cedir.
egemenliğinde sınırsız
olan O'dur,
ve insanların
O'na, ilahlığında ortak
yakıştırdıkları
her şeyden
sonsuzcasına yücedir.
Tüm insan- Ve (bil ki,)
lar tek bir bütün insanümmetten lık sadece bir
ibaretti,
tek topluluk
sonra görüş halindeydi,
ayrılığına ama sonradüştüler.
dan ayrı göEğer Rab- rüşleri bebinin daha nimsemeye
önce kesin- başladılar.
leşmiş bir Şayet (bu
kararı olkonuda)
masaydı, Rabbinin kaanlaşmazlı- tında önceğa düştükle- den belirri konularda lenmiş bir kaaralarında rar olmasayhemen hü- dı düştükleri
küm verilir- bütün bu aydi.
rılıklar (daha
başlangıçta)
çözümlenmiş
olurdu.

karşı gelirsem;
büyük bir
günün
azabından korkarım.

Bir de «Ona
Rabbinden
daha başka
bir âyet indirilse ya!»
diyorlar. De
ki: «Gaybı
bilmek ancak Allah´a
mahsustur,
bekleyiniz
bakalım,
ben de sizinle beraber bekleyeceğim
şüphesiz.»

İmdi (hakkı
inkar edenler): Ona niçin Rabbinin
katından
mucizevi bir
alamet indirilmiyor? deyip duruyorlar. O halde,
(onlara) de
ki: İnsanoğlunun görüp
algılayamayacağı şeylerin bilgisi ancak Allah'a
özgüdür. Öyleyse, bekleyin (O'nun

De ki: Allah dileseydi;
ben, onu
size
okumazdım. Ve
size hiç
bildirmezdim.
Daha önce yıllarca aranızda bulundum.
Hiç düşünmüyor
musunuz?

Allah´a
karşı yalan uyduran veya
ayetlerini
yalanlayanlardan
daha zalim kim
olabilir?
Suçlular
muhakkak ki felaha ermezler.

Onlar Allah´ı bırakarak;
kendilerine fayda
da, zarar
da vermeyen
şeylere
taparlar.
Bunlar,
Allah katında bizim şefaatçılarımızdır,
derler. De
ki: Siz, Allah´a göklerde ve
yerde
bilmediği
bir şey mi
bildiriyorsunuz?
Allah, onların ortak
koşmalarından
münezzeh ve
yücedir.

İnsanlar
tek bir
ümmetten
başka bir
şey değildir.
Sonradan
ayrılığa
düştüler.
Eğer
Rabbından daha
önce bir
söz geçmemiş
olsaydı;
ayrılığa
düştükleri
şeyler
hakkında
hüküm
çoktan
verilmiş
olurdu.
Ona
Rabbından bir
ayet indirlmeli
değil
miydi?
derler. De
ki: Gayb;
ancak Allah´a aittir. Bekleyin, doğrusu ben
de sizinle
birlikte
bekleyenlerdenim.

Kelime Meali
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= َو ِإذَاzaman =أَذَ ْقنَاtattırdığımız
اس
َ َّ=النinsanlara ً= َر ْح َمةgenişlik
بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra ض َّرا َء
َ =bir darlıktan
ستْ ُه ْم
َّ = َمkendilerine dokunan
= ِإذَاhemen  َم ْكر..=لَ ُه ْمhileleri vardır
=فِيhakkında =آيَاتِنَاayetlerimiz
=قُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ=أَس َْرعdaha hızlıdır
= َم ْك ًراdüzen kurmada =إِ َّنşüphesiz
سلَنَا
ُ = ُرelçilerimiz
َ=يَ ْكتُبُونyazmaktadırlar
َت َ ْم ُك ُرون..= َماsizin hilelerinizi

İnsanların
başlarına
gelen sıkıntılardan
sonra kendilerine bir
rahmet, bir
rahatlık tattırdığımızda
bakarsın ki,
ayetlerimize
karşı hemen tuzak
kurarlar.
Onlara de
ki; «Allah
sizden daha
çabuk tuzak
kurar, güvenlik elçilerimiz kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.»

الَّذِي,,= ُه َوO’dur
س ِي ُر ُك ْم
َ ُ=يsizi gezdiren
 ْالبَ ِر,,=فِيkarada = َو ْالبَ ْح ِرve denizde
= َحت َّ ٰىhatta = ِإذَاzaman
= ُك ْنت ُ ْمolduğunuz  ْالفُ ْل ِك,,= ِفيgemide
َ= َو َج َريْنyürüttüğü =بِ ِه ْمbununla
َ =tatlı
=بِ ِريحbir rüzgârın ط ِيبَة
= َوفَ ِر ُحواve neşelendikleri sırada
= ِب َهاonların bununla
= َجا َءتْ َهاbirden çıkıp = ِريحbir fırtına
اصف
ِ ع
َ =sert
= َو َجا َء ُه ُمve geldiğinde
= ْال َم ْو ُجdalgalar  ُك ِل,,= ِم ْنher
= َم َكانyönden
َ = َوve kanaat getirdiklerinde
ظنُّوا
=أَنَّ ُه ْمmuhakkak
َ =أ ُ ِحيher yönden kuşatıldıklarına
ط
= ِب ِه ْمkendilerinin
ع ُوا
َ َ=دdua etmeye başlarlar
اّٰلل
ِ = ُم ْخ ِلhas kılarak
َ َّ =Allah’a َصين
ُ=لَهO’na َ=الدِينdini =لَئِ ْنeğer
=أ َ ْن َج ْيتَنَاbizi kurtarırsan
 ٰ َه ِذ ِه,,= ِم ْنbundan =لَنَ ُكون ََّنolacağız
َّ ال,, َ= ِمنşükredenlerden
َشا ِك ِرين

Sizi karada
yürüten ve
denizde
yüzdüren
Allah´tır. Bir
gemide olduğunuzu,
hoş bir meltemin yolcuları götürdüğünü ve
herkesin
bunun hazzını yaşadığını düşününüz. Tam
o sırada
geminin bir
kasırga ile
karşılaştığını yolcuların
her taraftan
dalgalarla
sarıldıklarını
ve çepeçevre kuşatıldıklarını
sandıkları
zaman, sırf
Allah´ın dinine inanan
samimi bir
bağlılıkla
O´na şöyle
yalvarırlar;
«Eğer bizi
bu tehlikeden kurtarırsan kesinlikle şükredenlerden
olacağız.»

أ َ ْن َجا ُه ْم..=فَلَ َّماkurtardığında ise
= ِإذَاhemen = ُه ْمonlar
َ= َي ْبغُونtaşkınlık etmeye başlarlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ق
ِ  ْال َح..= ِب َغي ِْرhaksız yere أَيُّ َها..=يَاEy
اس
ُ َّ=النinsanlar = ِإنَّ َماgerçekte
=بَ ْغيُ ُك ْمsizin taşkınlığınız
علَ ٰى
َ =aleyhinize olan =أ َ ْنفُ ِس ُك ْمkendi
ع
َ = َمتَاgeçici zevkleridir
= ْال َح َيا ِةhayatının =الدُّ ْن َياdünya
=ث ُ َّمsonra =إِلَ ْينَاbizedir
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz
=فَنُن َِبئ ُ ُك ْمve size bildiririz
َتَ ْع َملُون.. ُك ْنت ُ ْم..=بِ َماne yaptığınızı

Fakat Allah
kendilerini
bu zor durumdan kurtarır kurtarmaz hemen
yeryüzünde
haksız yere
taşkınlıklara
dalarlar. Ey
insanlar,
yapacağınız
taşkınlıklar
aslında
kendi aleyhinizedir, bu
yolla geçici
dünyanın
yararını elde edersiniz, ancak
sonra bize
dönersiniz,
biz de yaptıklarınızı
size bir bir
haber veririz.

= ِإنَّ َماancak = َمث َ ُلörneği
ِ= ْال َحيَاةhayatının =الدُّ ْنيَاdünya
= َك َماءsuya benzer
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهindirdiğimiz
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
َ َاختَل
ْ َ=فbirbirine karıştığı =بِ ِهonunla
ط
ُ=نَ َباتbitkilerinin ض
ِ = ْاْل َ ْرyeryüzü
 َيأ ْ ُك ُل,,= ِم َّماyediği اس
ُ َّ=النinsanların
= َو ْاْل َ ْنعَا ُمve hayvanların

Dünya hayatı gökten
indirdiğimiz
su gibidir.
Onunla, insan ve hayvanların yiyerek beslendikleri
nebatlar bol
bol yetişir;
yeryüzü
renk renk,
çeşit çeşit
mahsullerle
süslenir ve
yerin sahip-
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iradesi tecelli
edinceye kadar:) hem,
ben de sizinle bekleyeceğim!
Ve (işte bunun gibi:) ne
zaman kendilerine (bir)
darlık dokunup geçtikten
sonra (bu
tür) insanlara
rahmet(imizden
biraz) tattırsak, hemen
ayetlerimiz
hakkında
asılsız iddialar tasarlamaya başlarlar. De ki: İnce tasarımda
Allah (sizden
çok) daha
tezdir! Dikkat
edin! Bizim
(görünmeyen) habercilerimiz tasarlayıp durduğunuz her
şeyi (inceden
inceye) kaydediyorlar!
Sizi karada
ve denizde
gezdiren
O'dur. Öyle
ki, gemilerle
denize açıldığınızda,
gemilerin elverişli bir
rüzgarın
önünde yolcuları alıp
götürdüğü
zaman (olanları düşünün,) gemidekiler sevinç ve güvenlik içinde
hissederler
kendilerini;
derken bir fırtına yakalar
gemiyi ve
dalgalar her
yandan kuşatır onları,
öyle ki, (ölümün) kendilerini çepeçevre sardığını düşünürler de (o zaman) dinlerine sıkı sıkı
sarılıp yalnızca Allah'a
yönelerek:
Bizi bu (felaketten) kurtarırsan, andolsun ki
şükreden
kimselerden
olacağız! diye yalvarıp
yakarırlar
O'na.
Ne var ki, Allah onları bu
(felaketten)
kurtarır kurtarmaz, hemen yeryüzünde haksız
yere azgınlık
yapmaya koyulurlar! Ey
insanlar!
Yaptığınız
bütün taşkınlıklar döne
dolaşa yine
kendinizi bulacaktır!
(Yalnızca) bu
dünya hayatının (geçici)
doyumları(nı)
gözetiyorsunuz: fakat
(hatırlayın
ki,) sonunda
Bize döneceksiniz ve o
zaman (hayatta) yapıp
ettiğiniz her
şeyi size
(eksiksiz)
haber vereceğiz.
Bu dünyadaki hayatın
örnekçesi
gökten indirdiğimiz yağmurunki gibidir ki onu, insanların ve
hayvanların
beslendiği
yeryüzü bitkileri emer, ta
ki yeryüzü
gözalıcı görkemine kavuşup süslenip bezendiği

İbn Kesir

Kendilerine dokunan sıkıntılardan
sonra insanlara
bir rahmet tattırdığımızda;
hemen
ayetlerimize düzen kurmaya çalışırlar.
De ki:
Düzen
kurmada
Allah en
hızlıdır.
Elçilerimiz de
kurduğunuz düzenleri
hiç şüphesiz
yazmaktadırlar.
Sizi karada ve denizde yürüten
O´dur.
Gemide
bulunduğunuzda
geminin
onları hoş
bir rüzgarla götürdüğünde ve
onunla
sevindiklerinde;
birden
şiddetli
bir kasırga gelip
onları her
taraftan
dalgaların
sardığı ve
çepeçevre kuşatıldıklarını
sandıkları
anda, Allah´ın dinine sarılarak: Bizi
bu tehlikeden
kurtarırsan; andolsun ki,
şükredenlerden
oluruz,
diye O´na
yalvarırlar.

Allah onları kurtarınca;
hemen
yeryüzünde
haksız
yere taşkınlıklara
başlarlar.
Ey insanlar; yaptığınız taşkınlık
aleyhinize, dünya
hayatının
eğlencesidir.
Sonra
dönüşünüz, Bizedir. Biz
de yapmış olduğunuzu
size bildiririz.

Dünya
hayatının
misali;
sadece
gökten
indirdiğimiz su
gibidir.
Onunla,
insan ve
hayvanların yiyerek beslendikleri
bitkiler
bol bol
yetişir;

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َحت َّ ٰىsonuçta = ِإذَاsırada
ت
ِ َ=أ َ َخذalıp ض
ُ = ْاْل َ ْرyeryüzü
= ُز ْخ ُرفَ َهاgüzelliğini
َّ = َوsüslendiği
ْ ازيَّن
َت
َ = َوve sandıkları
ظ َّن
=أ َ ْهلُ َهاsahiplerinin de =أَنَّ ُه ْمgerçekten
َ=قَاد ُِرونkadir olduklarını
علَ ْي َها
َ =bunlara =أَتَاهَاgelir
=أ َ ْم ُرنَاemrimiz =لَي ًَْلgece =أ َ ْوveya
ارا
ً =نَ َهgündüz
=فَ َج َع ْلنَاهَاböylece onları çeviririz
صيدًا
ِ = َحbiçilmiş hale = َكأ َ ْنgibi
َت َ ْغن,,=لَ ْمhiç yokmuş
=بِ ْاْل َ ْم ِسbir gün önce
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
ص ُل
ِ َ=نُفayrıntılı olarak açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْليَاayetlerimizi = ِلقَ ْومtopluluk için
َ=يَت َ َف َّك ُرونdüşünen

leri bütün
bunlara malik olduklarını sandıkları sırada,
geceleyin
veya gündüzün emrimiz geliverir de, orayı
hiçbir şey
bitirmemişe
çeviririz. İşte Biz böylece ayetlerimizi, düşünen insanlar için,
apaçık beyan ederiz.

ve sakinleri
onun üzerinde bütünüyle
egemen olduklarına
inandıkları
zaman, bir
gece vakti
yahut güpegündüz (kıskıvrak yakalayan) hükmümüz iner
ona; ve böylece onu kökünden biçilmişe çeviririz, sanki
dün de yokmuş gibi!
Düşünen insanlar için işte Biz böyle
açık açık ve
ayrıntılı olarak dile getiriyoruz ayetlerimizi!

َّ = َوAllah عو
ُ = َي ْدçağırır
ُاّٰلل
دَ ِار..=إِلَ ٰىyurduna س ََل ِم
َّ =الesenlik
= َو َي ْهدِيve iletir يَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
ص َراط
ِ ..= ِإلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Allah insanları esenlik,
barış yurduna çağırır
ve dilediği
kimseleri
doğru yola
iletir.

(Böyle yapmakla) (bilin
ki) Allah, (insanı) huzur
ve güvenlik
ortamına çağırmakta ve
dileyeni dosdoğru bir yola yöneltmektedir.
İyi ve yararlı
işler yapmakta sebatlı
olanları (karşılık olarak)
daha iyisi ve
ondan da
fazlası beklemektedir.
(Kıyamet
Günü'nde)
onların yüzlerini ne bir
kararma, ne
de bir aşağılanma gölgelemeyecektir:
İşte bunlardır
cennetlikler;
orada ebedi
kalacak olanlar.
Ama kötü işler yapmış
olanlara gelince; kötülüğün karşılığı
kendisi kadar
olacaktır; ve
Allah'a karşı
kendilerini
savunacak
kimseleri olmayacağına
göre (utanç)
ve aşağılanma onları,
sanki yüzlerini kopkoyu
bir gecenin
karanlığı bürümüş gibi,
gölgeleyecek: İşte
bunlardır cehennemlikler;
orada yerleşip kalacak
olanlar...
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iyi
سنُوا
َ أ َ ْح,, َ= ِللَّذِينiyilik edenlere vardır Dünyada
işler yapanlara daha iyi
= ْال ُح ْسن َٰىdaha iyisi
bir karşılık
ve fazlası
= َو ِزيَادَةve fazlası
vardır. Onُ يَ ْره,,= َو َلbürümez
َق
ların yüzlerini ne kara
= ُو ُجو َه ُه ْمonların yüzlerini
leke ve ne
de horlan=قَتَرkaralık ذِلَّة,,= َو َلve aşağılık
mışlık kapOnlar
ٰ
=أُولَئِ َكişte bunlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أehlidirler lar.
cennetlikorada
= ْال َجنَّ ِةcennet = ُه ْمonlar =فِي َهاorada lerdir,
ebedi olarak
kalacaklarَ=خَا ِلد ُونsürekli kalıcıdırlar
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dır.

سبُوا
َ  َك.. َ= َوالَّذِينkazanmış olanlara geli
nce ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötülükler
= َجزَ ا ُءceza verilir سيِئَة
َ =bir kötülüğe
=بِ ِمثْ ِل َهاaynıyla = َوت َ ْر َهقُ ُه ْمve bürür
=ذِلَّةbir aşağılık
لَ ُه ْم..= َماonlar için yoktur
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan
اصم
ِ ع
َ ..= ِم ْنkurtaracak = َكأَنَّ َماgibidir
ْ =أ ُ ْغ ِش َيkaplanmış
ت
َ ِ=قparçalarıyla
= ُو ُجو ُه ُه ْمyüzleri طعًا
اللَّ ْي ِل.. َ= ِمنbir gecenin
ْ = ُمkapkaranlık =أُو ٰلَئِ َكbunlar
ظ ِل ًما
اب
ُ ص َح
ْ َ =أehlidirler ار
ِ َّ=النcehennem
= ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalıcıdırlar

Dünyada
kötülük işleyenlere gelince, her
kötülüklerine karşılığı
kadar ceza
verilir. Yüzlerini horlanmışlık
kaplar. Onları Allah´dan kurtaracak hiç
kimseleri
yoktur. Yüzleri sanki
gecenin kesitleri ile
kaplıdır.
Onlar cehennemliklerdir, orada
ebedi olarak
kalacaklardır.

= َو َي ْو َمo gün
ُ =ن َْحonları biraraya toplarız
ش ُر ُه ْم
= َج ِميعًاtümünü =ث ُ َّمsonra
=نَقُو ُلderiz
أ َ ْش َر ُكوا,, َ= ِللَّذِينortak koşanlara
= َم َكا َن ُك ْمyerlerinize =أ َ ْنت ُ ْمsiz
ُ = َوve ortak koştuklarınız
ش َر َكاؤُ ُك ْم
=فَزَ ي َّْلنَاböylece ayırırız
=بَ ْينَ ُه ْمonları birbirlerinden
= َوقَا َلşöyle derler
ُ =Koştukları ortaklar
ش َر َكا ُؤ ُه ْم
 ُك ْنت ُ ْم,,= َماsiz değildiniz = ِإيَّانَاbize
َ=ت َ ْعبُد ُونibadet ediyor

O gün insanların
hepsini biraraya toplarız da sonra
bize ortak
koşanlara,
«Siz ve koştuğunuz ortaklar olduğunuz yerde kalınız»
deriz. Sonra
onları birbirinden ayırırız. O zaman bize
ortak koşulan putlar,
ortak koşanlara şöyle derler:
«Siz bize
tapmıyordunuz.»
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Çünkü, bir
gün onların
hepsini bir
araya toplayacağız ve
(hayattayken) Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlara: Siz ve
Allah'a ortak
koştuğunuz o
şeyler, (o
varlıklar ve
güçler, hepiniz) olduğunuz yerde
kalın! diyecek ve böylece onları
birbirinden
ayıracağız.
Ve (o zaman) Allah'a
ortak koştukları kimseler,
(vaktiyle
kendilerine
kul, köle olmuş olanlara): Sizin tapınıp durduğunuz biz
değildik;

İbn Kesir

yeryüzü
renk renk,
çeşit çeşit
masullerle süslenir. Ve
yerin sahibleri bütün bunlara kadir
olduklarını sandıkları sırada; geceleyin veya
gündüzün
emrimiz
geliverirde orayı
hiç birşey
bitirmemişe çeviririz.
Daha dün
birşey
yokmuş
gibi olur.
İşte Biz,
ayetlerimizi düşünen insanlar
için böylece açıklarız.
Ve Allah
selam
yurduna
çağırır ve
dilediğini
dosdoğru
yola iletir.

Güzel
davrananlara
daha güzeli ve
fazlası
var. Onların yüzleri
ne kararır
ne de zilletten kızarır. Onlar cennetin yaranıdırlar.
Orada
temelli
kalacaklardır.

Kötülükleri kazananlara;
kötülükleri kadar
ceza verilir. Onların yüzlerini zillet
bürür. Allah´a karşı onları
savunacak kimse
yoktur.
Yüzleri,
geceden
de kara
bir parçayla örtülmüş
gibidir. İşte bunlar
da ateşin
yaranıdırlar. Orada
temelli
kalacaklardır.
O gün
hepsini
toplarız.
Şirk koşanlara;
Siz ve
koştuğunuz ortaklar yerlerinize, deriz. Artık
onların
arasını
açmışızdır. Ortakları
derler ki:
Bize tapmıyordunuz.

Kelime Meali
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ِ َّ = ِبAllah
=فَ َكفَ ٰىşimdi yeter اّٰلل
ش ِهيدًا
َ =şahit olarak
 َو َب ْي َن ُك ْم..=بَ ْينَنَاsizinle bizim aramızda
= ِإ ْنşüphesiz = ُكنَّاbiz idik
 ِع َبادَتِ ُك ْم..ع ْن
َ =sizin tapınmanızdan
َ=لَغَا ِفلِينhabersiz

Aramızda
şahit olarak
Allah yeterlidir. Gerçekten sizin
bize taptığınızdan haberimiz yoktu.

bizimle sizin
aranızda hiç
kimse Allah'ın yaptığı
gibi şahitlik
yapamaz:
gerçek şu ki,
(bize) tapındığınızın farkında bile
değildik.

Allah, sizinle bizim aramızda
şahid olarak yeter.
Sizin tapınmanızdan
haberimiz
yoktur.

= ُهنَا ِل َكişte orada =تَ ْبلُوhesabını verir
= ُك ُّلher =نَ ْفسcan
ْ َأ َ ْسلَف,,= َماönceden işlemiş olduğunun
ت
= َو ُردُّواve döndürülmüşlerdir
ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىAllah’a
= َم ْو َل ُه ُمmevlaları olan ق
ِ = ْال َحgerçek
ض َّل
َ = َوkaybolmuştur
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden = َماşeyler ise
َيَ ْفت َ ُرون,,= َكانُواuydurdukları

İşte orada
herkes
geçmişteki
her davranışının yararını ve zararını somut
olarak görür, insanların tümü
gerçek sahipleri olan
Allah´a
döndürülürler ve yakıştırdıkları
düzmece
ilahlar yanlarından
kayboluverir.
Onlara de
=de ki
=kimdir?
ki; «Gökten
ve yerden
=sizi rızıklandıran
size rızık
veren kim..
=gökten
dir? Kulak=ve yerden
lara ve gözlere işlerini
=yahut kimdir?
=sahip olan görme yeteneğini kim
=kulaklara
verdi? Ölüden diriyi ve
=ve gözlere
=kimdir?
diriden ölüyü çıkaran
=çıkaran
=diriyi
kimdir? Evrenin işlerini
..
=ölüden
kim çekip
çeviriyor?
=ve çıkaran
=ölüyü
Sana, «Al..
=diriden
=kimdir?
lah» diyeceklerdir. O
=düzene koyan
=işleri
zaman onlara, «Al=diyecekler
=Allah
lah´dan
korkmuyor
=de ki
musunuz?»
..
=öyleyse sakınmıyor musunu de.

O an ve işte
orada herkes
geçmişte yapıp ettiğiyle
sorgulanacak; herkes
Allah'a, O
yüceler yücesi gerçek
sahibine
döndürülecek; onların
boş hayalleri
kendilerini
yüzüstü bırakacaktır.

İşte orada
herkes
önceden
yapmış
olduğunu
bilir. Gerçek mevlaları olan
Allah´a
döndürülürler.
Uydurdukları
şeyler ise
kendilerinden
kaybolup
gider.

قُ ْل
َم ْن
يَ ْر ُزقُ ُك ْم
اء
َّ ِمنَ ال
ِ س َم
ض
ِ َو ْاْل َ ْر
ُيَ ْم ِلك
أ َ َّم ْن
س ْم َع
َّ ال
ار
َو َم ْن
َ ص
َ َو ْاْل َ ْب
ي ُْخ ِر ُج
ي
َّ ْال َح
ت
ِ ِِمنَ ْال َمي
َوي ُْخ ِر ُج
ت
َ ْال َم ِي
َو َم ْن
ِ ِمنَ ْال َحي
يُدَبِ ُر
ْاْل َ ْم َر
َسيَقُولُون
َّ
َ َف
ُاّٰلل
فَقُ ْل
َأَفَ ََل تَتَّقُون

De ki: Sizi
göğün ve yerin ürünleriyle rızıklandıran kimdir?
Yahut kimdir,
işitme ve
görme yetisi
üzerinde
mutlak egemen olan?
Kimdir, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran?
Ve (yine)
kimdir var
olan her şeyi
çekip çeviren? Şüphesiz, diyecekler ki: (Elbette) Allah! Öyleyse, de ki:
Peki, O'na
karşı artık
gereken duyarlığı göstermeyecek
misiniz?
(Hem de)
O'nun, sizin
rabbiniz Allah olduğunu, mutlak ve
nihai hakikat
olduğunu bildiğiniz halde!
Çünkü, hakikat (terk
edildik)ten
sonra, geriye
sapıklıktan
başka ne kalır? Öyleyse,
hakikati nasıl
gözden kaçırabilirsiniz?
Böylece günahkarca
davranmaya
eğilimli olanlar hakkında
Rabbinin sözünün hak
olduğu ortaya çıkmış oldu: Onlar
inanmayacaklar.
De ki: O sizin
tanrılaştırdığınız varlıklar
arasında
(hayatı) yoktan var edip
de sonra onu
tekrar tekrar
yaratan var
mı? De ki:
(Ancak) Allah'tır, (bütün
karmaşıklığıyla hayatı)
yoktan var
eden ve sonra tekrar tekrar yaratan.
Hal böyleyken, nasıl
oluyor da,
yanlış hükmediyorsunuz!
De ki: O sizin
tanrılaştırdığınız varlıklardan hiç sizi hakka eriştiren var mı?
De ki: (Yalnızca) Allah'tır, hakka
eriştiren. Öyleyse, hakka
eriştiren mi
izlenmeye
layıktır, yoksa kendisine
yol gösterilmedikçe bir
başına doğru
yolu bulama-

De ki:
Gökten
ve yerden
size rızık
veren
kimdir?
Kulak ve
gözlere
kim hükmeder?
Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü
de diriden
çıkaran
kimdir?
Her işi
düzenleyen kimdir? Onlar: Allah´tır, diyecekler.
O halde
O´na karşı gelmekten
sakınmaz
mısınız?
de.
İşte gerçek Rabbınız olan
Allah budur. Haktan sonra
dalaletten
başka ne
vardır? O
halde nasıl çevriliyorsunuz?
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İşte gerçek
=فَ ٰذَ ِل ُك ُمişte budur ُاّٰلل
َّ =Allah
Rabbiniz Allah budur.
ُ= َربُّك ُمsizin Rabbiniz olan
Gerçekten
sonra sa= ْال َح ُّقgerçek =فَ َماذَاne vardır?
pıklıktan
başka ne
َ= َب ْعدdışında ق
ِ = ْال َحgerçeğin
var ki? O
=إِ َّلbaşka =الض َََّل ُلsapıklıktan
halde nasıl
gerçekten
َص َرفُون
ْ ُ ت,,=فَأَنَّ ٰىöyleyse nasıl döndürü saptırılıyor,,
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,,

,,
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lüyorsunuz?

sunuz?

= َك ٰذَ ِل َكböylece
ْ َّ= َحقgerçekleşmiş oldu ُ= َك ِل َمتsözü
ت
= َربِ َكRabbinin علَى
َ =hakkındaki
سقُوا
َ َف.. َ=الَّذِينyoldan çıkmışlar
=أَنَّ ُه ْمonlar
َيُؤْ ِمنُون..= َلiman etmezler

Böylece
Rabbinin
yoldan çıkmışlara ilişkin, onların
iman etmeyecekleri
şeklindeki
sözü gerçekleşmiş
oldu.
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Onlara de
=قُ ْلde ki =ه َْلvar mıdır?
ki; «Allah´a
ُ ,,= ِم ْنsizin ortak koştuklarınızd ortak koştuش َر َكائِ ُك ْم
ğunuz putlar içinde,
ْ = َمbir kimse
an ن
yaratma
ُ =يَ ْبدَأilk kez gerçekleştirip
olayını ilk
başta gerَ= ْالخ َْلقyaratma işini =ث ُ َّمsonra
çekleştiren
ve sonra
ُ=يُ ِعيدُهyeniden diriltecek =قُ ِلde ki tekrarlayan
mı?» De
َّ =Allah ُ = َي ْبدَأilk kez gerçekleştirip var
ُاّٰلل
ki; «Allah
yaratma
َ= ْالخ َْلقyaratma işini =ث ُ َّمsonra
olayını ilk
başta gerُ=يُ ِعيدُهyeniden diriltir
çekleştirir,
َتُؤْ فَ ُكون,,=فَأَنَّ ٰىartık nasıl çevriliyorsunu sonra da
,,
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onu tekrarlar. Doğrudan nasıl
saptırılıyorsunuz?»

z?
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Onlara de
=قُ ْلde ki =ه َْلvar mıdır?
ki; «Allah´a
ُش َر َكائِك ْم
ُ ..= ِم ْنsizin ortak koştuklarınızd ortak koştuğunuz putْ = َمbir kimse =يَ ْهدِيiletecek lar arasında
an ن
gerçeğe ileْ
ُ
َ
ق
ح
ال
..
ى
ل
إ
=hakka
ل
ق
=de
ki
ten var
ِ
ِ
ِ َ
mı?» De ki;
َّ =Allah =يَ ْهدِيiletir ق
ُاّٰلل
ِ = ِل ْل َحhakka «Allah, insanları ger=أَفَ َم ْنkimse mi =يَ ْهدِيileten
çeğe iletir.»
Acaba inْ
َ
ق
ِ ال َح..= ِإلَىhakka =أ َح ُّقdaha lâyıktır sanları gerçeğe ileten
يُتَّبَ َع..=أ َ ْنuyulmaya
mi uyulmaَ
ya daha la=أ َّم ْنyoksa kimse mi
yıktır, yoksa
başkasının
يَ ِهدِي..= َلdoğru yolu bulamayan
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

kılavuzlu-

Böylece,
fasık
olanların
iman etmeyeceklerine dair
Rabbının
sözü gerçekleşti.

De ki: Ortaklarınız
içinde
önce yaratan,
sonra bunu tekrar
eden var
mıdır? De
ki: Allah
önce yaratır, sonra bunu
tekrar
eder. Nasıl da
döndürülüyorsunuz?

De ki: Sizin ortaklarınız
içinde;
hakka ileten var
mıdır? De
ki: Allah
hakka
eriştirir.
Hakka
eriştiren
mi, yoksa
götürülmeden
gidemeyen mi
uyulmaya
daha la-
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يُ ْهدَ ٰى..أ َ ْن..= ِإ َّلkendisi yöneltilmedikçe
لَ ُك ْم..=فَ َماsize ne oluyor ْف
َ = َكيnasıl
َ=ت َ ْح ُك ُمونhüküm veriyorsunuz

yacak durumda olan
mı? Peki, ne
oluyor size
ve muhakemenize!

yıktır. Ne
oluyor size, nasıl
hükmediyorsunuz?

َو َما َيت َّ ِب ُع
أ َ ْكث َ ُر ُه ْم
َ
ظنًّا
َّ
الظ َّن
ق
ِ ِمنَ ْال َح
ش ْيئًا
َ
ع ِليم
َ
َِب َما َي ْف َعلُون

Onların çoğu
sadece zanna uymaktadırlar. Oysa,
zan hiçbir
şekilde hakkın yerini tutamaz. Gerçek şu ki, Allah onların
yaptıklarını
bütünüyle
bilmektedir.

Onların
çoğu, sadece
zanna tabi olurlar.
Şüphe
yok ki
zann, hakikat karşısında
bir şey
ifade etmez.
Doğrusu
Allah, onların bütün işlediklerini
bilendir.
Bu
Kur´an,
Allah´tan
başkası
tarafından uydurulmuş
değildir.
Ancak
kendinden evvel
geleni
tasdik
eder ve
kitabı
uzun
uzun
açıklar.
Onda hiç
şüphe
yoktur.
Alemlerin
Rabbındandır.
Yoksa:
Onu uydurdu
mu? diyorlar. De
ki: Sadıklardan
iseniz,
onun
benzeri
bir sure
getirin.
Ve Allah´tan
başka
çağırabileceklerinizi de
çağırın.

ğundan yararlanmadıkça doğru
yolu kendi
kendine bulamayan
mı? O halde
size ne oluyor da böyle
yanlış hüküm veriyorsunuz?
Onların ço,,
=uymamaktadır
ğu sadece
=onların çoğu
=başkasına zayıf bilgiye, zanna
dayanıyor.
=zandan
=şüphesiz
Oysa zan,
=zan ise
,, =kazandırmaz zayıf bilgi,
gerçeğin bir
,,
=gerçek açısından
noktasının
bile yerini
=bir şey
=şüphesiz
=Allah tutamaz.
Hiç şüphe=bilmektedir
siz Allah onların ne
,,
=onların yaptıklarını
yaptıklarını
bilir.
..
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..

10.
36

,,

إِ َّل

,,

ِإ َّن
َل يُ ْغ ِني
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اّٰلل
َ َّ

,,

َ َكان..= َو َماdeğildir = ٰ َهذَاbu
= ْالقُ ْرآ ُنKur’an
يُ ْفت َ َر ٰى..=أ َ ْنuydurulmuş
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşkası tarafından
ِاّٰلل
َّ =Allah’tandır = َو ٰلَ ِك ْنancak
َصدِيق
ْ َ =تdoğrulayıcıdır
يَدَ ْي ِه.. َبَيْن..=الَّذِيkendinden öncekileri
صي َل
ِ = َوت َ ْفve açıklayıcıdır
ب
ِ = ْال ِكتَاKitab’ı
ْب
َ  َري..= َلşüphe yoktur =فِي ِهonda
ب
ِ  َر..= ِم ْنRabbindendir
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Bu Kur´an
Allah´dan
geldi, başkası tarafından uydurulmuş
değildir. O,
kendisinden
önceki semavi kitapları onaylar
ve ilahi kitabı ayrıntılı
biçimde
açıklar.
Onun alemlerin Rabbi
tarafından
gönderildiği
kuşkusuzdur.

İmdi, bu Kuran, asla Allah'tan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş
olamaz; üstelik o, önceki vahiylerden hakikat
adına bugüne kalmış ne
varsa onu
doğrulayıp,
alemlerin
Rabbinden
(geldiğinden)
şüphe olmayan vahyi özlü bir biçimde
açıklıyor.

Yoksa,
=أ َ ْمyoksa َ=يَقُولُونdiyorlar
´Onu Muُ =ا ْفت َ َراهO’nu kendisi uydurdu =قُ ْلde ki hammed
uydurdu´
mu diyor=فَأْتُواgetirin ورة
س
ب
=bir
sure
َ ُ ِ
lar? Onlara
= ِمثْ ِل ِهonun benzeri عوا
ُ = َوا ْدve çağırın de ki; ´Eğer
söyَ َ ا ْست,,= َم ِنçağırabileceklerinizi doğru
ط ْعت ُ ْم
lüyorsanız,
Kur´an´a
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
benzer bir
sure ortaya
=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
getiriniz, bu
konuda Alَصا ِدقِين
َ =doğru sözlü
lah dışında

(Buna rağmen) yine
de, (hakkı inkara şartlanmış olanlar), Onu
(Muhammed)
uydurdu! diyorlar. (Onlara) de ki:
Eğer doğru
sözlü kimselerdenseniz,
o zaman,
onunkilere
eşdeğer bir
sure getirin;
hem (bu iş
için) Allah'tan
başka kimi
yardıma çağırabilirseniz
çağırın!
Hayır hayır,
aslında onlar
özünü, hikmetini kavrayamadıkları
ve önceden
kendilerine
açıklanmamış her şeyi
yalanlamaya
eğilimliler.
Onlardan
önce gelip
geçenler de
işte böyle
gerçeği yalanlamaya
yeltenmişlerdi. (Gerçeği
görmek istiyorsan) zalimlerin sonunun nasıl
olduğuna bir
bak!
Onların içinde bu (ilahi
vahye) hemen inanacak olanlar
olduğu gibi,
sonuna kadar inanmayacak olanlar
da var; (ne
olursa olsun)
senin Rabbin
bozgunculuk
yapanları çok
iyi bilmektedir.
Bunun içindir
ki, (ey Peygamber) seni
yalanlamaya
kalkışırlarsa
o zaman (onlara) de ki:
Benim yapıp
ettiklerim bana (yazılacak), sizin
yapıp ettikleriniz de size:
ne siz benim
yaptıklarımdan sorumlusunuz, ne
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kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız.

10.
39

=بَ ْلhayır = َكذَّبُواyalanladılar
= ِب َماşeyi
ُ ي ُِحي..=لَ ْمkavrayamadıkları
طوا
=بِ ِع ْل ِم ِهilmini
يَأْتِ ِه ْم..= َولَ َّماve kendilerine gelmeyen
ُ=تَأ ْ ِويلُهyorumu = َك ٰذَ ِل َكböyle
ب
َ َّ= َكذyalanlamışlardı
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan öncekiler de
ُ =فَا ْنbir bak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğuna ُعا ِق َبة
َ =sonlarının
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين

Tersine onlar bilgisini
kavrayamadıkları ve
henüz açıklamasına da
muhatap
olmadıkları
bir mesajı
yalanladılar.
Onlardan
öncekiler de
böyle yalanlanmışlardı.
Gör bakalım, o zalimlerin sonu
nice oldu?

= َو ِم ْن ُه ْمiçlerinden vardır
يُؤْ ِم ُن,,= َم ْنiman eden =بِ ِهona
= َو ِم ْن ُه ْمiçlerinden vardır
يُؤْ ِم ُن,, َل,,= َم ْنiman etmeyen de
=بِ ِهona = َو َرب َُّكRabbin
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
َ= ِب ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuları

Onlardan
kimi bu
Kur´an´a
inanır, kimi
de inanmaz.
Rabbin,
kimlerin
bozguncu
olduğunu
herkesten
iyi bilir.

= َو ِإ ْنeğer ُوك
َ = َكذَّبseni yalanlarlarsa
=فَقُ ْلde ki = ِليbanadır
ع َم ِلي
َ =benim yaptığım
= َولَ ُك ْمve sizedir
ع َملُ ُك ْم
َ =sizin yaptığınız da =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ=بَ ِريئُونuzaksınız
أ َ ْع َم ُل..= ِم َّماbenim yaptığımdan
= َوأَنَاve ben de = َب ِريءuzağım

Eğer onlar
seni yalanlarsa de ki;
«Benim işlediklerim
bana, sizin
işledikleriniz
de sizedir.
Benim işlediklerim ile
sizin bir ilginiz olmadığı
gibi, sizin işlediklerinizle
de benim
bir ilgim
yoktur.»
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Hayır, onlar bilgisini kavrayamadıkları, yorumu
kendilerine gelmemiş bir
şeyi yalanladılar.
Onlardan
öncekiler
de böyle
yalanlamışlardı.
Zalimlerin
sonunun
nasıl olduğuna
bir bak.

İçlerinden
kimisi buna iman
eder, kimisi de
iman etmez.
Rabbın
fesad çıkaranları
daha iyi
bilir.

Şayet seni yalanlarlarsa;
benim
yaptığım
bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz
benim
yaptığımdan
uzaksınız, ben
de sizin
yaptığınızdan
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َت َ ْع َملُون..= ِم َّماsizin yaptıklarınızdan

de ben sizin uzağım,
yaptıklarınız- de.
dan sorumluyum.

= َو ِم ْن ُه ْمiçlerinden var
َ َي ْست َ ِمعُون,,= َم ْنdinleyenler
=إِلَي َْكseni
تُس ِْم ُع,,ت
َ =أَفَأ َ ْنsen duyurabilecek misin?
ص َّم
ُّ =الsağırlara = َولَ ْوüstelik
َيَ ْع ِقلُون,, َل,,= َكانُواakıl etmiyorlarsa

Ve, onların
aralarında
sana kulak
verir gibi yapanlar var;
ama, eğer
akıllarını kullanmıyorlarsa, sen sesini hiç sağırlara işittirebilir
misin?

İçlerinde
sana kulak verenler vardır.
Fakat sen
sağırlara
işittirebilir
misin?
Üstelik
akılları da
hiç ermiyorsa.

َو ِم ْن ُه ْم
ُ َم ْن يَ ْن
ظ ُر
إِلَي َْك
ت ت َ ْهدِي
َ أَفَأ َ ْن
ي
َولَ ْو
َ ْالعُ ْم
َْص ُرون
ِ َكانُوا َل يُب

Ve yine onların aralarında
sana bakıyormuş gibi
yapanlar var;
ama, eğer
göremiyorlarsa, sen hiç
körlere doğru
yolu gösterebilir misin?

İçlerinde
sana bakanlar da
vardır.
Körlere
sen mi
yol göstereceksin?
Üstelik
hiç görmüyorlarsa.

إِ َّن
َّ
َاّٰلل
ْ ََل ي
ظ ِل ُم
اس
ش ْيئًا
َ
َ َّالن
َو ٰلَ ِك َّن
اس
َ َّالن
س ُه ْم
َ ُأ َ ْنف
ْ َ=يhaksızlık ederler
َظ ِل ُمون

Gerçek şu ki,
Allah (hiçbir
konuda) insanlara en
küçük bir
haksızlık
yapmaz; fakat insanların
yine kendileridir kendilerine haksızlık
yapan.
Ve o Gün Allah onları
(huzuruna)
topladığı
zaman (onlara öyle gelecek ki yeryüzünde) sanki
sadece tanışmalarına
yetecek kadar (kısa bir
süre), sadece gündüzün
bir saati kadar kalmışlar; (vaktiyle)
Allah'ın huzuruna çıkarılacakları
uyarısını yalanlayan ve
(bu yüzden)
doğru yolu
tutmaktan
geri duranlar
(o Gün) bütün bütün
yanılmış,
kaybetmiş
olacaklar.
Ve (bu söylediklerimiz
doğrultusunda) onlara
(hakkı inkar
edenlere)
hazırladığımız şeylerden bazılarını sana ya
(bu dünyada)
gösteririz ya
da (ceza
gerçekleşmeden önce)
senin canını
alırız; (ama
bil ki,) onların
dönüşü er
geç Bizedir;
ve Allah, onların bütün
edip eylediklerine tanıktır.
Her ümmet
için mutlaka
bir elçi olagelmiştir: ancak (her
ümmetin) elçisi geldikten
(ve tebliğini
yaptıktan)
sonra onlar
hakkında bütünüyle adaletle yargıda
bulunulur; ve
onlara asla
haksızlık yapılmaz.

Doğrusu
Allah insanlara
hiç zulmetmez,
ama insanlar
kendilerine zulmederler.

Buna rağmen yine de
(hakkı inkar
edenler:) (kıyamet ve
(nihai) yargı
hakkındaki)
bu söz ne
zaman gerçekleşecek?
Eğer doğru
sözlü kimselerseniz (buna cevap verin, ey siz
inananlar)!
diye sorup

Derler ki:
Doğru
sözlülerden iseniz bu
vaad ne
zamanmış?

..
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Onların
arasında
Kur´an
okurken sana kulak verenler de
vardır. Fakat üstelik
düşünme
yeteneğinden de yoksun sağırlara, sen söz
işittirebilir
misin?
Onların
=onlardan var
arasında
sana ba..
=bakanlar
=sana
kanlar da
..
=sen doğru yola iletebilece vardır. Fakat görme
k misin?
=körleri
=eğer
yeteneğinden bütünü
.. ..
=görmüyorlarsa
ile yoksun
körleri, sen
doğru yola
iletebilir misin?
Allah insan=şüphesiz
=Allah
lara hiç
zulmetmez,
,, =haksızlık etmez
fakat insanlar kendi
=insanlara
=hiçbir
kendilerine
=ancak
=insanlar
zulmederler.
=kendi kendilerine
,,

,,

,,

,,

,,
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Allah insan= َو َي ْو َمgün
ları biraraya
topladığı
ُ = َي ْحonları toplayacağımız
ش ُر ُه ْم
gün, sanki
ْ= َكأَنsanki gibi يَ ْلبَثُوا..=لَ ْمkalmamışlar dünyada
sadece
ًعة
gündüzün
َ سا
َ ..=إِ َّلbir anı kadar bile
bir saati kaار
dar kalmışِ النَّ َه.. َ= ِمنgündüzden
lar ve bu
َارفُون
َ = َيتَ َعtanışırlar
süreyi birile ta=بَ ْينَ ُه ْمkendi aralarında ْ=قَدmuhakkak birleri
nışmak için
harcamışlar
= َخ ِس َرzarara uğramışlardır
gibidirler.
Allah ile
 َكذَّبُوا.. َ=الَّذِينyalanlayanlar
karşılaşacaklarını yaاء
َّ =Allah’ın
ِ َ=بِ ِلقkavuşmayı ِاّٰلل
lanlayanlar
َ ُم ْهتَدِين.. َكانُوا..= َو َماve doğru yola girm gerçekten
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

hüsrana uğramışlardır,
onlar doğru
yolu bulamamışlardır.

eyenler
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= َو ِإ َّماveya =نُ ِر َينَّ َكsana göstersek
ض
َ = َب ْعbir kısmını
نَ ِعد ُ ُه ْم,,=الَّذِيonlara vaadettiklerimizin
=أ َ ْوya da =نَت َ َوفَّيَنَّ َكseni vefat ettirsek
=فَإِلَ ْينَاsonuçta bizedir
= َم ْر ِجعُ ُه ْمonların dönüşü =ث ُ َّمsonra
َ =şahittir
َّ =Allah ش ِهيد
ُاّٰلل
َيَ ْف َعلُون,, َما,,علَ ٰى
َ =onların yaptıklarına

Kâfirleri
çarptıracağımızı söz
verdiğimiz
cezanın bir
bölümünü
sana göstersek de ya
da daha
önce senin
canını alsak
da, onların
dönüşü bizedir. Sonra
Allah onların neler
yaptıklarına
tanıktır.

= َو ِل ُك ِلher =أ ُ َّمةümmetin
سول
ُ = َرbir peygamberi vardır
 َجا َء..=فَإِذَاonlara geldiğinde
سولُ ُه ْم
ُ = َرPeygamberleri
ي
ِ ُ=قhükmedilir =بَ ْي َن ُه ْمaralarında
َ ض
ْط
ِ = ِب ْال ِقسadaletle = َو ُه ْمve onlar
ْ ي..= َلhaksızlığa uğratılmazlar
َُظلَ ُمون

Her ümmete bir peygamber
gönderilmiştir. Peygamberler
gelip de
mesajlarını
duyurduktan sonra
ümmetler
hakkında
adalet uyarınca hüküm verilir,
onlara haksızlık edilmez.
Onlar,
«Eğer doğru söylüyorsanız vadettiğiniz bu
ceza ne
zaman gerçekleşecek?» derler.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

َ= َو َيقُولُونdiyorlar ki
= َمتَ ٰىne zamandır? = ٰ َهذَاbu
ُ = ْال َو ْعدvaad edilen = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğru sözlü
,,

,,

,,

,,

,,

O gün,
onları
sanki
dünyada
gündüzün
sadece
bir saat
kalmışlar
gibi toplayınca;
birbirlerini
tanırlar.
Allah´a
kavuşmayı yalan sayanlar ziyana uğramışlardır. Zaten
onlar, hidayete
ermişler
de değillerdi.

Onlara
vaadettiğimizin
bir kısmını sana
gösteririz
veya seni
alırız. Onların dönüşü bizedir. Allah onların yaptıklarına şahiddir.

Her ümmetin bir
rasulü
vardır.
Onların
rasulleri
gelince
aralarında adaletle hükmedilir.
Ve asla
zulme uğratılmazlar.
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İbn Kesir

duruyorlar.
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Onlara de (Ey PeyDe ki: Al=قُ ْلde ki
ki; «Allah´ın gamber) de lah´ın didileği dışın- ki: Allah di- lemesi
ُأ َ ْم ِلك..= َلben dokunduramam
da benim lemedikçe, dışında,
ْ
kendime bi- ben kendim ben; ken= ِلنَف ِسيkendime ض ًّرا
َ =bir zarar
le zarar ya ne bir zararı dime bir
نَ ْفعًا..= َو َلveya yarar = ِإ َّلbaşka
da yarar
önleyecek ne fayda ve
dokundur- de kendime zarar veشَا َء..= َماdilediğinden ُاّٰلل
َّ =Allah’ın maya gü- bir yarar sağ- recek ducüm yetlayabilecek rumda
= ِل ُك ِلher =أ ُ َّمةümmetin
mez. Her güçteyim.
değilim.
ümmetin
Her ümmet Her ümَ
=أ َجلbir eceli vardır
belirli bir
için bir süre met için
yaşama
sübir sure
َ
ُ
 َجا َء..= ِإذَاgeldiğinde =أ َجل ُه ْمecelleri resi vardır. belirlenmiştir:
süreleri son vardır.
O süre do- bulunca, onu Sureleri
َيَ ْستَأ ْ ِخ ُرون..=فَ ََلne öne alınırlar
lunca, ne bir ne bir an ge- gelince;
ً عة
an geri bı- ciktirebilirler, ne bir an
َ سا
َ =bir saat
rakılırlar ve ne de çabuk- geciktirilir,
َيَ ْست َ ْق ِد ُمون..= َو َلne de geriye bırakılırlar ne de bir an laştırabilirler. ne de öne
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

..

önceye alınırlar.»
De ki; «Al=de ki
=söyleyin bakalım
lah´ın azabı
diyelim ki;
,, =size gelirse
gündüz ya
=O’nun azabı
=gece vakti da gece başınıza geldi.
Suçlular
=veya
=gündüz
bunun bir
=ne diye
=acele ediyorlar an önce
gerçekleş=bunda
=suçlular
mesini niye
isterler ki?

قُ ْل
أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم
إِ ْن أَتَا ُك ْم
ُعذَابُه
بَيَاتًا
َ
أ َ ْو
ارا
ً نَ َه
َماذَا
َي ْستَ ْع ِج ُل
ُِم ْنه
َْال ُم ْج ِر ُمون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

=أَث ُ َّمsonra mı
 َوقَ َع.. َما..= ِإذَاgerçekleştirdikten
=آ َم ْنت ُ ْمinanacaksınız = ِب ِهona
َ= ْآْلنşimdi mi? = َوقَ ْدelbette
َت َ ْست َ ْع ِجلُون..بِ ِه..= ُك ْنت ُ ْمsiz onu acele isti
..

..

..

..

..

..

yordunuz

10.
52

Yoksa azap
başlarına
geldikten
sonra kendilerine,
´Şimdi ona
inandınız
mı? Hani
onun bir an
önce gerçekleşmesini istiyordunuz´
densin diye
mi?

Sonra zul=ث ُ َّمsonra = ِقي َلdenilir
medenlere
denir ki;
َّ
َ
َ
ظل ُموا,, َ= ِللذِينzulmedenlere
«Sürekli
azabı tadı=ذُوقُواtadın اب
َ َ عذ
َ =azabı
nız bakalım,
sadece
= ْال ُخ ْل ِدsonsuz
dünyada işَت ُ ْجزَ ْون,,=ه َْلcezalandırılıyor musunuz? lediklerinizin
karşılıkları
= ِإ َّلbaşkasıyla
ile cezalanَتَ ْك ِسبُون,, ُك ْنت ُ ْم,,= ِب َماkazandıklarınızdan dırılmıyor
musunuz?
,,

,,
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= َو َي ْست َ ْن ِبئُون ََكsenden soruyorlar
=أ َ َحقgerçek mi? = ُه َوO =قُ ْلde ki
= ِإيevet
= َو َر ِبيRabbime yemin ederim ki
ُ=إِنَّهşüphesiz o =لَ َحقgerçektir
أ َ ْنت ُ ْم..= َو َماve siz değilsiniz
َ= ِب ُم ْع ِج ِزينaciz bırakacak
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Sana, «O
ceza gerçek
midir?» diye
soruyorlar.
Onlara de
ki; «Rabbim
hakkı için,
evet. O,
gerçektir,
siz Allah´ın
yapacağını
engelleyemezsiniz.»

alınırlar.

De ki: Ya bir
gece vakti,
ya da güpegündüz, eğer
O'nun azabı
başınızda
koparsa, (neler hissedebileceğinizi)
hiç düşündünüz mü?
Günaha gömülüp gitmiş
bir toplumun
bunu tezlikle
istemesini
gerektirecek
nasıl bir
umudu olabilir ki?
Peki, gelmesinde (meydan okurcasına) tezlik
gösterdiğiniz
(ve) şimdi
(size, 'Ona
inanıyor musunuz?' diye
sorulacağı o
Gün) gelip
çattıktan
sonra mı,
ancak o zaman mı, ona
inanacaksınız?
O Gün ki,
(dünya hayatında) haksızlık yapmaya eğilim
gösterenlere,
'Tadın bitmeyen azabı'
denecek, yapageldiğiniz
işlerin karşılığından başkasıyla mı
cezalandırılıyorsunuz
sanki?;
Bazıları da
sana, Bütün
bunlar gerçek mi? diye
soruyorlar.
De ki: Elbette! Rabbim
hakkı için,
katıksız gerçek bu; ve
sizler de (büyük sorgulamadan) asla
kaçamayacaksınız!

Kendisine Haksızlık ya= َولَ ْوأَنَّأ َ َّنşayet = ِل ُك ِلher bir
zulmetmiş pan herkes,
olan herkes, dünyadaki
ْ
َ
َ
ْ
=نَفسcan =ظل َمتzulmeden
o gün yer- her şey onun
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,فِي,,= َماyeryüzündekilere sahi yüzünün olsa, (o Gün)
bütün ser- onu kurtulْ َ= َل ْفتَدfidye olarak verirdi vetine sahip mak için fidp olsaydı ت
olsa bunu ye olarak ve= ِب ِهbunu س ُّروا
َ َ = َوأaçığa vururlar
(azaptan
rirdi. Ve (o
kurtulmak zalimler kenَ=النَّدَا َمةpişmanlıklarını
için) fidye dilerini bekolarak ve- leyen) azabı
َ
 َرأ ُوا,,=لَ َّماgördüklerinde
rirdi. Onlar görünce
gör- pişmanlıklaْ
اب
َ َ=ال َعذazabı ي
ِ ُ= َوقhüküm verilir azabı
َ ض
dükleri za- rını göstere=بَ ْينَ ُه ْمaralarında ْط
ِ =بِ ْال ِقسadaletle man piş- cek gücü (bimanlıktan le) kendiledonakalır- rinde bula= َو ُه ْمve onlar
Hakla- mayacaklar.
ْ ي,,= َلhaksızlığa uğratılmazlar lar.
َُظلَ ُمون
rında adalet Yine de onlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

uyarınca
hüküm verilir, kendilerine haksızlık edilmez.
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=أ َ َلiyi bilin ki =إِ َّنşüphesiz
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır = َماolanların tümü
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde =أ َ َلİyi bilin ki
= ِإ َّنşüphesiz َ= َو ْعدvaadettiği
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقgerçektir
= َو ٰلَ ِك َّنancak =أ َ ْكث َ َر ُه ْمonların çoğu
..

..

..

..

..

..

..

..

Haberiniz
olsun ki,
göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah´ındır.
Haberiniz
olsun ki, Allah´ın vaadi
gerçektir,
fakat onların çoğu
bunu bil-

hakkında
adaletle yargıda bulunulacak; kendilerine zulmedilmeyecektir.
Dikkat edin!
Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah'ındır!
Dikkat edin!
Allah'ın vaadi, başa gelmesinden
şüphe edilmeyecek bir
gerçektir; ne
var ki, onla-

De ki:
Görmüyor
musunuz,
ya Allah´ın
azabı size gece
veya
gündüz
gelirse?
Suçlular
neden
bunu acele istiyorlar?

Gerçekleştikten
sonra mı
ona inanacaksınız? Hemen şimdi mi.
Hani siz
onu acele
istiyordunuz.

Sonra
zulmetmiş olanlara denilir ki: Sürekli azabı tadın.
Yalnız
kazanır
olduğunuz şeylerle cezalandırılmıyor
musunuz?
O gerçek
mi? diye
senden
haber sorarlar. De
ki: Rabbıma andolsun ki
o, muhakkak
gerçektir.
Elbette
siz, O´nu
aciz bırakacaklar
değilsiniz.
Yeryüzünde bulunan her
şey, nefsine zulmeden
kimsenin
olsaydı,
onu fidye
verirdi.
Azabı
gördükleri
zaman içlerinde
pişmanlık
duyarlar.
Halbuki
onlar
haksızlığa uğratılmadan
aralarında adaletle hükmolunmuştur.
Dikkat
edin, göklerde ve
yerde ne
varsa
hepsi Allah´ındır.
Dikkat
edin, Allah´ın vaadi şüphesiz bir
gerçektir.
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َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmiyorlar

mez.

rın çoğu bu- Fakat onnu bilmez! ların çoğu
bunu bilmezler.

= ُه َوO =ي ُْح ِييdiriltir
ُ= َوي ُِميتve öldürür = َو ِإلَ ْي ِهve O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürülürsünüz

Dirilten de
öldüren de
O´dur.
O´nun huzuruna
döndürüleceksiniz.

Dirilten ve
öldüren
O´dur.
O´na döneceksiniz.

أَيُّ َها..= َياEy اس
ُ َّ=النinsanlar
=قَ ْدmuhakkak = َجا َءتْ ُك ْمsize gelmiştir
َ = َم ْو ِعbir öğüt
ظة
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
= َو ِشفَاءbir şifa = ِل َماolanlar için
ُور
ُّ ال..=فِيgönüllerde
ِ صد
= َو ُهدًىve bir hidayet
= َو َر ْح َمةve rahmet
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينmüminler için

Ey insanlar,
size Rabbinizden bir
öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir
şifa, inananlara yol gösterici ve
rahmet
gelmiştir.

Hayatı bahşeden ve
ölümü takdir
eden O'dur;
ve sonunda
hepiniz O'na
dönmek zorundasınız.
Ey insanlar!
İşte Rabbinizden size
bir öğüt,
kalplerde
olabilecek
her türlü
(darlık ve
hastalık) için
bir şifa ve
(O'na) inanan herkes
için hidayet
ve rahmet
gelmiş bulunuyor.

=قُ ْلde ki ض ِل
ْ َ= ِبفlütfuyla
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َوبِ َر ْح َمتِ ِهve rahmetiyle
=فَبِ ٰذَ ِل َكişte bununla
=فَ ْليَ ْف َر ُحواsevinsinler = ُه َوbu
= َخيْرhayırlıdır
َيَ ْج َمعُون,,= ِم َّماbiriktirdiklerinden

De ki; «Allah´ın lütfu
ile, rahmeti
ile, sadece
bunlarla sevinsinler.
Bunlar onların biriktirdikleri dünya malından
daha hayırlıdır.

Söyle (onlara), Allah'ın
bu cömertliği
ve rahmetiyle
işte böylece
sevinsinler:
(sevinsinler
ki,) bu onların toplayıp
biriktirdiği her
şeyden daha
üstün, daha
iyidir!

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمgörmüyor musunuz?
أ َ ْنزَ َل..= َماindirdiğini ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=لَ ُك ْمsize  ِر ْزق..= ِم ْنrızıktan
=فَ َج َع ْلت ُ ْمve sizin kıldığınızı ُ= ِم ْنهondan
= َح َرا ًماbir kısmını haram
= َو َح ََل ًلbir kısmını helal =قُ ْلde ki
َّ =Allah َ=أَذِنizin mi verdi?
ُآّٰلل
=لَ ُك ْمsize =أ َ ْمyoksa علَى
َ =karşı
ِ َّ =Allah’a
اّٰلل
َ=ت َ ْفت َ ُرونyalan mı uyduruyorsunuz?

De ki;
«Baksanıza
Allah´ın size
gönderdiği
rızıklara?
Bunların bir
bölümünü
haram ve
bir bölümünü de helâl
saydınız.»
De ki; «Bu
konuda Allah mı size
izin verdi,
yoksa O´na
iftira mı ediyorsunuz?»

َ ,,= َو َماzanları nedir?
ظ ُّن
َ َي ْفت َ ُرون,, َ=الَّذِينuyduranların
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ =karşı اّٰلل
ِب
َ = ْال َكذyalan =يَ ْو َمgünü hakkındaki
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet = ِإ َّنşüphesiz
َّ =Allah =لَذُوsahibidir =فَضْلlütuf
َاّٰلل
علَى
ِ َّ=النinsanlara
َ =karşı اس
= َو ٰلَ ِك َّنancak =أ َ ْكث َ َر ُه ْمonların çoğu
َ َي ْش ُك ُرون,,= َلşükretmezler

Allah´a iftira
edenlerin
kıyamet günü görecekleri işleme
ilişkin görüşleri nedir
acaba? Hiç
kuşkusuz
Allah, insanlara karşı lütufkârdır,
fakat onların çoğu
şükretmezler.

ُ ت َ ُك..= َو َماolursan ol
ون
شَأْن..=فِيne durumda
تَتْلُو..= َو َماne okursan oku
ُ= ِم ْنهonun hakkında
قُ ْرآن..= ِم ْنKur’an’dan
َت َ ْع َملُون..= َو َلve siz yapın
ع َمل
َ ..= ِم ْنne yaparsanız = ِإ َّلancak
= ُكنَّاbiz علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize
ُ =şahidiz
ش ُهودًا
َت ُ ِفيضُون..= ِإ ْذsiz daldığınızda
=فِي ِهona ب
ُ  َي ْع ُز..= َو َماgizli değildir
 َربِ َك..ع ْن
َ =Rabbinden
 ِمثْقَا ِل..= ِم ْنağırlığınca bir şey
=ذَ َّرةzerre ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde
اء
َّ ال.. ِفي..= َو َلve gökte
ِ س َم
صغ ََر
ْ َ أ..= َو َلdaha küçüğü
 ٰذَ ِل َك..= ِم ْنbundan
أ َ ْك َب َر..= َو َلve daha büyüğü =إِ َّلancak
 ِكتَاب..=فِيkitaptadır = ُم ِبينapaçık

Ne ile uğraşırsan uğraş.
Kur´an´dan
hangi parçayı okursan oku,
hangi işi
yaparsanız
yapınız, işinize daldığınızda
mutlaka
davranışlarınızın tanığı, gözeticisiyiz. Ne
yerde ve ne
de gökte
bulunan
zerre ağırlığınca bir
şey Rabbinizden saklı
kalmaz. Gerek bundan
daha küçüğü ve gerekse daha
büyüğü
mutlaka
apaçık bir
Kitap´ta yeralır.

De ki: Hiç Allah'ın sizin
için rızık olarak indirdiği
şeyler üzerinde düşündünüz mü?
O rızıklar ki,
bir kısmını
yasaklıyor,
bir kısmını
da meşru görüyorsunuz.
De ki: (Böyle
yapmanız
konusunda)
size Allah mı
izin verdi;
yoksa (düpedüz) kendi
tahminlerinizi
mi Allah'a
yakıştırıyorsunuz?
Peki, bu
kendi yalanlarını Allah'a
yakıştıranlar,
Kıyamet Günü (başlarına
gelecek olan)
hakkında
acaba ne
düşünüyorlar? Gerçek
şu ki, Allah
insanlara
karşı sınırsız
cömertlik
göstermektedir; ama
(ne yazık ki)
onların çoğu
şükrünü bilmez.
Ve (sen, ey
Peygamber)
hangi koşullarda olursan
ol, bu (ilahi
kitaptan)
okunacak
hangi konuyu
dile getirirsen
getir ve (siz
ey insanlar)
hangi işi yaparsanız yapın, (unutmayın ki) siz
bu işlere giriştiğiniz
an(dan itibaren) Biz üzerinizde gözlemci bulunuyoruz:
çünkü ne
yerde, ne de
gökte tartıya
gelmeyecek
kadar küçük
şeyler bile
senin Rabbinin bilgisinden kaçamaz; ne
bundan daha
da küçüğü,
ne de bundan büyüğü
yoktur ki
(O'nun) apaçık takdirinde
kaydedilmiş
olmasın.

De ki:
Bunlar Allah´ın lütfu ve
rahmeti
iledir. Sadece bunlarla sevinsinler.
O, bütün
toplayıp
yığdıklarından
daha hayırlıdır.
De ki: Allah´ın size gönderdiği,
sizin de
bazılarını
haram,
bazılarını
da helal
kıldığınız
rızıklar
hakkında
ne dersiniz? De
ki: Allah
mı size
izin verdi,
yoksa Allah´a iftira
mı ediyorsunuz?
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Ey insanlar; size
Rabbınızdan bir
öğüt,
gçğüslerde olana
bir şifa,
mü´minler
için bir
hidayet
ve rahmet
gelmiştir.

Allah´a
karşı yalan uyduranlar, kıyamet
gününü
ne sanıyorlar?
Doğrusu
Allah, insanlar
hakkında
lütuf sahibidir.
Fakat onların çoğu
şükretmezler.

Ne işte
bulunsan,
Kur´an´da
n ne okusan ve siz
ne iş yaparsanız;
yaptıklarınıza
daldığınızda
mutlaka
Biz üzerinizde şahidiz.
Yerde ve
gökte hiç
bir zerre
Rabbından gizli
değildir.
Bundan
daha küçüğü de,
daha büyüğü de
şüphesiz
apaçık kitabdadır.
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Haberiniz
=أ َ َلiyi bilin ki = ِإ َّنşüphesiz
olsun ki, Allah´ın dostِ َّ =Allah’ın
=أ َ ْو ِل َيا َءdostları için اّٰلل
larına korku
َ
َ
خ َْوف,,=لkorku yoktur عل ْي ِه ْم
َ =onlara yoktur, onlar hiç
َيَ ْحزَ نُون,, ُه ْم,,= َو َلve onlar üzülmeyec üzülmeye,,

,,

Unutmayın
ki, Allah'a
yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur;
onlar acı ve
ceklerdir de. üzüntü çekmeyecekler.

,,

,,

,,

,,

,,

eklerdir

آ َمنُوا.. َ=الَّذِينonlar iman edip
َيَتَّقُون..= َو َكانُواsakınanlardır

Onlar Allah´a inanmış ve kötülüklerden
sakınmışlardır.

=لَ ُه ُمonlar için vardır = ْالبُ ْش َر ٰىmüjde
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
ِ ْاْل ِخ َرة,,= َوفِيve ahirette
ت َ ْبدِي َل,,= َلdeğişme olmaz
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِل َك ِل َماsözlerinde اّٰلل
= ٰذَ ِل َكişte = ُه َوbu = ْالفَ ْو ُزkurtuluştur
= ْال َع ِظي ُمbüyük

Onlar için
dünya hayatında da
ahirette de
müjde vardır. Allah´ın
verdiği sözlerin değişmesi sözkonusu değildir. Büyük
kurtuluş,
büyük başarı işte budur.

 َي ْح ُز ْن َك..= َو َلseni üzmesin
=قَ ْولُ ُه ا ْمonların sözleri =إِ َّنşüphesiz
ِ َّ ِ =Allah’ındır
َ = ْال ِع َّزةyücelik ّٰلل
= َج ِميعًاtamamen = ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الduyandır = ْالعَ ِلي ُمbilendir

Kafirlerin
sözleri sakın seni
üzmesin.
Çünkü üstünlük tümü
ile, Allah´ın
tekelindedir.
O, her şeyi
işiten ve her
şeyi bilendir.

=أ َ َلiyi bilin ki = ِإ َّنşüphesiz
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır = َم ْنkim varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َم ْنkim varsa
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيve yerde
يَت َّ ِب ُع,,= َو َماuymuyorlar
َ َي ْدعُون,, َ=الَّذِينtapınanlar
ُون
َّ =Allah’tan
ِ د,,= ِم ْنbaşkalarına ِاّٰلل
ُ =ortak koştuklarına
ش َر َكا َء
َيَت َّ ِبعُون,,= ِإ ْنonlar uyuyorlar
َّ =zanna
= ِإ َّلsadece الظ َّن
 ُه ْم,,= َوإِ ْنve onlar =إِ َّلsadece
َصون
ُ =يَ ْخ ُرsaçmalıyorlar

Haberiniz
olsun ki,
göklerde ve
yerde kimler
varsa hepsi
Allah´ındır.
Allah´ı bir
yana bırakarak putlara tapanlar
aslında bu
düzmece
ortaklara
uymuyorlar;
sadece sanıya, dayanaksız bilgiye uyuyorlar, sırf asılsız hayallerin peşinden
gidiyorlar.
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Onların
sözleri
seni üzmesin.
Muhakkak ki izzet, bütünüyle Allah´ındır.
O, Semi´dir,
Alim´dir.

=قُ ْلde ki =إِ َّنşüphesiz
َيَ ْفت َ ُرون.. َ=الَّذِينuyduranlar
علَى
َّ =Allah
َ =hakkında ِاّٰلل
ِب
َ = ْال َكذyalan
َيُ ْف ِل ُحون..= َلkurtuluşa eremezler

De ki: Allah hakkında yalan uyduranlar hiç
şüphesiz
felah
bulmayacaklardır.

,,

,,

,,

,,
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Geceyi din- (Oysa,) bağالَّذِي..= ُه َوO’dur = َج َع َلyaratan
lenmenize rında dinleelverişli ve nesiniz diye
=لَ ُك ُمsizin için =اللَّ ْي َلgeceyi
gündüzü
geceyi ve (işaydınlık
yalerinizi) göُ
= ِلت َ ْسكنُواdinlenmeniz için =فِي ِهonda
pan O´dur. rüp gözeteار
Hiç şüphe- siniz diye
َ = َوالنَّ َهgündüzü de
siz bu söz- gündüzü var
ْص ًرا
ِ = ُمبaydınlatıcı olarak
lerde, onla- eden O'dur;
ra kulak ve- işte bunda,
ٰ
=إِ َّنşüphesiz ذَ ِل َك..=فِيbunda
renler için dinleyip (ders
birçok ibret almak) iste= َْليَاتayetler vardır
dersi vardır. yen insanlar
için ayetler
= ِلقَ ْومbir topluluk için َ= َي ْس َمعُونduyan
vardır.
..

..

..

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

10.
69

Onlar için
dünya
hayatında
da, ahirette de
müjde
vardır. Allah´ın
sözleri
değişmez. Bu,
büyük
kurtuluşun kendisidir.

(Bütün bu
=قَالُواdediler َ=ات َّ َخذedindi ُاّٰلل
َّ =Allah Müşrikler
´Allah evlât açıklamalaredindi´ de- dan sonra
= َولَدًاçocuk
diler. Haşa! (yine de)),
O´nun hiçbir Allah kendiُس ْب َحانَه
ُ =O bundan münezzehtir
şeye ihtiya- ne bir oğul
= ُه َوO
cı yoktur. edindi! diyorGöklerde ve lar. O yüceler
ي
ُّ ِ= ْالغَنhiç bir şeye ihtiyacı olmayandır yerde ne yücesi, kenvarsa
disine yaُ=لَهO’nundur = َماne varsa
O´nundur. kışmayacak
Bu konuda niteliklerden
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
elinizde
kesinlikle
hiçbir
kanıt
Her
َ
= َو َماne varsa ض
ِ  ْاْل ْر,,=فِيve yerde yoktur. Na- uzaktır!
bakımdan
sıl oluyor da mutlak olarak
 ِع ْندَ ُك ْم,,= ِإ ْنsizin yoktur
Allah hak- kendine yeَ س ْل
kında bil- terlidir: gökطان
ُ ,,= ِم ْنhiçbir deliliniz
mediğiniz lerde ve yer=بِ ٰ َهذَاbu konuda
bir şeyi söy- de var olan
leyebiliyor- her şey O'na
َ=أَتَقُولُونsöylüyor musunuz?
sunuz!
aittir! Sizinse
elinizde bu
علَى
َّ =Allah
َ =hakkında ِاّٰلل
(tür iddialarınızı) destekَ
َت َ ْعل ُمون,, َل,,= َماbilmediğiniz şeyi
leyecek hiç-

,,

,,

10.
68

Dikkat
edin, Allah dostlarında
hiç bir
korku
yoktur.
Onlar,
mahzun
da olacak
değillerdir.
Onlar ki
iman edip
takvaya
ermişlerdir.

Dikkat
edin; göklerde kim
varsa ve
yerde kim
varsa,
hepsi Allah´ındır.
Allah´tan
başkasına tapanlar, gerçekte Allah´a koştukları ortaklara
tabi olmuyorlar,
onlar bir
takım
zannlara
uyuyor ve
ancak yalan söylüyorlar.
O´dur size geceyi
dinlenesiniz diye
karanlık
ve gündüzü çalışasınız
diye aydınlık kılan. Kulak
veren bir
kavim için
bunlarda
ayetler
vardır.
Allah, çocuk edindi, dediler. Haşa,
Allah
bundan
münezzehtir. O,
müstağnidir.
Göklerde
ve yerde
ne varsa
hepsi
O´nundur
. Bu hususta hiç
bir deliliniz yok.
Allah
hakkında
bilmediğiniz şeyi
mi söylüyorsunuz?

,,

,,
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Onlar, imana
erişip Allah'a
karşı hep bilinçli ve duyarlı kalmaya
çalışan kimselerdir.
Onlar için
hem bu dünya hayatında
hem de sonraki hayatta
müjdeler var.
Ve Allah'ın
vaadlerinde
asla bir değişme olmayacak (olduğuna göre),
işte budur en
büyük zafer,
en büyük başarı!
Bu itibarla,
(hakkı inkar
edenlerin)
sözleri sana
acı ve sıkıntı
vermesin.
Çünkü kudret
ve üstünlük
bütünüyle Allah'a özgüdür: her şeyi
işiten O'dur,
her şeyi
özüyle bilen
O.
Unutmayın
ki, göklerde
ve yerde kim
varsa hepsi
ister istemez
Allah'a aittir;
hal böyleyken, peki, Allah dışında
tanrısal nitelikler yakıştırılan varlıklara yalvarıp
yakaran kimseler (böyle
yapmakla)
neye uyuyorlar? Sadece
zanna uyuyorlar; yalnızca tahmine dayanıyorlar.

İbn Kesir

..

..

..

De ki; «Allah hakkında yalan
uyduranlar
kesinlikle iflah olmazlar.»

bir deliliniz
yoktur! Hal
böyleyken,
bilemeyeceğiniz şeyi mi
Allah'a yakıştırıyorsunuz?
De ki: Kendi
uydurdukları
yalanı Allah'a
yakıştıranlar
asla esenliğe
erişemeyeceklerdir!
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= َمتَاعbir geçim sürerler
الدُّ ْن َيا,,= ِفيdünyada =ث ُ َّمsonra
=إِلَ ْينَاbizedir = َم ْر ِجعُ ُه ْمdönüşleri
=ث ُ َّمsonra =نُذِيقُ ُه ُمtattırırız
َّ =الşiddetli
اب
َ َ= ْال َعذazabı َشدِيد
= ِب َماdolayı
َيَ ْكفُ ُرون,,= َكانُواinkâr etmelerinden
,,

,,

,,

,,
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Dünyada
geçici bir
yarar sağlarlar, arkasından dönüşleri bizedir, sonra
gerçekleri
inkâr etmelerinin karşılığı olarak
onlara ağır
bir azap tattırırız.

Onlara
= َواتْ ُلoku علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
Nuh´un
َ =نَبَأkıssasını =نُوحNuh’un = ِإ ْذhani hikâyesini
anlat: Hani
=قَا َلşöyle söylemişti = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine o soydaşlarına demişti
=يَاEy =قَ ْو ِمkavmim
ki; «Ey soydaşlarım,
 َكب َُر.. َ َكان..= ِإ ْنağır geliyorsa
eğer karşınıza çıkıp
علَ ْي ُك ْم
ِ َ= َمقaranızda durmam Allah´ın
َ =size امي
ayetlerini
يري
ِ = َوت َ ْذ ِكve size hatırlatmam
hatırlatmam
ağırınıza
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
gidiyorsa
ben Allah´a
ِ َّ =Allah’a
=فَ َعلَىbilin ki اّٰلل
dayandım;
siz de Alُ=ت َ َو َّك ْلتgüvendim
lah´a ortak
=فَأ َ ْج ِمعُواsiz de toplanın
koştuğunuz
putlarla bir=أ َ ْم َر ُك ْمişiniz hakkında
likte ne yaُ = َوortaklarınızla =ث ُ َّمsonra pacağınızı
ش َر َكا َء ُك ْم
kararlaştırınız, sonra
يَ ُك ْن..= َلkalmasın =أ َ ْم ُر ُك ْمişiniz
vardığınız
karardan
ُعلَ ْيك ْم
َ =kendi aranızda
dolayı başıًغ َّمة
nız ağrımaُ =dert olarak =ث ُ َّمsonra
sın; arkaضوا
ُ =ا ْقuygulayın ي
َّ َ= ِإلbana karşı sından şahsıma ilişkin
ون
ِ ت ُ ْن ِظ ُر..= َو َلve bana mühlet vermeyin kararınızı,
..
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bana hiçbir
mühlet tanımaksızın
uygulayınız.
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=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْيت ُ ْمyüz çevirirseniz
سأ َ ْلت ُ ُك ْم
َ ,,=فَ َماsizden istemiş değilim
أ َ ْجر,,= ِم ْنbir ücret
ي
َ أ َ ْج ِر,,= ِإ ْنbenim ecrim = ِإ َّلancak
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a aittir
ُ= َوأ ُ ِم ْرتve ben emrolundum
َأ َ ُكون,,=أ َ ْنolmakla
َ ْال ُم ْس ِل ِمين,, َ= ِمنMüslümanlardan
,,
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ُ=فَ َكذَّبُوهyine de onu yalanladılar
ُ=فَنَ َّج ْينَاهancak biz onu kurtardık
ُ َم َعه..= َو َم ْنve onunla beraber olanları
 ْالفُ ْل ِك..=فِيgemide
= َو َجعَ ْلنَا ُه ْمve onları yaptık
ف
َ ِ=خ َََلئhalifeler
= َوأ َ ْغ َر ْقنَاsuda boğduk
 َكذَّبُوا.. َ=الَّذِينyalanlayanları da
ُ =فَا ْنbir bak
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi ظ ْر
ْف
َ = َكيnasıl َ= َكانolduğuna
ُعاقِ َبة
َ =sonlarının
َ= ْال ُم ْنذَ ِرينuyarılanların
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=ث ُ َّمsonra = َب َعثْنَاgönderdik
 َب ْع ِد ِه,,= ِم ْنonun ardından
س ًَل
ُ = ُرpeygamberleri
قَ ْو ِم ِه ْم,,= ِإلَ ٰىkavimlerine
=فَ َجا ُءو ُه ْمgetirdiler
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık belgeler
 ِليُؤْ ِمنُوا,, َكانُوا,,=فَ َماancak onlar inanm
adılar = ِب َماşeylere
بِ ِه,,= َكذَّبُواyalanladıkları
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
ْ =نmühürleriz
َطبَ ُع
ب
ِ قُلُو,,علَ ٰى
َ =kalplerini
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Eğer çağrıma sırt dönüyorsanız,
ben sizden
herhangi bir
ücret istemiş değilim,
benim çabamın karşılığını verecek olan
sadece Allah´dır; bana müslümanların,
Allah´ın
buyruklarına teslim
olanların ilki
olmam emredildi.
Yine de onu
yalanladılar.
Biz de onu
ve gemideki
arkadaşlarını boğulmaktan kurtararak, boğulanların
yerine geçirdik ve
ayetlerimizi
yalanlayanları boğduk.
Gör bakalım, uyarılıp
da yola
gelmeyenlerin sonu nice oldu?

Sonra
Nuh´un ardından birçok peygamberi
soydaşlarına gönderdik. Peygamberler
soydaşlarına açık mesajlar getirdiler. Fakat
soydaşları
daha önce
yalanladıkları gerçeklere inanmaya yanaşmadılar.
Biz de, ölçüyü aşanların kalple-

(Kısa süren)
bir tutunmadır bu dünyadaki; ve
sonra onların
dönüşü er
geç Bize olacak: Ve Biz
de, hakkı inat
ve ısrarla inkar etmelerinin karşılığı
olarak onlara
o çok yoğun,
çok şiddetli
acıyı tattıracağız.
(Şimdi artık)
onlara
Nuh'un başından geçenleri anlat;
hani o, kavmine: Soydaşlarım!
demişti, eğer
benim (aranızdaki) konumum ve
Allah'ın ayetlerini size
bildirmem
zorunuza gidiyorsa, bilin
ki, ben Allah'a güveniyorum. Öyleyse, artık
(bana) yapacağınızı
yapmak için
hem kendi
gücünüzü
hem de Allah'tan başka
tanrılık yakıştırdığınız
yardımcılarınızı bir araya
toplayın; bir
kere ne yapacağınıza
karar verdikten sonra da
artık girişeceğiniz eylem sizi tasalandırmasın;
(neye ki karar verdiyseniz) bana
karşı artık
elinizden geleni ardınıza
komayın;
hem de bana
hiç soluk aldırmadan!
Beri yandan,
eğer (size
ulaştırdığım
mesajdan)
yüz çevirirseniz, (hatırlayın ki,) ben
sizden bir
karşılık beklemiş değilim; benim
ücretim(i
ödemek) Allah'tan başkasına düşmez; çünkü
ben kendini
O'na teslim
edenlerden
biri olmakla
emrolundum.
(Bütün bu
uyarılara
rağmen) o'nu
yalanlamaya
kalkıştılar!
Ve Biz de
o'nu ve gemide o'nunla
birlikte olanların hepsini
kurtarıp (yeryüzüne) mirasçı kıldık;
ayetlerimizi
yalanlamaya
kalkışanları
ise suda
boğduk: İmdi, bir bak,
uyarıldıkları
halde uymayan insanların sonu nasıl olurmuş!
Ve sonra,
o'nun ardından -her birini kendi toplumlarına
olmak üzere(başka) elçiler gönderdik; öyle ki
onlar da
hakkın apaçık delillerini
ortaya koydular; fakat
onlar bir kere
yalanlamış
bulundukları
şeye (sonradan) bir türlü
inanmak istemediler,
haddi aşanların kalpleri-

İbn Kesir

Dünyada
biraz faydalanma
vardır.
Sonra
dönüşleri
Bizedir.
Sonra Biz
de küfreder olmalarından
dolayı onlara şiddetli azabı tattıracağız.
Onlara
Nuh´un
haberini
oku. Hani
Nuh,
kavmine
demişti ki:
Ey kavmim; aranızda
kalmam,
Allah´ın
ayetlerini
hatırlatmam, onlarla öğüt
vermem
size ağır
geliyorsa;
ben, Allah´a tevekkül ettim. Siz
ve ortaklarınız
toplanıp
ne yapacağınızı
kararlaştırın, içinizde ne
tasarlıyorsanız
açığa çıkarın,
sonra bana mühlet
de vermeyerek
yapacağınızı yapın.

Yüz çevirirseniz;
zaten ben
sizden
öğütlerimin karşılığı olarak
bir ücret
istemedim. Benim ücretim ancak
Allah´a
aittir.
Ben,
müslümanlardan olmakla
emrolundum.
Onu yalanladılar;
ama Biz,
onu ve
gemide
beraberinde bulunanları
kurtardık.
Bunları
yeryüzünün halifeleri yaptık. Ayetlerimizi
yalanlayanları
ise suda
boğduk.
Bir bak
uyarılanların sonu
nice oldu.
Sonra
onun arkasından
peygamberleri
kavimlerine gönderdik.
Onlara
apaçık
ayetylerle
geldiler.
Fakat önceden yalanladıkları için
inanmadılar. Aşırı
gidenlerin
kalblerini
işte böylece mühürleriz.
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َ= ْال ُم ْعتَدِينaşırı gidenlerin

rini böyle ni biz işte
mühürleriz. böyle mühürleriz.

=ث ُ َّمsonra = َب َعثْنَاgönderdik
 َب ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنonların ardından
س ٰى
َ = ُموMusa’yı
ََارون
ُ = َوهve Harun’u
َع ْون
َ  ِف ْر..= ِإلَ ٰىFiravuna
= َو َملَئِ ِهve onun ileri gelenlerine
=بِآيَاتِنَاayetlerimizle
=فَا ْست َ ْك َب ُرواancak onlar büyüklendiler
= َو َكانُواve oldular =قَ ْو ًماbir topluluk
َ= ُم ْج ِر ِمينsuçlu

Bu peygamberlerin
ardından
Musa ile
Harun´u
ayetlerimiz
ile Firavun´a ve
seçkin yakınlarına
gönderdik,
ama burun
kıvırdılar ve
ağır suçlu
bir toplum
oldular.

Bu (ilk peygamberlerden) sonra
Musa ve Harun'u ayetlerimizle Firavun ve onun
seçkinler
çevresine
gönderdik:
ne var ki onlar, günaha
gömülüp
gitmiş bir
topluluk oldukları için,
büyüklük tasladılar,

Bunlardan sonra
Musa ile
Harun´u
ayetlerimizle Firavun´a
ve erkanına gönderdik.
İnanmayı
kibirlerine
yediremediler.
Zaten
günahkar
bir topluluktular.

 َجا َء ُه ُم,,=فَلَ َّماonlara gelince
= ْال َح ُّقgerçek  ِع ْن ِدنَا,,= ِم ْنkatımızdan
=قَالُواdediler = ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu
=لَ ِس ْحرbir sihirdir = ُم ِبينapaçık

Bizim tarafımızdan
gönderilen
gerçek onlara ulaşınca, «Bu
apaçık bir
büyüdür»
dediler.

Öyle ki, kendilerine katımızdan hak
geldiği zaman, Bakın,
bu düpedüz
bir büyü! dediler.

=قَا َلdedi س ٰى
َ = ُموMusa
َ=أَتَقُولُونböyle mi diyorsunuz?
ق
ِ = ِل ْل َحgerçek
 َجا َء ُك ْم..=لَ َّماsize gelince
 ٰ َهذَا..=أ َ ِس ْحرBu sihir midir?
يُ ْف ِل ُح..= َو َلkurtuluşa ermezler
َاح ُرون
َّ =الsihirbazlar
ِ س

Musa, onlara; «Size
gelen gerçek için
böyle mi diyorsunuz?
Bu bir büyü
müdür? Oysa büyücüler iflah olmazlar, kurtuluşa eremezler.»

Musa: Size
hak geldiğinde hakkında
böyle mi konuşursunuz?
dedi, hiç büyü olabilir mi,
bu? Hem de,
büyücülerin
mutlu sona
asla ulaşamayacakları
ortadayken!

=قَالُواdediler =أ َ ِجئْتَنَاmi geldiniz?
= ِلت َ ْل ِفتَنَاbizi çevirmek için ع َّما
َ =yoldan
= َو َج ْدنَاbulduğumuz علَ ْي ِه
َ =üzerinde
=آ َبا َءنَاatalarımızı َ= َوتَ ُكونve olması
=لَ ُك َماikiniz için = ْال ِكب ِْر َيا ُءbüyüklüğün
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
= َو َماdeğiliz =ن َْح ُنbiz =لَ ُك َماsize
َ= ِب ُمؤْ ِمنِينiman edecek

Musa´nın
soydaşları
dediler ki;
«Siz ikiniz,
bizi atalarımızdan miras aldığımız inanç
ve geleneklerden vazgeçiresiniz
ve bu yörede egemenliği ele geçiresiniz diye
mi bize geldiniz? Biz
size kesinlikle inanmayacağız.»
Firavun,
Bana bütün
bilgili büyücüleri getiriniz» dedi.

(Seçkinler:)
Bizi atalarımızı inanç ve
uygulama
olarak izler
bulduğumuz
yoldan çevirmeye ve
böylece ikinizin bu ülkede
söz sahibi
kimseler olmanızı sağlamaya mı
geldin? Her
ne hal ise,
size, ikinize
inanmıyoruz!
dediler.

Tarafımızdan
kendilerine hak
geldiği
vakit;
doğrusu
bu, apaçık bir
büyüdür,
dediler.
Musa dedi ki: Hak
size geldiğinde
mi böyle
söylersiniz? Bu
mudur
büyü?
Halbuki
büyücüler
felah
bulmazlar.
Dediler ki:
Siz ikiniz;
bizi, babalarımızı
üzerinde
bulduğumuz yoldan çevirmek ve
yeryüzünün büyükleri
olmak için
mi geldiniz? Biz,
size
inanmıyoruz.

Ve Firavun
En usta sihirbazları
bana getirin!
diye emretti.

Firavun:
Bütün bilgin büyücüleri bana getirin,
dedi.

Büyücüler
gelince Musa onlara,
´Atacağınızı
atınız, hünerinizi gösteriniz´ dedi.

Sihirbazlar
gelince Musa
onlara: Haydi
atın atmak
(istediğinizi)!
dedi.

Sihirbazlar gelince, Musa
onlara:
Atacağınızı atın,
dedi.

Böylece onlar (asalarını)
atıp (gözbağcılık yoluyla izleyenleri etkileyince) Musa onlara: Bu yaptığınız sihirden başka
bir şey değil;
Allah bunu
mutlaka boşa
çıkaracaktır!
Gerçek şu ki,
Allah bozgunculuk yapanların işini
asla ileri götürmez.
Tersine, kelimeleriyle
ancak hakkın
ortaya çıkmasını sağlar; günaha
gömülüp giden insanlar
bundan hoşnut olmasalar da!
Firavun ve
onun seçkinler çevresi
kendilerine
zulmeder
korkusuyla
(başkaları
geri dururken) kavminden ancak
birkaç kişi
Musa'ya olan
inançlarını
açıkladılar:
çünkü Firavun ülkede
gerçekten de
nüfuz ve ikti-

Onlar
atacaklarını atınca; Musa
dedi ki:
Bu sizin
yaptığınız
sihirdir,
Allah onu
boşa çıkaracaktır. Allah,
elbette
fesadçıların işini
düzeltmez.
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= َوقَا َلdedi ع ْو ُن
َ =فِ ْرFiravun
=ائْتُونِيbana getirin =بِ ُك ِلbütün
احر
ِ س
َ =bilgin
َ =sihirbazları ع ِليم
..
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 َجا َء,,=فَلَ َّماgelince
ُ س َح َرة
َّ =الSihirbazlar =قَا َلdedi
=لَ ُه ْمonlara س ٰى
َ = ُموMusa
=أ َ ْلقُواatın
َ ُم ْلقُون,,أ َ ْنت ُ ْم,,= َماatacaklarınızı
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أ َ ْلقَ ْوا..=فَلَ َّماattıklarında =قَا َلdedi ki
س ٰى
َ = ُموMusa
 ِب ِه.. ِجئْت ُ ْم..= َماsizin bu yaptığınız
الس ْح ُر
ِ =sihirdir =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah
ُسيُب ِْطلُه
َ =onu boşa çıkaracaktır
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ص ِل ُح
ْ ُي..= َلdüzeltmez ع َم َل
َ =işlerini
َ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuların

Onlar atacaklarını
atıp, hünerlerini gösterince Musa,
«Sizin gösterdiğiniz
hüner büyüdür; ama
Allah onu
kesinlikle
boşa çıkaracaktır.
Çünkü Allah
bozguncuların işini
amacına
vardırmaz.

= َوي ُِح ُّقortaya çıkarır ُاّٰلل
َّ =Allah
= ْال َح َّقhakkı =بِ َك ِل َماتِ ِهsözleriyle
َ َك ِره,,= َولَ ْوhoşlanmasalar da
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlular

Suçluların
hoşuna gitmese de,
Allah sözleri
ile direktifleri ile gerçeği
üstün getirir.

َآ َمن..=فَ َماiman eden olmadı
س ٰى
َ = ِل ُموMusa’ya = ِإ َّلbaşka
=ذ ُ ِريَّةbir genç takımdan
قَ ْو ِم ِه..= ِم ْنkavminden
خ َْوف..علَ ٰى
َ =korkusuyla
َع ْون
َ فِ ْر..= ِم ْنFiravun
= َو َملَ ِئ ِه ْمve adamlarının
يَ ْفتِنَ ُه ْم..=أ َ ْنkötülük etmeleri
= َو ِإ َّنşüphesiz َع ْون
َ =فِ ْرFiravun
=لَ َعالiyice büyüklenmişti

Musa´ya
soydaşlarının sadece
bir bölüm
gençleri
inanmıştı.
Bunlar da
hem Firavun´dan ve
hem de ileri
gelen soydaşlarından
kaynaklanan işkence
korkularına
rağmen
inanmışlardı. Çünkü
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Ve suçlular istemese de
Allah,
hakkı
sözleriyle
gerçekleştirir.

Firavun
ve erkanının
kendilerine fenalık
yapmasından
korktuklarından,
kavminin
bir kısım
gençleri
dışında
kimse
Musa´ya
iman etmedi.
Çünkü Fi-
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Firavun
dar sahibiydi, ravun,
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
yeryüzünde ve üstelik öl- yeryükoyu bir dik- çüsüz, acı- zünde
ُ= َو ِإنَّهve şüphesiz o
tatörlük
masız biriydi. çok uluْ
َ
kurmuş,
iyilanan ve
َال ُمس ِْرفِين.. َ=ل ِمنçok aşırı gidenlerdendi
..
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ce azıtmıştı.

= َوقَا َلdedi ki س ٰى
َ = ُموMusa
قَ ْو ِم,,=يَاEy kavmim = ِإ ْنeğer
آ َم ْنت ُ ْم,,= ُك ْنت ُ ْمiman ettiyseniz
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a
ت َ َو َّكلُوا,,=فَ َعلَ ْي ِهO’na güvenin
َ ُم ْس ِل ِمين,, ُك ْنت ُ ْم,,= ِإ ْنteslim olduysanız

Musa dedi
ki; «Ey soydaşlarım
eğer Allah´a
inandıysanız, eğer
O´na teslim
olmuşsanız,
O´na dayanınız.

Musa: Eğer
Allah'a inanıyorsanız dedi, eğer gerçekten O'na
bağlanıp
kendinizi
O'na teslim
etmişseniz,
öyleyse artık
güvenin
O'na!

=فَقَالُواonlar da dediler ki
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a =ت َ َو َّك ْلنَاgüvendik
= َربَّنَاRabbimiz ت َ ْج َع ْلنَا..= َلbizi kılma
ً=فِتْنَةbir fitne = ِل ْلقَ ْو ِمtopluluğu için
َّ =zalimler
َالظا ِل ِمين

Onlar da
dediler ki;
«Biz Allah´a
dayandık ey
Rabbimiz,
zalimler güruhunun bizi
sapıklıklarına gerekçe
göstermelerine meydan verme.
Rahmetinle
bizi kâfirler
güruhundan
kurtar.

Bunun üzerine onlar da:
Biz güvenimizi Allah'a
bağlamışız!
Ey Rabbimiz,
bizi zalim bir
topluluğun
elinde rüsvay
etme! dediler.
Hakkı inkar
eden bu toplumun elinden lütfunla
kurtar bizi.

Merhametinle o
kafirler
güruhundan bizi
kurtar.

= َوأ َ ْو َح ْينَاve vahyettik
س ٰى
َ  ُمو..= ِإلَ ٰىMusa’ya
= َوأ َ ِخي ِهve kardeşine
تَبَ َّوآ..=أ َ ْنhazırlayın
= ِلقَ ْو ِم ُك َماkavminiz için
ص َر
ْ = ِب ِمMısır’da =بُيُوتًاevler
اجعَلُوا
ْ = َوve edinin =بُيُوتَ ُك ْمevlerinizi
ً=قِ ْبلَةibadethane = َوأَقِي ُمواve kılın
َ ص ََلة
َّ =الnamaz = َو َب ِش ِرmüjdele
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينMüminleri

Biz Musa ile
kardeşine
vahyettik ki;
«Soydaşlarınıza Mısır´da evler
hazırlayınız,
evlerinizi
namazgâh
haline getiriniz,namaz
kılınız ve
mü´minleri
müjdeleyiniz.»

Musa ve
kardeşine
de vahyettik ki:
Mısır´da
kavminiz
için evler
hazırlayın; evlerinizi namazgah
edinin
namaz kılın. Ve
mü´minler
e müjdele.

= َوقَا َلdedi ki س ٰى
َ = ُموMusa
= َربَّنَاRabbimiz =إِنَّ َكşüphesiz sen
ْت
َ =آتَيverdin َع ْون
َ =فِ ْرFiravun’a
ُ= َو َم َِلَهve adamlarına ً= ِزينَةsüs
= َوأ َ ْم َو ًالve mallar
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
= َربَّنَاRabbimiz
ُضلُّوا
ِ = ِليsaptırmaları için mi?
سبِي ِل َك
َ =senin yolundan
َ ,,ع ْن
ْ =yok et
= َربَّنَاRabbimiz س
ْ اط ِم
أ َ ْم َوا ِل ِه ْم,,علَ ٰى
َ =onların mallarını
= َوا ْشد ُ ْدve bağla
قُلُوبِ ِه ْم,,علَ ٰى
َ =kalplerini de
يُؤْ ِمنُوا,,=فَ ََلki iman etmesinler
= َحت َّ ٰىkadar = َي َر ُواgörünceye
اب
َ َ= ْالعَذazabı يم
َ = ْاْل َ ِلacıklı

Musa dedi
ki; «Ey
Rabbimiz,
sen dünya
hayatında
Firavun´a
ve yakın
adamlarına
debdebe ve
bol servet
verdin. Ey
Rabbimiz,
bunlar insanları senin yolundan saptırmak için
kullanılıyor.
Ey Rabbimiz, onların
servetlerini
mahvet ve
kalplerini
sıkıca mühürle ki,
acıklı azabı
görmedikçe
iman etmesinler.»

Biz de Musa
ile kardeşine:
Şehirde halkınız için bazı evleri sığınak edinin
diye vahyettik, ve (onlara deyin ki)
'Evlerinizi
ibadet yerine
dönüştürün;
ve namazda
devamlı ve
kararlı olun!
Ve (sen ey
Musa!) inananları (Allah'ın yardımıyla) müjdele!
Ve Musa: Ey
Rabbim! dedi, gerçek şu
ki, Sen Firavun ve onun
seçkinler
çevresine
dünya hayatında görkem
ve zenginlik
verdin; öyle
ki, bunun sonucu olarak
onlar da, ey
Rabbim,
(başkalarını)
Senin yolundan çeviriyorlar! Ey
Rabbimiz,
öyleyse artık
onların zenginliklerini silip yok et, (ve
böylece)
kalplerini katılaştır; çünkü
çetin azabı
görmedikçe
inanmayacaklar!
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= َون َِجنَاbizi kurtar
=بِ َر ْح َم ِت َكrahmetinle
 ْالقَ ْو ِم,, َ= ِمنtopluluğundan
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirler
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,,

..

..

..

..

..

..

10.
88

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

10.
89

,,

Allah dedi (Allah:) Bu
(=قَا َلAllah) dedi ki =قَ ْدmuhakkak
ki; «İkinizin dileğiniz kaُ
duası kabul bul olundu
ْ =أ ِجي َبkabul edildi
ت
edildi, doğ- dedi, öyleyrultunuzdan se, siz ikiniz
=دَع َْوت ُ ُك َماduanız
şaşmayınız, dosdoğru
=فَا ْست َ ِقي َماdoğru yolda devam edin
bilmezlerin yolda sabır
yoluna gir- ve sebatla
ان
َ =yollarına meyiniz.» devam edin
ِ تَت َّ ِب َع..= َو َلuymayın س ِبي َل
ve (doğru
َ َي ْعلَ ُمون.. َل.. َ=الَّذِينbilmeyenlerin
nedir, eğri
..

..

..

..

..

..

..
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gerçekten
aşırı gidenlerdendi.
Musa dedi ki: Ey
kavmim,
eğer siz,
gerçekten
Allah´a
iman etmişseniz
ve müslüman
olmuşsanız; artık
O´na tevekkül
edin.
Onlar da
dediler ki:
Biz, Allah´a tevekkül ettik. Ey
Rabbımız, bizi,
o zalimler
güruhu ile
sınama.

İsrailoğulla= َو َج َاو ْزنَاgeçirdik
rı´nı denizden geçir ِإس َْرائِي َل,,= ِب َبنِيİsrailoğullarını
dik. Firavun
ve askerleri
= ْال َب ْح َرdenizden
saldırı ve
=فَأَتْبَعَ ُه ْمonların peşlerine düştüler
düşmanlık
amacı ile
ع ْو ُن
َ =فِ ْرFiravun
peşlerine
düştüler.
ُ= َو ُجنُودُهve askerleri de = َب ْغيًاtaşkınlık Sonunda Firavun boعد ًْوا
َ = َوve düşmanlıkla
ğulmanın
eğişine gel= َحت َّ ٰىsonunda
diğinde, «İsrailoğullaُأَد َْر َكه,,= ِإذَاonu yakaladığında
rı´nın inanُ= ْالغ ََرقboğulma =قَا َلdedi
dıkları ilahtan başka
ُ=آ َم ْنتiman ettim ُ=أَنَّهelbette
ilah olmadığına inan= َلolmadığına َ= ِإ ٰلَهilah = ِإ َّلbaşka dım, ben de
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

O´na teslim

nedir) bilmeyenlerin yolunu izlemeyin!
Derken İsrailoğulları'nı
denizin öte
yakasına geçirdik; bunun
üzerine Firavun ve ordusu hışımla
onların ardına düştü,
(denizin dalgaları onları
örtüp de Firavun) boğulmak üzereyken: Elhak, inandım, dedi, İsrailoğulları'nın inandığı Tanrı'dan
başka tanrı
yok! Ve ben

Musa dedi ki:
Rabbımız, doğrusu sen
Firavun´a
ve erkanına bu
dünyada
hayatında
süsler ve
mallar
verdin.
Rabbımız; Senin yolundan
insanları
saptırsınlar diye
mi? Rabbımız;
mallarını
yok et,
onların
kalblerini
sık. Çünkü onlar,
elim azabı görmedikçe
iman etmezler.
Allah: ikinizin de
duası kabul olundu. İkiniz
de doğru
yolda devam edin
ve sakın
bilmezlerin yolunu
tutmayın,
buyurdu.
İsrailoğullarına da
denizi
geçirdik.
Firavun
ve askerleri haksızlık ve
düşmanlıkla ardlarına
düştüler.
Firavun
boğulacağı anda: İsrailoğullarının iman
ettiğinden
başka
tanrı olmadığına
inandım.

Kelime Meali
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ْ آ َمن,,=الَّذِيiman ettiğinden
َت
= ِب ِهkendisine
إِس َْرائِي َل,,=بَنُوİsrailoğullarının
= َوأَنَاve ben de
َ ْال ُم ْس ِل ِمين,, َ= ِمنMüslümanlardanım

olanlardan
(müslümanlardan) biriyim» dedi.

de artık kendini yürekten
O'na teslim
eden kimselerdenim!

Artık ben
de müslümanlardanım,
dedi.

َ= ْآْلنşimdi mi? = َوقَ ْدoysa
ْت
َ صي
َ =isyan etmiştin
َ ع
=قَ ْب ُلdaha önce ت
َ = َو ُك ْنve olmuştun
َ ْال ُم ْف ِسدِين.. َ= ِمنbozgunculardan

«Şimdi mi
aklın başına
geldi? Daha
önce Allah´a hep
karşı gelmiş
ve bozgunculardan biri
olmuştun.»

(Ona): Ancak
şimdi mi?
denildi, Oysa, bu güne
kadar (Bize)
hep başkaldırmış ve
bozguncular
arasında yer
almıştın!
(İmdi,) bugün
senin sadece
bedenini kurtaracağız ki,
senden sonra gelecek
olanlar için
(uyarıcı) bir
işaret olsun;
çünkü, gerçek şu ki, insanların çoğu ayetlerimize karşı
umursamazlık gösteriyor!

Şimdi mi
inandın?
Daha önce baş
kaldırmış
ve bozgunculardan olmuştun.

Derken, İsrailoğulları'na
son derece
güzel, emin
bir yurt tayin
ettik ve kendilerini temiz
ve hoş rızıklarla rızıklandırdık. Ama,
ne zaman ki
(vahiy yoluyla) kendilerine (hakikat)
bilgi(si) geldi,
ancak o zaman aralarında çekişmeye, farklı
görüşler benimsemeye
başladılar:
Allah, çekişmeye düştükleri her
konuda Kıyamet Günü
aralarında
elbette hüküm verecektir.
Bütün bunlardan sonra,
(ey insanoğlu!), sana indirdiğimiz
şey(in doğruluğun)dan
hala şüphede isen, önceki çağlarda
vahyedilmiş
metin(leri)
okuyan kimselere sor:
(O zaman
anlayacaksın
ki) Rabbinden sana gelen haktır. O
halde, artık
şüphecilerden olma.
Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olma
ki, kendini
kaybedenler
arasında
bulmayasın.

Biz, İsrailoğullarını
güzel bir
yere yerleştirmiştik. Onlara tertemiz şeylerden rızıklar
verdik.
Kendilerine ilim
gelinceye
kadar hiç
ihtilafa
düşmediler. Şüphesiz
Rabbın,
kıyamet
günü aralarındaki
ihtilaflar
hakkında
hükmünü
verecektir.

Kendilerine
her türlü kanıtlayıcı belge gelse bile,
ta ki (öte
dünyada
kendilerini
bekleyen) o
çok can yakıcı azabı
gözleriyle görünceye kadar...
Çünkü, ne
yazık ki, Yunus toplumundan
başka, (bütün bireyleriyle topyekun) imana
erişen ve
böylece ima-

Onlara
her türlü
ayet gelse bile
elem verici azabı
görünceye kadar.
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=فَ ْاليَ ْو َمbugün يك
َ =نُن َِجkurtaracağız
=بِبَدَنِ َكsenin bedenini
َ= ِلت َ ُكونolman için
خ َْلفَ َك,,= ِل َم ْنkendinden sonrakilere
ً=آيَةbir ibret = َوإِ َّنgerçekte ise
يرا
ً = َك ِثçoğu اس
ِ َّالن,, َ= ِمنinsanların
آ َيا ِتنَا,,ع ْن
َ =ayetlerimizden
َ=لَغَافِلُونhabersizdirler
,,

Bugün senden sonra
geleceklere
ibret osun
diye cansız
vücudunu
bozulmaktan kurtaracak, onu
sahilde bir
tümseğe
atacağız.
Gerçi insanların çoğu
bizim ibret
verici belgelerimizin
farkına
varmazlar.
Gerçekten
=andolsun
=yerleştirdik
biz İsrailoğulları´nı
..
=İsrailoğullarını
güvenli bir
yurda yer=bir yere
=iyi
leştirdik, on=ve onları rızıklandırdık
lara temiz
rızıklar sun..
=temiz şeylerle
duk. Kendilerine bilgi
..
=ayrılığa düşmediler
gelinceye
kadar an=kadar
laşmazlığa
düşmemiş=kendilerine gelinceye
lerdi. Şüphe
yok ki,
=ilim
=şüphesiz
Rabbin kı=Rabbin
=hükmünü verir yamet günü
anlaşmazlı=aralarında
=günü
ğa düştükleri konularda
=kıyamet
=hususlarda
haklarında
hüküm ve..
..
=ayrılığa düştükleri recektir.
,,

,,

,,

,,

10.
93

,,

َولَقَ ْد
َب َّوأْنَا
َب ِني ِإس َْرا ِئي َل
َ ُم َب َّوأ
صدْق
ِ
َو َرزَ ْقنَا ُه ْم
َّ َِمن
ت
ِ الط ِي َبا
ْ فَ َما
اختَلَفُوا
َحت َّ ٰى
َجا َء ُه ُم
ْال ِع ْل ُم
ِإ َّن
َرب ََّك
ضي
ِ يَ ْق
بَ ْينَ ُه ْم
يَ ْو َم
ْال ِق َيا َم ِة
ِفي َما
ََكانُوا فِي ِه يَ ْخت َ ِلفُون
..
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Eğer sana
=فَإ ِ ْنeğer ت
َ = ُك ْنisen
indirdiğimiz
bilgilerden
شَك,,= ِفيkuşkuda
kuşku duْأ َ ْنزَ لنَا,,= ِم َّماindirdiğimizden
yuyorsan,
senden ön= ِإلَي َْكsana =فَاسْأ َ ِلsor
ceki kutsal
kitap okurlaَ َي ْق َر ُءون,, َ=الَّذِينokuyanlara
rına sor.
Sana Rabاب
َ َ = ْال ِكتkitap قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce binden keger=لَقَ ْدandolsun ki = َجا َء َكsana geldi sinlikle
çek geldi,
kuş= ْال َح ُّقgerçek  َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden sakın
kulananlardan olma.
ت َ ُكون ََّن,,=فَ ََلsakın olma
َ ْال ُم ْمت َ ِرين,, َ= ِمنşüpheye düşenlerden
,,

,,

,,

,,

,,
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Sakın Alتَ ُكون ََّن..= َو َلsakın olma
lah´ın ayetyalanَّ
َّ
َ
كذبُوا.. َالذِين.. َ= ِمنyalanlayanlardan lerini
layanlardan
olma, yoksa
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
hüsrana uğrayanlardan
َ=فَت َ ُكونyoksa olursun
olursun.
َ ْالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنhüsrana uğrayanlardan
..

..

..

..
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İbn Kesir

=إِ َّنşüphesiz
ْ َّ َحق,, َ=الَّذِينkesinleşmiş olanlar
ت
علَ ْي ِه ْم
َ =haklarında ُ= َك ِل َمتsözü
= َربِ َكRabbinin
َيُؤْ ِمنُون,,= َلiman etmezler
,,

,,

,,

Onlara bütün uyarıcı
mesajlar
gelse bile.
Ancak acıklı
azabı görünce iman
ederler.

ْ  َكان,,=فَلَ ْو َلbulunsaydı ya!
َت
ْ =آ َمنiman edip
=قَ ْر َيةbir kasaba َت
=فَنَفَعَ َهاkendine yarar sağlamış
= ِإي َمانُ َهاimanı = ِإ َّلdışında
=قَ ْو َمkavminin س
َ ُ=يُونYunus

Keşke sözkonusu yıkıma uğramış şehirlerden herhangi biri
iman etseydi de, imanının yararını görsey-
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Sana indirdiklerimizden
şüphe
ediyorsan; senden önce
indirdiğimiz kitabları okuyanlara
sor. Andolsun ki;
sana
Rabbından hak
gelmiştir.
Sakın
şüpheye
düşenlerden olma.

Sakın Allah´ın
ayetlerini
yalan sayanlardan
olma,
yoksa
hüsrana
uğrayanlardan
olursun.
Haklarında Gerçek şu ki, Doğrusu,
Rabbinin
haklarında üzerlerine
hükmü ke- Rablerinin
Rabbının
sinleşenler sözü (yargı- sözü hak
asla iman sı) gerçek- olanlar
etmezler. leşmiş olan- inanmazlar imana
lar.
erişemeyeceklerdir.

 َجا َءتْ ُه ْم..= َولَ ْوgelse bile = ُك ُّلbütün
=آيَةayetler = َحت َّ ٰىkadar
= َي َر ُواgörünceye اب
َ َ= ْال َعذazabı
يم
َ = ْاْل َ ِلacıklı

10.
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Senden
sonrakilere ayet
olman
için bu
gün senin
cesedini
kurtaracağız,
dedik.
Doğrusu
insanların
çoğu
ayetlerimizden
gafildirler.

İman edip
imanı
kendisine
fayda
sağlayan
bir kasaba olsaydı ya?
Yunus´un
kavmi

Kelime Meali
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آ َمنُوا,,=لَ َّماiman edince
ش ْفنَا
َ = َكkaldırdık ع ْن ُه ْم
َ =üzerlerinden
اب
َ َ عذ
َ =azabını ِ = ْال ِخ ْزيrezillik
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
= َو َمت َّ ْعنَا ُه ْمve onları yararlandırdık
 ِحين,,= ِإلَ ٰىbelli bir süreye kadar

di! Yalnız
Yunus´un
soydaşları
hariç. Onlar
iman edince, dünya
hayatında
burun buruna geldikleri
perişan edici azabı
başlarından
kaldırdık ve
kendilerine
belirli bir süre daha yaşama fırsatı
tanıdık.

شَا َء..= َولَ ْوdileseydi = َرب َُّكRabbin
َ= َْل َمنiman ederdi = َم ْنbulunanların
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= ُكلُّ ُه ْمtümü = َج ِميعًاtopluca
ت
َ =أَفَأ َ ْنsen mi? ُ=ت ُ ْك ِرهzorlayacaksın
اس
َ َّ=النinsanları = َحت َّ ٰىkadar
= َي ُكونُواoluncaya َ= ُمؤْ ِمنِينmümin

Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde yaşayanların
hepsi tümü
ile iman
ederdi. O
halde insanları sen mi
zorlayacaksın da iman
edecekler?

,,

,,

,,
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Allah´ın izni
َ َكان,,= َو َماmümkün değildir
olmadıkça
hiç kimseْ
= ِلنَفسhiç kimsenin
nin inanmaَتُؤْ ِمن,,=أ َ ْنiman etmesi = ِإ َّلdışında sı sözkonusu değildir.
ِ َّ =Allah’ın
= ِبإ ِ ْذ ِنizni اّٰلل
Allah, aklını
kullanma= َو َي ْج َع ُلO gönderir
yanları en
yüz kızartıcı
س
ِ =iğrenç azabı
َ الر ْج
iğrençliğin
kucağına
علَى
َ =üzerlerine
atar.
َ َي ْع ِقلُون,, َل,, َ=الَّذِينakıl erdiremeyenlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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nının (vereceği huzur ve
güvenliği) tadan herhangi
bir cemaat
çıkmadı henüz. (Yunus'un soydaşları)
inandıkları
zaman, dünya hayatında
(sürüklenebilecekleri) alçalmanın,
bayağılaşmanın yol
açacağı acıyı
ve sıkıntıyı
onlardan
uzaklaştırdık
ve belli bir
süre varlıklarını sürdürmeleri için
kendilerine
fırsat verdik.
(İşte bunun
gibi) Rabbin
eğer öyle
olmasını dileseydi, yeryüzünde yaşayan herkes
topyekun
imana erişirdi: Hal böyleyken, insanları inanıncaya kadar zorlayabileceğini mi
sanıyorsun,
hem de, hiç
kimsenin, Allah'ın izni
olmadıkça
asla imana
erişemeyeceği ve aklını
kullanmayanlara alçaltıcı,
bayağılaştırıcı (inançsız)lığı musallat edenin
O olduğu
(gerçeği) ortadayken?
De ki: Göklerde ve yerde var olanlara bakın da
düşünün! Ne
var ki, inanmayacak
olan bir topluma ne
ayetlerin, ne
de uyarmaların bir yararı
dokunabilir!

müstesna. Onlar,
iman ettikleri
zaman
üzerlerinden bu
dünya
hayatında
rüsvaylık
azabını
kaldırdık,
bir zamana kadar
da kendilerini faydalandırdık.

Kendilerinden
önce geçenlerin
başlarına
gelen
günler gibisinden
başkasını
mı bekliyorlar?
De ki:
Bekleyin,
ben de
sizinle
beraber
beklemekteyim.
Sonra
Biz, peygamberlerimizi ve
iman
edenleri
kurtarırız.
Böylece
üstümüze
bir hak
olarak
mü´minler
i kurtaracağız.

ُ =ا ْنbir bakın
=قُ ِلde ki ظ ُروا
= َماذَاneler olduğuna
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
ت ُ ْغ ِني..= َو َماbir şey kazandırmaz
ُ= ْاْليَاتayetler = َوالنُّذ ُ ُرve uyarılar
قَ ْوم..ع ْن
َ =bir topluluğa
َيُؤْ ِمنُون..= َلiman etmeyen

Onlara de
ki; «Göklerde ve yerde
neler olduğuna bakınız.» Fakat
ibret verici
belgelerin
ve uyarıların iman
etmeyenlere hiçbir yararı olmaz.

َيَ ْنت َ ِظ ُرون,,=فَ َه ْلmı bekliyorlar?
= ِإ َّلbaşkasını = ِمثْ َلbenzerinden
(=أَي َِّامbaşlarına gelen) günlerin
 َخلَ ْوا,, َ=الَّذِينgeçmiş olanların
قَ ْب ِل ِه ْم,,= ِم ْنkendilerinden önce
=قُ ْلde ki =فَا ْنت َ ِظ ُرواbekleyin bakalım
= ِإنِيben de = َمعَ ُك ْمsizinle birlikte
َ ْال ُم ْنت َ ِظ ِرين,, َ= ِمنbekleyenlerdenim

Onlar kendilerinden önce gelip geçen toplumların yaşadıkları acı
günlerden
başka bir
sonuç mu
bekliyorlar?
Onlara de
ki; «Bekleyiniz bakalım, ben de
sizinle birlikte bekleyenlerdenim.»

O halde,
kendilerinden
önce gelip
geçen (inkarcıların yaşadığı felaket) günlerinden başka
günler mi
bekliyorlar?
De ki: Öyleyse, (olacak
olanı) bekleyin bakalım;
doğrusu ben
de sizinle beraber bekleyeceğim!

=ث ُ َّمSonra =نُن َِجيkurtarırız
سلَنَا
ُ = ُرpeygamberlerimizi
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve iman edenleri
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle = َحقًّاbir haktır
علَ ْينَا
َ =üzerimize ج
ِ =نُ ْنkurtarmak
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينMüminleri

Sözkonusu
toplu afetlerden sonra peygamberlerimizi
ve iman
edenleri
kurtarırız.
Mü´minleri
kurtarmak
böylece
üzerimize
borçtur.

=قُ ْلde ki أَيُّ َها,,=يَاEy
اس
ُ َّ=النinsanlar = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمvarsa شَك,,= ِفيbir kuşkunuz
دِينِي,,= ِم ْنbenim dinimden
ُ أ َ ْعبُد,,=فَ ََلbilin ki ben tapmıyorum
َت َ ْعبُد ُون,, َ=الَّذِينsizin taptıklarınıza
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
ٰ
= َولَ ِك ْنancak ُ =أ َ ْعبُدkulluk ederim
اّٰلل
َ َّ =Allah’a
 َيت َ َوفَّا ُك ْم,,=الَّذِيsizin canınızı alacak ola
n ُرت
ْ = َوأ ُ ِمben emrolundum

De ki «Ey
insanlar,
benim dinimden
şüphede
iseniz, bilin
ki ben Allah’tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak bizi öldürecek
olan Allah’a
kulluk ederim. Ben,
mü’minlerde
n olmakla
emrolundum.»

(Çünkü bu
konudaki değişmeyen
uygulama
şudur: hakkı
inkar edip
ayetlerimizi
yalanlamaya
kalkışanların
felaketlerini
hazırlarız;)
ve buna karşılık elçilerimizi ve imana erişenleri
kurtarırız. İşte bize hak
olan, böylece
inananları
kurtarmamızdır.
(Ey Peygamber,) de
ki: Ey insanlar, eğer benim imanımdan şüphede
iseniz, (bilin
ki,) kulluk
etmem, sizin
Allah'tan
başka kulluk
ettiğiniz varlıklara; ben
yalnızca, sizi(n hepinizi)
öldürecek
olan Allah'a
kulluk ederim: çünkü
ben (yalnız
O'na) inanan
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İbn Kesir

Eğer
Rabbın
dileseydi;
yeryüzündeki
insanların
hepsi
iman
ederdi.
Öyleyse
sen mi
insanları
mü´min
olmaları
için zorlayacaksın.
Allah´ın
izni olmadan
hiç kimse
iman
edemez.
Ve o, pisliği akledemeyenlerin üzerine kılar.

De ki:
Göklerde
ve yerde
neler var,
bir bakın.
Fakat
bunca
ayetler ve
uyarılar
inanmayanlar güruhuna
fayda
vermez.

De ki: Ey
insanlar;
benim dinimden
şüphede
iseniz,
ben Allah´tan
başka
taptıklarınıza tapmam.
Ancak,
sizi öldürecek
olan Allah´a kulluk ederim. Ben,
mü´minler
den ol-
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َأ َ ُكون,,=أ َ ْنolmakla
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminlerden
10.
105

kimselerden makla
biri olmakla emrolunemrolundum. dum.

أ َ ِق ْم..= َوأ َ ْنve çevir = َو ْج َه َكyüzünü
ِين
ِ = ِللدdine = َح ِنيفًاhanif olan
ت َ ُكون ََّن..= َو َلve olma
َ ْال ُم ْش ِركِين.. َ= ِمنortak koşanlardan

Bana: «Yüzünü tevhit
dinine döndür, sakın
müşriklerden olma»

ع
ُ ت َ ْد,,= َو َلtapma ُون
ِ د,,= ِم ْنbırakıp
ِاّٰلل
َّ =Allah’ı = َماşeylere
يَ ْنفَعُ َك,,= َلsana yararı dokunmayan
ض ُّر َك
ُ َي,,= َو َلveya zararı dokunmayan
=فَإ ِ ْنeğer ت
َ =فَ َع ْلböyle yaparsan
=فَإِنَّ َكşüphesiz sen = ِإذًاo zaman
َّ ,, َ= ِمنzalimlerden olursun
َالظا ِل ِمين

«Allah’ı bırakıp ta sana ne fayda
ne de zarar
getirecek
olan nesnelere tapma.
Eğer öyle
yapacak
olursan
şüphesiz
zâlimlerden
olursun denildi» de.

ْك
َ سس
َ يَ ْم..= َوإِ ْنsana verirse
َّ =Allah ضر
ُ = ِبbir sıkıntı
ُاّٰلل
=فَ ََلyoktur ف
َ = َكا ِشgiderecek
ُ=لَهonu yine =إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
= َو ِإ ْنeğer =ي ُِرد َْكsenin için dilerse
= ِب َخيْرbir iyilik =فَ ََلyoktur
َّ= َرادgeri çevirecek
ض ِل ِه
ْ َ= ِلفO’nun lütfunu da
يب
ُ ُص
ِ =يverir = ِب ِهbunu
 َيشَا ُء..= َم ْنdilediğine
 ِعبَا ِد ِه..= ِم ْنkullarından = َو ُه َوve O
ور
ُ ُ= ْالغَفbağışlayıcıdır
الر ِحي ُم
َّ =merhamet edicidir

Allah sana
bir sıkıntı
verirse onu
yine ancak
Allah giderir. Sana bir
iyilik dilediği
takdirde
O’nun nimetini engelleyecek bir
kuvvet de
yoktur. O,
bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, Gafûr
dur, Rahîm
dir.

=قُ ْلde ki أَيُّ َها,,=يَاEy
اس
ُ َّ=النinsanlar =قَ ْدmuhakkak
= َجا َء ُك ُمsize gelmiştir = ْال َح ُّقhak
 َربِ ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden =فَ َم ِنkim
=ا ْهتَدَ ٰىhidayet bulursa
=فَإِنَّ َماşüphesiz
=يَ ْهتَدِيhidayet bulmuştur
= ِلنَ ْف ِس ِهkendi yararına = َو َم ْنkim de
ض َّل
َ =sapıtırsa =فَإِنَّ َماşüphesiz
ض ُّل
ِ َ=يsapıtmıştır
علَ ْي َها
َ =kendi aleyhine
أَنَا,,= َو َماben değilim
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize =بِ َو ِكيلbir vekil

De ki: «Ey
insanlar, size Rabbinizden hak
gelmiştir.
Artık kim
hidayeti kabul ederse
o, ancak
kendi faydası için hidayete ermiş, kim de
saparsa,
kendi zararına sapmış
olur. Ben
sizin başınızda bir
bekçi de
değilim.»

= َواتَّبِ ْعuy يُو َح ٰى..= َماvahyedilene
=إِلَي َْكsana صبِ ْر
ْ = َواve sabret
= َحت َّ ٰىkadar
= َي ْح ُك َمhükmünü verinceye ُاّٰلل
َّ =Allah
= َو ُه َوO = َخي ُْرen hayırlısıdır
َ= ْال َحا ِك ِمينhüküm verenlerin

Sana her ne
vahy ediliyorsa ona
tabi ol. Allah
hükmünü
verinceye
kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

=الرElif Lam Ra = ِكتَابbir Kitap’tır
ْ =أ ُ ْح ِك َمsağlamlaştırılmış
ت
ُ=آ َياتُهayetleri =ث ُ َّمsonra
ْ َصل
ت
ِ ُ=فetraflıca açıklanmış
لَد ُْن,,= ِم ْنtarafından
= َح ِكيمhikmet sahibi
= َخ ِبيرve her şeyden haberdar olan

Elif, Lâm,
Ra. Bu
Kur´an, her
işi yerinde
ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından muhkem, uyumlu cümlelerle örülen,
sonra ayrıntılı biçimde
açıklanan
ayetlerden
oluşmuş bir
kitaptır.

ت َ ْعبُدُوا..=أ َ َّلöyle ki, kulluk etmeyin
= ِإ َّلbaşkasına َاّٰلل
َّ =Allah’tan
=إِنَّنِيşüphesiz ben =لَ ُك ْمsize

(İçeriğinin
özü şudur):
Allah´dan
başkasına
kulluk sunmayınız.
Ben, O´nun
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İbn Kesir

(Ey İnsanoğlu,) işte böyle
(sen de) yüzünü, yalancı, aldatıcı
şeylerden
bütünüyle
arınmış olarak, sebat ve
samimiyetle
(gerçek)
inanca çevir;
Allah'tan
başkasına
tanrılık yakıştıranlardan
olma.
Sana ne bir
yarar, ne de
bir zarar verebilecek durumda olmayan varlıkları
Allah'la beraber anıp
onlara yalvarıp yakarma:
çünkü, eğer
böyle yaparsan muhakkak ki zalimlerden olursun!
Ve (bil ki,)
eğer senin
başına Allah
bir darlık, bir
sıkıntı saracak olsa,
O'ndan başka onu giderecek yoktur:
Ve eğer hakkında iyilik,
genişlik diliyorsa, O'nun
lütuf ve cömertliğini engelleyebilecek kimse de
yoktur; O lütuf ve cömertliğini kullarından dilediğine nasip eder.
Çünkü çok
acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcı O'dur.
(Ey Peygamber,) de
ki: Ey insanlar, şimdi size Rabbinizden hakikat
(bilgisi) gelmiş bulunuyor artık.
Bundan böyle her kim ki
doğru yolu
izlemeyi seçerse, bunu
kendi lehine
seçmiş olacaktır; ve her
kim ki sapıklığı seçerse,
yine bunu
kendi aleyhine seçmiş
olacaktır. Sizin davranışınızdan sorumlu değilim
ben.
(Sana gelince, Ey Muhammed,
sen de) yalnızca sana
vahyedilene
uy ve Allah
hükmünü verinceye kadar sabret:
çünkü hükmedenlerin
en iyisi
O'dur.
Elif-Lam-Ra.
(Bu) İlahi bir
kitaptır ki,
ayetleri her
şeyden bütünüyle haberdar olan
hikmet sahibi
(Allah) tarafından kendi
içlerinde açık
ve anlaşılır
kılınmış, birbirleriyle
açıklanmış
ve ayrıca
birbirleriyle
bağlantılı
olarak etraflı
biçimde dile
getirilmiştir
ki, Allahtan
başkasına
kulluk etmeyesiniz. (Ey
Peygamber,
de ki:) Bakın
ben size

Ve yüzünü tevhid
dinine
döndür,
sakın
müşriklerden
olma diye.

Allah´ı bırakıp da
sana ne
fayda, ne
de zarar
getirmeyecek
olan şeylere tapma. Eğer
böyle yapacak
olursan;
şüphesiz
zalimlerden olursun.
Allah sana bir sıkıntı verirse; onu
yine ancak Allah
giderir.
Sana biri
iyilik dilediği takdirde;
onun lütfunu geri
çevirecek
de yoktur.
O, bunu
kullarından dilediğine verir. O, Gafur´dur,
Rahim´dir.

De ki: Ey
insanlar;
size Rabbınızdan
hak gelmiştir. Artık kim
hidayeti
kabul
ederse; o,
ancak
kendi
faydası
için hidayete ermiş, kim
de saparsa; kendi
zararına
sapmış
olur. Ben,
sizin başınıza bir
bekçi değilim.
Sana
vahyedilene uy.
Allah
hükmünü
verinceye
kadar
sabret. O,
hüküm
verenlerin
en hayırlısıdır.
Elif, Lam,
Ra. Bu kitab, ayetleri kesinleştirilmiş,
sonra da
Hakim ve
Habir
olan Allah
tarafından uzun
uzadıya
açıklanmıştır.

Allah´tan
başkasına kulluk
etmeyesiniz diye.
Muhakkak ki
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ُ= ِم ْنهO’nun tarafından =نَذِيرbir uyarıcı
= َو َب ِشيرve müjdeleyiciyim

size gönderdiği bir
uyarıcı ve
müjdeleyiciyim.

Onun tarafından bir
uyarıcı ve
müjdeleyici
(olarak) görevlendirildim:

ا ْست َ ْغ ِف ُروا,,= َوأ َ ِنve bağışlanma dileyin
= َربَّ ُك ْمRabbinizden =ث ُ َّمsonra
=تُوبُواtevbe edin =إِلَ ْي ِهO’na
=يُ َمتِ ْع ُك ْمsizi yararlandırsın
عا
ً = َمتَاnimetlerden سنًا
َ = َحgüzel
أ َ َجل,,= ِإلَ ٰىbir süreye kadar
س ًّمى
ِ ْ= َويُؤve versin
َ = ُمbelirli ت
= ُك َّلher فَضْل,,=ذِيsahibine ihsan
ُ ضلَه
ْ َ=فkendi ihsanını = َو ِإ ْنeğer
=ت َ َولَّ ْواyüz çevirirseniz
=فَإِنِيgerçekten ben َاف
ُ =أَخkorkarım
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin hakkınızda
اب
َ َ عذ
َ =azabından = َي ْومbir günün
= َك ِبيرbüyük

Rabbinizden af dileyiniz, pişmanlık duygusu ile
O´na yöneliniz ki, belirli bir sürenin sonuna
kadar sizi
mutlu yaşatsın ve
her erdemli
kişiye erdemli davranışlarının
ödülünü
versin. Eğer
O´na sırt
dönerseniz,
sizin hesabınıza büyük günün
azabından
korkarım.

ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’adır
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz = َو ُه َوve O
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرgüç yetirendir

Dönüş yeriniz Allah´ın
huzurudur.
O´nun gücü
her şeye
yeter.

=أ َ َلiyi bilin ki =إِنَّ ُه ْمonlar
َ=يَثْنُونbükerler
ُور ُه ْم
ُ =göğüslerini
َ صد
= ِليَ ْست َ ْخفُواgizlenmek için ُ= ِم ْنهondan
=أ َ َلyine iyi bilin ki
ُ  َي ْستَ ْغ,, َ= ِحينbürünseler de
َشون
=ثِيَا َب ُه ْمelbiselerine = َي ْعلَ ُمbilir
َيُ ِس ُّرون,,= َماgizlediklerini de
َيُ ْع ِلنُون,,= َو َماaçığa vurduklarını da
ُ= ِإنَّهşüphesiz O ع ِليم
َ =bilendir
ت
ِ =بِذَاolanı ُور
ُّ =الgönüllerde
ِ صد

Haberiniz
olsun ki,
müşrikler
kendilerine
Kur´an okunurken Allah´dan gizlenmek için
başlarını
göğüslerine
yapıştırarak
iki büklüm
olurlar. Haberiniz olsun ki, Allah
başlarını elbiselerinin
altında sakladıklarında
gerek gizli
tuttukları ve
gerekse
açığa vurdukları tüm
duygularını
bilir. O kalplerin özünü
bilir.

= َو َماve yoktur دَابَّة..= ِم ْنhiçbir canlı
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ ..= ِإ َّلait olmayan اّٰلل
= ِر ْزقُ َهاrızkı = َو َي ْعلَ ُمO bilir
= ُم ْستَقَ َّرهَاonun karar kıldığı
= َو ُم ْستَ ْودَ َع َهاve emanet bırakıldığı yeri
= ُكلbunların hepsi
 ِكتَاب..= ِفيbir Kitap’tadır
= ُم ِبينapaçık

Yeryüzündeki bütün
canlı türlerinin beslenmelerini ve
geçinmelerini sağlamak Allah´ın garantisi altındadır. O,
onların ilk
barınma
yerleri ile
geçiş yerlerini bilir. Bütün bunlar
açık bir kitapta yazılıdır.

الَّذِي,,= َو ُه َوO’dur َ= َخلَقyaratan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri  ِست َّ ِة,,=فِيaltı
=أَيَّامgünde َ= َو َكانiken
ُ ع ْر
ُ شه
َ =O’nun Arş’ı علَى
َ =üzerinde
اء
ِ = ْال َمsu = ِل َي ْبلُ َو ُك ْمsizi denemek için
=أَيُّ ُك ْمhanginizin
س ُن
َ =أ َ ْحdaha güzel (olduğu hususunda)
ع َم ًَل
َ =amelinin = َولَئِ ْنşayet
ت
َ =قُ ْلonlara desen = ِإنَّ ُك ْمşüphesiz siz
َ= َم ْبعُوثُونdiriltileceksiniz
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra ت
ِ = ْال َم ْوölümden
=لَ َيقُولَ َّنhemen derler
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
=إِ ْنmutlaka = ٰ َهذَاbu =إِ َّلancak

Sizi sınavdan geçirerek hanginizin daha iyi
işler yapacağınızı belirlemek için
gökleri ve
yeri altı
günde yaratan O´dur.
Bu yaratılış
süreci sırasında
O´nun Arş´ı
su üzerinde
idi. Böyleyken eğer
kâfirlere
«Öldükten
sonra dirileceksiniz»
diyecek olsan, «Bu
iddia, apaçık bir büyüden başka bir şey
değildir» di-

Rabbinizden
günahlarınız
için bağışlanma dileyin
ve sonra
tevbe ve
pişmanlık
tavrı içinde
Ona yönelin
ki, O da sizi
(bu dünya)
hayatında
(Onun belirlediği) bir süre doluncaya
kadar güzel
bir geçimle
geçindirsin;
ve (öte dünyada da) erdem sahibi
herkese erdemliliğinin
karşılığını
(fazlasıyla)
versin. Fakat
eğer (doğru
yoldan) dönerseniz, o
zaman, doğrusu o zorlu
Gün (gelip
çattığında)
azabın sizin
başınıza
gelmesinden
korkarım!
Hepinizin
dönüşü Allahadır; ve O
her şeyi edip
eylemeye yeten sınırsız
bir kudrete
sahiptir.
Bakın hele,
(kitabın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar) kendilerini Onun gözetiminden
gizlemek için
kalplerini
(nasıl) kat
kat örtülerle
örtüyorlar.
Bilin ki, (hakikati görmemek ya
da duymamak için kat
kat) giysiler
içine girdikleri zaman (bile) O, onların
gizli tuttuklarını da, açığa
vurduklarını
da bütünüyle
bilmektedir;
çünkü O,
kalplerde
olan hakkında mutlak ve
eksiksiz bilgi
sahibidir.
Ve yeryüzünde yaşayan hiçbir
canlı yoktur
ki rızkı Allaha
bağlı olmasın; ayrıca O,
her canlının
(yeryüzünde)
yaşama süresini de,
(ölümden
sonra) yerleşip kalacağı
yeri de bilmektedir: Bütün bunlar
apaçık bir kitapta yer almış bulunmaktadır.
Odur, gökleri
ve yeri altı
evrede yaratan; Ve (hayatı yarattığı
sürece)
Onun kudret
ve tahtı suyun üstündeydi. (Allah
size böylece
Ona olan
bağımlılığınızı hatırlatıyor) ki sizi
sınayıp hanginizin eylem
ve davranışça iyi olduğunu ortaya
koysun. Şöyle ki: eğer
(sen, ey
Peygamber,)
(insanlara:)
Unutmayın
ki, ölümden
sonra diriltileceksiniz!
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İbn Kesir

ben, size
O´nun katından
gönderilmiş bir
uyarıcı ve
müjdeciyim.
Rabbınızdan
mağfiret
dileyin,
sonra
O´na tevbe edin
ki, belli bir
süreye
kadar sizi
güzelce
geçindirsin. Her
lütuf sahibine lütfunu versin. Eğer
yüzçevirirseniz; o
zaman
ben, başınıza gelecek büyük bir
günün
azabından korkarım.

Dönüşünüz ancak Allah´a dır.
Ve O, her
şeye Kadir´dir.
Dikkat
edin, onlar peygambere
düşmanlıklarını
gizlemek
için iki
büklüm
olurlar.
Elbiselerine büründükleri
zaman da
dikkat
edin. Allah, onların gizlediklerini
ve açığa
vurduklarını bilir.
Çünkü O,
göğüslerde olanı
bilendir.

Yeryüzünde yürüyen hiç
bir canlı
yoktur ki,
rızkı Allah´a ait
olmasın.
Onların
durup
dinlenecek ve
saklanacak yerlerini de O
bilir. Hepsi apaçık
kitabdadır.
Hanginizin daha
güzel
ameli olduğunu
denemek
için; gökleri ve yeri altı
günde yaratan
O´dur.
Zaten
Arş´ı su
üstünde
idi. Andolsun ki;
ölümden
sonra
muhakkak siz
yine dirileceksiniz, desen; küfredenler
mutlaka:
Bu, apaçık bir
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= ِس ْحرbir sihirdir = ُم ِبينapaçık
,,
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= َولَئِ ْنşayet =أ َ َّخ ْرنَاgeciktirsek
ع ْن ُه ُم
َ =onlardan اب
َ َ= ْال َعذazabı
أ ُ َّمة..= ِإلَ ٰىbir süre için = َم ْعد ُودَةsayılı
=لَ َيقُولُ َّنmutlaka derler
ُ سه
ُ ِيَ ْحب..= َماonu alıkoyan nedir?
=أ َ َلhaberiniz olsun ki =يَ ْو َمgün
= َيأْتِي ِه ْمo geldiği
ص ُروفًا
ْ  َم..ْس
َ =لَيartık geri çevrilmez
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden َ= َو َحاقve kuşatır
= ِب ِه ْمonları  َكانُوا..= َماşey
َ َي ْست َ ْه ِزئُون..= ِب ِهalaya aldıkları
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= َولَئِ ْنşayet =أَذَ ْقنَاtattırsak
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana = ِمنَّاkatımızdan
ً= َر ْح َمةbir rahmet =ث ُ َّمsonra
=نَزَ ْعنَاهَاonu geri alsak ُ= ِم ْنهondan
ُ= ِإنَّهo hemen olur =لَيَئُوسümitsiz
= َكفُورbir nankör
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= َولَئِ ْنve şayet ُ =أَذَ ْقنَاهona tattırırsak
=نَ ْع َما َءbir nimet َ= َب ْعدsonra
ض َّرا َء
َ =bir darlıktan
ُستْه
َّ = َمkendisine dokunan
=لَ َيقُولَ َّنmutlaka der َب
َ =ذَهgitti
ُسيِئ َات
َّ =الkötülükler عنِي
َ =benden
ُ=إِنَّهşüphesiz o =لَفَ ِرحşımarık
=فَ ُخورve böbürlenendir
..
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= ِإ َّلancak hariç
صبَ ُروا
َ ,, َ=الَّذِينsabredenler
ع ِملُوا
َ = َوve ameller işleyenler
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الsalih =أُو ٰلَئِ َكişte
=لَ ُه ْمonlara vardır = َم ْغ ِف َرةbağışlanma
= َوأ َ ْجرve ecir = َك ِبيرbüyük
,,
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=فَلَ َعلَّ َكbelki de ارك
ِ َ =تbırakacaksın
ض
َ =بَ ْعbir kısmını
يُو َح ٰى..= َماvahyedilenin = ِإلَي َْكsana
ضائِق
َ = َوve daralacak = ِب ِهonunla
صد ُْر َك
َ =göğsün
يَقُولُوا..=أ َ ْنdemelerinden dolayı
=لَ ْو َلdeğil miydi? =أ ُ ْن ِز َلindirilmeli
علَ ْي ِه
َ =ona = َك ْنزbir hazine =أ َ ْوveya
= َجا َءgelmeli ُ= َمعَهberaberinde
= َملَكbir melek ت
َ أ َ ْن..= ِإنَّ َماsen sadece
=نَذِيرbir uyarıcısın ُاّٰلل
َّ = َوAllah ise
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
= َو ِكيلvekildir
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=أ َ ْمyoksa َ= َيقُولُونdiyorlar mı?
ُ =ا ْفت َ َراهonu kendisi uydurdu =قُ ْلde ki
=فَأْتُواgetirin =بِعَ ْش ِرon tane
س َور
ُ =sure = ِمثْ ِل ِهonun benzeri
= ُم ْفت َ َر َياتuydurulmuş
عوا
ُ = َوا ْدve çağırın
َ َ ا ْست,,= َم ِنçağırabileceklerinizi
ط ْعت ُ ْم
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

yeceklerdir. desen, hakkı
inkara şartlanmış olanlar hemen,
Açıkçası, bu
büyüleyici bir
vehimden
başka bir şey
değil! diye
karşılık verirler.
Eğer onların Ve ayrıca,
azabını be- onların (hak
lirli bir süre- ettiği) azabı
nin sonuna (tarafımızertelersek, dan) belir´Bu azabı lenmiş bir
bizden alı- vakte kadar
koyan ne- ertelesek
dir?´ derler. hemen şöyle
Haberleri derler: Onun
olsun ki,
(hemen gerazabımızla çekleşmesiyüzyüze
ni) önleyen
geldiklerin- ne? Bilin ki, o
de onu hiç Gün (o sözü
kimse baş- geçen azap)
larından sa- onların başıvamaz, böy- na geldiği
lece alay
zaman, onu
konusu et- kendilerinden
tikleri akıbe- uzak tutacak
tin pençesi- hiçbir güç
ne düşerler. olmayacak;
ve alay edip
durdukları
şey onları
kuşatıp bunaltacaktır.
Eğer insana Bunun gibi,
önce rah- insana katımetlerimizi mızdan bir
tattırıp son- rahmet tattırra onu elin- sak, sonra
den alsak, o da onu kenmutsuz bir disinden çenanköre
kip alsak,
dönüşür.
hemen (önceki lütfumuzu) nankörce
unutup
umutsuzluğa
düşer.
Eğer insa- Yine, başına
nın başına gelen bir dargelen bir sı- lıktan, sıkınkıntının ar- tıdan sonra
dından
bir bolluk, bir
kendisine genişlik tattımutluluk tat- racak olsak
tıracak olur- hemen Musak, kesin- sibetler yalikle «Kötü kamı bıraktı!
günler artık diyerek, kengeride kal- dinden bilir,
dı» diyecek- kurumlu boş
tir. İnsan
bir sevince
gerçekten kaptırır kenkendini be- dini.
ğenmiş bir
şımarıktır.
Yalnız sı- (İnsanların
kıntılı gün- çoğu böylelerde sab- dir; pek tabii)
reden ve iyi güçlüklere
ameller iş- göğüs geren,
leyenler bu dürüst ve eriki kategori- demli davranin dışında- nan kimseler
dırlar; onları bunun dışınbağışlanma da; işte bu
ve büyük sonrakiler ki,
ödül bekli- onları günahyor.
larından ötürü arınma,
bağışlanma
ve büyük bir
mükafat beklemektedir.
Müşriklerin O halde, (ey
«Muham- Peygamber,
med´e gök- sırf inkarcılar
ten bir hazi- hoşlanmıyor
ne inseydi diye ve) onya, ya da ların Niçin
kendisi ile ona (gökten)
birlikte bir bir hazine
melek gel- inmedi ya da,
seydi ya» (niçin) onunşeklindeki la (gözle gösözleri ca- rülebilen) bir
nını sıkabilir melek gelve bu yüz- medi? diye
den sana söylenmeleindirdiğimiz rinden ötürü
vahyin bir yüreğin darabölümünü lıyor diye saonlara du- na vahyediyurmaktan len mesajın
vazgeçebi- bir kısmını
lirsin. Oysa göz ardı etsen sadece men hiç doğbir uyarıcı- ru olur mu?
sın. Her şe- (Unutma ki,)
yin yönlen- sen sadece
diricisi Al- bir uyarıcılah´dır.
sın; Allah ise
her şeyin
üzerinde gözetici olarak
bulunuyor,
Yoksa onlar ve bunun
«Muham- içindir ki:
med, bu
Onu (Kuranı)
Kur´an´ı
(Muhammekendi uy- din kendisi)
durdu» mu uydurdu! didiyorlar.
yorlarsa, (onOnlara de lara) de ki:
ki, «Öyleyse Madem öyle,
Kur´an´ın doğru sözlü
surelerine kimselerdenbenzeyen siniz, o zaon sure de man, onunkisiz uydurun lerle aynı
bakalım.
değerde in-

büyüden
başka bir
şey değildir, diyeceklerdir.

Sayılı bir
müddete
kadar
üzerlerinden azabı
erteleyecek olsak
mutlaka:
Bunu alıkoyan da
ne? derler. Dikkat
edin, o
geldiği
gün, onlardan asla dönmeyecek,
alaya aldıkları
şey onları
mahvedecektir.

Biz, insana tarafımızdan
bir rahmet tattırır, sonra
onu geri
alırsak;
andolsun
ki o, pek
ümitsiz,
pek nankör olur.
Şayet başına gelen bir sıkıntıdan
sonra ona
bir nimet
tattırırsak;
kötülükler
başımdan
gitti der,
şımarır ve
öğünür.

Sadece
sabredip
de güzel
ameller
işleyenlere; işte
onlara
mağfiret
ve büyük
ecir vardır.

Belki de
sen; ona
bir hazine
indirilmeli
veya yakında bir
melek
gelmeli
değil
miydi?
demelerinden
ötürü sana vahyolunanların
bir kısmını terkedecek
olursun.
Sen, ancak bir
uyarıcısın. Ve
Allah; her
şeye Vekil´dir.

Yoksa:
Onu kendisi uydurdu
mu? diyorlar. De
ki: Eğer
doğru
söylüyorsanız;
haydi
onun surelerine
benzer
uydurma
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= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru sözlü

Eğer söylediğiniz doğru ise, bu
konuda Allah dışında
yardıma
çağırabileceklerinizi
de yardıma
çağırın.»

,,
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يَ ْست َ ِجيبُوا..=فَإِلَّ ْمeğer cevap veremezler
ُ َ=لsize =فَا ْعلَ ُمواbilin ki
se ك ْم
=أَنَّ َماdoğrusu o =أ ُ ْن ِز َلindirilmiştir
= ِب ِع ْل ِمilmiyle ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
= َوأ َ ْنve şüphesiz َإِ ٰلَه..= َلilah yoktur
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
أ َ ْنت ُ ْم..=فَ َه ْلartık olur musunuz?
َ= ُم ْس ِل ُمونMüslüman

Eğer bu
çağrına
karşılık
vermezlerse
anlayınız ki,
bu Kur´an
Allah´ın bilgisi altında
indirilmiştir
ve O´ndan
başka ilah
yoktur. Nasıl, artık
müslüman
oldunuz
mu?

= َم ْنkimler ُي ُِريد,, َ= َكانisterse
َ = ْال َح َياةhayatını =الدُّ ْن َياdünya
= َو ِزينَتَ َهاve süsünü
ف
ِ =نُ َوkarşılıklarını tam veririz
= ِإلَ ْي ِه ْمonlara =أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıklarının
=فِي َهاorada = َو ُه ْمve onlara
=فِي َهاorada
َسون
ُ يُ ْب َخ,,= َلbir noksanlık yapılmaz

Sadece
dünya hayatını ve bu
hayatın çekici güzelliklerini isteyenlere çalışmalarının
karşılığını
orada tam
olarak veririz, onlar
orada hiçbir
ödül kısıntısına uğratılmazlar.
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=أُو ٰلَئِ َكbunlar
ْس
َ لَي.. َ=الَّذِينolmayanlardır
=لَ ُه ْمkendileri için
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette
= ِإ َّلbaşka bir şey ار
ُ َّ=النateşten
َ = َو َح ِبve boşa gitmiştir
ط
صنَعُوا
َ ..= َماişledikleri = ِفي َهاorada
اطل
ِ َ= َوبve geçersizdir
 َكانُوا..= َماoldukları
َ= َي ْع َملُونyapmakta

Ama ahirette onlar için
sadece cehennem
ateşi vardır,
dünyada
yaptıkları iyi
işler boşa
gider, işledikleri yararlı ameller
geçersiz
olur.
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san zihninden çıkma
on sure getirin (de görelim); hem (bu
iş için) Allahtan başka
kimi (yardıma) çağırabilirseniz çağırın.
Ve eğer (bu
yardıma çağırdıklarınız)
size yardım
edemiyorlarsa o zaman
bilin ki, (bu
Kuran) ancak
ve ancak Allahın ilminden indirilmiştir, (ve yine bilin ki)
Ondan başka
ilah yoktur. O
halde, şimdi
artık Ona
teslim olacak
mısınız?
Dünya hayatını ve onun
görkemini,
zenginliğini
isteyenlere
gelince, onlara bu (hayatta) yapıp ettiklerinin karşılığını tam
olarak ödeyeceğiz ve
onlar da hak
ettiklerinden
asla yoksun
bırakılmayacaklar:
İşte bunlar,
ahirette paylarına ateşten başka bir
şey düşmeyen kimselerdir. Çünkü
onların bu
(dünyada)
yapıp ettikleri
hep boşa gidecektir, yapıp ettikleri
değersizdi
zaten.

İbn Kesir

on sure
meydana
getirin.
Allah´tan
başka
çağırabileceklerinizi de
çağırın.
Size cevab veremezlerse bilin ki;
o, ancak
Allah´ın
ilmiyle indirilmiştir.
Ve
O´ndan
başka
ilah yoktur. Hala
müslüman olmuyor
musunuz?
Kim, dünya hayatını ve
onun süsünü isterse; onlara amellerinin
karşılığını
burada
tamamen
öderiz.
Onlar bu
hususta
hiç bir zarara da
uğratılmazlar.
Onlar, öyle kimselerdir ki;
ahirette
kendilerine ateşten başka
bir şey
yoktur. İşledikleri
ameller
boşa gitmiştir.
Yapageldikleri zaten batıldır.

Bir de Rab- O halde, (hiç Rabbın=أَفَ َم ْنkimse gibi midir?
binden kay- dünya haya- dan açık
naklanan tından ötesini bir delil
َ
علَ ٰى
,,
ك
=üzere
bulunan
َان
َ
açık belge- umursama- üzerinde
ْ
=بَ ِينَةaçık bir delil  َربِ ِه,,= ِمنRabbinden lere daya- yan biriyle) bulunan,
nan kimse- Rabbinin ka- ardınca
ُ= َو َيتْلُوهve onu izleyen =شَا ِهدbir şahit leri düşüne- tından apa- da Rabbı
lim. Bu bel- çık bir kanıta tarafınُ= ِم ْنهO’nun tarafından
geleri yine dayanan
dan bir
Allah katın- kimse bir tu- şahid geقَ ْب ِل ِه,,= َو ِم ْنve ondan önce de
dan gelen tulabilir mi? len, onbir tanık iz- O kanıt ki,
dan önce
اب
ُ َ = ِكتkitabı (elinde bulunan)
liyor. Bu
Onun katın- de Mudan olan (bu) sa´nın
س ٰى
َ = ُموMusa’nın = ِإ َما ًماbir rehber kimseler
onun da
tanıklık bel- imam ve
ً= َو َر ْح َمةve rahmet olan
öncesinde gesiyle ulaş- rahmet
Musa´nın tırılmaktadır, olan kitaönder ve
hem de on- bını tas=أُو ٰلَئِ َكişte bunlar
rahmet nite- dan önce (bir dik eden
َ=يُؤْ ِمنُونiman ederler = ِب ِهona
likli kitabının tanıklık bel- kimse,
onayı ile
gesi), bir
başkaları
= َو َم ْنve kim = َي ْكفُ ْرinkâr ederse
desteklen- rehber ve
gibi mimişlerdir.
rahmet
oladir? İşte
=بِ ِهonu ب
ِ  ْاْل َ ْحزَ ا,, َ= ِمنtopluluklardan (Böyleleri rak Musaya onlar;
sırf dünya vahyedilen Kur´an´a
ار
ُ َّ=فَالنateştir
hayatı pe- kitap da or- inanırlar.
şinde ko- tada iken.
Herhhanُ= َم ْو ِعدُهkendisine vaadedilen
şanlarla hiç Onlar, (bu
gi bir güُت َك,,=فَ ََلhiç olma  ِم ْر َية,,= ِفيşüphede bir olur mesajı anla- ruh onu
mu?)
yan kimseler, inkar
ُ= ِم ْنهbundan ُ=إِنَّهşüphesiz bu
işte yalnız
ederse;
onlar) o me- onun va= ْال َح ُّقbir gerçektir
saja inanır- racağı yer
lar; ama
ateştir.
ٰ
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden = َولَ ِك َّنancak
(düşmanlık Bundan
için) örgüt- şüphen
=أ َ ْكث َ َرçoğu اس
ِ َّ=النinsanların
lenmiş inkar- olmasın.
cılarınsa
Doğrusu
َيُؤْ ِمنُون,,= َلiman etmezler
,,
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ْ َ =أdaha zalim
= َو َم ْنkim olabilir? ظ َل ُم
ا ْفت َ َر ٰى..= ِم َّم ِنuydurandan
ِ َّ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
علَى
َ =karşı اّٰلل
=أُو ٰلَئِ َكbunlar َ=يُ ْع َرضُونsunulurlar
 َر ِب ِه ْم..علَ ٰى
َ =Rablerine
= َويَقُو ُلve derler ُ = ْاْل َ ْش َهادşahitler de
= ٰ َهؤ َُل ِءişte bunlardır
 َكذَبُوا.. َ=الَّذِينyalan söyleyenler
..

..

..

..

..

..

..

Allah´a yalan yakıştırmalar yapanlardan
daha zalim
kim olabilir?
Onlar Rabblerinin huzuruna çıkarıldıklarında, tanıklar
«Bunlar
Rabbleri
hakkında

(ahirette) varacakları yer
ateştir. Bunun içindir ki,
bu (vahyin
gerçekliğinden) asla bir
şüphen olmasın: o elbette Rabbinden (gelen) bir gerçektir, insanların çoğu
ona inanmasa da.
Kendi yalanlarını Allaha
yakıştıran
kimselerden
daha zalim
kim olabilir?
(Hesap Gününde) böyleleri Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında (kendilerine karşı) tanıklığa

o, Rabbın
tarafından gelen
bir gerçektir,
ama insanların
çoğu
inanmazlar.

Allah´a
karşı yalan uyduranlardan
daha zalim kim
vardır?
Bunlar
Rabblarının huzuruna götürülürler
ve şahidler: Rabb-
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ع َل ٰى
َ =karşı = َر ِب ِه ْمRablerine
=أ َ َلhaberiniz olsun ُ=لَ ْعنَةlaneti
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَى
َ =üzerinedir
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين

yalan yakıştırmalar
düzmüşlerdir» derler.
Haberiniz
olsun ki, Allah´ın lâneti
zalimlerin
üzerinedir.

..
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çağırılanlar
(onlar için):
Rableri hakkında yalan
söyleyen
kimseler işte
bunlardı! diyecekler.
Unutmayın,
Allahın laneti
zalimlere yöneltilmiştir,
o zalimler ki,
başkalarını
Allahın yolundan alıkoyarlar ve onu
eğri, dolambaçlı bir yol
olarak göstermeye çalışırlar; ahiret
hayatını yok
sayan zaten
onlardır!

larına yalan uyduranlar
bunlardır,
derler. Bilin ki; Allah´ın laneti zalimlerin
üzerinedir.

etmek istemediklerinden ötürü
(öte dünyada) azap kat
kat artırılacaktır onlar
için.
İşte kendi
kendilerine
(kendi güçlerine, yeteneklerine)
yazık edenler
böyleleridir;
onların o yalana dayalı
çürük tezlerinin kendilerine (Hesap
Gününde) bir
yararı olmayacak:
Ve hiç şüphe
yok ki, öte
dünyada
kaybedecek
olan da onlar
olacak!

edemez
ve göremezlerdi
de.

(Buna karşılık,) gerçek
imana erişen, dürüst
ve erdemli
davranışlar
ortaya koyan
ve Rablerine
alçak gönüllülükle boyun
eğen kimseler; cennetlik
olanlar, orada yerleşip
sonsuza kadar yaşayacak olanlar
işte böyleleridir.
Bu iki bölük
insanın kıyaslanması,
kör ve sağır
olan kimseyle gören ve
işiten kimsenin kıyaslanması gibidir: bu ikisi
yapı olarak
hiç bir tutulabilir mi? Hiç
değilse, bunu
aklınızda
tutmayacak
mısınız?

Doğrusu
inanan,
salih
ameller
işleyen ve
Rabblarına boyun
eğenler;
işte onlardır
cennetlik
olanlar.
Orada
ebediyyen kalacaklardır.

Onlar insanOnlar ki
َ=الَّذِينonlar َصدُّون
ُ = َيalıkoyar
ları Allah
Allah yoyolundan
lundan
ْ
ِ َّ =Allah’ın
سبِي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ,,عن
alıkoyarlar.
alıkorlar.
O yolu eğri
Ve o yolu
= َو َي ْبغُو َن َهاve onda ararlar
göstermeye
eğriltme= ِع َو ًجاçarpıklık
yeltenirler
ye çalışırve ahireti de
lar. Ve
= َو ُه ْمonlar aynı zamanda
inkâr ederahireti inler.
kar edenِ=بِ ْاْل ِخ َرةahireti
ler de onlardır.
َ َكافِ ُرون,,= ُه ْمinkâr edenlerdir
Böyleleri,
Bunlar,
=أُو ٰلَئِ َكonlar يَ ُكونُوا..=لَ ْمdeğillerdir Bunların,
Allah´ın ya- yeryüzünde yeryüpacaklarına (yaptıkları
zünde
َ= ُم ْع ِج ِزينaciz bırakacak
engel olma- yanlarına
aciz bıraَ
ْ
ları
sözkokalsa
bile,
kacak
ض
ِ اْل ْر..=فِيyeryüzünde
nusu değil- nihai hesap- olanlar
dir. Allah
tan) yakala- değillerَ َكان..= َو َماyoktur =لَ ُه ْمonların
dışında da- rını kurtara- dir. Alِ َّ =Allah’tan
ُون
yanakları, mayacak,
lah´a karِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
destekçileri
kendilerini
şı duraأ َ ْو ِل َيا ا َء..= ِم ْنdostları da
de yoktur. Allaha karşı cak yarAzapları
koruyacak bir dımcıları
ف
ُ ع
َ ُ=يkat kat artırılır
َ ضا
katlanır. Ne dost da bu- da yoktur.
işitebilirler lamayacak- Onların
=لَ ُه ُمonlar için اب
ُ َ= ْال َعذazab
ve ne de
lar. (Hakkı) azabı kat
َ َي ْست َ ِطيعُون.. َكانُوا..= َماonlar güç yetire görebilirler. işitme yetile- kat olarini kullan- caktır.
madıkların- Onlar,
mezlerdi ع
َّ =الişitmeye
َ س ْم
dan ve gör- işitmeye
َْص ُرون
mek, fark
tahammül
ِ يُب.. َكانُوا..= َو َماve göremezlerd
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
 َخ ِس ُروا,, َ=الَّذِينzarara sokanlardır
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
ض َّل
َ = َوve kaybolmuştur
ع ْن ُه ْم
َ =yanlarından
َيَ ْفت َ ُرون,, َكانُوا,,= َماuydurdukları
,,

,,

,,

,,
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hiç
 َج َر َم..= َلşüphe yok ki =أَنَّ ُه ْمonlar Onlar,
kuşkusuz,
ahirette en
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette
ağır hüsrauğrayaَس ُرون
َ  ْاْل َ ْخ..= ُه ُمen fazla zararlı çıkanla na
cak kimse..

..

..

..

rdır
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Bunlar kendilerini hüsrana düşürmüşler
ve uydurdukları ilahlar ortalıkta
görünmez
olmuşlardır.

..

..

ler olacaklardır.
İman edip
,, =şüphesiz ki
iyi ameller
işleyenlere
=iman edip
=işleyen
ve Allah´a
gönülden
=iyi işler
saygı bes=ve gönülden boyun eğenler
leyenlere
gelince, on,,
=Rablerine
lar cennetliklerdir ve
=işte onlar
=ehlidirler orada ebedi
olarak kala=cennet
=onlar
=orada
caklardır.

َِإ َّن الَّذِين
آ َمنُوا
َو َع ِملُوا
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال
َوأ َ ْخ َبتُوا
ِإلَ ٰى َر ِب ِه ْم
أُو ٰلَئِ َك
اب
ُ ص َح
ْ َأ
ْال َجنَّ ِة
ُه ْم
فِي َها
َ=خَا ِلد ُونkalıcıdırlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َمثَ ُلdurumu = ْالفَ ِريقَي ِْنiki topluluğun
= َك ْاْل َ ْع َم ٰىkörün durumu gibidir
ص ِم
َ َ = َو ْاْلve sağırın
ير
ِ َ= َو ْالبve görenin
ِ ص
يع
َّ = َوالve işitenin
ِ س ِم
ان
ِ  َي ْست َ ِو َي..=ه َْلbir olur mu hiç?
= َمث َ ًَلdurumları
َتَذَ َّك ُرون..=أَفَ ََلİbret almıyor musunuz?

Bu iki grup
kör ve sağır
ile görebilen
ve işitebilen
kimselere
benzer. Hiç
bu iki grubun durumu
bir olur mu?
Acaba ibret
dersi almaz
mısınız?

= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرgöndermiştik
=نُو ًحاNuh’u
قَ ْو ِم ِه,,= ِإلَ ٰىkendi kavmine
= ِإنِيşüphesiz ben =لَ ُك ْمsizin için
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُمبِينapaçık

Biz Nuh´u
soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. (O onlara dedi ki);
«Ben sizin
için açık bir
uyarıcıyım.»

Ve gerçek şu
ki, Biz Nuhu
(da aynı mesajla) kavmine gönderdik: Bilin ki,
ben size
açık, yalın bir
uyarıyla geldim

ت َ ْعبُد ُوا.. َل..=أ َ ْنkulluk etmeyin
= ِإ َّلbaşkasına َاّٰلل
َّ =Allah’tan
=إِنِيben َاف
ُ =أَخkorkuyorum
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin hakkınızda
اب
َ َ عذ
َ =azabından = َي ْومbir günün

Sırf Allah´a
kulluk sununuz.
Yoksa sizin
hesabınıza
acıklı bir
günün azabından korkarım.

ki Allahtan
başkasına
kulluk etmeyesiniz, çünkü sizin için
çok acıklı bir
Günün azabından korkuyorum!

..

..

..

..

..

..

..
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Kendilerini kayba
uğratanlar, işte
bunlardır.
Uydurdukları
şeyler de
kendilerinden
kaybolup
gitmiştir.

Şüphesiz
ahirette
büsbütün
kayba uğrayanlar
da bunlardır.

Bu iki
zümrenin
durumu
kör ve
sağır
kimse ile
gören ve
işiten
kimsenin
durumuna benzer. İkisi
bir olur
mu hiç?
Hala ibret
almıyor
musunuz?
Gerçekten Nuh´u
da kavmine
göndermiştik.
Ben, sizin
için apaçık bir
uyarıcıyım.
Allah´tan
başkasına ibadet
etmeyin.
Doğrusu
ben, hakkınızda
acıklı bir
günün
azabından kor-
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=أ َ ِليمacıklı
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kuyorum.

=فَقَا َلdediler ki ُ = ْال َم َِلileri gelenleri
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr eden
قَ ْو ِم ِه,,= ِم ْنkavminin
اك
َ ن ََر,,= َماbiz seni görmüyoruz
= ِإ َّلbaşka = َبش ًَراbir insandan
= ِمثْلَنَاbizim gibi
اك
َ ن ََر,,= َو َماve görmüyoruz
=ات َّ َب َع َكsana uyduğunu
َ=إِ َّلالَّذِينَالَّذِينbaşkasının
أ َ َرا ِذلُنَا,,= ُه ْمen aşağılıklarımızdan
َّ ,,ِي
ِ الرأْي
َ =بَادsığ görüşlü
ن ََر ٰى,,= َو َماve görmüyoruz =لَ ُك ْمsizin
علَ ْينَا
َ =bize karşı
فَضْل,,= ِم ْنbir üstünlüğünüzü de
= َب ْلaksine
ُ َ=نsizin olduğunuzu sanıyoruz
ظنُّ ُك ْم
َ= َكا ِذبِينyalancı

Soydaşlarının ileri gelen kâfirleri
O´na dediler ki, «Biz
senin sadece bizim gibi bir insan
olduğunu
görüyoruz.
Sana uyanların da
aramızdaki
ilkel düşünceli, ayak
takımı olduğunu görüyoruz. Sizin
bize karşı
herhangi bir
üstünlük taşıdığınız
görüşünde
değiliz. Tersine sizlerin
yalan söylediğiniz
kanısındayız.

Kavminden
hakkı kabule
yanaşmayanların ileri
gelenleri: Biz
senin kişiliğinde bizim
gibi ölümlü
bir insandan
başka bir şey
görmüyoruz
dediler, üstelik, hemen ilk
bakışta, içimizde, aşağı
tabakadan
bir takım (dar
görüşlü) insanların dışında kimsenin seni izlediğini de
görmüyoruz;
dolayısıyla,
bize karşı bir
üstünlüğünüz
olduğu görüşünde değiliz; tersine,
yalancı kimseler olduğunuzu sanıyoruz!

=قَا َلdedi ki  َق ْو ِم..= َياEy kavmim!
=أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمNe dersiniz? =إِ ْنeğer
ُ= ُك ْنتben isem علَ ٰى
َ =üzere
=بَ ِينَةbir delil  َر ِبي..= ِم ْنRabbimden
= َوآتَا ِنيve bana vermiş de
ً= َر ْح َمةbir rahmet
 ِع ْن ِد ِه..= ِم ْنkatından
ْ =فَعُ ِم َيbu gizli bırakılmış ise
ت
علَ ْي ُك ْم
َ =size
=أَنُ ْل ِز ُم ُك ُموهَاbiz sizi zorlayacak mıyız?
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz =لَ َهاonu
َار ُهون
ِ = َكistemediğiniz halde

Nuh dedi ki;
«Ey soydaşlarım,
baksanıza,
eğer ben
Rabbimden
gelen açık
belgelere
dayanıyorsam, eğer
O bana
kendi katından bir
rahmet verdi ise de siz
bunu görmekten
yoksun bırakıldı iseniz, istemediğiniz halde sizi bu
açık belgeleri ve bu
rahmeti kabul etmeye
mi zorlayacağız?»
Ey soydaş,,
=Ey kavmim
larım, bu
uyarı çaba,, =sizden istemiyorum
larıma kar=bunun karşılığında
=bir mal şılık sizden
maddi bir
,, =benim ecrim
=yalnızca karşılık istemiyorum,
=aittir
=Allah’a
=değilim benim ücretimi verecek
=ben
=kovacak
olan Allah´dır,
,,
=iman edenleri
mü´minleri
yanımdan
=şüphesiz onlar
kovacak
değilim,
=kavuşacaklardır
çünkü onlar
=Rablerine
=ancak ben Rabblerine
kavuşacak=sizi görüyorum
lardır. Fakat
sizin ger=bir topluluk olarak
çeklerden
habersiz bir
=cahillik eden
toplum olduğunuzu
görüyorum.

(Nuh:) Ey
kavmim! dedi, Ne dersiniz, ya benim, Rabbimin katından
apaçık bir
kanıta dayandığım;
Onun katından bana
(aydınlatıcı)
bir rahmetin,
(bir vahyin)
bahşedildiği
doğruysa ve
siz de buna
karşı kör
kalmışsanız,
söyleyin, hoşunuza gitmediği halde
onu görüp
fark etmeniz
için sizi zorlayabilir miyiz?

َويَا قَ ْو ِم
َل أَسْأَلُ ُك ْم
ً َم
ال
علَ ْي ِه
َ
ي
ِإ َّل
َ ِإ ْن أ َ ْج ِر
ِ َّ
علَى
اّٰلل
َو َما
َ
َ ِب
أَنَا
ار ِد
ِ ط
الَّذِينَ آ َمنُوا
إِنَّ ُه ْم
ُم ََلقُو
َر ِب ِه ْم
َو ٰلَ ِك ِني
أ َ َرا ُك ْم
قَ ْو ًما
َت َ ْج َهلُون

Ey kavmim;
üstelik bu
mesaj(ı size
ulaştırdığım)
için sizden
bir çıkar da
ummuyorum;
benim (çabalarımın) karşılığı ancak
Allah katındadır. Ayrıca,
ben imana
erişenler(in
hiç birini) yanımdan
kovmayacağım. Çünkü
onlar Rablerine kavuşacaklar(ını biliyorlar); ama
size gelince,
sizin (doğrudan eğriden
habersiz, yol
yordam) bilmez bir topluluk olduğunuzu görüyorum!
Hem, ey
kavmim,
eğer onları
yanımdan
kovarsam,
söyleyin, Allaha karşı
kim korur,
kim savunur
beni? Bunu
hiç aklınıza
getirmiyor
musunuz?

Ey kavmim: buna karşılık olarak
sizden hiç
bir mal istemiyorum. Benim ücretim yalnız
Allah´a
aittir. İnananları da
kovacak
değilim.
Çünkü
onlar,
Rabblarına kavuşacaklardır. Ne
var ki
ben; sizi,
cahil bir
kavim
olarak görüyorum.

Öte yandan,
size Allahın
hazineleri
benim yanımdadır
demiyorum,
insanın duyu
ve algı alanının ötesini bilirim de (demiyorum), bir
melek olduğumu da
söylemiyorum; sizin o
hor gördüğünüz kimselere Allahın bir
hayır ulaştırmayacağı-

Ben, size:
Allah´ın
hazineleri
yanımdadır, demiyorum.
Gaybı da
bilmem.
Meleğim
de demiyorum.
Hor gördüklerinize Allah
iyilik vermeyecektir de demiyorum.
İçlerinde
olanı en
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قَ ْو ِم..= َو َياEy kavmim = َم ْنkim
ص ُرنِي
ُ =يَ ْنbana yardımcı olur
َ= ِمنkarşı ِاّٰلل
َّ =Allah’a
َ ..= ِإ ْنonları kovsam
ط َر ْدت ُ ُه ْم
َتَذَ َّك ُرون..=أَفَ ََلdüşünmüyor musunuz?
..

Ey soydaşlarım, eğer
o
mü´minleri
yanımdan
kovacak
olursam, Allah´a karşı
beni kim
savunabilir?
Bunu hiç
düşünmüyor musunuz?
Size
,,
=ben demiyorum
=size
´Allah´ın
hazineleri
=benim yanımdadır
benim elimin altında
=hazineleri
=Allah’ın
da´ demiyo,,
=ve bilmiyorum
rum, gayp
alemini de
=gaybı da
bilemem,
´Ben bir
,,
=ve demiyorum
meleğim´
de demiyo=şüphesiz ben
=meleğim de
rum. Sizin
gözlerinize
,,
=diyemem
hor görünen
kimselere
,,
=küçük gördükleri için
Allah´ın
hiçbir hayır
=gözlerinizin
vermediğini
,, =onlara vermeyecektir
de söyle..

..

..

..

..
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َو َل أَقُو ُل
ِع ْندِي
ِاّٰلل
خَزَ ائِ ُن
َّ
َو َل أ َ ْعلَ ُم
ْب
َ ْالغَي
َو َل أَقُو ُل
ِإ ِني
َملَك
َو َل أَقُو ُل
ِللَّذِينَ ت َ ْزدَ ِري
أ َ ْعيُنُ ُك ْم
لَ ْن يُؤْ تِ َي ُه ُم
,,

,,

لَ ُك ْم

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Bunun
üzerine
kavminden küfredenlerin
elebaşları
dediler ki:
Biz, senin
ancak
kendimiz
gibi bir
insan olduğunu
görüyoruz. İçimizde
sadece
ayak takımının,
başlangıçta düşünmeden sana
uydukları
gözümüzün
önündedir. Sizin
bize üstün bir
meziyyetinizi
görmüyoruz. Aksine biz, sizi yalancılar sanıyoruz.
Nuh dedi
ki: Ey
kavmim;
eğer
Rabbım
tarafından bir
delilim
bulunur
ve O, katından
bana ihsan eder
de bunlar
sizden
gizli kalırsa; onu
istemediğiniz halde size
zorla mı
kabul ettireceğiz?

Ey kavmim; ben,
onları kovarsam;
beni, Allah´a karşı kim savunur?
Hala düşünemiyor musunuz?

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َّ =Allah = َخي ًْراbir hayır ُاّٰلل
َّ =Allah
ُاّٰلل
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir = ِب َماolanı
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,=فِيonların içlerinde
= ِإنِيben gerçekten = ِإذًاo zaman
َّ ,, َ=لَ ِمنzalimlerden olurum
َالظا ِل ِمين

yemem,
kalplerinde
neler olduğunu herkesten iyi
bilen Allah´dır.
Yoksa zalimlerden biri olurum.

=قَالُواdediler ki نُو ُح..= َياEy Nuh
=قَ ْدmuhakkak = َجادَ ْلتَنَاbizimle tartıştın
ت
َ =فَأ َ ْكث َ ْرçok ileri gittin
= ِجدَالَنَاbizimle tartışmanda
=فَأ ْ ِتنَاgetir bakalım
ت َ ِعدُنَا..=بِ َماbize vaadettiğini =إِ ْنeğer
ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال.. َ= ِمنdoğru sözlülerden

Soydaşları
dediler ki;
«Bizimle
tartıştın, üstelik bu tartışmayı çok
uzattın,
eğer söylediklerin doğru ise, ileride karşımıza çıkacak
diye bizi
korkuttuğun
azabı şimdi
başımıza
getir de görelim.»
Nuh dedi ki;
«O azabı
eğer dilerse
yalnız Allah
başınıza
getirebilir.
Siz O´nun
yapacaklarına engel
olamazsınız.»
Eğer Allah,
sizin azmanızı istiyorsa, size nasihat etmek
istesem de
benim nasihatim size
yararlı olmaz. O´dur
sizin Rabbiniz ve
O´nun huzuruna döneceksiniz.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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(=قَا َلNuh) şöyle dedi =إِنَّ َماancak
=يَأْتِي ُك ْمgetirir = ِب ِهonu ُاّٰلل
َّ =Allah
شَا َء,,= ِإ ْنdilediği takdirde
أ َ ْنت ُ ْم,,= َو َماve siz değilsiniz
َ=بِ ُم ْع ِج ِزينO’nu aciz bırakacak da
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

 َي ْنفَعُ ُك ْم..= َو َلsize yarar vermez
ص ِحي
ْ ُ=نöğüdüm
ُأ َ َردْت..= ِإ ْنistesem de
ص َح
َ أ َ ْن..=أ َ ْنöğüt vermek =لَ ُك ْمsize
َ َكان..=إِ ْنeğer ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ=ي ُِريدdilerse
يُ ْغ ِو َي ُك ْم..=أ َ ْنsizi azgınlığa düşürmeyi
= ُه َوO = َربُّ ُك ْمsizin Rabbinizdir
= َوإِلَ ْي ِهve O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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َيَقُولُون,,=أ َ ْمyoksa diyorlar mı?
ُ =ا ْفت َ َراهonu uydurdu =قُ ْلde ki
= ِإ ِنeğer
ُ=ا ْفت َ َر ْيتُهonu ben uydurduysam
ي
َّ َ=فَ َعلbenim üzerimedir
= ِإ ْج َر ِاميsuçum = َوأَنَاancak ben
=بَ ِريءuzağım
َت ُ ْج ِر ُمون,,= ِم َّماsizin suçlarınızdan

Eğer dilerse
dedi, onu size ancak Allah getirebilir
ve siz de yakanızı kurtaramazsınız:

Dedi ki:
Onu size
dilediği
takdirde
ancak Allah getirir.
Ve siz,
O´nu asla
aciz bırakamazsınız.
Allah, sizi
azdırmak
isterse;
ben size
öğüt vermek istesem de
faydası
olmaz,
Rabbınız
O´dur.
O´na
döndürüleceksiniz.

çünkü size
öğüt vermek
istesem de,
eğer Allah
sizin azgınlık
içinde kalmanızı dilemişse, benim
öğüdümün
size hiçbir
yararı olmaz.
Rabbiniz
Odur ve hepiniz er geç
Ona döneceksiniz.

Onlar dediler ki:
Ey Nuh;
bizimle
tartıştın,
çok uğraştın,
doğru
sözlü isen
haydi
tehdid ettiğin şeyi
getir.

Yoksa:
«onu
kendiliğinden
uydurdu»
mu derler? De
ki: Ben
bunu uydurduysam vebali banadır.
Oysa
ben, sizin
işlediğiniz
günahlardan tamamen
uzağım.

Ve Nuh'a:
Senin kavminden, şimdiye kadar
inanmış
olanların dışında kimse
inanmayacak
diye vahyettik, Bu yüzden, onların
yapabilecekleri şeylerden
ötürü sakın
tasalanma,

صن َِع
ْ = َواyap = ْالفُ ْل َكgemiyi
= ِبأ َ ْعيُ ِننَاbizim gözetimimiz altında
= َو َو ْح ِينَاve vahyimizle
َاط ْبنِي
ِ تُخ,,= َو َلbana hitap (dua) etme
=فِيhakkında
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler
ظلَ ُموا
=إِنَّ ُه ْمOnlar
َ= ُم ْغ َرقُونsuda boğulacaklardır

Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi
yap, zalimler konusunda bana
başvurma,
çünkü onlar
kesinlikle
boğulacaklardır.

Bizim gözetimimiz ve
vahyettiğimiz
biçimde (seni
ve seninle
beraber olanları kurtaracak olan)
tekneyi inşa
et ve haksızlığa sapanlar
için bana
başvurma,
çünkü onlar
boğulacaklar!

Nuh´a
vahyolundu ki:
Senin
kavminden iman
edenlerden başkası asla
inanmayacaktır.
Bunun
için onların işlediklerine
üzülme.
Gözetimimiz altında ve
vahyimizle gemiyi
yap. Zulmedenler
için Bana
bir şey
söyleme.
Çünkü
onlar, suda boğulacaklardır.

صنَ ُع
ْ َ= َويyapıyordu = ْالفُ ْل َكgemiyi
= َو ُكلَّ َماve ne zaman
= َم َّرyanından geçse علَ ْي ِه
َ =onun
= َم َِلileri gelenler
قَ ْو ِم ِه..= ِم ْنkavminden
س ِخ ُروا
َ =alay ediyorlardı ُ= ِم ْنهonunla
=قَا َلdedi ki = ِإ ْنeğer
=ت َ ْسخ َُرواalay ederseniz = ِمنَّاbizimle
=فَإِنَّاmuhakkak biz de
=نَ ْسخ َُرalay edeceğiz = ِم ْن ُك ْمsizinle

Nuh, gemiyi
yapar. İleri
gelen soydaşlarının
yanından
geçen her
grubu kendisini alaya
alır. Nuh da
onlara dedi
ki; «Siz bizimle alay
ediyorsunuz, ama
şimdi siz bizimle nasıl
alay ediyorsanız. İlerde
biz sizinle
alay edece-

Ve böylece
(Nuh) gemiyi
yapmaya
başladı; (o
bu işle uğraşırken) kavminin ileri gelenleri her ne
zaman yanından geçseler onunla
alay eder eğlenirlerdi; o
da onlara:
Siz bizimle
alay ediyorsanız, bilin
ki, sizin alay
ettiğiniz gibi
biz de (yak-

Gemiyi
yapmaya
başladı.
Kavminin
ileri gelenleri
yanına
uğradıkça
onunla
eğlenirlerdi. O
da dedi
ki: Bizimle alay
ediyorsunuz ama,
sizin alay
ettiğiniz
gibi biz
de sizinle

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ي
ِ ُ = َوأvahyolundu ki
َ وح
نُوح..= ِإلَ ٰىNuh’a ُ=أَنَّهgerçekten
َيُؤْ ِمن..=لَ ْنkimse iman etmeyecek
قَ ْو ِم َك..= ِم ْنkavminden =إِ َّلdışında
= َم ْنkimselerin
َآ َمن..(=قَ ْدşimdiye kadar) iman eden
س
ْ ت َ ْبت َ ِئ..=فَ ََلüzülme =بِ َماdolayı
َيَ ْف َعلُون..= َكانُواonların yaptıklarından
..

..

..

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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iyi bilen
Allah´tır.
Yoksa
ben de
zalimlerden olurum.

(Muhammed)
kendisi bu
(kıssayı) uydurdu diyorlar, öyle mi?
(Ey Peygamber) de
ki: Eğer onu
ben uydurduysam bu
günahımdan
ben sorumlu
olayım; ama
(hiç değilse)
sizin işlediğiniz günahtan
uzağım.

,,

,,

11.
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nı ise zaten
söyleyemem,
çünkü onların kalplerinde olanı Allah daha iyi
bilir. (Ve eğer
bu kabil şeyler söyleyecek olsaydım) kuşkusuz, zalimlerden olurdum.
(İnkarcıların
ileri gelenleri:) Ey Nuh,
bizimle çok
tartıştın, tartışmayı (gereksiz yere)
fazla uzattın
dediler, eğer
doğru sözlü
kimselerdensen artık getir şu bizi
tehdit edip
durduğun
şeyi!

Ey Muhammed salât ve
selâm üzerine olsunyoksa sana
«Bu
Kur´an´ı
sen uydurdun mu?»
diyorlar.
Onlara de
ki; «Eğer
onu ben
uydurdumsa, suçu
bana aittir.
Ben sizin
suçlarınızın
sorumluluğundan
uzağım.»
Nuh´a vahiy
yolu ile bildirildi ki;
«Daha önce
inananlar
dışında
soydaşlarından başka inanan
olmayacaktır. Onların
yaptıklarından dolayı
üzülme.»

,,

,,
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= َك َماgibi َ=ت َ ْسخ َُرونsizin alay ettiğiniz ğiz.»

alay edeceğiz.

ف
َ َف
َ س ْو
َت َ ْعلَ ُمون
يَأْتِي ِه
ي ُْخ ِزي ِه
علَ ْي ِه
َ
ُم ِقيم

Rüsvay
edici
azabın
kime geleceğini
sürekli
azabın
kime ineceğini göreceksiniz.

laşan azaptan yana bilgisizliğinizden ötürü)
sizinle alay
ediyoruz
derdi.
Perişan
Çünkü, ya=yakında
edici azabın kında siz de
hangimizin öğreneceksi=bileceksiniz
=kime
başına ge- niz, (dünya
leceğini,
hayatında)
=geleceğini
=azabın
hangimizin alçaltıcı aza=rezil edici
=ve ineceğini sürekli aza- bın kimin baba uğraya- şına gelece=başına
=azabın
cağını ya- ğini ve (öte
kında öğre- dünyadaki)
=kalıcı
neceksiniz. sürekli azabın da kimin
başına konacağını!
Nihayet em- (Bu böylece
=sonunda
.. =geldiğinde
rimiz gelip devam etti)
=emrimiz
=ve kaynadığında tandır kay- ta ki, hüknamaya
mümüz vaki
(her taraftan olup da yer=tandır
=dedik
sular fışkır- yüzünde sumaya) baş- lar taşkınlar
=bindir
=ona
layınca
halinde kay..
=her şeyden
=çifti
Nuh´a «Her nayıp coşuncanlı türü- caya kadar.
=ikişer
=ve aileni
nün birer
(Nuh'a): Her
çiftini, boğu- cins (hay=dışındaki
=olanlar
lacağına
vandan) birer
ilişkin
hükçift ve hakla=önceden
=aleyhlerine
mümüzün rında hüküm
kesinleştiği verilmiş olan=hüküm verilmiş
kimse dı- ları değil,
şında kalan yalnız aileni
..
=ve iman edenleri
aile bireyle- ve imana eri..
=zaten iman etmemişti
rini ve
şenleri gemimü´minleri ye bindir!
=onunla beraber
=dışında
gemiye bin- dedik, çünkü
dir» dedik. o'nun inancı=çok az kimse
Zaten O´na nı paylaşanaz sayıda lar zaten kükişi inançük bir toplumıştı.
luktu.
..
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َم ْن
عذَاب
َ
َو َي ِح ُّل
عذَاب
َ

,,

,,

َحت َّ ٰى
ِإذَا َجا َء
أ َ ْم ُرنَا
ار
َ ََوف
ور
قُ ْلنَا
ُ ُّالتَّن
اح ِم ْل
فِي َها
ْ
ِم ْن ُكل
زَ ْو َجي ِْن
اثْنَي ِْن
َوأ َ ْهلَ َك
ِإ َّل
َم ْن
علَ ْي ِه
َس َبق
َ
َ
ْالقَ ْو ُل
ََو َم ْن آ َمن
ََو َما آ َمن
َُم َعه
ِإ َّل
قَ ِليل
..
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..

..

..

..

..

..

..

..

..

11.
41

..

dedi ki; Böylece
= َوقَا َلdedi ki ار َكبُوا
ْ =haydi binin Nuh
«Haydi ge- (kendisini izbini- leyenlere
=فِي َهاona =بِس ِْمadıyladır ِاّٰلل
َّ =Allah’ın miye
niz. Onun Nuh): Haydi,
sular içinde binin artık,
= َم ْج َراهَاyüzmesi de
yol alması dedi, yürüساهَا
da, bir yer- mesi de,
َ = َو ُم ْرve durması da
de durması demir atması
=إِ َّنşüphesiz = َر ِبيRabbim
da Allah´ın da Allah
adı ile ger- adıyla olan
=لَغَفُورbağışlayıcı
çekleşecek- bu gemiye!
tir. Hiç şüp- Doğrusu,
= َر ِحيمrahmet edicidir
hesiz Rab- benim Rab,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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bim affedi- bim gerçekcidir, mer- ten bağışlahametlidir.» yıcıdır, esirgeyicidir!
Gemi, için- Ve derken,
=(Gemi)
=geçirirken
deki yolcu- onları götülarla birlikte ren gemi dağ
=onları
=içinden
dağ gibi
gibi dalgaların arasında
=dalgaların
=dağlar gibi dalgalar
arasında
seyre koyulakıyor, yol du. Ve o an
=seslendi
=Nuh
alıyordu. O kıyıda kalan
=oğluna
sırada Nuh, oğluna
bir kenarda (Nuh): Oğul..
..
=kenarda duran
duran oğlu- cuğum diye
na «Yav- bağırdı, gel
.. =Ey oğulcağızım
rum, bizimle bin bizimle
birlikte ge- gemiye, o in=gel bin
=bizimle birlikte
miye bin, karcıların
kâfirler ara- yanında kal..
=ve olma
=beraber
sında kal- ma!
ma» diye
=kâfirlerle
seslendi.

ي
ت َ ْج ِري
َ َو ِه
بِ ِه ْم
فِي
َم ْوج
َك ْال ِجبَا ِل
َونَادَ ٰى
نُوح
ُا ْبنَه
َو َكانَ فِي َم ْع ِزل
ي
َّ َيَا بُن
َم َعنَا
ْار َكب
ْ
َو َل ت َ ُك ْن
َم َع
َْال َكافِ ِرين
..

..

..

..

..

..
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=قَا َلO dedi ki سآ ِوي
َ =sığınacağım
 َجبَل,,= ِإلَ ٰىbir dağa
ص ُم ِني
ِ = َي ْعo beni korur
اء
ِ  ْال َم,, َ= ِمنsudan =قَا َلdedi ki
اص َم
ِ ع
َ ,,= َلkurtulacak yoktur
= ْال َي ْو َمbugün أ َ ْم ِر,,= ِم ْنemrinden
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =إِ َّلdışında
 َر ِح َم,,= َم ْنmerhamet ettiklerinin
= َو َحا َلbu sırada girdi
= َب ْينَ ُه َماaralarına = ْال َم ْو ُجbir dalga
َ=فَ َكانve o da oldu
َ ْال ُم ْغ َرقِين,, َ= ِمنboğulanlardan
,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

,,

,,

Oğlu «Beni
sulardan
koruyacak
bir dağa sığınacağım»
dedi. Nuh,
ona «Bugün
Allah´ın emrinden kurtaracak hiçbir güç yoktur, sadece
O´nun esirgedikleri
kurtulabilir»
dedi. Tam
bu sırada
aralarına bir
dalga girdi
de Nuh´un
oğlu boğulanların
arasına katıldı.

Bir süre
= َوقِي َلdenildi ض
ُ أ َ ْر..=يَاey yer
sonra yere
«Ey yer,
َ
=ا ْبل ِعيçek = َما َء ِكsuyunu
suyunu yut»
ve göğe
= َويَاve ey س َما ُء
=gök
َ
«Ey gök,
yağmurunu
=أ َ ْق ِل ِعيsen de tut يض
غ
و
=ve
çekildi
َ ِ َ
tut» dendi.
َ
ْ
ُ
= ْال َما ُءsu ي
ض
ق
و
=bitirildi
ر
م
اْل
=iş
ُ
ْ
ِ
Bunun üzeَ
َ
rine sular
ْ = َوا ْست َ َوve oturdu علَى
ت
َ =üzerine çekildi, Allah´ın emri
ِ = ْال ُجودِيCudi’nin = َوقِي َلve denildi gerçekleşti
ve gemi
=بُ ْعدًاyok olsun = ِل ْلقَ ْو ِمtopluluğu
Cudi´ye
َّ
oturdu. Bu
َ=الظا ِل ِمينzalimler
..

..

..

..

..

..

..

..

..

sırada
«Kahrolsun
zalimler güruhu» diyen
bir ses duyuldu.

(Fakat oğlu:)
Ben, beni sulara karşı koruyacak bir
dağa sığınacağım dedi.(Nuh:) Bugün, (Allah'ın) acımasını, esirgemesini hak
etmiş olanların dışında,
kimse için Allah'ın hükmünden kurtuluş yoktur!
Ve tam o anda aralarında
bir dalga
yükseldi ve
(oğul) boğulup gidenlerin
arasına karıştı.
Ve derken,
Ey yer, suyunu yut!
denildi; Ey
gök, (yağmurunu) durdur!
Ve böylece
sular çekildi,
(Allah'ın)
hükmü yerine geldi,
gemi Cudi
Dağı'na oturdu. Ve böylece, zulmeden bu halk
için uzak olsunlar! sözü
söylenmiş
oldu.

Nihayet
buyruğumuz gelip
sular
kaynamaya
başlayınca: Her
cinsten
birer çifti
ve hakkında hüküm verilmiş
olanın dışında kalan çoluk
çocuğunu
ve inananları
gemiye
al, dedik.
Zaten
onunla
beraber
pek az
kimse
inanmıştı.
Nuh dedi
ki: Ona
binin,
onun akıp
gitmesi
de durması da
Allah´ın
adıyladır.
Rabbım
muhakkak Gafur
ve Rahim´dir.

Dağlar
gibi dalgaların
içinde onları götürürken
Nuh bir
kenarda
ayrı kalmış oğluna: Bizimle beraber gel,
küfredenlerle birlikte olma, diye
seslendi.
O: Dağa
sığınırım,
beni sudan kurtarır, deyince;
Nuh: Bu
gün Allah´ın
rahmetine
erişenden
başkası
için Allah´ın
buyruğundan
kurtuluş
yoktur,
dedi. Ve
aralarına
dalga girdi, o da
boğulanlardan oldu.
Denildi ki:
Ey yer
suyunu
çek, Ey
gök, sen
de tut, su
çekildi, iş
de bitti.
Gemi
Cudi´ye
oturdu.
Zalimler
güruhu
Allah´ın
rahmetinden uzak
olsun,
denildi.
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= َونَادَ ٰىve seslendi =نُوحNuh
ُ= َربَّهRabbine =فَقَا َلve dedi ki
ب
ِ = َرRabbim =إِ َّنşüphesiz
=ا ْبنِيoğlum
أ َ ْه ِلي,,= ِم ْنbenim ailemdendir
= َو ِإ َّنve şüphesiz
= َو ْعدَ َكsenin vaadin = ْال َح ُّقhaktır
ت
َ = َوأ َ ْنve sen
=أ َ ْح َك ُمen iyi hükmedenisin
َ= ْال َحا ِك ِمينhükmedenlerin

Nuh, Rabbine seslenerek dedi
ki; «Ey
Rabbim, oğlum ailemin
bir bireyi idi,
senin vaadin de gerçektir ve
sen kesinlikle hüküm
verenlerin
en yerinde
hüküm verenisin.»

Bu arada
Nuh Rabbine
yakarıp Rabbim! dedi, O
benim kendi
oğlumdu, ailemden biriydi; demek ki,
Senin vaadin
(herkes için)
geçerli ve
Sen hüküm
verenlerin en
adili, en söz
geçirenisin!

Nuh
Rabbına
yakardı
ve: Ey
Rabbım;
oğlum
benim ailemdendi,
ama Senin vaadin haktır.
Ve sen;
hakimlerin en iyi
hükmedenisin,
dedi.

(=قَا َلAllah) dedi ki نُو ُح..= َياey Nuh
ُ=إِنَّهşüphesiz o ْس
َ =لَيdeğildir
أ َ ْه ِل َك..= ِم ْنsenin ailenden
ُ= ِإنَّهelbette o ع َمل
َ =bir iş yapmıştı
َ =iyi olmayan
صا ِلح
َ ..غي ُْر
تَسْأ َ ْل ِن..=فَ ََلbenden isteme
ْس
َ لَي..= َماolmayan bir şeyi =لَ َكsenin
= ِب ِهhakkında = ِع ْلمbilgin
=إِنِيşüphesiz ben
ُ =أ َ ِعseni sakındırıyorum
ظ َك
َت َ ُكون..=أ َ ْنolmanı
َ ْال َجا ِهلِين.. َ= ِمنbilgisizlerden

Allah dedi
ki; «Ey Nuh,
o oğlun senin ailenden
değildi.
Çünkü o kötü işler yaptı. İçyüzünü
bilmediğin
bir şeyi
yapmamı
benden isteme. Sana
cahillerden
olmamanı
öğütlerim.»

(Allah:) Ey
Nuh! dedi, O
senin ailenden sayılmazdı; çünkü
iyi ve doğru
olmayan bir
şey yaptı o.
Ayrıca hakkında bilgi
sahibi olmadığın bir şey
isteme Benden: böylece,
sana cahillerden olmamanı
öğütlüyorum.

Buyurdu
ki: Ey
Nuh; o
senin ailenden
değildir.
Çünkü
kötü bir iş
işlemiştir.
Öyleyse
bilmediğin şeyi
Benden
isteme.
Cahillerden olmaman
için sana
öğüt veriyorum.

Nuh dedi ki; Ey Rabbim!
=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
«İçyüzünü dedi (Nuh),
Senden,
َ
ُ
=إِنِيmuhakkak ben عوذ
ُ =أsığınırım bilmediğim
bir şeyi
hakkında bilyapmanı is- gi sahibi ol=بِ َكsana
temekten madığım
أَسْأَلَ َك,,=أ َ ْنsenden istemekten
sana sığını- herhangi bir
rım. Eğer şey istemekْس
َ لَي,,= َماolmayan bir şeyi = ِليbenim sen beni af- ten Sana sıba- ğınırım!
=بِ ِهhakkında = ِع ْلمbilgim = َو ِإ َّلeğer fetmez,
na merha- Çünkü, beni
met etmez- bağışlamaz,
 ِلي,,=ت َ ْغ ِف ْرbeni bağışlamazsan
sen hüsra- beni acıyıp
uğrayan- esirgemez= َوت َ ْر َح ْم ِنيve bana rahmet etmezsen na
lardan olu- sen, şüpherum.»
siz, kaybe=أ َ ُك ْنolurum
denlerden
olurum!
َ ْالخَا ِس ِرين,, َ= ِمنhüsrana uğrayanlardan

Rabbım;
bilmediğim şeyi
Senden
istemekten Sana
sığınırım.
Beni bağışlamaz
ve yarlıgamazsan; hüsrana uğrayanlardan olurum, dedi.

=قِي َلdenildi نُو ُح..=يَاEy Nuh
ْ =ا ْه ِبin س ََلم
ط
َ = ِبselamla
= ِمنَّاbizden = َو َب َر َكاتve bereketlerle
علَي َْك
َ =sana
أ ُ َمم..علَ ٰى
َ = َوve ümmetlere
 َم َع َك..= ِم َّم ْنseninle birlikte olanlardan
= َوأ ُ َممve (bazı) ümmetlere
سنُ َم ِتعُ ُه ْم
َ =geçimlik vereceğiz
=ث ُ َّمsonra س ُه ْم
ُّ = َي َمonlara dokunacaktır
= ِمنَّاbizden عذَاب
َ =bir azap
=أ َ ِليمacıklı

Bu sırada
şöyle bir
ses duyuldu; «Ey
Nuh, sana
ve yanındakilerden
meydana
gelecek
ümmetlere
sunacağımız esenliğin ve bereketlerin eşliğinde gemiden in.
Yanındakilerin soyundan başka
ümmetler
de gelecektir. Bunlara
bir süreye
kadar dünya nimetlerini tattırdıktan sonra
kendilerini
acıklı azabımıza
çarptıracağız.»

Ey Nuh;
bizim katımızdan
selametle
in. Sana
ve seninle beraber olan
ümmetlere hayır
ve bereketler olsun. Ama
öyle ümmetler var
ki; onları
bir süre
geçindireceğiz.
Sonra onlara can
yakıcı bir
azab vereceğiz,
denildi.

=تِ ْل َكbunlar
اء
ِ أ َ ْن َب,,= ِم ْنhaberlerindendir
ب
ِ ُ=نvahyettiğimiz
ِ = ْالغَ ْيgayb وحي َها
= ِإلَي َْكsana ت
َ  ُك ْن,,= َماdeğildin
=ت َ ْعلَ ُم َهاonu biliyor ت
َ =أ َ ْنsen
قَ ْو ُم َك,,= َو َلve senin kavmin
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce = ٰ َهذَاbundan
ص ِب ْر
ْ =فَاsabret = ِإ َّنşüphesiz
َ= ْال َعا ِق َبةsonuç
َ= ِل ْل ُمتَّقِينtakva sahiplerinindir

Ey Muhammed,
bu anlatılanlar sana
vahiy yolu
ile bildirdiğimiz gaybe
ilişkin haberlerdir.
Bundan önce ne sen
ve ne de
soydaşların
bu olayları
bilmiyordunuz. Müşriklerin olumsuz tepkilerine karşı
sabret; sonuç, kötülüklerden
sakınanlarındır.

عاد
َ ..= َوإِلَ ٰىAd kavmine
=أَخَا ُه ْمkardeşleri
= ُهودًاHud’u (gönderdik) =قَا َلdedi ki
قَ ْو ِم..= َياey kavmim
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin için

Adoğullarına da kardeşleri
Hud´u peygamber olarak gönderdik. Hud
dedi ki; «Ey
soydaşlarım, sadece
Allah´a kul-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

11.
46

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

11.
47

İbn Kesir

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

11.
48

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

11.
49

,,

,,

,,

,,

,,

11.
50

..

..

..

..

..

..

..

Bunun üzerine (Nuh'a)
Ey Nuh! denildi, Sana
ve seninle
beraber
(olanlara;
senin ve) onlar(ın soyun)dan gelecek olan
(iyi) insanlara
katımızdan
bir barış ve
güvenlik, bir
bolluk bereket (vaadi) ile
gemiden in.
Fakat (senin
ve onların
soyundan
gelecek olan
zalim ve inkarcı) insanlara gelince,
Biz onların
(bu dünyada
belli bir süre)
tutunup geçinmelerine
fırsat verecek, sonra
da başlarına
katımızdan
bir azap saracağız.
Bütün bunlar
(ey Muhammed,) sana
vahyettiğimiz
bilinmedik
haberlerdendir ki onları
ne sen ne de
soydaşların
bundan önce
(bu haliyle ve
tam olarak)
bilmiyordunuz. Öyleyse, sen de
artık (Nuh
gibi) sabırlı
ol. Çünkü,
unutma ki,
gelecek,
mutlaka, Allah'a karşı
sorumluluk
bilincine sahip olanlardan yana
olacaktır!
Ad toplumuna da soydaşları Hud'u
gönderdik. O
(da onlara):
Ey kavmim!
(Yalnızca)
Allah'a kulluk
edin! dedi,
(çünkü) sizin
O'ndan baş-

İşte bunlar, gayb
haberlerindendir
ki sana
vahyediyoruz. Ne
sen, ne
de kavmin daha
önce bunları bilemezdiniz.
Öyleyse
sabret,
çünkü
akıbet
müttakilerindir.

Ad´a kardeşleri
Hud´u
gönderdik. O
dedi ki:
Ey kavmim; Allah´a ibadet edin,
O´ndan
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َ =O’ndan başka
 ِإ ٰلَه..= ِم ْنbir ilah ُغي ُْره
أ َ ْنت ُ ْم..= ِإ ْنsiz = ِإ َّلancak
َ= ُم ْفت َ ُرونyalan uyduranlarsınız
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luk sununuz,
O´ndan
başka ilahınız yoktur.
Başka ilahlara taptığınız için sizler birer iftiracısınız,
uydurmaların peşinden gidiyorsunuz.»
Ey soydaş,, =Ey kavmim
larım, bu
uyarı çaba,, =sizden istemiyorum
larıma karşılık sizden
=bunun için
=bir ücret
herhangi bir
,, =benim ücretim
ücret istemiyorum.
=yalnızca
Benim ücretimi, beni
,,
,,
=beni yaratana aitt yoktan vareden Allah
ir
,,
=akıl etmiyor musunuz?
verecektir.
Acaba aklınızı başınıza toplamayacak mısınız?
Soydaşla..
=Ey kavmim
rım, Rabbinizden af di=bağışlanma dileyin
leyiniz, arkasından
=Rabbinizden
=sonra
O´na yöne=tevbe edin
=O’na
liniz ki, size
gökten bol
=göndersin
=gökten
yağmur
göndersin,
=üzerinize
gücünüze
güç katsın,
=bolca yağmur
suç işlemekte ısrar
=ve katsın
=güç
ederek çağrıma sırt
..
=gücünüze
çevirmeyiniz.
..
=yüz çevirmeyin
..
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َيا قَ ْو ِم
َل أَسْأَلُ ُك ْم
علَ ْي ِه
أ َ ْج ًرا
َ
ي
َ ِإ ْن أ َ ْج ِر
ِإ َّل
َ َعلَى الَّذِي ف
ط َرنِي
َ
َأَفَ ََل ت َ ْع ِقلُون
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َويَا قَ ْو ِم
ا ْست َ ْغ ِف ُروا
َربَّ ُك ْم
ث ُ َّم
تُوبُوا
إِلَ ْي ِه
ي ُْر ِس ِل
س َما َء
َّ ال
علَ ْي ُك ْم
َ
ارا
ً ِمد َْر
ً قُ َّوة
َويَ ِز ْد ُك ْم
ِإلَ ٰى قُ َّوتِ ُك ْم
َو َل تَتَ َولَّ ْوا
َ= ُم ْج ِر ِمينsuçlular olarak
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=قَالُواdediler ki ُ  ُهود,,=يَاEy Hud
 ِجئْتَنَا,,= َماsen bize getirmedin
=بِ َبيِنَةbir belge = َو َماdeğiliz
=ن َْح ُنbiz ار ِكي
ِ َ =بِتbırakacak
=آ ِل َهتِنَاilahlarımızı
قَ ْو ِل َك,,ع ْن
َ =senin sözünle
= َو َماve değiliz =ن َْح ُنbiz =لَ َكsana
َ=بِ ُمؤْ ِمنِينinanacak

Soydaşları
dediler ki;
«Ey Hud,
bize somut
bir mucize
getirmiş değilsin. Sırf
öyle diyorsun diye
ilahlarımızı
bırakmayız,
sana kesinlikle inanmıyoruz.»

نَقُو ُل..= ِإ ْنdiyoruz ki = ِإ َّلsadece
اك
َ =ا ْعت َ َرseni çarpmış
ض
ُ = َب ْعbazıları =آ ِل َه ِتنَاilahlarımızdan
سوء
ُ ِ=بfena =قَا َلdedi ki
= ِإنِيşüphesiz ben
ُ =أ ُ ْش ِهدşahit tutuyorum اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
= َوا ْش َهد ُواve şahid olun ki =أ َ ِنيben
=بَ ِريءuzağım
َت ُ ْش ِر ُكون..= ِم َّماortak koştuklarınızdan

Sana söyleyeceğimiz
tek söz şudur: «Seni
ilahlarımızdan biri
çarpmış olmalı.» Hud
dedi ki;
«Ben Allah´ı
şahit tutuyorum, ayrıca
siz de şahit
olunuz ki,
ben O´na
koştuğunuz
ortaklardan
uzağım.»

د ُو ِن ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
=فَ ِكيد ُونِيhaydi bana tuzak kurun
= َج ِميعًاhep birlikte =ث ُ َّمsonra
ون
ِ ت ُ ْن ِظ ُر,,= َلbana hiç göz açtırmayın

Siz ve Allah
dışında
O´na ortak
koştuğunuz
ilahlar hep
birlikte bana
istediğiniz
tuzağı kurunuz, sonra da bana
hiç mühlet
vermeyiniz.
Ben, benim
ve sizin
Rabbiniz
olan Allah´a
dayandım.
Hiçbir canlı
yoktur ki,
perçemi
O´nun avucu içinde
olmasın.
Hiç kuşkusuz benim
Rabbim,
doğru yoldadır.
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= ِإنِيşüphesi ben ُ=ت َ َو َّك ْلتgüvendim
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a = َر ِبيRabbim
= َو َر ِب ُك ْمve Rabbiniz olan = َماyoktur
دَابَّة..= ِم ْنhiçbir canlı =إِ َّلki
= ُه َوO’nun (Allah) آخذ
ِ =tutmadığı
َاص َيتِ َها
ِ = ِبنonun perçeminden
=إِ َّنşüphesiz = َر ِبيRabbim
ص َراط
ِ ..علَ ٰى
َ =yol üzeredir
= ُم ْست َ ِقيمdoğru
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=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواyüz çevirirseniz
=فَقَ ْدartık =أ َ ْبلَ ْغت ُ ُك ْمsize tebliğ ettim
= َماşeyi
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ka tanrınız
yok. (Bu halinizle) aslı
olmayan şeyler uyduran
kimselersiniz
sadece!

başka
ilahınız
yoktur,
yoksa
sadece
yalan uyduran
kimseler
olursunuz.

Ey kavmim!
Bu (uyarılar)
için sizden
bir karşılık da
bekliyor değilim; benim
(çabalarımın)
karşılığı beni
yaratan (Allah'tan) başkasına düşmez. Öyleyse, artık aklınızı kullanmayacak mısınız?

Ey kavmim; ben
sizden
bunun
için bir
ücret istemiyorum. Benim ücretim, yalnız beni
yaratana
aittir. Aklınız ermiyor
mu?

Ey kavmim!
Haydi artık
günahlarınız
için Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra
da tevbe ve
pişmanlık
içinde O'na
yönelin ki, size gökten
bolca rahmet
ve bereket
yağdırsın;
gücünüze
güç katsın ve
iflah bulmaz
suçlular olarak (benden)
yüz çevirmeyin!
(Soydaşları:)
Ey Hud! dediler, Bize
(peygamber
olduğunu
kanıtlayan)
açık bir delil,
bir belge getirmedin; bu
yüzden, senin bir tek
sözünle tanrılarımızı bir
kenara atıp
sana inanacak değiliz.
Seni tanrılarımızdan biri
fena çarpmış
demekten
başka sözümüz yok sana! (Hud:) Allah'ı tanık tutarım, ve siz
de tanık olun
ki, kesinlikle
uzağım ben,
sizin yaptığınız gibi tanrılar edinmekten;

Ey kavmim;
Rabbınızdan
mağfiret
dileyin,
sonra
O´na tevbe edin ki
size gökten bol
bol yağmur göndersin,
kuvvetinize kuvvet, katsın. Ve
suçlular
olarak
dönmeyin.
Dediler ki:
Ey Hud;
sen bize
apaçık bir
burhanla
gelmedin,
senin sözünden
dolayı
ilahlarımızı terkedemeyiz ve sana inanmayız.

yani, O'ndan
başkalarını!
Haydi, bana
karşı topunuz (istediğiniz kadar)
tuzak kurun,
elinizden geleni ardınıza
komayın!
Ama unutmayın ki,
ben, benim
de sizin de
Rabbiniz
olan Allah'a
güvenip dayanıyorum;
çünkü hiçbir
canlı yoktur
ki ipini O tutuyor olmasın. Rabbimin yolu elbette (yolların) dosdoğru
olanıdır!

İlahlarımızdan
biri seni
fena
çarpmış,
demekten
başka bir
şey de
söylemeyiz. Dedi
ki: Doğrusu ben,
Allah´ı
şahid tutuyorum.
Siz de
şahid
olun ki;
sizin Allah´tan
başka
şirk koştuğunuz
şeylerden, ben
uzağım.
Hepiniz
birlikte
tuzak kurun bana.
Sonra da
hiç müsade etmeyin.

Ben, sadece benim de,
sizin de
Rabbınız
olan Allah´a tevekkül ettim. Yürüyen hiç
bir canlı
yoktur ki;
O, alnından tutmasın.
Elbette
dosdoğru
yol üzeredir benim Rabbım.
Eğer benim (Bu yoldan) Yüz çeviçağrıma sırt dönüp gitrirseniz;
dönecek
meyi seçer- bilin ki:
olursanız, seniz, o za- Ben, size
ben size
man, (bilin ki) neyi bilgönderilen ben, size
dirmek
mesajı du- ulaştırmakla için gön-
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yurdum.
görevlendiril- derildim ِب ِه,, ُ=أ ُ ْر ِس ْلتbenimle gönderileni
Rabbim, si- diğim mesajı se onları
zin yerinize size duyur- bildirdim.
= ِإلَ ْي ُك ْمsize
başka bir dum; (artık Rabbım,
toplum geti- bundan son- yerinize
ْ
َ
ف
ُ = َويَ ْستخ ِلyerinize yerleştirir
rir. Siz O´na ra, dilerse) sizden
hiçbir zarar Rabbim baş- başka bir
= َربِيRabbim =قَ ْو ًماbir topluluk
dokundu- ka bir kavmi kavim de
َ =sizden başka
غي َْر ُك ْم
ramazsınız. sizin yerinize getirebilir.
Hiç kuşku- getirir; bu
Ve siz,
ُض ُّرونَه
ُ َ ت,,= َو َلO’na zarar da veremezsi suz, her şey konuda O'na O´na bir
Rabbimin hiçbir şekilde şey yaniz ش ْيئًا
َ =hiçbir =إِ َّنşüphesiz
gözetimi ve engel olapamazsıdenetimi
almazsınız.
nız. Doğ= َر ِبيRabbim
tındadır.
Çünkü, mu- rusu
hakkak ki her Rabbım,
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeyi
şeyin göze- her şeye
timi O'nun
Hafiz´dir.
= َح ِفيظkoruyandır
,,

,,

,,
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 َجا َء..= َولَ َّماgelince =أ َ ْم ُرنَاemrimiz
=نَ َّج ْينَاkurtardık = ُهودًاHud’u
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve iman edenleri
ُ= َم َعهberaberindeki
=بِ َر ْح َمةbir rahmetle = ِمنَّاbizden
= َو َن َّج ْينَا ُه ْمonları koruduk
عذَاب
َ ..= ِم ْنbir azaptan
َ =kaskatı
غ ِليظ

Azaba ilişkin emrimiz
geldiğinde
Hud´u ve
beraberindeki
mü´minleri,
rahmetimizin sonucu
olarak, kurtardık; onları ağır azaptan koruduk.

= َو ِت ْل َكişte bu عاد
َ =Ad halkı
= َج َحدُواinkâr etti ت
ِ =بِآيَاayetlerini
= َربِ ِه ْمRablerinin
ص ْوا
َ = َوve karşı geldiler
َ ع
ُسلَه
ُ = ُرpeygamberlerine
= َوات َّ َبعُواve uydular =أ َ ْم َرemrine
= ُك ِلher = َجبَّارzorbanın
ع ِنيد
َ =inatçı

İşte sana o
Adoğulları;
onlar Rabblerinin ayetlerini yalanladılar,
O´nun peygamberlerine karşı
geldiler ve
ne kadar
küstah zorba varsa
hepsinin
emirlerine
uydular.
Gerek bu
dünyada
gerek kıyamet gününde Allah´ın
lânetine uğradılar. Haberiniz olsun, Adoğulları
Rabblerini
inkâr ettiler.
Hey, kahrolsun
Hud´un
soydaşları
olan Adoğulları!
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= َوأُتْ ِبعُواve uğradılar  ٰ َه ِذ ِه..=فِيbu
=الدُّ ْنيَاdünyada ً=لَ ْعنَةlanete
= َو َي ْو َمve gününde = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
=أ َ َلiyi bilin ki = ِإ َّنşüphesiz
عادًا
َ =Ad halkı = َكفَ ُرواinkâr ettiler
= َربَّ ُه ْمRablerini =أ َ َلdikkat edin
=بُ ْعدًاuzak olsun = ِل َعادAd
=قَ ْو ِمkavmi = ُهودHud’un
..
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Semudoğulَث َ ُمود,,= َو ِإلَ ٰىSemud halkına
ları´na da
ُ=أَخَاه ْمkardeşleri صا ِل ًحا
َ =Salih’i kardeşleri
Salih´i pey=قَا َلşöyle dedi قَ ْو ِم,,=يَاey kavmim gamber olarak gönderdik. Salih
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
dedi ki;
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin إِ ٰلَه,,= ِم ْنilahınız ´´Soydaşları
m, sadece
َ =O’ndan başka = ُه َوO
ُغي ُْره
Allah´a kulluk sunuَ
َ
=أ ْنشَأ ُك ْمsizi yarattı
nuz,
O´ndan
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنyerden
başka bir
ُ= َوا ْست َ ْع َم َرك ْمve size ömür sürdürdü ilahınız yoktur. Sizi topraktan yara=فِي َهاorada
tan ve yerُ=فَا ْست َ ْغ ِف ُروهO’ndan bağışlanma dileyin yüzüne yerleştirerek
=ث ُ َّمsonra =تُوبُواtevbe edin
burayı kalkındırmakla
=إِلَ ْي ِهO’na =إِ َّنmuhakkak ki
görevlendiren O´dur.
= َر ِبيRabbim =قَ ِريبyakındır
O´ndan af
dileyiniz,
= ُم ِجيبkabul edendir
O´na yöne,,
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liniz. Çünkü
Allah, kullarına yakındır ve dileklerin kabul
edicisidir.
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=قَالُواdediler ki صا ِل ُح
َ ..=يَاEy Salih
=قَ ْدdoğrusu ت
َ = ُك ْنsen idin
=فِينَاaramızda
= َم ْر ُج ًّواümit beslenen biri =قَ ْب َلönce
= ٰ َهذَاbundan
=أَت َ ْن َهانَاbizi men mi ediyorsun?
َنَ ْعبُد..=أ َ ْنtapmaktan
ُ َي ْعبُد..= َماtaptıklarına
=آ َبا ُؤنَاbabalarımızın
= َوإِنَّنَاdoğrusu biz
شَك..=لَ ِفيşüphe içindeyiz
عونَا
ُ ت َ ْد..= ِم َّماbizi çağırdığın şeyden
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Soydaşları
dediler ki;
«Ya Salih,
bundan önce sen kendisine umut
bağladığımız bir kişi
idin. Şimdi
bize atalarımızın taptıkları ilahlara tapmayı
mı yasaklıyorsun? Bizi
benimsemeye çağırdığın ilkeler konusunda koyu
bir kuşku
içindeyiz.»

Ve böylece,
hükmümüz
vaki olunca,
Hud'u ve
onunla aynı
inancı paylaşanları katımızdan bir
koruma lütfuyla kurtardık; kendilerini (ahiretteki) ağır ve
zorlu azaptan (da) kurtardık.
İşte, Rablerinin ayetlerini
reddeden,
O'nun elçilerine baş kaldıran ve hak
hakikat düşmanı her
inatçı zorbanın koyduğu
yasaya boyun eğen Ad
toplumu(nun
sonu) böyle
(oldu).

Emrimiz
gelince;
Hud´u ve
beraberindeki
mü´minler
i tarafımızdan
bir rahmetle kurtardık.
Onları katı bir
azabtan
kurtardık.

Bu dünyada
da (Allah'ın)
laneti kovaladı durdu
onları, ölümden sonra
kalkış gününde de
(sonuç olarak yine
onunla kuşatılacaklar).
Bakın, işte
Rablerini
böyle yok
saymıştı 'Ad
(toplumu)!
Bakın, işte
böyle yok
olup gitti
Hud'un kavmi 'Ad.
Semud (toplumuna da)
soydaşları
Salih'i gönderdik.(Salih
onlara:) Ey
kavmim!
(Yalnızca)
Allah'a kulluk
edin! dedi,
(Çünkü) sizin
O'ndan başka tanrınız
yok. Sizi topraktan yaratıp geliştiren,
orayı bayındır kılmanızı
sağlayan
O'dur. Bunun
içindir ki, artık günahlarınızdan ötürü Rabbinizden bağışlanma dileyin
ve sonra da
tevbe ve
pişmanlık
içinde O'na
yönelin, çünkü, benim
Rabbim,
(Kendisine
yönelen herkese) her
zaman yakınlık gösterir, (dualara)
cevap verir!
Ey Salih! diye karşılık
verdiler, Sen
bundan önce
aramızda
büyük umutlar beslenen
biriydin!
(Şimdi) bizi
atalarımızın
kulluk edegeldiği şeylere kulluk etmekten mi
alıkoyacaksın? Doğrusu
şu ki, bizi
çağırdığın
(dava) hakkında son
derece ciddi
bir şüphe ve

Bu dünyada da,
kıyamet
gününde
de la´nete
uğradılar.
Bilin ki:
Ad,
Rabblarını inkar
ettiler. Ve
yine bilin
ki;
Hud´un
kavmi Ad,
Allah´ın
rahmetinden uzaklaştı.

Ad da,
Rabblarının ayetlerini bile
bile inkar
ettiler.
Peygamberlerine
isyan ettiler. Ve
her inadçı
zorbanın
emrine
uydular.

Semud´a
da kardeşleri
Salih´i,
Ey kavmim; Allah´a kulluk edin,
sizin
O´ndan
başka
tanrınız
yoktur.
O´dur sizi
yeryüzünden
yaratıp
orayı
i´mar etmenizi isteyen.
Mağfiret
dileyin
O´ndan,
sonra da
tevbe
edin.
Şüphesiz
Rabbım,
size yakındır,
kabul
edendir,
dedi.

Dediler ki:
Ey Salih,
aramızda
bundan
önce
kendisinden iyilik
beklenmiş kimseydin
sen. Şimdi kalkıp
da babalarımızın
taptıklarına tapmaktan
bizi vazgeçirmek
mi istiyorsun?
Doğrusu,
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kaygı içinde- bizi çayiz!
ğırdığın
şeyden
şüphe ve
endişe
içindeyiz.
Ey soydaş- Ey kavmim! Dedi ki:
=dedi ki
,, =ey kavmim
larım, bak- diye karşılık Ey kavsanıza,
verdi (Salih), mim;
=Ne dersiniz?
=eğer
eğer ben
Ne dersiniz, RabbımRabbimden
ya ben, ka- dan açık
=ben isem
=üzere
gelen açık tından bana bir delilim
=apaçık bir belge
bir belgeye bir rahmet
olur, bana
dayanıyor- bahşeden
rahmet
,,
=Rabbimden
sam, O ba- Rabbimden eder ve
na kendi ka- apaçık bir
ben de
=ve O bana vermişse
tından bir kanıt üzerin- O´na baş
rahmet ba- deysem,
kaldırır=kendinden
=bir rahmet
ğışladı ise, (söyleyin), sam; söyemrine kar- O'na tutup leyin ba=kim
şı geldiğim baş kaldırır- kalım,
taktirde beni sam o zabeni Al=bana yardım edebilir?
O´ndan kim man kim Al- lah´a karkurtaracak? lah'a karşı
şı kim sa,,
=Allah’a karşı
Sizin bana kol kanat ge- vunur?
,, =O’na isyan edersem
zararımı art- rer bana? Bu Bana
tırmaktan durumda, si- hüsran,,
=bana bir katkınız olmaz başka hiç zin önerdiği- dan başbir katkınız niz şey yıkı- ka bir şey
=başka
olamaz.
mımı artır- kazanmaktan öte- dırmazsı=kaybımı artırmaktan
ye gitmez! nız.

قَا َل
َيا قَ ْو ِم
أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم
إِ ْن
ُُك ْنت
علَ ٰى
َ
بَ ِينَة
ِم ْن َر ِبي
َوآتَانِي
ًَر ْح َمة
ُِم ْنه
فَ َم ْن
ص ُرنِي
ُ يَ ْن
ِاّٰلل
َّ َِمن
ُص ْيتُه
َ ِإ ْن
َ ع
فَ َما ت َ ِزيد ُو َن ِني
َ
غي َْر
ت َ ْخ ِسير
,,
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قَ ْو ِم..= َويَاEy kavmim = ٰ َه ِذ ِهşu
ُ=نَاقَةdişi devesi اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
=لَ ُك ْمsizin için ً=آ َيةbir mucizedir
=فَذَ ُروهَاonu bırakın =تَأ ْ ُك ْلotlasın
ِ َّ =Allah’ın
ض
ِ أ َ ْر..=فِيtoprağında اّٰلل
سوهَا
ُّ ت َ َم..= َو َلona dokundurmayın
سوء
ُ ِ=بbir kötülük
=فَيَأ ْ ُخذَ ُك ْمyoksa sizi yakalar
عذَاب
َ =bir azap =قَ ِريبyakın

Ey soydaşlarım, bu Allah´ın devesidir, size
bir mucize
olarak gönderildi; bırakın onu Allah´ın toprağında dolaşıp yesin
içsin; ona
bir kötülük
dokundurmayın, yoksa yakın
vadeli bir
azaba çarpılırsınız.

Ve Ey kavmim! diye,
devam etti,
Bu, Allah'a
ait olan dişi
deve sizin
için bir işaret
olacaktır;
bunun için,
onu bırakın
Allah'ın arzında otlasın;
ona bir kötülük yapmayın, yoksa
beklenmedik
bir azaba
duçar olursunuz!

=فَعَقَ ُروهَاyine de onu kestiler
=فَقَا َلbunun üzerine dedi ki
=ت َ َمتَّعُواyaşayın
دَ ِار ُك ْم,,=فِيyurdunuzda َ=ث َ ََلثَةüç
=أَيَّامgün = ٰذَ ِل َكişte bu
= َوعْدbir vaaddir
َ =yalanlanmayacak
 َم ْكذُوب,,غي ُْر

Buna rağmen onu
kesip devirdiler. O zaman: “Yurdunuzda üç
gün daha
kalın, bu yalanlanmayacak sözdür.” ...

 َجا َء..=فَلَ َّماnihayet gelince
=أ َ ْم ُرنَاemrimiz =نَ َّج ْينَاkurtardık
صا ِل ًحا
َ =Salih’i
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve iman edenleri
ُ= َمعَهberaberindeki
=بِ َر ْح َمةbir rahmetle = ِمنَّاbizden
ِ  ِخ ْزي..= َو ِم ْنaşağılığından
=يَ ْو ِمئِذo günün =إِ َّنmuhakkak ki
= َرب ََّكsenin Rabbin = ُه َوO
ي
ُّ = ْالقَ ِوgüçlüdür
ُ = ْال َع ِزmutlak üstündür
يز

Azaba ilişkin emrimiz
geldiğinde
Salih ile beraberindeki
mü´minleri
helak olmaktan ve o
günkü onur
kırıcı perişanlıktan,
rahmetimizin sonucu
olarak, kurtardık. Hiç
şüphesiz
senin Rabbin güçlüdür, üstün
iradelidir.

َ= َوأ َ َخذve aldı
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenleri
ظلَ ُموا
ُص ْي َحة
َّ =الkorkunç bir çığlık
صبَ ُحوا
ْ َ =فَأve kaldılar
ار ِه ْم
ِ  ِد َي,,=فِيyurtlarında
َ= َجاثِ ِمينdizüstü çöküp

O zalimleri
müthiş bir
gürültü yakaladı da
evlerinde,
oldukları
yerde yığılıp
kalıverdiler.

= َكأ َ ْنsanki
يَ ْغن َْوا..=لَ ْمhiç yaşamamışlardı
=فِي َهاorada =أ َ َلiyi bilin ki
= ِإ َّنşüphesiz َ=ثَ ُمودSemud halkı
= َكفَ ُرواinkâr ettiler = َربَّ ُه ْمRablerini
=أ َ َلdikkat edin =بُ ْعدًاuzak olsun
َ= ِلث َ ُمودSemud halkı

Sanki az
önce o evlerde yaşayanlar onlar
değildi. Haberiniz olsun ki, Semudoğulları
Rabblerini
inkâr ettiler.
Hey, kahrolsun Semudoğulları!

Bu (uyarıya)
rağmen,
hunharca
boğazladılar
onu. Bunun
üzerine (Salih): Artık
(sadece) üç
gün(ünüz)
kaldı, barınaklarınızda
eyleşecek
dedi, bu
(söylediğim)
yalanlanamayacak bir
yargıdır!
Ve derken,
hükmümüz
vaki olunca,
katımızdan
bir esirgemeyle Salih'i
ve o'nunla
aynı inancı
paylaşanları
kurtardık; ve
(onları) o (kıyamet)
Gün(ü Bizim
lanetimize
uğramanın
vereceği) alçalmadan
(da kurtardık). Doğrusu, senin
Rabbin, gerçekten sınırsız kuvvet ve
kudret sahibi
O yüceler
yücesidir.
O zulmedenlere gelince,
onları (Allah
katından cezalandırıcı)
bir sayha yakalayıverdi
de kendi evlerinde cansız olarak yere yığılıp kaldılar;
sanki (daha
önce) orada
hiç yaşamamışlar gibi.
Bakın, işte
Rablerini
böyle yok
saydı Semudlular!
Bakın, işte
böyle yok
olup gitti
Semud!

ْ = َجا َءgeldiler
= َولَقَ ْدandolsun ت
سلُنَا
ُ = ُرelçilerimiz يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’e
= ِب ْالبُ ْش َر ٰىmüjdeyle =قَالُواdediler
س ََل ًما
َ =Selam (=قَا َلO da) dedi
َ ِلَب,,=فَ َماve hemen
س ََلم
َ =Selam ث

Hani elçilerimiz İbrahim´e müjdeli haberi
getirdiklerinde ona,
«Selâm sana» dediler.
O da onlara
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Ve Gerçek
şu ki, İbrahim'e (semavi) elçilerimiz
müjdeyle
geldiler, (ve)
Selam olsun!
dediler; o da
(onlara): (Si-

Ey kavmim; bu,
size bir
ayet olarak Allah´ın yarattığı dişi
devedir,
bırakın
onu da
Allah´ın
toprağında otlasın. Ona
kötü
maksadla
dokunmayın.
Yoksa
siz, pek
yakın bir
azaba uğrarsınız.
Buna
rağmen
onu kesip
devirdiler.
O zaman:
Yurdunuzda üç
gün daha
kalın. Bu;
yalanlanmayacak bir
sözdür,
dedi.

Emrimiz
gelince;
Salih´i ve
beraberindeki
mü´minler
i, tarafımızdan
bir rahmet ile
azabdan
ve o günün rüsvaylığından kurtardık.
Doğrusu
Rabbın;
Kavi´dir,
Aziz´dir.

Zulmedenleri bir
çığlık tuttu. Oldukları yerde
diz üstü
çöküverdiler.

Sanki
orada hiç
yaşamamışlardı.
Bilin ki;
Semud,
Rabblarını inkar
etmişlerdi. Ve yine bilin ki;
Semud,
Allah´ın
rahmetinden uzaklaştı.
Elçilerimiz İbrahim´e
müjdelerle gelmiş:
Selam,
demişlerdi de o;
Selam,
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 َجا َء,,=أ َ ْنgetirdi = ِب ِع ْجلbir buzağı
= َح ِنيذkızartılmış

«Selâm size» dedi.
Az sonra
önlerine kızarmış bir
buzağı getirdi.

 َرأ َ ٰى..=فَلَ َّماgörünce =أ َ ْي ِد َي ُه ْمellerinin
ص ُل
ِ َ ت..= َلuzanmadığını = ِإلَ ْي ِهona
=نَ ِك َر ُه ْمonlardan hoşlanmadı
س
َ = َوأ َ ْو َجve içine düştü
= ِم ْن ُه ْمonlardan dolayı ً= ِخيفَةbir korku
=قَالُواdediler ki َف
ْ تَخ..= َلkorkma
= ِإنَّاbiz =أ ُ ْر ِس ْلنَاgönderildik
قَ ْو ِم..=إِلَ ٰىkavmine =لُوطLût

İbrahim, elçilerin kızarmış buzağıya doğru el uzatmadıklarını
görünce,
konukları
tuhafına gitti, içine onlardan kaynaklanan bir
korku düştü.
Bu sırada
konukları
«Korkma,
biz Lût´un
soydaşlarına gönderildik» dediler.
O sırada
ayakta duran İbrahim´in karısı
bu haberi
duyunca
güldü. Biz
de ona o elçiler aracılığı ile oğlu
İshak´ın ve
İshak´ın arkasından da
torunu Yakub´un
müjdesini
ilettik.
Aman Allah´ım! Doğum mu
yapacağım?
Oysa ben
yaşlı bir kadınım, şu
eşim de ihtiyar bir
adamdır. Bu
şaşılacak
bir şey!

ze de) selam
olsun! diye
karşılık verdi
ve sonra da
onların önüne kızarmış
bir buzağıyı
getirip koymakta gecikmedi.
Fakat ellerinin yemeğe
gitmediğini
görünce onların bu davranışı tuhafına gitti; onlardan yana
içine bir korku düştü.
(Ama) onlar:
Korkma! Biz
Lut kavmine
gönderildik
dediler.

demiş ve
beklemeden onlara kızartılmış bir
buzağı ikram etmişti.

Ve (yanlarında) ayaküstü
bekleyen karısı, orada
öyle (sevinçle) gülümsüyordu; işte
bu haldeyken
o'na İshak'ı(n
doğumunu)
müjdeledik
ve İshak'ın
ardından da
(o'nun oğlu)
Yakub(un
doğumunu).

Hanımı
ayakta
idi. Bunun
üzerine
güldü. Biz
de ona
İshak´ı,
İshak´ın
ardından
Ya´kub´u
müjdeledik.

Vah bana!
dedi, Ben
yaşlı bir kadın, kocam
da yaşlı bir
adam iken,
hala çocuk
mu doğuracağım? Doğrusu, yadırganacak bir
şey bu!

Vay başıma gelenler,
ben mi
doğuracağım?
Ben kocamış biri, şu erim
de bir ihtiyar iken.
Doğrusu
bu, şaşılacak bir
şey, dedi.

Allah'ın dilediğini gerçekleştirmesini
mi yadırgıyorsun? dediler, Allah'ın
rahmet ve
bereketi sizin
üzerinize olsun ey bu
evin insanları, (hemen
hatırlayın ki,)
her zaman
her övgüye
layık olan
O'dur; şanı
çok yüce
olan O!
Böylece İbrahim'in korkusu geçtikten ve kendisine (sözü
geçen) müjde verildikten
sonra Lut
kavmi hakkında Bize
yakarmaya
başladı;

Dediler ki:
Allah´ın
işine mi
şaşarsın
ey evin
hanımı?
Allah´ın
rahmeti
ve bereketleri sizin üzerinizedir.
Muhakkak ki O,
Hamid´dir,
Mecid´dir.

Doğrusu
İbrahim;
yumuşak
huylu,
çok içli ve
kendisini
Allah´a
vermiş bir
kimseydi.

 ِإب َْرا ِهي ُم..=يَاEy İbrahim
ض
ْ =أَع ِْرvazgeç  ٰ َهذَا..ع ْن
َ =bundan
ُ=إِنَّهdoğrusu =قَ ْدelbette
= َجا َءgelmiştir =أ َ ْم ُرemri
= َر ِب َكRabbinin = َو ِإنَّ ُه ْمve onlara
=آ ِتي ِه ْمgelmektedir عذَاب
َ =bir azap
َ =geri çevrilmeyecek
 َم ْرد ُود..غي ُْر

çünkü, İbrahim ince ruhlu, yumuşak
başlı, çok içli,
merhametli
ve dönüp
dönüp Rabbine yönelmek, O'na
yakın olmak
isteyen biriydi.
(Elçiler:) Ey
İbrahim,
vazgeç bu
yakarıdan!
dediler, Rabbinin hükmü
bir kere gelmiş bulunuyor: artık onlara geri çevrilmez bir
azap vaki
olacak!

ْ َولَ َّما َجا َء
ت
ً لُو
سلُنَا
طا
ُ ُر
ِسي َء
بِ ِه ْم
بِ ِه ْم
َضاق
َ َو
عا
َوقَا َل
ً ذَ ْر
= ٰ َهذَاbu = َي ْومbir gündür

Ve elçilerimiz, Lut'a
geldiğinde,
kendilerini
koruyacak
gücü olmadığını görerek onlar hesabına derin
bir kaygı
duydu ve Zor

Elçilerimiz Lut´a
gelince;
onların
gelmelerinden
endişeye
düştü,
çok sıkıldı
ve: İşte
bu çok
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ُ= َو ْام َرأَتُهkarısı da = َقائِ َمةayaktaydı
ْ ض ِح َك
ت
َ َ=فve bunun üzerine güldü
َّ َ=فَبbiz de ona müjdeledik
ش ْرنَاهَا
َ=بِإ ِ ْس َحاقİshak’ı
اء
ِ  َو َر,,= َو ِم ْنve ardından da
َ= ِإ ْس َحاقİshak’ın وب
َ ُ= َي ْعقYakub’u
,,
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ْ َ=قَالdedi ki  َو ْيلَت َ ٰى..=يَاvay halime
ت
ُ =أَأ َ ِلدben doğuracak mıyım?
= َوأَنَاben böyle
ع ُجوز
َ =kocamış bir kadın iken
= َو ٰ َهذَاve şu =بَ ْع ِليkocam da
ش ْي ًخا
َ =bir ihtiyar iken = ِإ َّنgerçekten
= ٰ َهذَاbu ش ْيء
َ َ=لbir şey
ع ِجيب
َ =şaşırtıcı
..
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=قَالُواdediler
َ=أَت َ ْع َجبِينşaşıyor musun?
أ َ ْم ِر,,= ِم ْنişine ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ُ= َر ْح َمتrahmeti اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
ُ= َوبَ َر َكاتُهve bereketleri
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinizedir
ت
ِ  ْال َب ْي,,=أ َ ْه َلey ev halkı
ُ=إِنَّهşüphesiz O = َح ِميدövgüye layıktır
= َم ِجيدlütfu bol olandır

Konuklar,
kadına «Allah´ın işine
mi şaşıyorsun? Ey
hane halkı,
Allah´ın
rahmeti ve
bereketi
üzerinizdedir. Hiç kuşkusuz O,
övgüye ve
yüceltilmeye lâyıktır»
dediler.

َب
َ ذَه..=فَلَ َّماgidince
يم
َ =İbrahim’den
َ  ِإب َْرا ِه..ع ْن
ع
ُ الر ْو
َّ =korku
ُ= َو َجا َءتْهve kendisine gelince
= ْالبُ ْش َر ٰىmüjde
=يُ َجا ِدلُنَاbizimle tartışmaya girişti
قَ ْو ِم..=فِيkavmi hakkında =لُوطLût

İbrahim´in
korkusu geçip de müjdeli haberi
alınca,
Lût´un soydaşları hakkında elçilerimiz ile tartışmaya girişti.
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İbn Kesir
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Ellerinin
ona
uzanmadığını görünce,
durumlarını beğenmedi
ve içine
korku
düştü.
Korkma,
biz Lut
kavmine
gönderildik, dediler.

İbrahim´in
korkusu
geçipte
müjde
kendisine
ulaşınca;
Lut kavmi
hakkında
bizimle
tartışmaya girişti.

..
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İbrahim,
=إِ َّنdoğrusu يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
gerçekten
َ
َ
=ل َح ِليمçok yumuşak huylu =أ َّواهçok içli hoşgörülü,
yumuşak
= ُم ِنيبgönülden (Allah’a) yönelen biriydi kalpli ve
,,

,,

,,

,,
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Konuk melekler ona
dediler ki;
«Ey İbrahim, bu işten vazgeç;
çünkü Rabbinin emri
gelmiştir.
Onların
başlarına
geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap
gelecektir.»
Elçilerimiz
,,
=gelince
Lût´un yanına vardık=Elçilerimiz
=Lût’a
larında kaygıya kapıldı,
=kaygılandı
=onlardan
canı sıkıldı
=göğsüne bastı
=onlardan ve «bugün,
zor bir gün=bir sıkıntı
=ve dedi ki
dür» dedi.
..

..

..

..
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kendini Allah´a adamış bir kimse idi.

,,

,,

,,

,,

,,

Ey İbrahim; bundan vazgeç, zira
Rabbının
fermanı
gelmiştir.
Onlara
muhakkak geri
çevirilmeyecek bir
azab
gelmektedir.

Kelime Meali

çetin bir
gündür,
dedi.

Ve (çirkin arzularla) eve
doğru sürüklenen kavmi
seğirterek
ona geldiler;
bunlar, daha
önce de hep
(buna benzer) çirkin işler işleyip
durmuşlardı.
(Lut): Kavmim! İşte kızlarım! dedi,
Onlar (erkeklerden) daha
uygun olur
sizler için! Allah'tan korkun da konuklarıma
(saldırarak)
beni rüsvay
etmeyin!
Aranızda hiç
mi aklı başında kimse
yok?
Sen de biliyorsun ki senin kızlarında
gözümüz yok
dediler, Sen,
aslında bizim
neyin peşinde olduğumuzu çok iyi
bilirsin!

Kavmi
ona koşa
koşa geldi. Daha
önce de
kötü işler
işlerlerdi.
Ey kavmim; işte
kızlarım,
bunlar sizin için
daha temizdir. Allah´tan
korkun da
misafirlerin önünde beni
rezil etmeyin.
İçinizde
aklı erer
bir kimse
yok mudur? dedi.

=قَا َلdedi =لَ ْوkeşke
 ِلي..=أ َ َّنbenim olsaydı
=بِ ُك ْمsizi savacak ً =قُ َّوةbir gücüm
=أ َ ْوyahut =آ ِويsığınabilseydim
 ُر ْكن..= ِإلَ ٰىbir yere شدِيد
َ =sağlam

N'olurdu, size karşı koyabilecek
gücüm olsaydı! diye
hayıflandı, ya
da sırtımı
dayayabileceğim bir dayanak!

Keşke size yetecek bir
kuvvetim
olsaydı.
Veya
sağlam
bir yere
sığınsaydım dedi.

ُ يَا لُو
قَالُوا
ط
ِإنَّا
س ُل
ُ ُر
َربِ َك
صلُوا
ِ َلَ ْن ي
ِإلَي َْك
فَأَس ِْر
ِبأ َ ْه ِل َك
ْ بِ ِق
طع
ِمنَ اللَّ ْي ِل
ْ َو َل يَ ْلت َ ِف
ت
ِم ْن ُك ْم
أ َ َحد
إِ َّل
ْام َرأَت َ َك
ُِإنَّه
صيبُ َها
ِ ُم
صا َب ُه ْم
َ َ َما أ
إِ َّن
َم ْو ِعدَ ُه ُم
ص ْب ُح
ْس
ُّ ال
َ أَلَي
ص ْب ُح
بِقَ ِريب
ُّ ال

(Bunun üzerine melekler:) Ey Lut,
bak, biz senin Rabbinin
elçileriyiz!
(Korkma,)
(düşmanların) sana asla ilişemeyecekler! Artık,
ailenle beraber gecenin
bir vaktinde
yola çık; aranızdan kimse
arkasına
bakmasın,
karının dışında (ailenden kimse
arkada kalmasın): çünkü, bil ki, onların başına
gelecek olan
onun da başına gelecek.
Onlar için belirlenmiş vakit tam da
(bu) sabah;
eh, sabah da
zaten yaklaşmadı mı?
Ve böylece
hükmümüz
vaki olunca
bu (günahkar
şehirlerin) altını üstüne
getirdik; ve
önceden yazılmış bir cezanın infazı
için üzerlerine birbiri ardından püskürtü halinde
sert taşlar
yağdırdık.
O taşlar ki,
(günaha gömülüp gitmiş
böyle toplumları tepelemek için)
Rabbinin katında hazırlanmış, işaretlenmiştir.
O taşlar ki,
zalimlerin
başından hiç
eksik olmaz!
Ve Medyen
halkına da
kardeşleri
Şuayb'ı
(gönderdik.
Onlara:) Ey
kavmim!
(yalnızca) Al-

Dediler ki:
Ey Lut;
biz Rabbının elçileriyiz.
Onlar sana ilişemeyecekler. Bir
ara geceleyin ailenle birlikte yola
çık. Karının dışında kimse
geri kalmasın.
Doğrusu
onların
başına
gelecek
olan,
onun da
başına
gelecektir. Onların başına
gelecek
sabahleyindir.
Daha sabah yakın
değil mi?

,,

ُ= َو َجا َءهgeldi ُ=قَ ْو ُمهkavmi de
َ=يُ ْه َرعُونkoşarak = ِإلَ ْي ِهona
قَ ْب ُل..= َو ِم ْنdaha önce de
َيَ ْع َملُون..= َكانُواişliyorlardı
ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötü işler =قَا َلdedi ki
قَ ْو ِم..=يَاey kavmim = ٰ َه ُؤ َل ِءşunlar
=بَنَا ِتيkızlarımdır = ُه َّنonlar
ْ َ =أdaha temizdir =لَ ُك ْمsizin için
ط َه ُر
=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ت ُ ْخ ُز..= َو َلve beni rezil etmeyin
ض ْي ِفي
َ ..=فِيkonuklarım arasında
ْس
َ =أَلَيyok mudur? = ِم ْن ُك ْمiçinizde
= َر ُجلbir adam = َر ِشيدaklı başında

Soydaşları
apar topar
evine koştular. Daha
önce pis işler yapıyorlar, iğrenç
ilişkilerde
bulunuyorlardı. Lût
onlara dedi
ki; «Soydaşlarım, işte kızlarım,
onlarla eşleşmek sizin
için daha
temiz bir iştir. Allah´dan
korkun da
beni konuklarım önünde rezil etmeyin. İçinizde aklı
başında biri
yok mu?»

=قَالُواdediler ki =لَقَ ْدmuhakkak
ت
َ ع ِل ْم
َ =sen bilirsin ki
لَنَا,,= َماbizim yoktur
 َبنَاتِ َك,,=فِيsenin kızlarında
 َحق,,= ِم ْنbir hakkımız = َوإِنَّ َكve sen
=لَت َ ْعلَ ُمiyi bilirsin
ُ نُ ِريد,,= َماbizim ne istediğimizi

Soydaşları
«Biliyorsun
ki, bizim
kızlarınla bir
işimiz, onlara yönelik
bir amacımız yok.
Sen bizim
ne istediğimizi iyi bilirsin» dediler.
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Lût, melek
konuklarına
dönerek
dedi ki,
«Keşki siz
bana dayanak olacak
güçte olsaydınız, ya
da himayelerine sığınabileceğim
gözüpek
adamlarım
olsaydı!»
Konukları
=dediler ki
,, =ey Lût
dediler ki;
«Ey Lût, biz
=şüphesiz biz
=elçileriyiz
Rabbinin
elçileriyiz;
=Rabbinin
onlar sana
,, =ilişemeyecekler
ilişemeyecekler. Ge=sana
=yürü
celeyin bir
ara aileni
=ailenle birlikte
yanına alarak yola çık,
=bir vaktinde
,,
=gecenin
hiçbiriniz
,,
=ve geriye dönüp bakmasın geride kalmasın. Yalnız eşini
=sizden
=hiç kimse
yanına alma. Çünkü
=ancak hariç
=hanımın
soydaşları=şüphesiz
nın başına
ne gelecek=onun başına gelecektir
se onun da
başına ge,, =onların başına gelen
lecektir.
Vadeleri
=şüphesiz
tanyeri ağarınca dola=onlara vaadedilen
caktır. Tan=vakit sabahtır
=değil mi? yerinin
ağarması
=sabah
=yakın
yakın değil
mi?»
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iliş َجا َء..=فَلَ َّماgelince =أ َ ْم ُرنَاemrimiz Azaba
kin emrimiz
geldiğinde
= َجعَ ْلنَاçevirdik عا ِليَ َها
َ =üstünü
orayı altüst
َ = َوأ َ ْمve yağdırdık ettik, oranın
سافِلَ َها
َ =altına ط ْرنَا
halkı üzeriً
ne, sağanak
علَ ْي َها
=üzerine
ة
ار
ج
ح
=taşlar
ِ
َ
َ َ
halinde bal ِس ِجيل..= ِم ْنbalçıktan pişirilmiş
çıkla kaplanmış taşضود
ُ = َم ْنbirbirini izleyen
lar yağdır..

..

..

..
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ًس َّو َمة
َ = ُمişaretlenmiş (taşlar)
َ= ِع ْندkatından = َربِ َكRabbin
= َو َماdeğildir ي
َ = ِهbunlar
َّ ,, َ= ِمنzalimlerden
َالظا ِل ِمين
= ِب َب ِعيدuzak

Bunlar
Rabbinin
katında dökülüp damgalanmış
taşlardı. Bu
tür bir azap,
zalimlerin
uzağında
değildir.

َ َم ْد َين..= َو ِإلَ ٰىMedyen’e de
ُ =Şuayb’ı
=أَخَا ُه ْمkardeşleri شعَ ْيبًا
=قَا َلdedi ki قَ ْو ِم..=يَاey kavmim
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a

Medyenoğulları´na
da kardeşleri Şuayb´ı
peygamber
olarak gönderdik. Şuayb dedi ki;
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Dediler ki:
Senin kızlarınla bizim bir ilgimizin
olmadığını biliyorsun. Sen
ne istediğimizi bilirsin.
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..

11.
81

İbn Kesir

bir gün, bu!
diye belirtti,
(kaygısını).

صيب
ِ ع
َ =çetin
11.
78

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Emrimiz
gelince;
oranın
üstünü altına getirdik ve
üzerine
yığın yığın sert
taşlar
yağdırdık.

Ki bu taşlar, Rabbının katında işaretlenmiştir. Bunlar
zalimlerden hiç
bir zaman
uzak olmayacaktır.
Medyen´e
de kardeşleri
Şuayb´ı.
Dedi ki:
Ey kavmim; Allah´a kul-

Kelime Meali

= َماyoktur = َل ُك ْمsize  ِإ ٰ َله..= ِم ْنilah
َ =O’ndan başka
ُغي ُْره
صوا
ُ ُت َ ْنق..= َو َلve eksik tutmayın
= ْال ِم ْكيَا َلölçüyü َ= َو ْال ِميزَ انtartıyı
= ِإنِيşüphesiz ben
=أ َ َرا ُك ْمsizi görüyorum
=بِ َخيْرbolluk içinde = َوإِنِيve ben
َاف
ُ =أَخkorkuyorum
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin hakkınızda
اب
َ َ عذ
َ =azabından =يَ ْومbir günün
= ُم ِحيطçepeçevre kuşatıcı

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

«Ey soydaşlarım,
sadece Allah´a kulluk
sununuz,
O´ndan
başka ilahınız yoktur.
Birşey ölçer
ya da tartarken eksik
ölçüp tartmayınız.
Bolluk içinde olduğunuzu görüyorum, ama
sizin hesabınıza kıyamet gününün geniş
kapsamlı
azabından
korkuyorum.»
«Ey soy,,
=ve ey kavmim
daşlarım,
bir şey ölçer
=tam yapın
=ölçüyü
ya da tar=ve tartıyı
=adaletle tarken adalete uyarak
,,
=ve eksik vermeyin
ölçüyü ve
tartıyı tam
=insanların
tutunuz.
Halkın mal=eşyalarını
larına düşük
değer biç,,
=karışıklık çıkarmayın
meyiniz.
Yeryüzünde
,,
=yeryüzünde
kargaşa çıkarıp dirliği
=bozguncular olarak
bozmayınız.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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َويَا قَ ْو ِم
أ َ ْوفُوا
ََو ْال ِميزَ ان
سوا
ُ َو َل ت َ ْب َخ
اس
َ َّالن
أ َ ْش َيا َء ُه ْم
َو َل ت َ ْعث َ ْوا
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
َُم ْف ِسدِين
,,

,,

,,

ْال ِم ْكيَا َل
ْط
ِ ِب ْال ِقس

,,
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,,

,,

,,

,,

,,

ُ= َب ِقيَّتbıraktıkları اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
= َخيْرdaha hayırlıdır =لَ ُك ْمsizin için
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َ= ُمؤْ ِمنِينmüminler
أَنَا..= َو َماve ben değilim
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin üzerinize
= ِب َح ِفيظbir koruyucu
..

Eğer
mü´min
kimseler
iseniz, Allah´ın size
bıraktığı
pay, hakkınızda daha
hayırlıdır.
Ben sizi gözetlemekle,
korumakla
görevli değilim.»
Soydaşları
=onlar şöyle dediler
dedi ki; «Ey
Şuayb, ata,, =Ey Şuayb!
larımızın
taptıkları
=namazın mı
ilahlara
=sana emrediyor
tapmayı bırakmamızı
,, =bırakmamızı
ve mallarımız konu,, =taptıklarını
sunda dilediğimiz ta=babalarımızın
=yahut
sarrufları
yapmaktan
,, =yapmaktan vazgeçmemizi
kaçınmamızı emreden,
,,
=mallarımızda
empoze
eden faktör,
,, =istediğimizi
şu kıldığın
=doğrusu sen
=birisin
namaz mıdır? Aslında
=yufka yürekli
=akıllı
sen yumuşak huylu,
uslu ve aklı
başında bir
adamsın.»
Şuayb dedi
=dedi ki
.. =Ey kavmim
ki; «Soydaşlarım,
=söyleyin bakalım
baksanıza,
ya ben
.. =ben isem
=üzere
Rabbimden
=açık bir belge
gelen açık
bir belgeye
..
=Rabbimden
dayanıyorsam ve O
=ve beni rızıklandırmışsa
bana kendi
rahmetinin
=kendi katından
=bir rızıkla
sonucu olarak temiz bir
=güzel
geçim kaynağı vermiş
..
=ve istemiyorum
ise? Yasakladığım ha.. =size aykırı hareket etmek
reketleri
.. ..
=sizi menettiğim şeylerde kendim yaparak size
=ondan
.. =istiyorum
ters düşmek
istemiyo=ancak
=ıslah etmek
rum. Tek isteğim, gü.. =gücümün yettiğince
cümün yettiği oranda
..
=başarım
=ancak
bozuklukları
düzeltmek=Allah’tandır
=O’na
tir. Başarım
=güvendim
=ve O’na
Allah´ın
yardımına
=gönülden yönelirim
bağlıdır.
Yalnız O´na
dayanıyor
ve sadece
O´na yöneliyorum.»
..

..

..

..

..

..
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قَالُوا
ُ يَا
ْب
ُ شعَي
ص ََلت ُ َك
َ َأ
تَأ ْ ُم ُر َك
أ َ ْن نَتْ ُر َك
َُما يَ ْعبُد
آ َبا ُؤنَا
أ َ ْن نَ ْفعَ َل
فِي أ َ ْم َوا ِلنَا
َما نَشَا ُء
ِإنَّ َك
ْال َح ِلي ُم
,,

,,

,,

,,

,,

,,

أ َ ْو

,,

ت
َ َْل َ ْن
ُ الر ِشيد
َّ

,,

,,

قَا َل
يَا قَ ْو ِم
أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم
ُإِ ْن ُك ْنت
علَ ٰى
َ
بَ ِينَة
ِم ْن َر ِبي
َو َرزَ قَ ِني
ُِم ْنه
ِر ْزقًا
سنًا
َ َح
ُ َو َما أ ُ ِريد
أ َ ْن أُخَا ِلفَ ُك ْم
ِإلَ ٰى َما أ َ ْن َها ُك ْم
ُع ْنه
ُ ِإ ْن أ ُ ِريد
َ
إِ َّل
ص ََل َح
ْ اْل
ِْ
َ َ َما ا ْست
ُط ْعت
َو َما ت َ ْوفِي ِقي
ِإ َّل
ِ َّ ِب
اّٰلل
علَ ْي ِه
َ
ُت َ َو َّك ْلت
َوإِلَ ْي ِه
يب
ُ ِأُن
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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قَ ْو ِم,,= َويَاEy kavmim
يَ ْج ِر َمنَّ ُك ْم,,= َلsizi musibete uğratmasın
= ِشقَاقِيbana karşı gelmeniz
ُصي َب ُك ْم
ِ ي,,=أ َ ْنisabet edenin
= ِمثْ ُلbenzerinin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Soydaşlarım, içinizdeki bana
ters düşme,
zıt çıkma
tutkusu,
Nuh´un,
Hud´un ya
da Salih´in
soydaşları-

İbn Kesir

lah'a kulluk
edin! dedi,
(Çünkü) sizin
O'ndan başka tanrınız
yok. Ve (birbirinizle olan
alışverişinizde) ölçüyü
tartıyı eksik
tutmayın.
Gerçi (şimdi)
sizi refah ve
zenginlik
içinde görüyorum; ama,
doğrusu sizin
için, (dehşetiyle) kuşatacak bir
Gün'ün azabından korkuyorum!

luk edin,
O´ndan
başka
ilahınız
yoktur.
Ölçüyü
tartıyı eksik tutmayın.
Ben sizi,
iyi bir
halde, refah içinde
görüyorum. Ve
sizi azabla kuşatacak bir
günden
korkuyorum.

Bunun içindir
ki, ey kavmim, ölçüyle
tartıyla yaptığınız alışverişte dürüst
ve duyarlı
olun; insanları kendi hakları olan şeylerden yoksun bırakmayın; ve
kötülüğü yayarak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.
Eğer (O'na)
inanıyorsanız, Allah'ın
bıraktığı şey
sizin için en
hayırlısıdır!
(Bütün bu sınırları kendiniz gözetin,)
ben sizin
üzerinizde bir
bekçi değilim.

Ey kavmim; ölçüyü ve
tartıyı yerine getirin. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin,
yeryüzünde
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Ey Şuayb!
dediler, (Şu)
senin dua
(alışkanlığın)
mı, atalarımızın tapınageldiği
şeyleri bırakmamız ve
malımız mülkümüz üzerine keyfi tasarruflarda
bulunmamamız yönünde bizi
uyarmanı zorunlu kılıyor?
Çünkü, (biz)
sen(i) aslında yumuşak
başlı, aklı
başında biri
(olarak biliriz).
(Şuayb:) Ey
kavmim! diye
karşılık verdi,
Ne dersiniz,
ya ben Rabbimden apaçık bir kanıta
dayanıyorsam, ya beni
kendi katından güzel bir
rızıkla rızıklandırmışsa,
(söyleyin, o
zaman, başka nasıl davranabilirim?)
Hem ben,
sizden yapmamanızı istediğim şeyi,
sizin hilafınıza yapmak
istiyor da değilim. Ben
sadece gücümün elverdiği kadar
ıslah etmek
istiyorum;
ama (bunda
ne kadar)
başarı göstereceğim bütünüyle Allah'a bağlıdır.
Ben O'na
güvenip dayanıyor ve
her zaman,
her konuda
O'na yöneliyorum!
Ey kavmim!
Benimle ayrı
yol tutmanız
sakın sizi
günaha sürüklemesin;
yoksa Nuh
halkının, Hud
halkının, Salih halkının

İman ediyorsanız;
Allah´ın
geri bıraktığı sizin için
daha hayırlıdır.
Sonra
ben, sizin
üzerinizde bir koruyucu da
değilim.
Dediler ki:
Ey Şuayb; senin namazın mı
bize babalarımızın taptıklarını ve
mallarımızı dilediğimiz
gibi kullanmamızı
men´ediy
or? Sen,
doğrusu
aklı başında,
yumuşak
huylu birisin.

Dedi ki:
Ey kavmim; ben
Rabbımdan apaçık bir delil üzere
iken O,
bana
kendisinden güzel
bir rızık
ihsan etmişse; ne
dersiniz?
Size yasakladığım şeylere aykırı
hareket
etmek istemem.
Gücümün
yettiği
kadar islah etmekten
başka bir
isteğim
yoktur.
Başarım;
ancak Allah´tadır.
O´na tevekkül ettim ve
O´na yöneliyorum.

Ey kavmim; bana karşı
gelmeniz;
Nuh
kavminin,
Hud
kavminin,
Salih
kavminin

Kelime Meali
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اب
َ ص
َ َ أ,,= َماbaşlarına gelenlerin
=قَ ْو َمkavminin =نُوحNuh =أ َ ْوyahut
=قَ ْو َمkavminin = ُهودHud =أ َ ْوveya
=قَ ْو َمkavminin صا ِلح
َ =Salih
= َو َماdeğildir =قَ ْو ُمkavmi =لُوطLût
= ِم ْن ُك ْمsizden = ِب َب ِعيدuzak
,,

11.
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= َوا ْست َ ْغ ِف ُرواbağışlanma dileyip
= َربَّ ُك ْمRabbinizden =ث ُ َّمsonra
=تُوبُواtevbe edin = ِإلَ ْي ِهO’na
= ِإ َّنgerçekten = َر ِبيbenim Rabbim
= َر ِحيمçok rahmet eden
= َود ُودçok sevendir
..

..

..

..

..

..

..
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ُ ,,=يَاEy Şuayb
=قَالُواdediler ki ْب
ُ ش َعي
ُنَ ْفقَه,,= َماbiz anlamıyoruz
يرا
ً = َك ِثçoğunu
تَقُو ُل,,= ِم َّماsenin söylediklerinin
= َو ِإنَّاve biz اك
َ =لَن ََرseni görüyoruz
=فِينَاiçimizde ض ِعيفًا
َ =güçsüz
= َولَ ْوşayet
ُ  َر ْه,,= َلyakın çevren olmasaydı
ط َك
َاك
َ =لَ َر َج ْمنseni taşlardık
= َو َماve yoktur ت
َ =أ َ ْنsenin
علَ ْينَا
َ =bize karşı
= ِب َع ِزيزbir üstünlüğün
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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nın başına
gelen
felâketler
gibi bir
felâketin sizin de başınıza gelmesine sakın
yolaçmasın.
Üstelik Lût
kavmi size
pek uzak
değil.
Soydaşlarım, Rabbinizden af dileyiniz, sonra O´na yöneliniz. Hiç
şüphesiz
Rabbim kullarına karşı
merhametlidir, sevecendir.

Medyenoğulları
dediler ki;
«Ey Şuayb,
söylediklerinin çoğundan hiçbir
şey anlamıyoruz. Seni
aramızda
güçsüz görüyoruz.
Eğer aşiretin olmasaydı, seni
taşa tutarak
öldürürdük.
Sen bizim
gözümüzde
saygın ve
dokunulmaz
bir kişi değilsin.

başına gelen
sizin de başınıza gelir;
ve (hatırlayın
ki,) Lut kavmi
sizden fazla
uzak değil!

başına
gelen felaketin
benzerini,
sakın başınıza getirmesin.
Lut kavmi
de sizden
pek uzak
değildir.

Öyleyse günahlarınız
için Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra da tevbe
ve pişmanlık
içinde O'na
yönelin!
Çünkü O
acıyıp esirgeyenlerin
en yücesi,
sevginin
kaynağı, gözesidir!
(Fakat soydaşları o'na:)
Ey Şuayb!
Söylediklerinden pek
bir şey anlamıyoruz dediler, ayrıca
aramızda ne
kadar zayıf
olduğunun
da açıkça
farkındayız;
eğer ailen
olmasaydı
seni mutlaka
öldüresiye
taşlardık! Öyle ya, bizim
üstümüzde
bir gücün, bir
nüfuzun yok
ki!

Rabbınızdan
mağfiret
dileyin,
sonra da
tevbe
edin
O´na.
Doğrusu
benim
Rabbım,
Rahim´dir,
Vedud´dur.

Ey soydaş- (Şuayb:) Ey
قَ ْو ِم..يَا..=قَا َلEy kavmim
larım, aşire- kavmim! Aitim sizin
leme olan
َ
=أ َر ْه ِطيyakın çevrem
gözünüzde saygınız Allah'a olandan
ع ُّز
َ َ =أdaha mı üstündür ki علَ ْي ُك ْم
َ =sizce Allah´dan
daha mı üs- daha mı fazِاّٰلل
tün, daha la? Ki O'nu,
َّ .. َ= ِمنAllah’tan
mı önemlidir arkanıza atıp
ُ= َوات َّ َخ ْذت ُ ُموهonu bıraktınız
ki, O´na sırt unutabilecedöndünüz, ğiniz bir şey
= َو َرا َء ُك ْمarkanızda
O´nu yaba- gibi görüyorattınız? sunuz! Mu= ِظ ْه ِريًّاsırt dönmekle =إِ َّنşüphesiz na
Hiç kuşku- hakkak ki,
suz, yaptı- benim Rab= َربِيRabbim
ğınız her
bim (sınırsız
hareket
bilgi ve kudَت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
Rabbimin retiyle) yapıp
bilgisinin
ettiğiniz her
= ُم ِحيطkuşatmıştır
..

..

..

..

..

..

..

..

kapsamı
içindedir.
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قَ ْو ِم,,= َو َياEy kavmim =ا ْع َملُواyapın
 َم َكانَ ِت ُك ْم,,علَ ٰى
َ =imkânınızın elverdiğini
=إِنِيben de امل
ِ ع
َ =yapıyorum
ف
َ =yakında َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz
َ س ْو
= َم ْنkime = َيأ ْ ِتي ِهgeleceğini
عذَاب
َ =azabın =ي ُْخ ِزي ِهaşağılatıcı
= َو َم ْنve kimin
 َكاذِب,,= ُه َوyalancı olduğunu
ارت َ ِقبُوا
ْ = َوgözetleyin =إِنِيben de
= َم َع ُك ْمsizinle birlikte
= َرقِيبgözetliyorum

Soydaşlarım, siz bildiğiniz gibi
hareket
ediniz, ben
de bildiğim
gibi hareket
edeyim.
Hangimizin
perişan edici bir azaba
uğrayacağını, hangimizin yalancı olduğunu yakında göreceksiniz. Bekleyiniz; ben
de sizinle
birlikte bekliyorum.

 َجا َء..= َولَ َّماgelince =أ َ ْم ُرنَاemrimiz
ُ =Şuayb’ı
=نَ َّج ْينَاkurtardık ش َع ْيبًا
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve iman edenleri
ُ= َم َعهonunla birlikte
= ِب َر ْح َمةbir rahmetle = ِمنَّاtarafımızdan
ت
ِ َ= َوأ َ َخذaldı
َ .. َ=الَّذِينzulmedenleri de
ظلَ ُموا
ُص ْي َحة
َّ =الbir çığlık
ص َب ُحوا
ْ َ =فَأve kaldılar
ار ِه ْم
ِ َ ِدي..=فِيyurtlarında
َ= َجاثِ ِمينdiz çöküp

Azaba ilişkin emrimiz
geldiğinde
Şuayb ile
beraberindeki
mü´minleri,
rahmetimizin sonucu
olarak kurtardık. O
zalimler
müthiş bir
gürültüye
tutuldular
da evlerinde, oldukları
yerde yığılıp
kalıverdiler.

= َكأ َ ْنsanki
يَ ْغن َْوا,,=لَ ْمhiç yaşamamışlardı
= ِفي َهاorada =أ َ َلiyi bilin ki
=بُ ْعدًاuzaklaştırıldı

Sanki az
önce o evlerde yaşayanlar onlar
değildi.
Hey, Semudoğulları
nasıl kahroldularsa,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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şeyi biliyor,
kuşatıyor!
dedi.
Bunun içindir
ki, ey kavmim, artık
(bana karşı)
gücünüz neye yetiyorsa
onu yapın;
çünkü, bilin
ki, ben (Allah
yolunda) eyleme devam
edeceğim:
zamanı gelince, alçaltıcı, rüsvay
edici bir azabın (aramızdan) kimin
payına düşeceğini ve
(aramızdan)
kimin yalancı
olduğunu öğreneceksiniz!
Gözleyin öyleyse, (olacak olanı); ve
bilin ki, ben
de sizinle birlikte gözlüyorum!
Ve derken,
hükmümüz
vaki olunca,
katımızdan
bir rahmetle
Şuayb'ı ve
o'nunla aynı
inancı paylaşanları kurtardık; zulüm
ve haksızlık
içinde olanları ise bir sayha, bir gürlemeyle tepeledik; öyle
ki, kendi evlerinde cansız yere yığılıp kaldılar,
sanki daha
önce hiç
orada yaşamamışlar gibi. İşte böyle
silinip gitti
Medyen
(halkı), tıpkı
Semud (hal-

Dediler ki:
Ey Şuayb; söylediklerinin çoğunu anlamıyor ve
seni aramızda
cidden
zayıf görüyoruz.
Taraftarların olmasaydı,
seni taşlardık.
Esasen
sen, bizim yanımızda
şerefli
kimse de
değilsin.
Dedi ki:
Ey kavmim; benim taraftarlarım
size göre
Allah´tan
daha mı
üstün ki
O´na sırt
çevirdiniz? Doğrusu
Rabbım,
sizin yaptıklarınızı
kuşatmıştır.

Ey kavmim; elinizden
geleni
yapın.
Doğrusu
ben de
yapacağım. Kime rüsvay edecek bir
azabın
geleceğini ve kimin yalancı olduğunu
bileceksiniz. Gözetletin,
doğrusu
ben de
sizinle
beraber
gözetleyenlerdenim.

Emrimiz
gelince;
Şuayb´ı
ve beraberindeki
inananları, katımızdan
bir rahmet ile
kurtardık.
Zulmedenleri de
korkunç
bir ses
yakaladı
ve oldukları yerde
diz üstü
çöküverdiler.
Sanki
orada hiç
yaşamamışlardı.
Bilin ki;
Semud
da Medyen de
Allah´ın

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

َ= ِل َم ْديَنMedyen halkı da = َك َماgibi
ْ َ= َب ِعدuzaklaştırıldığı
ت
ُ=ث َ ُمودSemud halkı

Medyekının) silinip rahmetinnoğulları da gittiği gibi.
den uzaköyle kahrollaştı.
sunlar!

= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
س ٰى
َ = ُموMusa’yı =بِآيَاتِنَاayetlerimizle
َ س ْل
طان
ُ = َوve bir belgeyle
= ُم ِبينapaçık

Musa´yı da
ayetlerimizle ve somut
mucizeler
ile peygamber olarak
gönderdik.

Ve Gerçek
şu ki, Biz
Musa'yı ayetlerimizle ve
apaçık bir
yetkiyle

Onu Firaَع ْون
َ فِ ْر,,= ِإلَ ٰىFiravun’a
vun´a ve
yandaşları= َو َملَئِ ِهve adamlarına
na gönderَ
َّ
َ
=فاتبَعُواonlar uydular =أ ْم َرbuyruğuna dik.
Yândaşları
Firavun´un
َع ْون
َ =فِ ْرFiravun’un = َو َماdeğildi
emrine uy=أ َ ْم ُرbuyruğu َع ْون
َ =فِ ْرFiravun’un dular. Oysa
Firavun´un
= ِب َر ِشيدdoğruya yöneltici
emri doğru-

Firavun ve
onun seçkinler çevresine
gönderdik.
Ama berikiler, Firavun'un hükmüne boyun
eğdiler oysa,
Firavun'un
hükmü hiçbir
şekilde sağduyu ürünü
değildi.
(Ve bu yüzden de) Kıyamet Günü
halkının
önüne düşüp, (bu
dünyadaki
batıl yönetimin bir) sonuc(u) olarak
onları ateşe
sürükleyecek; ne kötü
bir menzil bu
sürüklendikleri!
Öyle ya; burada (bu
dünyada, Allah'ın) laneti
kovaladı
durdu onları,
Kıyamet Günü'nde de
(onunla tepelenecekler:)
ne kötü bir
pay, bu paylarına düşen!
(İnsanlığa bir
ders olsun
diye) bu sana anlattıklarımız (gelip
gitmiş) kasaba
(halk)ları(nı)n
başından
geçenlerdir
ki, bu (kasaba)ların bazıları hala yerinde duruyor, bazılarıysa biçilmiş
tarlalar gibi
(silinip gitmişler):
Pek tabii, onlara Biz zulmetmedik;
tersine onlar
kendi kendilerine zulmettiler. Ve
Rablerinin
hükmü vaki
olduğunda,
Allah'ı bırakıp yalvarıp
yakardıkları
o (düzmece)
tanrıları hiçbir işe yaramadı, yok
olup gitmelerini hızlandırmaktan
başka!

,,

,,

,,
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ya iletici
değildir.
11.
98

=يَ ْقد ُ ُمöncülük ederek ُ= َق ْو َمهkavmine
= َي ْو َمgünü = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
=فَأ َ ْو َردَ ُه ُمsürükler ار
َ َّ=النateşe
س
َ ْ= َو ِبئne fena ُ = ْال ِو ْردbir yerdir
ُ= ْال َم ْو ُرودvardıkları yer

Kıyamet
günü, Firavun soydaşlarının önüne düşerek
onları cehenneme
götürdü.
Vardıkları
yer ne fena
bir yerdir!

= َوأُتْبِعُواonlar uğratıldılar
 ٰ َه ِذ ِه,,= ِفيburada ً=لَ ْعنَةlanete
= َو َي ْو َمve gününde = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
س
ِ =bir bağıştır
َ ْ=بِئne kötü ُ الر ْفد
ُ = ْال َم ْرفُودverilen bu bağış

Çarpıldıkları
azaba ek
olarak hem
dünyada
hem de ahirette lânete
uğramışlardır. Paylarına düşen
bu armağan
ne fena bir
armağandır.
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Mu= ٰذَ ِل َكbu اء
ِ أ َ ْن َب..= ِم ْنhaberlerindendir Ya
hammed,
sana anlat= ْالقُ َر ٰىo şehirlerin
tığımız bu
ُ صه
ُّ ُ=نَقanlattıklarımız علَي َْك
َ =sana olaylar, bu
şehirlerin
= ِم ْن َهاonlardan bazıları
hikâyeleridir. Bu şe=قَا ِئمayaktadırlar
hirlerin kimisi halâ
صيد
ِ = َو َحbazıları ise tamamen silinmiştir duruyor,
..

..

..

..

..

..

kimisi de biçilmiş ekin
tarlasına
dönüşmüştür.
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َ ,,= َو َماbiz onlara zulmetmedik
ظلَ ْمنَا ُه ْم
َ =onlar zulmettiler
= َو ٰلَ ِك ْنama ظلَ ُموا
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerine
ْ أ َ ْغن,,=فَ َماsağlayamadı
َت
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine
=آ ِل َهت ُ ُه ُمonların ilahları
َيَ ْدعُون,,=الَّتِيtaptıkları
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنbir şey  َجا َء,,=لَ َّماgelince
=أ َ ْم ُرemri = َر ِب َكRabbinin
= َو َماbir işe yaramadı
َ =başka
=زَ اد ُو ُه ْمartırmaktan غي َْر
=تَتْ ِبيبkayıplarını
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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O şehirlerin
halklarına
biz zulmetmedik, tersine onlar
kendilerine
zalimlik ettiler. Allah´ın
azaba ilişkin
emri geldiğinde Allah
dışında imdada çağırdıkları düzmece ilahları, hiçbir
dertlerine
deva olmadılar, yıkımlarını arttırmaktan
başka hiçbir
işlerine yaramadılar.

Rabbin, İşte senin
= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyledir ُ =أ َ ْخذyakalaması İşte
zalim halk- Rabbin, teların şehir- pelediği za= َربِ َكRabbinin
lerinin ya- man böyle
kasından tepeler; halkı
َأ َ َخذ..= ِإذَاyakaladığında
tutunca
zalim olan
= ْالقُ َر ٰىşehirleri
böyle tutar. kasabaları.
Hiç kuşku- Gerçekten
َ ..ي
َّ
ظا ِل َمة
ه
و
=zulmeden
ن
إ
=şüphesiz
ِ
suz O´nun de O'nun teِ
َ
َ
yakaya ya- pelemesi çok
ُ=أ َ ْخذَهO’nun yakalaması =أ َ ِليمpek acı pışması pek acı verici,
sert ve acık- çok zorludur!
شدِيد
َ =pek şiddetlidir
lıdır.
..

..

..

..

..
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= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır
ً= َْليَةibret َاف
َ خ,,= ِل َم ْنkorkan için
اب
َ َ عذ
َ =azabından = ْاْل ِخ َر ِةahiret
= ٰذَ ِل َكO = َي ْومbir gündür
ُلَه,,= َم ْج ُموعtoplanacağı
اس
ُ َّ=النinsanların = َو ٰذَ ِل َكve O
=يَ ْومbir gündür
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Ahiret azabından korkanlar için
bu olaylardan çıkarılacak dersler vardır. O
gün tüm insanların
toplantı günüdür, herkes o günün
canlı tanığı
olacaktır.

Aşikar olan
şu ki, bütün
bu (anlatıla)nlarda, o
Son Gün başa gelebilecek azaptan
korkanlar için
apaçık bir
ders, bir uyarı vardır; o
Gün ki, bütün
insanlık için
bir toplanma,

Andolsun
ki Musa´yı,
ayetlerimizle ve
apaçık bir
delille Firavun´a
ve erkanına gönderdik.
Yine de
onlar Firavun´un
emrine
uydular.
Oysa Firavun´un
emri hiç
de doğru
değildi.

O, kıyamet gününde
kavmine
öncülük
eder ve
onları
ateşe götürür. Ne
kötü yerdir onların
gittikleri
yer.

Hem burada,
hem de
kıyamet
gününde
la´nete
uğratıldılar. Kendilerine
verilen bu
bağış ne
kötü bir
bağıştır.
Bunlar; o
kasabanın haberleridir
ki, sana
anlatıyoruz. Onların bir
kısmı hala duruyor, bir
kısmı ise
silinip
gitmiştir.

Onlara,
Biz zulmetmedik, fakat
onlar
kendilerine zulmettiler.
Rabbının
emri gelince de
Allah´ı bırakıp taptıkları
ilahları
kendilerine bir
fayda
vermedi.
Kayıplarını artırmaktan
başka bir
şeye yaramadı.
İşte böyledir
Rabbının
yakalayışı; kasabaların
zalim halkını yakaladığı
zaman.
Çünkü
O´nun
yakalaması hem
şiddetli,
hem de
acıklıdır.
Muhakkak ki
ahiret
azabından korkanlar
için, bunda ayet
vardır. O
gün; bütün insanların toplanacağı
gündür ve

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َم ْش ُهودherkesin tanık olacağı
,,
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ُنُ َؤ ِخ ُره..= َو َماbiz onu geciktirmeyiz
= ِإ َّلancak = ِْل َ َجلsüreye kadar
= َم ْعدُودbelli bir

Biz o günü,
sadece sayılı günlerin
sonuna kadar erteliyoruz.

= َي ْو َمO gün ت
ِ ْ = َيأgelince
ت َ َكلَّ ُم,,= َلkonuşamaz =نَ ْفسhiç kimse
= ِإ َّلdışında =بِإ ِ ْذنِ ِهO’nun izni
=فَ ِم ْن ُه ْمonlardan kimi ش ِقي
َ =bedbaht
س ِعيد
َ = َوkimi de mutludur

O gün geldiğinde Allah´ın izni
olmadıkça
hiç kimse
konuşamaz.
O gün kimi
insanlar
mutlu, kimisi ise bedbahttır.
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..

11.
105

,,

,,

,,

,,

,,

,,

11.
106

,,

شقُوا
َ .. َالَّذِين..=فَأ َ َّماbedbaht olanlar
ار
ِ َّالن..=فَ ِفيateştedirler
=لَ ُه ْمonların vardır =فِي َهاorada
=زَ فِيرkorkunç çığlıkları
ش ِهيق
َ = َوve inlemeleri
..

..

..

..
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َ=خَا ِلدِينonlar sürekli kalıcıdırlar
= ِفي َهاorada ت
ِ دَا َم,,= َماdurdukça
ُس َم َاوات
َّ =الgökler ض
ُ = َو ْاْل َ ْرve yer
= ِإ َّلdışında شَا َء,,= َماdiledikleri
= َرب َُّكRabbinin = ِإ َّنşüphesiz
= َرب ََّكRabbin =فَعَّالyapandır
ُ ي ُِريد,,= ِل َماdilediğini
,,

,,

,,

,,
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س ِعد ُوا
ُ .. َالَّذِين..= َوأ َ َّماmutlu olanlar ise
 ْال َجنَّ ِة..=فَ ِفيcennettedirler
َ=خَا ِلدِينonlar sürekli kalıcıdırlar
=فِي َهاorada ت
ِ دَا َم..= َماdurdukça
ُس َم َاوات
َّ =الgökler ض
ُ = َو ْاْل َ ْرve yer
= ِإ َّلdışında شَا َء..= َماdiledikleri
َ ع
= َرب َُّكRabbinin طا ًء
َ =bir lütuftur
َ =kesintisiz
 َم ْجذُوذ..غي َْر
..
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ُت َك,,=فَ ََلolmasın
 ِم ْريَة,,=فِيhiç bir tereddüdün
ُيَ ْعبُد,,= ِم َّماtaptıkları hakkında
= ٰ َهؤ َُل ِءonların
َيَ ْعبُد ُون,,= َماonlar tapmazlar
=إِ َّلbaşkasına = َك َماgibi olandan
ُ=يَ ْعبُدtaptıkları =آبَا ُؤ ُه ْمbabalarının
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce = َو ِإنَّاşüphesiz biz
=لَ ُم َوفُّو ُه ْمvereceğiz
َصي َب ُه ْم
ِ =نonların paylarını
َ =eksiksiz
 َم ْنقُوص,,غي َْر
,,

,,

,,

,,
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= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاverdik
سى
َ َ = ْال ِكتKitab’ı
َ = ُموMusa’ya اب
ْ َ=فayrılığa düşüldü = ِفي ِهonda
ف
َ اخت ُ ِل
= َولَ ْو َلeğer olmasaydı = َك ِل َمةbir söz
ْ َسبَق
ت
َ =önceden geçmiş
 َر ِب َك..= ِم ْنRabbin tarafından
ي
ِ ُ=لَقhüküm verilirdi
َ ض
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında
= َو ِإنَّ ُه ْمşüphesiz onlar =لَ ِفيiçindedirler
=شَكbir tereddüt
ُ= ِم ْنهbunun (Kur’an’ın) hakkında
= ُم ِريبgocundurucu
..

..

..

..

..
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bir araya
gelme Gün'ü
olacaktır; o
Gün ki, her
şeyin apaçık
ortaya serildiği Gün olacaktır.
Ve o Gün'ü
Biz, belli bir
sürenin dışında artık
ertelemeyeceğiz.
O Gün gelince, O'nun izni olmadıkça
kimse konuşamayacak;
ve (bir araya
getirilenlerden) kimileri
bedbaht, kimileri de
bahtiyar olacak.

İbn Kesir

o, görülecek gündür.

Biz, o günü, ancak
sayılı bir
süreye
kadar erteleriz.

O gün gelince; Allah´ın izni
olmadan
kimse
konuşamaz. Onlardan
kimisi
bedbaht,
kimisi de
bahtiyardır.
Bedbahtla- Bedbaht
Bedbahtrın varacak- olanlar (dün- lara geları yer ce- yadayken
lince; onhennem
yaptıkların- lar,
ateşidir. On- dan ötürü) henların orada ateşte (yaşa- nenmdeahlandıkları, yacak) ve
dirler.
vahlandıkla- orada ah çe- Orada
rı, hırıltılı
kip inleyeyüksek
seslerle in- cekler.
sesle soledikleri dulurlar.
yulur.
Gökler ile (Ve) Rabbin Gökler ve
yer durduk- aksini dile- yer durça, Rabbi- medikçe,
dukça
nin dileği
gökler ve yer orada
uyarınca
yerinde dur- temelli
cehennem- duğu sürece kalacaklikler orada orada kala- lardır.
sürekli ka- caklar: çün- Rabbının
lacaklardır. kü, dilediğini dilediği
Hiç kuşku- yapan (Al- müddet
suz Rabbin lah')tır, senin başka.
neyi isterse Rabbin.
Muhakonu yapar.
kak ki
Rabbın,
dilediğini
elbette
yapandır.
Mutluların Bahtiyar
Bahtiyar
varacakları olanlara ge- olanlar
yer ise cen- lince, onlar ise cennettir. Gök- (da dünyada nettedirler ile yer yaptıkların- ler. Gökdurdukça dan ötürü) ler ve yer
Rabbinin di- cennette
durdukça
leği uyarın- (yaşayacak) temelli
ca cennet- ve Rabbin
kalacaklikler kesin- bunun aksini lardır
tisiz bir ba- dilemedikçe, orada.
ğış olarak gökler ve yer Rabbının
orada sü- yerinde dur- dilediği
rekli kala- duğu sürece başka.
caklardır. -bitmeyen bir Bu, ardı
lütfun sonucu arkası
olarak- orada kesilmekalacaklar. yen bir
vergidir.
Ey MuBunun içindir Öyleyse
hammed, ki, (ey Pey- bunların
şu müşrikle- gamber), o taptıkları
rin taptıkları (eğri yolda şeyler
ilahların
olan) insan- konusundüzmece ların tapınıp da sakın
oldukları
durdukları
şüphede
konusunda şeylerin ne olma.
sakın kuş- idüğü hak- Daha önkun olma- kında en kü- ce babasın. Onlar çük bir şüp- larının
vaktiyle ata- hen olmasın: taptıkları
larının yap- onların (ah- gibi onlar
tıkları gibi makça) tapı- da taparasılsız ilah- nıp durduğu lar. Onlalara tapıyor- şeyler, atala- rın paylalar. Onlara rının da vak- rını ekhakettikleri tiyle tapındığı siksiz
karşılığı ek- şeylerdir.
ödeyecesiksiz olarak Onlara (iyi ya ğiz.
vereceğiz. da kötü, her
ne ki kazanmışlarsa)
paylarına
düşeni elbette eksiksiz
vereceğiz.
Musa´ya ki- Ve gerçek şu Andolsun
tap verdik, ki, Biz Mu- ki; Mufakat bu ki- sa'ya da (öz sa´ya kitap (Tevrat) olarak aynı tabı verhakkında ilkeleri içine dik de
insanlar gö- alan bir) ki- hakkında
rüş ayrılığı- tap verdik, ihtilafa
na düştüler. insanların bir düştüler.
Eğer Rab- kısmı ona
Eğer
binin daha karşı (da)
Rabbınönce veril- kendi görüş- dan bir
miş kesin leriyle karşı söz geçhükmü ol- çıktılar. Eğer miş olmasaydı, o Rabbin tara- masaydı;
anlaşmazlı- fından önce- aralarınğa düşenler den takdir
da hüküm
hakkında edilmiş bir
verilmiş
çoktan hü- karar olma- bitmişti
küm verilir- saydı, şüp- bile. Doğdi. Onlar
hesiz, arala- rusu onTevrat ko- rında (helar, bunnusunda
men, o saf- dan yana
koyu bir
hada) yargı şiddetli
kuşku için- gerçekleştiri- bir tereddedirler.
lir (ve işleri düd ve
bitirilir)di:
şüphe
çünkü, onlar içindedirda (sana
ler.
karşı çıkan
kimseler gibi)
(kendilerini
Allah'a çağıran) kişi hak-
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= َو ِإ َّنşüphesiz = ُك ًَّلtümünün
لَي َُوفِيَنَّ ُه ْم,,=لَ َّماtastamam verecektir
= َرب َُّكRabbin
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمonların yaptıklarını
ُ=إِنَّهşüphesiz O
َيَ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarından
= َخ ِبيرhaberdardır
,,

,,

,,

,,
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Kuşku yok
ki, Rabbin
onların tümüne davranışlarının
karşılığını
tam olarak
verecektir.
Hiç şüphesiz, O, onların neler
yaptıklarından haberdardır.

Öyleyse, artık emredildiğin yönde,
yanında yer
alanlarla birlikte, doğru
yolu tutun ve
sizden hiç biriniz gurura
kapılıp da
çizgiyi aşmasın: çünkü,
unutmayın,
yaptığınız
her şeyi O
görüyor.

َو َل ت َ ْر َكنُوا
َ َِإلَى الَّذِين
ظلَ ُموا
س ُك ُم
َّ فَت َ َم
ار
َو َما
لَ ُك ْم
ُ َّالن
ِ َّ
ُون
اّٰلل
ِ ِم ْن د
ِم ْن أ َ ْو ِل َيا َء
ث ُ َّم
َص ُرون
َ َل ت ُ ْن

Ve asla zulümde ısrar
edenlerden
yana eğilim
göstermeyin.Yoksa,
(ahirette)
ateş size de
dokunur; ve
Allah'tan
başka koruyucunuz olmadığına göre, o zaman
(O'nun tarafından da)
yardım edilmez size!
Ve gündüzün
başında ve
sonunda, bir
de gecenin
erken saatlerinde salatta
devamlı ol;
çünkü muhakkak ki iyi
eylemler kötü
eylemleri giderir; (Allah'ı)
hatırında tutanlar için bir
öğüt, bir hatırlatmadır
bu.

Zulmedenlere
meyletmeyin,
yoksa size de
ateş dokunur. Sizin Allah´tan
başka
yardımcılarınız
yoktur.
Sonra
yardım da
göremezsiniz.
Gündüzün iki tarafında ve
gecenin
de yakın
saatlerinde namaz
kıl. Çünkü
iyilikler
kötülükleri giderir.
Bu; öğüt
kabul
edenlere
bir öğüttür.

Ve sabret,
sonuna kadar dayan:
çünkü Allah
iyilik yapanların hak ettiği karşılığı
hiçbir şekilde
zayi etmez!
Fakat, ne
yazık ki, (yok
ettiğimiz)
sizden önceki kuşaklar
arasından,
yeryüzünde
yozlaşmaya
karşı çıkan (doğru yolu
izledikleri
için) kendilerini kurtardığımız küçük
toplulukların
dışında- akıl
/ iz'an ve erdem sahibi
kimseler
çıkmadı. Ve
zulme eğilim
gösteren çoğunluk yalnızca kendilerini yozlaştıran hazların
peşine düşüp
günaha gömülüp gittiler.
Yoksa, senin
Rabbin, halkı
(birbirlerine
karşı) dürüst
davrandıkları
sürece, bir
toplumu (sırf)
(çarpık
inançları) yüzünden asla
helak etmez.
Hem, Rabbin
dileseydi, bütün insanlığı
bir tek ümmet yapardı;
fakat (O, yollarını seçmekte kendilerini özgür
bıraktı diye)
hala farklı

Sabret,
çünkü Allah ihsan
edenlerin
ücretini
zayi etmez.

Ey Muhammed,
sana emredildiği gibi
dosdoğru
ol; yanındaki eski sapıklıklarından tevbe
edenler de
öyle olsunlar. Sakın
ölçüleri aşmayınız.
Hiç kuşkusuz Allah
bütün yaptıklarınızı
görür,
Sakın za,,
=meyletmeyin
limlere eğilim, yakınlık
,,
,,
=zulmedenlere
göstermeyiniz. Yoksa
=yoksa size dokunur
cehennem
=ateş
=ve yoktur
=sizin ateşi yakalar sizi; Al,,
=başka
=Allah’tan
lah´dan
başka bir
,,
=dostlarınız
=sonra
dostunuz,
bir dayana,, =yardım göremezsiniz
ğınız yoktur.
O zaman
O´nun yardımını göremezsiniz.
..

..

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

,,
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= َوأ َ ِق ِمve kıl َ ص ََلة
َّ =الnamaz
َ =iki tarafında
ِ ط َرفَي
ار
ِ =النَّ َهgündüzün
= َو ُزلَفًاve yakın vakitlerinde
اللَّ ْي ِل.. َ= ِمنgecenin =إِ َّنşüphesiz
ت
ِ سنَا
َ = ْال َحiyilikler َ=يُ ْذ ِهبْنgiderir
ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötülükleri = ٰذَ ِل َكbu
= ِذ ْك َر ٰىbir öğüttür
َ= ِللذَّا ِك ِرينibret alanlara
..

..

..

..

..

..

Gündüzün
iki ucunda
ve gecenin
ilk saatlerinde namaz kıl ; iyi
ameller kötülükleri giderirler. Bu
hatırlatmalar öğüt alacak yetenekte olanlar için birer
öğüttür.

..
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صبِ ْر
ْ = َواsabret =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
ِ ي,,= َلzayi etmez
َ َّ =Allah ُضي ُع
=أ َ ْج َرecirlerini
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik yapanların
,,

Müşriklerin
sana çektirdikleri sıkıntılara karşı
sabret; çünkü Allah, iyi
davranışları
ödülsüz bırakmaz.
Sizden ön..
=bulunmalı değil miydi?
ceki kuşaklardan, yer..
=nesillerden
yüzünde
bozguncu..
=sizden önceki
luktan sa..
=fazilet sahipleri
kındıran birtakım akıllı
=alıkoyan
ve erdemli
kimseler
..
=fesattan
çıksaydı ya!
Sadece top..
=yeryüzünde
=dışında
lu felaketlerden kur=çok azı
tardığımız
..
=kendilerini kurtardığımız az sayıda
kimse bu
=onlardan
=peşine takıldılar görevi yerine getirdi.
..
=zulmedenler ise
Zalimler ise
kendilerini
.. =bulundukları refahın
şımartan ihtiraslarına
=içinde
=ve oldular
kapılarak
ağır suçlara
=suçlu kimseler
daldılar.
,,

,,
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َفَلَ ْو َل َكان
ون
ِ ِمنَ ْالقُ ُر
ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم
أُولُو َب ِقيَّة
َيَ ْن َه ْون
سا ِد
َ
َ َع ِن ْالف
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
ً قَ ِل
يَل
ِم َّم ْن أ َ ْن َج ْينَا
ِم ْن ُه ْم
َواتَّبَ َع
َ َالَّذِين
ظلَ ُموا
َما أُتْ ِرفُوا
فِي ِه
َو َكانُوا
َُم ْج ِر ِمين
..

..

..

..

..

ِإ َّل

..

..

..

..

..

..

..
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َ َكان,,= َو َماdeğildi = َرب َُّكRabbin
= ِليُ ْه ِل َكhelak edecek
ُ = ِبzulümle
= ْالقُ َر ٰىo beldeleri ظ ْلم
= َوأ َ ْهلُ َهاahalisi
َص ِل ُحون
ْ = ُمıslah edici iken

Sözkonusu
şehirlerin
halkları
doğru yoldayken,
Rabbin oraları haksızlıkla helak
etmiş değildir.

= َولَ ْوeğer =شَا َءdileseydi
= َرب َُّكRabbin =لَ َج َع َلyapardı
اس
َ َّ=النinsanları ً=أ ُ َّمةümmet
ً احدَة
ِ = َوbir tek
َ َيزَ الُون..= َو َلama hala durmazlar

Eğer Rabbin dileseydi, tüm insanları tek
bir ümmet
yapardı.
Oysa insanlar sürekli
görüş ve
inanç ayrılığı içindedir-

,,

,,

,,

,,
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Hiç şüphe
yok ki
Rabbın;
herkese
amellerinin karşılığını tamamen
ödeyecektir.
Muhakkak ki O;
yaptıklarınızdan
haberdardır.
Öyleyse
sen, emrolunduğun gibi
dosdoğru
hareket
et. Beraberindeki
tevbe
edenler
de. Aşırı
gitmeyin.
Çünkü O,
yaptıklarınızı görür.

=فَا ْست َ ِق ْمdosdoğru ol = َك َماgibi
ت
َ =أ ُ ِم ْرemrolunduğun
اب
َ َ ت..= َو َم ْنve tevbe edenler de
= َم َع َكseninle birlikte
ْ َ ت..= َو َلve aşırı gitmeyin
طغ َْوا
ُ=إِنَّهşüphesiz O
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
صير
ِ = َبgörmektedir
..

..
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kında ciddi
bir şüphe ve
güvensizlik
göstermişlerdi.
Şüphesiz,
Rabbin onların her birine
edip eyledikleri her şeyin
karşılığını
tam olarak
ödeyecektir:
çünkü O, onların edip eylediği her şeyin mutlaka
farkındadır!

İbn Kesir

,,

..

..

..

..

Sizden
önceki
nesillerin
ileri gelenleri
yeryüzünde
bozgunculuğa
engel olmalı değil
miydiler?
Onlardan
kurtardıklarımız
pek azdır.
Zalim
olanlar
ise yalnız
kendilerine verilen
refahın
ardına
düştüler.
Suçlu
kimselerdi onlar.
Kasabaların halkı
ıslah edilip dururken Rabbın haksız yere
onları helak etmez.
Rabbın
dileseydi;
bütün insanları
tek bir
ümmet
yapardı.
Onlar ise
hala ayrılıktadırlar.
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َ= ُم ْخت َ ِلفِينihtilaf etmekten

ler.

görüşler benimsemekteler;

= ِإ َّلhariç = َم ْنkimseler
= َر ِح َمrahmet ettiği = َرب َُّكRabbinin
= َو ِل ٰذَ ِل َكzaten bunun için
= َخلَقَ ُه ْمonları yarattı
ْ = َوتَ َّمve yerine gelmiştir ُ= َك ِل َمةsözü
ت
= َربِ َكRabbinin
= َْل َ ْم َِل َ َّنandolsun dolduracağım
= َج َهنَّ َمcehennemi
 ْال ِجنَّ ِة,, َ= ِمنcinlerden
اس
ِ َّ= َوالنve insanlardan
َ=أ َ ْج َمعِينtamamen

Yalnız Rabbinin merhametine
mazhar
olabilenler
doğru yolda
görüş ve
inanç birliği
sağlayabiliyorlar. Zaten Allah insanları bunun için yarattı. Rabbinin «cehennemi, mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağım»
şeklindeki
sözü çoktan
kesinleşti.

pek tabii,
Rabbinin
(aydınlatıcı,
yol gösterici)
lütfunu bahşettiği kimseler başka.
Oysa, (işte)
bu (lütfa
erişmeleri)
için yarattı
(hepsini.)
Fakat, (bu
ilahi yol gösterme lütfunu
tepenler için)
Rabbinin,
Muhakkak ki
Ben cehennemi hep,
görünmeyen
varlıklarla ve
insanlarla
dolduracağım sözü yerini bulmuş
olacak.
Ve böylece,
elçilerin haberlerinden
senin yüreğini güçlendirecek her
şeyi sana anlatıyoruz. Öyle ki, bu kıssalarla hak
ulaşıyor sana
ve ayrıca
müminlere
de bir öğüt,
bir hatırlatma.

Esasen
onları bunun için
yaratmıştır. Rabbının
rahmet
ettikleri
müstesnadır.
Bununla
beraber,
Rabbının
şu sözü
de tamamen yerine gelmiştir:
Şüphesiz
ki Ben,
cehennemi hep
insan ve
cinn ile
dolduracağım.

Ve inanmayanlara gelince, onlara
şöyle de: Artık elinizden
ne geliyorsa
yapın; ama
bilin ki, biz
de (Allah yolunda elimizden geleni)
yapacağız;
Ve (olacak
olanı) bekleyin bakalım;
doğrusu, biz
de bekleyeceğiz!
Göklerin ve
yerin bilinmeyen, görülüp gözlenemeyen yüzü
Allah'ın elindedir; ve var
olan her şey
(çıktığı kaynak olarak)
hep O'na
döndürülmektedir.
Öyleyse,
O'na kulluk
et; O'na güven/O'na dayan; çünkü
Rabbin yapıp
ettiklerinizden asla habersiz değildir.
Elif, Lâm,
Râ. Bunlar,
doğruyu/gerçeği
apaçık gösteren, kendisi
de açık olan
kitabın mesajlarıdır:
Biz onu
Arapça bir
metin olarak
indirdik ki,
aklınızı kullanarak belki
onu kavrayıp
özümlersiniz.
Biz bu Kuran'ı sana
vahyettikçe,
(ey Peygamber,) bundan
önce senin
de (vahyin
ne olduğundan) habersiz kimselerden olduğunu bilerek
onu sana
mümkün
olan en iyi,
en güzel üslupla açıklıyoruz.
Bir vakit Yusuf babasına
şöyle demişti: Babacığım! Ben
(rüyamda)
onbir yıldız,

İnanmayanlara
de ki: Elinizden
geleni
yapın, biz
de yapacağız.

..
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anlat= َو ُك ًَّلher şeyi ص
ُّ ُ=نَقanlatıyoruz Sana
tığımız, önpeyعلَي َْك
ِ َأ َ ْنب..= ِم ْنhaberlerinden ceki
َ =sana اء
gamberlerin
hayatına
س ِل
ُ الر
ُّ =Peygamberlerin
ilişkin her
بِ ِه.. ُنُثَبِت..= َماsağlamlaştıracak olan olay, gönlünü ferah=فُ َؤادَ َكkalbini
latmayı ve
azmini pe= َو َجا َء َكsana gelmiştir
kiştirmeyi
amaçlıyor.
 ٰ َه ِذ ِه..= ِفيbunda = ْال َح ُّقbir hak
Bu hikâyeَ= َو َم ْو ِعظةve öğüt = َو ِذ ْك َر ٰىve uyarı ler sana
gerçeği iletْ
tikleri gibi
َ= ِلل ُمؤْ ِمنِينmüminlere de
..

..

..

..

..

..

..

..
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= َوقُ ْلde ki
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ= ِللَّذِينiman etmeyenlere
=ا ْع َملُواyapın
 َم َكانَ ِت ُك ْم,,علَ ٰى
َ =imkânınızın elverdiğini
َاملُون
ِ ع
َ ,,= ِإنَّاbiz de yapmaktayız

mü´minler
için de öğüt
ve hatırlatma niteliğindedirler.
İnanmayanlara de ki;
´Siz bildiğiniz gibi hareket ediniz,
biz de bildiğimiz gibi
hareket
edelim. ´

= َوا ْنت َ ِظ ُرواbekleyin
َ ُم ْنت َ ِظ ُرون..=إِنَّاbiz de beklemekteyiz

Bekleyiniz
bakalım, biz
de bekliyoruz.

ِ َّ ِ = َوAllah’a aittir ْب
َ =gaybı
ّٰلل
ُ غي
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َو ِإلَ ْي ِهO’na
=ي ُْر َج ُعdöndürülür = ْاْل َ ْم ُرişler
ُ= ُكلُّهbütün ُ=فَا ْعبُ ْدهO’na kulluk et
= َوتَ َو َّك ْلve dayan علَ ْي ِه
َ =O’na
= َو َماdeğildir = َرب َُّكRabbin
=بِغَافِلhabersiz
َت َ ْع َملُون,,ع َّما
َ =yaptıklarınızdan

Göklere ve
yere ilişkin
bilinmezliklerin (gaybın) bilgisi
Allah´ın tekelindedir.
Her işin kesin çözüm
mercii
O´dur. Öyleyse sırf
O´na kulluk
sun, yalnız
O´na dayan; Rabbın
onların neler yaptıklarından habersiz değildir.

=الرElif lam ra =تِ ْل َكbunlar
ُ=آيَاتayetleridir ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
ين
ِ = ْال ُم ِبapaçık

Elif, Lâm
Râ; bunlar,
gerçeği açık
açık anlatan
kitabın ayetleridir.
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..

12.
2

,,

..

..

Biz o kitabı
= ِإنَّاbiz ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهonu indirdik
Arapça bir
olaً=قُ ْرآناbir Kur’an olarak ع َربِيًّا
َ =Arapça Kur´an
rak indirdik
ki anlayabi=لَ َعلَّ ُك ْمdiye َ=ت َ ْع ِقلُونanlayasınız
lesiniz.
,,

,,

12.
3

,,

=ن َْح ُنbiz ص
ُّ ُ=نَقanlatıyoruz
علَي َْك
َ =sana َسن
َ =أ َ ْحen güzelini
ص
ِ ص
َ َ= ْالقkıssaların
أ َ ْو َح ْينَا..= ِب َماvahyetmekle = ِإلَي َْكsana
= ٰ َهذَاbu َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı = َو ِإ ْنoysa
ت
َ = ُك ْنsen idin قَ ْب ِل ِه..= ِم ْنondan önce
َ=لَ ِمنkimselerden َ= ْالغَافِلِينbilmeyen

Biz bu
Kur´an´ı
vahyetmekle sana kıssaların, eski
milletler ile
ilgili hikâyelerin en güzelini anlatıyoruz. Oysa daha önce bu
hikâyeleri
hiç bilmiyordun.

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ف
ُ =يُوYusuf
ُ س
= ِْل َ ِبي ِهbabasına ت
ِ أ َ َب,,= َياbabacığım
=إِنِيben ُ(= َرأَيْتrüyada) gördüm

Hani Yusuf
babasına
«Babacığım; ben
rüyamda
onbir yıldızın, güneşin

..

..

..

12.
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..

,,
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Peygamberlerin
haberlerinden
hepsini
senin
kalbini
bunlarla
pekiştirmek için
sana anlatıyoruz.
Bununla
sana hak,
mü´minler
e de öğüt
ve nasihat geldi.

Bekleyin,
biz de
bekleyeceğiz.
Göklerin
ve yerin
gaybı Allah´ındır.
Bütün işler O´na
döndürülür. Öyleyse
O´na ibadet et ve
O´na tevekkül et.
Rabbın;
yaptıklarınızdan
gafil değildir.

Elif, Lam,
Ra. Bunlar apaçık
kitabın
ayetleridir.

Doğrusu
biz; onu
akıl erdiresiniz diye arapça
bir Kur´an
olarak indirdik.
Biz; sana,
bu
Kur´an´ı
vahyetmekle;
kıssaların
en güzelini anlatıyoruz.
Halbuki
sen, daha
önce
bundan
habersizdin.

Hani Yusuf babasına demişti ki:
Babacığım, rüyamda on
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عش ََر
َ ,,َ=أ َ َحدon bir = َك ْو َكبًاyıldız
َّ = َوالve güneşi = َو ْالقَ َم َرve ayı
س
َ ش ْم
= َرأ َ ْيت ُ ُه ْمgördüm ki onlar = ِليbana
َاجدِين
ِ س
َ =secde ediyorlardı
,,

,,

,,

,,

,,

ve ayın
önümde
secde ettiklerini gördüm» dedi.

güneş ve ayı
gördüm: benim önümde
saygıyla yere
kapanmışlardı!

,,
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Babası ona (Yakub:) Ey
=قَا َلdedi ي
َّ َبُن..=يَاyavrum
dedi ki;
oğulcuğum!
«Yavrum
bu
(bu) rüْ
ص
َ َ= ُرؤْ يrüyanı rüyanı kar- dedi,
ْ ص
ُ تَق..= َلanlatma اك
yanı kardeşdeşlerine lerine anlata ِإ ْخ َوتِ َك..علَ ٰى
َ =kardeşlerine
anlatma;
yım deme,
=فَيَ ِكيدُواsonra kurarlar =لَ َكsana
sonra sana yoksa (hatuzak kurar- setlerinden)
= َك ْيدًاbir tuzak = ِإ َّنşüphesiz
lar. Çünkü sana karşı
şeytan in- bir tuzak haَ ش ْي
َّ =الşeytan ان
َطان
َ ل ْن
ِ ْ = ِلinsan için sanın açık zırlarlar; doğِ س
düşma- rusu Şeytan
عد ُو
َ =bir düşmandır = ُم ِبينapaçık bir
nıdır.
insan için
..

..

..

..

..
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece
يك
َ =يَ ْجت َ ِبseni seçecek = َرب َُّكRabbin
= َويُ َع ِل ُم َكve sana öğretecek
تَأ ْ ِوي ِل,,= ِم ْنyorumunu
ث
ِ = ْاْل َ َحادِيdüşlerin
= َويُتِ ُّمve tamamlayacaktır
ُ= ِن ْع َمتَهnimetini علَي َْك
َ =sana
وب
َ ُيَ ْعق,,آ ِل,,علَ ٰى
َ = َوve Yakub soyuna
= َك َماnasıl ki =أَت َ َّم َهاtamamlamıştı
أ َ َب َوي َْك,,علَ ٰى
َ =atalarına
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’e
َ= َو ِإ ْس َحاقve İshak’a = ِإ َّنşüphesiz
= َرب ََّكRabbin ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Tıpkı rüyanda gördüğün gibi
Rabbin seni
peygamber
olarak seçecek, sana
olayları (ya
da rüyaları)
yorumlamaya ilişkin
bazı bilgiler
öğretecek
ve daha önce ataların
İbrahim ile
İshak´a yönelik nimetini nasıl
tamama erdirdi ise,
sana ve
Yakub´un
soyuna yönelik nimetini de tamama erdirecektir. Hiç
kuşkusuz
Rabbin herşeyi bilir ve
her işi yerinde yapar.

=لَقَ ْدandolsun َ= َكانvardır
ف
ُ يُو..= ِفيYusuf
َ س
= َوإِ ْخ َوتِ ِهve kardeşlerinde
=آيَاتibretler َسائِلِين
َّ = ِللsoranlar için
..

Yusuf ile
kardeşleri
olayında, bu
olayın içyüzünü irdeleyenlerin
alacağı birçok ibret
dersleri
vardır.
Hani Yu=hani
=demişlerdi ki
suf´un üvey
kardeşleri
=Yusuf
=ve kardeşi
dediler ki;
«Babamız,
=daha sevgilidir
Yusuf ile öz
,,
=babamıza
=bizden
kardeşini
bizden daha
=oysa biz
=bir cemaatiz çok seviyor.
Oysa biz
=şüphesiz
=babamız
sayıca çok
ve güçlü bir
=içindedir
=bir yanlışlık
grubuz.
Kuşku yok
=açık
ki, babamız
açık biçimde hatalıdır.»
..

..
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ِإ ْذ
قَالُوا
ف
ُ لَيُو
َُوأ َ ُخوه
ُ س
ُّأ َ َحب
إِلَ ٰى أَبِينَا
ِمنَّا
َون َْح ُن
صبَة
ُ
ْ ع
ِإ َّن
أ َ َبانَا
لَ ِفي
ض ََلل
َ
ُم ِبين
,,

,,

,,

,,

,,
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=ا ْقتُلُواöldürün ف
ُ =يُوYusuf’u
َ س
ْ =onu bırakın
=أ َ ِوya da ُاط َر ُحوه
ضا
ً =أ َ ْرbir yere =يَ ْخ ُلyönelsin
=لَ ُك ْمyalnız size ُ= َو ْجهyüzü
=أ َ ِبي ُك ْمbabanızın = َوت َ ُكونُواolursunuz
بَ ْع ِد ِه..= ِم ْنondan sonra da
=قَ ْو ًماbir topluluk َصا ِل ِحين
َ =iyi
..

..

..

..

..

..

..
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Yusuf´u ya
öldürünüz,
ya da ıssız
bir yere bırakınız; o
zaman babanızın rakipsiz sevgilileri olursunuz, arkasından da
tevbe eder
iyi kimseler
olursunuz.

Üvey kar=قَا َلdedi =قَا ِئلbir sözcü
deşlerden
dedi ki;
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
= ِمن ُه ْمiçlerinden تَقتلوا,,=لöldürmeyin biri
«Yusuf´u
ف
ُ =يُوYusuf’u ُ= َوأ َ ْلقُوهonu atın öldürmeyiَ س
niz; eğer
ْ
َ ,,= ِفيdibine ب
mutlaka bir
ت
ج
ال
=kuyunun
ِ غ َيا َب
ِ ُ
şey yapmak
ْ =يَ ْلت َ ِقonu (görüp) alsın ض
ُ طه
ُ =بَ ْعbiri istiyorsanız,
onu bir kuَّ =الkervanlardan = ِإ ْنeğer
َِّارة
َ سي
yunun dibine atınız da
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َ=فَا ِعلِينyapacak
yoldan ge,,

,,

,,

,,
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,,

=قَالُواdediler ki أ َ َبانَا..= َياey babamız
لَ َك..= َماneden
تَأ ْ َمنَّا..= َلbize güvenmiyorsun
علَ ٰى
ُ =يُوYusuf
َ =hakkında ف
َ س
..

..

..

..

çecek kervanlardan
biri onu çıkarıp alsın.»
Bunun üzerine üvey
kardeşler,
babalarına
dediler ki;
«Ey babamız, niçin
Yusuf ko-

apaçık bir
düşmandır!
Çünkü, (rüyanda sana
gösterilene
bakılacak
olursa) demek ki Rabbin seni de
seçecek; sana olayların
iç yüzünü görüp yorumlamayı öğretecek; ve tıpkı ataların İbrahim ve İshak'a olan
nimetini her
bakımdan
tam ve yeterli
kıldığı gibi
sana ve Yakub'un soyuna verdiği
nimeti de her
bakımdan
tam ve yeterli
kılacak. Doğrusu, senin
Rabbin doğru hüküm ve
hikmetle edip
eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.
Gerçek şu ki,
Yusuf ve
kardeşlerin(in kıssasında)da
(hakikati)
arayanlar için
(çıkarılacak
nice) dersler
vardır.
Bir vakit (Yusuf'un kardeşleri kendi
aralarında
şöyle) konuşuyorlardı:
Sayımız bu
kadar çok olduğu halde
bile, Yusuf
ve kardeşi
(Bünyamin)
babamızın
gözünde daha değerli/daha sevgili; gerçek şu
ki, babamız
açık bir yanılgı içerisinde!
(İçlerinden
biri:) Yusuf'u
öldürün dedi,
yahut o'nu
(uzak) bir yere götürüp
bırakın ki
böylece babanız sevgi
ve alakasıyla
yalnızca size
kalsın ve siz
de bundan
sonra (artık
tevbe edip)
iyi insanlar
ol(arak yaşamak için
serbest
ol)asınız!
Bir diğeri:
Hayır, Yusuf'u öldürmeyin! diye
söze karıştı,
Eğer mutlaka
bir şey yapmanız gerekiyorsa, o'nu
bir kuyunun
dibine atın;
(nasıl olsa)
o'nu (orada)
bir kervan
bulup yanına
alır.
(Bu görüşte
birleştiler ve
bunun üzerine babalarına:) Ey babamız! dediler, Biz Yusuf'un iyiliğini

İbn Kesir

bir yıldızla, güneşi
ve ayı
gördüm.
Gördüm
ki onlar
bana
secde
etmektedirler.
Dedi ki:
Oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine
anlatma,
sonra sana tuzak
kurarlar.
Çünkü
şeytan
insan için
apaçık bir
düşmandır.
Rabbın
seni böylece beğenip seçecek,
sana rüyaların
yorumlanmasına dair
bilgi verecek ve
daha önce ataların İbrahim´e ve
İshak´a
nimetlerini tamamladığı gibi, sana
ve
Ya´kup
hanedanına da
tamamlayacaktır.
Muhakkak ki
Rabbın,
Alim´dir,
Hakim´dir.
Andolsun
ki; Yusuf´da ve
kardeşlerinde, soranlar için
nice ayetler vardır.
Hani demişlerdi
ki: Biz,
güçlü bir
topluluk
olduğumuz halde Yusuf
ve kardeşi, babamızın yanında daha sevgilidirler.
Doğrusu
babamız
apaçık bir
sapıklık
içindedir.
Yusuf´u
öldürün
veya bir
yere atın
ki, babanızın teveccühü
yalnız size kalsın,
ondan
sonra da
tevbe
eder, salihler topluluğu
olursunuz.

İçlerinden
bir sözcü
dedi ki:
Yusuf´u
öldürmeyin, onu
bir kuyunun derinliklerine bırakın
da yolculardan bir
onu bulup
alsın,
eğer yapacaksanız.
Dediler ki:
Ey babamız;
sen bize
Yusuf´u
neden
güvenmiyorsun?
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= َو ِإنَّاoysa biz ُ= َلهona
ََاص ُحون
ِ =لَنöğüt verenleriz

nusunda bize güvenmiyorsun?
Oysa biz
onun sadece iyiliğini
isteriz.

ُ =أ َ ْر ِس ْلهonu da gönder
َ =yarın
= َم َعنَاbizimle beraber غدًا
=يَ ْرت َ ْعgezsin ْ= َويَ ْلعَبoynasın
= َو ِإنَّاbiz elbette ُ=لَهonu
ُ ِ=لَ َحافkoruruz
َظون

Yarın onu
bizimle birlikte kıra
gönder; yesin, içsin,
eğlensin,
biz ona kesinlikle göz
kulak oluruz.
Babaları
dedi ki;
«Onu götürmeniz
beni üzer,
ayrılığına
dayanamam; ayrıca korkarım
ki, siz farkında olmadan onu
kurt kapar.»

..

..
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=قَا َلdedi ki = ِإنِيşüphesiz
=لَ َي ْح ُزنُ ِنيbeni üzer
ت َ ْذ َهبُوا..=أ َ ْنgötürmeniz =بِ ِهonu
َاف
ُ = َوأَخve korkarım ki
ُ يَأ ْ ُكلَه..=أ َ ْنonu yer ب
ِ =kurt
ُ ْالذئ
= َوأ َ ْنت ُ ْمsizin ُع ْنه
َ =ondan
َ=غَافِلُونhaberiniz yokken
..

..

..

..

..

..
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Üvey kar=قَالُواdediler ki =لَئِ ْنandolsun
deşler dediler ki; «Bu
َ
ُ=أ َكلَهonu yerse ب
ِ =kurt
ُ ْالذئ
kadar çok
kişi olmaُ= َون َْحنbiz
mıza rağصبَة
ُ =bir topluluk olduğumuz halde men eğer
ْ ع
onu kurt
= ِإنَّاo zaman biz
kaparsa
yandık deَلَخَا ِس ُرون,,= ِإذًاtamamen beceriksiz kim mektir.»
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

isteyen kimseler olduğumuz halde, neden
o'nun hakkında bize
güvenmiyorsun?
Bırak o'nu
yarın bizimle
gelsin, gezip
oynasın; o'na
göz kulak
olacağımızdan en küçük
bir şüphen
olmasın!
Doğrusu,
o'nu götürmeniz beni
kaygılandırıyor diye karşılık verdi
(Yakub),
gözden uzak
tuttuğunuz
bir anda o'nu
kurdun kapmasından
korkuyorum!
Bu kadar insanın arasında, yine
de o'nu kurt
kapacaksa, o
zaman, biz
ölmüşüz demektir! dediler.

,,

seleriz
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=فَلَ َّماnihayet بِ ِه..=ذَ َهبُواonu götürüp
= َوأ َ ْج َمعُواkarar verdiklerinde
ُيَ ْج َعلُوه..=أ َ ْنatmaya
َ ..= ِفيdibine ب
ت
ِ غ َيا َب
ِ = ْال ُجkuyunun
= َوأ َ ْو َح ْينَاbiz vahyettik =إِلَ ْي ِهO’na
=لَتُن َِبئَنَّ ُه ْمandolsun haber vereceksin
 ٰ َهذَا..= ِبأ َ ْم ِر ِه ْمonların bu işlerini
= َو ُه ْمonlar
َيَ ْشعُ ُرون..= َلhiç farkında değillerken

Kardeşleri
Yusuf´u kıra
götürüp onu
bir kuyunun
dibine atmayı kararlaştırdıklarında, kendisine «İlerde, hiç beklemedikleri
bir sırada,
sana yaptıkları bu işi
kardeşlerine
hatırlatacaksın» diye vahyettik.

Ve böylece,
onu kuyunun
dibine atmaya karar verip yanlarında götürürlerken, kendisine Gün
gelecek (senin kim olduğunu) kavrayamayacakları bir anda
bu yaptıklarını kendilerine hatırlatacaksın! diye vahyettik.

= َو َجا ُءواgeldiler =أَبَا ُه ْمbabalarına
= ِعشَا ًءakşamleyin َ=يَ ْب ُكونağlayarak

Akşam
olunca ağlayarak babalarına
geldiler.

=قَالُواdediler أَبَانَا..=يَاEy babamız
= ِإنَّاbiz =ذَ َه ْبنَاgittik
=نَ ْست َ ِب ُقyarışıyorduk
= َوت َ َر ْكنَاve bırakmıştık
ف
ُ =يُوYusuf’u َ= ِع ْندyanında
َ س
= َمتَا ِعنَاyiyeceğimizin
ُ =فَأ َ َكلَهonu yemiş ب
ِ =kurt
ُ ْالذئ
بِ ُمؤْ ِمن..ت
َ أ َ ْن..= َو َماsen inanmazsın
=لَنَاbize = َولَ ْوşayet
َصا ِدقِين
َ ..= ُكنَّاdoğru söylesek de

Dediler ki;
«Ey babamız, Yusuf´u eşyalarımızın
yanında bırakarak yarış yapmaya
gitmiştik, o
sırada onu
kurt kapıverdi; her
ne kadar
söylediğimiz
doğru ise
de, bize
inanmayacaksın.»

Ve akşam
olunca babalarının karşısına ağlayarak çıkıp geldiler,
Ey babamız!
dediler, Yarış
yapmak için
bulunduğumuz yerden
(biraz) uzaklaşmış ve
Yusuf'u azıklarımızın yanında bırakmıştık... Meğer kurt
kapmış o'nu!
Ama (biliyoruz ki,) biz
böylece doğruyu söylüyor
olsak da sen
bize inanmayacaksın!

= َو َجا ُءواve getirdiler
يص ِه
ِ قَ ِم,,علَ ٰى
َ =gömleğinin üstünde
= ِبدَمkan = َكذِبyalan =قَا َلdedi ki
ْ َس َّول
=بَ ْلherhalde ت
َ =aldattı
=لَ ُك ْمsizi س ُك ْم
ُ ُ=أ َ ْنفnefisleriniz
=أ َ ْم ًراbir işe sürükledi
صبْر
َ َ=فartık tek çarem sabretmektir
= َج ِميلgüzelce ُاّٰلل
َّ = َوancak Allah’tan
ُ = ْال ُم ْست َ َعyardım istenir علَ ٰى
ان
َ =kaşı
َصفُون
ِ َ ت,,= َماdediğinize

Yusuf´un
yalandan
kana bulanmış
gömleğini
getirdiler.
Babaları
Yakub dedi
ki; «Anlaşılan nefsiniz
sizi kötü bir
işe sürükledi, bana düşen yaman
bir sabırdır,
anlattıklarınız karşısında Allah´ın yardımına sığınıyorum.»

ْ = َو َجا َءve geldi َّارة
ت
َ =bir kervan
َ سي
سلُوا
َ =فَأ َ ْرgönderdiler
= َو ِاردَ ُه ْمsucularını =فَأ َ ْدلَ ٰىsarkıttı
ُ=دَ ْل َوهkovasını =قَا َلdedi ki
بُ ْش َر ٰى..= َياmüjde = ٰ َهذَاişte
ُ =bir oğlan
غ ََلم

Bir kervan
geldi, sucularını su almaya gönderdiler.
Adam kovasını kuyuya sarkıtınca «Müjde, işte size
bir oğlan

..
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(Böyle diyerek) üzerinde
yalancı bir
kan lekesi
bulunan (Yusuf'un) gömleğini çıkarıp
gösterdiler.
(Yakub:) Yoo
dedi, sizi
kendi hayal
gücünüz bu
kötü oyuna
sürükledi! Artık (bana düşen) güzelce
sabretmektir.
Ve bu anlattığınız bahtsızlığa karşı
bana dayanma gücü
bahşetmesi
için kendisine yönelebileceğim (yegane) hami
Allah'tır.
Ve bir kervan
çıkageldi;
(kervancılar)
sucularını
(su kuyusuna) gönderdiler; onlardan
biri kovasını
kuyuya salıyordu ki
(orada Yu-

İbn Kesir

Halbuki
biz, onun
iyiliğini istemekteyiz.

Yarın onu
bizimle
beraber
gönder
de gezsin, oynasın.
Şüphesiz
biz, onu
koruruz.
Dedi ki:
Onu götürmeniz
doğrusu
beni tasaya düşürüyor.
Siz, ondan habersizken
onu kurdun yemesinden
korkuyorum.
Dediler ki:
Biz bir
toplulukken onu
kurt yerse; bu
takdirde
biz, muhakkak
hüsrana
uğrayanlardan
oluruz.
Onu götürdükleri
vakit, kuyunun derinliklerine bırakmayı birlikte kararlaştırdılar. Biz
de kendisine vahyettik ki:
Sen; onlara, kendileri hiç
farkına
varmadan
yaptıklarını bir bir
haber vereceksin.
Akşam
üstü ağlaya ağlaya babalarına
geldiler.
Dediler ki:
Ey babamız;
gerçekten
biz gitmiştik ki
yarış yapalım.
Yusuf´u
da eşyaların yanında bırakmıştık.
Onu kurt
yemiş.
Her ne
kadar
doğru
söylüyorsak da
sen, bize
inanacak
değilsin.
Onlar
sahte bir
kan ile
gömleğini
getirdiler.
Dedi ki:
Hayır, nefisleriniz
sizi aldatıp bir işe
sürüklemiş. Artık
bana güzelce bir
sabır gerekir. Sizin şu anlattıklarınıza karşı
yardımına
sığınılacak, Allah´tır.

Bir kervan gelip
sucularını
gönderdiler. O da
kovasını
salıp dedi
ki: Müjde;
işte bir
oğlan.
Onu bir
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ُس ُّروه
َ َ = َوأonu sakladılar
ً عة
َ = ِبticaret için
َ ضا
َّ = َوhalbuki Allah ع ِليم
َ =biliyordu
ُاّٰلل
َيَ ْع َملُون..=بِ َماonların yaptıklarını

çocuğu»
dedi. Kervandakiler
onu satmak
üzere sakladılar. Oysa Allah ne
yaptıklarını
biliyordu.

ُ= َوش ََر ْوهonu sattılar
= ِبثَ َمنbir pahaya = َب ْخسdüşük
=دَ َرا ِه َمparaya = َم ْعد ُودَةbirkaç
= َو َكانُواidiler =فِي ِهona karşı
َّ ,, َ= ِمنisteksiz
َالزا ِهدِين

Yusuf´u
ucuz bir fiyatla, birkaç
paraya sattılar. Çünkü
onu bir an
önce ellerinden çıkarmak istiyorlardı.

= َوقَا َلdedi
ُ ا ْشت َ َراه..=الَّذِيonu satın alan
ص َر
ْ  ِم..= ِم ْنMısırlı = ِل ْم َرأَتِ ِهkarısına
=أ َ ْك ِر ِميona kıymet ver ُ= َمثْ َواهiyi bak
س ٰى
َ =belki
َ ع
يَ ْنفَ َعنَا..=أ َ ْنbize yararı dokunur
=أ َ ْوya da ُ=نَت َّ ِخذَهonu ediniriz
= َولَدًاevlad = َو َك ٰذَ ِل َكböylece
= َم َّكنَّاbir imkân verdik
ف
ُ = ِليُوYusuf’a
َ س
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيo yerde
ُ= َو ِلنُعَ ِل َمهve ona öğrettik
تَأ ْ ِوي ِل..= ِم ْنyorumunu
ث
ِ = ْاْل َ َحادِيdüşlerin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=غَا ِلبgalip olandır
أ َ ْم ِر ِه..علَ ٰى
َ =işinde = َو ٰلَ ِك َّنama
=أ َ ْكث َ َرçoğu اس
ِ َّ=النinsanların
َ َي ْعلَ ُمون..= َلbilmezler

Onu satın
alan Mısırlı,
karısına
«Bu çocuğa
iyi bak, ilerde işimize
yarayabilir,
belki de onu
evlâd ediniriz» dedi.
Böylece
Yusuf´a güvenli bir barınak sağladık, ona
olayların (ya
da rüyaların) yorumuna ilişkin
bazı bilgiler
öğrettik. Allah, meramını kesinlikle yürütür.
Fakat insanların çoğu bunu
bilmezler.

..
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Yusuf er- Derken, er= َولَ َّماne zaman ki = َبلَ َغerişince
genlik çağı- genlik çağını
ُ َ =أkuvvetli çağına ُ=آت َ ْينَاهona verdik na erince aştığı zaman
َُّ شده
kendisine (eğriyi doğْ
ْ
hikmet ve ruyu ayırma= ُحك ًماhüküm = َو ِعل ًماve ilim
bilgi bağış- ya yetecek)
= َو َك ٰذَ ِل َكişte biz böyle
ladık. Biz iyi keskin bir
davranışlıla- muhakeme
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
rı işte böyle gücü ve (deödüllendiri- rin) bir kavَ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel hareket edenleri
riz.
rayış yete,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ُ= َو َر َاودَتْهmurad almak istedi
 ُه َو..=الَّ ِتيonun
بَ ْيتِ َها..=فِيevinde kaldığı kadın
نَ ْف ِس ِه..ع ْن
َ =onun nefsinden
ت
ِ َ= َوغَلَّقve kilitleyip
ْ َ= َوقَالdedi
اب
َ = ْاْلَب َْوkapıları ت
لَ َك..ْت
َ = َهيhaydi gelsene =قَا َلdedi
َ= َم َعاذsığınırım ِاّٰلل
َّ =Allah’a
ُ= ِإنَّهşüphesiz = َر ِبيefendim
اي
َ =أ َ ْحbana güzel baktı
َ  َمثْ َو.. َسن
ُ= ِإنَّهşüphesiz يُ ْف ِل ُح..= َلiflah olmaz
َّ =zalimler
َالظا ِل ُمون

Kaldığı evin
hanımı onu
yatağına
çağırdı, kapıları kilitledikten sonra
ona «Haydi,
gelsene!»
dedi. Fakat
Yusuf, «Allah korusun!
Rabbim bana güvenli
bir barınak
sağladı; hiç
kuşkusuz
zalimler iflah olmazlar, kurtuluşa eremezler» dedi.

= َولَقَ ْدandolsun
ْ = َه َّمkadın arzu etmişti = ِب ِهonu
ت
= َو َه َّمo da arzu etmişti = ِب َهاonu
 َرأ َ ٰى,,أ َ ْن,,=لَ ْو َلeğer görmeseydi
َ=ب ُْرهَانdoğruyu gösteren delilini
= َر ِب ِهRabbinin = َك ٰذَ ِل َكböylece
ف
ْ َ= ِلنçevirmek istedik
َ ص ِر
ُع ْنه
ُّ =الkötülüğü
َ =ondan سو َء
= َو ْالفَ ْحشَا َءve fuhşu ُ= ِإنَّهçünkü o
 ِعبَا ِدنَا,,= ِم ْنkullarımızdandır
َصين
ِ َ= ْال ُم ْخلihlasa erdirilmiş

Kadının canı Yusuf´u
istedi, Yusuf
da ona karşı ilgi duydu. Eğer
Rabbinin
caydırıcı direktifi, gözlerinin
önünde
somutlaşmasaydı,
kendini tutamazdı.
Böylece biz
Yusuf u kötülükten ve
fuhuştan
uzak tuttuk.
O, hiç kuşkusuz, bize
içten bağlı,
seçkin bir
kulumuzdu.

..

..
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suf'u gördü)
ve: Ne kısmet! diye
bağırdı, Bir
oğlan çocuğu
bu! Ve böylece kervancılar o'nu,
satmak niyetiyle yanlarına aldılar.
Oysa, Allah
yaptıklarını
(adım adım
izliyor ve) biliyordu.
Ve sonunda
önemsiz bir
paha sadece birkaç gümüş
dirhem- karşılığında o'nu
sattılar; o
kadar az değer biçmişlerdi o'na.
Ve o'nu satın
alan Mısırlı
adam, karısına: Ona iyi
bak; dedi,
belki bize yararı olur; kaldı ki, evlatlık
da edinebiliriz o'nu. Böylece, Yusuf'a
o ülkede iyi
bir yer sağladık; (bunu
yaptık)ki,
o'na olayların
iç yüzüne,
gerçek anlamına dair
bir kavrayış
öğretelim. İşte, Allah edip
eylediği işlerde böyle
galiptir; ne
var ki, insanların çoğu
bunu bilmez.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

mal olarak sakladılar.
Allah,
yaptıklarını bilendir.

Onu,
ucuz bir
fiyata,
birkaç
dirheme
sattılar.
Onu yanlarında
alıkoymak istemediler.
Onu satın
alan Mısırlı, karısına dedi
ki: Ona
güzel
bak, olur
ki bize
faydası
dokunur
veya onu
evlad
ediniriz.
İşte böylece Yusuf´u Biz
oraya
yerleştirdik. Ve
ona rüyaların yorumunu
öğrettik.
Ve Allah;
emrinde
galibdir.
Fakat insanların
çoğu bilmezler.

Ergenlik
çağına
gelince;
ona hüküm ve
ilim verdik. İşte
böyle
mükafaatlandırırız
Biz, ihsan
neği bahşet- edenleri.
tik o'na: iyilik
yapanları Biz
işte böyle
ödüllendiririz.
Ve (olacak Evinde
bu ya,) ba- bulundurındığı evin ğu kadın
kadını (ken- onu kendini o'na kar- dine ram
şı duyduğu etmek isarzuya kaptı- tedi. Karıp) o'nun
pıları
gönlünü çel- sımsıkı
mek istiyor- kapadı.
du; ve (bu
Ve: Sana
niyetle bir
söylüyogün) kapıları rum gelsımsıkı kapa- sene, detıp o'na:
di. O da:
Haydi, gel- Allah´a
sene! dedi. sığınırım,
(Ama Yusuf:) doğrusu
(Böyle bir
o, benim
şey yapmak- efendimtan) Allah'a dir, bana
sığınırım! di- iyi bakye karşılık
mıştır.
verdi, Hem, Muhakefendim (bu kak ki zaevde) bana limler asiyi baktı!
la felah
Doğrusu, za- bulmaz,
limler asla
dedi.
güvenliğe,
esenliğe erişemezler!
Gerçek şu ki, Andolsun
kadın o'na ki o, iskarşı arzu
tekli idi.
doluydu; o Eğer
da kadını ar- Rabbının
zuluyordu; burhanını
öyle ki, (bu görmemiş
ayartma kar- olsaydı; o
şısında) eğer da onu
Rabbinin
arzu etburhanı
miş gito'nun içine mişti. İşte
doğmamış Biz, böyolsaydı (bu lece onarzuya yeni- dan fenaliverecekti); lığı ve
İşte bu, her fuhşu
türlü kötülü- bertaraf
ğü, çirkin ve ettik.
taşkın halleri Çünkü o,
o'ndan uzak ihlasa ertutmak iste- dirilmiş
diğimiz için kullarıböyle oldu, mızdandı.
çünkü o gerçekten bizim
(seçilmiş)

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

kullarımızdan
biriydi.
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= َوا ْست َ َبقَاkoşuştular
اب
َ = ْال َبkapıya doğru
ْ = َوقَدkadın yırttı ُصه
َّت
َ =قَ ِميgömleğini
دُبُر..= ِم ْنarkadan
= َوأ َ ْلفَ َياve rastladılar
سيِدَهَا
َ =kadının bey’ine =لَدَىyanında
ْ َ=قَالkadın dedi ki
ب
ِ = ْالبَاkapının ت
 َجزَ ا ُء..= َماcezası nedir?
َأ َ َراد..= َم ْنisteyenin
=بِأ َ ْه ِل َكsenin ailene سو ًءا
ُ =kötülük
= ِإ َّلbaşka
َيُ ْس َجن..=أ َ ْنhapsolunmaktan =أ َ ْوveya
عذَاب
َ =bir azaptan =أ َ ِليمacı

(Derken,)
bunların her
ikisi kapıya
koştular; kadın arkadan
(asılıp) o'nun
gömleğini
yırttı; ve (o
an) kapıda
kadının
efendisini
karşılarında
buldular! Kadın: Karın
için kötülük
düşünen birinin cezası,
hapisten ya
da en ağır
ceza (neyse,
on)dan başka ne olabilir? diye üste
çıktı.

İkisi de
kapıya
koştular.
Kadın,
onun
gömleğini
arkasından boylu
boyunca
yırttı. Kapının yanında
efendisine rast
geldi. Kadın dedi
ki: Ailene
kötülük
etmek isteyenin
cezası;
zindana
atılmaktan veya
acıklı bir
azabdan
başka ne
olabilir?

قَا َل
ي
َ ِه
َر َاودَتْنِي
ع ْن نَ ْف ِسي
َ
شَا ِهد
َ َو
َش ِهد
ِم ْن أ َ ْه ِل َها
ِإ ْن
ُ صه
ََكان
ُ قَ ِمي
َّقُد
ِم ْن قُبُل
ْ َصدَق
ت
َو ُه َو
َ َف
َِمنَ ْال َكا ِذ ِبين

(Yusuf:) Benim gönlümü
çelmek isteyen asıl o!
diye (kendini
savundu). O
an kadının
yakınlarından duruma
tanık olan biri: Eğer gömleği önden
yırtılmışsa,
diyerek görüşünü bildirdi, kadın
doğru, beriki
yalan söylüyor demektir;

Dedi ki:
O, beni
kendisine
ram etmek istedi. Kadının ailesinden biri de şehadet etti:
Eğer
gömleği
önden
yırtılmışsa; o (kadın) doğru söylemiştir. Bu
(Yusuf)
ise yalancılardandır.
Eğer
gömleği
arkadan
yırtılmışsa, o (kadın) yalan
söylemiştir, bu
(Yusuf)
ise doğru
söyleyendir.
Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu
görünce;
(kadının
kocası)
dedi ki:
Doğrusu
bu, sizin
tuzağınızdandır,
siz kadınların tuzağı büyüktür.

..

Her ikisi de
-Yusuf önde, kadın
peşinde olmak üzerekapıya koştular. Kadın,
Yusuf´un
gömleğini
arkasından
yırttı; kapıda kadının
kocası ile
karşılaştılar.
O sırada
kadın, kocasına
«Eşine kötülük etmek
isteyenin
cezası herhalde
hâpsedilmekten ya
da ağır işkenceye
çarpılmaktan başka
bir şey olamaz» dedi.
Yusuf «Beni
=(Yusuf) dedi ki
=O’dur
yatağına
=yendi
,,
=benden çağıran
odur» dedi.
=ve şahidlik etti
=bir şahid Kadının akrabaların,,
=kadının ailesinden
=eğer dan biri olaya ilişkin
=ise
=gömleği
şöyle bir
çözüm
=yırtılmış
,,
=önden
önerdi,
«Eğer Yu=kadın doğrudur
=o ise
suf´un gömleği ön tara,,
=yalancılardandır
fından yırtılmış ise,
kadın doğru
söylüyor,
Yusuf ise
bir yalancıdır.»
..
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= َو ِإ ْنve şayet َ= َكانise
ُ صه
ُ =قَ ِميonun gömleği َّ=قُدyırtılmış
دُبُر..= ِم ْنarkadan
ْ =فَ َكذَ َبkadın yalancıdır = َو ُه َوo ise
ت
َصا ِدقِين
َّ ال.. َ= ِمنdoğrulardandır

Yok, eğer
Yusuf´un
gömleği arka tarafından yırtılmış
ise, kadın
yalan söylüyor ve
Yusuf´un
dediği doğrudur.

yok, eğer
gömleği sırtından yırtılmışsa, o zaman kadın
yalan, beriki
doğru söylüyor demektir.

 َرأ َ ٰى,,=فَلَ َّماgörünce
ُ صه
َ =قَ ِميgömleğinin َّ=قُدyırtıldığını
دُبُر,,= ِم ْنarkadan
(=قَا َلkadına) dedi ki ُ=إِنَّهşüphesiz bu
 َك ْي ِد ُك َّن,,= ِم ْنsizin hilenizdir
= ِإ َّنgerçekten = َك ْيدَ ُك َّنsizin hileniz
ع ِظيم
َ =büyüktür

Adam, gömleğin arka
tarafından
yırtılmış olduğunu görünce karısına «Bu iş,
siz kadınlara özgü bir
komplodur,
sizin komplolarınız
yamandır»
dedi.

Böylece (kadının kocası
Yusuf'un)
gömleğinin
sırtından yırtılmış olduğunu görünce: Belli ki,
bu (yine) sizin oyunlarınızdan biri,
ey kadınlar
taifesi! Doğrusu, sizin
oyunlarınız/tuzakların
ız korkunçtur!
Yusuf! Sen
bu olayın üstünde durma!
Ve (kadın!)
sen de işlediğin günahtan ötürü bağışlanma dile, çünkü sen
gerçekten
hatası (büyük) olan birisin!
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ف
ْ =أَع ِْرsen vazgeç
ُ =يُوYusuf ض
ُ س
 ٰ َهذَا..ع ْن
َ =bundan
(= َوا ْست َ ْغ ِف ِريkadın) sen de bağışlanma
sını dile ك
ِ = ِلذَ ْن ِبgünahının
=إِنَّ ِكçünkü sen ت
ِ = ُك ْنoldun
ََاطئِين
ِ  ْالخ.. َ= ِمنgünahkarlardan
..

Adam, Yusuf´a «Sen
ona bakma,
kapat bu
olayı» dedikten sonra
karısına
dönerek
«Sen de
günahından
ötürü af dile, çünkü
sen bir günahkârsın»
dedi.
Şehirdeki
=dediler
=birtakım kadınlar
birtakım ka,,
=şehirde
=karısı dınlar
«Başbakanın karısı,
=Vezir’in
kölesini ya=murad almak istemiş
tağına çağırmış; deli=uşağının
,,
=nefsinden kanlının aşkı iliklerine
=muhakkak
işlemiş; anlaşılan
=onun bağrını yakmış
(gördüğümüz o ki),
=sevda
=biz
iyice sapıtmış» dedi=onu görüyoruz
ler.
,,
=bir sapıklık içinde
..

..
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َوقَا َل
ِنس َْوة
ُْام َرأَت
فِي ْال َمدِينَ ِة
يز
ِ ْال َع ِز
ُت ُ َرا ِود
فَتَاهَا
ع ْن نَ ْف ِس ِه
َ
قَ ْد
شغَفَ َها
َ
ُحبًّا
إِنَّا
لَن ََراهَا
ض ََلل
َ فِي
= ُم ِبينaçık
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Ve şehirde
kadınlar (birbirleriyle):
Falan kişizadenin karısı
genç kölesinin gönlünü
çelmeye
kalkmış! diye
dedikodu
etmeye başladılar, Tutkudan yüreği
paralanmış
kadının; doğrusu, açıkça
yoldan çıkmış biri olarak görüyoruz onu!

Yusuf;
sen bundan vazgeç. Ey
kadın;
sen de
günahının
bağışlanmasını
dile. Çünkü sen,
gerçekten
suçlulardan oldun.
Şehirde
bir takım
kadınlar
dediler ki:
Aziz´in
karısı delikanlısını
kendine
ram etmek istiyormuş,
sevgisi
bağrını
yakmış.
Görüyoruz ki; o,
apaçık bir
sapıklıktadır.

Kadın,
Kadınların bu Onların
ْ س ِم َع
ت
َ ..(=فَلَ َّماkadın) işitince
hemcinsle- kötü konuş- dedikodurinin bu kı- maları kula- larını işi= ِب َم ْك ِر ِه َّنonların hilelerini
nayıcı dedi- ğına değin- tince; onَ
َ
kodularını ce, kişizade- lara haْ سل
ت
َ (=أ ْرhaber) gönderdi
duyunca
nin karısı,
ber yolla= ِإلَ ْي ِه َّنonlara
haber sala- onları davet dı. Onlar
rak onları edip kendileri için yasْ َ= َوأ َ ْعتَدve dayanacak
ت
evine çağır- için mükellef lanacak
onlar için bir ziyafet
yerler ha=لَ ُه َّنonlar için ً = ُمت َّ َكأyastıklar hazırladı dı,
konforlu se- hazırladı, ve zırladı ve
hazır- her birinin
onlardan
ْ َ = َوآتve verdi احدَة
ت
ِ  َو..= ُك َّلher birine dirler
ladı, herbi- eline bir bı- her birine
..

..

..

..

..

..
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= ِم ْن ُه َّنonlardan = ِس ِكينًاbirer bıçak
ْ =çık
ت
ِ َ= َوقَالve dedi ْاخ ُرج
علَ ْي ِه َّن
َ =karşılarına
ُ َرأ َ ْينَه..=فَلَ َّماO’nu görünce
ُ=أ َ ْك َب ْرنَهonu (gözlerinde) büyüttüler
َّ َ= َوقve kestiler =أ َ ْي ِد َي ُه َّنellerini
َط ْعن
َ= َوقُ ْلنve dediler اش
َ = َحhaşa
ِ َّ ِ =Allah için = َماdeğildir = ٰ َهذَاbu
ّٰلل
= َبش ًَراinsan  ٰ َهذَا..= ِإ ْنbu =إِ َّلancak
= َملَكbir melektir = َك ِريمgüzel
..

..

..

..

..

..
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ْ َ=قَالdedi ki =فَ ٰذَ ِل ُك َّنişte siz
ت
لُ ْمتُنَّ ِني,,=الَّذِيbeni kınamıştınız
= ِفي ِهbunun için = َولَقَ ْدandolsun
ُ= َر َاو ْدتُهben murad almak istedim
نَ ْف ِس ِه,,ع ْن
َ =kendisinden
ص َم
َ =فَا ْست َ ْعo reddetti = َولَئِ ْنama
 َي ْف َع ْل,,=لَ ْمyapmazsa
ُ آ ُم ُره,,= َماemrettiğimi
=لَيُ ْس َجن ََّنelbette zindana atılacak
= َولَ َي ُكونًاve olacaktır
َصا ِغ ِرين
َّ ال,, َ= ِمنalçalanlardan
,,

,,

,,
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(Kişizadenin
karısı:) İşte
hakkında
beni kınayıp
yerdiğiniz
kimse bu!
dedi, Evet,
gerçekten de
o'nun gönlünü çelmek istedim, ama o
kendini
(bundan) sakındı. Ne var
ki eğer bundan sonra da
istediğim şeyi yapmazsa
mutlaka hapsedilecek ve
kendini aşağılanmış
kimselerin
arasında bulacak!
(Yusuf:) Ey
Rabbim! dedi, Benim için
hapis, bu kadınların isteklerine boyun eğmekten daha iyidir. Çünkü,
Sen onların
oyunlarını /
tuzaklarını
benden uzak
tutmazsan,
ben o zaman
onların
ayartmalarına kapılır ve
(doğru nedir,
eğri nedir)
seçemeyen
şaşkın kimselerden olurum.
Ve Rabbi
o'nun bu duasını olumlayıp o'nu o
kadınların
tuzaklarına
karşı korudu:
çünkü O gerçekten her
şeyi işiten,
her şeyi olduğu gibi bilendir.

اب
َ =فَا ْست َ َجduasını kabul etti ُ=لَهonun
ُ= َربُّهRabbi ف
َ َ=فsavdı
َ ص َر
ُع ْنه
َ =ondan = َك ْيدَ ُه َّنonların hilelerini
ُ= ِإنَّهşüphesiz = ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الişitendir = ْال َع ِلي ُمbilendir

Allah, onun
bu duasını
kabul ederek kendisini kadınlardan uzak
tuttu. Hiç
kuşkusuz O
her şeyi işitir, her şeyi
bilir.

..

..

..

..

..

birer bıçak verdi.
(Yusuf´a)
: Çık karşılarına,
dedi.
Hepsi
onu görünce
kendisini
çok büyüttüler.
Ve ellerini
kestiler.
Dediler ki:
Allah´ı
tenzih
ederiz.
Haşa bu,
bir beşer
değildir,
ancak
çok şerefli bir melektir.
Kadın
dedi ki:
İşte beni,
onun için
ayıpladığınız budur. Onu
kendime
ram etmek istedim, ama
o iffetinden çekindi.
Eğer istediğimi
yapmazsa; andolsun ki,
zindana
atılacak
ve zillete
uğrayanlardan
olacaktır.
Dedi ki:
Rabbım,
zindan
bana
bunların
beni davet ettiklerinden
daha iyidir. Eğer
Sen, bunların tuzaklarını
benden
uzaklaştırmazsan; onlara meyleder, cahillerden
olurum.

=ث ُ َّمsonra = َبدَاuygun geldi
=لَ ُه ْمonlara بَ ْع ِد..= ِم ْنhalde yine de
 َرأ َ ُوا..= َماgördükleri
ت
ِ = ْاْل َياbu delilleri
ُ=لَيَ ْس ُجنُنَّهonu zindana atmaları
 ِحين..= َحت َّ ٰىbir süre

Sonra, o kişizade ve ev
halkı bütün
delilleri(n
Yusuf'un lehinde olduğunu) gördükten sonra
bile o'nu bir
süre için
hapsetmeyi
uygun gördüler.

Rabbı
onun duasını kabul etti de
onların
tuzaklarını kendisinden
savdı.
Muhakkak ki
O´dur,
Semi,
Alim.
Sonra bütün delilleri onun
lehine
gördükleri
halde yine de bir
süre için
onu zindana atmayı uygun buldular.

َُمعَه
َودَ َخ َل
ان
َالس ْجن
ِ
ِ َفَتَي
قَا َل
أ َ َحد ُ ُه َما
ِإ ِني
أ َ َرا ِني
ْص ُر
خ َْم ًرا
ِ أَع
َوقَا َل
ْاْلخ َُر
ِإنِي
أ َ َرانِي
أ َ ْح ِم ُل
َفَ ْوق
َرأْ ِسي
ُخب ًْزا
َّ
تَأ ْ ُك ُل
الطي ُْر
ُِم ْنه
ن َِبئْنَا
بِتَأ ْ ِوي ِل ِه
إِنَّا
اك
َ ن ََر
َِمنَ ْال ُم ْح ِسنِين

Onunla beraber iki
genç daha
girmişti hapse. İşte bu iki
gençten biri
(bir gün):
Rüyamda
kendimi şaraplık üzüm
sıkarken
gördüm dedi.
Öteki: Ben
de kendimi
başımın üzerinde ekmek
taşıyor gördüm, öyle ki
kuşlar ondan
(koparıp koparıp) yiyorlardı. (Bu iki
genç:) (Yusuf'tan) Bu
(rüyaların)
gerçek anlamını haber
ver bize! diye
rica ettiler,
Çünkü, görüyoruz ki, sen,
(rüyaların
nasıl yorum-

Onunla
beraber
iki kişi
daha zindana girdi. Bunlardan biri
dedi ki:
Ben rüyamda
kendimi
şarap sıkıyor gördüm.
Öbürü de:
Ben de
başımın
üzerinde
kuşların
yediği bir
ekmek
taşıdığımı
gördüm,
dedi. Bize
onun yorumunu
bildir,
çünkü
senin
gerçekten
iyilik
edenlerden oldu-

,,

,,

,,

,,

..

Sonra
adamlar,
Yusuf´u belirli bir süre
için hapse
atmayı gerekli gördüler. Oysa
onun masum olduğunu kanıtlayan bunca
delil gözleri
önünde duruyordu.
İki genç,
=girdi
=onunla beraber
onunla bir=zindana
=iki genç daha likte hapse
girmişlerdi.
Bunlardan
=dedi ki
=onlardan biri
biri «Ben
=ben
=düşümde görüyorum rüyamda
şaraplık
=sıktığımı
=şarap
üzüm sıktığımı gör=ve dedi
=öteki de
düm» dedi.
Öbürü de
=ben de
=görüyorum ki
dedi ki;
«Rüyamda
=taşıyorum
=üstünde
başımın
üzerinde bir
=başımın
=ekmek
somun ekmek taşıdı=yiyor
=kuşlar
ğımı gör=ondan
=bize haber ver
düm, onu
kuşlar yiyor=bunun yorumunu
=zira biz lardı. Bu rüyalarımızın
=seni görüyoruz
ne anlama
geldiklerini
,,
=güzel davrananlardan
bize anlat.
Çünkü biz
senin iyiliksever bir
adam olduğunu görüyoruz.»
..

..

..

..

..

..

..

12.
36

Kadın dedi
ki; «İşte siz
beni bu delikanlı yüzünden kınadınız.
Ben onu yatağıma çağırdım, fakat aşırı bir
namusluluk
tepkisi ile isteğimi reddetti. Ama
kendisine
emrettiğim
işi yapmaz
ise, kesinlikle hapse
atılarak
burnu yere
sürtülecektir.»
Yusuf dedi
ki; «Ya
Rabbi bana
göre hapse
girmek bunların benden istediklerini yapmamdan
daha iyidir.
Eğer beni
onların
komplolarından uzak
tutmazsan
ağlarına
düşer, böylece cahillerden biri
olurum.´´

..

..

12.
35

çak tutuşturdu. Sonra
(Yusuf'a):
Çık (şimdi)
onların karşısına! dedi.
Kadınlar o'nu
görünce güzelliği karşısında şaşırıp
kaldılar ve
şaşkınlıklarından ellerini kestiler:
Aman Allahım! dediler,
Bu ölümlü biri olamaz; olsa olsa gözde bir melek
bu!

(=قَا َلYusuf) dedi ki ب
ِ = َرRabbim
الس ْج ُن
ِ =zindan ُّ=أ َ َحبdaha iyidir
ي
َّ َ= ِإلbana göre = ِم َّماşeyden
عونَ ِني
ُ = َي ْدbeni çağırdığı
=إِلَ ْي ِهbunların = َوإِ َّلve eğer
ف
ْ َ =تsavmazsan عنِي
ْ ص ِر
َ =benden
= َك ْيدَ ُه َّنonların hilelerini
ب
ُ ص
ْ َ =أkayarım =إِلَ ْي ِه َّنonlara
= َوأ َ ُك ْنve olurum
َ ْال َجا ِهلِين.. َ= ِمنcahillerden
..

..
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rinin eline
birer yemek
bıçağı verdi
ve Yusuf´a
«Çık şunların önüne»
dedi. Kadınlar Yusuf´u
görünce
güzelliği
karşısında
büyülendiler
ve «Allah´ım, sen
ne büyüksün! Bu bir
insan değil,
olsa olsa
saygın bir
melektir»
dediler.

İbn Kesir

,,

,,
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İbn Kesir

lanacağını) ğunu göiyi (bilen)
rüyoruz.
kimselerdensin.
12.
37

Yusuf dedi (Yusuf:) Da- Dedi ki:
(=قَا َلYusuf) şöyle dedi
ki; «Payını- ha yiyeceği- Size rızık
za ayrılan niz günlük
olmak
 َيأ ْ ِتي ُك َما..= َلsize gelmeyecek
yemek, he- azığınız
üzere veَ
nüz
önünüönünüze
rilen ye=طعَامyemek
ze gelme- konmadan meklerin
=ت ُ ْرزَ قَانِ ِهrızık olarak verilen
den önce rüyalarınızın gelmeonun ne ol- gerçek an- sinden
نَبَّأْت ُ ُك َما..= ِإ َّلsize haber vermiş olurum duğunu size lamını size önce
haber vere- onun yo=بِتَأ ْ ِوي ِل ِهbunun yorumunu =قَ ْب َلönce bildirebilirim. Bu ön- ceğim, (ki
rumunu
sezi
bana
başınıza
geٰ
ْ
َ
يَأتِيَ ُك َما..=أ ْنsize gelmeden =ذَ ِل ُك َماbu Allah´ın öğ- lecek olanı) bildiririm.
Bu; Rabrettiği
bilgivuku
bulmabımın ba= ِم َّماşeylerdendir
lerdendir. dan önce (bi- na öğretAllah´a lesiniz); çün- tiklerinعلَّ َمنِي
َ =bana öğrettiği = َربِيRabbimin Ben
inanmayan kü bu bana dendir.
=إِنِيşüphesiz ben ُ=ت َ َر ْكتterk ettim ve ahireti Rabbimin öğ- Doğrusu
inkâr eden rettiği şeyler- ben, Alَ= ِملَّةdinini =قَ ْومbir kavmin
milletin di- dendir. (Ön- lah´a
ninden çık- ce) bilin ki, inanmaz
ِ َّ = ِبAllah’a tım.»
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmayan اّٰلل
ben, Allah'a bir kavinanmayan, min dinini
بِ ْاْل ِخ َر ِة..= َو ُه ْمve ahireti
ve ahiret
terkettim.
gerçeğini
taHem onَ َكافِ ُرون..= ُه ْمinkâr eden
nımaktan ıs- lar, ahire..

..
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ُ= َوات َّ َب ْعتve uydum َ= ِملَّةdinine
=آبَائِيatalarım يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
َ= َوإِ ْس َحاقve İshak
وب
َ ُ= َو َي ْعقve Yakub’un
َ َكان,,= َماhakkımız yoktur =لَنَاbizim
نُ ْش ِر َك,,=أ َ ْنortak koşmağa
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنherhangi bir şeyi = ٰذَ ِل َكbu
ض ِل
ْ َف,,= ِم ْنbir lütfudur ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
علَ ْينَا
َ =bize
اس
ِ َّالن,,علَى
َ = َوve bütün insanlara
= َو ٰلَ ِك َّنama =أ َ ْكث َ َرçoğu
اس
ِ َّ=النinsanların
َيَ ْش ُك ُرون,,= َلşükretmezler

Onun yerine
atalarım İbrahim´in,
İshak´ın ve
Yakub´un
dinlerine
bağlandım.
Allah´a herhangi bir
şeyi ortak
koşmak bize yakışmaz. Bu
inanç Allah´ın, gerek bize ve
gerekse
tüm insanlara yönelik
bir lütfudur.
Fakat insanların çoğu Allah´a
şükretmezler.

ِ ص
َ ..=يَاEy benim arkadaşlarım
ِ احبَي
الس ْج ِن
ِ =zindan =أَأ َ ْربَابtanrılar mı
َ= ُمتَفَ ِرقُونçeşitli = َخيْرdaha hayırlıdır
=أ َ ِمyoksa ُاّٰلل
َّ =Allah mı? ُاحد
ِ = ْال َوtek
ار
ُ = ْالقَ َّهkahhar olan

Ey hapishane arkadaşlarım,
çok sayıda
ilaha inanmak mı,
yoksa ezici
iradeli tek
Allah´a
inanmak mı
daha iyidir?

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

12.
39

..

,,

..

..

..

..

..

..

12.
40

Allah´ı bir
َت َ ْعبُدُون,,= َماsiz tapıyorsunuz
yana bırataptıد ُونِ ِه,,= ِم ْنo’nu bırakıp = ِإ َّلancak karak
ğınız düzmece ilah(=أ َ ْس َما ًءboş) isimlere
lar, ya sizin
س َّم ْيت ُ ُموهَا
َ =isimlendirdiği =أ َ ْنت ُ ْمsizin ya da atalarınızın tak= َوآبَاؤُ ُك ْمve atalarınızın
tığı birtakım
boş, içerikأ َ ْنزَ َل,,= َماindirmemiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
siz adlardan
başka bir
=بِ َهاonlar hakkında
şey değildirAllah
ْ
َ
سلطان
ُ ,,= ِم ْنhiçbir delil = ِإ ِنşüphesiz ler.
onlara hiçbir
güç vermiş
= ْال ُح ْك ُمHüküm = ِإ َّلyalnız
değildir.
Egemenlik
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır =أ َ َم َرO emretmiştir
sadece Alت َ ْعبُد ُوا,,=أ َ َّلtapmamanızı
lah´ın tekelindedir. O
= ِإ َّلbaşkasına ُ = ِإيَّاهkendisinden
yalnız kendisine kulluk
ٰ
ُ =الدdin
=ذَ ِل َكişte budur ِين
sunmanızı
ٰ
= ْالقَيِ ُمdoğru = َولَ ِك َّنama =أ َ ْكث َ َرçoğu emretmiştir.
Dosdoğru
din, işte buاس
ِ َّ=النinsanların
dur. Fakat
insanların
َ َي ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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çoğu bu
gerçeği bilmiyor.

12.
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ِ ص
َ ..= َياEy arkadaşlarım
ِ اح َبي
الس ْج ِن
ِ =zindan
أ َ َحد ُ ُك َما..=أ َ َّماikinizden biriniz
=فَ َي ْس ِقيyine sunacak ُ= َربَّهefendisine
=خ َْم ًراşarap  ْاْلخ َُر..= َوأ َ َّماdiğeri ise
ب
ُ َصل
ْ ُ=فَيasılacak =فَتَأ ْ ُك ُلyiyecek
َّ =kuşlar
الطي ُْر
 َرأْ ِس ِه..= ِم ْنonun başından
ي
ِ ُ=قkesinleşmiştir = ْاْل َ ْم ُرiş
َ ض
ان
ِ َت َ ْست َ ْفتِي..فِي ِه..=الَّذِيsorduğunuz
..

..

..

..

..

..

Ey hapishane arkadaşlarım,
rüyalarınızın yorumuna gelince biriniz
eskisi gibi
efendisine
içki sunacak, öbürünüz ise
idam edilecek ve başını kuşlar
kemirecek.
Benden yorumlamamı
istediğiniz
rüyalara
ilişkin hüküm bu şekilde kesinleşti.

rarla kaçınan
bir toplumun
izlediği yolu
terk ettim;
ve atalarım
İbrahim, İshak ve Yakub'un yolunu tuttum.
(Çünkü) tanrısal nitelikleri Allah'tan
başka herhangi bir varlığa yakıştırmak bizlere
yakışmaz:
Allah'ın bize
ve bütün insanlığa bahşettiği lütfun
bir (sonucudur) bu, ama
insanların
çoğu bu (lütfun) değerini
bilmez.

te küfrederdi.

Ey mahpus
arkadaşlarım! Hangisi
daha iyidir:
birbirinden
ayrı pek çok
rab(bın varlığına inanmak) mı,
yoksa bütün
varlıklara
egemen bir
tek Allah(a
inanmak)
mı?
Allah'ı bırakıp tapındığınız her şey
gerçekte sizin ve atalarınızın kendi
muhayyilenizden çıkardığınız (anlamsız) isimlerden öteye
geçmemektedir; çünkü
bunlar hakkında hiçbir
kanıt indirmemiştir Allah. (Neyin
doğru, neyin
eğri olduğu
konusunda)
hüküm yalnızca Allah'a
aittir. Ve O
da kendisinden başkasına kulluk etmemenizi
buyuruyor.
İşte dosdoğru olan (tek)
din budur;
ama insanların çoğu bunu bilmez.
(İmdi,) ey
mahpus arkadaşlarım,
(rüyalarınızın
yorumuna
gelince,) biriniz efendisine (Kral'a)
içki sofrasında sakilik
yapacak; ve
biriniz, biriniz
de asılacak;
ve et yiyici
kuşlar onun
başını didikleyecek.
(Ama geleceğiniz ne
olursa olsun,) benden
yorumlamamı istediğiniz
şey (Allah ta-

Ey zindan
arkadaşlarım;
darmadağınık
ve değişik
Rabblar
mı hayırlıdır, yoksa Vahid
ve Kahhar olan
Allah mı?

Atalarım
İbrahim,
İshak ve
Ya´kub´u
n dinine
uydum.
Herhangi
bir şeyi
Allah´a
şirk koşmamız
bize yaraşmaz.
Bu, Allah´ın bize ve insanlara
olan lütfundandır. Fakat
insanların
çoğu şükretmezler.

Sizin
O´nu bırakıp taptıklarınız;
kendinizibn ve
atalarınızın takmış oldukları
adlardan
başka bir
şey değildir. Allah, onlara hiç bir
hüküm
indirmemiştir.
Hüküm;
ancak Allah´ındır.
Kendisinden başkasına
ibadet
etmemenizi emretmiştir.
İşte dosdoğru din.
Ama insanların
çoğu bilmezler.
Ey zindan
arkadaşlarım; biriniz
efendisine şarab
içirecek,
diğeri de
asılacak,
kuşlar
onun başından
yiyecektir.
İşte sorduğunuz
iş, böylece olup
bitmiştir.
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rafından) karara bağlanmış bulunuyor.
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= َوقَا َلdedi ki
َ ,,= ِللَّذِيsandığı kişiye
ظ َّن
نَاج,,ُ=أَنَّهkurtulacağını
= ِم ْن ُه َماo iki kişiden =ا ْذ ُك ْر ِنيbeni an
َ= ِع ْندyanında = َر ِب َكefendin(kralın)ın
ُ ساه
َ =فَأ َ ْنfakat ona unutturdu
َ ش ْي
َّ =الşeytan = ِذ ْك َرsöylemeyi
ُ ط
ان
= َر ِب ِهefendisine
َ ِ(=فَلَبbundan ötürü Yusuf) kaldı
ث
الس ْج ِن
ْ ِ=بbirkaç
ِ ,,=فِيzindanda ض َع
َ= ِسنِينyıl

Yusuf, kurtulacağını
tahmin ettiği
arkadaşına
«Efendinin
yanında
benden söz
et» dedi.
Fakat şeytan, efendisine Yusuf´tan sözetmeyi
adama
unutturdu;
bu yüzden
Yusuf, daha
birkaç yıl
hapiste kaldı.

= َوقَا َلdedi ki ُ= ْال َم ِلكKral
= ِإ ِنيşüphesiz ben
=أ َ َر ٰىdüşümde görüyorum س ْب َع
َ =yedi
=بَقَ َراتinek = ِس َمانsemiz
= َيأ ْ ُكلُ ُه َّنbunları yiyor سبْع
َ =yedi
= ِع َجافzayıf inek س ْب َع
َ = َوve yedi
س ْنب ََُلت
ُ =başak = ُخضْرyeşil
= َوأُخ ََرdiğerleri de
سات
َ = َيا ِبkuru başak
ُ  ْال َم َِل..أَيُّ َها..=يَاey efendiler
=أ َ ْفتُونِيbana anlatın
اي
َ  ُرؤْ َي..=فِيbu rüyamın tabirini
=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمsiz لرؤْ يَا
ُّ = ِلrüya
َ=ت َ ْعب ُُرونtabir ediyorsanız

Bir gün kral
dedi ki;
«Ben rüyamda yedi
zayıf ineğin
yedi semiz
ineği yediğini, ayrıca
yedi yeşil ve
bir o kadar
da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer
rüya yorumlamayı biliyorsanız, bu
rüyamın ne
anlama geldiğini bana
söyleyiniz.»

Ve (bunun
üzerine Yusuf,) iki mahpustan kurtulacağını düşündüğü
kimseye:
(Buradan çıkacağın zaman) efendine benden
söz et! dedi.
Ne var ki
Şeytan berikine efendisinin yanında
(Yusuf'tan)
söz etmeyi
unutturdu.
Ve Yusuf bu
yüzden hapiste birkaç
yıl (daha)
kaldı.
VE (bir gün)
Kral: Rüyamda dedi,
yedi çelimsiz
ineğin yediği
yedi semiz
inek, yedi
yeşil başak
ve bir o kadar da kurumuş başak
gördüm. Ey
soylular!
Eğer rüya
yorumlamasını biliyorsanız bu rüyamı bana
yorumlayın
bakalım!

O ikisinden kurtulacağını
sandığı
kimseye
dedi ki:
Efendinin
yanında
beni an.
Fakat
şeytan
onu efendisine
anmayı
unutturdu. Bu
yüzden
daha nice
yıl zindanda
kaldı.

ُ ضغ
=قَالُواdediler ki َاث
ْ َ =أkarışık
=أ َ ْح ََلمdüşlerden ibarettir
ن َْح ُن,,= َو َماbiz değiliz
= ِبتَأ ْ ِوي ِلyorumunu
= ْاْل َ ْح ََل ِمkarışık düşlerin
َ= ِب َعا ِل ِمينbilen kişiler

Anlaşılması
zor, karmaşık rüyalardan biri bu
dediler, hem,
rüyaların işaret ettiği gerçek anlama
dair derin ve
sağlam bir
bilgiden de
biz yoksunuz.

Dediler ki:
Karmakarışık rüyalar bunlar.
Biz böyle
rüyaların
yorumunu
bilenler
değiliz.

َوقَا َل
الَّذِي نَ َجا
ِم ْن ُه َما
َوادَّ َك َر
أ ُ َّمة
ََب ْعد
أُنَبِئ ُ ُك ْم
بِتَأ ْ ِوي ِل ِه
ون
ِ ُفَأ َ ْر ِسل

İşte ancak o
zaman, aradan geçen
bunca vakitten sonra,
hapisten kurtulan o iki kişiden biri
(Yusuf'u) hatırladı ve: Bu
(rüyanın) işaret ettiği gerçek anlamı
ben öğrenip
ulaştırabilirim
size dedi,
ama bunun
için gitmeme
izin verin.

O ikiden
kurtulmuş
olanı nice
zaman
sonra hatırladı da
dedi ki:
Ben, size
onun yorumunu
bildireyim. Hemen gönderin beni.

(Ve böylece
Yusuf'u hapishanede
görmeye gitti
ve o'na:) Ey
Yusuf, ey
özü sözü
doğru adam!
dedi, (Rüyada görülen)
yedi çelimsiz
ineğin yediği
yedi semiz
inek ve yedi
yeşil başakla
(yedi) kurumuş başak
ne anlama
gelir, bunu
bana yorumla ki (senin
açıklamanla
saraydaki)
insanların
yanına döneyim ve onlar da (böylece senin
nasıl biri olduğunu) öğrensinler!
(Yusuf şöyle)
cevapladı:
Yedi yıl boyunca her
zamanki gibi
ekip biçin
ama hasad
ettiğiniz ekini, yemek
için ayıracağınız az bir
miktar dışında, öylece
başağında
bırakın;

Yusuf, ey
doğru
sözlü; bildir bakalım bize:
Yedi semiz ineği,
yedi zayıf
ineğin
yemesini
ve yedi
yeşil başakla bir
o kadar
da kuru
başağı.
Geri dönüp insanlara
haber vereyim de
onlar bilsinler.
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Kralın
adamları
dediler ki;
«Bu gördükleriniz birtakım karmaşık, birbirinden kopuk
hayallerdir.
Biz karmaşık hayallerin yorumunu bilemeyiz.»
Yusuf´un
=dedi ki
..
=kurtulanı
hapishaneden kurtu=iki kişiden
=hatırladı
lan ve ken=sonra
=uzun bir süre
=ben disini ancak
uzun bir sü=size haber veririm
re sonra hatırlayan ar=onun yorumunu
kadaşı krala
«Ben bu rü=hemen beni gönderin
yanın ne
anlama geldiğini sizin
için öğrenirim, yalnız
bana izin
verin de bir
yere kadar
gideyim»
dedi.
Hapishane=Yusuf
ye varınca
,,
=ey çok doğru söyleyen dedi ki; «Ey
özü sözü
dosdoğru
=bize söyler misin nedir?
Yusuf, yedi
,,
=yedi
=ineği
zayıf ineğin
yediği yedi
=semiz
=yiyor
semiz ineğe
ve yedi yeşil
=yedi
=zayıf (inek)
başak ile bir
o kadar sa=ve yedi
=başak
yıdaki kuru
başağa iliş=yeşil
=diğeri de
kin ne an=kuru başak
=umarım ki lama geldiğini bize anlat ki, ben
=dönerim
de adamla,,
=insanlara
=onlar da rın yanına
döneyim de
=bilirler
öğrensinler.»
,,

,,

,,

,,
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أَنَا
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ف
ُ يُو
ُ س
ُ الصد
ِيق
ِ أَيُّ َها
أ َ ْفتِنَا
بَقَ َرات
َ فِي
ِسبْع
ِس َمان
َيأ ْ ُكلُ ُه َّن
سبْع
ِع َجاف
َ
سب ِْع
س ْنب ََُلت
ُ
َ َو
ُخضْر
َوأُخ ََر
سات
لَ َع ِلي
َ َيا ِب
أ َ ْر ِج ُع
اس
لَ َعلَّ ُه ْم
ِ َِّإلَى الن
ََي ْعلَ ُمون
,,
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Yusuf dedi
(=قَا َلYusuf) dedi ki
ki; «Yedi yıl
boyunca
=yedi
َ=ت َ ْز َرعُونsiz (ürünü) ekin س ْب َع
َ
topraklarıَ
nızı nadasa
َ= ِسنِينyıl =دَأبًاadetiniz üzere
bırakmaksıَ
ص ْدت ُ ْم
ح
..
ا
م
ف
=biçtiğinizi
zın ekip biَ
َ
َ
çersiniz. Elُ ..=فِيbaşağında de edeceğiُ=فَذَ ُروهbırakın س ْنبُ ِل ِه
ürünü,
ً =قَ ِلaz bir mikdar niz
=إِ َّلancak hariç يَل
yiyecek olarak ayıraَتَأ ْ ُكلُون..= ِم َّماyiyeceğiniz
cağınız az
..

..

..

..

..

..

..

..

..

bir bölümü
dışında ba-

Hükümdar dedi
ki: Ben
gördüm
ki; yedi
semiz
ineği yedi
zayıf inek
yemektedir. Yedi
yeşil başak ve bir
o kadar
da kurumuş başak. Ey
ileri gelenler;
eğer rüya
yorumlayabiliyorsanız şu
benim rüyamın anlamını
söyleyin.

Dedi ki:
Yedi sene
alıştığınız
biçimde
ekin. Yediğiniz bir
mikdar
dışında
biçtiklerinizi başağında
bırakın.
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şak halinde
saklayınız.
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Bunun ar- çünkü, (yedi Sonra
=ث ُ َّمsonra = َيأْتِيgelir
kasından yıl sürecek bunun
yedi kurak olan) bu (bol- ardından
 َب ْع ِد,,= ِم ْنardından = ٰذَ ِل َكonun
ve sıkıntılı luk zamayedi kuyıl
gelir.
Bu
nı)ndan
sonrak yıl geسبْع
َ =yedi = ِشدَادzorlu (yıl)
süre içinde, ra yedi yıllık lir. Saklaayıracağınız bir kıtlık dö- yacağınız
َ=يَأ ْ ُك ْلنyiyip bitirir
az miktar- nemi gelecek az bir
لَ ُه َّن,,قَد َّْمت ُ ْم,,= َماönceden biriktirdikleriniz daki tohum- ve sizin bu mikdar
luklar dışın- dönem için dışında
ً =قَ ِلaz miktar
i =إِ َّلdışında يَل
da, bu yıllar hazırladığı- biriktirdikiçin stok et- nız her şeyi, lerinizi
َصنُون
ِ ت ُ ْح,,= ِم َّماsakladığınız
tiğiniz ürünü sakladığınız yer, götü,,

,,

,,

,,

,,

yersiniz.
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=ث ُ َّمsonra =يَأْتِيgelir
 َب ْع ِد..= ِم ْنardından = ٰذَ ِل َكbunun
عام
َ =bir yıl =فِي ِهo yılda
ُ =يُغbol yağmur verilir
َاث
اس
ُ َّ=النinsanlara = َوفِي ِهve o yıl
َص ُرون
ِ (= َي ْعinsanlar meyve) sıkarlar
..
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..

12.
50

..

..

..

= َوقَا َلdedi ki ُ= ْال َم ِلكKral
بِ ِه,,=ائْتُونِيOnu bana getirin
ُ الر
َّ =elçi
ُ  َجا َءه,,=فَلَ َّماgelince سو ُل
=قَا َلdedi ار ِج ْع
ْ =dön
 َر ِب َك,,= ِإلَ ٰىefendine
ُ =فَاسْأ َ ْلهve ona sor
بَا ُل,,= َماmaksadı neydi?
=النِس َْو ِةkadınların
َّ َق,,الَلتِي
َّ =kesen
َط ْعن
=أ َ ْي ِديَ ُه َّنellerini = ِإ َّنşüphesiz
= َر ِبيRabbim
= ِب َك ْي ِد ِه َّنonların tuzaklarını
ع ِليم
َ =biliyor
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=قَا َلdedi
ْ خ..= َماdurumunuz neydi?
َطبُ ُك َّن
= ِإ ْذzaman
= َر َاو ْدت ُ َّنmurad almak istediğiniz
ف
ُ =يُوYusuf’un
َ س
نَ ْف ِس ِه..ع ْن
َ =nefsinden َ=قُ ْلنdediler ki
ِ َّ ِ =Allah için
اش
َ = َحhaşa ّٰلل
ع ِل ْمنَا
َ ..= َماbiz bilmiyoruz علَ ْي ِه
َ =onun
سوء
ُ ..= ِم ْنhiçbir kötülüğünü
ت
ِ َ=قَالdedi ُ= ْام َرأَتkarısı da
يز
ِ = ْالعَ ِزAziz’in َ= ْاْلنişte şimdi
ص
ْ = َحyerini buldu = ْال َح ُّقhak
َ ص َح
=أَنَاben
ُ= َر َاو ْدتُهmurad almak istemiştim
نَ ْف ِس ِه..ع ْن
َ =onun nefsinden
ُ= َو ِإنَّهşüphesiz o
َصا ِدقِين
َّ ال.. َ=لَ ِمنdoğrulardandır
..

..

..

..

..

..
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..

..
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..

Bunun arkasından da
halkın bol
yağmura
kavuşacağı,
üzümlerini
ve zeytinlerini sıkıp şıra ve yağ
elde edebilecekleri bereketli bir yıl
gelir.»
Kral «O
adamı bana
getiriniz»
dedi. Yusuf,
yanına gelen kralın
elçisine dedi ki;
«Efendinin
yanına dön
ve ellerini
yemek bıçakları ile
kesen kadınlara ilişkin olayın
içyüzünü
kendisine
sor. Gerçi
Rabbim, o
kadınların
bana kurdukları tuzağı iyi bilir.»
Kral, kadınlara «Yusuf´tan yatak yoldaşınız olmasını
istediğinizde neler oldu?» dedi.
Kadınlar
«Haşa Allah´a!
O´nun hiçbir
kötü davranışını görmedik» dediler. Bunun
üzerine
başbakanın
eşi dedi ki;
«Şimdi gerçek meydana çıktı,
Yusuf´u yatağıma ben
çağırmıştım, onun
söylediği
doğrudur.»

..
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= ٰذَ ِل َكbu (sözlerim)
= ِليَ ْعلَ َمbilmesi içindir =أَنِيbenim
ُأ َ ُخ ْنه,,=لَ ْمkendisine hainlik etmediğimi
ب
ِ = ِب ْالغَ ْيarkadan = َوأ َ َّنve muhakkak
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
يَ ْهدِي,,= َلbaşarıya ulaştırmayacağını
َ= َك ْيدtuzağını َ= ْالخَائِنِينhainlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ُ أُبَ ِر..= َو َماben temize çıkarmam
ئ
=نَ ْف ِسيnefsimi = ِإ َّنçünkü
س
َ =النَّ ْفnefis
ارة
َ = َْل َ َّمdaima emredicidir
وء
ُّ = ِبالkötülüğü = ِإ َّلhariç
ِ س
 َر ِح َم..= َماesirgediği = َربِيRabbimin
=إِ َّنşüphesiz = َر ِبيRabbim
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Bununla birlikte nefsimi
aklamak,
onu masum
göstermek
istemiyorum. Çünkü
Rabbimin
rahmeti ile
korudukları
dışındaki
tüm nefisler,
insanı ısrarla kötülüğe
kışkırtırlar.
Hiç şüphesiz Rabbim
affedicidir,
merhametlidir.

= َوقَا َلdedi ُ= ْال َم ِلكKral
بِ ِه,,=ائْتُونِيOnu bana getirin

Kral «Getirin o adamı
bana, onu
yakın çevreme ala-

..

..

..

..
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Böylece
Yusuf bilsin
ki, ona yokluğunda kalleşlik etmedim ve Allah, kalleşlerin kurdukları tuzakları başarıya erdirmez.

,,

,,

,,

az bir miktarın dışında,
silip süpürecek.
Ve bundan
sonra, halkın
bütün bu kıtlıktan, darlıktan kurtulacağı bir yıl
olacak, ve o
yıl insanlar
(eskiden olduğu gibi bol
bol zeytin ve
üzüm) sıkacaklar.
Ve (Yusuf'un
yorumu kendisine ulaşır
ulaşmaz)
Kral: Onu
bana getirin!
dedi. Ama
elçiler kendisine geldiğinde (Yusuf:) Efendinize gidin ve
ondan (önce)
ellerini kesen
kadınlar hakkındaki gerçeği (ortaya
çıkarmasını)
isteyin; çünkü, Rabbim
onların oyunlarını/tuzaklarını
bütün gerçeğiyle bilmektedir!
(Bunun üzerine Kral o
kadınları çağırtıp kendilerine:) Yusuf'un gönlünü çelmek isterken ne
sağlayacağınızı umuyordunuz? diye
sordu. Kadınlar: Allah
korusun, biz
o'ndan en
küçük bir kötülük görmedik! dediler.
(Ve) Yusuf'un ilk
efendisinin
hanımı: Artık
gerçek ortaya çıktı! diye
atıldı, Onun
gönlünü çelmek isteyen
bendim; o ise
hep özü sözü
doğru olan
kimselerdendi!
(Yusuf olup
biteni öğrendiğinde:
Amacım (eski efendimin,)
arkasından
kendisine
ihanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hazırladığı tuzakları
asla başarıya
ulaştırmadığını bilmesini
sağlamaktı
dedi,
yine de ben
kendimi bütünüyle temize çıkarmaya
çalışmıyorum; çünkü
Rabbimin
acıyıp esirgediği kimseler hariç, insanın kendi
benliği (de
onu) kötülüğe sürükle(yebili)r;
gerçekten de
benim Rabbim çok acıyıp esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır!
Ve Kral: Onu
bana getirin,
dedi, ki, kendime dost
edineyim. Ve

rür.

Sonra
bunun
ardından
öyle bir
yıl gelir ki
insanlar,
onda
yağmura
kavuşturulur ve
onda sıkıp sağarlar.
Hükümdar dedi
ki: Onu
bana getirin. Bunun üzerine ona
elçi gelince: Efendine dön
ve ellerini
kesen o
kadınların
zoru neydi kendisine sor.
Şüphesiz
ki benim
Rabbım,
onların
düzenini
bilir, dedi.

Dedi ki:
Yusuf´tan
kam almak istediğiniz
zaman ne
halde idiniz? Onlar dediler
ki: Haşa,
Allah için
biz onun
bir kötülüğünü
görmedik.
Aziz´in
karısı da
şöyle dedi: Şimdi
hak ortaya çıktı.
Onu kendime ben
ram etmek istedim. Ve
o, gerçekten sadıklardandır.

Bu; gıyabında
kendisine
gerçekten
hıyanet
etmediğimi, hainlerin hilesini Allah´ın başarıya erdirmeyeceğini,
onun da
bilmesi
içindi.
Ve ben,
nefsimi
temize
çıkarmam.
Çünkü
nefs var
şiddetiyle
kötülüğü
emredendir.
Meğer ki
Rabbımın
esirgediği
bir nefs
ola. Rabbım Gafur´dur,
Rahim´dir.
Hükümdar dedi
ki: Onu
bana getirin de ya-
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ُ صه
ْ =أ َ ْست َ ْخ ِلonu özel (dost) yapayım
= ِلنَ ْف ِسيkendime
ُ َكلَّ َمه,,=فَلَ َّماonunla konuşunca
=قَا َلdedi ki = ِإنَّ َكşüphesiz sen
= ْال َي ْو َمbugün =لَدَ ْينَاyanımızda
= َم ِكينmevki sahibisin
=أ َ ِمينgüvenilir(bir kimse)sin

yım» dedi.
Yusuf ile
konuşunca
da ona
«Bugün sen
artık bizim
yüksek
mevkili ve
güvenilir bir
adamımızsın» dedi.

o'nunla konuşunca,
(Kral:) Bundan böyle
yanımızda
kendisine
güven duyulan biri olarak
dedi, yüksek
bir yerin olacaktır!

nıma alayım.
Onunla
konuşunca da dedi ki: Sen,
bugün bizim yanımızda
önemli bir
mevki
sahibisin,
eminsin.

Yusuf, krala
«Beni ülkenin hazinelerini yönetmekle
görevlendir.
Çünkü ben
hazinelerinizi titizlikle
korurum ve
onların nasıl
yönetileceğini iyi bilirim.
Böylece
=böylece
Yusuf´un o
ülkedeki
=biz iktidar verdik
konumunu
sağlamlaş=Yusuf’a
tırdık, artık
,,
=o ülkede
o ülkenin dilediği yerin=konaklardı
=orada
de oturabilirdi. Biz
=yerde
=dilediği
rahmetimizi
dilediğimiz
=biz ulaştırırız
kimselere
sunarız ve
=rahmetimizi
=kimseye
iyi davranışlıları ödül=dilediğimiz
süz bırak,,
=zayi etmeyiz
=ecrini mayız.

(Yusuf:) Beni
ülkenin hazineleri üzerinde görevlendir(in) dedi, güvenilir,
bilgili bir
gözcü, bir
koruyucu
olacağımdan
emin olabilirsin(iz).

Dedi ki:
Beni
memleketin hazineleri
üzerine
tayin et.
Çünkü
ben, onları iyi korurum, bilirim.

İşte böyle
emin bir yer
sağladık Yusuf'a (o) ülkede; öyle ki,
dilediği yerde
konaklayabilir/dilediği
şeyi yapabilirdi. Biz
rahmetimizi
dilediğimize
nasip ederiz,
ama iyilik
yapanların
hak ettiği
karşılığı
vermekten
de geri durmayız.

İşte böylece Yusuf´u yeryüzünde
yerleştirdik. Nereyi isterse orada
konaklardı. Rahmetimizi,
istediğimize veririz. Ve ihsan edenlerin ecrini zayi
etmeyiz.

Ama imana
erişenlerin ve
Bize karşı
sorumluluk
bilinci taşıyanların gözünde ahiret
mükafatı (bu
dünyada elde edilebilecek karşılıklardan) daha
değerli/daha
yararlıdır.
(Yıllar sonra)
Yusuf'un
kardeşleri
(Mısır'a) geldiler ve o'nun
huzuruna
çıktılar; o
hemen tanıdı
onları; ama
berikiler o'nu
tanımadılar.

Ama ahiret mükafaatı,
iman edip
de takvada daim
olanlar
için daha
hayırlıdır.
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,,
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=قَا َلdedi اجعَ ْل ِني
ْ =beni tayin et
علَ ٰى
َ =üstüne =خَزَ ائِ ِنhazineleri
ض
ِ = ْاْل َ ْرülkenin = ِإنِيçünkü ben
= َح ِفيظiyi korur ع ِليم
َ =iyi bilirim
..

..

..

..

..
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َو َك ٰذَ ِل َك
َم َّكنَّا
ف
ُ ِليُو
َ س
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
ُ يَتَبَ َّوأ
ِم ْن َها
ُ َحي
ْث
َيشَا ُء
يب
ُ ص
ِ ُن
بِ َر ْح َم ِتنَا
َم ْن
نَشَا ُء
ضي ُع
أ َ ْج َر
ِ َُو َل ن
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananların
,,
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= َو َْل َ ْج ُرelbette ödülü = ْاْل ِخ َر ِةahiret
= َخيْرdaha hayırlıdır
آ َمنُوا.. َ= ِللَّذِينinananlar için
َ َيتَّقُون..= َو َكانُواve korunanlar için

Ama iman
edip kötülükten sakınanlar için
ahiret ödülü
daha hayırlıdır.

= َو َجا َءgeldiler ُ =إِ ْخ َوةkardeşleri
ف
ُ =يُوYusuf’un =فَدَ َخلُواgirdiler
َ س
علَ ْي ِه
َ =onun yanına
=فَ َع َرفَ ُه ْمo onları tanıdı
= َو ُه ْمfakat onlar ُ=لَهonu
َ= ُم ْن ِك ُرونtanımıyorlardı

Bir gün Yusuf´un kardeşleri gelip
yanına girdiler. Yusuf
onları hemen tanıdı,
fakat onlar
onu tanımamışlardı.
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 َج َّهزَ ُه ْم..= َولَ َّماhazırlatınca
از ِه ْم
ِ = ِب َج َهonların yüklerini
=قَا َلdedi ki =ائْتُو ِنيbana getirin
=بِأَخkardeşinizi =لَ ُك ْمsizin
أَبِي ُك ْم..= ِم ْنbabanızdan olan
َت َ َر ْون..=أ َ َلgörüyorsunuz ya =أَنِيben
=أُوفِيtam yapıyorum = ْال َك ْي َلölçüyü
= َوأَنَاve ben = َخي ُْرen iyisiyim
َ= ْال ُم ْن ِزلِينkonukseverlerin

Yusuf, kardeşlerinin
zahire yüklerini hazırlatınca onlara dedi ki;
«Babadan
kardeşinizi
bana getiriniz. Görüyorsunuz
ya, zahirenizi tastamam ölçerek veriyorum ve konukseverlerin de en
iyisiyim.»
Ama eğer
=eğer
babadan
kardeşinizi
,, =bana getirmezseniz
bana getirmezseniz,
=onu
=artık yoktur
artık size
=ölçecek bir şey
=size
erzak yok,
bir daha
=benim yanımda
semtime
yaklaşma,,
=(Bir daha) bana yaklaşma yınız.
yın

Ve onların
yüklerini yüklettikten sonra, kendilerine: (Bir dahaki gelişinizde) o bababir kardeşinizi de getirin bana.
Görmüyor
musunuz,
tartıyı tam
tuttum ve (size karşı) son
derece iyi bir
konukseverlik gösterdim.

=قَالُواdediler ki
ُسنُ َرا ِود
َ =istemeğe çalışacağız
ُع ْنه
َ =onu ُ =أ َ َباهbabasından
َلَفَا ِعلُون..= َوإِنَّاmutlaka yapacağız

Onu getirmek için babasını razı
etmeye çalışacağız, diye
karşılık verdiler, ve herhalde, bunu
ne yapıp yapıp başaracağız!
(Bu arada
Yusuf) hizmetçilerine:
Onların bedel olarak
getirdiklerini
de denklerine yerleştirin
ki, evlerine
vardıklarında
bunu fark
eder de belki
daha istekli
olarak dönerler dedi.

..

..

..

..
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فَإ ِ ْن
لَ ْم تَأْتُونِي
بِ ِه
فَ ََل
َك ْي َل
ِع ْندِي
ُون
ِ َو َل ت َ ْق َرب
,,

,,

,,
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لَ ُك ْم

,,
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Yusuf´un
kardeşleri
«Babasından onun
için izin koparmaya
çalışacağız,
herhalde
bunu başarırız» dediler.
Yusuf ya=dedi ki
=uşaklarına
nında çalışan işçilere
=koyun
dedi ki;
«Bunların
=onların sermayelerini
verdikleri
=içine
=yüklerinin
zahire bedelini yükle=belki onlar
rine koyunuz, evleri=bunun farkına varırlar
ne varınca
herhalde
=zaman
=döndükleri
onu farke,,
=ailelerine
=belki de derler de bir
daha gelirler.»
=geri dönerler
..

..

..
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َوقَا َل
ِل ِفتْ َيا ِن ِه
اجعَلُوا
ْ
عت َ ُه ْم
َ ِب
َ ضا
فِي
ِر َحا ِل ِه ْم
لَعَلَّ ُه ْم
يَ ْع ِرفُو َن َها
ِإذَا
ا ْنقَلَبُوا
ِإلَ ٰى أ َ ْه ِل ِه ْم
لَ َعلَّ ُه ْم
َيَ ْر ِجعُون
,,

İbn Kesir

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Yusuf´un
kardeşleri
gelip yanına girdiler. Onları
tanıdı,
ama onlar
kendisini
tanımıyorlardı.

Onların
yüklerini
hazırlatınca dedi
ki: Bana
baba bir
kardeşinizi getirin. Görmüyormusunuz
ki ben,
ölçüyü
tam ölçüyorum ve
ben, konukseverlerin en
iyisiyim.
Ama eğer
Eğer onu
kardeşinizi bana gebana getir- tirmezsemezseniz o niz; benzaman ben- den bir
den ne bir
ölçek daölçek olsun hi ala(zahire) bek- mazsınız
leyin, ne de ve bir dayanıma yak- ha bana
laşın!
yaklaşmayın.
Dediler ki:
Onu babasından
istemeye
çalışırız
ve herhalde bunu yaparız.
Yusuf
uşaklarına dedi
ki: Karşılık olarak
getirdiklerini de
yüklerinin
içine koyun. Olur
ki ailelerine dönünce
bunu anlarlar da
geri dönerler.
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Yusuf´un
 َر َجعُوا..=فَلَ َّماdöndüklerinde
kardeşleri
أ َ ِبي ِه ْم..= ِإلَ ٰىbabalarına =قَالُواdediler ki babalarının
yanına döَ
أبَانَا..=يَاEy babamız = ُمنِ َعmen edildi nünce dediler ki; «Ey
babamız,
= ِمنَّاbizden = ْال َك ْي ُلölçü
erzak al=فَأ َ ْر ِس ْلgönder de
mamız yasaklandı,
= َم َعنَاbizimle beraber
kardeşimizi
bir=أَخَانَاkardeşimizi =نَ ْكتَ ْلölç(üp al)alım bizimle
likte gönder
ki, erzak
= َو ِإنَّاbiz ُ =لَهonu
alabilelim,
ُ =لَ َحا ِفmutlaka koruruz
biz onu keَظون
sinlikle ko..

..

..

..

..

..

..

..

ruruz.»
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=قَا َلdedi ki
آ َمنُ ُك ْم,,=ه َْلsize güveneyim mi?
علَ ْي ِه
َ =onun hakkında = ِإ َّلancak
= َك َماgibi =أ َ ِم ْنت ُ ُك ْمsize güvendiğim
أ َ ِخي ِه,,علَ ٰى
َ =kardeşi için
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce ُاّٰلل
َّ َ=فAllah’tır
ً = َحا ِفkoruyan
= َخيْرen iyi ظا
= َو ُه َوve O =أ َ ْر َح ُمen merhametlisidir
َاح ِمين
ِ الر
َّ =merhametlilerin

Babaları
Yakub dedi
ki; «Daha
önce kardeşi konusunda size
duyduğum
güvenin aynısını şimdi
de onun
hakkında mı
size duyayım? En iyi
koruyucu
Allah´dır. O
merhametlilerin merhametlisidir.»

فَت َ ُحوا..= َولَ َّماaçtıklarında
ع ُه ْم
َ = َمتَاzahire yüklerini
= َو َجدُواbuldular
عت َ ُه ْم
َ ِ=بsermayelerini
َ ضا
ْ = ُردgeri verilmiş = ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine
َّت
=قَالُواdediler ki أ َ َبانَا..= َياEy babamız
نَ ْب ِغي..= َماdaha ne istiyoruz? = ٰ َه ِذ ِهişte
عتُنَا
َ ِ=بsermayemiz
َ ضا
ْ = ُردgeri verilmiş = ِإلَ ْينَاbize
َّت
ير
ُ = َون َِمyine yiyecek getiririz
ُ َ= َون َْحفkoruruz
=أ َ ْهلَنَاailemize ظ
=أَخَانَاkardeşimizi ُ= َون َْزدَادfazla alırız
= َك ْي َلyükü de = َب ِعيرbir deve
= ٰذَ ِل َكbu = َكيْلbir ölçüdür =يَ ِسيرaz

Zahire yüklerini açıp
da ödemiş
oldukları
bedelin
kendilerine
geri verildiğini gördüklerinde dediler ki; «Ey
babamız,
senden
yanlış birşey istemiyoruz. İşte
ödemiş olduğumuz
bedel bize
geri verilmiş. Ailemize erzak
getiririz,
kardeşimizi
koruruz,
böylece bir
deve yükü
daha fazla
zahiremiz
olur. Bunu
sağlamak
kolay bir iştir artık.»

=قَا َلdedi ki
ُ أ ُ ْر ِسلَه,,=لَ ْنonu asla göndermem
= َم َع ُك ْمsizinle
ون
ِ ُ تُؤْ ت,,= َحت َّ ٰىsiz bana vermeden
= َم ْوثِقًاsağlam bir söz
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah adına
=لَتَأْتُنَّ ِنيbana getireceğinize = ِب ِهonu
=إِ َّلdışında
َ يُ َحا,,=أ َ ْنkuşatılıp engellenmeniz
بِ ُك ْم,,ط
=فَلَ َّماne zaman ki ُ=آت َ ْوهverdiler
= َم ْوثِقَ ُه ْمsözlerini =قَا َلdedi
َّ =Allah
ُاّٰلل
نَقُو ُل,, َما,,علَ ٰى
َ =söylediğimize
= َو ِكيلvekildir

Babaları
«Hep birlikte ölüm
çemberine
düşmeniz
ihtimali dışında, onu
kesinlikle
geri getireceğinize
ilişkin bana
Allah adına
sağlam bir
güvence,
bağlayıcı bir
söz vermedikçe onu
sizinle birlikte göndermem» dedi.
Oğullarının
istediği güvenceyi
vermeleri
üzerine dedi
ki; «Bu söylediklerimize Allah vekildir.»
Yavrularım,
şehre aynı
kapıdan
girmeyiniz,
değişik kapılardan giriniz. Gerçi
ben Allah´ın
size ilişkin
hiçbir ön kararını başınızdan savamam.
Egemenlik
sadece Allah´ın tekelindedir.
Ben yalnız
O´na güveniyorum.
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= َوقَا َلve dedi ki ي
َّ ِبَن..=يَاoğullarım
ت َ ْد ُخلُوا..= َلgirmeyin
 َباب..= ِم ْنkapıdan احد
ِ = َوbir
= َوا ْد ُخلُواgirin
أَب َْواب..= ِم ْنkapılardan
= ُمتَفَ ِرقَةayrı ayrı
أ ُ ْغنِي..= َو َماsavamam ع ْن ُك ْم
َ =sizden
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan gelecek
ش ْيء
َ ..= ِم ْنhiçbir şeyi
 ْال ُح ْك ُم..= ِإ ِنHüküm = ِإ َّلyalnız
..

..

..

..

..

..
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Ve böylece
babalarının
yanına döndüklerinde,
(Yusuf'un
kardeşleri,)
Ey babamız!
dediler,
(Bünyamin'i
yanımızda
götürmedikçe) artık bize
bir ölçek bile
zahire verilmeyecek;
bunun için
kardeşimizi
bizimle gönder ki (bize
yetecek) tartıda (zahire)
alabilelim; bu
arada onu
elbette koruyup gözeteceğiz!
(Yakub:) Daha önce kardeşinizi nasıl
size emanet
ettiysem onu
da aynı şekilde size
emanet edeyim, öyle mi?
Oysa, Allah
koruyup gözetici olarak
(sizden) elbette daha
iyi/daha üstündür; çünkü O acıyıp
esirgeyenlerin en üstünü, en yücesidir!
Ve neden
sonra, denkleri çözdüklerinde, (takas
için götürdükleri) malların kendilerine iade
edilmiş olduğunu gördüler; Ey babamız! dediler, Başka ne
isteyebiliriz?
İşte kendi
mallarımız,
olduğu gibi
bize bırakılmış! (Eğer
Bünyamin'in
bizimle gelmesine izin
verirsen) bu
mallarla ailemize (yeniden) erzak
getirebilir,
kardeşimizi
de (iyi) koruyup gözetir
ve (böylece)
birer deve
yükü zahire
fazladan elde
etmiş oluruz.
Zaten bu (ilk
seferde getirdiğimiz)
tartıca pek
az sayılır.
(Yakub,) Hepiniz (ölümle)
kuşatılıp kıstırılmadıkça
dedi, onu
bana geri getireceğinize
dair bana Allah huzurunda yeminle
söz verinceye kadar onu
sizinle göndermeyeceğim! Ve yeminle söz
verdiklerinde
de, (Bu) konuştuklarımıza Allah şahittir! dedi.

Babalarına döndüklerinde dediler
ki: Ey babamız;
artık bize
zahire verilmeyecek. Kardeşimizi
bizimle
beraber
gönder
de zahiremizi
alalım.
Biz herhalde onu
koruruz.

Ve Oğullarım! diye ekledi, (Şehre)
hepiniz tek
bir kapıdan
girmeyin; her
biriniz ayrı
ayrı kapılardan girin.
Bununla beraber (eğer
başınıza yine
de bir hal gelirse, bilin ki)
Allah'a karşı
sizin için
elimden bir
şey gelmez:
çünkü hüküm
yalnızca Al-

Ve dedi
ki: Oğullarım, hepiniz bir
kapıdan
girmeyin,
ayrı ayrı
kapılardan girin.
Bununla
beraber,
Allah katında size
bir faydam olmaz. Hüküm ancak Allah´ındır.
Ben,

Dedi ki:
Daha önce kardeşinizi size
ne kadar
inandıysam, bunu da ancak o kadar inanırım. Ama
Allah, koruyucuların en hayırlısıdır
ve o,
merhametlilerin
en merhametlisidir.
Yüklerini
açyıkları
vakit;
karşılık
olarak götürdüklerinin kendilerine
iade
edilmiş
olduğunu
gördüler.
Dediler ki:
Ey babamız,
daha ne
isteriz, işte mallarımız da
bize geri
verilmiş,
onunla ailemize yine zahire
getiririz.
Kardeşimizi koruruz ve bir
deve yükü zahire
artırırız.
Esasen
bu, az bir
ölçektir.

Dedi ki:
Etrafınız
kuşatılmadıkça
muhakkak bana
getireceğinize
dair Allah´a karşı sağlam
bir söz
vermezseniz,
onu sizinle asla
göndermem. Artık onlar
söz verince: Allah söylediklerinize Vekil´dir,
dedi.
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ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır ع َل ْي ِه
َ =O’na
ُ=ت َ َو َّك ْلتben tevekkül ettim
علَ ْي ِه
َ = َوO’na
=فَ ْليَت َ َو َّك ِلtevekkül etsinler
َ= ْال ُمت َ َو ِكلُونtevekkül edenler
..

Tüm dayanak arayanlar da yalnız
O´na güvenmelidirler.

..

..

..
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lah'a aittir.
Ben O'na
güven duyuyorum. Ve
(O'nun varlığına) inananlar da yalnız
O'na güvensinler!

İbn Kesir

O´na tevekkül ettim. Tevekkül
edenler
de yalnız
O´na tevekkül etsinler.

Yusuf´un
Ama onlar Babalarıدَ َخلُوا,,= َولَ َّماgirdiler
kardeşleri (Yusuf'un bu- nın kendiُ  َحي,,= ِم ْنyerden =أ َ َم َر ُه ْمemrettiği babalarının lunduğu şeh- lerine emْث
direktifi uya- re) her ne
rettiği
rınca şehre kadar baba- yerden
ُ=أَبُوه ْمbabalarının
girdiler.
larının tali- girdiler.
يُ ْغنِي,, َ َكان,,(= َماgerçi) bu savamazdı Gerçi bu matına uy- Bu, Allah
önlem, Al- gun olarak katında
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
lah´ın onla- girdilerse de, onlara bir
ra ilişkin
bunun Alfayda
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan gelecek
hiçbir ön ka- lah'ın takdiri- sağlabaşla- ne karşı on- mazdı.
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنhiçbir şeyi =إِ َّلama sadece rarını
rından sa- lara bir yararı Ancak
ً= َحا َجةbir dileği نَ ْف ِس,,=فِيiçindeki vacak de- olmadı; yal- Ya´kub
ğildi. Sade- nızca, Yaiçindeki
ce
Yakub,
kub'un,
dileği
ُ
َ
وب
ق
ع
ي
=Yakub
َا
ه
ا
ض
ق
=açığa
çıkardı
َ
َ َْ
içinden ge- (oğullarını
meydana
len bir gö- korumak yö- çıkarmış
ُ= َوإِنَّهşüphesiz O =لَذُوsahibi idi
rev duygu- nünde) duy- oldu. O,
= ِع ْلمbilgi = ِل َماötürü
sunun ge- duğu arzu- şüphe
reğini yerine nun bir ifa- yok ki
ُعلَّ ْمنَاه
َ =ona öğrettiğimizden
getirmişti. desiydi bu. kendisine
Onun bu
Çünkü, o
öğrettiğiٰ
= َولَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َرçoğu
meseleye kendisine öğ- miz için
ilişkin, tara- rettiklerimiz ilim sahibi
اس
ِ َّ=النinsanların
fımızdan
sayesinde, idi, ama
kendisine
(her zaman insanların
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

öğretilmiş
bilgisi vardı.
Fakat insanların çoğu bu meseleye ilişkin gerçeği
bilmezler.
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دَ َخلُوا..= َولَ َّماgirince علَ ٰى
َ =huzuruna
ف
ُ =يُوYusuf’un = َآو ٰىaldı
َ س
=إِلَ ْي ِهyanına ُ =أَخَاهkardeşini
=قَا َلdedi = ِإنِيgerçekten ben
=أَنَاben وك
َ =أ َ ُخsenin kardeşinim
س
ْ ت َ ْبت َ ِئ..=فَ ََلüzülme
َيَ ْع َملُون.. َكانُوا..=بِ َماonların yaptıkların
..

..

..

..

a
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 َج َّهزَ ُه ْم,,=فَلَ َّماhazırlatırken
از ِه ْم
ِ = ِب َج َهonların yüklerini
= َج َع َلkoydu َالسقَايَة
ِ =su tasını
 َر ْح ِل,,=فِيyükünün içine
=أ َ ِخي ِهkardeşinin =ث ُ َّمsonra
َ=أَذَّنseslendi = ُم َؤذِنbir tellal
ير
ُ  ْال ِع,,=أَيَّت ُ َهاEy kervan =إِنَّ ُك ْمsiz
َارقُون
َ َ=لhırsızsınız
ِ س
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=قَالُواdediler ki = َوأ َ ْق َبلُواdönerek
علَ ْي ِه ْم
َ =bunlara
َت َ ْف ِقد ُون..= َماذَاne kaybettiniz?
..

Yusuf´un
kardeşleri,
görevlilere
dönerek
«Ne kaybettiniz?» dediler.
Görevliler=dediler ki
=kaybettik
den biri dedi
ki; «Ölçü
=su tasını
=Kralın
kabı olarak
kullanılan
,,
=getirene
=onu
kralın su ta=yükü (mükâfat) var
sını kaybettik. Onu geri
=bir deve
=ve ben
=buna getirene
ödül olarak
=kefilim
bir deve yükü zahire
verilecek
buna ben
kefilim.»
Yusuf´un
=dediler
=Allah’a and olsun
kardeşleri
«Allah aşkı..
=siz de bilmişsinizdir ki
na, siz de
biliyorsunuz
.. =biz gelmedik
ki, biz bu
=bozgunculuk yapmak için
ülkeye kargaşa çıkar..
=bu yere
=ve değiliz mak için
gelmedik,
..
=biz hırsız
biz hırsız
değiliz» dediler.
..

..
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قَالُوا
ع
َ ص َوا
ُ
َو ِل َم ْن َجا َء
ِح ْم ُل
بَ ِعير
زَ ِعيم
,,

..

ُنَ ْف ِقد
ْال َم ِل ِك
بِ ِه

,,

,,

,,

,,

َوأَنَا

,,
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Yakub´un
oğulları,
Yusuf´un
yanına girdiklerinde o
öz kardeşini
bağrına basarak «Ben
senin öz
kardeşinim,
onların yaptıkları kötülüklerden
ötürü sakın
tasalanma»
dedi.
Yusuf, kardeşlerinin
zahire yüklerini hazırlatırken, ölçü kabı olarak kullanılan su tasını
öz kardeşinin yüküne
koydurdu.
Arkasından
bir görevli:
«Ey yolcular
kafilesi, sizler hırsızsınız» diye
seslendi.

ِ َّ َ ت
اّٰلل
قَالُوا
ع ِل ْمت ُ ْم
َ لَقَ ْد
َما ِجئْنَا
َِلنُ ْف ِسد
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
َارقِين
َ ُكنَّا
ِ س
..

..

بِ ِه

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

َو َما

..

..
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=قَالُواdediler =فَ َماnedir?
ُ= َجزَ ا ُؤهcezası =إِ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َ= َكا ِذ ِبينyalancı
,,

=قَالُواdediler ُ= َجزَ ا ُؤهcezası
= َم ْنkimin َ= ُو ِجدbulunursa
..

Görevliler;
«Peki eğer
yalan söylüyorsanız,
size göre
hırsızlığın
cezası nedir?» dediler.
Yusuf´un
kardeşleri
«Hırsızlığın
cezası, tası
yükünde

Allah'ın hükmünün geçerli olduğuna dair) yeterli bir bilgiye sahipti;
ama insanların çoğu (bunu böyle)
bilmezler.
Ve Yusuf'un
yanına vardıklarında,
(Yusuf) kardeşi (Bünyamin)i bağrına bastı ve
ona (gizlice):
Ben senin
kardeşinim,
artık onların
geçmişte
yaptıklarına
üzülme! dedi.

çoğu bilmezler.

Ve (sonra)
onların yüklerini yükletirken
(Kral'ın) su
kabını (küçük) kardeşinin denkleri
arasına koydurttu. Ve
(böylece onlar, bundan
habersiz, şehirden ayrılırken) bir çığırtkan: Ey
kervancılar!
diye bağırdı,
Meğer ne
hırsızlarmışsınız siz!
Çığırtkana ve
onunla beraber olanlara
dönerek:
Nedir kaybettiğiniz? diye
sordular.
Kral'ın su
kupasını
kaybettik diye karşılık
verdiler, Onu
kim bulursa,
(ödül olarak)
kendisine bir
deve yükü
(zahire) verilecek! Buna
ben kefilim!
diye ekledi
(çığırtkan).

Onların
yüklerini
yüklettiğinde su
kabını öz
kardeşinin yüküne koydurdu.
Sonra bir
münadi:
Ey kafile;
siz gerçekten
hırsızlarsınız, diye bağırdı.

(Kardeşleri)
Allah şahittir,
siz de çok iyi
biliyorsunuz
ki dediler, bu
ülkeye kötü
işler yapıp
bozgunculuk
çıkarmak için
gelmedik biz;
hırsızlık
yapmış da
değiliz!

(Mısırlılar:)
Peki, eğer
yalan söylüyorsanız, bu
(yaptığınızın)
cezası nedir?
dediler.

Dediler ki:
Allah´a
yemin
ederiz,
siz de öğrendiniz
ki biz,
yeryüzünde fesad çıkarmak
için gelmedik. Ve
biz hırsızlar da olmadık.
Eğer yalancılar
iseniz;
bunun
cezası
nedir?
dediler.

Bunun cezası: diye cevap verdi
(Yakub'un
oğulları),

Dediler ki:
Bunun
cezası,
yükünde
bulunan

Yusuf´un
yanına girince; o,
kardeşini
yanına
aldı ve:
Ben senin
kardeşinim, onların yapmış olduklarına
artık
üzülme,
dedi.

Onlara
döndüler
ve: Ne
kaybettiniz? dediler.
Dediler ki:
Hükümdarın su
kabını
kaybettik,
onu getirene de
bir deve
yükü var.
Ben de
buna kefilim.
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 َر ْح ِل ِه..=فِيyükünde =فَ ُه َوişte o
ُ= َجزَ ا ُؤهonun karşılığıdır
= َك ٰذَ ِل َكböylece
=ن َْج ِزيbiz cezalandırırız
َّ =haksızları
َالظا ِل ِمين

bulduğunuz
kimsenin
karşılık olarak tutulmasıdır. Biz
zalimleri
böyle cezalandırırız»
dediler.

َ (=فَ َبدَأaramağa) başladı
=بِأ َ ْو ِع َي ِت ِه ْمonların yüklerini =قَ ْب َلönce
اء
ِ ع
َ = ِوyükünden =أ َ ِخي ِهkardeşinin
=ث ُ َّمsonra (=ا ْست َ ْخ َر َج َهاtası) çıkardı
اء
ِ ع
َ  ِو,,= ِم ْنyükünden
=أ َ ِخي ِهkardeşinin = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
= ِك ْدنَاbir çare öğrettik
ف
ُ = ِليُوYusuf’a
َ س
َ ِليَأ ْ ُخذ,, َ َكان,,= َماyoksa alamazdı
ُ =أَخَاهkardeşini
ِين
ِ د,,= ِفيdini(kanunu)na göre
= ْال َم ِل ِكkralın =إِ َّلhariç =أ َ ْنeğer
=يَشَا َءdilemesi ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=ن َْرفَ ُعbiz yükseltiriz
=دَ َر َجاتderecelerle
نَشَا ُء,,= َم ْنdilediğimizi
َ= َوفَ ْوقüstünde = ُك ِلher
=ذِيsahibinin = ِع ْلمbilgi
ع ِليم
َ =daha bir bilen vardır

Yusuf, öz
kardeşinin
valizinden
önce üvey
kardeşlerinin valizlerini aradı,
sonra tası
öz kardeşinin valizinden çıkardı.
Biz Yusuf´a
böyle bir
plana başvurmayı ilham ettik.
Çünkü kralın yasalarına göre
kardeşini
alıkoyamazdı. Meğer ki, Allah
bu alıkonmayı dilemiş olsun.
Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini
yükseltiriz.
Her bilenden daha
üstün bir
bilgin vardır.

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,
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Yakub´un
=قَالُواdediler ki =إِ ْنeğer
oğulları;
«Bu karde=يَس ِْر ْقçaldıysa ْ=فَقَدelbette
şimiz hırsızَ
lık yaptı ise
=çalmıştı
خ
أ
=kardeşi
de
َس َرق
َ
daha önce
ُ=لَهonun قَ ْب ُل..= ِم ْنbundan önce
de onun öz
kardeşi hırس َّرهَا
ُ =يُوYusuf sızlık yapُ س
َ َ =فَأbunu sakladı ف
dediنَ ْف ِس ِه..=فِيiçinde يُ ْب ِدهَا..= َولَ ْمaçmadı mıştı»
ler. Yusuf
kardeşleri=لَ ُه ْمonlara =قَا َلdedi =أ َ ْنت ُ ْمsiz
nin bu iftirasını duyً
َ
=شَرfena = َمكاناdurumdasınız
mazlıktan
َ
geldi, onu
َ
َّ = َوAllah =أ ْعل ُمçok iyi biliyor
ُاّٰلل
yüzlerine
vurmadı.
َ
ت
..
ا
م
ب
=sizin
anlattığınızın
içyüzün
َصفُون
ِ َِ
..

..

..

..

..

..

..

..

ü
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İçinden
«Asıl kötü
durumda
olan sizlersiniz, Allah
sizin uydurma sözlerinizin içyüzünü herkesten iyi
bilir» dedi.
Yakub´un
=dediler ki
oğulları dediler ki; «Ey
,,
,, =Ey vezir
vezir, bu
kardeşimi=onun var
=babası
zin ileri de=bir ihtiyar
=büyük
recede yaşlanmış, ihti=al
=(bizden) birimizi
yar bir babası var.
=onun yerine
=doğrusu biz
Onun yerine
içimizden
=seni görüyoruz
birini alıkoy.
Görüyoruz
,,
=iyilik edenlerden
ki, sen iyiliksever bir
adamsın.»
Yusuf «Ça=dedi
=sığınırız
=Allah’a
lınan eşyamızı vali.. =almaktan
=başkasını
zinde bulduğumuz
=kimseden
=bulduğumuz
kimseden
başkasını
=eşyamızı
=yanında
alıkoymak=yoksa biz
tan Allah´a
sığınırız.
.. =zulmedenler oluruz
Yoksa zalimlik etmiş
oluruz» dedi.

قَالُوا
ُ يَا أَيُّ َها ْال َع ِز
يز ِإنَّإ ِ َّن
ُلَه
أَبًا
ش ْي ًخا
يرا
َ
ً َك ِب
أ َ َحدَنَا فَ ُخ ْذ
َُم َكانَه
ِإنَّا
اك
َ ن ََر
َِمنَ ْال ُم ْح ِسنِين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

(kupa) kimin
denkleri arasından çıkarsa (yaptığının) ceza(sı)
olarak tutsak
edilir! (Bu
suçu işleyen)
zalimleri biz
işte böyle
cezalandırırız.
Bunun üzerine (kovuşturma için
Yusuf'un yanına getirildiler,) Yusuf,
arama işine
küçük kardeşi (Bünyamin)in yükünden önce
üvey kardeşlerinin yüklerinden başladı; ve sonunda kupayı (küçük)
kardeşinin
yükünde bulup çıkardı.
Yusuf(un dileğine erişmesi) için Biz
olayları işte
böyle düzenledik; Allah
(böyle) dilemeseydi,
Kral'ın yasalarına göre,
(Yusuf) kardeşini (başka
türlü) alıkoyamazdı. Biz
dilediğimiz
kimseyi (bilgice) yüksek
düzeylere çıkarırız, fakat
her bilgi sahibinin üstünde her
şeyi bilen
(Allah) vardır.
(Kral'ın kupası Bünyamin'in denginden çıkar
çıkmaz öteki
kardeşler:)
Eğer o çaldıysa ne ala,
çünkü bir
zamanlar
onun kardeşi
de hırsızlık
yapardı! Bu
durum karşısında Yusuf,
düşüncelerini
onlara belli
etmeksizin,
kendi kendine: Sizin durumunuz çok
kötü; Allah
ne söylediğinizi olduğu
gibi biliyor
dedi.

kimsenin
kendisidir. İşte o
kimse
bunun
cezasıdır.
Biz zalimleri böyle
cezalandırırız.

Ey soylu kişi!
dediler, onun
çok yaşlı bir
babası var;
bu yüzden
onun yerine
bizden birini
yanında alıkoy. Doğrusu
sen, görüyoruz ki, iyilik
sever birisin!

Dediler ki:
Ey Aziz,
gerçekten
bunun ihtiyar bir
babası
var, onun
yerine
bizden birini al.
Doğrusu
biz seni
ihsan
edenlerden görüyoruz.

Yitiğimizi yanında bulduğumuz kişiden başkasını alıkoymaktan Allah'a
sığınırız;
çünkü o zaman, şüphesiz, zalimlerden olurduk!
diye cevap
verdi.

Dedi ki:
Eşyamızı
yanında
bulduğumuz kimseden
başkasını
yakalamaktan
Allah´a
sığınırız.
Çünkü
biz, o
zaman
zalimlerden oluruz.
Ondan
ümitlerini
kesince;
fısıldaşarak bir
yana çekildiler.
Büyükleri
dedi ki:
Bilmiyor
musunuz
ki, babanız sizden Allah
adına bir
söz al-

,,

,,
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ََمعَاذ
ِاّٰلل
قَا َل
َّ
َأ َ ْن نَأ ْ ُخذ
إِ َّل
َم ْن
َو َج ْدنَا
عنَا
ُِع ْندَه
َ َمتَا
إِنَّا
َ َِإذًا ل
َظا ِل ُمون
..

..

..
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سوا
ُ َ سواا ْستَيْأ
ُ َ =فَلَ َّماا ْستَيْأumudu kesin Yakub´un
oğulları Yusuf´tan
ْ
ce ُ= ِمنهondan
umut kesince, aralaصوا
ُ َ(= َخلbir kenara) çekildiler
rında ko=ن َِجيًّاaralarında konuşmak üzere
nuşmak
üzere bir
=قَا َلdedi ki ير ُه ْم
ُ = َك ِبbüyükleri
kenara çeEn
ت َ ْعلَ ُمواأَنَّأ َ َّن,,=أَلَ ْمbilmiyor musunuz? kildiler.
büyükleri
ki;
=أَبَا ُك ْمbabanızın َأ َ َخذ,,=قَ ْدaldığını dedi
«Babanızın
Allah adına
علَ ْي ُك ْم
َ =sizden = َم ْوثِقًاkesin söz
sizden bağ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

layıcı bir

İbn Kesir

Böylece, ondan ümitlerini
kesince,
(aralarında
konuyu) görüşmek üzere bir kenara
çekildiler. En
büyükleri:
Babanızın
sizden, Allah'ı şahit tutarak söz aldığını ve ayrıca bundan
önce Yusuf

Bunun
üzerine
kardeşinin kablarından
evvel onlarınkini
aramaya
başladı.
Sonra
onu kardeşinin
kabından
çıkardı.
İşte Biz,
Yusuf için
böyle bir
tedbir kullandık.
Yoksa o
hükümdarın dinine
göre;
kardeşini
tutabilecek değildi. Meğer ki Allah dileye. Dilediğimizi
derecelerle yükseltiriz.
Ve her
bilgi sahibinin üstünde bir
bilen vardır.

Dediler ki:
O çalmışsa, daha
evvel
onun bir
kardeşi
de çalmıştı. Yusuf bunu
içinde
gizledi,
onlara
açılmadı.
Sizin durumunuz
daha kötüdür. Allah sizin
anlatmakta olduğunuzu
en iyi bilendir,
dedi.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah adına
قَ ْب ُل,,= َو ِم ْنve daha önce de
ْ فَ َّر,,= َماişlediğiniz kusuru
طت ُ ْم
ف
ُ يُو,,=فِيYusuf hakkında
َ س
أَب َْر َح,,=فَلَ ْنayrılmayacağım
ض
َ = ْاْل َ ْرbu yerden = َحت َّ ٰىkadar
َ=يَأْذَنizin verinceye = ِليbana
=أ َ ِبيbabam =أ َ ْوyahut
= َي ْح ُك َمhükmedinceye ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِليbenim için = َو ُه َوO
= َخي ُْرen iyisidir
َ= ْال َحا ِك ِمينhükmedenlerin

güvence aldığını ve
daha önceki
Yusuf´a ilişkin ihmalinizi bilmiyor
musunuz?
Bu yüzden
babam bana izin vermedikçe ya
da hüküm
verenlerin
en hayırlısı
olan Allah,
hakkımda
bir hüküm
vermedikçe
buradan ileriye adım
atmam!»

konusunda
nasıl güven
kırıcı davrandığınızı
hatırlamıyor
musunuz?
dedi, Bunun
için ben artık,
babam bana
izin verinceye kadar bu
ülkeden ayrılmayacağım; yahut
Allah lehimde bir hüküm
verinceye
kadar. Çünkü
O hükmedenlerin en
iyisidir.

ار ِجعُوا
ْ =dönün
أ َ ِبي ُك ْم..= ِإلَ ٰىbabanıza =فَقُولُواdeyin ki
أَبَانَا..=يَاEy babamız =إِ َّنşüphesiz
=ا ْبن ََكoğlun َس َرق
َ =hırsızlık etti
= َو َماdeğiliz ش ِه ْدنَا
َ =biz şahid
= ِإ َّلdışındakine ع ِل ْمنَا
َ ..= ِب َماbildiğimiz
 ُكنَّا..= َو َماve değiliz ب
ِ = ِل ْلغَ ْيbilenler
َ= َحافِ ِظينgizliyi

Varınız babanıza deyiniz ki; ´Ey
babamız!
Oğlun hırsızlık yaptı,
biz sadece
bildiklerimizi
söylüyoruz,
yoksa bilinmez sırlara ilişkin bir
haberimiz
yoktur!

(Size gelince) siz babanıza dönüp
gidin ve ona
Ey babamız!
deyin, Oğlun
hırsızlık yaptı; fakat biz
bildiğimizden, gördüğümüzden
başkasına
şahit değiliz;
ve (sana söz
vermiş olsak
da onu) bizim göremeyeceğimiz
(gizli) (tehlikelere) karşı
da koruyamazdık.
(Olay sırasında) bulunduğumuz
şehir halkına,
birlikte yolculuk yaptığımız kervancılara sor istersen: (göreceksin ki)
biz gerçekten
doğru söylüyoruz!
(Ve babalarının yanına
dönüp, olup
biteni o'na
anlattıkları
zaman Yakub;) Yoo;
yine kendi
muhayyilenizdir olmayacak bir işi
size olağan
gösteren;
(bana gelince) artık sabır en iyisidir;
belki de Allah
onların hepsini birden
bana (geri)
getirecektir;
gerçek şu ki,
Allah doğru
hüküm ve
hikmetle edip
eyleyen,
mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir!
Ve başını onlardan öteye
çevirip: Vah
bana, Yusuf
için vah bana! dedi; ve
içini dolduran
hüzünden
gözleri bulutlandı.
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bu(= َواسْأ َ ِلistersen) sor َ= ْالقَ ْر َيةkente İçinde
lunduğumuz
hal ُكنَّا,,=الَّ ِتيbulunduğumuz = ِفي َهاİçinde şehrin
kına ve birlikte yola
ير
َ = َو ْال ِعve kervana
çıktığımız
أ َ ْقبَ ْلنَا,,=الَّتِيgeldiğimiz =فِي َهاberaber kervana
sor, söyle= َو ِإنَّاbiz َصا ِدقُون
َ َ=لdoğru söylüyoruz diklerimiz
,,
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kesinlikle
doğrudur.
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=قَا َلdedi = َب ْلherhalde
ْ َس َّول
ت
َ =süsledi =لَ ُك ْمsize
س ُك ْم
ُ ُ=أ َ ْنفnefisleriniz =أ َ ْم ًراbir işi
صبْر
َ َ=فartık sabretmek gerek
= َج ِميلgüzelce سى
َ =belki de
َ ع
َّ =Allah يَأْتِيَ ِني..=أ َ ْنbana getirir
ُاّٰلل
= ِب ِه ْمonların = َج ِميعًاhepsini
ُ= ِإنَّهçünkü = ُه َوO = ْال َع ِلي ُمbilendir
= ْال َح ِكي ُمherşeyi hikmetle yapandır

Hz. Yakub
dedi ki;
´Herhalde
nefsinizin
kışkırtması
ile bir komplo düzenlediniz. Bana
yaman bir
sabır düşüyor. Belki
de Allah
bana tüm
oğullarımı
birlikte kavuşturacaktır. Hiç şüphesiz O, her
şeyi bilir ve
her yaptığı
yerindedir.»

= َوتَ َولَّ ٰىve yüzünü öteye çevirdi
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan = َوقَا َلve dedi
سفَ ٰى
َ =üzerindeki
َ َ أ,,= َياEy tasam علَ ٰى
ْ = َوا ْب َيضve ağardı
ف
ُ =يُوYusuf َّت
َ س
ُع ْينَاه
َ =gözleri  ْال ُح ْز ِن,, َ= ِمنtasadan
 َك ِظيم,,=فَ ُه َوO yutkunuyordu

Hz. Yakub,
yüzünü
başka tarafa çevirerek;
´Vah Yusuf´um
vah!´ diye
inledi. Gözleri hüzünden ağarmıştı, buna
rağmen
acısını içine
gömüyor,
belli etmiyordu.

ِ َّ َ =تVallahi
=قَالُواdediler ki اّٰلل
ُ =ت َ ْفتَأsen hâlâ =ت َ ْذ ُك ُرanıyorsun
ف
ُ =يُوYusuf’u = َحت َّ ٰىsonunda
َ س
َ=ت َ ُكونolacaksın ضا
ً = َح َرhasta
=أ َ ْوyahut َ=ت َ ُكونolacaksın
َ ْال َها ِلكِين.. َ= ِمنhelak olanlardan

Oğulları;
«Vallahi,
Yusuf Yusuf
diye diye ya
yatağa düşeceksin,
ya da helâk
olacaksın»
dediler...

Allah şahittir
ki dediler,
(bu) Yusuf'un
anısı seni
iyice çökertmeden ya da
öldürmeden
peşini bırakmayacak!

=قَا َلdedi = ِإنَّ َماşüphesiz ben
=أ َ ْش ُكوarz ederim = َب ِثيüzüntümü
= َو ُح ْزنِيve tasamı
ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىyalnız Allah’a
= َوأ َ ْعلَ ُمve bilirim
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah tarafından = َماşeyleri
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلsizin bilmediğiniz

Hz. Yakub,
oğullarına
dedi ki;
«Ben acımı
ve ızdırabımı yalnız
Allah´a şikayet ediyorum ve ben
Allah hakkında sizin
bilmediklerinizi biliyorum.»

Ben dedi, tasamı ve
üzüntümü
yalnızca Allah'a havale
ediyorum;
çünkü Allah
katından sizin bilmediğinizi biliyorum ben.
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mıştı, daha önce
de Yusuf
hakkında
bir kusur
işlemiştiniz. Babam bana
izin verinceye veya Allah
hakkımda
hükmedinceye
kadar,
ben buradan asla ayrılmam. O,
hükmedenlerin
en hayırlısıdır.
Siz, babanıza
dönün de
deyin ki:
Ey babamız;
doğrusu
oğlun hırsızlık etti.
Ve biz
bildiğimizden
başka bir
şey görmedik.
Hem biz
gaybın
bekçileri
de değildik.
Bulunduğumuz
kasabanın halkına, aralarında geldiğimiz
kervana
da sor.
Biz gerçekten
sadıklarız.
Ya´kub
dedi ki:
Hayır, nefisleriniz
sizi aldatıp bir işe
sürüklemiş. Artık
bana sabır gerekir. Umulur ki Allah, onların hepsini birden
bana getirecektir.
Muhakkak ki
Alim, Hakim O´dur
O.

Ve onlardan yüz
çevirdi
de: Vah,
yazık oldu Yusuf´a, dedi ve
üzüntüsünden
gözleri
ağardı.
Artık
üzüntüsünü
içinde
saklıyordu.
Dediler ki:
Vallahi
sen, hala
Yusuf´u
anıp duruyorsun,
sonunda
ya kederinden
bitkin düşeceksin
veya helake uğrayanlardan olacaksın.
Dedi ki:
Ben,
üzüntümü
ve kederimi yalnız Allah´a açarım. Ve
ben, Allah
katından
sizin bilmediğinizi
biliyorum.

Kelime Meali
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ي
َّ ِبَن..=يَاey oğullarım =ا ْذ َهبُواgidin
سوا
َّ =فَت َ َحaraştırın
ُ س
ف
ُ يُو..= ِم ْنYusuf’u
َ س
= َوأ َ ِخي ِهve kardeşini
سوا
ُ َ تَيْأ..= َو َلumut kesmeyin
ِ َّ =Allah’ın
ح
ِ  َر ْو..= ِم ْنrahmetinden اّٰلل
ُ=إِنَّهzira س
ُ َ يَيْأ..= َلumut kesmez
ِ َّ =Allah’ın
ح
ِ  َر ْو..= ِم ْنrahmetinden اّٰلل
= ِإ َّلbaşkası = ْالقَ ْو ُمkavimden
َ= ْال َكافِ ُرونkâfir

Ey oğullarım, gidiniz
Hz. Yusuf´u
ve kardeşini
arayınız, Allah´ın lütfundan ümit
kesmeyiniz.
Çünkü Allah´ın lütfundan, sadece kafirler
ümitsiz olur.

Ey oğullarım,
(şimdi) gidin
ve Yusuf ile
kardeşi hakkında bir haber almaya
çalışın; ve
Allah'ın rahmetinden
ümit kesmeyin; bilin ki,
hakkı inkar
eden insanlardan başkası Allah'ın
hayat bahşedici rahmetinden
ümit kesmez.

=فَلَ َّماböylece =دَ َخلُواgirdiklerinde
علَ ْي ِه
َ =onun huzuruna =قَالُواdediler ki
ُ  ْالعَ ِز,,أَيُّ َها,,=يَاEy vezir
يز
سنَا
َّ = َمbize dokundu
= َوأ َ ْهلَنَاve çocuklarımıza
=الض ُُّّرdarlık = َو ِجئْنَاve geldik
عة
َ = ِب ِبbir sermaye ile
َ ضا
= ُم ْز َجاةdeğersiz ف
ِ =فَأ َ ْوtam ver
=لَنَاbize = ْال َك ْي َلölçüyü
صد َّْق
َ َ = َوتve tasadduk eyle
علَ ْينَا
َ =bize = ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
= َي ْج ِزيmükâfatlandırır
َص ِدقِين
َ َ = ْال ُمتtasadduk edenleri

Yakub´un
oğulları,
Yusuf´un
yanına girdiklerinde
dediler ki;
´Ey vezir,
biz ve ailemiz sıkıntıya düştük,
yanımızda
düşük değerli bir bedel getirdik,
fakat sen
erzağımızı
eksiltmeden
ver, bize
bağışta bulun. Çünkü
Allah hayırseverleri
ödüllendirir...»

=قَا َلdedi ki ع ِل ْمت ُ ْم
َ ..=ه َْلbildiniz mi?
فَ َع ْلت ُ ْم..= َماneler yaptığınızı
ف
ُ =بِيُوYusuf’a
َ س
= َوأ َ ِخي ِهve kardeşine = ِإ ْذiken
=أ َ ْنت ُ ْمsizler َ= َجا ِهلُونcahil

Hz. Yusuf
kardeşlerine; «Cahillik
döneminde
Yusuf´a ve
kardeşine
neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz?» dedi.

(Yakub'un
oğulları Mısır'a geri dönüp Yusuf'un) huzuruna çıktıklarında, Ey
soylu kişi!
dediler, Biz
ve ailemiz
(yine) darlık
ve sıkıntıya
düştük ve
pek değersiz
bir şeyle çıkıp geldik;
sen yine de
bizim için tartıyı tam tut
ve bize karşı
cömert ol;
çünkü Allah
cömertçe verenleri ödüllendirir!
(Yusuf:) Hatırlıyor musunuz diye
karşılık verdi,
(doğrudan,
eğriden) henüz habersiz
olduğunuz
zaman Yusuf'a ve
o'nun kardeşine neler
yapmıştınız?
Ne? Yoksa
sen Yusuf
musun? diye
haykırdılar.
Ben Yusuf'um dedi,
ve bu da benim kardeşim. Allah bize lütfetti.
Gerçek şu ki,
kişi Allah'a
karşı duyarlı
ve bilinçli olmaya çalışıyor ve güçlüklere göğüs
geriyorsa,
bilsin ki, Allah iyilikte
bulunanların
emeklerini
boşa çıkarmaz!
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Kardeşleri
=قَالُواdediler =أ َ ِإنَّ َكA ,yoksa sen
«Yoksa sen
Yusuf muَ
ْ
َ
ف
َ =ْلنYusuf musun?
ُ يُو,,ت
ُ س
sun?» dedi=قَا َلdedi =أَنَاben ف
ُ =يُوYusuf’um ler. O da
ُ س
dedi ki;
= َو ٰ َهذَاbu da =أ َ ِخيkardeşimdir
«Evet, ben
Yusuf´um,
=قَ ْدmuhakkak = َم َّنlütfetti ُاّٰلل
َّ =Allah bu da kardeşimdir.
علَ ْينَا
َ =bize ُ=إِنَّهdoğrusu = َم ْنkim Allah bize
buق
ْ َ= َويve sabrederse lütufta
ِ َّ =يَتkorkar ص ِب ْر
lundu. Kuşku yok ki,
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
kim kötülükَ
sakınır
َ
ُضي ُع
ِ ي,,=لzayi etmez =أ ْج َرecrini ten
ve sabrederse, Allah
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik edenlerin
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iyilik edenleri asla
ödülsüz bırakmaz.»
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ِ َّ َ =تvallahi
=قَالُواdediler اّٰلل
=لَقَ ْدdoğrusu =آث َ َر َكseni üstün kıldı
َّ =Allah علَ ْينَا
َ =bizden
ُاّٰلل
 ُكنَّا..= َوإِ ْنve doğrusu biz
ََاطئِين
ِ =لَخsuç işlemiştik

Kardeşleri;
«Vallahi, Allah seni bize üstün
kıldı, biz
hep suçlu
idik.» dediler...

Allah şahittir
ki dediler,
gerçekten Allah seni kesin bir biçimde bizim üstümüze çıkardı ve biz
gerçekten
günahkar
kimselerdik!

=قَا َلdedi يب
َ تَثْ ِر,,= َلkınama yok
علَ ْي ُك ُم
َ =size = ْاليَ ْو َمbugün
=يَ ْغ ِف ُرbağışlar ُاّٰلل
َّ =Allah =لَ ُك ْمsizi
= َو ُه َوve O =أ َ ْر َح ُمen merhametlisidir
َاح ِمين
ِ الر
َّ =merhametlilerin

Yusuf dedi
ki; «Bugün
size kınama
yok, Allah
günahlarınızı bağışlar, O merhametlilerin
en merhametlisidir.»

(Yusuf:) Bugün ayıbınız
yüzünüze vurulmayacak.
Allah günahlarınızı bağışlayabilir:
çünkü O acıyıp bağışlayanların en
yücesidir!

=ا ْذ َهبُواgötürün
يصي
ِ =بِقَ ِمbenim gömleğimi = ٰ َهذَاşu
ُ =فَأ َ ْلقُوهkoyun  َو ْج ِه..علَ ٰى
َ =yüzüne
=أ َ ِبيbabamın ت
ِ ْ = َيأbaşlasın
يرا
ً ص
ِ َ=بgörmeye
= َوأْتُونِيve bana gelin
= ِبأ َ ْه ِل ُك ْمailenizle birlikte
َ=أ َ ْج َمعِينbütün

Şimdi şu
benim gömleğimi götürüp yüzüne
sürün de
gözleri açılsın. Sonra
bütün ailenizle birlikte
bana geliniz.

(Şimdi artık)
gidin ve bu
benim gömleğimi de yanınıza alın;
onu babamın
yüzüne sürün; (o zaman) yeniden ışığa kavuşacaktır.
Ve sonra hepiniz ailenizle
birlikte bana
gelin.

ت
ِ ص َل
َ َف,,= َولَ َّماayrılınca
ير
ُ = ْال ِعkervan =قَا َلdedi ki
=أَبُو ُه ْمbabaları = ِإنِيben
ُ= َْل َ ِجدalıyorum = ِري َحkokusunu
ف
ُ =يُوYusuf’un =لَ ْوeğer
َ س

Kervan yola
çıkınca, babaları yanındakilere;
«Eğer bana
bunak demeyecekseniz, söyleyeyim ki,
burnuma

(Yakub'un
oğullarına ait
olan) kervan
yola koyulduğu sıralarda babaları
(yanında bulunan kimselere): Bunak
olduğuma
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Ey oğullarım; haydi
gidin, Yusuf´u ve
kardeşini
araştırın.
Allah´ın
rahmetinden ümidinizi
kesmeyin. Zira
kafirler
güruhundan başkası Allah´ın
rahmetinden ümidini kesmez.
Onlar yanına vardıklarında
dediler ki:
Ey Aziz;
bizi de ailemizi de
darlık
bastı, pek
değersiz
bir malla
geldik.
Bize yine
tam ölçek
ver de tasadduk
et. Muhakkak ki
Allah, tasadduk
edenleri
mükafaatlandırır.
Siz, cahiller iken
Yusuf´a
ve kardeşine neler
yaptığınızı biliyor
musunuz? dedi.

Dediler ki:
Yoksa
sen gerçekten
Yusuf
musun?
O da dedi
ki: Ben,
Yusuf´um,
bu da
kardeşim.
Doğrusu
Allah, size lutfetti.
Çünkü
kim sakınır ve
sabrederse; muhakkak ki
Allah, ihsan edenlerin ecrini zayi
etmez.
Dediler ki:
Allah´a
yemin
ederiz,
Allah gerçekten
seni bizden üstün
kılmıştır.
Doğrusu
biz, suçlu
idik.
Dedi ki:
Bugün size başa
kakmak
ve kınamak yok.
Allah sizi
bağışlasın. O,
merhametlilerin
merhametlisidir.
Şimdi siz,
şu gömleğimi götürün de
babamın
yüzüne
sürün,
görmeye
başlar.
Bütün ailenizi de
bana getirin.

Kafile ayrılınca
babaları
dedi ki:
Bana bunak demezseniz; inan
olsun ki,
Yusuf´un
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Yusuf´un
ُون
ِ تُفَنِد,,أ َ ْن,,= َلbana bunak demezseniz kokusu ge,,

,,

liyor» dedi...
12.
95

12.
96

ِ َّ َ =تvallahi = ِإنَّ َكsen
=قَالُواdediler اّٰلل
=لَ ِفيiçindesin ض ََل ِل َك
َ =şaşkınlığının
ِيم
ِ = ْالقَدeski
..

=فَلَ َّماzaman  َجا َء,,=أ َ ْنgeldiği
ير
ُ = ْال َب ِشmüjdeci ُ =أ َ ْلقَاهkoyunca
 َو ْج ِه ِه,,علَ ٰى
ْ َ=فderhal
َ =yüzüne َّارتَد
يرا
ً ص
ِ َ=بgörür oldu =قَا َلdedi ki
أَقُ ْل,,=أَلَ ْمdemedim mi? =لَ ُك ْمsize
=إِنِيben =أ َ ْعلَ ُمbilirim
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan = َماşeyleri
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلsizin bilmediğiniz
,,

,,

,,

,,

,,

12.
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=قَالُواdediler أَبَانَا..=يَاEy babamız
لَنَا..=ا ْست َ ْغ ِف ْرbağışlanmasını dile
=ذُنُو َبنَاbizim günahlarımızın
=إِنَّاgerçekten biz
ََاطئِين
ِ خ..= ُكنَّاgünah işledik
..

..

..

..

..

..
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=قَا َلdedi
أ َ ْست َ ْغ ِف ُر,,ف
َ =mağfiret dileyeceğim
َ س ْو
=لَ ُك ْمsizin için = َربِيRabbimden
ُ= ِإنَّهşüphesiz O = ُه َوO
ور
ُ ُ= ْالغَفbağışlayandır
الر ِحي ُم
َّ =esirgeyendir

Hz. Yakub,
oğullarına;
«Sizin için
daha sonra
af dileyeceğim. Hiç
kuşkusuz
Allah affedicidir, merhametlidir»
dedi.

=فَلَ َّماnihayet =دَ َخلُواvardıklarında
ف
ُ يُو..علَ ٰى
َ =Yusuf’un yanına
َ س
= َآو ٰىçekip kucakladı = ِإلَ ْي ِهkendine
=أ َ َب َو ْي ِهana-babasını = َوقَا َلve dedi
=ا ْد ُخلُواgirin ص َر
ْ = ِمMısır’a
شَا َء..= ِإ ْنdileğiyle ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
َ= ِآمنِينgüven içinde

Hz. Yakub
ailesi, Hz.
Yusuf´un
yanına vardığında O,
ana babasını bağrına
bastı ve
«Allah´ın
izni ile Mısır´a güven
içinde giriniz» dedi.

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..
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Yanındakiler, Hz. Yakub´a; «Vallahi, sen
halâ o eski
şaşkınlığının pençesindesin»
dediler..
Hz. Yakub´un
müjdeli haberi taşıyan
oğlu gelip
de gömleği
babasının
yüzüne sürünce, gözleri açılıverdi ve oğullarına «ben
size Allah
hakkında
sizin bilmediklerinizi
biliyorum
demedim
mi?» dedi.
Oğulları;
«Ey babamız! Bizim
adımıza Allah´tan günahlarımızı
affetmesini
dile, biz kesinlikle suçluyuz» dediler.

baba= َو َرفَ َعçıkardı =أ َ َب َو ْي ِهana-babasını Ana
sını makam
koltuğuna
علَى
َ =üstüne = ْالعَ ْر ِشtahtın
oturttu, bu
arada hep
= َوخ َُّرواve hepsi kapandılar
birlikte
ُ=لَهonun için س َّجدًا
=secdeye
önünde
ُ
secdeye
= َوقَا َلve dedi ت
ِ َأَب,,=يَاey babacığım kapandılar.
Bunun üze= ٰ َهذَاişte bu =تَأ ْ ِوي ُلyorumudur
rine Hz. Yusuf, babasıاي
َ = ُرؤْ َيrüyanın قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceki na dedi ki;
«Babacı=قَ ْدmuhakkak = َج َعلَ َهاonu yaptı
ğım, bu
olay, bir
ًّ
= َربِيRabbim = َحقاgerçek
zamanlar
gördüğüm
= َوقَ ْدve gerçekten
rüyanın
 ِبي,, َسن
َ =أ َ ْحbana iyilik etti ْ= ِإذzira somut yorumudur,
=أ َ ْخ َر َجنِيbeni çıkardı
Rabbim o
rüyayı gerالس ْج ِن
ِ ,, َ= ِمنzindandan
çeğe dönüştürdü.
= َو َجا َءve getirdi = ِب ُك ْمsizi de
Ayrıca beni
ْ ْالبَد ِو,, َ= ِمنçölden بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra hapisten çıkararak ve
َ َنَز,,=أ َ ْنfitne soktuktan
şeytanın
غ
kışkırtması
َ ش ْي
َّ =الşeytan =بَ ْينِيbenimle
ُ ط
ان
sonucunda
kardeşleَ= َو َبيْنarasına = ِإ ْخ َو ِتيkardeşlerim rimle aramın açılma=إِ َّنgerçekten = َربِيRabbim
sından sonra sizleri çöl
َ
=ل ِطيفçok ince düzenler
ortasından
ya َيشَا ُء,,= ِل َماdilediği şeyi ُ= ِإنَّهşüphesiz O kaldırıp
nıma getirerek bana lü= ُه َوO = ْالعَ ِلي ُمbilendir
tufta bulun= ْال َح ِكي ُمher şeyi yerli yerince yapandır du. Hiç kuş,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

kusuz Rabbim dilediklerine karşı
lütufkâr
davranır. O
her şeyi bilen ve her
yaptığını
yerinde yapandır.»
Rabbim,
=Rabbim
=gerçekten
sen bana
=bana verdin
..
=mülk egemenlikten pay
verdin, beni
=ve bana öğrettin
olayları (ya
..
=yorumunu
da rüyaları)
yorumlama=düşlerin
=yaratıcısı ya ilişkin
bazı bilgiler
=göklerin
ile donattın.

ب
ِ َر
آت َ ْيتَنِي
علَّ ْمتَنِي
َ َو
ِم ْن تَأ ْ ِوي ِل
ث
ِ ْاْل َ َحادِي
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال
..

,,

قَ ْد

ِمنَ ْال ُم ْل ِك

..

..

..

اط َر
ِ َف

İbn Kesir

yormazsanız
(derim ki)
Yusuf'un kokusunu alıyorum!
Allah şahittir
ki, sen yine
eski şaşkınlığında devam ediyorsun! diye
karşılık verdi
yanındakiler.

kokusunu
duyuyorum.

Fakat ne
zaman ki
müjdeci çıkagelip (Yusuf'un gömleğini) o'nun
yüzüne sürdü ve o'nun
gözleri ışığına kavuştu,
Ben size,
'ben Allah
katından sizin bilmediğinizi biliyorum' dememiş miydim?
diye haykırdı.

Fakat
müjdeci
gelip de
onu yüzüne sürünce;
derhal
gördü ve
dedi ki:
Ben, size
Allah katından sizin bilmeyeceğinizi
biliyorum,
dememiş
miydim?

(Oğulları:) Ey
babamız!
dediler, Bizim için Allah'tan günahlarımızı
bağışlamasını dile; çünkü
biz gerçekten
günahkar
kimseler olmuştuk.
Rabbimden
sizi bağışlamasını dileyeceğim;
çünkü çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı O'dur!
dedi.

Dediler ki:
Ey babamız;
bizim için
mağfiret
dile, biz
gerçekten
suçlular
idik.

Ve sonra
(hep birlikte
Mısır'a varıp)
Yusuf'un yanına çıktıklarında (Yusuf): Allah'ın
izniyle Mısır'a güvenlik
ve huzur
içinde girip
yerleşin! diyerek ana
babasını
bağrına bastı.
Ve ana babasını en
yüksek onur
katına çıkardı; ve onlar(ın hepsi)
O'nun önünde hürmet ve
tazimle yere
kapandılar.
Bunun üzerine (Yusuf:)
Ey babacığım! dedi,
Vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçek
anlamı buydu demek;
ve Rabbim
onu gerçekleştirdi. O
beni hapisten
çıkarmakla
ve Şeytan
benimle kardeşlerimin
arasını açtıktan sonra sizi(n hepinizi)
çölden çıkar(arak bana ulaştır)makla bana lütfetti.
Gerçek şu ki,
benim Rabbim, olmasını
istediği şeyi
akıl, sır yetmez yollarla
gerçekleştirir.
Çünkü O
doğru hüküm
ve hikmetle
edip eyleyen
mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir.

Ey Rabbim!
Bana nüfuz
ve iktidar
bahşettin;
olayların altında yatan
gerçekleri
kavrayıp
açıklama bilgisi verdin.
(Ey) göklerin

Dediler ki:
Allah´a
yemin
ederiz,
sen hala
eski şaşkınlığındasın.

Dedi ki:
Sizin için
ilerde
Rabbımdan mağfiret dileyeceğim.
Muhakkak ki
O´dur O,
Gafur,
Rahim.
Onlar Yusuf´un
yanına
girdiklerinde; o
anasını,
babasını
bağrına
bastı ve:
Allah´ın
isteği ile
Mısır´a
emin olarak girin,
dedi.
Anababasını
tahtın
üzerine
çıkarıp
oturttu.
Hepsi
onun için
secdeye
kapandılar. Dedi
ki: Babacığım; işte bu;
vaktiyle
gördüğüm rüyanın
gerçekleşmesidir. Doğrusu
Rabbım,
onu gerçekleştirdi
ve bana
ihsan etti
de; şeytan benimle
kardeşlerimin arasını bozduktan
sonra,
beni zindandan
çıkardı ve
sizi çölden getirdi. Muhakkak ki
Rabbım,
dilediğine
lütufkardır. Muhakkak ki
O´dur O,
Hakim,
Alim.
Rabbım;
bana Sen
mülk verdin ve
sözlerin
te´vilini
öğrettin.
Ey göklerin ve yerin yaratanı; Sen,
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ض
َ =أ َ ْنsensin
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ت
= َو ِل ِييbenim velim
الدُّ ْنيَا..=فِيdünyada da
ِ= َو ْاْل ِخ َرةahirette de
=ت َ َوفَّ ِنيbeni öldür
= ُم ْس ِل ًماMüslüman olarak
= َوأ َ ْل ِح ْق ِنيve beni kat
َصا ِل ِحين
َّ = ِبالiyilere

Ey göklerin
ve yerin yaradanı! Gerek dünyada, gerek
ahirette tek
dayanağım
sensin; canımı müslüman olarak al ve
beni iyi kulların arasına kat.»

..

..

..

..

..

..

..
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..

= ٰذَ ِل َكbu اء
ِ َأ َ ْنب,,= ِم ْنhaberlerindendir
ب
ِ ُ=نvahyettiğimiz
ِ = ْالغَ ْيgayb وحي ِه
= ِإلَي َْكsana ت
َ  ُك ْن,,= َو َماsen değildin
=لَدَ ْي ِه ْمonların yanında = ِإ ْذzaman
=أ َ ْج َمعُواtoplandıkları
=أ َ ْم َر ُه ْمyapacakları işleri için
= َو ُه ْمve onlar
َ=يَ ْم ُك ُرونtuzak kurarlarken
,,

Ey Muhammed!
Bu anlatılanlar, gayba ilişkin
haberlerdir,
onları sana
vahiy yolu
ile bildiriyoruz. Yoksa
Hz. Yakub´un
oğulları, biraraya gelerek kardeşlerinin tuzak
kurmayı kararlaştırdıkları sırada
sen yanlarında değildin.
Sen insan=ve değildir
=çoğu
ların iman
etmesini ne
=insanların
=ama
kadar ısrarla istersen
=ne kadar istesen de
iste, onların
=inanacak
çoğu iman
etmeyecektir.
Oysa sen
,,
=sen istemiyorsun
bu çabana
=buna karşılık
,,
=bir ücret karşılık onlardan herhangi bir
,, =O
=sadece
ücret istemiyorsun.
=bir öğüttür
Kur´an, tüm
=bütün alemler için
insanlara
seslenen bir
hatırlatmadır sadece.
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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أ َ ْكث َ ُر
َولَ ْو

َو َما
اس
ِ َّالن
ت
َ ص
ْ َح َر
َبِ ُمؤْ ِمنِين
..

..

..

..

َو َما تَسْأَلُ ُه ْم
علَ ْي ِه
َ
ِإ َّل ِإ ْن ُه َو
ِذ ْكر
َِل ْلعَالَ ِمين
,,

..

,,

ِم ْن أ َ ْجر

,,

,,

,,
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,,

,,

= َو َكأَيِ ْنnice var ki آيَة..= ِم ْنayet(ler)
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
َ=يَ ُم ُّرونuğrarlar da علَ ْي َها
َ =yanlarına
= َو ُه ْمonlar ع ْن َها
َ =ondan
َ= ُم ْع ِرضُونyüzlerini çevirirler

Göklerde ve
yerde nice
ayetler, nice
ibret içerikli
belgeler
vardır, yanlarından
geçtikleri
halde onları
umursamazlar.

يُؤْ ِم ُن,,= َو َماinanmazlar
ِ َّ = ِبAllah’a
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمonların çoğu اّٰلل
َ ُم ْش ِر ُكون,, َو ُه ْم,,=إِ َّلortak koşmadan

Onların çoğu, Allah´a
ortak koşmaksızın
O´na inanmazlar.

..

..

..

..

..

..
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,,

,,
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Acaba on=أَفَأ َ ِمنُواonlar emin midirler?
lar, hepsini
çarتَأ ْ ِت َي ُه ْم..=أ َ ْنkendilerine gelmeyeceğinden birlikte
pacak, yaygın bir ilahi
=غَا ِشيَةsargın bir belanın
azaba uğِ َّ =Alah’ın ramayacakب
ِ عذَا
َ ..= ِم ْنazabından اّٰلل
larından ya
=أ َ ْوveya
da hiç farolmaْ
=تَأتِ َي ُه ُمkendilerine gelmeyeceğinden kında
dıkları bir
sırada ansıُ عة
َّ =الO saatin ً= َب ْغتَةansızın
َ سا
zın kıyametin başlarına
= َو ُه ْمonlar
kopmayacağından
ْ
َ
ر
ع
ش
ي
..
ل
=hiç
farkında
değillerken
ََ ُ ُ ون
emin midir..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ler?
12.
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=قُ ْلde ki = ٰ َه ِذ ِهişte budur
سبِي ِلي
َ =benim yolum
عو
َّ ,,= ِإلَىAllah’a
ُ =أ َ ْدdavet ederim ِاّٰلل
يرة
ِ َب,,علَ ٰى
َ =basiretle =أَنَاben
َ ص
ات َّ َبعَ ِني,,= َو َم ِنve bana uyanlar
ِ َّ =Allah’ın
َس ْب َحان
ُ = َوşanı yücedir اّٰلل
أَنَا,,= َو َماben değilim
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنortak koşanlardan

Ey Muhammed,
de ki; «İşte
benim yolum budur,
ben inandırıcı kanıtlar
göstererek
insanları Allah´a çağırırım. Bana
uyanlar da
öyle yaparlar. Allah´ı
her türlü
noksanlıktan uzak tutarım. Ben
Allah´a ortak koşanlardan değilim.»

س ْلنَا
َ أ َ ْر..= َو َماgöndermedik
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce de = ِإ َّلbaşka

Senden önce gönderdiğimiz tüm
peygamberler de, çeşit-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve ahirette benim
yanımda yakınımda
olan/beni koruyup destekleyen
Sensin: canımı, bütün
varlığıyla
kendini Sana
adamış biri
olarak al ve
beni dürüst
ve erdemli
insanların
arasına kat!
(Ey peygamber!) sana
böylece vahyettiklerimiz
senin önceden bilmediğin haberlerdendir; çünkü yapacak
oldukları işe
karar verdikleri ve tuzaklarını kurdukları zaman
sen Yusuf'un
kardeşlerinin
yanında değildin.

dünyada
da, ahirette de
benim velimsin.
Müslüman olarak canımı al. Ve
beni salihlere
kat.

Yine de bunu ne kadar yürekten
istersen isteinsanların
çoğu (bu
vahye)
inanmayacaklar.
Oysa sen onlardan herhangi bir
karşılık da
beklemiyorsun; bu, (Allah'ın) bütün
insanlığa bir
hatırlatmasıdır sadece.

Sen, ne
kadar hırs
göstersen
de; yine
insanların
çoğu,
inanmazlar.

Kaldı ki, göklerde ve yerde nice ayetler, işaretler
var ki, onlar
(üzerinde
düşünmeden) sırtlarını
çevirerek
yanlarından
geçip gidiyorlar!
Ve onların
çoğu başka
varlıklara da
tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın
Allah'a inanmazlar.
Peki, bunlar
Allah'ın cezalandırıcı
azabı olarak
kuşatıcı bir
örtünün kendilerini sarmasından ve
Son Saat'in
onlar (yaklaştığının)
farkında değilken ansızın gelip
çatmasından
büsbütün
güvencede
mi görüyorlar
kendilerini?
De ki: Budur
benim yolum:
akla uygun,
bilinç ve duyarlıkla donanmış bir
kavrayışa
dayanarak
(hepinizi) Allah'a çağırıyorum, ben
ve bana
uyanlar (aynı
çağrıyı yapıyoruz). Ve
(yine de ki:)
Allah kudret
ve azametiyle her türlü
eksikliğin üstündedir,
ötesindedir.
Ve ben
O'ndan başka varlıklara
tanrılık yakıştıran kimselerden değilim!
Ve Biz senden önce de
(elçilerimiz
olarak) her
topluma

Bunlar
gayb haberlerindendir ki,
sana
vahyediyoruz.
Onlar, elbirliği
edip düzen kurdukları
zaman;
sen, orada değildin.

Halbuki
sen, buna
karşı onlardan hiç
bir ücret
de istemiyorsun.
O, alemler içn bir
öğütten
başka bir
şey değildir.
Göklerde
ve yerde
nice ayetler vardır
ki; yüzlerini çevirerek onları görüp
geçerler.

Onların
çoğu; Allah´a
iman etmezler, ille de şirk
koşanlardır onlar.
Allah tarafından
onları kuşatacak
bir azabın
kendilerine gelip
çatmasından
veya farkında olmadan
kıyamet
saatinin
ansızın
gelmesinden
emin midirler?
De ki:
Benim
yolum işte budur.
Allah´a
basiretle
davet
ediyorum,
ben de
bana
uyanlar
da, Allah´ı tenzih ederiz. Ben,
asla müşriklerden
değilim.

Senden
önce
gönderdiğimiz elçiler de an-
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İbn Kesir

li şehirlerin (kendi içle- cak kaً = ِر َجerkeklerden
ال
halklarından rinden, onla- sabalar
seçerek
ra mesajla- halkınُ
وحي
ن
=vahyettiğimiz
ِ
kendilerine rımızı ulaş- dan, ken=إِلَ ْي ِه ْمkendilerine أ َ ْه ِل..= ِم ْنhalkından vahiy indir- tırmak üzere) dilerine
diğimiz er- kendilerine vahyettikekler idi. vahyettiğimiz ğimiz bir= ْالقُ َر ٰىkentler
Onlar yer- (ölümlü)
takım erيروا
ُ  َي ِس..=أَفَلَ ْمhiç gezmediler mi?
yüzünde
adamlardan keklerdi.
gezerek;
başkasını
Yeryüض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
kendilerin- gönderme- zünde doden önceki dik. Yeryü- laşmıyorُ =فَيَ ْنgörsünler ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
inkârcı mil- zünde dola- lar mı ki;
letlerin so- şıp da kendi- görsünler
ُ
َ= َكانolduğunu عاقِبَة
َ =sonunun
nunun nasıl lerinden ön- kendileقَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينkendilerinden öncekil olduğunu ce gelip ge- rinden
görmüyorlar çen (inkar- önce geerin ار
ُ َ= َولَدyurdu ِ= ْاْل ِخ َرةahiret mı? Kötü- cı)ların son- çenlerin
lükten kaçı- larının nasıl akıbetle= َخيْرdaha iyidir
nanlar için olduğunu
rinin nasıl
ahiret yur- görmüyorlar olduğunu.
اتَّقَ ْوا.. َ= ِللَّذِينkorunanlar için
du, dünya- mı? Ve (bil- İttika
daha miyorlar mı edenler
َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلaklınızı kullanmıyor musu dan
hayırlıdır. ki,) Allah'a için ahiret
..

..

..

..

..

..

..
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Bunu düşü- karşı sorunemiyor
mululuk bimusunuz? linci taşıyan
kimseler için
ahiret yurdu
(bu dünyadan) daha
tercihe şayandır? Öyleyse artık
akıllarını kullanmayacaklar mı?
Gönderdi- (Önceki elçi,,
=ne zaman ki
ğimiz pey- lerimizin
gamberler, hepsi uzun
=umutlarını kestiler
ümmetle- süre zulüm
rinden iyice ve baskıya
=elçiler
=ve sandılar
ümit kestik- uğramışlarlerinde ve dır;) nihayet
=kendilerinin
=gerçekten
kesinlikle bu elçiler ne=yalanlandıklarını
yalancı sa- redeyse büyıldıkları
tün ümitlerini
=onlara geldi
sonucuna kaybettikleri
vardıkların- ve büsbütün
=yardımımız
da, kendile- yalancılıkla
rine yardı- damgalan=ve kurtarıldı
mımız erişi- dıklarını görverdi de di- dükleri bir sı,,
=dilediğimiz kimseler
lediklerimiz rada Bizim
ortak azap- yardımımız
,,
=asla geri çevrilmez
tan kurtarıl- kendilerine
=azabımız
dı, fakat hiç ulaşmıştır; ve
kimse ağır böylece dile,,
=topluluğundan
suçlulardan diğimizi kurşiddetli
tarmışızdır
=suçlular
azabımızı (hakkı inkar
savamaz. edenleri ise
yok etmişizdir): çünkü
azabımız
günaha gömülüp gitmiş
insanlardan
asla geri çevrilemez.
Sağduyulu- Gerçek şu ki,
=elbette
=vardır
ların, pey- bu insanların
gamberlere kıssalarında
..
=onların hikayelerinde
ilişkin
kendilerine
hikâyeler- kavrayış ye=ibret
=sahipleri için
den alacak- teneği veril=akıl
.. =(bu) değildir
ları ibret
miş kimseler
dersleri
için mutlaka
=bir söz
=uydurulacak
vardır. Bu çıkarılacak
Kur´an bir bir ders var=ancak
=doğrulanması düzmece dır. (Vahye
sözler dizisi gelince,) o
..
..
=kendinden öncekinin
değildir.
hiçbir şekilde
Tersine
O,
(insan tara=açıklaması
kendisinden fından) uyduönceki kut- rulmuş bir
..
=her şeyin
sal kitapları söz olamaz:
onaylayan, tersine, o,
=ve bir hidayet
her şeyi ay- kendisinden
=ve rahmettir
rıntılı biçim- önceki vahiyde anlatan, lerden doğru
=toplumlar için
=inanan mü´minler ve gerçek
için doğru adına ne
yol kılavuzu kalmışsa
ve rahmet doğrulayan
olan gerçek ve inanmak
bir ilahi ki- isteyen intaptır.
sanlara her
şeyi açık seçik bir biçimde dile getiren, hidayet
ve rahmet
(bahşeden
ilahi bir metin)dir.
Elif Lâm
Elif Lâm Mîm
=Elif lam mim ra
=şunlar
Mîm Râ.
Râ. Bunlar,
Bunlar kita- sana vahiyle
=ayetleridir
=Kitabın
bın ayetleri- bildirilen medir. Rabbin- sajlardır; ve
,,
=indirilen
=sana
den sana sana Rabbin
,,
=Rabbinden
=haktır indirilen
katından inmesaj ger- dirilenler
=fakat
=çoğu
çektir, fakat hakkın ta
insanların kendisidir;
=insanların
çoğu buna ama yine de
inanmazlar. insanların
,, =inanmazlar
çoğu (buna)
inanmayacaklar.
Allah gökle- Gökleri, gö=Allah
=odur ki
ri, gördüğü- rülebilir hernüz gibi, di- hangi bir
=yükseltti
=gökleri
reksiz ola- destek, darak yükselt- yanak olma=olmadan
=bir direk
ti. Sonra
dan yüksel=görebileceğiniz
=sonra
Arş´a kurul- ten ve sonra
du, güneş da kudret ve
=istiva etti (mülkünün tahtına otur ile ayı buy- hükümranlık
ruğu altına tahtına kurudu)
=üzerine
=Arş
aldı, her biri lan Allah'tır;
belli bir sü- her biri =(iradesine) boyun eğdirdi
renin sonu- (O'nun tarana kadar
fından) belir=güneşi
=ve ay’ı
yörüngesin- lenmiş bir sü-

َحت َّ ٰى ِإذَا
س
َ َ ا ْستَيْأ
س ُل
ُ الر
ُّ
أَنَّ ُه ْم
ُك ِذبُوا
َجا َء ُه ْم
ص ُرنَا
ْ َن
ي
َ فَنُ ِج
َم ْن نَشَا ُء
َُّو َل ي َُرد
سنَا
ُ ْ بَأ
ع ِن ْالقَ ْو ِم
َ
َْال ُم ْج ِر ِمين
,,

,,

,,

,,

َ َو
ظنُّوا
قَ ْد

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

لَقَ ْد
ََكان
ص ِه ْم
ِ ص
َ َفِي ق
ِعب َْرة
ِْلُو ِلي
ب
ََما َكان
ِ ْاْل َ ْلبَا
َحدِيثًا
يُ ْفت َ َر ٰى
َو ٰلَ ِك ْن
َصدِيق
ْ َت
الَّذِي بَيْنَ يَدَ ْي ِه
صي َل
ِ َوت َ ْف
ش ْيء
َ ُك ِل
َو ُهدًى
ًَو َر ْح َمة
ِلقَ ْوم
َيُؤْ ِمنُون
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

13.
1

13.
2

المر
تِ ْل َك
ُآ َيات
ب
ِ ْال ِكتَا
َوالَّذِي أ ُ ْن ِز َل
إِلَي َْك
ِم ْن َربِ َك
ْال َح ُّق
َو ٰلَ ِك َّن
أ َ ْكث َ َر
اس
ِ َّالن
ََل يُؤْ ِمنُون
,,

,,

,,

,,

الَّذِي
َّ
ُاّٰلل
َرفَ َع
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال
بِ َغي ِْر
ع َمد
َ
ت َ َر ْونَ َها
ث ُ َّم
ا ْست َ َو ٰى
علَى
ْالعَ ْر ِش
َ
س َّخ َر
َ َو
َّ ال
س
َو ْالقَ َم َر
َ ش ْم
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala
akıllanmayacak
mısınız?

Nihayet o
Peygamber ümitsizliğe
düşüp
kesinlikle
yalanladıklarını
sandıkları
sırada,
onlara
yardımımız gelmiştir.
Böylece
dilediğimiz kurtarılmıştır.
Suçlular
güruhundan ise
baskınımız asla
geri çevrilmeyecektir.

Andolsun
ki; onların
kıssalarında aklı
olanlar
için ibretler vardır.
Bu, uydurulabilecek bir
söz değildir. O;
sadece
kendinden önceki kitabların
tasdiki,
her şeyin
tafsilidir.
İnananlar
topluluğu
için de
hidayet
ve rahmettir.

Elif, Lam,
Mim, Ra.
Bunlar Kitab´ın
ayetleridir. Sana
Rabbinden indirilen Kitab
haktır.
Ama insanların
çoğu
inanmazlar.
Allah
O´dur ki;
gökleri
gördüğünüz gibi
yükseltmiş, sonra Arş´a
hükmetmiştir.
Güneşi
ve ayı
buyruğu
altına almıştır.
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= ُكلher biri =يَ ْج ِريakıp gitmektedir
= ِْل َ َجلbir süre için س ًّمى
َ = ُمbelirli
=يُدَبِ ُرdüzenler = ْاْل َ ْم َرişi(ni)
ص ُل
ِ = ْاْليَاayetleri
ِ َ=يُفaçıklar ت
=لَ َعلَّ ُك ْمböylece
اء
ِ َ= ِب ِلقkarşılaşacağınıza
= َربِ ُك ْمRabbinizle
َ=تُوقِنُونkesin olarak inanasınız

de hareket
eder, o bütün bu gelişmeleri
düzenler.
Rabbinizin
karşısına
çıkacağınıza kesinlikle
inanasınız
diye O, size
ayetlerini
ayrıntılı biçimde açıklar..

الَّذِي,,= َو ُه َوO’dur ki َّ= َمدuzattı
ض
َ = ْاْل َ ْرarzı = َو َج َع َلvar etti
=فِي َهاorada ي
َ = َر َوا ِسsabit dağlar
ارا
ً = َوأ َ ْن َهve ırmaklar
ت
ِ الث َّ َم َرا,, ُك ِل,,= َو ِم ْنher meyvadan
= َج َع َلyarattı =فِي َهاorada
=زَ ْو َجي ِْنçift (erkek-dişi) =اثْنَي ِْنiki
=يُ ْغ ِشيörter =اللَّ ْي َلgeceyi
ار
َ =النَّ َهgündüzün üzerine
=إِ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda
= َْليَاتayetler vardır
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَت َ َف َّك ُرونdüşünen

O yerin alanını geniş
yaptı; orada
köklü dağlar
ve nehirler
varetti; bütün ürünleri,
bütün bitkileri çift olarak yarattı;
O geceyi
gündüzün
üzerine örter. Hiç
kuşkusuz
bunlar da
düşünen
kimseler
için ibret
dersleri
vardır.

َ ِ=قkıt’alar
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= َوفِيarzda طع
= ُمتَ َجا ِو َراتbirbirine komşu
= َو َجنَّاتve bağları
أ َ ْعنَاب..= ِم ْنüzüm = َوزَ ْرعekinler
= َون َِخيلhurmalıklar ص ْن َوان
ِ =çatallı
َ = َوve çatalsız
ص ْن َوان
ِ ..غي ُْر
=يُ ْسقَ ٰىbunların hepsi sulanır
احد
ِ  َو..=بِ َماءbir su ile
ض ُل
ِ َ= َونُفama üstün yaparız
 َب ْعض..علَ ٰى
َ = َب ْعbirbirinden
َ ..ض َها
 ْاْل ُ ُك ِل..=فِيürünlerini =إِ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك..=فِيbunda = َْليَاتayetler vardır
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَ ْع ِقلُونaklını kullanan

Yeryüzünde
biribirine bitişik, farklı
yapıda toprak parçaları; üzüm
bağları,
ekinler ve
çatallı çatalsız hurma
ağaçları
vardır; hepsi aynı su
ile sulanır,
fakat ürünleri arasında fark gözetiriz. Hiç
kuşkusuz
bunlarda
aklı erenler
için birçok
ibret dersleri vardır.

= َوإِ ْنeğer ْ=ت َ ْع َجبşaşacaksan
=فَ َع َجبşaşmak lazım
=قَ ْولُ ُه ْمonların şu sözlerine
ت ُ َرابًا,, ُكنَّا,,=أ َ ِإذَاbiz toprak olduğumuz za
man mı? لَ ِفي,,=أَإِنَّاgerçekten biz mi?
=خ َْلقyaratılacağız = َجدِيدyeniden
=أُو ٰلَ ِئ َكişte onlar
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerdir
=بِ َر ِب ِه ْمRablerini = َوأُو ٰلَ ِئ َكve Onlar
= ْاْل َ ْغ ََل ُلhalkalar bulunanlardır
أ َ ْعنَاقِ ِه ْم,,=فِيboyunlarında
= َوأُو ٰلَئِ َكonlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş = ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Eğer şaşacaksan,
kâfirlerin
´Biz ölüp
toprak olunca mı yeniden diriltileceğiz?´ demelerine
şaşmak gerekir. Onlar
Rabb´lerini
inkâr edenlerdir, onların boyunlarına demir
halkalar geçirilecektir;
onlar, orada
ebedi olarak
kalmak üzere, cehennemliktirler.

= َويَ ْست َ ْع ِجلُون ََكsenden acele istiyorlar
س ِيئ َ ِة
َّ = ِبالkötülüğü =قَ ْب َلönce
سنَ ِة
َ = ْال َحiyilikten = َوقَ ْدoysa
ْ َ= َخلgelip geçti
ت
قَ ْب ِل ِه ُم..= ِم ْنonlardan önce
ُ= ْال َمث ُ ََلتbenzerleri = َو ِإ َّنşüphesiz

Müşrikler
senden iyilikten önce
kötülük isterler, çarptırılacakları
cezanın bir
an önce
başlarına
gelmesini
dilerler. Oysa onlardan
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re için- kendi
seyrini sürdüren güneşi
ve ayı (koyduğu yasalara) tabi tutan
O'dur; var
olan her şeyi
(yöneten),
çekip çeviren
de O. Bütün
bu mesajları
açık açık dile
getiriyor ki,
(Yargı Günü'nde) Rabbinizin huzuruna çıkacağınıza yürekten kesin bir
biçimde inanasınız.
Yeryüzünü
yayıp genişleten ve
onun üzerine
yerinden oynatılmaz
dağlar yerleştirip vadilerinden nehirler akıtan
ve orada her
tür bitkiden
iki cins yaratan ve gündüzü geceyle
örtüp bürüyen O'dur.
Doğrusu, bütün bunlarda,
düşünen insanlar için
mutlaka (çıkarılacak)
dersler vardır!
Ve yeryüzünde birbirine komşu
(ama yine de
yapı olarak
birbirinden
ayrı nice) kara parçaları,
üzüm bağları, hububat
ekili tarlalar,
bir kökten
sürgün verip
küme halinde
ya da tek başına boy veren hurma
ağaçları vardır ki hepsi
de aynı suyla
sulanırlar:
hal böyleyken yine de
(insanlara ve
hayvanlara
sağladıkları)
ürünler bakımından Biz
onların bazılarını bazılarına üstün kılıyoruz. Doğrusu, bütün
bunlarda aklını kullanan
insanlar için
mutlaka (çıkarılacak)
dersler vardır.
Fakat eğer
(Allah'ın yarattığı bu harikalara) şaşıyorsanız
inkarcıların
şu sözlerine
de şaşın:
Nasıl yani!
Biz toza toprağa karıştıktan sonra
(yeniden hayata dönmek
üzre) bir kez
daha mı yaratılacağız?
İşte (bunu
söyleyenler)
Rablerini inkara kalkışan
kimselerdir;
işte böyleleri
boyunlarında
(kendi davranışlarının
bir sonucu
olarak) bukağılar taşıyan kimselerdir; ve işte
böyleleri,
yerleşip kalmak üzere
ateşe girecek
olan kimselerdir.
(Ey Peygamber,
hakkı inkara
şartlanmış
olmakla bunlar, demek
ki) iyilik
(ummak) yerine, kötülüğün ivedi olarak kendilerini gelip bul-

İbn Kesir

Bunların
her biri
belli bir
süreye
kadar hareket
edecektir.
İşleri yürütür.
Rabbınızla karşılaşacağınıza kesin olarak
inanmanız için
ayetleri
uzun
uzun
açıklar.
O´dur yeri
düzleyen
ve orada
dağlar,
nehirler
var eden,
her türlü
mahsulden çift
çift yetiştiren ve
gündüzü
geceyle
bürüyen.
Muhakkak ki
bunlarda;
düşünen
bir kavim
için ayetler vardır.

Yeryüzünde
birbirine
komşu
toprak
parçaları,
üzüm
bağları,
ekinler ve
çatallı çatalsız
hurma
ağaçları
vardır.
Hepsi de
aynı su
ile sulanır. Ama
lezzetçe
onları birbirinden
ayrı kılmışızdır.
Şüphesiz
ki bunlarda; akleden bir
kavim için
ayetler
vardır.

Şaşacaksan, onların: Biz,
toprak
olunca
yeniden
mi yaratılacağız?
demelerine şaşmak gerekir. İşte
onlar;
Rabblarını inkar
edenlerdir. İşte
onlar; boyunlarına
demir
halkalar
vurulanlardır. Ve
işte onlar;
cehennemliklerdir,
orada
temelli
kalacaklardır.

İyilikten
önce, kötülük isterler çabucak
senden.
Oysa onlardan
önce nice
örnekler
geçmiştir.
Doğrusu
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= َرب ََّكRabbin =لَذُوsahibidir
= َم ْغ ِف َرةmağfiret اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ُ =zulümlerine
علَ ٰى
َ =karşı ظ ْل ِم ِه ْم
= َو ِإ َّنve şüphesiz = َرب ََّكRabbinin
ُ شدِيد
َ َ=لpek çetindir ب
ِ = ْال ِعقَاazabı da

önce nice
ağır ceza
örnekleri
yaşanmıştır.
Hiç kuşkusuz
Rabb´in, insanların zalimliklerine
rağmen onlara karşı
bağışlayıcıdır ve yine
hiç kuşkusuz Rabbinin cezası
da pek
ağırdır.

= َويَقُو ُلdiyorlar ki
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
=لَ ْو َلdeğil miydi? =أ ُ ْن ِز َلindirmeli
علَ ْي ِه
َ =Ona =آيَةbir ayet
 َربِ ِه,,= ِم ْنRabbinden = ِإنَّ َماşüphesiz
ت
َ =أ َ ْنsen = ُم ْنذِرbir uyarıcısın
قَ ْوم,,= َو ِل ُك ِلve her toplumun vardır
=هَادbir yol göstericisi

Kâfirler
«Muhammed´e,
Rabb´inden
bir mucize
indirilseydi
ya» derler.
Oysa sen
sadece bir
uyarıcısın
ve her toplumun bir
doğru yol
göstericisi
vardır.

َّ =Allah =يَ ْعلَ ُمbilir
ُاّٰلل
ت َ ْح ِم ُل..= َماneyi yüklendiğini = ُك ُّلher
=أ ُ ْنث َ ٰىdişinin
يض
ُ ت َ ِغ..= َو َماve neyi eksilttiğini
= ْاْل َ ْر َحا ُمrahimlerin
ُ ت َ ْزدَاد..= َو َماve artırdığını
ش ْيء
َ ..= َو ُك ُّلher şey
ُ= ِع ْندَهOnun yanında
=بِ ِم ْقدَارbir ölçü iledir

Allah, her
dişinin rahminde taşıdığını, bu
rahimlerin
erken doğurdukları
ile fazla tuttuklarını bilir. Her şey
O´nun katında belirli
bir ölçüye
bağlıdır.

عا ِل ُم
ِ = ْالغَ ْيgizliyi
َ =(O) bilendir ب
َّ = َوالve aşikareyi
ِش َهادَة
ير
ُ ِ= ْال َكبbüyüktür = ْال ُمتَعَا ِلyücedir

O, görülür
görülmez,
her şeyi bilen, yüceler
yücesidir.

س َواء
َ =birdir = ِم ْن ُك ْمaranızdan
س َّر
َ َ أ..= َم ْنgizleyen de = ْالقَ ْو َلsözü
 َج َه َر..= َو َم ْنaçık söyleyen de = ِب ِهonu
 ُم ْستَ ْخف.. ُه َو..= َو َم ْنgizlenen de
 =بِاللَّ ْي ِلgeceleyin
ارب
َ = َوgörünen de
ِ س
ار
ِ = ِبالنَّ َهgündüzün

İçinizden
sözünü gizli
tutanla
açıkça söyleyen, geceye bürünüp saklanan ile gündüzleyin ortalıkta gezen arasında O´nun
için hiçbir
fark yoktur.

ُ=لَهO(insa)nın vardır
= ُم َع ِق َباتizleyenler
يَدَ ْي ِه,,بَي ِْن,,= ِم ْنönünden
خ َْل ِف ِه,,= َو ِم ْنve arkasından
ُ = َي ْح َفonu korurlar
ُظونَه
ِ َّ =Allah’ın
أ َ ْم ِر,,= ِم ْنemrinden اّٰلل
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
يُغ َِي ُر,,= َلonların durumlarını değiştirmez
بِقَ ْوم,,= َماbir millet
يُغ َِي ُروا,,= َحت َّ ٰىdeğiştirmedikçe
 ِبأ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,= َماkendi durumlarını
َّ =Allah
َأ َ َراد,,= َو ِإذَاistediğinde ُاّٰلل

İnsanı
önünden ve
arkasından
izleyen (melekler) vardır, onu Allah´ın emri
ile gözetlerler. Herhangi bir
toplum tutumunu değiştirmedikçe Allah
onun konumunu
değiştirmez.
Allah, bir
toplumun
herhangi bir
kötülüğe
uğramasını
dileyince,
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ması yönünde sana
(küstahça)
meydan okuyorlar; hem
de, (o alay
edip durdukları türden)
nice ibret verici felaketin
kendilerinden
önce(ki toplumların) başına geldiğini
(bildikleri)
halde. Bununla birlikte,
muhakkak ki
senin Rabbin, işledikleri zulümlere
rağmen insanlara karşı
(esasta hep)
bağışlayıcıdır; ama,
unutma ki,
(aynı zamanda) cezasında da
gerçekten
çok şiddetlidir.
Bütün bunlara rağmen,
hakkı inkara
şartlanmış
olanlar yine
de (inanmaktan kaçınıyor
ve) Niçin
o'na Rabbinden mucizevi
bir alamet
indirilmiyor?
diyorlar. (Fakat, (onlar ne
derlerse desinler)) sen
sadece bir
uyarıcısın ve
bütün toplumlar için
(asıl) yol
gösterici (Allah'tır).
Her bir dişinin neye gebe olduğunu
ve rahimlerin
neyi ne kadar erken bırakacağını,
neyi ne kadar (olağan
süresinden)
fazla bekleteceğini bilen
Allah'tır.
Çünkü (yarattığı) her
şey O'nun
katında bir
ölçüye ve bir
amaca bağlı
kılınmıştır.
O, yaratılmışların duyu ve tasavvurlarının
ötesinde
olanları da,
onların görüp
gözleyebildikleri şeyleri
de tam olarak bilmektedir. Büyük
olan O'dur;
var olan veya
olması mümkün her şeyin/herkesin
üstünde ve
ötesinde olan
O.
O'nun için
sizden birinin
düşüncesini
saklamasıyla
açığa vurması ya da
(kötülüklerini)
gecenin örtüsü altında
gizlemesiyle
bu kişinin
gün ışığında
(cüretle ortalıkta) dolaşması arasında bir fark
yoktur.
(Böyle biri
sanıyor mu
ki) kendisini
önünden ve
ardından izleyen (ve)
onu Allah her
ne ki takdir
etmişse ona
karşı koruyup gözeten
refakatçileri
vardır. Gerçek şu ki, insanlar kendi
iç dünyalarını
değiştirmeden Allah onların durumunu değiştirmez; ve Allah insanlara
(kendi kötü-

İbn Kesir

insanların
zulmetmelerine
rağmen,
Rabbın
mağfiret
sahibidir.
Şüphesiz
ki Rabbının cezalandırması; şiddetlidir.

Küfredenler, derler
ki: Ona
Rabbından bir
ayet indirilmeli
değil
miydi?
Sen; ancak bir
uyarıcısın
ve her
kavmin
bir yol
göstericisi
vardır.

Allah; her
dişinin
neyi yüklendiğini
ve rahimlerin neyi
eksiltip
artırdığını
bilir.
O´nun katında her
şey bir
ölçüye
göredir.

Görüleni
de, görülmeyeni
de bilir.
Yücelerin
yücesidir.

Aranızdan birisi;
ister sözü
gizlesin,
ister açığa vursun, ister
geceye
bürünerek gizlensin, ister gündüzün ortaya çıksın; hiç
fark yoktur.
Ardından
ve önünden takib
edenler
vardır. Allah´ın
emriyle
onu gözetirler.
Şüphesiz
ki bir kavim, kendini değiştirmedikçe; Allah da onları değiştirmez.
Ve Allah,
bir kavimin fenalığını dileyince;

Kelime Meali
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= ِبقَ ْومbir kavme سو ًءا
ُ =kötülük
َّ َم َرد,,=فَ ََلartık geri çevirecek yoktur
ُ=لَهonu = َو َماzaten yoktur
=لَ ُه ْمonların د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
 َوال,,= ِم ْنkoruyucuları da

onu hiç
kimse önleyemez. İnsanların Allah´dan
başka hiçbir
koruyucusu,
kayırıcısı
yoktur.

الَّذِي..= ُه َوO’dur ki
=ي ُِري ُك ُمsize gösterir َ= ْال َب ْرقşimşeği
َ = َوve umud içinde
=خ َْوفًاkorku ط َمعًا
ئ
َّ =الbulutları
ُ = َويُ ْن ِشve yapar اب
َ س َح
الثقَا َل
ِ =ağır

Şimşeği size hem korku ve hem
de umut
kaynağı olarak gösteren, yağmur
yüklü bulutları oluşturan odur.
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lüklerinin bir
sonucu olarak) bir felaket tattıracağı zaman
hiçbir şey
bunun önünde duramaz:
çünkü onların, kendilerini O'na karşı koruyabilecek kimseleri yoktur.
(Hem) Korkuyu, (hem
de) umudu
tattırmak için
size şimşeği
gösterip
(yağmur)
yüklü bulutları çağıran
O'dur;

O´nu gök gök gürleسبِ ُح
َ ُ= َويO’nu tesbih ederler
gürültüsü mesi O'nun
övgü ile ve sınırsız kudُ الر ْعد
َّ =gök gürültüsü
melekler
ret ve yücelikorku içinde ğini övgüyle
= ِب َح ْم ِد ِهövgüsüyle
tesbih eder- anmakta;
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve melekler de
ler, noksan- melekler de
lıklardan
korku ve sa ِخيفَتِ ِه,,= ِم ْنkorkusundan
uzak tutar- kınma içinde
lar. O yıldı- bunu yap= َوي ُْر ِس ُلve gönderir de
rımlar sala- maktalar. Ve
rak bunlarla O yıldırımları
َص َوا ِعق
َّ =الyıldırımlar
dilediklerini gönderip onçarpar. Al- larla dilediğiَ
يب
ُ ُص
ِ =فيçarpar =بِ َهاonlarla
lah´ın sillesi ni çarpmakson derece tadır. (Hal
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini = َو ُه ْمonlar
sert olduğu böyleyken)
halde, onlar onlar yine de
َ=يُ َجا ِدلُونtartışmaktadırlar
O´nun hak- Allah hak=فِيhakkında ِاّٰلل
َّ =Allah = َو ُه َوO’nun kında tartı- kında tartışıp
şıyorlar.
duruyorlar;
ُ شدِيد
َ =pek çetindir
hem de
O('nun), kavْ
=ال ِم َحا ِلtuzağı (cezası)
ranamaz in,,
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Gerçek dua,
ُ=لَهancak O’nadır ُ =دَع َْوةdua
yalnız Allah´a yönelْ
ق
ِ =ال َحgerçek
tilen çağrıdır. Müşrikَيَ ْدعُون.. َ= َوالَّذِينdua ettikleri ise
lerin Allah
dışında
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
çağrı yöَيَ ْست َ ِجيبُون..= َلisteklerini karşılayamazl nelttikleri
putlar, onlaar ه ْم
َ ِ=بhiçbir rın hiçbir diُ َ=لkendilerinin ش ْيء
leklerine
= ِإ َّلancak
cevap veremezler.
= َك َبا ِس ِطuzatan kimse gibidir
Böyleleri
ْ
َ
َّ
= َكف ْي ِهavuçlarını اء
ِ ال َم..=إِلىsuya ağzına su
gelsin diye
avuçlarını
= ِليَ ْبلُ َغgelsin diye ُ =فَاهağzına
ona doğru
= َو َماoysa = ُه َوo
açan kimseye ben=بِبَا ِل ِغ ِهon(un ağzın)a gelmez = َو َماişte zerler ki, asla bu yolla
عا ُء
َ ُ =دduası َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin ağzına su
İşte
= ِإ َّلancak ض ََلل
َ ..=فِيboşa gider gelmez.
kâfirlerin
..
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ِ َّ ِ = َوAllah’a ُ= َي ْس ُجدsecde ederler
ّٰلل
= َم ْنolanların hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
َ =ister
ض
ً ط ْو
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde عا
= َو َك ْر ًهاistemez
= َو ِظ ََللُ ُه ْمve gölgeleri de
= ِب ْالغُد ُِوsabah صا ِل
َ = َو ْاْلakşam

Göklerdeki
ve yerdeki
tüm varlıklar
ile bu varlıkların gölgeleri gönüllü
ya da zorunlu olarak
sabah akşam Allah´a
secde ederler.

=قُ ْلde ki = َم ْنkimdir? ُّ= َربRabbi
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin =قُ ِلde ki
َّ =Allah! =قُ ْلO halde, de
ُاّٰلل
=أَفَات َّ َخ ْذت ُ ْمmi edindiniz?
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
=أ َ ْو ِل َيا َءveliler
َيَ ْم ِل ُكون..= َلgücü olmayan
= ِْل َ ْنفُ ِس ِه ْمkendilerine =نَ ْفعًاbir fayda

De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi
kimdir?” “Allah’tır” de.
“Yoksa
O’nu bırakıp
kendilerine
bir fayda ve
zararı olmayan
dostlar mı
edindiniz?”
de. De ki:
“Hiç körle
gören bir
olur mu?
Yahut ka-
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ce ve derin
planını gerçekleştirmek
için sınırsız
bir kudrete
sahip olduğu
ortada olduğu halde!
Nihai Gerçek'e varmak
amacıyla yapılan bütün
dualar, bütün
çağrı ve arayışlar ancak
O'na yöneltilmelidir;
çünkü insanların O'nu bırakıp da yakardıkları
(öteki varlıklar ve güçler)
bu yakarışlarına hiçbir
şekilde karşılık veremezler. Öyle ki,
(onlara, yakarıp duran
kimsenin durumu) ellerini
suya doğru
uzatıp, suyun
kendisine
ulaşmasını
bekleyen birinin durumuna benzer; oysa bu
durumda su
asla ona
ulaşmayacaktır. Bunun
içindir ki,
hakkı inkar
edenlerin yakarması
kendilerini
sapıklık içinde tüketmekten başka bir
sonuç getirmez.
Göklerde ve
yerde var
olan her şey
ve herkes isteyerek yahut zorunlu
olarak Allah'ın önünde
eğilmektedirler; onların
gölgeleri de
sabah akşam
bunu yapmaktadır.
Göklerin ve
yerin Rabbi
kimdir? diye
sor (onlara).
Ve de ki Allah(tır)! (Ve
yine) de ki:
Peki, öyleyse
(niçin) Allah'ı
bırakıp, kendileri için bile
ne bir yarar
sağlayabilecek ne de bir
zararı giderebilecek
güçte olmayan şeyleri

İbn Kesir

artık onun
önüne
geçilemez. Allah´tan
başka onları koruyacak birisi de bulunmaz.

O´dur,
korku ve
ümide
düşürmek
için size,
şimşeği
gösteren
ve yağmur yüklü
bulutları
meydana
getiren.
Gökgürültüsü;
hamd ile,
melekler
de korku
ile O´nu
tesbih
eder. O,
yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini
çarpar.
Halbuki
onlar; Allah hakkında tartışıyorlardı. O,
kudretinde pek
çetin
olandır.

Gerçek
dua ancak
O´nadır.
O´ndan
başka
taptıkları
kendilerine hiçbir
şeyle cevap veremezler.
Durumları; suyun
ağzına
gelmesi
için avuçlarını ona
açmış
kimsenin
durumu
gibidir.
Oysa o,
hiç bir
zaman
suya kavuşamaz.
İşte kafirlerin yalvarışı da
böyle boşunadır.

Göklerde
ve yerdekiler de,
gölgeleri
de sabah
akşam,
ister istemez Allah´a
secde
ederler.

De ki:
Göklerin
ve yerin
Rabbı
kimdir?
Allah´tır
de. Yoksa
O´nu bırakıp
kendilerine bir
fayda ve
zararı olmayan
veliler mi
edindiniz? de.
De ki: Hiç

Kelime Meali
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ض ًّرا
َ ..= َو َلve zarar veremeyen
=قُ ْلde ki  َي ْست َ ِوي..=ه َْلbir olur mu?
= ْاْل َ ْع َم ٰىkörle ير
ُ ص
ِ َ= َو ْالبgören
=أ َ ْمyahut ت َ ْست َ ِوي..=ه َْلbir olur mu?
ُّ =karanlıklarla
ُالظلُ َمات
ور
ُ ُّ= َوالنaydınlık =أ َ ْمyoksa
ِ َّ ِ =Allah’a
= َجعَلُواbuldular da ّٰلل
ُ =ortaklar = َخلَقُواyaratan
ش َر َكا َء
= َكخ َْل ِق ِهO’nun yarattığı gibi
َ=فَتَشَابَهbenzer mi göründü?
= ْالخ َْل ُقbu yaratma علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
=قُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah’tır
=خَا ِل ُقyaratıcısı ش ْيء
َ ..= ُك ِلher şeyin
= َو ُه َوve O ُ احد
ِ = ْال َوtektir
ار
ُ = ْالقَ َّهkahredendir
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ranlık ile
aydınlık bir
midir?”
Yoksa Allah
gibi yaratması olan
ortaklar
buldular da
yaratmaları
birbirine
benzettiler?
De ki: “Her
şeyi yaratan
Allah’tır. O,
bir tektir,
her şeye
üstün gelir.”
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gök=أ َ ْنزَ َلindirdi اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten Allah,
ِ س َم
ten su indirdi ve yatakْ َسال
= َما ًءbir su ت
َ َ=فçağlayıp aktı
larının kapasitesi ile
=أ َ ْو ِديَةdereler
ölçülü bü= ِبقَدَ ِرهَاkendi ölçüsünce
yüklükte dereler akıttı.
احت َ َم َل
ْ َ=فtaşıdı س ْي ُل
َّ =الsel
Akan sel,
yüzeyinde
=زَ بَدًاköpüğü = َرابِيًاüste çıkan
köpük taşır.
Süs ya da
= َو ِم َّماvardır
kullanım
َ=يُوقِد ُونyak(ıp erit)tikleri madenlerden d eşyası
yapmak
ile
َ
َّ
e ه
ِ عل ْي
َ =onların ار
ِ الن,,=فِيateşte amacı
ateşte erittiğiniz ma=ا ْبتِغَا َءyapmak için = ِح ْليَةsüs
denlerin de
=أ َ ْوyahut = َمتَاعeşya =زَ َبدbir köpük buna benzer köpükleُ= ِمثْلُهbunun gibi = َك ٰذَ ِل َكböyle
ri, cürufları
vardır. Alب
ُ =يَض ِْرbenzetme ile anlatır
lah, hak ile
batılı bu örْ
َّ =Allah =ال َح َّقhak
ُاّٰلل
nek aracılığı
َّ ,,=فَأ َ َّماköpük ile anlatır.
اط َل
ِ = َو ْال َبve batılı ُ الز َبد
Köpük, haْ
vaya uçup
َ
َ
َب
ُ =فيَذهgider = ُجفا ًءyok olup
gider; fakat
يَ ْنفَ ُع,, َما,,= َوأ َ َّماyararlı olan ise
insanlara
yarar sağlaُ =فَ َي ْم ُكkalır
اس
yan kısım
َ َّ=النinsanlara ث
yerde kalır.
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
İşte Allah,
ٰ
= َكذَ ِل َكişte böyle ب
ُ =يَض ِْرörnek verir böylesine
örnekler verir.
َ
ْ
َّ =Allah =اْل ْمثَا َلmeseller
ُاّٰلل
,,
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ا ْست َ َجابُوا.. َ= ِللَّذِينbuyruğuna uyanlara v Rabblerinin
çağrısına
olumlu ceardır ربِ ِه ُم
َ = ِلRablerinin
vap verenlere karşılık= ْال ُح ْسن َٰىen güzel karşılık
ların en gü َي ْست َ ِجيبُوا..لَ ْم.. َ= َوالَّذِينuymayanlar ise zeli verilir.
O´nun çağُ=لَهOna =لَ ْوşayet
rısına olumlu karşılık
لَ ُه ْم..=أ َ َّنkendilerinin olsa
vermeyenlere gelince,
= َماbulunanların
eğer dünyada buluَ
ْ
ض
ِ اْل ْر..=فِيyeryüzünde
nan her
ْ
َ
= َج ِميعًاhepsi ُ= َو ِمثلهve bir misli daha şey, bir kat
fazlası ile
ُ= َم َعهyanında = َل ْفتَدَ ْواfidye verirlerdi ellerinde olsa, bütün
= ِب ِهonu =أُو ٰلَ ِئ َكişte =لَ ُه ْمonların bunları kurtuluş fidyesi
سو ُء
ُ =çok kötüdür ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı olarak verirlerdi. Böyle= َو َمأ ْ َوا ُه ْمvaracakları yer de
lerini kötü
hesap= َج َهنَّ ُمcehennemdir س
َ ْ= َو ِبئne kötü bir
laşma işlemi bekliyor,
ُ = ْال ِم َهادbir yataktır
..
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=أَفَ َم ْنolur mu? =يَ ْعلَ ُمbilen
أ ُ ْن ِز َل,,=أَنَّ َماindirilenin = ِإلَي َْكsana
 َربِ َك,,= ِم ْنRabbinden
,,

,,

varacakları
yer cehennemdir;
orası ne fena bir barınaktır!

Rabbin tarafından
sana indirilen mesajın
gerçek olduğunu bi-

kendinize koruyucular,
kayırıcılar
olarak görüyorsunuz?
Sor (onlara):
Hiç kör olan
kimseyle gören kimse bir
olur mu? Yahut kopkoyu
karanlıkla
aydınlık bir
tutulabilir mi?
Yoksa onlar
Allah'la beraber, O'nun
yarattığına
benzer (şeyler) yaratan
başka tanrısal güçlerin
var olduğuna
(gerçekten)
inanıyorlar
da bu (sözde) yaratma
eylemi onların gözünde
(O'nun yaratma eylemine) benzer
mi görünüyor? De ki:
Her şeyin yaratıcısı Allah'tır; ve
O'dur, var
olan her şeyin üstünde
mutlak hükümranlık
sahibi biricik
(Yaratıcı)!
O gökten su
indirdiğinde
ve (kurumuş)
nehir yatakları(ndan her
biri) kendi
hacimlerine
göre dolup
taştıklarında,
akıntı yüzeydeki çerçöpü,
tortuyu alır
götürür; tıpkı
süs eşyası
ya da alet
yapmak için
ateşte eritilen
(madenlerin),
yüzeyinde
açığa çıkan
köpüklü tortudan arındırılması gibidir
bu. Hak ile
batılı Allah
işte böyle bir
benzetmeyle
gözönüne
koyuyor:
çünkü, gerçekten de,
tortuysa,
çerçöpse
sözkonusu
olan, bu, (bütün) köpüksü
şeyler gibi
akar gider;
ama insanlara yararlı
olan şeye
gelince, o
her (zaman
olduğu) yerde, sapasağlam ayakta
kalır. Allah
işte böyle
benzetmelerle ortaya koyuyor,
Rableri(nin
daveti)ne
güzel bir karşılık verenlerle O'na hiç
karşılık vermeyenlerin
durumları.
(Bu sonrakiler), yeryüzünde ne
varsa, hepsi
onların olsa hatta bunun
iki katı- (Hesap Günü'nde) kurtulmak için
hiç şüphesiz
bunların
hepsini gözden çıkarırlardı: İşte
hesapların
en kötüsü
böylelerini
bekliyor; böylelerinin sonunda varacakları yer
de cehennem olacak:
o ne kötü bir
dinlenme yeri!
Hem, sana
Rabbinden
her ne ki indirilmişse,
hak olduğunu gören

İbn Kesir

körle gören bir
olur mu?
Yahut karanlık ile
aydınlık
bir midir?
Yoksa,
Allah gibi
yaratması
olan ortaklar
buldular
da yaratmaları
birbirine
mi benzettiler?
De ki: Her
şeyi yaratan, Allah´tır. Ve
O; Vahid
ve Kahhar´dır.

Göten su
indirir de
dereler
onunla
dolar taşar. Üste
çıkan köpüğü sel
alır götürür. Süslenmek
veya yararlanmak
için ateşle
erittiklerinizin üzerinde de
buna
benzer bir
köpük
vardır.
Böyle misal verir
Allah hak
ile batıl
için. Köpük; uçar
gider, insanlara
fayda veren ise
yerde kalır. İşte
böyle; Allah daha
nice misaller verir.

Rabblarına icabet
edenlere;
en güzel
karşılık
vardır.
O´na icabet etmeyenler
ise; şayet
yeryüzünde bulunan her
şey ve bir
katı daha
onların
olsa, kurtulmak
için onu
fidye verirlerdi.
Hesabın
kötüsü,
onlar
içindir.
Varacakları yer,
cehennemdir ve
o, ne kötü
konaktır.

Şimdi,
Rabbından sana
indirilenin
gerçek
olduğunu
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= ْال َح ُّقhak olduğunu = َك َم ْنkimse gibi
أ َ ْع َم ٰى,,= ُه َوkör = ِإنَّ َماancak
=يَتَذَ َّك ُرöğüt alır =أُولُوsahipleri
ب
ِ = ْاْل َ ْلبَاsağduyu

len kimse
hiç kör ile
bir olur mu?
Ancak sağduyu sahipleri öğüt
alırlar.

َيُوفُون.. َ=الَّذِينyerine getirirler
ِ َّ =Allah’ın
=بِ َع ْه ِدahdini اّٰلل
َ َي ْنقُضُون..= َو َلve bozmazlar
َ= ْال ِميثَاقandlaşmayı

Onlar Allah´a verdikleri sözü
tutarlar, anlaşmalarını
bozmazlar.

َصلُون
ِ  َي,, َ= َوالَّذِينve onlar bitiştirirler
أ َ َم َر,,= َماistediği şeyi ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=بِ ِهkendisiyle
ص َل
َ يُو,,=أ َ ْنbitiştirilmesini
َ= َو َي ْخش َْونsaygılı olur
= َربَّ ُه ْمRablerine karşı
َ= َو َيخَافُونve korkarlar سو َء
ُ =en kötü
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesaptan

Yine onlar,
Allah´ın
sürdürülmesini emrettiği ilişkileri sürdürürler.
Rabblerinden korkarlar ve kötü
hesaplaşmadan ürkerler.
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Yine onlar,
َ= َوالَّذِينve onlar
Allah´ın
hoşnutluğuص َب ُروا
=sabrederler
َ
nu kazanmak amacı
=ا ْبتِغَا َءarzu ederek
ile sabrederler, na= َو ْج ِهyüzünü (rızasını)
mazı kılar= َر ِب ِه ْمRablerinin = َوأَقَا ُمواve kılarlar lar, kendilerine verdiَ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوأ َ ْنفَقُواharcarlar ğimiz rızıkgizlice
 َرزَ ْقنَا ُه ْم..= ِم َّماkendilerine verdiğimiz rız tan
ve açıkça
hayır yolunıktan را
ًّ = ِسgizli
da harcarًع ََل ِن َية
lar, kötülüğü
و
=ve
açık
olarak
َ َ
iyilikle savarlar. İşte
َ= َويَد َْر ُءونve savarlar
geçici dünسنَ ِة
َّ =الkötülüğü yanın arَ =بِ ْال َحiyilikle َسيِئَة
dından ge=أُو ٰلَئِ َكişte =لَ ُه ْمonlarındır
lecek olan
mutlu akıbet
ع ْق َبى
ُ =sonu =الد َِّارşu yurdun
onları bekli..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

kimseyle
(bunu göremeyecek kadar) kör olan
kimse bir midir? Bu gerçeği yalnızca
akıl ve sağduyu sahipleri hatırdan
çıkarmazlar;
onlar ki Allah'la olan
bağlantılarına sadakat
gösterir, andlaşmalarını
asla bozmazlar;
ve onlar ki,
Allah'ın sıkı
tutulmasını
buyurduğu
(bağları) sıkı
tutarlar; Rablerine karşı
son derece
saygılı ve
duyarlı davranır, (O'nun
çağrısına
sağır kalanları bekleyen) o pek
kötü hesaptan korkarlar;
ve onlar ki,
Rablerinin
teveccühünü
umarak güçlüklere göğüs
gerip, namazda kararlılık gösterirler; kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli
açık başkaları için harcarlar, kötülüğü
iyilikle savarlar. İşte, ahirette erişilecek olan nihai huzur
böylelerine
özgüdür;

..
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ُ= َجنَّاتcennetlerine عدْن
َ =Adn
=يَ ْد ُخلُو َن َهاgirerler
صلَ َح
َ ,,= َو َم ْنve iyi olanlar
آبَائِ ِه ْم,,= ِم ْنbabalarından
اج ِه ْم
ِ = َوأ َ ْز َوeşlerinden
= َوذ ُ ِريَّا ِت ِه ْمve çocuklarından
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve melekler de
َ=يَ ْد ُخلُونgirerler علَ ْي ِه ْم
َ =yanlarına
بَاب,, ُك ِل,,= ِم ْنher kapıdan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

yor.
Bu mutlu
akıbet, Adn
cennetleridir. Kendileri ile birlikte
iyi davranışlı ana babaları, eşleri
ve çocukları
bu cennetlere girerler.
Melekler
her kapıdan
yanlarına
girerek;

,,
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س ََلم
َ =size
َ =selam علَ ْي ُك ْم
ص َب ْرت ُ ْم
َ ..= ِب َماsabretmenize karşılık
=فَ ِن ْع َمne güzel ع ْق َبى
ُ =sonu
=الد َِّارyurdun

Sabrettiğinizden dolayı selâm
size. Dünyayı izleyen
bu mutlu
akıbet ne
kadar güzel!
derler.

َ َي ْنقُضُون,, َ= َوالَّذِينbozanlar
َّ =Allah’a
َع ْهد
َ =verdikleri sözü ِاّٰلل
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
= ِميثَاقِ ِهiyice pekiştirdikten
َ = َويَ ْقve kesenler = َماşeyi
َطعُون
=أ َ َم َرistediği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın =بِ ِهonunla
ص َل
َ يُو,,=أ َ ْنbitiştirilmesini
َ= َويُ ْف ِسدُونve bozgunculuk yapanlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
=أُو ٰلَئِ َكişte =لَ ُه ُمonlaradır
ُ=اللَّ ْعنَةlanet = َولَ ُه ْمonlaradır
سو ُء
ُ =kötü sonucu da =الد َِّارyurdun

Allah´a
vermiş oldukları sözü
kesin bir taahhüt haline
getirdikten
sonra bozanlara, Allah´ın sürdürülmesini
emrettiği
ilişkileri kesenlere ve
yeryüzünde
bozgunculuk çıkaranlara gelince
onlara lânet
vardır ve
dünyayı izleyecek
olan kötü
akıbet kendilerini beklemektedir.

ُ س
َّ =Allah ط
ُ =يَ ْبbollaştırır
ُاّٰلل
َالر ْزق
ِ =rızkı يَشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine
= َو َي ْقد ُِرve kısar = َوفَ ِر ُحواsevindiler
= ِب ْال َح َيا ِةhayatıyla =الدُّ ْن َياdünya
= َو َماoysa ُ = ْال َحيَاةhayatı
=الدُّ ْنيَاdünya
 ْاْل ِخ َر ِة..= ِفيahiretin yanında
=إِ َّلancak = َمتَاعbir geçimden ibarettir

Allah dilediğine bol rızık verir ve
dilediğinin
rızkını kısıtlar. Onlar
dünya hayatı ile böbürlendiler.
Oysa dünya
hayatı, ahiretin yanında basit bir
metadan
başka bir
şey değildir.
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(orada) onların, atalarından, eşlerinden ve çocuklarından
doğru yolu
tutan kimselerle birlikte
gireceği, huzurla dolup
taşan ebedi
hasbahçeler
vardır ki, her
kapısından
melekler onların yanına
varıp
Size selam
olsun! Çünkü
siz (iyilikte)
sebat ettiniz!
(diyecekler).
(Hal) böyleyse, ahirette
erişilecek
olan bu mutlu son ne hoş
ve ne güzel!
Fakat (yaratılışlarının gereği olan doğal bir) andlaşmaya dayanıyor olmasına rağmen Allah'la
olan bağlantılarını bozup
Allah'ın sıkı
tutulmasını
emrettiği
(bağları) kesen ve yeryüzünde
bozgunculuk
çıkaran kimselere gelince; işte, (Allah'ın) laneti
böylelerine
yönelmiştir;
ve (öte dünyada) varılacak yerlerin
en kötüsü de
onlara ayrılmıştır.
Rızkı dilediğine bolca,
dilediğine sınırlı ölçüde
veren Allah'tır. Hal
böyleyken,
(bol rızık verilenler) dünya hayatıyla
sevinirler;
oysa, ahiret
hayatı yanında dünya
hayatı yalnızca geçici
bir doyum-

İbn Kesir

bilen; hiç
kör gibi
midir?
Ancak
akıl sahibleri ibret alırlar.

Onlar ki;
Allah´ın
ahdini yerine getirirler ve
anlaşmayı bozmazlar.
Ve onlar
ki; Allah´ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler.
Rabblarından
korkarlar
ve kötü
hesabdan
ürkerler.

Ve onlar
ki; Rabblarının rızasını dileyerek
sabrederler, namazı kılarlar,
kendilerine verdiğimiz rızıktan,
gizlice ve
açıkça infak ederler. Kötülüğü iyilik
yaparak
ortadan
kaldırırlar.
İşte onlara bu
dünyanın
karşılığı;
Adn cennetleridir;
oraya girerler.
Babalarının, eşlerinin, çocuklarının
iyi olanları da oraya girerler. Melekler her
kapıdan
yanlarına
gelir.
Sabrettiğiniz için
selam size. Burası dünyanın en
güzel
karşılığıdır, derler.
Pekiştirdikten
sonra Allah´ın ahdini bozanlar,
Allah´ın
bitiştirilmesini
emrettiğini ayıranlar ve
yeryüzünde
bozgunculuk yapanlar; işte la´net
onlaradır.
Yurtların
en kötüsü
de onlarındır.

Alah; dilediği
kimseye
rızkı genişletir,
daraltır.
Onlar ise
dünya
hayatı ile
sevindiler. Halbuki dünya hayatı
ahiretin
yanında
sadece
bir geçim-
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= َو َيقُو ُلdiyorlar
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
أ ُ ْن ِز َل,,=لَ ْو َلindirilmeli değil miydi?
علَ ْي ِه
َ =ona =آيَةbir ayet
 َر ِب ِه,,= ِم ْنRabbinden =قُ ْلde ki
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ُض ُّل
ِ =يsaptırır يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
= َو َي ْهدِيiletir = ِإلَ ْي ِهkendisine
َاب
َ أَن,,= َم ْنyöneleni de

Kâfirler
«Muhammed´e,
Rabbi tarafından somut bir mucize, indirilseydi ya»
derler. Onlara de ki;
«Allah, dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni doğru
yola iletir.»

َ=الَّذِينonlar =آ َمنُواinananlardır
ْ َ= َوتve tatmin olanlardır
ط َمئِ ُّن
=قُلُوبُ ُه ْمgönülleri =بِ ِذ ْك ِرanmakla
ِاّٰلل
َّ =Allah’ı =أ َ َلiyi bilin ki ancak
= ِب ِذ ْك ِرanmakla ِاّٰلل
َّ =Allah’ı
ْ َ =تhuzur bulur وب
ط َمئِ ُّن
ُ ُ= ْالقُلgönüller

Onlar iman
etmişlerdir
ve kalpleri
Allah´ı anmakla huzura kavuşur.
Haberiniz
olsun ki,
kalpler ancak Allah´ı
anmakla
huzura erebilirler.

آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الgüzel işler
ُ =mutluluk =لَ ُه ْمonlar içindir
طوبَ ٰى
= َو ُحس ُْنve güzel = َمآبgelecek

İman edip
iyi ameller
işleyenlere
ne mutlu,
onları güzel
bir gelecek
beklemektedir.
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Ey Mu= َك ٰذَ ِل َكböylece
hammed
sana vahْ
َ
َاك
ن
ل
س
ر
أ
=seni
gönderdik
َ َ ْ
yettiğimiz
ُ
mesajı kenَ
أ َّمة..=فِيbir millete =ق ْدelbette
dilerine
ْ َ= َخلgeçmiş bulunan
okuyasın
ت
diye seni
قَ ْب ِل َها..= ِم ْنkendilerinden önce
öyle bir
=أ ُ َممnice milletler = ِلتَتْلُ َوokuyasın diye ümmete
gönderdik
ki, onlardan
علَ ْي ِه ُم
َ =onlara
önce birçok
ümmetler
َ
َّ
أ ْو َح ْينَا..=الذِيvahyettiğimizi
gelip geçmiştir. Onlar
= ِإلَي َْكsana = َو ُه ْمoysa onlar
rahmeti bol
olan Allah´ı
َ=يَ ْكفُ ُرونnankörlük ederler
tanımıyorالر ْح ٰ َم ِن
lar. Onlara
َّ = ِبRahman’a =قُ ْلde ki
de ki; «Be= ُه َوO = َر ِبيbenim Rabbimdir
nim Rabbim
O´dur,
ٰ
= َلyoktur َ=إِلَهtanrı =إِ َّلbaşka
O´ndan
başka ilah
َ
= ُه َوO’ndan عل ْي ِه
َ =O’na
yoktur, ben
ْ
yalnız O´na
ُ=ت َ َو َّكلتdayandım
dayandım,
dönüş
َ
= َو ِإلَ ْي ِهve yalnız O’nadır ب
ا
ت
م
=tevbem
ِ َ
O´nadır.»
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أ َ َّن,,= َولَ ْوeğer olsaydı
ْ س ِي َر
=قُ ْرآنًاbir Kur’an ت
ُ =yürütüldüğü
= ِب ِهkendisiyle = ْال ِج َبا ُلdağların
ْ َ=قُ ِطعparçalandığı
=أ َ ْوyahut ت
= ِب ِهkendisiyle ض
ُ = ْاْل َ ْرarzın
=أ َ ْوyahut = ُك ِل َمkonuşturulduğu
=بِ ِهkendisiyle = ْال َم ْوت َ ٰىölülerin
ِ َّ ِ =Allah’a aittir
=بَ ْلhayır ّٰلل
= ْاْل َ ْم ُرişler = َج ِميعًاbütün
يَيْأ َ ِس,,=أَفَلَ ْمhala anlamadılar mı?
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar لَ ْو,,=أ َ ْنşayet
=يَشَا ُءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ َهدَىhidayet verirdi اس
َ َّ=النinsanları
= َج ِميعًاbütün
يَزَ ا ُل,,= َو َلgelmeğe devam edecek
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
صيبُ ُه ْم
ِ ُ =تbaşlarına bela(lar)
=بِ َماyüzünden صنَعُوا
َ =yaptıkları işler
عة
َ ار
ِ َ=قansızın =أ َ ْوyahut
=ت َ ُح ُّلkonacaktır =قَ ِريبًاyakınına
دَ ِار ِه ْم,,= ِم ْنyurtlarının = َحت َّ ٰىkadar
ْ
ي
َ ِ=يَأتgelinceye ُ= َو ْعدvaadi
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ف
ُ ي ُْخ ِل,,= َلcaymaz
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Eğer dağların yürümesini, yeryüzünün parçalanmasını
ve ölüler ile
konuşabilmeyi sağlayan bir kitap
olsaydı, o
bu Kur´an
olurdu. Fakat tüm yetki Allah´ın
tekelindedir.
Dilese, Allah´ın bütün
insanları
doğru yola
ileteceğini,
mü´minler
halâ kesinlikle anlamadılar mı?
İşledikleri
kötülükler
yüzünden
kâfirlerin
başlarına
sürekli olarak belâlar
gelir, ya da
bu belâlar
yurtlarının
yakınına
iner. Sonunda Allah´ın verdiği söz
gerçekleşir.
Kuşku yok
ki, Allah sözünden
caymaz.

İbn Kesir

dan, bir
avuntudan
ibarettir.

likten ibarettir.

İmdi, (Peygamber'in
getirdiği mesajın) doğruluğunu inkar
edenler, Ona
Rabbinden
mucizevi bir
alamet indirilmeli değil
miydi? diyorlar. Sen de
şöyle de: Bilin ki, (sapmayı) dileyeni saptıran
da, O'na yöneleni Kendisine yaklaştıran da,
şüphesiz Allah'tır;
onlar ki,
inanmışlar ve
Allah'ı anmakla kalpleri huzur ve
doyum bulmuştur; çünkü bilin ki,
kalpler gerçekten de
ancak Allah'ı
anarak huzura erişir.

Küfredenler dediler
ki: Rabbından
kendisine
bir ayet
inidirilmeli
değil
miydi? De
ki: Allah
dilediğini
saptırır,
kendisine
yöneleni
de doğru
yola eriştirir.

(Evet,) imana
erişen ve dürüst ve erdemli davranan o kimseler ki, kendileri için (bu
dünyada)
huzurlu bir
hayat, (ahirette de) varılacak yerlerin en güzeli
ayırılmıştır!
İşte böylece
(ey Muhammed) seni,
kendisinden
önce nice
toplumların
gelip geçtiği
bir (inanmayanlar) toplumu içinden
Elçi olarak
çıkardık ki,
sana vahyettiklerimizi onlara okuyup
açıklayasın;
çünkü (bilmezlikleri
yüzünden) O
Rahman'ı inkar ediyor
onlar. De ki:
O'dur benim
Rabbim.
O'ndan başka tanrı yoktur. Ben O'na
güven bağlamış bulunuyorum ve
O'na dönüktür yönüm.
(Onlar) kendisiyle dağların yürütüldüğü, yeryüzünün yarılıp
açıldığı, ölülerin konuşturulduğu
(ilahi) bir metin (dinlemiş
olsalardı ona
da inanmazlardı)! Oysa,
olacak olan
her şeye karar verme
gücü yalnızca Allah'a aittir. Peki, inananlar hala
anlamadılar
mı ki, eğer
Allah öyle
olmasını dileseydi bütün
insanlığı
doğru yola
yöneltirdi?
Fakat, o
hakkı inkara
şartlanmış
olanlara gelince, işledikleri kötülüklerden ötürü,
böylelerinin
başlarına her
an beklenmedik bir felaket çullanmaktan ya
da yurtlarının
yanına / yakınına inmekten geri

Onlar ki;
inanmışlardır ve
kalbleri
Allah´ı
anmakla
huzura
kavuşmuştur.
Dikkat
edin; gerçekten
kalbler,
ancak Allah´ı anmakla
huzura
kavuşur.
İnanmış
olup salih
ameller
işleyenler
için, hoş
bir hayat
ve güzel
bir gelecek vardır.

İşte böyle; sana
vahyettiğimizi
okuman
için, seni
de onlardan önce
nice ümmetlerin
gelip geçtiği bir
ümmete
gönderdik. Onlar; Rahman´ı inkar ederler. De ki:
O benim
Rabbımdır.
O´ndan
başka
ilah yoktur. Yalnız O´na
tevekkül
ederim.
Dönüşüm
de
O´nadır.
Şayet
Kur´an
ile; dağlar
yürütülmüş veya
yeryüzü
parçalanmış,
yahut ölüler konuşturulmuş
olsaydı;
kafirler
yine de
inanmazlardı.
Halbuki
bütün işler Allah´a aittir. İnananlar
hala anlamadılar
mı ki; Allah dileseydi bütün insanları doğru
yola eriştirirdi. Ve
yaptıklarından
dolayı Allah´ın vaadi yerine
gelene
kadar küfredenlerin
ya başına
veya evlerinin
yakınına
bir bela
gelirdi.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ= ْال ِمي َعادsözünden
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= َولَقَ ِدandolsun
ئ
َ =ا ْست ُ ْه ِزalay edildi de
سل
ُ = ِب ُرpeygamberlerle
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önceki
ُ=فَأ َ ْملَيْتbir süre verdim
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenlere
=ث ُ َّمsonra =أ َ َخ ْذت ُ ُه ْمonları yakaladım
َ َكان..ْف
ِ = ِعقَاcezam
َ =فَ َكيnasılmış ب

Senden önceki birçok
peygamber
ile de alay
etmişlerdi.
Ben o kâfirlere bir süre
meydan
verdim, fakat sonra
yakalarına
yapıştım. O
zaman azabım nice oldu?

=أَفَ َم ْنkimse gibi midir? = ُه َوo
=قَائِمduran علَ ٰى
َ =üzerinde = ُك ِلher
ْ س َب
=نَ ْفسnefsin ت
َ  َك,,= ِب َماyaptığı işin
ِ َّ ِ =Allah’a
= َو َجعَلُواonlar koştular ّٰلل
ُ =ortaklar =قُ ْلde ki
ش َر َكا َء
س ُّمو ُه ْم
َ =onları isimlendirin =أ َ ْمyoksa
ُ=تُنَبِئُونَهsiz haber mi veriyorsunuz?
=بِ َماbir şeyi
 َي ْعلَ ُم,,(= َلAllah’ın) bilmediği
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde =أ َ ْمyoksa
َ ِ=بboş
ظا ِهر
 ْالقَ ْو ِل,, َ= ِمنsöz mü söylüyorsunuz?
= َب ْلhayır َ= ُز ِينsüslü gösterildi
 َكفَ ُروا,, َ= ِللَّذِينinkâr edenlere
= َم ْك ُر ُه ْمtuzakları
صدُّوا
ُ = َوçıkarıldılar
س ِبي ِل
َّ ال,,ع ِن
َ =yoldan = َو َم ْنve kimi
ض ِل ِل
ْ ُ=يşaşırtırsa ُاّٰلل
َّ =Allah
=فَ َماartık olmaz! ُ=لَهona
هَاد,,= ِم ْنyol gösteren

Herkesin ne
yaptığını
gözeten Allah, böyle
bir gücü olmayan
düzmece
ilâhlar ile bir
olur mu?
Müşrikler,
Allah´a birtakım ortaklar koştular.
Onlara de
ki; «bunların
adlarını
söyleyiniz,
niteliklerini
belirtiniz.
Yoksa Allah´a,
O´nun yeryüzünde
bilmediği bir
şeyin haberini mi veriyorsunuz?
Yoksa kuru
sözler ile mi
oyalanıyorsunuz? Aslında kâfirlere entrikaları, düzenbazlıkları
çekici göründü de
doğru yoldan saptırıldılar. Allah´ın saptırdığını hiç
kimse doğru
yola iletemez.
Onlara dünya hayatında azap
vardır. Fakat ahiret
azabı daha
ağırdır. Onları Allah´ın
elinden hiç
kimse kurtaramaz.
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=لَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =azab
ِ ْال َح َياة..=فِيhayatında =الدُّ ْن َياdünya
اب
ُ َ= َولَعَذazabı ise = ْاْل ِخ َر ِةahiret
=أَش َُّقdaha zordur = َو َماve yoktur
=لَ ُه ْمonlar için ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’dan
 َواق..= ِم ْنkoruyacak kimse de
..
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= َمثَ ُلdurumu = ْال َجنَّ ِةcennetin
=الَّ ِتيşöyledir َ= ُو ِعدvadedilen
َ= ْال ُمتَّقُونkorunanlara =ت َ ْج ِريakar
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar =أ ُ ُكلُ َهاyemişi de
=دَائِمsüreklidir = َو ِظلُّ َهاgölgesi de
=تِ ْل َكişte budur ع ْقبَى
ُ =sonu
اتَّقَ ْوا,, َ=الَّذِينkorunanların
ع ْق َبى
ُ = َوsonu ise
َ= ْال َكافِ ِرينinkâr edenlerin
ار
ُ َّ=النateştir
,,

,,

,,
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Kötülüklerden sakınanlara vadedilen
cennet şöyledir. Oranın altından
çeşitli ırmaklar
akar, ağaçlarının meyvaları süreklidir, gölgeleri de.
İşte kötülüklerden sakınanların
sonu burasıdır. Kâfirlerin sonu
ise cehennem ateşidir.

آت َ ْينَا ُه ُم.. َ= َوالَّذِينkendilerine verdiklerim Kendilerine
kitap gönderdiğimiz
ْ
iz اب
َ َ =ال ِكتKitap
kimseler,
sana indiriَ=يَ ْف َر ُحونsevinirler
len mesajı
sevinçle
أ ُ ْن ِز َل..= ِب َماindirilene = ِإلَي َْكsana
karşılarlar.
ب
ِ  ْاْل َ ْحزَ ا.. َ= َو ِمنfakat kabilelerden Fakat karşıt
gruplar içinيُ ْن ِك ُر..= َم ْنinkâr edenler vardır
de bu mebir böُ ضه
َ = َب ْعonun bir kısmını =قُ ْلde ki sajın
lümünü
eden= ِإنَّ َماyalnız ُ=أ ُ ِم ْرتbana emredildi inkâr
ler vardır.
de
َأ َ ْعبُد..=أ َ ْنkulluk etmem اّٰلل
َ َّ =Allah’a Onlara
ki; «Bana
..
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kalmaz, ta ki
Allah'ın verdiği söz yerine gelinceye
kadar; gerçek şu ki, Allah verdiği
sözü yerine
getirmekten
asla geri
durmaz!
Gerçek şu ki,
senden önceki elçilerle
de alay edilmişti; buna
rağmen, Biz
o hakkı inkara şartlanmış
kimseleri bir
süre kendi
hallerine bıraktık; ama
sonunda kıskıvrak yakaladık. Ve
(böylece)
Benim cezalandırmam
nasıl olurmuş, (gördüler)!
Peki, kimdir elbette O!yaşayan her
varlığı, hak
ettiği şeye
bakarak görüp gözeten?
Yine de Allah'a ortak
koşuyorlar
(öyle mi?).
De ki: Onlara
(istediğiniz)
ismi verin:
sanki O'na
yeryüzünde
bilmediği bir
şeyi mi haber
verdiğinizi
sanıyorsunuz? Yoksa
sadece sözcüklerle mi
oynuyorsunuz? Hayır,
tersine, hakkı
inkara şartlanmış olanların çarpık
tasavvurları
kendilerine
güzel gösteriliyor; ve
böylece
(doğru) yoldan döndürülüveriyorlar:
ve zaten Allah'ın sapıklık içinde bıraktığı kimseye yol gösteren bulunmaz.
Böyleleri için
dünya hayatında zaten
bir azap vardır; ahiretteki
azapsa daha
da çetin olacak. Ve onlar
Allah'a karşı
kendilerini
koruyacak
kimse de bulamayacaklar.
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyan kimselere söz verilen
cennet, içinde ırmakların
çağıldadığı
(bahçeler)
gibidir; (fakat
dünyadaki
bahçelerden
fazla olarak)
onun ürünleri
ebedidir;
gölgelikleri
de (öyle). Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyan kimselerin varacağı
yer işte böyle
olacaktır;
hakkı inkar
edenlerin varacağı yerse
ateş olacak.
Bunun içindir
ki, kendilerine bu vahyi
bahşettiğimiz
kimseler (ey
Peygamber,)
sana indirdiklerimizden
ötürü sevinir,
hoşnut olurlar; fakat
başka inançların bağlıları
arasında
onun bir
kısmının geçerliliğini in-

İbn Kesir

Şüphesiz
Allah,
verdiği
sözden
caymaz.

Andolsun
ki; senden önce
de nice
peygamberlerle
alay
edilmişti.
Küfredenleri önce
tehir ettim, sonra
cezalarını
verdim.
Cezalandırmam
nasıldı?

Herkesin
yaptığını
gözeten
Allah;
böyle olmayanla
bir olur
mu hiç?
Oysa onlar Allah´a ortak koştular. De ki:
Onlara bir
ad bulun
bakalım.
Yeryüzünde
bilmediği
bir şeyi
mi Allah´a
haber veriyorsunuz?
Yoksa kuru sözlere
mi aldanıyorsunuz? Küfredenlere
kurdukları
düzenler
güzel
gösterildi.
Ve doğru
yoldan
alıkonuldular. Allah kimi
saptırırsa,
ona doğru yolu
gösteren
bulunmaz.
Onlara;
dünya
hayatında
azab vardır. Ahiret
azabı ise
daha zorludur. Allah´a karşı onları
koruyacak kimse
de yoktur.
Müttakilere vaad
olunan
cennetin
içinden
ırmaklar
akar.
Oranın
yiyecekleri de, gölgeleri de
ebedidir.
Bu, takva
sahiplerinin akıbetidir. Kafirlerin
akıbeti
ise ateştir.

Kendilerine kitab
verdiklerimiz, sana indirilenden
memnun
olurlar.
Karşı
gruplar
içinde de
onun bir
kısmını
inkar
edenler
vardır. De
ki: Ben,

Kelime Meali

أ ُ ْش ِر َك..= َو َلve ortak koşmamam
= ِب ِهO’na = ِإلَ ْي ِهO’na
عو
ُ =أ َ ْدdavet ederim = َوإِلَ ْي ِهve O’nadır
ب
ِ = َمآdönüşüm
..
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..
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= َو َك ٰذَ ِل َكve işte
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهbiz onu indirdik
= ُح ْك ًماbir hüküm olarak
ع َر ِبيًّا
َ =Arapça = َولَ ِئ ِنeğer
ت
َ =اتَّبَ ْعuyarsan
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların keyiflerine
= َب ْعدَ َماsonra = َجا َء َكsana gelen
 ْال ِع ْل ِم,, َ= ِمنbu ilimden = َماartık olmaz
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan kurtaracak
=لَ َكseni اّٰلل
 َو ِلي,,= ِم ْنne bir veli
 َواق,,= َو َلne de koruyucu
,,
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Allah´a kulluk etmem,
O´na ortak
koşmamam
emredildi;
O´na çağırırım insanları; O´nadır
dönüşüm.

Bunun yanısıra biz
onu Arapça
bir hüküm
sistemi olarak indirdik.
Eğer sana
gelen bu
bilgiden
sonra onların keyfi arzularına
uyacak
olursan, seni Allah´ın
elinden kurtaracak bir
destekçi, bir
koruyucu
bulamazsın.

senden
= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik, Biz
önce de nice peygamس ًَل
ُ = ُرelçiler
berler gönderdik, onقَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce de
lara da eş= َو َجعَ ْلنَاverdik =لَ ُه ْمonlara
ler ve çocuklar ver=أ َ ْز َوا ًجاeşler ً= َوذ ُ ِريَّةve çocuklar dik. Allah´ın
izni olmaَ َكان..= َو َماmuktedir değildi
dıkça hiçbir
peygamber
سول
ُ = ِل َرhiçbir elçi
mucize gösْ
termeye
َ
ْ
ي
َ ِيَأت..=أنgetirmeye =بِآيَةbir ayet yetkili değilِ َّ =Allah’ın dir. Her be= ِإ َّلolmadan =بِإ ِ ْذ ِنizni اّٰلل
lirli sürenin,
her döneأ َ َجل..= ِل ُك ِلher sürenin vardır
min ayrı bir
= ِكتَابbir yazısı
kitabı var..
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..

..

..

..
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kar edenler
var. (Ey
Peygamber,
onlara) de ki:
Ben yalnızca
Allah'a kulluk
etmekle ve
O'ndan başkasına tanrısal güçler,
tanrısal nitelikler yakıştırmamakla
emrolundum:
(bütün insanlığı) O'na çağırıyorum ve
dönüşüm de
O'nadır!
Biz bu (ilahi
kelamı) işte
böyle Arap
dilinde, bir
hüküm ve
hikmet (kaynağı) olarak
indirdik. Ve
gerçek şu ki,
eğer sana
(vahyi) bilgi
geldikten
sonra kalkıp
insanların
gelgeç isteklerine uyarsan, (bil ki)
Allah'a karşı
ne bir koruyucu ne de
bir yardımcı
bulabilirsin!
Hiç şüphesiz,
senden önce
de elçiler
gönderdik ve
onlara da eşler ve çocuklar verdik; Allah'ın izni
olmadıkça
hiçbir peygamberin bir
mucize göstermesi düşünülemez.
Her çağa özgü vahyi bir
mesaj vardır:

..

..
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dır.
Allah dilediği hükmü
yürürlükten
kaldırır, dilediğini de
yürürlükte
tutar. Ana
kitap O´nun
katındadır.

= َي ْم ُحوsiler ُاّٰلل
َّ =Allah
يَشَا ُء,,= َماdilediğini
ُ(= َويُثْبِتdilediğini) bırakır
ُ= َو ِع ْندَهO’nun yanındadır
ب
ِ  ْال ِكتَا,,=أ ُ ُّمana Kitap
,,

,,

,,

,,
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= َو ِإ ْنya نُ ِريَنَّ َك..= َماsana gösteririz
ض
َ = َب ْعbir kısmını
نَ ِعد ُ ُه ْم..=الَّذِيonları uyardığımızın
=أ َ ْوya da =نَت َ َوفَّيَنَّ َكsenin canını alırız
=فَإِنَّ َماşüphesiz علَي َْك
َ =sana düşen
ُ= ْال َب ََلغsadece duyurmaktır
علَ ْينَا
َ = َوbize düşer
اب
ُ س
َ = ْال ِحhesap görmek

Kâfirlere
yönelttiğimiz bazı
tehditleri
sana göstersek de ya
da daha
önce canını
alsak da
senin görevin mesajımızı duyurmaktır,
insanları
hesaba
çekmek bize düşer.

 َي َر ْوا,,=أ َ َولَ ْمgörmediler mi?
نَأ ْ ِتي,,=أَنَّاbizim gelip
ض
َ = ْاْل َ ْرyeryüzüne
ص َها
ُ ُ=نَ ْنقonu eksilttiğimizi
ْ َ أ,,= ِم ْنuçlarından
ط َرافِ َها
َّ = َوAllah’tır =يَ ْح ُك ُمhüküm veren
ُاّٰلل
ب
َ  ُم َع ِق,,= َلiptal edecek yoktur
= ِل ُح ْك ِم ِهO’nun hükmünü = َو ُه َوO’nun
س ِري ُع
ِ سا
َ =çabuktur ب
َ = ْال ِحhesabı

Bizim kâfirlerin yurtlarını uçlarından kırptığımızı,
müslümanlar lehine
alanlarını
daralttığımızı görmüyorlar
mı? Hüküm
veren Allah´tır,
O´nun
hükmünü
gözden geçirecek hiç
kimse yoktur. O´nun
hesaplaşması pek
çabuktur.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َوقَ ْدkuşkusuz = َم َك َرtuzak kurmuştu Onlardan
öncekiler de
َّ
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الذِينonlardan öncekiler de peygamberlerine karşı
=فَ ِللَّ ِهfakat Allah’ındır = ْال َم ْك ُرtuzaklar tuzaklar
kurdular.
= َج ِميعًاbütün =يَ ْعلَ ُمbilir
Fakat asıl
tuzak kurma
ب
ُ ت َ ْك ِس..= َماne kazandığını
yetkisi Allah´ın tekeنَ ْفس..= ُك ُّلher nefsin
lindedir. O
herkesin ne
س َي ْعلَ ُم
َ = َوbileceklerdir
yaptığını biKâfirler,
ْ
َّ
ُ
ْ
ار
ُ =الكفkâfirler de = ِل َمنkimin olacağını lir.
kimin mutlu
..

..

..

..

..

..

..

..

..

sona ere-

Allah (önceki
mesajlarından) dilediğini yürürlükten kaldırır,
dilediğini bırakır, pekiştirir, çünkü
vahyin kaynağı O'nun
katındadır.
İmdi, onlara
vaad ettiğimiz (azabın)
bir kısmının
(başlarına
geldiğini) ister sana
(sağlığında)
gösterelim,
ister (bundan
önce) seni
öldürelim,
her iki durumda da
sana düşen
ancak mesajı
tebliğ etmek,
duyurmaktır;
hesabı görmek ise Bize
aittir.
Peki, görmüyorlar mı,
yeryüzünü,
sahip olduğu
en iyi şeylerden her gün
biraz daha
yoksun bırakarak (cezalandırıcı müdahalelerimizle) nasıl
yokluyoruz?
(Bilmiyorlar
mı ki,) Allah
hüküm verdiği (zaman)
O'nun hükmünün önüne geçecek
kimse yoktur;
(ve yine bilmiyorlar mı
ki) O hesabı
pek çabuk
olandır!
Bunlardan
önce yaşayan (günahkar toplum)lar da
zındıkça düzenler tasarladılar; fakat
en ince ve
mahirane
düzen, bütünüyle, herkesin neyi hak
ettiğini bilen
Allah'a aittir;
nitekim, in-

İbn Kesir

ancak Allah´a ibadet etmek
ve O´na
şirk koşmamakla
emrolundum.
Ben, hepinizi
O´na çağırıyorum
ve dönüşüm de
O´nadır.

İşte böylece Biz,
onu arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana
gelen bilgiden
sonra,
onların
heveslerine uyarsan; andolsun ki
Allah katından
sana bir
dost ve
koruyucu
çıkmaz.
Andolsun
ki; senden önce
nice peygamberler gönderdik.
Onlara
eşler ve
çocuklar
verdik. Allah´ın izni
olmadan
hiç bir
peygamber bir
ayet getiremez.
Herkesin
süresi
yazılıdır.
Allah dilediğini siler ve dilediğini
bırakır.
Ve ana
kitab
O´nun katındadır.
Onlara
vaad ettiğimizin
bir kısmını sana
göstersek
de, senin
canını alsak da;
senin vazifen, sadece tebliğ etmektir. Hesab
görmekse
Bize düşer.

Görmüyorlar mı
ki; Biz,
yeryüzünün etrafından
gitgide
eksiltmekteyiz.
Allah
hükmünü
verir.
O´nun
hükmünü
bozacak
yoktur.
Ve O, hesabı çabuk görendir.

Onlardan
öncekiler
de düzen
kurdular.
Halbuki
bütün düzenler Allah´ındır.
Herkesin
ne kazandığını
bilir. Küfredenler
yurdun
sonunun
kimin ola-
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ع ْقبَى
ُ =sonunun =الد َِّارbu yurdun
..
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= َو َيقُو ُلdiyorlar
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ْت
َ =لَسsen değilsin
س ًَل
َ = ُم ْرgönderilmiş bir elçi =قُ ْلde ki
ِ َّ = ِبAllah’ın
= َكفَ ٰىyeter اّٰلل
ش ِهيدًا
َ =şahid olması =بَ ْينِيbenimle
= َو َب ْي َن ُك ْمsizin aranızda
= َو َم ْنve bulunanların ُ= ِع ْندَهyanında
= ِع ْل ُمbilgisi ب
ِ = ْال ِكتَاKitap
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=الرElif lam ra (= ِكتَابBu,) Kitaptır
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهindirdiğimiz = ِإلَي َْكsana
= ِلت ُ ْخ ِر َجçıkarman için
اس
َ َّ=النinsanları
ُّ .. َ= ِمنkaranlıklardan
ت
ِ الظلُ َما
ور
ِ ُّالن..= ِإلَىaydınlığa = ِبإ ِ ْذ ِنizniyle
= َر ِب ِه ْمRablerinin
اط
ِ ص َر
ِ ..=إِلَ ٰىyoluna يز
ِ = ْالعَ ِزAziz
= ْال َح ِمي ِدve övgüye layık olanın
..

..

..

..

..

..
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İbn Kesir

ceğini ilerde karcılar geleöğrenecek- ceğin kime
lerdir.
ait olduğunu
yakında görüp öğrenecekler.
Kâfirler
Ve hakkı in«Sen pey- kara şartgamber de- lanmış olan o
ğilsin» der- kimseler, (ey
ler. Onlara Peygamber,
de ki; «Sizin sana): Sen
ile benim (Allah taraaramda Al- fından) gönlah´ın ve
derilmiş dekutsal kitap ğilsin! diyorkaynaklı
lar; de ki:
bilginlerin Benimle sizin
tanıklığı ye- aranızda şaterli bir ka- hit olarak Alnıttır.»
lah yeter; bir
de bu ilahi
kelamı gerçekten anlayan kimse(ler)!
Elif, Lâm, Elif Lâm Râ.
Ra. Bu
Bu, RableriKur´an, in- nin izniyle
sanları
bütün insanRabblerinin lığı kopkoyu
izni ile ka- karanlıklarranlıklardan dan aydınlıaydınlığa ğa, O yüceler
çıkarasın, yücesinin, O
üstün iradeli her övgüye
ve övgüye layık olanın
lâyık Alyoluna çıkalah´ın yolu- rasın diye
na iletesin sana indirdidiye sana ğimiz (bir vaindirilmiş bir hiy,) bir ilahi
kitaptır.
kelamdır.

cağını bilecektir.

ِاّٰلل
َّ =Allah =الَّذِيki ُ=لَهO’nundur
= َماolanların hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve olanların hepsi
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyerde
= َو َويْلvay haline
َ= ِل ْل َكافِ ِرينşu kâfirlerin
عذَاب
َ ,,= ِم ْنazabdan dolayı
شدِيد
َ =çetin

O Allah ki,
göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
O´nundur.
Uğrayacakları ağır
azaptan
ötürü vaygele kâfirlerin başına!

O Allah(ın
yoluna) ki,
göklerde ve
yerde ne
varsa, hepsi
O'nundur.
Kendilerini
bekleyen o
çok zorlu
azaptan ötürü, hakkı inkar edenlerin
vay haline!

َ=الَّذِينki onlar
َ=يَ ْستَ ِحبُّونtercih ederler
َ = ْال َحيَاةhayatını =الدُّ ْنيَاdünya
ِ ْاْل ِخ َرة..علَى
َ =ahirete
صدُّو َنعَ ْنعَ ْن
ُ َ= َويve engel olurlar
ِ َّ =Allah’ın
سبِي ِل
َ =yoluna اّٰلل
= َو َي ْبغُو َن َهاve onu isterler
= ِع َو ًجاeğrilmesini =أُو ٰلَ ِئ َكişte onlar
=فِيiçindedirler ض ََلل
َ =bir sapıklık
=بَ ِعيدderin

Onlar ki,
dünya hayatını ahirete tercih
ederler, insanları Allah yolundan alıkoyarlar ve bu
yolu eğri
göstermeye
yeltenirler.
İşte onlar
koyu bir sapıklık içindedirler.

س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz göndermedik
سول
ُ  َر,,= ِم ْنher elçiyi =إِ َّلbaşka
ان
َ =بِ ِلdilinden =قَ ْو ِم ِهkendi kavminin
ِ س
َ= ِليُ َب ِينaçıklasın diye =لَ ُه ْمonlara
ُض ُّل
َّ =Allah
ِ =فَيşaşırtır ُاّٰلل
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
= َو َي ْهدِيve yola iletir
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini = َو ُه َوO
ُ = ْالعَ ِزazizdir
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

Biz bütün
peygamberleri soydaşlarının dili
ile gönderdik ki, onlara Allah´ın
buyruğunu
açıkça anlatabilsinler.
Allah dilediğini saptırır,
dilediğini de
doğru yola
iletir. O üstün iradelidir
ve her işi
yerindedir.

= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرgöndermiştik
س ٰى
َ = ُموMusa’yı
= ِبآ َياتِنَاayetlerimizle birlikte
ْأ َ ْخ ِرج..=أ َ ْنçıkarması için
=قَ ْو َم َكkavmini
ُّ .. َ= ِمنkaranlıklardan
ت
ِ الظلُ َما
ور
ِ ُّالن..= ِإلَىaydınlığa
= َوذَ ِك ْر ُه ْمve onlara hatırlatması için
=بِأَي َِّامgünlerini ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda
= َْليَاتayetler vardır = ِل ُك ِلherkes için
صبَّار
َ =şükreden
َ =sabreden ش ُكور

Biz Musa´yı
«Soydaşlarını karanlıktan aydınlığa çıkar ve
onlara Allah´ın (tarihlerinde iz bırakmış)
günlerini
hatırlat» direktifi ile
somut mucizelerin
desteğinde
peygamber
olarak gönderdik. Bu
hatırlatmada sabırlı ve
şükreden
herkesin
alacağı ibret

Onlar ki,
dünya hayatını biricik
sevgi nesnesi olarak seçip onu ahiret (düşüncesine bütünüyle) yeğ
tutarlar; ve
başkalarını
Allah'ın yolundan çevirip onu eğri
ve dolambaçlı göstermeye çalışırlar. İşte
çok derin,
onulmaz bir
sapıklık içinde olan, böyleleridir.
Biz her elçiyi,
mutlaka kendi halkının diliyle (vahyedilmiş bir
mesajla)
gönderdik ki,
(hakkı) onlara açık (ve
dolaysız) bir
biçimde ulaştırabilsin; artık bundan
sonra Allah
(sapmayı) dileyeni sapıklık içinde bırakır, (doğru
yolu tutmayı)
dileyeni de
doğru yola
yöneltir, çünkü doğru hüküm ve hikmetle edip
eyleyen en
yüce iktidar
sahibi O'dur.
Ve nitekim,
Musa'ya
ayetlerimizi
gönderip
kendisine:
Halkını kopkoyu karanlıklardan aydınlığa çıkar
ve onlara Allah'ın Günleri'ni hatırlat!
diye (emrettik). Çünkü
bu (hatırlatmada), darlığa sonuna
kadar göğüs
germesini ve
(Allah'a) yürekten şükretmesini bilen herkes

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Küfredenler: Sen
peygamber değilsin, derler. De ki:
Benimle
sizin aranızda şahid olarak
Allah ve
kitabın
bilgisi
kendi yanında
olanlar
yeter.

Elif, Lam,
Ra. Bu,
insanları
Rabblarının izniyle
karanlıklardan
aydınlığa
çıkarman
için onu
sana indirdiğimiz
bir kitaptır. Aziz
ve Hamid´in
dosdoğru
yoluna.
O Allah
ki; göklerde ve
yerde
olanlar
O´nundur
. Şiddetli
azaptan
dolayı
vay kafirlere.
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14.
3

..

..

..

..

..

..

..

..

..

14.
4

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

14.
5

,,

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

Onlar ki;
dünya
hayatını
ahiret tercih ederler. Allah
yolundan
alıkoyarlar ve onda eğrilik
ararlar.
İşte onlar,
derin bir
sapıklık
içindedirler.

Biz, her
peygamberi kendi
milletinin
diliyle
gönderdik
ki; onlara,
apaçık
anlatsın.
Bundan
sonra Allah; dilediğini
saptırır,
dilediğini
de doğru
yola iletir.
Ve O;
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Andolsun
ki; Biz,
Musa´yı;
kavmini
karanlıklardan
aydınlıklara çıkar
ve onlara,
Allah´ın
günlerini
hatırlat,
diye gönderdik.
Şüphesiz
bunda,
sabreden
ve şükreden herkes için
ayetler
vardır.
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dersleri
vardır.

için mutlaka
çıkarılacak
dersler vardır.

= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
س ٰى
َ = ُموMusa = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın َ=نِ ْع َمةnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinizdeki
= ِإ ْذO =أ َ ْن َجا ُك ْمsizi kurtardı
آ ِل,,= ِم ْنsoyundan َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
سو ُمونَ ُك ْم
ُ َ=يonlar sizi sürüyorlardı
سو َء
ُ =en kötüsüne
ب
ِ = ْالعَذَاişkencenin
َ= َويُذَبِ ُحونkesiyorlardı
=أ َ ْبنَا َء ُك ْمoğullarınızı
َ= َو َي ْست َ ْحيُونsağ bırakıyorlardı
سا َء ُك ْم
َ ِ=نkadınlarınızı
 ٰذَ ِل ُك ْم,,= َوفِيbunda size vardı
= َب ََلءbir imtihan
 َربِ ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
ع ِظيم
َ =büyük

Hani Musa,
soydaşlarına dedi ki;
«Allah´ın size bağışladığı nimetleri hatırlayınız. Hani
O oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı erkeksiz bırakmak sureti ile size
çok ağır bir
işkence
çektiren Firavun hanedanından
sizi kurtarmıştı. Bu,
Rabbinizin
size yönelik
büyük bir
sınavı idi.»

Hani, Musa
(da) halkına
(bu doğrultuda): Allah'ın
size bahşettiği nimeti hatırlayın! demişti, O sizi
Firavun yönetiminin
elinden kurtarmıştı; (onlar ki) size
dayanılmaz
acılar çektiriyor; oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı:
(eğer bilirseniz) size
Rabbinizden
büyük bir sınamaydı, bu.

Hani Musa kavmine demişti ki:
Allah´ın
üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
Çünkü o,
sizi azabın kötüsüne uğratan, kadınlarınızı
sağ bırakıp oğullarınızı
boğazlayan Firavun hanedanından kurtarmıştı.
Bunda
Rabbınızdan
büyük bir
imtihan
vardır.

َتَأَذَّن..= َوإِ ْذve size bildirmişti
= َربُّ ُك ْمRabbiniz =لَئِ ْنeğer
ش َك ْرت ُ ْم
َ =şükrederseniz
= َْل َ ِزيدَنَّ ُك ْمelbette size daha fazla veririm
= َولَئِ ْنve eğer
= َكفَ ْرت ُ ْمnankörlük ederseniz
= ِإ َّنşüphesiz عذَا ِبي
َ =azabım
شدِيد
َ َ=لpek çetindir

Hani Rabbiniz size
şöyle bildirmişti;
«Eğer şükrederseniz,
size yönelik
nimetlerimi
kesinlikle
arttırırım,
eğer nankörlük ederseniz, hiç
kuşkusuz
azabım pek
ağırdır.»

Ve (yine hatırlayın ki)
Rabbiniz size
(şöyle) bildirmişti: (Bana) şükrederseniz,
muhakkak ki
size kat kat
fazla veririm;
yok, eğer
nankörlük
ederseniz,
bilin ki Benim
azabım gerçekten çok
çetindir!
Ve Musa
(şöyle) ekledi: Siz ve (sizinle birlikte)
yeryüzünde
yaşayan
başka kim
varsa, hepiniz hakkı inkar etseniz
dahi, (bilin ki)
Allah, yine
de her türlü
övgüye layık
ve mutlak
anlamda
Kendine yeterli (Biricik
Tanrı)dır.
Sizden önce
gelip geçen
(inkarcı toplum)ların başına gelenlerden hiç
haberiniz olmadı mı;
Nuh kavminin, 'Ad ve
Semud kavimlerinin ve
onlardan
sonra gelip
geçen daha
nicelerinin?
Onlar(ın başına gelenleri) Allah'tan
başka kimse
bilmez. Onlara da kendileri için görevlendirilmiş
olan elçiler,
hakkı bütün
açıklığıyla
gösteren delillerle gelmişlerdi; fakat onlar, ellerini şaşkınlıkla ağızlarına götürüp
Biz, sizinle
gönderildiğini
iddia ettiğiniz
mesajın hak
olduğuna
inanmıyoruz
dediler, ve
doğrusu bizi
çağırdığınız
şey(in mahiyetin)den
yana ciddi bir
şüphe ve
şaşkınlık
içindeyiz.
Bu toplumlara gönderilen
elçiler: Hiç,
göklerin ve
yerin yaratıcısı olan Allah(ın varlığından, birliğinden) şüphe edilebilir
mi? dediler,
Sizi (geçmişteki) günahlarınızdan

Hani
Rabbınız:
Şükrederseniz;
andolsun
ki, size
artırırım,
nankörlük
ederseniz; bilin
ki azabım
çok şiddetlidir,
diye bildirmişti.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Musa dedi
= َوقَا َلve dedi ki س ٰى
َ = ُموMusa
ki; «Eğer
siz, tüm
ْ
ُ
ْ
تَكف ُروا,,=إِنnankörlük etseniz
yeryüzü
halkı ile bir=أ َ ْنت ُ ْمsiz
likte nankörَ
ْ
ْ
ض
ر
اْل
,,
ي
ف
,,
ن
م
و
=ve
yeryüzündekiler
lük etseniz,
ِ
ِ ْ
َ َ
kuşku yok
= َج ِميعًاhepiniz =فَإ ِ َّنiyi bilin ki
ki, Allah´ın
hiçbir şeye
اّٰلل
َ َّ =Allah =لَغَنِيzengindir
ihtiyacı yoktur ve özü
= َح ِميدövülmüştür
itibarı ile
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

övgüye
lâyıktır.»

14.
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önce
يَأْتِ ُك ْم..=أَلَ ْمsize gelmedi mi? ُ = َنبَأhaberi Daha
yaşamış
Ad,
قَ ْب ِل ُك ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينsizden öncekilerin Nuh,
Semud kavimlerine,
=قَ ْو ِمkavimlerinin =نُوحNuh
ayrıca bunعاد
lardan sonَ = َوve Ad َ= َوثَ ُمودve Semud
ra gelen ve
بَ ْع ِد ِه ْم.. ِم ْن.. َ= َوالَّذِينve onlardan sonra haklarında
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Allah´dan
başka hiç
.. =onları kimse bilmez
kimsenin bir
şey bilme=başka
=Allah’tan
diği toplumlara ilişkin
=onlara getirdi
=elçileri
bilgi size
ulaşmadı
=kanıtlar
=koydular
mı? Peygamberleri,
=onlar ellerini
bu toplumlara açık
..
=ağızlarına
belgeler ile
=ve dediler ki
=muhakkak biz geldiler. Fakat onlar
=tanımadık
(sesleri
yankılana..
..
=sizinle gönderileni
rak gürleşsin diye) el=ve biz
=içindeyiz
lerini ağızlarına tutarak
=bir kuşku
=şeye karşı
sizin bize
getirdiğiniz
..
=sizin bizi çağırdığınız
mesajı red=derin
dediyoruz,
bizi benimsemeye çağırdığınız ilkeler konusunda koyu
bir kuşku
içindeyiz»
dediler.

gelenlerin

َل يَ ْعلَ ُم ُه ْم
ِإ َّل
َّ
ُاّٰلل
َجا َءتْ ُه ْم
سلُ ُه ْم
ُ ُر
ت
فَ َردُّوا
ِ بِ ْالبَيِنَا
أ َ ْي ِديَ ُه ْم
فِي أ َ ْف َوا ِه ِه ْم
َوقَالُوا
ِإنَّا
َكفَ ْرنَا
بِ َما أ ُ ْر ِس ْلت ُ ْم بِ ِه
َو ِإنَّا
لَ ِفي
ِم َّما
شَك
عونَنَا ِإلَ ْي ِه
ُ ت َ ْد
ُم ِريب
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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İbn Kesir

..

ْ =قَا َلdediler ki سلُ ُه ْم
ت
ُ = ُرelçileri
ِ َّ =Allah hakkında
(=أَفِيedilir) mi? اّٰلل
=شَكşüphe اط ِر
ِ َ=فyaratan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri
عو ُك ْم
ُ (=يَ ْدO) sizi davet ediyor
= ِل َي ْغ ِف َرbağışlamak için =لَ ُك ْمsizin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Peygamberleri, onlara
«Göklerin
ve yerin
yoktan varedicisi olan
Allah hakkında şüphe
olur mu hiç?
O bazı günahlarınızı
bağışlamak
için sizi
doğru yola

Musa: Siz
ve yeryüzünde bulunanların
hepsi
nankörlük
etseniz;
muhakkak ki Allah, müstağni ve
hamde
layık
olandır,
demişti.

Sizden
önce geçenlerin
Nuh, Ad,
Semud
kavimlerinin ve
onlardan
sonra Allah´tan
başka
kimsenin
bilmediği
kavimlerin haberi
size gelmedi mi?
Peygamberleri
onlara
ayetlerle
geldiler
de onlar,
ellerini
ağızlarına
koyup:
Biz, sizin
gönderilmiş olduğunuz
şeyi inkar
ettik, bizi
çağırdığınız şeyden şüphe ve endişe içindeyiz,
dediler.

Peygamberleri
onlara:
Gökleri
ve yeri
yaratan,
günahlarınızı bağışlamak
için çağıran ve sizi belirli
bir süreye
kadar te-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ذُنُو ِب ُك ْم,,= ِم ْنgünahlarınızdan bir kısmını çağırıyor,
bu konuda
size belirli
= َوي َُؤ ِخ َر ُك ْمve sizi ertelemek için
bir sürenin
َ
َ
sonuna kaأ َجل,,=إِل ٰىbir süreye kadar
dar mühlet
س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş =قَالُواonlar dediler tanıyor»
dediler.
أ َ ْنت ُ ْم,,= ِإ ْنsiz de = ِإ َّلbaşka değilsiniz
= َبشَرbir insandan = ِمثْلُنَاbizim gibi
َ=ت ُ ِريدُونistiyorsunuz
صدُّونَا
ُ َ ت,,=أ َ ْنbizi çevirmek
ُ  َي ْعبُد,, َ َكان,,ع َّما
َ =taptığından
=آبَا ُؤنَاatalarımızın
=فَأْتُونَاo halde bize getirin
َ س ْل
طان
ُ = ِبbir delil = ُم ِبينaçık
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ْ َ=قَالdediler ki =لَ ُه ْمonlara
ت
سلُ ُه ْم
ُ = ُرelçileri ن َْح ُن..= ِإ ْنevet biz de
=إِ َّلbaşka bir şey değiliz
=بَشَرinsandan = ِمثْلُ ُك ْمsizin gibi
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah =يَ ُم ُّنlütfeder
 َيشَا ُء.. َم ْن..علَ ٰى
َ =dilediğine
 ِعبَا ِد ِه..= ِم ْنkullarından
لَنَا.. َ َكان..= َو َماimkânımız yoktur
نَأْتِ َي ُك ْم..=أ َ ْنsize getiremeye
َ س ْل
طان
ُ ِ=بdelil =إِ َّلolmadan
ِ َّ =Allah’ın
=بِإ ِ ْذ ِنizni اّٰلل
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ = َوAllah’a
=فَ ْل َيت َ َو َّك ِلdayansınlar
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونinananlar
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Peygamberleri onlara
dediler ki,
«Evet biz
de sizin gibi
birer insanız, fakat
Allah dilediği kuluna
bağışta bulunur. Allah´ın izni
olmadıkça
biz size
mucize gösteremeyiz.
Mü´minler
sırf Allah´a
dayanmalıdır.

ötürü bağışlamak ve size (belirlediği) bir süre
(bitince)ye
kadar mühlet
vermek üzere (doğru yola) çağıran
O'dur! (Ama)
onlar: Sizler
bizim gibi
ölümlü insanlardan başka
kimseler değilsiniz! diye
cevap verdiler, Bizi, atalarımızın tapınageldiği
şeylerden
uzaklaştırmak istiyorsunuz; madem öyle, o
zaman (Allah'ın elçileri
olduğunuza
dair) açık bir
delil getirin
bize!
Elçileri onlara: Doğru,
biz de sizler
gibi sadece
ölümlü kimseleriz diye
cevap verdiler, ama işte
Allah nimetini
kullarından
dilediğine
bahşeder.
Ayrıca, Allah'ın izni
olmadıkça,
(görevimiz
hakkında) bir
delil getirmek
bizim harcımız değildir.
Bu hususta
inananlar
yalnızca Allah'a güvenmelidirler.

İbn Kesir

hir eden
Allah´tan
mı şüphe
ediyorsunuz? demişlerdi.
Onlar da:
Siz de bizim gibi
sadece
birer insansınız.
Siz; bizi,
atalarımızın tapındığı şeylerden
döndürmek istiyorsunuz.
Öyleyse,
bize açık
bir delil
getirin,
demişlerdi.

Peygamberleri
onlara:
Biz de sizin gibi
birer insanız,
ama Allah
kullarından dilediğine ihsanda bulunur. Allah´ın izni
olmadıkça biz; size delil
getiremeyiz.
Mü´minler
; Allah´a
tevekkül
etsinler,
demişlerdi.

bizi
Hem, izledi- Hem biz,
نَت َ َو َّك َل,,أ َ َّل,,لَنَا,,= َو َماneden biz dayanm Allah
doğru yola ğimiz yolu
ne diye
ilettiğine
göbize
gösteAllah´a
َ
ayalım? ِاّٰلل
َّ ,,على
َ =Allah’a
re, niye
ren Allah ol- tevekkül
O´na daduğuna göre, etmeye َهدَانَا,,= َوقَ ْدbize göstermişken
yanmayalım artık nasıl
lim ki; biki? Bize
güvenmeye- ze dosسبُلَنَا
ُ =yollarımızı
edeceğiniz biliriz ki
doğru yolصبِ َر َّن
ْ َ= َولَنve katlanacağız
eziyetlere O'na? Bunun ları O,
kesinlikle içindir ki, bi- gösterآذَ ْيت ُ ُمونَا,, َما,,علَ ٰى
َ =bize yaptığınız eziye katlanaca- ze çektirdik- miştir. Biğız. Daya- lerinize mut- ze yaptıِ َّ ,,علَى
tlere اّٰلل
َ = َوAllah’a
nak arayan- laka göğüs ğınız ezilar sırf Al- gereceğiz; yetlere
ْ
َّ
َ
َ
=فليَت َوك ِلdayansınlar
lah´a daçünkü bir ke- elbette
ْ
ُ
yanmalıdırre Allah'a
dayanaَ=ال ُمت َ َو ِكلونtevekkül edenler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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lar.»

Onlardan
sonra da
yeryüzüne sizi
yerleştireceğiz.
Bu, makamımdan ve
tehdidimden korkanlara
vaadimdir.
Yardım
istediler
ve bütün
inatçı
zorbalar
da hüsrana uğradılar.

= َولَنُ ْس ِكنَنَّ ُك ُمve sizi yerleştireceğiz
ض
َ = ْاْل َ ْرo yere
بَ ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنonların ardından = ٰذَ ِل َكbu
َاف
َ خ,,= ِل َم ْنkorkan içindir
امي
ِ َ= َمقmakamımdan
َاف
َ = َوخkorkan içindir
= َو ِعي ِدve tehdidimden

Ve onların
arkasından
yeryüzüne
sizi yerleştireceğiz. Bu
müjde benim karşıma
çıkacağından çekinen
ve benim
tehditlerimden korkanlar içindir.»

..

..

..

..

..

..

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

= َوا ْست َ ْفتَ ُحواfetih istediler
َاب
َ = َوخve perişan oldu = ُك ُّلher
= َجبَّارzorba عنِيد
َ =inatçı
..

..

..
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Ve onlar yok
olup gittikten
sonra yeryüzüne elbette
sizi yerleştireceğiz: bu
(vaad) Benim
makamıma
karşı saygı
ve sakınma
gösteren ve
tehdidimden
korkan kimseler içindir!
Peygamber- Ve (elçiler)
ler, Alhakkın zafelah´dan za- re ulaşması
fer dilediler, için (Allah'a)
bunun üze- niyaz ettiler.
rine bütün Ve (böylece)
inatçı zor- hakkın o
balar hüs- inatçı ve zorrana uğradı- ba düşmanlar.
larının hepsi
(sonunda)
yok olup gittiler.
Ayrıca her- Bunlardan
birinin
her birini ceönünde ce- hennem bekhennem
lemektedir;
vardır, ora- ve orada her
da kendisi- birine azapla
ne irinli su ağulanmış

Kâfirler,
peygamberlerine «Ya
dinimize
dönersiniz,
ya da sizi
yurdumuzdan kovarız» dediler.
Fakat
Rabbleri,
onlara vahiy
yolu ile bildirdi ki, «Biz
zalimleri
kesinlikle
yokedeceğiz.»

..

..
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cağız.
Tevekkül
edenler
de yalnız
Allah´a
tevekkül
etsinler.
Küfredenler peygamberlerine dediler ki:
Ya bizim
dinimize
dönersiniz, ya da
sizi memleketimizden çıkarırız.
Rabbları
da onlara
vahyetti
ki: Biz,

= َوقَا َلdediler ki
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
س ِل ِه ْم
ُ = ِل ُرelçilerine
=لَنُ ْخ ِر َجنَّ ُك ْمya sizi mutlaka çıkarırız
ضنَا
ِ أ َ ْر..= ِم ْنyurdumuzdan =أ َ ْوya da
=لَتَعُود َُّنdönersiniz
 ِملَّتِنَا..=فِيbizim dinimize
=فَأ َ ْو َح ٰىşöyle vahyetti =إِلَ ْي ِه ْمonlara
= َربُّ ُه ْمRableri
=لَنُ ْه ِل َك َّنmutlaka helak edeceğiz
َّ =zalimleri
َالظا ِل ِمين
..

..
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güven bağlamış olanlar
sonuna kadar O'na güvenmekte
devam edeceklerdir!
Ama hakkı
inkar eden
toplumlar, elçilerine şöyle
dediler: Ya
bizim yolumuza dönersiniz, ya da
kesinlikle sizi
ülkemizden
sürüp çıkarırız! Bunun
üzerine Rableri elçilerine:
Biz bu zalimleri mutlaka
tepeleyeceğiz! diye
vahyetti,

..

 َو َرائِ ِه,,= ِم ْنardından da
= َج َهنَّ ُمcehennem vardır
= َويُ ْسقَ ٰىkendisine içirileceği
,,

,,

,,

,,

Ardından
da cehennem.
Orada
irinli sudan içirilecektir.

Kelime Meali
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 َماء,,= ِم ْنbir suyun صدِيد
َ =irin (gibi)

içirilecektir. sudan içirilecek;

ُ عه
ُ = َيتَ َج َّرonu yutmağa çalışır
ُ َي َكاد..= َو َلfakat geçiremez
ُ=يُ ِسيغُهboğazından
= َويَأ ْ ِتي ِهve ona geldiği halde
ُ= ْال َم ْوتölüm
 َم َكان.. ُك ِل..= ِم ْنher yandan
بِ َميِت.. ُه َو..= َو َماyine o ölemez
 َو َرائِ ِه..= َو ِم ْنbunun ardından da
َ =kaba
عذَاب
َ =bir azab غ ِليظ

Bu irinli suyu yutkunarak içer,
normal biçimde içemez. Her
yandan
ölümün saldırısına uğradığı halde
ölemez.
Önünde çetin bir azap
vardır.

onu (içecek
olan) yutkunacak, yutkunacak ama
bir türlü yutamayacaktır. Ve orada
insanı ölüm
her yandan
kuşatacak,
ama insan,
kendisini daha zorlu bir
azap beklediğinden, bir
türlü ölemeyecek.

= َمثَ ُلdurumu
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
= ِب َر ِب ِه ْمRablerini =أ َ ْع َمالُ ُه ْمiyi işleri
= َك َر َمادtıpkı küle benzer
ْ =ا ْشتَدsavurduğu
بِ ِه,,َّت
الري ُح
ِ =rüzgârın  َي ْوم,,=فِيbir günde
اصف
ِ ع
َ =fırtınalı
َيَ ْقد ُِرون,,= َلele geçiremezler
سبُوا
َ  َك,,= ِم َّماkazandıklarından
ش ْيء
َ ,,علَ ٰى
َ =hiçbir şeyi = ٰذَ ِل َكişte
= ُه َوbudur =الض َََّل ُلsapıklık
ُ= ْالبَ ِعيدderin

Rabblerini
inkâr edenlerin iyi davranışları fırtınalı bir
günde şiddetli
rüzgârda
savrulan küle benzer,
yaptıkları iyi
işler karşılığında ellerine hiçbir
şey geçmez. İşte
koyu sapıklık budur.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi? =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın َ= َخلَقyarattığını
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri ق
ِ = ِب ْال َحhak ile
ْ يَشَأ..=إِ ْنdilerse =يُ ْذ ِه ْب ُك ْمsizi götürür
ت
ِ ْ = َويَأve getirir =بِخ َْلقbir halk
= َجدِيدyepyeni

Allah´ın
gökleri ve
yeri hak ilkesine dayalı olarak
yarattığını
görmüyor
musun? O
eğer dilerse
sizi yokedip
yerinize yeni bir canlı
türü geçirebilir.
Bu Allah
için zor bir
iş değildir.

Rablerini inkara şartlanmış olanların yapıp
ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın
hışımla saçıp
savurduğu
küle benzemektedir;
böyleleri kazandıkları
(iyi) şeylerden (de ahirette) hiçbir
yarar sağlayamazlar:
çünkü (Allah'a karşı
sergiledikleri)
bu (inkarcı
tutum) sapıklıkların en
kötüsüdür.
Görmüyor
musun(uz),
gökleri ve yeri belli bir (içsel) gerçekliğe göre yaratan Allah'tır?
Dilerse sizi
ortadan kaldırır ve (yerinize) yeni bir
yaratılmışlar
topluluğu getirir:
ve bu Allah
için zor da
değildir.
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 ٰذَ ِل َك,,= َو َماve bu değildir
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a = ِب َع ِزيزgüç
,,

,,

,,

= َو َب َر ُزواgöründüler
ِ= ِ َّّٰللAllah’ın huzurunda = َج ِميعًاhepsi
=فَقَا َلdediler ki ضعَفَا ُء
ُّ =الzayıflar
ا ْست َ ْكبَ ُروا.. َ= ِللَّذِينbüyüklük taslayanlar
ُ =idik
a = ِإنَّاşüphesiz biz كنَّا
=لَ ُك ْمsize =تَبَعًاtabi
َ ُم ْغنُون..أ َ ْنت ُ ْم..=فَ َه ْلsavabilir misiniz?
عنَّا
ِ عذَا
َ =bizden ب
َ ..= ِم ْنazabından
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ش ْيء
َ ..(= ِم ْنen ufak) bir şey
=قَالُواdediler ki
 َهدَانَا..=لَ ْوbize yol gösterseydi
َّ =Allah
ُاّٰلل
=لَ َهدَ ْينَا ُك ْمbiz de size yol gösterirdik
س َواء
َ =bize
َ =artık birdir علَ ْينَا
=أ َ َج ِز ْعنَاsızlansak da
صبَ ْرنَا
َ ..=أ َ ْمsabretsek de
لَنَا..= َماbize yoktur
 َم ِحيص..= ِم ْنkaçıp sığınacak bir yer
..
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Tüm insanlar Allah´ın
huzuruna
çıktıklarında
güçsüz halk
yığınları,
büyüklük
taslayan
önderlere
«Biz size
bağlı idik,
size uymuştuk. Şimdi
Allah´ın bize vereceği
azabın herhangi bir
bölümünü
başımızdan
savabilecek
misiniz?»
derler. Önderler ise
güçsüzlere
şu karşılığı
verirler,
«Eğer Allah
bizi doğru
yola iletseydi, biz
de sizi doğru yola erdirirdik. Şimdi
feryad etsek
de, sabretsek de farketmez.
Çünkü kaçıp sığınabileceğimiz
bir yer yok.»

َ ش ْي
َّ =الşeytan Herkese
= َوقَا َلşöyle dedi طا ُن
ilişkin hüküm verilip
ُ
َ
ي
ِ ق,,=ل َّماbitirildikten sonra
َ ض
iş işten geç= ْاْل َ ْم ُرiş = ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah tikten sonra
şeytan, ceعدَ ُك ْم
و
=size
vadetti
د
ع
و
=vaadi
hennemlikْ
َ
َ َ
َ
lere der ki;
ق
«Hiç kuşkuِ = ْال َحgerçek
suz Allah´ın
ع ْدت ُ ُك ْم
َ = َو َوben de size vadettim
size yönelik
doğru
َ
=فَأ ْخلَ ْفت ُ ُك ْمama ben sözümden caydım vaadi
idi, ben ise
size verdiي
َ  ِل,, َ َكان,,= َو َماbenim yoktu
ğim sözü
yerine geُعلَ ْيك ْم
َ =sizi zorlayacak
tirmedim.
َ س ْل
طان
ُ ,,= ِم ْنbir gücüm = ِإ َّلbaşka Benim size
yönelik,
ع ْوت ُ ُك ْم
somut bir
َ َد,,=أ َ ْنsizi davet etmekten
yaptırım
 ِلي,,=فَا ْست َ َج ْبت ُ ْمsiz de benim davetime ko gücüm yok,,
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ştunuz

,,

تَلُو ُمو ِني,,=فَ ََلo halde beni kınamayın
,,

,,

,,

tu, sadece
sizi yoluma
çağırdım,

Ve (o Yargı
Günü'nde insanların)
hepsi Allah'ın
huzuruna çıkacaklar; işte
o zaman, zayıf olanlar bir
vakitler büyüklük taslamış olanlara: Bakın,
bizler sizin
izleyicilerinizdik diyecekler, o halde şimdi bizden Allah'ın
azabını biraz
olsun savabilecek güçte
misiniz?
(Ötekiler buna şöyle) cevap verecekler: Eğer Allah bize (kurtuluş) yolu(nu) gösterirse, şüphesiz, biz sizi
de peşimizden sürükleriz; fakat, görebildiğimiz
kadarıyla,
şimdi artık
sızlansak da,
(hak ettiğimiz
azaba) katlansak da,
hepsi bir: bizim için artık
kurtuluş yok!
Ve her şey
olup bittikten,
hüküm yerine geldikten
sonra Şeytan: Gerçek
şu ki, Allah
size gerçekleşmesi kaçınılmaz bir
söz vermişti!
Bense (her
fırsatta) size
birtakım sözler verdim
ama sizi hep
yüzüstü bıraktım. Yine
de benim sizin üzerinizde gerçekte
bir nüfuzum
yoktu: Sizi
sadece çağırıyordum; siz

İbn Kesir

Onu yudum yudum alacak ama
yutamayacaktır.
Her taraftan ona
ölüm geldiği halde
ölemeyecektir. Ve
arkasından şiddetli bir
azab gelip çatacaktır.
Rabblarına küfredenlerin
hali; fırtınalı bir
günde
rüzgarın
şiddetle
savurduğu küle
benzer.
Yaptıklarından
dolayı
hiçbir şey
elde
edemezler. İşte
bu, uzak
bir sapıklıktır.

Görmez
misin ki,
Allah;
gökleri ve
yeri hak
ile yaratmıştır. Dilerse sizi
yok edip
yeni bir
halk getirir.
Ve bu, Allah için
hiç de
güç değildir.
Onların
hepsi; Allah´ın huzuruna
toplanıp
çıkarlar.
Zayıflar
büyüklük
taslayanlara: Doğrusu biz;
size uymuştuk.
Allah´ın
azabından bizi
koruyabilecek misiniz?
derler.
Onlar da:
Allah, bizi
doğru yola eriştirseydi; biz
de sizi
eriştirirdik. Şu
halde artık sızlansak da
katlansak
da birdir.
Bizim için
kaçıp sığınacak
bir yer
yoktur,
derler.

İş olup bitince;
şeytan
dedi ki:
Gerçekten Allah,
size sözün doğrusunu
söylemişti. Ben de
size söz
verdim,
ama caydım. Sizi
zorlayacak hiç
bir gücüm
de yoktu.
Yalnız
ben sizi
çağırdım,
siz de
geldiniz.
O halde

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َولُو ُمواkınayın
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi kendinizi
ص ِر ِخ ُك ْم
ْ بِ ُم,,أَنَا,,= َماne ben sizi kurtara
bilirim أ َ ْنت ُ ْم,,= َو َماne de siz
ي
ْ = ِب ُمbeni kurtarabilirsiniz
َّ ص ِر ِخ
= ِإ ِنيşüphesiz ben
ُ= َكفَ ْرتreddetmiştim
ون
ِ أ َ ْش َر ْكت ُ ُم,,= ِب َماbeni ortak koşmanızı
قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden = ِإ َّنdoğrusu
َّ =zalimler =لَ ُه ْمiçin vardır
َالظا ِل ِمين
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

siz de çağrıma uyuverdiniz. O
halde beni
suçlamayınız, kendinizi suçlayınız, şimdi
ne ben sizi
kurtarabilirim, ne de
siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında
vaktiyle beni Allah´a
ortak koşmanızı da
onaylamış
değildim.
Hiç kuşkusuz zalimler, acıklı bir
azap çekeceklerdir.

= َوأُد ِْخ َلsokuldular
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينsürekli kalacakları
=فِي َهاorada = ِبإ ِ ْذ ِنizniyle
= َر ِب ِه ْمRablerinin
=ت َ ِحيَّت ُ ُه ْمonların dirlik temennileri
=فِي َهاorada س ََلم
َ =selamdır

İman edip
iyi ameller
işleyenler
ise Rabblerinin izni ile
içinde ebedi
olarak kalacakları ve
altlarından
ırmaklar
akan cennetlere yerleştirilirler,
onlar orada
esenlik dileği olarak
«selâm» ile
karşılanırlar.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi ْف
َ = َكيnasıl
ب
َّ =Allah
َ =bir benzetme yaptı ُاّٰلل
َ ض َر
= َمث َ ًَلbenzeri ً= َك ِل َمةsözün
ًط ِيبَة
َ =güzel ش َج َرة
َ = َكbir ağaç gibidir
َ =güzel صلُ َها
ط ِيبَة
ْ َ =أkökü
=ثَا ِبتsabit ع َها
ُ = َوفَ ْرdalları
اء
َّ ال,,= ِفيgökte olan
ِ س َم

Allah´ın güzel sözü
neye benzettiğini
görmüyor
musun? O,
onu yerin
derinliklerine kök salmış ve dalları göğe
tırmanan
yararlı bir
ağaca benzetiyor.
O ağaç sürekli olarak
meyva verir.
İnsanlar
öğüt alsınlar
diye Allah
onlara çeşitli öğütler verir.
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=تُؤْ تِيverir =أ ُ ُكلَ َهاyemişini
 ِحين..= ُك َّلher zaman =بِإ ِ ْذ ِنizniyle
= َر ِب َهاRabbinin
ب
ُ = َويَض ِْرbenzetmeler yapar
َّ =Allah = ْاْل َ ْمثَا َلmisallerle
ُاّٰلل
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
َ َيتَذَ َّك ُرون..=لَ َعلَّ ُه ْمöğüt almaları için
..
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= َو َمث َ ُلdurumu da = َك ِل َمةsözün
= َخ ِبيثَةkötü
ش َج َرة
َ = َكbir ağaca benzer
= َخ ِبيثَةkötü
ْ َّ اجتُث
ت
ْ =gövdesi koparılmış
ق
ِ = ْاْل َ ْرyerin
ِ فَ ْو,,= ِم ْنüstünden ض
لَ َها,,= َماo yüzden
قَ َرار,,= ِم ْنsabit olmayan

İğrenç söz
de kökü
yerden kesilmiş, dik
duramayan
acı meyvalı
bir ağaca
benzer.

ُ=يُثَبِتtesbit eder ُاّٰلل
َّ =Allah
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları
= ِب ْالقَ ْو ِلsözle ت
ِ =الثَّا ِبsağlam
ِ ْال َحيَاة..=فِيhayatında da
=الدُّ ْنيَاdünya
ِ ْاْل ِخ َرة..= َوفِيahirette de
ُض ُّل
َّ =Allah
ِ = َويşaşırtır ُاّٰلل
َّ =zalimleri = َويَ ْف َع ُلve yapar
َالظا ِل ِمين
َّ =Allah يَشَا ُء..= َماdilediğini
ُاّٰلل

Allah, gerek
dünya hayatında, gerekse ahirette
mü´minleri
değişmez
söze bağlı
tutar. Allah
zalimleri ise
saptırır. Allah dilediğini yapar.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
بَدَّلُوا,, َالَّذِين,,=إِلَىçevirenleri
ِ َّ =Allah’ın
ت
َ =نِ ْع َمnimetini اّٰلل
= ُك ْف ًراnankörlüğe
= َوأ َ َحلُّواkonduranları
=قَ ْو َم ُه ْمkavimlerini de ار
َ َ=دyurduna
= ْالبَ َو ِارhelak

Allah´ın nimetini teperek yerine
kâfirliği seçenleri ve
milletlerini
helâk yurduna sürükleyenleri
görmüyor
musun?

,,

de (bu çağrıya) icabet
ediyordunuz.
Bunun içindir
ki, beni suçlamayın, yalnızca kendinizi suçlayın.
Ne ben sizin
imdadınıza
yetişecek durumdayım;
ne de siz benim imdadıma yetişebilecek kimselersiniz; çünkü, bakın
ben, sizin
vaktiyle beni
(Allah'a) ortak koşmanızda bir
doğruluk payı olduğunu
her zaman
reddetmişimdir. Doğrusu, tüm zalimleri çok
can yakıcı bir
azap beklemektedir.
Ama imana
erişip doğru
ve yararlı işler yapanlar,
içinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçelere
sokulacaklar;
ve orada
Rablerinin
izniyle, Selam! ile karşılanıp yaşıyacaklar.

,,

,,

,,

,,

Allah'ın, güzel, doğru bir
söz için nasıl
bir misal verdiğini görmüyor musun(uz)? Kökü sapasağlam, dalları
göğe doğru
uzanan güzel, diri bir
ağaç gibi(dir
o);

İbn Kesir

beni kınamayın,
kendinizi
kınayın.
Artık ben
sizi kurtaramam,
siz de
beni kurtaramazsınız.
Esasen
daha önce, beni
Allah´a
ortak
koşmanızı kabul
etmemiştim. Doğrusu zalimlere
elim bir
azab vardır.

İman
edenler,
salih
amel işleyenler;
altlarından ırmaklar
akan
cennetlere konulurlar.
Rabblarının izni ile
orada
ebediyyen kalırlar. Onların birbirine sağlık
temennileri de;
selam´dır.
Görmez
misin; Allah, nasıl
bir misal
verdi.
Hoş bir
söz; kökü
sağlam,
dalları
göğe
doğru
olan hoş
bir ağaca
benzer.

ki, Rabbinin
izniyle her
mevsim
meyvesini
verip durur.
Allah insanlara (işte
böyle) misaller veriyor ki,
(değişmeyen
gerçeği) düşünüp kendilerine ders
çıkarsınlar.
Ve çirkin bir
sözün durumu ise, kökü
toprağın üstüne çıkarılmış, bütünüyle kararsız, dayanıksız çürük bir
ağacın durumuna benzer.

Ki, Rabbının izniyle her
zaman
yemişini
verir. İnsanlar ibret alsınlar diye
Allah, onlara misal
veriyor.

Allah, imana
erişenlerin
durumunu
sapasağlam
ve dosdoğru
bir sözle,
hem dünya
hayatında ve
hem de ahirette sağlamlaştırır; haksızlık yapanları ise, Allah
sapıklık içinde bırakır;
çünkü Allah
dilediğini yapar.
Hakkı inkar
tavrını Allah'ın nimetine yeğ tutup
(bu tutumlarıyla) kavimlerinin önünde o yıkım
yurdunun yolunu açan
kimseleri
görmüyor
mu(sunuz)?

Allah;
inananları, dünya
hayatında
ve ahirette sağlam
bir söz
üzerinde
tutar. Zalimleri de
saptırır.
Allah, dilediğini
yapar.

Çirkin bir
söz; yerden koparılmış,
kökü olmayan
kötü bir
ağaca
benzer.
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Allah´ın
verdiği
nimeti
küfre çevirip değiştirenleri ve milletlerini
helak
olacakları
yere götürenleri
görmüyor
musun?

Kelime Meali
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= َج َهنَّ َمcehennemdir
صلَ ْو َن َها
ْ = َيyaslanacakları
س
ُ = ْالقَ َرbir duraktır o
َ ْ= َو ِبئne kötü ار
..

..
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O helâk
yurdu, içine
atılacakları
cehennemdir. Orası
ne fena bir
barınaktır.

ِ َّ ِ =Allah’a
= َو َجعَلُواkoştular ّٰلل
=أ َ ْندَادًاeşler ُضلُّوا
ِ = ِليsaptırmak için
س ِبي ِل ِه
َ =O’nun yolundan =قُ ْلde ki
َ ,,ع ْن
=ت َ َمتَّعُواeğlenin =فَإ ِ َّنşüphesiz
ير ُك ْم
ِ = َمgideceğiniz yer
َ ص
ار
ِ َّالن,,= ِإلَىateştir
,,

Onlar insanları Allah´ın
yolundan
saptırmak
için O´na
çeşitli ortaklar koştular.
Onlara de
ki; «Dünya
nimetlerinden elinizden geldiği
kadar yararlanın bakalım, çünkü
sonunda
varacağınız
yer cehennem ateşidir.
Mü´min kul=söyle
=kullarıma
larıma de ki;
..
=inanan
=kılsınlar «Namazı
kılsınlar ve
ne alışveri=namazı
şin ne de
dostluğun
=infak etsinler (sarfetsinler)
geçerli ol..
=verdiğimiz rızıktan
madığı gün
gelmeden
=gizli
=ve açık
önce kendilerine verdi..
=önce
.. =gelmeden
ğimiz rızıktan gizli ve
=bir gün
.. =ne alışverişin
açık biçimde bağışta
=onda
bulunsunlar.
..
=ne de dostluğun olmadığı
,,

,,

,,

,,
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قُ ْل
ِي
َ ِل ِع َباد
الَّذِينَ آ َمنُوا
يُ ِقي ُموا
َ ص ََلة
َّ ال
َويُ ْن ِفقُوا
ِم َّما َرزَ ْقنَا ُه ْم
ًع ََلنِيَة
ِس ًّرا
َ َو
ْ
ِم ْن قَ ْب ِل
ي
َ ِأ َ ْن يَأت
َي ْوم
َل َبيْع
فِي ِه
َو َل ِخ ََلل
..
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َّ =Allah =الَّذِيO’dur ki
ُاّٰلل
َ= َخلَقyarattı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َوأ َ ْنزَ َلindirdi
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = َما ًءsu
ِ س َم
=فَأ َ ْخ َر َجve çıkardı =بِ ِهonunla
ت
ِ الث َّ َم َرا,, َ= ِمنçeşitli meyvalar
= ِر ْزقًاrızık olarak =لَ ُك ْمsize
لَ ُك ُم,,س َّخ َر
َ = َوemrinize verdi
= ْالفُ ْل َكgemileri
ي
َ = ِلت َ ْج ِرakıp gitmesi için
 ْال َب ْح ِر,,= ِفيdenizde
=بِأ َ ْم ِر ِهbuyruğuyla
لَ ُك ُم,,س َّخ َر
َ = َوemrinize verdi
ار
َ = ْاْل َ ْن َهırmakları

O Allah ki,
gökleri ve
yeri yarattı,
gökten su
indirerek,
onun aracılığı ile size
rızık olarak
çeşitli meyvalar ortaya
çıkardı,
O´nun buyruğu ile denizde yüzen
gemiyi yararınıza sundu, nehirleri
yararınıza
sundu.

لَ ُك ُم..س َّخ َر
َ = َوemrinize verdi
َّ =الgüneşi = َو ْالقَ َم َرve ay’ı
س
َ ش ْم
=دَائِبَي ِْنdüzenli seyreden
لَ ُك ُم..س َّخ َر
َ = َوemrinize verdi
=اللَّ ْي َلgeceyi ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü de

Sürekli biçimde yörüngelerinde dönen
güneşi ve
ayı yararınıza sundu,
gece ile
gündüzü
yararınıza
sundu.

= َوآتَا ُك ْمve size verdi
 ُك ِل,,= ِم ْنherşeyden
ُسأ َ ْلت ُ ُموه
َ ,,= َماkendisinden istediğiniz
= َوإِ ْنeğer =تَعُدُّواsaymak isteseniz
ِ َّ =Allah’ın
ت
َ =نِ ْع َمnimetini اّٰلل
صوهَا
ُ ت ُ ْح,,= َلsayamazsınız
=إِ َّنdoğrusu َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
َ َ=لçok haksızlık edendir
ظلُوم
= َكفَّارçok nankördür

O size kendisinden isteyebileceğiniz her
şeyi verdi.
Eğer Allah´ın nimetlerini
sayacak
olursanız,
onları bitiremezsiniz.
Kuşkusuz
insan çok
zalim ve
son derece
nankördür.

= َو ِإ ْذbir zaman =قَا َلşöyle demişti
=إِب َْرا ِهي ُمİbrahim ب
ِ = َرRabbim
اج َع ْل
ْ =kıl = ٰ َهذَاbu َ= ْالبَلَدşehri
= ِآمنًاgüvenli اجنُ ْب ِني
ْ = َوbeni uzak tut
ي
َّ = َو َب ِنve oğullarımı
َنَ ْعبُد..=أ َ ْنtapmaktan
َام
ْ َ = ْاْلputlara
َ صن

Hani İbrahim dedi ki;
«Ey Rabbim, bu beldeyi güvenli
kıl, beni ve
çocuklarımı
putlara
tapmaktan
uzak tut.»

ب
ِ = َرRabbim =إِنَّ ُه َّنonlar
َضلَ ْلن
ْ َ =أşaşırttılar يرا
ً ِ= َكثbirçoğunu
اس
ِ َّالن,, َ= ِمنinsanlardan
=فَ َم ْنartık kim =تَبِ َعنِيbana uyarsa
ُ=فَإِنَّهşüphesiz o = ِمنِيbendendir

Ey Rabbim,
o putlar çoğu insanı
yoldan çıkardı. Bundan böyle
kim bana
uyarsa
bendendir,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

(O yıkım yeri,) katlanmak zorunda
kalacakları
cehennemdir: Ne kötü
bir konaklama yeridir
orası!
Çünkü, onlar
Allah'a rekabet edebilecek güçlerin
var olduğunu
vehmettiler
ve sonuç olarak O'nun yolundan saptılar. De ki:
(Bu dünyada) avunup
durun bakalım, nasıl olsa yolunuzun
sonu ateş
olacak!

Yaslanacakları
cehenneme ki;
o, ne kötü
bir karargahtır.

(Ve) imana
erişen kullarıma da söyle, hiçbir pazarlığın,
dostluğun,
arkadaşlığın
olmayacağı o
Gün gelip
çatmadan
önce, salatta
devamlı ve
duyarlı olsunlar; kendilerine rızık
olarak verdiğimiz şeylerden (Bizim
yolumuzda)
gizli açık
harcasınlar.
(Ve hatırlayın
ki) Allah'tır
gökleri ve yeri yoktan var
eden; gökten
su indirip
onunla size
rızık olsun
diye ürünler
çıkaran; bağlı kıldığı yasalar uyarınca denizde
seyretmek
üzere gemileri hizmetinize veren;
ve sizi nehirlerden yararlandıran;

İman
eden kullarıma
söyle:
Namazı
kılsınlar,
alışveriş
ve dostluğun olmayacağı
gün gelmezden
önce;
kendilerine verdiğimiz rızıktan
gizli, açık
infak etsinler.

ve her ikisi
de kendi yörüngelerinde
seyreden
güneşi ve ayı
sizin (yararlanmanız)
için (koyduğu
yasalara)
bağlı kılan;
ve gece ile
gündüzü (yine) sizin (yararlanmanız)
için (koyduğu
yasalara)
bağlı tutan.
Ve size kendisinden isteyebileceğiniz her türlü
şeyden (bazısını) veren
O'dur; (öyle
ki) Allah'ın
nimetlerini
saymaya
kalksanız
sayamazsınız. (Yine de)
insanoğlu
zulmünde
pek ısrarlı,
nankörlüğünde pek
inatçıdır!
Hani, İbrahim: Ey
Rabbim! demişti, Bu
beldeyi emin
kıl; beni ve
çocuklarımı
putlara tapmaktan ebediyyen uzak
tut!

Devamlı
olarak yörüngelerinde yürüyen güneşi ve
ayı size
müsahhar
kıldı. Geceyi ve
gündüzü
de size
teshir etti.

Çünkü, ey
Rabbim, bu
(tapınma
nesneleri)
gerçekten,
insanlardan
pek çoğunu
yoldan çıkardı! Bunun

Rabbım;
çünkü onlar insanlardan bir
çoğunu
baştan
çıkardılar.
Bundan
sonra ba-

Onlar; Allah´ın yolundan
saptırmak
için O´na
eşler
koşmuşlardı. Yaşayın bakalım, varacağınız
yer şüphesiz
ateş olacaktır, de.

Allah
O´dur ki;
gökleri ve
yeri yaratmış,
indirdiği
su ile size
rızık olarak ürünler çıkarmıştır.
Emri gereğince
denizde
yüzmek
üzere
gemileri
ve nehirleri buyruğunuza
verdi.
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O, size istediğiniz
şeylerin
hepsinden verdi.
Allah´ın
nimetini
sayacak
olsanız;
bitiremezsiniz.
Doğrusu
insan,
pek zalim
ve nankördür.

Hani İbrahim
demişti ki:
Rabbım;
bu şehri
emniyetli
kıl. Beni
de, oğullarımı da
puta tapmaktan
uzak tut.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َو َم ْنkim
صا ِني
َ =bana karşı gelirse
َ ع
=فَإِنَّ َكşüphesiz sen
َ =bağışlayansın
غفُور
= َر ِحيمesirgeyensin

kim bana
karşı çıkarsa, hiç kuşkusuz sen
bağışlayıcısın, merhametlisin.

= َربَّنَاRabbimiz = ِإنِيben
ُ=أ َ ْس َك ْنتyerleştirdim
ذ ُ ِريَّتِي..= ِم ْنçocuklarımdan bazısını
=بِ َوادbir vadiye
َ =ekinsiz
زَ ْرع..ذِي..غي ِْر
َ= ِع ْندyanında
 ْال ُم َح َّر ِم..=بَ ْيتِ َكsenin Haram Evinin
= َربَّنَاRabbimiz = ِليُ ِقي ُمواkılsınlar diye
َ ص ََلة
ْ َ=فartık kıl
َّ =الnamazı اج َع ْل
ً =أ َ ْفئِدَةgönüllerini
اس
ِ َّالن.. َ= ِمنbirtakım insanların
=ت َ ْه ِويsever = ِإلَ ْي ِه ْمonları
ار ُز ْق ُه ْم
ْ = َوve onları rızıklandır
ت
ِ الث َّ َم َرا.. َ= ِمنçeşitli meyvalarla
َيَ ْش ُك ُرون..=لَ َعلَّ ُه ْمşükretsinler

Ey Rabbimiz, ben
âilemin bir
bölümünü
senin dokunulmaz evinin,
Kâbe´nin
yanıbaşındaki bitkisiz,
kıraç bir vadiye yerleştirdim. Ey
Rabbimiz,
bunu namazı kılsınlar diye böyle yaptım.
Buna göre
insanlardan
bir bölümünün gönüllerinde onlara karşı
özlem
uyandır ve
onlara rızık
olarak çeşitli meyvalar
bağışla,
umulur ki
sana şükrederler.
Ey Rabbimiz, sen bizim gizlediğimiz ve
açığa vurduğumuz
her şeyi bilirsin. Çünkü yerdeki
ve gökteki
hiçbir şey
Allah´dan
gizlenemez.
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= َربَّنَاRabbimiz =إِنَّ َكşüphesiz sen
=ت َ ْعلَ ُمbilirsin
نُ ْخ ِفي,,= َماbizim gizlediğimizi
نُ ْع ِل ُن,,= َو َماve açığa vurduğumuzu
يَ ْخفَ ٰى,,= َو َماgizli kalmaz
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنhiçbir şey
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
اء
َّ ال,,فِي,,= َو َلve gökte
ِ س َم
,,
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içindir ki,
(yalnızca
tebliğ ettiğim
dinde) bana
uyan kimse
gerçekten
bendendir;
bana baş
kaldırana gelince, şüphesiz Sen çok
acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcısın!
Ey Rabbimiz!
Soyumdan
bazılarını
ekilebilir toprağı olmayan
bir vadiye,
Senin kutsal
evinin yakınına yerleştirdim ki, ey
Rabbimiz,
salatı devamlılık ve
duyarlılık
içinde yerine
getirsinler;
öyleyse, insanların
kalplerini onlara doğru
meylettir; ve
onlara verimli, bereketli
rızıklar bahşet ki şükretsinler.

na uyan
bendendir. Bana
karşı gelen kimseyi de
Sana havale ederim. Muhakkak ki
Sen; Gafur, Rahim´sin.

Ey Rabbimiz!
Şüphesiz,
gizlediğimizi
de, açığa
vurduğumuzu da bilen
Sensin: Çünkü yerde ve
gökte olan
hiçbir şey Allah'tan gizli
kalmaz.

Rabbımız; doğrusu Sen,
gizlediğimizi de
açığa
vurduğumuzu da
bilirsin.
Zaten
yerde ve
gökte
hiçbir şey
Allah´tan
gizli kalmaz.

Hayli ilerlemiş yaşıma
rağmen,
İsmail ile
İshak´ı bana evlât olarak bağışlayan Allah´a
hamdolsun.
Hiç şüphesiz benim
Rabbim duaları işitip
kabul edendir.
Ey Rabbim,
beni ve soyumdan gelenlerin bir
bölümünü
namaz kılanlardan
eyle. Ey
Rabbimiz,
duamı kabul
eyle.
Ey Rabbimiz, hesaba
durulacağı
günde beni,
ana babamı
ve tüm
mü´minleri
affeyle.»

En içten övgüler, kocamış halimle
bana İsmail
ile İshak'ı
armağan
eden Allah'a
özgüdür!
Duaları, yakarışları işiten elbette
benim Rabbimdir:

İhtiyarlığıma
rağmen
bana İsmail´i ve
İshak´ı
bahşeden
Allah´a
hamdolsun Doğrusu
Rabbım;
duaları
işitendir.

(O halde) Ey
Rabbim, beni
ve soyumdan
gelen insanları salatta
devamlı ve
duyarlı kıl!
Ve, ey Rabbimiz, bu duamı kabul
buyur:
Rabbimiz!
Hesabın görüleceği Gün,
beni, anamı
babamı ve
bütün müminleri bağışla!

Sakın, Allah´ı, zalimlerin yaptıklarından
habersiz
sanma.
Yalnız onlarla hesaplaşmayı
gözlerin
şaşkınlıktan
donakalacağı bir güne erteliyor.

Sakın, Allah'ı
zalimlerin
edip eylediği
şeylerden
habersiz
sanma; O
sadece, onlara, gözlerin
dehşetle bakakalacağı
Gün'e kadar
zaman tanımaktadır.

Rabbım;
beni namaz kılan
eyle. Soyumdan
gelenleri
de. Duamı kabul
buyur
Rabbımız.
Rabbımız; hesabın görüldüğü
günde
beni,
anamı,
babamı
ve
mü´minler
i bağışla.
Zalimlerin
yaptıklarından Allah´ı gafil
sanma.
Onları
sadece
gözlerin
dehşetle
belireceği
bir güne
kadar tehir etmektedir.
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ِ َّ ِ =Allah’a
ُ= ْال َح ْمدhamdolsun ّٰلل
 ِلي..َب
َ  َوه..=الَّذِيbana lütfeden
 ْال ِك َب ِر..علَى
َ =ihtiyarlık çağımda
=إِ ْس َما ِعي َلİsmail’i
َ= َو ِإ ْس َحاقve İshak’ı = ِإ َّنşüphesiz
= َر ِبيRabbim س ِمي ُع
َ َ=لişitendir
اء
ِ ع
َ ُّ=الدduayı
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ب
ْ =beni kıl
ِ = َرRabbim اج َع ْلنِي
يم
َّ =الnamazı
َ = ُم ِقkılanlardan ِص ََلة
ذ ُ ِر َّي ِتي,,= َو ِم ْنve zürriyetimi
= َربَّنَاRabbimiz = َوتَقَب َّْلkabul buyur
اء
ِ ع
َ ُ =دduamı
,,
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= َربَّنَاRabbimiz =ا ْغ ِف ْرbağışla
= ِليbeni ي
َّ َ= َو ِل َوا ِلدanamı-babamı
َ= َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينve müminleri =يَ ْو َمgün
= َيقُو ُمgörüleceği اب
ُ س
َ = ْال ِحhesabın
..
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سبَ َّن
َ تَ ْح,,= َو َلsanma اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
=غَافِ ًَلgafil  َي ْع َم ُل,,ع َّما
َ =yaptığından
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ُمون
= ِإنَّ َماmuhakkak O
=ي َُؤ ِخ ُر ُه ْمertelemektedir
= ِل َي ْومbir güne
َص
ُ =ت َ ْشخdehşetten donup kalacağı
=فِي ِهonda ار
ُ ص
َ = ْاْل َ ْبgözlerin
,,
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gün onlar
َ= ُم ْه ِطعِينkoşarlar = ُم ْق ِن ِعيdikerek Ohavaya
dikilmiş
baş= ُر ُءو ِس ِه ْمbaşlarını ُّيَ ْرتَد..= َلdönmez ları ile, hiçَ =bakışları bir tarafa
= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine ط ْرفُ ُه ْم
bakamayan
= َوأ َ ْفئِدَت ُ ُه ْمyüreklerinin içi de
donuk gözleri ile du=ه ََواءbomboş havadır
yarlıktan
..

..

..

..

İbn Kesir

O Gün onlar,
başları (bir
medet ararcasına) yukarı kalkık,
bakışları
kendi hallerini göremeyecek kadar
yoksun,
çarpılmış, ve
bomboş
kalpleri bomgönülleri ile boş, oradan
hızlı hızlı
oraya koşukoşarlar.
şup dururlar.

Rabbımız; ben,
çocuklarımdan
kimini;
namaz kılabilmeleri için,
Senin
mukaddes evinin yanında çorak bir
vadiye
yerleştirdim.
Rabbımız; insanların
gönüllerini onlara
meylettir.
Şükretmeleri
için onları
meyvelerle rızıklandır.

O gün;
başları
kalkmış,
gözleri
kendilerine dönmeyecek
şekilde
sabit
kalmış,
gönülleri
bomboş
olarak
koşup duracaklardır.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َوأ َ ْنذ ِِرuyar اس
َ َّ=النinsanları
= َي ْو َمgüne karşı
=يَأْتِي ِه ُمkendilerine geleceği
اب
ُ َ= ْال َعذazabın =فَيَقُو ُلdiyecekleri
َ ,, َ=الَّذِينzalimlerin
ظلَ ُموا
= َربَّنَاRabbimiz =أ َ ِخ ْرنَاbizi ertele de
أ َ َجل,,=إِلَ ٰىbir süreye kadar
=قَ ِريبyakın ْ=نُ ِجبgelelim
=دَع َْوت َ َكsenin çağrına
= َو َنتَّبِ ِعve uyalım س َل
ُ الر
ُّ =elçilere
ت َ ُكونُوا,,=أ َ َولَ ْمetmemiş miydiniz?
س ْمت ُ ْم
َ =أ َ ْقyemin قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
لَ ُك ْم,,= َماsizin için olmadığına
زَ َوال,,= ِم ْنhiçbir zeval

İnsanları,
azapla yüzyüze gelecekleri gün
konusunda
uyar. O gün
zalimler «Ey
Rabbimiz,
bizimle hesaplaşmayı
yakın bir sürenin sonuna ertele de
senin çağrına olumlu
cevap verip,
peygamberlere uyalım»
derler. «Peki, vaktiyle
sürekli yaşayacağınıza, hiç ölmeyeceğinize yemin
edenler sizler değil
miydiniz?»

س َك ْنت ُ ْم
َ = َوoturmuştunuz
سا ِك ِن
َ  َم..=فِيyerlerinde
َ .. َ=الَّذِينzulmedenlerin
ظلَ ُموا
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerine
لَ ُك ْم.. َ= َوتَبَيَّنve size belli olmuştu
ْف
َ = َكيnasıl =فَ َع ْلنَاyaptığımız
=بِ ِه ْمonlara ض َر ْبنَا
َ = َوve anlatmıştık
=لَ ُك ُمsize = ْاْل َ ْمثَا َلmisallerle

Oysa daha
önce kendilerine zulmetmiş
olanların
yurtlarında
yaşadınız,
onlara ne
yaptığımızı
açıkça öğrendiniz, size bu konuda çeşitli
örnekler anlattık.
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kura= َوقَ ْدkuşkusuz = َم َك ُرواonlar kurdular Onlar
cakları tuzağı kurdu= َم ْك َر ُه ْمtuzaklarını
lar. Fakat
َْ= َو ِعندoysa yanındaydı ِاّٰلل
َّ =Allah’ın tuzakları
dağları yer= َم ْك ُر ُه ْمonların tuzakları
lerinden oynatabilecek
َ َكان,,= َو ِإ ْنolsa bile = َم ْك ُر ُه ْمtuzakları nitelikte olsa bile, Alُ ِم ْنه,,= ِلت َ ُزو َلyerinden kaldıracak
lah´ın denetimi altında= ْال ِجبَا ُلdağları
dır.
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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سبَ َّن
َ ت َ ْح..=فَ ََلsakın sanma اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
ف
َ = ُم ْخ ِلcayar = َو ْع ِد ِهverdiği sözden
ُسلَه
ُ = ُرelçilerine = ِإ َّنçünkü
اّٰلل
َ =daima üstündür
َ َّ =Allah ع ِزيز
ا ْنتِقَام..=ذُوöç alandır

Sakın Allah´ın, peygamberlerine yönelik
vaadinden
cayacağını
sanma. Hiç
kuşkusuz
Allah üstün
iradeli ve öç
alıcıdır.

=يَ ْو َمo gün =تُبَدَّ ُلdeğiştirilir
َ =başka
ض
ُ = ْاْل َ ْرyer غي َْر
ض
ِ = ْاْل َ ْرyere
ُس َم َاوات
َّ = َوالgökler de
= َو َب َر ُزواve görünürler
ِ= ِ َّّٰللAllah’ın huzurunda اح ِد
ِ = ْال َوtek
ار
ِ = ْالقَ َّهve kahredici

O gün yer
başka bir
yere, gökler
de başka
göklere dönüştürülürler ve tüm
insanlar tek
ve ezici iradeli Allah´ın
huzuruna
çıkarlar.

= َوتَ َرىve görürsün
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluları =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ُمقَ َّرنِينbirbirine yaklaştırılarak
صفَا ِد
ْ َ  ْاْل..=فِيzincirlere vurulmuş

O gün günahkârların
zincirlerle
birbirlerine
bağlandıklarını görürsün.

س َرا ِبيلُ ُه ْم
َ =gömlekleri
قَ ِط َران,,= ِم ْنkatrandandır
= َوتَ ْغش َٰىve kaplamaktadır
= ُو ُجو َه ُه ُمyüzlerini ار
ُ َّ=النateş

Elbiseleri
katrandan
olacak ve
yüzlerini
ateş saracaktır.

..

..

..

..

..

14.
48

,,

,,

,,

,,

,,

,,

14.
49

..

..

..

..

..

14.
50

,,

,,

Bunun içindir
ki, insanları,
azabın başlarına geleceği Gün için
uyar; o Gün
ki, zulmedenler: Ey Rabbimiz! derler,
Bize kısa bir
süre daha
ver ki Senin
çağrına icabet edelim;
Senin elçilerine uyup
peşlerinden
gidelim! (Fakat Allah da
onlara:) Siz
bir vakitler
kıyamet gibi,
ceza gibi bir
şeyin sizin
için sözkonusu olmadığına yemin
edip durmuyor muydunuz? (diye
karşılık verecektir).
Üstelik, (sizden önce)
kendilerine
yazık edenlerin (bir vakitler) yaşamış
oldukları yerlerde yaşıyordunuz ve
onlara neler
yaptığımız
da size açıklanmıştı; ve
size (günahkarların başlarına gelenler hakkında,
kıyamet ve
ceza hakkında) pek çok
misaller de
vermiştik.
(Hal böyleyken,) onlar
yine de, çürük ve asılsız
tasarımlara
dayanan
oyunlarını
oynamaya
devam etmekteler; oysa, onların
bütün oyunları, bütün
düzenleri Allah'ın bilgisi
içindedir.
(Kafirler hakikat karşısında asla
başarıya ulaşamazlar)
velev ki bu
oyunları dağları yerinden
oynatacak
kadar (yetkince kurgulanmış veyahut güçlü
kuvvetli) olsun.
Bunun içindir
ki, sakın, Allah'ın, elçilerine verdiği
sözden döneceğini
sanma; çünkü, mutlak öç
alıcı kudreti
elinde tutan
en yüce iktidar sahibi elbette Allah'tır!
Yerin başka
bir yere, göğün başka
bir göğe dönüştürüleceği
ve (bütün insanların) var
olan her şeyin üstünde
hükümran
olan O Tek
İlah'ın, Allah'ın huzuruna çıkacakları Gün
(O'nun sözü
gerçekleşecektir).
O Gün, bütün suçluları
zincirlerle,
bukağılarla
birbirlerine
bağlanmış
olarak göreceksin,
giysileri katrandan olacak ve yüzlerini ateş bürüyecek.

İbn Kesir

İnsanları,
kendilerine azabın
geleceği
gün ile
uyar.
Zulmedenler
derler ki:
Rabbımız; bizi,
yakın bir
müddete
kadar tehir et, davetine
uyalım ve
peygamberlere
tabi olalım. Siz
daha önce de sonunuzun
gelmeyeceğine
yemin
etmemiş
miydiniz?

Üstelik
kendilerine zulmedenlerin yerlerinde
oturdunuz, onlara yaptıklarımız
ise sizlere
açıklanmıştı. Size misaller vermiştik.

Gerçekten onlar,
düzenlerini kurmuşlardı.
Halbuki
dağları
oynatacak güçte
olsa bile,
onların bu
düzenleri
hep Allah´ın
elindeydi.

Sakın, Allah´ın
peygamberlerine
vaadinden cayacağını
sanma.
Muhakkak Allah;
Aziz´dir,
intikam
sahibidir.
O gün;
yer başka
bir yerle
değiştirilir. Gökler
de başka
göklerle.
Ve onlar;
Vahid ve
Kahhar
olan Allah´ın huzuruna
çıkarlar.

O gün;
mücrimleri zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
Gömlekleri katrandandır, yüzlerini ateş
bürüyecektir.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Amaç, Al- (Bütün bunي
َ = ِليَ ْج ِزkarşılığını verecektir
lah´ın her- lar,) Allah
kese işledi- herkese (haاّٰلل
َُّ =Allah = ُك َّلher =نَ ْفسnefsin
ğinin karşı- yatta) elde
ver- ettiği şeyle
َّ
ْسبَت
َ
َ ك..= َماkazandığının =إِنşüphesiz lığını
mesidir. Hiç karşılık verekuşkusuz ceği için
اّٰلل
َ =çabuk görendir
َ َّ =Allah س ِري ُع
Allah´ın he- (böyle)dir.
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı
sap görmesi Gerçekten
..

..

..

pek çabuk- de, hesapta
tur.
çabuk olan
Allah'tır!

14.
52

= ٰ َهذَاbu = َب ََلغbir tebliğdir
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
= َو ِليُ ْنذَ ُرواuyarılsınlar =بِ ِهbununla
= َو ِل َي ْعلَ ُمواve bilsinler =أَنَّ َماyalnızca
= ُه َوO’nun = ِإ ٰلَهtanrı olduğunu
احد
ِ = َوbir tek = َو ِليَذَّ َّك َرve öğüt alsınlar
=أُولُوsahipleri ب
ِ = ْاْل َ ْلبَاsağduyu
,,

,,

,,

,,

,,
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=الرElif lam ra =تِ ْل َكşunlar
ُ=آيَاتayetleridir ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
= َوقُ ْرآنve Kur’an’ın = ُم ِبينapaçık
..

..

..

..
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Bu Kur´an
tüm insanlara yönelik
bir duyurudur. Onun
aracılığı ile
insanlar
uyarılsın,
herkes Allah´ın tek
olduğunu
öğrensin ve
sağduyulu
kimseler
onun ibret
derslerinden yararlansın diye
inmiştir.
Elif, Lâm,
Ra; bunlar
kitabın,
Kur´an´ın
ayetleridir.

Gün gele= ُربَ َماbir zaman gelir ki
cek, kâfirler
«keşke vakُّ=يَ َودarzu ederler
tiyle müs َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler =لَ ْوkeşke lüman olsaydık» diyeceklerdir.
= َكانُواolsaydılar diye
َ= ُم ْس ِل ِمينMüslüman
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=ذَ ْر ُه ْمbırak onlar =يَأ ْ ُكلُواyesinler
= َو َيت َ َمتَّعُواve eğlensinler
= َوي ُْل ِه ِه ُمonları oyalasın = ْاْل َ َم ُلarzu
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=يَ ْعلَ ُمونbileceklerdir

Bırak onları
yesinler,
dünya nimetlerinden
yararlansınlar ve ihtirasları ile
oyalansınlar, ilerde
gerçeği öğreneceklerdir.

أ َ ْهلَ ْكنَا,,= َو َماbiz yok etmedik
قَ ْر َية,,= ِم ْنhiçbir kenti = ِإ َّلdışında
= َولَ َهاolanların = ِكتَابbir yazısı
= َم ْعلُومbilinen

Yok ettiğimiz her beldenin mutlaka uğradığı akıbete
ilişkin belirli
bir yazısı
vardır.

ت َ ْسبِ ُق..= َماne geçebilir
أ ُ َّمة..= ِم ْنhiçbir millet =أ َ َجلَ َهاsüresini
َيَ ْستَأ ْ ِخ ُرون..= َو َماne de geri kalır

Hiçbir millet
ne yokoluş
gününü öne
alabilir ve
ne de yaşama süresini aşabilir.

= َوقَالُواdediler ki أَيُّ َها,,=يَاEy
نُ ِز َل,,=الَّذِيindirilmiş olan
علَ ْي ِه
ِ =Zikir (Kitap)
َ =kendisine الذ ْك ُر
=إِنَّ َكsen mutlaka
=لَ َم ْجنُونcinlenmişsin

Müşrikler
dediler ki;
«Ey kendisine Kur´an
inen adam,
sen kesinlikle delinin
birisin.»

= َل ْوeğer تَأْتِينَا..= َماbize getirsene
= ِب ْال َم ََل ِئ َك ِةmelekleri ت
َ  ُك ْن..= ِإ ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال.. َ= ِمنdoğrulardan

Eğer söylediklerin doğru ise bize
melekler ile
birlikte gelseydin ya.

نُن َِز ُل,,= َماbiz indiririz
َ= ْال َم ََلئِ َكةmelekleri = ِإ َّلancak
ق
ِ =بِ ْال َحhak ile  َكانُوا,,= َو َماolmaz
َ = ُم ْنmühletleri
= ِإذًاo zaman da َظ ِرين

Oysa biz
melekleri
ancak gerektiğinde
indiririz, o
zaman da
onlara artık
mühlet tanınmaz.»

ن َْح ُن..= ِإنَّاşüphesiz biz =ن ََّز ْلنَاindirdik
الذ ْك َر
ِ =O Zikri (Kitap)ı
= َوإِنَّاve elbette biziz ُ =لَهO’nun
ُ ِ=لَ َحافkoruyucusu da
َظون

Bu Kur´an´ı
gerçekten
biz indirdik
ve onu koruyacak
olan da biziz.
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Bütün insanlığa bir mesajdır bu.
Öyleyse artık
onunla uyarı
bulsunlar; ve
bilsinler ki,
Tek İlah
O'dur; ve
sağduyu sahipleri de
bunu akıllarında tutsunlar!

Elif-Lam-Ra.
Bunlar ilahi
kitabın kendisi açık
olan ve hakkı
açıkça gösteren bir ilahi
okuma metninin- ayetleridir.
Bir vakit gelecek ki,
(şimdi) bu
gerçeği inkara kalkışanlar, keşke
(dünya hayatındayken)
Allah'a boyun
eğip teslim
olsaydık diye
yerinecekler.
(Şimdi) kendi
hallerine bırak onları, yiyip (içsinler),
avunsunlar;
bu arada
(boş hazların) umudu
aldatıp oyalasın onları;
nasıl olsa
günü gelince
(gerçeği) öğrenecekler.
Biz, çünkü,
hiçbir toplumu, (önceden) ilahi bir
kelamdan
bütünüyle
haberli kılmadan helak
etmedik;
(Ve zaten)
hiçbir ümmet
kendisi için
belirlenmiş
sürenin bitimini öne
alamayacağı
gibi erteleyemez de.
(Hal böyleyken, hakkı
inkar edenler, yine de):
Ey kendisine
(sözde) uyarıcı/hatırlatıcı
bir mesaj indirilen kişi;
sen düpedüz
bir mecnunsun! diyorlar,
Doğru sözlü
biriysen, bize
melekleri getirsene!

(Oysa,) Biz
melekleri ancak hakk(ın
iktizası) olarak indiririz;
ve o zaman
da artık (ilahi
mesajı reddetmeleri yüzünden cezayı hak
edenler) asla
geri bırakılmazlar!
Kimsenin
kuşkusu olmasın ki, bu
uyarıcı/hatırlatıcı
mesajı, ayet
ayet Biz indirdik: ve yine kimsenin
kuşkusu olmasın ki,
(bütün tahriflerden) onu
yine Biz koruyacağız.

İbn Kesir

Bu; Allah´ın
herkese
yaptığının
karşılığını
vermesi
içindir.
Muhakkak ki Allah; hesabı çabuk görendir.
Bu; uyarılsınlar
ve yalnızca bir tek
ilah bulunduğunu bilsinler, akıl
sahipleri
de öğüt
alsınlar
diye insanlara
bir tebliğdir.

Elif, Lam,
Ra. Bunlar kitabın
ve
Kur´an´ı
Mübin´in
ayetleridir.
Kafirler
bir zaman
gelir ki
müslüman olmayı isteyeceklerdir.

Bırak onları; yesinler, eğlensinler
ve kendilerini
emel,
oyalayadursun.
Sonra öğreneceklerdir.
Biz, hiç
bir kasabayı bilinen bir
yazısı
olmaksızın helak
etmedik.
Hiç bir
ümmetin
süresi
öne geçmez, geciktiremezler
de.
Dediler ki:
Ey kendisine kitab
indirilen
kişi; sen,
mutlaka
delisin.

Doğru
söyleyenlerden
isen; bize, melekleri getirmeli
değil misin?
Biz, melekleri
ancak
hak ile
indiririz.
O zaman
da kendilerine
mühlet
verilmez.

Muhakkak ki
Kur´an´ı
Biz indirdik Biz.
Onun koruyucusu
da elbet
Biziz.

Kelime Meali
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= َولَقَ ْدandolsun
س ْلنَا
َ =أ َ ْرelçiler gönderdik
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önceki =فِيiçine de
َ
ِ= ِشيَعmilletlerin َ= ْاْل َّولِينgeçmiş
,,

,,

,,
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يَأْتِي ِه ْم..= َو َماonlara gelmezdi
سول
ُ  َر..= ِم ْنhiçbir elçi
 َكانُوا..= ِإ َّلolmadıkları = ِب ِهonunla
َ=يَ ْست َ ْه ِزئُونalay ediyor
..

..

..

..

= َك ٰذَ ِل َكişte böyle ُ=نَ ْسلُ ُكهonu sokarız
ب
ِ قُلُو,,=فِيkalblerine
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluların

15.
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,,
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öyle ki, ((göğün) sırlarını)
çalmaya kalkışacak
olan(lar)ın
ardına hemen parlak
bir alev takılır.
Ve yeryüzünü yayıp
üzerine yerinden oynatılmaz dağlar
yerleştirdik;
ve orada
(hayatın) her
türünün dengeli bir biçimde büyüyüp boyvermesini sağladık;
Ve yine orada hem sizin
için, hem de
rızkı size
bağlı olmayan öteki bütün canlılar
için geçim
vasıtaları
sağladık.

Ancak kulak hırsızlığı yapan
olursa;
apaçık
görülen
bir ateş
onu kovalar.
Yeri de
döşeyip
yaydık.
Oraya
sabit dağlar yerleştirdik. Ve
orada her
şeyden
ölçülü
olarak yetiştirdik.

Gökte takım
yıldızlar (ya
da yörüngeler) yarattık
ve onları
gözetleyenler için çeşitli güzellikler ile donattık.
Göğü bütün
kovulmuş
şeytanlardan koruduk.

,,

,,

ْ = َو َح ِفve onu koruduk
ظنَاهَا
َ ش ْي
طان
َ .. ُك ِل..= ِم ْنher şeytandan
= َر ِجيمrecim (taşlanmış)
..

..

..

..

= ِإ َّلancak
َا ْست َ َرق,,= َم ِنhırsızlığı eden olursa
س ْم َع
َّ =الkulak ُ=فَأَتْبَعَهonu kovalar
= ِش َهابbir alev = ُم ِبينparlak

Ancak kulak
hırsızlığına
yeltenen bir
şeytan olursa onu parlak ışıklı bir
kayan yıldız
kovalar.

ض
َ = َو ْاْل َ ْرarzı da = َمدَ ْدنَاهَاyaydık
= َوأ َ ْلقَ ْينَاve attık = ِفي َهاoraya
ي
َ = َر َوا ِسsağlam dağlar
= َوأ َ ْن َبتْنَاve bitirdik =فِي َهاorada
ش ْيء
َ .. ُك ِل..= ِم ْنşeyler
= َم ْو ُزونölçülü mütenasib

Yerin alanını geniş
yaptık, oraya sabit
dağlar serpiştirdik ve
orada belirli
bir ölçü uyarınca her
bitkiyi bitirdik.
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Gözlerimiz döndü, biz
herhalde
büyülendik, derlerdi.

= َولَقَ ْدandolsun = َج َع ْلنَاbiz yaptık
اء
َّ ال,,=فِيgökte =ب ُُرو ًجاburçlar
ِ س َم
= َوزَ يَّنَّاهَاve onu süsledik
َاظ ِرين
ِ َّ= ِللنbakanlar için
,,

..
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kuşkusuz, o
zaman da:
Bizim düpedüz gözlerimiz bağlandı!
diyeceklerdi,
Demek ki,
büyülenmiş
kimseleriz
biz!
Gerçekten
de, Biz gökyüzüne büyük takım
yıldızları serpiştirdik ve
onları, seyredenler için
süsleyip bezedik:
Ve onları kovulmuş her
türlü şeytani
güce karşı
koruma altına aldık;

«Gözlerimiz
hayal görüyor, herhalde birileri
bize büyü
yaptı,» derler.

,,
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Biz, böylece onu
suçluların
kalbine
sokarız.

=لَقَالُواderlerdi = ِإنَّ َماherhalde
ْ س ِك َر
ت
ُ =döndürüldü
ارنَا
ُ ص
َ =أ َ ْبgözlerimiz = َب ْلdoğrusu
=ن َْح ُنbiz =قَ ْومbir topluluğuz
َورون
ُ = َم ْس ُحbüyülenmiş
..

,,
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Biz (mesajımızdan yana) bu (alaycı tutumu),
işte böylece,
o günaha
gömülüp
gitmiş kimselerin yüreklerine sokarız,
önceki (zalim)lerin izlediği yol (ve
bu yolda
başlarına gelenler) de nicedir gözlerinin önünde
olduğu halde
buna inanmazlar.
Hatta onlara
gökten bir
kapı açsaydık ve oraya
biteviye yükseliyor olsalardı,

Eğer onlara
bir kapı açsak da göğe
çıkmaya
koyulsalar.

,,

..
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Biz böylece
peygamberleri alaya
alma huyunu günahkârların
kalplerine
aşılarız.

فَت َ ْحنَا,,= َولَ ْوaçsak da علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
=بَابًاbir kapı اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
َ َ=فolsalardı =فِي ِهoraya
ظلُّوا
َ= َي ْع ُر ُجونçıkacak
,,

,,

15.
15

Gerçek şu ki,
(ey Peygamber,) senden
önce de gelip
geçmiş ayrı
ayrı topluluklara (elçiler)
gönderdik;

Onlar
Kur´an´a
inanmazlar.
Oysa daha
önceki yoldaşları hakkında ilahi
kanun işlemişti.

..

15.
14

Ey Muhammed,
biz senden
önce de eskiden yaşamış çeşitli
milletlere
peygamberler göndermiştik.
Bu milletler,
kendilerine
gelen her
peygamberi
mutlaka
alaya almışlardır.

َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar = ِب ِهona
ْ َ َخل..= َوقَ ْدgeçtiği halde ُسنَّة
ت
ُ =sünneti
َ= ْاْل َ َّولِينkendilerinden öncekilerin
..

= َو َج َع ْلنَاvar ettik = َل ُك ْمsizin için
=فِي َهاorada ش
َ = َمعَا ِيgeçimlikler
= َو َم ْنve kimseler için
َ ِب َر ِازقِين,,ُ لَه,,=لَ ْست ُ ْمsizin beslemediğini
,,

Orada gerek sizin için
ve gerekse
rızıkları tarafınızdan
sağlanması
sözkonusu
olmayan diğer canlılar
için besin
kaynakları
yarattık.
Evrende va..
..
=herşeyin
=yalnız
rolan her
şeyin hazi=bizim yanımızdadır
nesi, ana
kaynağı bi=hazineleri
zim yanı..
=biz indirmeyiz
=dışında mızdadır.
Ve biz her
=bir miktar
=bilinen
şeyi size
belirli bir ölçüye göre
indiririz.
,,

,,

,,

,,

,,
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ش ْيء
إِ َّل
َ َوإِ ْن ِم ْن
ِع ْندَنَا
ُخَزَ ا ِئنُه
َُو َما نُن َِزلُه
إِ َّل
بِقَدَر
َم ْعلُوم
..

..

..

..
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س ْلنَا
َ = َوأ َ ْرgönderdik
الر َيا َح
ِ =rüzgârları
=لَ َواقِ َحaşılayıcı olarak
=فَأ َ ْنزَ ْلنَاindirdik اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
= َما ًءsu
ُ=فَأ َ ْسقَ ْينَا ُك ُموهböylece sizi suladık
أ َ ْنت ُ ْم,,= َو َماsiz değilsiniz
,,

,,

,,

,,

,,
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Gönderdiğimiz yağmur yükleyici
rüzgârlar
aracılığı ile
size gökten
su indirerek
su ihtiyacınızı karşıladık. Yoksa
su kaynağını oluşturan
siz değilsi-

Andolsun
ki; senden önce
çeşitli milletler
içinde de
peygamberler
göndermiştik.
onlara hiçbir Onlara
elçi gelmedi gelen her
ki, o'nunla
peygamalay etmesin- berle alay
ler.
ediyorlardı.

Çünkü hiçbir
şey yoktur ki,
kaynağı Bizim katımızda olmasın;
ve Biz hiçbir
şey indirmeyiz ki, kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir
uyuma dayanmasın.
(Bitkileri) döllendirmek,
bereketlendirmek için
rüzgarları
gönderiyor;
ve ayrıca,
susuzluğunuzu gidermek için gökten su indiriyoruz; yoksa
onun kaynağını elinde

Kendilerinden
öncekilerin uğradıkları ortada iken
yine de
ona
inanmazlar
Onlara
gökten bir
kapı açsak da
çıkmaya
koyulsalardı;

Andolsun
ki; Biz,
gökte
burçlar
yaptık ve
onları bakanlar
için donattık.
Ve onları
kovulmuş
her şeytandan
koruduk.

Orada
hem sizin
için, hem
de rızıklarını temin
edemeyecekleriniz için
geçimlikler meydana getirdik.
Hiç bir
şey yoktur ki; hazinesi Bizim katımızda
olmasın.
Ve Biz,
onu ancak belli
bir ölçüye
göre indiririz.
Rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderdik,
gökten su
indirip
onunla
sizi suladık. Yoksa siz
onu biriktiremezdiniz.

Kelime Meali
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ََازنِين
ِ  ِبخ,,ُ=لَهonu depolayan

niz.

tutan siz değilsiniz.

= َو ِإنَّاbiziz =لَن َْح ُنelbette biz
=نُ ْح ِييyaşatırız ُ= َونُ ِميتve öldürürüz
= َون َْح ُنve biziz
َ= ْال َو ِارثُونgerçek varis olan

Dirilten de
öldüren de
yalnız biziz
ve her şey
sonunda bize kalır.

Doğrusu
Biz, hem
diriltiriz,
hem de
öldürürüz.
Hepsine
varis de
Biziz.

= َولَقَ ْدandolsun ع ِل ْمنَا
َ =biliriz
َ= ْال ُم ْست َ ْقد ِِمينönce geçenleri
= ِم ْن ُك ْمsizden = َولَقَ ْدve elbette
ع ِل ْمنَا
َ =biliriz
َ= ْال ُم ْستَأ ْ ِخ ِرينgeri kalanları da

Biz sizin
eskiden gelip geçenlerini de geride kalanlarını da biliriz.

= َو ِإ َّنgerçekten = َرب ََّكRabbindir
ُ يَ ْح..= ُه َوonları toplayacak olan
ش ُر ُه ْم
ُ= ِإنَّهmuhakkak O = َح ِكيمHakîmdir
ع ِليم
َ =bilendir

Hiç kuşkusuz Rabbin
tüm insanları biraraya
toplayacaktır. O her işi
yerinde yapar ve her
şeyi bilir.

= َولَقَ ْدandolsun = َخ َل ْقنَاbiz yarattık
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı
صال
َ ص ْل
َ ,,= ِم ْنpişmemiş çamurdan
 َح َمإ,,= ِم ْنcıvık balçıktan
= َم ْسنُونdeğişmiş

Gerçekten
biz insanı
kara çamurdan
oluşmuş kuru balçıktan
yarattık.

Ve muhakkak ki, hayatı
bahşeden
de, ölüme
hükmeden
de Biziz; ve
geçici olan
göçüp gittikten sonra her
şeyin sahibi
olarak kalacak olan yine
Biziz!
Muhakkak ki,
Biz sizden
önce geçip
gidenleri de
(her halleriyle) biliyoruz,
sizden sonra
gelecek olanları da elbet
biliyoruz;
Ve kuşkusuz,
(Hesap Günü'nde) onların hepsini
bir arada toplayacak olan
senin Rabbindir; gerçekten de
her şeyin aslını bilen,
doğru hüküm
ve hikmetle
edip eyleyen
O'dur.
Gerçek şu ki,
Biz insanı
ses veren
balçıktan, biçim verilebilir, özlü, kara
bir balçıktan
yarattık.

َّ = َو ْال َجCinleri ُ= َخلَ ْقنَاهyarattık
ان
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce َار
ِ ن..= ِم ْنateşten
وم
َّ =الnüfuz eden
ِ س ُم

Cinni de
daha önce
dumansız
alevden yarattık.

Daha önce de
cinnleri
alevli
ateşten
yarattık.

= َو ِإ ْذbir zaman =قَا َلdemişti ki
= َرب َُّكRabbin = ِل ْل َم ََلئِ َك ِةmeleklere
= ِإنِيmuhakkak ben
=خَا ِلقyaratacağım =بَش ًَراbir insan
صال
َ ص ْل
َ ,,= ِم ْنkupkuru çamurdan
 َح َمإ,,= ِم ْنbalçıktan
= َم ْسنُونdeğişken

Hani Rabbin, meleklere dedi ki;
«Ben kara
çamurdan
oluşmuş kuru balçıktan
bir insan yaratacağım.»

Görünmeyen
yaratıkları
ise, ondan
(çok) önce,
yakıcı/bunaltıcı
yellerin ateşinden yaratmıştık.
Ve hani,
Rabbin meleklere: Haberiniz olsun,
Ben biçim
verilebilir özlü kara balçıktan bir
ölümlü varlık
yaratacağım
demişti,

biçim
=فَإِذَاzaman ُس َّو ْيتُه
َ =onu düzenlediğim Ona
verip içine
kendi ruفِي ِه.. ُ= َونَ َف ْختve ona üflediğim
humdan bir
soluk üfleْ
وحي
ر
..
ن
م
=ruhumdan
ِ ُ ِ
diğimde
ُ لَه..=فَقَعُواhemen ona kapanın
önünde
secdeye
َاجدِين
ِ س
kapanınız!»
َ =secdeye

Ona belirli bir
biçim verip
de ruhumdan
üflediğim
zaman onun
önünde yere
kapanın!

Onu yapıp ruhumdan
üflediğimde;
siz derhal
onun için
secdeye
kapanın.

َس َجد
َ َ=فsecde ettiler
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmeleklerin = ُكلُّ ُه ْمhepsi
َ=أ َ ْج َمعُونtopluca

Bunun üzerine bütün
melekler
hep birlikte
secdeye
kapandılar.

Bunun üzerine meleklerin
hepsi topluca
yere kapandılar,

= ِإ َّلyalnız يس
َ =إِ ْب ِلİblis
=أَبَ ٰىkabul etmedi َيَ ُكون..=أ َ ْنolmayı
= َم َعberaber
َاجدِين
َّ =الsecde edenlerle
ِ س

Yalnız İblis,
secdeye
kapananlar
arasında
olmayı reddetti.

yalnızca İblis
(buna katılmadı); yere
kapananlarla
birlikte olmaya yanaşmadı o.

Bunun
üzerine
meleklerin hepsi
bütünüyle
secde etti.
Ancak İblis secde
edenlerle
beraber
olmaktan
çekinerek
dayattı.

=قَا َلdedi ki يس
ُ  ِإ ْب ِل,,= َياEy İblis
لَ َك,,= َماnen var ki
َت َ ُكون,,=أ َ َّلsen olmadın = َم َعberaber
َاجدِين
َّ =الsecde edenlerle
ِ س

Allah «Ey
İblis, seni
secde
edenler ile
birlikte olmaktan alıkoyan nedir?» dedi.
İblis «Kara
çamurdan
oluşmuş kuru balçıktan
yarattığın
insana secde etmek
bana yakışmaz»
dedi.

Ey İblis! diye
buyurdu Allah, Seni yere kapananlarla beraber
olmaktan alıkoyan sebep
ne?
Ses veren bir
balçıktan, biçim verilmiş
özlü bir çamurdan yarattığın ölümlü bir varlığın
önünde yere
kapanmak
bana yakışmaz! diye
karşılık verdi
(İblis).
Çık git öyleyse bu (meleki
makam)dan!
diye buyurdu
O; Çünkü,
sen artık kovulmuş birisin!
Ve bil ki, Hesap Günü'ne
kadar lanet(im) peşinde olacak!
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=قَا َلdedi
َ ِْل َ ْس ُجد..أ َ ُك ْن..=لَ ْمben secde edemem
= ِلبَشَرinsana ُ= َخلَ ْقتَهyarattığın
صال
َ ص ْل
َ ..= ِم ْنbir çamurdan
 َح َمإ..= ِم ْنbir balçıktan
= َم ْسنُونdeğişken
..

..

..

..
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ْ = َفöyleyse çık
=قَا َلdedi ْاخ ُرج
= ِم ْن َهاoradan =فَإِنَّ َكçünkü sen
= َر ِجيمkovuldun
,,

,,

,,

15.
35

İbn Kesir

= َو ِإ َّنşüphesiz ع َلي َْك
َ =üzerine
َ=اللَّ ْعنَةlanet edilecektir =إِلَ ٰىkadar
..

..

Allah «Öyleyse defol
oradan, artık sen
rahmetimden kovulmuşsun»
dedi.
Hesaplaşma gününe
kadar sürekli olarak
lânetim üze-

Andolsun
ki; sizden
öne geçenleri de
Biz biliriz,
geride kalanları da
Biz biliriz.
Şüphe
yok ki
Rabbın,
onları
toplayacaktır.
Gerçekten O,
Hakim´dir,
Alim´dir.

Andolsun
ki Biz; insanı, kuru
bir çamurdan,
şekillenmiş bir
balçıktan
yarattık.

Hani
Rabbın
meleklere
demişti ki:
Kuru bir
çamurdan, şekillenmiş
bir balçıktan bir insan yaratacağım.

Buyurdu
ki: Ey İblis, sen
neden
secde
edenlerle
beraber
değildin?
Ben, dedi: Kuru
bir çamurdan,
şekillenmiş bir
balçıktan
yarattığın
insana
secde
etmem.
Buyurdu
ki: Öyleyse çık
oradan.
Sen, artık
kovulmuş
birisin.
Muhakkak ki ceza gününe kadar
la´net sa-

Kelime Meali
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=يَ ْو ِمgününe ِين
ِ =الدceza

rinedir.

=قَا َلdedi ki ب
ِ = َرRabbim
=فَأ َ ْن ِظ ْر ِنيbari beni ertele = ِإلَ ٰىkadar
=يَ ْو ِمgüne َ=يُ ْبعَثُونtekrar dirilecekleri

İblis, «Ey
Rabbim, o
halde insanların tekrar
dirilecekleri
güne kadar
bana yaşama süresi
tanı» dedi.
Allah, «Sen
kendilerine
yaşama süresi tanınanlardansın» dedi.

,,

,,

,,

,,

,,

=قَا َلdedi =فَإِنَّ َكhaydi sen
َ  ْال ُم ْن.. َ= ِمنertelenmişlerdensin
َظ ِرين
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= ِإ َل ٰىkadar =يَ ْو ِمgününe
ت
ِ = ْال َو ْقvaktin وم
ِ ُ= ْال َم ْعلbilinen

O belirli
vaktin gününe kadar.

dedi ki;
=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim = ِب َماötürü İblis
«Ey Rabbim, beni
=أ َ ْغ َو ْيتَنِيbeni azdırmandan
kışkırtıp sa= َْلُزَ ِين ََّنandolsun ben de (günahları) süsl pıklığa düşürdüğün
َُ =لonlara
için dünyaeyeceğim ه ْم
da kötülüğü
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyer yüzünde
onlara cazip
göstererek
= َو َْل ُ ْغ ِو َينَّ ُه ْمve onları azdıracağım
hepsini yoldan çıkaraَ
َ=أ ْج َمعِينhepsini
cağım.
..

..

..

..

..

..

..

..

= ِإ َّلancak hariç = ِعبَادَ َكkulların
= ِم ْن ُه ُمiçlerinden َصين
ِ َ= ْال ُم ْخلihlâslı

Sadece onların arasındaki
seçkin kulların hariç.

=قَا َلbuyurdu ki = ٰ َهذَاişte budur
ص َراط
ِ =yol ي
َ =bana varan
َّ َعل
= ُم ْست َ ِقيمdosdoğru

Allah dedi
ki; «İşte bana ileten
doğru yolum budur.»

= ِإ َّنşüphesiz
= ِعبَادِيbenim halis kullarım
ْس
َ =لَيyoktur =لَ َكsenin
َ س ْل
علَ ْي ِه ْم
ُ =bir gücün
َ =üzerinde طان
= ِإ َّلancak dışında
اتَّبَعَ َك,,= َم ِنsana uyan
َ ْالغَا ِوين,, َ= ِمنazgınlardan

Sana uyan
sapıklar dışındaki kullarım üzerinde senin
hiçbir nüfuzun, hiçbir
etkileme
gücün yoktur.

= َوإِ َّنşüphesiz = َج َهنَّ َمCehennem
=لَ َم ْو ِعد ُ ُه ْمonların buluşma yeridir
َ=أ َ ْج َمعِينhepsinin

Onların
hepsinin buluşma yerleri cehennemdir.

=لَ َهاonun vardır ُس ْبعَة
َ =yedi
=أَب َْوابkapısı  َباب,,= ِل ُك ِلher kapıya
= ِم ْن ُه ْمonlardan = ُج ْزءbir bölüm
سوم
ُ = َم ْقayrılmıştır

Oranın yedi
kapısı vardır. Her kapıdan hangi
cehennemlik grupların
içeriye girecekleri belirlenmiştir.

َ ْال ُمتَّقِين..=إِ َّنmuttakiler ise
 َجنَّات..=فِيcennetlerde
عيُون
ُ = َوpınar başlarındadırlar

Kötülükten
sakınanlar
ise, cennetteler ve pınar başlarındadırlar.

=ا ْد ُخلُوهَاoraya girin
س ََلم
َ = ِبesenlikle َ= ِآمنِينgüven içinde

Onlara
«Esenlikle
ve güven
içinde oraya
giriniz» denir.
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Biz cennet= َونَزَ ْعنَاçıkarıp atmışızdır
liklerin kalplerindeki
ُور ِه ْم
د
ص
..
ي
ف
..
ا
م
=göğüslerindeki
ِ َ
ِ ُ
tüm kin torْ
 ِغل..= ِم ْنkini =إِخ َوانًاkardeşler olarak tularını çekip çıkardık,
علَ ٰى
onlar orada
ُ =divanlar
َ =üzerinde س ُرر
karşılıklı
َ= ُمتَقَا ِبلِينkarşı karşıya otururlar
koltuklarda
..

..

..

..

..

oturan kardeşlerdir.
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س ُه ْم
ُّ يَ َم,,= َلonlara dokunmaz
= ِفي َهاorada صب
َ َ=نhiçbir yorgunluk
= َو َماve değillerdir = ُه ْمonlar
= ِم ْن َهاoradan َ=بِ ُم ْخ َر ِجينçıkarılacak
,,

,,

,,

,,

Onlar orada
bıkkınlık
hissetmezler, oradan
çıkarılmaları
da sözkonusu değildir.
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nadır.

Madem öyle,
ey Rabbim,
dedi (İblis),
bana ölümden kalkılacağı Gün'e
kadar zaman
tanı!

Dedi ki:
Rabbım;
beni hiç
olmazsa
tekrar dirilecekleri
güne kadar ertele,
Pekala, öyle Buyurdu
olsun: diye ki: Şüpbuyurdu O, hesiz sen
kendilerine ertelezaman tanı- nenlernanlardan bi- densin.
ri olacaksın,
(tabii,) vakti Bilinen
(ancak Be- gün gelenim tarafım- ne kadar.
dan) bilinen
o Gün'e kadar.
(Bunun üze- Dedi ki:
rine İblis:)
Rabbım;
Beni yolun beni azdışına attığın dırdığın
için, ben de, için, ankuşkusuz,
dolsun ki;
yeryüzünde ben de
(kötülükleri) onlara
onlara süsle- yeryüyip bezeye- zündeki
ceğim ve
fenalıkları
muhakkak ki güzel
onların hep- gösteresini ayartıp ceğim ve
yoldan çıka- onların
racağım,
hepsini
azdıracağım.
Yalnızca Se- Ancak içnin gerçek lerinden
kulların bu- ihlas verinun dışında len kulla(kalacak)!
rın müstesna.
Benim için, Buyurdu
doğru yol
ki: İşte,
budur: dedi Benim
O,
taahhüd
ettiğim
dosdoğru
yol budur.
aslında, (za- Muhakten) yoldan kak ki kulçıkmış olup larımın
da (kendi
üzerinde
iradeleriyle) senin bir
senin peşine nüfuzun
takılanların olmaz.
dışında, Be- Ancak
nim kullarım sana
üzerinde se- uyan sanin bir nüfu- pıklar
zun olmaya- müstescaktır.
na.
Berikilerin
hepsi için
vaad edilen
varış yeri,
muhakkak ki,
cehennemdir,
o cehennem
ki, yedi kapıdan girilir;
her kapıdan
onlardan
(günahlarının
niteliğine göre) ayrı bir
kafile halinde.
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyan kimseler
ise, onlar
(kendilerini)
hasbahçeler
içinde gözelerin, kaynakların başında
(bulacaklar),
Esenlik ve
güvenlik
içinde girin
oraya! (sözleriyle karşılanacaklar
orada).
(O zaman)
Biz onları içlerinde (kalmış) olabilecek nahoş
duygu ve düşüncelerden
arındıracağız
ve (böylece)
birbirleriyle
kardeş olarak mutluluk
tahtları üzerinde karşı
karşıya oturacaklar.
Orada (bu
esenlik, bahtiyarlık içinde) yorgunluk, bitkinlik
ilişmeyecek
onlara; ve
oradan asla
çıkarılmayacaklar.

Şüphesiz
onların
hepsine
vaadolunan yer,
cehennemdir.
Onun yedi kapısı
vardır. Ve
her kapıdan onların girecekleri bir
kısım
vardır.
Müttakiler
ise; muhakkak ki
cennetler
ve pınarlar içindedirler.

Selametle
ve güven
içinde girin oraya.

Biz, onların gönüllerindeki
kini söküp
attık. Artık onlar
kardeş
olarak
sedirler
üzerinde
karşılıklı
otururlar.

Onlara
orada hiç
bir yorgunluk ve
zahmet
değmez.
Oradan
çıkarılacak da
değillerdir.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Ey Muhammed,
kullarıma
haber ver
ki, ben gerçekten affediciyim,
merhametliyim.
Fakat azabım da son
derece
acıklı bir
azaptır.

Kullarıma,
acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben
olduğumu
anlat;

Kullarıma
bildir ki:
Muhakkak Benim Ben,
Gafur,
Rahim
olan.

en can yakıcı
azabın da
Benim azabım olduğunu!

Ve muhakkak ki
azabım
da elem
verici bir
azabtır.

= َون َِبئْ ُه ْمonlara haber ver
ْف
ِ ضي
َ ..ع ْن
َ =konuklarından
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’in

Onlara İbrahim´in
konukları
hakkında da
bilgi ver.

Ve onlara,
(yine) İbrahim'in konuklarını anlat:

= ِإ ْذhani =دَ َخلُواgirmişler
علَ ْي ِه
َ =onun yanına =فَقَالُواdemişlerdi
س ََل ًما
َ =Selam =قَا َلo da dedi ki
= ِإنَّاbiz = ِم ْن ُك ْمsizden
َ= َو ِجلُونkorkuyoruz

Hani İbrahim´in yanına girip
selâm verdiklerinde O
«Biz sizden
korkuyoruz»
dedi.

=قَالُواdediler ت َ ْو َج ْل..= َلkorkma
= ِإنَّاbiz =نُ َب ِش ُر َكsana müjdeleriz
= ِبغُ ََلمbir çocuk ع ِليم
َ =bilgin

Onlar
«Korkma,
biz sana
bilgin bir oğlun olacağını müjdeliyoruz.»

=قَا َلdedi ki
َّ َ=أَبbeni mi müjdelediniz?
ش ْرت ُ ُمو ِني
علَ ٰى
َ =bana
ي
َّ  َم,,=أ َ ْنdokunduktan sonra
َ ِسن
= ْال ِكبَ ُرihtiyarlık =فَبِ َمne tuhaf
َ=تُبَ ِش ُرونmüjdeliyorsunuz

İbrahim
«Hayli ilerlemiş yaşıma rağmen
mi bana bu
müjdeyi veriyorsunuz?
O halde neye dayanarak müjde
veriyorsunuz?» dedi.

=قَالُواdediler
َّ َ=بsana müjdeledik
َاك
َ ش ْرن
ق
ِ =بِ ْال َحgerçeği ت َ ُك ْن..=فَ ََلolma
َ ْالقَا ِن ِطين.. َ= ِمنumut kesenlerden

Onlar dediler ki «Sana
bu müjdeyi
gerçeğe
dayanarak
veriyoruz,
sakın umutsuzlardan
olma.»

=قَا َلdedi = َو َم ْنkim
ُ = َي ْق َنumut keser
ط
 َر ْح َم ِة,,= ِم ْنrahmetinden
= َربِ ِهRabbinin = ِإ َّلbaşka
َ=الضَّالُّونsapıklardan

İbrahim,
«sapıklardan başka
kim Allah´ın
rahmetinden ümit
keser» dedi.

Hani, o'nun
yanına geldiklerinde
o'na: Sana
selam olsun!
demişler; o
da onlara:
Biz sizden
korkuyoruz!
diye cevap
vermişti.
(Bunun üzerine) onlar:
Yo, korkma!
Biz sana,
kendisine derin ve doğru
bilgi bahşedilmiş bir oğlun olacağını
müjdelemeye
geldik.
Üzerime yaşlılık çökmüş
olduğu halde, bana
böyle bir
müjde veriyorsunuz,
öyle mi? diye
sordu (İbrahim), Peki,
hangi (beklenmedik)
şeyle müjdeliyorsunuz
beni?
Seni gerçekleşmesi kaçınılmaz olan
bir şeyle
müjdeliyoruz;
onun için sakın umut kesenlerden
olma! dediler.
(İbrahim:)
Rabbinin
rahmetinden,
büsbütün yolunu şaşırmış
olanlardan
başka kim
kesebilir ki
umudunu?
dedi.
Ve ekledi:
(Bana başka)
bir diyeceğiniz var mı, ey
(yüce makamın) elçileri?
Biz, doğrusu,
günaha gömülüp giden
(helak edilecek) bir topluma gönderildik diye
cevap verdiler,
Lut'un ailesi
bu hükmün
dışında; onların hepsini,
eksiksiz kurtaracağız,

Hem onlara İbrahim´in
konuklarından
haber
ver.
Onun yanına girip:
Selam
demişlerdi. O da:
Doğrusu
biz, sizden endişe ediyoruz, demişti.
Demişlerdi ki:
Korkma,
biz sana
bilgin bir
oğlun
olacağını
müjdelemeye
geldik.

ْ=ن َِبئhaber ver = ِعبَادِيkullarıma
=أ َ ِنيşüphesiz =أَنَاben
ور
ُ ُ= ْالغَفbağışlayanım
الر ِحي ُم
َّ =esirgeyenim
..

= َوأ َ َّنfakat عذَابِي
َ =benim azabım
= ُه َوo اب
ُ َ= ْال َعذbir azabdır
= ْاْل َ ِلي ُمçok acı
,,
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ْ خ..= َف َماişiniz nedir?
=قَا َلdedi َطبُ ُك ْم
َسلُون
َ  ْال ُم ْر..=أَيُّ َهاEy elçiler

İbrahim;
«Ey elçiler
göreviniz
nedir?» dedi.

=قَالُواdediler = ِإنَّاşüphesiz biz
=أ ُ ْر ِس ْلنَاgönderildik
قَ ْوم,,=إِلَ ٰىbir kavme
َ= ُم ْج ِر ِمينsuç işleyen

Onlar dediler ki, «Biz
günahkâr
bir topluma
gönderildik.

= ِإ َّلyalnız hariç لُوط..=آ َلLût ailesi
= ِإنَّاbiz =لَ ُمنَ ُّجو ُه ْمonları kurtaracağız
َ=أ َ ْج َمعِينhepsini

Yalnız
Lût´un bağlıları ile ailesi hariç;
onların tümünü kurtaracağız.

= ِإ َّلancak hariç ُ= ْام َرأَتَهkarısı
=قَد َّْرنَاuygun gördük =إِنَّ َهاonun da
َ ْالغَا ِب ِرين,, َ=لَ ِمنkalanlardan olmasını

Yalnız
Lût´un eşi
hariç, onun
geride kalanlar arasında olmasını uygun
gördük.
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 َجا َء..=فَلَ َّماgeldiklerinde
لُوط..=آ َلLût ailesine
َسلُون
َ = ْال ُم ْرElçiler
..

..
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Ben, kocamışken
mi bana
müjde veriyorsunuz? O
halde neye dayanarak
müjdeliyorsunuz? dedi.
Dediler ki:
Seni gerçekten
müjdeliyoruz, öyleyse
ümidini
kesenlerden olma.
Dedi ki:
Sapıklardan başka Rabbının
rahmetinden kim
ümidini
keser?
Ey elçiler;
gerçek
işiniz nedir? dedi.

Dediler ki:
Biz, günahkar bir
kavme
gönderildik.

Şu kadar
var ki Lut
ailesi
bunların
dışındadır. Biz,
onların
hepsini
behemehal kurtaracağız.
Karısı
müstesna. Karısının geride kalanlar
arasında
bulunmasını takdir
ettik.

bir tek, (Allah'ın, hakkında:) 'Biz
geride kalanların arasında olmasını
öngördük!'
(dediği,
Lut'un) karısı
bunun dışında.
Bu elçiler Ve elçiler,
Elçiler Lut
Lût´un evi- Lut'un evine ailesine
ne geldikle- gelince,
varınca;
rinde.

=قَا َلdedi = ِإنَّ ُك ْمsiz
=قَ ْومkimselersiniz
َ= ُم ْن َك ُرونhiç tanınmamış

Lût; «Siz
benim tanımadığım
kimselersiniz» dedi.

(Lut onlara):
Doğrusu, siz
(burada) tanınmayan
kimselersiniz! dedi.

Lut: Doğrusu siz,
tanınmamış kimselersiniz,
dedi.

=قَالُواdediler ki =بَ ْلdoğrusu
َاك
َ = ِجئْنbiz sana getirdik
 َكانُوا..= ِب َماolduklarını = ِفي ِهhakkında

Onlar dediler ki; «Biz
sana soydaşlarının
kuşku ile

Onlar da:
Evet, fakat
biz sana,
(kötülükten
yana olanla-

Onlar da:
Biz, sana
sadece
onların
şüphe

,,
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İbn Kesir
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َ=يَ ْمت َ ُرونşüphe etmekte

karşıladıkları ilahi azabı
haber vermeye geldik.»

َاك
َ = َوأَتَ ْينsana getirdik
ق
ِ = ِب ْال َحgerçeği = َو ِإنَّاbiz elbette
َصا ِدقُون
َ َ=لdoğru söyleyenleriz

Sana gerçeği getirdik, kesinlikle doğru
söylüyoruz.

=فَأَس ِْرhemen yürüt =بِأ َ ْه ِل َكaileni
ْ = ِب ِقbir parçasında
طع
اللَّ ْي ِل.. َ= ِمنgecenin = َواتَّبِ ْعsen de git
ار ُه ْم
َ َ=أ َ ْدبarkalarından
ْ يَ ْلت َ ِف..= َو َلardına dönüp bakmasın
ت
= ِم ْن ُك ْمiçinizden =أ َ َحدhiç kimse
ُ = َحيyere
ضوا
ُ = َو ْامgidin ْث
َ=تُؤْ َم ُرونemredildiğiniz

Gecenin bir
saatinde aileni ve bağlılarını yola
çıkar, sen
de peşlerinden git, hiçbiriniz arkasına bakmasın, emredildiğiniz
yere doğru
yol alın.

ض ْينَا
َ َ= َوقbildirdik =إِلَ ْي ِهona
= ٰذَ ِل َكşu = ْاْل َ ْم َرbuyruğu
=أ َ َّنmutlaka =دَا ِب َرarkaları
ُ = َم ْقkesilecektir
= ٰ َهؤ َُل ِءşunların طوع
َص ِب ِحين
ْ = ُمsabaha girerlerken

Böylece
Lût´a bu
önemli olayı, yani sabah olunca
şu adamların soylarının kurumuş olacağı
yolundaki
hükmümüzü
bildirdik.
Şehir halkı
sevinç içinde Lût´un
evine geldi.

Ve (elçilerimiz aracılığıyla) o'na şu
hükmü tebliğ
ettik: Bu (günahkar)ların
son kalıntıları
da sabaha
varmadan silinip ortadan
kaldırılacaktır.
Bu arada,
şehir halkı
sevinerek
(Lut'a) geldiler.

Lût onlara
dedi ki;
«Bunlar benim konuklarımdır,
sakın beni
onlar karşısında rezil
etmeyiniz.»
Allah´dan
korkunuz,
beni utandırmayınız.»
Hemşehrileri ona; «İnsanlar ile
ilişki kurmayı biz sana
yasaklamamış mıydık?» dediler.
Lût; «Eğer
bir şey yapacaksanız,
işte size
kızlarım»
dedi.

(Lut) seslendi: Bakın,
bunlar benim
konuklarım;
dedi, beni
utandırmayın,
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= َو َجا َءgeldiler =أ َ ْه ُلhalkı
= ْال َمدِينَ ِةşehrin
َ=يَ ْست َ ْب ِش ُرونsevinerek
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=قَا َلdedi =إِ َّنşüphesiz
= ٰ َهؤ َُل ِءbunlar
ض ْي ِفي
َ =benim konuğumdur
ون
َ ت َ ْف,,=فَ ََلbeni mahcub etmeyin
ِ ض ُح
,,
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= َواتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ت ُ ْخ ُز..= َو َلbeni rezil etmeyin
..
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=قَالُواdediler
نَ ْن َه َك,,=أ َ َولَ ْمseni menetmemiş miydik?
َ ْال َعالَ ِمين,,ع ِن
َ =alemlerden
,,

,,

=قَا َلdedi = ٰ َهؤ َُل ِءişte
=بَنَا ِتيkızlarım =إِ ْنeğer
َفَا ِعلِين..= ُك ْنت ُ ْمyapacaksanız
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=لَ َع ْم ُر َكömrüne andolsun ki
=إِنَّ ُه ْمonlar =لَ ِفيiçinde
س ْك َر ِت ِه ْم
َ =sarhoşlukları
َ= َي ْع َم ُهونbocalıyorlardı

Ey Muhammed,
hayatın
hakkı için
onlar sarhoşlukları
içinde debeleniyorlardı.

=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمonları yakaladı
ُص ْي َحة
َّ =الkorkunç bir ses
َ= ُم ْش ِرقِينgüneşin doğarken

Tanyeri
ağarırken
korkunç bir
gürültüye
tutuldular.
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Beldelerinin
=فَ َج َع ْلنَاgetirdik عا ِل َي َها
َ =üstünü
altını üstüne
getirdik ve
َ
َ
سا ِفلَ َها
=altına
َا
ن
ر
ط
م
أ
و
=ve
yağdırdık
ْ ْ َ
َ
üzerlerine
َ
ً
عل ْي ِه ْم
َ =üzerlerine ارة
َ = ِح َجtaşlar taşlaşmış
balçık kütleleri yağdır ِس ِجيل,,= ِم ْنçamurdan pişmiş
,,

,,

,,

dık.

15.
75

=إِ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
= َْليَاتibretler
َ= ِل ْل ُمت َ َو ِس ِمينişaretten anlayanlara
..
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= َو ِإنَّ َهاve o س ِبيل
َ =لَ ِبbir yol üzerinde
= ُم ِقيمdurmaktadır
,,

,,

,,

,,

Hiç şüphesiz görüntü
aracılığı ile
işin özünü
kavrayabilenler için
bu olayda
alınacak
birçok dersler vardır.
Bu beldenin
yıkıntıları
halâ işlek
olan bir yol
üzerindedir.

rın) şüphe
edip durdukları şey(i duyurmak) için
geldik diye
cevap verdiler,
ve sana
(gerçekleşmesi kaçınılmaz olan)
hakkı getirdik; çünkü,
kuşku yok ki,
biz doğruyu
söylüyoruz.
Bu durumda
artık sen, ailenle birlikte
gecenin bir
vaktinde yola
koyul; sen
onları geriden takip et;
sizden hiç
kimse arkasına bakmasın; yalnızca
emredildiğiniz yöne
doğru ilerleyin.

İbn Kesir

edip durdukları
azabı getirdik.

Gerçekle
geldik
sana. Biz,
şüphesiz
doğru
söyleyenleriz, dediler.
O halde
geceleyin
bir ara aileni yola
çıkar, sen
de arkalarından git.
Hiç biriniz
arkaya
bakmasın
ve emrolunduğunuz yere
doğru yürüyün,
demişlerdi.
Böylece
ona bunların sonlarının
kesilmiş
olarak
sabahlayacaklarını bildirdik.
Şehir halkı sevinerek geldiler.

Dedi ki:
Bunlar
benim
konuklarımdır,
onlara
karşı beni
mahcub
etmeyin.
Allah'tan kor- Allah´tan
kun da beni korkun da
rüsvay etme- beni rezil
yin!
etmeyin.
Cevap verdiler: Biz sana
insanlarla
görüşmeyi,
(onlara kol
kanat germeyi) yasaklamamış
mıydık?
(Lut:) (Niyetli
olduğunuz
şeyi) ille yapacaksanız,
dedi, işte
bunlar benim
kızlarım, (onları alın)!
(Fakat melekler Lut'a:)
Canı sağolasıca! dediler,
(Onlar bu durumda seni
hiç dinlerler
mi?) Baksana, (şehvetten) gözleri
dönmüş,
körcesine
sendeleyip,
öteye beriye
sarkıntılık
yapıp duruyorlar!
Ve derken,
tan yeri ağarırken, (hak
ettikleri azabın) gürültüsü apansız
yakaladı onları
ve böylece
(bu günahkar
şehirlerin) altını üstüne
getirdik; belirlenmiş cezanın infazı
için üzerlerine püskürtü
halinde sert
taşlar yağdırdık.
Şüphesiz,
bütün bunlarda, işaretlerden anlam
çıkarmasını
bilen kimseler için çıkarılacak nice
dersler vardır.
Çünkü, gerçekten de
(sözü geçen)
bu (şehirler)
bugün hala
yerinde dur-

Dediler ki:
Biz seni
alemlerden
men´etm
emiş
miydik?
Dedi ki:
Yapacaksanız işte
bunlar,
benim
kızlarım.
Senin
ömrüne
andolsun
ki, onlar
sarhoşlukları
içinde
muhakkak serseri bir
halde idiler.

Tan yeri
ağarırken
çığlık onları yakalayıverdi.

Ülkelerinin üstünü altına
getirdi.
Üzerlerine sert
taş yağdırdık.

Bunda
görebilenler için
ayetler
vardır.

O yerler,
işlek yollar üzerinde hala
durmaktadır.

Kelime Meali
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makta olan
bir yol üzerindeydiler.
15.
77

= ِإ َّنelbette  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda
ً= َْل َيةbir ibret vardır
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinananlar için
..

Şüphesiz,
bütün bunlarda (Allah'a) inanan
kimseler için
çıkarılacak
bir ders vardır.
Eyke halkı (Medyen'in)
da, hiç kuş- ağaçlı vadilekusuz zalim rinin sakinleri
kimselerdi. de, doğrusu,
ıslah olmaz
zalim kimselerdi.

..

..

15.
78

Bu yıkıntılarda
mü´minler
için ibret
dersleri
vardır.

..

..

= َو ِإ ْنgerçekten َ= َكانidiler
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı = ْاْل َ ْي َك ِةEyke
َ َ=لzalim kimseler
َظا ِل ِمين
,,

,,

15.
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=فَا ْنتَقَ ْمنَاöcümüzü aldık
= ِم ْن ُه ْمonlardan
= َوإِنَّ ُه َماher ikisi de (Sodom da, Eyke de)
(=لَبِإ ِ َمامgözler) ön(ün)dedir
= ُم ِبينapaçık

Bu yüzden
onlardan da
öç aldık; bu
beldelerin
her ikisi de
işlek bir yol
üzerindedirler.

= َولَقَ ْدandolsun ب
َ َّ= َكذyalanladılar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı = ْال ِح ْج ِرHicr
َسلِين
َ = ْال ُم ْرpeygamberleri

Hicr vadisinin halkı da
gerçekten
peygamberleri yalanlamışlardı.

= َوآتَ ْينَا ُه ْمonlara verdik
=آيَاتِنَاayetlerimizi =فَ َكانُواidiler
ع ْن َها
َ =onlardan
َضين
ِ = ُم ْع ِرyüz çeviriyor

Onlara mucizelerimizi
gösterdik,
fakat onlar
yüz çevirdiler.

َيَ ْن ِحتُون,,= َو َكانُواyontuyorlardı
 ْال ِج َبا ِل,, َ= ِمنdağlardan =بُيُوتًاevler
َ= ِآمنِينgüvenli

Onlar dağları oyup
güvenli
köşkler yapıyorlardı.

=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمonları da yakaladı
ُص ْي َحة
َّ (=الo) korkunç ses
َص ِب ِحين
ْ = ُمsabaha girerlerken

Gün doğarken korkunç
bir gürültüye tutuldular.

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

..

..
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15.
85

أ َ ْغن َٰى,,=فَ َماhiçbir şeyi savamadı
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden
َيَ ْك ِسبُون,, َكانُوا,,= َماkazandıkları
,,

,,

,,

Ormanlık
yerde
oturanlar
da gerçekten
zalim
kimselerdi.
Ve bu yüz- Bunun
den onları da için onhak ettikleri lardan öc
cezaya uğ- aldık. Her
rattık. Ger- ikisi de
çek şu ki,
hala işlek
sözü geçen bir yol
her iki (gü- üzerindenahkar top- dir
lum) da, (bugün dahi) görülebilen bir
ana yol üzerinde yaşamaktaydılar.
Ve (benzer Andolsun
biçimde),
ki Hicr
Hicr halkı da ahalisi de
(Bizim) gön- peygamderdiklerimizi berlerini
yalanlamaya yalanlakalkıştılar:
mışlardı.
Oysa, onlara Onlara
mesajlarımızı ayetleribahşetmiştik; mizi verne var ki, on- diğimiz
lara inatla
halde yüz
sırt çevirdiler; çevirmişlerdi.
güya, dağları
yontarak
kendilerine
güvenli konutlar yapıyorlardı:

Onlar,
dağlardan
emin evler yontup
oyarlardı.

ama sonunda, (bir) sabah erkenden onları da
(hak ettikleri
azabın) gürültüsü
apansız yakalayıverdi;
Oydukları ellerine geköşkler hiç- çirdikleri
bir işlerine (güç) kendiyaramadı. lerine bir yarar sağlamadı.

Sabaha
karşı çığlık onları
da yakalayıverdi.

Biz gökleri, İmdi, (unut َخلَ ْقنَا..= َو َماbiz yarattık
yeri ve ikisi ma ki,) Biz
arasındaki gökleri ve yeت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
varlıkları bir ri ve bu ikisi
َ
ْ
gerekçeye arasında var
ض
َ = َواْل ْرve yeri
dayalı ola- olan her şeyi,
بَ ْي َن ُه َما..= َو َماve bunlar arasındakileri rak yarattık, onları (içsel)
boşuna ya- bir gerçekliğe
= ِإ َّلancak ق
ratmadık. bağlı kılmaِ = ِب ْال َحhak ile
Kıyamet anı dan yarat= َو ِإ َّنmutlaka َعة
َّ =الo saat
َ سا
kesinlikle madık; (Bu
gelecektir. gerçeğin bü= َْل ِتيَةgelecektir
O halde on- tünüyle apaların küs- çık ortaya çıْ =فَاşimdi sen hareket et
ِصفَح
tahlıklarını kacağı) Saat
ْ
soylu bir
mutlaka geص ْف َح
ال
=bir
hoşgörü
ile
ل
ي
م
ج
ال
=güzel
َ
َِ
َّ
umursalecektir. Bu..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

mazlıkla
karşıla.

= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin = ُه َوO
= ْالخ َََّل ُقyaratandır = ْال َع ِلي ُمbilendir

Her şeyi yaratan ve her
şeyi bilen
Rabbindir.

= َولَقَ ْدandolsun َاك
َ =آت َ ْينsana verdik
س ْبعًا
َ =yedi  ْال َمثَانِي.. َ= ِمنikililerden
َ= َو ْالقُ ْرآنve bu Kur’an’ı
يم
َ = ْالعَ ِظbüyük

Gerçekten
sana sürekli
tekrarlanan
yedi ayetli
Fatiha suresini ve
yüce
Kur´an´ı
verdik.

15.
86

,,

15.
87

..

..

..

15.
88

..

Muhakkak ki
bunda,
inananlar
için ayetler vardır.

kaت َ ُمد ََّّن,,= َلdikme ع ْي َني َْك
َ =gözlerini Erkek,
dın bazı
بِ ِه,, َمت َّ ْعنَا,, َما,,=إِلَ ٰىverdiğimiz dünyalığa kâfirlere
verdiğimiz
=أ َ ْز َوا ًجاbazı çiftlere = ِم ْن ُه ْمonlardan kimi dünya
nimetlerine
ت َ ْحزَ ْن,,= َو َلve üzülme علَ ْي ِه ْم
=onlara
göz dikme
َ
ve (iman
ْ = َوve indir = َجنَا َح َكkanadını etmiyorlar
ض
ْ اخ ِف
diye) onlar
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينmüminlere
için üzülme,
,,

,,

,,

,,

,,

mü´minlere
karşı alçak
gönüllülük
kanatlarını
indir.

nun içindir ki,
(insanların
kusurlarını)
güzel, katıksız bir olgunlukla karşıla!
çünkü, senin
Rabbindir,
her şeyin
özünü bilen
ve her şeyin
gerçek ve
mutlak Yaratıcısı!
Ve gerçek şu
ki, Biz sana
sık sık tekrarlanan
(ayetlerden
oluşan) yedili
(bir sure)
bahşettik ve
(böylece senin önüne)
yüce Kur'an'ı
(açıp serdik):
(O halde,
hakkı inkar
eden) birtakım kimselere verdiğimiz
dünyevi zenginliklerden
yana gözünü
çevirme. Ve
(seni umursamıyorlar
diye) onlar
için üzülme;
fakat müminlere kol kanat
ger,

Binaenaleyh yaptıkları da
kendilerine bir
fayda
sağlamadı.
Gökleri,
yeri ve
aralarındakini
ancak
hak ile
yarattık.
Kıyamet
günü,
muhakkak gelecektir. O
halde sen
yumuşak
ve iyi
davran.

Muhakkak ki senin Rabbın, yaratan ve bilendir.
Doğrusu
sana; Biz,
tekrarlanan yediyi ve şu
Kur´an´ı
verdik.

Sakın onlardan
bazı sınıflara verdiğimiz
geçimliğe
gözlerini
dikme ve
onlara
üzülme.
İnananlara kanat
ger.

Kelime Meali
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= َوقُ ْلve de ki = ِإنِيben ancak
=أَنَاben ِير
ُ =النَّذbir uyarıcıyım
ُ ِ= ْال ُمبapaçık
ين

Ben açık
sözlü bir
uyarıcıyım
de.

ve de ki: Haberiniz olsun,
ben (Allah'ın
vaad ettiği)
açık sözlü
uyarıcıyım!

De ki:
Ben apaçık bir
uyarıcıyım.

= َك َماgibi =أ َ ْنزَ ْلنَاindiririz
َ ْال ُم ْقت َ ِس ِمين,,علَى
َ =kısımlara ayıranlara

Kutsal kitaplarının
ayetleri arasında ayırım gözeten
bölücülere
de mesaj
indirdik.

Tıpkı o
bölüşenlere indirdiğimiz
gibi.

َ=الَّذِينonlar ki = َج َعلُواettiler
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı َضين
ِ = ِعbölük bölük

Onlar ki,
Kur´an´ın
ayetleri arasında da
ayırım gözettiler.

=فَ َو َر ِب َكRabbin hakkı için
=لَنَسْأَلَنَّ ُه ْمbiz mutlaka soracağız
َ=أ َ ْج َمعِينhepsine

Rabbin
hakkı için,
onların tümünü kesinlikle sorguya çekeceğiz.

(Bir ilahi kelam bağışladık sana),
tıpkı onu
(sonradan)
bölüp parçalayanlara indirdiğimiz gibi,
işte onlar,
(şimdi)
Kur'an'ı da
tutarsız, insicamsız bir
anlam (demeti) olarak
göstermek
istiyorlar!
Rabbine andolsun ki, onların hepsini
(Hesap Günü'nde) sorgulayacağız,

 َكانُوا..ع َّما
َ =şeylerden
َ= َي ْع َملُونyaptıkları

Yaptıkları
işler konusunda.

ْ َ صد
ع
ْ =فَاaçıkça söyle
تُؤْ َم ُر,,=بِ َماemrolunduğun şeyi
ض
ْ = َوأَع ِْرve aldırma
َ ْال ُم ْش ِركِين,,ع ِن
َ =ortak koşanlara

Sana buyurulanı açıktan açığa
bildir. Ve
müşriklere
aldırış etme.

=إِنَّاbiz َاك
َ = َكفَ ْينsana yeteriz
َ= ْال ُم ْست َ ْه ِزئِينalay edenlere karşı

O istihzacılara karşı
muhakkak
ki biz sana
yeteriz.

َيَ ْجعَلُون,, َ=الَّذِينedinenler
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah = ِإ ٰلَ ًهاtanrı
=آخ ََرbaşka ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=يَ ْعلَ ُمونbileceklerdir

Onlar ki Allah’la beraber başka
bir tanrı tanırlar. Onlar
yakında bileceklerdir.

= َولَقَ ْدandolsun =نَ ْع َل ُمbiliyoruz
ُ ض
=أَنَّ َكsenin يق
ِ = َيdaraldığını
صد ُْر َك
َ =göğsünün
َيَقُولُون..=بِ َماonların söylediklerine

Andolsun ki
onların dediklerinden
göğsünün
daraldığını
biliyoruz.

سبِ ْح
َ َ=فtesbih et =بِ َح ْم ِدhamd ile
= َربِ َكRabbini = َو ُك ْنve ol
َاجدِين
َّ ال,, َ= ِمنsecde edenlerden
ِ س

Sen hemen
Rabbini
hamd ile
tesbih et.
Ve secde
edenlerden
ol.

= َوا ْعبُ ْدve kulluk et = َرب ََّكRabbine
= َحت َّ ٰىkadar = َيأْتِ َي َكsana gelinceye
ُ = ْاليَ ِقyakîn
ين

Ve sana
«yakîn» gelinceye kadar Rabbine
ibadet et.
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,,
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=يُن َِز ُلindirir َ= ْال َم ََلئِ َكةMelekleri
وح
ُّ ِ=بruh ile
ِ الر
أ َ ْم ِر ِه..= ِم ْنemrinden olan
يَشَا ُء.. َم ْن..علَ ٰى
َ =dilediğine
 ِعبَا ِد ِه..= ِم ْنkullarından
أ َ ْنذ ُِروا..=أ َ ْنuyarın ki ُ=أَنَّهmuhakkak
= َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka
=أَنَاbenden ون
ِ ُ=فَاتَّقbenden korkun
..

..

..

..

..

Onlar ki;
Kur´an´ı
parçalara
ayırmışlardı.

Rabbına
andolsun
ki; onların
hepsine
birden
mutlaka
soracağız;
(hem de) bü- Yapmaktün yapıp et- ta olduktiklerini he- ları şeylesaba kata- ri.
rak!
Öyleyse ar- Sen; emtık, sana
rolundu(açıklaman) ğun şeyi
emredilen
açıkça
şeyi açıkça söyle ve
ortaya koy ve müşrikleAllah'tan
re aldırış
başkasına etme.
tanrısal nitelikler yakıştıran o kimseleri kendi hallerine bırak:
çünkü, ilahi O alaycımesajı kü- lara karşı
çümseyen, muhakonunla alay kak ki
edenlere
Biz, sana
karşı Biz sa- yeteriz.
na yeteriz;
o kimseler ki, Onlar ki;
Allah'la be- Allah´la
raber başka beraber
tanrısal güç- başka bir
lerin de var tanrı ediolduğunu
nirler. Onvehmediyor- lar yakınlar; ama na- da bilesıl olsa, (ger- ceklerdir.
çeğin ne olduğunu) yakında öğrenecekler.
Söyledikleri Andolsun;
(karalayıcı) onların
şeylerden
söylediötürü içinin ğinden
daraldığını dolayı
kuşkusuz, bi- kalbinin
liyoruz:
sıkıldığını
biliyoruz.
Fakat sen yi- Sen, hene de Rabbi- men
nin yüceliği- Rabbını
ni, sınırsız hamd ile
kudret ve
tesbih et
kemalini öv- ve secde
güyle an;
edenler(O'nun huzu- den ol.
runda) teslimiyet içinde
yere kapanan kimselerden ol,
ve ölüm sana Ve sana
erişinceye
yakin gekadar Rabbi- linceye
ne kulluk et. kadar
Rabbına
ibadet et.

Allah'ın buyِ َّ =Allah’ın Allah´ın
=أَت َ ٰىgeldi =أ َ ْم ُرemri اّٰلل
hükmü ya- ruğu (mutlager- ka) yerine
ُت َ ْست َ ْع ِجلُوه,,=فَ ََلartık onu acele istemeyi kında
çekleşecek- gelecektir:
tir; buna gö- öyleyse artık
n ُحانَه
ُ =(Allah) uzaktır
َ س ْب
re onun bir onun tez
an önce
gelmesini is= َوتَ َعالَ ٰىyücedir
gerçekleş- temeyin! O,
َيُ ْش ِر ُكون,,ع َّما
َ =ortak koştuklarından mesini boşu sınırsız kud,,

,,
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Allah´ın
emri geldi. Artık
onu acele
istemeyin. O; ortak koşmakta oldukları
boşuna is- ret ve kema- şeylerden
teyip dur- liyle, insanla- münezmayınız. Al- rın tanrısal zehtir,
lah, onların nitelikler ya- yücedir.
kendisine kıştırarak
yakıştırdık- kendisine orları ortak- tak koştukları
lardan
her şeyden,
uzaktır, yü- herkesten
cedir.
üstündür,
yücedir!
Allah «Ben- O (ki,) kulla- O, kulladen başka rından dile- rından diilah yoktur, diğine: (bü- lediğine
sırf benden tün insanları) kendi emkorkunuz» uyarın ki,
rinden
uyarısını, Benden baş- melekleri
mesajını in- ka tanrı yok, ruh ile insanlara du- öyleyse Ba- dirir ki;
yursunlar na karşı
Ben´den
diye dilediği kendinizi
başka
kullarına
uyanık bir bi- tanrı yokkendi irade- linç ve duyar- tur,
si ile vahiy lık içinde tu- Ben´den
eşliğinde
tun! buyru- sakının,
melekler
ğunu ulaş- diye
gönderir.
tırmaları için uyarsınmelekleri va- lar.
hiyle indirir.
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َ= َخلَقyarattı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri ق
ِ = ِب ْال َحhak ile
=تَعَالَ ٰىyücedir
َيُ ْش ِر ُكون,,ع َّما
َ =ortak koştuklarından

Allah, gökleri ve yeri
haklı bir gerekçe uyarınca yarattı; O, onların kendisine yakıştırdıkları ortaklardan
uzaktır.

َ= َخلَقyarattı َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı
ْ ُن..= ِم ْنnutfeden =فَإِذَاbirden
طفَة
= ُه َوo (insan)
َصيم
ِ =خbir hasım olup çıktı
= ُم ِبينapaçık

O insanı bir
meni damlacığından
yarattı; fakat o birdenbire
pervasız bir
tartışmacıya
dönüştü.

ام
َ = َو ْاْل َ ْن َعhayvanları da
= َخلَقَ َهاyarattı =لَ ُك ْمsizin için vardır
=فِي َهاonlarda ِفء
ْ =دısınma
= َو َمنَافِ ُعve birçok yararlar
= َو ِم ْن َهاve onlardan َ=تَأ ْ ُكلُونyersiniz

Allah hayvanları da
yarattı. Bunlar size soğuktan koruyucu yünler, kıllar ile
başka birçok yararlar
sağlarlar ve
etlerini de
yersiniz.
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= َولَ ُك ْمve sizin için vardır = ِفي َهاonlarda
= َج َمالbir güzellik َ= ِحينzaman
َ=ت ُ ِري ُحونakşamleyin getirdiğiniz
َ= َو ِحينve zaman
َ=تَس َْر ُحونsabahleyin götürdüğünüz
..

Bu hayvanlar, onları
sabahleyin
otlağa salarken ve
akşam geri
getirirken,
size göz
zevki sağlarlar.
Bu hayvan=e taşırlar
lar, ancak
ağır sıkıntı=ağırlıklarınızı
ya katlanarak varabi,,
=öyle (uzak) şehirlere
leceğiniz
,,
,, =varamadığınız
uzaklıktaki
beldelere
,, =büyük zahmetler çekmeden
yüklerinizi
taşırlar. Hiç
=canlar(ınız)
=doğrusu
kuşkusuz
Rabbiniz
=Rabbiniz
=çok şefkatli
pek şefkatli
ve merha=çok acıyandır
metlidir.
..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

O (ki,) gökleri
ve yeri (içsel)
bir gerçeklik,
(şaşmaz bir
düzen) üzere
yaratmıştır;
insanların
tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak
koştukları
her şeyin,
herkesin üstünde, ötesindedir O.
O, insanı
(sadece) bir
sperm damlasından yarattı; ama yeri gelince, bu
aynı yaratık,
düşünme ve
karşı çıkma
gücüyle donatılmış olduğunu hemen ortaya
koyuyor!
Ve evcil hayvanları da
yarattı O: o
hayvanlar ki,
kendilerinden, pek çok
yararları yanında, sizi
ısıtan giysiler, besleyen
yiyecekler
elde ediyorsunuz:
akşam eve
getirirken,
sabah otlağa
çıkarırken
onlarda bir
güzellik bulursunuz.

Gökleri
ve yeri
hak ile
yaratmıştır. Onların ortak
koştukları
şeyden
münezzehtir.

Kendinizi büyük sıkıntılara sokmadan
varamayacağınız nice
yerlere yükünüzü onlar
taşır. Rabbiniz gerçekten
çok şefkatli,
çok merhametlidir.

Kendi
kendinize
zor varacağınız
memleketlere
yüklerinizi
taşırlar.
Muhakkak ki
Rabbınız;
Rauf´tur,
Rahim´dir.

Ve binmeniz
için atları, katırları, merkepleri, (hayatı süsleyen) nakışlar, bezekler
olarak O yarattı; O, bilmediğiniz
daha neler
neler yaratmaktadır.

Atları, katırları ve
merkebleri de sizin
için binek
ve süs
hayvanı
olarak yaratmıştır.
Bilmediğiniz daha nice
şeyleri de
yaratır.
Yolun
doğrusunu göstermek
Alla´a aittir. Ondan
sapan da
vardır. O,
dileseydi;
hepinizi
birlikte
doğru yola iletirdi.

İnsanı, bir
damla
sudan yarattı. Öyleyken o,
nasıl da
apaçık bir
hasım
kesilmiştir.

Hayvanları da yaratmıştır.
Onlarda
sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. Ve
onlardan
yersiniz.
Akşamleyin getirir,
sabah salarken onlarda sizin için bir
güzellik
vardır

..
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َوتَ ْح ِم ُل
أَثْقَالَ ُك ْم
ِإلَ ٰى بَلَد
لَ ْم ت َ ُكونُوا َبا ِل ِغي ِه
ق
ِ إِ َّل بِ ِش
ْاْل َ ْنفُ ِس
إِ َّن
َربَّ ُك ْم
لَ َر ُءوف
َر ِحيم
,,

,,

,,
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,,
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= َو ْال َخ ْي َلatları = َو ْال ِبغَا َلkatırları
ير
َ = َو ْال َح ِمve merkepleri
= ِلت َ ْر َكبُوهَاbinmeniz için
ً= َو ِزينَةve süs için
= َو َي ْخلُ ُقyaratmaktadır
َت َ ْعلَ ُمون.. َل..= َماdaha sizin bilmediklerini
..

..

..

..

..

..

..

Allah atları,
katırları,
eşekleri, binek ve süs
hayvanı olarak yarattı.
O sizin bilmediğiniz
daha nice
canlıları yarattı.

zi
16.
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ِاّٰلل
َّ ,,علَى
ْ = َقdoğru
َ = َوAllah’a aittir ُ صد
سبِي ِل
َّ =الyolu = َو ِم ْن َهاama onun vardır
= َجائِرeğrisi de شَا َء,,= َولَ ْوdileseydi
=لَ َهدَا ُك ْمdoğru yola iletirdi
َ=أ َ ْج َمعِينhepinizi
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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الَّذِي..= ُه َوO’dur =أ َ ْنزَ َلindiren
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
=لَ ُك ْمsizin için ُ= ِم ْنهondandır
=ش ََرابiçeceğ(iniz)
ُ= َو ِم ْنهve ondandır ش َجر
َ =ağaç
َت ُ ِسي ُمون..= ِفي ِهhayvanları otlattığınız
..

..

..

..

Yolun doğrusunu göstermek Allah´ın tekelindedir.
Kimi yollar
eğridir. Eğer
o dileseydi,
hepinizi
doğru yola
iletirdi.

Ve (sizin yaratıcınız O
olduğu için)
size yolun
doğrusunu
göstermek
de Allah'a
düşer; çünkü
o yoldan sapıp da yolunu kaybeden
(çok insan)
var. Oysa,
Allah dileseydi sizin
hepinizi doğru yola çıkarırdı.
Size gökten O'dur gökten
su indiren suyu indiren;
O´dur ve
öyle ki, hem
hayvan ot- siz içersiniz o
lattığınız
sudan, hem
çayırlar
de, hayvanO´nun sa- larınızı otlatyesinde ge- tığınız çayır
lişir.
çimen;

..
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ُ=يُ ْن ِبتbitirmektedir = َل ُك ْمsize
َّ =ekin
=بِ ِهonunla ع
َ الز ْر
َّ = َوzeytin = َوالنَّ ِخي َلhurma
َالز ْيتُون
َاب
َ = َو ْاْل َ ْعنüzümler
 ُك ِل,,= َو ِم ْنve her çeşitten
ت
ِ =الث َّ َم َراmeyvalar =إِ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda ً= َْليَةibret vardır
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَت َ َف َّك ُرونdüşünen

Allah su
aracılığı ile
sizin için
ekinler, zeytinler, hurmalar,
üzümler ve
çeşit çeşit
meyvalar bitirmektedir.
Bunda düşünen kimseler için ibret dersi
vardır.

onunla Allah
sizin için
ekin(ler),
zeytin ve
hurma ağaçları, üzümler
ve her türden
(daha) nice
ürünler bitirmektedir:
dikkat edin,
bütün bunlarda, düşünen insanlar
için mutlaka
bir ders vardır!

س َّخ َر
َ = َوhizmetinize verdi =لَ ُك ُمsizin
=اللَّ ْي َلgeceyi ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü
َّ = َوالve güneşi = َو ْالقَ َم َرve ay’ı
س
َ ش ْم

Allah gece
ile gündüzü,
güneş ile
ayı yararınıza sundu.
Yıldızlar da

Ve geceyi
gündüzü sizin (yararlanmanız)
için (koyduğu
yasalara)

,,

,,

,,

,,

,,
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O´dur size semadan su
indiren,
ondan
içersiniz.
Ve hayvanları otlattığınız
bitki de
onunla biter.
Onunla
size ekinler, zeytin
ve hurma
ağaçları,
üzümler
ve türlü
türlü
ürünler
bitirir.
Düşünen
bir kavim
için bunda ayetler
vardır.

Geceyi,
gündüzü,
güneşi ve
ayı sizin
buyruğunuza ver-

Kelime Meali
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O´nun buy- boyun eğ= َوالنُّ ُجو ُمyıldızlar da
ruğu ile
dirmiştir O;
canlılara
güneş ve ay
س َّخ َرات
م
=boyun
eğdirilmiştir
َ ُ
hizmet
ve bütün yılَ
sunmaktadızlar, hepsi
َّ
=بِأ ْم ِر ِهO’nun emriyle =إِنşüphesiz
dırlar. Bun- O'nun buyru ٰذَ ِل َك..=فِيbunda = َْليَاتibretler vardır larda düşü- ğuna boyun
nen kimse- eğmişlerdir:
= ِلقَ ْومbir toplum için
ler için ibret dikkat edin,
dersi vardır. bütün bunَ= َي ْع ِقلُونaklını kullanan
larda, şüp..

..

..

..

..

..

..
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َ ذَ َرأ,,= َو َماyarattıklarında da vardır
= َل ُك ْمsizin için
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
= ُم ْخت َ ِلفًاçeşitli ُ=أ َ ْل َوانُهrenklerdeki
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda
ً= َْل َيةibret vardır = ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَذَّ َّك ُرونöğüt alan

O yeryüzünde yarattığı çeşitli
türdeki varlıkları da sizin yararınıza sundu.
Bunda öğüt
alan kimselere ibret
dersi vardır.

= َو ُه َوO’dur
س َّخ َر
َ ..=الَّذِيhizmetinize veren
= ْال َب ْح َرdenizi = ِلتَأ ْ ُكلُواyemeniz için
َ =taptaze
ُ= ِم ْنهondan =لَ ْح ًماet ط ِريًّا
= َوت َ ْست َ ْخ ِر ُجواve çıkarmanız için
ُ= ِم ْنهondan ً= ِح ْل َيةsüsler
سونَ َها
ُ َ=ت َ ْلبkuşanacağınız
= َوت َ َرىgörüyorsun ki = ْالفُ ْل َكgemiler
اخ َر
ِ = َم َوdenizi yara yara gitmektedir
= ِفي ِهonun içinde
= َو ِلت َ ْبتَغُواaramanız için
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنO’nun lütfunu
= َولَ َعلَّ ُك ْمve olur ki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz diye

O denizi de
yararınıza
sundu ki,
oradan elde
edilen taze
etler yiyesiniz ve diplerinden süs
olarak kullanacağınız
takılar çıkarasınız;
gemilerin,
dalgaları
yara yara
denizde süzüldüklerini
görürsün.
Nimetlerini
araştırasınız ve ola
ki, kendisine şükredesiniz diye
Allah, denizi
yararınıza
sundu.

= َوأ َ ْلقَ ٰىattı ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيarza
ي
َ = َر َوا ِسdağlar
 ِب ُك ْم,,َت َ ِميد,,=أ َ ْنsizi sarsmaması için
ارا
ُ = َوve yollar
ً = َوأ َ ْن َهve ırmaklar سب ًَُل
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْهتَد ُونdoğru yolu bulursunuz

Allah, yeryüzünde
sarsılmayasınız diye
köklü dağlar, yolunuzu şaşırmayasınız diye
nehirler ve
yollar meydana getirdi.
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ع ََل َمات
َ = َوve işaretler de
= َو ِبالنَّ ْج ِمyıldız(lar)la = ُه ْمonlar
َ=يَ ْهتَد ُونyol bulurlar
..

Çeşitli yol
işaretleri de
varetti. İnsanlar yıldızlar aracılığı ile de
yönlerini belirler.
Yaratan, ya,,
=yaratan
ratamayan
gibi olur
=gibi midir?
mu? Hiç
düşünmü,, =yaratmayan
yor musu,,
=düşünmüyor musunuz? nuz?
..

..

..
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أَفَ َم ْن يَ ْخلُ ُق
َك َم ْن
َل يَ ْخلُ ُق
َأَفَ ََل تَذَ َّك ُرون
,,

,,
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= َو ِإ ْنeğer =تَعُدُّواsaysanız
َ= ِن ْع َمةnimetini اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
صوهَا
ُ ت ُ ْح..= َلsayamazsınız
= ِإ َّنdoğrusu َاّٰلل
َّ =Allah
=لَغَفُورçok bağışlayan
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Eğer Allah´ın nimetlerini
sayacak
olursanız bitiremezsiniz. Hiç
kuşkusuz
Allah bağışlayıcıdır,
merhametlidir.

َّ = َوAllah = َي ْعلَ ُمher şeyi bilir
ُاّٰلل
َت ُ ِس ُّرون,,= َماgizlediğiniz
َت ُ ْع ِلنُون,,= َو َماve açığa vurduğunuz

Allah, gizlediklerinizi
de açığa
vurduklarınızı da bilir.

َ َي ْدعُون.. َ= َوالَّذِينtaptıkları
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
َيَ ْخلُقُون..= َلyaratamazlar
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey = َو ُه ْمzaten onlar
َ=ي ُْخلَقُونyaratılmaktadırlar

Müşriklerin
Allah´ı bir
yana bırakarak taptıkları düzmece ilahlar
hiçbir şey
yaratamazlar: tersine
kendileri birer yaratıktırlar.

..

..

..
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İbn Kesir

di. Yıldızlar da
O´nun
buyruğu
ile müsahhar kılınmıştır.
Muhakkak ki
bunda,
akleden
hesiz, aklını bir kavim
kullanan
için ayetkimseler için ler vardır.
çıkarılacak
dersler vardır!
Ve sizin için Yeryüyeryüzünde zünde
yarattığı bü- rengatün o renga- renk şeyrenk (güzel) leri de sişeyler: işte zin için O,
bunlarda da yaratmışanıp da ha- tır. Mutırda tutma- hakkak ki
sını bilen
öğüt alan
kimseler için bir kavim
elbette çıka- için bunrılacak bir
da ayetler
ders/bir me- vardır.
saj vardır!
Ve yemek
Taze et
için taze et, yemeniz,
takınmak için giyinecedeğerli taşlar ğiniz süs
çıkarasınız eşyanızı
diye denizi; çıkarmave denizin
nız ve Alüstünde su- lah´ın bol
ları yararak nimetinyol aldığını den istigördüğünüz fade etgemileri,
meniz
O'nun cöiçin; denimertliğinden zi mübelki bir pay sahhar kıararsınız ve lan O´dur.
şükredersiniz Gemilerin
diye (koydu- onu yara
ğu tabii yasa- yara gittilara) bağlı kı- ğini gölan O'dur.
rürsün,
O´nun lutfunu
aramanız
ve şükretmeniz
içindir,
belki şükredersiniz
artık.
Ve sizi sars- Yeryümasın diye zünde
arza yerin- sarsılmaden oynatıl- yasınız
maz dağlar; diye sabit
ve yolunuzu dağlar,
bulasınız di- nehirler
ye nehirler, ve yollar
yollar yerleş- koymuştirdi;
tur ki
onunla,
doğru yolu bulasınız.
ve daha (ni- İşaretler
ce) işaretler: de. Yıl(söz gelimi) dızlarla
yıldızlar (ki, da, onlar
onlar)la da yollarını
insanlar yol- bulurlar.
larını bulmaktadırlar.
O halde,
Yaratan;
(düşünün,
yaratmabütün bunla- yan gibi
rı) yaratan midir hiç?
(Allah), hiçbir Artık öğüt
şey yarata- almaz
mayan her- mısınız?
hangi bir
(varlıkla) kıyaslanabilir
mi? Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız?
Allah'ın ni- Allah´ın
metlerini
nimetini
saymaya
sayacak
kalksanız,
olursanız;
asla böyle bir bitireişin altından mezsiniz.
kalkamazsı- Muhaknız! Gerçek kak ki Alşu ki, çok
lah; Gaacıyan çok fur´dur,
esirgeyen
Ragerçek ba- him´dir.
ğışlayıcı elbette Allah'tır;
Çünkü neyi Allah; gizki gizliyor ve lediklerineyi ki açığa nizi de,
vuruyorsa- açığa
nız, hepsini vurduklabilen Allah'tır. rınızı da
bilir.
Allah'tan
Allah´tan
başka o yal- başka
varıp yakar- taptıkları;
dıklarınıza hiç bir
gelince şey yarabunların
tamazlar.
kendileri ya- Çünkü
ratılmış var- onların
lıklar oldukla- kendileri
rına göreyaratılhiçbir şey ya- mıştır.
ratamazlar;
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Onlar can- hayatı hiç
=أ َ ْم َواتonlar ölüdürler
sızdırlar,
tatmamış
canları yok- ölülerdir onَ =değildirler =أ َ ْح َياءdiri
غي ُْر
tur. Kendile- lar; ne zarine tapan- man diriltileْ
َيَشعُ ُرون,,= َو َماbilmezler
ların ne
ceklerini de
َ=أَيَّانne zaman َ=يُ ْب َعثُونdirileceklerini zaman ye- bilmezler.
,,

,,

,,
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niden diriltileceklerini
bilmezler.
İlahınız tek
ilahtır. Ahirete inanmayanların
kalpleri
inkârcıdır,
onlar gerçeğe set
çevirmiş,
kendini beğenmişlerdir.

=إِ ٰلَ ُه ُك ْمtanrınız =إِ ٰلَهtanrıdır
احد
ِ = َوbir tek َ=فَالَّذِينama
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmayanların
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete =قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
= ُم ْن ِك َرةinkârcıdır = َو ُه ْمve onlar
َ= ُم ْست َ ْك ِب ُرونbüyüklük taslarlar
..

..

..

..
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 َج َر َم,,= َلgizli kalmaz =أ َ َّنgerçekten
اّٰلل
َ َّ =Allah’a = َي ْعلَ ُمbilir
َيُ ِس ُّرون,,= َماonların gizlediklerini
َيُ ْع ِلنُون,,= َو َماaçığa vurduklarını da
ُ= ِإنَّهşüphesiz O ُّي ُِحب,,= َلsevmez
َ= ْال ُم ْست َ ْك ِب ِرينbüyüklük taslayanları

Hiç kuşkusuz Allah,
onların gizli
tuttuklarını
da, açığa
vurduklarını
da bilir; O
gerçeğe sırt
çeviren
kendini beğenmişleri
kesinlikle
sevmez.

= َو ِإذَاzaman =قِي َلdendiği
=لَ ُه ْمonlara = َماذَاne =أ َ ْنزَ َلindirdi
= َربُّ ُك ْمRabbiniz =قَالُواderler
ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasalları
َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin

Kendilerine
«Rabbiniz
ne indirdi»
diye sorulduğunda
«Bunlar eskilerin masallarıdır»
dediler.
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

16.
24

16.
25

..

Sizin tanrınız
Tek Tanrıdır;
ne var ki,
ahirete
inanmayanların kalpleri
bu (gerçeği),
boş bir kibir
yüzünden,
kabule yanaşmıyor.
Hiç kuşkusuz, onların
gizlediklerini
de, açığa
vurduklarını
da Allah tastamam bilmektedir: kesin olan şu ki
O, kendini
büyüklük
duygusuna
kaptıranları
asla sevmez!
Böylelerine:
Rabbiniz ne
indirdi! diye
sorulsa, Eskilerin masallarını/efsaneleri
ni! derler.

Böylece kı- Böyle yap= ِليَ ْح ِملُواyüklenmeleri için
yamet günü makla, Kıhem kendi yamet Güَ
ار ُه ْم
َ َ=أ ْوزkendi günahlarını
günahlarını nü'nde kendi
ًاملَة
tümü ile,
günahlarının
ِ = َكtam olarak = َي ْو َمgünü
hem de hiç- yükünü bü= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = َو ِم ْنve bir kısmını bir bilgiye tünüyle, yoldayanmak- dan çıkardık=أ َ ْوزَ ِارgünahlarının
sızın sapık- ları bilgisiz
lığa sürük- kimselerin
ُضلُّونَ ُه ْم
ِ ي,, َ=الَّذِينsaptırdıkları kimseleri ledikleri yükünü de
kimselerin kısmen üzern ع ْلم
ِ ,,= ِب َغي ِْرbilgisizce =أ َ َلbak
günahları- lerine almış
nın bir bö- olurlar. Bir
 َما,,سا َء
َ =ne kötü şey
lümünü yük- bilseniz, bu
lenirler.
yüklendikleri
َ=يَ ِز ُرونyükleniyorlar
Hey! Ne fe- ne kötü bir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

na bir yükün yüktür!
altına giriyorlar!
16.
26

=قَ ْدkuşkusuz = َم َك َرtuzak kurmuşlardı
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan öncekiler de
=فَأَتَىyıktı (söktü) ُاّٰلل
َّ =Allah
=بُ ْنيَانَ ُه ْمbinalarını
 ْالقَ َوا ِع ِد.. َ= ِمنtemellerinden
=فَخ ََّرçökmüştü علَ ْي ِه ُم
َ =başlarına
ف
َّ =الtavan
ُ س ْق
فَ ْوقِ ِه ْم..= ِم ْنüstlerindeki
= َوأَتَا ُه ُمve onlara gelmişti
ُ  َحي..= ِم ْنyerden
اب
ُ َ= ْال َعذazab ْث
َيَ ْشعُ ُرون..= َلummadıkları

Onlardan
öncekiler de
peygamberlerine tuzaklar kurdular
da, Allah
kurdukları
yapının temellerini
çökerterek
tavanını
başlarına
indirdi; Allah´ın azabı, hiç ummadıkları
taraftan
başlarına
iniverdi.

Onlardan
önce gelip
geçenler de
birtakım zındıkça düzenler kurmuşlardı; ama işte, Allah onların kurduğu
yapıları temellerinden
çökertti; öyle
ki, tavanları
başlarına yıkıldı ve nereden geldiğini daha anlamadan
azap apansız
yakalayıverdi
onları.

=ث ُ َّمsonra =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
=ي ُْخ ِزي ِه ْمonları rezil eder
= َويَقُو ُلve derki َ=أَيْنhani nerede?
ُ =ortaklarım
ي
َ ِش َر َكائ
 ُك ْنت ُ ْم,, َ=الَّذِينettiğiniz
َ=تُشَاقُّونdüşmanlık = ِفي ِه ْمhaklarında
=قَا َلderler
أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilmiş olanlar
= ْال ِع ْل َمilim = ِإ َّنşüphesiz
ي
َ = ْال ِخ ْزrezillik = ْاليَ ْو َمbugün
سو َء
ُّ = َوالve kötülük
َ ْال َكافِ ِرين,,علَى
َ =kâfirleredir

Sonra kıyamet günü, Allah
onlara
«Uğurlarında peygamberler
ile çatıştığınız ortaklarım hani nerede?» diyerek kendilerini rezil
eder. Bilgi
sahipleri de
«Bugün rezillik ve kötü
akıbet,
kâfirleri kuşatmıştır»
derler.

Sonra Kıyamet Günü'nde (Allah), Hani
nerede, o uğruna (doğru
yoldan) ayrı
düştüğünüz
düzmece
tanrılarınız!
diyerek onları(n hepsini)
rüsvay edecektir. Kendilerine (dünya
hayatında)
bilgi verilmiş
olanlar: Bugün diyecekler, rüsvaylık
da, bedbahtlık da hakkı
inkar edenler
içindir;

..

..

..

..

..

..
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,,

,,

,,
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Onlar; diri
değil,
ölüdürler.
Ne zaman dirileceklerini
de fark
edemezler.
İlahınız;
tek bir
ilahtır.
Ahirete
inanmayanların
kalbleri
inkar edicidir ve
onlar büyüklük
taslayanlardır.
Şüphesiz
Allah; onların gizlediklerini
de, açığa
vurduklarını da bilir. Ve O;
büyüklük
taslayanları sevmez.
Onlara:
Size
Rabbınız
ne indirdi? denildiği zaman;
geçmişlerin masallarını,
derler.
Bununla
onlar; kıyamet
günü
kendilerinin bütün
yüklerini
taşıdıktan
başka,
bilgisizlikle baştan
çıkardıklarının
yüklerinden bir
kısmını
da sırtlarlar. Dikkat
edin; yüklendikleri
yük, ne
kötüdür.
Kendilerinden
öncekiler
de düzen
kurmuşlardı. Bunun üzerine Allah;
binalarını
temellerinden
çökertti
de üstlerindeki
tavanları
başlarına
yıkıldı.
Hem bu
azab; onlara hissedemeyecekleri
taraftan
gelmişti.
Sonra da
kıyamet
gününde
onları rezil eder
ve der ki:
Haklarında tartıştığınız
Benim ortaklarım
nerede?
Kendilerine bilgi
verilmiş
olanlar
derler ki:
Doğrusu
bugün,
rezillik ve
zillet kafirleredir.

onlar ki, ken- Melekler;
تَت َ َوفَّا ُه ُم.. َ=الَّذِينcanlarını aldığı kimsele Kendilerine
zulmeder- di kendilerine kendileriken canları zulüm hali
ne zulَ ِ= ْال َم ََلئmeleklerin
r ُ كة
alınan kâfir- içindeyken metmiş
َ =zulmederlerken
ler «Biz hiç- melekler
olanların
ظا ِل ِمي
bir kötülük canlarını al- canını
=أ َ ْنفُ ِس ِه ْمnefislerine =فَأ َ ْلقَ ُواdiyerek yapmamış- mıştı! Böyle- alırken:
tık» diyerek leri nihayet Biz, hiç
سلَ َم
َّ =الteslim olurlar
ölüm melek- (hesap ver- bir kötülerine ko- meye çağı- lük yapنَ ْع َم ُل.. ُكنَّا..= َماbiz yapmıyorduk
layca teslim rıldıklarında): mıyorduk,
Kötü bir şey diyerek
سوء
ُ ..= ِم ْنhiçbir kötülük =بَلَ ٰىhayır olurlar.
«Hayır, öyle yapma(k is- teslim
Allah teme)miştik olurlar.
= ِإ َّنMuhakkak اّٰلل
َ =biliyor değil.
َ َّ =Allah ع ِليم
sizin neler biz! (diyerek) Hayır, Al..

..

..

..

..

..

yaptıklarını- boyun eğme lah sizin
zı bilir.»
tavrı takına- neler yap-
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َتَ ْع َملُون.. ُك ْنت ُ ْم..= ِب َماsizin yaptıklarınızı
..
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=فَا ْد ُخلُواonun için girin
اب
َ =أَب َْوkapılarına = َج َهنَّ َمcehennemin
َ=خَا ِلدِينsürekli kalmak üzere
=فِي َهاiçinde س
َ ْ=فَلَبِئne kötüdür
= َمثْ َوىyeri
َ= ْال ُمت َ َك ِب ِرينkibirlenenlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Bunun için
ebedi olarak
cehennemde kalmak
üzere oranın kapılarından içeri
giriniz.
Kendini beğenmişlerin
barınağı ne
kötü bir
yerdir.

Kötülükten
= َو ِقي َلdendi
sakınanlara
«Rabbiniz
َّ
َّ
اتقَ ْوا.. َ= ِللذِينkorunanlara da
ne indirdi?»
diye sorulأ َ ْنزَ َل..= َماذَاne indirdi?
duğunda
= َربُّ ُك ْمRabbiniz =قَالُواdediler
«İyilik indirdi» derler.
= َخي ًْراhayr
Bu dünyada
iyi davraسنُوا
َ أ َ ْح.. َ= ِللَّذِينgüzel iş yapanlara
nanlar iyilik
görürler.
ٰ
الدُّ ْن َيا.. َه ِذ ِه..=فِيbu dünyada
Ahiret ise
için
َ
سنَة
ُ َ= َولدyurdu ise onlar
َ = َحgüzellik vardır ار
daha hayır= ْاْل ِخ َر ِةahiret = َخيْرdaha hayırlıdır lıdır. Kötülükten sakınanların
= َولَنِ ْع َمne güzeldir ار
ُ َ=دyurdu
yurdu ne
َ= ْال ُمتَّقِينkorunanların
güzel bir
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

yerdir.
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ُ= َجنَّاتcennetlerine عدْن
َ =adn
= َي ْد ُخلُو َن َهاgirerler =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar =لَ ُه ْمonlar için vardır
=فِي َهاorada
َ َيشَا ُءون,,= َماdiledikleri her şey
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=يَ ْج ِزيmükâfatlandırır ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ْال ُمتَّقِينkorunanları

Onların girecekleri
yer, altından çeşitli
ırmaklar
akan Adn
cennetleridir. Orada
diledikleri
her şey
kendilerine
verilir. İşte
Allah kötülükten sakınanları böyle ödüllendirir.

تَت َ َوفَّا ُه ُم.. َ=الَّذِينcanlarını aldıklarına
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler
َ =iyi insanlar olarak
َط ِي ِبين
َ= َيقُولُونderler س ََلم
َ =selam
علَ ْي ُك ُم
َ =size =ا ْد ُخلُواgirin
َ= ْال َجنَّةcennete =بِ َماkarşılık
َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınıza

Melekler iyi
kulların canlarını alırken kendilerine «Selam
üzerinize
olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı
olarak cennete giriniz»
derler.

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

caklar. (Fakat onlara;)
Hayır! (diye
karşılık verilecek,) Muhakkak ki,
yapıp ettiğiniz her şeyi
Allah eksiksiz biliyor!
Haydi, girin
kapılarından
bakalım,
içinde kalıp
duracağınız
cehennemin!
Gerçekten
de, ne kötü
olacak (o
gün), kendilerini boş yere büyüklük
duygusuna
kaptırmış
olanların
düştüğü durum!
Ama Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyanlara:
Rabbiniz ne
indirdi? diye
sorulduğunda, onlar:
Katıksız iyiliği! diye cevap verirler.
İyilikte devamlı olanlar
bu dünyada
iyilik bulacaklardır; böylelerinin öte
dünyada tutacakları yurt
çok daha hayırlı olacaktır.
Ne güzel bir
yurt, Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyanların
yurdu!
İçlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı
ebedi mutluluk, esenlik
bahçelerine
girecekler ve
orada gönüllerinin çektiği
her şeyi bulabilecekler.
Allah, Kendisine sorumluluk bilinciyle bağlananları işte böyle
ödüllendirecektir.
Onlar ki, bir
arınmışlık
hali içindeyken melekler,
Size selam
olsun, (hayattayken)
yaptıklarınızdan ötürü girin cennete!
diyerek canlarını alırlar.

ُ  َي ْن,,=ه َْلmi bekliyorlar? = ِإ َّلille Kâfirler, (Hakkı inkar
َظ ُرون
kendilerine edenler) yalْ
ölüm melek- nızca melekَ
تَأتِيَ ُه ُم,,=أ ْنkendilerine gelmesini
lerinin gel- lerin kendileُ= ْال َم ََلئِ َكةmeleklerin =أ َ ْوyahut
mesinden rine görünya da Rab- mesini ya da
ِْ = َيأgelmesini =أ َ ْم ُرemrinin
ي
ت
binin ani
Allah'ın nihai
َ
azabına
uğyargısının
= َربِ َكRabbinin = َك ٰذَ ِل َكöyle
ramaktan gerçekleşbaşka bir mesini mi
=فَ َع َلyapmıştı
şey mi bek- bekliyorlar?
Onlardan
َّ
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الذِينonlardan öncekiler de liyorlar.
Kendilerin- önce gelip
den önceki- geçen (güَ ,,= َو َماonlara zulmetmedi
ظلَ َم ُه ُم
ler de öyle nahkar) topٰ
yapmışlardı. lumlar da
َ
َّ =Allah = َول ِك ْنfakat
ُاّٰلل
Allah onlara böyle yaptı;
َُ أ َ ْنف,,= َكانُواonlar kendi kendilerine zulmetmiş ve (helak
س ُه ْم
değildi, ter- edildikleri
ْ = َيzulmediyorlardı
َظ ِل ُمون
sine onlar zaman) onla,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

kendi kendi- ra zulmeden
lerine zul- Allah değildi;
metmişlerdi. tersine onlar
kendi kendilerine zulmettiler:
Sonunda Öyle ki, işle=nihayet onlara ulaştı
yaptıkları dikleri kötükötülüklerin lükler kendi
=kötülükleri
acı akıbeti başlarına yıile yüzyüze kılmış, alay
.. =yaptıklarının
geldiler,
edip durduk=ve kuşattı
=onları
=şey alay konusu ları şey onlaettikleri ilahi rı çepeçevre
.. ..
=alay ettikleri
azabın pen- kuşatmıştı.
çesine düştüler.
Allah´a or- Allah'tan
=dediler
tak koşanlar başkalarına
«Eğer Allah tanrısal nite,,
=ortak koşanlar
dileseydi, likler yakıştıne biz ve ne ran kimseler:
=eğer
=dileseydi
=Allah
de ataları- Eğer Allah
,, =tapmazdık
mız O´nun dileseydi, didışında hiç- yorlar, ne
,,
=O’ndan başka
bir ilaha
biz, ne de
tapmaz ve atalarımız
,,
=bir şeye
=ne biz
O´nun izni O'ndan baş-

صابَ ُه ْم
َ َ فَأ
ُس ِيئ َات
َ
ع ِملُوا
َ َما
بِ ِه ْم
ََو َحاق
ََكانُوا ِب ِه َي ْست َ ْه ِزئُون
..

..

..

َما

..
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َوقَا َل
الَّذِينَ أ َ ْش َر ُكوا
لَ ْو
شَا َء
عبَ ْدنَا
َ َما
ِم ْن د ُونِ ِه
ش ْيء
َ ِم ْن
,,

,,

..

,,

َّ
ُاّٰلل

,,

ن َْح ُن

,,

İbn Kesir

tığınızı bilir.

Haydi cehennemin
kapılarından girin.
Orada
temelli
kalacaksınız. Büyüklenenlerin durağı ne
kötüdür.

Müttakilere: Rabbınız ne
indirdi?
denildiği
vakit: Hayır indirdi,
derler. Bu
dünyada
ihsan
edenlere
iyilik vardır, ahiret
yurdu ise
daha hayırlıdır.
Müttakilerin yurdu
ne de güzeldir.

Adn cennetlerine
girerler.
Onların
altlarından ırmaklar
akar.
Orada diledikleri
kendilerinindir. Ve
işte Allah;
müttakileri böyle
mükafatlandırır.
Onlar;
meleklerin, güzel
güzel
canlarını
alacakları
kimselerdir. Selam size,
yaptıklarınıza
karşılık
haydi girin cennete, derler.
Onlar,
kendilerine meleklerin veya
Rabbının
emrinin
gelmesini
mi bekliyorlar?
Onlardan
öncekiler
de böyle
yapmışlardı. Allah onlara
zulmetmedi, fakat onlar
kendilerine zulmediyorlardı.

Bunun
için işledikleri kötülüklere
uğradılar
ve alay
ettikleri
şey onları
kuşattı.
Şirk koşanlar
dediler ki:
Allah dileseydi;
ne biz ne
de babalarımız O´
ndan
başka bir
şeye ta-
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آبَا ُؤنَا,,= َو َلne de atalarımız
 َح َّر ْمنَا,,= َو َلve haram kılmazdık
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’nsuz
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنhiçbir şeyi = َك ٰذَ ِل َكböyle
=فَ َع َلyapmıştı
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينonlardan öncekiler de
=فَ َه ْلdeğil midir?
س ِل
ُ الر
ُّ ,,علَى
َ =elçilere düşen
= ِإ َّلyalnız ُ= ْال َب ََلغtebliğ etmek
ُ ِ= ْال ُمبaçıkça
ين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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olmaksızın
hiçbir şeyi
yasak saymazdık»
derler. Kendilerinden
önceki müşrikler de
böyle yapmışlardı.
Peygamberlerin, ilahi
mesajı
açıkça duyurmaktan
başka bir
görevleri mi
var ki?

her mil= َولَقَ ْدandolsun = َب َعثْنَاbiz gönderdik Biz
lete «Allah´a kulluk
=فِيiçinde = ُك ِلher =أ ُ َّمةmillet
ediniz, tağuً س
ta (şeytana)
ول
ُ = َرbir elçi
tapmaktan
sakınınız»
ا ْعبُد ُوا..=أ َ ِنkulluk edin diye
diyen bir
اّٰلل
ْ = َوve kaçının
peygamber
َ َّ =Allah’a اجتَ ِنبُوا
َّ =tagutdan =فَ ِم ْن ُه ْمonlardan gönderdik.
ُ الطا
وت
َ غ
Kimini Allah
doğru yola
= َم ْنkimine = َهدَىhidayet etti
iletti, kimi
de sapıklığı
َّ =Allah = َو ِم ْن ُه ْمonlardan
ُاّٰلل
haketti.
َّ
ْ= َمنkimine de علَ ْي ِه
ْ
َ ..= َحقتhak oldu Yeryüzünde
geziniz de
ُ =الض َََّللَةsapıklık يروا
ُ =فَ ِسişte gezin peygamberlerini yalanض
layanların
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
sonunun ne
ُ =فَا ْنve bakın ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
olduğunu
görünüz.
َ= َكانolmuş ُ عاقِبَة
َ =sonu
َ= ْال ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların
..
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ص
ْ ت َ ْح ِر,,= ِإ ْنne kadar istesen de
 ُهدَا ُه ْم,,علَ ٰى
َ =onların yola gelmelerini
=فَإ ِ َّنkuşkusuz اّٰلل
َ َّ =Allah
يَ ْهدِي,,= َلyola getirmez
ُض ُّل
ِ ُضلُّي
ِ = َم ْنيşaşırttığını
لَ ُه ْم,,= َو َماve onların olmaz
ََاص ِرين
ِ ن,,= ِم ْنyardımcıları da

Ey Muhammed,
sen onların
doğru yola
gelmelerini
ne kadar ısrarla istesen
de Allah,
saptırdığı
kimseleri
kesinlikle
doğru yola
iletmez. Onlar hiçbir
yardımcı
bulamazlar.

ِ َّ = ِبAllah’a
س ُموا
َ = َوأ َ ْقyemin ettiler اّٰلل
َ= َج ْهدbütün şiddetiyle
=أ َ ْي َمانِ ِه ْمyeminlerinin
ُ  َي ْب َع..= َلdiriltmez diye ُاّٰلل
ث
َّ =Allah
ُ َي ُموت..= َم ْنölen kimseyi = َبلَ ٰىhayır
= َو ْعدًاverdiği sözdür
علَ ْي ِه
َ =O’nun onlara = َحقًّاgerçek olarak
= َو ٰلَ ِك َّنama =أ َ ْكث َ َرçoğu
اس
ِ َّ=النinsanların
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmezler

Onlar en
pekiştirici
ifadeleri kullanarak «Allah, ölüleri
yeniden diriltmez» diye yemin ettiler. Hayır,
öyle değil.
Ölüleri diriltmek, Allah´ın üstlendiği kesin bir vaaddir. Fakat
çoğu insanlar bunu
bilmezler.

َ= ِليُبَ ِينaçıklasın =لَ ُه ُمonlara
َيَ ْخت َ ِلفُون,,=الَّذِيihtilaf ettiklerini
=فِي ِهhakkında = َو ِل َي ْعلَ َمve bilsinler
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler de
=أَنَّ ُه ْمonların = َكانُواolduklarını
َ= َكا ِذ ِبينyalancı

İnsanlar
arasındaki
tartışmalı
konular Allah tarafından açıklığa
kavuşturulsun ve kâfirler, yalan
söylediklerini öğrensinler diye
ölüler tekrar
diriltilecektir.

=إِنَّ َماbiz =قَ ْولُنَاsöyleyeceğimiz söz
ش ْيء
َ = ِلbir şeyi = ِإذَاzaman
ُ=أ َ َر ْدنَاهistediğimiz =أ َ ْنsadece
=نَقُو َلdememizdir ُ =لَهona = ُك ْنol
ُ =فَيَ ُكderhal oluverir
ون

Biz bir şeyin
olmasını isteyince söyleyeceğimiz
tek söz ona
«ol» dememizdir, o
da hemen
oluverir.

هَا َج ُروا,, َ= َوالَّذِينgöç edenleri
ِ َّ =Allah
= ِفيuğrunda اّٰلل
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
ُ ,,= َماkendilerine zulmedildikten
ظ ِل ُموا
=لَنُ َب ِوئَنَّ ُه ْمyerleştireceğiz
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada ًسنَة
َ = َحgüzelce
= َو َْل َ ْج ُرmükâfatı ise ِ= ْاْل ِخ َرةahiret
=أ َ ْك َب ُرdaha büyüktür =لَ ْوkeşke

Zulme uğratıldıktan
sonra Allah
uğruna hicret edenleri
dünyada
güzel yurtlara yerleştireceğiz.
Ahirette
alacakları
ödül ise daha büyüktür. Keşke
bunu bilse-
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ka hiçbir şeye kulluk etmez, O'nun
buyruğu hilafına hiçbir
şeyi yasaklamazdık.
Onlardan
önce gelip
geçen (inkarcılar) da
tıpkı böyle
demişlerdi;
peki, bu durumda elçilere, (kendilerine indirilen
mesajı) açık
açık bildirmekten başka ne düşer?
Gerçek şu ki,
Biz her toplumun içinden, Allah'a
kulluk edin,
şer güçlerden kaçının!
(mesajıyla
gönderdiğimiz) bir elçi
çıkardık. O
(geçmiş nesil)lerden bir
kısmını Allah
hidayetiyle
doğru yola
yöneltti; bir
kısmı da sapıklık içinde
bırakılmaya
müstehak oldular: O halde, şimdi,
yeryüzünde
dolaşın ve
hakkı yalanlayanların
sonunun nasıl olduğunu
görün!
İmdi, sen (o
hakkı inkarda
ısrarlı olanların) doğru
yola erişmelerini tutkuyla
istesen de,
(bil ki,) Allah,
sapıklık içinde kalmalarına hükmettiği kimseleri
doğru yola
eriştirmez; ve
böyleleri (Kıyamet Günü'nde) kendilerine yardımcı da bulamayacaklardır.
Üstelik, bunlar en ciddi
yeminlerle,
Allah'ın ismini anarak, Allah ölüyü asla diriltmeyecektir! diye
and içiyorlar.
Hayır, gerçekten bu
O'nun, gerçekleşmesini
kendi üzerine
aldığı bir vaaddir; ne var
ki, insanların
çoğu bunu
bilmez.
(Oysa, Allah
ölüleri diriltecektir) ki,
üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği
onlara bütün
açıklığıyla
göstersin ve
o hakkı inkara kalkışanlar
da kendilerinin yalancı
olduklarını
görüp de anlayabilsinler.
Biz, ne zaman bir şeyin
olmasını istesek, ona
sadece Ol!
deriz ve o
(şey hemen)
oluverir.

İmdi, (benimsediği
dinden ötürü)
zulme uğradıktan sonra
Allah yolunda zulüm diyarını terk
edenlere gelince; Biz onları, şüphesiz, bu dünyada güzel
bir yere yerleştireceğiz;

İbn Kesir

pınırdık.
O´nun
emri dışında hiç
bir şeyi
haram
kılmazdık. Onlardan
öncekiler
de şöyle
yapmışlardı.
Peygambere apaçık tebliğden
başka ne
düşer?
Andolsun
ki; her
ümmete:
Allah´a
ibadet
edin ve
putlardan
kaçının,
diye peygamberler göndermişizdir. Allah,
içlerinden
kimini hidayete
erdirdi.
Kimi de
sapıklığı
hak etti.
Şimdi
yeryüzünde
gezin de;
peygamberleri yalanlayanların sonunun
nasıl olduğunu
görün.
Onların
hidayeti
bulmalarına ne
kadar hırs
göstersen; muhakkak ki
Allah dalalete sapanı hidayete
erdirmez.
Ve onların yardımcıları
da yoktur.

Onlar:
Ölen kimseyi Allah
diriltmez,
diye
olanca
güçleriyle
yemin ettiler. Hayır öyle
değil. Bu,
O´nun
dosdoğru
bir vaadidir. Ancak
insanların
çoğu bilmezler.
Üzerinde
ihtilafa
düştükleri
şeyi onlara açıklasın ve
küfredenler gerçekten
yalancı
olduklarını bilsinler diye,
diriltecektir.
Bir şeyin
olmasını
istediğimiz zaman ona,
sözümüz
sadece;
ol, demektir ve
o, hemen
oluverir.
Zulmedildikten
sonra, Allah yolunda hicret eden
kimseleri,
andolsun
ki; dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise
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َيَ ْعلَ ُمون,,= َكانُواbilselerdi

ler!

َ=الَّذِينonlar ki صبَ ُروا
َ =sabrettiler
علَ ٰى
َ = َوve sadece = َربِ ِه ْمRablerine
َ= َيتَ َو َّكلُونdayanmaktadırlar

Onlar ki,
sabrederler
ve sırf Allah´a dayanırlar.

س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz göndermedik
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce =إِ َّلbaşkasını
ً = ِر َجerkeklerden
ال
وحي
ِ ُ=نvahyettiğimiz
=إِلَ ْي ِه ْمkendilerine =فَاسْأَلُواsorun
=أ َ ْه َلehline الذ ْك ِر
ِ =zikir = ِإ ْنeğer
َت َ ْعلَ ُمون,, َل,,= ُك ْنت ُ ْمbilmiyorsanız

Senden önceki peygamberlerimiz de
kendilerine
vahiy indirdiğimiz birer
insandı.
Eğer bilmiyorsanız,
daha önce
kendilerine
kitap verilenlere sorunuz.
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O peygamت
ِ =بِ ْالبَ ِينَاaçık kanıtları
berleri açık
ْ
َ
ُّ = َوve Kitapları = َوأ ْنزَ لنَاindirdik deliller ile
الزب ُِر
ve kitaplar
ile gönder= ِإلَي َْكsana da الذ ْك َر
=Zikr’i
ِ
miştik. Sana
َ= ِلتُبَيِنaçıklayasın اس
ِ َّ= ِللنinsanlara da, insanlara indirilen
نُ ِز َل..= َماindirileni = ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine ilahi mesajı
açıklayasın
َ َيت َ َف َّك ُرون..= َولَ َعلَّ ُه ْمta ki düşünüp öğüt a da ola ki,
..

..

..

..

..

..

..

..

düşünürler
diye
Kur´an´ı indirdik.

lsınlar
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Peygamَ=أَفَأ َ ِمنemin midirler?
ber´e iğrenç
tuzak kuَّ
َ
 َمك ُروا,, َ=الذِينyapmayı kuranlar
ranlar, Allah´ın kenت
ِ سيِئَا
َّ =الkötülükler
dilerini yerin
َ
ْ
ْ
ف
س
خ
ي
,,
ن
أ
=geçirmeyeceğinden
dibine geِ
َ
َ
çirmeyeceَّ =Allah’ın = ِب ِه ُمkendilerini
ğinden ya
ُاّٰلل
da bekleض
َ = ْاْل َ ْرyer(in dibin)e =أ َ ْوyahut
medikleri tageleْ
=يَأتِ َي ُه ُمkendilerine gelmeyeceğinden raftan
cek ilahi bir
ُ  َحي,,= ِم ْنbir yerden azaba uğاب
ُ َ= ْال َعذazabın ْث
ramayacaklarından
ْ
َ
َيَشعُ ُرون,,=لhiç ummadıkları
,,
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,,

,,

,,

,,
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emin midirler?

Ya da ilahi
=أ َ ْوyahut
azabın geziْ
biri
َ
=يَأ ُخذ ُه ْمkendilerini yakalamayacağından lerinden
sırasında
kendilerini
? تَقَلُّ ِب ِه ْم..=فِيdönüp dolaşırlarken
yakalama=فَ َماdeğillerdir
yacağından
emin midirَبِ ُم ْع ِج ِزين..= ُه ْمonlar engel olacak da ler? Onların
..
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..

16.
47

16.
48

..

..

Allah´ın yapacağını
engellemeleri sözkonusu değildir.
Ya da ilahi
=yahut
azabın kor=kendilerini yakalamayacağından kulu bir bekleyiş halin?
=üzerinde
=bir korku delerken
başlarına
gelmeyece=doğrusu
=Rabbiniz
ğinden emin
=çok şefkatli
midirler?
Hiç şüphe=çok acıyandır
siz Rabbiniz, şefkatli
ve merhametlidir.
Kâfirler, Al..
=görmediler mi?
lah´ın yarattığı her şe..
=şeyleri
=yarattığı
yin gölgesinin uzayıp
=Allah’ın
..
=her şeyden
kısalarak
=döndüğünü
=gölgelerinin sağdan sola
döndüğünü
..
=sağdan
ve böylece
O´na boyun
=ve soldan
eğerek secde ettiğini
=secde ederek
=Allah’a
görmüyorlar
mı?
..
=sürünerek

أ َ ْو
يَأ ْ ُخذَ ُه ْم
علَ ٰى
َ
فَإ ِ َّن
لَ َر ُءوف
َر ِحيم
,,

,,

تَخ َُّوف
َربَّ ُك ْم

,,

,,

,,

أ َ َولَ ْم يَ َر ْوا
ِإلَ ٰى َما
ََخلَق
ش ْيء
َ ِم ْن
َّ
ُاّٰلل
ُ يَت َ َفيَّأ
ُِظ ََللُه
ين
َ
ِ ع ِن ْاليَ ِم
َّ َوال
ش َمائِ ِل
ِ َّ ِ
س َّجدًا
ّٰلل
ُ
َاخ ُرون
ِ ََو ُه ْم د
..

..

..

..

..

İbn Kesir

ama onların
ahirette hak
ettikleri ödül
daha da büyük olacaktır.
(Hakkı inkar
edenler böylece) bir anlayabilselerdi,
güçlüklere
göğüs gerip,
yalnızca
Rablerine
güven bağlayan kimseleri
(bekleyen bu
bahtiyarlığı)!...
(Ey Muhammed,) Biz
senden önceki çağlarda
da, kendilerine vahyettiğimiz (ölümlü) adamlardan başka
kimseyi (elçi
olarak) göndermedik; bu
konuda yeterli bilgiye
sahip değilseniz, vahyedilmiş önceki kitaplara
bağlı kimselere sorun,
(Onlar size,
kendilerini)
apaçık delillerle ve hikmet dolu ilahi
kitaplarla
(desteklediğimiz peygamberlerin
ölümlü
adamlardan
başka kimseler olmadığını söyleyeceklerdir). Ve
biz sana da
bu uyarıcı kitabı indirdik
ki, insanlara,
başından beri indirilegelen mesajın
aslını olanca
açıklığıyla
ulaştırasın ve
onlar da böylece belki
düşünürler.
Peki öyleyse,
(şu) şer düzenleri geliştiren kimseler, Allah'ın
kendilerini
yerin dibine
geçirmeyeceğine yahut
azabın, nereden geldiğini bilemeyecekleri bir
tarzda başlarında kopmayacağına
dair tamamen güvenlik
içinde mi görüyorlar kendilerini?
Yahut dönüp
dururken
hiçbir şekilde
engel olamayacakları (bir
azapla
O'nun) kendilerini (apansız) yakalamayacağına,

daha büyüktür.
Şayet bilselerdi.

ya da onları
içten içe çürütüp (sonunda) tepelemeyeceğine dair?...
Ama bilin ki,
Rabbiniz
gerçekten de
çok şefkatli,
çok merhametlidir!

Yahut yok
olmak
endişesindeyken yakalamasından mı?
Muhakkak ki
Rabbın,
Rauf´tur,
Ramim´dir.

Öyleyse,
(hakkı inkar
edenler) Allah'ın yarattığı nesneleri
görmüyorlar
mı? Onların
gölgeleri, (Allah'ın iradesine) bütünüyle boyun
eğerek bir
sağa bir sola
dönüp Allah
için saygı ve
tazimle (nasıl) yere kapanmaktadırlar.

Allah´ın
yarattığı
şeylerin
gölgelerinin sağa
sola vurarak boyun
eğip Allah´a
secde ettiklerini
görmüyorlar mı?

Onlar
sabreden
ve yalnız
Rabblarına tevekkül edenlerdir.
Senden
önce de
ancak
kendilerine vahyeder olduğumuz
adamlar
gönderdik. Öyleyse bilmiyorsanız zikir
ehline sorun.

Kitablar
ve apaçık
delillerle.
Sana da
insanlara
indirileni
açıklayasın diye
bu zikri
indirdik.
Belki düşünürler.

Kötü işler
düzenleyenler;
Allah´ın
kendilerini yere
batırmasından,
yahut haberleri
yokken
üzerlerine
ansızın
azab
gelmesinden
emin mi
bulunuyorlar?
Yahut onlar dönüp
dolaşırken kendilerini
yakalamasından
mı? Allah´ı aciz
bırakacak
değillerdir.
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ِ َّ ِ = َوAllah’a ُ=يَ ْس ُجدsecde ederler
ّٰلل
= َماne varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve ne varsa ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
دَابَّة,,= ِم ْنcanlılardan
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve meleklerden
= َو ُه ْمve onlar
َيَ ْست َ ْك ِب ُرون,,= َلasla büyük taslamazlar

Göklerde ve
yerde bulunan bütün
canlılar ve
melekler,
büyüklük
taslamaksızın, Allah´a
secde ederler.

َ=يَخَافُونkorkarlar
= َربَّ ُه ْمRablerinden
فَ ْوقِ ِه ْم..= ِم ْنüstlerindeki
َ= َويَ ْفعَلُونve yaparlar
َيُؤْ َم ُرون..= َماemredildikleri şeyi

Çünkü onlar
üstlerindeki
Rabblerinden korkarlar ve kendilerine emredileni yaparlar.

= َوقَا َلdedi ُاّٰلل
َّ =Allah
تَت َّ ِخذُوا,,= َلedinmeyin = ِإ ٰلَ َهي ِْنtanrı
=اثْنَي ِْنiki = ِإنَّ َماşüphesiz = ُه َوO
=إِ ٰلَهTanrıdır احد
ِ = َوtek
َّاي
َ =فَإِيyalnız benden
ُون
ْ َ=فkorkun
ِ ار َهب

Allah «iki
ilah edinmeyiniz, o
tek bir ilahtır, yalnız
benden
korkunuz»
dedi.
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Göklerde ve
ُ= َولَهhepsi O’nundur = َماne varsa
yerde ne
varsa
ت
ا
او
م
س
ال
..
ي
ف
=göklerde
ِ َ َ َّ
ِ
O´nundur.
َ
ْ
َ
ض
ِ = َواْل ْرve yerde ُ= َولهve O’nundur İtaat mercii
sürekli olaُ =الدdin (kulluk) اصبًا
ِين
ِ = َوdaima rak hep
O´dur. Siz
ِ َّ =Allah’tan Allah´dan
=أَفَغَي َْرbaşkasından mı? اّٰلل
başkasınَ=تَتَّقُونkorkuyorsunuz
dan mı kor..

..

..

..

..

..

..

kuyorsunuz?
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Göklerde
ve yerde
ne varsa
hepsi
O´nundur
. Din de
sürekli
olarak
O´nundur
. Yoksa
Allah´tan
başkasından mı
sakınıyorsunuz?
Sizdeki
her nimet,
Allah´tandır
. Sonra
bir sıkıntıya uğradığınızda
yalnız
O´na sığınırsınız.

Arkasından
sıkıntınızı
giderince,
içinizden
bazıları
hemen
Rabblerine
ortak koşarlar.

sonra, üzerinizden darlığı giderir gidermez, içinizden bazıları hemen
Rablerinin
uluhiyetinden
başka güçlere de bir pay
yakıştırır,

Sonra sıkıntınızı
giderince
de içinizden bir
grup;
Rabblarına şirk
koşarlar.

= ِليَ ْكفُ ُرواnankörlük etmek için
=بِ َماkarşı
=آت َ ْينَا ُه ْمkendilerine verdiğimize
=فَت َ َمتَّعُواöyleyse eğlenin
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz

Böylece,
kendilerine
verdiğimiz
nimetlere
karşı nankörlük ederler. «Dünya
nimetleri ile
oyalanın
bakalım,
yakında
gerçeği öğreneceksiniz.»

Kendilerine verdiğimize
nankörlük
etmeleri
için. Geçinin bakalım,
yakında
bileceksiniz.

َ= َو َي ْجعَلُونayırıyorlar = ِل َماşeylere
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmedikleri َصيبًا
ِ =نpay
 َرزَ ْقنَا ُه ْم..= ِم َّماverdiğimiz rızıktan
ِاّٰلل
َّ َ =تAllah’a andolsun ki
=لَتُسْأَلُ َّنsiz mutlaka sorulacaksınız
ع َّما
َ =şeylerden
َت َ ْفت َ ُرون..= ُك ْنت ُ ْمuydurduğunuz

Kendilerine
verdiğimiz
rızıktan bilmediklerine
hisse çıkarırlar. Allah’a andolsun ki uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak suale çekileceksiniz.

(adeta) kendilerine bahşettiğimiz
nimetler için
nankörlüklerini gösterircesine! (Bu
geçici) dünya
hayatıyla
böylece avunun bakalım:
nasıl olsa
(gerçeği) er
geç öğreneceksiniz!
Üstelik bir
de, kendilerine verdiğimiz
rızıktan, hakkında hiçbir
şey bilmedikleri şeylere
de bir pay
ayırırlar. Allah tanıktır ki,
bütün o uydurup durduğunuz şeylerden ötürü
mutlaka sorguya çekileceksiniz!

ِ َّ ِ =Allah’a
َ= َو َي ْج َعلُونisnad ediyorlar ّٰلل
ت
ِ = ْالبَنَاkızları
ُس ْب َحانَه
ُ =şanı yüce olan
= َولَ ُه ْمkendilerine de
َ َي ْشت َ ُهون,,= َماhoşlandıklarını

Onlar, Allah´a kız
çocuklarını
mal ederler
ki, O bu yakıştırmadan
uzaktır,
canlarının
istediği erkek çocuklarını ise
kendilerine
ayırırlar.

= َو ِإذَاzaman =ب ُِش َرmüjdelendiği
=أ َ َحد ُ ُه ْمonlardan birine
َ =kapkara
=بِ ْاْل ُ ْنث َ ٰىkız çocuğu ظ َّل
ُ= َو ْج ُههyüzü = ُمس َْودًّاkesilir
 َك ِظيم..= َو ُه َوiçi öfkeyle dolarak

Onlardan
birine kız
çocuğu olduğu müjdesi verildiğinde,
üzüntüden
yüzü simsiyah kesilir.
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Allah buyurdu ki:
İki ilah
edinmeyin. O,
ancak bir
tek ilahtır.
Yalnız
Ben´den
korkun.

=ث ُ َّمsonra = ِإذَاzaman
َف
َ = َكشkaldırdığı =الض َُّّرo sıkıntıyı
ع ْن ُك ْم
َ =sizden = ِإذَاhemen
=فَ ِريقbir grup = ِم ْن ُك ْمiçinizden
= ِب َر ِب ِه ْمRablerine
َ=يُ ْش ِر ُكونortak koşarlar

,,
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Ve hani, Allah: İki (ya da
daha fazla)
tanrı edinmeyin! demişti, Çünkü
O'dur tek ve
biricik Tanrı;
bunun içindir
ki, benden,
yalnızca
benden korkun!
Göklerde ve
yerde ne
varsa, hepsi
O'nundur; (o
halde,) kulluk
ve itaat de
daima O'na
olmalıdır: hal
böyleyken,
tutup yine
de, Allah'tan
başkasına mı
saygı ve duyarlık göstereceksiniz?

Üstlerinden,
Rabblarından
korkarlar
ve emrolundukları
şeyleri
yaparlar.

Hem, payınıza düşen her
nimet Allah'tandır;
(nitekim) ne
zaman başınıza darlık
çökse, hemen O'na
yakarırsınız,

,,
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Göklerde
ve yerde
bulunan
canlılar
ve melekler, büyüklük
taslamaksızın
Allah´a
secde
ederler.

Yararlandığınız her
nimet Allah´dandır.
Sonra başınıza bir sıkıntı gelince
yalnız O´na
yalvarırsınız.

,,
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Ayrıca göklerde ve yerde olan herşey -bütün
canlılar/hayvanlar
ve meleklerkendilerini
büyüklük
duygusuna
kaptırmadan
Allah için
saygı ve tazimle yere
kapanmaktadırlar:
Üstlerinde
(egemen)
bulunan
Rablerinden
korkuyor ve
kendilerine
ne buyurmuşsa onu
yapıyorlar.

 ِب ُك ْم,,= َو َماsize ulaşan
 ِن ْع َمة,,= ِم ْنher nimet
ِاّٰلل
َّ ,, َ=فَ ِمنAllah’tandır =ث ُ َّمsonra
= ِإذَاzaman س ُك ُم
َّ = َمsize dokunduğu
=الض ُُّّرbir sıkıntı =فَإِلَ ْي ِهyalnız O’na
َ=ت َ ْجأ َ ُرونyalvarırsınız
,,
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Ayrıca, kızları Allah'a yakıştırırken oysa O tüm
beşeri bağlardan uzaktır, yücedirkendileri için
(sanki buna
güçleri yetermiş gibi)
hoşlarına gideni (seçmek
isterler):
(O kadar ki,)
ne zaman birine bir kız
çocuğu olduğu müjdesi
verilse hemen yüzü
kararır, içi
öfkeyle dolar;

Kendilerine verdiğimiz rızıktan,
bilmediklerine pay
ayırırlar.
Allah´a
andolsun
ki; uydurup durduğunuz
şeylerden
muhakkak sorguya çekileceksiniz.
Onlar; Allah´a kızlar isnad
ederler.
O´nun
sanı yücedir.
Hoşlandıkları da
kendilerinindir.

Onlardan
birine bir
kızı olduğu müjdelenirse; içi
öfkeyle
dolarak
yüzü simsiyah kesilir.
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ار ٰى
َ =يَتَ َوgizlenir
 ْالقَ ْو ِم,, َ= ِمنkavminden
وء
ِ س
ُ ,,= ِم ْنkötülüğünden dolayı
بِ ِه,,ب ُِش َر,,= َماona verilen müjdenin
ُ=أَي ُْم ِس ُكهonu tutsun mu?
 ُهون,,علَ ٰى
َ =hakaretle =أ َ ْمyoksa
ُ سه
ُّ ُ =يَدonu gömsün mü?
ب
ِ الت ُّ َرا,,=فِيtoprağa =أ َ َلbak
سا َء
َ =ne kötü
َيَ ْح ُك ُمون,,= َماhüküm veriyorlar

Aldığı kara
haberden
dolayı tanıdıklarına
görünmekten kaçınır.
Aşağılanmaya katlanarak onu
alıkoysun
mu, yoksa
toprağa mı
gömsün diye düşünür.
Baksana,
ne kötü hüküm veriyorlar!

َ= ِللَّذِينiçindir
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmayanlar
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete = َمثَ ُلsıfat
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır
س ْو ِء
َّ =الen kötü ّٰلل
= ْال َمث َ ُلsıfat = ْاْل َ ْعلَ ٰىen yüce
ُ = ْالعَ ِزazizdir
= َو ُه َوve O يز
= ْال َح ِكي ُمhikmet sahibidir

Ahirete
inanmayanlar her konuda kötülüğün örneğini oluştururlar. Allah
ise yüceliğin
örneğidir. O
üstün iradelidir ve her
işi yerindedir.
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Allah,
= َولَ ْوeğer ُاخذ
ِ =ي َُؤcezalandırsaydı Eğer
zalimce
davranışlaَّ =Allah اس
ُاّٰلل
َ َّ=النinsanları
rından ötürü
ُ ِ=بyaptıkları (her) haksızlıkla
insanların,
ظ ْل ِم ِه ْم
hemen yaت َ َر َك,,= َماbırakmazdı
kasına yapışsa yerعلَ ْي َها
َ =yeryüzünde دَابَّة,,= ِم ْنtek canlı yüzünde bir
canlıyı
= َو ٰلَ ِك ْنfakat =ي َُؤ ِخ ُر ُه ْمonları erteler tek
sağ bırakmazdı. Faأ َ َجل,,= ِإلَ ٰىbir süreye kadar
kat o insanlara belirli
س ًّمى
َ = ُمtakdir edilen =فَإِذَاzaman
bir sürenin
َ
ُ
sonuna ka= َجا َءgeldiği =أ َجل ُه ْمsüreleri
dar mühlet
tanır. Süreَيَ ْستَأ ْ ِخ ُرون,,= َلne geri kalırlar
leri dolunca
ً عة
onu, ne bir
َ سا
َ =bir saat dahi
an erteleَ َي ْست َ ْق ِد ُمون,,= َو َلne de ileri geçerler yebilirler ve
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ِ َّ ِ =Allah’a Hoşlarına
َ= َو َي ْجعَلُونisnad ediyorlar ّٰلل
gitmeyen
şeyleri Alَيَ ْك َر ُهون..= َماhoşlanmadıkları şeyi
lah´a yakışْ
َ
tırırlar. Buُ
َ
ف
ص
ت
و
=uyduruyorlar
م
ه
ت
ن
َ
س
ل
أ
=dilleri
ُ ِ َ
ُُ ِ
na rağmen
en güzel
ِب
َ = ْال َكذyalan =أ َ َّنmutlaka
akıbet ken=لَ ُه ُمkendilerinin olacağına
dilerinin
olacak diye
= ْال ُح ْسن َٰىen güzel sonuç
asılsız kuge َج َر َم..= َلhiç şüphe yok ki =أ َ َّنmutlaka runtular
velerler.
Oysa, hiç
=لَ ُه ُمonlara vardır ار
َ َّ=النateş
kuşku yok
ki, yerleri
= َوأَنَّ ُه ْمve onlar
cehennemُ = ُم ْف َرona sürüleceklerdir
dir, oraya
َطون
..
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=تَاللَّ ِهلَقَ ْدلَقَ ْدAllah’a andolsun ki
س ْلنَا
َ =أ َ ْرelçi gönderdik
أ ُ َمم,,= ِإلَ ٰىmilletlere de
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önceki
َ=فَزَ يَّنsüsledi =لَ ُه ُمonlara
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıkları işleri =فَ ُه َوO
= َو ِليُّ ُه ُمonların dostudur
= ْاليَ ْو َمbugün de = َولَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

Allah´a andolsun ki,
senden önce de çeşitli
ümmetlere
de peygamberler
gönderdik.
Şeytan onlara yaptıkları kötülükleri güzel
gösterdi. O,
bugün de
onların dostudur. Onları acıklı bir
azap bekliyor.

أ َ ْنزَ ْلنَا..= َو َماindirmedik علَي َْك
َ =sana
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı =إِ َّلdışında
َ= ِلت ُ َب ِينaçıklaman =لَ ُه ُمonlara
ْ ..=الَّذِيayrılığa düştükleri şeyi
اختَلَفُوا
=فِي ِهhakkında = َو ُهدًىve yol gösterici
ً= َو َر ْح َمةve rahmet
= ِلقَ ْومbir kavim için َ=يُؤْ ِمنُونinanan

Biz sana bu
kitabı, insanlara anlaşmazlığa
düştükleri
meseleleri
açıklayasın,
mü´minlere
ise yol gösterici ve
rahmet
kaynağı olsun diye indirdik.
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kendisine verilen bu kötü
müjdeden
ötürü -bu zillete/bu küçük
düşmeye
rağmen,
şimdi onu
acaba tutsun
mu, yoksa
toprağa mı
gömsün (diye düşünerek)- kıyı bucak insanlardan kaçar.
Yazıklar olsun, izledikleri düşünce
tarzı ne kadar kötü!
(Bunun içindir ki,) kötü
niteleme(ler)
ahirete
inanmayanlara yakışır;
en yüce niteleme(ler) ise
Allah'a. Çünkü, doğru
hüküm ve
hikmetle edip
eyleyen en
yüce iktidar
sahibi O'dur!
İmdi, eğer Allah, (bu dünyada) yaptıkları kötülüklerden ötürü,
insanları
(hemen) tepeleyecek
olsaydı, yeryüzünde tek
bir canlı bırakmazdı. Ne
var ki, onları,
belirlenmiş
bir sürenin
sonuna kadar erteliyor.
Süreleri dolduğu zaman,
sonlarını bir
an olsun ne
geciktirebilirler, ne de
öne alabilirler.
Ve bir de,
hoşlanmadıkları şeyi
(önce) Allah'a yakıştırırlar; sonra
da kalkıp bunu dile getirirken, sanki
en güzel, en
erdemli olan
neyse onu
hak etmişler
gibi, gerçek
dışı, yalan
açıklamalarda bulunurlar. Aslında,
onlar sadece
ateşi hak etmektedirler
ve şüphesiz
kendileri (Allah'ın rahmetinden) uzak
tutulacaklar!
Allah tanıktır
ki, (ey Peygamber,)
senden önceki çağlarda
da (muhtelif)
toplumlara
elçiler gönderdik: fakat
Şeytan onlara (da) yapıp
ettiklerini güzel gösterdi(ği için
hakkı inkara
şartlanmış
olanlar mesajlarımızı
dinlemeyi
hep reddettiler); Şeytan
(geçmişte olduğu gibi)
bugün de onlarla sıkı fıkı;
bu yüzden
de onları zorlu bir azap
bekliyor.
Sana bu ilahi
kelamı yalnızca, üzerinde çekişip
durdukları
(dini) sorunları onlara
açıklayasın
ve inanmaya
eğilimli olan
kimselere de
onu doğru
yol bilgisi ve
rahmet olarak (ulaştırasın) diye indirdik.

İbn Kesir

Kendisine
verilen
kötü müjde yüzünden
halktan
gizlenmeye çalışır. Utana utana
onu tutsun mu,
yoksa
toprağa
mı gömsün? Bakın ne kötü hükmediyorlar.
Ahirete
inanmayanlar kötülük örneğidirler.
En yüce
örnek ise
Allah´ındır.
O;
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Şayet Allah, zulümlerinden dolayı insanları yakalayacak
olsaydı;
yeryüzünde bir
tek canlı
bırakmazdı.
Fakat onları belli
bir müddete kadar tehir
eder.
Müddetleri dolunca
onu ne bir
an geciktirebilirler,
ne de bir
an öne
alabilirler.
Hoşlanmadıklarını Allah´a mal
ederler.
Dilleri de
güzel
şeylerin
kendilerinde olduğunu
yalan yere söyler
durur.
Şüphesiz
cehennem onlarındır. Ve
onlar,
gerçekten
aşırı gidenlerdir.

Allah´a
andolsun
ki; senden önceki ümmetlere
de elçiler
gönderdik. Şeytan onlara
yaptıklarını güzel
gösterdi.
Bugün de
onların
dostu
odur. Ve
onlar için
elim bir
azab vardır.

Sana kitabı; sırf
ihtilafa
düştükleri
şeyleri
onlara
açıklaman için
ve inananlar
topluluğuna hidayet ve
rahmet
olmak
üzere indirdik.
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َّ = َوAllah =أ َ ْنزَ َلindirdi
ُاّٰلل
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
=فَأ َ ْحيَاdiriltti =بِ ِهonunla
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ=بَ ْعدsonra
= َم ْوتِ َهاölümünden = ِإ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك,,= ِفيbunda vardır ً= َْل َيةibret
= ِلقَ ْومbir millet için َ=يَ ْس َمعُونişiten

Allah gökten su indirerek, onunla yeri, ölümünden
sonra diriltti.
Gerçekleri
işitebilecek
kulakları
olanlar için
bunda ibret
dersi vardır.

Gökten su
indirip onunla, kuruyup
katılaştıktan
sonra toprağa yeniden
hayat veren
Allah'tır.
Şüphesiz bu
olguda dinlemeye niyetli olanlar için
bir ders vardır.

= َو ِإ َّنve şüphesiz =لَ ُك ْمsizin için
 ْاْل َ ْن َع ِام..=فِيhayvanlarda da
ً =لَ ِعب َْرةibret vardır
=نُ ْس ِقي ُك ْمsize içiriyoruz
ُ ُب..فِي..= ِم َّماonların karınlarından
طونِ ِه
 َبي ِْن..= ِم ْنarasından =فَ ْرثfışkı
= َودَمile kan =لَبَنًاsüt صا
ً =خَا ِلhalis
َّ = ِللiçenler için
سائِغًا
َ =lezzetli َاربِين
ِ ش

Sizin için
süt hayvanlarında da
ibret dersi
vardır. Onların karınlarındaki
(bağırsaklarındaki) posa ile kan
arasından
size halis ve
tatlı içimli
bir besin
kaynağı
olan sütü
içiririz.

Ve muhakkak ki, sizin
için (sağmal)
hayvanlarda
da (çıkarılacak) bir ders
vardır: hayvanın karnında, (bedeninden)
atılacak artıklarla kan
arasından
(salgılanan)
ve içenlere
lezzet ve ferahlık veren
katıksız süt
içiriyoruz size.
Ve hurma
ağaçlarının
ve asmaların
ürününden
hem sarhoş
edici içkiler,
hem de güzel, temiz rızıklar elde
edersiniz: işte bunda da,
aklını kullanan kimseler
için bir ders
vardır!
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Hurma
ت
ِ ثَ َم َرا,,= َو ِم ْنmeyvalarından
ağaçlarının
meyvaları
َّ
=الن ِخي ِلhurma ağaçlarının
ile üzümlerden içki ve
ب
ِ = َو ْاْل َ ْعنَاve üzümlerden
yararlı besin
َ=تَت َّ ِخذُونelde edersiniz ُ= ِم ْنهonlardan elde edersiniz. Düşüس َك ًرا
َ =sarhoşluk = َو ِر ْزقًاve rızık nenler için
bunda ibret
سنًا
َ = َحgüzel =إِ َّنşüphesiz
dersi vardır.
ٰ
ً
ذَ ِل َك,,=فِيbunda = َْليَةibret vardır
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَ ْع ِقلُونaklını kullanan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوأ َ ْو َح ٰىşöyle vahyetti = َرب َُّكRabbin
النَّ ْح ِل..=إِلَىbal arısına
ات َّ ِخذِي..=أ َ ِنedin
 ْال ِج َبا ِل.. َ= ِمنdağlardan =بُيُوتًاevler
َّ ال.. َ= َو ِمنağaçlardan
ش َج ِر
ُ يَ ْع ِر..= َو ِم َّماve kurdukları çardakla
َشون
..

..

..

..

..

Rabbin bal
arısına ilham etti ki;
«Dağ oyuklarında,
ağaç kovuklarında ve
asma yaprakları arasında petek
ör.»

Ve bir de,
Rabbinin arıya: Dağlarda,
ağaçlarda ve
(insanların)
hazırladıkları
kovanlarda
kendine yuva
edin diye
vahyetti(ğini)

rdan
16.
69

İbn Kesir

Allah;
gökten su
indirir de
onunla
yeryüzünü öldükten sonra
tekrar diriltir. Muhakkak ki
bunda,
dinleyen
topluluklar için
ayet vardır.
Sizin için
hayvanlarda da
ibret vardır. Onların karınlarındaki
fışkı ile
kan arasından;
size,
içenlerin
boğazından kolaylıkla
geçen
dupduru
bir süt içiririz.
Hurma
ağaçlarının meyvelerinden ve
üzümlerden; şerbet, şıra
ve güzel
rızık elde
edersiniz.
Akleden
bir kavim
için bunda bir
ayet vardır.
Ve Rabbın bal
arısına
vahyetti
ki: Dağlarda,
ağaçlarda
ve hazırlanmış
kovanlarda yuva
edin.

Sonra her ve (ona) son- Sonra her
=ث ُ َّمsonra = ُك ِليye
meyvadan ra her türlü tür ürünye, Rabbi- üründen ye; den ye.
 ُك ِل,,= ِم ْنher çeşit
nin önüne ve Rabbinin Sonra da
َّ
açtığı bütün senin için
Rabbının
ت
ِ =الث َم َراmeyvalardan
yolları aş.» öngördüğü işlemen
=فَا ْسلُ ِكيyürü سبُ َل
Arının kar- yolları mutlak için gösُ =yollarında
nından de- bir boyun
terdiği
= َر ِب ِكRabbinin =ذُلُ ًَلboyun eğerek ğişik renkli eğmişlikle iz- yoldan
ve insanlar le (diye bu- yürü. Ka= َي ْخ ُر ُجçıkar
için şifa
yurduğunu rınlarınkaynağı
düşünün!)
dan inُ ُب,,= ِم ْنonun karınlarından
طو ِن َها
olan bir içe- (İşte bunun sanlara
(bal) çı- içindir ki,) on- şifa olan,
=ش ََرابbir içecek = ُم ْخت َ ِلفçeşit çeşit cek
kar. Bu
ların karınla- renkleri
olayda dü- rından, için- çeşit çeşit
ُ=أ َ ْل َوانُهrenkleri =فِي ِهonda vardır
şünen kim- de insan
bir içecek
َّ
َ
seler
için
ibsağlığına
yaçıkar.
= ِشفاءşifa اس
ِ = ِللنinsanlara
ret dersi
rayışlı unsur- Bunda
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır vardır.
lar bulunan düşünen
değişik renk- bir kavim
ً= َْل َيةibret = ِلقَ ْومbir millet için
leriçin şüpde/tadlarda
hesiz bir
َ= َيت َ َف َّك ُرونdüşünen
bir sıvı çıkar. ayet var,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َّ = َوAllah = َخلَقَ ُك ْمsizi yarattı
ُاّٰلل
=ث ُ َّمsonra = َيت َ َوفَّا ُك ْمöldürür
= َو ِم ْن ُك ْمiçinizden = َم ْنkimi de
ُّ=ي َُردitilir أ َ ْرذَ ِل..= ِإلَ ٰىen reziline
= ْالعُ ُم ِرömrün = ِل َك ْيdiye
 َي ْعلَ َم..= َلhiçbir şeyi bilmez olsun
َ =biraz
َ=بَ ْعدsonra = ِع ْلمbilgiden ش ْيئًا
= ِإ َّنdoğrusu َاّٰلل
َّ =Allah ع ِليم
َ =bilendir
=قَدِيرkadirdir
..

..

..

..

..
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َّ َ=فüstün kıldı
َّ = َوAllah ض َل
ُاّٰلل
ض ُك ْم
َ =بَ ْعkiminizi
بَ ْعض,,علَ ٰى
َ =kiminizden
ق
ِ ,,= ِفيrızıkta
ِ الر ْز
ضلُوا
ِ ُف,, َالَّذِين,,=فَ َماüstün kılınanlar
=بِ َرادِيverip de
= ِر ْزقِ ِه ْمkendi rızıklarını
ْ  َملَ َك,, َما,,علَ ٰى
ت
َ =altında bulunanlara
=أ َ ْي َمانُ ُه ْمellerinin =فَ ُه ْمonlar
=فِي ِهonda س َواء
َ =eşit olmuyorlar
ِ َّ =Allah’ın
=أَفَ ِب ِن ْع َم ِةnimetini mi? اّٰلل
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Allah sizi
yarattı, sonra canınızı
alır; kiminizin ömrü en
rezil, en
güçsüz yaşlara kadar
uzatılır da
adam vaktiyle bildiklerinin hiçbirini bilmez
olur. Hiç
şüphesiz Allah her şeyi
bilir ve her
şeyi yapabilir.
Allah rızık
alanında bir
bölümünüzü
diğerlerinizden üstün
kıldı. Üstün
konumdakiler rızıklarını, buyrukları altındaki
yoksullarla
paylaşmıyorlar ki,
herkes eşit
geçim düzeyine kavuşsun.
Acaba Allah´ın nimetlerini in-

Şüphesiz
bunda da,
düşünen
kimseler için
mutlaka bir
ders vardır!
Ve sizi Allah
yarattı, günü
gelince de
öldürecek; ve
içinizden kimileri, ömrün
o en düşkün
çağına, (insanın) bildiği
şeyi de bilmez olduğu
yaşa kadar
alıkonulurlar.
Gerçek şu ki
Allah, her
zaman kudretli olan yegane ilim sahibidir!
Rızık konusunda, kiminize kiminizden fazla veren Allah'tır:
hal böyleyken, kendisine fazla verilmiş olanlar,
rızıklarını -bu
bakımdan
aralarında
eşitlik olsun
diye- sağ ellerinin malik
olduğu kimselerle paylaşmakta isteksiz davranıyorlar. Pe-

dır.

Allah sizi
yaratmıştır, sonra
da öldürecektir.
İçinizden
bir kısmı
ömrünün
en fena
zamanına
ulaştırılır
ki bilirken
bilmez
olur. Muhakkak
Allah
Alim´dir,
Kadir´dir.
Allah; rızık hususunda
kiminizi
kiminizden üstün
kıldı. Üstün kılınanlar
buyrukları
altında
bulunanların rızıklarını
vermezler. Halbuki bunda hepsi
eşittir.
Yoksa Al-
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kar mı edi- ki, (böyle
yorsunuz? yapmakla)
Allah'ın nimetini (bile
bile) inkara
mı kalkışıyorlar?
Allah size Size kendi
=Allah
=yarattı
=size
kendi türü- cinsinizden
nüzden eş- eşler takdir
..
=kendi nefislerinizden
ler sundu; eden; eşleribu eşleri- nizden de si=eşler
=ve yarattı
nizden size ze çocuklar,
=size
..
=eşlerinizden çocuklar, to- torunlar verunlar verdi, ren; ve sizi(n
=oğullar
=ve torunlar
size temiz hepinizi) terızıklar ba- miz ve hoş
=ve sizi besledi
ğışladı. Du- şeylerle rızıkrum böyley- landıran Al..
=güzel rızıklarla
ken, onlar lah'tır. Hal
batıla inanıp böyleyken,
=batıla hala mı?
Allah´ın ni- insanlar kalmetlerini
kıp yine de
=inanıp da
inkâr mı
asılsız, boş
ediyorlar? şeylere ina=nimetine
=Allah’ın
nıp, Allah'ın
..
=nankörlük ediyorlar
nimetine karşı nankörlük
mü yapacaklar?

َ=يَ ْج َحد ُونinkâr ediyorlar

lah´ın nimetini bile bile inkar mı
ediyorlar?

َج َع َل
لَ ُك ْم
َّ َو
ُاّٰلل
ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم
أ َ ْز َوا ًجا
َو َج َع َل
لَ ُك ْم
اج ُك ْم
ِ ِم ْن أ َ ْز َو
ً َو َحفَدَة
ََبنِين
َو َرزَ قَ ُك ْم
َّ َِمن
ت
ِ الطيِبَا
اط ِل
ِ َأَفَ ِب ْالب
َيُؤْ ِمنُون
ِ َّ
ت
اّٰلل
ِ َو ِبنِ ْع َم
َُه ْم يَ ْكفُ ُرون

Allah sizin için
kendinizden eşler
yarattı.
Eşlerinizden de
sizin için
oğullar,
torunlar
varetti.
Temiz
şeylerden
size rızık
verdi.
Böyleyken batıla
inanıyorlar da Allah´ın nimetine
nankörlük
mü ediyorlar?
Onlar; Allah´ı bırakarak,
göklerden
ve yerden
kendilerine verecek rızıkları olmayan, olsa
bile veremeyen
şeylere
mi tapınıyorlar?
Allah´a
benzerler
koşmaya
kalkmayın. Şüphesiz Allah bilir,
siz bilmezsiniz.

,,
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َ= َو َي ْعبُدُونtapıyorlar
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
ُيَ ْم ِلك,, َل,,= َماveremeyecek
=لَ ُه ْمkendileri için = ِر ْزقًاhiçbir rızık
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,, َ= ِمنgöklerden
ض
َ =şeylere
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerden ش ْيئًا
َيَ ْستَ ِطيعُون,,= َو َلve bunu asla yapama
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

yacak olan

Onlar Allah´ı bırakıp
kendilerine
göklerden
ya da yerden hiçbir
rızık veremeyen buna asla gücü yetmeyen düzmece ilahlara
taparlar.

Allah'ı bırakıp, onlar için
göklerden
veya yerden
herhangi bir
rızık sağlayamayan ve
zaten buna
gücü de olmayan şeylere mi tapınıp
duracaklar?

Allah´a
benzerler
yakıştırmaya kalkışmayınız.
Çünkü Allah
bilir, siz bilmezsiniz.

Öyleyse, sakın Allah'la
(başkaları
arasında)
herhangi bir
benzerlik
kurmaya
kalkmayın!
Çünkü, Allah
(her şeyin
aslını) biliyor,
ama siz bilmiyorsunuz.
Allah (işte size iki insan)
örneği veriyor: (biri)
hiçbir şeye
gücü yetmeyen, başkasına bağımlı
bir köle; (diğeri de) kendisine katımızdan (bir
armağan olarak) güzel bir
rızık bahşettiğimiz (özgür) bir insan
ki, o rızıktan
gizli açık
(gönlünce,
doğru yolda)
harcamalar
yapıyor. İmdi, (düşünün), bu iki
insan hiç bir
tutulabilir mi?
Bütün övgüler Allah'a
yakışır: ama
onların çoğu
bunu bilmezler.
Ve yine Allah
(size başka)
iki insan örneği veriyor:
Onlardan biri, hiçbir iş
elinden gelmeyen bir
dilsiz ki,
efendisinin
sırtında gerçek bir yük;
öyle ki, beriki
onu hangi işe
koşsa olumlu
bir sonuç
alamıyor.
Peki, işte
böyle biri,
doğru ve
hakça olanın
yapılmasını
emreden ve
kendisi de
dosdoğru bir
yolda yürüyen (bilge
bir) kimseyle
hiç bir tutulabilir mi?

,,
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تَض ِْربُوا..=فَ ََلbenzetmeler yapmayın
ِ= ِ َّّٰللAllah’a = ْاْل َ ْمثَا َلmeseller
=إِ َّنçünkü َاّٰلل
َّ =Allah =يَ ْعلَ ُمbilir
= َوأ َ ْنت ُ ْمsiz ise َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmezsiniz
..

..

..
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Allah, özب
َّ =Allah
َ =misal verir ُاّٰلل
َ ض َر
gürlüğünden yoksun,
ً= َمثََلmisaliyle ع ْبدًا
َ =bir köle
hiçbir şey
yapmaya
= َم ْملُو ًكاbaşkasının malı olan
gücü yet َي ْقد ُِر,,= َلgücü yetmeyen
meyen, bir
köle ile
ش ْيء
َ ,,علَ ٰى
َ =hiçbir şeye
kendisine
bağışladı= َو َم ْنve kimseyi
ğımız güzel
nimetlerin
ْ
ُ= َرزَ قنَاهrızıklandırdığımız
bir bölümünü başkala= ِمنَّاkatımızdan = ِر ْزقًاrızık ile
rına veren
size
ْ
ًسنا
َ
ُ
َ = َحgüzel يُن ِفق,,=ف ُه َوinfak edeni kimseyi
örnek veriyor. Hiç
ُ= ِم ْنهondan = ِس ًّراgizli
bunlar bir
= َو َج ْه ًراve açık
olur mu? Allah´a hamَ َي ْست َ ُوون,,=ه َْلhiç bunlar bir olurlar mı? dolsun ki,
ِ َّ ِ =Allah’adır =بَ ْلfakat gerçek
ُ = ْال َح ْمدHamd ّٰلل
meydana
çıktı. Fakat
َ
=أ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
onların çoğu bunu
َ َي ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler
bilmez.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ب
َّ =Allah
َ = َوve misal verir ُاّٰلل
َ ض َر
= َمث َ ًَلmisaliyle
= َر ُجلَي ِْنşu iki adamı da
=أ َ َحد ُ ُه َماbirisi =أ َ ْب َك ُمdilsizdir
يَ ْقد ُِر..= َلgücü yetmez
ش ْيء
َ ..علَ ٰى
َ =hiçbir şeye = َو ُه َوve o
= َكلbir yüktür علَ ٰى
َ =üzerine
ُ= َم ْو َلهefendisinin =أ َ ْينَ َماnereye
ُ=ي َُو ِج ْههonu gönderse
ت
ِ ْ يَأ..= َلgetirmez =بِ َخيْرbir hayır
يَ ْست َ ِوي..=ه َْلgibi olur mu?
= ُه َوbu (adam) = َو َم ْنkimse
= َيأ ْ ُم ُرemreden = ِب ْال َع ْد ِلadaleti
= َو ُه َوbu (adam)
ص َراط
ِ ..علَ ٰى
َ =yolda giden
= ُم ْست َ ِقيمdoğru

Allah bir de
şu iki adamı
örnek verir:
Adamlardan
biri dilsizdir,
hiçbirşey
yapamaz
efendisine
yüktür,
gönderildiği
hiçbir yerden başarı
ile dönmez.
Şimdi bu
adam hiç
doğru yolda
olan ve
adalete uygun emirler
veren bir
kimse ile bir
olur mu?

ِ َّ ِ = َوAllah’a aittir ْب
َ =gaybı
ّٰلل
ُ غي
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin أ َ ْم ُر,,= َو َماişi
ع ِة
َّ =الsaatin (kıyametin) = ِإ َّلancak
َ سا
ح
ِ = َكلَ ْمaçıp yumma gibi
ص ِر
َ َ= ْالبbir göz =أ َ ْوyahut
ب
ُ أ َ ْق َر,,= ُه َوdaha yakın(kısa)dır

Göklere ve
yere ilişkin
bilinmezlerin bilgisi Allah´ın tekelindedir. Kıyamet olayı,
yakınlığı
bakımından
bir göz
kırpması gibidir ya da
bundan bile

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..
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Ve (bilin ki)
göklerin ve
yerin bilinmeyen gerçekleri (yalnızca) Allah'a
aittir. Ve o
Son Saat'in
gelip çatması
ancak bir göz
kırpması kadar yahut
bundan da

Allah, size bir misal verir:
Başkasının malı
olan ve
hiç bir
şeye gücü yetmeyen bir
köle ile
tarafımızdan güzel
bir rızka
nail olup
gizli veya
açık infak
eden; hiç
bir olur
mu?
Hamd, Allah´a
mahsustur. Fakat
onların
çoğu bilmezler.

Allah; iki
kişiyi de
misal veriyor: Biri
hiç bir
şeye gücü yetmez bir
dilsizdir
ki, efendisine
yüktür.
Nereye
gönderse
bir hayır
getirmez.
Bununla;
doğru
yolda
olup adaletle emreden bir
olur mu
hiç?

Göklerin
ve yerin
gaybı Allah´ındır.
Saat hadisesi ise
ancak bir
göz kırpma gibi
veya daha yakındır. Şüphesiz ki
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= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرgücü yetendir

daha yakındır. Hiç
şüphesiz,
Allah´ın gücü her şeye
yeter.

,,

,,
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َّ = َوAllah =أ َ ْخ َر َج ُك ْمsizi çıkardı
ُاّٰلل
ُ ُب..= ِم ْنkarınlarından
ون
ِ ط
=أ ُ َّم َهاتِ ُك ْمannelerinizin
َت َ ْعلَ ُمون..= َلbilmezken
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey = َو َج َع َلve verdi
=لَ ُك ُمsize س ْم َع
َّ =الişitme
ار
َ ص
َ = َو ْاْل َ ْبgözler
َ= َو ْاْل َ ْفئِدَةve gönüller =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz
..

..

..

..

..
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Allah sizi,
hiçbir şey
bilmez halde, analarınızın karınlarından çıkardı, size
kendisine
şükredesiniz diye
işitme duyusu, gözler
ve kalpler
verdi.

kısa (bir an
içinde) olup
bitecektir.
Çünkü, şüphe yok, Allah'ın her şeye gücü yeter.
Ve sizi analarınızın karnından, hiçbir şey bilmez bir halde çıkarıp size, şükredesiniz diye
işitme duyusu, görme
duyusu,
duyma, düşünme yetisi
bahşeden Allah'tır.

İbn Kesir

Allah; her
şeye Kadir´dir

Sizi, annelerinizin karnından
Allah çıkardı. Hiç
bir şey
bilmezdiniz. Ve
size kulaklar,
gözler ve
gönüller
verdi ki
şükredesiniz.

Onlar gök Peki, (hakkı Göğün
يَ َر ْوا,,=أَلَ ْمbakmadılar mı?
boşluğunda, inkar eden- boşlusüzülen
ler), göğün ğunda;
َّ ,,= ِإلَىkuşlara
الطي ِْر
kuşları
ortasında,
Allah´ın
görmüyorlar
boşlukta,
(Alَّ
سخ َرات
َ = ُمO’nun emrine boyun eğdirilm mı? Onları lah'ın yarattı- buyruğuna boyun
dengede tu- ğı yasalara eğerek
iş و
ج
َِ ,,=فِيboşluğunda
tan Aluyarak) uçup uçan kuşاء
َّ =الgöğün
ِ س َم
lah´dan
duran kuşla- lara bakbaşkası de- ra bakıp dü- mıyorlar
ي ُْم ِس ُك ُه َّن,,= َماonları tutan yoktur
ğildir. Bu
şünmüyorlar mı? Onlaolayda
hiç? El- rı Al=إِ َّلbaşka ُاّٰلل
َّ =Allah’tan =إِ َّنşüphesiz mü´minler mı
bette, Allah´tan
ٰ
için
birçok
lah'tan
başka
ذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْليَاتayetler ibret dersle- kimse yok, başka
kimse
= ِلقَ ْومbir kavim için َ=يُؤْ ِمنُونinanan ri vardır. onları yuka- tutmaz.
,,
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Allah, evleَّ = َوAllah = َج َع َلyaptı
ُاّٰلل
rinizi size
=لَ ُك ْمsizin için بُيُو ِت ُك ْم..= ِم ْنevlerinizi barınak
yaptı. Süt
ًس َكنا
َ =oturma yeri = َو َج َع َلve yaptı hayvanlarından ge=لَ ُك ْمsizin için  ُجلُو ِد..= ِم ْنderilerinden rek geziye
çıktığınız ve
= ْاْل َ ْن َع ِامhayvan =بُيُوتًاevler
gerekse
=ت َ ْستَ ِخفُّونَ َهاkolayca kullanacağınız hafif beldelerinizde oturduğunuz
َ =göç
=يَ ْو َمgününüzde ظ ْع ِن ُك ْم
günlerde
ta= َو َي ْو َمve gününüzde = ِإقَا َمتِ ُك ْمikamet kolayca
şıyabileceğiniz çadırص َوا ِف َها
ْ َ أ..= َو ِم ْنve yünlerinden
lar yaptı. Bu
hayvanların
ارهَا
ِ َ= َوأ َ ْوبve yapağılarından
yünlerinden,
َ
ْ
ارهَا
ع
ش
أ
و
=ve
kıllarından
tüylerinden
ِ َ َ
ve kılların=أَثَاثًاgiyilecek, döşenecek eşya
dan yaşama
sürenizin biعا
ً = َو َمتَاve geçimlik
timine kadar
yararlanabiَ
 ِحين..=إِل ٰىbir süreye kadar
leceğiniz
..
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çeşitli giyim
ve kullanım
eşyası
yapmanızı
sağladı.
Allah, yarat=Allah
=yaptı
tıklarından
size gölge=sizin için
ler sağladı;
dağlarda
,,
=yarattıklarından
sığınacağı=gölgeler
=ve var etti
nız mağaralar varetti;
=sizin için
,,
=dağlarda size sıcaktan koruyu=oturulacak barınaklar
cu elbiseler
ile düşman=ve var eyledi
=sizin için
larınızın
=elbiseler
=sizi koruyan darbelerinden koruyucu zırhlar
=sıcaktan
sağladı.
Böylece si=ve elbiseler
ze yönelik
=sizi koruyan
=savaşta
nimetlerini
tamama er=böyle
=tamamlıyor
diriyor ki,
ola ki buy=nimetini
=size
ruklarına
uyasınız.
=umulur ki siz

َج َع َل
َّ َو
ُاّٰلل
لَ ُك ْم
َِم َّما َخلَق
ِظ ََل ًل
َو َج َع َل
لَ ُك ْم
ِمنَ ْال ِج َبا ِل
أ َ ْكنَانًا
َو َجعَ َل
لَ ُك ْم
س َرا ِبي َل
ت َ ِقي ُك ُم
َ
ْال َح َّر
س َرابِي َل
َ َو
ت َ ِقي ُك ْم
س ُك ْم
َ ْ بَأ
َك ٰذَ ِل َك
يُتِ ُّم
ُِن ْع َمتَه
علَ ْي ُك ْم
َ
لَعَلَّ ُك ْم
َ=ت ُ ْس ِل ُمونteslim (Müslüman) olursunuz
,,
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onlar
=فَإ ِ ْنeğer yine =ت َ َولَّ ْواyüz çevirirlerse Eğer
sana sırt
=فَإِنَّ َماartık علَي َْك
َ =senin üzerine düşen çevirirlerse
senin göreُ= ْالبَ ََلغduyurmaktır
vin, buyruklarımızı onُ = ْال ُم ِبaçık bir şekilde
ين
lara açıkça
..
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duyurmaktan ibarettir.
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َ=يَ ْع ِرفُونbilirler ت
َ =نِ ْع َمnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =ث ُ َّمsonra da
=يُ ْن ِك ُرو َن َهاbunu inkâr ederler
= َوأ َ ْكثَ ُر ُه ُمve çokları da
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Onlar Allah´ın nimetlerini
hem bilirler,
hem de
sonra onları
inkâr ederler, onların
çoğu kâfir-

rıda tutan.
Şüphesiz
bunda inanmaya eğilim
duyanlar için
çıkarılacak
dersler var!
Ve size, dinlenme yeri
olarak kendinize ev
(yapma imkan ve yeteneğini) veren; size,
hayvanların
derilerinden,
konup göçerken kolayca taşıyabileceğiniz
barınaklar;
(kaba) yünlerinden, ince
yumuşak
yünlerinden
ve kıllarından
dayanıklı ev
eşyası ve
daha kısa
süreli kullanımlar için
başka eşyalar (yapma
imkan ve becerisini) bahşeden de Allah'tır.
Ve yarattığı
bütün öteki
şeyler arasında, size
(çeşit çeşit)
gölgelikler,
sığınaklar
ayıran; dağlarda gizlenme, saklanma yerleri
bahşeden ve
sizi sıcağa
(ve soğuğa)
karşı koruyacak elbiseler;
(karşılıklı)
saldırılarınıza karşı koruyacak (savaş) giysileri
(yapma imkan ve becerisini) veren
(de) Allah'tır.
O size bahşettiği nimeti
işte böyle her
yönden tam
tutmaktadır
ki belki O'na
boyun eğer
de kurtulursunuz.
Fakat, (ey
Peygamber,
eğer senden)
yüz çevirirlerse, unutma ki, senin
görevin sadece, (sana
vahyolunan)
mesajı açıkça duyurmaktan ibarettir.
Aslında Allah'ın nimetinin pekala
farkındalar
ama, yine de
onu tanıyıp
doğrulamaya
yanaşmıyorlar; çünkü

İnanan bir
kavim için
muhakkak ki
bunda
ayetler
vardır.
Allah evlerinizi sizin için bir
huzur ve
sükun yeri yaptı ve
size hayvan derilerinden;
gerek göç
gününde
gerek
konduğunuz günde hafifçe
taşıyacağınız evler; yünlerinden,
yapağılarından,
kıllarından bir
zamana
kadar giyimlik,
döşemelik ve ticaret kumaşı verdi.
Allah; yaratıklarından sizin
için gölgeler
yapmış,
dağlarda
sığınacağınız barınaklar
var etmiş,
sizi sıcaktan koruyacak elbiseler,
harbde
muhafaza
edecek
zırhlar
vermiştir.
Müslüman olasınız diye, size
olan nimetini işte böylece tamamlamıştır.

Eğer yüz
çevirirlerse; sana
düşen,
ancak
açıkça
tebliğdir.

Allah´ın
nimetini
hem bilirler, hem
de inkar
ederler.
Zaten onların çoğu
kafirdirler.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ= ْال َكافِ ُرونinkâr ederler

dir.

ُ =نَ ْب َعgetirdiğimiz
= َو َي ْو َمgün ث
 ُك ِل..= ِم ْنher =أ ُ َّمةümmetten
ش ِهيدًا
َ =bir şahid =ث ُ َّمartık
يُؤْ ذَ ُن..= َلizin verilmez
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenlere
َيُ ْست َ ْعتَبُون.. ُه ْم..= َو َلve özür dilemeleri

O gün her
ümmetten
bir tanık
karşımıza
getiririz.
Ondan sonra artık
kâfirlere ne
itiraz izni
verilir ve ne
de Rabblerinden özür
dilemeleri
istenir.
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= َو ِإذَاzaman = َرأَىgördükleri
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler
ظلَ ُموا
اب
َ َ= ْالعَذazabı
ف
ُ َّيُ َخف,,=فَ ََلartık hafifletilmez
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
َ يُ ْن,, ُه ْم,,= َو َلve onlara fırsat da v
َظ ُرون
,,

,,

,,

,,

,,

Zalimler,
azapla yüzyüze geldiklerinde, artık ne azapları hafifletilir ve ne de
kendilerine
mühlet verilir.

,,

erilmez
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= َوإِذَاzaman = َرأَىgördükleri
أ َ ْش َر ُكوا.. َ=الَّذِينortak koşanlar
ُ =ortak koştuklarını
ش َر َكا َء ُه ْم
=قَالُواderler = َربَّنَاRabbimiz
ُ =ortaklarımız
= ٰ َهؤ َُل ِءişte ش َر َكا ُؤنَا
عو
ُ نَ ْد.. ُكنَّا.. َ=الَّذِينtaptığımız
د ُونِ َك..= ِم ْنsenden başka
=فَأ َ ْلقَ ْواsöz atarlar =إِلَ ْي ِه ُمonlara
= ْالقَ ْو َلşu sözle =إِنَّ ُك ْمsiz
َ=لَ َكا ِذبُونtamamen yalancılarsınız

Allah´a ortak koşanlar, koştukları ortakları
gördüklerinde «Ey
Rabbimiz,
seni bırakıp
kendilerine
yalvardığımız ortaklar
bunlardı»
derler. Koşulan ortaklar ise onlara «Sizler
kesinlikle
yalancısınız» diye
hemen cevap yetiştirirler.

= َوأ َ ْلقَ ْواolmuşlardır ِاّٰلل
َّ ,,=إِلَىAllah’a
=يَ ْو َمئِذo gün سلَ َم
َّ =الteslim
ض َّل
َ = َوve sapıp gitmiştir
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden = َماşeyler
َيَ ْفت َ ُرون,,= َكانُواuydurup durdukları

O gün müşrikler, çaresizlik içinde
Allah´a teslim oluverirler ve uydurma ilahları tarafından yüzüstü
bırakılırlar.

 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
صدُّوا
َ = َوve engel olanlar
ِ َّ =Allah’ın
س ِبي ِل
َ =yoluna اّٰلل
َ ..ع ْن
= ِز ْدنَا ُه ْمkatarız عذَابًا
َ =azab
َ=فَ ْوقüstüne ب
ِ = ْالعَذَاazaplarının
= ِب َماdolayı
َيُ ْف ِسد ُون..= َكانُواbozgunculuklarından

Onlar ki,
kâfir oldular
ve başkalarını da Allah
yolundan
alıkoydular,
onların
azaplarını
katlayarak
arttırırız.

ُ =نَ ْب َعgetireceğimiz
= َو َي ْو َمgün ث
=فِيiçinde = ُك ِلher =أ ُ َّمةümmet
ش ِهيدًا
َ =bir şahid علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,= ِم ْنkendi aralarından
= َو ِجئْنَاgetireceğiz = ِب َكseni de
ش ِهيدًا
َ =şahid علَ ٰى
َ =üzerine
= ٰ َهؤ َُل ِءbunların = َون ََّز ْلنَاindirdik
علَي َْك
َ =sana اب
َ َ = ْال ِكتbu Kitabı
=تِ ْبيَانًاaçıklayan ش ْيء
َ ,,= ِل ُك ِلher şeyi
= َو ُهدًىve yol gösterici olarak
ً= َو َر ْح َمةve rahmet olarak
= َوبُ ْش َر ٰىve müjde olarak
َ= ِل ْل ُم ْس ِل ِمينMüslümanlara

Her ümmetin aleyhinde kendilerinden bir
şahit göstereceğimiz
günde seni
de onların
aleyhinde
şahit tutarız.
Sana bu kitabı her şeyi
açıklayan
bir bilge, bir
doğru yol
rehberi, bir
rahmet
kaynağı ve
müslümanlara yönelik
bir müjde
olarak indirdik.
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onların çoğu
onmaz biçimde küfre
batmış bulunuyor.
Ama Biz gün
gelecek her
ümmetten bir
tanık çıkaracağız: o Gün,
hakkı inkara
şartlanmış
olanlardan
(bilgisizlik gibi) bir mazeret kabul
edilmeyecek,
af dilemeleri
de asla kale
alınmayacaktır.
Ve kötülüğe,
haksızlığa
şartlanmış
olanlar (o
gün kendilerini bekleyen)
azabı karşılarında bulduklarında, o
azabın kendileri için
(hiçbir mazeretle) hafifletilmeye(ceğini) ve
kendilerine
artık zaman
da verilmeyeceğini
(hemen anlayacaklar).
Ve Allah'tan
başkalarına
tanrılık yakıştıranlar, (Hesap Günü)
bu tanrı yerine koydukları
(düzmece)
varlıkları karşılarında
bulduklarında, Ey Rabbimiz! diyecekler, (Evet)
bunlar bizim
sana ortak
tanrılar olarak gördüğümüz ve
seni bırakıp
kendilerine
yalvarıp yakardığımız
varlıklardır!
Bunun üzerine (o varlıklar, onların
hak ettikleri)
sözü yüzlerine çarparlar:
Sizler (bu
konuda birbirine) düpedüz yalan
söyleyen
kimselerdiniz!
Ve (işte bu
günahı işlemiş olan
kimseler) o
Gün (iş işten
geçtikten
sonra) Allah'a teslimiyetlerini bildirirler; ve uydurdukları
(düzmece
tanrılar) da
yüzüstü bırakır onları.
Hakkı inkara
kalkışan ve
başkalarını
Allah'ın yolundan çeviren kimselerin üzerine,
çıkardıkları
bozgunculuktan ötürü,
azap üstüne
azap yığacağız.
Ve gün gelecek her toplum içinden
kendi aleyhlerine bir şahit çıkaracağız. Ve seni
de (ey Peygamber, mesajının ulaşabileceği)
kimseler üzerinde şahit
kıldık; nitekim sana
adım adım
her şeyi olduğu gibi
açıklayan, bir
doğru yol bilgisi, bir rahmet ve Allah'a yürekten boyun
eğenlere
müjde olarak
bu ilahi kelamı indirdik.

İbn Kesir

Her ümmetten birer şahit
göndereceğimiz
gün; inkar
edenlere
itiraz için
izin verilmez,
özürleri
de dinlenmez.

O zalimler azabı
görünce;
onlardan
ne hafifletilir, ne de
mühlet
verilir.

Allah´a
şirk koşanlar;
şirk koştuklarını
gördüklerinde derler ki:
Rabbımız; işte
şunlar,
seni bırakıp da
kendilerine yalvardığımız şeriklerimizdir.
Bunlar da
onlara:
Doğrusu
siz yalancılarsınız,
diyerek
söz atarlar.

O gün Allah´a arzı teslimiyet ederler. Uydurdukları
şeyler onlardan
uzaklaşıp
gitmiştir.

Küfredip
de Allah
yolundan
alıkoyanlara; bozgunculuk
yaptıklarından
dolayı
azab üstüne azabı artırdık.
Her ümmette bir
kişiyi
aleyhlerine şahid
gönderdiğimiz
gün; seni
de onların
üzerine
tastamam
şahid olarak getirdik. Sana;
her şeyi
açıklayan, hidayet ve
rahmet,
müslümanlara
da bir
müjde
olan kitabı indirdik.

Kelime Meali
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= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
= َيأ ْ ُم ُرemreder = ِب ْال َع ْد ِلadaleti
ان
َ اْل ْح
ِ ْ = َوve ihsanı
ِ س
اء
ِ َ = َو ِإيتve vermeyi
 ْالقُ ْر َب ٰى..=ذِيakrabaya
= َو َي ْن َه ٰىmeneder
َاء
ِ  ْالفَ ْحش..ع ِن
َ =edepsizlikten
= َو ْال ُم ْن َك ِرve fenalıktan
ِ = َو ْال َب ْغيve azgınlıktan
ُ =يَ ِعsize böyle öğüt verir
ظ ُك ْم
َتَذَ َّك ُرون..=لَ َعلَّ ُك ْمöğüt almanız için

Allah size
adaleti, iyiliği, akrabalara yardım
etmeyi emreder. Çirkin
davranışları
ve iğrençlikleri yasaklar. Sözünü
tutasınız diye O, size
öğüt verir.

= َوأ َ ْوفُواtam yerine getirin
ِ َّ =Allah’ın = ِإذَاzaman
= ِب َع ْه ِدahdini اّٰلل
عا َه ْدت ُ ْم
َ =andlaşma yaptığınız
ضوا
ُ ُت َ ْنق,,= َو َلbozmayın
َ= ْاْل َ ْي َمانyeminleri َ= َب ْعدsonra
=ت َ ْو ِكي ِدهَاpekiştirdikten = َوقَ ْدçünkü
= َجعَ ْلت ُ ُمyaptınız اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
ً = َك ِفkefil (şahid)
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize يَل
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah = َي ْعلَ ُمbilir
َت َ ْفعَلُون,,= َماyaptıklarınızı

Allah´a söz
verdiğinizde
verdiğiniz
sözü tutunuz. Pekiştirdiğiniz
yeminlerinizi bozmayınız. Çünkü
söylediklerinize Allah´ı şahit
tutmuş oluyorsunuz.
Hiç şüphesiz Allah,
yaptıklarınızı bilir.
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تَ ُكونُوا..= َو َلolmayın = َكالَّتِيgibi Taraflardan
biri diğerindaha
َ
ْ
َ
ْضت
َ =نَقçözen kadın =غَزل َهاipliğini den
kalabalık,
daha güçlüبَ ْع ِد..= ِم ْنsonra =قُ َّوةkuvvetli
dür diye
=أ َ ْن َكاثًاbüktükten
yeminlerinizi birbirinize
َ=تَت َّ ِخذُونbir vasıta yaparak
karşı hile
olarak
=أ َ ْي َمانَ ُك ْمyeminlerinizi =دَخ ًََلbozucu aracı
kullanmayıböylece
=بَ ْينَ ُك ْمaranızda َت َ ُكون..=أ َ ْنolduğu için nız,
eğirdiği yünü sağlam
=أ ُ َّمةbir topluluk أ َ ْر َب ٰى..ي
َ = ِهdaha çok iplik haline
getirdikten
أ ُ َّمة..= ِم ْنdiğer bir topluluktan
sonra tekrar
tel tel çözen
= ِإنَّ َماçünkü =يَ ْبلُو ُك ُمsizi dener
kadın gibi
َّ =Allah = ِب ِهbununla
olmayınız.
ُاّٰلل
Çünkü Allah
= َولَيُ َب ِين ََّنaçıklayacaktır =لَ ُك ْمsize
sizi bu yolla
sınavdan
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
geçirir. Kıyamet günü
 ُك ْنت ُ ْم..= َماşeyleri =فِي ِهhakkında
aranızdaki
anlaşmazlık
َ=ت َ ْخت َ ِلفُونayrılığa düştüğünüz
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konularını
size açıklayacaktır.

= َولَ ْوşayet =شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ َج َعلَ ُك ْمhepinizi yapardı ً=أ ُ َّمةümmet
ً احدَة
ِ = َوbir tek = َو ٰلَ ِك ْنfakat
ُض ُّل
ِ =يşaşırtır يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
= َو َي ْهدِيdoğru yola iletir
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
= َولَتُسْأَلُ َّنve siz mutlaka sorulacaksınız
ع َّما
َ =şeylerden
َت َ ْع َملُون,,= ُك ْنت ُ ْمyaptığınız

Allah dileseydi, hepinizi tek bir
ümmet yapardı. Fakat
O, dilediğini
saptırır, dilediğini de
doğru yola
iletir. Sizler
yaptığınız
işlerden kesinlikle sorguya çekileceksiniz.

تَت َّ ِخذُوا..= َو َلyapmayın
=أ َ ْي َمانَ ُك ْمyeminlerinizi
=دَخ ًََلbozan bir şey =بَ ْي َن ُك ْمaranızı
=فَت َ ِز َّلkayar =قَدَمayak َ= َب ْعدsonra
=ثُبُو ِت َهاsağlam bastıktan
= َوتَذُوقُواve tadarsınız
سو َء
ُّ =الkötülüğü = ِب َماdolayı
صدَ ْدت ُ ْم
َ =engel olduğunuzdan
ِ َّ =Allah’ın
سبِي ِل
َ =yoluna اّٰلل
َ ..ع ْن
= َولَ ُك ْمve sizin için vardır
عذَاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük

Yeminlerinizi birbirinize
karşı hile
aracı kullanmayınız.
Yoksa yere
sağlam basan ayaklarınız kayıyor
ve başkalarının Allah
yoluna girmelerine
engel olmanızın sonucu olarak
ızdırap çekersiniz, ayrıca ahirette
de büyük bir
azaba çarpılırsınız.

ت َ ْشت َ ُروا,,= َو َلsatmayın
ِ َّ =Allah’a
= ِب َع ْه ِدverdiğiniz sözü اّٰلل
ً =قَ ِلaz
=ث َ َمنًاbir paraya يَل
=إِنَّ َماşüphesiz َ= ِع ْندyanında olan
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın  َخيْر,,= ُه َوdaha hayırlıdır
=لَ ُك ْمsizin için = ِإ ْنeğer

Allah´a
vermiş olduğunuz
sözü birkaç
paraya
satmayınız.
Çünkü gerçeğin bilincindeyseniz, Allah´ın
katındaki
ödül sizin
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Gerçek şu ki,
Allah adaleti
ve iyilik yapmayı, yakınlara karşı
cömert olmayı emredip utanç verici ve arsızca olanı, akıl
ve sağduyuya aykırı olanı ve azgınlığı, taşkınlığı
yasaklıyor;
ve size (böyle tekrar tekrar) öğüt veriyor ki, böylece (bütün
bunları) belki
aklınızda tutarsınız.
Bir de, bir
sözleşme
yaparak bağlanma içine
girdiğinizde
Allah'la olan
sözleşmenize sadakat
gösterin; ve
yeminlerinizi,
iyi niyetinize
Allah'ı tanık
tutarak iyice
pekiştirdikten
sonra bozmayın;
unutmayın ki,
yaptığınız
her şeyi Allah mutlaka
biliyor.
Ve sakın
yeminlerinizi,
sırf içinizden
bir grubun
diğerinden
daha güçlü
olmasına dayanarak aranızda bir aldatma aracı
olarak ele
alıp da ipliğini iyice büküp berkittikten sonra
onu çözüp
koparan kadın gibi olmayın. Allah
bütün bunlarla sizi sadece sınavdan
geçiriyor ki,
üzerinde çekişip durduğunuz her
şeyi Kıyamet
Günü'nde
bütün açıklığıyla karşınıza koysun.

Çünkü, Allah
dileseydi
şüphesiz hepinizi bir tek
ümmet yapardı; ama
(sapmak) isteyeni saptırıp, (doğru
yola ulaşmak) isteyeni
de doğru yola yöneltiyor;
Ve şüphesiz,
yaptığınız
her şeyden
ötürü sorguya çekileceksiniz!
(Bunun içindir ki,) yeminlerinizi
aranızda bir
aldatma aracı olarak kullanmayın;
yoksa
ayağ(ınız),
sağlamca
basmış olduğunuz halde,
kayar ve
böylece Allah
yolundan
dönüp uzaklaşmanızın
kötü (sonuçlarını) tatmak
zorunda kalırsınız; ayrıca bu takdirde sizi (öte
dünyada da)
çok büyük bir
azap bekliyecektir.
Öyleyse, Allah'la yaptığınız sözleşmeyi az
bir pahayla
değişmeyin!
Bir bilseniz,
Allah katında
(bulacağınız
paha) sizin
için elbette
en iyisidir:

İbn Kesir

Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder.
Hayasızlığı, fenalığı ve
taşkınlığı
ise yasaklar.
Tezekkür
edesiniz
diye size
öğüt verir.

Ahidleştiğiniz zaman; Allah´ın ahdini yerine getirin.
Pekiştirdiğiniz
yeminleri
bozmayın. ÇünküAllah´ı
üzerinize
kefil
yapmışsınızdır.
Muhakkak ki Allah; yaptıklarınızı
bilir.
İpliğini
iyice eğirip katladıktan
sonra,
söküp
bozan
kadın gibi
olmayın.
Bir ümmetin diğerinden
daha çok
olmasından ötürü
yeminlerinizi aranızda aldatma
vasıtası
yapıyorsunuz. Allah, onunla sizi imtihan
eder. Kıyamet
günü ihtilaf ettiğiniz şeyleri
elbette
size beyan edecektir.
Allah dileseydi;
sizi bir tek
ümmet
yapardı.
Ama O;
istediğini
saptırır,
istediğini
doğru yola iletir.
İşlediklerinizden
muhakkak sorumlu tutulacaksınız.
Yeminlerinizi aranızda hile
ve bozgun vesilesi yapmayın.
Çünkü bu
yüzden
sağlamca
yere
basmakta
olan
ayak, kayabilir. Allah yolundan
alıkoyduğunuz
için kötü
bir azab
tadarsınız. Ve
sizin için
büyük bir
azab vardır.
Allah´ın
ahdini az
bir pahaya değişmeyin.
Eğer bilirseniz; Allah katında olan,
sizin için
daha hayırlıdır.
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için daha
hayırlıdır.

 ِع ْندَ ُك ْم..= َماsizin yanınızda bulunan
ُ= َي ْنفَدtükenir
َ ِع ْند..= َو َماyanında bulunan ise
ِ َّ =Allah’ın =بَاقkalıcıdır
اّٰلل
= َولَن َْج ِز َي َّنelbette vereceğiz
صبَ ُروا
َ .. َ=الَّذِينsabredenlerin
=أ َ ْج َر ُه ْمkarşılığını
س ِن
َ = ِبأ َ ْحen güzeliyle
 َكانُوا..= َماolduklarının
َ=يَ ْع َملُونyapmış

Sizin yanınızdaki tükenir, fakat
Allah´ın katındaki kalıcıdır, süreklidir. Biz
sabredenleri, yaptıkları
iyiliklerin en
güzel karşılıkları ile
ödüllendireceğiz.

(Çünkü) sizin
katınızdaki
tükenir gider,
ama Allah
katındaki kalıcıdır. Ve
kesin olan şu
ki: güçlüklere
göğüs gerenleri yaptıkları
en iyi şey
neyse ona
göre ödüllendireceğiz.

Sizin yanınızdaki
tükenir.
Allah´ın
katında
olanlar
ise sonsuzdur.
Sabredenlere
mükafatlarını,
yaptıklarının daha güzeli
ile ödeyeceğiz.

= َم ْنher kim ع ِم َل
َ =bir iş yaparsa
صا ِل ًحا
َ =iyi ذَ َكر,,= ِم ْنerkekten
=أ َ ْوveya =أ ُ ْنث َ ٰىkadından
 ُمؤْ ِمن,,= َو ُه َوinanmış olarak
ُ=فَلَنُ ْح ِييَنَّهonu yaşatırız
َ =hoş
ً = َحيَاةbir hayatla ًط ِيبَة
= َولَن َْج ِز َينَّ ُه ْمveririz
=أ َ ْج َر ُه ْمonların ücretini
س ِن
َ =بِأ َ ْحen güzeliyle
 َكانُوا,,= َماolduklarının
َ=يَ ْع َملُونyapmış

İman etmiş
olan hangi
erkek ya da
kadın, eğer
iyi amel işlerse, ona
dünyada
mutlu bir
hayat yaşatırız, böylelerini ahirette de yaptıkları iyiliklerin en güzel karşılığı
ile ödüllendiririz.

Erkek ya da
kadın, inanmış olması
yanında bir
de dürüst ve
erdemli davranan kimseye hiç şüphesiz arı duru, hoş bir
hayat tattıracağız; ve yine şüphesiz
böylelerini,
yapageldikleri en güzel
şey neyse
ona göre
ödüllendireceğiz.

Kadın olsun, erkek olsun; her
kim,
inanmış
olarak iyi
amel işlerse; ona
hoş bir
hayat yaşatacağız. Mükafatlarını
yaptıklarından
daha güzeli ile
ödeyeceğiz.

=فَإِذَاzaman ت
َ ْ=قَ َرأokuduğun
َ= ْالقُ ْرآنKur’an =فَا ْست َ ِع ْذsığın
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a
َ ش ْي
َّ ال.. َ= ِمنşeytandan
ان
ِ ط
الر ِج ِيم
َّ =kovulmuş

Ey Muhammed,
Kur´an okuyacağınız
zaman, kovulmuş şeytandan Allah´a sığın.

İmdi, Kuran
okuyacağın
zaman, hemen o kovulmuş şeytana karşı Allah'a sığın.

Kur´an
okuyacağın zaman; kovulmuş
şeytandan Allah´a sığın.

ُ= ِإنَّهçünkü ْس
َ =لَيyoktur
َ س ْل
ُ=لَهo(şeyta)nın طان
ُ =bir gücü
علَى
َ =üzerinde
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
علَ ٰى
َ = َوve üzerinde = َر ِب ِه ْمRablerine
َ=يَتَ َو َّكلُونdayananlar

Çünkü şeytanın,
Rabblerine
sığınan
mü´minler
üzerinde
hiçbir nüfuzu, hiçbir
etkinliği
yoktur.

Gerçekte,
onun, imana
erişenlerin ve
Rablerine
güven bağlamış olanların üzerinde
bir nüfuzu/etkisi yoktur:

Doğrusu
inananlar
ve yalnız
Rabblarına güvenenler
üzerinde,
onun bir
nüfuzu
yoktur.

َ س ْل
= ِإنَّ َماsadece ُطانُه
ُ =onun gücü
علَى
َ =üzerinde
ُيَت َ َولَّ ْونَه.. َ=الَّذِينonu dost tutanlar
َ ُم ْش ِر ُكون.. ِب ِه.. ُه ْم.. َ= َوالَّذِينonu ortak

Şeytanın,
sadece onu
dost edinenler ve
Allah´a ortak koşanlar
üzerinde,
nüfuzu ve
etkinliği
vardır.

Onun yalnızca kendisini
izlemeye istekli olanlar
üzerinde ve
bir de ona
tanrısal nitelikler yakıştıranlar üzerinde etkisi
vardır.
Biz bir ayetin
yerine bir
başka ayeti
getirdiğimizde -ki Allah
adım adım
ne indirdiğini
bütünüyle
bilmektedir(hakkı inkar
edenler),
Sen sadece
uyduruyorsun! derler.
Oysa onların
çoğu bilmeyen, anlamayan kimselerdir!

Onun nüfuzu; sadece onu
dost edinenler ve
Allah´a
şirk koşanlar
üzerindedir.
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= َو ِإذَاzaman =بَد َّْلنَاbaşka getirdiğimiz
ً=آ َيةbir ayetin َ= َم َكانyerine
=آيَةbir ayet ُاّٰلل
َّ = َوve Allah
=أ َ ْعلَ ُمbilirken يُن َِز ُل,,=بِ َماne indirdiğini
=قَالُواderler = ِإنَّ َماşüphesiz
ت
َ =أ َ ْنsen = ُم ْفتَرiftira ediyorsun
=بَ ْلhayır =أ َ ْكث َ ُر ُه ْمonların çokları
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmiyorlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

16.
102

=قُ ْلde ki ُ=ن ََّزلَهonu indirdi
 ْالقُد ُِس..= ُرو ُحRuhu’l-Kudüs
 َربِ َك..= ِم ْنRabbinden
ق
ِ = ِب ْال َحgerçek olarak
ت
َ = ِليُث َ ِبsağlamlaştırmak için
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları
= َو ُهدًىve yol gösterici
= َوبُ ْش َر ٰىve müjde olarak
َ= ِل ْل ُم ْس ِل ِمينMüslümanlara
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= َولَقَ ْدelbette =نَ ْع َل ُمbiliyoruz
=أَنَّ ُه ْمonların َ=يَقُولُونdediklerini
= ِإنَّ َماmuhakkak ona ُ=يُعَ ِل ُمهöğretiyor
= َبشَرbir insan سا ُن
َ = ِلdili
َي ُْل ِحد ُون,,=الَّذِيnisbet ettikleri şahsın
=إِلَ ْي ِهona =أ َ ْع َج ِميacemi (yabancıdır)
= َو ٰ َهذَاbu ise سان
َ = ِلbir dildir
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Biz herhangi bir ayeti
başka bir
ayetle değiştirdiğimiz
zaman
kâfirler sana
«Sen bunu
yalandan
uyduruyorsun» derler.
Oysa Allah
kullarına ne
mesaj indireceğini
herkesden
iyi bilir. Aslında onların çoğu
gerçeği bilmiyorlar.
Onlara de
ki; «Bu
Kur´an´ı,
Ruh´ülKudüs
(Cebrail)
Rabbinin
katından
hakka dayalı olarak indirdi. Amacı,
mü´minlerin
inancını pekiştirmek,
müslümanlara doğru
yol kılavuzu
ve müjde
kaynağı olmaktır.
Onların «Bu
Kur´an´ı,
Muhammed´e biri
öğretiyor»
dediklerini
kesinlikle biliyoruz. Bu
asılsız yakıştırmayı
ileri sürerken kastettikleri kişinin

Onun, apaçık
bir gerçeklik
ve sarsılmayan bir doğruluk keyfiyeti içinde,
imana erişenleri(n durumunu) güçlendirmek ve
Allah'a yürekten bağlanıp boyun
eğenlere bir
doğru yol bilgisi, bir müjde olmak üzre Rabbinden safha
safha Kutsal
İlham yoluyla
indirildiğini
söyle.
Hiç kuşkusuz
onların, Ona
(bütün) bunları mutlaka
bir insan öğretiyor! dediklerini pekala biliyoruz. Oysa,
onların karalamak amacıyla ima ettikleri kimse-

Biz, bir
ayetin yerine başka bir
ayet getirdiğimiz
zaman;
Allah ne
indirdiğini
gayet iyi
bilirken,
onlar:
Sen sadece uyduruyorsun, derler. Hayır
onların
çoğu bunu bilmezler.
De ki:
Onu Ruhel Kudüs,
mü´minler
in imanını
pekiştirmek,
müslümanlara
hidayet
ve müjde
olmak
üzere
Rabbın
katından
hak ile
indirmiştir.

Andolsun
ki; ona
mutlaka
bir insan
öğretiyor,
dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri
kişinin dili
yabancıdır.
Kur´an
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ع َر ِبي
َ =Arapça = ُم ِبينapaçık

dili yabancıdır, Arapça değildir;
oysa
Kur´an´ın
dili fasih bir
Arapça´dır.

= ِإ َّنşüphesiz
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ=الَّذِينinanmayanları
ت
ِ = ِبآيَاayetlerine ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
 َي ْهدِي ِه ُم..= َلdoğru yola iletmez
َّ =Allah = َولَ ُه ْمonlar için vardır
ُاّٰلل
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

Allah´ın
ayetlerine
inanmayanları O doğru
yola iletmez. Onları
acıklı bir
azap beklemektedir.

=إِنَّ َماşüphesiz ancak =يَ ْفت َ ِريuydurur
ِب
َ = ْال َكذyalanı
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayanlar
ت
ِ =بِآيَاayetlerine ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ٰ
= َوأُولَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْال َكا ِذبُونyalancılar

Yalanı, ancak Allah´ın
ayetlerine
inanmayanlar uydurur.
Onlar ise
yalancıların
ta kendileridirler.

ِ َّ = ِبAllah’a
 َكفَ َر..= َم ْنinkâr eden اّٰلل
 َب ْع ِد..= ِم ْنsonra = ِإي َما ِن ِهinandıktan
=إِ َّلdeğil َأ ُ ْك ِره..(= َم ْنinkâra) zorlanan
ُ= َوقَ ْلبُهkalbi
ْ = ُمmutmain olduğu halde
ط َم ِئن
ٰ
ان
ِ ْ ِ=بimanla = َولَ ِك ْنfakat
ِ اْلي َم
ش ََر َح..= َم ْنaçan kimselere
= ِب ْال ُك ْف ِرküfre صد ًْرا
َ =göğsünü
=فَ َعلَ ْي ِه ْمüzerlerin iner
ِ َّ .. َ= ِمنAllah’tan
َ =bir gazab اّٰلل
ضب
َ غ
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük

iman ettikten sonra
kâfir olanlar,
Allah´ın gazabına uğrarlar, onun
için büyük
bir azap
vardır. Yalnız bu hüküm, kalpleri kesin bir
imanın hazzı ile donanmış olduğu halde
baskı altında kalanlar
için değil,
fakat gönüllerinin kapısını inkârcılığa açanlar
için geçerlidir.
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Çünkü onlar
= ٰذَ ِل َكbu böyledir
dünya hayatını ahireَ
=بِأنَّ ُه ُمşüphesiz onların
te tercih
etmişlerdir
=ا ْست َ َحبُّواtercih etmelerindendir
ve çünkü
َ = ْال َح َياةhayatını =الدُّ ْن َياdünya
Allah, kâfirleri doğru
ِ ْاْل ِخ َرة,,علَى
َ =ahirete
yola iletmez.
= َوأ َ َّنve şüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
 َي ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmeyeceğindendi
ْ =kavmi َ= ْال َكافِ ِرينinkâr eden
r القَ ْو َم
,,

,,

,,

,,

,,

,,

nin dili bütünüyle yabancı bir dil olduğu halde,
bu mesaj
(hem kendisi) açık olan,
(hem de gerçeğin özünü)
apaçık gösteren Arapça
bir söylemdir.
Gerçek şu ki,
Allah'ın mesajlarına
inanmayanları Allah
doğru yola
yöneltmez;
ve onların
(öte dünyadaki) payları
da zorlu bir
azap olacaktır.
Yalnızca, Allah'ın ayetlerine inanmayacak olanlar
bu yalanı uydurmaktadırlar; işte asıl
böyleleridir
yalan söyleyen!
İmana eriştikten sonra
Allah'ı inkar
eden kimseye gelince ki, bundan
kasıt, kalbi
imanla dolu
olduğu halde
baskı altında
inkar etmiş
görünen
kimse değil,
fakat kalbini
bile isteye
hakkın inkarına açan
kimsedir- işte
böylelerinin
üzerine Allah
katından bir
hışım çökecek ve onların payına
çok büyük bir
azap düşecektir:
bütün bunlar,
onların dünya hayatını
ahirete yeğlemelerinden
ve Allah'ın da
hakkı inkar
eden kimseleri doğru yola yöneltmemesinden
ötürüdür.

,,

,,
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=أُو ٰلَئِ َكonlar
َ .. َ=الَّذِينmühürlediği kimselerdir
طبَ َع
َّ =Allah’ın قُلُو ِب ِه ْم..علَ ٰى
َ =kalblerini
ُاّٰلل
س ْم ِع ِه ْم
َ = َوve kulaklarını
ار ِه ْم
َ = َوأ َ ْبve gözlerini
ِ ص
= َوأُو ٰلَئِ َكve işte = ُه ُمonlardır
َ= ْالغَافِلُونgafiller
..

..

..

..
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 َج َر َم,,= َلhiç şüphe yok ki
=أَنَّ ُه ْمelbette onlar
ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيahirette = ُه ُمonlar
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayacaklardır
,,

,,

,,

,,

,,

Bunlar var
ya; Allah
onların
kalplerini,
kulaklarını,
gözlerini
mühürlemiştir; onlar
gafillerin,
(aymazların) ta kendileridirler.

İşte, Allah'ın
kalplerini,
işitme ve
görme duyularını mühürlediği kimseler bunlardır;
işte, umursamazlık
içinde dalıp
giden kimseler bunlardır!

Hiç kuşkusuz, ahirette
hüsrana uğrayanlar
olacaklardır.

Hiç şüphe
yok, ahirette
kaybedecek
olanlar da
bunlardır!

,,
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=ث ُ َّمsonra =إِ َّنşüphesiz
= َرب ََّكRabbin َ= ِللَّذِينyanındadır
=هَا َج ُرواhicret edenlerin
بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra
فُتِنُوا..= َماişkenceye uğratıldıktan
=ث ُ َّمsonra = َجا َهد ُواcihad edenlerin
ص َب ُروا
َ = َوve sabredenlerin
=إِ َّنelbette = َرب ََّكRabbin
بَ ْع ِدهَا..= ِم ْنbun(lar)dan sonra
=لَغَفُورbağışlayandır
= َر ِحيمesirgeyendir

Ve yine bil ki,
Rabbin, kötülüğün ayartısını gördükten sonra
onun hüküm
sürdüğü bölgeyi terk
edenlerin ve
o günden bu
yana (Allah
yolunda) üstün çabalar
gösterip güçlüklere göğüs
gerenlerin
yanındadır;
işte böyle bir
dönüşümden
sonra çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı elbette
senin Rabbindir!

َي ْو َم
تَأْتِي
ُك ُّل نَ ْفس
ت ُ َجا ِد ُل
ع ْن نَ ْف ِس َها
َ

(Öyleyse,
haberiniz olsun,) o Gün
herkes kendi
başının çaresini aramaya çaba-

..

Buna karşılık dinlerinden dönsünler diye
çeşitli işkencelere
uğratıldıktan sonra
göç edenler, arkasından cihad edenler
ve karşılaştıkları zorluklara sabırla katlananlar da
var. Hiç
kuşkusuz
Rabbin, tüm
bu olup bitenlerden
sonra onlar
hakkında
affedicidir,
merhametlidir.
O gün her=o gün
=gelir
kes gelip
kendini sa,,
=herkes
=uğraşır
vunur ve hiç
,,
=kendi canını kurtarmak için kimseye
haksızlık
yapılmaksı..

..

..

..
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ise apaçık arapçadır.

Muhakkak ki Allah´ın
ayetlerine
inanmayanları;
Allah,
doğru yola eriştirmez. Onlara elim
bir azab
vardır.
Allah´ın
ayetlerine
inanmayanlar;
sadece
yalan uydururlar.
Ve işte
onlar yalancıların
kendileridir.
Kalbi
imanla
dolu olduğu halde zorlananların
dışında,
her kim;
imanından sonra
Allah´ı
tanımayıp
küfre göğüs açarsa; işte
Allah´ın
gazabı
onların
üzerinedir. Ve
onlar için
büyük bir
azab vardır.

Bu, dünya hayatını ahirete tercih
etmeleri
ve Allah´ın da
kafirler
topluluğunu hidayete
eriştirmemesinden
ötürü,
böyledir.
Onlar; Allah´ın
kalblerini,
kulaklarını ve gözlerini mühürlediği
kimselerdir. Ve
gafiller de
işte bunlardır.
Şüphesiz
ki ahiret
gününde
de hüsrana uğrayacaklar
işte bunlardır.
Hem
Rabbın;
işkenceye
uğratıldıktan sonra
hicret
eden,
sonra Allah yolunda savaşan ve
sabredenlerle
birliktedir.
Muhakkak ki
Rabbın;
bundan
sonra da
Gafur´dur,
Rahim´dir.

O gün
herkes öz
nefsi için
uğraşacaktır.
Herkes
ne yap-
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= َوت ُ َوفَّ ٰىve tam karşılığı verilir
نَ ْفس,,= ُك ُّلherkese
ْ َع ِمل
ت
َ ,,= َماyaptığının = َو ُه ْمonlara
ْ ي,,= َلasla haksızlık edilmez
َُظلَ ُمون

zın herkese
yaptıklarının
karşılığı tam
olarak verilir.

layacak ve
herkese yapıp ettiğinin
karşılığı tam
olarak ödenecek; kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

ب
َّ =Allah
َ = َوmisal verir ُاّٰلل
َ ض َر
= َمث َ ًَلmisaliyle ً=قَ ْريَةbir kenti
ْ = َكانidi ً= ِآمنَةgüven
َت
ْ = ُمhuzur içinde
ًط َم ِئنَّة
=يَأْتِي َهاkendisine geliyordu
َ = َرbol bol
= ِر ْزقُ َهاrızkı غدًا
 ُك ِل..= ِم ْنher = َم َكانyerden
ْ =فَ َكفَ َرfakat nankörlük etti
ت
ِ َّ =Allah’ın
= ِبأ َ ْنعُ ِمnimetlerine اّٰلل
(=فَأَذَاقَ َهاbunun üzerine) ona tattırdı
َّ =Allah اس
ُاّٰلل
َ َ= ِلبelbisesi
ْ
ِ = َو ْالخ َْوve korku
ِ=ال ُجوعaçlık ف
= ِب َماötürü
َصنَعُون
ْ  َي..= َكانُواyaptıklarından

Allah size
bir beldeyi
örnek veriyor. Bu belde güven ve
huzur içinde
yaşıyordu,
her yandan
kendisine
bol rızık
akıyordu.
Fakat halkı,
Allah´ın nimetlerine
karşı nankörce davrandı. Bunun üzerine
bu tutumları
yüzünden
Allah, sırtlarına açlık ve
korku elbisesi giydirdi.

= َولَقَ ْدandolsun = َجا َء ُه ْمonlara geldi
سول
ُ = َرbir elçi = ِم ْن ُه ْمkendilerinden
ُ=فَ َكذَّبُوهonu yalanladılar
=فَأ َ َخذَ ُه ُمonları yakalayıverdi
اب
ُ َ= ْال َعذazab = َو ُه ْمonlar
َ =zulümlerine devam ederken
َظا ِل ُمون

Gerçi onlara
kendi ırklarından peygamber
gelmişti, fakat onu yalanladılar.
Bunun üzerine zalimlikleri yüzünden
azap yakalarına yapıştı.

İşte, Allah
(size) bir örnek veriyor:
güvenlik ve
refah içinde
bir şehir (düşünün ki)
oraya (ahalisinin) rızkı
her yandan
bolca akıp
duruyordu;
ama ahalisi
tutup Allah'ın
nimetine karşı yakışmaz
bir biçimde
nankörlük etti
ve bunun
üzerine Allah
da onlara,
inatla yapageldikleri (kötülüklerden)
ötürü kuşatıcı bir açlık ve
korku felaketi
tattırdı.
Kaldı ki, onlara aralarından bir elçi
de gelmişti;
ama onlar
o'nu yalanladılar. Ve onlar böylece
zulüm ve
haksızlıklarına devam
edip giderken azap
kendilerini
kıskıvrak yakaladı.
Bunun içindir
ki, Allah'ın
size rızık olarak bahşettiği
temiz ve
meşru şeylerden payınızı alın ve
eğer yalnızca
O'na kulluk
ediyorsanız,
o zaman nimetinden
ötürü Allah'a
şükrünüzü
gösterin.
Allah size
sadece leşi,
kanı, domuz
etini ve Allah'tan başkasının adı
anıla(rak boğazlanan
hayva)nı yasaklamıştır;
fakat zorunluluk durumuna düşen
kimse, aşırı
gidip ihtiyacının ötesine
geçmemek
şartıyla bu
yasaklamanın dışındadır; çünkü Allah, şüphesiz
çok acıyan,
esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır.
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Eğer kullu=فَ ُكلُواyiyin
ğunuzu Allah´a sunu َرزَ قَ ُك ُم..= ِم َّماsize verdiği rızıktan
yorsanız,
ً
O´nun size
َ
َّ =Allah’ın = َحَللhelal
ُاّٰلل
bağışlamış
َ =ve hoş olarak
ط ِيبًا
olduğu helal
ve temiz rı= َوا ْش ُك ُرواve şükredin
zıklardan
yiyiniz ve
ِ َّ =Allah’ın
ت
َ = ِن ْع َمnimetine اّٰلل
O´nun ni=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمediyorsanız ُ=إِيَّاهO’na metlerine
şükrediniz.
َ=ت َ ْعبُد ُونkulluk
..
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= ِإنَّ َماşüphesiz = َح َّر َمharam kıldı
علَ ْي ُك ُم
َ =size َ= ْال َم ْيتَةölüyü
= َوالد ََّمve kanı = َولَ ْح َمve etini
ير
ِ = ْال ِخ ْن ِزdomuz
أ ُ ِه َّل,,= َو َماve kesileni
ِ َّ =Allah’tan
= ِلغَي ِْرbaşkasının اّٰلل
=بِ ِهadına =فَ َم ِنkim
ُ ض
ط َّر
ْ =اmecbur kalırsa
َ =saldırmadan
 َباغ,,غي َْر
عاد
َ ,,= َو َلve sınırı da aşmadan
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
,,

Allah size
sadece, leşi, kanı,
domuz etini
ve Allah´dan
başkası
adına boğazlanmış
hayvanları
yasakladı.
Kim çaresiz
kalır da
başkasının
payına el
uzatmaksızın ve zorunluluk sınırını aşmaksızın bu
yasak etlerden yerse,
hiç kuşkusuz Allah
affedicidir,
merhametlidir.
Kendi dillerinizle uydurduğunuz
asılsız nitelemelere
dayanarak
«Şu helaldir, şu da
haramdır»
diyerek Allah adına
yalan uydurmayınız.
Hiç şüphesiz Allah
adına yalan
uyduranlar
iflah olmazlar. Kurtuluşa eremezler.
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تَقُولُوا..= َو َلdemeyin
ف
ُ ص
ِ َ ت..= ِل َماnitelendirmesinden ötürü
=أ َ ْل ِسنَت ُ ُك ُمdillerinizin ِب
َ = ْال َكذyalan
 َح ََلل..= ٰ َهذَاşu helaldir
 َح َرام..= َو ٰ َهذَاşu haramdır
= ِلت َ ْفت َ ُرواsonra uydurmuş olursunuz
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ =karşı اّٰلل
ِب
َ = ْال َكذyalan = ِإ َّنşüphesiz
َيَ ْفت َ ُرون.. َ=الَّذِينuyduranlar
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ =karşı اّٰلل
ِب
َ = ْال َكذyalan
َيُ ْف ِل ُحون..= َلiflah olmazlar
..

..

..

..

..

..

Buna göre,
artık, kendi
yalanınızı
(adeta) Allah'a isnad
ederek öyle
dilinize geldiği gibi yalan yanlış bu
helaldir, şu
haramdır
demeyin;
çünkü, haberiniz olsun,
Allah'a yalan
isnad edenler asla kurtuluşa erişemezler!

..
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= َمتَاعbir menfaattir = َق ِليلazıcık
= َولَ ُه ْمonlara vardır عذَاب
َ =bir azab
=أ َ ِليمacı
,,

(Onlarınki bu
dünyada) kısa bir avuntudan ibarettir; (öte dünyada ise)
kendilerini
can yakıcı bir
azap beklemektedir!
Yahudilere, Ve (yalnız)
..
..
=Yahudi olanlara
sana daha Yahudi inanönce anlat- cına bağlı
=haram kılmıştık
tığımız yi- olanlara sayecekleri
na daha ön.. =anlattıklarımızı
haram kıl- ce sözünü
,,
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علَى الَّذِينَ هَاد ُوا
َ َو
da ر ْمنَا
َّ َح
صنَا
ْ ص
َ ََما ق
..

Kısa süreli
bir dünya
mutluluğu
tadarlar,
ama acıklı
bir azap onları beklemektedir.

,,
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tıysa
kendisine
eksiksiz
olarak verilecek,
onlar; asla haksızlığa uğratılmayacaklardır.
Allah; size, huzur
ve güven
içinde bir
kasabayı
misal olarak verir.
Her yandan oraya
bol bol rızık geliyordu.
Ama Allah´ın nimetine
nankörlük
ettiler de
yaptıklarından
dolayı Allah onlara
açlık ve
korku belasını tattırdı.

Andolsun
ki; onlara,
kendilerinden bir
peygamber gelmişti de
onu yalanlamışlardı. Zulüm ederken kendilerini
azab yakalayıvermişti.
Artık Allah´ın size rızık
olarak
verdiği
şeylerden
helal ve
temiz olarak yeyin.
Eğer
O´na kulluk edecekseniz;
Allah´ın
nimetine
şükredin.
O; size
ancak
ölüyü,
kanı, domuz etini,
bir de Allah´tan
başkası
için kesilmiş
olanı haram kıldı.
Mecbur
olan; saldırmamak
ve haddi
aşmamak
şartıyla
bunun dışındadır.
Şüphesiz
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Diliniz yalan yere
vasıflandırageldiği için her
şeye: Şu
helal; bu
haramdır
demeyin.
Çünkü Allah´a karşı yalan
uydurmuş
olursunuz.
Şüphesiz
ki Allah´a
karşı yalan uyduranlar,
asla felah
bulmazlar.
Az bir geçim ve
ardından
onlara
elim bir
azab vardır.

Sana anlattıklarımızı daha
evvel Yahudi olanlara da
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علَي َْك
َ =sana قَ ْب ُل..= ِم ْنbundan önce
َ ..= َو َماbiz onlara zulmetmedik
ظلَ ْمنَا ُه ْم
= َو ٰلَ ِك ْنfakat = َكانُواediyorlardı
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفonlar kendilerine
ْ = َيzulm
َظ ِل ُمون

dık. Ama
biz onlara
zulmetmiş
değiliz, tersine onlar
kendi kendilerine zulmettiler.

=ث ُ َّمsonra =إِ َّنşüphesiz
= َرب ََّكRabbin
ع ِملُوا
َ ,, َ= ِللَّذِينişleyenler için
سو َء
ُّ =الkötülük = ِب َج َهالَةcehaletle
=ث ُ َّمsonra =تَابُواtevbe edenler
بَ ْع ِد,,= ِم ْنardından = ٰذَ ِل َكbunun
صلَ ُحوا
ْ َ = َوأve uslananlar = ِإ َّنelbette
= َرب ََّكRabbin
بَ ْع ِدهَا,,= ِم ْنbunlardan sonra
=لَغَفُورbağışlayandır
= َر ِحيمesirgeyendir

Sonra, bilmeyerek
kötülük işleyenler, fakat
arkasından
tevbe edip
davranışlarını düzeltenler var
ya: Hiç kuşkusuz Rabbin bu aşamadan sonra onlar
hakkında
affedicidir,
merhametlidir.

=إِ َّنşüphesiz يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
ًأ ُ َّمة.. َ= َكانbir ümmet idi
ِ َّ ِ =Allah’ı
=قَانِتًاO’na itaat eden ّٰلل
= َح ِنيفًاbirleyen ُيَك..= َولَ ْمve değildi
َ ْال ُم ْش ِركِين.. َ= ِمنortak koşanlardan

Hiç kuşkusuz İbrahim
Allah´ın
buyruğuna
titizlikle
uyan, tek
Allah´a
inanmış bir
önderdi, O
Allah´a ortak koşanlardan değildir.

=شَا ِك ًراşükredici idi
= ِْل َ ْنعُ ِم ِهO’nun nimetlerine
ْ =onu seçmiş ُ= َو َهدَاهve iletmişti
ُاجت َ َباه
ص َراط
ِ ,,=إِلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Rabbinin
nimetlerine
şükreden
bir kuldu,
Allah onu
seçip dosdoğru yola
iletmişti.

ُ= َوآتَ ْينَاهona vermiştik
الدُّ ْنيَا..=فِيdünyada ًسنَة
َ = َحiyilik
ُ= َو ِإنَّهşüphesiz O
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette de
َصا ِل ِحين
َّ ال.. َ=لَ ِمنiyilerdendir

Biz ona
dünyada iyilik verdik,
ahirette ise
O, kesinlikle
iyi kullar
arasındadır.

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْو َح ْينَاvahyettik
= ِإلَي َْكsana ات َّ ِب ْع,,=أ َ ِنuy َ= ِملَّةyoluna
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’in = َح ِنيفًاhanif olan
َ َكان,,= َو َماdeğildi
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنortak koşanlardan

Sonra sana
«İbrahim´in
tek Allah ilkesine dayalı inanç
sistemine
uy, O Allah´a ortak
koşanlardan
değildi» diye vahyettik.

=إِنَّ َماşüphesiz (= ُج ِع َلfarz) kılındı
ُسبْت
َّ =الcumartesi günü
علَى
َ =üzerinde
ْ .. َ=الَّذِينayrılığa düşenlere
اختَلَفُوا
=فِي ِهonun = َو ِإ َّنve şüphesiz
= َرب ََّكRabbin
=لَيَ ْح ُك ُمelbette hükmünü verecektir
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında =يَ ْو َمgünü
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
 ِفي ِه.. َكانُوا..= ِفي َماşey hakkında
َ=يَ ْخت َ ِلفُونayrılığa düştükleri

Cumartesi
günü yasağı, bu konuda anlaşmazlığa
düşenler
(yahudiler)
için kondu.
Hiç şüphesiz Rabbin
kıyamet günü anlaşmazlığa
düştükleri
konularda,
haklarında
hüküm verecektir.
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ettiğimiz şeyleri yasakladık; çünkü
onlara Biz
haksızlık
yapmadık;
tam tersine,
onlar kendi
kendilerine
haksızlık
yaptılar.
Bir kez daha
(belirtelim),
muhakkak ki
senin Rabbin, bilmezlik
yüzünden
kötülük işleyen sonra da
tevbe eden
ve artık düzgün yaşayan
kimselerden
yanadır; işte
böyle (bir
tevbeden)
sonra çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı elbette
senin Rabbindir.
Gerçek şu ki,
İbrahim insana yakışan
bütün erdemleri kendinde
toplamasını
bilen, yalan
ve sahtelik
taşıyan her
şeyden yüz
çevirerek Allah'ın iradesine yürekten
bağlanıp boyun eğen biriydi; Allah'tan başkalarına tanrılık yakıştıran kimselerden değildi:
(Çünkü) o,
kendisini seçip doğru yola yönelmesini sağlayan
(Allah'a), nimetlerinden
ötürü her
zaman şükranla doluydu.
Biz de bunun
için o'na bu
dünyada iyilik bahşettik;
şüphesiz ahirette de o
kendini dürüst ve erdemli kimselerin arasında bulacaktır.
Ve sonuç
olarak sana,
Yalan ve
sahtelik taşıyan her şeyden sakınan
ve hiçbir şekilde Allah'tan başkalarına tanrılık yakıştırmayan İbrahim'in dinine
uy! diye vahyettik,
Sebt gününün gözetilmesi sadece,
onun hakkında uyuşmaz görüşler
ileri sürüp
çekişenlere
emredilmişti;
şüphe yok ki,
bu çekişip
durdukları
konuda, Kıyamet Günü
onların aralarında elbette
senin Rabbin
hükmedecektir.

..
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İnsanları
(Bütün insanع
ُ =ا ْدçağır سبِي ِل
َ ,,=إِلَ ٰىyoluna
Rabbinin
lığı) hikmetle
yoluna
magüzel
ْ
ْ
= َربِ َكRabbinin =بِال ِحك َم ِةhikmetle haretli bir ve
öğütle Rabَ = َو ْال َم ْو ِعve öğütle سنَ ِة
ve binin yoluna
ظ ِة
َ = ْال َحgüzel yöntemle
güzel öğüt- çağır; ve on= َو َجاد ِْل ُه ْم ِبالَّ ِتي ِبالَّ ِتيve onlarla mücade lerle çağır, larla en güonlarla üs- zel, en inanُ س
le et ن
ه
=en
güzel
biçimde
ِ
lupların en dırıcı yönَ أ َ ْح,,ي
َ
güzel, en temlerle tar= ِإ َّنkuşkusuz = َرب ََّكRabbin
etkilisi ile
tış; şüphesiz,
tartış.
Hiç
O'nun yolunَ
= ُه َوişte O’dur =أ ْعلَ ُمen iyi bilen
şüphesiz
dan kimin
Rabbin,
yosaptığını en
ْ
َّضل
َ ,,=بِ َمنsapanları
lundan sa- iyi bilen seher- nin Rabbinسبِي ِل ِه
َ =yolundan = َو ُه َوve O panları
َ ,,ع ْن
kesten iyi dir; ve yine
bildiği gibi, doğru yola
=أ َ ْعلَ ُمen iyi bilendir
doğru yolda erişenleri de
َ= ِب ْال ُم ْهتَدِينhidayete erenleri de
olanları da en iyi bilen
,,
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herkesten
iyi bilir.

O'dur.

İbn Kesir

haram
kılmıştık.
Biz onlara
zulmetmemiştik,
fakat onlar kendilerine
zulmetmişlerdi.
Hem
Rabbın;
bilmeyerek kötülük işleyip
de tevbe
eden ve
ıslah
olanlardan yanadır.
Bundan
sonra da
Rabbın;
muhakkak Gafur´dur,
Rahim´dir.

Muhakkak ki İbrahim;
başlı başına bir
ümmetti.
Allah´a itaat ederdi
ve bir
Hanif idi.
Hiç bir
zaman
müşriklerden
olmamıştır.

Rabbının
nimetlerine şükrederdi.
Onu beğenip
seçmiş,
kendisini
doğru bir
yola iletmişti.
Dünyada
ona iyilik
verdik.
Doğrusu
o, ahirette
de iyilerdendir.

Sonra
sana:
Hanif olarak İbrahim´in dinine uy;
o, hiç bir
zaman
müşriklerden
olmadı,
diye vahyettik.
Cumartesi; ancak
o gün
üzerinde
ihtilafa
düşenlere
farz kılındı. Şüphesiz
Rabbın;
onların ihtilaf edegeldikleri
şeyler
hakkında
kıyamet
günü aralarında
hükmünü
verecektir.
Rabbının
yoluna
hikmetle
ve güzel
öğütle
davet et.
Onlarla
en güzel
şekilde
tartış.
Muhakkak ki
Rabbın;
yolundan
sapanları
en iyi bilir.
O, doğru
yolda
olanları
da en iyi
bilendir.
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= َو ِإ ْنeğer عا َق ْبت ُ ْم
َ =ceza verecekseniz
=فَ َعا ِقبُواceza verin = ِب ِمثْ ِلaynısını
بِ ِه..عوقِ ْبت ُ ْم
ُ ..= َماsize verilen cezanın
= َولَئِ ْنama صبَ ْرت ُ ْم
َ =sabrederseniz
=لَ ُه َوandolsun ki o = َخيْرdaha iyidir
َصا ِب ِرين
َّ = ِللsabredenler için

Eğer kâfirlere işkence
edecekseniz, onlara,
vaktiyle size
yapmış oldukları işkencenin
benzerini
uygulayınız.
Ama eğer
sabrederseniz bu tutum sabredenler hesabına daha hayırlıdır.

ص ِب ْر
ْ = َواsabret
صب ُْر َك
َ ,,= َو َماsenin sabrın =إِ َّلancak
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah(ın yardımı) iledir
ت َ ْحزَ ْن,,= َو َلüzülme علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
ُت َك,,= َو َلdüşme ضيْق
َ ,,=فِيsıkıntıya
َيَ ْم ُك ُرون,,= ِم َّماkurdukları tuzaklardan

Sabret, sabretmeyi ancak Allah´ın
yardımı ile
başarabilirsin; onlar
için üzülme,
çevirdikleri
entrikalar ve
kurdukları
tuzaklar sakın canını
sıkmasın.
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Çünkü Allah
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah = َم َعberaberdir kesinlikle
kötülükten
اتَّقَ ْوا.. َ=الَّذِينkorunanlarla
uzak duranَّ
larla ve iyi
ُ
ُ
ن
س
ح
م
..
م
ه
..
ذ
ال
و
=ve
iyilik
edenler
ََ ِينَ ْ ُ ْ ِ ون
davranışlar..

..

..

le
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la beraberdir.

َس ْب َحان
ُ =eksiklikten uzaktır
=الَّذِيO (Allah) ki =أَس َْر ٰىyürüttü
= ِب َع ْب ِد ِهkulunu
=لَي ًَْلgecenin bir vaktinde
 ْال َح َر ِام,, ْال َمس ِْج ِد,, َ= ِمنMescid,,

,,

,,

,,

,,

,,

i Haram’dan
,,

صى
َ  ْاْل َ ْق,, ْال َمس ِْج ِد,,= ِإلَىMescidi Aksa’ya
,,

ار ْكنَا
َ َب,,=الَّذِيbereketli kıldığımız
ُ= َح ْولَهçevresini
ُ= ِلنُ ِر َيهkendisine göstermemiz için
آيَاتِنَا,,= ِم ْنayetlerimizden bir bölümünü
ُ= ِإنَّهgerçekten = ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الişitendir ير
ُ ص
ِ = ْال َبgörendir
,,

,,

,,

,,
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,,

= َوآتَ ْينَاbiz verdik سى
َ = ُموMusa’ya
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı
ُ= َو َجعَ ْلنَاهve onu yaptık
= ُهدًىbir kılavuz
 ِإس َْرائِي َل..= ِلبَنِيİsrail oğullarına
تَت َّ ِخذُوا..=أ َ َّلtutmayın diye
د ُونِي..= ِم ْنbenden başka
ً = َو ِكbir vekil
يَل
..

..

..

..

..

..

..

..

Kulu Muhammed´i
bir gece
Mescidi Haram´dan
(Kabe´den)
yola çıkararak, kendisine bazı
mucizelerimizi, olağanüstülüklerimizi gösterelim diye,
çevresini
kutsal kıldığımız Mescidi Aksa´ya
(Kudüs´e)
ulaştıran Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. O her
şeyi işiten
ve her şeyi
görendir.
Musa ya
Tevrat´ı
verdik ve
«Bundan
başkasını
dayanak
edinmeyiniz» diyerek
bu kitabı
yahudilere
doğru yol
kılavuzu
yaptık.
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َ=ذ ُ ِريَّةçocukları
 َح َم ْلنَا,,= َم ْنtaşıdıklarımızın
= َم َعile beraber =نُوحNuh
ُ=إِنَّهdoğrusu o ع ْبدًا
َ ,, َ= َكانbir kuldu
ورا
َ =çok şükreden
ً ش ُك
,,

,,

,,

,,

,,
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ض ْينَا
َ َ= َوقşu hükmü verdik
 ِإس َْرا ِئي َل.. َب ِني..= ِإلَ ٰىİsrail oğullarına
ب
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta
=لَت ُ ْف ِسد َُّنbozgunculuk yapacaksınız
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيo ülkede
= َم َّرتَي ِْنiki kez
= َولَت َ ْعلُ َّنve çok böbürleneceksiniz
علُ ًّوا
ُ =büyüklenme ile يرا
ً = َك ِبkibirli
..
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 َجا َء,,=فَإِذَاgelince ُ= َو ْعدzamanı
َ ُ =أbirincisinin = َب َعثْنَاgönderdik
ول ُه َما
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize
لَنَا,,= ِعبَادًاkullarımızı
شدِيد
َ ,,بَأْس,,=أُو ِليçok güçlü
سوا
ُ (=فَ َجاsizi) araştırdılar
= ِخ ََل َلaralarına girip ار
ِ =evlerin
ِ َالدي
,,

,,

,,

,,

Ey Nuh ile
beraber
gemiye bindirdiklerimizin soyundan gelenler! Hiç
şüphesiz
Nuh, şükür
görevini yerine getiren
bir kuldu.
Tevrat´ta
yahudiler
hakkında
«Yeryüzünde iki kez
kargaşa çıkaracaksınız ve bu
arada parlak bir yükseliş dönemi yaşayacaksınız»
diye hüküm
verdik.
Birinci kargaşaya ilişkin ilahi cezanın vadesi gelince
üzerinize
son derece
atılgan ve
acımasız
kullarımızı
saldık. Bunlar evlerinizin köşe
bucaklarını

İbn Kesir

Bunun içindir
ki, (tartışmada) zora
başvurmanız
gerekirse,
ancak onların sizi zora
koştukları
kadar zora
başvurun.
Fakat eğer
kendinizi tutarsanız, bilin
ki, güçlüklere
göğüs germesini bilen
kimseler için
bu daha iyi,
daha hayırlıdır.
Öyleyse,
(hakkı inkar
edenlerin
söylediklerine karşı) sabır göster ve
daima hatırla
ki, sana güçlüklere göğüs
germe gücünü veren
yalnızca Allah'tır; ve onlardan yana
üzülme; hele
onların o
asılsız iddiaları seni hiç
sıkmasın:
Çünkü, Allah
elbette, Kendisine karşı
sorumluluk
bilinci taşıyanlarla beraberdir, yani
iyi olan ve
iyilikte devamlı olanlarla!
Yüceliğinde
sınır olmayan O (Allah)
ki kulunu geceleyin, kendisine bazı
alametlerimizi göstermek
için (Mekke'deki)
Mescid-i Haram'dan,
çevresini
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya
götürdü.
Çünkü, gerçekten her
şeyi işiten,
her şeyi gören O'dur.

Eğer ceza verecek olursanız;
ancak sizin cezalandırıldığınızın
misliyle
ceza verin. Sabrederseniz; elbette bu,
sabredenler
için daha
iyidir.

Ve Biz (aynı
şekilde) Musa'ya (da) kitap vermiştik
ve onu İsrailoğulları için
bir doğru yol
rehberi kılmış (ve onlara şöyle demiştik:) Kaderinizi belirleme gücünü
Benden başkasında
aramaya
kalkmayın.
Siz ey Nuh'la
birlikte (gemide) taşıdığımız insanların soyundan gelenler!
O (Nuh ki,)
gerçekten de
çok şükreden
bir kuldu.

Musa´ya
da kitabı
verdik. Ve
onu, İsrailoğulları
için bir
hidayet
kıldık.
Beni bırakıp
başkasını
vekil
edinmeyesiniz
diye.

Ve İsrailoğulları'na vahiy
yoluyla (şunu) bildirdik:
Muhakkak ki
siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracak
ve küstahça
büyüklenip
duracaksınız!

İsrailoğullarına kitabda
hükmettik
ki: Doğrusu yeryüzünde
iki defa
bozgunculuk yapacak ve
kibirlendikçe kibirleneceksiniz.

Bu yüzden
bunlardan ilki
hakkında yapılan ön uyarı(nın günü)
gelip çattığında kavgada çok çetin kullarımızdan saldık üzerinize,
öyle ki bunlar
ülkede kıyı
bucak gir-

O ikiden
birincisinin vakti
gelince,
üzerinize
çok güçlü
olan kullarımızı
saldık.
Onlar,
memleketin her
köşesini
kontrolla-

Sabret;
senin
sabrın
ancak Allah içindir.
Üzülme
onlara.
Kurdukları düzenlerden
dolayı da
endişe
etme.

Şüphesiz
ki Allah;
müttakiler
ve ihsan
edenlerle
beraberdir.

Şanı yücedir o
Allah´ın
ki; kulunu
geceleyin
Mescid-i
Haram´dan
çevresini
mübarek
kıldığımız
Mescid-i
Aksa´ya
götürmüştür.
Bir kısım
ayetlerimizi gösterelim
diye. Muhakkak ki
O´dur O,
Semi´,
Basir.

Nuh ile
beraber
taşıdığımız kimselerin
soyunu
da. Gerçekten o,
çok şükreden bir
kul idi.
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 َو ْعدًا,, َ= َو َكانbir va’d idi
ً ُ= َم ْفعyapılması gereken
ول

arayarak sizi yakalamaya giriştiler. Bu, Allah´ın yerine gelmesi
kaçınılmaz
bir sözü idi.
Sonra eski
=sonra
=verdik
=size
iktidarınızı
size geri ve=tekrar
rerek bu
düşmanla=onları yenme imkânı
rınıza karşı
üstün ko=ve sizi destekledik
numa gel=mallarla
=ve oğullarla menizi sağladık. Sizi
=ve çoğalttık
=daha da mal ve
evlâd artışı
=savaşçılarınızı
ile destekledik ve sizi
güçlü orduya sahip
kıldık.
Eğer, iyilik
,, =iyilik ederseniz
ederseniz,
kendiniz için
=iyilik etmiş olursunuz
iyilik edersiniz, eğer
=kendinize
kötülük
,,
=kötülük ederseniz
ederseniz, o
da kendiniz
=o da aleyhinizedir
içindir. Çıkaracağınız
,,
=gelince
=zamanı
ikinci kargaşaya iliş=sonuncusunun
kin cezanın
vadesi ge=kötü duruma soksunlar
lince üzerinize sala=yüzlerinizi
cağımız
başka sal=ve girsinler
dırganlar
=Mescid’e (Kudüs’e)
acınızın
yüzlerinize
,,
=girdikleri gibi
yansımasına yol açar,,
=ilk kez
lar. İlk seferinde gelen=ve mahvetsinler
lerin yaptıkları gibi
,, =ele geçirdiklerini
Mescid- ı
Aksa´ya gi=helak ederek
rerler ve
yükselttiğiniz her şeyi
yerle bir
ederler.
Bundan
=belki
=Rabbiniz
sonra rabbiniz size
.. =size acır
=eğer
merhametli
davranır.
=siz dönerseniz
Fakat eğer
=biz de döneriz
kargaşaya
dönerseniz,
=yapmışızdır
biz de sizi
tekrar ceza=cehennemi
landırırız.
Biz cehen=kâfirler için
nemi kâfirler
için içinden
=kuşatıcı
çıkılmaz bir
kale yaptık.

medik yer bırakmadılar;
ve ön uyarının gereği
böylece bütünüyle yerine gelmiş oldu.
Bir süre sonra onlara yeniden üstün
gelmenizi
sağladık; ve
sizi malca ve
evlatça destekleyip sayınızı artırdık.

rına aldılar. Bu,
yerine
gelmiş bir
vaad idi.

(Ve dedik ki:)
Eğer iyilikte
sebat ederseniz, iyiliği
yalnızca
kendiniz için
yapmış olursunuz; eğer
kötülük yapmaya kalkışırsanız bunu da kendiniz için yapmış olursunuz. Ve böylece, ön uyarılardan diğeri(nin günü)
gelip çattığında, onurunuzu bütünüyle alaşağı
eden, önceki(ler) gibi
Mabed'e
(davetsiz) giren ve ele
geçirdikleri
her yeri yerle
bir eden
(başka düşmanlar gönderdik üzerinize).
Rabbinizin
size acıyıp
esirgemesi
elbette umulabilir; ama
eğer siz (günaha) geri
dönerseniz,
Biz de (azaba) geri döneriz. Ve
(unutmayın
ki,) Biz cehennemi
hakkı inkar
edenleri kuşatacak (bir
hisar) kılmışızdır.
Gerçek şu ki,
bu Kuran o
dosdoğru
olan yolu
göstermekte;
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyan müminlere,
ödüllerinin
çok büyük
olacağını
müjdelemektedir;

Eğer ihsan ederseniz;
kendiniz
için ihsan
etmiş
olursunuz. Kötülük
ederseniz; o da
kendinizedir. Diğerinin
vakti gelince; yüzünüzü
karartsınlar, mescide ilk
defa girdikleri gibi
girsinler
ve ele
geçirdikleri yeri
harab etsinler diye onları
tekrar
göndeririz.

ve ahirete
inanmayanlara da kendileri için çok
can yakıcı bir
azap hazırladığımızı
(haber vermektedir).

Ahirete
inanmayanlar;
onlar için
elem verici bir
azab hazırladık.

iyiliğe Hal böyleyُ س
ع
ُ = َويَ ْدdua etmektedir ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan İnsan
kavuşması ken, insan
dua et- yine de (çoَّ = ِبالşerre ُعا َءه
ش ِر
َ ُ =دdua eder gibi için
tiği gibi aynı ğu zaman)
yönelişle
iyilik için dua
= ِب ْال َخي ِْرhayra
başına kö- ediyormuşُ س
ان
tülük gelsin casına (tutَ اْل ْن
ِ ْ ,, َ= َو َكانinsan
diye de dua kuyla) kötüً ع ُج
ول
َ =pek acelecidir
eder. Ger- lük için dua

İnsan;
hayır istiyormuşçasına
şer ister.
Ve insan,
esasen
çok acelecidir.

َو َج َع ْلنَا
اللَّ ْي َل
ار
آ َيتَي ِْن
َ َوالنَّ َه
َآيَة
فَ َم َح ْونَا
اللَّ ْي ِل
َو َج َع ْلنَا
َآ َية
ار
ِ النَّ َه
ً ْص َرة
ِ ُمب
ِلت َ ْبتَغُوا
فَض ًَْل
ِم ْن َر ِب ُك ْم
َو ِلت َ ْعلَ ُموا

Biz, geceyi ve
gündüzü
iki ayet
kıldık.
Rabbınızdan lutuf dileyesiniz ve
yılların
hesabını,
sayısını
bilesiniz
diye gece
ayetini silip gündüz aye-

,,

,,

,,
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ث ُ َّم
َردَ ْدنَا
لَ ُك ُم
َ ْال َك َّرة
علَ ْي ِه ْم
َ
َوأ َ ْمدَ ْدنَا ُك ْم
ِبأ َ ْم َوال
ََو َبنِين
َو َج َع ْلنَا ُك ْم
أ َ ْكث َ َر
يرا
ً نَ ِف
..

..

..

..

..

..

..
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س ْنت ُ ْم
َ إِ ْن أ َ ْح
س ْنت ُ ْم
َ أ َ ْح
ِْل َ ْنفُ ِس ُك ْم
سأْت ُ ْم
َ َ َوإِ ْن أ
فَلَ َها
فَإِذَا َجا َء
ْاْل ِخ َر ِة
سو ُءوا
ُ َِلي
ُو ُجو َه ُك ْم
َو ِل َي ْد ُخلُوا
َْال َمس ِْجد
َُك َما دَ َخلُوه
أ َ َّو َل َم َّرة
َو ِليُتَبِ ُروا
علَ ْوا
َ َما
يرا
ً تَتْ ِب
,,

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

ُ َو ْعد

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

17.
8

س ٰى
َربُّ ُك ْم
َ
َ ع
أ َ ْن يَ ْر َح َم ُك ْم
ع ْدت ُ ْم
ُ
ع ْدن اَا
ُ
َو َج َع ْلنَا
َج َهنَّ َم
َِل ْل َكافِ ِرين
يرا
ً ص
ِ َح
..

َوإِ ْن

..

..

..

..

..
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=إِ َّنgerçekten = ٰ َهذَاbu
َ= ْالقُ ْرآنKur’an =يَ ْهدِيyola iletir
أ َ ْق َو ُم,,ي
َ  ِه,,= ِللَّ ِتيen doğru olan
= َويُبَ ِش ُرve müjdeler
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere
َ َي ْع َملُون,, َ=الَّذِينyapan
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =أ َ َّنşüphesiz
=لَ ُه ْمkendileri için
=أ َ ْج ًراbir ecir olduğunu يرا
ً = َك ِبbüyük

Hiç kuşkusuz bu
Kur´an insanları en
doğru yola
iletir ve iyi
ameller işleyen
mü´minlere,
kendilerini
büyük bir
ödülün beklediği müjdesini verir.

= َوأ َ َّنve şüphesiz
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ=الَّذِينinanmayanlara
= ِب ْاْل ِخ َر ِةAhirete
=أ َ ْعت َ ْدنَاhazırlamışızdır =لَ ُه ْمonlara
عذَابًا
َ =bir azab =أ َ ِلي ًماacı

Ahirete
inanmayanlara gelince,
onlar için
acıklı bir
azap hazırladığımızı
bildirir.

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

çekten insan pek
aceleci, pek
fevridir.
Gece ile
=biz yaptık
=gece
gündüzü
=ve gündüzü
=iki ayet varlığımızın
ve yetkin
gücümüzün
=sildik
=ayetini
iki ayeti, iki
=gece
=yaptık
somut göstergesi ola=ayetini
=gündüz
rak yarattık.
Sonra Rab=aydınlatıcı
binizin lütfu
peşinde ko=aramanız için
=lütfunu
şasınız ve
yılların sa..
=Rabbinizin
yısı ile takvim hesabı=ve bilmeniz için
nı bilesiniz
..

..

..

..

..

..

eder; çünkü
insan (yargılarında) tez
canlıdır.
Oysa, Biz
geceyi ve
gündüzü iki
ayet kıldık;
öyle ki, gece
ayetini gideriyoruz ve
peşinden
(onun yerine)
ışık saçan
gündüz ayetini getiriyoruz ki Rabbinizin cömertliğinden (payınıza düşeni) arayası-

Bundan
sonra sizi, onlara
tekrar galip getirdik. Mallar ve
oğullarla
size yardım ederek sayınızı artırdık.

Belki
Rabbınız
size merhamet
eder.
Eğer dönerseniz;
Biz de
döneriz
ve Biz,
cehennemi kafirler için
bir zindan
kılmışızdır.

Muhakkak ki bu
Kur´an;
en doğru
olana götürür. Ve
salih
amel işleyen mü´
minlere
kendileri
için büyük
bir mükafat olduğunu
müjdeler.

Kelime Meali
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ِ =yılların
َعدَد
َ =sayısını َالسنِين
اب
َ س
َ = َو ْال ِحve hesabı
ش ْيء
َ ..= َو ُك َّلher şeyi
ً ص
َّ َ=فanlattık يَل
ُ ص ْلنَاه
ِ =ت َ ْفaçık açık

diye geceyi
karartarak
gündüzü
aydınlık
yaptık. Her
konuyu ayrıntılı biçimde anlattık.

= َو ُك َّلher سان
َ = ِإ ْنinsanın
َ =tair(kuş)ini
ُ=أ َ ْلزَ ْمنَاهbağladık ُطائِ َره
عنُ ِق ِه
ُ ,,=فِيboynuna
= َونُ ْخ ِر ُجçıkarırız ُ=لَهonun için
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
= ِكتَابًاbir Kitap ُ =يَ ْلقَاهbulacağı
ُ = َم ْنaçılmış olarak
ورا
ً ش

Her insanın
amelini halka yapıp
boynuna takarız. Kıyamet günü
açık olarak
bulacağı bir
amel defteri
önüne çıkarırız.

ْ=ا ْق َرأoku = ِكتَابَ َكKitabını
= َكفَ ٰىyeter =بِنَ ْف ِس َكnefsin
= ْال َي ْو َمbugün علَي َْك
َ =sana
= َح ِسيبًاhesapçı olarak

“Kitabını
oku, bugün,
kendi hesabını kendin
göreceksin.”

..

..

..
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doğru
= َم ِنkim =ا ْهتَدَ ٰىhidayeti seçerse Kim
yolu izlerse
için
=فَإِنَّ َماşüphesiz =يَ ْهتَدِيseçmiş olur kendisi
izler. Kim
doğru yol= ِلنَ ْف ِس ِهkendisi için = َو َم ْنve kim
dan saparَّ
َ
ض َّل
=saparsa
ا
م
ن
إ
ف
=şüphesiz
sa kendi zaَ
َ ِ
rarına saض ُّل
ِ = َيsapar علَ ْي َها
َ =kendi aleyhine pıtmış olur.
Hiç kimse
ت َ ِز ُر,,= َو َلtaşımaz
bir başkasının günah
= َو ِاز َرةhiçbir günahkar
yükünü taşımaz. Bir
= ِو ْز َرgünah yükünü
peygamber
ُ
göndermeْ
=أخ َر ٰىbaşkasının
dikçe hiç
َ ُم َع ِذ ِبين,, ُكنَّا,,= َو َماbiz azab edecek deği kimseyi
azaba çarpَ نَ ْب َع,,= َحت َّ ٰىgöndermedikçe
liz ث
tırmayız.
ً س
ول
ُ = َرelçi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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أ َ َر ْدنَا..= َوإِذَاbiz istediğimiz zaman
نُ ْه ِل َك..=أ َ ْنhelak etmek ً=قَ ْريَةbir kenti
=أ َ َم ْرنَاemrederiz
= ُمتْ َر ِفي َهاonun varlıklılarına
سقُوا
َ َ=فَفkötü işler yaparlar =فِي َهاorada
=فَ َح َّقböylece gerekli olur
علَ ْي َها
َ =onlara (= ْالقَ ْو ُلazab) karar(ı)
=فَدَ َّم ْرنَاهَاbiz de orayı ederiz
يرا
ً =تَد ِْمdarmadağın

Biz bir beldeyi yoketmek istediğimizde
oranın şımarık ele
başlarına
emrederiz
de kötülüğe
dalarlar.
Böylece o
belde hakkında hükmümüz
haklılık kazanır. Bunun üzerine
orayı alt üst
ederiz.

= َو َك ْمnice =أ َ ْه َل ْكنَاhelak ettik
ون
ِ  ْالقُ ُر,, َ= ِمنkuşakları
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra =نُوحNuh’dan
= َو َك َف ٰىyeter = ِب َر ِب َكRabbin
ب
ِ =بِذُنُوgünahlarını = ِعبَا ِد ِهkullarının
يرا
ً = َخ ِبhaber alıcı
يرا
ً ص
ِ = َبgörücü olarak

Biz Nuh´tan
sonra gelen
nice milletleri yokettik.
Kulların günahlarından
haberdar
olucu ve onları görücü
merci olarak
Rabbin yeterlidir.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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nız ve bir de
gelip geçen
yılların ve
(gelmesi kaçınılmaz
olan) hesabın farkına
varabilesiniz.
Ve böylece,
her şeyi açık
açık ortaya
koyduk!
Öte yandan,
Biz her insanın kaderini
(kendi) boynuna dolamışızdır; öyle
ki, Kıyamet
Günü onun
önüne, her
şeyi açık
açık kaydedilmiş bulacağı bir sicil
çıkaracağız;
(Ve o Gün
ona:) (Şimdi)
oku sicilini!
(denecek,)
(çünkü) bugün kendi
hesabını
kendin çıkaracak durumdasın!
Her kim ki
doğru yolu
izlemeyi seçerse, bunu
kendi iyiliği
için yapmış
olacaktır. Ve
her kim ki
yoldan saparsa, bu
kendi kötülüğüne olacaktır; kimse
kimsenin yükünü taşıyacak değildir.
Ayrıca, Biz,
(kendilerine)
bir elçi göndermeden
(yaptığı haksızlıklardan
ötürü hiçbir
topluma)
azap etmeyiz.

Ama bir toplumu yok etmeyi irade
ettiğimiz zaman o toplumun refaha
gömülmüş
seçkinlerine
son uyarı(ları)mızı
iletiriz; ve
(eğer) onlar
günahkarca
yaşamaya
devam ederler(se), cezalandırıcı yargı artık o toplum için kaçınılmaz olur;
ve Biz de
onu darmadağın ederiz.
Nuh'tan bu
yana Biz
böyle nicelerini yok ettik!
Çünkü kullarının günahlarını bütünüyle görüp
haberdar olmakta senin
Rabbin gibisi
yoktur.

İbn Kesir

tini aydınlık kıldık.
Ve her
şeyi uzun
uzadıya
açıkladık.

Her insanın işlediklerini
boynuna
dolarız.
Ve onun
için kıyamet gününde
açılmış
bulacağı
bir kitab
çıkarırız.
Oku kitabını. Bugün kendi
hesabın
için kendi
nefsin
sana yeter.
Kim, hidayete
ererse;
kendi
nefsi için
hidayete
ermiş
olur. Kim
de dalalete düşerse; kendi
nefsi
aleyhine
dalalete
düşmüş
olur. Hiç
kimse
başkasının yükünü yüklenmez.
Biz, bir
peygamber göndermedikçe
azab ediciler değiliz.
Bir kasabayı da
helak etmek istediğimiz
zaman;
varlıklılarına emir
veririz de,
orada fasıklık yaparlar.
Bunun
üzerine
artık oraya söz
hak olur.
Ve Biz de
onları
yerle bir
ederiz.
Nuh´tan
sonra, nice nesilleri yok
etmişizdir. Kullarının günahlarına
Habir ve
Basir olarak Rabbın yeter.

,,
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Kim geçici Kim ki, bu
Kim geçi= َم ْنkim ُي ُِريد.. َ= َكانisterse
dünyanın geçici haya- ci dünyamutluluğunu tın (hazları) yı isterse;
َاجلَة
ِ = ْال َعgeçici (dünyayı)
isterse dile- peşinde
onun için
َُ له..ع َّج ْلنَا
diğimiz
kimkoşmak
isorada diَ =ona çabucak veririz
selere ora- terse, bu is- lediğimiz
=فِي َهاorada نَشَا ُء..= َماdilediğimiz kadar da dilediği- tediğinden kadar, dimiz kadar dilediğimiz lediğimiz
= ِل َم ْنkimseye ُ=نُ ِريدistediğimiz
geçici nimet kadar, gerek- kimseye
Fa- li gördüğü- hemen
=ث ُ َّمsonra ُ لَه..= َج َع ْلنَاyerini yaparız veririz.
kat sonra müz kimseye veririz.
onu cehen- hemen veri- Sonra
= َج َهنَّ َمcehennem
neme yolla- riz; ama son- onun için
rız, horlan- ra onun pa- cehenص ََلهَا
ْ َ=يoraya girer
mış ve Al- yını cehen- nemi halah´ın rah- nem kılarız ki zırlarız.
= َم ْذ ُمو ًماkınanmış
metinden oraya kıKötülenkovulmuş nanmış ve miş ve
ورا
ً = َم ْد ُحve kovulmuş olarak
..

..

..

..

..

..

..

..
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= َو َم ْنkim de َ=أ َ َرادisterse
َ= ْاْل ِخ َرةahireti
لَ َها,,سعَ ٰى
َ = َوve çalışırsa ona
س ْعيَ َها
َ =yaraşır biçimde
 ُمؤْ ِمن,,= َو ُه َوve inanarak
=فَأُو ٰلَ ِئ َكöylelerinin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

olarak ora- kovulmuş
ya girer.
olarak katlanmak zorunda kalacaktır!
Buna karşı- Fakat ahiret
lık, kim ahi- hayatını(n
ret mutlulu- güzelliğini)
ğunu ister isteyen ve
de mü´min bunun için
olmak şartı gösterilmesi
ile o uğurda gereken çagerekli ça- bayı göstebayı harrenlere gecarsa, böy- lince, (gerlelerinin ça- çek) mümin-

koğulmuş
olarak
oraya girer.

Kim de
ahireti isterse ve
onun için
inanmış
olarak gerekli çabayı gösterirse; işte onların
say´i şük-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

س ْعيُ ُه ْم
َ ,, َ= َكانçalışmalarının
ورا
ً = َم ْش ُكkarşılığı verilir

baları takdir
edilir, emeklerinin karşılığını alırlar.

= ُك ًَّلhepsine ُّ=نُ ِمدuzatırız
= ٰ َهؤ َُل ِءonlara da = َو ٰ َهؤ َُل ِءonlara da
َ ع
اء
ِ ط
َ ..= ِم ْنmükâfatından
= َربِ َكRabbinin َ َكان..= َو َماdeğildir
َ ع
طا ُء
َ =hediyesi = َر ِب َكRabbinin
ُ = َم ْحkısıtlanmış
ورا
ً ظ

Her iki grubu da yani
berikilere de
ötekilere de
Rabbinin
bağışından
pay veririz.
Hiç kimse
Rabbinin
bağışından
mahrum
edilmez.
Onun bağış
kapısı herkese açıktır.
Bir baksana, insanları
dünyada
nasıl birbirinden üstün kıldık.
Oysa ahiretin dereceleri daha
büyük olduğu gibi, aralarındaki üstünlük farkları daha
geniş çaplıdır.

ler bunlardır;
çabalarına
(Allah katında) değer verilen kimseler
de işte böyleleridir!
Hepsine bunlara da,
ötekilere deRabbinin lütfundan ulaştırmaktayız;
çünkü senin
Rabbinin lütfu (insanların
bir kısmıyla)
sınırlı değildir.

re değerdir.

Onların bazılarına (yeryüzünde) diğerlerine göre nasıl cömert davrandığımıza bir
bak: fakat
(unutma ki,)
ahiret, paye
olarak daha
yüksek, erdem ve (manevi) zenginlik bakımından daha
yücedir.

Bak, nasıl
onların bir
kısmını
bir kısmına üstün
kıldık. Elbetteki
ahiret;
dereceler
bakımından da
büyüktür,
üstünlük
bakımından da.

Allah´a yanısıra başka
bir ilaha
tapma.
Yoksa horlanmış ve
koruyucusuz bırakılmış olarak
otura kalırsın.
Allah yalnız
kendisine
kulluk sunmanı ve
ana babana
karşı nazik
davranmanı
kesin hükme bağladı.
Eğer ana
babadan biri ya da her
ikisi yanında yaşlılık
çağına ererlerse, sakın
onlara «öf
be, bıktım
senden»
deme, onları azarlama;
onlara tatlı
ve saygılı
sözler söyle.

(Ey İnsanoğlu,) Allah'la
beraber bir
başka tanrı
edinme ki
kendini kınanmış ve
bir başına bırakılmış olarak bulmayasın:
Çünkü Rabbin, başkasına değil, yalnızca O'na
kulluk etmenizi ve ana
babaya iyi
davranmanızı buyurmuştur. Eğer onlardan biri ya
da her ikisi
senin yanında kocarsa,
onlara sakın
Öf! demeyesin; onları
azarlamayasın; onlara
saygılı, yüceltici sözler
söyleyesin,

ْ = َوindir = َل ُه َماonlara
ض
ْ اخ ِف
= َجنَا َحkanadını =الذُّ ِلküçülme
الر ْح َم ِة
َّ .. َ= ِمنacımadan dolayı
= َوقُ ْلve deki ب
ِ = َرRabbim
ار َح ْم ُه َما
ْ =sen de bunlara acı
 َربَّيَا ِني..= َك َماbeni nasıl yetiştirdilerse
يرا
ً ص ِغ
َ =küçükken

Onlara karşı
besleyeceğin acıma
duygusunun
etkisi ile önlerinde alçak gönüllülük kanatlarını indir ve
de ki; «Ey
Rabbim onlar küçükten
beni nasıl
büyüttüler
ise, sen de
öyle merhamet et.»

ve onlara alçak gönüllüce ve acıyıp
esirgeyerek
kol kanat geresin; ve Ey
Rabbim! diyesin, Onların beni küçükken sevgi
ve şefkatle
besleyip büyüttükleri gibi, Sen de
onlara merhamet eyle!

= َربُّ ُك ْمRabbiniz =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
نُفُو ِس ُك ْم,,فِي,,= ِب َماiçlerinizdekini
=إِ ْنeğer =تَ ُكونُواsiz olursanız
َصا ِل ِحين
َ =iyi kişiler ُ=فَإِنَّهşüphesiz O
َ ِل ِْل َ َّوا ِبين,, َ= َكانtevbe edenleri
َ =bağışlayandır
ورا
ً ُ غف

Rabbiniz
kalplerinizdeki duygularınızı herkesten iyi
bilir. Eğer iyi
kalpli kimselerseniz,
O kendisine
başvuranların günahlarını affeder.

ت
ِ = َوآver  ْالقُ ْربَ ٰى..=ذَاakrabaya
ُ= َحقَّهhakkını َ= َو ْال ِم ْسكِينve yoksula
س ِبي ِل
َّ ال.. َ= َوابْنve yolcuya
تُبَذ ِْر..= َو َلfakat saçıp savurma
ِيرا
ً =ت َ ْبذsavurarak

Akrabalarına, yoksula
ve yarı yolda kalan
yolcuya
hakkını ver.
Fakat savurganca
davranma.

= ِإ َّنçünkü َ= ْال ُمبَذ ِِرينsavurganlar
= َكانُواolmuşlardır َ= ِإ ْخ َوانkardeşleri
َّ =الşeytanların
ين
ِ َشي
ِ اط

Çünkü savurganlar;
harcamalarında ölçü
gözetme-

İçinizde olanı
en iyi Rabbiniz bilmektedir. Eğer dürüst ve erdemli kimseler iseniz,
(hatalarınızı
bağışlayacaktır): hem,
bilin ki, (günahtan) dönüp Allah'a
yönelenler
için (gerçek)
bağışlayıcı
O'dur.
Ve (ey insanoğlu,) yakın(ların)a
hak(lar)ını
ver; düşküne
de, yolda
kalmışa da;
ama sakın
(elindekini)
anlamsız,
amaçsız bir
biçimde saçıp savurma.
Çünkü, bil ki,
saçıp savuranlar Şeytan'ın türdeşleridir; Şey-

Allah ile
beraber
başka
ilah
edinme.
Yoksa yerilmiş ve
terkedilmiş olarak kalırsın.
Rabbın
buyurmuştur ki:
Kendisinden başkasına
ibadet
etmeyesiniz, ana
ve babaya iyi
davranasınız.
Eğer onlardan biri
veya her
ikisi senin
yanında
iken yaşlılığa erecek olurlarsa; onlara karşı,
of dahi
deme.
Onları
azarlama.
Ve her
ikisine de
efendice
sözler
söyle.
Merhametten
onlara alçak gönüllülük
kanatlarını ger. Ve
de ki:
Rabbım;
o ikisi,
beni küçükken
yetiştirdikleri gibi
sen de
onlara
merhamet et.
Rabbınız;
nefislerinizde
olanı en
iyi bilendir. Eğer
salihlerden olursanız
muhakkak ki O;
kendisine
dönenler
için Gafur´dur.
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ُ =ا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl
=فَض َّْلنَاüstün yaptık
ض ُه ْم
َ =بَ ْعonların kimini
بَ ْعض,,علَ ٰى
َ =kiminden
ُ = َولَ ْْل ِخ َرةelbette ahiret
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür
=دَ َر َجاتdereceler bakımından
= َوأ َ ْك َب ُرve daha büyüktür
ً ض
يَل
ِ =ت َ ْفüstünlük bakımından
,,
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,,

,,
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ت َ ْج َع ْل..= َلedinme = َم َعile beraber
ِاّٰلل
َّ =Allah =إِ ٰلَ ًهاbir tanrı =آخ ََرbaşka
َ=فَت َ ْقعُدsonra oturup kalırsın
= َم ْذ ُمو ًماkınanmış olarak
ً ُ= َم ْخذve yalnız başına bırakılmış olar
ول
..
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..
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ض ٰى
َ َ= َوقemretti = َرب َُّكRabbin
ت َ ْعبُد ُوا,,=أ َ َّلtapmamanızı
= ِإ َّلbaşkasına ُ = ِإيَّاهkendisinden
= َو ِب ْال َوا ِلدَي ِْنve anaya babaya
سانًا
َ =إِ ْحiyilik etmenizi
يَ ْبلُغ ََّن,,= ِإ َّماulaşırsa
= ِع ْندَ َكsenin yanında
= ْال ِكبَ َرihtiyarlık çağına
=أ َ َحد ُ ُه َماikisinden birisi =أ َ ْوyahut
= ِك ََل ُه َماher ikisi
تَقُ ْل,,=فَ ََلsakın deme =لَ ُه َماonlara
=أُفÖf!
ت َ ْن َه ْر ُه َما,,= َو َلonları azarlama
= َوقُ ْلsöyle =لَ ُه َماonlara =قَ ْو ًلsöz
= َك ِري ًماgüzel
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Her birine, bunlara da, onlara da
Rabbının
nimetinden ulaştırırız.
Rabbının
nimeti
engellenmiş
değildir.

Yakınlara
hakkını
ver. Miskine, yolcuya da.
Ama saçıp savurma.

Muhakkak ki saçıp savuranlar,
şeytanlar-
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َ ش ْي
َّ ال,, َ= َو َكانşeytan ise
ُ ط
ان
= ِل َر ِب ِهRabbine karşı
ورا
ً ُ= َكفçok nankördür
,,

,,

,,
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= َو ِإ َّماeğer
ض َّن
َ =ت ُ ْع ِرyüz çevirecek olursan
ع ْن ُه ُم
َ =onlardan =ا ْبتِغَا َءbekleyerek
= َر ْح َمةbir rahmeti
 َر ِب َك..= ِم ْنRabbinden
=ت َ ْر ُجوهَاumduğun =فَقُ ْلbari söyle
=لَ ُه ْمonlara =قَ ْو ًلsöz
ورا
ُ = َم ْيyumuşak
ً س
..

..

..

..

..

17.
29

yenler, şeytanın kardeşleridir ve
şeytan da
Rabbine
karşı son
derece
nankördür.
Eğer Rabbinden umduğun bir
bağışın
beklentisi
içinde o hak
sahiplerinin
haklarını
verememenin ezikliği
ile yüzlerine
bakamıyorsun, bari
onlara tatlı
söz söyle.

تَ ْج َع ْل,,= َو َلyapma = َيدَ َكel(ler)ini
ً= َم ْغلُولَةbağlanmış
عنُ ِق َك
ُ ,,= ِإلَ ٰىboynuna
ْ س
ط َها
ُ ت َ ْب,,= َو َلve açma = ُك َّلtamamen
ْط
ِ = ْالبَسaçarak َ=فَت َ ْقعُدsonra kalırsın
= َملُو ًماkınanmış
ورا
ُ = َم ْحhasret içinde
ً س

Elini sıkıp
boynuna
bağlama
(cimri olma)
onu büsbütün de açma; sonra
kınanmış ve
eli boş kalırsın.

= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ س
ط
ُ =يَ ْبaçar (bol bol verir)
َالر ْزق
ِ =rızkı يَشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine
= َو َي ْقد ُِرve kısar َ َكان..ُ= ِإنَّهçünkü O
=بِ ِعبَا ِد ِهkullarını يرا
ً = َخ ِبbilir
يرا
ً ص
ِ َ=بgörür

Rabbin dilediğine geniş rızık verir ve dilediğinin rızkını
kısıtlar. Hiç
şüphesiz O,
kullarını iyi
görür, onların durumundan yakından haberdardır.

ت َ ْقتُلُوا,,= َو َلöldürmeyin
=أ َ ْو َلدَ ُك ْمçocuklarınızı
َ= َخ ْش َيةkorkusuyla = ِإ ْم ََلقfakirlik
=ن َْح ُنbiz =ن َْر ُزقُ ُه ْمsizi de besliyoruz
= َوإِيَّا ُك ْمonları da =إِ َّنşüphesiz
=قَتْلَ ُه ْمonları öldürmek
ْ  ِخ,, َ= َكانgünahtır يرا
طئًا
ً = َك ِبbüyük

Yoksulluk
kaygısıyla
evlâtlarınızı
öldürmeyiniz. Onların
da sizin de
rızkınızı veren biziz.
Onları öldürmek ağır
bir suçtur.

ت َ ْق َربُوا..= َو َلyaklaşmayın
الزنَا
ِ =zinaya ُ= ِإنَّهçünkü o
ًشة
َ اح
ِ َف.. َ= َكانaçık bir kötülüktür
ً س ِب
سا َء
َ = َوve çok kötü يَل
َ =bir yoldur

Sakın zinaya yaklaşmayınız.
Çünkü o iğrenç bir kötülük ve kötü sonuçlu
bir yoldur.
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doت َ ْقتُلُوا,,= َو َلöldürmeyin س
َ =النَّ ْفcanı Allah´ın
kunulmaz
ca َح َّر َم,,=الَّتِيharam kıldığı ُاّٰلل
َّ =Allah’ın saydığı
na, gerekolarak
ق
ِ بِ ْال َح,,= ِإ َّلhaksız yere = َو َم ْنkim çesiz
kıymayınız.
ْ = َمhaksızlıkla Gerekçesiz
=قُتِ َلöldürülürse ظلُو ًما
olarak öldü=فَقَ ْدmuhakkak = َج َع ْلنَاvermişizdir rülen kimsenin aile
َ س ْل
= ِل َو ِليِ ِهonun velisine طانًا
ُ =yetki temsilcisine,
velisine yetف
ْ يُس ِْر,,=فَ ََلfakat aşırı gitmesin
ki tanıdık.
Ama o da
ْ
القَتْ ِل,,=فِيöldürmede ُ= ِإنَّهçünkü
´cana karşıْ
َ
ورا
ً ص
ُ  َمن,, َ=كانkendisine yardım edilmi lık can´ sı,,

,,

,,

,,
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,,
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nırlarını
aşmasın.
Çünkü yasalar kendisine arka
çıkmıştır.

Erginlik çaت َ ْق َربُوا..= َو َلyaklaşmayın
ğına erişinceye kadar
ْ
= َما َلmalına =اليَتِ ِيمyetimin
yetimin malına sadece
= ِإ َّلancak
niyetlerin en
َ
َّ
س ُن
ح
أ
..
ي
ه
..
ي
ت
ال
ب
=en
güzel
tarzda
güzeli ile
ْ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
yaklaşınız.
= َحت َّ ٰىkadar = َي ْبلُ َغerginlik çağına
Verdiğiniz
ُ َ =أerişinceye = َوأ َ ْوفُواyerine getirin sözleşmeyi
ُ شدَّه
tutunuz.
Çünkü verْ
= ِبال َع ْه ِدahdi = ِإ َّنçünkü
diğiniz sözlerden sorَ= ْال َع ْهدahd’den
guya çekileceksiniz.
ً َم ْسئُول.. َ= َكانsorulacaktır
..

..

..

..
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= َوأ َ ْوفُواtam yapın = ْال َك ْي َلölçüyü
= ِإذَاzaman = ِك ْلت ُ ْمölçtüğünüz
,,

,,

Bir şey ölçerken tam
ölçünüz,
tartılarınızda doğru te-

İbn Kesir

tan da zaten
Rabbine karşı gerçekten
çok büyük bir
nankörlük
sergilemiştir.

la kardeş
olmuşlardır. Şeytan ise
Rabbına
pek nankördür.

Ve eğer sen
(kendin) de
Rabbinin katından ihtiyaç
duyduğun bir
lütfu/bir rahmeti arama
çabası içinde
olduğun için
(ihtiyaç sahiplerine) ilgisiz kalmak
zorunda
isen, o zaman, hiç değilse, onlara
yumuşak/yatıştırıcı
bir söz söyle.
Ve ne ellerini
boynuna
bağlayıp kilitli
tut, ne de
sonuna kadar aç(ıp varını yoğunu
ortaya dök);
böyle yaparsan, (yükümlü olduğun
kimselerce)
kınanan, yapayalnız ve
yoksul biri
olup çıkarsın.
Şüphesiz dilediğine rızkı
bolca, dilediğine de ölçülü, idareli veren senin
Rabbin'dir.
Ve kullarının
durumunu
bütün açıklığıyla görerek
haberdar
olan da
O'dur.
Öyleyse artık, yoksulluk
kaygısıyla
çocuklarınızı
öldürmeyin;
onları da, sizi
de doyuran/rızıklandı
ran Biziz.
Onları öldürmek gerçekten büyük
bir suçtur.

Rabbından beklediğin bir
rahmeti
elde etmek için
onlardan
yüz çevirmek
zorunda
kalırsan;
o zaman
onlara
tatlı bir
söz söyle.

Ve sakın zinaya yaklaşmayın;
çünkü bu son
derece yüz
kızartıcı, azgınca bir
davranış ve
çok kötü bir
yoldur.
Ve yine sakın, haklı bir
gerekçeye
dayanmaksızın, Allah'ın
dokunulmaz
kıldığı cana
kıymayın. Bu
konuda, haksız yere öldürülen kimsenin velisine (adil bir
karşılıkta bulunma) yetkisi tanımışızdır; ama hal
böyle de olsa, bu kişi
(karşılıkta)
bire bir sınırını sakın
aşmasın.
(Maktule gelince,) o,
şüphesiz,
(Allah tarafından) yardıma layık
görülmüştür!
Yetimin malına, kendisi
erginlik çağına varıncaya
kadar, onu
değerlendirmek amacı
dışında sakın
yaklaşmayın.
Verdiğiniz
her sözü yerine getirin,
çünkü verdiğiniz sözden
(Hesap Günü'nde) mutlaka sorguya
çekileceksiniz!
Ve ölçtüğünüz zaman
ölçüyü tam
tutun; tartıyı
da doğru te-

Ve elini
boynuna
bağlı kılma, onu
büsbütün
de açıp
durma.
Yoksa
kaybedenlerden
ve kınananlardan
olursun.

Muhakkak ki
Rabbın;
dilediğine
rızkı genişletir ve
daraltır.
Muhakkak ki O;
kulları için
Habir´dir,
Basir´dir.
Çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin.
Onlara da
size de
Biz; rızık
veririz.
Muhakkak ki onları öldürmek,
büyük bir
günahtır.
Zinaya
yaklaşmayın.
Muhakkak ki o,
azgınlıktır. Ve yol
olarak da
kötüdür.
Allah´ın
haram
kıldığı
canı öldürmeyin.
Ancak
hak ile
olursa
müstesna. Kim,
zulmedilerek öldürülürse;
gerçekten
Biz, onun
velisine
bir yetki
kılmışızdır. Artık
o da öldürmekte
aşırı gitmesin.
Muhakkak ki o,
yardım
görenlerden olmuştur.
Erginlik
çağına
ulaşıncaya kadar,
en güzel
şeklin dışında yetimin malına yaklaşmayın.
Ahdi yerine getirin.
Muhakkak ki
ahid,
mes´uliye
ttir.
Ölçtüğünüz zaman da;
ölçüyü
tam tutun.
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َ = ِب ْال ِق ْسterazi ile
= َو ِزنُواtartın اس
ِ ط
= ْال ُم ْست َ ِق ِيمdoğru = ٰذَ ِل َكbu
= َخيْرdaha iyidir
س ُن
َ = َوأ َ ْحve daha güzeldir
ً =تَأ ْ ِوsonuç bakımından
يَل

raziyle yapın:
böylesi (sizin
için) daha iyi,
daha yararlı
ve sonuç olarak da daha
güzel olacaktır.

Ve dosdoğru ölçekle tartın. Bu,
daha hayırlı ve
netice itibariyle
daha güzeldir.

Bilmediğin
şeyin ardına
düşme; çünkü, işitme
duyusu,
görme duyusu ve kalp,
bunların
hepsi (Hesap
Günü'nde)
bundan sorguya çekilecektir!

Hakkında
bilgin olmadığı
şey üzerinde
durma.
Çünkü
kulak da,
göz de,
kalb de
bütün
bunlar
ondan sorumludurlar.

Yeryüzünde Ve yeryüتَ ْم ِش,,= َو َلyürüme
şımarıklık zünde kutaslayarak rumlanarak
َ
ْ
ض
ِ اْل ْر,,=فِيyeryüzünde
yürüme.
dolaşma;
= َم َر ًحاkabara kabara = ِإنَّ َكçünkü sen Çünkü sen çünkü (böyle
ne yeri de- yapmakla)
lebilirsin, ve sen ne yeri
َت َ ْخ ِرق,,=لَ ْنyırtamazsın
ne de boyca yarabilir ne
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri ت َ ْبلُ َغ,,= َولَ ْنerişemezsin dağlara de boyca
erebilirsin. dağlara ulaُ =boyca
ً ط
= ْال ِجبَا َلdağlara ول
şabilirsin!

Yeryüzünde kibirlenerek
yürüme.
Şüphesiz
ki sen, ne
yeri yarabilirsin,
ne de
boyca
dağlara
ulaşabilirsin.
Bütün
bunlar,
Rabbın
katında
beğenilmeyen
kötü şeylerdir.

,,

,,

,,

,,

,,

17.
36

ف
ُ ت َ ْق..= َو َلardına düşme = َماşeyin
ْس
َ =لَيolmayan =لَ َكsenin
= ِب ِهhakkında = ِع ْلمbilgin = ِإ َّنçünkü
س ْم َع
َّ =الkulak ص َر
َ = َو ْال َبgöz
َ= َو ْالفُ َؤادve gönül = ُك ُّلhepsi
=أُو ٰلَئِ َكbunların
ُع ْنه
َ .. َ= َكانo(yaptığı)ndan
ً ُ = َم ْسئsorumludur
ول
..

..

..
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,,

,,
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,,

= ُك ُّلhepsi = ٰذَ ِل َكbunların
ُسيِئُه
َ .. َ= َكانkötü olandır َ= ِع ْندkatında
= َر ِب َكRabbinin
= َم ْك ُرو ًهاhoş görülmeyen şeylerdir
..

..

..
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..

= ٰذَ ِل َكşunlar
أ َ ْو َح ٰى,,= ِم َّماvahyettiğindendir
= ِإلَي َْكsana = َرب َُّكRabbinin
 ْال ِح ْك َم ِة,, َ= ِمنHikmet’ten
ت َ ْجعَ ْل,,= َو َلedinme = َم َعile beraber
ِاّٰلل
َّ =Allah =إِ ٰلَ ًهاtanrı =آخ ََرbaşka
=فَت ُ ْلقَ ٰىsonra atılırsın
 َج َهنَّ َم,,= ِفيcehenneme
= َملُو ًماkınanmış olarak
ورا
ً = َم ْد ُحuzaklaştırılmış olarak
,,

,,

,,

,,

,,
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Rabbiniz
oğulları size
ayırdı da
kendisi meleklerden
kızlar mı
edindi? Siz
gerçekten
çok ağır;
son derece
küstahça bir
söz söylüyorsunuz.

= َولَقَ ْدandolsun
ص َّر ْفنَا
َ =biz türlü biçimlerde anlattık
آن
ِ  ْالقُ ْر,, ٰ َهذَا,,=فِيbu Kur’an’da
= ِل َيذَّ َّك ُرواdüşünüp anlasınlar diye
يَ ِزيد ُ ُه ْم,,= َو َماfakat bu artırmıyor
= ِإ َّلbaşkasını ورا
ً ُ=نُفnefretlerinden

Kâfirler öğüt
alıp, akıllarını başlarına toplasınlar diye bu
Kur´an´da
çeşitli uyarı
yöntemleri
kullandık.
Fakat bu
farklı uyarılar onların
gerçekten
daha da
uzaklaşmalarından
başka bir
şeye yaramamıştır.
Ey Muhammed de
ki; «Eğer
müşriklerin
dedikleri gibi evrende
Allah´ın yanısıra başka
ilahlar olsaydı, bu
ilahlar
Arş´ın ve
kesin egemenliğin
sahibi olan
Allah ile boy
ölçüşmenin
yolunu ararlardı.»
Haşa, O,
onların
saçma yakıştırmalarından
uzaktır, yücedir, büyüktür.

..

..

..

..

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

=قُ ْلde ki =لَ ْوeğer َ= َكانolsaydı
ُ= َم َعهO’nunla beraber =آ ِل َهةtanrılar
= َك َماgibi َ=يَقُولُونdedikleri
=إِذًاo zaman
= َل ْبتَغ َْواonlar da ararlardı
ذِي..= ِإلَ ٰىsahibine = ْال َع ْر ِشArşın
ً ِسب
يَل
َ =bir yol
..

..

..

..

..

..

..
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Saydığımız
bütün bu
davranış ve
tutumların
kötü olanları, Rabbin
tarafından
çirkin ve iğrenç sayılmışlardır.
Bunlar,
Rabbinin
sana vahiy
yolu ile bildirdiği bazı
hikmetlerdir.
Sakın Allah´ın yanısıra başka
bir ilaha
tapma.
Yoksa yerilmiş ve Allah´ın rahmetinden
kovulmuş
olarak cehenneme
atılırsınız.

صفَا ُك ْم
ْ َ =أَفَأsize mi seçti?
= َربُّ ُك ْمRabbiniz َ=بِ ْالبَنِينoğulları
َ= َوات َّ َخذve edindi (kendisine)
 ْال َم ََلئِ َك ِة.. َ= ِمنmeleklerden
=إِنَاثًاkadınlar =إِنَّ ُك ْمgerçekten siz
َ=لَتَقُولُونsöylüyorsunuz =قَ ْو ًلbir söz
ع ِظي ًما
َ =büyük (çok tehlikeli)
..

..
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razi kullanınız. Bu tutum hem
dünyada
daha hayırlıdır, hem
de ahirete
ilişkin sonucu bakımından daha
güzeldir.
Bilmediğin
şeyin ardına
düşme.
Çünkü kulak, göz,
kalp var ya,
bunların
hepsi konusunda sorguya çekileceksiniz.

İbn Kesir

ُس ْب َحانَه
ُ =haşa ,O = َوتَ َعا َل ٰىuludur
َيَقُولُون,,ع َّما
َ =onların dediklerinden
علُ ًّوا
ُ =yücedir يرا
ً = َك ِبçok
,,

,,

,,

Bütün bunların kötülüğü,
Rabbinin katında asla
hoş karşılanmayan
(şeyler olmalarıdır).
Bu (söylenenler) doğru
ile eğrinin ne
olduğuna
dair Rabbinin
sana ulaştırdığı bilginin
bir parçasıdır. Öyleyse,
artık (ey insanoğlu,) Allah'la beraber sakın bir
başka tanrı
edinme: yoksa, (kendince) kınanmış
ve (O'nun tarafından) kovulmuş olarak cehenneme atılırsın!
Şimdi (söyleyin,) Rabbiniz oğullar
(vererek) sizi
seçip akladı
da, kendisine
melek görüntüsü altında
kızlar mı
edindi? Doğrusu, çok
ağır bir söz
sarfediyorsunuz!
Gerçek şu ki,
bu Kuran'da
Biz (gerçeği)
pek çok yönden açık açık
ortaya koyduk ki (onu
inkar edenler) iyice içlerine sindirebilsinler: ne
var ki, bu sadece onların
nefretini artırdı.

Bunlar,
Rabbının
sana
vahyettiği
hikmettendir. Allah ile beraber bir
başka
ilah
edinme.
Yoksa kınanmış
ve kovulmuş
olarak
cehenneme atılırsın.

Yoksa
Rabbınız
size oğulları seçti
de kendisi meleklerden
kızlar mı
edindi?
Muhakkak ki siz,
büyük bir
söz söylüyorsunuz.
Andolsun
ki; Biz,
öğüt alsınlar diye bu
Kur´an´da
çeşitli
açıklamalar yaptık.
Fakat bu,
onların
nefretinden başka bir şeyi artırmıyor.

De ki: Eğer onların iddia
ettikleri gibiO'nunla beraber (başka)
tanrılar olmuş olsaydı,
o zaman
bunlar topyekün egemenliği elinde tutan (Allah')la kavgaya tutuşmak için fırsat kollarlardı.

De ki:
Onların
dedikleri
gibi Allah
ile beraber tanrılar bulunsaydı; o
zaman,
hepsi
Arş´ın
sahibi
olmaya
bir yol
ararlardı.

Kudret ve
egemenliğinde eksiksiz
ve kusursuzdur O; ve yücelikte, ululukta onların
söyleyegeldiklerinden
sonsuza ka-

Onların
söylediklerinden
O, münezzehtir,
yücedir
ve uludur.
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İbn Kesir

dar ötede,
sonsuza kadar aşkındır!
17.
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ُلَه..س ِب ُح
َ ُ =تO’nu tesbih ederler
ُس َم َاوات
َّ =الgök س ْب ُع
َّ =الyedi
ض
ُ = َو ْاْل َ ْرarz
فِي ِه َّن..= َو َم ْنve bunların içindekiler
ش ْيء
َ .. ِم ْن..= َو ِإ ْنhiçbir şey yoktur
سبِ ُح
َ ُي..=إِ َّلtesbih etmeyen
=بِ َح ْم ِد ِهhamd ile = َو ٰلَ ِك ْنama
َت َ ْفقَ ُهون..= َلsiz anlamazsınız
=ت َ ْسبِي َح ُه ْمonların tesbihlerini
ُ=إِنَّهşüphesiz O  َح ِلي ًما.. َ= َكانhalimdir
َ =çok bağışlayandır
ورا
ً ُ غف

= َوإِذَاzaman ت
َ ْ=قَ َرأokuduğun
َ= ْالقُ ْرآنKur’an = َج َع ْلنَاçekeriz
= َب ْين ََكseninle َ= َو َبيْنarasına
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayanların
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete = ِح َجابًاbir perde
ورا
ً ُ = َم ْستgizli

Yedi kat
gök, yer ve
buralardaki
varlıkların
tümü O´nu
tenzih ederler, noksanlıklardan
uzak olduğunu dile
getirirler.
Evrendeki
her varlık,
O´nu överek tesbih
eder, fakat
siz bu varlıkların tesbihlerini anlayamazsınız. Hiç
kuşkusuz
O, kullarına
karşı yumuşaktır, affedicidir.
Ey Muhammed,
sen Kur´an
okurken,
seninle ahirete inanmayanlar
arasına görünmez bir
perde gereriz.

= َو َجعَ ْلنَاve kılarız (koyarız)
قُلُو ِب ِه ْم..علَ ٰى
َ =kalblerine
ً=أ َ ِكنَّةkabuklar
ُيَ ْفقَ ُهوه..=أ َ ْنonu anlamalarına engel olac
ak آذَانِ ِه ْم..= َوفِيve kulaklarına
= َو ْق ًراbir ağırlık = َو ِإذَاzaman
ت
َ =ذَ َك ْرandığın = َرب ََّكRabbini
آن
ِ  ْالقُ ْر..=فِيKur’an’da ُ= َو ْحدَهbirliğini
= َولَّ ْواdönüp
ار ِه ْم
َ =arkalarına
ِ أ َ ْد َب..علَ ٰى
ورا
ً ُ=نُفkaçarlar

Kur´an´ı
kavramasınlar diye
kalplerini bir
kılıfla kaplarız ve kulaklarının işitme yeteneğini zayıflatırız. Allah´ın ortaksız birliğini dile getiren Kur´an
ayetlerini
okuduğun
zaman arkalarını dönüp kaçarlar.

..

..

..
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Yedi gök ile
yer ve onların içinde yer
alan her şey
O'nun sınırsız kudret ve
yüceliğini
anmaktadır;
O'nun yüceliğini, aşkınlığını övgüyle
yankılamayan bir tek
nesne yoktur: ne var ki
siz onların
yücelemelerini anlayamıyor, kavrayamıyorsunuz! Yine
de, hem çok
bağışlayıcı,
hem de halim olan
O'dur!
Ve (gerçeği
anlamaya niyetli olmamalarından ötürü, onlara)
Kuran okuduğun zamanlar, seninle ahirete
inanmayacak
olanların
arasına görünmeyen bir
perde çekeriz:
ve kalplerine,
onu kavramalarına engel olan bir
örtü koyarız
ve kulaklarına bir tıkaç.
Ve bu yüzden, Kuran
okurken ne
zaman Rabbinden tek
tanrı olarak
söz etsen
nefretle sırtlarını dönüp
giderler.

Yedi gök,
yeryüzü
ve içinde
bulunanlar; O´nu
tesbih
ederler.
O´nu
hamd ile
tesbih
etmeyen
hiç bir
şey yoktur. Ama
siz, onların tesbihlerini anlamazsınız. Muhakkak ki
O; Halim,
Gafur
olandır.

Kur´an
okuduğun
zaman;
seninle
ahirete
inanmayanların
arasına
örtülmüş
bir perde
koyarız.

Onu anlarlar diye
kalblerine
örtüler
koyduk.
Kulaklarına da
ağırlık.
Kur´an´da
Rabbını
tek olarak
zikrettiğin
zaman da
onlar nefret ederek arkalarına döner giderler.

Onların seni Seni dinle- Biz, onla=ن َْح ُنbiz =أ َ ْعلَ ُمgayet iyi biliyoruz
dinlerken ne dikleri zarın seni
maksatla
man,
Biz
onَيَ ْست َ ِمعُون,,=بِ َماne sebeple dinlediklerini dinledikleri- ların aslında dinledikleri za= ِب ِهonların َيَ ْست َ ِمعُون,,= ِإ ْذdinlerken ni, sonra neye kulak man; nearalarında kesildiklerini ye kulak
= ِإلَي َْكseni  ُه ْم,,= َو ِإ ْذkendi aralarında neler fısıl- ve kendi ara- verdikledaştıklarını larında gö- rini çok iyi
=ن َْج َو ٰىfısıldaşırken
ve o zalim- rüştükleri
biliriz.
lerin müs- zaman, bu Gizli topيَقُو ُل,,= ِإ ْذdedikleri zaman
lümanlara zalimlerin
landıkları
«Siz kesin- (birbirlerine): zaman da
َّ
َ=الظا ِل ُمونzalimlerin
likle büyü- (Eğer Muhani zalenmiş
bir
hammed'e
limler diَّ
ْ
َ
َتتبِعُون,,=إِنsiz uymuyorsunuz
adamın pe- uyarsanız,) yorlardı
=إِ َّلbaşkasına = َر ُج ًَلbir adamdan şinden gidi- düpedüz bü- ki: Siz,
yorsunuz» yülenmiş bir sadece
dediklerini adama uy- büyülenورا
ً = َم ْس ُحbüyülenmiş
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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iyi biliyoruz. muş olacaksınız! dediklerini çok iyi
biliyoruz.
Senin hak- Seni benzet=bak
=nasıl
kında nasıl tikleri şeye
benzetme- bak (ey Pey=misaller verdiler
=sana
ler, ne tür gamber!) Bir
yakıştırma- kere yoldan
=bezetmelerle
lar yaptıkla- çıkmış bunlar
=şaştılar
rına baksa- ve bu yüzden
na! Sapıttı- (hakka çı..
=artık bir daha bulamaz lar, bir türlü kan) bir yol
doğru yolu da bulacak
=yolu
bulamıyor- durumda delar.
ğiller artık!

ُ ا ْن
ظ ْر
ْف
َ َكي
ض َربُوا
َ
ْاْل َ ْمثَا َل
ضلُّوا
َ َف
َفَ ََل يَ ْست َ ِطيعُون
ً س ِب
lar يَل
َ
..

لَ َك

..
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= َوقَالُواdediler ki
 ُكنَّا,,=أ َ ِإذَاbiz iken mi?
َ = ِعkemikler
ظا ًما
= َو ُرفَاتًاve ufalanmış toprak
َلَ َم ْبعُوثُون,,=أ َ ِإنَّاbiz diriltilecek miyiz?
=خ َْلقًاyaratılışla = َجدِيدًاyeni bir
,,

Dediler ki;
«Biz kemik
ve toz haline dönüştükten sonra diriltilerek
yaradılışın
yeni bir
aşamasına
mı geçeceğiz?

Ve onlar (bir
de şöyle) diyorlar: Demek biz kemiğe, toza
toprağa dönüştükten
sonra, gerçekten yepyeni bir yaratma eylemiyle diriltileceğiz, öyle
mi?
Onlara de De ki: İster
=de ki
=ister olun
ki; «İster taş taşa dönü=taş
=veya
=demir olunuz, ister şün, ister
demir olu- demire;
nuz.
İster (canlı- hatta ister=veya
=yaratık
lık olayı ile seniz aklınıilişkili olabi- za gelebile=herhangi bir
leceğini) ha- cek (hayata,
fızalarınızın dirime) daha
=büyüyen (imkânsız görünen)
almadığı
uzak (başka)
,,
=gönlünüzde
başka bir bir unsura
yaratık olu- dönüşün (yi=diyecekler ki
=kim
nuz.» Diye- ne de ölümcekler ki
den sonra di=bizi tekrar döndürebilir
=de ki «Bizi kim
riltileceksiyeniden di- niz). Ve bu,,
=sizi yaratan
=ilk
riltecek? De nun üzerine
ki «Sizi ilk (eğer), Bizi
=defa
kere yoktan kim (hayata)
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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قُ ْل
ُكونُوا
ً ارة
أ َ ْو
َ ِح َج
..

..

أ َ ْو
خ َْلقًا
ِم َّما
يَ ْكب ُُر
ُور ُك ْم
ُ فِي
ِ صد
َسيَقُولُون
َ َف
يُ ِعيدُنَا
َ َالَّذِي ف
ط َر ُك ْم
َم َّرة
,,

..

َحدِيدًا

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

َم ْن

قُ ِل
أ َ َّو َل

,,

miş bir
adama
tabi oluyorsunuz.
Bak, sana
nasıl misaller veriyorlar.
Bunun
için dalalete düşmüşlerdir.
Ve bir
daha yol
bulamamaktadırlar.
Ve dediler ki: Biz,
kemik ve
ufalanmış
toprak olduğumuzda
mı, cidden biz
yeni bir
yaratılışla
diriltilecek
miyiz?
De ki: İster taş ister demir
olun,
Veya gözünüzde
büyüttüğünüz bir
yaratık
olun. Diyecekler
ki: Bizi
tekrar kim
diriltir?
De ki: Sizi
ilk defa
yaratmış
olan. Sana başla-
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َسيُ ْن ِغضُون
َ َ=فalaylı alaylı sallayacaklar
= ِإلَي َْكsana س ُه ْم
َ = ُر ُءوbaşlarını
َ= َويَقُولُونve diyecekler
 ُه َو,,= َمتَ ٰىNe zaman o? =قُ ْلde ki
س ٰى
َ =belki de َ َي ُكون,,=أ َ ْنolabilir
َ ع
=قَ ِريبًاpek yakın

vareden...
O zaman
şaşkın şaşkın başlarını
sallayarak
«Peki ne
zaman?»
diyecekler.
Onlara de
ki; «Belki de
yakında.»

=يَ ْو َمgün عو ُك ْم
ُ =يَ ْدsizi çağıracağı
َ=فَت َ ْست َ ِجيبُونçağrısına uyarsınız
= ِب َح ْم ِد ِهO’na hamdederek
ُ َ= َوتve sanırsınız
َظنُّون
لَبِثْت ُ ْم..(=إِ ْنdünyada) kaldığınızı
ً قَ ِل..= ِإ َّلpek az
يَل

O gün Allah
sizi çağırınca kendisine hamdederek çağrısına uyarsınız ve
dünyada
çok kısa bir
süre kaldığınızı sanırsınız.

= َوقُ ْلsöyle = ِل ِعبَادِيkullarıma
=يَقُولُواsöylesinler
س ُن
َ أ َ ْح,,ي
َ  ِه,,=الَّتِيen güzel sözü
َ ش ْي
َّ =الşeytan
=إِ َّنçünkü َطان
ُ َ=يَ ْنزgirer = َب ْي َن ُه ْمaralarına
غ
َ ش ْي
َّ =الşeytan
= ِإ َّنdoğrusu َطان
ان
َ ل ْن
ِ ْ  ِل,, َ= َكانinsanın
ِ س
عد ًُّوا
َ =düşmanıdır = ُم ِبينًاapaçık

Mü´min kullarıma de ki;
konuşurken
en güzel
sözleri söylesinler.
Çünkü şeytan aralarındaki havayı gerginleştirir. Hiç
kuşkusuz,
şeytan insanın açık
düşmanıdır.

= َربُّ ُك ْمRabbiniz =أ َ ْع َل ُمdaha iyi bilir
= ِب ُك ْمsizi ْ  َيشَأ..= ِإ ْنdilerse
=يَ ْر َح ْم ُك ْمsize acır =أ َ ْوveya
ْ يَشَأ..= ِإ ْنdilerse
=يُ َع ِذ ْب ُك ْمsize azabeder
َاك
َ س ْلن
َ أ َ ْر..= َو َماbiz seni göndermedik
ً = َو ِكvekil
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine يَل

Ey insanlar,
Rabbiniz sizi herkesten
iyi bilir. Dilerse size
merhamet
eder, dilerse azaba
çarptırır. Biz
seni onların
davranışlarının sorumlusu olarak
göndermedik.
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ge= َو َرب َُّكRabbin =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir Rabbin
rek göktekileri (melek=بِ َم ْنolan kimseleri
leri) ve gerekse yerت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
dekileri (inَ
ْ
َ
َ
ْ
ض
ر
اْل
و
=ve
yerde
د
ق
ل
و
=andolsun
ki
sanları)
ِ ْ َ
َ
herkesten
=فَض َّْلنَاbiz üstün kıldık ض
َ =بَ ْعkimini iyi bilir.
َ=النَّبِيِينpeygamberlerin
 َب ْعض,,علَ ٰى
َ =kiminden = َوآتَ ْينَاverdik
َ=دَ ُاوودDavud’a da ُورا
ً =زَ بZebur’u
,,
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=قُ ِلde ki عوا
ُ =ا ْدyalvarın
ع ْمت ُ ْم
َ َز.. َ(=الَّذِينtanrı olduğunu) sandığı
nız şeylere ه
ِ ِد ُون..= ِم ْنO’ndan başka
َ َي ْم ِل ُكون..=فَ ََلonların gücü yetmez
ف
َ = َك ْشgidermeye =الض ُِّرsıkıntıyı
ع ْن ُك ْم
َ =sizden
ً ت َ ْح ِو..= َو َلve değiştirmeye
يَل
..
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Müşriklere
de ki: «Allah
dışında ilah
olduklarını
sandığınız
putları imdada çağırınız bakalım. Onlar,
başınızdaki
belayı ne
giderebilirler
ve ne de
başka birine
aktarabilirler.»

İmdada
=أُو ٰلَئِ َكonların
çağrılan bu
ilahların Alَّ
َ َي ْدعُون,, َ=الذِينyalvardıkları
lah´a en yaَ
ُ
َ
َ=يَ ْبتغونararlar  َربِ ِه ُم,,=إِل ٰىRablerine kın olanları
dahil olmak
َ= ْال َو ِسيلَةbir vesile =أَيُّ ُه ْمhangisi
üzere hepsi
Allah´a yakب
ُ =أ َ ْق َرen yakın diye
laşmanın
yolunu ararَ= َو َي ْر ُجونve umarlar
lar. O´nun
rahmetini
ُ= َر ْح َمتَهO’nun merhametini
diler ve
azabından
ُ
َ= َو َيخَافونve korkarlar
korkarlar.
Çünkü
َّ
ُعذَا َبه
=azabından
ن
إ
=çünkü
َ
ِ
Rabbinin
azabı korاب
َ َ عذ
َ =azabı = َربِ َكRabbinin
kunçtur.
ورا
ً ُ  َم ْحذ,, َ= َكانcidden korkunçtur
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

geri döndürecek? diye
soracak
(olur)lar (sa),
de ki: Peki,
sizi ilk defa
var eden
kimdi? Ve
sonra sana
(inanmamış
bir tavırla)
başlarını sallayıp, Bu ne
zaman olacak? diye sorarlar(sa),
(onlara) de
ki: Belki, çok
yakında!,
Sizi çağıracağı ve sizin
de onu överek (bu çağrıya) cevap
vereceğiniz,
ve kendinizi
(yeryüzünde)
çok kısa bir
süre oyalanmış gibi
hissedeceğiniz bir
Gün'de.
Yine de sen
kullarıma
söyle, (inançlarını paylaşmayan
kimselerle)
en güzel bir
biçimde konuşsunlar;
çünkü, Şeytan insanların aralarını
açmak için
her zaman
fırsat kollamaktadır.
Şeytan gerçekten de insanın açık
düşmanıdır!
Rabbiniz ne
olduğunuzu,
(neye layık
olduğunuzu)
tam olarak
bilmektedir:
dilerse size
acıyıp esirgeme gösterir, dilerse
cezalandırır
sizi. Bunun
içindir ki (ey
Peygamber,)
seni (insanların) yazgılarına karar
verme yetkisiyle göndermedik;
çünkü, göklerde ve yerde bulunan
her varlığı
her bakımdan bilen senin Rabbindir. Fakat şu
da bir gerçektir ki, Biz
bazı nebilere
diğerlerine
göre daha
büyük bir yücelik tevdi
etmişizdir;
tıpkı Davud'a
(rahmetimizin bir belirtisi olarak) ilahi hikmetle
dolu bir kitap
verdiğimiz
gibi.
De ki: O'nunla beraber
(tanrısal güçlere sahip olduğunu)
zannettiğiniz
(varlıkları)
çağırın bakalım; sizden
bir darlığı gidermeye ya
da onu (başka bir yere)
yansıtmaya
güçlerinin
olmadığını
(göreceksiniz).
Aslında, onların bu yalvarıp yakardıkları (ve
böylece azizleştirdikleri,
tanrılaştırdıkları şahsiyetlerin) kendileri içlerinden
O'na en yakın olanları
(bile)- Rablerinin yakınlığını kazanmaya çalışırlar(dı); hem
de, O'nun
rahmetini
umup aza-

İbn Kesir

rını sallayacaklar
ve ne
zaman o?
diyecekler. De ki:
Yakın olması
umulur.

O, sizi
çağırdığı
gün;
hamdederek davetine
uyarsınız.
Ve çok az
kalmış
olduğunuzu
zannedersiniz.
Kullarıma
de: En
güzel
olanı söylesinler.
Doğrusu
şeytan
aralarını
açmak ister. Zira
şeytan,
insan için
apaçık bir
düşman
olmuştur.

Rabbınız
sizi daha
iyi bilir. İsterse size
merhamet eder,
isterse sizi azablandırır.
Biz; seni,
onların
üzerine
vekil olarak göndermedik.

Rabbın
göklerde
ve yerde
olanları
daha iyi
bilendir.
Andolsun
ki; Biz,
peygamberlerden
bir kısmını bir
kısmına
üstün kıldık, Davud´a da
Zebur´u
verdik.

De ki:
O´ndan
başka
taptıklarınızı çağırın. Sizin
bir sıkıntınızı gidermeye
de, değiştirmeye
de güçleri
yetmez.

Onlar,
Rabblarına vesile
arayarak
daha yakın olmak
için bunlara taparlar.
O´nun
rahmetini
umarlar,
azabından korkarlar. Zira Rabbının azabı,
sakınılmaya değerdir.

Kelime Meali

17.
58
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قَ ْريَة.. ِم ْن..= َو ِإ ْنne kadar kent varsa
ن َْح ُن..= ِإ َّلancak biz
= ُم ْه ِل ُكوهَاonu yok ederiz =قَ ْب َلönce
=يَ ْو ِمgününden = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
=أ َ ْوyahut = ُم َع ِذبُوهَاona azab ederiz
عذَابًا
َ =şiddetli bir
َ =azap ile شدِيدًا
 ٰذَ ِل َك.. َ= َكانBu ب
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta
ُ = َم ْسyazılmıştır
ورا
ً ط
..
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..
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..
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Kıyamet
gününden
önce her
şehri ya yıkacak ya da
ağır azaba
uğratacağız. Bu hüküm kitapta
yazılıdır.

..

Bizi somut
 َم َنعَنَا,,= َو َماbizi alıkoyan şey
mucizeler
ortaya koyَ
نُ ْر ِس َل,,=أ ْنgöndermekten
maktan alıت
ِ = ِب ْاْل َياayetler (mucizeler) = ِإ َّلancak koyan sebep, daha
önceki milب
َ َّ َكذ,,=أ َ ْنyalanlamalarıdır
letlerin bu
(=بِ َهاonları) َ= ْاْل َ َّولُونevvelkilerin tür mucizeyalan= َوآت َ ْينَاverdik َ=ث َ ُمودSemud(kavmin)e leri
lamaları (ve
bu yüzden
َ=النَّاقَةdişi deveyi
ağır azaba
çarptırılmaً ْص َرة
ِ = ُمبaçık bir mucize olarak
yı haketmeَ
َ
بِ َها,,=فَظل ُمواo zulmetmelerine sebeb old leridir) Semudoğulları´na açık
ُ نُ ْر ِس,,= َو َماbiz göndermeyiz
u ل
mucize olaت
ِ =بِ ْاْليَاmucizeleri =إِ َّلdışında
rak deveyi
verdik. Fa=ت َ ْخ ِويفًاkorkutmak
kat ona kar,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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şı zalimce
davrandılar.
Biz somut
mucizeleri
sadece insanları korkutmak için
ortaya koyarız.
Ey Mu=bir zaman
=demiştik
hammed,
=sana
=şüphesiz
=Rabbin hani sana
«Rabbin in=kuşatmıştır
=insanları sanları
(Mekkeli
..
=biz yapmadık
müşrikleri)
kuşatma al=rüyayı
tına aldı»
dedik. (O
..
=sana gösterdiğimiz
gece) sana
gösterdiği=başka bir şey
=sınama (aracı)
miz görüntüleri ve
=insanlar için
Kur´an´da
adı geçen
=ve ağacı
lanetlenmiş
ağacı da
=lanetlenmiş
sırf insanla..
=Kur’an’da
ra bir sınav
konusu ol=biz onları korkutuyoruz
sun diye ortaya koy..
=fakat artırmıyor
duk. Onları
korkutuyo=başkasını
ruz ama bu
korkutmala=onların azgınlıklarından
rımız azgınlıklarını art=daha da fazla
tırmaktan
başka bir
işe yaramıyor.

َوإِ ْذ
قُ ْلنَا
لَ َك
إِ َّن
َرب ََّك
َ أ َ َحا
اس
ط
ِ َِّبالن
َو َما َج َع ْلنَا
الرؤْ يَا
ُّ
َاك
َ الَّتِي أ َ َر ْين
ًفِتْنَة
ِإ َّل
اس
ِ َِّللن
َّ َوال
َ ش َج َرة
َْال َم ْلعُونَة
آن
ِ ِفي ْالقُ ْر
َونُخ َِوفُ ُه ْم
فَ َما يَ ِزيد ُ ُه ْم
ِإ َّل
ُ
ط ْغيَانًا
يرا
ً َك ِب
..
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Hani melek= َوإِ ْذbir zaman =قُ ْلنَاdemiştik
lere
«Adem´e
ْ
= ِلل َم ََلئِ َك ِةmeleklere
secde edi=ا ْس ُجد ُواsecde edin = ِْلدَ َمAdem’e niz» dedik.
Hepsi secس َجد ُوا
َ َ=فSecde ettiler = ِإ َّلyalnız hariç de etti, yalnız İblis emيس
rimize karşı
َ =إِ ْب ِلİblis =قَا َلdedi
geldi ve
ُ =أَأ َ ْس ُجدben secde eder miyim?
«Ben çamurdan ya= ِل َم ْنkimseye ت
َ = َخلَ ْقyarattığın
rattığın bir
canlıya hiç
ً= ِطيناçamur olarak
secde eder
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

miyim» dedi.
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bından korkarak: çünkü
onun azabı
gerçekten
sakınılması
gereken bir
şeydir!
Ve (unutmayın ki), Kıyamet Günü'nden önce
ortadan kaldırmayacağımız ya da
(günahkarca
gidişinden
ötürü) zorlu
bir azapla
azaplandırmayacağımız
bir toplum
yoktur; bu
(olacakların)
hepsi kitabımızda yazılıdır.
Bizi (öncekiler gibi, bu
mesajı da)
mucizevi belirtilerle birlikte göndermekten alıkoyan tek
sebep, önceki toplumların
onları hep
yalanlamış
olmalarıdır;
nitekim, Semud kavmine
uyarıcı, aydınlatıcı bir
belirti olarak
o dişi deveyi
verdik, ama
onlar bunu
kale almadılar. Oysa biz
bu kabil belirtileri yalnızca
korkutup
uyarmak
amacıyla
göndermişizdir.
Hani, sana
(ey Peygamber,) Rabbin
(sınırsız kudret ve ilmiyle)
insanları kuşatmıştır; bu
sana gösterdiğimiz görüntü de, Kuran'da lanetlenen (cehennem)
ağacı da insanlar için
yalnızca bir
sınama olacaktır. Şimdi
(cehennemden bahsederek) insanlara korku
veren bir
uyarıda bulunuyoruz,
ama (hakkı
inkara niyetli
oldukları sürece) bu
(uyarı) onların sadece
büyüklük taslayarak küstahça azgınlık, taşkınlık
yapmalarını
artırıyor demiştik.
Hani, meleklere, Adem'in
önünde yere
kapanın demiştik ve bunun üzerine
İblis'in dışında onların
hepsi yere
kapanmışlardı. (İblis):
Balçıktan yarattığın (bu)
yaratığın mı
önünde eğileceğim?
demiş,

İblis dedi ki; ve Benden
=قَا َلdedi =أ َ َرأ َ ْيت َ َكgördün mü?
«Benden üstün tuttututtu- ğun (şu apٰ
َّ
= َهذَاşu ت
َ  َك َّر ْم..=الذِيüstün yaptığını üstün
ğun şu can- tal) şeye bak!
lıyı görüyor Eğer bana
ي
َ =benden =لَئِ ْنandolsun eğer
َّ َعل
musun?
Kıyamet Gü=أ َ َّخ ْرت َ ِنbeni ertelersen
Eğer bana nü'ne kadar
kıyamet gü- zaman verirيَ ْو ِم..= ِإلَ ٰىgününe kadar
nüne kadar sen, çok azı
mühlet ve- dışında,
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
rirsen, onun onun soyunsoyunu, pek dan gelenleri
= َْل َ ْحت َ ِن َك َّنhakimiyetime alacağım
az bir bölü- mutlaka pemü dışında, şime takacaُ
َّ
ُ=ذ ِريَّتَهonun zürriyetini = ِإلhariç
avucumun ğım diye ekiçine alıp
ledi.
ً =قَ ِلpek azı
يَل
..

..

..

..

..

..

..

..

..

mahvederim.
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Hiç bir
kasaba
yoktur ki;
kıyamet
gününden
önce Biz,
onu helak
edecek
veya şiddetli bir
azabla
azablandıracak
olmayalım. Bu,
Kitab´da
yazılmıştır.
Bizi ayetlerle göndermekten alıkoyan şey;
ancak
öncekilerin onları
yalanlamış olmalarıdır.
Semud´a
da gözleri
göre göre
bir dişi
deve
vermiştik
de, ona
zulmetmişlerdi.
Halbuki
Biz; ayetleri ancak
korkutmak için
göndeririz.

Hani sana demiştik ki:
Rabbın
gerçekten
insanları
kuşatmıştır. Sonra
göstermiş
olduğumuz rüyayı sadece insanlar
için bir
imtihan
kıldık.
Kur´an´da
lanetlenmiş olan
ağacı da.
Biz onları
korkutuyoruz
ama bu,
onlara
büyük bir
azgınlık
vermekten başka
bir şeyi
artırmıyor.

Hani meleklere
demiştik
ki:
Adem´e
secde
edin. Onlar secde
etmilerdi.
Sadece
İblis müstesna. Ve
demişti ki:
Çamurdan yaratmış olduğuna
mı secde
edeceğim?
Benden
üstün kıldığını görüyor musun?
Eğer beni
kıyamet
gününe
kadar tehir edersen; pek
azı müstesna,
onun soyunu emrim altına
alırım,
demişti.

Kelime Meali
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(=قَا َلAllah) dedi ki ْ=ا ْذهَبgit
=فَ َم ْنkim =ت َ ِب َع َكsana uyarsa
= ِم ْن ُه ْمonlardan =فَإ ِ َّنşüphesiz
= َج َهنَّ َمcehennemdir
= َجزَ اؤُ ُك ْمcezanız = َجزَ ا ًءbir ceza
ورا
ً ُ= َم ْوفmükemmel

Allah dedi
ki: «Defol
git. Onun
soyundan
kim sana
uyarsa onlarla senin
ortak ve yeterli cezanız
cehennemdir.

= َوا ْست َ ْف ِز ْزyerinden oynat
َ َ ا ْست..= َم ِنgücünün yettiğini
ت
َ ط ْع
= ِم ْن ُه ْمonlardan ص ْوتِ َك
َ = ِبsesinle
ْ= َوأ َ ْجلِبyaygarayı bas
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
=بِ َخ ْي ِل َكatlıların
= َو َر ِج ِل َكve yayalarınla
َار ْك ُه ْم
ِ = َوشonlara ortak ol
 ْاْل َ ْم َوا ِل..=فِيmallarda
= َو ْاْل َ ْو َل ِدve evladlarda
= َو ِع ْد ُه ْمve onlara (çeşitli) vaatler yap
يَ ِعد ُ ُه ُم..= َو َماonlara vadetmez
َ ش ْي
َّ =الşeytan = ِإ َّلbaşka bir şey
ُ ط
ان
ُ =aldatmadan
ورا
ً غ ُر

Gücünün
yettiklerini
sesinle
ayartıp siperlerinden
çıkar, atlılarını ve piyadelerini nara attırarak,
üzerlerine
çullandır,
mallarına ve
evlâtlarına
ortak ol, onlara çeşitli
vaadler yap,
şeytanın insanlara
yaptığı vaadler aldatmacadan başka
bir şey değildir.

= ِإ َّنşüphesiz = ِعبَادِيbenim kullarıma
ْس
َ =لَيyoktur =لَ َكsenin
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerinde
َ س ْل
طان
ُ =bir gücün = َو َك َف ٰىyeter
ً = َو ِكvekil olarak
= ِب َر ِب َكRabbin يَل

Benim gerçek kullarıma gelince,
senin onlar
üzerinde
hiçbir nüfuzun yoktur.
Allah, onlar
için yeterli
koruyucudur.

= َربُّ ُك ُمRabbiniz =الَّذِيO’dur ki
=ي ُْز ِجيyürütür =لَ ُك ُمsize
= ْالفُ ْل َكgemileri  ْالبَ ْح ِر..=فِيdenizde
(= ِلت َ ْبتَغُواpayınızı) aramanız için
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنlütfundan ُ=إِنَّهdoğrusu O
بِ ُك ْم.. َ= َكانsize = َر ِحي ًماçok acır

Rabbinizin
size sunduğu nimetleri
arayasınız
diye gemileri denizde
yüzdüren
O´dur. Hiç
şüphesiz O,
size karşı
pek merhametlidir.

= َوإِذَاzaman س ُك ُم
َّ = َمsize dokunduğu
=الض ُُّّرbir sıkıntı  ْالبَ ْح ِر,,=فِيdenizde
ض َّل
َ =kaybolur
َت َ ْدعُون,,= َم ْنbütün yalvardıklarınız
=إِ َّلbaşka ُ=إِيَّاهO’ndan
=فَلَ َّماfakat (O)
=نَ َّجا ُك ْمsizi kurtarıp çıkarınca
 ْالبَ ِر,,=إِلَىkaraya
ضت ُ ْم
ْ =أَع َْرyine yüz çevirirsiniz
ُ س
َ= َو َكانgerçekten ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ورا
ً ُ= َكفnankördür

Eğer denizde başınıza
bir bela gelirse, Allah
dışında imdada çağırdığınız ilahlar ortalıkta
görünmez
olur. Allah
sizi kurtarıp
karaya çıkarınca O´na
sırt çevirirsiniz. İnsan
gerçekten
son derece
nankördür.
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Allah´ın sizi
=أَفَأ َ ِم ْنت ُ ْمemin misiniz?
karadayken
dibine
َ
بِ ُك ْم..ف
َ يَ ْخ ِس..=أ ْنsizi batırmayacağında yerin
geçirmeyeya
n ب
َ ِ= َجانters çevirip = ْال َب ِرkarayı ceğinden
da üzerinize
=أ َ ْوyahut
taş yağdırmayacağın=ي ُْر ِس َلgöndermeyeceğinden
dan emin
misiniz ki,
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize
bu olayların
arkasından
اصبًا
ِ = َحtaşlar savuran bir kasırga
bir koruyucu
ُ=ث َّمsonra ت َ ِجدُوا..= َلbulamazsınız bulamazsınız.
ً = َو ِكbir koruyucu
=لَ ُك ْمkendinize يَل
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=أ َ ْمyoksa =أ َ ِم ْنت ُ ْمemin misiniz?
يُ ِعيدَ ُك ْم,,=أ َ ْنsizi gönderip = ِفي ِهoraya
أ ُ ْخ َر ٰى,,ً ارة
َ َ =تbir kez daha
=فَي ُْر ِس َلsalarak علَ ْي ُك ْم
َ =üstünüze
اصفًا
ِ َ=قbir fırtına
ِ ,, َ= ِمنkırıp geçiren
ِالريح
=فَيُ ْغ ِرقَ ُك ْمsizi boğmayacağından
= ِب َماdolayı = َكفَ ْرت ُ ْمinkâr ettiğinizden
=ث ُ َّمO zaman ت َ ِجد ُوا,,= َلbulamazsınız
=لَ ُك ْمkendinize علَ ْينَا
َ =bize karşı
= ِب ِهonu =ت َ ِبيعًاizleyip koruyacak birini
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Ya da Allah´ın sizi
tekrar denize döndürüp üzerinize şiddetli
bir kasırga
estirmek suretiyle kâfirliğinizden
ötürü sizi
boğmayacağından
emin misiniz ki, böyle
bir olay üzerine bizden
tazminatınızı isteyebilecek birini
bulamazsınız.

(Allah) Haydi, (seçtiğin
yolda elinden
geleni ardına
koymamak
üzere) git!
Ancak, haberin olsun ki,
onlardan sana uyanlar(la
beraber) hepinizi bekleyen ceza,
yaptıklarınızın tam karşılığı olmak
üzere, cehennem olacaktır!
Haydi, şimdi
onlardan gücünün yettiğini sesinle
ayart; atlarınla ve adamlarınla onların üzerine
yüklen ve
(böylece) onların, mallarıyla çocuklarıyla (ilgili
olarak işleyecekleri günahlara) ortak ol; onlara
vaadlerde
bulun; çünkü
(onlar bilmezler ki)
Şeytan'ın
vaad ettiği
her şey sadece akıl
çelmek içindir.
(Bununla birlikte yine de)
bil ki, (Bana
güven bağlayan) kullarım
üzerinde senin bir etkin
olmayacaktır;
çünkü kimse
Rabbin kadar
güvene layık
değildir.
Rabbinizdir,
bolluğundan,
bereketinden
(payınızı)
arayasınız
diye sizin için
denizde gemileri yüzdüren; O'dur size gerçekten
acıyan, sahip
çıkan.
Denizde bir
tehlikeyle
karşılaştığınız zaman,
O'ndan başka bütün o
yalvarıp yakardığınız
şeyler sizi
yüzüstü bırakır; ama ne
zamanki sizi
sağ salim karaya çıkarır,
hemen yüz
çevirip (unutuverirsiniz
O'nu); çünkü,
insanoğlu
gerçekten
çok nankördür!
Peki, O'nun
sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut
üzerinize taşı
toprağı kaldıran can alıcı
bir rüzgar
göndermeyeceğinden
çok mu
eminsiniz?
(Hayır, o
zaman) kendinize asla
bir koruyucu
bulamazsınız.
Yahut, sizi
tekrar denize
döndürüp,
üzerinize ortalığı kasıp
kavuran bir
fırtına göndermeyeceğinden ve
böylece,
nankörlüğünüze karşılık
sizi boğmayacağından
çok mu
eminsiniz?
(Hayır,) o
zaman bizim
karşımızda
size arka çıkacak kimse
bulamazsınız.

İbn Kesir

Buyurmuştu ki:
Haydi git,
onlardan
her kim
sana
uyarsa;
muhakkak cehennem
sizin cezanızdır.
Hem de
tam bir
ceza.

Sesinle
onlardan
gücünün
yettiğini
yerinden
oynat. Atlılarınla
ve yayalarınla onlara karşı
haykırarak yürü.
Mallarda
ve çocuklarda onlara ortak
ol. Ve vaadde bulun kendilerine.
Şeytan
ancak aldatmak
için vaad
eder onlara.
Muhakkak ki
Benim
kullarım
üzerine
senin bir
hakimiyetin yoktur.
Vekil olarak Rabbın yeter.
Rabbınız
O´dur ki;
lutfundan
elde edesiniz diye
gemileri
sizin için
denizde
yüzdürür.
Muhakkak ki O;
sizin için
Rahim
olandır.
Denizde
size bir
sıkıntı
dokununca; yalvardıklarınızın
hepsi
kaybolur.
Ancak O,
kalır.
Ama O,
sizi kurtarıp karaya
çıkarınca,
yüz çevirirsiniz.
Ve insan,
zaten pek
nankör
olandır.
Kara tarafında sizi
yere batırmasından veya
başınıza
taş yağdırmasından emin
mi oldunuz?
Sonra
kendiniz
için bir
vekil de
bulamazsınız.
Yoksa sizi tekrar
bir kere
daha oraya döndürüp üzerinize ortalığı yıkan
bir fırtına
göndererek, küfretmiş
olmanızdan dolayı sizi suda boğmasından
mı emin
oldunuz?
Sonra,
Bize karşı
sizi takib
edecek
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İbn Kesir

birini de
bulamazsınız.
17.
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= َولَقَ ْدandolsun
= َك َّر ْمنَاbiz çok ikram ettik
آدَ َم..=بَ ِنيAdem oğullarına
= َو َح َم ْلنَا ُه ْمonları taşıdık
 ْال َب ِر..= ِفيkarada = َو ْال َب ْح ِرve denizde
= َو َرزَ ْقنَا ُه ْمonları besledik
َّ .. َ= ِمنgüzel rızıklarla
ت
ِ الطيِبَا
= َوفَض َّْلنَا ُه ْمve onları üstün kıldık
 َكثِير..علَ ٰى
َ =bir çoğuna
 َخلَ ْقنَا..= ِم َّم ْنyarattıklarımızın
ً ض
يَل
ِ =ت َ ْفtam bir üstünlükle

Biz Ademoğulları´nı
gerçekten
çeşitli ayrıcalıklarla
donattık.
Onlara karada ve denizde taşıtlar sağladık,
kendilerine
temiz besin
maddeleri
bağışladık,
onları yarattığımız diğer canlıların çoğundan üstün
kıldık.

Gerçek şu ki,
Biz Ademoğullarını üstün ve onurlu
kıldık; karada
ve denizde
onların ulaşımını sağladık; temiz
besinlerle
onları rızıklandırdık ve
onları yarattıklarımızın
pek çoğundan üstün
tuttuk:

Andolsun
ki Biz,
ademoğlunu mükerrem
kıldık. Karada ve
denizde
taşıdık.
Ve onları
temiz nimetlerden
rızıklandırdık.
Yaratmış
olduklarımızdan
çoğuna
onları üstün kıldık.

=يَ ْو َمgün عو
ُ =نَ ْدçağırdığımız
= ُك َّلher =أُنَاسmilleti
ام ِه ْم
ِ = ِبإ ِ َمimamıyla =فَ َم ْنkimlerin
ُ
ي
َ ِ=أوتverilirse ُ= ِكتَابَهKitabı
= ِب َي ِمينِ ِهsağından =فَأُو ٰلَئِ َكişte onlar
َ= َي ْق َر ُءونokurlar = ِكتَا َب ُه ْمKitaplarını
ْ ي,,= َو َلve bir haksızlığa uğratılm
َُظلَ ُمون
ً ِ=فَتen ufak
azlar يَل

Biz o gün
bütün insan
gruplarını
önderleri ile
birlikte huzurumuza
çağırırız.
Kimlere
amel defterleri sağ taraftan verilirse, onlar
defterlerini
sevine sevine okurlar.
Onlara kıl
kadar haksızlık edilmez.

(ama) gün
gelecek, bütün insanları
huzurumuza
çağıracağız
(ve onları,
yaşarken)
davranışlarına yön veren
bilinçli eğilimlerine, seciyelerine göre
(yargılayacağız): sicilleri sağ ellerine verilecek
olanlar, işte
bunlar, tutanaklarını
(sevinçle)
okuyacak
olanlardır.
Bununla birlikte kimseye
kıl kadar
haksızlık yapılmayacaktır:
Ve bu (dünyada kalbi)
kör olan, ahirette de kör
olacak ve
(doğru yoldan) daha da
sapmış bulunacaktır.

O bütün
insanları
imamları
ile çağırdığımız
gün; kime
kitabı sağından
verilmişse; işte
onlar, kitablarını
okuyacaklar, kıl
kadar zulüm
olunmayacaklardır.

O (Yolunu
şaşırmış)
kimseler, Bizim adımıza,
vahyettiğimizden başka bir şey ortaya atasın
diye seni
ayartarak,
seni vahyettiğimiz (gerçeklerden)
uzaklaştırmaya çalışmaktalar; öyle ki, bunu
başarabilselerdi seni
hemen kendilerine dost
edinirlerdi!
Eğer sana Eğer seni(n
direnme
imanını) bergücü ver- kitmemiş olmeseydik, saydık, belki
azıcık onla- de onlara bira yanaş- raz olsun
mak üze- eğilim göstereydin.
recektin.

Onlar;
sana
vahyettiğimizden
ayırıp
başka bir
şeyi Bize
karşı uydurman
için, seni
fitneye
düşürmeye çalışırlar. O
zaman,
seni dost
edineceklerdi.
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َ َكان..= َو َم ْنolan kimse
 ٰ َه ِذ ِه..=فِيşu (dünyada) =أ َ ْع َم ٰىkör
=فَ ُه َوo ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette de
=أ َ ْع َم ٰىkördür
ً س ِب
ض ُّل
َ َ = َوأdaha da sapıktır يَل
َ =yolu

Bu dünyada
gerçekler
karşısında
kör olan
kimse ahirette de kör,
doğru yoldan sapmışlık oranı
da daha
büyük olur.
Ey Mu,,
=az daha onlar
hammed,
müşrikler az
=seni kandıracaklardı
kalsın seni,
,,
,,
=vahyettiğimizden ay indirdiğimiz
vahiyden
ırarak
=sana
ayırıp adımıza başka
=iftira atman için
sözler uydurmanı
=üstümüze
sağlıyorlardı, eğer bu=ondan başkasını
nu başarabilselerdi,
=işte o zaman
seni dost
=seni edinirlerdi
=dost edineceklerdi.
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َوإِ ْن َكاد ُوا
لَيَ ْفتِنُون ََك
ع ِن الَّذِي أ َ ْو َح ْينَا
َ
إِلَي َْك
ي
َ ِلت َ ْفت َ ِر
علَ ْينَا
َ
َ
ُغي َْره
َوإِذًا
وك
َ ُ َلت َّ َخذ
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ً َخ ِل
يَل
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= َولَ ْو َلeğer olmasaydık
َاك
َ ثَبَّتْن..=أ َ ْنbiz seni sağlamlaştırmış
=لَقَ ْدgerçekten ْت
َ = ِكدneredeyse
=ت َ ْر َك ُنyanaşacaktın =إِلَ ْي ِه ْمonlara
ً قَ ِل..ش ْيئًا
يَل
َ =bir parça
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= ِإذًاo takdirde
َاك
َ = َْلَذَ ْقنsana tattırırdık
ف
ِ =kat kat(azab)ını
َ ض ْع
ِ= ْال َحيَاةhayatın
ف
ِ = َوve kat kat(azab)ını
َ ض ْع
ت
ِ = ْال َم َماölümün =ث ُ َّمsonra
ُت َ ِجد,,= َلbulamazdın =لَ َكkendine
علَ ْينَا
ً َص
َ =bize karşı يرا
ِ =نbir yardımcı

Eğer onlara
yanaşsaydın sana
dünya hayatının ve
ölüm ötesinin azabını
katlayarak
tattırırdık da
bize karşı
kendine
yardım
edebilecek
hiç kimse
bulamazdın.

O zaman sana hayatta
da, ölümden
sonra da kat
kat (azap)
tattırırdık; ve
Bize karşı
sana yardım
edecek kimseyi de bulamazdın!

 َكاد ُوا..= َوإِ ْنneredeyse
=لَيَ ْست َ ِف ُّزون ََكseni tedirgin edeceklerdi
ض
ِ  ْاْل َ ْر.. َ= ِمنyurdundan
وك
َ = ِلي ُْخ ِر ُجçıkarmak için
= ِم ْن َهاoradan = َوإِذًاo takdirde
َيَ ْلبَثُون..= َلkalamazlar
= ِخ ََلفَ َكsenin ardından
ً قَ ِل..=إِ َّلpek az
يَل

Gerçi müşrikler seni
tedirgin
ederek, bıktırarak
Mekke´den
çıkarmak
amacındadırlar, ama
o takdirde
senden
sonra orada
ancak kısa
bir süre kalabilirler.

Ve (seni ikna
edemediklerini görünce,
bu sefer)
aralarından
büsbütün çıkarıp atmak
için (doğduğun) toprakta
seni tedirgin
etmeye çalışıyorlar.
Ama, sen ayrıldıktan sonra, onların
kendileri de
pek fazla kalamayacaklar.
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Kim de,
burada
kör ise
ahirette
de kördür. Yol
bakımından da
daha sapıktır.

Şayet sana sebat
vermemiş
olsaydık;
andolsun
ki, az da
olsa onlara meyl
edecektin.
Ve o zaman Biz;
sana, hayatın da
kat katını,
ölümün
de kat katını tattırdık. Sonra Bize
karşı, sana bir
yardımcı
da bulamazdın.
Neredeyse seni
memleketten çıkarmak
için zorlayacaklardı. O zaman, senin ardından onlar
da ancak
çok az
kalabilirler.
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َسنَّة
ُ =yasası (budur)
س ْلنَا
َ أ َ ْر,,قَ ْد,,= َم ْنgönderdiğimiz
=قَ ْبلَ َكsenden önce
س ِلنَا
ُ  ُر,,= ِم ْنelçilerimizin
ُت َ ِجد,,= َو َلbulamazsın
سنَّ ِتنَا
ُ = ِلbizim yasamızda
ً =ت َ ْح ِوbir değişiklik
يَل

Senden önce gönderdiğimiz
peygamberlere ilişkin
değişmez
yasamız bu
yolda işleye
gelmiştir.
Bizim yasamızın değiştiğini göremezsin.

Elçilerimizden senden
önce gönderdiklerimiz
için de (izlediğimiz) yol
buydu; Bizim
(çizdiğimiz)
yolda bir değişme göremezsin.

َ ص ََلة
َّ ال..=أَقِ ِمkıl namaz
وك
ِ ُ= ِلدُلsarkmasından
َّ =الgüneşin
ش ْم ِس
َ ..= ِإلَ ٰىkararmasına kadar
ق
َ غ
ِ س
=اللَّ ْي ِلgecenin
َ= َوقُ ْرآنve Kur’an’ını da (unutma)
= ْالفَ ْج ِرsabahın = ِإ َّنçünkü
َ=قُ ْرآنKur’an = ْالفَ ْج ِرsabah
 َم ْش ُهودًا.. َ= َكانgörülecek şeydir

Ey Muhammed,
güneşin
batmaya
yöneldiği
andan, gece kararıncaya kadar
namaz kıl,
sabahleyin
Kur´an
okumayı da
ihmal etme.
Çünkü sabahleyin
okunan
Kur´an´ı izleyen (melek)ler vardır.

Güneşin doruğu aşmasından gecenin çöküşüne kadar(ki süre
içinde) namazı(nı) gereği üzere
yerine getir;
sabah (namazı) okumasını da
(tam bir dikkat ve duyarlık içinde
gerçekleştir);
çünkü sabah
okuması(nda
insan) gerçekten de
(ulvi olan her
şeye) açıktır.
Ve gecenin
bir vaktinde
kalkıp, kendi
isteğinle yaptığın ilave bir
eylem olarak
namaz kıl: ki
böylece
Rabbin seni
belki (ahirette) övgüye
değer bir konuma yükseltir.
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Gecenin bir
اللَّ ْي ِل,, َ= َو ِمنgecenin bir kısmında
bölümünde
sırf sana
 ِب ِه,,=فَت َ َه َّج ْدuyan (teheccüd kıl)
mahsus bir
ً
َ
َ
nafile olmak
ل َك,,=نَافِلةsana özgü olarak
üzere Teheccüd ibaس ٰى
ع
=umulur
ki
َ
َ
detini yap
 َي ْب َعث َ َك,,=أ َ ْنseni ulaştırır = َرب َُّكRabbin ki, belki
seni
= َمقَا ًماbir makama = َم ْح ُمودًاgüzel Rabbin
«övülmüş
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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makam»´a
erdirir.
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= َوقُ ْلde ki ب
ِ = َرRabbim
=أَد ِْخ ْلنِيbeni girdir = ُم ْد َخ َلgirdirişiyle
صدْق
ِ =doğruluk
= َوأ َ ْخ ِر ْج ِنيve beni çıkar
= ُم ْخ َر َجçıkarışiyle صدْق
ِ =doğruluk
 ِلي..اج َع ْل
ْ = َوbana ver
َ س ْل
لَد ُ ْن َك..= ِم ْنkatından طانًا
ُ =bir güç
يرا
ً َص
ِ =نyardımcı

De ki; «Ey
Rabbim, bir
yere girerken oraya
doğru olarak girmemi
ve bir yerden çıkarken oradan
doğruluk ilkesine bağlı
olarak çıkmamı nasip
eyle. Bana
kendi katından destekleyici bir
güç ver.»

= َوقُ ْلde ki = َجا َءgeldi = ْال َح ُّقHak
َ= َوزَ هَقve gitti اط ُل
ِ = ْال َبbatıl
=إِ َّنzaten اط َل
ِ َ= ْالبbatıl
زَ ُهوقًا,, َ= َكانyok olmağa mahkumdur

De ki; «Hak
geldi, batıl
yokoldu.
Zaten batıl
yokolmaya
mahkumdur.»

..

..

..

..

..

..
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Kur´an´da
= َونُن َِز ُلbiz indiriyoruz
mü´minler
şifa ve
ْ
ُ
آن
ِ الق ْر.. َ= ِمنKur’an’dan = َماşeyler için
rahmet olan
ayetler indi= ُه َوo = ِشفَاءşifa
riyoruz. Fakat bu ayet= َو َر ْح َمةve rahmet
ler zalimlere
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينmüminlere
sadece yeni
yıkımlar,
ُيَ ِزيد..= َو َلama bu artırmaz
yeni kayıpَّ =zalimlerin = ِإ َّلbaşka bir şey lar getirirler.
َالظا ِل ِمين
ارا
ً س
َ = َخziyanından
..

..

..

..

..

..
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= َو ِإذَاzaman =أ َ ْن َع ْمنَاnimet verdiğimiz
ان
َ =insana
َ اْل ْن
ِ ْ ,,علَى
ِ س
ض
َ =أَع َْرyüz çevirip
 ِب َجا ِن ِب ِه,,= َونَأ َ ٰىyan çizer
ُ سه
َّ  َم,,= َوإِذَاona dokununca da
َّ =الbir zarar
ش ُّر
سا
ً  َيئُو,, َ= َكانumutsuzluğa düşer

Biz insana
nimet verdiğimiz zaman sırt çevirir, bizden
uzaklaşır.
Başına bir
kötülük gelince de
umutsuzluğa kapılır.

=قُ ْلde ki = ُكلherkes
=يَ ْع َم ُلhareket eder
شَا ِكلَتِ ِه..علَ ٰى
َ =kendi karakterine göre
=فَ َربُّ ُك ْمRabbiniz =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
 ُه َو..=بِ َم ْنkimin =أ َ ْهدَ ٰىen doğru
ً ِسب
يَل
َ =yolda olduğunu

De ki;
«Herkes
kendi kişiliği
ve inancı
uyarınca
hareket
eder. Rabbiniz kimin
daha doğru
yolda olduğunu herkesten daha
iyi bilir.»

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Ve (dua
ederken) de
ki: Ey Rabbim, (girişeceğim her
işe) doğruluk
ve içtenlik
üzere girmemi; (bırakacağım her
işten de)
doğruluk ve
içtenlik göstererek çıkmamı sağla;
ve bana katından destekleyici bir
güç, bir tutamak bahşet!
Ve yine de
ki: Değişmeyen gerçek
geldi, sahte
ve tutarsız
olan yıkılıp
gitti; zaten
sahte ve tutarsız olan er
geç yıkılıp
gitmek zorundadır!
Biz, işte böyle böyle, Kuran'dan müminler için
(ruhen) sağaltıcı, rahmet bahşedici olan ve zalimlerin de
yalnızca yıkımını artıran
şeyler indiriyoruz:

çünkü, Biz
insana ne
zaman nimet
bahşetsek
yüz çevirir,
(Bizi düşünmekten) küstahça yan çizer; ve kendisine bir kötülük, bir darlık dokunsa
hemen mutsuzluğa düşer.
De ki: Herkes kendi
yapısına göre davranmaktadır; ve
bunun içindir
ki Rabbiniz
kimin en iyi
yolu seçtiğini
çok iyi bilmektedir.

İbn Kesir

Senden
önce
gönderdiğimiz
peygamberlerimizin kanunu. Sen,
Bizim kanunumuzda
değişiklik
bulamazsın.
Güneşin
batıya
yönelmesinden
gecenin
kararmasına kadar namaz kıl.
Sabah
vakti de.
Zira sabah vakti
görülmesi
gerekli bir
ibadettir.

Geceleyin
yalnız
sana
mahsus
olmak
üzere teheccüd
namazı
kıl. Umulur ki,
Rabbın
seni
öğülmüş
bir makama
gönderiverir.
Ve de ki:
Rabbım;
beni doğruluk yerine koy.
Ve doğruluk yerinden çıkar.
Ve katından bana
destekleyecek bir
kuvvet
ver.

De ki:
Hak geldi,
batıl yıkıldı. Muhakkak
batıl zaten yıkılacaktı.

Kur´an´da
n; müminler için
rahmet ve
şifa olanı
indiririz.
Zalimler
için ise
ancak
hüsranı
artırır.

İnsana
nimet
verdiğimiz vakit;
yüz çevirir ve yan
çizer. Başına bir
kötülük
gelince
de ümitsiz olur.

De ki:
Herkes,
yaratılışına göre
hareket
eder. Ve
Rabbınız
kimin yol
bakımından daha
doğru olduğunu
en iyi bilendir.

Kelime Meali
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= َويَسْأَلُون ََكsana sorarlar
ُّ ,,ع ِن
َ =ruhtan =قُ ِلde ki
ِالروح
الرو ُح
ُّ =Ruh أ َ ْم ِر,,= ِم ْنemrindendir
= َربِيRabbimin
أُوتِيت ُ ْم,,= َو َماsize verilmemiştir
 ْال ِع ْل ِم,, َ= ِمنilimden = ِإ َّلdışında
ً =قَ ِلpek az bir şey
يَل

Bir de, sana
ilahi esinlenme(nin
mahiyeti)
hakkında soru soruyorlar.
De ki: Bu
esinlenme
Rabbimin
buyruğuyla
(cereyan etmekte)dir; ve
(ey insanlar,
siz bunun
mahiyetini
anlıyamazsınız, çünkü)
bu konuda
size pek az
bilgi verilmiştir.

Sana
ruhdan
sorarlar.
De ki:
Ruh,
Rabbımın
emrindedir. Ve size bilgiden ancak, çok
azı verilmiştir.

َولَئِ ْن
ِشئْنَا
لَنَ ْذ َه َب َّن
ِبالَّذِي أ َ ْو َح ْينَا
إِلَي َْك
ث ُ َّم
َُل ت َ ِجد
لَ َك
ِب ِه
علَ ْينَا
َ
ً َو ِك
يَل

Ve eğer dileseydik, sana
ne ki vahyettiysek (hepsini) giderirdik; ve o zaman sen de
seni Bize
karşı kayıracak kimse
bulamazdın.

Eğer Biz
istemiş
olsaydık;
sana,
vahyetmiş olduğumuzu
götürürdük. Sonra onun
için Bize
karşı duracak bir
vekil de
bulamazdın.
Ancak
Rabbından bir
rahmet
iledir.
Muhakkak ki
O´nun
sana olan
lutfu, pek
büyüktür.

,,

Sana ruh
hakkında
soru sorarlar. De ki;
«Ruh Rabbimin tekelinde olan
bir olgudur.
Size bilginin
çok az bir
bölümü verilmiştir.
(Tercih edilen görüşe
göre bu soruyu kitap
ehli sormuştu. Bu ayet
ve ondan
sonraki yedi
ayet yine bu
görüşe göre
Medine´de
inmişlerdi.)
İstesek sa=andolsun eğer
=biz dilesek
na vahiy yolu ile indir=tamamen gideririz
diğimiz mesajları tümü
..
=vahyettiğimizi
ile ortadan
=sana
=sonra
kaldırırız.
Sonra bu
.. =bulamazsın
=sana
konuda bize
karşı senin
=bu konuda
=bize karşı
savunmanı
üstlenebile=bir yardımcı
cek birini
bulamazsın.
,,

,,

,,

,,
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= ِإ َّلancak hariç ً= َر ْح َمةrahmeti
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinin = ِإ َّنçünkü
ُ ضلَه
ْ َ=فO’nun lütfu
علَي َْك
َ ,, َ= َكانsana olan
يرا
ً = َك ِبcidden büyüktür

Bunun böyle olmayışı,
Rabbinin
sana yönelik rahmetidir. Onun
sana yönelik lütfu büyüktür.

=قُ ْلde ki =لَئِ ِنandolsun eğer
ت
ِ اجت َ َم َع
ْ =toplansalar
س
ُ اْل ْن
ِ ْ =insan(lar) = َو ْال ِج ُّنve cin(ler)
علَ ٰى
َ =üzere يَأْتُوا..=أ َ ْنgetirmek
= ِب ِمثْ ِلbir benzerini = ٰ َهذَاbu
آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’ın
َيَأْتُون..= َلgetiremezler
= ِب ِمثْ ِل ِهonun benzerini = َولَ ْوve eğer
َ= َكانolsalar
 ِلبَ ْعض..ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirlerine
َ =arka (destek)
يرا
ً ظ ِه

De ki;
«Eğer tüm
insanlar ve
cinler bu
Kur´an´ın
bir benzerini
ortaya koymak amacı
ile biraraya
gelseler, ne
kadar birbirlerine yardım etseler
de onun bir
benzerini
ortaya koyamazlar.»

= َولَقَ ْدandolsun
ص َّر ْفنَا
َ =biz türlü biçimlerde anlattık
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
آن
ِ  ْالقُ ْر,, ٰ َهذَا,,=فِيbu Kur’an’da
 ُك ِل,,= ِم ْنher çeşit = َمثَلmisali
=فَأ َ َب ٰىama direttiler =أ َ ْكث َ ُرçoğu
اس
ِ َّ=النinsanlardan
ورا
ً ُ ُكف,,= ِإ َّلinkârda

Biz bu
Kur´an´da
her türlü örneği verdik,
öyleyken
onların çoğu kâfirlikte
direndi.

= َوقَالُواdediler ki
َنُؤْ ِمن..=لَ ْنinanmayız =لَ َكsana
ت َ ْف ُج َر..= َحت َّ ٰىfışkırtmadıkça =لَنَاbize
ض
ِ  ْاْل َ ْر.. َ= ِمنyerden
عا
ً = َي ْنبُوbir göze

Bunlar dediler ki; «Bize
yer altından
pınarlar fışkırtmadıkça
sana kesinlikle inanmayız.

,,
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(Böyle bir
şey olmuyorsa bu) yalnızca Rabbinden bir
rahmet nedeniyledir:
gerçekten de
O'nun senin
üzerindeki
lütfu çok büyüktür!
De ki: Bütün
insanlar ve
görünmeyen
varlıklar bu
Kuran'ın bir
benzerini ortaya koymak
için bir araya
gelselerdi ve,
birbirlerine
(bu konuda)
destek olmak
için ellerinden gelen
her şeyi yapsalardı, yine
de onun
benzerini ortaya koyamazlardı!
Çünkü, gerçekten de
Biz bu Kuran'da her
konuyu insanlığın (yararı için) değişik açılardan örneklerle açıklamış
bulunuyoruz!
Hal böyleyken, yine de
insanların
çoğu inkarcı
bir tavırdan
başkasını
benimsemekten inatla
kaçınmaktadır.
Nitekim, Ey
Muhammed,
bize yerden
gözeler fışkırtmadıkça
sana inanmayacağız
diyorlar,

..
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da kendi yahut hurma
=أ َ ْوyahut َ=ت َ ُكونolmalı =لَ َكsenin Ya
hurmalıkla- ağaçlarıyla,
rın ve üzüm asmalarla
= َجنَّةbir bahçen
bağların
dolu bir baholmalı,
bunçen olmadıkْ
ن َِخيل,,= ِمنhurmalardan
ların ara- ça; ve onlasından ır- rın arasında
= َو ِعنَبve üzümlerden oluşan
maklar
çağıl çağıl
=فَتُفَ ِج َرfışkırtmalısın
akıtmalısın. dereler akıtmadıkça;
ار
َ = ْاْل َ ْن َهırmaklar = ِخ ََللَ َهاaralarından
يرا
ً =ت َ ْف ِجgürül gürül
,,

,,

,,

,,

De ki: İnsanlar ve
cinnler bu
Kur´an´ın
bir benzerini getirmek için
toplansalardı; birbirlerine
yardımcı
da olsalar
onun bir
benzerini
getiremezlerdi.

Andolsun
ki; Biz, bu
Kur´an´da
insanlar
için her
türlü örneği çeşitli şekillerde
açıkladık.
Yine de
insanların
çoğu pek
nankör
oldu.

Dediler ki:
Sen, bize
yerden bir
kaynak
fışkırtıncaya kadar sana
asla
inanmayacağız.
Veya
hurmalıklardan ve
üzümden
bahçelerin olsun
ve aralarında ırmaklar
akıtmalısın.

,,
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َ =ت ُ ْس ِقdüşürmelisin
=أ َ ْوyahut ط
س َما َء
َّ =الgökten = َك َماgibi
ت
َ ع ْم
َ َ=زzannettiğin علَ ْينَا
َ =üzerimize
سفًا
َ = ِكparçalar =أ َ ْوyahut
ْ
ِ َّ ِ=بAllah’ı
ي
َ ِ=تَأتgetirmelisin اّٰلل
= َو ْال َم ََل ِئ َك ِةve melekleri
ً =قَ ِبkarşımıza
يَل
..

..

Ya da iddia
ettiğin gibi
göğü parça
parça başımıza indirmeli, yahut Allah´ı
ve melekleri
karşımıza
getirmelisin.

yahut, tehdit
edip durduğun gibi, göğü parça
parça üzerimize düşürmedikçe; yahut Allah'ı ve
melekleri bizimle yüzyüze getirmedikçe;

Yahut iddia ettiğin
gibi göğü
üzerimize
parça
parça düşüresin
veya Allah ı ve
melekleri
karşımıza
getiresin.

Kelime Meali
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=أ َ ْوyahut َ=يَ ُكونolmalı =لَ َكsenin
= َبيْتbir evin  ُز ْخ ُرف,,= ِم ْنaltundan
=أ َ ْوya da =ت َ ْرقَ ٰىçıkmalısın
اء
َّ ال,,=فِيgöğe
ِ س َم
َنُؤْ ِمن,,= َولَ ْنama inanmayız
= ِل ُر ِق ِي َكsenin (göğe) çıkmana
تُن َِز َل,,= َحت َّ ٰىindirmedikçe
علَ ْينَا
َ =üzerimize = ِكتَابًاbir Kitap
ُ=نَ ْق َر ُؤهokuyacağımız =قُ ْلde ki
َس ْب َحان
ُ =şanı yücedir = َر ِبيRabbimin
ُ ُك ْنت,,=ه َْلben değil miyim?
= ِإ َّلsadece = َبش ًَراbir insan
ً س
ول
ُ = َرelçi ol(arak gönderil)en

Ya da altından bir köşkün olmalı
veya göğe
çıkmalısın.
Gökte bize
okuyabileceğimiz
somut bir kitap indirmedikçe de
oraya çıktığına kesinlikle inanmayız.» Onlara de ki;
«Subhanallah! Ben
peygamberlikle gönderilmiş bir insandan
başka bir
şey miyim
ki?»

yahut altından (yapılmış) bir evin
olmadıkça;
yahut göğe
yükselmedikçe -kaldı
ki göğe yükselmene dahi, bize (oradan, kendi
gözlerimizle)
okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe- inanmayız ya!
(Ey peygamber) de ki:
Kudret ve
yüceliğinde
sınırsız olan
Rabbimdir!
Ben ölümlü
bir elçiden
başka biri
miyim ki?

 َمنَ َع..= َو َماalıkoyan şey
اس
َ َّ=النinsanları
يُؤْ ِمنُوا..=أ َ ْنiman etmekten
 َجا َء ُه ُم..= ِإ ْذkendilerine geldiğinde
= ْال ُهدَ ٰىhidayet = ِإ َّلancak
قَالُوا..=أ َ ْنdemeleridir
َ َ=أَبَعmi gönderdi? ُاّٰلل
ث
َّ =Allah
ً س
=بَش ًَراbir insanı ول
ُ = َرelçi olarak

İnsanlara
doğru yol
kılavuzu
geldiğinde
ona inanmamalarının tek gerekçesi, onların: «Allah
bir insanı mı
peygamber
olarak gönderdi?»
şeklindeki
anlayışlarıdır.

=قُ ْلde ki =لَ ْوeğer َ= َكانolsaydı
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyer yüzünde
ُ = َي ْمyürüyen
= َم ََل ِئ َكةmelekler َشون
ْ = ُمuslu uslu
َط َم ِئنِين
=لَن ََّز ْلنَاelbette gönderirdik
علَ ْي ِه ْم
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
َ =onlara اء
ً س
= َملَ ًكاbir meleği ول
ُ = َرelçi

De ki;
«Eğer yeryüzünde
doğallıkla,
rahatça gezinen melekler yaşasaydı, onlara gökten
melek kökenli bir
peygamber
gönderirdik.»

(İşte bunun
gibi,) insanlara (bir peygamber eliyle) doğru yol
bilgisi geldiği
zaman onları
(ona) inanmaktan alıkoyan, onların: Allah
ölümlü bir insanı mı elçi
olarak gönderdi? diye
itiraz etmelerinden başka
bir şey değildir.
Onlara (şu
sözümüzü)
ilet: Eğer
yeryüzünde
yurt tutup dolaşan melekler olsaydı, o
zaman onlara elçi olarak
şüphesiz
gökten bir
melek indirirdik!

ِ َّ ِ=بAllah
=قُ ْلde ki = َكفَ ٰىyeter اّٰلل
ش ِهيدًا
َ =şahid olarak =بَ ْينِيbenimle
= َو َب ْي َن ُك ْمsizin aranızda
َ َكان..ُ= ِإنَّهşüphesiz O = ِب ِع َبا ِد ِهkullarını
يرا
ً = َخ ِبhaber alır يرا
ً ص
ِ َ=بgörür

De ki; «Benimle sizin
aranızda Allah´ın şahitliği yeterlidir. O kullarının yaptıkları her işten haberdardır ve
her şeyi görür.»
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Allah kimi
= َو َم ْنkime =يَ ْه ِدhidayet ederse
doğru yola
iletirse o
َّ =Allah =فَ ُه َوişte odur
ُاّٰلل
doğru yolda
َ= ْال ُم ْهت ِدdoğru yolu bulan = َو َم ْنkimi de olur. Kimleri
saptırırsa
ض ِل ْل
da onlar için
ْ ُ=يsapıklıkta bırakırsa
kendisinden
َت َ ِجد,,=فَلَ ْنartık bulamazsın
başka bir
kurtarıcı bu=لَ ُه ْمonlar için =أ َ ْو ِل َيا َءveliler
lamazsın.
Kıyamet
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
günü biz
kör,
ُ = َون َْحonları süreriz =يَ ْو َمgünü onları
ش ُر ُه ْم
dilsiz ve sağır olarak
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
yüzüstü süَ
ründürürüz.
 ُو ُجو ِه ِه ْم,,عل ٰى
َ =yüzü koyun
Varacakları
ع ْميًا
ُ =kör = َوبُ ْك ًماve dilsiz
yer cehennemdir.
ص ًّما
ُ = َوve sağır
Oranın ateşi
sönmeye
ْ
= َمأ َوا ُه ْمvaracakları yer
yüz tuttukça
onu yeniden
َّ= َج َهن ُمcehennemdir
tutuşturuَّ
ruz.
ْ َ َخب,,= ُكل َماateş her dindikçe
ت
= ِز ْدنَا ُه ْمonlara artırırız
يرا
ً س ِع
َ =çılgın alevi
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= ٰذَ ِل َكişte budur = َجزَ ا ُؤ ُه ْمcezaları
=بِأَنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكفَ ُرواinkâr ettiler
= ِبآيَاتِنَاayetlerimizi = َوقَالُواve dediler
 ُكنَّا..=أ َ ِإذَاbiz olduktan sonra mı?
َ = ِعkemikler
ظا ًما
= َو ُرفَاتًاve ufalanmış toprak
=أ َ ِإنَّاbiz mi? َ=لَ َم ْبعُوثُونdiriltileceğiz
=خ َْلقًاbir yaratılışla = َجدِيدًاyeni
..
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يَ َر ْوا,,=أ َ َولَ ْمgörmediler mi ki?
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
,,

,,

,,

De ki: Benimle sizin
aranızda Allah'tan başkası tanıklık
edemez; kullarından (onların kalplerinde olanı
bütün açıklığıyla) görerek haberdar
olan O'dur.
Allah'ın yol
gösterdiği
kimsedir
doğru yola
erişen; O'nun
saptırdığı
kimselere
gelince, böylelerini O'na
karşı koruyacak kimse
bulamazsın:
Biz onları Kıyamet Günü,
varacakları
yer cehennem olmak
üzere, yüzleri
yerde, körler,
dilsizler ve
sağırlar olarak toplayacağız; (ve)
ne zaman
(ateş) yatışır
gibi olsa,
(onu hemen)
harlı alevlerle
onlar için
canlandıracağız.

Onların cezaları budur. Çünkü
ayetlerimizi
yalanlamışlar ve «Biz
kemik ve
toz haline
dönüştükten
sonra diriltilerek yaratılışın yeni bir
aşamasına
mı geçeceğiz?» demişlerdi

Bu, onların
mesajlarımızı
inkar ederek
ve Demek,
biz kemiğe,
toza toprağa
dönüştükten
sonra gerçekten yepyeni bir yaratma eylemiyle diriltileceğiz, öyle
mi? diyerek
hak ettikleri
bir karşılık
olacak.

Onlar gökleri ve yeri
yoktan vareden Allah´ın kendi

Gökleri ve
yeri yaratan
Allah'ın, onları kendi eşkalleri üzere

İbn Kesir

Yahut da
altundan
bir evin
olsun veya göğe
yükselesin. Oradan bize
okuyacağımız bir
kitab indirilinceye
kadar,
senin
yükselmene de
inanmayacağız.
De ki:
Tenzih
ederim
Rabbımı.
Ben,
peygamber olarak
gönderilmiş bir
beşerden
başkası
değilim.
Onlara
hidayet
geldiği
zaman;
insanları
inanmaktan alıkoyan, sadece: Allah peygamber
olarak bir
beşeri mi
göndermiştir?
demeleridir.
De ki:
Eğer yeryüzünde
yerleşmiş
dolaşan
melekler
olsaydı;
Biz, ancak onlara peygamber
olarak
gökten bir
melek indirirdik.
De ki:
Şahid
olarak,
benim ve
sizin aranızda Allah yeter.
Muhakkak ki O;
kulları için
Habir´dir,
Basir´dir.
Allah kimi
hidayete
erdirirse;
o, hidayete ermiştir. Kimi
da dalalete düşürürse;
O´ndan
başka onlar için
dostlar
bulamazsın. Biz,
onları kıyamet
günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü
haşredeceğiz.
Yurtları
cehennemdir. O
ne zaman
sönmeye
yüz tutsa;
hemen
alevini artırırız.
Bu, onların cezasıdır.
Çünkü
onlar;
ayetlerimize küfrettiler ve:
Kemik,
ufalanmış
toprak olduğumuzdan
sonra mı,
biz mi,
yeniden
bir yaratılışla diriltileceğiz?
dediler.
Görmezler mi ki;
gökleri ve
yeri yaratmış

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ َخلَق,,=الَّذِيyaratan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri =قَادِرkadirdir
َيَ ْخلُق,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =yaratmağa da
= ِمثْلَ ُه ْمkendilerinin benzerini
= َو َج َع َلve koymuştur
=لَ ُه ْمkendileri için =أ َ َج ًَلbir süre
ْب
َ  َري,,= َلhiç şüphe yoktur =فِي ِهonda
=فَأ َ َبىama yapmazlar
َّ =zalimler =إِ َّلbaşka bir şey
َالظا ِل ُمون
ورا
ً ُ= ُكفinkârdan

benzerlerini
bir kez daha
yaratmaya
gücünün
yeteceğini
görmüyorlar
mı? Üstelik
Allah onlar
için bir gün
sona ereceği kuşkusuz olan sınırlı bir yaşama süresi
belirledi.
Buna rağmen bu zalimler kâfirlikte direndiler.

yeniden yaratacak güce
sahip olduğunu ve onları yeniden
diriltmek için,
sonu geleceğinden şüphe olmayan
bir süre belirlemiş bulunduğunu kavrayamıyorlar
mı? Ama şu
var ki, zalimler küfürden
başka her
şeye karşı
çekimser
davranırlar!

olan Allah; onların benzerlerini
de yaratmaya
Kadir´dir.
Onlar için
şüphe
olmayan
bir ecel
kılmıştır
Buna
rağmen
zalimler
küfürden
başka bir
şeyde diretmediler.

=قُ ْلde ki =لَ ْوeğer =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ=ت َ ْم ِل ُكونsahip olsaydınız
َ=خَزَ ائِنhazinelerine = َر ْح َم ِةrahmet
= َربِيRabbimin =إِذًاo zaman
س ْكت ُ ْم
َ = َْل َ ْمtutardınız َ= َخ ْشيَةkorkarak
ق
ِ ْ =harcamaktan
ِ اْل ْنفَا
ُ س
َ= َو َكانgerçekten ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ورا
ً ُ =قَتçok cimridir

Onlara de
ki; «Rabbimin rahmet
hazineleri
sizin elinizde olsa, bu
hazineler
tükenir kaygısı ile kimseye bir şey
vermezdiniz. Zaten
insan son
derece cimridir.»

De ki:
Eğer siz,
Rabbımın
rahmet
hazinelerine sahip
olsaydınız; o
zaman
tükenir
korkusuyla onları
saklardınız. Zaten
insan pek
cimridir.

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz vermiştik
س ٰى
َ = ُموMusa’ya =تِ ْس َعdokuz
=آيَاتmucize =بَ ِينَاتaçık açık
=فَاسْأ َ ْلsor
 ِإس َْرائِي َل,,=بَ ِنيİsrail oğullarına
 َجا َء ُه ْم,,(= ِإ ْذMusa) onlara geldiğinde
=فَقَا َلdemişti ُ=لَهona
ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn = ِإنِيşüphesiz ben
ُ َ = َْلseni sanıyorum
ظنُّ َك
س ٰى
َ  ُمو,,=يَاEy Musa
ورا
ً = َم ْس ُحbüyülenmiş

Biz Musa´ya dokuz
somut mucize verdik.
Sor İsrailoğulları´na
istersen.
Musa onlara peygamber olarak
geldiğinde,
Firavun
kendisine
«Ya Musa,
benim görüşüme göre sen büyülenmişsin» dedi.

De ki: Rabbimin bağış
ve bolluk hazinelerine
eğer siz sahip olsaydınız, o zaman
(onlara), harcayıp tüketme korkusuyla, mutlaka sımsıkı
sarılırdınız:
çünkü insan
gerçekten
çok tamahkardır, (sınırsız cömert
olan ise sadece Allah'tır).
Ve gerçek şu
ki, Biz Musa'ya dokuz
açık mesaj
verdik. Nitekim, sor İsrailoğulları'na, (Musa)
onlara geldiğinde (ve Firavun'a başvurduğunda
neler olduğunu sana
anlatsınlar).
Firavun ona:
Ey Musa!
demişti, Gerçek şu ki,
ben senin
büyüyle donanmış olduğunu düşünüyorum!
(Musa) da
ona: Bu (mucizevi olguları, sana) uyarıcı, aydınlatıcı belirtiler
olarak göklerin ve yerin
(gerçek) sahibinden
başkasının
indiremeyeceğini pekala
biliyorsun!
diye karşılık
verdi, Ve ey
Firavun, (onları doğru
değerlendirme yolunu
seçmediğin
için) ben de
senin bütünüyle ziyan
içinde olduğunu düşünüyorum!
Ve sonunda
Firavun onları yeryüzünden söküp
atmaya karar
verdi; bunun
üzerine Biz
de onu ve
onunla beraber olan herkesi (denizde) boğduk.
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Musa ona
(=قَا َلMusa) dedi ki =لَ َق ْدandolsun
dedi ki; «Bu
َ
ت
َ ع ِل ْم
َ =sen bildin أ ْنزَ َل..= َماindirdiğini mucizelerin,
getirdiğimiz
ilahi mesa= ٰ َهؤ َُل ِءbunları = ِإ َّلancak
jın gerçek
ِ س َم َاوا
ُّ= َربRabbinin ت
َّ =الgöklerin olduğunu
gösteren
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
kanıtlar olarak yerin ve
صائِ َر
َ = َبkanıtlar olarak
göklerin
Rabbi tara= َوإِنِيşüphesiz ben de
fından gönderildiklerini
ُ
َ
= َْلظنُّ َكseni görüyorum
kesin biliyorsun. Ey
ع ْو ُن
ر
ف
..
ا
ي
=Ey
Fir’avn
ِ
ْ
َ
َ
Firavun,
ْ
bana göre
ُورا
ب
ث
م
=mahvolmuş
ً َ
..

..
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sen mahvolmaya
aday oluyorsun.»
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َ(=فَأ َ َرادFir’avn) istedi
يَ ْست َ ِف َّز ُه ْم,,=أ َ ْنonları sürüp çıkarmak
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنo ülkeden
ُ =فَأ َ ْغ َر ْقنَاهbiz de onu boğduk
ُ َم َعه,,= َو َم ْنyanındakilerle birlikte
= َج ِميعًاtoptan
,,
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Firavun İsrailoğulları´nı yurtlarından sürmek istedi,
biz onu yanındakiler
ile birlikte
denizde boğuverdik.

arVe sonra İs= َوقُ ْلنَاdedik بَ ْع ِد ِه..= ِم ْنonun ardından Onun
dından İs- railoğullarailoğulla- rı'na: Şimdi
 ِإس َْرائِي َل..= ِلبَنِيİsrail oğullarına
rı´na «Bu artık yeryüَ
ْ
ülkede otu- zünde gü=ا ْس ُكنُواoturun ض
ر
اْل
=o
ülkede
ْ
َ
runuz. Ahi- venlik içinde
 َجا َء..=فَإِذَاgelince ُ = َو ْعدzamanı
ret günü ge- yerleşin delince sizleri dik, fakat,
= ْاْل ِخ َر ِةahiret = ِجئْنَاgetireceğiz
hep birlikte (unutmayın
mahşerde ki,) Son
= ِب ُك ْمhepinizi =لَ ِفيفًاbir araya
biraraya ge- Gün'e ilişkin
..

..

..

..

..

tiririz» dedik.
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İbn Kesir

ق
ِ = َو ِب ْال َحhak olarak
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهbiz o(Kur’a)nı indirdik
ق
ِ = َوبِ ْال َحve hak ile =نَزَ َلinmiştir
َاك
َ س ْلن
َ أ َ ْر,,= َو َماseni göndermedik
= ِإ َّلdışında = ُم َب ِش ًراmüjdeleyici
,,

,,

,,

,,

,,
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Biz Kur´an´ı
Hak içerikli
olarak indirdiğimiz gibi,
onun iniş
amacı da
hakkı gerçekleştirmektir. Ey
Muhammed, seni

söz gerçekleştiği zaman, karışık
bir bütün(ün
parçaları)
olarak hepinizi bir araya
getireceğiz!
Ve biz bu
(vahyi) değişmeyen
gerçeğe işaret olarak indirdik ve o da
(sana, ey
Peygamber)
hak olarak
ulaştı; çünkü
Biz seni yal-

Andolsun
ki; Biz,
Musa´ya
dokuz tane apaçık
ayet verdik. Sor,
İsrailoğullarına,
hani onlara gelmişti de Firavun ona
şöyle
demişti:
Ey Musa,
doğrusu
ben, seni
büyülenmiş zannediyorum.
O da demişti ki:
Andolsun
ki sen;
bunları
göklerin
ve yerin
Rabbının,
açık deliller olarak
indirmiş
olduğunu
biliyorsun. Ben,
doğrusu
ey Firavun, senin mahvolacağını sanıyorum.

Bunun
üzerine
onları
memleketten
sürmek
istedi. Biz
de onu ve
beraberindekileri
bütünüyle
suda
boğduk.
Onun ardından İsrailoğullarına dedik
ki: Haydin, o
memlekette siz
oturun.
Ahiret
vaadi
geldiği
zaman;
onları da
sizi de bir
araya getiririz.
Biz onu
hak ile
indirdik.
O da hak
olarak indi. Seni
de ancak
müjdeci
ve uyarıcı
olarak
gönder-

Kelime Meali

ِيرا
ً = َونَذve uyarıcı olmak

müjdeleyici
ve uyarıcı
olarak gönderdik.

= َوقُ ْرآنًاKur’an’ı
ُ =فَ َر ْقنَاهparçalara ayırdık
ُ= ِلت َ ْق َرأَهokuman için
اس
ِ َّالن..علَى
َ =insanlara
 ُم ْكث..علَ ٰى
َ =ağır ağır
ُ= َون ََّز ْلنَاهve onu indirdik
ً =ت َ ْن ِزbirbiri ardınca
يَل

Kur´an´ı insanlara ağır
ağır okuyasın diye bölümlere
ayırdık ve
ihtiyaçlar
gerektikçe
bölüm bölüm indirdik.

,,
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İbn Kesir

nızca bir
müjdeci ve
bir uyarıcı
olarak gönderdik;
ve ayrıca
onu, insanlara yavaş yavaş okuyasın
diye bir Kuran, temel bir
okuma metni
olarak bölüm
bölüm açıkladık, ayet
ayet indirdik.

dik.

De ki: Ona
ister inanın,
ister inanmayın. Kendilerine önceden
doğru bilgi ve
kavrayış yeteneği verilmiş olanlara
bu (ilahi metin) okunduğu zaman,
hemen yüzleri üzerine
yere kapanır,

De ki:
Ona ister
inanın, ister inanmayın,
muhakkak ki
ondan
önce
kendilerine bilgi
verilenlere, o
okunduğu
zaman,
yüzleri
üstü secdeye kapanırlar.
Ve derler
ki: Tenzih
ederiz
Rabbımızı. Rabbımızın
vaadi
şüphesiz
yerine
gelmiş
olacaktır.
Yüzleri
üstü kapanarak
ağlarlar.
Ve bu,
onların
huşu´unu
artırır.

Bir de
Kur´an´ı
insanlara
ağır ağır
okuman
için, bölüm bölüm ve
gerektikçe indirdik.

..

17.
107

=قُ ْلde ki بِ ِه,,= ِآمنُواsiz ona inanın
=أ َ ْوveya تُؤْ ِمنُوا,,= َلinanmayın
= ِإ َّنşüphesiz O
أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilenlere = ْال ِع ْل َمbilgi
قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنdaha önce = ِإذَاzaman
=يُتْلَ ٰىokunduğu علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
َ=يَ ِخ ُّرونonlar derhal kapanırlar
ان
ِ َ= ِل ِْل َ ْذقçeneleri üstüne
س َّجدًا
ُ =secdeye
,,
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De ki; «Siz
bu Kur´an´a
ister inanın,
ister inanmayın, o
bundan önce kendilerine bilgi verilenlere
okunduğunda, onlar çeneleri
üzerine
secdeye
kapanırlar.»

Ve derler ki, ve şöyle derَ= َو َيقُولُونve derler
«Rabbimi- ler: Sınırsız
şanı yü- kudretiyle ne
َس ْب َحان
ُ =şanı yücedir = َر ِبنَاRabbimizin zin
cedir,
yücedir Rabَ َكان..= ِإ ْنgerçekten ُ= َو ْعدvaadi (sözü) O´nun ver- bimiz! İşte
diği söz ke- Rabbimizin
= َر ِبنَاRabbimizin
sinlikle yeri- vaadi apaçık
ne gelecek- gerçekleşti!
ً ُ=لَ َم ْفعmutlaka yerine getirilir
ول
tir.»
..

..

..

..

..
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َ= َو َي ِخ ُّرونve kapanırlar
ان
ِ َ= ِل ِْل َ ْذقçeneleri üstüne
َ=يَ ْب ُكونağlayarak
= َويَ ِزيد ُ ُه ْمve onların (Kur’an) artırır
ُ = ُخderin saygısını
عا
ً شو

Çeneleri
üzerine
secdeye
kapanırlarken, gözyaşları dökerler.
Kur´an onları ürpertir,
saygılarını
artırır.

=قُ ِلde ki عوا
ُ =ا ْدdua edin (çağırın)
َّ =Allah diye =أ َ ِوveya
َاّٰلل
عوا
ُ =ا ْدdua edin (çağırın)
َالر ْح ٰ َمن
َّ =Rahman diye =أَيًّاhangisiyle
عوا
ُ ت َ ْد..= َماçağırsanız ُ=فَلَهO’nundur
= ْاْل َ ْس َما ُءisimler = ْال ُح ْسن َٰىen güzel
ت َ ْج َه ْر..= َو َلpek bağırma
ص ََلتِ َك
َ = ِبnamazında
ْ ِتُخَاف..= َو َلpek de gizleme
ت
=بِ َهاonu (sesini) = َوا ْبت َ ِغtut
َ= َبيْنarasında = ٰذَ ِل َكbunun
ً س ِب
يَل
َ =bir yol

De ki; «Onu
ister «Allah» diye
çağırın, ister «Rahman» diye
çağırın.
Hangisiyle
çağırırsanız
çağırın, en
güzel isimler
O´nundur.
Namazda
sesini fazla
yükseltme,
fazla da kısık tutma,
bu ikisi arasında bir yol
tut.»

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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İşte (böyle
deyip) ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve
(Allah'tan
yana gösterdikleri) bu
(bilinç ve duyarlık) onların saygı ve
sakınmasını
artırır.
De ki: İster
Allah diye
çağırın, ister
Rahman diye: O'nu
hangi isimle
çağırırsanız
çağırın, (O
hep Birdir;
ve) bütün
güzel ve üstün nitelikler
O'nundur.
(O'na dua et,
ama) duanda
sesini fazla
yükseltme,
çok fazla alçaltma da,
ikisinin ortası
bir yol tut;

..

17.
111

De ki;
Ve de ki: Bü= َوقُ ِلve de ki ُ = ْال َح ْمدhamdolsun
«Hamd, ço- tün övgüler,
ِ= ِ َّّٰللAllah’a يَت َّ ِخ ْذ,,لَ ْم,,=الَّذِيedinmeyen cuk edin- döl edinmememiş olan, yen, egeَ
َ
َ
ُ
= َولدًاçocuk ُله,,يَك ْن,,= َول ْمolmayan egemenlikte menliğinde
ortağı bu- ortağı bu=ش َِريكortağı  ْال ُم ْل ِك,,=فِيmülkte lunmayan lunmayan,
ve güçsüz- güçsüzlükُ لَه,, َي ُك ْن,,= َولَ ْمihtiyacı bulunmayan
lüğünü telafi ten, düşkünedecek bir lükten ötürü
= َو ِليyardımcıya
destekçiye herhangi bir
gerek duy- yardıma,
ُّالذ ِل,, َ= ِمنacze düşüp de
mayan Al- yardımcıya
lah´a mah- gereksinme
ُ= َو َك ِب ْرهve O’nu yücelt
sustur.»
duymayan
O´nun
büAllah'a yakıْ
َ
يرا
ً ِ=تكبtam bir yüceltme ile
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

yüklüğünü
gereğince
dile getir.

şır. İşte, O'nu
(hep böyle)
yücelterek
an.

ِ َّ ِ =Allah’a
ُ= ْال َح ْمدhamdolsun ki ّٰلل
أ َ ْنزَ َل..=الَّذِيindirdi
ع ْب ِد ِه
َ ..علَ ٰى
َ =kuluna اب
َ َ = ْال ِكتKitabı
ُ لَه.. َي ْج َع ْل..= َولَ ْمve ona koymadı
= ِع َو ًجاhiçbir eğrilik

Hiçbir çarpık yeri olmayan, bu
tutarlı kitab´ı
(Kur´an´ı)
kulu Muhammed´e
indiren Allah´a hamdolsun.

=قَيِ ًماdosdoğru olarak
= ِليُ ْنذ َِرuyarması için سا
ً ْ =بَأazaba karşı
شدِيدًا
َ =şiddetli
ُلَد ُ ْنه,,= ِم ْنkatından (indirdi)
= َويُبَ ِش َرve müjdelemesi için
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere
َيَ ْع َملُون,, َ=الَّذِينyapan
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
لَ ُه ْم,,=أ َ َّنkendileri için bulunduğunu

Peygamber,
insanları,
Allah´dan
gelecek ağır
bir azap konusunda
uyarsın ve
iyi amel işleyen
mü´minlere
de kendilerini iyi bir
ödülün beklediği müjdesini versin diye bu
dosdoğru

Bütün övgüler Allah'a
yakışır; O
(Allah) ki, kuluna bu ilahi
kelamı indirmiş ve onun
anlaşılmasını
güçleştirecek
hiçbir çapraşıklığa yer
vermemiştir:
(Bu) tutarlı
ve dosdoğru
(kitap, inkarcıları) O'nun
katından zorlu bir cezayla
uyarmak ve
dürüst, erdemli davranışlarda bulunan müminlere hak
ettikleri güzel
karşılığı müjdelemek
içindir,

..

..

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

De ki: İster Allah
deyin, ister Rahman deyin. Hangisini
derseniz
deyin ; en
güzel
isimler
O´nun
içindir.
Namazında sesini yükseltme
de, gizleme de.
İkisi arasında bir
yol bul.
Ve de ki:
Hamd, O
Allah´a
mahsustur ki; bir
çocuk
edinmemiş ve
O´nun
mülkünde
bir ortak
bulunmamıştır.
Düşkünlükten dolayı
O´nun bir
yardımcısı olmamıştır. Ve
O´nu tekbir et.
Hamd, O
Allah´a ki;
kuluna
dosdoğru
kitabı indirdi ve
onda hiç
bir eğrilik
koymadı.

Kendi katından
şiddetli
bir baskını haber
vermek
ve salih
amel işleyen
mü´minler
e güzel
bir mükafat olduğunu
müjdelemek için.
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=أ َ ْج ًراmükâfat سنًا
َ = َحgüzel
18.
3

kitap indirildi.

o içinde sonَ= َما ِكثِينkalacaklardır =فِي ِهonun içinde Mü´minler
ödül yerinde suza kadar
(cennette) kalacakları
=أ َ َبدًاsürekli olarak
sürekli ka- (bir mutluluk
..

..

..

18.
4

18.
5

lacaklardır. esenlik halini
müjdelemek
için).
Bir de «Al- Ayrıca, (bu
=ve uyarması için
lah evlat
ilahi kelam,)
edindi»
diAllah kendi,,
=diyenleri
=edindi
yenleri
ne bir oğul
uyarsın di- edindi iddia=Allah
=çocuk
ye.
sında bulunanları
uyarmak
için(dir).
Allah´ın ev- (Oysa,)
=yoktur
=onların
lat edindiği O'nun hak=bu hususta
..
=hiçbir bilgisi konusunda kında ne
ne onların kendilerinin,
ve ne de
ne de atala..
=ve atalarının
atalarının rının doğru
=ne büyük (küstahça)
hiçbir bilgisi bir bilgisi var:
yoktur.
Ne ağır bir
=söz
=çıkıyor
Rastgele
söz, bu ağızağızların- larından çı..
=ağızlarından
dan çıkan kan! Yalanbu söz ne dan başka
.. =onlar söylemiyorlar
ağır bir ifti- bir şey söyradır! Söy- lemiyorlar!
=başka bir şey
=yalandan
ledikleri, yalandan başka bir şey
değildir.
Ey MuPeki ama,
=herhalde sen
hammed, onlar bu me=helak edeceksin
=kendini eğer onlar saja inanmak
bu yeni me- istemiyorlarsaja
sa, (inansın,,
=peşlerinde
=diye
(Kur´ana) lar diye)
,, =inanmıyorlar
=bu
inanmazlar- kendini mi
sa, arkala- paralayacak=söze
=üzüntüden
rından du- sın?
yacağın
üzüntü sebebi ile neredeyse
kendini
mahvedeceksin.
Biz dünya- Gerçek şu ki,
=şüphesiz biz
=yarattık
daki her şe- yeryüzünde
yi yeryüzü- güzel olan ne
=şeyleri
nün süsü varsa Biz
yaptık.
hepsini, han..
=yeryüzündeki
Amacımız, gisinin daha
=süs olsun diye
=kendisine
insanları sı- iyi davrandınavdan ge- ğını ortaya
=onları denemek için
çirerek
koymak üzehangilerinin re, insanları
=hangisinin
=daha güzel
daha iyi iş- sınamak için
ler yapacak- bir araç kıl=iş yaptığını
larını gör- dık;
mektir.
Günü gelin- ve hiç şüphe
=biz elbette
=yaparız
ce yeryüzü- yok ki (zanün bütün manı gelin,, =(yerin) üzerindekileri
gözalıcı ye- ce) yeryüşilliklerini
zündeki her
=bir toprak
=kupkuru
kesinlikle şeyi kupkuru
kupkuru bir toprak haline
toprak düz- getireceğiz.
lüğüne çevireceğiz.
Sen «As- (Bu dünya
=yoksa
=mi sandın?
hab-ı Kehf» hayatı bir sıve «Ashab-ı namadan
=sadece
=sahiplerinin
Rakım»
ibaret olduolayının, bi- ğuna göre,
=Kehf
=ve Rakim
zim şaşırtıcı imdi) sen
=olduklarını
mucizeleri- Mağara İnmizden biri sanlarını(n)
..
=bizim ayetlerimizden
olduğunu ve (onların
mu sanıyor- kendilerini)
=şaşılacak
sun?
yazıtlara/kitabelere
(adamalarının kıssasını)n, gerçekten, Bizim
(öteki) mesajlarımızdan
daha meraka
değer bulunacağını mı
düşünüyorsun?
Hani birkaç Hani, o genç=zaman
=sığındıkları
genç o ma- ler mağaraya
ğaraya sı- sığındıkları
=o gençler
ğınmışlar ve zaman, Ey
«Ey
Rabbimiz!
,,
=mağaraya
Rabb´imiz, demişlerdi,
=dediler
=Rabbimiz
bize katın- Bize katından rahmet dan bir rah=bize ver
,,
=katından
bağışla ve met bahşet;
şu işimizde ve içinde bu=bir rahmet
=ve hazırla bize çıkış lunduğumuz
yolu göster» (harici) şart=bize
,,
=şu işimizden
dediler.
lar ne olursa
olsun bizi
=bir çıkış yolu
doğruluk bilinciyle donat!
Bunun üze- Biz de bunun
=biz de vurduk
rine onları üzerine mamağarada ğarada onla..
=kulaklarına (ağırlık)
yıllarca uy- rın kulakları..
=mağarada
=yıllar kuya yatır- nı yıllarca
dık.
(dış dünya=nice
ya) kapalı
tuttuk,
Sonra iki
sonra onları
=sonra
=onları uyandırdık
gruptan
uyandırdık, ki
hangisinin
(mağarada)
=bilmek için
=hangisinin
ne kadar
geçen süreuyuduklarını nin iki bakış
=iki zümreden
doğru ola- açısından
rak hesap hangisiyle
=daha iyi hesabedeceğini
edebilece- daha iyi değini belirle- ğerlendirildi-

َويُ ْنذ َِر
الَّذِينَ قَالُوا
َولَدًا
َّ
ُاّٰلل
,,

,,

,,

َات َّ َخذ

َما
لَ ُه ْم
ِب ِه
ِم ْن ِع ْلم
َو َل ِْلبَا ِئ ِه ْم
ْ َكب َُر
ت
ًَك ِل َمة
ت َ ْخ ُر ُج
ِم ْن أ َ ْف َوا ِه ِه ْم
َِإ ْن يَقُولُون
ِإ َّل
َك ِذبًا
..

..

..

..

..

..

..

..
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..

İnsanlardan hangisinin
daha güzel amel
işlediğini
deneyelim diye,
yeryüzünde
olan şeylere bir
süs verdik.
Şüphesiz
ki Biz,
yeryüzünde
olanları
kupkuru
bir toprak
haline getirebiliriz.

..

..

..

..

..

َلَ َجا ِعلُون

َوإِنَّا
علَ ْي َها
َ َما
ص ِعيدًا
َ
,,

,,

,,

ُج ُر ًزا

,,

أ َ ْم
ْت
َ َح ِسب
أ َ َّن
اب
ْ َأ
َ ص َح
ف
الرقِ ِيم
ِ ْال َك ْه
َّ َو
َكانُوا
ِم ْن آيَاتِنَا
ع َجبًا
َ
..

..

..

..
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ِإ ْذ
أ َ َوى
ُْال ِفتْيَة
ف
ِ ِإلَى ْال َك ْه
فَقَالُوا
َربَّنَا
آتِنَا
ِم ْن لَد ُ ْن َك
ًَر ْح َمة
َْوه َِيئ
لَنَا
ِم ْن أ َ ْم ِرنَا
شدًا
َ َر
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

18.
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18.
12

Ne onların, ne de
babalarının buna
dair bilgileri vardır.
O, ağızlarından çıkan ne
büyük bir
sözdür.
Onlar
yalnız ve
yalnız yalan söylerler.

إِنَّا
َجعَ ْلنَا
َما
ض
ِ علَى ْاْل َ ْر
َ
ًِزينَة
لَ َها
ِلنَ ْبلُ َو ُه ْم
أَيُّ ُه ْم
س ُن
َ أ َ ْح
ع َم ًَل
َ
..

..

18.
9

Ve: Allah
çocuk
edindi,
diyenleri
uyarman
için.

Demek ki
bu söze
inanmayanların
ardından
üzülerek
neredeyse kendini mahvedeceksin.

,,

..

18.
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Orada
temelli
kalacaklardır.

فَلَعَلَّ َك
اخع
س َك
ِ َب
َ نَ ْف
ار ِه ْم
ِإ ْن
َ
ِ َ علَ ٰى آث
لَ ْم يُؤْ ِمنُوا
ِب ٰ َهذَا
ث
سفًا
ِ ْال َحدِي
َ َأ
,,

,,

18.
7

İbn Kesir

,,

ض َر ْبنَا
َ َف
علَ ٰى آذَانِ ِه ْم
َ
ف
ِ فِي ْال َك ْه
عدَدًا
َ
..

..

..

..

َِسنِين

ث ُ َّم
بَ َعثْنَا ُه ْم
ِلنَ ْعلَ َم
ي
ُّ َ أ
ْال ِح ْز َبي ِْن
ص ٰى
َ أ َ ْح
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Yoksa;
sen, mağara ve
kitabe ehlini şaşılacak
ayetlerimizden
mi sandın?

Hani o yiğitler;
mağaraya
sığınmışlardı da:
Rabbımız; bize
katından
rahmet
ver, işlerimizde
başarılı
kıl, demişlerdi.

Bunun
üzerine
yıllarca
mağarada onların
kulaklarına perde
vurduk.
Sonra iki
taraftan
hangisinin bekledikleri
sonucu
daha iyi
hesaplamış oldu-
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لَ ِبثُوا,,(= ِل َماonların) kaldıkları
=أ َ َمدًاsüreyi
,,

18.
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=ن َْح ُنbiz ص
ُّ ُ=نَقanlatıyoruz
علَي َْك
َ =sana =نَبَأ َ ُه ْمonların haberlerini
ق
ِ =بِ ْال َحgerçek olarak
= ِإنَّ ُه ْمmuhakkak onlar =فِتْ َيةgençlerdi
=آ َمنُواinanmış =بِ َر ِب ِه ْمRablerine
= َو ِز ْدنَا ُه ْمbiz de onların artırmıştık
= ُهدًىhidayetlerini
..

..

..

..

..
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..

..

ْ َ= َو َربmetanet bağlamıştık
طنَا
علَ ٰى
َ =üstüne =قُلُو ِب ِه ْمkalblerinin
قَا ُموا,,=إِ ْذkalktılar =فَقَالُواve dediler ki
= َربُّنَاRabbimiz ُّ= َربRabbidir
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
ع َو
ُ نَ ْد,,=لَ ْنbiz asla demeyiz
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başkasına
= ِإ ٰلَ ًهاTanrı ْ=لَقَدyoksa
=قُ ْلنَاkonuşmuş oluruz
ً ط
َ ش
طا
َ ,,= ِإذًاsaçma sapan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= ٰ َهؤ َُل ِءşunlar =قَ ْو ُمنَاşu kavmimiz
=ات َّ َخذُواedindiler
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka ً=آ ِل َهةtanrılar
َيَأْتُون..=لَ ْو َلgetirmeleri gerekmez mi?
َ س ْل
علَ ْي ِه ْم
ُ = ِبbir delil
َ =onların طان
=بَيِنaçık =فَ َم ْنkim olabilir?
ْ َ =أdaha zalim
ظلَ ُم
ا ْفت َ َر ٰى..= ِم َّم ِنuydurandan
علَى
َّ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
َ =karşı ِاّٰلل
..

..

..

..

..

..

..

..
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= َو ِإ ِذmadem ki
=ا ْعت َزَ ْلت ُ ُمو ُه ْمsiz onlardan ayrıldınız
= َو َماve şeylerden َ= َي ْعبُدُونtaptıkları
= ِإ َّلbaşka اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
=فَأ ْ ُوواo halde sığının ki
ف
ِ  ْال َك ْه,,=إِلَىmağaraya
ُ =يَ ْنyaysın (bollaştırsın) =لَ ُك ْمsize
ش ْر
= َربُّ ُك ْمRabbiniz
 َر ْح َمتِ ِه,,= ِم ْنrahmetini
ْ= َويُ َه ِيئve hazırlasın =لَ ُك ْمsize
أ َ ْم ِر ُك ْم,,(= ِم ْنşu) işinizden
= ِم ْرفَقًاyararlı bir şey
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

َّ =الgüneşi
= َوتَ َرىgörürsün س
َ ش ْم
َ =doğduğu
ْ َطلَع
=إِذَاzaman ت
=ت َزَ َاو ُرeğiliyor
 َك ْه ِف ِه ْم..ع ْن
َ =mağaralarından
ين
َ َ=ذsağa doğru
ِ  ْال َي ِم..ات
ْ َ=غ ََربbattığı
= َوإِذَاzaman da ت
ض ُه ْم
ُ =ت َ ْق ِرonları makaslayıp geçiyor
الش َما ِل
َ َ=ذsola doğru
ِ ..ات
= َو ُه ْمve onlar =فِيiçindedirler
=فَ ْج َوةbir dehlizi
ُ= ِم ْنهonun (mağaranın)
= ٰذَ ِل َكbu (durum)
ت
ِ آيَا..= ِم ْنayetlerindendir ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
= َم ْنkime =يَ ْه ِدhidayet verirse
َّ =Allah =فَ ُه َوo
ُاّٰلل
= ْال ُم ْهت َ ِدyolu bulmuştur = َو َم ْنkimi de
ض ِل ْل
ْ ُ=يsapıklıkta bırakırsa
َت َ ِجد..=فَلَ ْنartık bulamazsın
ُ=لَهonun için = َو ِليًّاbir dost
= ُم ْر ِشدًاyol gösteren
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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سبُ ُه ْم
َ = َوتَ ْحsen onları sanırsın
ً =أ َ ْيقَاuyanıklar
ظا
 ُرقُود,,= َو ُه ْمuyudukları halde
= َونُقَ ِلبُ ُه ْمonları (uykuda) çeviririz
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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mek üzere ğini (insanla- ğunu beonları
ra) göstere- lirtmek
uyandırdık. lim.
için onları
uyandırdık.
Biz sana
(Şimdi) onla- Sana; ononların
rın kıssasını ların kıshikâyelerini bütün gerçe- salarını
doğru ola- ğiyle sana
gerçek
rak anlatı- anlatacağız. olarak anyoruz. Onlar Onlar gerlatalım:
Râbb´lerine çekten de
Doğrusu
inanmış, bir Rablerine yü- onlar;
grup gençti; rekten ina- Rabblarıonların hi- nan gençler- na inandayet bilin- di; ve biz de mış, genç
cini arttır- kendilerini
yiğitlerdi.
mıştık.
doğru yolda Biz de
derin bir bi- onların
linç ve duyar- hidayetini
lıkla güçlen- artırmışdirmiş,
tık.
Kalplerini kalplerini pe- Kalkıp da;
pekiştirmiş- kiştirmiştik; Bizim
tik. Hani,
öyle ki, doğ- Rabbımız
kâfirlerin
rulup (birbir- göklerin
karşısına lerine): Rab- ve yerin
dikilip şöyle bimiz gökle- Rabbıdır;
demişlerdi; rin ve yerin biz
«Bizim
Rabbidir,
O´ndan
Rabb´imiz, demişlerdi başkasıgöklerin ve Biz asla
na tanrı
yerin
O'ndan baş- demeyiz,
Rabb´idir; kasına yalva- yoksa
O´ndan
rıp yakarma- andolsun
başkasına yacağız,
ki; batıl
yalvarma- (çünkü böyle söz söyyız, yoksa bir şey ya- lemiş olusaçmalamış parsak) çok ruz, deoluruz.»
çirkin bir şey dikleri
dile getirmiş zaman
oluruz!
kalblerini
pekiştirmiştik.
Şu soydaş- Oysa, bu bi- Şu bizim
larımız, Al- zim soydaş- kavmimiz,
lah´ı bir ya- larımız,
Allah´ı bına bıraka- inançlarını rakıp
rak çeşitli destekleyen O´ndan
ilahlar edin- açık ve akla başka
diler, onla- uygun bir de- tanrılar
rın gerçek- lil getireme- edindiler.
ten ilah ol- dikleri halde Onların
duklarına O'ndan baş- gerçek
ilişkin kesin ka varlıkları olduğuna
delil gös- tanrı edini- apaçık
termeleri
yorlar: Allah delil gegerekmez hakkında ya- tirmeleri
mi? Allah´a lan uyduran gerekmez
karşı yalan kimseden
mi? Aluydurandan daha zalim lah´a kardaha zalim kim olabilir? şı yalan
kim olabilir?
uyduranlardan
daha zalim kimdir?
İçlerinden Bunun içindir Onlara:
biri dedi ki; ki, şimdi siz Madem
«Madem ki, onlardan da, siz, onsoydaşları- onların Al- lardan ve
nızla ve on- lah'tan başka Allah´tan
ların Allah´ı tapındıkları başka
bir yana bı- bütün o asıl- tapmakta
rakarak tap- sız şeylerden olduklarıtıkları ile
de uzaklaşıp nızdan
ilişkinizi
şu mağaraya ayrıldınız;
kestiniz, öy- sığının ki,
o halde
leyse mağa- Rabbiniz
mağaraya
raya sığını- rahmetini si- çekilin ki
nız,
ze ulaştırsın Rabbınız;
Rabb´iniz ve sizi duru- size,
engin rah- munuza göre rahmetinmetinden ruhlarınızın den gesize bir pay ihtiyaç duya- nişlik vergöndersin bileceği şey- sin, işive şu işiniz- lerle donat- nizde kode size kur- sın!
laylık
tuluş yolu
göstersin,
göstersin.
denildi.
Eğer orada Ve (yıllarca) Güneşin
olsaydın gö- güneşin, do- doğduğu
recektin ki, ğarken onla- zaman;
doğan gü- rın mağara- mağaraneşin ışınla- sını sağ yan- larının
rı mağarala- dan yalayıp sağ tararının sağına geçtiğini, ba- fına yösapıyor, ba- tarken de on- neldiğini,
tan güneşin lara dokun- battığı
ışınları ise madan sol zaman
sol tarafa yandan geçip da; sol takayıyordu. gittiğini ve
rafa gittiBöylece
onların, ma- ğini gömağara ta- ğaranın ge- rürsün.
banının ge- nişçe bir
Kendileri
niş bir ala- odasında bu- de mağanına dağıl- lunduğunu ranın iç
mış olarak görürdün:
tarafında
uyudukları Rabbinin
idiler. Bu,
halde gü- alametlerin- Allah´ın
neşten ra- den biriydi ayetlerinhatsız ol- bu; Allah ki- dendir.
muyorlardı. me yol gös- Allah, kiBu olay, Al- terirse doğru mi hidalah´ın muci- yolu bulan yete erdizelerinden odur ve kimi rirse; o,
biridir. Allah de sapıklık doğru yokimi doğru içinde bırak- la ermişyola iletirse, sa, artık
tir, kimi
o doğru yo- onun için
de şaşılu bulur. O doğru yolu racak
kimi saptı- gösteren bir olursa;
rırsa sen
dost, bir ko- artık onun
ona, doğru ruyucu bu- için yol
yola iletici lamazsın.
gösterici
bir önder
bir dost
bulamazsın.
bulamazsın.
Onları gör- Uykuda ol- Onlar uyseydin,
dukları halde kuda
uyanık sa- sen onları
iken; sen,
nırdın; oysa uyanık sa- onları
uyuyorlardı. nırdın. Öyle uyanık
Biz onları ki, Biz onları sanırdın.
gâh sağ
bir sağa çevi- Biz, onları
yanlarına, riyorduk, bir sağa ve
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gâh sol yan- sola; ve köين
َ َ=ذsağlarına
ِ  ْاليَ ِم,,ات
larına çevi- pekleri de
riyorduk.
eşikte ön
َ
الش َما ِل
,,
ات
ذ
و
=ve
sollarına
َ
ِ
َ
Köpekleri ayaklarını
de ön ayak- uzatıp (uyu= َو َك ْلبُ ُه ْمköpekleri de
larını mağa- yakalmıştı).
ranın eşiği- Onlara (bu
=بَا ِسطuzatmış vaziyettedir
ne dayahalleriyle)
ع ْي ِه
َ =ذ َِراön ayaklarını
mıştı. Eğer rastlamış olkarşılarına saydın arkaصي ِد
ِ = ِب ْال َوgirişte
çıksan he- nı dönüp kamen geri
çardın; onَّ ,,=لَ ِوgörseydin
ت
َ اطلَ ْع
dönüp ka- lardan yana
çardın, içine için korkuyla
علَ ْي ِه ْم
َ =onların durumunu
saldıkları dolardı.
ْت
َ =لَ َولَّيmutlaka dönüp = ِم ْن ُه ْمonlardan korkudan
ödün patlardı.
ارا
ً =فِ َرkaçardın
ت
َ ْ= َولَ ُم ِلئve içine dolardı
= ِم ْن ُه ْمonlardan = ُر ْعبًاkorku
,,

,,

,,

,,

,,
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sola döndürüyorduk. Köpekleri de
dirseklerini eşiğe
uzatmıştı.
Onları
görsen;
için korkuyla dolar, geri
dönüp
kaçardın.

,,

,,
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,,

= َو َك ٰذَ ِل َكyine böyle
= َب َعثْنَا ُه ْمonları dirilttik
سا َءلُوا
َ َ = ِليَتsormaları için
=بَ ْينَ ُه ْمkendi aralarında =قَا َلdedi ki
=قَائِلkonuşan biri = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
لَ ِبثْت ُ ْم..= َك ْمne kadar kaldınız?
=قَالُواdediler =لَبِثْنَاkaldık
=يَ ْو ًماbir gün =أ َ ْوya da
ض
َ = َب ْعbir parçası (kadar) = َي ْومgünün
=قَالُواdediler = َربُّ ُك ْمRabbiniz
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
لَ ِبثْت ُ ْم..= ِب َماne kadar kaldığınızı
=فَا ْبعَثُواgönderin =أ َ َحدَ ُك ْمbirinizi
=بِ َو ِر ِق ُك ْمgümüş (para) ile = ٰ َه ِذ ِهşu
ُ =فَ ْليَ ْنbaksın
 ْال َمدِينَ ِة..= ِإلَىşehre ظ ْر
=أَيُّ َهاhangi =أ َ ْز َك ٰىdaha temiz ise
َ =yiyecek =فَ ْليَأْتِ ُك ْمsize getirsin
طعَا ًما
=بِ ِر ْزقbir azık ُ= ِم ْنهondan
َّ َ= َو ْل َيتَلve dikkatli davransın
ف
ْ ط
يُ ْش ِع َر َّن..= َو َلsakın sezdirmesin
=بِ ُك ْمsizi =أ َ َحدًاbirisine
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= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar
ْ َي,,= ِإ ْنellerine geçirirlerse
ظ َه ُروا
علَ ْي ُك ْم
َ =sizi
=يَ ْر ُج ُمو ُك ْمtaşlayarak öldürürler
=أ َ ْوyahut =يُ ِعيدُو ُك ْمdöndürürler
 ِملَّتِ ِه ْم,,=فِيkendi dinlerine
ت ُ ْف ِل ُحوا,,= َولَ ْنiflah olamazsınız
أَبَدًا,,= ِإذًاo takdirde asla
,,

Çünkü eğer
hemşehrileriniz sizi ele
geçirirlerse
ya taşa tutarak öldürürler ya da
kendi dinlerine döndürürler ki, o
taktirde bir
daha iflah
olmazsınız.»

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

= َو َك ٰذَ ِل َكböylece =أ َ ْعث َ ْرنَاbuldurduk
علَ ْي ِه ْم
َ =onları = ِليَ ْعلَ ُمواbilsinler diye
=أ َ َّنşüphesiz َ= َو ْعدvaadinin
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقgerçek olduğunu
= َوأ َ َّنve şüphesiz
َعة
َّ =الsaatin(geleceğinde)
َ سا
ْب
َ  َري..= َلasla şüphe olmadığını
=فِي َهاonda =إِ ْذo sırada
َ=يَتَنَازَ عُونtartışıyorlardı
= َب ْينَ ُه ْمkendi aralarında
=أ َ ْم َر ُه ْمonların durumlarını
=فَقَالُواdediler =ا ْبنُواbina edin
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üstüne =بُ ْن َيانًاbir bina
= َربُّ ُه ْمRableri =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
=بِ ِه ْمonları =قَا َلdediler
َ .. َ=الَّذِينgalip gelen(yetkili)ler
غلَبُوا
أ َ ْم ِر ِه ْم..علَ ٰى
َ =onların işine
=لَنَت َّ ِخذَ َّنmutlaka yapacağız
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üstüne
= َمس ِْجدًاbir mescid
..
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Sonra da
günün birinde onları
uyandırdık.
Uyanınca
birbirlerine
soru sormaya başladılar. İçlerinden biri
arkadaşlarına «Burada ne kadar
kaldınız?»
dedi. Arkadaşları
«Birgün ya
da daha az
bir süre kaldık» dediler.
Arkasından
dediler ki;
«Ne zamandan beri burada
olduğumuzu
Allah hepinizden iyi
bilir. Şimdi
şu gümüş
para ile birinizi şehre
gönderin de
en temiz yiyeceği kimin sattığına baksın,
birazını size
getirsin. Fakat dikkatli
olsun da
kesinlikle
burada olduğunuzu
hissettirmesin.»

Böylece
hemşehrilerinin onları
bulmalarını
sağladık.
Amacımız,
Allah´ın vaadinin gerçek olduğunu, kıyamet
gününün
mutlaka geleceğini,
bunda hiçbir
kuşku olmadığını
öğrenmeleridir. Hemşehrileri o
sırada bu
gençlerin
durumunu
tartışmaya
koyuldular.
Bir bölümü
´Uyudukları
mağaranın
önüne bir
anıt dikin,
Rabb´leri
onları hepimizden iyi
bilir´ dedi.
Fakat
inançlarının
içyüzünü iyi
bilenler ise
´Mağaraları
nın önünde
mutlaka bir
mescid yapacağız´
dediler.

Derken (günü gelince)
onları uykudan kaldırdık; ve (olup
biteni) birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri: (Burada) bu şekilde ne kadar kaldınız?
diye sordu.
Ötekiler: Ya
bir gün ya da
günün bir
kısmı kadar
dediler. (İçlerinden daha
derin bir
sezgiyle donanmış olanlar:) Ne kadar kaldığımızı en iyi
Rabbimiz bilir dediler ve
(şöyle eklediler:) Şimdi
içinizden birini şu gümüş
paralarla
şehre gönderin de, baksın yiyeceklerden en
temizi hangisi ise size
ondan azık
olarak alıp
getirsin. Ama
çok dikkatli
davransın,
sakın kimseye sizden
bahsetmesin:
çünkü, bakın,
sizin varlığınızı öğrenirlerse ya sizi
taşlayarak
öldürürler ya
da zor altında sizi kendi
dinlerine
döndürürler
ki, bu durumda, bir
daha asla
kurtulamazsınız!
İşte bu yolla
(insanların)
dikkatini onların kıssası
üzerine çektik, ki onların
başına gelenler konusunda aralarında tartıştıkları zaman
bilsinler ki,
Allah'ın
(ölümden
sonraki kalkış konusundaki) vaadi
bütünüyle
gerçektir ve
Son Saat'in
gelip çatacağına hiç şüphe yoktur. Ve
böylece (o
şehrin ahalisinden) bazıları: Onların
anısına bir
anıt dikin;
onların başına gelen her
neyse, bunu
en iyi Allah
bilir dediler.
Görüşleri
genel kabul
gören başkaları ise: Doğrusu, onların
anısına mutlaka bir mescid yükseltmeliyiz! dediler.

Böylece,
birbirine
sorsunlar
diye onları uyandırdık. İçlerinden
biri; ne
kadar
kaldınız?
dedi. Bir
gün veya
daha az
bir müddet kaldık, dediler. Ne
kadar
kaldığınızı Rabbınız daha
iyi bilendir. Şimdi
siz, birinizi paranızla şehre gönderin de yiyeceklere
baksın,
hangisi
daha temiz ise
ondan size getirsin. Orada nazik
davransın
da sakın
sizi kimseye duyurmasın,
dediler.

Çünkü
sizden
haberleri
olacak
olursa;
sizi, ya
taşla öldürürler
veya dinlerine
döndürürler. Bu
takdirde
ise asla
kurtulamazsınız.
Böylece,
insanların
onları
bulmalarını sağladık ki
Allah´ın
sözünün
gerçek
olduğunu
ve kıyametin
kopmasından
şüphe
edilmeyeceğini
bilsinler.
Nitekim
bunlar
hakkında
çekişip
duruyorlar: Onların mağaralarının
önüne bir
bina kurun, diyorlardı.
Halbuki
Rabbları
onları çok
daha iyi
bilendir.
Onların
yerlerine
galib gelenler ise:
Onların
mağaralarının
önüne
mutlaka
bir mescid yapacağız,
dediler.
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Ey Mu(Ve çağlar Karanlığa
َسيَقُولُون
َ =diyecekler
hammed, sonra), bile- taş atar
kimileri
meyecekleri gibi; üç=ث َ ََلثَةonlar üçtür
«Onlar üç bir konuda tür, dörkişi idi, dör- gereksiz
düncüsü
= َرابِعُ ُه ْمdördüncüleri
düncüleri tahminlerde köpekleköpekleri- bulunarak, ridir, di= َك ْلبُ ُه ْمköpekleridir
dir», kimileri onlar üç ki- yeceklerَ= َو َيقُولُونve diyecekler
«beş kişi
şiydiler; dör- dir. Veya
idiler, altın- düncüleri kö- beştir, alسة
ُ سا ِد
َ =خ َْمbeştir س ُه ْم
َ =altıncıları cıları köpek- pekleriydi, tıncıları
di- yahut beş ki- köpekle= َك ْلبُ ُه ْمköpekleridir = َر ْج ًماtaş atar gibi leridir»
yeceklerdir. şiydiler, al- ridir, derBu sözler tıncıları kö- ler. Yaب
ِ = ِب ْالغَ ْيgörülmeyene
karanlığa pekleriydi,
hut: Yetaş
atmakhatta
yedi
kididir, se=yedidir
َ= َو َيقُولُونve diyecekler س ْب َعة
َ
tır. Kimileri şiydiler, seki- kizincileri
de «yedi ki- zincileri kö- köpekleامنُ ُه ْم
ِ َ = َوثsekizincileri
şi idiler, se- pekleriydi di- ridir, der= َك ْلبُ ُه ْمköpekleridir =قُ ْلde ki
kizincileri yen kimseler ler. Onlaköpekleri- çıkacak. De rın sayı= َر ِبيRabbim =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
dir» diye- ki: Onların sını en iyi
ceklerdir. sayısını en bilen
= ِب ِعدَّ ِت ِه ْمonların sayısını
De ki; «On- iyi Rabbim Rabbımların sayısı- bilir! Zaten dır, de.
َ
يَ ْعل ُم ُه ْم,,= َماonları bilen yoktur
nı hepimiz- ancak çok az Onları
den iyi
kimse onlar pek az
قَ ِليل,,= ِإ َّلazı dışında
Rabb´im bi- hakkında
kimseden
ُ
lir.»
Onlar
kayda
değer
başkası
َ
َ
ار
م
ت
,,
َل
ف
=münakaşaya
girme
ِ َ
hakkında bir şeyler
bilmez.
=فِي ِه ْمonlar hakkında =إِ َّلdışında
derine da- bilmektedir. Bu yüzlan bir tar- Bunun içindir den onlar
َ =sathi
= ِم َرا ًءtartışma ظا ِه ًرا
tışmaya
ki, onlar hak- hakkında
girme ve bu kında, (kıs- bu kısa
ت
ِ ت َ ْست َ ْف,,= َو َلve bir şey sorma
olay konu- salarından anlatılanhiç çıkan) görü- ların dı=فِي ِه ْمonlar hakkında = ِم ْن ُه ْمbunlardan sunda
kimseye bir nür dersin
şında
şey
sorma.
dışında,
kimkimseyle
َ
=أ َحدًاhiçbirine
seyle tartış- tartışma
,,
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تَقُولَ َّن..= َو َلve deme
ش ْيء
َ = ِلhiçbir şey için = ِإنِيmutlaka
=فَا ِعلyapacağım = ٰذَ ِل َكbunu
َ =yarın
غدًا
..

..

..

18.
24

..

= ِإ َّلancak
َّ ,,يَشَا َء,,=أ َ ْنAllah dilerse (de)
ُاّٰلل
= َوا ْذ ُك ْرan (hatırla) = َرب ََّكRabbini
= ِإذَاzaman يت
َ =نَ ِسunuttuğun
= َوقُ ْلve de ki س ٰى
َ =umarım
َ ع
يَ ْه ِديَ ِن,,=أ َ ْنbeni ulaştırmasını
= َر ِبيRabbimin ب
َ = ِْل َ ْق َرdaha doğru
 ٰ َهذَا,,= ِم ْنbundan شدًا
َ = َرbir bilgiye

Bunun yerine, «Allah
dilerse (inşaallah) yarın bu işi
yapacağım»
de. Böyle
demeyi
unuttuğunda ise
Rabb´ini an
ve «Umarım
ki, beni
şimdikinden
daha çok
doğruya
yaklaştırır»
de.

= َولَ ِبثُواkaldılar
 َك ْه ِف ِه ْم..=فِيmağaralarında
َ =ث َ ََلüçyüz َ= ِسنِينyıl
 ِمائَة..ث
ْ = َوve ilave ettiler
ازدَاد ُوا
=تِ ْسعًاdokuz (yıl) da

Kimileri derler ki, «O
gençler
mağarada
üçyüz yıl
kaldılar.»
Buna dokuz
daha eklerler.

=قُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
لَ ِبثُوا,,= ِب َماne kadar kaldıklarını
ُ=لَهO’nundur ْب
َ =gaybı
ُ غي
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
بِ ِه,,ْص ْر
ِ =أَبne güzel görendir
= َوأَس ِْم ْعne güzel işitendir = َماyoktur
=لَ ُه ْمonların د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
 َو ِلي,,= ِم ْنbir yardımcısı
ُيُ ْش ِرك,,= َو َلve O ortak etmez
 ُح ْك ِم ِه,,=فِيkendi hükmüne
=أ َ َحدًاkimseyi

De ki; «Onların mağarada ne kadar kaldıklarını herkesten iyi bilen
Allah´dır.
Göklerin ve
yeryüzünün
sırlarının
bilgisi
O´nun tekelindedir. O
ne güzel
görür ve ne
güzel işitir.
İnsanların
O´nun dışında başka
bir koruyucuları, başka bir önderleri yoktur ve O
egemenliğine hiç kimseyi ortak
etmez.»
Sana vahyedilen
Rabb´inin
kitabını oku.
Allah´ın
sözlerini hiç
kimse değiştiremez
ve O´nun
dışında sığınabileceğin başka
bir kimse
bulamazsın.
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= َواتْ ُلoku ي
ِ ُ أ..= َماvahyedileni
َ وح
= ِإلَي َْكsana ب
ِ  ِكتَا..= ِم ْنKitabı’ndan
= َربِ َكRabbinin
 ُمبَ ِد َل..= َلdeğiştirecek yoktur
= ِل َك ِل َما ِت ِهO’nun sözlerini
َت َ ِجد..= َولَ ْنbulamazsın
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
= ُم ْلت َ َحدًاsığınılacak bir kimse
..

..

..

..
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ma(yın), ve
onlar hakkında daha
fazla bilgi
almak için o
(rivayetçilerden) hiçbir
şey sorma(yın).
Hiçbir iş
Ve hiçbir şey
hakkında hakkında,
«Bunu yarın Ben bu işi
yapacağım» yarın mutlademe.
ka yapacağım deme;

..

صبِ ْر
ْ = َواtut س َك
َ =نَ ْفnefsini
= َم َعberaber
َيَ ْدعُون,, َ=الَّذِينyalvaranlarla
,,

Sırf
Rabb´lerinin
rızasını dileyerek sabah akşam
O´na yalvaranlarla bi-

(bunu) ancak
Eğer Allah
dilerse (sözcüğüyle birlikte söyle).
Ve bunu
unutursan
(hatırladığın
zaman)
Rabbini anarak de ki:
Umarım ki
Rabbim beni
doğru olana
bundan daha
yakın olan bir
bilgi ve duyarlık düzeyine eriştirir!
Ve (bazıları,)
onlar(ın) mağaralarında
üçyüz yıl
kaldı(ğını ileri
sürüyor) ve
kimileri de
(bu sayıya)
dokuz yıl daha ekliyorlar.
De ki: Onların (orada)
ne kadar
kaldığını en
iyi Allah bilir.
Göklerin ve
yerin gizli
gerçekleri
(yalnızca)
O'nun elindedir; O ne
eşsiz bir görücü, ne eşsiz bir işiticidir! Onların
O'ndan başka koruyucusu, kayırıcısı
yoktur; çünkü
O hükmünde
kimseyi kendine ortak
tutmaz!

ve onlar
hakkında
kimseden
bir şey
sorma.

Bir şey
hakkında;
ben bunu
yarın
mutlaka
yapacağım, deme.
Meğer ki
Allah dilemiş ola.
Unuttuğun zaman da
Rabbını
an ve
şöyle de:
Umulur ki
Rabbım;
beni doğruya daha
yakın
olana
eriştirir.

Onlar
mağaralarında
üçyüz
sene eğleştiler.
Buna dokuz daha
kattılar.
Onların
ne kadar
kaldıklarını en iyi
Allah bilir,
de. Göklerin ve
yerin bilinmezlikleri O´na
aittir. O
ne güzel
görendir.
O ne güzel işitendir. Bunların
O´ndan
başka
yardımcısı yoktur.
O, hiç
kimseyi
hükmüne
ortak
yapmaz.

Öyleyse,
Rabbinin kitabından sana vahyedileni (insanlara) duyur.
O'nun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur; Ve
sen de
O'ndan başka sığınacak
kimse bulamazsın.

Rabbının
kitabından sana
vahyolunanı oku.
O´nun
sözlerini
değiştirebilecek
yoktur.
O´ndan
başka bir
sığınak
da bulamazsın.

Ve Rablerinin hoşnutluğunu umarak
sabah akşam
O'na yalvarıp
yakaranlarla
birlikte sen

Sabah
akşam
Rabblarının rızasını dileyerek
O´na yal-
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İbn Kesir

rarada ol- de sabret; ve varanlarla
= َربَّ ُه ْمRablerine ِ= ِب ْال َغدَاةsabah
maya ken- dünya haya- beraber,
dini zorla. tının cazibe- sen de
ْ
ي
ش
ع
ال
و
=akşam
د
ي
ُر
ي
=isteyerek
َُون
ِ
ِ ِ َ َ
Dünya ha- sine kapılıp sabret.
َ
َ
ُ= َو ْج َههrızasını ُت ْعد,,= َولve sapmasın yatının çe- da sakın Dünya
kiciliğini is- gözlerini on- hayatının
teyerek
ların üzerin- güzellikleَاك
َ ع ْين
َ =gözlerin ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
böyle kim- den ayırma; rini isteُ=ت ُ ِريدisteyerek َ= ِزينَةsüsünü
seleri gö- Ve iyi ve gü- yerek
zardı etme. zel olan ne gözlerini
= ْال َح َيا ِةhayatının =الدُّ ْن َياdünya
Adımızı
varsa hepsini onlardan
anmayı
kaledip
ayırma.
ت ُ ِط ْع,,= َو َلve itaat etme = َم ْنkişiye bine unut- terk
(yalnızca)
Bizi anْ=أ َ ْغفَلنَاalıkoyduğumuz ُ=قَ ْلبَهkalbini turduğumuz bencil arzula- masını
ve ihtirasla- rının peşine unutturrına tutsak düştüğü için duğumuz,
 ِذ ْك ِرنَا,,ع ْن
=bizi
anmaktan
َ
olarak ken- kalbini zikri- heva ve
dini akıntıya mize karşı hevesine
= َواتَّبَ َعve uyan ُ=ه ََواهkeyfine
kaptırmış duyarsız kıl- uymuş,
َ= َو َكانve olan ُ=أ َ ْم ُرهişi
kimselerin dığımız kim- haddi
arzularına seye aldır- aşmış
ً =فُ ُرaşırılık
طا
uyma.
ma.
kimselere
,,
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= َوقُ ِلde ki = ْال َح ُّقbu gerçek
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizdendir
شَا َء..=فَ َم ْنartık dileyen
=فَ ْليُؤْ ِم ْنinansın شَا َء..= َو َم ْنdileyen
=فَ ْليَ ْكفُ ْرinkâr etsin = ِإنَّاçünkü biz
=أ َ ْعت َ ْدنَاhazırladık
َّ = ِلzalimlere َارا
َلظا ِل ِمين
ً =نbir ateş
َ =أ َ َحاkuşatmıştır =بِ ِه ْمonları
ط
س َرا ِدقُ َها
ُ =çadırı = َو ِإ ْنve eğer
= َي ْست َ ِغيثُواferyad edip yardım isteseler
=يُغَاثُواkendilerine yardım edilir
= ِب َماءbir su ile
= َك ْال ُم ْه ِلerimiş maden gibi
=يَ ْش ِويhaşlayan َ= ْال ُو ُجوهyüzleri
َّ =الbir içecektir
س
ُ ش َر
َ ْ=بِئo ne kötü اب
ْ سا َء
ت
َ = َوve ne kötü
= ُم ْرتَفَقًاağırlanmadır

Onlara «Bu
Kur´an, Allah tarafından gönderilmiş bir
gerçektir, isteyen inansın, isteyen
inkar etsin»
de. O ateşe
atılanlar
«su, su» diye feryad
ettiklerinde
çığlıklarına
karşılık
kendilerine
ergimiş metal gibi yüzleri kavuran
bir sıvı sunulur. O ne
fena bir içecek ve orası
ne fena bir
barınaktır.

Ve de ki:
(Bu) hak,
Rabbinizden
(gelmiş)tir:
Artık ona dileyen inansın, dileyen
reddetsin.
Gerçek şu ki,
Biz, (sunduğumuz hakikati teperek
kendi kendilerine) yazık
edenler için
dalga dalga
yükselen
alev katmanlarıyla onları
çepeçevre
kuşatacak bir
ateş hazırladık; öyle ki,
onlar su istediklerinde
ergimiş kurşunu andıran
ve yüzlerini
kavuran bir
su verilecek
onlara: ne
korkunç bir
sudur o ve
ne kötü bir
duraktır orası!

َالَّذِين,,= ِإ َّنonlar ki =آ َمنُواinandılar
ع ِملُوا
َ = َوve yaptılar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =إِنَّاelbette biz
ضي ُع
ِ ُن,,= َلzayi etmeyiz =أ َ ْج َرecrini
َسن
َ =işi
َ أ َ ْح,,= َم ْنgüzel yapanın ع َم ًَل

İman edip
iyi ameller
işleyenlere
gelince, biz
iyilik yapanları kesinlikle ödülsüz
bırakmayız.

(Ama) imana
erip de dürüst ve erdemli davrananlara gelince: iyi ve
güzel olanı
yapmakta
sebat gösterenlerin
emeğini elbette zayi
etmeyiz:

Onlar için
altlarından
çeşitli ırmaklar akan
Adn cennetleri vardır.
Kolları altın
bileziklerle
süslüdür.
Orada ince
ve kalın
ipekten yeşil elbiseler
giyerek koltuklara kurulurlar. O
ne güzel bir
ödül ve orası ne güzel
bir barınaktır.

İçlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı
ebedi mutluluk, esenlik
bahçeleri işte
böylelerinin
olacaktır;
orada onlara
altın bilezikler takılacak;
yeşil ipekli ve
işlemeli giysiler giyinecekler ve orada
(yumuşak)
divanlarda
yaslanıp oturacaklar: Bu
ne güzel bir
karşılık, bu
ne güzel bir
dinlenme yeri!

Onlara şu
iki adamı
örnek olarak anlat.
Adamlardan
birine iki
üzüm bağı
vermiştik,
bağlarını
hurma
ağaçları ile
çevirmiş ve
iki bağın
arasına bir
tahıl tarlası
koymuştuk.

Onlara şu iki
adam örneğini ver, ki
onlardan birine iki üzüm
bağı bahşetmiş, onların çevresini
hurmalıklarla
çevirmiş ve
aralarına da
ekili bir alan
yerleştirmiştik.
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=أُو ٰلَئِ َكonlar öyle kimselerdir ki
=لَ ُه ْمkendileri için vardır
ُ= َجنَّاتcennetleri عدْن
َ =Adn
=ت َ ْج ِريakar ت َ ْحتِ ِه ُم..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar َ=يُ َحلَّ ْونbezenirler
=فِي َهاorada سا ِو َر
َ َ أ..= ِم ْنbileziklerle
ذَهَب..= ِم ْنaltın
َسون
ُ = َو َي ْل َبve giyerek = ِث َيابًاgiysiler
= ُخض ًْراyeşil
س ْند ُس
ُ ..= ِم ْنince ipekten
= َو ِإ ْستَب َْرقve kalın ipekten
َ= ُمت َّ ِكئِينyaslanırlar = ِفي َهاorada
علَى
َ =üzerine = ْاْل َ َرائِ ِكkoltuklar
=نِ ْع َمne güzel اب
ُ =الث َّ َوsevap
ْ سن
َت
ُ = َو َحve ne güzel
= ُم ْرتَفَقًاağırlanma
..
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..

ْ= َواض ِْربanlat =لَ ُه ْمonlara
= َمث َ ًَلmisal olarak
= َر ُجلَي ِْنşu iki adamı = َج َع ْلنَاvermiştik
= ِْل َ َح ِد ِه َماikisinden birine
= َجنَّتَي ِْنiki bağı أ َ ْعنَاب,,= ِم ْنüzüm
= َو َحفَ ْفنَا ُه َماve onların etrafını çevirmişti
ْ = ِبنhurmalarla
k َخل
= َو َج َع ْلنَاve bitirmiştik
=بَ ْينَ ُه َماortalarında da عا
ً =زَ ْرekin
,,
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itaat etme.
De ki:
Gerçek,
Rabbınızdandır.
İsteyen
inansın,
isteyen
inkar etsin. Şüphesiz ki
zalimler
için, duvarları
kendilerini çepeçevre kuşatmış bir
ateş hazırlamışızdır.
Onlar feryad edip
yardım dilediklerinde,
erimiş
maden
gibi yüzleri kavuran bir su
kendilerine sunulur. O, ne
kötü içecek ve ne
kötü duraktır.
Muhakkak ki
iman
edip, salih amel
işleyenlere gelince; muhakkak ki
Biz; iyi
hareket
edenlerin
ecrini zayi
etmeyiz.
İşte onlara; altlarından
ırmaklar
akan Adn
cennetleri
vardır.
Orada altın bilezikler takınırlar,
ince ve
kalın
ipekliden
yeşil elbiseler giyerek
tahtları
üzerine
otururlar.
O ne güzel mükafat ve ne
güzel duraktır.

Onlara iki
adamı
örnek ver
ki; birisine
iki üzüm
bağı verip
çevresini
hurmalıklarla çevirmiş ve
aralarında ekinler
bitirmiştik.

Bağlar
Bu her iki
Her iki
= ِك ْلتَاher iki = ْال َجنَّتَي ِْنbağ da
meyvalarını bahçe de
bahçe de
ُ
cömertçe
beklenen
ürünlerini
َ
ُ
ْ َ =آتvermiş =أكل َهاyemişini
ت
veriyorlar, ürünü veri- vermişler
ْ َ ت..= َولَ ْمeksik etmemişti ُ= ِم ْنهondan hiçbir ürün- yor, verimle- ve hiç bir
ظ ِل ْم
lerini esir- rinde herşeyi eksik
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey = َوفَ َّج ْرنَاve akıtmıştık gemiyorlar- hangi bir ek- bırakmadı. İki bağ silme gös- mışlardı.
= ِخ ََللَ ُه َماaralarından
arasından termiyorlardı; İkisinin
bir de ırmak çünkü Biz
arasından
=نَ َه ًراbir de ırmak
akıtmıştık. her birinin
bir de ır..

..

..

..

..

..

..

..

içinden bir mak
dere akıtmış- akıtmış-
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َ= َو َكانvardı ُ=لَهO(adam)ın
=ث َ َمرürünü de =فَقَا َلdedi ki
احبِ ِه
ِ ص
َ = ِلarkadaşiyle = َو ُه َوo
ُ=يُ َحا ِو ُرهkonuşurken =أَنَاben
=أ َ ْكث َ ُرzenginim = ِم ْن َكsenden
ً = َمmalca ع ُّز
ال
َ َ = َوأve güçlüyüm
=نَفَ ًراadamca da

Adamın bol
serveti vardı. Bu yüzden tartışma sırasında arkadaşına dedi ki
«Ben senden daha
varlıklıyım
ve tayfam
da seninkinden daha
kalabalıktır.

,,
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= َودَ َخ َلgirdi ُ= َجنَّتَهbağına = َو ُه َوo
َ =yazık ederek = ِلنَ ْف ِس ِهkendisine
ظا ِلم
ُ َ أ..= َماhiç sanmam
=قَا َلdedi ظ ُّن
َتَبِيد..=أ َ ْنyok olacağını = ٰ َه ِذ ِهbunun
=أَبَدًاebediyyen
..

Kendine
zulmetmiş
olan bu
adam (arkadaşını
yanına alarak) bahçesine girdi ve
dedi ki; «Bu
bahçenin
sonsuza
dek yok
olacağını
sanmıyorum.»
Kıyametin
,,
=ve zannetmem
kopacağını
=kıyametin
=kopacağını da sanmıyorum. Ama
=şayet
=döndürülsem bile eğer
Rabb´ime
,,
=Rabbime
=bulurum döndürülecek olursam
=daha güzel
=bundan
orada bundan daha iyi
=bir akıbet
bir akıbetle
karşılaşacağımdan
eminim.
..

..

..
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ُ َ َو َما أ
ظ ُّن
ًقَائِ َمة
َعة
َّ ال
َ سا
ُُر ِددْت
َولَ ِئ ْن
إِلَ ٰى َربِي
َْل َ ِجدَ َّن
َخي ًْرا
ِم ْن َها
ُم ْنقَلَبًا
,,

,,

,,

,,
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tık.

tık.

Böylece (bu
bahçenin sahibi) bolluk
içinde ürün
kaldırıyordu.
Ama (bir
gün) bu
adam komşusuyla tartışırken söz
arasında
ona: Benim
malım mülküm senden
çok; nüfusça
da senden
daha güçlü,
daha ilerdeyim! dedi.
(İşte) kendi
kendine
(böylece) yazık eden bu
adam: Bu
bahçenin bir
gün yok olacağını asla
düşünemiyorum! diyerek
bahçesine
girdi;

Başkaca
onun
meyvesi
de vardı.
Bu yüzden arkadaşıyla
konuşurken: Ben,
malca
senden
daha
zengin,
nüfuzca
da senden üstünüm,
derdi.

ve Son
Saat'in (bir
gün) gelip
çatacağını
da düşünemiyorum (diye ekledi,)
hem, (o saat
gelse ve)
ben Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile, sonuç olarak, her halde bundan
daha iyisini
karşımda bulacağım!
Kendisiyle
tartışmaya
girdiği komşusu ona:
Seni tozdan
topraktan,
sonra bir
damla döl
suyundan
yaratıp da
(eksiksiz) bir
insan şekline
sokan Allah'a
karşı nankörlük mü yapıyorsun? dedi.

Kıyametin
kopacağını da
tahmin
etmiyorum. Eğer
Rabbıma
döndürülürsem,
andolsun
ki; bundan daha
iyisini bulurum.

başka kimseye yakıştıramam.
Ve (devamla,) Yazık,
keşke bahçene girerken 'Allah'ın
dilediği (olur,
çünkü) yaratıcı güç ancak Allah'ın
elindedir deseydin! Mal
ve evlatça,
gördüğün gibi, senden
daha güçsüz
isem de

bıma ortak koşmam.
Bahçene
girdiğin
zaman
her ne
kadar mal
ve nüfuz
bakımından beni
kendinden daha
az buluyorsan
da; maşaallah,
Allah´tan
başka
kuvvet
yoktur,
demen
lazım değil miydi?
Rabbım
bana senin bahçenden
daha iyisini verebilir ve
seninkinin
üzerine
gökten bir
felaket
gönderir
de kaypak bir
toprak
haline getirebilir.

O, nefsine böylece zulmederek
bahçesine girerken dedi
ki: Bu
bahçenin
batacağını hiç
sanmam.

Aralarındaki
Arkadaşı
=قَا َلdedi ki ُ = َلهona
tartışmayı
ona cesürdüren
vap vereُ
ُاحبُه
ِ ص
َ =arkadaşı = َوه َوkendisiyle arkadaşı
rek dedi
kendisine
ki: Seni
ُ=يُ َحا ِو ُرهkonuşan
dedi ki;
topraktan,
ت
«Seni önce
sonra bir
َ =أ َ َكفَ ْرinkâr mı ediyorsun?
topraktan,
damla
 َخلَقَ َك..= ِبالَّذِيseni yaratanı
sonra
sudan yaspermadan
ratıp soت ُ َراب..= ِم ْنtopraktan =ث ُ َّمsonra
yaratan,
nunda da
sonunda da
seni inْ
نُطفَة..= ِم ْنnutfe (sperm)den
insan biçisan kılımine
koyan
ğına ko=ث ُ َّمsonra da اك
َ س َّو
َ =seni biçimlendireni Allah´ı inkâr
yanı mı
mı ediyorinkar ediً= َر ُجَلbir adam olarak
sun?»
yorsun?
Bana gelin- Bana gelin- İşte O;
= ٰلَ ِكنَّاfakat = ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah
ce, benim ce, (biliyorum benim
Rabb´im Al- ki) benim
Rabbım
= َربِيbenim Rabbimdir
lah´dır.
Rabbim Al- olan AlO´na hiç
lah'tır ve ben lah´tır ve
ُأ ُ ْش ِرك,,= َو َلben ortak koşmam
kimseyi ke- tanrısal nite- ben, kim= ِب َر ِبيRabbime =أ َ َحدًاhiç kimseyi sinlikle or- likleri O'ndan seyi Rab..

..

..
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= َولَ ْو َلgerekmez miydi? = ِإ ْذzaman
ت
َ =دَخ َْلgirdiğin = َجنَّتَ َكbağına
ت
َّ ..شَا َء..= َماMaşaallah
َ =قُ ْلdemen ُاّٰلل
َ قُ َّوة..= َلkuvvet yoktur = ِإ َّلbaşka
ِ َّ = ِبAllah’tan = ِإ ْنgerçi
اّٰلل
=ت َ َر ِنsen görüyorsun =أَنَاbeni
=أَقَ َّلdaha az = ِم ْن َكsenden
ً = َمmalca = َو َولَدًاve evlatça
ال
..

..

..

..

..
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Aslında
bahçene
girdiğinde
´Maşaellah´
gerçek güç,
Allah´ın tekelindedir
deseydin
ya! Gerçi
sen malımın
ve evlatlarımın seninkilerden az
olduğunu
görüyorsun.

Fakat
Rabbim bana
س ٰى
َ =فَ َعumulur ki = َر ِبيRabbim
Rabb´im
senin bağınbana
senin
dan bahçenَ
ْ
يُؤْ تِيَ ِن,,=أنbana verebilir
bahçenden den pekala
daha iyisini daha hayırlı= َخي ًْراdaha iyisini
verebilir ve sını verebile َجنَّ ِت َك,,= ِم ْنsenin bağından
senin bah- ceği gibi,
çeni de gök- (senin) bu
= َوي ُْر ِس َلve gönderir
ten gelen (bahçe)ne
bir afete uğ- gökten bir
علَ ْي َها
َ =onun üzerine
ratarak çıp- afet gönderir
lak bir düz- de (bahçen o
= ُح ْسبَانًاyıldırımlar
lüğe çevire- zaman) yerle
bilir.
bir olabilir;
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
صبِ َح
ْ ُ =فَتböylece kesilir
ص ِعيدًا
َ =bağın =زَ لَقًاkupkuru bir toprak
,,
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,,

=أ َ ْوyahut صبِ َح
ْ ُ=يçekilir
= َما ُؤهَاsuyu =غ َْو ًراdibe
ت َ ْست َ ِطي َع..=فَلَ ْنbir daha gücün yetmez
َ =aramaya
ُ=لَهonu طلَبًا
..

..

..

..

Ya da bahçenin suyu
yerin öyle
derin katmanlarına
sızar ki, bir
daha aramaya bile
gücün yetmez.

yahut bir daha asla bulup
çıkaramayacağın biçimde onun suyu çekilebilir!

Yahut suyu çekilir
de bir daha bulamazsın.

Kelime Meali
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İbn Kesir

Derken
Ve (gerçek- Nitekim
َ = َوأ ُ ِحيderken yok edildi
ط
bahçesinin ten de böyle ürünleri
ürünü oldu:) ürün- yok edildi.
= ِبثَ َم ِر ِهürünü ص َب َح
ْ َ =فَأve başladı tüm
ansızın yok lerle dolup Sarfettiği
oluverdi.
taşan bahçe- emeğe içi
ب
ُ =يُقَ ِلuğuşturmağa = َكفَّ ْي ِهellerini
Yerle bir
leri çepeçev- yanarak
َأ َ ْنفَق,, َما,,علَ ٰى
َ =harcadıklarına acıyarak olan üzüm re tarümar avuçlarını
kütüklerinin edildi; ve o oğuşturu=فِي َهاona خَا ِو َية,,ي
َ = َو ِهo yıkılmıştı yıkıntıları (bahçenin) yordu.
karşısında tarümar ol- Çardaklaعلَ ٰى
ُ =çardakları yapmış ol- muş çitleri, rı hep yeَ =üzerine ع ُرو ِش َها
mas- çardakları
re düş= َويَقُو ُلve diyordu لَ ْيتَنِي,,=يَاah keşke duğu
rafların iç karşısında, müştü.
yanıklığı ile boşa giden Ve diyorأ ُ ْش ِر ْك,,=لَ ْمortak koşmasaydım
vahlanmaya emeğine ya- du ki: Ne
ve elleri ile narak ellerini olaydım,
= ِب َر ِبيRabbime =أ َ َحدًاkimseyi
dizlerini dö- oğuştura
Rabbıma
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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verek
«Keşke
Rabb´ime
hiç kimseyi
ortak koşmasaydım»
demeye koyuldu.
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ت َ ُك ْن..= َولَ ْمve olmadı ُ= َلهonun
=فِئَةbir topluluğu da
ُص ُرونَه
ُ =يَ ْنkendisine yardım eden
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
َ َكان..= َو َماve olmadı
ص ًرا
ِ َ = ُم ْنتkendisine yardım edilen

O anda ne
Allah dışında, yardımına koşabilecek destekçiler bulabildi ve ne
de kendi
kendini kurtarabildi.

= ُهنَا ِل َكişte o durumda
ُ= ْال َو َليَةvelilik (koruyuculuk)
ِ َّ ِ =yalnız Allah’a mahsustur
ّٰلل
ق
ِ = ْال َحhak olan = ُه َوO’dur
= َخيْرen iyi olan =ثَ َوابًاmükâfatı
= َو َخيْرve daha hayırlıdır
ع ْقبًا
ُ =akıbet de

İşte orada
koruyuculuk
ve egemenlik, varlığı
«gerçek»
olan Allah´ın tekelindedir. En
yararlı ödül
ve en hayırlı
akıbet yalnız O´nun
katındadır.

ْ= َواض ِْربanlat =لَ ُه ْمonlara
= َمثَ َلmisalini ِ= ْال َحيَاةhayatının
=الدُّ ْنيَاdünya = َك َماءbir su
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهindirdik اء
َ َاختَل
ْ َ=فkarıştı = ِب ِهonunla
ط
ُ=نَبَاتbitkisi ض
ِ = ْاْل َ ْرyerin
صبَ َح
ْ َ =فَأve geliverdi
= َه ِشي ًماçöp kırıntıları haline
ُ=ت َ ْذ ُروهsavurduğu
الريَا ُح
َّ .. َ= َو َكانAllah
ِ =rüzgârların ُاّٰلل
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
= ُم ْقتَد ًِراkadirdir

Ey Muhammed,
onlara anlat
ki, dünya
hayatı tıpkı
şuna benzer. Gökten
yağmur
yağdırdık
da bu yağmur sayesinde yer
yeşermiş,
güveren
ekinlerin
başakları
birbirine
girmiş. Derken bu ekinlerin tümü
ansızın
rüzgârların
havada
uçurduğu
saman kırıntılarına
dönüşüvermiş. Hiç
kuşkusuz
Allah´ın gücü her şeyi
yapmaya
yeter.
Mal ve evlatlar dünya
hayatının
süsüdürler.
Kalıcı iyilikler ise
Rabb´in katında sevap
kazandırma
bakımından
daha yararlı
ve umut
kaynağı olmaya daha
lâyıktırlar.
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= ْال َما ُلmal َ= َو ْالبَنُونve oğullar
ُ= ِزينَةsüsüdür ِ= ْال َح َياةhayatının
=الدُّ ْنيَاdünya ُ= َو ْالبَاقِيَاتkalıcı olan
ُصا ِل َحات
َّ =الgüzel işler ise
= َخيْرdaha hayırlıdır َ= ِع ْندkatında
= َر ِب َكRabbinin =ث َ َوابًاsevapça
= َو َخيْرve daha hayırlıdır
=أ َ َم ًَلumutça da
,,
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= َو َي ْو َمO gün سيِ ُر
َ ُ=نyürütürüz
= ْال ِجبَا َلdağları = َوت َ َرىve görürsün
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri ً ارزَ ة
ِ = َبçırılçıplak
= َو َحش َْرنَا ُه ْمonları toplamışız
نُغَاد ِْر..=فَلَ ْمbırakmamışızdır
= ِم ْن ُه ْمonlardan =أ َ َحدًاhiçbirini
..

..

..

..
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ضوا
ُ ع ِر
ُ = َوve hepsi sunulmuşlardır
 َر ِب َك,,علَ ٰى
َ =senin Rabbine
صفًّا
َ =sıra sıra =لَقَ ْدandolsun
= ِجئْت ُ ُمونَاbize geldiniz = َك َماgibi
= َخلَ ْقنَا ُك ْمsizi yarattığımız
 َم َّرة,,=أ َ َّو َلilk defa = َب ْلoysa
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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O gün dağları yerlerinden, söküp yürütürüz. Yeryüzünü çırılçıplak ve
dümdüz görürsün. Tek
bir kişiyi gözardı etmeksizin
tüm insanları biraraya
toplarız.
Hepsi sıra
sıra
Rabb´inin
huzuruna
çıkarılırlar.
Onlara
«Tıpkı ilk
yarattığımızda olduğunuz gibi
şimdi karşımıza çık-

oğuştura: Ah,
n'olurdu,
Rabbimden
başkasına
tanrısal nitelikler yakıştırmamış olsaydım! demekten başka söyleyecek bir şey
bulamadı.
Çünkü şimdi
artık onun ne
Allah yerine
kendisine
yardım ulaştıracak kimsesi vardı, ne
de kendi başının çaresine bakabilecek durumdaydı.
İşte bunun
içindir ki, koruyucu, kayırıcı güç bütünüyle, tek
ve gerçek
Tanrı olan
Allah'a aittir.
Hak edilen
karşılığı
vermekte de,
sonucun ne
olacağını belirlemekte de
en iyi olan
O'dur.
Dünya hayatının gökten
indirdiğimiz
suya benzediğini onlara
anlat: Öyle
ki, yerin bitkileri onu emerek zengin
bir çeşitlilik
içinde boy
verip birbirine karışırlar;
ama bütün
bu canlılık,
çeşitlilik sonunda rüzgarın savurup
götürdüğü
çer çöpe döner. İşte (bunun gibi,) her
şeye karar
veren (yalnız) Allah'tır.

hiç kimseyi ortak
koşmasaydım.

Allah´tan
başka
ona yardım edecek
adamları
da yoktu.
Yardım
edilen de
olmadı.
İşte burada velayet, yalnız hak
olan Allah´ındır.
Mükafatlandırma
bakımından da
hayırlı
olan, neticelendirme bakımından
da hayırlı
olan
O´dur.
Dünya
hayatının
misalini
de anlat
onlara.
Gökten
indirdiğimiz su
gibidir. Ki
bununla
yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama
sonunda
da rüzgarın savuracağı
çörçöpe
döner. Allah; her
şeyin üstünde bir
kudret
sahibidir.

Mal mülk ve
çocuklar
dünya hayatının süsleridir; ama ürünü kalıcı olan
dürüst ve erdemli davranışlar ise,
karşılığı bakımından,
Rabbinin katında daha
değerli ve bir
ümit kaynağı
olarak daha
verimlidir.
Çünkü, dağları ortadan
kaldıracağımız o Gün
yeryüzünü
boş ve çıplak
görürsün; (o
Gün) kimseyi
bırakmaksızın herkesi
(diriltip) bir
araya toplayacağız.

Mal ve
oğullar
dünya
hayatının
zinetidir.
Ama baki
kalacak
salih
ameller,
sevab
olarak da,
amel olarak da
Rabbının
katında
daha hayırlıdır.
Bir gün
dağları
yürütürüz
de; sen,
yeri dümdüz görürsün.
Hiç birini
bırakmaksızın
toplarız
onları.

Ve dizi dizi
Rablerinin
huzuruna çıkarıldıklarında (Rableri
onlara şöyle
diyecek:) İşte, sizi ilk kez
yarattığımız
günkü gibi
(bütünüyle
yapayalnız

Saflar halinde
Rabbına
sunulduklarında
onlara:
Andolsun
ki; sizi ilk
kez yarattığımız
gibi Bize
geldiniz.

Kelime Meali
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ع ْمت ُ ْم
َ َ=زsiz sanmıştınız
ن َْج َع َل,,=أَلَّ ْنtayin etmeyeceğimizi
=لَ ُك ْمsize = َم ْو ِعدًاbir zaman

tınız. Oysa
benimle hiç
karşılaşmayacağınızı
sanmıştınız» denir.

,,

,,

,,
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İnsanların
ض َع
ِ (= َو ُوortaya) konulmuştur
amel defterleri (çalışma
ْ
اب
ُ َ =ال ِكتKitap =فَت َ َرىgörürsün
karneleri)
ortaya getiَ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluların
rilmiştir.
Günahkârَ= ُم ْش ِفقِينkorkarak
ların bu defفِي ِه..= ِم َّماonun içindekilerden
terlerin yazılarını korَ= َويَقُولُونdediklerini
ku dolu gözincele َو ْيلَتَنَا..= َياvah bize = َما ِلne oluyor lerle
diklerini görürsün. Bir
= ٰ َهذَاbu ب
ِ = ْال ِكتَاKitaba
yandan da
«Vay başıيُغَاد ُِر..= َلhiçbir şey bırakmıyor
mıza gelenً يرة
lere! Ne biغ
ص
=ne
küçük
ِ
َ َ
çim defterً يرة
miş bu; küَ  َك ِب..= َو َلne de büyük
çük büyük
صاهَا
َ أ َ ْح..=إِ َّلher (yaptığımız) şeyi sayı hiçbir davranışımızı
p döküyor جد ُوا
َ = َو َوbulmuşlardır
atlatmadan
sayıp dökع ِملُوا
َ ..= َماyaptıklarını
müş,» derْ
Yaptıkَ
اض ًرا
ِ = َحhazır يَظ ِل ُم..= َولzulmetmez ler.
ları her işin
kaydını kar= َرب َُّكRabbin =أ َ َحدًاkimseye
..
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= َو ِإ ْذhani =قُ ْلنَاdemiştik
= ِل ْل َم ََلئِ َك ِةmeleklere
=ا ْس ُجد ُواsecde edin = ِْلدَ َمAdem’e
س َجد ُوا
َ َ=فsecde ettiler = ِإ َّلhariç
يس
َ = ِإ ْب ِلİblis
 ْال ِج ِن,, َ ِمن,, َ= َكانO cinlerdendi
َسق
َ َ=فَفdışına çıktı
ع ْنأ َ ْم ِرأ َ ْم ِر
َ =buyruğunun
= َر ِب ِهRabbinin
ُ=أَفَتَت َّ ِخذُونَهsiz onu mu ediniyorsunuz?
ُ= َوذ ُ ِريَّتَهve onun neslini
=أ َ ْو ِل َيا َءdostlar
د ُو ِني,,= ِم ْنbenden ayrı olarak
= َو ُه ْمoysa onlar =لَ ُك ْمsizin
عد ُو
َ =düşmanınızdır س
َ ْ= ِبئne kötü
َّ = ِلzalimler için
َلظا ِل ِمين
=بَدَ ًلbir değiştirmedir
,,
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أ َ ْش َه ْدت ُ ُه ْم..= َماonları hazır bulundurmadı
m َ=خ َْلقyaratılmasında
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
َخ َْلق..= َو َلve ne de yaratılmasında
=أ َ ْنفُ ِس ِه ْمkendilerinin
ُ ُك ْنت..= َو َماve değilim
َ= ُمت َّ ِخذedinmiş de
َضلِين
ِ = ْال ُمyoldan şaşırtanları
ضدًا
ُ ع
َ =yardımcı
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şılarında
bulmuşlardır. Rabb´in
hiç kimseye
haksızlık
etmez.
Hani
Rabb´in
meleklere
«Adem´e
secde ediniz» dedi.
Onlar da
secde ettiler. Yalnız
İblis (şeytan) secde
etmedi. O
cin kökenli
idi ve
Rabb´inin
buyruğu dışına çıktı.
Şimdi siz
beni bırakıp
onu ve soyunu dost
mu ediniyorsunuz?
Oysa onlar
sizin düşmanlarınızdır. Zalimlerin yaptığı
bu dost değişimi ne
kötü tercihtir!

Ben şeytanları ne gökler ile yerin
yaratılışına
ve ne de
kendi yaratılışına tanık
etmedim.
Benim insanları yoldan çıkaranları kendime yardımcı tutmam sözkonusu değildir.

İbn Kesir

ve boyun
eğmiş olarak) huzurumuza geldiniz; oysa, sizin için böyle
bir buluşmayı
gerçekleştirmeyeceğimizi sanıyordunuz hep!
Ve (o Gün,
herkesin
dünyada yapıp ettiklerine
dair) sicil(ler)
önlerine
konduğunda,
suçluların
orada (yazılı)
olanlardan
irkildiklerini
görürsün;
Vah bize!
Nasıl bir sicilmiş bu!
Küçük, büyük hiçbir
şey bırakmamış, her
şeyi hesaba
geçirmiş!
derler. Ve
yapıp ettikleri
her şeyi
(kaydedilmiş
olarak) önlerinde bulurlar; ve Rabbinin kimseye haksızlık
yapmadığını
(anlarlar).

Sizi toplamak için
bir söz
vermediğimizi iddia etmiştiniz değil
mi?

Ve (hatırla ki)
Biz meleklere Adem'in
önünde yere
kapanın! dediğimiz zaman, İblis dışında, onların hepsi yere kapanmıştı. (İblis) görünmeyen
varlıklardan
biriydi; ve
böylece
Rabbinin
buyruğu dışına çıktı.
Peki, yine de
onu ve avanesini kendinize dostlar/sırdaşlar
edinecek misiniz, hem de
onlar sizin
düşmanlarınız olduğu
halde? Zalimler adına
bu ne kötü
bir mübadeledir!
Ben onları ne
göklerin ve
yerin yaratılışına tanık
kıldım; ne de
kendilerinin
yaratılışına;
ayrıca, (insanları) yoldan çıkaran
bu (varlıkları)
kendime hiçbir şekilde
yardımcı
edinmiş de
değilim.

Hani meleklere;
Adem´e
secde
edin, demiştik de
İblis´ten
başka
hepsi
secde
etmişti. O
ise, cinnlerden olduğu için
Rabbının
emrinden
dışarı
çıkmıştı.
Şimdi siz,
beni bırakıp da size düşman olan,
onu ve
soyunu
mu dost
ediniyorsunuz?
Zalimler
için ne
kötü bedeldir bu.

Kitab konulduğunda
suçluların
onda yazılı olandan korktuklarını
görürsün
Vah bize,
eyvah bize, bu kitab nasıl
olmuş da
küçük
büyük bir
şey bırakmaksızın
hepsini
saymış,
derler.
Çünkü
bütün işlediklerini
hazır bulurlar. Ve
Rabbın,
kimseye
asla zulmetmez.

Oysa Ben
onları; ne
göklerin
ve yerin
yaratılmasında,
ne de
kendilerinin yaratılmasında şahid
tuttum.
Sapıkları
da hiç bir
zaman
yardımcı
edinmiş
değilim.

O Allah
Nitekim, o
Bana or= َو َي ْو َمO gün
müşriklere Gün (Allah): tak kabul
«Benim or- (Şimdi) çağı- ettiklerini(= َيقُو ُلAllah ,kâfirlere) der ki
taklarım ol- rın bakalım, ze sesleduklarını
benim ortak- nin, dedi=نَاد ُواçağırın
sandığınız larım oldu- ği gün;
ُ =benim ortaklarım
ي
düzmece ğunu sandı- onları çaَ ِش َر َكائ
ilahları yar- ğınız varlıkla- ğırırlar
ع ْمت ُ ْم
َ َز,, َ=الَّذِينzannettiğiniz şeyleri dıma çağı- rı! diyecek. ama hiç
rınız» der. Bunun üzeri- birisi ceع ْو ُه ْم
َ َ=فَدişte çağırdılar
İşte onları ne onları ça- vab verğıracaklar, mez. Araيَ ْست َ ِجيبُوا,,=فَلَ ْمama cevap vermediler yardıma
çağırdılar, ama berikiler larına bir
çağrı- onlara bir
uçurum
=لَ ُه ْمkendilerine = َو َج َع ْلنَاve biz koyduk fakat
larına karşı- karşılık ver- koyarız.
lık vermedi- meyecek:
= َب ْينَ ُه ْمonların aralarına
ler. Onların çünkü onlarla
aralarına
ötekiler ara= َم ْوبِقًاtehlikeli bir uçurum
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engel olarak
bir cehennem vadisi
koyduk.
Gü=ve gördüler
nahkârlar
cehennem
=suçlular
=ateşi
ateşini görünce oraya
=artık iyice anladılar
atılacakları=kendilerinin
nı anlarlar,
fakat geri
=içine düşeceklerini
kaçarak sığınacakları
..
=fakat bulamadılar
bir başka
yer bula=ondan
=kaçacak bir yer
mazlar.

َو َرأَى
ار
َْال ُم ْج ِر ُمون
َ َّالن
َ َف
ظنُّوا
أَنَّ ُه ْم
ُم َوا ِقعُوهَا
َولَ ْم يَ ِجد ُوا
ع ْن َها
ص ِرفًا
ْ َم
َ
..

..

..

..

..

..

..

..

sına aşılmaz
bir uçurum
koyacağız.

Ve günaha
gömülüp
gitmiş olanlar
o zaman
ateşi görecek
ve oraya
girmek zorunda olduklarını anlayacaklar ama
ondan kaçmak kurtulmak için bir
yol bulamayacaklar.

Suçlular
ateşi görünce;
ona düşeceklerini anlarlar, ama
ondan
kaçacak
yer bulamazlar.

Kelime Meali
18.
54

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َولَقَ ْدandolsun
ص َّر ْفنَا
َ =biz türlü biçimlerde anlattık
 ٰ َهذَا,,=فِيbu آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’da
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara  ُك ِل,,= ِم ْنher çeşit
= َمثَلmisali
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ ,, َ= َو َكانama insan
=أ َ ْكث َ َرdaha çok düşkündür
ش ْيء
َ =her şeyden = َجدَ ًلtartışmaya

Biz bu
Kur´an´da
insanlara
her türlü örneği verdik.
Fakat insan,
tartışmaya
son derece
düşkün bir
varlıktır.

İşte bunun
gibi, Biz bu
Kuran'da insanlar(ın yararlanması)
için çeşitli
açılardan türlü türlü dersler ortaya
koyduk. Bununla birlikte,
insan her
şeyden çok
tartışmaya
düşkündür:

Andolsun
ki; Biz, bu
Kur´an´da
insanlara
türlü türlü
misal
gösterip
açıkladık.
İnsanın
en çok
yaptığı iş
ise, tartışmadır.

 َمنَ َع..= َو َماalıkoyan şey
اس
َ َّ=النinsanları
يُؤْ ِمنُوا..=أ َ ْنinanmaktan ْ= ِإذzaman
= َجا َء ُه ُمkendilerine geldiği
= ْال ُهدَ ٰىhidayet
= َو َي ْست َ ْغ ِف ُرواve istiğfar etmekten
= َربَّ ُه ْمRablerine =إِ َّلancak
تَأْتِيَ ُه ْم..=أ َ ْنkendilerine de gelmesi
ُسنَّة
ُ =yasasının َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin
=أ َ ْوyahut = َيأ ْ ِت َي ُه ُمkarşılarına gelmesidir
اب
ُ َ= ْالعَذazabın =قُب ًَُلaçıkça

İnsanlara
doğru yola
ileten bilgi
geldikten
sonra onların iman
etmelerine
ve tövbe
edip Allah´a
yönelmelerine engel
olan tek
şey, eski
sapık milletler hakkında
işleyen ilahi
yasaların
kendileri
hakkında da
işlemesini
ya da somut
azapla yüzyüze gelmeyi beklemeleridir.

İnsanlara
hidayet
geldiğinde; onları
inanmaktan ve
Rabblarından
mağfiret
dilemekten alıkoyan; öncekilerin
başına
gelenlerin
kendilerine de
gelmesini
veya göz
göre göre
azaba uğramayı
beklemeleridir.

نُ ْر ِس ُل,,= َو َماbiz göndeririz
َسلِين
َ = ْال ُم ْرelçileri = ِإ َّلsadece
َ= ُمبَ ِش ِرينmüjdeleyiciler
َ= َو ُم ْنذ ِِرينve uyarıcılar olarak
= َويُ َجا ِد ُلmücadele ediyorlar
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
اط ِل
ِ َ=بِ ْالبbatılla
 ِب ِه,,ضوا
ُ = ِليُد ِْحgidermek için
= ْال َح َّقhakkı = َوات َّ َخذُواve edindiler
=آيَاتِيayetlerimi
أ ُ ْنذ ُِروا,,= َو َماve uyarıldıkları şeyleri
= ُه ُز ًواalay konusu

Biz Peygamberleri
sadece
müjdeleyici
ve uyarıcı
olarak göndeririz. Oysa kâfirler
hakkı (gerçeği) batıl
(eğri) karşısında yenik
düşürmeye
uğraşırlar.
Onlar ayetlerimi ve
kendilerine
yönelik uyarılarımı alaya aldılar.

Nitekim,
kendilerine
doğru yol
rehberi gelmişken insanları imana erişmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan yegane tutum,
(onların) önceki (günahkar) toplumlara uygulanan sürecin
kendilerine
de uygulanmasını ya da
(nihai) azabın öte dünyada başlarına gelmesini beklemeleri değil de,
nedir?
Fakat Biz,
mesaj taşıyıcılarını yalnızca müjdeleyiciler ve
uyarıcılar
olarak göndeririz; hakkı
inkara şartlanmış olanlarsa (onlara
karşı) asılsız
iddialarla,
güya hakkı
çürütmek,
hükümsüz
kılmak için
tartışır, mesajlarımızı ve
uyarılarımızı
alay konusu
yaparlar.

ْ َ =أdaha zalim
= َو َم ْنkim olabilir? ظلَ ُم
ذ ُ ِك َر..= ِم َّم ْنhatırlatıldığı halde
ت
ِ = ِبآ َياayetleri = َر ِب ِهRabbinin
ض
َ =فَأَع َْرyüz çeviren
ع ْن َها
َ =onlardan ي
َ = َونَ ِسve unutandan
ْ قَدَّ َم..= َماöne sürdüğünü
ت
ُ=يَدَاهellerinin =إِنَّاbiz
= َج َع ْلنَاkoymuşuz علَ ٰى
َ =üzerine
=قُلُو ِب ِه ْمonların kalbleri
ً=أ َ ِكنَّةengel olan örtüler
ُيَ ْفقَ ُهوه..=أ َ ْنonu anlamalarına
= َوفِيiçine de =آذَانِ ِه ْمkulaklarının
= َو ْق ًراağırlıklar
ع ُه ْم
ُ ت َ ْد..= َوإِ ْنonları çağırsan da
 ْال ُهدَ ٰى..= ِإلَىdoğru yola
 َي ْهتَدُوا..=فَلَ ْنdoğru yola gelmezler
=إِذًاbu halde =أَبَدًاasla

Allah´ın
ayetleri
kendisine
hatırlatıldığı
halde, onlara sırt çevirenden ve
işlediği kötülükleri hiç
hatırına getirmeyenden daha
zalim kim
olabilir? Biz
onların
kalplerini,
Kur´anı anlamalarına
engel oluşturacak biçimde perdeledik ve
kulaklarını
sağırlaştırdık. Bu
yüzden sen
onları doğru
yola çağırsan da doğru yola gelmezler.
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İbn Kesir

Rabbinin
mesajları
kendisine
ulaştırıldığı
halde, kendi
eliyle işlediği
bütün (kötü)
işleri de unutup, onlara
yüz çeviren
kimseden
daha zalim
kim olabilir?
Bakın, Biz
böylelerinin
kalplerine,
hakkı kavramalarına engel olan bir
örtü ve kulaklarına da
bir ağırlık
yerleştirmişizdir; dolayısıyla, onları
doğru yola
çağırsan da
asla doğru
yola girecek
değillerdir.

Affedici ve (Bununla bir= َو َرب َُّكRabbin
merhametli likte,) yine de
Rabb´in,
senin Rabbin
ْ
ُ
ور
ُ =الغَفçok bağışlayandır
eğer onları sınırsız rahالر ْح َم ِة
َّ ,,=ذُوrahmet sahibidir =لَ ْوeğer kötülükleri met sahibi,
karşılığında gerçek baاخذ ُ ُه ْم
ِ =ي َُؤonları hemen cezalandırsaydı hemen ce- ğışlayıcıdır.
zalandırmak Yoksa, işleسبُوا
َ  َك,,= ِب َماyaptıklarıyla
isteseydi, dikleri (kötülükler) için
=لَعَ َّج َلçabuklaştırırdı =لَ ُه ُمonların azaplarını
çabuklaştı- onları hemen
rırdı. Fakat paylayacak
اب
َ َ= ْال َعذazabını =بَ ْلfakat
onların be- olsaydı, kuşlirli bir va- kusuz, hak
=لَ ُه ْمonlar için vardır
desi vardır, ettikleri azabı
o zaman
çarçabuk
= َم ْو ِعدvadedilen bir zaman
gelince, ka- başlarına saçıp sakla- lardı. Ama işيَ ِجد ُوا,,=لَ ْنbulamayacaklardır
nacakları bir te, onlar için,
د ُونِ ِه,,= ِم ْنondan
sığınak bu- aşıp ötesine
lamazlar. geçemeye= َم ْوئِ ًَلsığınacak bir yer
cekleri bir sü,,
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re belirlenmiştir;

Biz, peygamberleri; sadece
müjdeci
ve uyarıcılar olarak göndeririz.
Küfredenler ise
hakkı batılla ortadan kaldırmak
için mücadele
ederler.
Ayetlerimizi ve
kendilerine yapılan uyarıları alaya
alırlar.
Kendisine
Rabbının
ayetleri
anlatılıp
da, onlardan yüz
çeviren
ve önceden yaptıklarını
unutan
kimseden
daha zalim kim
vardır?
Biz, onların kalblerinin üstüne; onu
iyice anlamalarına engel
olan örtüler, kulaklarına da
ağırlık
koyduk.
Sen, onları hidayete çağırsan da;
onlar asla
hidayete
gelmezler.
Bununla
beraber
Rabbın
Gafur´dur,
merhamet sahibidir.
Eğer onları, yaptıklarından dolayı hemen
yakalasaydı; elbette çabucak
azaba uğratırdı.
Fakat onların bir
vadesi
vardır ve
ondan
kaçıp sığınacak
yer bulamazlar.

Kelime Meali
18.
59

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َوتِ ْل َكişte = ْالقُ َر ٰىşu kentleri
=أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْمhelak ettik
َ ..=لَ َّماzulmetmeğe başlayınca
ظلَ ُموا
= َو َج َع ْلنَاve belirledik
= ِل َم ْه ِل ِك ِه ْمonları helak etmek için
= َم ْو ِعدًاbir süre

İşte şu kentler, halklarının zalimlikleri yüzünden onları
yok ettik ve
yok oluşları
için belirli
bir vakit kararlaştırdık.

tıpkı, zulüm
üstüne zulüm
işlediklerinde
yok ettiğimiz
önceki toplumlar gibi: ki
Biz onların
ortadan kaldırılması için
de bir süre
belirlemiştik.

= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
س ٰى
َ = ُموMusa ُ= ِلفَتَاهuşağına
أَب َْر ُح,,= َلdurmayacağım = َحت َّ ٰىkadar
=أ َ ْبلُ َغvarıncaya = َم ْج َم َعbirleştiği yere
= ْال َب ْح َري ِْنiki denizin =أ َ ْوveya
ي
ِ =أ َ ْمyürüyeceğim
َ ض
= ُحقُبًاuzun bir zaman

Hani Musa,
genç arkadaşına
«Hiçbir güç
beni durduramaz, ya
iki denizin
birleştiği yere varırım,
ya da yıllarca yol yürürüm» demişti.

Hani, (gezginlik günlerinde) Musa
yardımcısına: İki denizin birleştiği
yere kadar
yoluma devam edeceğim demişti,
(bu yolda)
yıllar harcamam gerekse bile!
Fakat iki
(denizin) birleştiği yere
vardıklarında
balıkları bütünüyle akıllarından çıktı
ve denize
dalıp gözden
kayboldu.
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 َبلَغَا..=فَلَ َّماvarınca
= َم ْج َم َعbirleştiği yere
=بَ ْينِ ِه َماiki (denizin) arasının
=نَ ِس َياunuttular = ُحوتَ ُه َماbalıklarını
َ(=فَات َّ َخذbalık) tuttu ُسبِيلَه
َ =yolunu
 ْالبَ ْح ِر..=فِيdenizde س َربًا
َ =sıyrılıp
..

İki denizin
birleştiği yere vardıklarında yanlarındaki balığı bir kenarda unuttular, o da
bir yeraltı
deliğinden
kayarak denize kaçtı.
İki denizin
,,
=orayı geçip gittiklerinde
birleştiği yeri geçtikle=(Musa) dedi
=uşağına
rinde Musa,
genç arka=bize getir
=kahvaltımızı
daşına,
=andolsun ki
=çektik
«Azığımızı
getir baka,,
=yolculuğumuzdan
=şu lım, gerçekten bu yol=yorgunluk
culuğumuzda çok yorgun düştük»
dedi.
..

..

..

..

18.
62

فَلَ َّما َج َاوزَ ا
قَا َل
ُ ِلفَتَاه
َ
آ ِتنَا
غدَا َءنَا
لَقَ ْد
لَ ِقينَا
سفَ ِرنَا
َ ِم ْن
صبًا
َ َن
,,
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ٰ َهذَا

Ve biraz
uzaklaştıktan
sonra (Musa)
yardımcısına: Öğlen
azığımızı çıkar dedi,
doğrusu, bu
yolculuk bizi
bir hayli yordu!

arka- (Yardımcısı):
(=قَا َلUşağı) dedi ْت
َ =أ َ َرأَيgördün mü? Genç
daşı MuOlacak şey
sa´ya
«Bak
mi, bu dedi,
َ
أ َو ْينَا..= ِإ ْذsığındığımız vakit
sen! Kaya- O kayanın
lığa vardı- yanında dinِص ْخ َرة
َّ ال..=إِلَىkayaya
ğımızda ba- lenmek için
ُنَ ِسيت..=فَإِنِيunuttum وت
َ = ْال ُحbalığı lığı unut- durduğumuştum,
muzda, nasıl
ُسانِيه
َ أ َ ْن..= َو َماbana unutturmadı
bana onu olduysa, balığı unutmuَ ش ْي
َّ =الşeytandan hatırlatmayı
= ِإ َّلbaşkası طا ُن
unutturan şum. Bunu
mutlaka
olsa olsa baُأ َ ْذ ُك َره..=أ َ ْنonu söylememi
şeytandır, na Şeytan
balık şaşır- unutturmuş
َ= َوات َّ َخذtuttu ُسبِيلَه
َ =yolunu
tıcı bir şe- olacak! Tukilde canla- haf şey, nasıl
 ْال َب ْح ِر..=فِيdenizin içinde
narak deni- da yol bulup
ze kaçtı» suya ulaştı!
ع َجبًا
َ =şaşılacak biçimde
..

..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

İşte zulmettiklerinden
dolayı helak ettiğimiz kasabalar.
Onları
yok etmek için,
bir süre
tayin etmiştik.
Hani Musa delikanlısına
demişti ki:
Ben iki
denizin
birleştiği
yere
ulaşmaya, yahut
yıllarca
yürümeye
kararlıyım.
İkisi, iki
denizin
birleştiği
yere gelince; balıklarını
unuttular.
O, bir delikten kayıp denizi
boyladı.
Oradan
uzaklaştıkları vakit Musa
delikanlısına; azığımızı çıkar, bu
yolculuğumuzdan andolsun ki
yorgun
düştük,
dedi.
Bak sen,
kayalığa
vardığımızda balığı unutmuşum.
Şeytandan başkası unutturmadı
onu bana.
Şaşılacak
şekilde o,
denizi
boylayıvermiş,
dedi.

..

18.
64

dedi.

(=قَا َلMusa) dedi = ٰذَ ِل َكişte
 ُكنَّا,,= َماo idi = َنب ِْغaradığımız
ارتَدَّا
ْ َ=فgeriye döndüler
ار ِه َما
َ =izleri üzerini
ِ َ آث,,علَ ٰى
صا
ً ص
َ َ=قtakibederek

Musa; «Bizim aradığımız da
buydu zaten» dedi.
Hemen geldikleri yoldan kendi
izlerini sürerek geri
döndüler.
Orada kendisine tarafımızdan
rahmet
sunduğumuz ve katımızdan
dolaysız biçimde ilim
öğrettiğimiz
bir kulumuzu buldular.

(Musa heyecanla): Demek, aradığımız yer
orası(ydı)!
diye bağırdı.
Ve izleri üzerine hemen
geri döndüler.

=قَا َلdedi ki ُ =لَهona س ٰى
َ = ُموMusa
أَتَّبِعُ َك,,=ه َْلsana tabi olabilir miyim?
علَ ٰى
َ =üzere
تُعَ ِل َم ِن,,=أ َ ْنbana da öğretmen için
ت
َ ع ِل ْم
ُ ,,= ِم َّماsana öğretilenden
= ُر ْشدًاbir bilgi

Musa, ona
«Sana öğretilen bilginin birazını
bana öğreterek olgunlaşmamı
sağlaman
amacı ile
peşinden
gelebilir miyim?» dedi.
O kulumuz,
=dedi ki
=sen
Musa´ya
dedi ki;
.. =dayanamazsın
«Sen benimle bera=benimle beraber bulunmağa
ber olmaya
katlana=sabırla
mazsın.»
Sebeplerini
=nasıl
=dayanabilirsin?
kavrayamayacağın
,,
=bir şeye
olaylar karşısında na,, =kavrayamadığın
=onu
sıl sabrede=haberdar edilerek
ceksin.

Musa ona:
Neyin doğru
olduğu konusunda sana
verilen bilgiden bana da
öğretmen
için senin
peşinden gelebilir miyim?
dedi.

قَا َل
ِإنَّ َك
لَ ْن ت َ ْست َ ِطي َع
ي
َ َم ِع
صب ًْرا
َ

(Öteki;) Sen
benimle birlikte(yken
olacak olanlara) katlanamazsın
dedi,

,,

,,

,,

,,

,,

18.
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=فَ َو َجدَاbuldular ع ْبدًا
َ =bir kul
 ِع َبا ِدنَا..= ِم ْنkullarımızdan
ُ=آت َ ْينَاهbiz ona vermiştik
ً= َر ْح َمةbir rahmet
 ِع ْن ِدنَا..= ِم ْنkatımızdan
ُعلَّ ْمنَاه
َ = َوve ona öğretmiştik
لَدُنَّا..= ِم ْنkatımızdan = ِع ْل ًماbir ilim
..

..

..

..

..

..

..

Ve orada
kendisine katımızdan üstün bir bağışta bulunarak
(özel) bir bilgiyle donattığımız kullarımızdan birine rastladılar.

..

18.
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,,
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,,
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,,

,,

,,
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18.
67

..

..

..

18.
68

18.
69

ْف
َ َو َكي
علَ ٰى َما
َ
ْ لَ ْم ت ُ ِح
ط
ُخب ًْرا
,,

..

ص ِب ُر
ْ َت

,,

ِب ِه

,,

=قَا َلdedi ست َ ِجدُ ِني
َ =beni bulursun
َّ ..شَا َء..=إِ ْنİnşaallah
ُاّٰلل
صابِ ًرا
َ =sabredici
..

..

Musa «İnşaallah, beni sabırlı
bulacaksın,
hiçbir konuda sana

Musa; zaten istediğimiz
buydu,
dedi.
Hemen
izlerinin
üstünden
gerisin
geri döndüler.
Derken
kullarımızdan
bir kul
buldular
ki Biz,
ona; katımızdan
bir rahmet vermiş ve
kendisine
nezdimizden
bir ilim
öğretmiştik.
Musa
ona: Sana öğretilen ilimden bana
öğretmen
için, peşinden
geleyim
mi? dedi.

O da dedi
ki: Doğrusu sen,
benim
yaptıklarıma asla
dayanamazsın.
çünkü tecrü- Kavrabe alanı için- yamayade kavraya- cağın bir
mayacağın bilgiye
şeye nasıl
nasıl dakatlanabilir- yanırsın?
sin ki?
(Musa:) Allah
dilerse, beni
sabırlı biri
olarak bulacaksın dedi,
ve ben hiçbir

O da: İnşallah
sabrettiğimi göreceksin,
sana hiç

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

gelْصي
ِ أَع..= َو َلkarşı gelmem =لَ َكsenin karşı
meyeceğim.»
=أ َ ْم ًراemrine

konuda sana
uyumsuzluk
göstermeyeceğim!

=قَا َلdedi = َفإ ِ ِنeğer
=اتَّبَ ْعت َ ِنيbana tabi olursan
تَسْأ َ ْلنِي,,=فَ ََلbana soru sorma
ش ْيء
َ ,,ع ْن
َ =hiçbir şey = َحت َّ ٰىkadar
َ =أ ُ ْحدben anlatıncaya =لَ َكsana
ِث
ُ= ِم ْنهonu = ِذ ْك ًراbir hatırlatma

O kulumuz,
Musa´ya
dedi ki;
«Eğer benimle birlikte geleceksen yapacağım hiçbir
iş hakkında
bana soru
sorma, benim sana o
konuda
açıklama
yapmamı
bekle.»

َ =فَا ْنyürüdüler = َحت َّ ٰىnihayet
طلَقَا
= ِإذَاzaman = َر ِك َباbindikleri
س ِفينَ ِة
َّ ال..=فِيgemiye
=خ ََرقَ َهاonu deliverdi =قَا َلdedi
=أَخ ََر ْقت َ َهاmi onu deldin?
َ= ِلت ُ ْغ ِرقboğmak için =أ َ ْهلَ َهاhalkını
=لَقَ ْدgerçekten ت
َ ْ= ِجئsen yaptın
ش ْيئًا
َ =çok tehlikeli = ِإ ْم ًراbir iş

Böylece yola koyuldular. Bir süre
sonra bir
gemiye bindiler. O kulumuz bu
gemide bir
delik açtı.
Musa ona,
«İçindekileri
boğmak için
mi gemiyi
deldin?
Gerçekten
çok çirkin
bir iş yaptın» dedi.

O kulumuz
=قَا َلdedi أَقُ ْل,,=أ َ َل ْمdemedim mi?
Musa´ya
sana,
= ِإنَّ َكsen ت َ ْست َ ِطي َع,,=لَ ْنdayanamazsın «Ben
benimle beraber olmaي
َ = َم ِعbenimle beraber bulunmağa
ya katlanamazsın deصب ًْرا
=sabırla
َ

(Bilge kişi:)
Pekala dedi,
O halde,
eğer benim
peşimden
geleceksen,
(yapacağım)
şeyler hakkında, bu
hususta ben
sana bir
açıklamada
bulununcaya
kadar bana
hiçbir şey
sormayacaksın.
Bu ikisi böylece yola koyuldular; sonunda (bir
kıyıya vardılar; ve onları
karşı kıyıya
taşıyan) tekneden inecekleri zaman, bilge
kişi teknede
bir delik açtı,
(Musa bunu
görünce:)
İçindekileri
boğmak için
mi onu deldin? Doğrusu, çok vahim bir şey
yaptın! diye
çıkıştı.
Beriki: Ben
sana, bana
asla katlanamayacağını söylememiş miydim? dedi.

قَا َل
اخ ْذنِي
ِ َل ت ُ َؤ
ُنَ ِسيت
ِب َما
َو َل ت ُ ْر ِه ْقنِي
ِم ْن أ َ ْم ِري
عس ًْرا
ُ

(Musa:)
(Kendimi)
kaybettim diye beni paylama ve beni
yaptığım işten dolayı
zora koşma!
dedi.

..

18.
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,,

,,

,,
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..

..

..
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18.
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..

,,

,,

,,
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..

,,

memiş miydim?» dedi.
Musa;
=dedi
.. =beni kınama
«Unutkanlı=şeyden ötürü
=unuttuğum ğım yüzünden beni
azarlama ve
..
=ve bana çıkarma
bilginden
..
=bu işimden dolayı
yararlanma
konusunda
=bir güçlük
bana zorluk
çıkarma»
dedi.
..

..

..

..

..

..

..

18.
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َ =فَا ْنyine yürüdüler = َحت َّ ٰىnihayet Yine yola Böylece yeطلَقَا
koyuldular. niden yola
süre
koyuldular;
َ
َ
َ
ُ
ل ِقيَا,,=إِذاrastladılar =غَل ًماbir çocuğa Bir
sonra bir
sonunda
genç ile
genç bir
ُ=فَقَتَلَهhemen onu öldürdü
karşılaştılar. adama rast(=قَا َلMusa) dedi ki ت
َ =أَقَت َ ْلmı katlettin? O kulumuz, ladılar: (bilge
delikanlıyı kişi) onu ölسا
ً =نَ ْفbir canı ً=زَ ِكيَّةtertemiz
öldürdü.
dürdü, (Musa
Musa; «Bir bunu görün=بِ َغي ِْرkarşılığı olmadan =نَ ْفسbir can cana karşı- ce:) Bir başlık olmaksı- ka cana kar=لَقَ ْدdoğrusu ت
َ ْ= ِجئsen yaptın
zın masum şılık olmakbir cana mı sızın masum
ش ْيئًا
َ =bir iş =نُ ْك ًراçirkin
kıydın?
bir cana kıy,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Gerçekten
çok kötü bir
iş yaptın»
dedi.
18.
75

Bunun
üzerine
kalkıp gittiler. Nihayet bir
gemiye
bindiklerinde; o,
bu gemiyi
deliverdi.
Musa:
Gemiyi
içindekileri boğmak
için mi
deldin?
Doğrusu
şaşılacak
bir şey
yaptın,
dedi.
Ben, sana; yaptığım şeylere dayanamazsın,
demedim
mi? dedi.
Unuttuğum şeyden dolayı bana
çıkışma,
gücümün
yetmediği
şeyden
beni sorumlu
tutma,
dedi.
Yine gittiler, nihayet bir erkek çocuğa rastladılar. O,
hemen
bunu öldürdü.
Cana
karşılık
olmaksızın masum bir
kimseye
mi kıydın? Doğrusu, çok
kötü bir
şey yaptın, dedi.
O: Ben,
sana;
yaptığım
işlere dayanamazsın,
demedim
mi? dedi.

O kulumuz
Musa´ya;
«Ben sana
benimle beraber olmaya katlanamazsın dememiş miydim?´ dedi.

=قَا َلdedi ki =إِ ْنeğer
سأ َ ْلت ُ َك
َ =sana sorarsam
ش ْيء
َ ,,ع ْن
َ =bir şey
= َب ْعدَهَاbundan sonra
اح ْبنِي
ِ ص
َ ُ ت,,=فَ ََلartık bana arkadaş olm
ْ َ=قelbette ت
a د
َ =بَلَ ْغsana ulaşmıştır
لَد ُِني,,= ِم ْنbenim tarafımdan
ع ْذ ًرا
ُ =bir özür

Musa;
«Eğer sana
bir daha bir
şey sorarsam artık
benimle arkadaşlık
etme, o
zaman seni
mazur görürüm» dedi.

(Musa:)
Bundan böyle sana soru
soracak olursam benimle
artık yoldaşlık yapmazsın: (çünkü
artık) benden
yana yeterince özür işittin
dedi.

Eğer
bundan
sonra sana bir şey
sorarsam;
benimle
arkadaşlık etme.
O zaman
benim tarafımdan
mazur
sayılırsın,
dedi.

َ =فَا ْنyine yürüdüler = َحت َّ ٰىnihayet
طلَقَا
أَتَيَا..=إِذَاvardıklarında =أ َ ْه َلhalkına
=قَ ْريَةbir kent
ْ َ =ا ْستyemek istediler
ط َع َما
=أ َ ْهلَ َهاoranın halkından
=فَأَبَ ْواkaçındılar
ض ِيفُو ُه َما
َ ُي..=أ َ ْنonları konuklamaktan
=فَ َو َجدَاderken buldular = ِفي َهاorada
ارا
ً َ= ِجدbir duvar ُ=ي ُِريدyüz tutan
ض
َّ َيَ ْنق..=أ َ ْنyıkılmağa
ُ =فَأَقَا َمهhemen onu doğrulttu
(=قَا َلMusa) dedi ki

Yine yola
koyuldular.
Bir süre
sonra bir
köye vardılar. Köylüden yemek
istediler, fakat ağırlanma istekleri reddedildi. Az
sonra yıkılmaya yüz
tutmuş bir
duvarla karşılaştılar. O
kulumuz,
eğri duvarı
doğrulttu.
Musa ona
´Eğer isteseydin bu

Ve bunun
üzerine yeniden yola koyuldular;
derken, bir
kasaba halkıyla karşılaştılar; onlardan yiyecek bir şeyler
istediler; ama
bu ahali onlara konukseverce davranmaya hiç
yanaşmadı.
Ve bu (kasabada) yıkılmak üzere
olan bir duvar gördüler;
(bilge kişi)
onu hemen

Yine gittiler ve nihayet
vardıkları
kasaba
halkından
yiyecek
istediler.
Kasaba
halkı bu
ikisini misafir etmek istemedi.
İkisi şehrin içinde
yıkılmaya
yüz tutan
bir duvar
gördüler.
O, bunu
doğrultuverdi.

..

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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bir işte
karşı
gelmeyeceğim,
dedi.
O halde
bana
uyacaksan; ben
sana anlatmadıkça herhangi bir
şey hakkında soru sormayacaksın,
dedi.

=قَا َلdedi أَقُ ْل..=أَلَ ْمdememiş miydim?
=لَ َكsana = ِإنَّ َكsen
ت َ ْست َ ِطي َع..=لَ ْنdayanamazsın
ي
َ = َم ِعbenimle beraber bulunmağa
صب ًْرا
َ =sabırla
..

..

18.
76

dın, öyle mi?
diye çıkıştı,
Gerçekten,
çok korkunç
bir iş yaptın
sen!
Beriki: Ben
sana, bana
asla katlanamayacağını söylememiş miydim? dedi.

İbn Kesir

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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işe
ت
َ ْ ِشئ..=لَ ْوisteseydin ت
َ = َلت َّ َخ ْذalırdın yaptığın
karşılık bir
alabiعلَ ْي ِه
َ =buna karşılık =أ َ ْج ًراbir ücret ücret
lirdin´ dedi.
..

18.
78

..

O kulumuz,
=قَا َلdedi = ٰ َهذَاişte bu
Musa´ya
ُ =فِ َرayrılmasıdır =بَ ْينِيbenimle dedi ki; «Bu
اق
olay, birbirimizden ay= َو َب ْينِ َكsenin aramızın
rılmamızın
سأُنَبِئ ُ َك
sebebidir.
َ =sana haber vereceğim
Şimdi sana
=بِتَأ ْ ِوي ِلiçyüzünü
sabırla karت َ ْست َ ِط ْع,,لَ ْم,,= َماgüç yetiremediğin şeyleri şılayamadığın olayların
nedenlerini
n ه
ِ علَ ْي
َ =üzerine صب ًْرا
َ =sabırla
açıklayaca,,

,,

,,

,,

,,

,,

18.
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,,

ُس ِفينَة
ْ =فَ َكانidi
َّ ال..=أ َ َّماO gemi َت
َساكِين
َ = ِل َمyoksulların
َ= َي ْع َملُونçalışan  ْال َب ْح ِر..= ِفيdenizde
ُ=فَأ َ َردْتistedim
أ َ ِعيبَ َها..=أ َ ْنonu kusurlu yapmak
َ= َو َكانçünkü vardı
= َو َرا َء ُه ْمonların ilerisinde
= َم ِلكbir kral ُ=يَأ ْ ُخذalan = ُك َّلher
َ =zorla
س ِفينَة
ْ غ
َ =gemiyi صبًا
..

..

..

..

..

..

..
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Gemi;
denizde
çalışan
yoksullara aitti.
Onu kusurlu kılmak istedim. Zira
arkalarında, her
sağlam
gemiye
zorla el
koyan bir
hükümdar
vardı.
Oğlana
gelince;
onun
anası babası
inanmış
kimselerdi. Çocuğun onları
azdırıp
küfre sürüklemesinden
korkmuştuk.
Rabblarının o çocuktan
daha temiz ve
daha çok
merhametli birini vermesini istedik.

=فَأ َ َر ْدنَاistedik ki
يُ ْب ِدلَ ُه َما..=أ َ ْنonun yerine versin
= َربُّ ُه َماRableri = َخي ًْراdaha hayırlısını
ُ= ِم ْنهondan ً =زَ َكاةdaha temiz
ب
َ = َوأ َ ْق َرve daha yakınını
= ُر ْح ًماmerhamete

İstedik ki,
Rabb´leri
onlara o delikanlıdan
daha temiz
ve daha iyiliksever bir
evlat bağışlasın.

(onu öldürürken) Rablerinin o ana
babaya onun
yerine ondan
daha temiz
seciyeli ve
merhamette
ondan daha
ileri (başka
bir çocuk)
vermesini istedik.
Ve duvara
gelince; duvar o kasabada yaşayan iki yetim
oğlan çocuğuna aitti ve
altında (hukuken) onların olan bir
hazine (gömülüydü).
Onların babası dürüst
ve erdemli
biriydi; bunun
içindir ki,
Rabbin onların erginlik
çağına eriştiklerinde o
hazineyi
Rabbinden
bir bağış olarak kazıp çıkarmalarını
irade etti.
(Dolayısıyla,)
ben (bütün)
bunları kendiliğimden
yapmadım:
Senin sabır
göstermediğin (olayların) iç yüzünün gerçek
anlamı işte
budur.
Ve sana Zulkarneyn hakkında soru
soruyorlar;
de ki: onu
hatırlatacak
bir şey anlatayım.

,,

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

O duvar var
ار
ُ َ ْال ِجد,,= َوأ َ َّماduvar ise
ya, o şehirde yaşayan
َ
ُ
َ
َ
 ِلغَل َمي ِْن,, َ=فكانçocuğun idi
iki yetim ço=يَ ِتي َمي ِْنiki yetim  ْال َمدِي َن ِة,,=فِيşehirde cuğun malı
idi ve duvarın altında
َ= َو َكانvardı ُ=ت َ ْحتَهaltında
bu yetimlere
= َك ْنزbir hazine =لَ ُه َماonlara ait
miras kalmış bir haَ= َو َكانve idi =أَبُو ُه َماbabaları da zine vardı.
Babaları iyi
صا ِل ًحا
َ =iyi bir kimse َ=فَأ َ َرادistedi ki bir insandı.
Rabb´in is= َرب َُّكRabbin
tedi ki, o yeَ
ُ
timler, erْ
يَ ْبلغَا,,=أنonlar (büyüyüp) ersinler
ginlik çağıُ َ =أgüçlü çağlarına
na erdikten
شدَّ ُه َما
sonra
= َو َي ْست َ ْخ ِر َجاve çıkarsınlar
Rabb´lerinin
bir merha= َك ْنزَ ُه َماhazinelerini
meti olan
hazinelerini
ً= َر ْح َمةbir rahmet olarak
kendi elleri
ile duvarın
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden
altından çıkarsınlar.
ُفَ َع ْلتُه,,= َو َماbunları yapmadım
Yoksa ben
َ
bu işleri
ْ
أ ْم ِري,,عن
َ =ben kendiliğimden
kendi ka= ٰذَ ِل َكişte budur =تَأ ْ ِوي ُلiçyüzü
famdan
yapmadım.
= َماşeylerin
İşte sabırla
karşılayaْط ْع
ِ تَس,,=لَ ْمsenin güç yetiremediğin
madığın
olaylara ilişَ
عل ْي ِه
َ =hakkında صب ًْرا
َ =sabırla
kin açıkla,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

mam budur.

= َو َيسْأَلُون ََكsana soruyorlar
 ْالقَ ْرنَي ِْن..ذِي..ع ْن
َ =Zu’l-Karneyn’den
=قُ ْلde ki سأَتْلُو
َ =okuyacağım
علَ ْي ُك ْم
َ =size ُ= ِم ْنهondan
= ِذ ْك ًراbir hatıra
..

..

..

..

18.
84

O tekne, geçimini denizden sağlayan
yoksul insanlara aitti; ona
hasar vermek istedim,
çünkü peşlerinde her
(sağlam)
tekneye zorla
el koyan bir
hükümdar
oldu(ğunu biliyordum).

O genç
adam da, -ki
anası babası
mümin kimselerdi- taşkınlıkları ve
inkarcı eğilimleriyle onlara çok derin acılar vereceği yolunda kaygı verici belirtiler
görmüştük;

,,

18.
83

Musa: Dileseydin;
buna karşı bir ücret alabilirdin, dedi.

O delikanlıya gelince,
onun ana
babası
mü´min
kimselerdi.
Onları azgınlığa ve
kâfirliğe sürüklemesinden çekindik.

,,

,,

18.
82

onarıverdi;
(Musa bunu
görünce:)
Eğer dileseydin, (hiç
değilse, yaptığın) bu iş
için bir ücret
alabilirdin
dedi.
(Bilge:) İşte
böylece seninle yol ayrımına gelmiş olduk.
dedi, Şimdi
sana, sabır
göstermediğin (bütün o
olayların) iç
yüzünü açıklayacağım:

 ْالغُ ََل ُم,,= َوأ َ َّماçocuğa gelince
َ=فَ َكانidi ُ=أ َ َب َواهonun anası babası
= ُمؤْ ِم َني ِْنmümin insanlar
=فَ َخ ِشينَاkorktuk
ي ُْر ِهقَ ُه َما,,=أ َ ْنonlara sarmasından
ُ =azgınlık = َو ُك ْف ًراve küfür
ط ْغ َيانًا
,,

,,

18.
81

ğım.
O gemi var
ya, yoksul
deniz işçilerinin malı
idi. Onda bir
kusur meydana getirmek istedim. Çünkü
bu denizcileri, rastladığı her
sağlam gemiye zorla
el koyan bir
hükümdar
kovalıyordu.

= ِإنَّاbiz = َم َّكنَّاgüçlü kıldık ُ =لَهonu
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ُ= َوآت َ ْينَاهve ona verdik
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,= ِم ْنherşeyden
سبَبًا
َ =bir sebep
,,

,,

,,

,,

,,

Ey Muhammed,
sana Zülkarneyn
hakkında
soru sorarlar. Onlara
de ki; «Size
onun hakkında bazı
düşündürücü bilgiler
vereceğim.»
Biz onu
yeryüzünde
egemen kıldık ve her
amaca ulaştıracak sebebi buyruğuna sunduk.

İbn Kesir

Ona yeryüzünde güvenli bir yer
sağladık ve
onu, (ulaşacağı) her şeye doğru
araçlarla
ulaşma (bilgisiyle) donattık;

O dedi ki:
İşte bu;
seninle
benim ayrılışımızdır. Dayanamadığın işlerin içyüzünü sana anlatacağım.

Duvar
ise; o şehirdeki iki
yetim erkek çocuğa aitti.
Altında
da onlara
ait bir define vardı.
Babaları
iyi bir
kimseydi.
Rabbın;
onların
erginlik
çağına
ulaşmasını ve
Rabbından bir
rahmet
olarak
deefinelerini çıkar
malarını
istedi.
Ben, bunları kendiliğimden
yapmadım. İşte
dayanamadığın
şeylerin
tevili budur.
Sana
Zülkarneyn´i sorarlar.
Onu, size
anlatacağım, de.

Doğrusu
Biz; onu,
yeryüzünde
büyük bir
kudret
sahibi
kılmıştık
ve ona
her şeyin
yolunu
öğretmiştik.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَأَتْبَ َعo da tuttu سبَبًا
َ =bir yol

18.
85

..

18.
86

,,

..

..

O da bir sebebe sarılarak yola koyuldu.

..

Sonunda
= َحت َّ ٰىnihayet بَ َل َغ,,= ِإذَاulaşınca
güneşin
battığı yere
ْ
َّ
ب
ر
غ
م
=battığı
yere
س
م
ش
ال
=güneşin
ِ ْ
َ ِ َ
varınca güneşi, çaْ
= َو َجدَهَاonu buldu ب
ُ =تَغ ُرbatar
murlu bir su
عيْن
pınarında
َ ,,=فِيbir gözede
batarken
= َح ِمئَةkara balçıklı َ= َو َو َجدve buldu buldu. Orada rastladı= ِع ْندَهَاonun yanında da
ğı bir toplum ile ilgili
=قَ ْو ًماbir kavim =قُ ْلنَاdedik ki
olarak kendisine «Ey
ْ
القَ ْرنَي ِْن,,ذَا,,=يَاEy Zu’l-Karneyn
Zülkarneyn,
َ
onlara isterُ
ْ
= ِإ َّماya ِب
ذ
ع
ت
,,
ن
أ
=azâb
edersin
َ َ
sen ceza
= َوإِ َّماveya َتَت َّ ِخذ,,=أ َ ْنdavranırsın ver, istersen
kendilerine
=فِي ِه ْمkendilerine = ُح ْسنًاgüzel
iyi davran»
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

dedik.

18.
87

=قَا َلdedi ki  َم ْن..=أ َ َّماkim
َ =haksızlık ederse
ظلَ َم
ُنُ َع ِذبُه..ف
َ َ=فona azab edeceğiz
َ س ْو
=ث ُ َّمsonra ُّ=ي َُردdöndürülecektir
 َربِ ِه..= ِإلَ ٰىRabbine
ُ=فَيُ َع ِذبُهO da ona azab edecektir
عذَابًا
َ =bir azapla =نُ ْك ًراgörülmemiş
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

18.
88

 َم ْن,,= َوأ َ َّماkimseye de َ=آ َمنinanıp
ع ِم َل
َ = َوyapan صا ِل ًحا
َ =iyi işler
ُ =فَلَهvardır = َجزَ ا ًءmükâfat
= ْال ُح ْسن َٰىen güzel
ُلَه,,سنَقُو ُل
َ = َوona söyleyeceğiz
أ َ ْم ِرنَا,,= ِم ْنbuyruğumuzdan
=يُس ًْراkolay olanı
,,

,,

,,

,,

,,

Zülkarneyn
o topluma
dedi ki;
«Aranızdaki
zalimleri
cezaya
çarptıracağız. Onlar,
ilerde
Rabb´lerinin
huzuruna
vardıklarında eşi görülmemiş,
ağır bir
azaba uğrayacaklardır.
İman edip
iyi ameller
işleyenlere
gelince onları, ödüllerin en güzeli
beklemektedir. Böylelerine kolay
işler buyuracağız.

,,

18.
89

=ث ُ َّمsonra yine =أَتْبَ َعtuttu
سبَبًا
َ =bir yol

Arkasından
yine bir sebebe sarılarak yola koyuldu.

= َحت َّ ٰىnihayet بَلَ َغ,,=إِذَاulaşınca
ْ = َمdoğduğu yere
ط ِل َع
َّ =الgüneşin = َو َجدَهَاonu buldu
ش ْم ِس
ْ َ =تdoğar علَ ٰى
طلُ ُع
َ =üzerine
=قَ ْومbir kavmin
ن َْج َع ْل,,=لَ ْمyapmadığımız
=لَ ُه ْمkendilerine
د ُونِ َها,,= ِم ْنgüneşe karşı
= ِستْ ًراbir siper

Sonunda
güneşin
doğduğu
yere varınca güneşi,
öyle bir toplumun üzerine doğarken buldu
ki, bu
adamlar ile
güneşin
ışınları arasında hiçbir
engel, hiçbir
sütre koymamıştık.

= َك ٰذَ ِل َكişte böyle = َوقَ ْدmuhakkak
ْ =أ َ َحbiliyorduk
طنَا
لَدَ ْي ِه..= ِب َماonun yanındakini
= ُخب ًْراilmimizle

İşte böyle,
onun serüveni, bütün
ayrıntıları ile
bilgimizin
kapsamı
içindedir.

..

..

..

18.
90

,,

,,

,,

,,

,,

,,

18.
91

..

..

..

18.
92

=ث ُ َّمsonra yine =أَتْ َب َعtuttu
سبَبًا
َ =bir yol
,,

Arkasından
yine bir sebebe sarılarak yola koyuldu.

,,

,,

18.
93

Sonunda iki
= َحت َّ ٰىnihayet  َب َل َغ..= ِإذَاulaşınca
seddin arasına varınca
َ=بَيْنarasına سدَّي ِْن
َّ =الiki sed
setlerin berisinde neَ= َو َجدbuldu
rede ise hiç
د ُونِ ِه َما..= ِم ْنonların dışında
söz anlamayan bir
=قَ ْو ًماbir kavim
toplumla
karşılaştı.
َيَ ْفقَ ُهون.. َيَ َكاد ُون..= َلneredeyse hiç anl
amayan =قَ ْو ًلsöz
..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

Ve bu sayede o da (yaptığı her işde)
doğru ve
meşru araçlara başvurdu.
(Batıya doğru giderek)
günün birinde güneşin
battığı yere
vardı; (güneş) ona
kopkoyu, bulanık bir suya
dalıyormuş
gibi göründü.
Ve orada
(kötülüğün
her çeşidine
gömülüp
gitmiş) bir
kavme rastladı. Ona,
Sen ey Zulkarneyn! dedik, (Onlara)
azap da
edebilirsin,
yüce gönüllü
de davranabilirsin!
O şöyle cevap verdi:
(Başkalarına)
zulmeden
kimseye gelince, ona
bundan böyle azap edeceğiz; ve o
kimse sonunda Rabbine döndürülecek; ve O
da ona görülmemiş bir
azap çektirecek.

O da bir
yol tuttu.

Ama inanıp
dürüst ve erdemli davranışlarda bulunan kimseye gelince,
böyle biri
(yaptıklarının) karşılığı
olarak (ahiret
hayatının)
nihai güzelliğine, iyiliğine
ulaşacaktır;
ve Biz de
onu (yalnızca) yerine
getirilmesi
kolay olanla
yükümlü tutacağız.
Ve (Zulkarneyn, doğru
bir amaca
varmak için,
böylece) bir
kere daha
doğru aracı
seçti.
(Ve doğuya
doğru yürüyerek) günün
birinde güneşin doğduğu yere
vardığında
onu, kendilerini güneşe
karşı bir örtüyle örtmediğimiz bir
kavmin üzerine doğar
buldu:

Fakat kim
de, iman
eder ve
salih
ameller
işlerse;
ona, mükafat olarak güzel
şeyler
vardır.
Ona emrimizden
kolayını
da söyleyeceğiz.

(Biz onları)
işte böyle (bir
yaşama tarzı
içinde, böyle
bir düzeyde
bırakmıştık
ve o da onları öylece
kendi hallerine bıraktı;)
ve muhakkak
ki sınırsız
bilgimizle Biz
onun zihninden geçenleri kuşatmış
bulunuyorduk.
Ve o (böylece, doğru bir
amaca ulaşmak için) bir
kere daha,
doğru aracı
seçmiş oldu.
Ve derken,
iki set arasında (bir yere) vardığında onların
yamacında
(yaşayan ve
onun konuştuğu dilden)
çok az şey
anlayabilen
bir kavme
rastladı.

İşte bunun gibi,
onun yaptıklarının
hepsini
baştan
başa biliyorduk
Biz.

En sonunda
güneşin
battığı yere vardığı
zaman;
onu kara
bir suda
batıyor
buldu.
Orada bir
kavme
rastladı.
Zülkarneyn, onlara azab
da edebilirsin, iyi
muamelede de
bulunabilirsin, dedik.

Dedi ki:
Kim zulmederse;
ona, azab
edeceğiz.
Sonra
Rabbına
döndürülür ve
Rabbı;
onu, görülmemiş
bir azaba
uğratır.

Sonra o,
bir yol tuttu.

Nihayet
güneşin
doğduğu
yere ulaştığında;
onun, güneşe karşı hiç bir
siper
yapmadığımız bir
kavmin
üzerine
doğduğunu gördü.

Sonra da
bir yol tuttu.

En sonunda iki
dağın
arasına
varınca;
orada
hemen
hemen
hiç bir
söz anlamayan
bir kavme
rastladı.

Kelime Meali
18.
94

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=قَالُواdediler ki
 ْالقَ ْرنَي ِْن,,ذَا,,= َياEy Zu’l-Karneyn
=إِ َّنşüphesiz =يَأ ْ ُجو َجYe’cuc
= َو َمأ ْ ُجو َجve Me’cuc
َ= ُم ْف ِسد ُونbozgunculuk yapıyorlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
ن َْجعَ ُل,,=فَ َه ْلverelim mi? =لَ َكsana
=خ َْر ًجاbir vergi
ت َ ْج َع َل,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =yapman için
=بَ ْينَنَاbizimle = َوبَ ْينَ ُه ْمonların arasına
سدًّا
َ =bir sed

İbn Kesir

Bu adamlar
«Ey Zülkarneyn,
Ye´cuc ile
Me´cuc bu
yörede sürekli kargaşa çıkaran
topluluklardır. Sana bir
miktar mal
versek, karşılığında
onlar ile
aramızda
bir set yapar mısın?»
dediler.

Bunlar (ona):
Sen ey Zulkarneyn! dediler, Yecüc
ve Mecüc bu
ülkede bozgunculuk yapıyor. Onlarla bizim aramızda bir set
inşa etmen
şartıyla sana
bir baç (vergi) verelim
mi?

Dediler ki:
Ey Zülkarneyn;
Ye´cuc ve
Me´cuc
bu ülkede
doğrusu
bozgunculuk yapıyorlar.
Bizim ve
onların
arasına
bir sed
yapman
için sana
vergi verelim mi?

=قَا َلdedi ki
 َم َّكنِي..= َماbeni bulundurduğu imkânlar
=فِي ِهiçinde = َر ِبيRabbimin
= َخيْرdaha hayırlıdır
=فَأ َ ِعينُونِيsiz bana yardım edin de
= ِبقُ َّوةgüçle =أ َ ْج َع ْلyapayım
= َب ْينَ ُك ْمsizinle = َو َب ْي َن ُه ْمonlar arasına
= َر ْد ًماsağlam bir engel

Zülkarneyn
onlara dedi
ki;
«Rabb´imin
bana bağışladığı güç,
sizin bana
vereceğiniz
maldan daha hayırlıdır. Siz bana beden
gücünüzle
yardımcı
olunuz da
onlar ile
aranıza
aşılmaz bir
set çekeyim.»
Bana demir
=bana getirin
=kütleleri
parçaları
getiriniz.
=demir
=o kadar ki
Getirdikleri
demir par,, =aynı seviyeye getirince
çalarının
=arasını
=iki dağın
oluşturduğu
yığını yan=dedi
=üfleyin!
lardaki setlerin tepeleri
=nihayet
,, =onu sokunca ile aynı düzeye çıka=bir ateş haline
=dedi
rınca adamlara «körük=getirin bana
=dökeyim
leri çalıştırınız» dedi.
=üzerine
=erimiş katran
Demir yığınını ateş
haline getirince «Bana
biraz erimiş
bakır getiriniz de üzerine dökeyim» dedi.
Ye´cuc ile
..
=artık ne güçleri yetti
Me´cuc, bu
setin ne
.. =onu aşmaya
üzerinden
aşabildiler
..
=ne de güçleri yetti
ve ne de bir
.. =onu delmeye
yerinde delik açabildiler.

(Zulkarneyn:)
Rabbimin
bana sağladığı güvenli
durum (sizin
bana verebileceğiniz her
şeyden) daha hayırlıdır;
dedi, bunun
içindir ki, siz
bana sadece
iş gücünüzle
yardımda bulunun ki sizinle onlar
arasında bir
set yapayım!

Dedi ki:
Rabbımın
bana verdikleri sizinkinden
daha hayırlıdır.
Bana gücünüzle
yardım
edin de,
sizin ve
onların
arasına
sağlam
bir duvar
yapayım.

آتُونِي
ُزبَ َر
َحت َّ ٰى
ْال َحدِي ِد
س َاو ٰى
َ إِذَا
صدَفَي ِْن
َبَيْن
َّ ال
قَا َل
ا ْنفُ ُخوا
ُإِذَا َجعَلَه
َحت َّ ٰى
َارا
قَا َل
ً ن
ْ أ ُ ْف ِر
آتُو ِني
غ
ْ ِق
علَ ْي ِه
ط ًرا
َ

Bana demir
külçeleri getirin! derken,
demir (külçelerini) yığıp,
iki yar arasındaki boşluğa doldurunca (onlara) (Bir ocak
kurun ve) körükleyin! dedi. Nihayet,
(demir iyice)
kor haline
gelince, Bana ergimiş
bakır getirin
bunun üzerine dökeyim
dedi.

Bana
demir kütleleri getirin. Bunlar iki dağın arasını doldurunca; körükleyin,
dedi. Nihayet o,
bir ateş
haline gelince; bana erimiş
bakır getirin de
üzerine
dökeyim,
dedi.

Ve böylece
(set inşa
edilmiş oldu,
öyle ki) artık
onların düşmanları ne
onu aşabilirlerdi ne de
onda gedik
açabilirlerdi.
(Zulkarneyn:)
Rabbimden
bir rahmettir
bu! dedi, Bununla birlikte,
Rabbimin belirlediği zaman gelince
bu (seddi)
yerle bir
edecektir;
çünkü Rabbimin verdiği
söz mutlaka
gerçekleşir!
O gün onları
bırakırız,
dalga dalga
yürüyüp birbirlerine karışsınlar; ve
sura üflenir:
Böylece
hepsini bir
araya toplarız.

Onlar; artık onu,
ne aşabildiler,
ne de delip geçebildiler.
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18.
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َ فَ َما ا ْس
عوا
ُ طا
ْ َأ َ ْن ي
ُظ َه ُروه
َ َ َو َما ا ْست
عوا
ُ طا
لَهُ نَ ْقبًا
..

..
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18.
98

(=قَا َلZu’l-Karneyn) dedi ki = ٰ َهذَاbu
= َر ْح َمةbir rahmetdir
 َر ِبي,,= ِم ْنRabbimden
 َجا َء,,=فَإِذَاgeldiği zaman ُ = َو ْعدvaadi
= َربِيRabbimin ُ= َجعَلَهonu eder
=دَ َّكا َءyerle bir ُ  َو ْعد,, َ= َو َكانvaadi
= َر ِبيRabbimin = َحقًّاhaktır (gerçektir)
,,

,,

Zülkarneyn
«Bu set,
Rabb´imin
rahmetidir.
Fakat Rabbimin belirlediği an gelince onu
yerle bir
eder. Hiç
kuşkusuz
Rabb´imin
sözü gerçektir» dedi.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

18.
99

O gün biz
= َوتَ َر ْكنَاbiz bırakırız
insan yığınönce
ض ُه ْم
َ =بَ ْعbirbirlerini =يَ ْو َمئِذo gün larını
dalgalanmaya bıra=يَ ُمو ُجdalgalanır bir halde
kırız. Sonra
 َب ْعض..= ِفيbirbiri içinde = َونُ ِف َخüflenir Sur´a üflenince hepور
ُّ ال..=فِيSur’a
sini biraraya
ِ ص
toplarız.
=فَ َج َم ْعنَا ُه ْمve onları toplarız
= َج ْمعًاhepsini
..

..

..

..

..

..
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18.
100

..

O gün cehennemi,
kâfirlerin
gözleri önüne dikeriz.

Ve o Gün
hakkı inkar
edenlerin
karşısına cehennemi çıkarırız.

O gün;
kafirlere
cehennemi öyle
bir gösteririz ki;

ْ = َكانidi
َ=الَّذِينonlar ki َت
=أ َ ْعيُنُ ُه ْمgözleri
َ  ِغ..=فِيperde içinde
طاء
 ِذ ْك ِري..ع ْن
َ =beni anmağa karşı
َيَ ْست َ ِطيعُون.. َل..= َو َكانُواve tahammül

Dünyada
onların gözlerini, bizi
hatırlarına
getirmelerini
engelleyen
bir perde
örtmüştü ve
kulakları da
işitme yeteneğini yitirmişti.

O inkarcılar
ki, (gerçeğin
sesini) işitmeye katlanamadıklarından ötürü
gözlerine
Beni hatırlatıcı şeylere
karşı perde
çekilmişti.

Kafirler beni
bırakıp da
kullarımı
dost edinmelerini kafi
mi sandılar?
Doğrusu biz
cehennemi
kafirlere konak olarak

Hakkı inkara
şartlanmış
olan bu kimseler, Benim
kullarım(dan
herhangi birini) Bana
karşı (kendilerine) dost,
koruyucu

Onların
gözleri
Bizim
öğüdümüze
karşı kapalıdır ve
öfkelerinden onu
dinlemeye tahammül
edemezler.
Kafirler,
Beni bırakıp da
kullarımı
dost
edinmelerini kafi
mi sandılar? Doğrusu Biz,

..

..

..

..

..

..

edemezlerdi

س ْمعًا
َ =(Kur’an’ı) dinlemeğe
..

18.
102

O gün;
Biz, onları
bırakırız,
dalgalar
halinde
birbirlerine girerler. Sur´a
üflenince
hepsini
bir araya
toplarız.

ضنَا
ْ ع َر
َ = َوgöstereceğiz
= َج َهنَّ َمcehennemi = َي ْو َم ِئذo gün
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlere ضا
ً ع ْر
َ =açıkça
,,

,,

18.
101

Dedi ki:
Bu, Rabbımın bir
rahmetidir. Rabbımın vaadi gelince onu
yerle bir
eder.
Rabbımın
verdiği
söz, gerçektir.

ب
َ =أَفَ َح ِسmi sandılar?
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينo inkârcılar
 َيت َّ ِخذُوا,,=أ َ ْنkendilerine edineceklerini
= ِع َبادِيkullarımı
د ُونِي,,= ِم ْنbenden ayrı olarak
,,

,,

,,

,,

,,

,,

..
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=أ َ ْو ِليَا َءveliler (dost) = ِإنَّاşüphesiz biz hazırladık.
=أ َ ْعت َ ْدنَاhazırladık = َج َهنَّ َمcehennemi
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlere =نُ ُز ًلkonak olarak
,,

,,

,,

18.
103

=قُ ْلde ki
نُن َِبئ ُ ُك ْم..=ه َْلsize söyleyeyim mi?
َس ِرين
َ = ِب ْاْل َ ْخen çok ziyana uğrayanları
ً =أ َ ْع َمişleri bakımından
ال
..

..

..

..

..

..

..

..

ض َّل
َ ,, َ=الَّذِينonların boşa gider
س ْعيُ ُه ْم
َ =bütün çabaları
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
= َو ُه ْمve kendileri de
َسبُون
َ =يَ ْحsanırlar =أَنَّ ُه ْمkendilerinin
َ=ي ُْح ِسنُونiyi yaptıklarını
ص ْنعًا
ُ =işlerini
18.
105 ك
َ ِ=أُو ٰلَئişte onlar
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr eden kimselerdir
18.
104

,,

,,

,,
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Ey Muhammed,
de ki; «Çalışmalarında
en ağır
kayba uğrayanları size
haber verelim mi?»
Dünya hayatında bütün emekleri
boşa gittiği
halde çok
iyi işler yaptıklarını sananların
(kimler olduğunu size
söyleyelim
mi?)

Bunlar,
Rabb´lerinin
ayetlerini ve
O´nun huzuruna çı=ayetlerini
=Rablerinin
karacaklarını inkâr
=ve O’na kavuşmayı
edenlerdir.
=bu yüzden boşa çıkan
Bu yüzden
onların iyi
=eylemleri
işleri geçersiz olmuş..
=kurmayız
=onlar için
tur. Kıyamet
günü onla=günü
=kıyamet
rın yaptıkları işleri tartı=bir terazi
ya almayız,
kendilerine
değer vermeyiz.
İşte onların
=işte bu
=onların cezası
cezası cehennemdir.
=cehennemdir
=sebebiyle
Bu ceza onların inkârcı
=inkârları
tutumları=ve edinmeleri
nın, ayetlerimi ve pey=ayetlerimi
gamberimi
alaya alma=ve elçilerimi
=eğlence larının karşılığıdır.
İman edip
=şüphesiz
..
=iman eden
iyi ameller
işleyenlere
=ve yapanlar
gelince onlar, Firdevs
=iyi işler
cennetlerin..
=onlar için vardır
de ağırlanacaklardır.
=cennetleri
=Firdevs
..

..

..

ت
َربِ ِه ْم
ِ بِآيَا
َو ِلقَائِ ِه
َ فَ َح ِب
ْ ط
ت
أ َ ْع َمالُ ُه ْم
فَ ََل نُ ِقي ُم
لَ ُه ْم
يَ ْو َم
ْال ِقيَا َم ِة
َو ْزنًا
..

..

..

..

..

..
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18.
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18.
107

ٰذَ ِل َك
َج َهنَّ ُم
َكفَ ُروا
َوات َّ َخذُوا
آ َيا ِتي
س ِلي
ُ َو ُر
,,

َجزَ ا ُؤ ُه ْم
بِ َما

,,

,,

,,

ُه ُز ًوا

,,

إِ َّن
الَّذِينَ آ َمنُوا
ع ِملُوا
َ َو
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال
ْ َكان
َت لَ ُه ْم
َُجنَّات
ْال ِف ْردَ ْو ِس
=نُ ُز ًلkonak olarak
..

..

..

..

..

..

..

18.
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Orada sonsuza dek
kalacaklar,
başka bir
yere taşınmak istemeyeceklerdir.
De ki;
=de ki
=şayet
=olsa
«Rabb´imin
sözlerini
=deniz
=mürekkep
yazmak
için, deniz=sözleri(ni yazmak) için
ler mürek=Rabbimin
=tükenir
kep olsa da
onlara bir o
=deniz
=önce
kadarını
daha kat.. =tükenmeden
=sözleri sak,
Rabb´imin
=Rabbimin
=şayet
sözleri bitmeden ön=getirsek bile
ce denizler
biterdi.»
=bir o kadarını daha

َ=خَا ِلدِينsürekli kalacaklardır
= ِفي َهاorada َ َي ْبغُون,,= َلhiç istemezler
ع ْن َها
َ =oradan = ِح َو ًلayrılmak
,,

,,

,,

18.
109

قُ ْل
لَ ْو
ََكان
ْال َب ْح ُر
ِمدَادًا
ت
ِ ِل َك ِل َما
َربِي
َلَنَ ِفد
ْال َب ْح ُر
قَ ْب َل
َُك ِل َمات
َأ َ ْن ت َ ْنفَد
َربِي
َولَ ْو
ِجئْنَا
ِب ِمثْ ِل ِه
= َمدَدًاyardım için
..
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18.
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=قُ ْلde ki = ِإنَّ َماşüphesiz =أَنَاben de
=بَشَرbir insanım = ِمثْلُ ُك ْمsizin gibi
=يُو َح ٰىvahyolunuyor ي
َّ َ= ِإلbana
=أَنَّ َماşüphesiz = ِإ ٰلَ ُه ُك ْمTanrınızın
=إِ ٰلَهTanrı olduğu احد
ِ = َوbir tek
=فَ َم ْنkim يَ ْر ُجو,, َ= َكانarzu ediyorsa
= ِلقَا َءkavuşmayı = َر ِب ِهRabbine
=فَ ْل َي ْع َم ْلyapsın ع َم ًَل
َ =iş
صا ِل ًحا
َ =iyi
يُ ْش ِر ْك,,= َو َلve ortak etmesin
(= ِب ِع َبادَ ِةyaptığı) ibadete = َر ِب ِهRabbine
=أ َ َحدًاhiç kimseyi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

De ki; «Ben
de tıpkı sizin gibi bir
insanım,
yanız bana
vahiy yolu
ile ilahınızın
tek Allah olduğu bildiriliyor. Buna
göre kim
açık alınla
Rabb´inin
huzuruna
çıkmayı istiyorsa, iyi
ameller işlesin ve kulluk görevlerinde hiç
kimseyi
Rabb´ine
ortak koşmasın.»

edinebileceklerini mi sandılar? Hiç
şüphe edilmesin ki Biz
cehennemi
hakkı inkar
edenler için
bir konak yeri
olarak hazırlamışızdır.
De ki: Size,
yapıp ettiklerinde en büyük kayba
uğrayan kimseleri haber
vereyim mi?
Bunlar, güzel
işler yaptıklarını zannettikleri halde,
dünya hayatının peşinde
tüm çaba ve
koşuşturmaları eğri ve
çarpık olan
kimseler(dir):

İbn Kesir

cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık.

De ki: Size amel
bakımından en
çok kayıpta bulunanları
haber vereyim mi?
Onlar ki;
güzel iş
yaptıklarını sandıkları
halde
dünya
hayatındaki çalışmaları
boşa gitmiştir.

Rablerinin
mesajlarını
ve O'nun huzuruna çıkarılacakları
gerçeğini inkar yolunu
seçen kimseler işte böyleleridir. Bunun
içindir ki,
böylelerinin
bütün yapıp
ettikleri boşa
gitmektedir:
Çünkü Kıyamet Günü
onlara hiç
değer vermeyeceğiz.
Hakkı inkar
etmeleri, Benim mesajlarımı ve elçilerimi alaya
almaları yüzünden, işte
böylelerinin
cezası cehennem olacaktır.

İşte onlar,
Rabblarının ayetlerini ve
O´na kavuşmayı
inkar
edenlerdir. Bunun için
yaptıkları
boşa gitmiştir. Kıyamet
günü Biz,
onlara
değer
vermeyeceğiz.

De ki: Ben
de sizin gibi
ölümlü bir insanım. Tanrınızın bir
Tek Tanrı olduğu vahyolundu bana.
Öyleyse, artık her kim
Rabbine kavuşmayı
umuyorsa,
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koysun ve
Rabbine özgü kullukta
hiç kimseyi,
hiçbir şeyi
(O'na) ortak
koşmasın!

De ki:
Ben de
ancak sizin gibi
bir beşerim. Yalnız bana
tanrınızın
tek bir
tanrı olduğu
vahyediliyor. Artık
kim,
Rabbına
kavuşmayı arzu
ediyorsa
salih bir
amel işlesin. Ve
Rabbına
ibadette
hiç kimseyi ortak
koşmasın.

İşte onların cezası; inkar
edip peygamberlerimi ve
ayetlerimi
alaya almalarına
karşılık,
cehennemdir.
(Ama) imana Muhakerişip dürüst kak ki
ve erdemli iman edip
davranışlar salih
ortaya koamel işleyanlara ge- yenlerin
lince; onları konakları,
konak yeri Firdevs
olarak cen- cennetlenetin hasridir.
bahçeleri
beklemektedir:
Böyleleri
Orada
orada son- temmelli
suza kadar kalırlar ve
kalacak (ve) hiç ayrıloradan hiç mak isayrılmak is- temezler.
temeyecekler.
De ki: Rab- De ki:
bimin sözle- Rabbımın
ri(ni yazmak) sözlerini
için denizler yazmak
mürekkep ol- için desa ayrıca
nizler müdeniz üstüne rekkep
deniz katsak olsa ve
yine de Rab- bir o kabimin sözleri darını da
bitmeden
katsak;
denizler tü- daha
kenirdi.
Rabbımın
sözleri
tükenmeden denizler tükenirdi.
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=كهيعصKaf ha ya ’ayn sad

Kâf, ha, ya, Kaf-Ha-Yaayn, sad
'Ayn-Sad.

Kaf, Ha,
Ya, Ayn,
Sad.

= ِذ ْك ُرbu ,anışıdır ت
ِ = َر ْح َمrahmetini
= َر ِب َكRabbinin ُع ْبدَه
َ =kulu
=زَ َك ِريَّاZekeriyya’ya

Bu ayetlerde Rabbinin, kulu
Zekeriyya´ya yönelik rahmeti
anlatılıyor.
Hani O,
Rabbine
içinden yalvarmış.

Kulu Zekeriya'ya Rabbinin bahşettiği
rahmeti dile
getiren bir
anma(dır),
bu:
Hani o, ta
içinden Rabbine seslenerek

Rabbının,
kulu Zekeriyya´ya
rahmetinin zikri.

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
= ِإنِيşüphesiz ben َ= َوهَنgevşedi
ْ = ْال َعkemik = ِمنِيbende
ظ ُم
= َوا ْشت َ َع َلve tutuştu س
َّ =baş
ُ ْالرأ
ش ْيبًا
َ =ihtiyarlık aleviyle
أ َ ُك ْن,,= َولَ ْمve olmadım
عا ِئ َك
ِ = َرRabbim
َ ُ = ِبدsana dua ile ب
ش ِقيًّا
َ =bahtsız

Ve demişti
ki; «Ey
Rabbim,
kemiklerim
yıprandı,
yaşlılık alevi
başımı sardı. Şimdiye
kadar sana
dua edip de
bedbaht olduğum hiç
olmadı.»

şöyle demişti: Ey Rabbim! Doğrusu, artık kemiklerim
gevşedi, saçlarım ağardı.
Ama şimdiye
kadar, ey
Rabbim, Sana yönelttiğim duada
cevapsız bırakıldığım hiç
olmadı.

= َو ِإنِيdoğrusu ben ُ= ِخ ْفتkorktum
ي
َ = ْال َم َوا ِلyerime geçecek yakınlarımdan
 َو َرائِي..= ِم ْنarkamdan
 ْام َرأَتِي..ت
ِ َ= َو َكانkarım da
عا ِق ًرا
َ =kısırdır
 ِلي.. ْ(=فَ َهبNe olur) bana lütfet
لَد ُ ْن َك..= ِم ْنkatından
= َو ِليًّاyerime geçecek bir veli(aht)

Benden
sonra yerime geçecek
yakınlarımdan yana
endişeliyim.
Eşim de çocuktan kesilmiştir.
Bana kendi
katından bir
oğul bağışla.»

Ve gerçek şu
ki, ben göçüp
gittikten sonra yakınlarım(ın yapacakların)dan
kaygı duyuyorum; çünkü karım
baştan beri
kısırdı. Öyleyse, bana
katından,
benim yerimi
alacak bir
yardımcı
bahşet

=يَ ِرثُنِيki bana mirasçı olsun
ُ = َويَ ِرve mirasçı olsun
ث
وب
َ ُ َي ْعق,,آ ِل,,= ِم ْنve Yakub oğullarına
ُاجعَ ْله
ْ = َوonu yap ب
ِ = َرRabbim
ضيًّا
ِ = َرrazı olduklarından

Bu oğul,
benim ve
Yakuboğullarının mirasını sürdürsün. Ya
Rabbi, onu
sevimli bir
insan yap..

ki bana ve
Yakub'un
Evi'ne mirasçı olsun; ve
Sen ey Rabbim, o'nu
hoşnut olacağın (bir ahlak)la donat!

Ve demişti ki:
Rabbım;
gerçekten
kemiklerim yıprandı, baş
yaşlılık
alevi ile
tutuştu.
Rabbım;
şimdiye
kadar sana yalvarmakla
bir şeyden mahrum olmadım.
Doğrusu
ben; kendimden
sonra yerime geçecek yakınlarımın
iyi hareket etmeyeceklerinden
korkuyorum. Karım da kısırdır.
Bana katından bir
oğul bağışla.
Ki bana
ve Yakuboğullarına mirasçı olsun.
Rabbım;
onu razı
olunan
kıl.

Allah dedi
زَ َك ِريَّا..=يَاEy Zekeriyya
ki; «Ya Zekeriyya, sa= ِإنَّاşüphesiz biz
na Yahya
adında bir
=نُ َب ِش ُر َكsana müjdeleriz
oğul müjde= ِبغُ ََلمbir oğul ُ =ا ْس ُمهadı
liyoruz. Bu
adı daha
=يَ ْحيَ ٰىYahya’dır ن َْجعَ ْل..=لَ ْمyapmadık önce hiç
kimseye
ُ=لَهona hiç kimseyi
vermemiştik.»
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce س ِميًّا
َ =adaş

(Bunun üzerine melekler
o'na seslendiler:) Ey Zekeriya, ismi
Yahya olan
bir oğul müjdeliyoruz sana. (Ve Allah
şöyle buyuruyor:) 'Daha
önce hiç
kimseye bu
ismi vermemiştik.
(Zekeriya:)
Ey Rabbim!
dedi, Karım
kısır olduğu
halde ve ben
de yaşlanarak bütünüyle güçsüz bir
duruma
düşmüşken,
benim nasıl
oğlum olabilir
ki?

Ey Zekeriyya; sana Yahya
adında bir
oğlan
müjdeliyoruz.
Daha önce bu adı
hiç kimseye
vermedik.

Allah dedi
ki; «Rabbin
buyurdu ki,
bu iş O´nun
için kolaydır, vaktiyle
ben seni
hiçbir şey
değilken
yoktan varetmiştim.»

(Melek:)
Orası öyle,
(ama), dedi,
Rabbin diyor
ki: 'Bu Benim
için kolaydır,
tıpkı daha
önce seni
yoktan var
ettiğim gibi.

Öyledir.
Rabbım
buyurdu
ki: Bu,
bana çok
kolaydır.
Daha önce sen
yokken
seni de
yaratmıştım.

Zekeriyya,
«Ya Rabbi,
bunun için
bana bir belirti göster»
dedi. Allah,
ona «Bunun
belirtisi,
hiçbir organik rahatsızlığının sonucu olmaksızın üç
gün, üç gece hiç kimse ile konuşamamandır, bu süre
içinde dilinin
dönmemesidir» dedi.

(Zekeriya:)
Rabbim, öyleyse, bana
bir işaret tayin et! diye
niyaz etti.
(Melek:) Senin işaretin,
tam (üç gün)
üç gece insanlarla konuşmaman
olacak dedi.

Öyleyse
Rabbım
bana bir
nişan ver,
dedi. Senin nişanın; birbiri
ardı sıra
üç gece
insanlarla
konuşmamandır, buyurdu.

..

..

..

..

,,

= ِإ ْذhani =نَادَ ٰىyalvarmıştı
ُ= َربَّهRabbine =نِدَا ًءbir seslenişle
= َخ ِفيًّاgizli
..
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=قَا َلdedi ki ب
ِ = َرRabbim
ُ يَ ُك,,=أَنَّ ٰىnasıl olur? = ِليbenim
ون
ُ =oğlum
غ ََلم
 ْام َرأَتِي,,ت
ِ َ= َو َكانkarım da
عاقِ ًرا
َ =kısırdır = َوقَ ْدve gerçekten
ُ=بَلَ ْغتben ulaştım
 ْال ِك َب ِر,, َ= ِمنihtiyarlığın
= ِعتِيًّاson sınırına
,,

,,

,,

,,

,,

Zekeriyya
dedi ki;
«Benim nasıl oğlum
olabilir.
Eşim çocuktan kesildi,
ben ise ileri
derecede
yaşlandım.»

,,

,,

19.
9

İbn Kesir

Rabbım;
karım kısır ve ben
de son
derece
kocamışken nasıl
oğlum
olur ki?
dedi.

,,

=قَا َلdedi ki = َك ٰذَ ِل َكöyledir
=قَا َلve dedi = َرب َُّكama Rabbin
= ُه َوO ي
َ =bana =ه َِينkolaydır
َّ َعل
= َوقَ ْدgerçekten
= َخلَ ْقت ُ َكseni de yaratmıştım
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
ُت َك..= َولَ ْمsen de değilken
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey
..

Hani o;
Rabbına
içinden
yalvarmıştı.

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
 ِلي,,اجعَ ْل
ْ =(öyle ise) bana ver
ً=آيَةbir işaret =قَا َلdedi
=آ َيت ُ َكsenin işaretin
ت ُ َك ِل َم,,=أ َ َّلkonuşamamandır
َ =ث َ ََلtam üç
اس
َ َّ=النinsanlarla ث
=لَيَالgece
س ِويًّا
َ =sapasağlam olduğun halde
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَخ ََر َجçıkıp علَ ٰى
َ =karşısına
=قَ ْو ِم ِهkavminin
ب
ِ  ْال ِم ْح َرا.. َ= ِمنmabedden
=فَأ َ ْو َح ٰىişaret etti = ِإلَ ْي ِه ْمonlara
س ِب ُحوا
َ ..=أ َ ْنtesbih edin diye
ً =بُ ْك َرةsabah ع ِشيًّا
َ = َوakşam

Bunun üzerine (Zekeriya)
mabedden
kavminin
karşısına çıktı ve onlara
Sabah akşam (Rabbinizin) sınırsız
kudret ve yüceliğini anın!
diye işaret
etti.

Bunun
üzerine
ma´bedd
en çıkıp
kavmine:
Sabah
akşam Allah´ı tesbih edin,
diye işaret etti.

(Ve çocuk
doğup büyüdüğünde
o'na:) Ey
Yahya! İlahi
mesaja sımsıkı sarıl! (diye öğüt verdi). Çünkü o
daha küçük
bir oğlanken
Biz o'na doğru ve kuşatıcı
düşünme yeteneği vermiştik,
ve katımızdan bir ruh
inceliği ve
arınmışlık...
Öyle ki, Bize
karşı o (her
zaman) bilinç
ve duyarlık
içinde idi;

Ey Yahya, Kitab´a
kuvvetle
sarıl. Daha çocuk
iken ona
hikmet
verdik.

ve ana babasına karşı
saygı ve gözetme tavrı
içinde; asla
zorba ya da
dik başlı biri
değildi.

Anasına
ve babasına karşı
iyi davranırdı. Baş
kaldıran
bir zorba
değildi.
Selam olsun ona,
doğduğu
günde,
öleceği
günde ve
dirileceği
günde.

= َوا ْذ ُك ْرan= ب
ِ  ْال ِكتَا,,=فِيKitapta
= َم ْر َي َمMeryem’i de = ِإ ِذbir zaman
ْ َ=ا ْنتَبَذo ayrılıp çekilmişti
ت
أ َ ْه ِل َها,,= ِم ْنailesinden = َم َكانًاbir yere
=ش َْرقِيًّاdoğu yönünde

Bunun içindir
ki, doğduğu
gün de, öldüğü gün de,
(Allah'ın) selamı o'nun
üzerindeydi;
ve diri olarak
kaldırılacağı
gün de (yine
o'nun) üzerine olacaktır.
Ve bu ilahi
mesajda
Meryem'i de
an. Hani, o
ailesinden
ayrılıp doğu
yönünde bir
yere çekilmişti;

ْ َفَات َّ َخذ
ت
ِم ْن د ُونِ ِه ْم
ِح َجابًا
س ْلنَا
َ فَأ َ ْر
ُرو َحنَا
فَت َ َمث َّ َل لَ َها
َبش ًَرا

kendini onlardan uzak
tutuyordu; bu
durumdayken kendisine vahiy meleğimizi gönderdik; (bu
melek) ona
eli yüzü düzgün bir beşer
kılığında göründü.

..

..

..

19.
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..

 َي ْح َي ٰى,,= َياEy Yahya = ُخ ِذtut
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı = ِبقُ َّوةkuvvetle
ُ= َوآت َ ْينَاهve ona verdik = ْال ُح ْك َمhikmet
ص ِبيًّا
َ =çocuk iken
,,

,,

,,

,,

,,

19.
13

Bunun üzerine Zekeriyya mihrapta yüzünü soydaşlarına dönerek sabahları ve akşamları Allah´ı her tür
noksanlıktan tenzih
etmelerini
işaret etti.
Allah, ona
«Ey Yahya,
tüm gücünle
kitab´a
(Tevrat´a)
sarıl» dedi.
Ona daha
çocukken
bilgelik verdik.

= َو َحنَانًاbir rahmet (verdik)
لَدُنَّا..= ِم ْنkatımızdan
ً = َوزَ َكاةve temizlik
َ= َو َكانbir kimse oldu =ت َ ِقيًّاsakınan
..

Yine ona tarafımızdan
sevecenlik
ve kalp temizliği bağışladık. O
kötülüklerden sakınan
bir kimse
idi.
Yine ona
=iyilik ediciydi
ana babasına bağlılık
=ana babasına
duygusu
,,
=değildi
=baş kaldıran aşıladık. O
dik kafalı,
=bir zorba
serkeş ve
huysuz biri
değildi.
Doğduğu
=selam olsun!
=ona
gün, öleceği
gün ve tek=gün
=doğduğu
rar diriltileceği gün
=ve gün
=öleceği
ona selâm
=ve gün
=kaldırılacağı
olsun.
..

..

..

..
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19.
15

..

َو َب ًّرا
ِب َوا ِلدَ ْي ِه
َولَ ْم َي ُك ْن
صيًّا
ِ ع
َ
,,

,,

,,

َّارا
ً َجب

,,

,,

س ََلم
علَ ْي ِه
َ
َ َو
يَ ْو َم
َُو ِلد
َُي ُموت
َو َي ْو َم
ُ يُ ْب َع
َو َي ْو َم
ث
= َحيًّاdiri olarak
..

..

..

..

..

19.
16

,,

Bu Kitap´ta
Meryem
hakkında
anlattıklarımızı da hatırla. Hani
O, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir
yere çekilmişti.
Komşuları
=çekmişti
ile arasına
bir perde
..
=onlarla kendisi arasına
germişti. Bu
sırada ona
=bir perde
ruhumuzu
=biz de gönderdik
=ona (Cebrail´i)
gönderdik.
=ruhumuzu (Cebrail’i)
O, ona
normal bir
..
=ona göründü
erkek kılığında gö=bir insan şeklinde
=düzgün
rünmüştü.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..
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19

ْ قَا َل
ت
إِنِي
الر ْح ٰ َم ِن
َّ ِب
ِم ْن َك
ت ت َ ِقيًّا
َ ُك ْن

ِإلَ ْي َها

..

..

..

..

,,

س ِويًّا
َ

..

,,

,,

,,

ِإ ْن

..

..

..

19.
20

,,

ُ عوذ
ُ َأ

,,

قَا َل
ِإنَّ َما
سو ُل
ُ أَنَا َر
َربِ ِك
َب
َ ِْلَه
ُ
غ ََل ًما
زَ ِكيًّا
..

..

لَ ِك

..

..

ْ َقَال
ُ أَنَّ ٰى يَ ُك
ت
ون
ُ
ِلي
غ ََلم
س ْسنِي
َ َولَ ْم َي ْم
َُولَ ْم أَك
بَشَر
بَ ِغيًّا
,,

,,

,,

,,

19.
21

قَا َل
َرب ُِّك
..

Katımızdan bir
kalb yumuşaklığı
ile safiyet
verdik. O,
takva sahibi biri
idi.

Kitab´da
Meryem´i
de an.
Hani o,
ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir
yere çekilmişti.

Onlardan
gizlenmek için
de bir
perde
germişti.
Derken,
Biz de
ona ruhumuzu
göndermiştik de
tam bir
insan olarak görünmüştü
ona.
Meryem,
(Meryem onu Rah=(Meryem) dedi ki
O´na «Ben görünce:)
man´a sısenden
Senden,
O
ğınırım
=şüphesiz ben
=sığınırım
«Rahman» kuşatıcı
senden,
olan
Allah´a
rahmet
ve
dedi.
=Rahman’a (çok esirgeyene)
sığınırım. esirgeme
Eğer tak=senden
=eğer
Eğer kötü- Sahibi'ne sı- va sahibi
lük yapmak- ğınırım! dedi, isen.
,,
=korkuyorsan
tan sakınan Eğer O'na
biri isen ba- karşı sorumna dokun- luluk bilinci
ma!» dedi. taşıyorsan
(bana yaklaşma)!
Cebrail dedi (Melek:) Ben O da:
=dedi ki
=ben
ki; «Gerçek- yalnızca
Ben,
ten
ben,
Rabbinin
bir
Rabbının
.. =sadece elçisiyim
sana temiz elçisiyim de- sana terbir oğlan
di, (O Rab temiz bir
=Rabbinin
vermek için ki:) sana ter- oğul ver=hediye edeyim diye
=sana sırf Rabbi- temiz bir oğul mek için
nin ginder- armağan
gönderdi=bir erkek çocuğu
diği elçiyim» edeceğim
ği bir el(diyor).
çiden
=tertemiz
başka bir
şey değilim, dedi.
Meryem,
(Meryem:) Meryem:
=dedi
,,
=nasıl olur
Cebrail´e Bana daha Benim
«Benim na- hiçbir erkek nasıl bir
=benim
=oğlum
sıl oğlum dokunmaoğlum
olabilir?
mışken, nasıl olabilir ki;
,,
=bana dokunmadı
Bana hiç
bir oğlum
bana hiç
=bir insan
,,
=ve ben değilim erkek eli
olabilir? Üs- bir beşer
değmiş de- telik ben if- dokun=iffetsiz
ğildir, hiç
fetsiz bir ka- mamıştır.
gayri meşru dın da deği- Ve ben,
ilişkim de lim dedi.
kötü kaolmadı»
dın da
dedi.
değilim,
dedi.
Cebrail dedi (Melek:) Bu Bu böyle=dedi
=öyledir
=dedi
ki; «Allah doğru dedi, dir, zira
,söyle diyor: (Ancak)
Rabbın;
=Rabbin
=O
=bana
Bu iş benim Rabbin diyor bu, Bana
için kolay- ki: 'Bu Benim kolaydır,
..

19.
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İbn Kesir

َك ٰذَ ِل ِك
ُه َو

,,

قَا َل
ي
َ
َّ َعل

,,
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=ه َِينkolaydır
ُ= َو ِلن َْج َعلَهonu kılmak için
ً=آيَةbir mucize اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ً= َو َر ْح َمةve bir rahmet = ِمنَّاbizden
َ= َو َكانve olup =أ َ ْم ًراiş
ضيًّا
ِ = َم ْقkarara bağlanarak

dır. Bu olayı
insanlara
gücümüzü
kanıtlayan
bir mucize
ve oğlunu
da onlara
rahmet
kaynağı olarak sunmak
istiyoruz. Bu
olay kesinleşmiş bir
hükümdür.´´

ُ=فَ َح َملَتْهona gebe kaldı
ْ َ=فَا ْنتَبَذçekildi = ِب ِهonunla
ت
= َم َكانًاbir yere صيًّا
ِ َ=قuzak

= َو ُه ِزيsilkele = ِإ َلي ِْكsana doğru
ِ= ِب ِج ْذعdalını =النَّ ْخلَ ِةhurma
ْ ِساق
ط
َ =üzerine
َ ُ =تdökülsün علَي ِْك
َ = ُرolgun hurma = َج ِنيًّاtaze
طبًا

Böylece
Meryem,
oğluna gebe kaldı. Bu
döneminde
gözlerden
uzak bir köşeye çekildi.
Bir süre
sonra doğum sancıları tutunca
bir hurma
ağacının altına sığınmak zorunda kaldı ve
«Keşke,
daha önce
ölmüş ve
hafızalardan silinmiş
olsaydım»
dedi.
Bu arada,
ayakları altından şöyle
bir ses duydu; «Sakın
üzülme,
Rabb´in senin için
ayaklarının
altından
akan bir dere açtı.»
Hurmanın
dalını silkele de üzerine olgun ve
taze hurmalar dökülsün.

=فَ ُك ِليye = َوا ْش َربِيiç
= َوقَ ِريaydın olsun ع ْينًا
َ =gözün
=فَإ ِ َّماeğer =ت َ َر ِي َّنgörürsen
 ْالبَش َِر,, َ= ِمنinsanlardan =أ َ َحدًاbirini
=فَقُو ِليde ki = ِإنِيşüphesiz ben
ُ=نَذَ ْرتadadım
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman için ص ْو ًما
َ =oruç
أ ُ َك ِل َم,,=فَلَ ْنkonuşmayacağım
= ْاليَ ْو َمbugün = ِإ ْن ِسيًّاhiçbir insanla

Ye, iç, gönlün rahat olsun. Eğer
birini görecek olursan
´Ben Rahman olan
Allah´a konuşmama
orucu adadım, bu
yüzden bugün hiç
kimse ile
konuşmayacağım´
de.

..

..

..

..

..

..

..
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,,

,,

,,

,,
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=فَأ َ َجا َءهَاonu getirdi
َاض
ُ = ْال َمخdoğum sancısı
ِ ِج ْذع..= ِإلَ ٰىdalı(nın altı)na
ْ َ=قَالdedi
=النَّ ْخلَ ِةbir hurma ت
ُّ = ِمölseydim
لَ ْيتَنِي..=يَاkeşke ت
 ٰ َهذَا..=قَ ْب َلbundan önce
نَ ْسيًا.. ُ= َو ُك ْنتve unutulsaydım
= َم ْن ِسيًّاunutulanlar gibi
..

..

..

..

..

..

..

..
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24

=فَنَادَاهَاona şöyle seslendi
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltından
ت َ ْحزَ ِني,,=أ َ َّلüzülme ْ=قَدgerçekten
= َج َع َلvar etti = َرب ُِّكRabbin
=ت َ ْحت َ ِكalt tarafında س ِريًّا
َ =bir su arkı
,,

,,

,,

,,

,,

19.
25

,,

..

,,

..

..

19.
26

,,

,,

,,

,,

,,

19.
27

19.
28

ْ َ فَأَت
ت ِب ِه
ُت َ ْح ِملُه
يَا َم ْريَ ُم
ت
ِ ِْجئ
فَ ِريًّا
..

için kolay; ve
(böyle olduğu için de,
senin bir oğlun olacak)
ve Biz o'nu
insanlar için
katımızdan
bir sembol ve
aydınlatıcı bir
bağış kılacağız! Ve bu
(Allah tarafından) önceden hükme bağlanmış bir şeydi:
bunun için
de, (Meryem)
o'na gebe
kaldı ve
o'nunla birlikte uzak bir
yere çekildi.

onu insanlar
için bir
ayet ve
katımızdan bir
rahmet
kılacağız,
buyuruyor, dedi.
Ve iş,
olup bitti.

Ve doğum
sancısı onu
bir hurma
ağacının
gövdesine
sürükledi(ği
zaman):
Keşke bu durum başıma
gelmeden
önce ölseydim de unutulup giden
biri olsaydım!
diye yakındı.

Doğum
sancısı
onu bir
hurma
dalına sürükledi.
Keşki,
dedi;
bundan
evvel
öleydim
de unutulup gideydim.

Bunun üzerine, hurma
ağacının alt
yanından (bir
ses) ona
şöyle seslendi: Üzülme! Rabbin
senin alt yanında ufak
bir dere akıttı;
Şimdi hurmanın gövdesini kendine doğru silkele, taze
hurma dökülsün.

Altından
ona şu
nida geldi: Üzülme sakın,
Rabbın
senin
ayağının
altında bir
ırmak
akıttı.

Sonra da ye,
iç: gözün aydın olsun! Ve
eğer insanlardan birini
görürsen ona
de ki: Ben O
sınırsız rahmet Sahibi
için, (bir süre) konuşmaktan kaçınmaya ahdettim; bu
yüzden bugün insanlardan kimseyle konuşmayacağım.
Bebeğini
Ve bir süre
..
=onu getirdi
=kavmine
kucağına sonra, çocualıp yakınla- ğuyla bera=taşıyarak
=dediler
rının yanına ber, kavmine
döndü. Ey
.. =Ey Meryem
=gerçekten gelince
kendisine Meryem! dedediler ki; diler, Sen,
=sen yaptın
=bir iş
Ey Meryem, gerçekten,
=tuhaf, korkunç
sen çok
tuhaf bir iş
utandırıcı yaptın!
bir suç işledin.
Ey HaEy Harun'un
=ey
=kız kardeşi
run´un kız kız kardeşi!
kardeşi, se- Senin baban
=Harun’un
,, =değildi
nin ne ba- kötü bir
ban kötü bir adam değildi;
=baban
=bir adam
adamdı ve ne de annen
=kötü
,,
=değildi
ne de an- iffetsiz bir
nen iffetsiz kadındı!
=annen de
=iffetsiz
bir kadındı.
,,

قَ ْو َم َها
قَالُوا
لَقَ ْد
ش ْيئًا
َ

..

..

..

..

..

ت يَا
َ أ ُ ْخ
ََارون
ََما َكان
ُ ه
َ ْام َرأ
ُوك
ِ أَب
ْ َو َما َكان
س ْوء
َت
َ
أ ُ ُّم ِك
َب ِغيًّا
,,

,,

,,

,,

19.
29

ْ َار
ت
َ (=فَأَشçocuğu) gösterdi
=إِلَ ْي ِهonlara =قَالُواdediler ki
ْف
َ = َكيnasıl =نُ َك ِل ُمkonuşuruz
َ َكان..= َم ْنolan  ْال َم ْه ِد..= ِفيbeşikte
صبِيًّا
َ =çocukla

Bunun üzerine (Meryem)
çocuğa işaret
etti. Daha
beşikteki bir
çocukla biz
nasıl konuşabiliriz ki!
diye çıkıştılar.

قَا َل
ُع ْبد
َ
ي
َ ِآتَان
َو َجعَلَنِي

(Fakat çocuk:) Bakın,
dedi, Allah'ın
kuluyum ben.
O bana ilahi
mesaj bahşetti ve beni
peygamber
yaptı,

..

Bunun üzerine Meryem, eli ile
oğlunu göstererek
onunla konuşmalarını
önerdi. Onlar da «Biz
beşikteki
çocukla nasıl konuşabiliriz?» dediler.
O sırada
=(Çocuk) dedi
=şüphesiz ben
beşikteki
çocuk dile
=kuluyum
=Allah’ın
gelerek dedi
ki; «Ben Al=bana verdi
=Kitabı
lah´ın kulu=beni yaptı
=peygamber yum. O bana kitap vererek beni
peygamber
yaptı.»
Nerede
=beni kıldı
=bereketli
olursam
olayım, beni
=nerede
.. =olursam
insanlara
yararlı kıldı.
=ve bana emretti
Bana sağ
=namaz kılmayı
oldukça
..

..

19.
30

19.
31

,,

إِنِي

,,

ِاّٰلل
َّ

,,

,,

اب
َ َ ْال ِكت
نَ ِبيًّا

َو َج َعلَ ِني
ار ًكا
َ ُم َب
َُما ُك ْنت
َأَيْن
صانِي
َ َوأ َ ْو
ِص ََلة
َّ ِبال
..

..

..

..

..

,,

İbn Kesir

ve nerede
bulunursam
bulunayım
beni kutlu ve
erdemli kıldı;
yaşadığım
sürece bana

Nihayet
ona gebe
kaldı ve
bu sebeple uzak
bir yere
çekildi.

Hurma
dalını
kendine
doğru silkele; üstüne taze
hurma
dökülsün.
Ye, iç,
gözün
aydın olsun. İnsanlardan
birini görecek
olursan;
ben
Rahman´
a oruç
adadım.
Onun için
bugün hiç
bir kimseyle konuşmayacağım,
de.
Derken
çocuğu
alıp kavmine getirdi. Ey
Meryem;
andolsun
ki utanılacak bir
şey yaptın, dediler.
Ey Harun´un
kızkardeşi; baban
kötü birisi
değildi,
annen de
iffetsiz
değildi,
dediler.
Bunun
üzerine o,
çocuğu
gösterdi:
Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz?
dediler.

Çocuk
dedi ki:
Şüphesiz
ben Allah´ın kuluyum.
Bana kitabı verdi
ve beni
peygamber yaptı.
Nerede
olursam
olayım,
beni mübarek kıldı ve yaşadığım
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َّ = َوzekat vermeyi
ِالز َكاة
ُد ُْمت..= َماolduğum sürece = َحيًّاsağ

namaz kılmamı ve
zekatı emretti.

salatı, arınmak için
vermeyi emretti;

= َو َب ًّراiyilik eder (kıldı)
=بِ َوا ِلدَتِيanneme
يَ ْجعَ ْل ِني,,= َولَ ْمbeni yapmadı
َّارا
َ =baş kaldıran
ً = َجبbir zorba ش ِقيًّا

Beni anama
düşkün bir
evlat olarak
yarattı; dik
kafalı ve kötülük düşkünü biri
olmaktan
uzak tuttu.
Doğduğum
gün, öleceğim gün ve
tekrar diriltileceğim gün
Allah´ın
rahmeti ve
bağışı benimle birliktedir.

ve anamı
saygıyla gözetmemi; ve
beni merhametten yoksun bir zorba
kılmadı.

..

..

19.
32

,,

,,

,,

,,

,,

19.
33

,,

س ََل ُم
َّ = َوالesenlik verilmiştir
ي
َ =bana = َي ْو َمgün
َّ َعل
ُ= ُو ِلدْتdoğduğum = َو َي ْو َمve gün
ُ=أ َ ُموتöleceğim = َويَ ْو َمve gün
ُ =أ ُ ْب َعkaldırılacağım = َحيًّاdiri olarak
ث
..

..

..

..

..

19.
34

= ٰذَ ِل َكişte سى
َ = ِعيÎsa =اب ُْنoğlu
= َم ْريَ َمMeryem
 ْال َح ِقالَّذِيالَّذِي,,=قَ ْو َلgerçek söz
=فِي ِهhakkında
َ=يَ ْمت َ ُرونşüphe edip ayrılığa düştükleri
,,

,,

,,

19.
35

,,

,,

ِ َّ ِ =Allah’a
َ َكان..= َماyakışmaz ّٰلل
َيَت َّ ِخذ..=أ َ ْنedinmek  َولَد..= ِم ْنçocuk
ُس ْب َحانَه
ُ =O’nun şanı yücedir
ض ٰى
َ َق..= ِإذَاhükmettiğinde =أ َ ْم ًراbir işi
=فَإِنَّ َماsadece = َيقُو ُلder ُ =لَهona
ُ (=فَيَ ُكo da) olur
= ُك ْنol ون

Allah´a oğul
edinmek
yakışmaz.
O böyle bir
şeyden münezzehtir. O
bir iş hakkında kesin
hüküm verince o işe
sadece «ol»
der, o da
hemen oluverir.

= َو ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= َر ِبيbenim Rabbim
= َو َربُّ ُك ْمve sizin Rabbinizdir
ُ=فَا ْعبُد ُوهO’na kulluk edin
= ٰ َهذَاişte budur ص َراط
ِ =yol
= ُم ْست َ ِقيمdoğru

Kuşku yok
ki Allah sizin de benim de
Rabb´imizdi
r, öyleyse
sırf O´na
kulluk ediniz. İşte
dosdoğru
yol budur.

ْ َ=فayrılığa düştüler
ف
َ َاختَل
اب
ُ َ= ْاْل َ ْحزhizipler
بَ ْي ِن ِه ْم..= ِم ْنkendi aralarından
=فَ َويْلartık vay haline
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينkâfirlerin
 َم ْش َه ِد..= ِم ْنgörmekten ötürü
=يَ ْومbir günü ع ِظيم
َ =büyük

Çeşitli gruplara ayrılan
insanlar,
aralarında
görüş ayrılığına düştüler. Vaygele kâfirlerin başına!
O «büyük
gün» de
gözleri neler
görecek.

=أَس ِْم ْعne güzel işitirler = ِب ِه ْمonlar
ْص ْر
ِ = َوأَبne güzel görürler =يَ ْو َمgün
=يَأْتُونَنَاbize geldikleri = ٰلَ ِك ِنama
َّ =zalimler = ْاليَ ْو َمbugün
َالظا ِل ُمون
= ِفيiçindedirler ض ََلل
َ =sapıklık
= ُم ِبينapaçık

Karşımıza
gelecekleri
gün kulakları ne güzel
işitecek ve
gözleri ne
iyi görecek.
Fakat o zalimler, bugün açık bir
sapıklık
içindedirler.

= َوأ َ ْنذ ِْر ُه ْمonları uyar
=يَ ْو َمgününe (karşı) ِ= ْال َحس َْرةhasret
=إِ ْذo zaman ي
ِ ُ=قhükmedilir
َ ض
= ْاْل َ ْم ُرişe = َو ُه ْمonlar
َ =gaflet
= ِفيiçinde iken غ ْفلَة
= َو ُه ْمve onlar
َيُؤْ ِمنُون..= َلiman etmezlerken

Ey Muhammed,
onları o hayıflanma ve
pişmanlık
günü hakkında uyar.
Hani o gün
onlar halâ
gaflet içinde
yüzerken ve
inanmazlıklarını sürdürürlerken
haklarındaki
hüküm kesinleşiverir.

= ِإنَّاancak biz =ن َْح ُنbiz
ُ =ن َِرvaris oluruz ض
ث
َ = ْاْل َ ْرdünyaya
= َو َم ْنve bulunanlara
علَ ْي َها
َ =onun üzerinde = َوإِلَ ْينَاve bize
َ=ي ُْر َجعُونdöndürülürler

Kuşku yok
ki, yeryüzünün ve oradaki tüm
varlıkların
son mirasçısı biz olacağız, tüm
insanlar bize döndürüleceklerdir.

..

..

..

..

..

19.
36

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

19.
37

..

..

..

..

..

..

..

19.
38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

19.
39

..

..

..

..

..

..

..

19.
40

İşte «gerçek
söz» e göre
Meryemoğlu İsa budur, oysa
insanlar bu
gerçek sözü
kuşku ile
karşılıyorlar.

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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müddetçe
namaz
kılmamı
ve zekat
vermemi
emretti.
Bir de
anneme
iyi davranmamı.
Ve beni
bedbaht
bir zorba
kılmadı.

Bunun içindir
ki, doğduğum gün selam benim
üzerimdeydi;
öleceğim gün
ve hayata
(yeniden)
döndürüleceğim gün
(yine benim
üzerimde
olacaktır)!
Meryem oğlu
İsa hakkında,
üzerinde öylesine derin
bir anlaşmazlığa düştükleri doğru
açıklama işte
budur.

Selam olsun bana;
doğduğum günde, öleceğim
günde ve
diri olarak
kaldırılacağım
günde,
dedi.

Bir oğul
edinmek Allah'a asla
yakıştırılamaz; sınırsız
yüceliğiyle O
böyle bir şeyin üstünde,
ötesindedir.
O bir şeyin
olmasına
hükmettiği
zaman, ona
yalnızca Ol!
der ve o (şey
hemen) oluverir!
Ve (İsa'nın
her zaman
söylediği
gerçek şudur:) Şüphesiz, benim
Rabbim de,
sizin Rabbiniz de Allah'tır; öyleyse (yalnızca)
O'na kulluk
edin: dosdoğru yol
(yalnızca)
budur!
Hal böyleyken (Kitab-ı
Mukaddes'e
bağlı olduklarını iddia
eden) hizipler yine de
aralarında
(İsa'nın doğası hakkında) çekişip
duruyorlar!
Öyleyse, o
büyük Gün
bütün açıklığıyla gelip
çattığı zaman vay hallerine hakkı
inkar edenlerin!
Bizim karşımıza çıkacakları o
Gün, (gerçeği) nasıl da
apaçık işitecek ve görecekler! Ne
var ki, bu zalimler o gün
artık aşikar
bir biçimde
bir kere yoldan çıkmış
bulunacaklar:
bunun içindir
ki, her şeyin
hükme bağlanmış olacağı o onmaz pişmanlıklar Günü('nün gelip
çatması konusunda) onları uyar,
çünkü onlar
hala umursamazlık
gösteriyor ve
(o Gün'ün
geleceğine)
inanmıyorlar.
Oysa, (o Gün
er geç gelip
çatacak ve)
yeryüzü ve
onun üzerinde yaşayanlar geçip gittikten sonra
yalnızca Biz
kalacağız; ve
(o zaman)

Oğul
edinmek
Allah´a
asla yakışmaz.
O münezzehtir.
Bir işin
olmasını
istedi mi,
ona sadece; ol,
der, o da
oluverir.

İşte hakkında
şüpheye
düştükleri
Meryem
oğlu İsa,
hak söze
göre budur.

Şüphesiz
ki Allah;
benim de
Rabbım,
sizin de
Rabbınızdır.
O´na ibadet edin.
İşte dosdoğru yol
budur.

Fırkalar
kendi aralarında ihtilafa düştüler. Vay
o büyük
günü görecek kafirlerin haline.

Bize geldikleri
gün; neler
görüp işitecekler.
Ne var ki
zalimler
bugün
apaçık bir
sapıklık
içindedirler.

Sen, onları hasret
günü ile
korkut. O
gün, onlar
gaflet
içinde
inanmamakta
iken, iş
bitirilmiş
olur.

Şüphe
yok ki bütün yeryüzüne
ve üzerinde bulunanlara
Biz, varis
olacağız
Ve onlar,
Bize dön-
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onların hepsi dürüleBize döne- ceklerdir.
cekler.
19.
41

= َوا ْذ ُك ْرan ب
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’i de ُ= ِإنَّهgerçekten o
َ= َكانidi صدِيقًا
ِ =çok doğru
=نَ ِبيًّاbir peygamber

Bu kitapta bir
de İbrahim'i
an. Gerçek
şu ki, o özü
sözü doğru
biriydi, (yani)
bir nebiydi.

Kitab´da
İbrahim´i
de an.
Muhakkak ki o,
dosdoğru
bir peygamberdi.

إِ ْذ
قَا َل
ِْل َ ِبي ِه
ت
ِ َيَا أَب
ُ ِل َم ت َ ْعبُد
َما
َل يَ ْس َم ُع
ْص ُر
ِ َو َل يُب
َو َل يُ ْغنِي
ع ْن َك
َ =hiçbir
َ =sana ش ْيئًا

Hani o babasına Ey babacığım!
demişti, Ne
işiten, ne gören ve ne de
sana bir yarar sağlayabilen şeylere
niçin tapınıyorsun?

Hani babasına
demişti ki:
Babacığım; işitmeyen,
görmeyen
ve sana
hiç bir
faydası
olmayan
şeylere
niçin tapıyorsun?
Babacığım, doğrusu sana
gelmeyen
bir ilim
bana
gelmiştir.
Öyleyse
bana uy
da, seni
dosdoğru
bir yola
ileteyim.
Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, RahRahman´a
başkaldırmıştır.
Babacığım, sana
Rahman´ın
katından
bir azabın
gelmesinden
korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olarak
kalırsın.

..

Bu kitapta
İbrahim
hakkında
anlattıklarımızı da hatırla. O son
derece doğru sözlü ve
dürüst bir
peygamberdi.
Hani baba=hani
=demişti ki
sına dedi ki;
«Ey baba=babasına
,, =babacığım
cığım, niye
,, =niçin tapıyorsun?
=şeylere işitemeyen,
göremeyen
,, =işitmeyen
ve sana
hiçbir yararı
,,
=görmeyen
olmayan
putlara ta,,
=ve yararı olmayan
pıyorsun.»
..

..

..

..

19.
42

,,

,,

,,

,,

19.
43

,,

ت
ِ َأَب..=يَاbabacığım = ِإنِيbana
=قَ ْدelbette = َجا َءنِيbana geldi
 ْال ِع ْل ِم.. َ= ِمنbir bilgi
يَأْتِ َك..لَ ْم..= َماsana gelmeyen
=فَات َّ ِب ْع ِنيbana uy ِك
َ =أ َ ْهدseni ileteyim
ً ص َرا
طا
ِ =bir yola س ِويًّا
َ =düzgün

Babacığım,
sana ulaşmayan bir
ilim, geldi
bana, ne
olur bana
tabi ol da
seni dümdüz bir yola
çıkarayım.

Ey babacığım, gerçek
şu ki, senin
hiç haberdar
olmadığın bir
bilgi ışığı
ulaştı bana;
öyleyse bana
uy ki seni
dosdoğru bir
yola çıkarayım.

ت
ِ أ َ َب,,= َياbabacığım ت َ ْعبُ ِد,,= َلtapma
َ ش ْي
َّ =الşeytana =إِ َّنçünkü
َطان
َ ش ْي
َّ =الşeytan
َطانَ َكانَ َكان
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’a
صيًّا
ِ ع
َ =isyan etmiştir

Ey babacığım, sakın
şeytana kul
olma; çünkü
o, rahmeti
bol olan Allah´a baş
kaldırmıştır.

ت
ِ أ َ َب..= َياbabacığım = ِإنِيben
َاف
ُ =أَخkorkuyorum
س َك
َّ يَ َم..=أ َ ْنsana dokunmasından
عذَاب
َ =bir azabın
الر ْح ٰ َم ِن
َّ .. َ= ِمنRahman’dan
َ=فَت َ ُكونo zaman olursun
َ ش ْي
َّ = ِللşeytanın = َو ِليًّاdostu
ان
ِ ط

Ey babacığım, senin
Allah´dan
gelecek bir
azaba çarptırılarak
şeytanın
dostu olacağından
korkuyorum.

Ey babacığım! Gel,
Şeytan'a kulluk etme;
çünkü Şeytan O sınırsız
rahmet Sahibi'ne baş
kaldıran biridir!
Ey babacığım, ben senin başına O
sınırsız rahmet Sahibi'nin katından bir azabın çökmesinden korkuyorum;
(öyle bir
azap ki,) başına geldiği
zaman Şeytan'ın dostu
ol(duğunu
hemen anlar)sın.
(Babası:) Ey
İbrahim, sen
benim tanrılarımdan
hoşlanmıyor
musun? dedi, Eğer bu
tutumuna bir
son vermezsen, seni
mutlaka öldüresiye taşa
tutarım!
Haydi, şimdi
bir süre benden uzak
dur!

..

..

..

..

..

..

..

19.
44

,,

,,

19.
45

..

..

..

..

19.
46

..

=قَا َلdedi ki
=أ َ َرا ِغبyüz mü çeviriyorsun?
ت
َ =أ َ ْنsen
آ ِل َهتِي,,ع ْن
َ =benim tanrılarımdan
 ِإب َْرا ِهي ُم,,=يَاEy İbrahim =لَئِ ْنeğer
ت َ ْنت َ ِه,,=لَ ْمvazgeçmezsen
= َْل َ ْر ُج َمنَّ َكandolsun seni taşlarım
= َوا ْه ُج ْرنِيbenden ayrıl ,git
= َم ِليًّاuzun süre
,,

Babası, ona
«Ey İbrahim, sen
benim taptığım tanrılara sırt mı
çeviriyorsun? Eğer
bu tutumundan
vazgeçmezsen seni taşa tutarak öldürürüm, uzun
bir süre yanımdan
uzaklaş»
dedi.
İbrahim,
=dedi
=selam
=sana
babasına
dedi ki;
=mağfiret dileyeceğim
«Esenlik dilerim sana.
=senin için
=Rabbimden
Senin adına
Rabbimden
=çünkü O
..
=bana
af dileyece=çok lütufkardır
ğim, hiç
kuşkusuz
benim Rabbim lütufkardır.»
Sizleri, Al=sizden ayrılıyorum
lah´ı bir yana bıraka,,
=ve yalvardıklarınızdan
rak taptığınız putlarla
,,
=başka
=Allah’tan
başbaşa bırakarak bir
=ve yalnız yalvarıyorum
yana çekili=Rabbime
=umarım ki
yor ve Allah´a yalva,, =olmam
rıyorum.
Umuyorum
=yalvarmakla
=Rabbime
ki, Rabbime
yalvarırsam
=bahtsız
kötü olmaktan kurtulurum.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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قَا َل
س ََلم
ع َلي َْك
َ
َ
سأ َ ْست َ ْغ ِف ُر
َ
لَ َك
َربِي
ُِإنَّه
َكانَ ِبي
َح ِفيًّا

(İbrahim:)
Sana selam
olsun! diye
cevap verdi,
Rabbimden
seni bağışlamasını isteyeceğim:
Çünkü O bana karşı hep
lütufkar olmuştur.

َوأ َ ْعت َ ِزلُ ُك ْم
ََو َما ت َ ْدعُون
ِ َّ
ُون
اّٰلل
ِ ِم ْن د
عو
ُ َوأ َ ْد
َربِي
س ٰى
َ
َ ع
َأ َ َّل أ َ ُكون
اء
َر ِبي
ِ ع
َ ُ ِبد
ش ِقيًّا
َ

Sizden ve sizin Allah'tan
başka yalvarıp yakardığınız şeylerden uzak duracak ve
(yalnızca)
Rabbime yakaracağım:
Böylece
umulur ki,
yakarışım
Rabbim tarafından cevapsız bırakılmayacaktır.
Ve böylece,
onlardan ve
onların Allah'ı bırakıp
tapındıkları
şeylerden
uzaklaşınca,
o'na İshak'ı
ve Yakub'u
bahşettik ve
bunların her
ikisini de nebi yaptık;

..

..

..

..

..

19.
48

,,

,,

,,

,,

19.
49

,,

,,

onا ْعت َزَ لَ ُه ْم..=فَلَ َّماişte onlardan ayrılınca İbrahim,
ları taptıklaputlarla
َيَ ْعبُدُون..= َو َماonların taptıklarından rıbaşbaşa
bırakarak
ْ
ِ
ُون
د
..
ن
م
=başka
اّٰلل
=Allah’tan
َّ
ِ
ِ
yanlarından
= َو َه ْبنَاbiz armağan ettik ُ=لَهona
ayrılınca
kendisine
َ= ِإ ْس َحاقİshak’ı وب
َ ُ= َو َي ْعقve Yakub’u İshak´ı ve
Yakub´u
= َو ُك ًَّلve hepsini = َجعَ ْلنَاyaptık
bağışladık
ve bunların
=نَ ِبيًّاpeygamber
her ikisini
..

..

..

..

..

..

..

..

de peygamber

Dedi ki:
Sen, benim tanrılarımdan
yüz mü
çeviriyorsun? Ey
İbrahim,
eğer
bundan
vazgeçmezsen;
andolsun
ki seni
taşlarım,
uzun bir
müddet
benden
ayrıl, git.
İbrahim
dedi ki:
Selam olsun sana,
senin için
Rabbımdan mağfiret dileyeceğim.
Zira O,
bana karşı çok lütufkardır.
Sizi ve Allah´tan
başka
taptıklarınızı bırakıp çekilirim, Rabbıma yalvarırım.
Rabbıma
yalvarışımdan
ötürü
mahrum
kalmayacağımı
umarım.
Onları ve
Allah´tan
başka
taptıklarını bırakıp
çekilince;
ona İshak´ı ve
Yakub´u
bahşettik.
Ve her birini peygamber
yaptık.
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yaptık.

19.
50

= َو َو َه ْبنَاlütfettik = َل ُه ْمonlara
 َر ْح َم ِتنَا,,= ِم ْنrahmetimizden
= َو َجعَ ْلنَاve verdik =لَ ُه ْمonlar için
َسان
ِ =bir doğruluk
َ = ِلdili صدْق
ع ِليًّا
َ =yüce

Onlara
rahmetimizden pay
verdik. Her
dilde saygı
ile anılmalarını sağladık.

= َوا ْذ ُك ْرan ب
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta
س ٰى
َ = ُموMusa’yı da ُ= ِإنَّهçünkü o
صا
ً َ ُم ْخل.. َ= َكانiçi temiz idi
ً س
َ= َو َكانve idi ول
ُ = َرbir peygamber
=نَ ِبيًّاnebi

Bu kitapta
Musa hakkında anlattıklarımızı
da hatırla.
O tarafımızdan seçilerek gönderilmiş bir
peygamberdi.
Ona Tur´un
sağ yanından seslendik ve kendisi ile özel
olarak konuşmak için
onu yakınımıza getirdik.

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..

..

19.
52

..

ُ= َونَادَ ْينَاهona seslendik
ب
ِ ِ َجان,,= ِم ْنtarafından
ُّ =Tur’un = ْاْل َ ْي َم ِنsağ
ور
ِ الط
ُ= َوقَ َّر ْبنَاهve onu yaklaştırdık
=ن َِجيًّاözel konuşmak için
,,

,,

,,

,,

,,
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,,

Rahmetimizin bir sonucu olarak
ona kardeşi
Harun´u
peygamber
olarak armağan ettik.

= َوا ْذ ُك ْرan ب
ِ  ْال ِكتَا,,=فِيKitapta
= ِإ ْس َما ِعي َلİsmail’i de ُ= ِإنَّهçünkü o
َ= َكانidi َصادِق
َ =sadık
= ْال َو ْع ِدsözünde
ً س
ول
ُ  َر,, َ= َو َكانbir peygamberdi
=نَ ِبيًّاnebi

Bu Kitapta
İsmail hakkında anlattıklarımızı
da hatırla.
O sözünün
eri idi ve tarafımızdan
gönderilmiş
bir peygamberdi.

Ve bu kitapta
İsmail'i de
an. Doğrusu,
o da her zaman sözünde duran biriydi; bir elçi,
bir nebiydi.

يَأ ْ ُم ُر.. َ= َو َكانemrederdi ُ=أ َ ْهلَهhalkına Onayakınlarınamaz
kılmayı
ve
ص ََل ِة
ال
ب
=namaz
kılmayı
َّ ِ
zekât verَّ = َوzekat vermeyi َ= َو َكانve idi meyi emreِالز َكاة
derdi. O
Rabbinin
َ= ِع ْندyanında = َربِ ِهRabbi
hoşnutluğuضيًّا
ِ = َم ْرbeğenilmişlerden
nu kazan-

Ve halkına
salatı ve zekatı emrederdi; ve o
da Rabbinin
katında hoşnutluk kazanmıştı.

= َوا ْذ ُك ْرan ب
ِ  ْال ِكتَا,,=فِيKitapta
يس
َ =إِد ِْرİdris’i de ُ=إِنَّهçünkü o
َ= َكانidi صدِيقًا
ِ =çok doğru
=نَ ِبيًّاbir peygamber

Bu Kitapta
İdris hakkında anlattıklarımızı
da hatırla o
son derece
doğru sözlü
ve dürüst
bir peygamberdi.
Onu yüce
bir konuma
çıkarmıştık.

Ve bu kitapta
İdris'i de an.
O da özü sözü doğru
olan biriydi;
bir nebiydi.

Bunlar nimete erdirdiği kimselerdir. Bunların kimi
Adem soyundan, kimi Nuh ile
birlikte gemiye bindirdiklerimizin
soyundan,
kimi de İbrahim ile İsrail´in soyundan gelen peygamberler
ile doğru
yola ilettiğimiz seçkin
mü´minlerdi
r. Bunlar
rahmeti bol
Allah´ın
ayetleri
kendilerine
okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

İşte bunlar
Allah'ın kutlu,
onurlandırıcı
bağışlarda
bulunduğu
nebilerden
bazıları
Adem'in soyundan,
Nuh'la birlikte
(o gemide)
taşıdığımız
kimselerin
soyundan,
İbrahim ve
İsrail'in soyundan gelen ve (hepsi
de) doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazıları: Ne
zaman kendilerine O sınırsız rahmet
Sahibi'nin
mesajları
okunsa ağlayarak (O'nun
huzurunda)
yere kapanan kimseler.

Bunların yerine namazı
umursamayan ve ihtiraslarına
tutsak olmuş kuşaklar geçti. Bu
kuşaklar
sapıklıklarının cezası-

Onların ardından, salatı boş veren
ve yalnızca
kendi şehvetlerinin, dünyevi tutkularının peşine
düşen bir kuşak geldi; ve
böyle yaptık-

..

..

..

,,

,,

,,

,,
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Hani o'na Sina Dağı'nın
sağ yamacından seslenmiş ve
o'nu gizemsel bir konuşma için
(kendimize)
yaklaştırmıştık;
ve o'na bahşettiğimiz
rahmetin bir
devamı olarak, kardeşi
Harun'u da
(o'nunla beraber) haberci kılmıştık.

ُ لَه..= َو َو َه ْبنَاona armağan ettik
 َر ْح َمتِنَا..= ِم ْنacıdığımızdan dolayı
ُ =أَخَاهkardeşi ََارون
ُ =هHarun’u
=نَ ِبيًّاpeygamber olarak
..

..
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ve o'nları
rahmetimizle
ödüllendirdik.
Ve o'nlara
doğru olanı
(başkalarına)
ulaştırmaları
için üstün bir
anlatım gücü
bahşettik.
Ve bu kitapta
Musa'yı da
an. Doğrusu,
o da seçilmiş
biriydi. (Allah'ın) haberci elçilerindendi.

..

..

..

..

mış bir kişi
idi.

19.
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,,

,,

,,

,,

,,

19.
57

ُ= َو َرفَ ْعنَاهonu yükseltmiştik
= َم َكانًاbir yere ع ِليًّا
َ =yüce
..

..

..
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=أُو ٰلَ ِئ َكişte bunlar
أ َ ْنعَ َم,, َ=الَّذِينnimet verdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
َالنَّ ِب ِيين,, َ= ِمنpeygamberlerden
ذ ُ ِريَّ ِة,,= ِم ْنneslinden =آدَ َمAdem
= َو ِم َّم ْنkimselerdendir
= َح َم ْلنَاtaşıdıklarımız = َم َعile beraber
=نُوحNuh ذ ُ ِريَّ ِة,,= َو ِم ْنneslindendir
يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim
= َو ِإس َْرائِي َلve İsrail (Yakub)
= َو ِم َّم ْنkimselerdendir
= َهدَ ْينَاyol gösterdiğimiz
اجتَ َب ْينَا
ْ = َوve seçtiğimiz = ِإذَاzaman
=تُتْلَ ٰىokunduğu علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
ُ=آ َياتayetleri الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’ın
=خ َُّرواkapanırlardı س َّجدًا
ُ =secdeye
= َوبُ ِكيًّاağlayarak
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ف
َ َ=فَ َخلyerlerine geldi
بَ ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنonlardan sonra
=خ َْلفöyle bir nesil
عوا
ُ ضا
َ َ =أonlar zayi ettiler
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوات َّ َبعُواve uydular
َّ =الşehvetlerine
ت
ِ ش َه َوا
..

..

..

..

..

..

..

..

Bunlara
rahmetimizden
lutfettik.
Onlar için
yüce bir
doğruluk
dili verdik
Kitab´da
Musa´yı
da an.
Muhakkak ki o,
ihlasa erdirilmiş ve
gönderilmiş bir
peygamberdi.
Ona
Tur´un
sağ yanından
seslendik.
Ve onu
gizlice
söyleşmek için
yaklaştırdık.
Ve rahmetimizden ötürü
ona; kardeşi Harun´u da
bir peygamber
olarak
bağışladık.
Kitab´da
İsmail´i
de an.
Muhakkak ki o,
vaadine
sadık idi
ve katımızdan
gönderilmiş bir
peygamberdi.
Kavmine
namaz
kılmalarını, zekat
vermelerini emrederdi.
Rabbının
katında
hoşnudluğu ermişti.
Kitab´da
İdris´i de
an. Muhakkak ki
o, dosdoğru bir
peygamberdi.

Ve Biz o'nu Onu yüce
da yüce bir bir yere
konuma yük- yükselttik.
seltmiştik.
İşte bunlar; Allah´ın
kendilerine nimetler verdiği
peygamberlerden,
Adem in
soyundan, Nuh
ile beraber taşıdıklarımızdan
ve İbrahim ile İsrail´in
neslinden, hidayete
erdirdiğimiz ve
seçtiğimiz
kimselerdendir.
Rahman´ın
ayetleri
onlara
okunduğu
zaman;
ağlayarak
secdeye
kapanırlardı.
Ama onların ardından
namazı
bırakan,
şehvetlerine uyan
bir nesil
geldi. Onlar bu azgınlıkları-
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َيَ ْلقَ ْون..ف
َ َ=فonlar bulacaklardır
َ س ْو
َ =kötülük
غيًّا
..

19.
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= ِإ َّلancak اب
َ َ ت,,= َم ْنtevbe eden
َ= َوآ َمنinanan ع ِم َل
َ = َوve yapanlar
ٰ
صا ِل ًحا
َ =iyi işler =فَأُولَئِ َكişte onlar
َ= َي ْد ُخلُونgirecekler َ= ْال َجنَّةcennete
ْ ي,,= َو َلve haksızlığa uğratılmaya
َُظلَ ُمون
caklardır ش ْيئًا
َ =hiç
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

ت
ِ = َجنَّاcennetleri(ne gireceklerdir)
عدْن
َ =Adn َعد
َ  َو..=الَّ ِتيvadettiği
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman’ın ُ= ِعبَادَهkullarına
ب
ِ =بِ ْالغَ ْيgıyaben ُ= ِإنَّهşüphesiz O’nun
ُ َو ْعدُه.. َ= َكانvaadi
= َمأْتِيًّاyerine gelecektir
..

..

..

..
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َ َي ْس َمعُون,,= َلişitmezler =فِي َهاorada
=لَ ْغ ًواboş söz = ِإ َّلyalnızca
س ََل ًما
َ =selam = َولَ ُه ْمve hazırdır
= ِر ْزقُ ُه ْمrızıkları da =فِي َهاorada
ً =بُ ْك َرةsabah ع ِشيًّا
َ = َوakşam
,,

,,

,,

,,
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= ِت ْل َكişte budur ُ= ْال َجنَّةcennet
ُ ور
ث
ِ ُن..=الَّتِيvereceğimiz
 ِعبَا ِدنَا..= ِم ْنkullarımızdan
ت َ ِقيًّا.. َ َكان..= َم ْنkorunanlara
..

..

نَتَن ََّز ُل,,= َو َماbiz inmeyiz = ِإ َّلdışında
= ِبأ َ ْم ِرemri = َر ِب َكRabbinin
ُ=لَهO’na aittir = َماherşey
أ َ ْيدِينَا,, َ=بَيْنönümüzde
خ َْلفَنَا,,= َو َماve arkamızda olan
َبَيْن,,= َو َماve arasında olan
= ٰذَ ِل َكbunlar َ َكان,,= َو َماasla değildir
= َرب َُّكRabbin =نَ ِسيًّاunutkan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ِ س َم َاوا
ُّ= َربRabbidir ت
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرyerin = َو َماve şeylerin
=بَ ْينَ ُه َماbunlar arasında bulunan
ُ=فَا ْعبُ ْدهO’na kulluk et
َ ص
طبِ ْر
ْ = َواve sabret
= ِل ِعبَادَتِ ِهO’na kullukta
ت َ ْعلَ ُم..=ه َْلhiç biliyor musun? ُ=لَهO’nun
س ِميًّا
َ =adaşını
..

..

..

..

..

..

..

..

..

19.
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..

ُ س
= َويَقُو ُلdiyor ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ُّ  ِم,, َما,,=أ َ ِإذَاben öldüğüm zaman mı?
ت
أ ُ ْخ َر ُج,,ف
َ َ=لçıkarılacağım
َ س ْو
= َحيًّاdiri olarak
,,

,,

,,

,,

,,

19.
67

يَ ْذ ُك ُر..=أ َ َو َلdüşünmüyor mu?
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ُ  َخلَ ْقنَاه..=أَنَّاonu yarattığımızı
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden ُيَك..= َولَ ْمdeğilken
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey
..

..

..
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na çarpıla- ları için de,
caklardır. yakında tam
bir düş kırıklığıyla karşılaşacaklar.
Yalnız töv- Ancak, pişbe ederek man olup Aliman edip lah'a yöneiyi ameller len, inanıp
işleyenler dürüst ve erbu genel
demli davrahükmün
nışlar ortaya
kapsamı dı- koyanlar buşındadırlar. nun dışındaOnlar cen- dır; zaten
nete gire- hiçbir haksızcekler ve en lığa uğratılufak bir
madan cenhaksızlığa nete girecek
uğratılma- olanlar da işyacaklardır. te böyleleridir;
Rahmeti bol sınırsız bağış
Allah´ın kul- Sahibi'nin,
larına, so- kullarına, her
mut olarak türlü beşeri
gösterme- algı ve taden vadetti- savvurun
ği Adn cen- ötesinde söz
netlerine gi- verdiği o
receklerdir. asude hasAllah´ın va- bahçeler (onadi kesinlik- ların olacakle gerçekle- tır); O'nun
şecektir.
sözü elbette
yerini bulacaktır!
Orada boş Orada onlar
sözler değil, asla boş ve
sadece se- yararsız bir
lam sözü söz işitmeişitirler. Ve yecekler; iç
sabah ak- huzuru ve
şam rızıkla- esenlik dilerını hazır
ğinden başka
bulurlar
hiçbir söz!
orada.
Ve orada sabah akşam
azıklandırılacaklar;
İşte kötülük- Bize karşı
lerden kaçı- sorumluluk
nan kulları- bilinci içinde
mızın mi- olan kullarırasçısı ola- mıza bırakacakları için cağımız cende sürekli net işte bukalacakları dur.
cennet budur.
Cebrail,
Ve (MelekMuhamler): Biz anmed´e dedi cak Rabbinin
ki; «Biz an- buyruğuyla
cak Rabbi- ineriz derler,
nin izni ile gözümüzün
yere ineriz. önünde olan,
Geleceği- bizden gizli
miz, geçmi- tutulan ve bu
şimiz ve bu ikisi arasında
ikisi arasın- bulunan her
daki tüm
şey O'na aitolaylar
tir. Ve RabO´nun ta- bin asla (hiçsarrufu al- bir şeyi)
tındadır.
unutmaz.
Senin Rabbin hiçbir
şeyi unutmaz
O göklerin, Göklerin ve
yerin ve bu yerin Rabikisi arasın- bi(dir O), ve
daki tüm
bunların aravarlıkların sında var
Rabbidir. O olan her şehalde sırf yin! Öyleyse,
O´na kulluk yalnızca
ediniz ve bu O'na kulluk
kulluğun
et ve O'na
omuzlarına kullukta debindirdiği vamlı ve setüm yüküm- batlı ol! Hiç,
lülüklere
ismi O'nunla
katlanınız. birlikte anılO´nun bir maya değer
benzerini bir başkasını
tanıyor mu- tanıyor musun?
sun?
İnsan «Ben Bütün bunlaöldükten
ra rağmen,
sonra mı
insan (yine
yeniden di- de) kalkıp:
riltileceNe yani, der,
ğim?» der. Ben öldükten
sonra, yeniden hayata
mı döndürüleceğim?
İnsan, vak- Peki, insan
tiyle hiçbir aklına getirşey değil- miyor mu ki,
ken, kendi- Biz onu daha
sini yoktan önce yoktan
varettiğimizi var etmiştik?
düşünmüyor mu?

nın karşılığını göreceklerdir.

Rabb´inin
yüceliği
hakkı için,
onları peşlerinden gittikleri şeytanları ile
birlikte biraraya getireceğiz, sonra
da dizüstü
çöktürerek
cehennemin
çevresinde
toplayacağız.

Rabbına
andolsun
ki; Biz,
onları da,
şeytanları
da beraber mutlaka haşr
edeceğiz.
Sonra
cehennemin
yanında
diz çöktürerek hazır bulunduraca-

..

19.
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=فَ َو َربِ َكRabbine andolsun ki
ُ =لَن َْحonları mutlaka toplayacağız
ش َرنَّ ُه ْم
َّ = َوالve şeytanları =ث ُ َّمsonra
َاطين
ِ ش َي
ض َرنَّ ُه ْم
ِ =لَنُ ْحonları bulunduracağız
= َح ْو َلçevresinde = َج َهنَّ َمcehennemin
= ِج ِثيًّاdiz çökmüş vaziyette
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Öyleyse,
Rabbine andolsun ki, Biz
onları (Hesap Günü'nde, kendilerini hayattayken yönlendiren)
şeytani güçlerle bir araya toplayacak ve sonra
cehennemin
çevresinde
diz üstü bekleteceğiz;

Ancak
tevbe
edip iman
ederek
salih
amel işleyenler
müstesnadır.
Onlar, hiç
bir haksızlığa
uğratılmadan
cennete
girerler.
Rahman´ın
kullarına
gıyaben
vaad ettiği Adn
cennetlerine.
Şüphesiz
O´nun
sözü yerini bulacaktır.
Orada
boş sözler değil,
sadece
selam
sözü işitirler ve
sabahakşam rızıklarını
hazır bulurlar.
İşte bu
cennetlere; kullarımızdan
takva sahiplerini
mirasçı
kılacağız.
Biz, ancak Rabbının emri
ile ineriz.
Önümüzde, arkamızda ve
bu ikisi
arasındaki her
şey,
O´nundur
. Ve Rabbın unutkan değildir.

Göklerin,
yerin ve
ikisi arasında bulunanların
Rabbıdır.
O halde
O´na ibadet et ve
bu ibadetinde devamlı ol.
Sen, hiç
O´nun
için bir
adaş bilir
misin?
İnsan der
ki: Ben,
öldüğümde mi diriltileceğim?

İnsan hiç
düşünmez mi
ki; kendisi
önceden
bir şey
değilken,
Biz yarattık onu.
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ğız.

19.
69

=ث ُ َّمsonra ع َّن
َ =لَنَ ْن ِزayıracağız
 ُك ِل..= ِم ْنher = ِشي َعةmilletten
=أَيُّ ُه ْمhangisinin ُّشد
َ َ =أen çok
الر ْح ٰ َم ِن
َّ ..علَى
َ =Rahman’a
= ِع ِتيًّاkarşı geleni

Sonra her
grubun,
rahmeti bol
olan Allah´a
baş kaldıran
en azılı ele
başlarını
ayıracağız.

Ve sonra her
(günahkar)
topluluktan O
sınırsız rahmet Sahibi'ne kibir ve
dik başlılıkta
ileri gidenleri
ayırıp öne
çıkaracağız;

=ث ُ َّمsonra =لَن َْح ُنelbette biz
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi biliriz
 ُه ْم,, َ= ِبالَّذِينkimlerin
=أ َ ْولَ ٰىuygun olduğunu =بِ َهاoraya
ص ِليًّا
ِ =girmeğe

Sonra biz
onların
hangilerinin
öncelikle
cehenneme
girmeleri
gerektiğini,
kuşkusuz,
herkesten
iyi biliriz.
Aranızda
cehenneme
uğramayacak hiç kimse kalmayacaktır. Bu
Rabbinin
kesinleşmiş
bir hükmüdür.

çünkü cehennem ateşini en çok
kimin hak ettiğini, şüphesiz en iyi Biz
biliriz.

..

..

..
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 ِم ْن ُك ْم..= َوإِ ْنiçinizden
= ِإ َّلhiç kimse yoktur
= َو ِاردُهَاoraya gitmeyecek َ= َكانbu
 َربِ َك..علَ ٰى
َ =Rabbinin üzerine aldığı
= َحتْ ًماborçtur ضيًّا
ِ = َم ْقkesin
..

..

..

..

..
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..

Ve sizin her
biriniz onu
görebilecek
bir noktaya
varacaksınız:
Bu, Rabbin
katında yerine getirilmesi
gerekli bir
hükümdür.

Sonra sakı- Bir kere daha
=ث ُ َّمsonra =نُن َِجيkurtarırız
nanları kur- (hatırlatalım
za- ki): Biz, Bize
َّ
اتَّقَ ْوا,, َ=الذِينmuttakileri (sakınanları) tararak
limleri, di- karşı sorumَّ =zalimleri züstü çök- luluk bilinci
= َونَذَ ُرve bırakırız َالظا ِل ِمين
müş dutaşıyanları
rumda ora- (cehennem=فِي َهاorada
da bırakırız. den) kurtara= ِج ِثيًّاdiz üstü çökmüş olarak
cağız; ama
,,

,,

,,

,,
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,,
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= َو ِإذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آ َياتُنَاayetlerimiz
=بَ ِينَاتaçık açık =قَا َلderler
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
آ َمنُوا.. َ= ِللَّذِينinananlar için
ي
ُّ َ =أhangisinin
= ْالفَ ِريقَي ِْنiki topluluktan
= َخيْرdaha hayırlı = َمقَا ًماmakamı
س ُن
َ = َوأ َ ْحve daha güzeldir?
=نَ ِديًّاmeclisi (mevkii)

Açık ayetlerimiz okunduğu zaman kâfirler,
mü´minlere
«Hangimizin sosyal
konumu
daha üstün,
hangimizin
itibarı daha
yüksektir»
derler.

= َو َك ْمnice =أ َ ْه َل ْكنَاhelak ettik
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce
قَ ْرن,,= ِم ْنnesiller = ُه ْمonlar
س ُن
َ =أ َ ْحdaha güzeldi =أَثَاثًاeşyaca
= َو ِرئْيًاve gösterişce

Oysa biz
eski dönemlerde onlardan daha
varlıklı ve
daha gösterişli nice kuşakları yokettik.

=قُ ْلde ki = َم ْنkim َ= َكانise
=فِيiçinde =الض َََّللَ ِةsapıklık
=فَ ْليَ ْمد ُ ْدsüre versin ُ =لَهona
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman = َمدًّاbi süre
= َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
= َرأ َ ْواgördükleri
َعد ُون
َ يُو..= َماvadedildiklerini = ِإ َّماya
اب
َ َ= ْال َعذazabı = َو ِإ َّماveya
َعة
َّ (=الduruşma) saati(ni)
َ سا
َسيَ ْعلَ ُمون
َ َ=فbileceklerdir
 ُه َو..= َم ْنkimin =شَرdaha kötü
= َم َكانًاmekanının
ف
ْ َ = َوأve daha zayıf olduğunu
ُ ض َع
= ُج ْندًاadamlarının

Onlara de
ki; «rahmeti
bol olan Allah sapık
yolda olanlara ne kadar geniş
maddi
imkân verirse versin,
sonunda
tehdit edildikleri somut azab ile
ya da kıyamet günü ile
yüzyüze
geldiklerinde nasıl olsa kimin
sosyal konumunun
daha düşük
ve kimin
askeri gücünün daha
zayıf olduğunu öğreneceklerdir.»

ُ= َو َي ِزيدartırır ُاّٰلل
َّ =Allah
ا ْهتَدَ ْوا,, َ=الَّذِينyola gelenlerin
= ُهدًىhidayetini
ُ= َو ْالبَاقِيَاتkalıcı olan
ُصا ِل َحات
َّ =الyararlı işler
= َخيْرdaha hayırlıdır َ= ِع ْندyanında

Allah doğru
yolda olanların sapmazlıklarını
pekiştirir.
Kalıcı iyi
ameller,
Rabb´in katında daha
iyi ödül kazandırıcı ve
daha mutlu

..
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zalimleri
onun içinde
diz üstü bırakacağız.
Hal böyleyken, ne zaman ayetlerimiz bütün
açıklığıyla
kendilerine
ulaştırılsa,
hakkı inkara
şartlanmış
olan kimseler
imana erişenlere: (Bu)
iki insan topluluğundan
konum olarak hangisi
daha üstün
ve güçlü,
topluluk olarak hangisi
daha iyi/daha
seçkindir?
diye sorup
dururlar.
Oysa, Biz
onlardan önce gelip geçen nice kuşakları helak
ettik; öyle ki,
onlar dünyevi
güç ve dış
görünüş olarak berikilerden daha üstündüler!
De ki: Kim ki
sapıklık içinde yaşıyorsa,
sınırsız rahmet Sahibi
onun ömrünü, yaşama
imkanını çekip uzatabilir!
(Ve bırak ne
söyleyeceklerse söylesinler,) ta ki,
önceden
uyarıldıkları
(bu dünyadaki) azabı,
ya da Son
Saat(in gelip
çatmasını)
görünceye
kadar: Çünkü
o zaman (bu
iki insan topluluğundan)
varılacak yer
olarak hangisinin daha
kötü, destek
ve dayanak
olarak hangisinin daha
zayıf olduğunu anlayacaklar.
Allah doğru
yolu seçenleri daha derin
bir doğru yol
bilinci ile
destekler; ve
kalıcı mahsullere dönüşen dürüst
ve erdemli
davranışlar
Rabbinin ka-

Sonra her
toplumdan RahRahman´a
karşı en
çok başkaldıranları ortaya
koyacağpız.
Cehenneme en
çok layık
olanları
elbette
Biz, biliriz.

Sizden
oraya
gitmeyecek hiç
kimse
yoktur.
Bu, Rabbının
yapmayı
üzerine
aldığı kesin bir
hükümdür.
Sonra
Biz, takvaya
erenleri
kurtaracağız. Zalimleri de
orada diz
üstü
çökmüş
olarak bırakacağız.
Ayetlerimiz kendilerine
açıkça
okunduğu
zaman;
küfreden
o adamlar
mü´minler
e: Bu iki
takım insanın
hangisinin makamı daha iyi ve
yeri daha
güzeldir?
derler.

Onlardan
önce nice
nesilleri
yok ettik
ki, varlıkça ve
gösterişçe bunlardan
çok daha
üstündüler.
De ki:
Rahman;
sapıklıkta
olanın
günlerinin
uzunluğunu
uzattıkça
uzatır.
Nihayet
tehdit
edildikleri
azabı veya kıyamet gününü
gördükleri
zaman;
kimin yerinin daha
kötü ve
taraftarlarının daha güçsüz olduğunu bileceklerdir.

Allah, hidayete
erenlerin
hidayetini
artırır.
Baki kalacak salih ameller Rabbının katında hem
sevab
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akıbete er- tında karşılık
diricidirler. olarak (dünyevi kazançlardan) daha
değerli ve
sonuçları itibariyle daha
verimlidir.
Ey MuMesajlarımızı
=gördün mü?
hammed, inkara şartşu ayetleri- lanmış olan
..
=inkâr edip
mizi inkâr ve Şüphesiz,
eden ve
bana mal
=ayetlerimizi
=diyeni
«Bana ke- mülk ve evlat
=bana verilecek
=mal
sinlikle mal verilecektir
ve evlat ve- diyen kimse=ve evlad
rilecek» di- yi hiç düşünyen adamı dün mü?
gördün mü?
Gaybın bil- Yoksa o be=bildi mi?
=gaybi
gisi mi önü- şeri algı ve
ne açıldı, tasavvurların
=yoksa
=aldı mı?
yoksa rah- ulaşamayacağı bir gö=huzurunda
=Rahman’ın meti bol
olan Alrüş alanına
=bir söz
lah´dan ke- mı erişti; yasin söz mü hut sınırsız
aldı?
rahmet Sahibi'yle bir sözleşme mi
yaptı?
Hayır, öyle Asla! Biz
=hayır
=biz yazacağız
bir şey yok. onun (bu)
Onun söy- söylediğini
.. =onun dediğini
lediklerini kaydedeceyazacağız ğiz ve onun
=ve uzatacağız
=onun için
ve uğraya- (ahirette çe..
=azabı
=uzattıkça
cağı azabı keceği) azaalabildiğine bın süresini
arttıracağız. uzatacağız;
Sözünü et- ve onun (bu)
=biz varis olacağız
tiği malı ve söylediğini
evladı bize geri bıraka,, =dediğine
kalacak da cağız; çünkü
kendisi yal- o (Hesap
=ve o bize gelecek
nız başına Günü'nde)
=tek başına
huzurumu- tek başına
za gelecek- huzurumuza
tir.
çıkacaktır.

= َر ِب َكRabbinin
=ث َ َوابًاmükâfat bakımından
= َو َخيْرve daha iyidir
= َم َردًّاvarılacak yer bakımından

olarak
daha hayırlı, hem
de netice
olarak
daha hayırlıdır.

ْت
َ أَفَ َرأَي
الَّذِي َكفَ َر
ِبآ َياتِنَا
َْلُوتَيَ َّن
َو َولَدًا

Ayetlerimizi inkar
eden; bana elbette
mal ve
çocuk verilecektir,
diyeni
gördün
mü?

,,

,,

,,

,,
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َوقَا َل
ً َم
ال

..
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19.
78

19.
79

َّ َ أ
طلَ َع
أ َ ِم
َِع ْند
ع ْهدًا
َ
,,

ْب
َ ْالغَي

,,

َات َّ َخذ

,,

الر ْح ٰ َم ِن
َّ

,,

َك ََّل
ب
ُ ُ سنَ ْكت
َ
َما يَقُو ُل
َُّو َن ُمد
ُ لَه
ب
َمدًّا
ِ ِمنَ ْالعَذَا
..

..

..

..
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َُون َِرثُه
َما يَقُو ُل
َويَأ ْ ِتينَا
فَ ْردًا
,,

,,

,,

..

,,

,,

,,
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= َوات َّ َخذُواedindiler ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan ً=آ ِل َهةtanrılar
= ِليَ ُكونُواolsun diye =لَ ُه ْمkendilerine
= ِع ًّزاitibar
..

..

19.
82

= َك ََّلhayır
َس َي ْكفُ ُرون
َ =inkâr edecekler
= ِب ِع َبادَ ِت ِه ْمbunların tapmalarını
َ= َو َي ُكونُونve olacaklardır
علَ ْي ِه ْم
َ =bunlara ضدًّا
ِ =zıd
,,

,,

,,

,,
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Müşrikler,
Allah´ı bir
yana bırakarak kendilerine destek olsunlar
diye çeşitli
ilahlar edindiler.
Hayır. O
düzmece
ilahlar, müşriklerin kendilerine yönelik tapınmalarını
reddedecekler ve
onlara karşı
çıkacaklardır.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi? =أَنَّاbiz
س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
َّ =الşeytanları
َاطين
ِ َشي
َ ْال َكافِ ِرين..علَى
َ =kâfirlere
=تَؤ ُُّز ُه ْمonları kışkırtıyorlar
=أ َ ًّزاkışkırttıkça

Şeytanları,
kâfirlerin
üzerine kışkırtıcı olarak
saldığımızı
görmedin
mi?

ت َ ْع َج ْل,,=فَ ََلacele etme
علَ ْي ِه ْم
َ =onlar hakkında =إِنَّ َماbiz
ُّ=نَعُدsayıyoruz =لَ ُه ْمonlar için
عدًّا
َ =saydıkça

Onların bir
an önce yok
edilmelerini
isteme. Biz
onların yaptıklarını ve
alıp verdikleri nefesleri
tek tek sayıyoruz.

ُ =ن َْحtoplayacağız
=يَ ْو َمo gün ش ُر
َ= ْال ُمتَّقِينmuttakileri (sakınanları)
الر ْح ٰ َم ِن
َّ ..= ِإلَىRahman’ın huzurunda
= َو ْفدًاkonuk olarak

O gün kötülükten sakınanları seçkin konuklara yaraşır
bir saygınlıkla, rahmeti bol
olan Allah´ın huzurunda biraraya getiririz.
Buna karşılık ağır günahkârları,
susamış
hayvan sürüleri gibi
cehenneme
süreriz.
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ُ س
وق
ُ َ= َونve süreceğiz
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluları da
 َج َهنَّ َم,,=إِلَ ٰىcehenneme
= ِو ْردًاyaya ve susuz olarak
,,

,,

,,

,,

19.
87

İbn Kesir

,,

,,

Allah´ın bu
َيَ ْم ِل ُكون..= َلgüçleri yetmeyecektir
yolda yetki
َعة
َّ =الşefaate = ِإ َّلbaşkalarının verdiği kimَ شفَا
seler dışınَات َّ َخذ..= َم ِنalanlardan َ= ِع ْندhuzurunda da hiç kimse bir başالر ْح ٰ َم ِن
kasına araَّ =Rahman’ın ع ْهدًا
َ =söz
..

..

cılık, şefaat
edemez.

Çünkü böyleleri, kendilerine güç ve
statü (kaynağı) olurlar
diye, Allah'tan başka
varlıkları tanrılar edinirler.
Fakat hayır!
Bu (tapınma
nesneleri
Hesap Günü'nde) kendilerine yöneltilen tapınmaları tanımayacaklar
ve tapınanların karşısında yer alacaklar!
Hakkı inkar
edenlerin
üzerine, onları güçlü
dürtülerle
(günah işlemeye) kışkırtsınlar diye
her türden
şeytani güçleri saldığımızı bilmiyor
musun?
Öyleyse, onların üzerine
(Allah'ın
azabını çağırmakta)
tezlik gösterme; çünkü
Biz onların
günlerini aksatmadan
sayıyoruz zaten.
Allah'tan yana sorumluluk bilinci taşıyanları,
onurlu konuklar olarak
O sınırsız
rahmet Sahibi'nin huzurunda topladığımız Gün,
ve günaha
gömülüp
gitmiş olanları, suvarmaya götürülen
susuz bir sürü gibi cehenneme sürüklediğimiz
(Gün);
(bu Günde,
hayattayken)
O sınırsız
rahmet Sahibi'yle bir bağ,
bir bağlantı
içine girmiş
olmadıkça
kimse şefaatten pay alamayacaktır.

O, görülmeyeni
mi biliyor
yoksa
Rahman
katından
bir söz
mü almış?

Hayır,
onun söylediğini
yazacağız ve
azabını
uzattıkça
uzatacağız.
Onun
söylemekte olduğuna
Biz, mirasçı olacağız.
Kendisi
Bize tek
olarak gelecektir.
Onlar;
kendilerine güç
kazandırsın diye,
Allah´ı bırakarak
ilahlar
edindiler.
Hayır, onlar kendilerinin
ibadetlerini inkar
edecekler
ve aleyhlerine döneceklerdir.

Bilmiyor
musun ki;
kafirlerin
üzerine,
onları
kışkırtan
şeytanlar
gönderdik.

Şu halde
sen, onlara karşı
acele etme. Biz,
onların
günlerini
saydıkça
sayıyoruz.
O gün
muttakileri Rahman´ın
huzurunda, O´na
gelmiş
konuklar
olarak
toplarız.

Mücrimleri de suya
götürür
gibi cehenneme
süreriz.

Rahman´ın
katında,
ahid almış olanlardan
başkası
asla şefaatta bulunamayacaktır.

Kelime Meali

Bazı kâfirler
«Rahmeti
bol olan Allah, evlat
edindi» dediler.

=لَقَ ْدandolsun ki = ِجئْت ُ ْمsiz bulundunuz
ش ْيئًا
َ =bir şeyde (cür’ette) = ِإدًّاpek kötü

Sizler, böyle
demekle
son derece
çirkin bir iddia ileri sürdünüz.

ُ=ت َ َكادneredeyse ُس َم َاوات
َّ =الgökler
َّ = َيت َ َفçatlayacak
َط ْرن
ُ= ِم ْنهondan dolayı
= َوتَ ْنش َُّقve yarılacak ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
= َوتَ ِخ ُّرve dağılacaktır = ْال ِج َبا ُلdağlar
= َهدًّاyıkılıp

Bu iddia
karşısında
nerede ise
gökler paramparça
olacak, yer
yarılacak ve
dağlar gürültü ile göçerek yerle
bir olacak.

ع ْوا
َ َد..=أ َ ْنiddia etmelerinden
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman için = َولَدًاçocuk

,,
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..

Bir kısım
kimseler:
Rahman
çocuk
edindi,
dediler.

Onlar rahmeti bol
olan Allah´a
çocuk yakıştırdılar
diye.

(Demek,) O
sınırsız rahmet Sahibi'ne bir oğul
yakıştırıyorlar (öyle mi?)

 َي ْن َب ِغي,,= َو َماyakışmaz
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’a
َيَت َّ ِخذ,,=أ َ ْنedinmek = َولَدًاçocuk

Oysa rahmeti bol
olan Allah´a
çocuk
edinmek
yakışmaz.

 ُك ُّل..= ِإ ْنhepsi = َم ْنbulunanların
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ِإ َّلancak
=آ ِتيgelecektir الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’a
ع ْبدًا
َ =kul olarak

Göktekilerin
ve yerdekilerin tümü
rahmeti bol
olan Allah´ın huzuruna kul
olarak geleceklerdir.

Hem de, sınırsız rahmet
Sahibi'nin bir
oğul edinmesi akıl almaz
bir şey olduğu halde!
Oysa, göklerde ve yerde var olan
her şey sınırsız rahmet
Sahibi'nin
huzuruna
ancak ve ancak birer kul
olarak çıkmaktadırlar;
doğrusu, O
bunların
hepsini bilgisiyle kuşatmış, teker
teker saymıştır;
ve onların
her biri Kıyamet Günü'nde O'nun
huzuruna tek
başına çıkacaktır.
Sınırsız rahmet Sahibi,
imana erişip
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyanları
sevgiyle kuşatacaktır;

Rahman´a
çocuk isnad etmelerinden ötürü.
Oysa
Rahman´a
çocuk
edinmek
yaraşmaz.
Çünkü
göklerde
ve yerlerde olan
her şey,
Rahman´a kul
olarak gelecektir.
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Allah, onları
=لَقَ ْدmuhakkak
bir bir sayarak hesaba
َ
صا ُه ْم
ح
أ
=onları
kuşatmış
ْ
َ
geçirmiştir.
ُعدَّه ْم
َ = َوve onları saymıştır عدًّا
َ =bir bir
,,

,,

,,
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= َو ُكلُّ ُه ْمonların hepsi
=آ ِتي ِهO’na gelecektir = َي ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =فَ ْردًاtek başına
..

Kıyamet
günü hepsi
O´nun huzuruna teker teker
geleceklerdir.
İman edip
=şüphesiz
,,
=inananlar
iyi ameller
işleyenlere
=ve yapanlar için
gelince Allah, onlara
=faydalı işler
sevgi arma=yaratacaktır
=onlar için ğan edecektir.
=Rahman
=bir sevgi
..

..

..
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ِإ َّن
الَّذِينَ آ َمنُوا
ع ِملُوا
َ َو
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال
سيَ ْج َع ُل
لَ ُه ُم
َ
الر ْح ٰ َم ُن
ُودًّا
َّ
,,

,,

,,

,,

,,
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=فَإِنَّ َماşüphesiz biz
َّ = َيO’nu kolaylaştırdık
ُس ْرنَاه
سانِ َك
َ =بِ ِلsenin diline
= ِلتُبَ ِش َرmüjdelemen için =بِ ِهonunla
َ= ْال ُمتَّقِينmuttakileri (sakınanları)
= َوت ُ ْنذ َِرve uyarman için =بِ ِهonunla
=قَ ْو ًماbir kavmi =لُدًّاinatçı

Ey Muhammed,
kötülükten
sakınanları
müjdeleyesin ve inatçılar güruhunu uyarasın diye
biz bu
Kur´an´ı
ana dilinde
indirerek
onu kolay
anlamanı
sağladık.

= َو َك ْمnicesini =أ َ ْهلَ ْكنَاbiz helak ettik
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce
قَ ْرن,,= ِم ْنnesillerden
س
ُّ ت ُ ِح,,=ه َْلşimdi hissediyor musun?
= ِم ْن ُه ْمonlardan أ َ َحد,,= ِم ْنhiçbirini
ت َ ْس َم ُع,,=أ َ ْوyahut işitiyor musun?
=لَ ُه ْمonların = ِر ْك ًزاgizli bir sesini

Biz bu inatçılardan önce nice kuşakları yokettik. Şimdi
onların hiçbirini ortalıkta görüyor
musun, yada onlardan
kaynaklanan en zayıf
bir ses kulağına geliyor mu?

=طهTa, Ha

Ta, ha.

işte yalnızca
bu amaçla,
bu (ilahi mesajı, ey Peygamber,) senin dilinde
kolaylaştırdık
ki Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyan kimseleri onunla
müjdeleyip,
(boş bir) inatla direnip duranları onunla uyarasın;
çünkü, onlardan önce
gelip geçen
nice kuşakları yok ettik;
(şimdi) onlardan herhangi birinin
varlığını hissediyor ya
da, alçak
sesle de olsa
hiç onlardan
söz edildiğini
duyuyor musun?
Ey İnsan!

Biz sana bu
Kur´an´ı sıkıntıya düşesin diye
indirmedik.

Bu Kuran'ı
sana, seni
bedbaht etmek için indirmedik,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

19.
98

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

20.
1

..

20.
2

,,
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أ َ ْنزَ ْلنَا,,= َماbiz indirmedik علَي َْك
َ =sana
َ= ْالقُ ْرآنbu Kur’an’ı
= ِلت َ ْشقَ ٰىgüçlük çekesin diye
,,

,,

,,
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= ِإ َّلancak (olarak indirdik)
ً =ت َ ْذ ِك َرةbir öğüt
يَ ْخش َٰى..= ِل َم ْنkorkanlara
..

..

..

..
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İbn Kesir

Hal böyleyken, yine de
bazıları O sınırsız rahmet
Sahibi Kendine bir oğul
edinmiştir!
diyorlar.
(Bunu söylemekle) siz
gerçekten
çok çirkin bir
iddia ortaya
atmış oldunuz.
Öyle ki bu
iddianın dehşetinden neredeyse gök
paramparça
olacak, yer
yarılacak ve
dağlar yıkılıp
gidecekti!

..

19.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َوقَالُواdediler َ=ات َّ َخذedindi
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman = َولَدًاçocuk

19.
88

ً (=ت َ ْن ِزO) indirilmiştir
يَل
= ِم َّم ْنtarafından َ= َخلَقyaratan
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri
ت
ِ س َم َاوا
َّ = َوالve gökleri = ْالعُلَىyüce
,,

,,

,,

Andolsun
ki; ortaya
çok kötü
bir şey attınız.
Neredeyse gökler
parçalanacak,
yer yarılacak ve
dağlar
göçecekti;

Andolsun
ki; ilmi
onları kuşatmış ve
teker teker saymıştır.
Hepsi kıyamet
günü
O´na tek
olarak gelecektir.
Muhakkak ki
iman edip
salih
amel işleyenleri,
Rahman
sevgili kılacaktır.
İşte Biz;
bunu
muttakilere müjdeleyesin ve
inatçı bir
kavmi
uyarasın
diye senin dilinde indirerek kolaylaştırdık.

Onlardan
önce nice
nesilleri
yok ettik.
Şimdi onlardan hiç
bir varlık
emaresi
hissediyor veya
bir ses
işitiyor
musun?

Ta-Ha.

Biz;
Kur´an´ı,
sana güçlük çekesin diye
indirmedik.
Onu AlYalnızca, (Al- Ancak Allah´dan
lah'tan) kor- lah´tan
korkanlara kan herkese korkanlauyarı olsun bir öğüt, bir ra bir bir
diye indir- uyarı olsun öğüt oladik.
diye (indir- rak.
dik):
O, yeri ve Yeri ve yüce Yeri ve
yüce gökleri gökleri yara- yüce gökyaratan Al- tan Allah ka- leri yaralah tarafın- tından indiri- tanın kadan indirildi. len bir vahiy- tından indir bu.
dirmedir.

Kelime Meali
20.
5

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman
 ْال َع ْر ِش..علَى
َ =Arş’a
=ا ْست َ َو ٰىistiva etmiş(kurulmuş)tur

O rahmeti
bol olan Allah, Arş´a
kurulmuştur.

ُ=لَهhep O’nundur = َماne varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,= ِفيgöklerde
= َو َماve ne varsa ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
= َو َماve ne varsa
= َب ْينَ ُه َماikisinin arasında
= َو َماve ne varsa ت
َ =تَ ْحaltında
=الث َّ َر ٰىtoprağın

Göklerdeki,
yerdeki, bu
ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm
varlıklar
O´nundur.
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O sınırsız
rahmet Sahibi ki, mutlak
kudret ve
hükümranlık
tahtına kurulmuştur.
Göklerde ve
yerde ve
bunların arasında ve toprağın altında
ne varsa
hepsi O'na
aittir.

Rahman,
Arş´a
hükmetmiştir.

Sözü (ister
gizle ister)
açığa vur, O
(insanın) gizli
(düşüncelerini de) bilir,
gizlinin gizlisi
(duygularını)
da.

İstersen
sen sözü
açığa vur,
şüphesiz
ki O; gizliyi de,
gizlinin
gizlisini
de bilir.

Allah ki, kendisinden
başka tanrı
olmayan
O'dur. En
güzel, en yüce nitelikler
O'nundur!

Allah´tan
başka hiç
bir ilah
yoktur.
En güzel
isimler
O´nundur
.

Musa'nın başından geçen olaylardan haberin
var mı?
Hani, o
(uzakta) bir
ateş görmüş
ve ailesine:
Siz burada
bekleyin; ben
bir ateş gördüm demişti,
belki size
oradan bir tutam kor getiririm; yahut
orada ateşin
yanında bir
yol gösterici
bulurum.

Ve sana
Musa´nın
haberi
geldi mi?

,,

,,
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Söyleyeceğin sözü ister sesli olarak, ister
içinden söyle. Çünkü
Allah saklıyı
da, saklının
saklısını da
bilir.
O kendisin=Allah ki
=yoktur
=tanrı
den başka
=başka
=O’ndan
=O’nundur ilah olmayan Al=isimler
=en güzel lah´dır. Ve
en güzel
isimler
O´nunkilerdi
r.
Sana «Mu..
=sana geldi mi?
sa olayı» na
ilişkin bilgi
=haberi
=Musa’nın
geldi mi?
..
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َل
َّ
َِإ ٰلَه
ُاّٰلل
ُلَه
إِ َّل
ُه َو
ْاْل َ ْس َما ُء
ْال ُح ْسن َٰى
,,

,,

اك
َ َ َوه َْل أَت
ُ َحد
ِيث
..

..

,,

..

س ٰى
َ ُمو

= ِإ ْذhani = َرأ َ ٰىgörmüştü
َارا
ً =نbir ateş =فَقَا َلdemişti
= ِْل َ ْه ِل ِهailesine = ْام ُكثُواsiz durun
= ِإ ِنيben ُ=آنَ ْستgördüm
َارا
ً =نbir ateş =لَعَ ِليbelki
=آتِي ُك ْمsize getiririm = ِم ْن َهاondan
= ِبقَ َبسbir kor =أ َ ْوyahut
ُ =أ َ ِجدbulurum علَى
َ =yanında
ار
ِ َّ=النateşin = ُهدًىbir yol gösteren

Hani o bir
ateş görünce ailesine
dedi ki; «Siz
burada kalın, ben bir
ateş gördüm. Ya
oradan size
bir kor getiririm, ya
ateşin yakınlarında
bize yol
gösterecek
birini bulurum.»

أَتَاهَا..=فَلَ َّماo(ateşin yanı)na gelince
ِي
َ =نُودkendisine diye seslenildi
س ٰى
َ  ُمو..=يَاEy Musa!

Ateşin yanına gelince
kendisine
şöyle seslenildi; «Ey
Musa!»

Fakat ateşe
yaklaşınca
bir ses ona
Ey Musa! diye seslendi,

= ِإنِيşüphesiz ben =أَنَاben
ْ َ=فçıkar
= َرب َُّكsenin Rabbinim اخلَ ْع
=نَ ْعلَي َْكpabuçlarını =إِنَّ َكçünkü sen
=بِ ْال َوا ِدvadide = ْال ُمقَد َِّسkutsal
ُ =Tuva’dasın
ط ًوى

Hiç kuşkusuz ben senin Rabbi´nim. Pabuçlarını çıkar. Çünkü
sen kutsal
Tuva vadisindesin.

Benim, Ben!
Senin Rabbin! Öyleyse
artık pabuçlarını çıkar!
Ve bil ki, sen
iki kez kutlu
kılınmış vadidesin.

ْ =seni seçtim
= َوأَنَاve ben اخت َ ْرت ُ َك
=فَا ْست َ ِم ْعşimdi dinle
يُو َح ٰى..= ِل َماvahyolunanı

Seni ben
peygamber
seçtim.
Şimdi vahyedilecek
mesajı dinle.
Hiç kuşkusuz ben Allah´ım.
Benden
başka ilah
yoktur. Öyleyse bana
kulluk et.
Beni anmak
için namaz
kıl.

Ben seni
(kendime elçi
olarak) seçtim; öyleyse
artık (sana)
vahyolunanı
dinle!
Gerçek şu ki,
Allah Benim;
Benden başka tanrı yok;
o halde,
(yalnız) Bana
kulluk et; ve
Beni anmak
için salatta
devamlılık ve
duyarlık göster!

=إِ َّنmutlaka َعة
َّ =الSaat
َ سا
=آتِيَةgelecektir ُ =أ َ َكادneredeyse
=أ ُ ْخ ِفي َهاonu gizleyeceğim
= ِلت ُ ْجزَ ٰىcezalanması için
نَ ْفس..= ُك ُّلherkesin = ِب َماşeylerle
=ت َ ْس َع ٰىpeşinde koştuğu

Herkes yaptıklarının
karşılığını
görsün diye
kıyamet anı
kesinlikle
gelecektir.
Ben o anı
neredeyse
gizli tuttum.

صدَّنَّ َك
ُ َي,,=فَ ََلseni alıkoymasın
ع ْن َها
َ =on(a inanmak)dan = َم ْنkimse
يُؤْ ِم ُن,,= َلinanmayıp = ِب َهاona
= َواتَّبَ َعuyan ُ =ه ََواهkeyfine
=فَت َ ْردَ ٰىsonra helak olursun

Bu anın geleceğine
inanmayanlar, ihtiraslarının tutsağı
olanlar seni
onun bilincinden
uzaklaştırmasın.
Yoksa
mahvolursun, aşağı
düşersin.

Çünkü, zamanını gizli
tutmuş olsam
da, herkese,
(hayattayken) peşinden koştuğu
şeylere göre
hak ettiği
karşılık verilebilsin diye,
Son Saat
mutlaka gelecektir.
Bunun içindir
ki, onun geleceğine
inanmayıp
sadece kendi
arzularının,
tutkularının
peşine düşen
kimse seni
bu (gerçeğe
inanmak)tan
alıkoymasın;
yoksa, kendine yazık
etmiş olursun!
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=إِنَّنِيmuhakkak ben =أَنَاben
َّ =Allah’ım = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
ُاّٰلل
= ِإ َّلbaşka =أَنَاbenden
=فَا ْعبُ ْد ِنيbana kulluk et = َوأ َ ِق ِمve kıl
َ ص ََلة
َّ =الnamaz
= ِل ِذ ْك ِريbeni anmak için
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Göklerde,
yerde,
ikisinin
arasında
ve toprağın altında bulunanlar
O´nun.

,,

ت َ ْج َه ْر..= َوإِ ْنaçık da söylesen
=بِ ْالقَ ْو ِلsözü ُ=فَإِنَّهmuhakkak O
= َي ْعلَ ُمbilir الس َّر
ِ =gizliyi de
= َوأ َ ْخفَىondan daha gizlisini de
..

İbn Kesir
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Hani o;
bir ateş
görmüştü
de ailesine: Durun, ben
bir ateş
gördüm.
Size ya
ondan bir
kor getiririm veya
ateşin
yanında
bir yol
gösteren
bulurum,
demişti.
Ateşin
yanına
gelince;
kendisine: Ey
Musa, diye seslenildi.
Şüphesiz
ki senin
Rabbın
Benim,
Ben. Pabuçlarını
çıkar. Zira
sen mukaddes
vadide,
Tuva´dasın.
Ve ben;
seni seçtim. Öyleyse
vahyolunanı dinle.
Şüphesiz
ki Ben;
Allah´ım.
Benden
başka hiç
bir ilah
yoktur.
Öyleyse
Bana
ibadet et
ve Beni
anmak
için namaz kıl.
Çünkü kıyamet
muhakkak gelecektir.
Her nefis
işlediğinin
karşılığını
görsün
diye onu
neredeyse gizliyorum.
Ona
inanmayan ve
hevesine
uyan
kimse,
seni bundan alıkoymasın, yoksa helak
olursun.

Kelime Meali
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İbn Kesir

تِ ْل َك..= َو َماşu nedir?
= ِب َي ِمي ِن َكsağ elindeki
س ٰى
َ  ُمو..=يَاey Musa

Sağ elindeki O sağ elin- O sağ
nedir, ya
deki nedir, ey elindeki
Musa.
Musa?
de nedir
ey Musa?

=قَا َلdedi ki ي
َ = ِهO
اي
َ =asa’mdır
َ ع
َ ص
ُ =أَت َ َو َّكأdayanıyorum علَ ْي َها
َ =ona
ش
ُّ = َوأ َ ُهve yaprak silkeliyorum
َ ,,علَ ٰى
=بِ َهاonunla غن َِمي
َ =davarıma
ي
َ = َو ِلve benim var =فِي َهاonda
ب
ُ آر
ِ = َمihtiyaçlarım
=أ ُ ْخ َر ٰىdaha birçok

Musa dedi
ki; «O benim değneğimdir. Ona
dayanırım.
Onunla koyunlarıma
yaprak silkerim. Bunlar dışında
daha birçok
işime de yarar o.»

(=قَا َلAllah) buyurdu
(=أ َ ْل ِق َهاyere) at onu
س ٰى
َ  ُمو..=يَاey Musa

Allah «onu Şimdi onu
Buyurdu:
yere at!»
yere at, ey Ey Musa
dedi.
Musa! dedi. bırak onu.

=فَأ َ ْلقَاهَاonu attı
ي
َ  ِه,,=فَإِذَاbir de ne görsün
= َحيَّةkocaman bir yılan =ت َ ْس َع ٰىkoşan

Musa değneği yere
atıverdi.
Birde ne
görsün! Ansızın sürünen bir yılan
oluvermiş!
Allah dedi
ki; «Al onu
yerden,
korkma, biz
onu eski haline dönüştüreceğiz»

..

..

..

..
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,,

,,

(Musa:) Bu
benim değneğim dedi,
buna dayanırım; bununla
davarıma
yaprak silkelerim; ve
başka işlerde
de kullanırım
onu.

,,

20.
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..

..
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Dedi ki: O
benim
değneğimdir.
Ona dayanırım,
onunla
davarıma
yaprak
silkerim
ve daha
bir çok işlerde ondan faydalanırım.

..
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,,

,,
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=قَا َلdedi = ُخ ْذهَاal onu
َف
ْ تَخ..= َو َلve korkma
سنُ ِعيدُهَا
َ =biz onu sokacağız
يرتَ َها
َ = ِسdurumuna = ْاْلُولَ ٰىilk
..

..

..

..
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..

Bunun üzerine, (Musa),
onu yere attı;
bir de ne
görsün! hızla
akan bir yılan
oluvermişti o!
Onu tut dedi,
ve korkma!
Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz.

Elini yenine Şimdi de elini
ض ُم ْم
ْ = َواsok = َيدَ َكelini
sok da hiç- koynuna sok:
bir organik herhangi bir
َ
ْ
َ
َاح َك
ن
ج
,,
ى
ل
إ
=böğrüne
ر
خ
ت
=çıksın
ُْ ج
ِ َ ٰ ِ
bozukluk
uğursuzlusonucu
olğun değil,
ضا َء
َ =بَ ْيbembeyaz olarak
maksızın bir (Bizim rahَ ,,= ِم ْنolmadan سوء
غي ِْر
ُ =bir hastalık başka mu- metimizin)
olarak başka bir işaً=آ َيةbir mucize olarak =أ ُ ْخ َر ٰىayrı cize
ak bir parıltı reti olarak
,,

,,

,,

,,
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,,

= ِلنُ ِريَ َكsana göstermek için
آيَاتِنَا..= ِم ْنmucizelerimizden bazılarını
= ْال ُكب َْرىen büyük
..

..

..

..

..
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Bununla
sana daha büyük
mucizelerimizi
gösterelim.
(Ve şimdi ar- Firavun´a
tık) o Fira- git, doğvun'a git;
rusu o,
çünkü o,
azmıştır.
gerçekten
her türlü ölçüyü çiğneyip geçti.
(Musa:) Ey Dedi ki:
Rabbim! de- Rabbım,
di, İçimi (Se- göğsümü
nin aydınlı- aç.
ğınla) genişlet;

ْ=ا ْذهَبsen git
َع ْون
َ فِ ْر,,= ِإلَ ٰىFir’avn’a ُ= ِإنَّهçünkü o
َ =azdı
طغ َٰى

Şimdi sen
Firavun´a
git. Çünkü o
gerçekten
azıttı.»

=قَا َلdedi ki ب
ِ = َرRabbim
ْ=ا ْش َرحaç
صد ِْري
َ ..= ِليbenim göğsümü

Musa dedi
ki; «Ya
Rabbi! Gönlümü genişlet.

= َويَ ِس ْرkolaylaştır = ِليbana
=أ َ ْم ِريişimi

Görevimi görevimi ba- İşimi kokolaylaştır. na kolaylaş- laylaştır.
tır;

احلُ ْل
ْ = َوve çöz ً ع ْقدَة
ُ =düğümünü
سانِي
َ  ِل..= ِم ْنdilimin

Dilimin dü- dilimdeki dü- Dilimden
ğümünü
ğümü çöz
de düğüçöz.
mü çöz
ki;

= َي ْفقَ ُهواanlasınlar =قَ ْو ِليsözümü

Böylece
söyleyeceklerimi anlayabilsinler.

ki söyleye- Sözümü
ceklerimi tam iyi anlaolarak anla- sınlar.
yabilsinler

اجعَ ْل
ْ = َوver = ِليbana
يرا
ً = َو ِزbir vezir أ َ ْه ِلي..= ِم ْنailemden

Ailemden
bana bir
yardımcı
armağan et.

ve bana yakınlarımın
arasından
yükümü paylaşacak bir
yardımcı tayin et:
Kardeşim
Harun'u (mesela);

,,

,,

,,
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ile geri çık- bembeyaz
sın.
(ışıldayarak)
çıkacaktır;
Böylece sa- ki böylece
na birkaç sana büyük
büyük mu- mucizelericizemizi
mizden bir
göstermek kısmını gösistedik.
termiş olalım.

O da bıraktı. Bir
de ne
görsün; o,
hemen
koşan bir
yılan oluvermiş.
Buyurdu:
Tut onu
korkma.
Biz onu
yine eski
durumuna çevireceğiz.
Elini de
koltuğunun altına
koy ki; diğer bir
mucize
olarak
kusursuz,
bembeyaz çıksın.

..

..
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ََارون
ُ =هHarun’u =أ َ ِخيkardeşim

Kardeşim
Harun´u
yani.

Kendi ailemden
bir vezir
ver bana;

Kardeşim
Harun´u.

=ا ْشد ُ ْدkuvvetlendir =بِ ِهonunla
=أ َ ْز ِريarkamı

Ona arkamı o'nunla be- Onunla
dayayıp güç nim gücümü destekle
kazanmamı pekiştir
beni.
sağla.

ُ= َوأ َ ْش ِر ْكهonu ortak yap
أ َ ْم ِري,,=فِيişime

O´nu göre- ve görevim- Onu işivime ortak den o'na da mizde oret.
pay ver
tak yap,

,,

,,

= َك ْيki س ِب َح َك
َ ُ=نseni tesbih edelim
يرا
ً = َك ِثçok
..

..

Böylece seni daha çok
noksanlıklardan tenzih edelim.

ki, (birlikte)
Senin yüceler yücesi
adını (insanların katında)
daha yükseklere çıkaralım,
Senin adını ve Seni sü=çok
daha çok rekli analım!
analım.

= َونَ ْذ ُك َر َكve seni analım يرا
ً َك ِث
,,

,,

= ِإنَّ َكşüphesiz sen
يرا
َ = ُك ْنbizi görmektesin
ً ص
ِ َب..بِنَا..ت
..

..

Kuşku yok
ki, biz senin
gözetimin
altındayız.»

Muhakkak ki,
Sen bizi bütün varlığımızla görmektesin!

Ki seni
daha çok
tesbih
edelim.

Ve seni
daha çok
analım.
Şüphesiz
ki Sen,
bizi görmektesin.

Kelime Meali
20.
36

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=قَا َلbuyurdu ki = َق ْدmuhakkak
يت
َ =أُو ِتsana verildi سؤْ لَ َك
ُ =istediğin
س ٰى
َ  ُمو,,=يَاEy Musa

Ey Musa,
bu istediklerin sana verilmiştir.

(Allah:) İşte
istediğin her
şey sana verildi, ey Musa! dedi.

Buyurdu:
Ey Musa;
istediğin
sana verilmiştir.

= َولَقَ ْدzaten
= َم َننَّاbiz lütufta bulunmuştuk
علَي َْك
َ =sana ً = َم َّرةbir kez
=أ ُ ْخ َر ٰىdaha

Biz, bundan
önce de bir
kere daha
sana lütufta
bulunmuştuk.

Zaten sana
geçmişte bir
kere daha lütufda bulunmuştuk;

Zaten sana, başka
bir defa
daha lutufta bulunmuştuk.

= ِإ ْذhani =أ َ ْو َح ْينَاvahyetmiştik
أ ُ ِم َك,,= ِإلَ ٰىannene
يُو َح ٰى,,= َماvahyedileni

Hani, annene şu mesajımızı
vahyetmiştik:

hani, annene
vahyi, buyruğu şöyle
esinlemiştik:

Hani annene
vahyedilmesi
gerekeni
vahyetmiştik.
Onu bir
sandığa
koy da
suya bırak. Su
onu kıyıya atar.
Bana da,
ona da
düşman
olan birisi
onu alır.
Gözümün
önünde
yetişesin
diye, senin üzerine katımdan bir
sevgi
koydum.

,,

,,

,,

,,
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Musa´yı bir O'nu bir sanا ْق ِذفِي ِه..=أ َ ِنonu koy
sandukaya dığa koy ve
koy ve neh- sandığı ırْ
َّ
َ
ت
ُو
ب
ا
ت
ال
..
ي
ف
=sandığa
ه
ي
ف
ذ
ق
ا
ف
=ve
at
ِ
ِ
ِ ِِ
re at; nehir mağa bırak;
ْ
ْ
ْ
َ
اليَ ِم..=فِيsuya =فليُل ِق ِهonu bıraksın onu sahile ırmak o'nu
atsın da
kıyıya çıka= ْاليَ ُّمsu اح ِل
oradan onu racaktır; Baَّ =بِالsahile
ِ س
benim ve na düşman
ُ= َيأ ْ ُخ ْذهonu alacaktır
kendisinin olan biri ve
ortak düş- o'na ilerde
 ِلي..عد ُو
َ =benim düşmanım olan
manımız al- düşman olasın. Gözü- cak olan biri
ُلَه..عد ُو
َ = َوve onun düşmanı olan
mün önün- o'nu oradan
yetişesin alıp evlat
ْ
َ
ُ= َوألقَيْتkoydum علَي َْك
َ =senin üzerine de
diye seni
edinecektir.
ً= َم َحبَّةbir sevgi = ِم ِنيbenden
sevgimin
Ve (böylece
kanatları al- daha o çağtına aldım. da) Kendi kaصنَ َع
ْ ُ = َو ِلتyetiştirilmen için
tımdan kutlu
ع ْينِي
bir sevgiyle
َ ..علَ ٰى
َ =gözümün önünde
..

..

..

..

..

..
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= ِإ ْذhani =ت َ ْم ِشيgidip de
=أ ُ ْخت ُ َكkız kardeşin =فَتَقُو ُلdiyordu
أَد ُلُّ ُك ْم,,=ه َْلsize göstereyim mi?
 َم ْن,,علَ ٰى
َ =birini ُ=يَ ْكفُلُهona bakacak
َاك
َ =فَ َر َج ْعنböylece seni geri verdik
أ ُ ِم َك,,= ِإلَ ٰىannene = َك ْيki
=تَقَ َّرaydın olsun ع ْينُ َها
َ =gözü
َت َ ْحزَ ن,,= َو َلüzülmesin
ت
َ = َوقَت َ ْلsen öldürmüştün
سا
ً =نَ ْفbir adam
َاك
َ =فَنَ َّج ْينseni kurtarmıştık
 ْالغ َِم,, َ= ِمنtasadan
اك
َ َّ= َوفَتَنve seni denemiştik
=فُتُونًاiyice ت
َ ْ=فَلَبِثkaldın
َ= ِسنِينyıllarca
أ َ ْه ِل,,=فِيhalkı arasında
َ= َم ْد َينMedyen =ث ُ َّمsonra
ت
َ ْ= ِجئbize geldin
قَدَر,,علَ ٰى
َ =belirlediğimiz vakitte
س ٰى
َ  ُمو,,= َياey Musa

Hani kız
kardeşin gidip diyordu
ki: “Ona bakacak birini
size göstereyim mi?”
İşte böylece
annen
üzülmesin
de sevinsin
diye seni
ona geri
vermiştik.
Ve sen bir
cana kıymıştın da,
seni üzüntüden kurtarmıştık.
Hem seni
bir çok musibetlerle
denemiştik.
Böylece
Medyen
halkı arasında yıllarca kalmıştın. Sonra
da takdire
göre geldin
ey Musa.

َ ص
ط َن ْعت ُ َك
ْ = َواseni yetiştirdim
= ِلنَ ْف ِسيkendim için

Şimdi seni
sırf kendime
ayırdım.

ْ=ا ْذهَبgötürün ت
َ =أ َ ْنsen
وك
َ = َوأ َ ُخve kardeşin
=بِآيَاتِيayetlerimi
ت َ ِنيَا,,= َو َلgevşeklik etmeyin
 ِذ ْك ِري,,= ِفيbeni anmakta

Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle
gidiniz. Bu
arada adımı
anmayı hiç
ihmal etmeyiniz.

=ا ْذ َهبَاgidin َع ْون
َ فِ ْر..= ِإلَ ٰىFir’avn’a
َ =azdı
ُ= ِإنَّهçünkü o طغ َٰى

Firavun´a
gidiniz.
Çünkü o
gerçekten
azıttı.

َ ُ=فَقsöyleyin ُ=لَهona =قَ ْو ًلsöz
ول
=لَ ِينًاyumuşak ُ=لَ َعلَّهbelki
=يَتَذَ َّك ُرöğüt alır =أ َ ْوveya
=يَ ْخش َٰىkorkar

Ona yumuşak sözler
söyleyiniz.
Belki aklı
başına gelir
ya da kötü
akıbete uğramaktan
korkar.

=قَ َالdediler ki = َربَّنَاRabbimiz
=إِنَّنَاşüphesiz biz َاف
ُ =نَخkorkuyoruz
َ يَ ْف ُر..=أ َ ْنtaşkınlık etmesinden
ط
علَ ْينَا
َ =bize =أ َ ْوyahut

Musa ve
Harun dediler ki; «Ey
Rabbi´miz,
korkarız ki,
Firavun bize
karşı bir
taşkınlık
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..

..
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..

seni kuşattım
ki, gözümün
önünde yetişip olgunlaşasın.
Kız kardeşin
(Firavun ailesine) gidip
de onlara:
'Ona bakabilecek birini
size göstereyim mi? dediği zaman
(bunun böyle
olmasını Biz
takdir etmiştik). Ve böylece seni yeniden annene kavuşturduk ki onun
yüzü gülsün
ve (artık)
üzülmesin.
Ve (büyüyüp
belli bir yaşa
vardığın zaman) birini
öldürmüştün:
Fakat Biz
seni (bu yüzden içine
gömüldüğün)
tasadan kurtarmış ve
seni çeşitli
sınamalardan geçirmiştik. (Bu
olaydan)
sonra yıllarca
Medyen halkı
arasında yaşadın; ve sonunda, (Benim) takdir(im)e uyarak işte (buraya) geldin
ey Musa:
çünkü, Ben
seni Kendime (elçi olarak) seçmiştim.
(Şimdi) sen
ve kardeşin,
artık Benim
mesajlarımla
yola çıkın ve
sakın Beni
anmakta
üşengeç
davranmayın:
İkiniz birlikte
doğruca Firavun'a gidin;
çünkü o gerçekten her
türlü ölçüyü
aşmış bulunuyor!
Ama onunla
yumuşak bir
dille konuşun
ki, o zaman
belki aklını
başına toplar, yahut
(böylece, en
azından
kendisine)
gözdağı verilmiş olur.
(Musa ile Harun:) Ey
Rabbimiz!
dediler, onun
bize düşmanca davranmasından
yahut azgın-

Hani kızkardeşin
gidip diyordu ki:
Ona bakacak birini size
göstereyim mi?
İşte böylece, annen
üzülmesin de
gözü aydın olsun
diye seni
ona geri
vermiştik.
Ve sen,
bir cana
kıymıştın
da; seni
üzüntüden kurtarmıştık.
Hem seni
bir çok
musibetlerle denemiştik.
Böylece
Medyen
halkı arasında yıllarca
kalmıştın.
Sonra da
bir kader
üzerine
geldin ey
Musa.

Ve seni
kendim
için yetiştirdim.
Sen ve
kardeşin
ayetlerimle git. İkiniz de
Beni zikretmede
gevşek
davranmayın.
Firavun´a
gidin,
doğrusu
o, azmıştır.

Ve ona
yumuşak
söz söyleyin, belki nasihat
dinler veya korkar.

Dediler ki:
Rabbımız; onun
bize taşkınlık
yapmasından
veya az-
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ْ َي..=أ َ ْنiyice azmasından
طغ َٰى
..
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=قَا َلdedi تَخَافَا,,= َلkorkmayın
=إِنَّنِيben = َم َع ُك َماsizinle beraberim
=أ َ ْس َم ُعişitir = َوأ َ َر ٰىve görürüm
,,

,,

,,
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َ ُ=فَقdeyin ki
ُ=فَأْتِيَاهhaydi varın ona ول
َ س
= ِإنَّاbiz ول
ُ = َرelçileriyiz
= َربِ َكsenin Rabbinin =فَأ َ ْر ِس ْلgönder
= َم َعنَاbizimle
 ِإس َْرائِي َل..= َب ِنيİsrail oğullarını
تُعَ ِذ ْب ُه ْم..= َو َلonlara azab etme
=قَ ْدkuşkusuz َاك
َ = ِجئْنbiz sana getirdik
= ِبآيَةbir ayet  َر ِب َك..= ِم ْنRabbinden
س ََل ُم
َّ = َوالEsenlik
اتَّبَ َع.. َم ِن..علَ ٰى
َ =uyanlaradır
= ْال ُهدَ ٰىhidayete
..
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..

..

..

..

..

..

..

..
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قَ ْد,,= ِإنَّاgerçekten ي
ِ ُ =أvahyolundu
َ وح
=إِلَ ْينَاbize =أ َ َّنmuhakkak
اب
َ َ= ْال َعذazaba uğrayacağı
ب
َ َّ َكذ,, َم ْن,,علَ ٰى
َ =yalanlayanın
= َوتَ َولَّ ٰىve yüz çevirenin
,,

,,

,,
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,,

=قَا َلdedi ki =فَ َم ْنkimdir?
= َربُّ ُك َماRabbiniz س ٰى
َ  ُمو..=يَاey Musa
..

..

..
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=قَا َلdedi = َربُّنَاRabbimiz
َ أ َ ْع,,=الَّذِيveren
ط ٰى
ش ْيء
َ ,,= ُك َّلher şeye ُ=خ َْلقَهyaratılışını
=ث ُ َّمsonra = َهدَ ٰىonu doğru yola iletendir
,,

,,

,,
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,,

(=قَا َلFir’avn) dedi = َف َماne olacak?
= َبا ُلhali ون
ِ = ْالقُ ُرnesillerin
= ْاْلُولَ ٰىilk
..

..

..

=قَا َلdedi ki = ِع ْل ُم َهاonların bilgisi
َ= ِع ْندyanında = َربِيRabbimin
 ِكتَاب,,=فِيbir Kitaptadır
ض ُّل
ِ َي,,= َلşaşmaz = َر ِبيRabbim
سى
َ  َي ْن,,= َو َلve unutmaz
,,

,,

,,

,,

,,
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=الَّذِيo ki = َج َع َلyaptı =لَ ُك ُمsize
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri = َم ْهدًاbeşik
سلَ َك
َ = َوve açtı =لَ ُك ْمsizin için
=فِي َهاonda سب ًَُل
ُ =yollar
= َوأ َ ْنزَ َلve indirdi
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
=فَأ َ ْخ َر ْجنَاve çıkardık = ِب ِهonunla
=أ َ ْز َوا ًجاçiftler نَ َبات..= ِم ْنbitkiden
شت َّ ٰى
َ =her çeşit
..

..

..

..

..

..

..

..
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= ُكلُواyiyin ع ْوا
ْ = َوve otlatın
َ ار
=أ َ ْنعَا َم ُك ْمhayvanlarınızı =إِ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْليَاتibretler
= ِْلُو ِليsahipleri için =النُّ َه ٰىakıl
,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

yapar, ya lık(ta devam) gın davda azgınlı- etmesinden ranmağını artırır.» korkarız.
sından
endişe
ederiz.
Allah, onla- (Allah:)
Buyurdu:
ra dedi ki; Korkmayın! Korkma«korkmayı- diye cevap yın, Ben
nız. Ben si- verdi, Şüp- sizinle
zinle bera- hesiz (Ben berabeberim. Ben her şeyi) işi- rim, hem
herşeyi işi- terek ve gö- görür,
tir, her şeyi rerek, sizin hem de
görürüm.» yanınızda
işitirim.
olacağım.
Ona varınız Öyleyse artık Haydi
ve deyiniz ona gidin ve ona gidin
ki; ´Biz
deyin ki: 'Biz ve deyin
Rabbinin
ikimiz senin ki: Doğsana gön- Rabbinin el- rusu biz,
derdiği elçi- çileriyiz; bu- senin
leriz. İsrai- nun için, İs- Rabbının
loğullarının railoğullaelçileriyiz.
bizimle bir- rı'nın bizimle Artık İslikte Mıgelmesine railoğullasır´dan ay- izin ver ve
rını bizimrılmalarına onlara (artık) le gönder
izin ver. On- sıkıntı çek- ve onlara
lara işkence tirme. Biz
azab etetme. Sana sana Rab- me. Hem
Rabbinden bir
biz, Rabbi´inden,
mesajla gel- bından
doğru söy- dik; ve (bil ki sana bir
lediğimizi O'nun bah- ayetle
kanıtlaya- şedeceği) ni- geldik.
cak mucize- hai kurtuluş Hidayete
ler ile gel- ve esenlik
tabi olandik. Doğru (yalnızca,
ların üzeyola girenler O'nun gös- rine seesenliğe
terdiği) yolu lam olsun
erecekler- izleyen kimdir.
selerin olacaktır:
Bize gelen Çünkü, ba- Doğrusu
vahye göre kın, (öte
bize vahAllah´ın
dünyada)
yolundu
ayetlerini azabın, hakkı ki; yalanyalanlaya- yalanlayıp
layıp sırt
rak gerçeğe (ona) sırt çe- çevirene
sırt çeviren- virenlerin ba- azab varler azaba şına çökece- dır.
uğrayacak- ği bize vahlardır.
yedildi!
Firavun «Ey (Fakat AlEy Musa,
Musa, sizin lah'ın mesajı Rabbınız
Rabb´iniz kendisine ile- kimdir sikimdir?»
tilince, Fira- zin ikinidedi.
vun:) Ey Mu- zin? dedi.
sa, sizin
Rabbiniz de
kimmiş? dedi.
Musa «Bi- (Musa:) Bi- Dedi ki:
zim
zim Rabbi- Rabbımız
Rabb´imiz, miz, (var
her şeye
her varlığı olan) her şe- yaratılışıfarklı nitelik- ye gerçek
nı veren,
lerle dona- özünü ve bi- sonra da
tarak yara- çimini veren doğru yotan, sonra ve sonra da la eriştida bu var- her şeyi
rendir.
lıkları nite- (kendi doğalikleri doğ- sının gerekrultusunda tirdiği) yola
yönlendiren yönelten varAllah´dır.» lıktır diye cevap verdi.
Firavun
(Firavun:)
Öyle ise
«Peki, biz- Peki dedi, ya önceki
den önceki önceki ku- nesillerin
kuşakların şakların du- durumu
durumu ne rumu ne ol- nedir?
olacak?» du?
dedi.
dedi.
Musa dedi (Musa:) On- Dedi ki:
ki; «Onlara lar hakkında- Onların
ilişkin bilgi ki bilgi yal- bilgisi
Rabb´imin nızca Rab- Rabbımın
katındaki ki- bimin katın- katında
tapta yazılı- da, (O'nun, bir kitabdır benim toplumları
dadır.
Rabb´im ne bağlı kıldığı) Benim
yanılır ne yasalar ör- Rabbım
de unutur.» güsünde
şaşırmaz,
(yazılı)dır;
unutmaz.
benim Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz.
O size yer- Sizin için
O ki; sizin
yüzünü be- yeryüzünü için, yerşik yaptı,
bir beşik ya- yüzünü
orada sizin pan, (hayatı- döşemiş,
için yollar nızı kolaylaş- orada siaçtı ve gök- tırmak için) zin için
ten su indir- onun üzerin- yollar
di. O su sa- de yollar
açmış,
yesinde çift- açan, gökten gökten su
ler halinde su indiren ve indirmişçeşitli bitki- onunla (top- tir. Biz o
ler bitirdik. raktan) türlü su ile çetürlü bitki çı- şitli bitkikaran O'dur; lerden çifter çifter
çıkardık.
Bu bitkilerden kendiniz yiyesiniz
ve hayvanlarınızı otlatasınız diye.
Sağduyu
sahiplerinin
bu olaylardan alacakları birçok
dersler vardır.

(bu,) hem sizin (o toprağın ürünleriyle) beslenmeniz, hem
de hayvanlarınızı otlatmanız (içindir). Şüphesiz, bütün
bunlarda akıl
sahipleri için
çıkarılacak
dersler vardır.

Hem siz
yeyin,
hem hayvanlarınızı otlatın.
Şüphesiz
ki bunlarda sağduyu sahipleri için
ayetler
vardır.

Kelime Meali
20.
55

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Sizleri top- (şöyle ki:) si= ِم ْن َهاondan (topraktan)
raktan ya- zi yerden yarattık, yine rattık; yine
= َخلَ ْقنَا ُك ْمsizi yarattık
oraya dön- ona döndüُ
ُ
= َوفِي َهاyine oraya =ن ِعيدُك ْمdöndürürüz düreceğiz recek ve
ve tekrar di- sonra ondan
rilterek ora- tekrar diriltip
= َو ِم ْن َهاve ondan
dan çıkara- çıkaracağız.
=نُ ْخ ِر ُج ُك ْمsizi çıkarırız
cağız.
ُ
ً ارة
َ َ =تbir kez daha =أ ْخ َر ٰىsonra

Ondan
yarattık
sizi, oraya da
döndüreceğiz. Ve
sizi, bir
kere daha
oradan
çıkaracağız.

= َولَقَ ْدandolsun
ُ=أ َ َر ْينَاهbiz ona gösterdik
=آيَاتِنَاayetlerimizin = ُكلَّ َهاhepsini
ب
َ َّ=فَ َكذyine de yalanladı
= َوأ َ َب ٰىve dayattı

Biz Firavun´a tüm
ayetlerimizi
gösterdik,
fakat o bunları yalanladı, kabul
etmeye yanaşmadı.

Andolsun
ki ona bütün ayetlerimizi
gösterdik
ama yalanlayıp
kaçtı.

=قَا َلdedi ki =أ َ ِجئْتَنَاmi geldin?
= ِلت ُ ْخ ِر َجنَاbizi çıkarmak için
ضنَا
ِ أ َ ْر..= ِم ْنyurdumuzdan
= ِب ِس ْح ِر َكbüyünle
س ٰى
َ  ُمو..= َياey Musa

Dedi ki; «Ey
Musa, sen
bizi büyücülüğünle yurdumuzdan
çıkarmaya
mı geldin?»

Gerçek şu ki,
Biz Firavun'u
mesajlarımızın hepsinden haberdar
kıldık; ama o
bunları yalan
saydı ve kabule yanaşmadı.
(Firavun:) Ey
Musa! dedi,
Sen sihrinle
bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı
geldin?

=فَلَنَأْتِ َينَّ َكbiz de mutlaka sana getireceği
z حر
ْ = ِب ِسbir büyü
= ِمثْ ِل ِهonun benzeri اجعَ ْل
ْ َ=فtayin et
=بَ ْينَنَاseninle = َوبَ ْين ََكbizim aramızda
= َم ْو ِعدًاbuluşma zamanı
ُنُ ْخ ِلفُه,,= َلcaymayacağımız
=ن َْح ُنne bizim ت
َ أ َ ْن,,= َو َلne senin
= َم َكانًاbir yer olsun س ًوى
ُ =uygun

Biz de seninki gibi bir
büyü ile
karşına çıkacağız.
Seninle buluşacağımız
bir zaman
belirle. Bu
randevudan
sen de bizde caymayalım. Buluşma yerimiz açık bir
düzlük olsun.

Madem öyle,
biz de sana
mutlaka bunun gibi bir
sihirle karşılık vereceğiz!
O halde şimdi, aramızda,
uygun bir
yerde katılmaktan
bizim de, senin de caymayacağımız- bir buluşma günü
tayin et!

Musa «Si(=قَا َلMusa) dedi ki
zinle buluşmamız
ُ= َم ْو ِعدُك ْمbuluşma zamanınız
süslenme
gününüzde,
=يَ ْو ُمgünü الزينَ ِة
=süs
(bayram)
ِ
halkın toplandığı kuşي ُْحش ََر..= َوأ َ ْنve toplanacağı
luk vakti olاس
ُ =kuşluk vakti sun» dedi.
ُ َّ=النinsanların ض ًحى

Musa: Bayram günü olsun, buluşma
gününüz; ve
(o gün) kuşluk vaktinde
ahali toplansın diye cevap verdi.

=فَت َ َولَّ ٰىdönüp gitti ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
=فَ َج َم َعtopladı ُ= َك ْيدَهhilesini
=ث ُ َّمsonra =أَت َ ٰىgeldi

Bunun üzerine Firavun
(danışmanlarıyla görüşmek üzere)
çekildi, kuracağı düzeni
kurup tasarladı ve günü
gelince (buluşma yerinde) boy gösterdi.
Musa onlara:
Yazıklar olsun size! dedi, Allah'a
karşı (böyle)
yalan uydurmayın;
yoksa O
müthiş bir
azapla sizin
kökünüzü
kazır; zaten
(böyle) bir
yalan uyduran kimse
baştan kaybetmiş demektir!
(Firavun ve
adamları)
yapacakları
şey konusunda aralarında tartıştılar, fakat konuşmalarını
gizli tuttular;
şöyle diyorlardı (birbirlerine): Bu iki
sihirbaz sihir
yoluyla sizi
ülkenizden
çıkarmak ve
geleneksel
yaşama tarzınızı ortadan kaldırmak istiyorlar.

Şimdi biz
de seninkine benzer bir sihir göstereceğiz
sana. Bizimle senin aranda bir buluşma
zamanı
ve yeri
tayin et
ki; sen
de, biz de
düz bir
yerde bulunalım,
caymayalım.
Buluşma
zamanımız; sizin
bayram
gününüzde, insanların toplandığı
kuşluk
vaktidir,
dedi.
Bunun
üzerine
Firavun
dönüp gitti ve sonra bütün
hilesini
toplayıp
geldi
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Bunun üzerine Firavun
dönüp gitti,
hilelerini
hazırladıktan sonra
randevu yerine geldi.

onla=قَا َلdedi = َل ُه ْمonlara س ٰى
َ = ُموMusa Musa
ra dedi ki;
«Vay gele
= َو ْيلَ ُك ْمyazık size
başınıza!
Allah adına
ت َ ْفت َ ُروا..= َلuydurmayın
yalan uyَ
ِاّٰلل
durmayınız.
=Allah’a
ًا
ب
ذ
ك
=yalan
ِ
َّ ..علَى
َ
Yoksa sizi
=فَيُس ِْحتَ ُك ْمsonra kökünüzü keser
bir azaba
çarptırarak
=بِعَذَابbir azab ile = َوقَ ْدdoğrusu
kökünüzü
kurutur. Alَاب
َ =خperişan olmuştur
lah´a iftira
atan gerا ْفت َ َر ٰى..= َم ِنiftira eden
çekten al..

..

..

..

..

..

..

..

danmıştır.»
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عوا
ُ َ=فَتَنَازtartıştılar =أ َ ْم َر ُه ْمişlerini
= َب ْينَ ُه ْمkendi aralarında
س ُّروا
َ َ = َوأve gizli gizli
=النَّ ْج َو ٰىkonuştular

Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice
fısıldaşarak
durumlarını
tartıştılar.

=قَالُواdediler ki ان
ِ َ ٰ َهذ..=إِ ْنbunlar
ان
ِ س
َ َ=لiki büyücüdür
ِ اح َر
ان
ِ َ=ي ُِريدistiyorlar
ي ُْخ ِر َجا ُك ْم..=أ َ ْنsizi çıkarmak
ض ُك ْم
ِ أ َ ْر..= ِم ْنyurdunuzdan
= ِب ِس ْح ِر ِه َماbüyüleriyle
= َو َي ْذ َه َباve gidermek
َ ِ=بsizin yolunuzu
ط ِريقَ ِت ُك ُم
= ْال ُمثْلَ ٰىörnek

Ve dediler
ki; «Bu iki
adam büyücüdür, sizleri büyüleyerek yurdunuzdan çıkarmak, sizin örnek
dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar.»

=فَأ َ ْج ِمعُواsiz toplayın = َك ْيدَ ُك ْمhilenizi
=ث ُ َّمsonra =ائْتُواgelin
صفًّا
َ =sıra halinde = َوقَ ْدmuhakkak
=أ َ ْفلَ َحbaşarmıştır = ْاليَ ْو َمbugün
ا ْست َ ْعلَ ٰى,,= َم ِنüstün gelen

Bütün hilelerinizi biraraya getiriniz, sonra
sıra halinde
buluşma yerine geliniz.
Bugün üstün gelen
başarıya
ermiştir.
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Bunun içindir
ki, (ey Mısırlı
sihirbazlar)
düzenleyeceğiniz oyuna iyi karar
verin ve tek
bir güç olarak boy gösterin; çünkü,
bugün üstün
gelen gerçekten başarmış ola-

Ve dedi
ki: Sihirbazlığınla
bizi yurdumuzdan çıkarmaya
mı geldin
ey Musa?

Musa onlara dedi
ki: Yazıklar olsun
size, Allah´a karşı yalan
uydurmayın Sonra
azabla sizi yok
eder.
Doğrusu
Allah´a iftira eden,
hüsrana
uğramıştır.
Derken
onlar işi
aralarında tartıştılar ve
gizlice
müşavere
ettiler.
Dediler ki:
Muhakkak bu iki
sihirbaz
sihirleriyle
sizi yurdunuzdan
çıkar mak
ve örnek
olan yolunuzu
yok etmek istiyorlar.

Onun için
tuzaklarınızı bir
araya getirin, sonra da sırayla gelin. Bugün
üstün gelen felah
bulmuştur.
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(Büyücüler)
=قَالُواdediler ki س ٰى
َ  ُمو..= َياEy Musa Büyücüler
«Ey Musa, Musa'ya: Ey
sen önce Musa! dedi= ِإ َّماya ي
َ ت ُ ْل ِق..=أ َ ْنsen at = َو ِإ َّماyahut ya
hünerini
ler, (önce)
َ
َ
göster
ya
sen mi ataُ
َنَكون..=أ ْنbiz olalım =أ َّو َلönce
da önce biz caksın (asaأ َ ْلقَ ٰى..= َم ْنatan
hünerimizi nı), yoksa ilk
..

..

..

..

..
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ortaya koyalım» dediler.
O da: “Hayır
siz koyun”
dedi. Bir de
ne görsün
ipleri ve
değnekleri
büyüleri yüzünden
kendisine
gerçekten
yürüyorlarmış gibi
geldi.

atan biz mi
olalım?

=قُ ْلنَاdedik َف
ْ تَخ,,= َلkorkma
= ِإنَّ َكşüphesiz sensin ت
َ =أ َ ْنsen
= ْاْل َ ْعلَ ٰىüstün gelecek

Allah ona
dedi ki;
«Korkma,
üstün gelecek olan
sensin.»

(Fakat o'na:)
Korkma! dedik, Sonunda
üstün gelecek olan
sensin!

Korkma;
muhakkak sen
daha üstünsün,
dedik.

ق
ِ = َوأ َ ْلat
يَ ِمينِ َك..فِي..= َماsağ elindekini
ف
ْ َ=ت َ ْلقyutsun
صنَعُوا
َ ..= َماonların yaptıklarını
=إِنَّ َماçünkü صنَعُوا
َ =onların yaptıkları
ُ= َك ْيدhilesidir احر
ِ س
َ =bir büyücünün
يُ ْف ِل ُح..= َو َلiflah olmaz
ُ = َحيnereye
اح ُر
َّ =الbüyücü ْث
ِ س
=أَت َ ٰىvarsa

Sağ elindeki
değneğini
yere atıver
de onların
gösterdikleri
marifetleri
yutuversin.
Onların hünerleri, bir
büyücü hilesinden
ibarettir.
Büyücü hiçbir yerde
başarılı
olamaz.

(Şimdi) sağ
elindeki
(asayı) at, bu
(senin attığın) onların
düzenlediği
her şeyi yutacaktır:
(çünkü) onların bütün
yaptığı sihirden ibaret;
ve zaten sihirbaz, hangi
amacı güderse gütsün, asla başarıya ulaşamaz!
(Ve sonuç
Musa'ya bildirdiğimiz gibi oldu,) bunun üzerine
büyücüler
saygıyla hemen yere
kapandılar;
ve Biz artık
Musa ile Harun'un Rabbine inanıyoruz! diye çağırıştılar.
(Firavun:)
Ben size izin
vermeden mi
o'na inandınız? dedi,
Mutlaka size
sihirbazlığı
öğreten ustanız o olmalı! Ama bu
ihanetinizden
ötürü, hiç
şüpheniz olmasın, çoğunuzun ellerini ayaklarını kesivereceğim; ve yine hiç şüpheniz olmasın ki, pek
çoğunuzu da
hurma kütüğüne asacağım ki, böylece hangimizin azapta
daha zorlu
ve daha sürekli olduğunu iyice anlayasınız!

Sağ elindekini at
da onların
yaptıklarını yutsun. Zira
onların
yaptıkları,
sadece
sihirbaz
düzenidir.
Nerede
olursa olsun sihirbaz asla
felah bulamaz.

(=قَا َلMusa) dedi ki =بَ ْلhayır
=أ َ ْلقُواsiz atın =فَإِذَاbir de ne görsün
= ِح َبالُ ُه ْمonların ipleri
صيُّ ُه ْم
ِ = َو ِعve sopaları
=يُ َخيَّ ُلgibi görünüyor = ِإلَ ْي ِهona
 ِس ْح ِر ِه ْم,,= ِم ْنbüyülerinden ötürü
=أَنَّ َهاgerçekten =ت َ ْس َع ٰىkoşuyor
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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س
َ =فَأ َ ْو َجbu yüzden duydu
نَ ْف ِس ِه..=فِيiçinde ً= ِخيفَةbir korku
س ٰى
َ = ُموMusa
..

..

..

..
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O da:
Hayır siz
atın, dedi.
Bir de ne
görsün;
onların ipleri ve
değnekleri, büyüleri yüzünden kendisine
gerçekten
yürüyorlarmış gibi geldi.
Bunun üze- öyle ki, bu
Bu serine Muyüzden Mu- beple
sa´nın içine sa'nın içinde Musa,
korku düştü. bir korku be- içinde bir
lirdi.
korku
hissetti.

üzeriُ
ي
َّ =الbüyücüler Bunu
َ =فَأ ْل ِقkapandılar ُ س َح َرة
ne büyücüler secdeye
س َّجدًا
ُ =secdeye =قَالُواdediler
kapanarak
«Biz Musa
َّ=آ َمناinandık ب
ِ =بِ َرRabbine
ile Harun´un
Rabbine
ََارون
ُ =هHarun’un
inandık»
س ٰى
َ = َو ُموve Musa’nın
dediler.
,,

,,
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(=قَا َلFir’avn) dedi ki
ُلَه..=آ َم ْنت ُ ْمona mı inandınız? =قَ ْب َلönce
َآذَن..=أ َ ْنben izin vermeden =لَ ُك ْمsize
ُ= ِإنَّهşüphesiz O
ير ُك ُم
ُ =لَ َك ِبbüyüğünüzdür
علَّ َم ُك ُم
َ ..=الَّذِيsize öğreten
الس ْح َر
ِ =büyü
=فَ َِلُقَ ِط َع َّنöyleyse ben keseceğim
=أ َ ْي ِد َي ُك ْمsizin ellerinizi
= َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْمve ayaklarınızı
 ِخ ََلف..= ِم ْنçapraz
ص ِل َبنَّ ُك ْم
َ ُ = َو َْلve sizi asacağım
ِ ُجذُوع..=فِيdallarına =النَّ ْخ ِلhurma
= َولَت َ ْعلَ ُم َّنve bileceksiniz
=أَيُّنَاhangimizin ُّ شد
َ َ =أdaha çetinmiş
عذَابًا
َ =azabı = َوأ َ ْبقَ ٰىve sürekli imiş

Firavun dedi ki; «Ben
size izin
vermeden
ona inandınız ha! O
size büyücülüğü öğreten elebaşınızdır.
andolsun ki,
sağlı sollu
birer el ve
ayağınızı
kesecek,
arkasından
sizi hurma
dallarına
asacağım,
böylece
hangimizin
azabı daha
ağır, daha
sürekliymiş,
öğreneceksiniz.

=قَالُواdediler ki
نُؤْ ثِ َر َك,,=لَ ْنbiz seni tercih edemeyiz
 َجا َءنَا,, َما,,علَ ٰى
َ =bize gelen
ت
ِ  ْال َب ِينَا,, َ= ِمنaçık delillere
َ َف,,= َوالَّذِيve bizi yaratana
ط َرنَا
ض
ِ =فَا ْقyap = َماşeyi
قَاض,,ت
َ =أ َ ْنyapacağın
=إِنَّ َماsen ancak
ضي
ِ (=ت َ ْقistediğini) yapabilirsin
= ٰ َه ِذ ِهbu َ = ْال َحيَاةhayatında
=الدُّ ْن َياdünya

Büyücüler
dediler ki;
«Biz seni,
bize gelen
açık delillere ve yaratıcımıza tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Senin hükmün
ancak dünya hayatında geçerli
olabilir.

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Dediler ki:
Ey Musa;
ya sen at,
ya da ilk
atanlar
biz olalım.

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

(Musa:) Hayır, (önce)
siz atın! karşılığını verdi.
Ve derken
onların ipleri
ve asaları,
yaptıkları sihir marifetiyle, ona hızla
akıyorlarmış
gibi göründü;

Berikiler: Bize gelen
hakkın apaçık belirtilerini ve bizi yaratan varlığı
bırakıp asla
seni tercih
edecek değiliz! Artık
(hakkımızda)
nasıl bir yargıda bulunacaksan bulun: sen ancak bu dünya
hayatında
(geçerli) yargılarda bulunabilirsin!

Sonunda
sihirbazlar secdeye kapanarak
dediler ki:
Biz, Musa
ve Harun´un
Rabbına
inandık.

Dedi ki:
Ben size
izin vermeden mi
O´na
inandınız? Doğrusu o size büyü
öğreten
büyüğünüzdür.
Öyleyse
ben de ellerinizi ve
ayaklarınızı çaprazlama
olarak
keseceğim ve sizi hurma
kütüklerine asacağım. O
zaman
hangimizin azabının daha çetin
ve devamlı olduğunu
bileceksiniz.
Dediler ki:
Seni, bize
gelen
apaçık
mucizelere ve bizi
yaratana
üstün
tutmayacağız. Ne
hüküm
vereceksen ver.
Sen ancak bu
dünya
hayatına
hükmedebilirsin.
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= ِإنَّاkuşkusuz biz =آ َمنَّاinandık
= ِب َر ِبنَاRabbimize
= ِليَ ْغ ِف َرbağışlaması için =لَنَاbizim
َ = َخgünahlarımızı
طايَانَا
أ َ ْك َر ْهتَنَا..= َو َماve bizi yapmaya zorladığı
n ه
ِ علَ ْي
َ =üzerine
الس ْح ِر
َّ = َوAllah
ِ .. َ= ِمنbüyüyü ُاّٰلل
= َخيْرdaha hayırlı
= َوأ َ ْبقَ ٰىve daha süreklidir
..

Biz Rabbimize inandık. O´ndan
günahlarımızı affetmesini ve
bize zorla
yaptırdığın
büyücülüğümüzün
suçunu bağışlamasını
diliyoruz. Allah´ın ödülü, herkesinkinden
daha üstün
ve daha kalıcıdır.
Kim Rabbi=şüphesiz
=kim
=gelirse
ne günahkâr ola=Rabbine
=suçlu olarak
rak gelirse
onun için
=şüphesiz
=onun için vardır
cehennem
=cehennem
vardır. O
orada ne
,, =yaşayamaz
=orada
ölür ve ne
de dirilir.
,,
=ve ölemez de
..

..

..

..

..

..
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ُإِنَّه
َم ْن
ت
ِ ْ يَأ
َُربَّه
ُم ْج ِر ًما
ُلَه
فَإ ِ َّن
َج َهنَّ َم
َُل يَ ُموت
فِي َها
َو َل يَ ْحيَ ٰى
,,

,,

,,

,,
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= َو َم ْنkim =يَأْتِ ِهO’na gelirse
= ُمؤْ ِمنًاbir mümin
ع ِم َل
َ ..=قَ ْدyapmış olarak
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =فَأُو ٰلَ ِئ َكişte
=لَ ُه ُمonlar için vardır
ُ=الد ََّر َجاتdereceler = ْالعُلَ ٰىyüksek

Kim Rabbine, iyi ameller işlemiş
bir mü´min
olarak gelirse işte onlar
için yüksek
dereceler
vardır.

ُ= َجنَّاتcennetleri عدْن
َ =Adn
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينsürekli olarak kalırlar
=فِي َهاorada = َو ٰذَ ِل َكve işte budur
= َجزَ ا ُءmükâfatı
ت َزَ َّك ٰى,,= َم ْنarınanların

Altlarından
çeşitli ırmaklar akan
«Adn» cennetleri yani.
Onlar orada
sürekli kalacaklardır.
İşte günahlardan
arınmışların
ödülü budur.

= َولَقَ ْدandolsun
=أ َ ْو َح ْينَاbiz vahyetmiştik
س ٰى
َ  ُمو..= ِإلَ ٰىMusa’ya
أَس ِْر..=أ َ ْنgeceleyin yürüt diye
= ِب ِعبَادِيkullarımı ْ=فَاض ِْربvur
َ =bir yol
=لَ ُه ْمonlar için ط ِريقًا
 ْالبَ ْح ِر..=فِيdenizde سا
ً َ=يَبkuru
َاف
ُ تَخ..= َلkorkma
=دَ َر ًكاyetişme(sin)den
ت َ ْخش َٰى..= َو َلve endişe etme

Musa´ya
«Kullarımı
geceleyin
yola çıkar,
denize değneğini vurarak onlar
için kuru bir
yol aç, ne
yakalanmaktan kork
ve ne de
boğulmaktan çekin»
diye vahyettik.

..
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Firavun, or=فَأَتْ َب َع ُه ْمonların ardına düştü
dusu ile
ُ
ُع ْون
َ =فِ ْرFir’avn =بِ ُجنو ِد ِهaskerleriyle peşlerine
düştü, fakat
denizin su=فَغَ ِشيَ ُه ْمörttü (boğdu)
ları onları
korkunç bir
 ْال َي ِم,, َ= ِمنdenizden
saldırı ile
َ ,,= َماonları örten şey
غ ِش َي ُه ْم
kuşatıverdi!
,,

,,

,,

,,

,,
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ض َّل
َ َ = َوأsaptırdı ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
ُ=قَ ْو َمهtoplumunu
 َهدَ ٰى..= َو َماdoğru yola iletmedi
..

Firavun,
soydaşlarını
sapıklığa
sürükledi,
onları doğru
yola iletemedi.
Ey İsrailo,,
,, =Ey İsrail oğulları
ğulları, sizi
düşmanı=andolsun
nızdan kurtardık. Size
=biz sizi kurtardık
Tur´un sağ
,,
=düşmanınızdan
yanında
Tevrat´ı in=ve size vadettik
dirmeyi vadettik. Size
=yanında
=Tur’un
gökten kudret helvası
=sağ
=ve indirdik
ile bıldırcın
=üzerinize
=kudret helvası indirdik.
..
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..

َيا َب ِني ِإس َْرا ِئي َل
قَ ْد
أ َ ْن َج ْينَا ُك ْم
عد ُِو ُك ْم
َ ِم ْن
ع ْدنَا ُك ْم
َ َو َوا
ُّ
ب
ور
َ َِجان
ِ الط
َون ََّز ْلنَا
َْاْل َ ْي َمن
علَ ْي ُك ُم
ْال َم َّن
َ
س ْل َو ٰى
َّ = َوالve bıldırcın
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= ُكلُواyiyin
َ ..= ِم ْنtemizlerinden
ت
ِ طيِبَا
 َرزَ ْقنَا ُك ْم..= َماsize verdiğimiz rızkın
ْ َ ت..= َو َلama taşkınlık etmeyin
طغ َْوا
=فِي ِهbu hususta =فَيَ ِح َّلsonra iner
َ =gazabım
علَ ْي ُك ْم
َ غ
َ =üzerinize ضبِي
= َو َم ْنkimin = َي ْح ِل ْلinerse
َ =gazabım
علَ ْي ِه
َ غ
َ =üstüne ضبِي
..

..

..

..

..

..

..

Size sunduğumuz
temiz rızıklardan yiyiniz. Yiyeceklere ilişkin sınırlarımızı çiğnemeyiniz.
Yoksa gazabıma
çarpılırsınız.
Kim gazabıma çarpı-

İbn Kesir

Bize gelince,
açıkçası biz,
hatalarımızı
ve bize sihir
alanında zorla yaptırdığın
şeyleri bağışlaması umuduyla Rabbimize inandık: çünkü
Allah (umut
bağlananların) en hayırlısı ve en kalıcısıdır.

Doğrusu
biz, hatalarımızı
ve bize
zorla yaptırdığın
büyüyü
bağışlaması için
Rabbımıza iman
ettik. Allah´ın vereceği
mükafat
daha hayırlı ve
daha devamlıdır.
Kim ki (He- Kim Rabsap Günü) bına suçRabbinin hu- lu olarak
zuruna gü- gelirse;
nahkarca
şüphesiz
davranışlar ki cehenüzere çıkar- nem onun
sa, bilsin ki, içindir.
onu cehen- Orada ne
nem bekle- ölür, ne
mektedir:
de yaşar.
orada ne
ölür, ne de
hayata kavuşur.
Oysa, (Rab- Kim de
binin huzu- O´na
runa) dürüst iman etve erdemli miş ve
davranışlar salih
ile mümin
ameller
olarak çıkan işlemiş
kimseye ge- olarak gelince, (öte
lirse; işte
dünyada) en onlara en
yüksek ma- üstün dekamlar işte receler
böylelerinin vardır.
olacaktır:
içlerinde
Altlarınsonsuza ka- dan ırdar yaşaya- maklar
cakları, vadi- akan ve
lerinde dere- içinde
lerin, ırmak- temelli
ların çağıl- kalacakdadığı asude ları Adn
hasbahçe- cennetleri
ler!.. İşte bu- vardır ve
dur, kendini bu, arıarındıranları nanların
bekleyen
mükafatıkarşılık.
dır.
Ve Gerçek Andolsun
şu ki, (zama- ki; Munı gelince) sa´ya
Musa'ya:
şöyle
Kullarımla
vahyettik:
beraber ge- Kullarımı
celeyin yola geceleyin
çık ve onlara yürüt.
denizin orta- Denizde
sında kupku- onlara kuru (güvenli) ru bir yol
bir yol tutu- aç. Batver; arkanız- maktan
dan yetişirler ve düşdiye korkup manların
kaygılanma yetişmediye vahyet- sinden
tik.
korkma,
endişe
etme.
(Musa İsrai- Firavun
loğulları'yla da orduberaber yola suyla onu
koyulunca) takip etti.
Firavun, or- Deniz de
dularıyla on- onları naların peşine sıl kapladüştü, ama dıysa öysonunda on- lece kapları içine alıp layıverdi.
boğması
mukadder
olan deniz
onları yutuverdi.
Çünkü Fira- Firavun
vun halkını kavmini
saptırmış ve saptırdı
(onlara) doğ- ve onlara
ru yolu gös- doğru yotermemişti. lu göstermedi.
Ey İsrailoğul- Ey İsraiları! (Böyle- loğulları;
ce) sizi düş- sizleri
manınızın
düşmanıelinden kur- nızdan
tardık ve
kurtardık
(sonra) Sina ve size
Dağı'nın sağ Tur´un
yamacında sağ yanısizinle bir
nı vaad
andlaşma
eetik. Ve
yaptık; ve si- üzerinize
ze kudret
kudret
helvası ve
helvasıyla
bıldırcın in- bıldırcın
dirdik;
indirdik.
(ve şöyle dedik:) Size rızık olarak
verdiğimiz
temiz ve hoş
şeylerden yiyin ama
bunda ölçüyü
aşmayın;
yoksa, gazabıma uğrarsınız; Benim
gazabıma
uğrayan kim-

Size rızık
olarak
verdiklerimizin
temizlerinden
yeyin,
bunda
aşırı gitmeyin ki
gazabımı
hak etmeyesiniz. Ga-
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=فَقَ ْدandolsun o
=ه ََو ٰىdüşmüş(mahvolmuş)tur

lırsa mahvolur.

= َو ِإنِيve ben
=لَغَفَّارçok bağışlayıcıyımdır
= ِل َم ْنkimseye karşı اب
َ َ =تtevbe eden
َ= َوآ َمنve inanan = َو َع ِم َلve iş yapan
صا ِل ًحا
َ =yararlı =ث ُ َّمsonra da
=ا ْهتَدَ ٰىyola gelen

Kuşku yok
ki, ben tövbe edip
iman edenlere iyi
ameller işleyip doğru
yoldan ayrılmayanlara karşı affediciyim.

= َو َماnedir?
=أ َ ْع َجلَ َكseni aceleyle sevk eden
قَ ْو ِم َك..ع ْن
َ =kavminden ayrılmaya
س ٰى
َ  ُمو..=يَاey Musa

Ey Musa,
«soydaşlarının önünden koşup
gelmenin
sebebi nedir?»

َ ُ =أişte
=قَا َلdedi ki = ُه ْمonlar ول ِء
علَ ٰى
َ =üzerindeler (geliyorlar)
=أَث َ ِريbenim izim
ُع ِج ْلت
َ = َوve ben acele ettim
= ِإلَي َْكsana ب
ِ = َرya Rabbi
ض ٰى
َ = ِلت َ ْرrazı olman için

Musa, «Ya
Rabbi, işte
onlar da arkamdan geliyorlar. Ben
önlerinden
koşarak sana geldim
ki, hoşnutluğunu kazanayım»
dedi.
Allah dedi ki
«Biz senin
arkandan
soydaşlarını
sınavdan
geçirdik ve
Samiri onları yoldan çıkardı.»

se, bilin ki,
gerçekten
kendini bütünüyle yıkıma
sürükleyen
kimsedir!
Bununla birlikte, yine
unutmayın ki,
pişman olup
doğru yola
dönen, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyan ve
bundan sonra da doğru
yolda yürüyen kimse
için gerçek
bağışlayıcı
Benim.
(Ve Allah
Musa'ya:)
Kavmini geride yalnız
bırakacak
kadar seni
tez canlı kılan nedir, ey
Musa? dedi.
(Musa:) Ben
Seni hoşnut
etmek için,
ey Rabbim,
Sana varmakta tezlik
gösterirken,
onlar benim
izimde yürüyorlar dedi.

zabımı
hak eden,
muhakkak mahvolmuştur.
Muhakkak ki
ben; tevbe edeni,
inanarak
salih
amel işleyeni sonra da
doğru yola gireni
elbette
bağışlayanım.

(Allah:) Öyleyse bil ki
dedi, senin
yokluğunda
Biz kavmini
sınadık; ve
Samiri onları
yoldan çıkardı.

Buyurdu:
Doğrusu
biz, senden sonra
kavmini
sınadık
ve Samiri
de onları
saptırdı.

Bunun üzerine Musa
soydaşlarının yanına
öfkeli ve
üzgün olarak döndü.
Onlara dedi
ki:
«Rabb´iniz
size güzel
bir vaadde
bulunmadı
mı? Sizden
ayrılalı çok
uzun bir
zaman mı
geçti, yoksa
Allah´ın gazabına çarpılmak istediniz de mi
bana verdiğiniz sözden caydınız?

Bunun üzerine Musa öfke ve üzüntüyle dolu
olarak kavminin yanına
döndü (Ve
onlara:) Ey
kavmim! diye
çıkıştı, Rabbiniz size
güzel bir söz
vermemiş
miydi? Peki,
bu söz(ün
gerçekleşmesi) size
çok mu uzak
göründü?
Yoksa, Rabbinizin gazabına uğramanıza mı
karar verildi
ki bana verdiğiniz sözden böyle
döndünüz?

Musa
kavmine
kızgın ve
üzgün
olarak
döndü ve:
Ey kavmim;
Rabbınız
size güzel
bir vaadde bulunmadı
mı? Uzun
bir zaman
mı geçti
aradan,
yoksa
Rabbınızın gazabına uğramak istediniz de
mi bana
verdiğiniz
sözden
caydınız?
dedi.

=قَالُواdediler ki أ َ ْخلَ ْفنَا..= َماçıkmadık
= َم ْو ِعدَ َكsenin sözünden
=بِ َم ْل ِكنَاkendi malımızla = َو ٰلَ ِكنَّاfakat
= ُح ِم ْلنَاbize yükletilmişti
ارا
ً َ=أ َ ْوزyükler (günahlar)
 ِزينَ ِة..= ِم ْنsüs(eşyas)ından
= ْالقَ ْو ِمo milletin =فَقَذَ ْفنَاهَاonları attık
=فَ َك ٰذَ ِل َكaynı şekilde =أ َ ْلقَىattı
ي
َّ =الSamiri de
ِ س
ُّ ام ِر

Soydaşları
dediler ki;
«Biz sana
verdiğimiz
sözden
kendi başımıza caymadık. Fakat yanımızda Mısırlılar´a ait
birkaç insan
yükü süs
eşyası getirmiştik. Bu
yükleri ateşe attık.
Samiri de
yanındaki
süs eşyalarını ateşe
atmıştı.
Samiri, o
=ortaya çıkardı
=onlara
erimiş altınlardan bö=bir buzağı
=heykeli
ğüren bir
buzağı hey,, =böğürmesi olan
kelini yontarak İsrailo=dediler ki
=bu
ğullarının
=sizin tanrınız
=ve tanrısıdır önlerine dikti. Onlar da
=Musa’nın
birbirlerine
«İşte sizin
=fakat o unuttu
ve Musa´nın ilahı
budur, fakat
Musa onu
unuttu» dediler.

Sana verdiğimiz sözden
biz kendi isteğimizle
dönmedik;
fakat (Mısır)
halkı(nın kirli)
zinet yükleriyle yüklüydük; ve bu
yüzden onları (ateşe) attık; aynı şekilde Samiri
de (kendininkini) attı.

Onlar:
Sana
verdiğimiz sözden kendi
başımıza
caymadık. O
kavmin
ziynet eşyasından
bize yükler dolusu
taşıtıldı
ve biz onları attık.
Samiri de
aynı şekilde attı,
dediler.

فَأ َ ْخ َر َج
ِع ْج ًَل
لَهُ ُخ َوار
فَقَالُوا
ِإ ٰلَ ُه ُك ْم
س ٰى
َ ُمو
ي
َ فَنَ ِس

Fakat sonra,
(onların Musa'ya anlattıklarına göre, Samiri)
onlara (erimiş altından), böğüren bir buzağı heykeli
yapıp çıkardı; ve bunun
üzerine onlar
da (birbirlerine:) İşte sizin
tanrınız da,
Musa'nın
tanrısı da
budur; ne var
ki, o (geçmişini) unuttu!
dediler.
Peki, görmüyorlar mıydı
ki, (bu heykel) onlara
cevap veremez; onlara

Derken o,
kendilerine böğüren bir
buzağı
heykeli
çıkarmıştı. Dediler
ki: İşte
bu, sizin
de, Musa´nın da
tanrısıdır.
Fakat o,
unuttu.
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=قَا َلdedi =فَإِنَّاama biz
=قَ ْدmuhakkak =فَتَنَّاsınadık
=قَ ْو َم َكkavmini
ِك
َ بَ ْعد..= ِم ْنsenden sonra
ضلَّ ُه ُم
َ َ = َوأonları saptırdı
ي
َّ =الSamiri
ِ س
ُّ ام ِر
..

..

..

..
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=فَ َر َج َعbunun üzerine döndü
س ٰى
َ = ُموMusa قَ ْو ِم ِه,,=إِلَ ٰىkavmine
َ =çok kızgın bir halde
َضبَان
ْ غ
=أ َ ِسفًاüzüntülü =قَا َلdedi
قَ ْو ِم,,=يَاey Kavmim
يَ ِع ْد ُك ْم,,=أَلَ ْمsize vadetmemiş miydi?
= َربُّ ُك ْمRabbiniz = َو ْعدًاbir va’idle
َ َ=أَفuzun mu geldi?
سنًا
َ = َحgüzel طا َل
علَ ْي ُك ُم
َ =size ُ= ْالعَ ْهدsüre =أ َ ْمyoksa
=أ َ َر ْدت ُ ْمmi istediniz?
 َي ِح َّل,,=أ َ ْنinmesini علَ ْي ُك ْم
َ =üstünüze
َ =bir gazabın
ضب
َ غ
 َربِ ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
=فَأ َ ْخلَ ْفت ُ ْمde caydınız
= َم ْو ِعدِيbana verdiğiniz sözden
,,
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İbn Kesir

,,

لَ ُه ْم
سدًا
َ َج

,,

,,

,,

,,
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ٰ َهذَا
َُو ِإ ٰلَه

,,

,,

َ َي َر ْون..=أَفَ ََلonlar görmüyorlar mı?
يَ ْر ِج ُع..=أ َ َّلo (buzağı) söyleyemez
= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine =قَ ْو ًلbir söz
..

..

..

..

..

..

Oysa onlar,
o buzağı
heykellerinin kendilerine cevap
vermediğini,

Ey Musa;
seni,
kavminden daha
çabuk
gelmeye
sevk
eden nedir?
Dedi ki:
Onlar
izim üzerindedirler. Rabbım, hoşnud olman için
sana çabucak
geldim.

Görmüyorlar
mıydı ki;
o kendilerine ne bir
söz söy-

Kelime Meali
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ُيَ ْم ِلك..= َو َلve malik değildir
=لَ ُه ْمonlara ض ًّرا
َ =bir zarar vermeye
نَ ْفعًا..= َو َلve yarar

ne zarar ve
ne de fayda
dokunduramadığını
görmüyorlar
mı?

ne zarar verebilir, ne de
bir yarar sağlayabilir?

= َولَقَ ْدandolsun =قَا َلdemişti
ُ َار
=لَ ُه ْمkendilerine ون
ُ =هHarun
قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden قَ ْو ِم,,=يَاey kavmim
= ِإنَّ َماşüphesiz =فُتِ ْنت ُ ْمsiz sınandınız
=بِ ِهbununla = َوإِ َّنve şüphesiz
= َربَّ ُك ُمRabbiniz
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =çok esirgeyendir
=فَات َّ ِبعُو ِنيbana uyun
= َوأ َ ِطيعُواitaat edin
=أ َ ْم ِريbuyruğuma

Üstelik Harun daha
önce onlara
«Ey soydaşlarım,
bu altın
heykel aracılığı ile siz
sınav geçiriyorsunuz.
Aslında sizin
Rabb´iniz
rahmeti bol
olan Allah´dır. Bana uyunuz
ve dediğimi
yapınız»
demişti.
Onlar Harun´a «Musa bize dönünceye
kadar bu
buzağı heykeline tapmayı sürdüreceğiz»
dediler.

Oysa, (Musa
daha dönmeden) önce
Harun, onlara: Ey kavmim! demişti,
Bu (put)la
çok kötü bir
biçimde
ayartılmaktasınız; çünkü,
unutmayın,
sizin Rabbiniz O sınırsız
rahmet Sahibidir! Öyleyse, bana
uyun ve emrime itaat
edin!
(Ama) onlar:
Asla dediler,
Musa bize
dönünceye
kadar o'na
tapınmaktan
vazgeçmeyeceğiz!

..

..

..

..
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=قَالُواdediler
نَب َْر َح..=لَ ْنvazgeçmeyeceğiz
علَ ْي ِه
َ =buna َعا ِكفِين
َ =tapmaktan
= َحت َّ ٰىkadar =يَ ْر ِج َعdönünceye
= ِإلَ ْينَاbize س ٰى
َ = ُموMusa

20.
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ُ َار
=قَا َلdedi ون
ُ ه,,= َياEy Harun
 َمنَعَ َك,,= َماsana ne engel oldu?
= ِإ ْذzaman = َرأ َ ْيت َ ُه ْمgördüğün
ضلُّوا
َ =onların saptıklarını
,,

,,

,,

,,

,,
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تَت َّ ِب َع ِن..=أ َ َّلneden bana uymadın?
ْت
َ صي
َ =أَفَ َعkarşı mı geldin?
=أ َ ْم ِريbuyruğuma
..

..

..
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=قَا َلdedi =يَاey َ=ابْنoğlu
=أ ُ َّمanamın تَأ ْ ُخ ْذ,,= َلtutma
=بِ ِل ْح َيتِيsakalımı
بِ َرأْ ِسي,,= َو َلbaşımı
= ِإنِيmuhakkak ki ben
ُ= َخ ِشيتkorktum
تَقُو َل,,=أ َ ْنsenin diyeceğinden
ت
َ =فَ َّر ْقayrılık çıkardın َ=بَيْنarasında
= َب ِنيoğulları = ِإس َْرائِي َلİsrail
ْت َ ْرقُب,,= َولَ ْمve tutmadın
=قَ ْو ِليsözümü
,,

,,

,,

,,

,,

Musa dönünce dedi
ki: «Ey Harun, onların
sapıttıklarını
gördüğünde
seni engelleyen ne oldu?
Niye beni
izleyerek
onlara karşı
koymadın?
Yoksa emrime karşı
mı geldin?
Harun Musa´ya «Ey
anamın oğlu, saçımı
sakalımı
çekme, ben
´İsrailoğullar
ını birbirlerine düşürdün, sözümü tutmadın´ diyeceksin diye
korktum»
dedi.

,,
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=قَا َلdedi ki =فَ َماnedir?
ْ =خsenin amacın
َطب َُك
ي
ِ س
َ ..= َياEy Samiri
ُّ ام ِر
..

Bunun üzerine Musa
«Ey Samiri,
peki senin
amacın
neydi?» dedi.
Samiri dedi
=dedi ki
=ben gördüm
ki; «Ben onların gör=şeyleri
mediklerini
gördüm.
,,
,, =onların görmedikleri
Bana gelen
=aldım
=bir avuç
ilahi elçinin
ayak izle,,
=eserinden
=Elçinin rinden avucumu dol=ve onu attım
durarak onu
erimiş altın
=böyle (yapmayı)
külçesinin
bulunduğu
=hoş gösterdi
=bana
potaya attım. Böyle
=nefsim
yapmamın
iyi olacağı
içime doğdu.»
..

..

..
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ُص ْرت
قَا َل
ُ َب
ِب َما
ص ُروا ِب ِه
ُ لَ ْم َي ْب
ً ضة
ُضت
ْ َفَقَب
َ قَ ْب
ِم ْن أَث َ ِر
سو ِل
ُ الر
َّ
فَنَ َب ْذت ُ َها
َو َك ٰذَ ِل َك
ْ َس َّول
ت
ِلي
َ
نَ ْف ِسي
,,
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,,
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(=قَا َلMusa) dedi ْ=فَا ْذهَبgit (defol)
=فَإ ِ َّنartık =لَ َكsen
 ْال َح َيا ِة..= ِفيhayat boyunca
تَقُو َل..=أ َ ْنdiyeceksin
اس
َ  ِم..= َلbana dokunmayın!
َ س
= َو ِإ َّنve şüphesiz =لَ َكsana
= َم ْو ِعدًاvadedilenden (ceza)
ُت ُ ْخلَفَه..=لَ ْنasla şaşırılmayacaksın
ُ = َوا ْنşimdi bak إِ ٰلَ ِه َك..= ِإلَ ٰىtanrına
ظ ْر
َ ..=الَّذِيdurup ısrarla علَ ْي ِه
ت
َ ظ ْل
َ =ona
عا ِكفًا
َ =taptığın
ُ=لَنُ َح ِرقَنَّهbiz onu yakacağız =ث ُ َّمsonra
ُ=لَنَ ْن ِسفَنَّهonu savuracağız
 ْاليَ ِم..=فِيdenize =نَ ْسفًاufalayıp
..
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Musa ona
dedi ki:
«Çekil karşımdan»
Sen hayatı
boyunca insanlara
´Bana değmeyin´ demeye
mahkûm oldun. Ayrıca
asla yakanı
kurtaramayacağın
başka bir
cezan daha
vardır. Şimdi tapmaya
devam ettiğin ilahının
başına neler geleceğini gör.
Onu ateşte
eriteceğiz,
sonra da
parçalarını
denize atacağız.

İbn Kesir

leyebilirdi,
ne bir zarar, ne de
bir fayda
verebilirdi.

Andolsun
ki; daha
önce Harun da
onlara:
Ey kavmim; siz,
bununla
sınanıyorsunuz.
Sizin gerçek Rabbınız
Rahman´dır.
Bana
uyun ve
emrime
itaat edin,
demişti.
Onlar da:
Musa bize dönene kadar,
buna sarılmaktan
asla vazgeçmeyeceğiz,
demişlerdi.
(Ve Musa
Dedi ki:
döndüğün- Ey Harun;
de:) Ey Ha- bunların
run! dedi,
saptıklaBunların yol- rını gödan çıktığını rünce ne
gördüğün
alıkoydu
halde, seni seni,
tutan neydi?
(Neydi, onları Benim
terk edip)
ardımdan
beni izlemek- gelmekten (seni alı- ten? Yokkoyan)?
sa benim
Yoksa, (bile emrime
bile) benim karşı mı
emrime karşı geldin?
mı geldin?
(Harun:) Ey O da: Ey
anamın oğlu! anamın
dedi, Saçım- oğlu; sadan sakalım- çımdan
dan tutma! sakalımGerçek şu ki, dan tutben senin, ma. Doğ'Bak işte, İs- rusu; İsrailoğullarailoğulları'nın arasına rı arasına
ayrılık sok- ayrılık
tun; sözüme soktun,
riayet etme- sözüme
din! demen- bakmaden korktum. dın, demenden
korktum,
dedi.

(Musa:) Peki,
ya senin
amacın neydi, ey Samiri? dedi.

Ya senin
zorun
neydi ey
Samiri?
dedi.

Ben onların
göremediği
bir şeyi gördüm; ve bu
yüzden, Elçi'nin öğretilerinden bir
tutam aldım
ve onu fırlatıp attım;
içimde bir
şey böyle
(yapmaya) itti beni.

O da: Onların
görmedikleri bir
şey gördüm ve o
elçinin
bastığı
yerden bir
avuç
avuçladım. Ve
bunu ziynet eşyasının eritildiği potaya attım. Nefsim bana
bunu hoş
gösterdi,
dedi.
Dedi ki:
Haydi git,
doğrusu
hayatta
artık; bana dokunmayın, demenden
başka
yapacağın bir
şey yoktur. Bir de
senin için
hiç kaçamayacağın bir
ceza günü var.
Sarılıp
durduğun
üstüne
düşüp tapındığın
ilahına
bak; yemin olsun
ki; biz
onu ya-

(Musa:) Git
artık dedi
(ona), ama
şunu bil ki,
bundan böyle hayat boyunca 'Bana
dokunmayın!
demekten
ibaret olacaktır senin
payına düşen! (Öte
dünyada ise)
hiç kuşkusuz, kaçıp
kurtulamayacağın bir
yazgı beklemektedir seni! Şimdi
bak, kendini
her şeyinle
adayarak tapındığın şu
düzmece
tanrına: onu
nasıl yakacağız ve sonra toza top-

Kelime Meali

20.
98

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِإنَّ َماancak = ِإ ٰلَ ُه ُك ُمtanrınız
َّ =Allah’tır  َل,,=الَّذِيolmayan
ُاّٰلل
َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
= َو ِس َعkuşatmıştır ش ْيء
َ ,,= ُك َّلher şeyi
= ِع ْل ًماO’nun bilgisi
,,

,,

,,
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= َك ٰذَ ِل َكböylece ص
ُّ ُ=نَقanlatıyoruz
علَي َْك
ِ َأ َ ْنب..= ِم ْنhaberlerinden
َ =sana اء
َس َبق
َ ..ْقَد..= َماgeçmişlerin
= َوقَ ْدgerçekten َاك
َ =آت َ ْينsana verdik
لَدُنَّا..= ِم ْنkatımızdan = ِذ ْك ًراbir Zikir
..

..

..
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Kim bu kitab´a yüz
çevirirse,
kıyamet günü ağır bir
günah yükünü sırtında taşır.

َ=خَا ِلدِينsürekli olarak kalacaklardır
=فِي ِهorada سا َء
َ = َوne kötü
=لَ ُه ْمonlar için = َي ْو َمgününde
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = ِح ْم ًَلbir yüktür

Onlar ebedi
olarak bu
yükün altında kalırlar.
Kıyamet
günü bu yük
onlar için ne
kötü bir yüktür.

= َي ْو َمo gün =يُ ْن َف ُخüflenir
ور
ُّ ال,,=فِيSur’a
ِ ص
ُ = َون َْحve toplarız
ش ُر
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluları = َي ْو َم ِئذo gün
= ُز ْرقًاkör bir durumda

Sur´a üflendiği gün, o
gün günahkârları
korkudan
ağarmış
gözlerle biraraya toplarız.

َ= َيتَخَافَتُونgizli gizli derler
=بَ ْينَ ُه ْمkendi aralarında
لَبِثْت ُ ْم..(= ِإ ْنdünyada) kaldınız
= ِإ َّلsadece ع ْش ًرا
َ =on gün

Kısık bir ses
tonu ile birbirlerine
«Siz dünyada sadece on gün
kaldınız»
derler.

=ن َْح ُنbiz =أ َ ْع َل ُمdaha iyi biliriz
يَقُولُونَإ ِ ْذإِ ْذ,,=بِ َماonların dediklerini
=يَقُو ُلder ki =أ َ ْمثَلُ ُه ْمonların seçkinleri
ًط ِريقَة
َ =yol (hayat tarzı) bakımından
لَ ِبثْت ُ ْم,,= ِإ ْنsiz kaldınız = ِإ َّلyalnızca
=يَ ْو ًماbir gün

Aralarındaki
konuşmaları
biz herkesten iyi biliriz.
Bu arada en
isabetli görüşlüleri
«Siz dünyada sadece bir gün
kaldınız»
derler.

= َويَسْأَلُون ََكsana soruyorlar
 ْال ِجبَا ِل..ع ِن
َ =dağlardan =فَقُ ْلde ki
=يَ ْن ِسفُ َهاonları savuracak
= َر ِبيRabbim =نَ ْسفًاufalayıp

Ey Muhammed,
sana dağlara ilişkin soru sorarlar.
De ki;
Rabb´im
onları ufalayıp havada
savurur.
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=فَيَذَ ُرهَاbırakacaktır عا
ً =قَاyerlerini
صفًا
َ ص ْف
َ =boş ,dümdüz
,,

,,
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ت َ َر ٰى..= َلgörmeyeceksin فِي َها
= ِع َو ًجاbir eğrilik
أ َ ْمتًا..= َو َلne de bir tümsek
..
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Yerlerini
dümdüz ve
çırılçıplak
bir alana
dönüştürür.
O alanda
=orada
hiçbir engebe, hiçbir
tümsek göremezsin.

=يَ ْو َمئِذo gün َ=يَت َّ ِبعُونuyarlar
ي
َ =الدَّا ِعçağrıcıya
ُ لَه,, ِع َو َج,,= َلhiç pürüzü olmayan
ت
َ = َو َخve kısılır
ِ َشع
ُص َوات
ْ َ = ْاْلsesler
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’ın huzurunda
ت َ ْس َم ُع,,=فَ ََلişitemezsin
=إِ َّلbaşka bir şey سا
ً =ه َْمfısıltıdan
,,
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Sana böylece geçmişin bazı
olayların
anlatıyoruz.
Sana katımızdan
öğüt içerikli
bir kitap
verdik.

= َم ْنkim ض
َ =أَع َْرyüz çevirirse
ُع ْنه
َ =ondan ُ =فَإِنَّهşüphesiz o
= َي ْح ِم ُلyüklenecektir = َي ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
(= ِو ْز ًراağır) bir günah
,,

,,
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Aslında sizin ilahınız,
kendisinden
başka ilah
olmayan Allah´dır.
O´nun bilgisi her şeyi
kapsamı
içine almıştır.

,,

=يَ ْو َمئِذo gün ت َ ْنفَ ُع..= َلfayda vermez
ُ عة
َّ =الşefaati = ِإ َّلbaşkasının
َ شفَا
= َم ْنkimseden َ=أَذِنizin verdiği
ُ=لَهkendisine الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman’ın
..

..

..

..

O gün insanlar, hiç
sağa sola
sapmaksızın, kendilerini toplamaya çağıran görevlinin adımlarını izlerler.
Rahmeti bol
olan Allah´ın korkusu ile tüm
sesler kısılmıştır. Bu
yüzden fısıltıdan başka
bir şey duyamazsın.
O gün rahmeti bol
olan Allah´ın izin
verdikleri ve
sözünden
hoşlandıkları dışında

İbn Kesir

rağa çevirip kacağız,
nasıl denize sonra da
savuracağız! parçaparça edip
denize
atacağız.
(Size gelin- Sizin ilace, ey İsrai- hınız; anloğulları!) Si- cak
zin biricik
O´ndan
tanrınız,
başka hiç
kendisinden bir ilah
başka tanrı olmayan
olmayan Al- Allah´tır.
lah'tır; sınır- O, ilmiyle
sız bilgisiyle her şeyi
her şeyi ku- kuşatmışşatan O'dur! tır.
İşte sana
Sana
geçmişte
geçmişleolup bitenle- rin haberrin mahiye- lerinden
tinden de
bir kısmıböyle (bir üs- nı işte
lup içinde) böylece
bahsediyo- anlatıyoruz; çünkü ruz. Şüpkatımızdan he yok ki
hatırlatıcı bir sana, kaöğreti bah- tımızdan
şettik sana. bir de zikir verdik.
Ondan yüz Kim, onçeviren her- dan yüz
kes, hiç şüp- çevirirse;
he edilmesin şüphesiz
ki, Kıyamet ki kıyaGünü'nde
met günü
sırtında
ağır bir
(ağır) bir yük günah
taşıyacaktır; yüklenecektir.
ebediyyen bu Onda teyük altında melli kakalacaktır
lacaklarböyleleri; (bir dır. Bu,
bilseler,) on- kıyamet
lar için Kıgününde
yamet Gü- onlar için
nü'nde ne
ne kötü
kötü bir yük bir yüktür.
olacak bu!
O Gün ki, su- Sur´a üfra üflenir; o lendiği
Gün ki, suçlu gün, işte
olanları, göz- o gün;
leri (korku ve suçluları,
şaşkınlıktan) gözleri
donuklaşmış korkudan
olarak bir
gövermiş
araya topla- olarak
yacağız;
toplarız.
birbirleriyle Aralarınfısıldaşarak: da gizli
(Dünyada) gizli koon (günden) nuşarak:
fazla kalma- Siz, sadınız (değil dece o
mi)? diye so- gün eğracaklar.
leştiniz,
derler,
İçlerinden en Onların
kavrayışlısı: söyledik(Orada) sa- lerini Biz
dece bir tek daha iyi
gün kaldınız! biliriz. En
dediği zaman akıllıları
onların birbir- da: Salerine (şaş- dece bir
kınlıktan) ne- gün eğler diyecekle- leştiniz,
rini de, şüp- der.
hesiz en iyi
Biz biliriz.
Ve sana (Kı- Ve sana
yamet Gü- dağlardan
nü'nde) dağ- sorarlar.
ları(n ne ola- De ki:
cağını) sora- Rabbım,
caklar. O
onları
zaman (onla- ufalayıp
ra) de ki:
savuraRabbim onla- cak.
rı toza toprağa çevirip
savuracak,
yeri dümdüz Yerlerini
ve çıplak bir düz, kuru
hale getire- bir toprak
cek,
haline getirecek.
(öyle ki) ora- Orada ne
da ne kıvrım bir çukur,
ne de tüm- ne de bir
sek görecek- tümsek
sin.
göreceksin.
O Gün herkes, kendisinden kaçıp
kurtulmak
kabil olmayan bir davetçinin peşinden gider;
ve tüm sesler
o sınırsız
rahmet Sahibi'nin huzurunda saygıyla kısılır;
öyle ki yalnızca cansız,
baygın bir
uğultu işitirsin.

O gün;
hiç bir tarafa sapmadan o
davetçiye
uyacaklardır.
Sesler,
Rahman´
ın heybetinden kısılmıştır
ve sen;
fısıltıdan
başka bir
şey işitmezsin.

O Gün, hakkında sınırsız
rahmet Sahibi'nin izin
verdiği, sözünden hoşnut olduğu
kimseden

O gün;
Rahman´ın
izin verdiği ve
sözünden
hoşnud
olduğu
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ي
ِ = َو َرve hoşlandığı ُ =لَهonun
َ ض
=قَ ْو ًلsözünden

hiç kimsenin aracılığı,
şefaati işe
yaramaz.

= َي ْعلَ ُمO bilir
أ َ ْيدِي ِه ْم,, َبَيْن,,= َماonların önlerindekini
خ َْلفَ ُه ْم,,= َو َماve arkalarındakini
ُ ي ُِحي,,= َو َلonlar ise kavrayamazlar
َطون
=بِ ِهO’nu = ِع ْل ًماbilgice

Allah, insanların
geçmişlerini
ve geleceklerini tümü
ile bilir,

ت
ِ َ= َو َعنboyun eğmiştir
ُ= ْال ُو ُجوهbütün yüzler
ِ = ِل ْل َحيo diri olana
ُّوم
ِ = ْالقَيve herşeye hakim olana
= َوقَ ْدmuhakkak
َاب
َ =خperişan olmuştur
ُ =zulüm
 َح َم َل..= َم ْنyüklenen ظ ْل ًما

O gün bütün yüzler,
diri ve tüm
varlıkları
gözetip yöneten Allah´ın karşısında öne
eğiktir. Sırtında zulüm
yükü taşıyanlar perişan olmuşlardır.

= َو َم ْنkim =يَ ْع َم ْلyaparsa
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال,, َ= ِمنiyi olan işlerden
= َو ُه َوve o = ُمؤْ ِمنinanırsa
َاف
ُ يَخ,,=فَ ََلartık korkmaz
ُ =zulümden
ظ ْل ًما
ض ًما
ْ  َه,,= َو َلne de hakkının çiğnenmesi

Mü´min oldukları halde iyi ameller işleyenler ne haksızlığa ve
ne de ödül
kısıntısına
uğramaktan
korkarlar.
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Biz bu
= َو َك ٰذَ ِل َكbiz böyle
Kur´anı
böylece saْ
َ
ْ
ُ=أنزَ لنَاهsana onu indirdik
na Arapça
kitap ola=قُ ْرآنًاbir Kur’an olarak ع َربِيًّا
َ =Arapça bir
rak indirdik.
ص َّر ْفنَا
َ = َوve türlü biçimlere açıkladık Bu kitapta
çeşitli teh=فِي ِهonda  ْال َو ِعي ِد.. َ= ِمنtehditleri
ditlere yer
ki,
=لَعَلَّ ُه ْمumulur ki َ=يَتَّقُونkorunurlar verdik
insanlar köُ =ي ُْحدyaptırır tülüklerden
=أ َ ْوyahut (Kur’an,) ِث
sakınsınlar
ya da gö=لَ ُه ْمonlara = ِذ ْك ًراbir hatırlama
nüllerinde
..
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uyarıcı bir iz
bırakır.
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=فَت َ َعالَىyücedir ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ= ْال َم ِلكhükümdar olan = ْال َح ُّقgerçek
ت َ ْع َج ْل,,= َو َلacele etme
آن
ِ = ِب ْالقُ ْرKur’an’ı (okumaya)
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
ض ٰى
َ يُ ْق,,=أ َ ْنtamamlanmadan
= ِإلَي َْكsana ُ= َو ْحيُهvahyedilmesi
= َوقُ ْلve de ki ب
ِ = َرRabbim
= ِز ْدنِيartır = ِع ْل ًماilmimi
,,
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Gerçek
egemen
olan Allah
yücedir. Ey
Muhammed,
Kur´anın
sana vahyedilişi sona
ermeden
onu okumakta acele
etme ve
´Rabb´im
bilgimi artır´
de!.

vaktiyle
= َولَقَ ْدandolsun ع ِه ْدنَا
َ =biz emretmiştik Biz
Adem´e o
ağaآدَ َم..= ِإلَ ٰىAdem’e قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden yasak
cın meyvasından yeي
َ =فَنَ ِسunuttu
memesini
ن َِج ْد..= َولَ ْمve biz bulmadık ُ =لَهonda tembih ettik.
Fakat o bu
ع ْز ًما
َ =bir azim
tembihimizi
..

..

..

..

..

unuttu. Onda güçlü
irade bulamadık.
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= َو ِإ ْذhani =قُ ْلنَاdemiştik
= ِل ْل َم ََل ِئ َك ِةmeleklere
=ا ْس ُجد ُواsecde edin = ِْلدَ َمAdem’e
س َجد ُوا
َ َ=فsecde ettiler = ِإ َّلyalnız
يس
َ = ِإ ْب ِلİblis =أ َ َب ٰىdiretti

Hani meleklere
«Adem´e
secde ediniz» dedik
de hemen
secde ettiler. Yalnız
iblis bu emre uymadı.

=فَقُ ْلنَاdedik ki آدَ ُم..= َياey Adem
=إِ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu
عد ُو
َ =düşmanıdır =لَ َكsenin
= َو ِلزَ ْو ِج َكve eşinin
ي ُْخ ِر َجنَّ ُك َما..=فَ ََلsakın sizi çıkarmasın

Bunun üzerine dedik
ki: «Ey
Adem, bu
şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın
sizi cennet-

,,

,,

,,
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başkasına
kayırmanın,
arka çıkmanın bir yararı
olmayacaktır.
(Çünkü) O,
insanların
gözleri
önünde olanı
da, onlardan
saklı tutulanı
da bütünüyle
bilmektedir,
ama onlar
O'nu bilgice
asla kuşatamazlar.
Ve var olan
her şeyin
kaynağı, dayanağı olan
O kendine
yeterli ebedi,
diri varlık
önünde (o
Gün) yüzler
saygı ve hicapla eğilir;
ve zulmün
yüküyle yüklü olanın soluğu kesilir,
gücü tükenir.
Buna karşılık, inanıp da
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyan kimseye gelince:
böyle birinin,
haksızlığa
uğramaktan
ya da (hak
ettiği karşılıktan) yoksun
bırakılmaktan korkmasına hiçbir
sebep yoktur.
İşte böylece
bu (vahyi
mesajı) Biz
sana Arap diliyle (ifade
edilmiş) bir
hitabe olarak
indirdik; ve
onda her türden uyarıyı
apaçık dile
getirdik ki,
insanlar Bize
karşı sorumluluk bilinci
taşısınlar;
yahut bu (kitap) onlarda
yepyeni bir
bilinç uyanıklığı meydana
getirsin.
Öyleyse, (bil
ki) Allah, var
olan her şeyin ötesindeki yüceler
yücesidir;
mutlak ve nihai egemenlik sahibi,
mutlak ve nihai Gerçek'tir; dolayısıyla, Kuran'ın vahyi
sana bütünüyle ulaştırılmadan önce onun hakkında (görüş
bildirmekte)
tezlik gösterme; fakat
(daima) Ey
Rabbim, benim ilmimi artır! de.
Ve gerçek şu
ki, biz
Adem'e önceden buyruğumuzu
ulaştırmıştık;
ne var ki o
bunu unuttu;
o'nu, yaratılışındaki
amaçta
azimli ve
gayretli bulmadık.
(Şöyle ki:)
Biz meleklere, Adem'in
önünde yere
kapanın! dediğimiz zaman, İblis'in
dışında, onların hepsi
yere kapandı; (İblis bunu yapmaya)
yanaşmadı;
ve bunun
üzerine
Adem'e: Ey
Adem! dedik,
Gerçek şu ki,
bu senin ve
eşinin düşmanıdır; öyleyse, dikkat

İbn Kesir

kimseden
başkasının şefaati fayda
vermez.
O, onların
önlerindekini de,
arkalarındakini de
bilir. Onların hiç
birinin ilmi
asla bunu
kavrayamaz.
Ve bütün
yüzler
Hayy ve
Kayyum
olan Allah´a baş
eğmiştir.
Bir zulüm
yükü taşıyanlar
ise gerçekten
hüsrana
uğramıştır.
Kim de
inanmış
olarak salih ameller işlerse; o, zulümden
ve hakkının yenmesinden
korkmaz.

Biz onu
böylece
Arapça
bir Kur´an
olarak indirdik.
Belki sakınırlar
veya onlara ibret
verir diye
tehditleri
açıkladık.

Gerçek
hükümdar
olan Allah; yücedir.
Kur´an
sana
vahyedilirken;
vahiy
bitmezden önce
unutmamak için
acele tekrar edip
durma ve:
Rabbım,
ilmimi artır, de.

Andolsun
ki; Biz,
daha önce
Adem´e
de ahid
vermiştik.
Fakat o
unuttu ve
Biz onda
bir azim
bulmadık.
Hani meleklere
demiştik
ki:
Adem´e
secde
edin. İblis´ten
başka
hepsi
secde
etmiş, o
ise dayatmıştı.
Biz de
demiştik
ki: Ey
Adem,
doğrusu
bu, hem
senin
hem de
eşinin
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 ْال َجنَّ ِة.. َ= ِمنcennetten
=فَت َ ْشقَ ٰىsonra yorulursun

ten çıkarmasın.
Yoksa sıkıntı çeker,
mutsuz
olursun.»
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= ِإ َّنşüphesiz =لَ َكsenin için
ع
َ ت َ ُجو,,=أ َ َّلacıkmak yoktur
=فِي َهاburada
ت َ ْع َر ٰى,,= َو َلve çıplak kalmak yoktur
,,

,,

,,

,,
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edin, sizi (bu)
hasbahçeden çıkarıp
da seni bedbaht kılmasın.

düşmanıdır. Sakın
sizi cennetten çıkarmasın.
Yoksa
bedbaht
olursun.
Şimdi cen- (O hasbahçe Zira cennette acık- ki,) orada
nette ne
mayacak- acıkmaman acıkırsın,
sın, çıplak ve kendini
ne de çıpkalmaya- çıplak hislak kalırcaksın.
setmemen sın.
sağlanmıştır;

Yine burada keza, orada Orada ne
= َوأَنَّ َكve şüphesiz sen
susuzluk
susamaman susarsın,
ُ ظ َمأ
çekmeye- ve güneşin ne de güْ َ ت..= َلsusamayacaksın
cek, sıcak- sıcaklığından neşte yatan kavrul- etkilenme- narsın.
=فِي َهاburada
mayacak- men de sağض َح ٰى
lanmıştır.
ْ َ ت..= َو َلsıcaktan etkilenmeyeceksi sın.
..
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س
َ =فَ َوس َْوnihayet fısıldadı =إِلَ ْي ِهona
َ ش ْي
َّ =الşeytan =قَا َلdedi ki
ُ ط
ان
آدَ ُم,,= َياey Adem
أَد ُلُّ َك,,=ه َْلsana göstereyim mi?
َ ,,علَ ٰى
ِش َج َرة
َ =ağacını = ْال ُخ ْل ِدebedilik
= َو ُم ْلكve bir hükümranlığı
 َي ْبلَ ٰى,,= َلyok olmayacak

Fakat şeytan «Ey
Adem,
ölümsüzlük
ağacını ve
hiç yıkılmayacak egemenliğin sırrını sana
göstereyim
mi?» diyerek onu
ayarttı.

Ne var ki,
Şeytan o'na
sinsice fısıldayarak: Ey
Adem! dedi,
Sana sonsuzluk ağacını ve (dolayısıyla) hiç
çökmeyecek
bir hükümranlığı(n yolunu) göstereyim mi?

=فَأ َ َك ََلyediler = ِم ْن َهاo(ağaç)tan
ْ َ=فَبَدböylece göründü
ت
=لَ ُه َماkendilerine
س ْوآت ُ ُه َما
َ =kötü yerleri
َ = َوve başladılar
ط ِفقَا
ان
ِ =يَ ْخörtmeğe علَ ْي ِه َما
َ =üstlerini
ِ َصف
ق
ِ  َو َر..= ِم ْنyaprağıyla = ْال َجنَّ ِةcennet
ص ٰى
َ = َوkarşı geldi =آدَ ُمAdem
َ ع
ُ= َربَّهRabbine =فَغ ََو ٰىve şaşırdı

Böylece ikisi de o ağacın meyvasından yediler. Meyvayı
tadar tatmaz ayıp
yerlerinin
farkına vardılar. Bunun
üzerine
cennetteki
ağaçların
yaprakları
ile örtünmeye koyuldular. Adem
Rabb´inin
emrine karşı geldi ve
yoldan çıktı.

Ve böylece
her ikisi de o
ağac(ın
meyvesin)den yediler; bunun
üzerine çıplaklıklarının
farkına vardılar ve bahçeden topladıkları yapraklarla üzerlerini örtmeye çalıştılar.
Ve (böylece)
Adem Rabbine karşı
geldi ve dolayısıyla ciddi
bir hataya
düşmüş oldu.
Ama sonra
Rabbi (yine
de) o'nu
(Rahmetiyle)
seçip ayırdı;
o'nun tevbesini kabul etti
ve o'na doğru yolu gösterdi;
(yani onlara
şöyle) dedi:
Birbirinize
düşman olarak hepiniz
topluca inin
bu (safiyet/arınmışlık
) makamından! Bununla
birlikte, muhakkak ki, size Benden
doğru yol bilgisi gelecektir: kim ki
Benim doğru
yol öğretimi
izlerse yoldan sapmayacak ve
bedbaht olmayacaktır.
Ama kim ki
Beni anmaktan yüz çevirirse, bilsin
ki, onun dar
bir hayat
alanı olacaktır; ve Kıyamet Günü
onu kör olarak kaldıracağız.
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=ث ُ َّمsonra ُاجتَبَاه
ْ =onu seçti
ُ= َربُّهRabbi اب
َ َ =فَتtevbesini kabul etti
علَ ْي ِه
َ =onun = َو َهدَ ٰىve doğru yola iletti
,,

Fakat bir
süre sonra
Rabb´i, onu
seçkinlerden yaptı,
tövbesini
kabul ederek kendisini doğru yola iletti.
Allah dedi
=dedi ki
=inin
ki; Her ikiniz
de cennet=oradan
=hepiniz
ten yere ininiz. Sizler
=bir kısmınız
birbirinizin
=diğerinize
=düşmansınız düşmanısınız. Benden
=artık
=size geldiği zaman size bir hidayet geldi=benden
=bir hidayet
ğinde kim
benim doğ=kim
=uyarsa
ru yola çağıran mesa=benim hidayetime
jıma uyarsa
o, ne sapıtır
..
=o sapmaz
ve ne de sıkıntıya dü..
=ve sıkıntıya düşmez
şer.
,,

,,

,,

,,
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َ ا ْه ِب
قَا َل
طا
ِم ْن َها
َج ِميعًا
ض ُك ْم
ُ بَ ْع
ِل َب ْعض
عد ُو
َ
ْ
فَإ ِ َّما
يَأ ِتيَنَّ ُك ْم
ِم ِني
ُهدًى
فَ َم ِن
ات َّ َب َع
اي
َ َُهد
ض ُّل
ِ َفَ ََل ي
َو َل يَ ْشقَ ٰى
..
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kim
= َو َم ْنama kim ض
َ =أَع َْرyüz çevirirse Ama
benim uyarıcı mesajı ِذ ْك ِري,,ع ْن
َ =beni anmaktan
ma sırt çevi=فَإ ِ َّنşüphesiz ki ُ =لَهonun için vardır rirse o geçim sıkıntıً شة
=dar
sına düşer
َ = َم ِعيbir geçim ض ْن ًكا
َ
ve kıyamet
ُ = َون َْحve onu haşrederiz
ُش ُره
günü onu
kör olarak
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
toplantı yerine süreriz.
َ
=أ ْع َم ٰىkör olarak
,,
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=قَا َلder ب
ِ = َرRabbim = ِل َمniçin?
= َحش َْرتَنِيbeni haşrettin
=أ َ ْع َم ٰىkör olarak = َوقَ ْدandolsun
يرا
ً ص
ِ  َب.. ُ= ُك ْنتben görüyor idim
..

..

..

..
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(=قَا َلAllah) buyurur ki = َك ٰذَ ِل َكnasıl
=أَتَتْ َكsana geldiği zaman
=آيَاتُنَاayetlerimiz
=فَنَ ِسيتَ َهاsen onları unuttuysan
= َو َك ٰذَ ِل َكöylece = ْال َي ْو َمbugün
س ٰى
َ =ت ُ ْنsen unutulursun
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

O der ki
«Ya Rabb´i,
beni niye
kör olarak
toplantı yerine sürdün,
oysa daha
önce benim
gözlerim
görüyordu.»
Allah da
ona der ki:
«İşte böyle.
Vaktiyle sana ayetlerim
geldi de onları unutmuştun.
Bugün de
böylece tarafımdan
unutulursun.

(Böyle biri,
Kıyamet Günü'nde:)
Rabbim, ben
gören biriyken beni niçin kör olarak
kaldırdın? diye soracak.
(Allah da
ona:) Şunun
için, diye cevap verecek,
sana mesajlarımız gelmişti de sen
onları gözardı etmiştin;
ve bugün de
aynen öyle
gözardı edileceksin!

Ama şeytan ona
vesvese
verdi ve:
Ey Adem,
sana
ebedilik
ağacını
ve yok
olmayacak bir
mülkü
göstereyim mi?
dedi.
Bunun
üzerine
ikisi de
ondan
yediler.
Hemen
ayıp yerleri açıldı.
Üzerlerine cennet
yapraklarından
yamamaya başladılar.
Adem,
Rabbına
karşı geldi de
şaşkın
düştü.
Sonra
Rabbı
onu seçti
de tevbesini kabul
etti ve
ona doğru yolu
gösterdi
Buyurdu
ki: Birbirinize
düşman
olarak
hepiniz
oradan
inin. Benden size
bir yol
gösteren
gelir de
kim, benim yoluma
uyarsa;
ne sapar,
ne de
bedbaht
olur.

Kim de
benim
zikrimden
yüz çevirirse bilsin ki;
onun dar
bir geçimi
olur ve
kıyamet
gününde
Biz onu
kör olarak
haşrederiz.
Der ki:
Rabbım,
beni niçin
kör olarak
haşrettin?
Halbuki
ben gören biriydim
Allah buyurur ki:
Öyledir
işte. Sana
ayetlerimiz gelmişti de
sen onları
unutmuştun. Bugün de
sen öylece unutulursun.
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= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيcezalandırırız
ف
َ أَس َْر..= َم ْنisraf edenleri
يُؤْ ِم ْن..= َولَ ْمve inanmayanları
ت
ِ = ِبآ َياayetlerine = َر ِب ِهRabbinin
اب
ُ َ= َولَ َعذelbette azabı
= ْاْل ِخ َر ِةahiretin ُّ شد
َ َ =أdaha çetin
= َوأ َ ْبقَ ٰىve daha süreklidir
..

..

..

..

..
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Biz azıtarak
Rabb´inin
ayetlerine
inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç
kuşkusuz
ahiret azabı
daha ağır
ve daha süreklidir.

..

..
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يَ ْه ِد,,=أَفَلَ ْمyola getirmedi mi?
=لَ ُه ْمonları = َك ْمnicelerini
=أ َ ْهلَ ْكنَاyok edişimiz
=قَ ْبلَ ُه ْمkendilerinden önce
ون
ِ  ْالقُ ُر,, َ= ِمنnesillerden
ُ =يَ ْمdolaştıkları
َشون
سا ِك ِن ِه ْم
َ  َم,,= ِفيmeskenlerinde
=إِ َّنelbette  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda
= َْليَاتibretler vardır
النُّ َه ٰى,,= ِْلُو ِليakıl sahipleri için
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َولَ ْو َلeğer olmasaydı
= َك ِل َمةsöylenmiş bir söz
ْ َس َبق
ت
َ =daha önce
 َربِ َك..= ِم ْنRabbin tarafından
َ=لَ َكانolurdu (= ِلزَ ا ًماazap) gerekli
= َوأ َ َجلve bir süre س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş
..

..

..

..

..

..

..
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ص ِب ْر
ْ =فَاsabret
َيَقُولُون,, َما,,علَ ٰى
َ =onların dediklerine
س ِب ْح
َ = َوve tesbih et = ِب َح ْم ِدöverek
= َربِ َكRabbini =قَ ْب َلönce
ُُ
ِ=طلوعdoğmasından
َّ =الgüneşin = َوقَ ْب َلve önce
ش ْم ِس
ُ =batmasından
غ ُرو ِب َها
َاء
ِ آن,,= َو ِم ْنsaatlerinden bir kısmında
=اللَّ ْي ِلgece سبِ ْح
َ َ=فtesbih et
ْ َ = َوأve taraflarında
اف
َ ط َر
ار
ِ =النَّ َهgündüzün =لَعَلَّ َكumulur ki
ض ٰى
َ =ت َ ْرhoşnut olursun
,,

,,
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تَ ُمد ََّّن..= َو َلve dikme
ع ْي َني َْك
َ =gözlerini
 َمت َّ ْعنَا.. َما..=إِلَ ٰىfaydalandırdığımız
=بِ ِهonunla =أ َ ْز َوا ًجاbazı zümrelere
= ِم ْن ُه ْمonlardan َ =زَ ْه َرةsüsüne
ِ= ْال َحيَاةhayatının =الدُّ ْنيَاdünya
= ِلنَ ْفتِ َن ُه ْمkendilerini denemek için
=فِي ِهo konuda = َو ِر ْز ُقrızkı
= َر ِب َكRabbinin = َخيْرdaha hayırlıdır
= َوأ َ ْبقَ ٰىve daha süreklidir
..

..

..

..

..

..

..
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Ey Muhammed,
öyleyse onların söylediklerine
sabret. Güneşin doğuşundan ve
batışından
önce
Rabb´ini
övgü ile
noksanlıklardan tenzih et; gecenin bir
bölümü ile
gündüzün
başlangıcı
ile sonunda
da O´nu
noksanlıklardan tenzih et ki,
karşılığında
hoşnut olasın.
Sınavdan
geçirmek
amacı ile
bazı kâfirlere verdiğimiz dünya
hayatına
ilişkin çekici
nimetlere
sakın göz
dikme.
Rabb´inin
katındaki rızık daha
değerli ve
daha süreklidir.

..

= َوأْ ُم ْرemret =أ َ ْهلَ َكailene
ِص ََلة
َّ =بِالnamazı
َ ص
ط ِب ْر
ْ = َواkendin de dayan
علَ ْي َها
َ =ona (namaz kılmaya)
نَسْأَلُ َك,,= َلbiz senden istemiyoruz
= ِر ْزقًاrızık =ن َْح ُنbiz
=ن َْر ُزقُ َكseni besliyoruz
ُ= َو ْالعَاقِبَةakıbet
= ِللت َّ ْق َو ٰىtakva(sahipleri)nindir

Ey Muhammed,
yakınlarına
namaz kılmayı emret,
kendin de
onu sürekli
olarak kıl.
Senden geçim peşinde
koşmanı istemiyoruz.
Biz geçimini
sağlarız.
Mutlu son,
kötülüklerden sakınanların
olacaktır.

= َوقَالُواdediler ki
يَأْتِينَا..=لَ ْو َلbize getirmeli değil mi?
= ِبآ َيةbir ayet (mucize)
 َربِ ِه..= ِم ْنRabbinden
تَأْتِ ِه ْم..=أ َ َولَ ْمonlara gelmedi mi?
ُ= َب ِينَةkanıt = َماbulunan

Müşrikler
«Muhammed bize
Rabb´inden
bir mucize
getirseydi
ya» dediler.
Onlara daha önce
inen kutsal
sayfalara
ilişkin açık-

,,
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,,

,,

,,

,,
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Vaktiyle yok
ettiğimiz nice eski kuşakların acı
sonları onları doğru
yola iletmiyor mu?
Oysa onlar
bu yok
edilmiş kuşakların
oturdukları
konutları
geziyorlar.
Sağduyu
sahiplerinin
bu olaylardan çıkaracağı birçok
dersler vardır.
Eğer
Rabb´inin
daha önce
verilmiş bir
hükmü ve
belirlenmiş
bir vadesi
olmasaydı
yok edilmeleri kaçınılmaz olurdu.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

Çünkü, kendi
elindekileri
boşa harcayan ve Rabbinin mesajlarına inanmayan kimseleri Biz işte
böyle cezalandıracağız;
ve (böylelerinin) ahirette
(çekeceği)
azap, gerçekten de,
(azapların)
en zorlusu
olacaktır!
Peki, bu
(hakkı inkar
eden) kimseler, yurtlarında gezip dolaştıkları
kendilerinden
önce gelip
geçmiş kuşaklardan nicesini helak
ettiğimizi görerek bundan
kendileri için
bir ders çıkarmadılar
mı? Oysa, bu
olguda, akıl
sahipleri için
mutlaka çıkarılacak dersler vardır!
Rabbinin
(her günahkara tevbe
için tanınan)
belirli süre
konusunda
önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, (günah işleyenlerin derhal
cezalandırılması) kaçınılmaz olurdu.
Bunun içindir
ki, (hakkı inkar eden)ler
ne derlerse
desinler,
sabret; ve
güneşin
doğmasından ve batmasından
önce Rabbinin sınırsız
kudret ve yüceliğini övgüyle an; ve
gecenin bazı
saatlerinde
ve gündüzün
belli vakitlerinde yine
Rabbinin
kudret ve yüceliğini an ki
hoşnutluğa,
esenliğe erişesin.

İşte israf
edenleri,
Rabbının
ayetlerine
inanmayanları
böylece
cezalandıracağız.
Hem ahiretin azabı daha
çetin ve
daha süreklidir.

Ve sakın,
pek çoklarına, (sadece)
onları sınamak için,
avunsunlar
diye verdiğimiz dünya
hayatına
mahsus şu
ya da bu parlaklığa, görkeme gözünü dikme;
çünkü Rabbinin (sana)
sağladığı rızık, daha hayırlı ve daha
kalıcıdır.
Yakınlarına
da salatı emret ve sen de
bunda devamlı, sebatlı
ol. (Fakat
unutma ki)
Biz senden
(Bizim için)
rızık sağlamanı istemiyoruz; (tersine,) senin
rızkını veren
Biziz. Ve gelecek, Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyan kimselerin olacaktır.
Yine de
(hakka karşı
kör olanlar):
(Muhammed)
Rabbinden
bize bir mucize getirseydi ya! deyip duruyorlar. (Fakat)
zaten onlara,
eski yazılı

Onlardan
bazılarına; denemek
için verdiğimiz
dünya
hayatının
süsüne
gözlerini
dikme.
Rabbının
rızkı daha
hayırlı ve
daha devamlıdır.

Kendilerinden
önce nice
nesilleri
yok edişimiz hala
onları
uyarmadı
mı? Halbuki onların yurdlarında
gezinip
duruyorlar. Doğrusu bunda sağduyu sahipleri için
ayetler
vardır.
Şayet
Rabbının
verilmiş
bir sözü
ve tayin
ettiği bir
vakit olmasaydı;
hemen
azaba uğrarlardı.

Onların
söylediklerine
sabret ve
güneşin
doğmasından
önce de,
batmasından
önce de
Rabbını
hamd ile
tesbih et.
Gece saatlarında
ve gündüzleri de
tesbih et
ki, Rabbının rızasına
eresin.

Ehline
namazı
emret.
Kendin
de onda
devamlı
ol. Biz
senden
rızık istemiyoruz. Sana
Biz rızık
veririz.
Akibet
takvadadır.

Rabbından bize
bir ayet
getirseydi
ya derler.
Onlara
önceki kitablarda
apaçık
deliller
gelmedi
mi?

Kelime Meali
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lamalar
belgelerde
gelmedi mi? bulunması
gereken konularda (bu
ilahi mesajın
doğruluğunu
gösteren)
açık bir delil
gelmedi mi?
Eğer onları Çünkü, eğer
=şayet
=şüphesiz biz
daha önce bu (ilahi meazaba çarp- sajı vahyet=onları helak etseydik
tırarak yok meden) önce
etseydik;
onları (ceza=bir azab ile
«Ey
landırıcı) bir
,,
=ondan önce
=derlerdi Rabb´imiz, azapla helak
bu rezilliğe etseydik,
=Rabbimiz
ve perişan- (Hesap Gülığa düşme- nü'nde): Ey
,,
=gönderseydin
den önce Rabbimiz,
bize bir
keşke bize
=bize
=bir elçi
peygamber bir elçi göngöndersey- derseydin de
=uysaydık
din de ayet- (ahirette böy=senin ayetlerine
,,
=önce lerine uy- le) alçalıp
saydık, ol- gözden dümaz mıy- şeceğimize
,, =rezil olmadan
dı?» diye- Senin mesaj=ve alçak
ceklerdi.
larına uysaydık! demekte
gerçekten de
(haklı olurlardı).
Onlara de De ki: Her=de ki
=herkes
ki: «Şimdi kes (gelecesiz de biz ğin kendileri=gözetlemektedir
de bekleme ne getireceği
döneminde- şeyi) ümitle
=gözetleyin
yiz. Bekle- beklemekte=bileceksiniz
=kimdir yiniz, ilerde dir; öyleyse
hangimizin siz de bekle=sahipleri
=yolun düz yolda yin, bakalım;
olduğunu, çünkü kimle=düzgün
=ve kimdir
hangimizin rin düz yolu
doğru yön- seçtiğini ve
=doğru yolda olan
de ilerledi- kimlerin doğğini öğrene- ru yolu bulceksiniz.» duğunu yakında göreceksiniz!

İbn Kesir

ف
ِ ص ُح
ُّ ال..=فِيKitap’larda
= ْاْلُولَ ٰىönceki
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َولَ ْو
أَنَّا
أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْم
ِب َعذَاب
ِم ْن قَ ْب ِل ِه
لَقَالُوا
َربَّنَا
ت
َ س ْل
َ لَ ْو َل أ َ ْر
ً س
إِلَ ْينَا
ول
ُ َر
فَنَتَّبِ َع
آ َياتِ َك
ِم ْن قَ ْب ِل
أ َ ْن نَ ِذ َّل
َون َْخزَ ٰى

Eğer onları daha
evvel
azaba uğratarak
yok etseydik:
Rabbımız, bize
bir peygamber
gönderseydin de
hor ve
rüsvay
olmadan
önce
ayetlerine
uysaydık
olmaz
mıydı?
diyeceklerdi.

قُ ْل
ُكل
ُمت َ َربِص
صوا
ُ َّفَت َ َرب
َم ْن
َست َ ْعلَ ُمون
َ َف
اب
اط
ُ ص َح
ِ الص َر
ْ َأ
ِ
َو َم ِن
َّ ال
ِ س ِوي
ا ْهتَدَ ٰى

De ki:
Herkes
gözlemektedir,
siz de
gözleye
durun.
Şüphesiz
kimlerin
dosdoğru
yolun sahipleri olduğunu
ve kimlerin hidayete ermiş bulunduğunu yakında bileceksiniz.
İnsanların
hesab
zamanı
yaklaştı.
Fakat onlar hala
gaflet
içinde yüz
çeviriyorlar.
Rabblarından
kendilerine yeni
bir uyarı
gelmeye
dursun;
onlar, bunu mutlaka eğlenerek dinlemişlerdir.
Kalbleri
gaflet içerisinde.
Zulmedenler
gizlice fısıldaştılar: Bu sizin gibi
bir insandan başka bir şey
midir?
Siz, göre
göre büyüye mi
aldanacaksınız?

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ب
ِ َّ= ِللنinsanların
َ =ا ْقت َ َرyaklaştı اس
سابُ ُه ْم
َ = ِحhesapları = َو ُه ْمfakat onlar
َ =gaflet
=فِيiçinde غ ْفلَة
َ= ُم ْع ِرضُونyüz çevirmektedirler
,,

,,

,,
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يَأْتِي ِه ْم..= َماkendilerine gelen
 ِذ ْكر..= ِم ْنher ikazı
 َر ِب ِه ْم..= ِم ْنRablerinden ُم ْحدَث
= ِإ َّلancak ُ=ا ْست َ َمعُوهdinlerler
َيَ ْلعَبُون..= َو ُه ْمeğlenerek
..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

21.
4

İnsanlar için
hesap görme
vakti yaklaşıyor; ama onlar (bu yaklaşan şeye
karşı) hala
inatla umursamazlık
gösteriyorlar.
Onlar
Ne zaman
Rabb´lerind Rablerinden
en gelen
kendilerine
her yeni
yeni bir uya=yeni uyarıyı ke- rıcı, hatırlatısinlikle ala- cı (mesaj)
ya alarak gelse, onu
dinliyorlar. ancak alaya
alarak dinliyorlar,

ً= َل ِهيَةeğlencededir =قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
س ُّروا
َ َ = َوأgizlediler
=النَّ ْج َوىaralarındaki konuşmayı
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler
ظلَ ُموا
=ه َْلdeğil mi? = ٰ َهذَاbu da = ِإ َّلancak
= َبشَرbir insan = ِمثْلُ ُك ْمsizin gibi
َ=أَفَتَأْتُونşimdi siz kapılacak mısınız?”
الس ْح َر
ِ =büyüye = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َْص ُرون
ِ =تُبgörüp dururken
,,

İnsanların
hesap verme günü
yaklaştığı
halde onlar
halâ gaflet
içinde gerçeğe yüz
çeviriyorlar.

Kalpleri
oyundadır.
Bu zalimler
gizlice şöyle
fısıldaştılar;
«Şu Muhammed,
sadece sizin gibi bir
insan değil
mi? Gözünüz göre
göre büyüye mi kapılacaksınız?»

=قَا َلdedi ki = َربِيRabbim = َي ْعلَ ُمbilir Peygamber
dedi ki;
ْ
=القَ ْو َلkonuşulanı اء
َّ ال..=فِيgökte «Benim
ِ س َم
Rabb´im,
َ
ْ
gökte ve
ُ
ض
ر
اْل
و
=ve
yerde
و
ه
و
=O
ْ
ِ
َ
َ َ
yerde söyس ِمي ُع
lenen her
َّ =الişitendir = ْالعَ ِلي ُمbilendir
..

..

..
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sözü bilir, o
işiten ve bilendir.
O zalimler
=hayır
=dediler
dediler ki;
«Hayır, Mu=(bu) karmakarışık
hammed´in
söyledikleri
=hayallerdir
=hayır
birtakım
=onu uydurmuş
=hayır
karmaşık,
birbirinden
=o
=şairdir
kopuk hayallerdir.
=bize getirse ya
=bir mucize Hayır, bu
sözler
=gibi
=gönderildikleri
O´nun uydurmasıdır.
=öncekilerin
Hayır, O bir
şairdir. Öyle
değilse bize
daha önceki
peygamberlerin gösterdiklerine
benzer bir
mucize göstersin.»

َب ْل
قَالُوا
ُ ضغ
َاث
ْ َأ
أ َ ْح ََلم
بَ ِل
َب ْل
ُ ا ْفت َ َراه
ُه َو
شَا ِعر
فَ ْليَأْتِنَا
بِآيَة
َك َما
أ ُ ْر ِس َل
َْاْل َ َّولُون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

kalpleri geçici hoşnutluklar peşinde;
bununla birlikte, zulme
(böylece) niyetli olanlar
(birbirlerine
şunu söylerken) gerçek
düşüncelerini
saklıyorlar:
(Peygamber
olduğunu
söyleyen) bu
kişi sizin gibi
ölümlü biri
değil mi?
Peki öyleyse,
böyle göz
göre göre
büyü ürünü
bir söze mi
kapılacaksınız?
De ki: Benim
Rabbim gökte ve yerde
konuşulan
her sözü bilir;
her şeyi işiten ve her
şeyin aslını
bilen O'dur.
Yoo, diyorlar,
(Muhammed'in bu
söyledikleri)
karmakarışık
rüyalardan
ibaret! Yok
yok, bütün
bunları kendisi uyduruyor! Hayır, o
sadece bir
şairdir! Peki,
madem öyle,
önceki (peygamberlerin
mucizelerle)
gönderildiği
gibi o da bize
bir mucize
getirse ya!

Dedi ki:
Benim
Rabbım;
gökte ve
yerde
söyleneni
bilir. O;
Semi´dir.
Alim´dir
Onlar:
Hayır,
bunlar
saçma
sapan rüyalardır.
Hayır onu
uydurmuştur,
hayır o,
şairdir.
Haydi önceki peygamberler gibi o
da bize
bir mucize getirsin dediler.

Kelime Meali
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ْ آ َمن..= َماinanmamıştı
َت
=قَ ْبلَ ُه ْمbunlardan önce
= ِم ْنقَ ْريَةقَ ْريَةhiçbir kent (halkı)
=أ َ ْهلَ ْكنَاهَاhelak ettiğimiz
=أَفَ ُه ْمşimdi bunlar mı?
َ=يُؤْ ِمنُونinanacaklar

Oysa onlardan önceki
helâk ettiğimiz kentlerin hiçbiri
inanmamıştı. Şimdi onlar mı inanacaklar?

Geçmişte helak ettiğimiz
toplumlardan
hiç biri (kendilerine gönderilen peygamberlere)
inanmamışlardı; şimdi,
bunlar mı
inanacak?

س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz göndermedik
=قَ ْبلَ َكsenden önce =إِ َّلbaşkasını
ً = ِر َجerkeklerden
ال
وحي
ِ ُ=نvahyedilen = ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine
=فَاسْأَلُواsorun =أ َ ْه َلehline
الذ ْك ِر
ِ =Zikir =إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمidiyseniz
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلbilmiyor

Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz
erkeklerden
başkasını
göndermedik. Bilmiyorsanız
şayet zikir
ehline sorun.

 َجعَ ْلنَا ُه ْم..= َو َماbiz onları yapmadık
سدًا
َ = َجceset(ler)
َّ =yemek
َ َيأ ْ ُكلُون..= َلyemeyen ام
َ الط َع
 َكانُوا..= َو َماve değillerdi
َ=خَا ِلدِينölümsüz

Biz onları
yemek yemez organizmalar
olarak yaratmadık.
Onlar ölümsüz de değillerdi.

=ث ُ َّمsonra صدَ ْقنَا ُه ُم
َ =yerine getirdik
َ= ْال َو ْعدverdiğimiz sözü
=فَأ َ ْن َج ْينَا ُه ْمonları kurtardık
نَشَا ُء,,= َو َم ْنve dilediklerimizi
= َوأ َ ْهلَ ْكنَاve helak ettik
َ= ْال ُمس ِْرفِينaşırı gidenleri

Sonra sözümüzü tutarak onları
ve dilediğimiz kimseleri kurtararak ölçülerimizi çiğneyen azgınları yokettik.

Biz senden
önce de (ey
Muhammed,)
kendilerine
vahiy indirilen (ölümlü)
adamlardan
başkasını
(elçi olarak)
göndermedik; bunun
içindir ki, (o
inkarcılara
de ki:) Eğer
kendiniz bilmiyorsanız,
önceki kitapları okuyup
izleyen kimselere sorun.
(Göreceksiniz ki,) Biz
o'nları yiyip
içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmamıştık; o'nlar
ölümsüz de
değillerdi.
Sonuç olarak, Biz onlara verdiğimiz
sözü yerine
getirdik ve
bunun için
kendilerini ve
dilediğimiz
kimseleri kurtardık; ama
kendi kendilerini ziyan
edenleri ise
yok ettik.

=لَقَ ْدandolsun =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik
= ِإلَ ْي ُك ْمsize = ِكتَابًاbir Kitap
=فِي ِهiçinde = ِذ ْك ُر ُك ْمZikr’iniz bulunan
َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلaklınızı kullanmıyor musu

Andolsun ki,
size namınızı yücelten, öğütler
içeren bir kitap indirdik.
Buna aklınız ermiyor
mu?
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= َو َك ْمve nice ص ْمنَا
َ َ=قkırıp geçirdik
قَ ْر َية,,= ِم ْنşehri
ًظا ِل َمة
َ ,,َت
ْ = َكانzulmeden
= َوأ َ ْنشَأْنَاve inşa ettik
= َب ْعدَهَاonlardan sonra
=قَ ْو ًماbir topluluk َ=آخ َِرينbaşka

Halkları zalim olan nice şehri kırıp geçirdik
de arkasından başka
halklar ortaya çıkardık.

=فَلَ َّماzaman سوا
ُّ =أ َ َحhissettikleri
سنَا
َ ْ =بَأazabımızı =إِذَاderhal
= ُه ْمonlar = ِم ْن َهاoradan
َ= َي ْر ُكضُونkaçıyorlardı

Bu zalimler
azabımızın
gelip çattığını farkettiklerinde
derhal şehirlerinden
kaçmaya
koyuluyorlardı.
Kaçmayınız, sizi
baştan çıkaran nimetlere ve evlerinize dönünüz ki, sorguya çekileceksiniz!

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

ضوا
ُ ت َ ْر ُك,,(= َلboşuna) kaçmayın
ار ِجعُوا
ْ = َوve dönün
 َما,,=إِلَ ٰىşeylere (nimetlere)
=أُتْ ِر ْفت ُ ْمşımartıldığınız =فِي ِهiçinde
سا ِك ِن ُك ْم
َ = َو َمve yurtlarınıza
=لَعَلَّ ُك ْمçünkü
َ=تُسْأَلُونsorguya çekileceksiniz
,,

,,

,,

,,

,,
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=قَالُواdediler  َو ْيلَنَا..=يَاeyvah bize
= ِإنَّاgerçekten biz = ُكنَّاolduk
َ =zalimlerden
َظا ِل ِمين

Eyvahlar olsun! Biz
gerçekten
kendimize
zulmetmişiz
dediler.

ْ َزَ ال,,=فَ َماsürüp gitti =تِ ْل َكbu
ت
=دَع َْوا ُه ْمmırıldanmaları = َحت َّ ٰىkadar
= َج َع ْلنَا ُه ْمbiz onları yapıncaya
صيدًا
ِ = َحbiçilmiş (ekin gibi)
ََامدِين
ِ =خsönmüş ateş (gibi)

Onlar böyle
vahlanıp
dururken
biz kendilerini biçilmiş
ekinler gibi
cansız yere
seriverdik.
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 َخلَ ْقنَا..= َو َماbiz yaratmadık
س َما َء
َّ =الgöğü ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
= َو َماve bulunanları
..

..

..

..

(Ey İnsanlar!)
Gerçek şu ki,
Biz size,
akılda tutmanız gereken her şeyi
kapsayan
ilahi bir mesaj indirdik:
hala aklınızı
kullanmayacak mısınız?
Hem (bilmiyor musunuz
ki) Biz, zulümde ısrar
eden nice
toplumları kırıp geçirdik
de onların
yerine başka
toplumlar
meydana getirdik!
Ve onlar Bizim cezalandırıcı kudretimizi hissetmeye
başlar başlamaz, hemen oradan
kaçmaya
davranırlardı.
(Ama sanki
kendilerine:)
Kaçmaya
kalkışmayın;
bolluk ve keyif içinde sizi
şımartan
şeylere, evlerinize yurtlarınıza dönün,
ki belki (yapıp ettiklerinizden ötürü)
sorguya çekileceksiniz!
(denmiş gibi,
kaybettiklerini anlarlar).
Ve yalnızca:
Vah bize! diye yanıp yakınırlardı,
Doğrusu,
gerçekten
zalim kimselerdik biz!
Ve bu yakınmaları,
Biz kendilerini biçilmiş bir
tarlaya (ya
da) bir kül
yığınına çevirinceye kadar sürüp giderdi.

İbn Kesir

Onlardan
önce helak etmiş
olduğumuz kasaba halkı iman
etmemişti. Şimdi
bunlar mı
iman
edecekler?
Senden
önce de,
kendilerine vahyettiğimiz
erkeklerden başkasını
göndermedik.
Eğer bilmiyorsanız; zikir
ehline sorun.

Biz onları;
yemek
yemez bir
ceset
kılmadık
ve onlar,
ebedi de
değillerdi
Nihayet
onlara
verdiğimiz sözün doğruluğunu
gösterdik.
Kendilerini ve dilediklerimizi kurtardık,
aşırı gidenleri de
yok ettik.
Andolsun
ki; size,
içinde zikrinizin bulunduğu
bir Kitab
indirdik.
Hala akletmiyor
musunuz?
Biz, zulmeden
nice kasabayı kırıp geçirdik. Ve
onlardan
sonra
başka bir
kavmi var
ettik.
Bizim
baskınımızı hissettikleri
zaman;
onlar,
oradan
kaçmaya
yelteniyordu
Koşup
kaçmayın, size
nimet verilen yere,
yurtlarınıza dönün.
Elbette
sorguya
çekileceksiniz.

Dediler ki:
Vay başımıza
gelenlere;
doğrusu
biz, zalimler idik.

Bu haykırmaları
devam
edip dururken
Biz; onları, biçilmiş
bir ot,
sönmüş
bir ocak
haline getirdik.
Biz göğü, Bir de, (şunu Biz; göğü,
yeri ve ikisi bilin ki,) gök- yeri ve
arasındaki leri ve yeri ve ikisinin
varlıkları
bu ikisi ara- arasındaoyun olsun sında var
kileri
diye yarat- olan hiçbir oyun ol-

Kelime Meali
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madık.

=بَ ْينَ ُه َماbunlar arasında
َ= َل ِع ِبينeğlence için
..

..
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= َل ْوeğer =أ َ َر ْدنَاisteseydik
َنَت َّ ِخذ,,=أ َ ْنedinmek =لَ ْه ًواbir eğlence
ُ= َلت َّ َخ ْذنَاهedinirdik
لَدُنَّا,,= ِم ْنkendi katımızdan = ِإ ْنeğer
= ُكنَّاolsaydık َ=فَا ِعلِينyapacak

Eğer bir eğlence edinmek isteseydik,
özümüzden
kaynaklanan bir eğlence edinirdik. Yapacak olsak
böyle yapardık.
Hayır, biz
=hayır
=biz atarız
hakkı (gerçeği), batılın
=hakkı
=üstüne
(eğriliğin),
başına çar=batılın
parız da ba=o onun beynini parçalar
tılın beyni
parçalanır
=derhal
=onun (batılın)
ve yok oluverir. Al=canı çıkar
lah´a yakıştırdığınız
..
=vay size!
uygunsuz
..
=yakıştırdıklarınızdan ötür sıfatlardan
ötürü vay
ü
gele başınıza!
,,

,,

,,
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بَ ْل
ِف
ُ نَ ْقذ
ق
علَى
َ
ِ بِ ْال َح
اط ِل
ِ ْال َب
ُفَ َي ْد َمغُه
فَإِذَا
ُه َو
زَ ا ِهق
َولَ ُك ُم ْال َو ْي ُل
َصفُون
ِ َ ِم َّما ت
..

..

..

..

..

..

..

..
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..

şeyi bir oyun, sun diye
bir eğlence yaratmaolarak yadık.
ratmadık;
(çünkü,) eğer
bir oyun, bir
eğlence
edinmek dileseydik, bunu herhalde
kendi katımızdan edinirdik; ama
hiç böyle bir
şeyi diler miyiz!
Tersine, Biz
(gerçek bir
yaratma eylemiyle) hakkı batılın başına çarparız
da bu onu
paramparça
eder ve böylece beriki
yok olur gider. O halde,
(Allah'a) yakıştırdığınız
şeylerden
ötürü yazıklar olsun size!

Göklerde ve Çünkü, gökُ= َولَهO’nundur = َم ْنkim varsa
yerde ne
lerde ve yervarsa hepsi de var olan
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
O´nundur. her şey
َ
ْ
ْ
ض
ِ = َواْل ْرve yerde = َو َمنbulunanlar O´nun ka- O'nundur;
tındakiler O'nun yanınhiçbir bü- da yer alanُ= ِع ْندَهO’nun yanında
yüklük
lar O'na kulَ َي ْست َ ْك ِب ُرون,,= َلbüyüklenmez
kompleksi- luk etmekte
ne kapılasla ne kibre
 ِع َبادَ ِت ِه,,ع ْن
َ =O’na kulluk etmekten
maksızın ve kapılırlar ne
hiç bıkmak- de usanç duَيَ ْستَ ْح ِس ُرون,,= َو َلve yorulmazlar
sızın O´na yarlar.
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ibadet ederler.
Hiç ara
=tesbih ederler
=gece
vermeksizin, gece
=ve gündüz
gündüz
O´nu nok.. =hiç ara vermezler
sanlıklardan
tenzih ederler.
Yoksa müş,, =yoksa mi edindiler?
rikler, ölüleri
=tanrılar
,,
=yerden diriltebilecek yeryüzü
kaynaklı
=onları
=diriltecek
ilahlar mı
edindiler?

َس ِب ُحون
َ ُي
ار
َ َوالنَّ َه
ََل يَ ْفت ُ ُرون
..

اللَّ ْي َل

..

..

..

..

أ َ ِم ات َّ َخذُوا
ًآ ِل َهة
ض
ِ ِمنَ ْاْل َ ْر
ُه ْم
َيُ ْن ِش ُرون
,,

,,

,,

=لَ ْوeğer َ= َكانolsaydı
=فِي ِه َماikisinde =آ ِل َهةtanrılar
= ِإ َّلbaşka ُاّٰلل
َّ =Allah’tan
سدَتَا
َ َ=لَفikisi de bozulup gitmişti
َس ْب َحان
ُ َ=فyüce(münezzeh)dir
ِاّٰلل
َّ =Allah ب
ِ = َرsahibi
= ْال َع ْر ِشarş’ın
َصفُون
ِ َي..ع َّما
َ =onların nitelendirmelerin
..

..

..

..

..
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يُسْأ َ ُل,,= َلO sorulmaz
 َي ْف َع ُل,,ع َّما
َ =yaptığından
= َو ُه ْمama onlar َ=يُسْأَلُونsorulurlar
,,

O yaptıklarından sorumlu değildir. Oysa
onlar davranışlarından sorumludurlar.
Yoksa onlar
=yoksa
=mı edindiler?
O´nun dı..
=O’ndan başka
=tanrılar şında başka
ilahlar mı
edindiler?
=de ki
=getirin
Onlara de
=delilinizi
=işte budur
ki; «Bu konudaki deli=öğütü
linizi ortaya
getiriniz. Bu
..
=benimle beraber olanların
kitap, gerek
benimle bir=ve öğütü
likteki
..
=benden öncekilerin
=ama mü´minlere
yönelik direktifleri ve
=çokları
gerekse
.. =bilmezler
=hakkı benden önceki pey=bundan dolayı onlar
gamberlere
ilişkin bilgi=(haktan) yüz çevirirler
leri içeriyor.» Hayır
onların çoğunluğu
gerçeğin ne
olduğunu
bilmeksizin
ona sırt çevirirler.
,,

,,
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أ َ ِم
ات َّ َخذُوا
ًآ ِل َهة
ِم ْن د ُونِ ِه
قُ ْل
هَاتُوا
ب ُْرهَانَ ُك ْم
ٰ َهذَا
ِذ ْك ُر
ي
َ َم ْن َم ِع
َو ِذ ْك ُر
َم ْن قَ ْب ِلي
بَ ْل
أ َ ْكث َ ُر ُه ْم
ْال َح َّق
ََل يَ ْعلَ ُمون
فَ ُه ْم
َُم ْع ِرضُون
..

Eğer yerde
ve gökte Allah´dan
başka ilahlar olsaydı
yerin ve göğün düzeni
altüst olurdu. Arş´ın
rabbi olan
Allah, o
müşriklerin
asılsız yakıştırmalarından münezzehtir.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

Gece gündüz, bıkmadan yorulmadan O'nun
sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar.
Yine de bazı
insanlar, birtakım dünyevi varlıkları,
bunların (ölüleri) diriltebileceği yanılgısı içinde,
tanrı ediniyorlar;
oysa, (anlamıyorlar ki,)
göklerde ve
yerde Allah'tan başka
tanrılar olsaydı, bu iki
alem de kargaşalık içinde yıkılıp giderdi! Bunun
içindir ki, O
mutlak hükümranlık
tahtının
Efendisi, O
sınırsız kudret ve yücelik
sahibi Allah,
insanların
tanımlama
ve tasvir yoluyla kendisine yakıştırdığı her şeyin ötesinde,
her şeyin üstündedir!
O edip eylediği şeylerden ötürü
sorguya çekilemez; ama
onlar (mutlaka) sorgulanacaklar:
(hal böyleyken), onlar
yine de, kulluk etmek
için O'nun
yerine (düzmece) tanrılar ediniyorlar! (Ey Peygamber,) de
ki: Haydi, siz
de davanızı
destekleyecek bir delil
getirin: İşte
bu, benimle
birlikte olanların ve benden önceki
(peygamber)lerin dile
getirip durdukları ilahi
öğretidir. Hayır, onların
çoğu gerçeği
bilmiyor ve
bunun için de
(ondan) inatla yüz çeviri-

Eğer bir
eğlence
edinmek
isteseydik, elbette onu
kendi katımızdan
edinirdik.
Fakat asla edinmedik.
Hayır Biz;
gerçeği
batılın tepesine
indiririz
de onun
beynini
parçalar.
Bir de
bakarsın
ki; o, yok
olup gitmiştir. Allah´a yakıştırdıklarınızdan
dolayı
yazıklar
olsun size.
Göklerde
ve yerde
ne varsa
O´nundur
. Katında
olanlar
O´na kulluk etmekten
büyüklenmezler
ve usanmazlar.
Gece
gündüz
hiç durmaksızın
O´nu tesbih ederler.
Yoksa
onlar;
yerden bir
takım tanrılar edindiler de
onlar mı
ölüleri diriltecekler?
Eğer göklerde ve
yerde Allah´tan
başka
tanrılar
olsaydı;
bunların
ikisi de
muhakkak bozulup gitmişti.
Arş´ın
Rabbı
olan Allah; onların nitelendirdiklerinden
münezzehtir.

O; yaptığından
sorumlu
değildir,
fakat onlar sorumludurlar.
Yoksa
O´ndan
başka
tanrılar
mı edindiler? De
ki: Kesin
delilinizi
getirin işte benimle birlikte
olanların
zikri ve
benden
öncekilerin zikri.
Hayır onların çoğu
hakkı
bilmezler
de onun
için yüz
çevirirler.
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yorlar.
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س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماgöndermedik
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce
سول
ُ  َر,,= ِم ْنhiçbir peygamber
= ِإ َّلolmayalım وحي
ِ ُ=نdiye vahyetmiş
= ِإلَ ْي ِهona ُ=أَنَّهşüphesiz = َلyoktur
َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka =أَنَاbenden
ُون
ِ =فَا ْعبُدbana kulluk edin

Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere
«Benden
başka ilah
yoktur, sırf
bana kulluk
ediniz» diye
vahyettik.

Oysa, Biz
senden önce
de peygamberleri yalnızca: Benden başka
tanrı yok, öyleyse (yalnızca) Bana
kulluk edin!
diye vahyederek gönderdik.

= َوقَالُواdediler َ=ات َّ َخذedindi
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman = َولَدًاçocuk
ُس ْب َحانَه
ُ =O yücedir =بَ ْلhayır
= ِعبَادkullar(ı)dır َ= ُم ْك َر ُمونdeğerli

Müşrikler
«Rahman
olan Allah
evlat edindi» dediler.
Haşa! O
böyle bir
şeyden münezzehtir.
Tersine melekler, onurlu kullardır.

ُ َي ْس ِبقُونَه,,= َلO’ndan önce söylemezler
=بِ ْالقَ ْو ِلbir söz = َو ُه ْمve onlar
= ِبأ َ ْم ِر ِهO’nun buyruğunu
َ= َي ْع َملُونyaparlar

Onlar Allah´dan önce söz söylemezler ve
ne yaparlarsa sırf
O´nun emri
ile yaparlar.

Yine de, bazıları kalkıp:
Rahman
kendine bir
oğul edinmiştir! diyor. O
yüceler yücesi (ölümlülere özgü bu
tür eksiklerden) mutlak
anlamda
uzaktır! Hayır, (Allah'ın
soyundan
gelmiş gözüyle baktıkları o kimseler) yalnızca
Allah'ın seçkin kullarıdır:
Sözkonusu
kimseler, O
kendileriyle
konuşmadan
asla konuşmazlar; ve
ancak O'nun
buyruğuyla
edip eylerler.

= َي ْعلَ ُمbilir
أ َ ْيدِي ِه ْم.. َ َبيْن..= َماonların önlerinde olanı
خ َْلفَ ُه ْم..= َو َماve arkalarında olanı
َيَ ْشفَعُون..= َو َلşefaat edemezler
= ِإ َّلbaşkasına = ِل َم ِنolduklarından
ض ٰى
ْ =razı = َو ُه ْمve onlar
َ َ ارت
 َخ ْشيَتِ ِه..= ِم ْنO’nun korkusundan
َ= ُم ْش ِفقُونtitrerler

Allah, onların önlerindekini ve
arkalarında
bıraktıklarını (yapacaklarını ve
yaptıklarını)
bilir. Onlar
sadece Allah´ın hoşnut olduğu
kimselere
şefaat ederler ve Allah´ın korkusundan
titrerler.

= َو َم ْنher kim = َيقُ ْلderse
= ِم ْن ُه ْمonlardan = ِإ ِنيben
=إِ ٰلَهbir tanrıyım
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
=فَ ٰذَ ِل َكböylece
=ن َْج ِزي ِهonu cezalandırırız
= َج َهنَّ َمcehennemle = َك ٰذَ ِل َكböyle
=ن َْج ِزيbiz cezalandırırız
َّ =اzalimleri
َلظا ِل ِمين

Eğer onlardan biri
«Ben Allah´ın dışında ilahım» derse
onu cehennem ile cezalandırırız.
Biz zalimleri
böyle cezalandırırız.

 َي َر..=أ َ َولَ ْمgörmediler mi?
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
=أ َ َّنşüphesiz ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökler
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yer
 َرتْقًا..= َكانَتَاbitişik idi
=فَفَت َ ْقنَا ُه َماbiz onları ayırdık
= َو َج َع ْلنَاve yarattık اء
ِ  ْال َم.. َ= ِمنsudan
ش ْيء
َ ..= ُك َّلher şeyi = َحيcanlı
َيُؤْ ِمنُون..=أَفَ ََلhala inanmıyorlar mı?

Kâfirler,
gökler ile
yer birbirine
yapışıkken
onları ayırdığımızı ve
bütün canlıları sudan
meydana
getirdiğimizi
görmüyorlar
mı? Onlar
yine de
iman etmiyorlar mı?

= َو َجعَ ْلنَاyarattık ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyer
ي
َ = َر َوا ِسyüksek dağlar
َت َ ِميد,,=أ َ ْنsarsar diye = ِب ِه ْمonları
= َو َجعَ ْلنَاve açtık =فِي َهاorada
=فِ َجا ًجاgeniş سب ًَُل
ُ =yollar
=لَ َعلَّ ُه ْمumulur ki
َ= َي ْهتَد ُونyollarını bulurlar

Yeryüzü
dengede
dursun da
insanları
sarsmasın
diye orada
köklü dağlar
yarattık ve
istedikleri
yere gidebilsinler diye o dağlarda geçit
veren yollar
açtık.
Göğü dengesizlikten
korunmuş
bir tavan,
bir çatı yaptık. Onlar
ise gökteki
ayetlere,
düşündürü-
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= َو َجعَ ْلنَاyaptık س َما َء
َّ =الgöğü
ً = َم ْحفُوkorunmuş
س ْقفًا
َ =bir tavan ظا
= َو ُه ْمonlar hala
آيَاتِ َها..ع ْن
َ =ayetlerinden
..

..

..

O, onların
gözünün
önünde olanları da bilir,
onlardan gizli
tutulan şeyleri de bilir;
bunun içindir
ki, onlar,
O'nun (zaten) hoşnut
olduğu insanların dışında kimseye yan çıkıp
kayıramazlar; çünkü
(herkesten
önce) onların
kendileri
O'nun korkusuyla titrerler.
Ve eğer onlardan biri:
O'nun gibi
ben de bir
tanrıyım diyecek olsaydı mutlaka
onu cehennemle cezalandırırdık:
(çünkü) zalimleri biz
böyle cezalandırırız.

Peki, hakkı
inkara şartlanmış olan
bu insanlar,
göklerin ve
yerin (başlangıçta) bir
tek bütün olduğunu ve
Bizim sonradan onu ikiye
ayırdığımızı
ve yaşayan
her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı?
Hala inanmayacaklar
mı?
Ve (görmüyorlar mı ki,)
onları sarsmasın diye
arz üzerine
sapasağlam
dağlar yerleştirdik; ve
kolayca yollarını bulabilsinler diye
orada vadiler
açtık;
ve göğü güvenli bir kubbe, bir çatı
olarak yükselttik? Ve
yine de onlar
(yaratılışın)
bu açık işaretlerine inat-

Senden
önce
gönderdiğimiz her
peygambere mutlaka:
Ben´den
başka
tanrı yoktur. Bana
kulluk
edin, diye
vahyetmişizdir.
Dediler ki:
Rahman
çocuk
edindi.
O´nun
şanı yücedir.
Hayır, onlar ikram
edilmiş
kullardır.

Onlar,
sözle asla
O´nun
önüne
geçemezler. Ancak
O´nun
emriyle
hareket
ederler.
O, onların
önlerindekilerini
de bilir,
arkalarındakini de
bilir. Onlar, Allah´ın
hoşnud
olduğu
kimseden
başkasına şefaat
edemezler ve
O´nun
korkusundan
titrerler.

Bunlardan kim:
Tanrı O
değil de
benim
derse;
onu derhal cehennemle
cezalandırırız.
Biz, zalimlerin
cezasını
böyle veririz.
O küfredenler
görmezler
mi ki;
gökler ve
yer bitişikken
Biz ayırdık onları.
Ve her
şeyi sudan canlı
kıldık.
Hala
inanmıyorlar mı?

Onlar
sarsılmasın diye
yeryüzünde
sabit dağlar yerleştirdik.
Doğru
yoldan
gitsinler
diye orada geniş
yollar açtık.
Gökyüzünü de
korunmuş
bir tavan
kıldık.
Fakat onlar, bundaki ayetlerden
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َ= ُم ْع ِرضُونyüz çevirmektedirler

cü kanıtlara la sırt çeviri- yüz çevidönüp
yor,
riyorlar.
bakmıyorlar.

= َو ُه َوO’dur َ َخ َلق,,=الَّذِيyaratan
=اللَّ ْي َلgeceyi ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü
َّ = َوالve güneşi = َو ْالقَ َم َرve ayı
س
َ ش ْم
= ُكلher biri فَلَك,,=فِيbir yörüngede
َ= َي ْس َب ُحونyüzmektedir

Geceyi,
gündüzü,
güneşi, ayı
yaratan
O´dur. Bunların herbiri
kendi yörüngelerinde yüzerler.

 َجعَ ْلنَا..= َو َماvermedik
= ِلبَشَرhiçbir insana
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce
َ= ْال ُخ ْلدebedi yaşama
=أَفَإ ِ ْنşimdi kalacaklar mı?
َّ = ِمsen ölürsen =فَ ُه ُمonlar
ت
َ= ْالخَا ِلد ُونebedi

Senden önceki hiçbir
insana
ölümsüzlük
imkânı vermiş değiliz.
Sanki sen
ölürsen onlar sonsuza
dek yaşayacaklar
mı?

= ُك ُّلher =نَ ْفسnefis
ُ=ذَائِقَةtadacaktır ت
ِ = ْال َم ْوölümü
= َو َن ْبلُو ُك ْمbiz sizi imtihan ederiz
َّ = ِبالşer ile = َو ْال َخي ِْرve hayır ile
ش ِر
ً=فِتْنَةsınamak için
= َو ِإلَ ْينَاve (sonunda) bize
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Her canlı,
ölümü tadacaktır. Nasıl
davranacağınızı görelim diye sizi
hem kötülükle ve
hem de iyilikle sınavdan geçiririz. Sonunda bize döneceksiniz.
Kâfirler seni
gördüklerinde birbirlerine «ilahlarınıza dil
uzatan
adam bu
mu?» diyerek seni
alaya almaktan geri
durmazlar.
Oysa kendileri «Rahman» olan
Allah´ı hatırlamaya bile
yanaşmazlar.
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= َوإِذَاzaman آك
َ = َرseni gördükleri
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينkâfirler
 َيت َّ ِخذُون ََك..= ِإ ْنseni edinirler
=إِ َّلancak = ُه ُز ًواalay konusu
=أ َ ٰ َهذَاbu mudur? (diye)
 َي ْذ ُك ُر..=الَّذِيdiline dolayan
=آ ِل َهت َ ُك ْمsizin tanrılarınızı
= َو ُه ْمoysa kendileri
= ِب ِذ ْك ِرZikri(uyarısı)nı
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’ın
َ َكافِ ُرون..= ُه ْمinkâr ediyorlar
..
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ُ س
َ= ُخ ِلقyaratılmıştır ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ع َجل
َ ,,= ِم ْنaceleden
سأ ُ ِري ُك ْم
َ =size göstereceğim
=آ َيا ِتيayetlerimi
ون
ِ ُت َ ْست َ ْع ِجل,,=فَ ََلbenden acele istemeyi
,,

,,

,,

,,
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İnsanın yaratılışında
«acelecilik»
mayası vardır. Size
ayetlerimi,
mucizelerimi yakında
göstereceğim; biraz
sabırlı olunuz.
Eğer söylediğiniz doğru ise bu
tehdidiniz
=eğer ne zaman
gerçekleşecek? dediler.

َ= َويَقُولُونve diyorlar
= َمتَ ٰىne zaman? = ٰ َهذَاbu
ُ = ْال َو ْعدtehdid(ettiğiniz azab) إِ ْن
= ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru söyleyenler
..

..

..

..
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يَ ْعلَ ُم,,=لَ ْوbir bilselerdi
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
َ= ِحينzamanı
َيَ ُكفُّون,,= َلsavamayacakları
 ُو ُجو ِه ِه ُم,,ع ْن
َ =yüzlerinden
ار
َ َّ=النateşi = َو َلne de
ُ ,,ع ْن
ور ِه ْم
َ =sırtlarından
ِ ظ ُه
َص ُرون
َ يُ ْن,, ُه ْم,,= َو َلve yardım da olun
,,

Kâfirler, cehennem
ateşini yüzlerinden ve
sırtlarından
savamayacakları ve
hiç kimseden yardım
göremeyecekleri anın
dehşetini
eğer bilseler, böyle
yapmazlardı!
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mayacakları
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İbn Kesir

=بَ ْلdoğrusu =تَأْتِي ِه ْمo onlara gelecek
ً= َب ْغتَةansızın
=فَت َ ْب َهت ُ ُه ْمonları şaşırtacak
َيَ ْست َ ِطيعُون..=فَ ََلgüçleri yetmeyecek
= َردَّهَاonu reddetmeye
َ يُ ْن.. ُه ْم..= َو َلve kendilerine süre
َظ ُرون
..

..

..

..

..

..

..

verilecek

..

..

Aslında o
tehdit,
apansız bir
şekilde karşılarına çıkıverir de
şaşkınlıktan
donakalırlar. O zaman onu ne
başlarından
savabilirler
ve ne de
kendilerine
mühlet verilir.

ve (görmüyorlar ki,)
geceyi ve
gündüzü,
güneşi ve ayı
-hepsi de
uzayda dolaşan (o gök
cisimlerini)yaratan
O'dur!
(Ey peygamber, sana
inanmayanlara hatırlat
ki,) Biz senden önce de
hiçbir insana
ölümsüzlük
vermedik; ve
imdi, sen
ölürsen bunlar kendilerinin sonsuza
kadar yaşayacaklarını
mı sanıyorlar?
Her can ölümü tadacaktır; ne var ki,
(hayatın) iyi
ve kötü (tezahürleriyle)
karşı karşıya
getirerek sınıyoruz sizi;
ve sonunda
hepiniz Bize
döneceksiniz.

Geceyi ve
gündüzü,
güneşi ve
ayı yaratan
O´dur.
Her biri
bir yörüngede yüzer.

Ama hakkı
inkara şartlanmış olan
bu insanlar
ne zaman
seni gözönüne alsalar,
(birbirlerine:)
Bu mu sizin
tanrılarınızı
diline dolayan? (diyerek) seni alaya almaktan
başka bir şey
yapmazlar.
Ve Rahman'dan her
söz edişlerinde hakkı
örtbas etmeye kalkışanlar da yine
böyleleridir!
İnsan tezcanlı bir yaratıktır; (fakat
yakında)
mesajlarımı(n işaret
ettiği gerçeği) size göstereceğim;
şimdi (bunu)
Benden acele istemeyin!
Ama (mesajlarımı ciddiye
almayanlar:)
Eğer doğru
sözlü kimselerseniz, (cevap verin, ey
inananlar),
(Allah'ın nihai
yargısı konusunda ileri
sürdüğünüz)
söz ne zaman gerçekleşecek? diye sorup duruyorlar.
Hakkı inkara
şartlanmış
olan bu insanlar, yüzlerinden ve
sırtlarından
ateşi savamayacakları,
kimseden bir
yardım bulamayacakları o günü
keşke bilselerdi!

Küfredenler seni
gördükleri
zaman,
alaya almaktan
başka bir
şey yapmazlar.
Ve: Tanrılarınızı diline dolayan bu
mudur?
derler. İşte Rahman´ın kitabını inkar edenler onlardır.

Yoo, (o Son
Saat) apansız gelip çatacak ve onları şaşkına
çevirecek;
öyle ki, ne
onu geri çevirmeye güçleri yeter, ne
de kendilerine soluk alacak zaman
verilir.

Doğrusu
o aniden
gelecek
ve onları
şaşırtacaktır. Artık onu
geri çevirmeye
güçleri
yetmeyecektir. Ve
onlara
mühlet de
verilmeyecektir.

Senden
önce hiç
bir insanı
ebedi
kılmadık.
Sen ölürsen; onlar
baki mi
kalırlar?

Her nefis
ölümü tadıcıdır.
Bir imtihan olarak sizi
iyilik ve
kötülükle
deneriz.
Sonunda,
Bize döndürüleceksiniz.

İnsan
aceleden
yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Ama
o kadar
çabuk istemeyin.
Doğru
sözlüler
iseniz bu
vaad ne
zaman?
derler.

O küfredenler;
yüzlerinden ve
sırtlarından ateşi
engellemeyecekleri ve
yardım
göremeyecekleri
zamanı
keşki bilseler.
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= َولَقَ ِدandolsun ئ
َ =ا ْست ُ ْه ِزalay edildi
سل
ُ = ِب ُرpeygamberlerle de
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önceki
َ=فَ َحاقama kuşatıverdi
س ِخ ُروا
َ ,, َ= ِبالَّذِينalay edenleri
= ِم ْن ُه ْمonlarla = َماşey
َيَ ْست َ ْه ِزئُون,,بِ ِه,,= َكانُواo alay ettikleri

Senden önceki peygamberler
de alaya
alınmıştı.
Fakat o
alaycılar,
alay konusu
ettikleri
azabın pençesine düştüler.

=قُ ْلde ki = َم ْنkim
= َي ْكلَؤُ ُك ْمsizi koruyacak? = ِباللَّ ْي ِلgece
ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüz
الر ْح ٰ َم ِن
َّ .. َ= ِمنRahman’dan =بَ ْلhayır
= ُه ْمonlar  ِذ ْك ِر..ع ْن
َ =Zikr’inden
= َربِ ِه ْمRablerinin
َ= ُم ْع ِرضُونyüz çeviriyorlar

De ki; «Gece gündüz
sizi
´Rahman´
olan Allah´ın azabından kim
koruyabilir?» Fakat
onlar
Rabb´lerini
hatırlamaya
yanaşmıyorlar.

=أ َ ْمyoksa آ ِل َهة,,=لَ ُه ْمtanrıları mı var?
=ت َ ْمنَعُ ُه ْمonları koruyacak
د ُونِنَا,,= ِم ْنbize karşı
َيَ ْست َ ِطيعُون,,= َلonların gücü yetmez
ص َر
ْ َ=نyardım etmeye
=أ َ ْنفُ ِس ِه ْمkendilerine = َو َلne de
= ُه ْمonlara = ِمنَّاbizim tarafımızdan
َص َحبُون
ْ ُ=يsahip çıkılır

Yoksa onların, kendilerini koruyacak bizim
dışımızda
başka ilahları mı var?
O sözde
ilahlar kendilerine bile
yardım
edecek güçte olmadıkları gibi bizden de destek göremezler.

=بَ ْلbilakis = َمت َّ ْعنَاbiz yaşattık
= ٰ َهؤ َُل ِءonları = َوآ َبا َء ُه ْمve atalarını
َ =uzun geldi
= َحت َّ ٰىnihayet طا َل
علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine = ْالعُ ُم ُرömür
َيَ َر ْون..=أَفَ ََلgörmüyorlar mı?
=أَنَّاbizim =نَأ ْ ِتيgelip de
ض
َ = ْاْل َ ْرyerlerini (topraklarını)
ص َها
ُ ُ=نَ ْنقeksilttiğimizi
ْ َ أ..= ِم ْنuçlarından
ط َرافِ َها
=أَفَ ُه ُمonlar mı? َ= ْالغَا ِلبُونüstün gelen

Aslında biz
onlara ve
atalarına
geniş geçim
imkânları
bağışladık
da uzun yıllar refah
içinde yaşadılar. Fakat bizim,
kâfirlerin
yurtlarını
uçlarından
kırptığımızı,
müslümanlar lehine
alanlarını
daralttığımızı görmüyorlar
mı? Acaba
üstün gelen
onlar mıdır?

=قُ ْلde ki = ِإنَّ َماben ancak
=أ ُ ْنذ ُِر ُك ْمsizi uyarıyorum
ِ =بِ ْال َو ْحيvahiyle
 َي ْس َم ُع,,= َو َلama işitmez(ler)
ص ُّم
ُّ =الsağır(lar) عا َء
َ ُّ=الدçağırıyı
=إِذَاzaman َيُ ْنذَ ُرون,,= َماuyarıldıkları

De ki; «Ben
vahyin mesajına dayanarak sizi
uyarıyorum.» Fakat
sağırlar,
uyarıldıklarında çağrıyı işitemezler.

= َولَ ِئ ْنandolsun
ستْ ُه ْم
َّ = َمonlara dokunsa
=نَ ْف َحةbir esinti
ب
ِ عذَا
َ ..= ِم ْنazabından
= َربِ َكRabbinin =لَيَقُولُ َّنderler
 َو ْيلَنَا..=يَاeyvah bize = ِإنَّاbiz gerçekten
َ =zalimler
= ُكنَّاolmuşuz َظا ِل ِمين

Andolsun ki,
Rabb´inin
azabının en
hafif bir fiskesi eğer
onlara değse kesinlikle
«Eyvahlar
olsun! Biz
gerçekten
kendimize
zulmetmişiz» derler.

ض ُع
َ َ= َونkurarız َ= ْال َم َو ِازينterazileri
َ = ْال ِق ْسadalet = ِليَ ْو ِمgünü için
ط
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
ْ ُ ت,,=فَ ََلbir haksızlık edilmez
ظلَ ُم
=نَ ْفسkimseye ش ْيئًا
َ =hiçbir
َ َكان,,= َو ِإ ْنolsa = ِمثْقَا َلağırlığınca da
= َحبَّةdanesi خ َْردَل,,= ِم ْنbir hardal
=أَت َ ْينَاgetiririz =بِ َهاonu
بِنَا,,= َو َك َف ٰىbiz yeteriz
َ= َحا ِس ِبينhesab gören olarak

Kıyamet
günü doğru
tartan, duyarlı teraziler kurarız.
Orada hiç
kimseye
haksızlık
edilmez. İşlenen amel,
bir hardal
tanesi kadar
bile olsa
onu ortaya
kovarız.
Hesap görücü olarak
biz yeteriz.
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(Ey Muhammed,) senden önceki
elçilerle de
alay edilmişti
ama ne var
ki, onları küçümseyen
kimseleri,
sonunda,
alay edip
durdukları
şeyin kendisi
tepeleyiverdi.
De ki: Gece
ya da gündüz, sizi
Rahman'a
karşı kim koruyabilir?
Hayır hayır,
onlar Rablerini hatırlatan
mesajdan
bütün bütün
yüz çevirmiş
kimselerdir!

Yoksa onlar,
gerçekten,
kendilerini
Bizim elimizden kurtaracak tanrıları
olduğunu mu
(düşünüyorlar)? Onların
bu (düzmece) tanrıları
kendi kendilerini bile koruyacak durumda değiller; öyleyse,
(onlara tapınanlara, onlara güvenenlere de)
Bize karşı
kimse arka
çıkamayacaktır.
Kaldı ki, Biz
bunlara da,
bunların atalarına da,
ömürlerinin
sonuna kadar, hayatın
tadını çıkararak avunmalarına fırsat
verdik; fakat
bu insanlar,
Bizim yeryüzüne üzerindeki en
iyi, en güzel
şeyleri her
gün biraz
daha eksilterek- vaziyet
ettiğimizi
görmüyorlar
mı? Buna
rağmen, yine
de baskın çıkacaklar(ını
umuyorlar)
mı?
De ki: Ben
yalnızca
vahye dayanarak sizi
uyarıyorum!
Ne var ki,
(kalbi) sağır
olan kimseler
bu çağrıyı
işitmeyecek(ler)dir,
defalarca
uyarılsalar
da.
Yine de,
kendilerini
Rabbinin
azabından
bir esinti yoklasa, hiç
şüphe yok,
hemen, Vah
bize! derler,
Doğrusu, zalim kimselerdik biz!

Ve Kıyamet
Günü (öyle)
doğru, (öyle
hassas) teraziler kurarız ki, kimse
en küçük bir
haksızlığa
uğratılmaz;
bir hardal tanesi kadar
bile olsa, (iyi
ya da kötü)
her şeyi tartıya sokarız;
hesap görücü olarak
kimse Bizden
ileri geçemez!

İbn Kesir

Andolsun
ki; senden önce
de bir çok
peygamberle alay
edilmişti.
Ama alaya alanları, eğlendikleri şey
mahvetmişti.
De ki:
Geceleyin
ve gündüzün sizi
Rahman´dan
kim koruyabilir?
Ne var ki
onlar,
Rabblarının zikrinden
yüz çevirmektedirler.
Yoksa
kendilerini Bize
karşı savunacak
tanrıları
mı var?
Oysa
bunlar
kendilerine bile
yardım
edemezler. Bizden yakınlık da
görmezler.

Evet Biz;
onlara da,
atalarına
da geçimlikleri
verdik.
Öyle ki
ömürleri
kendilerine uzun
geldi. Fakat şimdi
görmüyorlar mı
ki; Biz; o
yeryüzüne gelip
çevresinden eksiltip durmaktayız.
Onlar mıdır galip
gelenler
şu halde?

De ki:
Ben ancak sizi
vahiy ile
uyarıyorum. Sağırlar
uyarıldıkları zaman çağrıyı işitmezler.
Andolsun
ki Rabbının azabından
onlara bir
esinti dokunsa;
eyvahlar
bize, doğrusu biz
gerçekten
zalimlermişiz, diyeceklerdir.
Biz; kıyamet
günü
adalet terazilerini
kurarız.
Hiç kimse
hiç bir
şeyle
haksızlığa uğratılmaz.
Hardal
tanesi
kadar bile
olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesab görenler
olarak da
Biz, yeteriz.
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İbn Kesir

Andolsun ki, Ve gerçek şu Andolsun
= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
biz Musa ile ki, Biz Musa ki; Biz
Harun´a
ile Harun'a, Musa ile
س ٰى
و
م
=Musa’ya
َ ُ
doğru ile
Allah'a karşı Harun´a
eğriyi
ayırsorumluluk Furkan
ََارون
ُ = َوهve Harun’a
deden ve bilinci taşı- ışık, takَ= ْالفُ ْرقَانFurkan’ı (hak ve batılı ayırdeden takvalılar yan kimseler va sahibiçin ışık ve için doğruyu leri için
kitabı) ء
ِ = َوve bir ışık olan
ً ض َيا
öğüt olan ki- eğriden
de bir zitab´ı verdik. ayırmaya ya- kir verdik.
= َو ِذ ْك ًراve öğüt olan
rayan bir ölçü, ışık saَ= ِل ْل ُمتَّقِينmuttakiler (korunanlar) için
çan bir kay..
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َ=الَّذِينonlar َ=يَ ْخش َْونkorkarlar
= َربَّ ُه ْمRablerinden
ب
ِ = ِب ْالغَ ْيgörmeden = َو ُه ْمve onlar
ع ِة
َّ ال,, َ(= ِمنDuruşma) saatinden
َ سا
َ= ُم ْش ِفقُونtitrerler

Onlar
Rabb´lerind
en görmeden korkarlar ve kıyamet gününün dehşetinden ürkerler.

= َو ٰ َهذَاbu (Kur’an) = ِذ ْكرbir öğüttür
ارك
َ = ُم َبmübarek
ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهona indirdiğimiz
=أَفَأ َ ْنت ُ ْمşimdi siz ediyor musunuz?
ُ=لَهonu َ= ُم ْن ِك ُرونinkâr

Bu Kur´an,
tarafımızdan indirilmiş kutsal
bir öğüttür.
Siz onu
inkâr mı
ediyorsunuz?

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz vermiştik
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’e
ُ= ُر ْشدَهdoğru yolu bulma yeteneğini
قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önceden = َو ُكنَّاbiz idik
=بِ ِهonu َعا ِل ِمين
َ =biliyor

Andolsun ki,
daha önce
de İbrahim´e doğru
ile eğriyi
ayırdetme
yeteneği
vermiştik.
Onun peygamberliğe
elverişli olduğunu biliyorduk.
Hani O babasına ve
soydaşlarına «Şu karşılarında
saygı duruşu yaptığınız heykeller nedir?»
dedi.
Onlar da
«Babalarımızı onlara
tapar bulduk» dediler.
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= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
= ِْل َ ِبي ِهbabasına = َوقَ ْو ِم ِهve kavmine
= َماnedir? = ٰ َه ِذ ِهşu
=الت َّ َماثِي ُلheykeller أ َ ْنت ُ ْم..=الَّتِيsizin
=لَ َهاkendisine َعا ِكفُون
َ =taptığınız
..

..

..

=قَالُواdediler ki = َو َج ْدنَاbulduk
=آ َبا َءنَاbabalarımızı =لَ َهاonlara
َعا ِبدِين
َ =tapar
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İbrahim
«Gerek siz,
gerekse
babalarınız
gerçekten
koyu bir sapıklığa
düşmüşsünüz» dedi.

(İbrahim:)
Doğrusu, siz
de atalarınız
da apaçık bir
sapıklık içindeymişsiniz!
dedi.

=قَالُواdediler ki
=أ َ ِجئْتَنَاbize getirdin mi?
ق
َ =أ َ ْنsen
ِ = ِب ْال َحgerçeği =أ َ ْمyoksa ت
َّ ,, َ= ِمنşaka mı yapıyorsun?
َالَل ِعبِين

Onlar: “Sen
bize gerçeği
mi getirdin,
yoksa şaka
mı ediyorsun?” dediler.

=قَا َلdedi = َب ْلhayır = َربُّ ُك ْمRabbiniz
ِ س َم َاوا
ُّ= َربRabbidir ت
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
َ َف..=الَّذِيonları yaratmıştır
ط َر ُه َّن
= َوأَنَاve ben de  ٰذَ ِل ُك ْم..علَ ٰى
َ =buna
َّ ال.. َ= ِمنşahidlik edenlerdenim
َشا ِهدِين

İbrahim dedi ki; «Hayır,
Rabb´iniz
göklerin ve
yerin
Rabb´idir,
onları yoktan vareden
O´dur. Ben
bu gerçeğin
tanıklarından biriyim.»

ِ َّ َ = َوتAllah’a and olsun ki
اّٰلل
= َْل َ ِكيدَ َّنbir tuzak kuracağım
صنَا َم ُك ْم
ْ َ =أputlarınıza َ=بَ ْعدsonra
ت ُ َولُّوا,,=أ َ ْنsiz gittikten
َ= ُم ْدبِ ِرينdönüp

Vallahi siz
arkanızı
dönüp gittikten sonra
putlarınıza
bir oyun oynayacağım,
bir komplo
düzenleyeceğim.

Sen (bu sözle) karşımıza
çıkarken tamamen ciddi
misin yoksa
o şakacı insanlardan biri misin? diye
sordular.
(İbrahim:)
Yoo! dedi,
Ama sizin
Rabbiniz
göklerin ve
yerin Rabbidir; yani, onları O yoktan
var edip düzene sokmuştur: ve
ben de bu
gerçeğe tanıklık edenlerden biriyim!
Ve (içinden:)
Allah'a yemin
olsun, siz arkanızı dönüp
uzaklaşır
uzaklaşmaz
putlarınızı
yere sereceğim! diye ekledi.

=فَ َج َعلَ ُه ْمnihayet onları etti
= ُجذَاذًاparça parça = ِإ َّلyalnız hariç
يرا
ً = َك ِبbüyüğü =لَ ُه ْمonların
=لَعَلَّ ُه ْمbelki =إِلَ ْي ِهona
َ=يَ ْر ِجعُونmüracaat ederler diye(!)

Arkasından
o putları kırıp parça
parça etti,
fakat bilgisine (!) başvursunlar
diye en büyük putu
sağlam bıraktı.

Ve en büyükleri dışında
(putların)
hepsini paramparça etti; belki dönüp (bu olup
biten için)
ona başvururlar diye.

=قَالُواdediler = َم ْنkim? =فَ َع َلyaptı
= ٰ َهذَاbunu =بِآ ِل َهتِنَاtanrılarımıza
ُ=إِنَّهmuhakkak o َ=لَ ِمنbiridir

Soydaşları
«Bu işi ilahlarımıza kim
yaptı? Kim
yaptı ise o
gerçekten

(Dönüp de
olanları görünce:) Kim
yaptı bunu
tanrılarımıza? diye sor-
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babasına ve
halkına (şöyle): Kendinizi
bu kadar yürekten adadığınız bu biçimsel nesneler nedir?
dediği zaman,
Biz atalarımızı bunlara
tapar bulduk
diye cevap
verdiler.

=قَا َلdedi  ُك ْنت ُ ْم..=لَ َق ْدdoğrusu
=أ َ ْنت ُ ْمsiz = َوآ َباؤُ ُك ْمve babalarınız
=فِيiçindesiniz ض ََلل
َ =bir sapıklık
= ُم ِبينaçık
..
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nak ve bir
uyarıcı, hatırlatıcı (olarak
vahyimizi)
bahşettik;
o (bilinçli,
duyarlı) kimseler ki, algı
ve tasavvurlarının ötesinde olsa
da, Rablerinden korkar
ve Son
Saat'in kaygısıyla titrerler.
Ve indirdiğimiz bu (mesaj da, öncekiler gibi)
uyarıcı hatırlatıcı kutlu bir
mesajdır; hal
böyleyken
yine de onu
inkar mı
edeceksiniz?
Ve gerçek şu
ki, Biz (Musa'dan) çok
önce İbrahim'e (de)
sağduyu
vermiştik; ve
o'na (yön veren saiki) biliyorduk,

,,

,,

..

Onlar ki
görmedikleri halde,
Rabblarından
korkarlar
ve kıyamet saatından titrerler.
İşte bu da
Bizim indirdiğimiz
mübarek
bir zikirdir. Yoksa
siz onu
inkar mı
ediyorsunuz?
Andolsun
ki; Biz,
daha önce İbrahim´e de
rüşdünü
vermiştik.
Ve Biz
onu bilenlerdik.

Hani o,
babasına
ve kavmine demişti ki:
Şu tapınıp durduğunuz
heykeller
de nedir?
Onlar da:
Babalarımızı
bunlara
tapar bulduk, demişlerdi.
O: Andolsun ki sizler de,
babalarınız da
apaçık bir
sapıklık
içerisindesiniz,
demişti.
Onlar:
Sen, bize
gerçeği
mi getirdin, yoksa bizimle
eğleniyor
musun?
dediler
O da dedi
ki: Hayır,
Rabbınız
göklerin
ve yerin
Rabbıdır
ki onları,
O yaratmıştır. Ve
ben bunlara şahidlik
edenlerdenim.
Allah´a
yemin
ederim ki;
siz, arkanızı dönüp gittikten sonra
putlarınıza bir tuzak kuracağım.
Derken
hepsini
paramparça
edip içlerinden
büyüğünü, ona
başvursunlar diye sağlam bıraktı.
Bunu tanrılarımıza
kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden
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َّ =zalimlerden
َالظا ِل ِمين
21.
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bir zalimdir» dular, Her
dediler.
kimse, o'nun
çok zalim biri
olduğundan
kuşku yok!
Duyduğu- İçlerinden
muza göre bazıları: İb´İbrahim
rahim denen
adında bir bir gencin o
delikanlı bu (tanrı)ları diilahlarımıza line doladığıdil uzatıyor- nı işitmiştik
du´ dediler. dediler.

=قَالُواdediler س ِم ْعنَا
َ =işittik
=فَتًىbir genç
=يَ ْذ ُك ُر ُه ْمonları diline dolayan
=يُقَا ُلdeniliyormuş ُ=لَهkendisine
=إِب َْرا ِهي ُمİbrahim
..

..

..
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=قَالُواdediler =فَأْتُواgetirin = ِب ِهonu
أ َ ْعي ُِن,,علَ ٰى
َ =gözü önüne
اس
ِ َّ=النinsanların
َ َي ْش َهد ُون,,=لَ َعلَّ ُه ْمtanık olsunlar

O halde onu
yakalayıp
halkın karşısına getiriniz ki, herkes bu suçunun tanığı olsun dediler.

(Berikiler:)
Onu insanların karşısına
çıkarın,
(aleyhine)
tanıklık etsinler! dediler.

=قَالُواdediler ki ت
َ =أَأ َ ْنsen mi?
ت
َ =فَ َع ْلyaptın = ٰ َهذَاbunu
= ِبآ ِل َه ِتنَاtanrılarımıza
إِب َْرا ِهي ُم..=يَاey İbrahim

Soydaşları
O´na «Ey
İbrahim, bu
işi ilahlarımıza sen mi
yaptın?»
dediler.

=قَا َلdedi =بَ ْلhayır ُ=فَعَلَهyapmış
ير ُه ْم
ُ = َك ِبbüyükleri = ٰ َهذَاişte şu
=فَاسْأَلُو ُه ْمonlara sorun = ِإ ْنeğer
َيَ ْن ِطقُون,,= َكانُواkonuşurlarsa (!)

İbrahim
soydaşlarına dedi ki;
«Aslında bu
işi şu en
büyükleri
yapmıştır.
Bunu onların kendilerine sorunuz. Tabii
ki, eğer konuşabiliyorlarsa.»
Bunun üzerine vicdanlarına başvurarak birbirlerine
«asıl zalimler sizlersiniz» dediler.

(İbrahim onların yanına
getirilince,
o'na) Bunu
tanrılarımıza
sen mi yaptın, ey İbrahim? diye
sordular.
(İbrahim:) Bu
işi, belli ki, şu
yapmıştır,
putların en
irisi yani:
ama en iyisi,
siz kendiniz
onlara sorun;
tabii, eğer
konuşmasını
biliyorlarsa!
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=فَ َر َجعُواdöndüler
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..= ِإلَ ٰىkendi vicdanlarına
=فَقَالُواve dediler = ِإنَّ ُك ْمhakikaten
َّ =haksızsınız
=أ َ ْنت ُ ُمsizler َالظا ِل ُمون
..

..

..
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Bunun üzerine birbirlerine dönüp:
Doğrusu, asıl
zalim olan
sizlermişsiniz! dediler.

sonra Ama çok
=ث ُ َّمsonra yine سوا
ُ =نُ ِكdöndürüldüler Fakat
yine eski dik geçmeden
kafalılıkları- yine eski dü ُر ُءو ِس ِه ْم,,علَ ٰى
َ =eski kafalarına
na dönerek şünce tarzlaİbrahim´e rına döndüler
=لَقَ ْدmuhakkak ت
=sen
de
bilirsin
ki
َ ع ِل ْم
َ
«Sen de iyi ve (İbra ٰ َهؤ َُل ِء,,= َماbunlar
bilirsin ki, him'e:) Bu
bunlar ko- (put)ların koَ=يَ ْن ِطقُونkonuşmazlar
nuşamaz- nuşamadık,,

,,

,,

,,

,,

,,

lar,» dediler.
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=قَا َلdedi ki
َ=أَفَت َ ْعبُدُونmi tapıyorsunuz?
ُون
َّ =Allah’ı
ِ د..= ِم ْنbırakıp da ِاّٰلل
= َماşeylere
 َي ْنفَعُ ُك ْم..= َلsize fayda vermeyen
ش ْيئًا
َ =hiçbir
ض ُّر ُك ْم
ُ َي..= َو َلve zarar vermeyen

Bunun üzerine İbrahim
dedi ki; «Allah´ı bırakıp
size ne fayda ve ne de
zarar dokunduramayan bu
putlara mı
tapıyorsunuz?»

لَ ُك ْم,,=أُفyuh olsun size
َت َ ْعبُدُون,,= َو ِل َماve taptıklarınıza
ُون
َّ =Allah’tan
ِ د,,= ِم ْنdışında ِاّٰلل
َت َ ْع ِقلُون,,=أَفَ ََلaklınızı kullanmıyor musu

Yuh olsun
size ve Allah´ı bir yana bırakıp
taptığınız
putlarınıza!
Sizin hiç kafanız çalışmıyor mu?

..
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nuz siz?
,,
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=قَالُواdediler ki
ُ= َح ِرقُوهonu (İbrahim’i) yakın
ص ُروا
ُ = َوا ْنyardım edin
=آ ِل َهت َ ُك ْمtanrılarınıza = ِإ ْنeğer
َفَا ِعلِين..= ُك ْنت ُ ْمbir iş yapacaksanız
..

..

..

..

..

..
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=قُ ْلنَاbiz de dedik ki َار
ُ ن,,=يَاey ateş
= ُكونِيol =بَ ْردًاserin
س ََل ًما
َ = َوve esenlik
يم
َ =İbrahim’e
َ إِب َْرا ِه,,علَ ٰى
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوأ َ َراد ُواistediler = ِب ِهona
= َك ْيدًاbir tuzak kurmak
=فَ َج َع ْلنَا ُه ُمbiz de kendilerini uğrattık
َس ِرين
َ = ْاْل َ ْخhüsrana
..

..

..

..
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..

..

ُ= َو َن َّج ْينَاهonu kurtardık
ً = َولُوve Lût’u
طا
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=إِلَىbir yere getirerek
فِي َها,,ار ْكنَا
َ َب,,=الَّتِيbereketli kıldığımız
َ= ِل ْل َعالَ ِمينalemlere
,,

,,

,,

,,

larını kendin
de pekala biliyorsun! dediler.
(İbrahim:) O
halde dedi,
Allah'ı bırakıp da, size
hiçbir şekilde
ne yararı ne
de zararı dokunmayan
şeylere mi
tapınıyorsunuz?

,,

,,

O zaman
soydaşları
«Eğer ilahlarınızın tarafını tutacaksanız İbrahim´i ateşe atınız da
böylece onları destekleyiniz» dediler.
Bunun üzerine biz dedik ki; «Ey
ateş, İbrahim´e karşı
yakıcılığını
yitir, O´na
zarar verme.»
Onlar O´nu
tuzağa düşürmek istediler. Biz
ise onları en
ağır hüsrana uğrattık.

Arkasından
İbrahim´i,
Lut ile birlikte kurtararak onları
insanlar için
verimli ve
bereketli
kıldığımız
bir bölgeye

İbn Kesir

biridir,
dediler.

Dediler ki:
Kendisine
İbrahim
denilen
bir gencin
bunları diline doladığını
duymuştuk.
Dediler ki:
O halde
bunların
şahidlik
edebilmeleri için
onu insanların
gözleri
önüne
getirin.
Ey İbrahim; tanrılarımıza
bu işi sen
mi yaptın? dediler.
Dedi ki:
Belki onu
şu büyükleri yapmıştır.
Konuşabiliyorsa
onlara sorun.

Bunun
üzerine
kendilerine dönüp
dediler ki:
Hiç şüphesiz zalimler sizsiniz siz.
Sonra
eski kafalarına
döndürüldüler:
Bunların
konuşamayacağını, andolsun ki;
sen de bilirsin, dediler.
Dedi ki: O
halde Allah´ı bırakıp da size hiç bir
fayda veya zarar
veremeyecek
şeylere
ne diye
taparsınız?

Yazıklar olsun size de,
Allah yerine
tapınıp durduğunuz bütün bu nesnelere de!
Hala aklınızı
kullanmayacak mısınız?
Eğer (bir
şey) yapacaksanız dediler, bari
o'nu yakın
da, böylece
tanrılarınıza
arka çıkmış
olun!

Yuh olsun
size ve
Allah´tan
başka
taptıklarınıza. Daha akıllanmayacak mısınız?
Onlar: Bir
şey yapacaksanız şunu
yakın da
tanrılarınıza yardım edin,
dedi

(Ne var ki)
Biz Ey ateş,
serin ol, İbrahim'e dokunma! dedik.

Biz de:
Ey ateş;
İbrahim´e
serin ve
selamet
ol, dedik.

Bu arada onlar İbrahim'e
tuzak kurmaya çalıştılar;
ama Biz onların bütün
yapıp ettiklerini boşa çıkardık:

Ona düzen kurmak istediler.
Ama Biz,
onları daha çok
hüsrana
uğrayanlar kıldık.
ve o'nu da, Onu da,
(kardeşinin Lut´u da
oğlu) Lut'u alemler
da, gelecek için mübütün çağlar barek kıliçin kutlu kıl- dığımız
dığımız bir yere ulaşbeldeye ulaş- tırıp kurtırarak kur- tardık
tardık.
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İbn Kesir

yerleştirdik.
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Üstelik İb- Ve o'na ayrı- Ona İs= َو َو َه ْبنَاhediye ettik ُ= َلهona
rahim´e, İs- ca İshak'ı ve hak´ı, üshak´ı ve
(İshak'ın oğ- telik bir
ح
س
إ
=İshak’ı
َِ ْ َ اق
fazladan bir lu) Yakub'u de Yaolarak armağan et- kub´u ihوب
َ ُ= َو َي ْعقve Yakub’u da ً=نَافِلَةüstelik bağış
Yakub´u lüt- tik, ve onların san ettik.
= َو ُك ًَّلhepsini = َج َع ْلنَاyaptık
fettik ve
hepsinin dü- Ve her bihepsini de rüst ve errini salih
َصا ِل ِحين
salih kimse- demli insan- kimseler
َ =salihlerden
..

..

..

..

ler yaptık.
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lar olmalarını
sağladık;
ve onları
buyruklarımız doğrultusunda
(başkalarına)
yol gösteren
önderler yaptık; çünkü
onlara iyi ve
yararlı işler
yapmayı, salat konusunda duyarlı ve
devamlı olmayı, arınmak için verilmesi gereken şeyi
vermeyi vahyettik; böylece onlar hep
Bize kulluk
ettiler.
Ve Lut'a da
(doğru ile eğrinin seçiminde) sağlam bir muhakeme yetisi ve ilim
verdik; ve
o'nu çirkin
davranışlar
ortaya koyan
bir toplumun
elinden kurtardık. (Bu
toplumu ise
yok ettik,
çünkü) gerçekten günaha gömülüp gitmiş
yoz bir toplumdu.
Ve (Lut'u)
rahmetimizle
kuşattık:
çünkü o gerçekten dürüst ve erdemli kimselerdendi.
Ve Nuh(u da
hatırla); hani,
o (İbrahim ve
Lut'tan) çok
önce (Bize)
yakarmıştı ve
Biz de o'nun
(bu yakarışına) cevap
vermiş, o'nu
ve o'nunla
beraber olanları büyük bir
felaketten
kurtarmıştık;

kıldık.

Onu ayetlerimizi yalanlayan soydaşlarının
şerrinden
kurtardık.
Onlar gerçekten kötü
bir toplumdu. Bu yüzden hepsini
sularda
boğduk.

Onu, ayetlerimizi yalanlayan bir topluma karşı
korumuştuk;
gerçekten de
günaha gömülüp gitmiş
bir toplumdu
onlar ve bu
yüzden Biz
de onların
hepsini boğuverdik.

َ= َودَ ُاوودDavud
َسلَ ْي َمان
ُ = َوve Süleyman’ı da = ِإ ْذhani
ان
ِ = َي ْح ُك َمonlar hükmediyorlardı
=فِيhakkında ث
ِ = ْال َح ْرbir ekin
ْ نَفَش..= ِإ ْذyayıldığı =فِي ِهorada
َت
َ =davarının = ْالقَ ْو ِمtoplumun
غنَ ُم
= َو ُكنَّاbiz de idik
= ِل ُح ْك ِم ِه ْمonların hükümlerine
َ=شَا ِهدِينşahid

Davud ve
Süleyman´a
gelince, hani onlar geceleyin yabancı bir
koyun sürüsünün içine
dalarak ekinini mahvettiği bir tarlanın davasını
hükme bağladıklarında
verdikleri
hükmün tanığı olmuştuk.
Davud´un
=onu bellettik
verdiği bu
hükmü, Sü=Süleyman’a
leyman´ın
kavrayıp
=onların hepsine
=verdik
onaylama=hükümdarlık
=ve bilgi
sını sağladık. Her iki=boyun eğdirdik
sine de
egemenlik
=onunla beraber
=Davud’a ve bilgi verdik. Allah´ı
=dağları
=tesbih eden
noksanlıklardan ten=ve kuşları
zih etme

Ve Davud ile
Süleyman(ı
da an): Hani
bu ikisi, bir
topluluğa ait
koyun sürüsünün geceleyin girip otladığı bir ekin
hakkında hüküm vereceklerdi ve
Biz de o'nların bu hükümlerine
tanık idik;

Ayetlerimizi yalanlayan
kavme
karşı ona
yardım
ettik.
Doğrusu
onlar; kötü bir kavim idiler.
Biz de
hepsini
birden
suda
boğduk.
Davud ve
Süleyman´a
da. Hani
kavmin
koyunlarının yayıldığı bir
ekin hakkında hüküm veriyorlarken;
Biz, onların hükmüne şahidlerdik.

فَفَ َّه ْمنَاهَا
َسلَ ْي َمان
ُ
َو ُك ًَّل
ُح ْك ًما
س َّخ ْرنَا
َ َو
َم َع
ْال ِج َبا َل
َّ َو
الطي َْر

ve bu olayda
Süleyman'ın
dava konusunu (daha
derinden) anlamasını
sağladık; bununla birlikte,
Biz her ikisine de sağlam bir muhakeme gücü ve ilim
bahşetmiştik.
Bizim sınırsız

Biz bu
hükmü
hemen
Süleyman´a
belletmiştik. Her
birine hüküm ve
ilim verdik. Davud ile
birlikte
tesbih etsinler di-

= َو َجعَ ْلنَا ُه ْمonları yaptık
ً=أَئِ َّمةönderler
َ= َي ْهدُونdoğru yolu gösteren
=بِأ َ ْم ِرنَاemrimizle
= َوأ َ ْو َح ْينَاve vahyettik = ِإلَ ْي ِه ْمonlara
=فِ ْع َلişler yapmayı ت
ِ = ْال َخي َْراhayırlı
ام
َّ =الnamaz
َ َ= َوإِقve kılmayı ِص ََلة
َّ =zekat
= َوإِيتَا َءve vermeyi ِالز َكاة
= َو َكانُواonlar (insan)lardı =لَنَاbize
َعا ِبدِين
َ =kulluk eden

Onları emrimiz uyarınca insanları doğru
yola ileten
önderler
yaptık. Onlara yararlı
işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât
vermeyi
vahyettik.
Onlar bize
kulluk eden
kimselerdi.

ً = َولُوve Lût’a ُ=آت َ ْينَاهverdik
طا
= ُح ْك ًماhüküm = َو ِع ْل ًماve ilim
ُ= َو َن َّج ْينَاهve onu kurtardık
 ْالقَ ْريَ ِة.. َ= ِمنbir kentten
ْ  َكان..=الَّتِيişler yapan
ت َ ْع َم ُل..َت
َ ِ= ْال َخ َبائçirkin = ِإنَّ ُه ْمgerçekten onlar
ث
= َكانُواidiler =قَ ْو َمbir kavim
س ْوء
َ =kötü َ=فَا ِسقِينyoldan çıkan

Lût´a da
egemenlik
ve bilgi verdik. Onu,
halkı iğrenç
işler yapan
o kentten
kurtardık.
Onlar gerçekten çirkin davranışları huy
edinmiş kötü bir toplumdur.

ُ= َوأ َ ْدخ َْلنَاهve onu soktuk =فِيiçine
= َر ْح َمتِنَاrahmetimizin ُ= ِإنَّهçünkü o
َصا ِل ِحين
َّ ال,, َ= ِمنSalihlerden idi

Lût´u rahmetimizin
kapsamına
aldık. O
gerçekten
salih kullarımızdan biri idi.
Nuh´a gelince hani
O, daha önce bize yalvarmıştı.
Biz de
O´nun duasını kabul
ederek
kendisini ve
yakınlarını o
büyük afetten kurtardık.
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= َونُو ًحاve Nuh’u da =إِ ْذhani
=نَادَ ٰىbize yalvarmıştı
قَ ْب ُل..= ِم ْنbunlardan önce
=فَا ْست َ َج ْبنَاbiz de kabul etmiş
ُ=لَهonun (duasını)
ُ=فَنَ َّج ْينَاهkendisini kurtarmıştık
ُ= َوأ َ ْهلَهve ailesini
ب
ِ  ْال َك ْر.. َ= ِمنsıkıntıdan
= ْال َع ِظ ِيمbüyük
..

..

..

..
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ُص ْرنَاه
َ َ= َونve onu koruduk
 ْالقَ ْو ِم,, َ= ِمنkavimden
 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayan
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi =إِنَّ ُه ْمonlar
= َكانُواolmuşlardı =قَ ْو َمbir kavim
س ْوء
َ =kötü
=فَأ َ ْغ َر ْقنَا ُه ْمbiz de onları boğmuştuk
َ=أ َ ْج َمعِينhepsini
,,

,,

,,

,,
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آت َ ْينَا
َو ِع ْل ًما

,,

,,

,,

َدَ ُاوود
َس ِب ْحن
َ ُي

,,

,,

,,

Onları
emrimizle
insanlara
doğru yolu gösteren
imamlar
kıldık. Ve
onlara
hayırlar
yapmayı,
namaz
kılmayı,
zekat
vermeyi
vahyettik.
Ve onlar,
Bize kulluk eden
kimselerdi.
Lut´a da.
Ona hüküm ve
ilim verdik, onu
çirkin işler
yapan o
memleketten
kurtardık.
Doğrusu
onlar,
yoldan
çıkmış
kötü bir
kavim idiler.

Ve onu
rahmetimize kattık. Doğrusu o,
salih kimselerdendi.
Nuh´u da.
Hani daha önceleri Bize
niyaz etmişti.
Onun duasını kabul edip
kendisini
ve ailesini
büyük sıkıntıdan
kurtardık.
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َفَا ِعلِين,,= َو ُكنَّاbiz (bunları) yaparız

konusunda
dağları ve
kuşları Davud´a boyun eğdirdik. Biz
bunları yaparız.

ُعلَّ ْمنَاه
َ = َوona öğretmiştik
َص ْنعَة
َ =yapmayı =لَبُوسzırh
=لَ ُك ْمsizin için
ص َن ُك ْم
ِ = ِلت ُ ْحsizi korumak için
 َبأ ْ ِس ُك ْم..= ِم ْنsavaşın şiddetinden
أ َ ْنت ُ ْم..=فَ َه ْلama siz misiniz ki?
َ=شَا ِك ُرونşükredenlerden

Savaşta
düşmanın
darbelerinden korunasınız diye
Davud´a
zırh yapma
sanatını öğrettik. Acaba buna
şükredecek
misiniz ki?

َسلَ ْي َمان
ُ = َو ِلSüleyman’a da
الري َح
ِ ع
َ =kasırga
ِ =fırtınayı ًاصفَة
=ت َ ْج ِريakıp giderdi
= ِبأ َ ْم ِر ِهonun emriyle
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِإلَىyere
ار ْكنَا
َ َب,,=الَّتِيbereketlendirdiğimiz
=فِي َهاiçini = َو ُكنَّاbiz
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلher şeyi َعا ِل ِمين
َ =biliriz

Verimli ve
bereketli
kıldığımız
bölgeye
doğru akan
fırtınayı
O´nun buyruğuna verdik. Her şey
bizim bilgimizin kapsamı içindedir.

َّ ال.. َ= َو ِمنşeytanları da
ين
ِ َشي
ِ اط
= َم ْنbazı َصون
ُ = َيغُوdenize dalan
ُ=لَهkendisi için َ= َو َي ْع َملُونve yapan
ع َم ًَل
َ =işler َ=د ُونbaşka
= ٰذَ ِل َكbundan = َو ُكنَّاbiz =لَ ُه ْمonları
َ= َحا ِف ِظينonun emrinde tutuyorduk

Ayrıca
O´nun hesabına derin sulara
dalan ve
başka işler
yapan bazı
şeytanları
da Süleyman´ın emrine verdik.
Biz onları
gözetim altında tutuyorduk.

ُّوب
َ = َوأَيve Eyyub’u da = ِإ ْذhani
=نَادَ ٰىdua etmişti ُ= َربَّهRabbine
ي
َّ  َم,,=أ َ ِنيbana dokundu diye
َ س ِن
=الض ُُّّرbu dert ت
َ = َوأ َ ْنve sen
=أ َ ْر َح ُمen merhametlisisin
َاح ِمين
ِ الر
َّ =merhametlilerin

Eyyüb´e gelince hani O
«Bir derde
yakalandım,
sen ise
merhametlilerin en
merhametlisisin» diye
Rabb´ine
seslenmişti.

,,

21.
80

..

,,

..

..

..

..

..

..

21.
81

..

..

,,

,,

,,

,,

kudret ve yüceliğimizi
anarken, dağı taşı ve
kuşları Davud'un çağrısına boyun
eğdirdik; ve
Biz (dilediğimiz her şeyi)
yapabilme
kudretine
sahibiz.
Ve sizin için
o'na, sizi her
türlü korkuya
karşı (Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
giysisiyle)
zırhlandıracak (üstün)
bir korunma
sanatı öğrettik; peki, (bütün bunlar
için) şükrediyor musunuz?
Kutlu ülkeye
doğru o'nun
buyruğuyla
esip gitsin
diye o zorlu
rüzgarı Süleyman'ın
buyruğuna
(Biz verdik);
çünkü her
şeyin aslını
bilen Biziz.
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=فَا ْست َ َج ْبنَاbiz de kabul ettik
ُ=لَهonun duasını ش ْفنَا
َ =فَ َكkaldırdık
بِ ِه..= َماne varsa ضر
ُ ..= ِم ْنderdi
ُ= َوآت َ ْينَاهve ona verdik ُ =أ َ ْهلَهailesini
= َو ِمثْلَ ُه ْمve bir katını daha
= َم َع ُه ْمonlarla beraber
ً= َر ْح َمةbir rahmet
 ِع ْن ِدنَا..= ِم ْنtarafımızdan
= َو ِذ ْك َر ٰىve bir öğüt olarak
َ= ِل ْلعَابِدِينibadet edenler için

Bunun üzerine, o(nun bu
yakarışı)na
karşılık verdik ve o'nu
çektiği dertten kurtardık;
ayrıca, o'na
katımızdan
bir rahmet ve
Bize kulluk
edenlere bir
ders olmak
üzere, sayılarını bir kat
artırarak yeni
bir zürriyyet
verdik.

َو ِإ ْس َما ِعي َل
يس
َوذَا ْال ِك ْف ِل
َ َو ِإد ِْر
ُ
Kifl’i de كل
َصا ِب ِرين
َّ ِمنَ ال

Ve İsmail ile
İdris(i) ve
(o'nlar gibi)
kendisini
andla (Allah'a) bağlayan herkesi
(an ki): o'nların hepsi darlığa göğüs
geren kimselerdi,
Ve bu yüzden o'nları(n
hepsini)
rahmetimizle
kuşatmıştık;
gerçekten de
onlar dürüst
ve erdemli
kimselerdi!
Ve o balık
olayının kahramanı(nı da
an); hani, o
gücümüzün
kendisine
ulaşamayacağını sanarak öfkeyle
çıkıp gitmişti!
Ama sonra
(düştüğü bunalımın) derin karanlığı
içinde: Senden başka
tanrı yok! Sı-

..

Biz de duasını kabul
ederek
pençesine
düştüğü
derdi giderdik. Ayrıca
karşılıksız
rahmetimizin bir eseri
olarak ve
bize kulluk
edenlerin
her zaman
anacakları
bir örnek olsun diye
eski ailesini
kendisine
bir kat fazlası ile yeniden bağışladık.
İsmail´i, İd=ve İsmail’i
ris´i ve Zül=İdris’i
,,
=ve Zu’l- kifli de hatırla. Bunların
her üçü de
=hepsi de
sabırlı kim,,
=sabredenlerdendi
selerdi.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َوأ َ ْدخ َْلنَا ُه ْمonları soktuk
 َر ْح َم ِتنَا..=فِيrahmetimize
= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar
َصا ِل ِحين
َّ ال.. َ= ِمنSalihlerdendi

Her üçünü
de rahmetimizin kapsamına aldık. Onlar
gerçekten
salih kullarımızdandı.

ون
ِ ُّالن,,= َوذَاve Zünnun’u da =إِ ْذzira
َب
َ =ذَهgitmişti َاضبًا
ِ = ُمغkızarak
َ َ=فsanmıştı
ظ َّن
نَ ْقد َِر,,لَ ْن,,=أ َ ْنgüç yetiremeyeceğimizi
علَ ْي ِه
َ =kendisine
=فَنَادَ ٰىnihayet yalvardı =فِيiçinde
ُّ =karanlıklar  َل,,=أ َ ْنyoktur
ت
ِ الظلُ َما
َ =أ َ ْنsenden
َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka ت
س ْب َحان ََك
ُ =senin şanın yücedir

Zunnun´a
(Yunus´a)
gelince hani
o öfke içinde yurdundan ayrılırken artık bizim kendisini sıkıntıya uğratmayacağımızı sanmıştı. Fakat
sonra karanlıklar
içinde
«Senden

..

..

..
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Baş eğmeyen güçlerden (de
o'nun buyruğuna verdiklerimiz vardı
ki) bunlar
o'nun için
dalgıçlık ve
(bu türden)
başka işler
yaparlardı.
Bu güçleri de
gözetim altında tutan
yine Bizdik.
Ve Eyyub'u
(da an ki) o:
Ey Rabbim,
dert beni
buldu; ama
Sen merhametlilerin en
merhametlisisin! diye
yakarmıştı.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ye dağları
ve kuşları
buyruk altına aldık.
Bunları
yapanlar
Bizdik.

Biz, ona;
sizi savaşta korumak
için zırh
yapma
sanatını
öğrettik.
Artık şükreder misiniz?

Süleyman´a da
şiddetli
esen rüzgarı müsahhar
kıldık.
Rüzgar,
onun emri
ile mübarek kıldığımız yere doğru
eserdi.
Ve Biz,
her şeyi
bilenleriz.
Denize
dalacak
ve bundan başka işler
görecek
şeytanları
da onun
emrine
verdik.
Onları
gözetenler de
Bizdik.
Eyyub´a
da. Hani
Rabbına
niyaz etmiş: Bu
dert beni
sarıverdi.
Sen,
merhametlilerin
merhametlisisin,
demişti.
Biz de
onun duasını kabul etmiş
ve uğradığı sıkıntıyı kaldırmıştık.
Katımızdan bir
rahmet ve
kulluk
edenlere
bir hatıra
olmak
üzere,
ona hem
ailesini,
hem de
bir katını
vermiştik.
İsmail´e,
İdris´e ve
Zülkifl´e
de. Onların her biri sabredenlerdendi.

Ve onları
rahmetimize kattık. Doğrusu onlar; salih
kimselerdendi.
Zünnun´a
da. Hani
o, öfkelenerek giderken
kendisine
güç yetiremeyeceğimizi
sanmıştı.
Ama sonunda karanlıklar
içinde:
Sen´den
başka hiç
bir ilah
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= ِإنِيmuhakkak ben ُ= ُك ْنتoldum
َّ ,, َ= ِمنzalimlerden
َالظا ِل ِمين

başka ilah
yoktur, sen
her türlü
noksanlıktan münezzehsin, ben
gerçekten
bir zalim oldum» diye
bize seslendi.
Bunun üze=biz de kabul ettik
rine duasını
kabul ede=onun duasını
rek kendisini içine düş=ve onu kurtardık
tüğü sıkıntı..
=tasadan
=işte böyle dan kurtardık. İşte
=biz kurtarırız
mü´minleri
böyle kurta=inananları
rırız.
,,
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فَا ْست َ َج ْبنَا
ُلَه
َُو َن َّج ْينَاه
ِمنَ ْالغ َِم
نُ ْن ِجي
َْال ُمؤْ ِمنِين
..

..

..

..

..

..

..

َو َك ٰذَ ِل َك

..

..
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= َوزَ َك ِريَّاve Zekeriyya’yı da = ِإ ْذhani
=نَادَ ٰىdua etmişti ُ= َربَّهRabbine
ب
ِ = َرRabbim
تَذَ ْرنِي,,= َلbeni bırakma
=فَ ْردًاtek başıma ت
َ = َوأ َ ْنsen
= َخي ُْرen iyisisin َ= ْال َو ِارثِينvarislerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Zekeriyya´yı
da hatırla.
Hani O
Rabb´ine
«Ya Rabb´i,
beni tek, evlatsız bırakma, gerçi en hayırlı
mirasçı
sensin, her
şey sonunda sana kalacaktır» diye seslendi.

Biz de dua=فَا ْست َ َج ْبنَاkabul buyurduk
sını kabul
ederek
َُ=لهonun duasını
kendisine
Yahya´yı
= َو َو َه ْبنَاve armağan ettik ُ =لَهona
armağan
=يَ ْحيَ ٰىYahya’yı
etmiş, eşini
geçimli ve
صلَ ْحنَا
ْ َ = َوأve ıslah ettik ُ =لَهkendisi için doğurgan
ُ=زَ ْو َجهeşini =إِنَّ ُه ْمgerçekten onlar yapmıştık.
Bütün bu
peygamberَارعُون
َ ُي..= َكانُواkoşarlardı
ِ س
ler iyi işler
yapmaya
ْ
ت
ِ ال َخي َْرا..=فِيhayır işlere
koşarlar,
umut ve
ْ
عو َننَا
ُ = َويَدve bize dua ederlerdi
korku içinde
َ = َرumarak = َو َر َهبًاve korkarak bize dua
غبًا
ederler, bi= َو َكانُواve idiler =لَنَاbize
ze gönülden
saygı besَ=خَا ِشعِينderin bir saygı içinde
lerlerdi.
..

..

..

..
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= َوالَّتِيolan(Meryem)i de
ْ صن
َت
َ =أ َ ْحkorumuş =فَ ْر َج َهاırzını
=فَنَفَ ْخنَاüflemiştik = ِفي َهاona
= ِم ْنruhumuzdan وحنَا
ِ = ُرbir çocuk
= َو َج َع ْلنَاهَاkendisini yapmıştık
= َوا ْب َن َهاve oğlunu ً=آ َيةbir ibret
َ= ِل ْلعَالَ ِمينalemlere
,,

,,

,,

,,

,,
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=إِ َّنişte = ٰ َه ِذ ِهbu
=أ ُ َّمت ُ ُك ْمsizin ümmetiniz ً=أ ُ َّمةümmettir
ً احدَة
ِ = َوbir tek = َوأَنَاşüphesiz benim
= َربُّ ُك ْمsizin Rabbiniz
ُون
ِ =فَا ْعبُدyalnız bana kulluk edin
..

..

..

..

..

..

..

..

َّ = َوت َ َقparçaladılar
طعُوا
=أ َ ْم َر ُه ْمişlerini = َب ْينَ ُه ْمaralarında
= ُكلhepsi = ِإلَ ْينَاbize
َاجعُون
ِ = َرdöneceklerdir

21.
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=فَ َم ْنkim = َي ْع َم ْلyaparsa
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال.. َ= ِمنiyi işlerden
 ُمؤْ ِمن..= َو ُه َوinanmış olarak
َ ُك ْف َران..=فَ ََلnankörlük edilmez
س ْعيِ ِه
َ = ِلonun çabasına
= َو ِإنَّاşüphesiz biz ُ =لَهonu (çalışmasını)
َ= َكاتِبُونyazmaktayız
..

..

..

..

..
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Irzına dokundurtmayan Meryem´e gelince ona
ruhumuzdan bir soluk üfleyerek kendisini ve oğlunu
tüm insanlar
için gücümüzün sınırsızlığını
kanıtlayan
bir mucize
yaptık.
İşte bu oluşturduğunuz
ümmet, tek
bir ümmettir,
Rabb´iniz
de benim.
Öyleyse sırf
bana kulluk
ediniz.

Ve o iffetini
koruyan (kadın)ı da (an)
ki, Biz ona
ruhumuzdan
üflemiş, onu
ve oğlunu
bütün insanlar için (rahmetimizin) bir
simgesi kılmıştık.

Fakat insanlar inanç
birliğinden
ayrılarak
çeşitli gruplara bölündüler. Ama
hepsi sonunda bize
döneceklerdir.
Kim mü´min
olarak yararlı ameller
işlerse
emeği gözardı edilmez. Biz
onu mutlaka
yazıya geçiririz.

Ama insanlar
aralarındaki
bu birliği paramparça ettiler; (hem
de) sonunda
topluca Bize
dönecekler(ini unutarak).

..

(= َو َح َرامyaşamak) haramdır
قَ ْر َية,,علَ ٰى
َ =bir ülkeye
=أ َ ْهلَ ْكنَاهَاhelak ettiğimiz =أَنَّ ُه ْمonlar
,,

,,

,,

,,

nırsız kudret
ve yüceliğinle Sen her
şeyin üstündesin: doğrusu ben
gerçekten
büyük bir
haksızlık
yaptım! diye
seslenmişti.
Bunun üzerine, Biz de
onun bu yakarışına karşılık vermiş
ve onu düştüğü bunalımdan, sıkıntıdan kurtarmıştık.
İnananları
Biz işte böyle
kurtarırız.
Ve Zekeriya(yı da an ki
o'nu da böyle
kurtarmıştık;)
hani, o da
Rabbine seslenerek: Ey
Rabbim! demişti, Beni
çocuksuz bırakma; fakat,
(beni varissiz
bıraksan bile,
biliyorum ki)
herkes göçüp gittikten
sonra kalıcı
olan biricik
varlık Sensin!
Ve bunun
üzerine
o(nun bu yakarışı)na da
karşılık verdik ve karısını onun için
çocuk doğurabilecek hale getirerek
ona Yahya'yı
armağan ettik; doğrusu
bu üç kişi iyi
ve yararlı işlerde birbiriyle yarışır ve
Bize korku
ve umutla
yakarırlar;
Bize karşı
her zaman
saygı ve duyarlık gösterirlerdi.

Yok ettiğimiz kentlerin halklarının hesap
vermek
üzere bize
dönmeme-

(Siz ey inananlar,) gerçek şu ki, bu
sizin ümmetiniz tek bir
ümmettir:
çünkü hepinizin Rabbi
Benim; öyleyse (yalnızca) Bana
kulluk edin!

Yine de her
kim, hem
inanmış,
hem de dürüst ve erdemli davranışlardan (bir
şeyler) ortaya koymuşsa, onun bu
çabası asla
ziyan edilmeyecektir;
çünkü, hiç
kuşkusuz Biz
bunu onun
lehine kaydetmekteyiz.
Bu bakımdan, yok etmeye karar
verdiğimiz
herhangi bir
toplumun,
(tuttuğu gü-

İbn Kesir

yoktur.
Tenzih
ederim
seni, doğrusu ben,
haksızlık
edenlerden oldum, diye
niyaz etmişti.
Biz de
onun duasını kabul edip
üzüntüden kurtarmıştık.
İşte inananları
böyle kurtarırız.
Zekeriyya´ya da.
Hani o,
Rabbına
niyaz etmiş ve
Rabbım;
beni tek
başıma
bırakma.
Sen, varislerin en
hayırlısısın, demişti.

Biz de
ona icabet ederek Yahya´yı ihsan etmiş, eşini
doğum
yapabilecek bir
hale getirmiştik.
Doğrusu
onlar; hayırlı şeylerde yarışıyorlar,
korkarak
ve umarak bize
yalvarıyorlardı.
Bize karşı
derin
saygı duyuyorlardı
Mahrem
yerini koruyana da
ruhumuzdan üflemiş; onu
da, oğlunu da
alemler
için bir
ayet kılmıştık.

Gerçekten şu sizin ümmetiniz,
bir tek
ümmettir.
Ve Ben
de Rabbınızım,
artık yalnız Bana
ibadet
edin.
Onlar
aralarında kendi
işlerinde
bölük bölük oldular. Ama
hepsi Bize döneceklerdir.
Artık
inanmış
olarak salih amel
işleyenlerin ameli
inkar
edilmez.
Ve Biz
onu yazanlarız.

Helak ettiğimiz
kasaba
halkına
da haramdır.
Onlar geri
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َيَ ْر ِجعُون,,= َلbir daha geri dönemezler
,,
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,,

,,

= َحت َّ ٰىnihayet = ِإذَاzaman
ْ =فُتِ َحönü açıldığı
ت
=يَأ ْ ُجو ُجYe’cuc’un
= َو َمأ ْ ُجو ُجve Me’cuc’un
= َو ُه ْمve onlar
 َحدَب.. ُك ِل..= ِم ْنher tepeden
َ=يَ ْن ِسلُونakın etmeye başladıkları
..

..

..

..

..

..
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leri
nahkarca
imkânsızdır. yoldan) bir
daha geri
dönmesi asla
mümkün değildir!
Sonunda Ta ki, Yecüc
Ye´cuc ile ve Mecüc'ün
Me´cuc´un (dünyaya)
önündeki salınıp, (yerset yıkıldı- yüzünün) her
ğında bun- köşe(sin)den
lar bütün
boşalacakları
tepelerden zamana kaakarak her dar,
tarafa yayılırlar.

dönmezler.

Ye´cuc ve
Me´cuc
açılıp da
her tepeden ve
dereden
akın ettikleri vakit.

..

Gerçek va- (ki o zaman) Ve gerب
َ = َوا ْقت َ َرyaklaşır ُ = ْال َو ْعدva’d
adin (kıya- başa gelmesi çek vaad
met günü- kaçınılmaz yaklaştığı
ْ
=ال َح ُّقgerçek =فَإِذَاbirden
nün) eşiğine olan (kıya- zaman; o
gelindiğinde met)
küfredenصة
َاخ
ش
,,
ي
ه
=donup
kalır
َ ِ َ ِ
kâfirlerin
söz(ün)ün
lerin gözار
bakışları
gerçekleş- leri beleُ ص
َ =أ َ ْبgözleri
dehşetten mesi de yak- rip kalır:
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
donakalır ve laşmış ola- Vah bize,
«Eyvah ha- caktır. O za- bundan
 َو ْيلَنَا,,= َياvah bize =قَ ْدgerçekten
limize! Biz man ki, hakkı önce gafanın ge- inkara şart- let içinَ =gaflet bu
= ُكنَّاbiz idik =فِيiçinde غ ْفلَة
leceğinden lanmış olan deydik,
yaşa- kimselerin
biz ger ٰ َهذَا,,= ِم ْنbundan =بَ ْلmeğer = ُكنَّاbiz gafil
dık, biz ger- gözleri yerin- çekten
çekten za- den oynaya- zalimler
َ =zulmediyormuşuz
َظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,
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=إِنَّ ُك ْمsiz
َت َ ْعبُدُون..= َو َماve taptıklarınız
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
ب
ُ ص
َ = َحodunusunuz
= َج َهنَّ َمcehennemin =أ َ ْنت ُ ْمsiz
=لَ َهاoraya َ= َو ِارد ُونgireceksiniz
..

..
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=لَ ْوeğer َ= َكانolsalardı
= ٰ َهؤ َُل ِءonlar ً=آ ِل َهةtanrı
 َو َرد ُوهَا,,= َماoraya girmezlerdi
= َو ُكلoysa hepsi =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır
,,

,,

,,

,,
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=لَ ُه ْمonlar için vardır =فِي َهاorada
=زَ فِيرbir inleme = َو ُه ْمve onlar
= ِفي َهاorada
َيَ ْس َمعُون..= َلhiçbir şey işitmezler
..

..

..

..

..

..
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..

=إِ َّنkuşkusuz
ْ َسبَق
ت
َ ,, َ=الَّذِينgeçmiş olanlar
=لَ ُه ْمkendilerine = ِمنَّاbizden
= ْال ُح ْسن َٰىgüzellik =أُو ٰلَئِ َكişte onlar
ع ْن َها
َ =ondan (cehennemden)
َ= ُم ْب َعد ُونuzaklaştırılmışlardır
,,

,,

,,

,,
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َيَ ْس َمعُون..= َلduymazlar
س َها
َ = َح ِسيonun uğultusunu
= َو ُه ْمve onlar = ِفيiçinde
ْ ا ْشت َ َه..= َماçektiği (nimetler)
ت
س ُه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفcanlarının
َ=خَا ِلد ُونebedi kalırlar

Onlar cehennem
ateşinin
uğultusunu
duymazlar
ve ebedi
olarak canlarının çektiği nimetler
içinde kalırlar.

 َي ْح ُزنُ ُه ُم,,= َلonları asla tasalandırmaz
ُ= ْالفَزَ عkorku = ْاْل َ ْكبَ ُرen büyük
= َوتَتَلَقَّا ُه ُمonları şöyle karşılar
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler = ٰ َهذَاişte bu
= َي ْو ُم ُك ُمgününüzdür
َعدُون
َ تُو,, ُك ْنت ُ ْم,,=الَّذِيsize vadedilen

Onları o en
büyük korku
ürkütmez.
Melekler
kendilerini
«Bugün, size vaktiyle
vadedilen
gündür» diyerek karşılarlar.

..

..

..

..

..
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limlerden cak ve (birolduk» der- birlerine:)
ler.
Vah bize!
(diye yakınacaklar), Bu
(kıyamet sözüne) karşı
hep umursamazlık
gösterdik!
Çünkü, zulüm ve kötülük yap(maya
eğilimli ol)an
kimselerdik!
Siz ve Al- (O gün onlalah´ı bir ya- ra:) Gerçek
na bıraka- şu ki, siz ve
rak taptığı- Allah'ın yerinız sözde ne tapınıp
ilahlar, ce- durduğunuz
hennem
bütün o
odunusu- (düzmece)
nuz. Hepi- şeyler ceniz oraya gi- hennemin
receksiniz. yakıtısınız:
varacağınız
yer orasıdır
denecek.
Eğer o tap- Eğer (o tapıtıklarınız, nıp durduğugerçekten nuz düzmece
ilah olsalar- nesneler)
dı, cehen- gerçekten
neme gir- tanrı olsalarmezlerdi. dı, kuşkusuz,
Oysa hepsi oraya girsürekli ola- mezlerdi;
rak orada ama (işte
kalacaklar- gördüğünüz
dır.
gibi,) hepiniz
orada yerleşip temelli
kalacaksınız!
Onlar orada Orada onlahırıltılı ses- rın payına ah
ler çıkara- edip inlemek
rak inleye- düşecek; ve
ceklerdir ve orada (başkulakları
ka) bir şey
hiçbir ses işitmeyecekişitemeye- ler.
cektir.
Daha önce (Ama,) baakıbetlerinin kın, kendileri
iyi olacağını için katımıztakdir etti- dan nihai iyiğimiz kim- lik ve güzellik
selere ge- (yazılmış)
lince, onlar bulunanlara
cehennem- gelince; böyden uzak leleri (cetutulacak- hennemden)
lardır.
uzak tutulacaklar.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

onlar (cehennemin)
soluğunu (bile) işitmeyecekler ve
canlarının
arzu edegeldiği şeyler
arasında
sonsuza kadar yaşayıp
gidecekler.
(Kıyamet
Günü'nün
uyandıracağı) o benzeri
olmayan büyük korku bile onları kaygılandırmayacak; çünkü
melekler
böylelerini
Size söz verilen (mutlu)
Gün işte bu
Gün'dür! sözleriyle karşılayacaklar.

idik.

Siz ve Allah´tan
başka
taptıklarınız, şüphesiz ki
cehennem odunusunuz.
Oraya gireceksiniz.
Şayet
bunlar
tanrı olsaydı;
oraya
girmezlerdi. Ve
hepsi
orada
temelli
kalacaklardır.

Orada
inim inim
inleyecekler ve
bir şey de
işitmeyeceklerdir.
Şüphesiz
ki daha
önce,
kendilerine Bizden
güzellik
vaadi
geçmiş
olanlar;
bunlar,
oradan
uzaklaştırılmışlardır.
Onun
uğultusunu duymazlar.
Canlarının istediği şeyler içinde
temelli
kalırlar.
O en büyük korku
bile onları
tasalandırmaz.
Melekler
onları: Size söz
verilen
gün, işte
bu gündür, diye
karşılarlar.
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O gün göْ =نdüreriz
=يَ ْو َمo gün َط ِوي
ğü, yazılı
sayfaların
َ = َكdürer gibi
س َما َء
َّ =الgöğü ِ طي
dürüldüğü
ْ
gibi düreriz.
ُ
ُ
الس ِج ِل
ِ =tomarlarını ب
ِ = ِللكتyazı
Varlıkları ilk
= َك َماgibi =بَدَأْنَاbaşladığımız =أ َ َّو َلilk başta nasıl
yarattıksa,
=خ َْلقyaratmaya
onları aynı
şekilde yeni
ُ=نُ ِعيدُهonu iade ederiz = َو ْعدًاsözdür baştan dirilBu yeعلَ ْينَا
َ =üzerimize =إِنَّاşüphesiz biz bunu tiriz.
rine getirmeyi üstَفَا ِعلِين..= ُكنَّاyapacağız
..

O Gün gökleri sayfaları
dürer gibi düreceğiz; (ve)
alemi ilk kez
nasıl yarattıysak onu
yeniden yine
öyle yaratacağız; gerçekleştirilmesini kendi
üzerimize aldığımız bir
lendiğimiz sözdür bu:
bir sözdür. şüphesiz, Biz
Biz onu
(her şeyi)
mutlaka ya- yapabilecek
parız.
güçteyiz!

..

..

..

..

..
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..

= َولَقَ ْدandolsun = َكت َ ْبنَاyazmıştık
َّ ,,=فِيZebur’da da
ُور
ِ الزب
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
الذ ْك ِر
ِ =Zikir’den (Tevrat’tan)
=أ َ َّنmutlaka ض
َ = ْاْل َ ْرarza
=يَ ِرث ُ َهاvaris olacak ِي
َ = ِعبَادkullarım
َصا ِل ُحون
َّ =الiyi
,,

,,

,,

,,
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= ِإ َّنşüphesiz  ٰ َهذَا..=فِيbunda vardır
ً =لَبَ ََلbir öğüt = ِلقَ ْومkavimler için
غا
َعابِدِين
َ =kulluk eden
..

..

..

..

..
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َاك
َ س ْلن
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz seni göndermedik
= ِإ َّلbaşka ً= َر ْح َمةrahmetten
َ= ِل ْلعَالَ ِمينalemler için
,,

,,

,,

,,
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=قُ ْلde ki =إِنَّ َماşüphesiz
=يُو َح ٰىvahyolunur ي
َّ َ= ِإلbana
=أَنَّ َماancak = ِإ ٰلَ ُه ُك ْمTanrınız
=إِ ٰلَهTanrıdır احد
ِ = َوbir tek
=فَ َه ْلmısınız? =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ= ُم ْس ِل ُمونO’na teslim olacak
..

Müşriklere
de ki; «Bana ilahınızın
tek Allah olduğu vahyolundu. Siz
bu ilkeyi
benimseyip
müslüman
oluyor musunuz»

..

..

..

21.
109

..

=فَإ ِ ْنeğer =ت َ َولَّ ْواyüz çevirirlerse
=فَقُ ْلde ki =آذَ ْنت ُ ُك ْمben size açıkladım
س َواء
َ =eşit biçimde
َ ,,علَ ٰى
أَد ِْري,,= َوإِ ْنartık bilmem
=أَقَ ِريبyakın mı olduğunu =أ َ ْمyoksa
= َب ِعيدuzak mı olduğunu = َماşeyin
َعدُون
َ =تُوtehdid edildiğiniz
,,

Eğer bu
çağrına sırt
çevirirlerse
onlara de ki;
«Bana gelen mesajı
duyurarak
bu konuda
sizi kendimle eşit bilgi
düzeyine
erdirdim.
Size yöneltilen tehdit
yakın mıdır,
yoksa uzak
mıdır, onu
bilemem.»
Hiç kuşku=şüphesiz O
=bilir
suz Allah,
=açığını da
..
=sözün açıkça söylediğiniz
sözleri bil=ve bilir
diği gibi içi.. =gizlediklerinizi de
nizde sakladığınız
duyguları
da bilir.
Bilemem;
,,
=bilmem
=belki de o
belki de
azabınızın
=denemek içindir
=sizi
ertelenmesi
sizin sınav=ve yaşatmak içindir
dan geçiril,,
=bir süreye kadar
meniz ve
belirli bir sürenin sonuna kadar
dünya nimetlerinden
yararlandırılmanız
içindir.
Peygamber
=dedi ki
=Rabbim
dedi ki; «Ya
Rabb´i, be=hükmet
=hak ile
nim ile müşrikler ara=ve Rabbimiz
sındaki da=çok merhamet edendir
vayı hak ilkesi uyarın=O’nun yardımına sığınılır
ca hükme
bağla. Sizin
=karşı
düzmece
iddialarınız
.. =sizin nitelendirdiğinize
ve asılsız
yakıştırmalarınız karşısında tek
sığınağım,
son derece
merhametli
olan
Rabb´imin
yardımıdır.»
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ُِإنَّه
ْال َج ْه َر
َو َي ْعلَ ُم
ََما ت َ ْكت ُ ُمون
..

..

..

َي ْعلَ ُم
ِمنَ ْالقَ ْو ِل

..
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َو ِإ ْن أَد ِْري
ِفتْنَة
َو َمتَاع
ِإلَ ٰى ِحين
,,

ُ لَ َعلَّه
لَ ُك ْم

,,

,,

,,

,,

,,

قَا َل
ب
ِ َر
اح ُك ْم
ق
ْ
ِ ِب ْال َح
َو َربُّنَا
الر ْح ٰ َم ُن
َّ
ُ ْال ُم ْست َ َع
ان
علَ ٰى
َ
َصفُون
ِ َ َما ت
..

Ve gerçek şu
ki, (insanı)
uyarıp öğüt
verdikten
sonra hikmetlerle dolu
bütün ilahi kitaplarda yeryüzüne dürüst ve erdemli kullarımın varis
olacağını
kaydettik;

..

..

..

..

..

..

..

..

,,

Göğü kitab dürer
gibi düreceğimiz
gün; yaratmaya
ilk başladığımız
gibi katımızdan
verilmiş
bir vaad
olarak
onu yeniden var
edeceğiz.
Doğrusu
Biz, yapanlar olduk.
Andolsun
ki; Zikir´den
sonra
Zebur´da
da yazdık
ki: Yeryüzüne ancak salih
kullarım
varis olur.

Şüphesiz,
bunda (gerçekten) Allah'a kulluk
eden kimseler için bir
mesaj vardır.

Doğrusu
bunda
ibadet
edenler
için, tebliğ
vardır.

Ve (bunun
içindir ki, ey
Peygamber!)
Biz seni yalnızca, bütün
alemlere
rahmetimiz(in bir işareti) olarak
gönderdik.
De ki: Bana
yalnızca, tanrınızın tek bir
Tanrı olduğu
vahyedildi; o
halde artık
O'na boyun
eğecek misiniz?

Biz, seni
ancak
alemlere
rahmet
olarak
gönderdik.

Ama eğer
(bu gerçeğe)
yüz çevirirlerse de ki:
Ben bu gerçeği hepinize
aynı şekilde
duyurdum;
ama artık, size vaad edilen (Hesap
Günü'nün)
yakın mı,
uzak mı olduğunu ben
bilemem.

De ki:
Gerçekten bana,
sizin tanrınızın
yalnızca
bir tek
tanrı olduğu
vahyolunuyor. Artık Müslüman
olacak
mısınız?
Şayet yüz
çevirirlerse; de ki:
Ben, size
eşitlik
üzere bildirdim.
Artık tehdid edildiğiniz
şeyin yakın mı,
uzak mı
olduğunu
bilmem.

Doğrusu O,
sözün açığa
vurulanını da
bilir, örtüp
gizlediklerinizi de bilir.

Doğrusu
O, sözün
açığa vurulanını
da bilir,
gizlediklerinizi de
bilir.

Ve (bana gelince, Hesap
Günü'ndeki)
bu (gecikmenin) sizin
için bir sınama mı, yoksa
bir süreye
kadar (merhameten yapılmış) bir erteleme mi olduğunu ben
bilemem.

Bilmem.
Belki bu,
sizin için
bir deneme ve bir
süreye
kadar yararlanmadır.

De ki: Ey
Rabbim!
(Aramızda)
hakça hüküm
ver! Yine (de
ki Rabbimiz
Rahmân, sizin (O'na ilişkin) tüm tanımlama
gayretlerinize
karşı yardımına başvurulabilecek
yegane (Hakim)dir!

Dedi ki:
Rabbım;
hak ile
hükmet.
Rahman
olan
Rabbımız; sizin
nitelendirmelerinize karşı
yardımına
sığınılacak odur.

..

,,
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Andolsun ki,
nezdimizdeki saklı
belgelerden
sonra peygamberlere
indirdiğimiz
kutsal kitaplara da
«Ancak salih, yapıcı
kullar yeryüzünün varisleri olabilirler» diye
yazdık.
Hiç kuşkusuz bu
Kur´an´da
Allah´a kulluk edenler
için yeterli
olacak nitelikte bilgi ve
mesaj vardır.
Biz seni tüm
alemlere
rahmet olarak gönderdik.

İbn Kesir
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أَيُّ َها,,=يَاey اس
ُ َّ=النinsanlar
=اتَّقُواkorkun = َربَّ ُك ْمRabbinizden
=إِ َّنçünkü َ=زَ ْلزَ لَةdepremi
ع ِة
َ =bir şeydir
َّ =الsaatin ش ْيء
َ سا
ع ِظيم
َ =cidden korkunç

Ey insanlar
Rabb´inizde
n korkunuz.
Çünkü kıyamet anının sarsıntısı müthiş bir
olaydır.

=يَ ْو َمgün =ت َ َر ْو َن َهاonu gördüğünüz
=ت َ ْذ َه ُلunutur = ُك ُّلher
ضعَة
ِ = ُم ْرemziren
ْ َضع
ت
َ أ َ ْر..ع َّما
َ =emzirdiğini
ض ُع
َ َ = َوتve bırakır = ُك ُّلher
 َح ْمل..ت
ِ =ذَاgebe = َح ْملَ َهاyükünü
= َوت َ َرىve görürsün اس
َ َّ=النinsanları
ار ٰى
ُ =sarhoş = َو َماoysa değillerdir
َ س َك
= ُه ْمonlar ار ٰى
ُ = ِبsarhoş
َ س َك
= َو ٰلَ ِك َّنama اب
َ َ عذ
َ =azabı
ِاّٰلل
َ =şiddetlidir
َّ =Allah’ın شدِيد

O sarsıntı
ile karşılaştığınız gün
bütün çocuk
emziren kadınlar memedeki çocuklarını bir
yana bırakıverirler, bütün hamile
kadınlar çocuklarını
düşürürler,
insanları
sarhoş gibi
görürsün,
oysa sarhoş
değildirler.
Ama Allah´ın azabı
ağırdır.

اس
ِ َّالن,, َ= َو ِمنinsanlardan = َم ْنkimi
=يُ َجا ِد ُلtartışır =فِيhakkında
ِاّٰلل
َّ =Allah  ِع ْلم,,= ِبغَي ِْرbilmeden
= َو َيتَّبِ ُعve uyar = ُك َّلher
َ ش ْي
طان
َ =şeytana
= َم ِريدkaba (şarlatan)

Kimi insanlar doğru bir
bilgiye dayanmaksızın Allah
hakkında
tartışırlar ve
her şarlatan
şeytana
uyarlar.

ب
َ ِ= ُكتyazılmıştır ki
علَ ْي ِه
َ =onun hakkında ُ=أَنَّهşüphesiz o
= َم ْنkim ُ=ت َ َو َّلهonu takibederse
ُ=فَأَنَّهmuhakkak bu ُ ُضلُّه
ِ =يonu şaşırtır
= َو َي ْهدِي ِهve onu götürür
ب
ِ عذَا
َ ..= ِإلَ ٰىazabına
ير
َّ =الalevli ateş
ِ س ِع

Bu şeytana
ilişkin kesinleşmiş
hükme göre
kim onun
peşinden
giderse
kendisini
doğru yoldan saptırarak alevli
ateşin azabına sürükler.
Ey insanlar,
şayet öldükten sonra
tekrar dirilmek konusunda şüphede iseniz,
bilin ki ne
olduğunuzu
size açıklamak için
biz sizi topraktan, sonra insan suyundan,
sonra pıhtılaşmış bir
kandan,
sonra yaratılışı belli
belirsiz bir
çiğnem etten yaratmışızdır. İstediğimizi
belli bir süreye kadar
rahimlerde
tutarız. Sonra sizi çocuk olarak
çıkarırız.
Böylece yetişip erginlik
çağına gelirsiniz. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en
fena zamanına ulaştırılır ki bildiği
halde bir
şey bilmez
olur. Yeryüzünü kupkuru olarak
görürsünüz
ama biz ona
su indirdiğimiz zaman harekete geçer,
kabarır ve
her çeşit
güzel bitkiden çift çift
yetiştirir.
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أَيُّ َها,,=يَاey اس
ُ َّ=النinsanlar
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
 َريْب,,= ِفيkuşkuda
ث
ِ  ْالبَ ْع,, َ= ِمنyeniden dirilmekten
(=فَإِنَّاbilin ki) biz = َخلَ ْقنَا ُك ْمsizi yarattık
ت ُ َراب,,(= ِم ْنönce) topraktan =ث ُ َّمsonra
ْ ُن,,= ِم ْنnutfe(sperm)den =ث ُ َّمsonra
طفَة
علَقَة
َ ,,= ِم ْنalaka(embriyo)dan
=ث ُ َّمsonra
ضغَة
ْ  ُم,,= ِم ْنbir çiğnem et parçasından
= ُمخَلَّقَةbiçimlenmiş
َ = َوve biçimlenmemiş
 ُمخَلَّقَة,,غي ِْر
َ= ِلنُ َب ِينaçıkça göstermek için =لَ ُك ْمsize
= َونُ ِق ُّرve tutarız
 ْاْل َ ْر َح ِام,,=فِيrahimlerde
نَشَا ُء,,= َماdilediğimizi
أ َ َجل,,=إِلَ ٰىbir süreye kadar
س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş =ث ُ َّمsonra
=نُ ْخ ِر ُج ُك ْمsizi çıkarırız
= ِط ْف ًَلbir bebek olarak =ث ُ َّمsonra
= ِلت َ ْبلُغُواermeniz için
ُ َ =أgüçlerinize = َو ِم ْن ُك ْمiçinizden
شدَّ ُك ْم
= َم ْنkimi =يُتَ َوفَّ ٰىöldürülür
= َو ِم ْن ُك ْمve içinizden = َم ْنkimi de
ُّ=ي َُردitilir أ َ ْرذَ ِل,,= ِإلَ ٰىen kötü çağına
= ْالعُ ُم ِرömrün
 َي ْعلَ َم,,= ِل َكي ََْلbilmez hale gelmesi için
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra = ِع ْلمbilen kimse iken
ش ْيئًا
َ =bir şey = َوت َ َرىve görürsün
ض
ِ =هkurumuş ölmüş
َ = ْاْل َ ْرyeri ً َامدَة
=فَإِذَاzaman =أ َ ْنزَ ْلنَاbiz indirdiğimiz
علَ ْي َها
َ =onun üzerine = ْال َما َءsuyu
ْ =ا ْهت َ َّزtitreşir ت
ْ = َو َر َبve kabarır
ت
ْ َ = َوأ َ ْن َبتve bitirir  ُك ِل,,= ِم ْنher
ت
=زَ ْوجçifti =بَ ِهيجgüzel
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Ey İnsanlar!
Rabbinize
karşı sorumluluk bilinci
taşıyın; çünkü, Son
Saat'in sarsıntısı, gerçekten korkunç olacak!
O (saate)
ulaştığınız
Gün, emziren her kadın
emzirdiği çocuğu unutur
gider; her
gebe kadın
(vaktinden
önce) yükünü bırakır; ve
insanlar sarhoş olmadıkları halde
sana sarhoşlarmış gibi
gözükürler;
ama yine de,
Allah'ın azabı(nı gördükleri zaman
duyacakları
dehşet çok
daha) zorlu
olacaktır.
Hal böyleyken, yine de,
nice insan,
herhangi bir
bilgiye sahip
olmaksızın
Allah hakkında tartışmakta ve (bu
yolda,) baş
kaldıran her
türlü şeytani
gücün peşine
takılmaktadır;
o şeytani
güçler ki,
kendilerine
yönelen kimseleri yoldan
çıkarmaya ve
onları kavurucu azaba
sürüklemeye
memur edilmişlerdir.

Ey İnsanlar!
Ölümden
sonra kalkış
(olgusun)dan
şüphedeyseniz, o zaman,
(hatırlayın
ki,) Biz, gerçekten de sizi(n her birinizi) topraktan, sonra bir
döl suyu
damlasından, sonra
döllenmiş
hücreden,
sonra (temel
unsurları ve
istidatlarıyla)
tamamlanmış ama (bütün ögeleriyle) henüz
tamamlanmamış bir
ceninden yarattık ki, size
(menşeinizi
böylece)
açıklayalım.
Ve (doğmasını) dilediğimizin, (annesinin)
rahminde
(Bizce) belirlenmiş bir süre için kalmasını sağlarız; sonra
sizi çocuk
olarak dünyaya getirir
ve (yaşamanıza imkan
veririz); böylece (bazılarınız) olgunluk çağına
erişir; öyle ki,
kiminize (daha çocukluk
çağında)
ölüm tattırılırken, kiminiz de yaşlılığın öyle
düşkün çağlarına eriştirilir ki, bildiğini
bilmez olur.
Ve (sen, ey
insanoğlu,
ölümden
sonra kalkıştan şüphe
ediyorsan,
düşün ki:) bir
bakıyorsun
yeryüzü kupkuru; ama

İbn Kesir

Ey insanlar; Rabbınızdan
sakının.
Doğrusu
kıyamet
saatının
sarsıntısı
büyük bir
şeydir.
Onu göreceğiniz
gün; her
emzikli
emzirdiğini unutur, her
yüklü yükünü düşürür. İnsanları
sarhoş
gibi görürsün.
Oysa
sarhoş
değildirler, ama
Allah´ın
azabı pek
çetindir.

İnsanlardan kimi;
Allah
hakkında
bilmeden
tartışır ve
azgın
şeytanın
ardına
düşer.

Onun
aleyhinde
şu hüküm
yazılmıştır: O,
kendisini
dost edinen kimseyi saptırır ve
alevli ateşin azabına götürür.
Ey insanlar; eğer
dirilişten
yana bir
şüphede
iseniz;
gerçek şu
ki: Size
açıkça
gösterelim diye
Biz sizi;
topraktan,
sonra
nutfeden,
sonra
pıhtılaşmış bir
kandan,
sonra da
yaratılışı
belli belirsiz bir
çiğnem
etten yarat tık. İstediğimizi
belli bir
süreye
kadar rahimlerde
tutarız.
Sonra sizi
bir çocuk
olarak çıkarırız.
Böylece
yetişip
erginlik
çağına
gelirsiniz.
Kiminiz
öldürülür,
kiminiz de
bilirken
hiç bir
şey bilmez olsun diye
ömrünün
en fena
zamanına
geri itilir.
Yeryüzünü kupkuru olarak
görürsün.
Ama Biz,
ona su
indirdiğimiz zaman harekete
geçer,
kabarır ve
her çeşit
güzel bitkiden çift
çift yetiştirir.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ٰذَ ِل َكbu böyledir =بِأ َ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah = ُه َوO = ْال َح ُّقtek gerçektir
ُ= َوأَنَّهve O =ي ُْح ِييdiriltir
= ْال َم ْوت َ ٰىölüleri ُ= َوأَنَّهve O
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir
..

..

..

..

..

Bunlar gösteriyor ki,
Allah gerçektir, O
ölüleri diriltir, gücü her
şeye yeter.

..

22.
7

ona su indirdiğimizde,
(bir de bakıyorsun) canlanıp kabarmış ve her
türden güzel
ekinler ortaya koymuş!
Bütün bunlar
(böylece vuku bulmaktadır,) çünkü
Allah nihai
gerçek'tir ve
çünkü O, ölü
olanı dirilten
ve her şeye
gücü yetendir.

kıyamet Ve (bil ki, ey
= َوأ َ َّنve muhakkak َعة
َّ =الo saat Ve
َ سا
anı kesinlik- insanoğlu,)
Son Saat,
=آ ِت َيةgelecektir ْب
َ  َري,,= َلşüphe yoktur letir,gelecekbunda şüphe gökuşku yok- türmez bir
=فِي َهاonda = َوأ َ َّنve şüphesiz
tur, Allah
biçimde gelip
ُ =يَ ْب َعdiriltecektir
اّٰلل
mezarlar- çatacaktır ve
ََّ =Allah ث
daki ölüleri Allah mezar= َم ْنolanları ُور
ِ  ْالقُب,,=فِيkabirlerde diriltecektir. larda yatan
,,

,,

,,

,,

,,

herkesi kaldıracaktır.

22.
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اس
ِ َّالن.. َ= َو ِمنinsanlardan = َم ْنkimi
=يُ َجا ِد ُلtartışır =فِيhakkında
ِاّٰلل
َّ =Allah  ِع ْلم..= ِبغَي ِْرbilmeden
 ُهدًى..= َو َلve bir yol göstereni olmadan
 ِكتَاب..= َو َلve bir Kitabı olmadan
= ُم ِنيرaydınlatıcı
..

..

..

..
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..

..

..

..

İnsanlar
arasında
öylesi var
ki, doğru bir
bilgiye dayanmaksızın, yol göstereni ve
aydınlatıcı
bir kitabı
olmaksızın
Allah hakkında tartışmaya girişir.

Hal böyleyken, yine de
insanların
içinde niceleri vardır ki,
herhangi bir
bilgiye, herhangi bir
doğru yol öğretisine ve
ışık saçan bir
ilahi kitaba
sahip olmaksızın Allah
hakkında tartışmakta;

ْ = ِعboynunu Bu tartışma (başkalarını)
ي
َ =ثَا ِنöteye döndürür ط ِف ِه
sırasında Allah yolunküstahça dan saptırَُّضل
ِ = ِليşaşırtmak için
gerdan kı- mak için
ِ َّ =Allah’ın rar. Amaç, (hakka) sırt
سبِي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ,,ع ْن
başkalarını çevirmekteُ=لَهonun için vardır
Allah yolun- dir. Böyle bidan saptır- rinin bu dünالدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada
maktır. Böy- yadaki payı
lesini dün- (manen)
= ِخ ْزيbir kepazelik
yada rezil gözden
düşmedir;
ُ= َونُذِيقُهona tattıracağız =يَ ْو َمgünü edeceğimiz
gibi kıyamet Kıyamet Gügünü de
nü'nde ise
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet اب
َ َ عذ
َ =azabını
ona kavuru- ona yakıcı
cu azabı
azabı tattıraق
ِ = ْال َح ِريyangın
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

tattırırız.

22.
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= ٰذَ ِل َكişte bu = ِب َماyüzündendir
ْ =قَدَّ َمönceden yaptıkları
ت
اك
َ َ=يَدsenin ellerinin = َوأ َ َّنve şüphesiz
اّٰلل
َ =لَيdeğildir
َ َّ =Allah ْس
َ ِ=بzulmedici = ِل ْلعَبِي ِدkullara
ظ ََّلم
..

O gün ona
«Bu ceza,
vaktiyle
kendi ellerinle işlediğin günahların karşılığıdır; Allah
kullarına asla haksızlık
etmez» denecektir.
İnsanlar
,,
=ve insanlardan
arasında
öylesi de
=kimi
=ibadet eder
var ki, sınırlı
ve somut bir
=Allah’a
amaç uğru,,
=bir kenardan (uçurumdan) na Allah´a
kulluk eder.
=eğer
=kendisine gelirse
Eğer işleri
iyi giderse
=bir hayır
=huzura kavuşur hoşnut olur.
Fakat eğer
=onunla
=ve eğer
sınav amaçlı bir sıkıntı
=başına gelirse
ile karşılaşırsa yüzge=bir kötülük
=döner
ri eder, sırt
çevirir. Böy,,
=yüz üstü
lesi hem
=o kaybetmiştir
dünyayı
hem de ahi=dünyayı da
=ahireti de reti kaybeder ki, işte
=işte budur
=o
apaçık hüsran budur.
=ziyan
=apaçık
..

..

..
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..

اس
ِ ََّو ِمنَ الن
َُي ْعبُد
َم ْن
اّٰلل
َ َّ
علَ ٰى َح ْرف
َ
ُصابَه
فَإ ِ ْن
َ َأ
ْ
َخيْر
اط َمأ َ َّن
بِ ِه
َوإِ ْن
ُصابَتْه
َ َأ
فِتْنَة
ب
َ َا ْنقَل
علَ ٰى َو ْج ِه ِه
َ
َخ ِس َر
ََو ْاْل ِخ َرة
الدُّ ْنيَا
ٰذَ ِل َك
ُه َو
ُ ْال ُخس َْر
ُ ِْال ُمب
ان
ين
,,
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عو
ُ = َي ْدyalvarır ُون
ِ د..= ِم ْنayrı olarak
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan = َماşeylere
ُ َي..= َلona zarar veremeyen
ُض ُّره
= َو َماve şeylere
ُيَ ْنفَعُه..= َلyarar sağlamayan
= ٰذَ ِل َكişte budur = ُه َوo
=الض َََّل ُلsapma ُ= ْال َب ِعيدuzak(lara)
..

..

..

..

..

..

..
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Allah´ı bir
yana bırakarak kendisine ne
zarar ve ne
de fayda
dokunduramayan
sözde ilahlara yalvarır. İşte koyu sapıklık
budur.

cağız;

İbn Kesir

İşte böyle. Muhakkak ki
Allah
hakkın
kendisidir. Doğrusu ölüleri O, diriltir. Ve
O; her
şeye Kadir´dir.
Kıyamet
saatı mutlaka gelecektir,
onda hiç
şüphe
yoktur.
Ve Allah;
kabirlerde
olanları
diriltecektir.
İnsanlardan öyleleri vardır
ki; bilmeden, doğruya götüren bir
rehberi
olmadan,
aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan
Allah
hakkında
tartışmaya girer.
Allah yolundan
saptırmak
için, kibirlenerek,
yanını
eğip büker. Dünyada rüsvaylık
onadır.
Ve kıyamet günü
ona yakıcı azabı
tattırırız.

(Ve ona) (o
Gün:) bu senin kendi
elinle önceden kazandığın şey;
çünkü Allah
kullarına asla
en küçük bir
haksızlık
yapmaz!
(denecek).
Ve insanlardan kimi de
vardır ki, Allah'a (imanla
küfrün) sınır(ın)da kulluk eder; öyle
ki, başına bir
iyilik gelse,
O'ndan hoşnut olur; ama
başına sınayıcı bir güçlük gelse
hemen bütünüyle yüz
çevirir, ve
böylece dünyayı da, ahireti de kaybeder; zaten,
hiçbir şeyle
kıyaslanamayan kayıp
da gerçekte
budur!

Ona:
Bunlar
senin
yaptıklarından
ötürüdür,
denir.
Yoksa Allah kullarına asla
zulmedici
değildir.
İnsanlardan öyleleri de
vardır ki;
Allah´a
bir yar
kenarındaymış
gibi kulluk
eder. Ona
bir iyilik
gelirse
yatışır.
Başına
bir bela
gelirse;
yüz üstü
döner.
Dünyayı
da ahireti
de kaybetmiştir.
İşte apaçık kayıp
budur.

(Böyle yaparken,) Allah yerine,
kendisine ne
zarar ne de
yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp
yakarır; düşülebilecek
en vahim sapıklık da zaten budur.

O, Allah´ı
bırakıp da
kendisine
fayda ve
zarar veremeyecek şeylere tapınır. İşte
en derin
sapıklık
budur.

O, zararı
(Ve bazan Kendisine
عو
ُ =يَ ْدyalvarır =لَ َم ْنolana
faydasından da) kendisine zararı
daha yakın- zararı yara- faydasınُ =أ َ ْق َرdaha yakın
ُض ُّره
َ =zararı ب
da olana
rından çok dan daha
ْ
َ
ْ
yalvarır.
olan yakın
ْ
نَف ِع ِه,,= ِمنfaydasından س
َ =لبِئne kötü Böylesi ne olacak
kimseye, (bir olana ta= ْال َم ْولَ ٰىbir yardımcı
fena bir
başka insa- pınır. Tadestekçi ve na) yalvarıp pındığı
س
kötü bir
yakarır: ger- şey ne
َ ْ= َولَ ِبئve ne kötü
yandaştır.
çekten de, kötü yarير
ُ = ْال َع ِشbir arkadaştır
bu ne kötü dımcıdır,
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

efendi ve bu ne kötü
ne kötü uy- yoldaştır.
ruk!
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= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
=يُد ِْخ ُلsokacaktır
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinanan
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah = َي ْف َع ُلyapar
ُ ي ُِريد..= َماistediğini

Allah, iman
edip iyi
ameller işleyenleri altlarından çeşitli ırmaklar
akan cennetlere yerleştirir. Hiç
kuşkusuz
Allah istediğini yapar.

Gerçek şu ki,
Allah imana
erişip dürüst
ve erdemli
davranışlar
ortaya koyanları, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçelere kabul
edecektir;
çünkü Allah
dilediğini yapar.

Muhakkak ki Allah; iman
edenleri
ve salih
ameller
işleyenleri
altından
ırmaklar
akan
cennetlere koyar.
Doğrusu
Allah; istediğini
yapar.

Kim dünyada ve ahirette Allah´ın kendisine yardım etmeyeceği
vehmine
(sanısına)
kapılırsa
evinin tavanına bağlayacağı bir
ipi boğazına
geçirdikten
sonra onu
kessin ve
arkasından
baksın bakalım, bu girişimi umutsuzluktan
kaynaklanan öfkesini
giderebiliyor
mu?
Biz Kur´anı
=ve işte böyle
işte böyle
açık ayetler
=biz O’nu indirdik
halinde in=ayetler olarak
=açık açık dirdik. Hiç
kuşkusuz
=ve şüphesiz
=Allah
Allah istediği kimseyi
=doğru yola iletir
doğru yola
iletir.
..
=dilediğini

Kim ki Allah'ın kendisine bu dünyada da, ahirette de yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, göğe başka bir
yolla ulaşmayı denesin
de yol katetsin; ve böylece görsün,
bakalım, bu
hilesi onu sıkıntısından
kurtaracak
mı?

Kim, dünyada ve
ahirette
Allah´ın
ona yardım etmeyeceğini sanıyorsa; bir
sebeple
göğe tırmansın
sonra
kessin de
bir düşünsün
bakalım;
bu hilesi
kendisini
öfkelendiren şeye
engel
olabilir
mi?

Bu (ilahi öğretiyi) Biz işte
böyle apaçık
mesajlar şeklinde indirdik;
artık (bundan
böyle) Allah,
(doğru yola
ulaşmayı) isteyen kimseyi doğru yola
yöneltecektir.

İşte böylece ona
apaçık
ayetler
olarak indirdik.
Muhakkak ki Allah; dilediğini hidayete
eriştirendir.
Muhakkak ki Allah; iman
edenler,
yahudiler,
sabiiler,
hıristiyanlar, mecusiler ve
puta tapanlar
arasında
kıyamet
günü kesin hükmünü verecektir.
Doğrusu
Allah; her
şeye şahiddir.

..

..

..
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ُ = َيsanıyorsa
َ= َم ْن َكا َن َكانkim ظ ُّن
ُ ص َره
ُ يَ ْن,,لَ ْن,,=أ َ ْنkendisine yardım etme
yeceğini ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
الدُّ ْن َيا,,=فِيdünyada
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve ahirette =فَ ْليَ ْمد ُ ْدuzansın
سبَب
َ ِ=بbir sebep(ip)le
اء
َّ ال,,= ِإلَىgöğe =ث ُ َّمsonra
ِ س َم
ُ =فَ ْل َي ْنve baksın
َ = ْل َي ْقkessin ظ ْر
ط ْع
يُ ْذ ِهبَ َّن,,=ه َْلgiderebilecek mi?
ُ= َك ْيدُهbu düzeni
ُ  َي ِغي,,= َماöfkelendiği şeyi
ظ
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َو َك ٰذَ ِل َك
ُأ َ ْنزَ ْلنَاه
آيَات
َوأ َ َّن
َي ْهدِي
َُم ْن ي ُِريد
..

..

..

..

..

بَ ِينَات
اّٰلل
َ َّ

..

..

22.
17

..

..

..

= ِإ َّنşüphesiz آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
هَاد ُوا,, َ= َوالَّذِينve Yahudiler
َصابِئِين
َّ = َوالve Sabiiler
ار ٰى
َ ص
َ َّ= َوالنve Hristiyanlar
وس
َ = َو ْال َم ُجve Mecusiler
أ َ ْش َر ُكوا,, َ= َوالَّذِينve ortak koşanlar
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ص ُل
ِ = َي ْفhüküm verecektir
=بَ ْينَ ُه ْمbunlar arasında = َي ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
َ َّ =Allah ش ْيء
ش ِهيد
َ =şahittir

Mü´minler,
yahudiler,
sabiiler,
hristiyanlar,
ateşe tapanlar ve
Allah´a ortak koşanlar
var ya, Allah kıyamet
günü bunlar
hakkındaki
ayırd edici
hükmünü
verecektir.
Hiç kuşkusuz Allah
her şeyin
tanığıdır.

Gerçek şu ki,
(bu ilahi öğretiye) inananlar, Yahudi inancına
bağlı olanlar
ve Sabiiler,
Hristiyanlar
ve Mecusiler
ve bir de, Allah'tan başka
varlıklara
tanrısal nitelikler yakıştıranlar arasındaki hükmü Kıyamet
Günü Allah
verecektir:
çünkü Allah
her şeye tanıktır.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi =أ َ َّنkuşkusuz
َّ =Allah’a ُ=يَ ْس ُجدsecde ediyorlar
َاّٰلل
ُ=لَهO’na = َم ْنkimseler
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerdeki
= َو َم ْنve kimseler
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerdeki
َّ = َوالve güneş = َو ْالقَ َم ُرve ay
س
ُ ش ْم
= َوالنُّ ُجو ُمve yıldızlar
= َو ْال ِجبَا ُلve dağlar
َّ = َوالve ağaçlar
ش َج ُر
ُّ= َوالد ََّوابve hayvanlar
= َو َك ِثيرve birçoğu
اس
ِ َّالن.. َ= ِمنinsanlardan
= َو َكثِيرama birçoğu
= َح َّقhak olmuştur علَ ْي ِه
َ =üzerine
اب
ُ َ= ْالعَذazab = َو َم ْنve kimi
=يُ ِه ِنaşağılatırsa ُاّٰلل
َّ =Allah
ُ لَه..=فَ َماartık ona olmaz
 ُم ْك ِرم..= ِم ْنdeğer veren =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =يَ ْفعَ ُلyapar
يَشَا ُء..= َماdilediğini

Göklerdeki
ve yerdeki
tüm varlıkların, güneşin, ayın,
yıldızların,
dağların,
ağaçların,
hayvanların
ve çok sayıda insanın
Allah´a
secde ettiklerini, O´nun
buyruğuna
boyun eğdiklerini
görmüyor
musun?
Birçok sayıdaki insan
da azaba
çarpılmayı
haketmiştir.
Allah´ın alçalttığı kimseye hiç
kimse onur
kazandıramaz. Hiç
şüphesiz Allah dilediğini yapar.

ان
ِ َ= ٰ َهذişte şunlar
ان
ْ = َخiki hasım taraf
ِ ص َم
ْ =çekişen = ِفيhakkında
ص ُموا
َ َ اخت
= َربِ ِه ْمRableri
 َكفَ ُروا,, َ=فَالَّذِينinkâr edenlere
ْ =قُ ِط َعbiçildi =لَ ُه ْمonlara
ت
=ثِيَابgiysi نَار,,= ِم ْنateşten

Karşımızda
Allah konusunda çatışan, iki çelişik inançlı
insan kesimi, iki karşıt
grup var.
Bunlardan
biri olan
kâfirler için
ateşten el-

(Ey İnsanoğlu,) göklerde
ve yerde var
olan her şeyin, -güneşin,
ayın, yıldızların, dağların,
ağaçların ve
hayvanlarınAllah'ın (kudret ve yüceliği) önünde
yere kapandığını görmüyor musun? Ve insanlardan bir
nicesi (Allah'a bilinçli
olarak baş
eğmektedir);
ama niceleri
de (O'na karşı geldikleri
için öte dünyada) kaçınılmaz biçimde azabı
hak edecekler; ve Allah'ın (Kıyamet Günü'nde) alçalttığı kimseyi de onurlandırabilecek kimse
yoktur; çünkü, Allah dilediği her şeyi mutlaka
yapar.
Birbirine karşıt bu iki taraf
Rableri hakkında (her
zaman) birbiriyle çatışma,
tartışma içinde olmuşlardır: (Onlardan) hakkı
inkara kalkışanlar için
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Göklerde
ve yerde
olanların;
güneş,
ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ile
insanların
bir çoğunun Allah´a
secde ettiklerini
görmüyor
musun?
İnsanların
bir çoğu
da azabı
hak etmiştir. Ve
Allah kimi
alçaltırsa;
ona ikram
edecek
kimse
yoktur.
Şüphesiz
ki Allah;
dilediğini
yapar.

Bunlar iki
düşmandır ki,
Rabbları
hakkında
çekişmişlerdir.
Küfredenler için,
ateşten
elbiseler
kesilmiş-
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ُّصب
َ ُ=يdökülüyor
ق
ِ فَ ْو,,= ِم ْنüstünden
= ُر ُءو ِس ِه ُمbaşlarının
= ْال َح ِمي ُمkaynar su

biseler biçilmiştir.
Başlarından
aşağıya
kaynar sular
dökülür.

ص َه ُر
ْ ُ=يeritiliyor =بِ ِهonunla
ُ ُب..فِي..= َماkarınlarının içindekiler
طونِ ِه ْم
ُ= َو ْال ُجلُودve derileri

Bu kaynar
sular karın
boşluklarındaki organlarını ve derilerini eritir.

,,

22.
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,,
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= ُكلَّ َماher sefer =أ َ َراد ُواistedikleri
يَ ْخ ُر ُجوا..=أ َ ْنçıkmak = ِم ْن َهاoradan
غَم..(= ِم ْنo) gamdan
=أ ُ ِعيد ُواgeri çevrilirler =فِي َهاoraya
= َوذُوقُواve tadın (denilir)
اب
َ َ عذ
َ =azabını ق
ِ = ْال َح ِريyangın

Onlar çektikleri acının
baskısı altında cehennemden
her çıkmak
istediklerinde «kavurucu azabı tadınız» diye
paylanarak
oraya geri
püskürtülürler.

=إِ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
=يُد ِْخ ُلsokar آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar َ=يُ َحلَّ ْونtakınırlar
=فِي َهاorada سا ِو َر
َ َ أ,,= ِم ْنbilezikler
ذَهَب,,= ِم ْنaltun = َولُؤْ لُؤً اve inci(ler)
س ُه ْم
ُ = َو ِل َباve giysileri = ِفي َهاorada
= َح ِريرipektir

Buna karşılık Allah,
iman edip
iyi ameller
işleyenleri,
altlarından
çeşitli ırmaklar akan
cennetlere
yerleştirir.
Orada altın
bilezikler ve
inciler takınırlar. Giydikleri elbiseler ipekten olur.

= َو ُهد ُواiletilmişlerdir
َّ ..=إِلَىgüzeline
ب
ِ ِالطي
 ْالقَ ْو ِل.. َ= ِمنsözün
= َو ُهد ُواve iletilmişlerdir
اط
ِ ص َر
ِ ..=إِلَ ٰىyoluna
= ْال َح ِمي ِدçok övülen(Allah)ın

Onlar güzel
söze yöneltilmişler ve
övgüye
lâyık yola
iletilmişlerdir.

=إِ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
َصدُّون
ُ = َو َيve geri çevirenler
ِ َّ =Allah’ın
سبِي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ,,ع ْن
 ْال َح َر ِام,,= َو ْال َمس ِْج ِدve Mescidi Haram’dan ُ ع ْلنَاه
َ  َج,,=الَّذِيyaptığımız
اس
ِ َّ= ِللنbütün insanlar için
س َوا ًء
َ =eşit (ibadet yeri)
ف
ُ = ْال َعا ِكyerli olan =فِي ِهorada
= َو ْال َبا ِدve dışarıdan gelen = َو َم ْنkim
=ي ُِر ْدisterse =فِي ِهorada (böyle)
=بِإ ِ ْل َحادhaktan sapmak
ُ = ِبzulüm ile ُ=نُ ِذ ْقهona tattırırız
ظ ْلم
عذَاب
َ ,,= ِم ْنbir azab =أ َ ِليمacı

Kâfirlere,
insanları,
Allah´ın yolundan ve
gerek Mekke yerlilerinin gerekse
dışardan
gelen herkesin ziyaretine eşitçe
açtığımız
Mescid-i
Haram´a
(Kâ´be´ye)
girmekten
alıkoyanlara
gelince kim
orada zalimce bir tutum takınarak Allah´ın
emirlerini
çiğnerse
kendisine
acıklı bir
azap tattırırız.
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Bununla
karınlarındakiler
ve derileri
eritilir.

,,

..

22.
23

tir. Başları üstünden de
kaynar su
dökülecektir.

Ayrıca onlar ve onlar de- Demir
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
için demir- mir kıskaçlar- kamçılar
kamçı- la (bağlan- da onlar
َ
ْ
ام ُع
ِ = َمقkamçılar  َحدِيد,,= ِمنdemirden den
lar hazırmışçasına içindir.
,,

lanmıştır.
22.
22

(öte dünyada) ateşten
giysiler biçilecek ve başlarının üstünden yakıcı
umutsuzluk
boca edilecektir;
ve bununla
onların içlerinde olan
her şey ve
deriler(i) eriyip gidecek;

İbn Kesir

İbra= َوإِ ْذbir zamanlar =بَ َّوأْنَاkondurmuştuk Hani
him´e Beyyeيم
َ = ِ ِْلب َْرا ِهİbrahim’i َ= َم َكانyerine tullah´ın
rini gösterdik ve kenت
ِ = ْال َب ْيBeyt(Kâbe’n)in
disine şöyle
بِي..ت ُ ْش ِر ْك.. َل..=أ َ ْنbana ortak koşma dedik; «Bahiçbir
َ = َوve temizle na
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi ط ِه ْر
şeyi ortak
koşma ve
ي
bu evimi taَ ِ= َب ْيتevimi
vaf edenler,
َّ = ِلtavaf edenler için
َلطا ِئفِين
ayakta dikilenler, rüْ
َ
َ= َوالقائِ ِمينve ayakta duranlar için
kua ve secdeye varanالر َّك ِع
ُّ = َوve rükû’ edenler için
lar için temiz tut.»
س ُجو ِد
ُّ =الsecde edenler için
..
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hep bu durumda) tutulacaklar;
ve kendi boğuntuları
içinde (kıvranıp dururken)
bu durumdan
ne zaman
kurtulmaya
çalışsalar her
seferinde
yeniden (aynı boğuntuya) sokulacaklar ve
(onlara:) Tadın (bu) yakıcı azabı
(sonuna kadar)! (denecek).
(Buna karşılık,) imana
erişip dürüst
ve erdemli
davranışlar
orta koyanları Allah, içlerinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçelere sokacaktır; orada
onlar altın bilezikler ve
inciler takınacaklar ve
onların giyim
kuşamları da
ipekten olacak;
çünkü böyleleri sözün en
iyisine, en tutarlısına yönelmek (arzusunu göster)diler ve
böylece O
bütün övgülere layık
olan'a götüren yola yöneltildiler.
Bilin ki, hakkı
inkara şartlanmış olanlara, (başkalarını) Allah'ın yolundan çevirmeye, (keza)
hem orada
yaşayan,
hem de dışarıdan gelen
bütün insanlar için tayin
ettiğimiz
Mescid-i Haram'dan (alıkoymaya)
çalışanlara
ve (bile bile)
haksızlık yaparak oranın
saygınlığına
gölge düşürmeye kalkışanlara
(öte dünyada) çok can
yakıcı bir
azap tattıracağız.
Çünkü, İbrahim'e bu İbadet Evi'nin
kurulacağı
yeri gösterdiğimiz zaman (o'na
demiştik ki:)
Bana kimseyi
ortak koşma!
Ve Benim
Mabedimi,
onu tavaf
edecek olanlar için, onun
önünde
(Rablerini tazim ve tefekkür ederek)
dikilip duranlar için, saygıyla eğilenler ve yere
kapananlar
için temiz tut!

Ne zaman oradan ve
oradaki
ıztırabdan
çıkıp kurtulmak isteseler;
her defasında
oraya geri
çevrilirler.
Yakıcı
azabı tadın, denir.

Muhakkak ki Allah; iman
edip salih
ameller
işleyenleri
altından
ırmaklar
akan
cennetlere koyar.
Orada altun bilezikler ve
inciler takınırlar.
Ve oradaki elbiseleri
ipektendir.
Onlar sözün en
güzeline
alıştırılmışlar ve
övülmeye
layık olan
Allah´ın
doğru yoluna iletilmişlerdir.
Muhakkak ki o
küfredenlere, Allah´ın yolundan ve
(yerli,
yolcu bütün insanları eşit
kıldığımız)
Mescid-i
Haram´dan
alıkoyanlara ve
orada
zulm ile
ilhada
yeltenenlere; elim
bir azabtan tattırırız.

Hani İbrahim´e:
Bana hiç
bir şeyi
ortak
koşma,
tavaf
edenler,
kıyama
duranlar,
rüku
edenler
ve secdeye varanlar için
evimi temiz tut,
diye Kabe´ nin
yerini hazırlamıştık.
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= َوأَذ ِْنve ilan et =فِيiçinde
اس
ِ َّ=النinsanlar ج
ِ = ِب ْال َحhaccı
وك
َ ُ =يَأْتsana gelsinler
ً = ِر َجyaya olarak
ال
علَ ٰى
َ = َوve üzerinde
امر
ِ ض
َ ,,= ُك ِلyorgun develer
َ=يَأْتِينgelen فَج,, ُك ِل,,= ِم ْنyollardan
ع ِميق
َ =uzak

İnsanlara
haccı ilân
et. Gerek
yaya olarak
ve gerekse
uzak yolları
aşarak yorgun develer
üzerinde
sana gelsinler.

Bunun içindir
ki, (ey Muhammed,)
bütün insanları hacca
çağır: yaya
olarak ve
hızlı yürüyen
her (türlü) binek üstünde,
(dünyanın)
en uzak köşelerinden
sana gelsinler

İnsanlar
için haccı
ilan et.
Gerek
yaya, gerek arık
binekler
üzerinde
uzak vadiden ve
yollardan
sana gelsinler.

= ِليَ ْش َهد ُواşahit olmaları için
= َمنَافِ َعbirtakım faydalara
=لَ ُه ْمkendileri için
= َويَ ْذ ُك ُرواve anmaları için =اس َْمadını
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın أَيَّام..=فِيgünlerde
= َم ْعلُو َماتbelirli علَ ٰى
َ =üzerine
 َرزَ قَ ُه ْم..= َماonlara rızık olarak verilen
بَ ِهي َم ِة..= ِم ْنyürüyen
= ْاْل َ ْن َع ِامhayvanlar =فَ ُكلُواyiyin
ْ َ = َوأve yedirin
= ِم ْن َهاonlardan ط ِع ُموا
س
َ ِ= ْالبَائsıkıntı içinde bulunan
ير
َ = ْالفَ ِقfakire

Gelsinler de
çeşitli yararlarını gözleri
ile görsünler
ve Allah´ın
kendilerine
rızık olarak
verdiği hayvanları belirli günlerde
kurban
ederken
O´nun adını
ansınlar. Bu
hayvanların
etinden
hem kendiniz yiyiniz,
hem de sıkıntı içinde
bulunan
yoksullara
yediriniz.

de (bunun)
kendilerine
sağlayacağı
yararları görsünler; ve
(kurban için)
belirlenen
günlerde, (bu
amaçla)
O'nun kendilerine rızık
olarak sağladığı hayvanlar üzerine
Allah'ın ismini ansınlar;
ve böylece
siz de bunlardan yiyin
ve darlık
içindeki yoksulu da doyurun.

=ث ُ َّمsonra ضوا
ُ = ْل َي ْقgidersinler
=تَفَثَ ُه ْمkirlerini
= َو ْليُوفُواve yerine getirsinler
ور ُه ْم
َ ُ =نُذadaklarını
َّ َ= َو ْليve tavaf etsinler
ط َّوفُوا
ق
ِ =بِ ْالبَ ْيEski Ev(Kâbe’y)i
ِ  ْال َعتِي,,ت

Sonra kirlerini giderip
temizlensinler, adaklarını yerine
getirsinler
ve bu tarihi
evi
(Kâ´be´yi)
tavaf etsinler.

Bundan sonra, uymak
zorunda oldukları belli
birtakım kısıtlamalara
son versinler;
(varsa) adaklarını yerine
getirsinler ve
(Dünyanın)
bu en eski
Mabedini (bir
kere daha)
tavaf etsinler.
Bütün bunlar
(Allah tarafından öngörülmüştür;)
dolayısıyla,
kişi eğer Allah'ın (bu)
yasaklayıcı
buyruklarını
saygıyla gözetirse, bu
Rabbinin katında kendi
iyiliğine sonuç verecektir. (Yasak
oldukları) size bildirilenlerin dışında,
(kurban etmek ve etinden yemek
üzere) bütün
hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse artık,
(Allah'ın yasaklamış bulunduğu her
şeyden, ve
en çok da)
inanç ve uygulama olarak puta taparlığın her
türlü bayağılığından uzak
durun; asılsız
her türlü
sözden kaçının,
(ve bunu,)
O'ndan başka kimseye,
hiçbir şeye
tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın
(ve) sahte ve
düzmece
olan her
şeyden yüz
çevirip yalnızca Allah'a
yönelerek
(yapın): çünkü, bilin ki,
Allah'tan
başkasına
tanrılık yakıştıran kimse,
gökten savrulup düşen,
kuşların didikleyip kapıştığı, yahut
rüzgarın
uzak, ıssız
bir yere savurduğu kimseye benzer.
İşte bu (akılda tutulmalıdır,) Allah tarafından konulan simgeleri saygıyla
gözeten kim-

Ta ki
kendileri
için faydalara
şahid olsunlar ve
Allah´ın
onlara rızık olarak
verdiği
hayvanları belli
günlerde
kurban
ederken
O´nun
adını ansınlar. Siz
de bunlardan
yeyin.
Çaresiz
kalmış
yoksulu
da doyurun.
Bilahare
kirlerini
gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve
Beyt el
Atik´i tavaf etsinler.
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= ٰذَ ِل َكişte öyle = َو َم ْنkim
=يُ َع ِظ ْمsaygı gösterirse
ت
ِ = ُح ُر َماyasaklarına ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
=فَ ُه َوo = َخيْرhayırlıdır
ُ=لَهkendisi için َ= ِع ْندyanında
= َربِ ِهRabbinin
ْ َّ= َوأ ُ ِحلsize helal kılınmıştır
ت
=لَ ُك ُمsizin için = ْاْل َ ْن َعا ُمhayvanlar
=إِ َّلdışındaki
يُتْلَ ٰى..= َماoku(nup açıkla)nanlar
علَ ْي ُك ْم
ْ َ=فartık kaçının
َ =size اجت َ ِنبُوا
س
ِ =pis ان
َ الر ْج
ِ َ  ْاْل َ ْوث.. َ= ِمنputlardan
اجتَ ِنبُوا
ْ = َوve kaçının =قَ ْو َلsözden
ُّ =yalan
ور
ِ الز
..

..

..

..

..

..

..

..

..

İşte böyle.
Kim Allah´ın
yasaklarına
saygı gösterirse bu tutum
Rabb´inin
katında
kendisi için
hayırlıdır.
Tek tek sayılarak yasaklananlar
dışındaki
bütün hayvanlar size
helâl kılındı.
Artık o pis
putlardan
ve yalan
sözden kaçınınız.

..

22.
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= ُحنَفَا َءhanifler (birleyenler) olun
ِ= ِ َّّٰللAllah’ı
َ =ortak koşmadan
َ ُم ْش ِركِين,,غي َْر
=بِ ِهO’na = َو َم ْنkim
ِ َّ = ِبAllah’a
=يُ ْش ِر ْكortak koşarsa اّٰلل
=فَ َكأَنَّ َماsanki gibidir =خ ََّرdüşmüş de
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
َ =فَت َ ْخkendisini kapıyor
ُطفُه
َّ =kuş =أ َ ْوveya
الطي ُْر
=ت َ ْه ِويsürüklüyor =بِ ِهonu
الري ُح
ِ =rüzgâr  َم َكان,,=فِيbir yere
س ِحيق
َ =uzak
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= ٰذَ ِل َكişte böyle = َو َم ْنkim
=يُ َع ِظ ْمsaygı gösterirse
ِ َّ =Allah’ın
شعَائِ َر
َ =nişanlarına اّٰلل
=فَإِنَّ َهاşüphesiz bu
..

..

..

..

Allah´ın birliğini onaylayan kimseler olunuz, O´na
ortak koşmayınız.
Kim Allah´a
ortak koşarsa sanki
gökten yere
düşmüş de
kuşlara yem
olmuş ya da
rüzgâr tarafından sürüklenerek
ıssız bir köşeye atılmış
gibi olur.

Bu böyledir.
Kim Allah´ın
emrettiği
ibadet biçimlerine
saygı gösterirse hiç

İşte böyle. Kim
Allah´ın
haram
kıldıklarına saygı
gösterirse; Rabbı
katında
bu, onun
hayrınadır. Size
okunanlardan
başka
büyük
hayvanlar
helal kılınmıştır.
O halde
murdardan, putlardan
kaçının
ve yalan
sözlerden
çekinin.

Allah´a
şirk koşmaksızın,
hanifler
olarak.
Kim Allah´a şirk
koşarsa;
gökten
düşüp de
kuşların
kaptığı
veya rüzgarın
uçuruma
attığı bir
şeye
benzer.

Bu böyledir. Kim,
Allah´ın
nişanelerine saygı
gösterirse; şüp-
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ت َ ْق َوى..= ِم ْنtakvasındandır
ب
ِ = ْالقُلُوkalblerin

kuşkusuz
bu saygı
kalplerdeki
takvadan
kaynaklanır.

=لَ ُك ْمsizin için vardır = ِفي َهاonlarda
= َمنَافِ ُعmenfaatler
أ َ َجل,,= ِإلَ ٰىbir süreye kadar
س ًّمى
َ = ُمbelli =ث ُ َّمsonra
= َم ِحلُّ َهاonların varacakları yer
ق
ِ  ْالبَ ْي,,= ِإلَىEski Ev(Kâbe)dir
ِ  ْال َعتِي,,ت

Kurbanlık
hayvanlar
belirli bir süreye kadar
size yararlı
olur, sonra
varacakları
yer o tarihi
evdir. (Beytullah´tır.)
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,,
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,,

,,

,,
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Biz her
أ ُ َّمة..= َو ِل ُك ِلher ümmet için
ümmete
kurban
ْ
= َجعَلنَاbiz koyduk
kesmeyi,
ibadet olaْ
س ًكا
ن
م
=bir
kurban
ibadeti
َ َ
rak emret= ِل َي ْذ ُك ُرواanmaları için =اس َْمadını tik. Amaç,
Allah´ın inِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ٰى
َ =üzerine
sanlara rızık
olarak sun َرزَ قَ ُه ْم..= َماrızık olarak verilen
duğu hayvanları ke ْاْل َ ْن َع ِام.. َب ِهي َم ِة..= ِم ْنhayvanların
serken
O´nun adını
ُ=فَإ ِ ٰلَ ُهك ْمtanrınız =إِ ٰلَهtanrıdır
anmaktır.
İlahınız tek
َ
احد
ِ = َوbir tek ُ =فَلهyalnız O’na
ilahtır, yal=أ َ ْس ِل ُمواteslim olun = َو َب ِش ِرve müjdele nız O´na
boyun eğiَ= ْال ُم ْخ ِبتِينsamimi insanları
niz. Ey Mu..
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..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

hammed,
alçak gönüllü saygılıları
müjdele.

22.
35

Onlar ki,
َ=الَّذِينonlar ki = ِإذَاzaman
yanlarında
Allah´ın adı
=ذ ُ ِك َرanıldığı ُاّٰلل
َّ =Allah
anıldığında
kalpleri ürْ= َو ِجلَتtitrer =قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
perir, başlarına gelen
َصابِ ِرين
َّ = َوالve sabrederler
belalara
صا َب ُه ْم
َ =başlarına gelene karşı sabَ َ أ,, َما,,علَ ٰى
rederler,
يمي
ِ = َو ْال ُم ِقve kılarlar
namaz kılar
ve kendileِص ََلة
َّ =الnamazı
rine verdirızıkْ
 َرزَ قنَا ُه ْم,,= َو ِم َّماve kendilerine verdiğim ğimiz
ların bir bö,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

iz rızıktan

lümünü Allah yolunda
harcarlar.

,,

َ(=يُ ْن ِفقُونAllah yoluna) harcarlar
,,

22.
36

,,

َ= َو ْالبُ ْدنkurbanlık develeri
= َجعَ ْلنَاهَاyaptık =لَ ُك ْمsizin için
ش َعائِ ِر
َ ..= ِم ْنişaretlerinden
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =لَ ُك ْمsizin için vardır
=فِي َهاonlarda = َخيْرhayır
=فَا ْذ ُك ُرواanın (da boğazlayın)
ِ َّ =Allah’ın
=اس َْمadını اّٰلل
علَ ْي َها
َ =üzerlerine
اف
َّ ص َو
َ =(kurban için) sıra halinde dururl

Büyükbaş
hayvan kurban etmeyi
de Allah´ın
size emrettiği ibadet
biçimlerinden saydık.
Onlar size
çeşitli yararlar sağlarlar. Ön
ayaklarını
bağlayarak
onları boğazlarken
Allah´ın
arken
adını anı..
=düştüğünde (canları çıkınc nız. Yan üstü düşüp öldüklerinde,
a)
=yanları üzerine
etlerinden
=yiyin
=onlardan
hem kendiniz yiyiniz,
=ve yedirin
hem de isteyene ve
=kanaat edip isteyemeyene
istemeyene
yediriniz.
=ve isteyene
Şükredesiniz diye o
=işte böyle
hayvanları
böylece ya=onları boyun eğdirdi
rarınıza
=size
=umulur ki
sunduk.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ْ فَإِذَا َو َج َب
ت
ُجنُوبُ َها
فَ ُكلُوا
ِم ْن َها
ْ َ َوأ
ط ِع ُموا
ْالقَانِ َع
َو ْال ُم ْعتَ َّر
َك ٰذَ ِل َك
س َّخ ْرنَاهَا
َ
لَ ُك ْم
لَعَلَّ ُك ْم
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz
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..

..

..
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..

..

يَنَا َل,,=لَ ْنulaşmaz َاّٰلل
َّ =Allah’a
=لُ ُحو ُم َهاonların etleri
,,

,,

Bu hayvanların ne etleri ve ne de
kanları Allah´a ulaşa-

se (bilsin ki,)
bu (simgeler
gerçek anlamını inananların)
kalpler(in)de
Allah'a karşı
taşıdıkları
sorumluluk
bilincinde
bulmaktadırlar.
Bu (simgeleri
gözetmekte
gösterilen bilinç ve duyarlığın) size
(O'nun tarafından) belirlenmiş bir süreye kadar
yararları olacaktır; sonra
bunda güdülen amacın
ve varılan
sonucun
(tevhid inancını simgeleyen) En Eski
Mescid (olduğunu anlayacaksınız).
Bunun gibi,
(Bize inanan)
her ümmet
için kurban
kesmeyi bir
kulluk eylemi
olarak öngördük ki,
(bu amaçla,)
kendilerine
rızık olarak
sağladığımız
hayvanları
keserken Allah'ın ismini
ansınlar. Ve
(her zaman
akıllarında
tutsunlar ki:)
Sizin tanrınız
Tek bir Tanrı'dır; öyleyse
bütün varlığınızla kendinizi O'na
teslim edin.
Ve sen de
(ey Peygamber,) tüm iyi
yürekli, alçak
gönüllü kimseleri (Allah'ın hoşnutluğuyla) müjdele.
Onlar ki, ne
zaman Allah'tan söz
edilse kalpleri saygı ve
sakınmayla
titrer; (onlar
ki) başlarına
gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs
gererler; salatta devamlı
ve duyarlıdırlar; ve kendilerine verdiğimiz rızıktan
başkalarına
da harcarlar.
Hayvanların
kurban edilmesine gelince, Biz bunu sizin için
Allah tarafından konulmuş simgelerden biri
olarak öngördük ki
bunda sizin
için (nice) yararlar vardır.
Öyleyse artık, (kurban
edilmek üzere) sıraya dizildiklerinde
onların üzerinde Allah'ın
ismini anın;
ve cansız
olarak yere
serildiklerinde onların
etinden kendiniz de yiyin; kendi
nasibiyle yetinip istemeyen kimseyi
de, istemek
zorunda kalan kimseyi
de (onunla)
doyurun. Biz,
işte bu
amaçla onları sizin yararınıza sunuyoruz ki şükredesiniz.
(Fakat unutmayın ki,)
onların ne etleri Allah'a
ulaşır, ne de

İbn Kesir

hesiz ki
bu kalblerin takvasındandır.

Onlarda
belli bir
süreye
kadar sizin için
faydalar
vardır.
Sonra varacakları
yer, Beyt
el Atik ile
son bulur.

Biz; her
ümmet
için kurban kesmeyi
meşru
kıldık ki
Allah´ın
kendilerine rızık
olarak
verdiği
hayvanların üzerine O´nun
adını ansınlar. Sizin tanrınız, bir
tek tanrıdır. O´na
teslim
olun. Sen
mütevazı
olanları
müjdele.

Onlar ki;
Allah
anıldığı
zaman
kalbleri
titrer.
Başlarına
gelenlere
sabr
eder,
namaz kılar ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.
Biz, kurbanlık
develeri
de sizin
için Allah´ın nişanelerinden
kıldık.
Onlarda
sizin için
hayır vardır. Ön
ayakları
bağlı halde keserken üzerlerine Allah´ın
adını
anın. Kesilince
onlardan
yeyin. İsteyene
de, istemeyene
de verin.
Şükredersiniz
diye, onları böylece sizin
emrinize
müsahhar
kıldık.

Onların
ne etleri,
ne de
kanları
Allah´a
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Al- kanları; lakin ulaşır.
 ِد َما ُؤهَا,,= َو َلve kanları = َو ٰلَ ِك ْنfakat caktır.
lah´a ulaşa- O'na ulaşan, Sizden
olan
yalnızca sizin O´na saُ= َينَالُهO’na ulaşır =الت َّ ْق َو ٰىtakvanız cak
şey, sadece O'na karşı
dece takgönlünüz- gösterdiğiniz va ulaşır.
ُ= ِم ْنك ْمsizin = َك ٰذَ ِل َكböyle
deki Allah bilinç ve du- Sizi hidaس َّخ َرهَا
َ =onları boyun eğdirdi =لَ ُك ْمsize saygısıdır, yarlıktır. İşte yete ertakvadır. Bu bu amaçla, dirdiği için
= ِلت ُ َك ِب ُرواanmanız için اّٰلل
َ َّ =Allah’ı şekilde on- onları sizin Allah´ı
ları yararı- yararınıza
tekbir
 َهدَا ُك ْم,, َما,,علَ ٰى
َ =sizi doğru yola iletti diy nıza sunduk sunuyoruz ki, edesiniz
ki, sizi doğ- size ulaşma diye O,
e ش ِر
ِ َ= َوبmüjdele
ru yola ilet- yolunu, yor- bunları
tiği gerek- damını gös- size müْ
َ=ال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları
çesi ile Al- terdiği (her sahhar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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lah´ın yüceliğini dile
getiresiniz.
Ey Muhammed, iyi
ameller işleyenleri
müjdele.
Hiç kuşku=şüphesiz
=Allah
suz Allah
mü´minleri
=savunur
destekler,
savunur; yi..
..
=inananları
ne hiç şüp=şüphesiz
=Allah
hesiz Allah
hiçbir ema.. =sevmez
=hiçbir
netine hıyanet edeni ve
=hain
=inkârcıyı
nankörü
sevmez.
Saldırıya
=izin verildi
uğrayan
,,
=kendileriyle savaşılanlar mü´minlere
savaşma
a
izni veril,,
=onlara zulmedilmeleri yüz miştir. Çünkü onlar
zulme uğünden
=ve şüphesiz
=Allah
ramışlardır.
,,
=onlara yardım etmeğe Hiç kuşkusuz Allah´ın
=kadirdir
onlara yardım etmeye
gücü yeter.
Onlar sırf
=onlar
=çıkarıldılar
«Rabb´imiz
Allah´dır»
..
=yurtlarından
dediler diye
haksız yere
..
=haksız yere
=ancak
yurtlarından
.. =dedikleri için
çıkarıldılar.
Eğer Allah
=Rabbimiz
=Allah’tır
bir kısım insanları di..
=eğer savunması olmasaydı ğer bir bölümü aracı=Allah’ın
=insanların
lığı ile savmasaydı ni=bazılarını
ce manastır, havra ve
=diğer bazılarıyla
içlerinde Allah´ın adı,
=yıkılırdı
çokça anı=manastırlar
lan cami yıkılıp giderdi.
=ve kiliseler
Kim Allah´a
yardım
=ve havralar
ederse bilsin ki Allah
=ve ve mescidler
da mutlaka
kendisine
=anılan
=içlerinde
yardım
edecektir.
=ismi
=Allah’ın
=çok
Hiç şüphe=elbette yardım eder
siz Allah
güçlü ve üs=Allah
tün iradelidir.
..
=kendine yardım edene

türlü rahmet)
için O'nun
yüceliğini
saygıyla
anasınız. Öyleyse, o iyilik
yapanları
müjdele
ki, Allah inananları (bütün kötülüklere karşı) mutlaka koruyacaktır; çünkü,
Allah, hangi
türden olursa
olsun, hainleri ve nankörleri asla
sevmez.
Kendilerine
haksız yere
saldırılan
kimselere
(savaşma)
izni verilmiştir -ve şüphesiz Allah
onlara yardım ulaştıracak güçtedir:

kılmıştır.
İhsân
edenleri
müjdele.

onlar ki, sadece Bizim
Rabbimiz Allah'tır! dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar.
Çünkü, Allah
insanları birbirlerine karşı savunmasız bıraksaydı, şüphesiz
o zaman, içlerinde Allah'ın isminin
çokça anıldığı manastırlar, kiliseler,
havralar ve
mescidler
(çoktan) yıkılıp gitmiş
olurdu. Ve
muhakkak ki
Allah, O'nun
davasına arka çıkanlara
yardım edecektir: çünkü,
Allah (her
şeyi hükmü
altında tutan)
en yüce iktidar Sahibidir.

َ=الَّذِينonları
 َم َّكنَّا ُه ْم,,=إِ ْنiktidara getirirsek
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyer yüzünde
=أَقَا ُمواkılarlar َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآت َ ُواve verirler َ الز َكاة
= َوأ َ َم ُرواve emrederler
وف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرiyiliği
= َو َن َه ْواve vazgeçirmeğe çalışırlar
 ْال ُم ْن َك ِر,,ع ِن
َ =kötülükten
ِ َّ ِ = َوAllah’a aittir ُعاقِبَة
ّٰلل
َ =sonu
ور
ِ = ْاْل ُ ُمbütün işlerin

Onlar ki,
eğer biz
kendilerini
yeryüzünde
egemen kılarsak namazı kılarlar, zekâtı
verirler, iyiliği emrederek kötülükten sakındırırlar. Her
şeyin akıbeti Allah´a
aittir.

= َو ِإ ْنve eğer
ُوك
َ =يُ َك ِذبseni yalanlıyorlarsa
ْ َ= َكذَّبyalanlamıştı
=فَقَ ْدgerçekten ت
=قَ ْبلَ ُه ْمbunlardan önce =قَ ْو ُمkavmi de
=نُوحNuh عاد
َ = َوve ’Ad
ُ= َوثَ ُمودve Semud

Ey Muhammed,
eğer müşrikler seni
yalanlıyorlarsa bil ki,
Nuh´un
soydaşları,
Adoğulları
ve Semudoğulları da
peygamberlerini yalanlamışlardı.

= َوقَ ْو ُمve kavmi de يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim
= َوقَ ْو ُمve kavmi de =لُوطLût

İbrahim´in
soydaşları,
Lût´un soydaşları da
öyle.

(O yardıma
layık olanlar
ki,) kendilerini yeryüzünde egemen
kılsak (dahi)
salata devam
ederler,
arınmak için
verilmesi gerekeni verirler, yapılması
iyi ve doğru
olanı emreder, yanlış ve
kötü olanı
yasaklarlar;
ama yine de,
olup biten
her şeyin sonucu Allah'a
kalmıştır.
İmdi, o (hakkı inkara
şartlanmış
olan) kimseler seni yalanlıyorlarsa,
(ey Muhammed, unutma
ki,) onlardan
çok önce,
Nuh toplumu,
'Ad ve Semud toplumu
da (kendilerine gönderilen elçileri)
yalanlamışlardı;
tıpkı, İbrahim
toplumunun,
Lut toplumunun,

Onlar ki;
haksız
yere ve
sadece:
Rabbımız
Allah´tır
dedikleri
için yurtlarından
çıkarılmışlardır.
Şüphesiz
ki Allah;
insanların
bir kısmını diğerleriyle bertaraf etmeseydi;
manastırlar, kiliseler, havralar ve
içinde Allah´ın adı
çok anılan mescidler yıkılır giderdi. Allah; kendisine
yardım
edenlere
elbette
yardım
eder.
Şüphesiz
ki Allah;
Kavi´dir,
Aziz´dir.
Onlar ki;
eğer kendilerini
yeryüzüne yerleştirirsek;
namaz kılarlar, zekat verirler,
ma´rufu
emreder,
münkerden nehyederler.
Bütün işlerin akıbeti Allah´adır.

ِإ َّن
َّ
َاّٰلل
يُدَافِ ُع
ع ِن الَّذِينَ آ َمنُوا
َ
اّٰلل
ِإ َّن
َ َّ
ُك َّل
َُّل ي ُِحب
خ ََّوان
َكفُور
..

,,

َأُذِن
َِللَّذِينَ يُقَاتَلُون
,,

,,

ُ ِبأَنَّ ُه ْم
ظ ِل ُموا
َوإِ َّن
ص ِر ِه ْم
ْ َعلَ ٰى ن
َ
لَقَدِير
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,,

,,

َّ
َاّٰلل

,,

,,

,,

أ ُ ْخ ِر ُجوا
َالَّذِين
ار ِه ْم
ِ َِم ْن ِدي
ِب َغي ِْر َحق
ِإ َّل
أ َ ْن َيقُولُوا
َربُّنَا
َّ
ُاّٰلل
َولَ ْو َل دَ ْف ُع
ِاّٰلل
اس
َّ
َ َّالن
ض ُه ْم
َ بَ ْع
بِ َب ْعض
ْ لَ ُه ِد َم
ت
ص َو ِام ُع
َ
َو ِبيَع
صلَ َوات
َ َو
ُاجد
ِ س
َ َو َم
يُ ْذ َك ُر
فِي َها
ِ َّ
ا ْس ُم
اّٰلل
يرا
ً َِكث
ص َر َّن
ُ َولَ َي ْن
َّ
ُاّٰلل
ُص ُره
ُ َم ْن يَ ْن
= ِإ َّنkuşkusuz َاّٰلل
َّ =Allah
=لَقَ ِويkuvvetlidir ع ِزيز
َ =galibdir
..
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Muhakkak ki Allah; iman
edenleri
savunur.
Muhakkak ki Allah; hainleri ve
nankörleri
sevmez.
Zulmedildikleri için
savaşanlara izin
verildi. Allah, onlara yardım
etmeye
elbette
Kadir´dir.

Eğer seni
yalanlıyorlarsa;
doğrusu
onlardan
önce Nuh
kavmi, Ad
ve Semud da
yalanlamıştır.

İbrahim´in
kavmi,
Lut´un
kavmi de.

Kelime Meali
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اب
ُ ص َح
ْ َ = َوأve halkı da
َ= َم ْد َينMedyen
ِب
َ = َو ُكذve yalanlanmıştı
س ٰى
َ = ُموMusa da
ُ=فَأ َ ْملَيْتben de bir süre vermiştim
َ= ِل ْل َكا ِف ِرينkâfirlere =ث ُ َّمsonra
=أ َ َخ ْذت ُ ُه ْمonları yakalamıştım
ْف
َ =فَ َكيnasıl َ= َكانoldu
ير
ِ =نَ ِكbenim inkârım

Medyenliler
de öyle.
Musa´yı da
yalanlamışlardı. Ben
bütün bu
kâfirlere önce mühlet
tanıdım,
sonra yakalarına yapıştım. Onlara indirdiğim darbe
nasıldı?

=فَ َكأَيِ ْنniceleri vardır
قَ ْر َية,,= ِم ْنkentlerden
=أ َ ْهلَ ْكنَاهَاhelak ettiğimiz
َ ,,ي
ظا ِل َمة
َ = َو ِهzulmederken
خَا ِو َية,,ي
َ =فَ ِهçökmüştür
علَ ٰى
ُ =tavanları
َ =üstüne ع ُرو ِش َها
= َو ِبئْرve kuyu
َّ = ُم َعkullanılmaz olmuştur
طلَة
صر
ْ َ= َوقve saraylar = َم ِشيدsağlam

Halkı zalim
olan nice
kenti yok ettik. Yapılarının duvarları, yere
inen tavan
yıkıntılarının
üzerine
çökmüştür.
Nice su kuyularını kullanan kalmamış, nice
korunaklı
köşkleri ıssız kalmıştır.
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Müşrikler
يروا
ُ  َي ِس..=أَفَلَ ْمhiç gezmediler mi?
yeryüzünü
gezmiyorlar
َ
ْ
ض
ِ اْل ْر..=فِيyer yüzünde
mı ki, bu
sayede
َ=فَت َ ُكونolsun =لَ ُه ْمonların
kalpleri gör=قُلُوبkalbleri َ= َي ْع ِقلُونdüşünecekleri düklerinden
ibret alabil=بِ َهاonunla =أ َ ْوveyahut
sin ve kusöy=آذَانkulakları َ=يَ ْس َمعُونişitecekleri lakları
lenenleri işitebilecek bir
= ِب َهاonunla =فَإِنَّ َهاzira
duyarlık kazansın.
ت َ ْع َمى..= َلkör olmaz
Çünkü kör
ٰ
َ
olan onların
ْ
َ
ْ
ار
ُ ص
َ =اْل ْبgözler = َول ِكنfakat
gözleri değildir, fakat
=ت َ ْع َمىkör olur ب
ُ = ْالقُلُوkalbler
göğüs boşُور
luklarındaki
ُّ ال..فِي..=الَّتِيgöğüslerdeki
ِ صد
..

..

..

..

..

Medyen halkının (yaptığı
gibi); ayrıca,
Musa da (Firavun ve
yandaşlarınca) yalanlanmıştı.
(Her seferinde) hakkı inkar edenlere
belirli bir süre
için fırsat
verdim, ama
günü gelince
onları kıskıvrak yakaladım ki böylece, Benim
onları hiçe
saymam nasıl olurmuş,
görsünler!
Ve zulüm ve
haksızlıkta
onmaz düzeylere vardıkları için
nice şehirleri
yok ettik, öyle ki, şimdi
hepsinin yerinde yeller
esiyor; çatıları çökmüş,
kuyuları kurumuş, (bir
zamanlar
göğe doğru)
yükselen sarayları (şimdi
yerle bir olmuş)!
Peki, yeryüzünde gezip
dolaşmıyorlar mı ki,
orada olup
biteni kalpleri
kavrasın ve
kulakları işitsin? Ne var
ki, onlarda
kör olan gözler değil; kör
olan, göğüslerdeki kalpler!

Medyen
halkı da.
Musa da
yalanlanmıştır.
Ama Ben;
kafirlere
mühlet
verdim,
sonra da
onları yakaladım.
Benim inkarım nasılmış?

Ve bir de (ey
Muhammed,)
(gelecekse
gelsin diyerek) onlar
azap konusunda sana
meydan okuyorlar: fakat
(bilmelidirler
ki) Allah vaadinden asla
cayacak değildir ve bilin
ki, Rabbinin
ölçüsüyle bir
gün, sizin
hesap ettiğiniz bin yıl gibidir.
Ve onmaz
zulüm ve
haksızlıklara
dalıp gitmiş
nice toplumlara bir süre
için fırsat
vermiştim!
Ama günü
gelince onları
kıskıvrak yakalayıverdim:
çünkü bütün
yolculukların
sonu Banadır!
(Ey Muhammed,) de ki:
Ey insanlar!
Ben, yalnızca, size (Allah tarafından gönderilen) apaçık
bir uyarıcıyım!
Ve (bilin ki,)
imana erişip
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyanları
bağışlanma
ve çok üstün,
çok büyük bir
rızık beklemektedir;
ama mesajlarımıza karşı, onları
amaçlarında
zaafa uğratma niyetiyle,
düşmanca
çabalara girişenlere gelince; harlı
ateşe girecek
olanlar işte
böyleleridir.

Senden
çabucak
azabı getirmeni istiyorlar.
Allah, asla vaadinden
caymaz.
Doğrusu
Rabbının
katında
bir gün;
saydıklarınızdan
bin yıl gibidir.

..
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kalpleri kördür, duyarsızdır.
Onlar sen=senden çabucak istiyorl
den azabımın bir an
=azabı
önce gerçekleşme,,
=caymaz
=Allah
sini istiyorlar. Oysa
=sözünden
=şüphesiz
Allah sö=bir gün
=yanında
zünden
caymaz ve
=Rabbinin
Rabb´inin
katındaki bir
,,
=bin yıl gibidir
gün, sizin
saydıkları,,
=sizin saydıklarınızdan
nızdan bin
yıl gibidir.

َو َي ْست َ ْع ِجلُون ََك
ar ب
ِ بِ ْالعَذَا
ف
َّ
ُاّٰلل
َ َولَ ْن ي ُْخ ِل
َو ِإ َّن
َُو ْعدَه
يَ ْو ًما
َِع ْند
َربِ َك
سنَة
ِ َكأ َ ْل
َ ف
َِم َّما تَعُدُّون
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Halkı zalim
= َو َكأَيِ ْنniceleri var ki
olan nice
kente önce
قَ ْريَة..= ِم ْنkentlerden
mühlet taُ=أ َ ْملَيْتbiraz süre vermişimdir =لَ َهاona nıdım, sonra yakasına
ُ
َ ..ي
ظا ِل َمة
ه
و
=zulmederken
م
ث
=sonra
yapıştım.
ِ
َّ
َ
َ
Sonunda
=أ َ َخ ْذت ُ َهاonu yakalamışımdır
bana dönülecektir.
ي
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş
َّ َ= َو ِإلancak banadır ير
..

..

..

..

..

..
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=قُ ْلde ki أَيُّ َها,,=يَاey
اس
ُ َّ=النinsanlar = ِإنَّ َماşüphesiz
=أَنَاben =لَ ُك ْمsizin için
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُمبِينapaçık

De ki; «Ey
insanlar,
ben sizin
için sadece
açık sözlü
bir uyarıcıyım.»

آ َمنُوا.. َ=فَالَّذِينinananlar için
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar için
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =لَ ُه ْمvardır
= َم ْغ ِف َرةmağfiret = َو ِر ْزقve rızık
= َك ِريمbol

İman edip
iyi ameller
işleyenler
için bağışlanma ve
onurlu rızık
vardır.

س َع ْوا
َ ,, َ= َوالَّذِينçalışanlara gelince
آ َياتِنَا,,=فِيayetlerimizi
َاج ِزين
ِ = ُم َعetkisiz bırakmak için
=أُو ٰلَئِ َكonlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أashabıdır
= ْال َج ِح ِيمcehennem

Ayetlerimizi
gözden düşürüp etkisiz bırakmak için
birbirleri ile
kıyasıya yarışanlar ise
cehennemliktirler.

,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

Nice kasabaları
zulüm
ederken
helak ettik. Şimdi
onların
altları üstlerine
gelmiş
ıpıssız
durmaktadır, kuyuları körelmiş,
sarayları
yıkılmıştır.
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki;
orada
olanları
akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. Ne
var ki
yalnız
gözler kör
olmaz,
göğüslerde olan
kalbler de
körelir.

Nice kasabalar
var ki; zalim oldukları halde
onlara
mühlet
vermiştim. Sonunda
onları yakalayıverdim.
Dönüş
yalnız
Banadır.
De ki: Ey
insanlar;
ben sizin
için ancak
apaçık bir
uyarıcıyım.

İman edip
salih
amel işleyenler
için mağfiret ve
cömertçe
verilmiş
rızık vardır.
Ayetlerimizi tartışarak
bozmaya
uğraşanlar ise; işte onlar,
cehennem ashabıdır.

Kelime Meali
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س ْلنَا
َ أ َ ْر..= َو َماgöndermemiştik
قَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önce
سول
ُ  َر..= ِم ْنhiçbir resul
نَ ِبي..= َو َلve nebi = ِإ َّلolmayan
= ِإذَاzaman =ت َ َمنَّ ٰىtemenni ettiği
(=أ َ ْلقَىbir düşünce) atmış
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
أ ُ ْمنِيَّتِ ِه..=فِيonun temennisine
س ُخ
َّ =Allah
َ =فَ َي ْنfakat siler ُاّٰلل
َ ش ْي
َّ =الşeytanın
ُ ط
ي ُْل ِقي..= َماattığını ان
=ث ُ َّمsonra =ي ُْح ِك ُمsağlamlaştırır
َّ =Allah =آ َياتِ ِهkendi ayetlerini
ُاّٰلل
َّ = َوAllah ع ِليم
َ =‘alim(bilen)dir
ُاّٰلل
= َح ِكيمhakimdir (sağlamlaştıran)
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Senden önce gönderdiğimiz bütün resuller
ve nebiler
bir şey dilediklerinde
şeytan bu
dileklerini
mutlaka birtakım beşeri
arzular karıştırdı. Fakat Allah,
şeytanın körüklediği bu
arzuları her
defasında
gidererek
arkasından
ayetlerini
pekiştirdi.
Allah her
şeyi bilir ve
her yaptığı
yerindedir.

şey= ِليَ ْج َع َلyapmak için ي ُْل ِقي,,= َماattığını Amaç
tanın körükَ ش ْي
َّ =الşeytanın ً= ِفتْنَةbir imtihan lediği bu arُ ط
ان
zular vesiَّ
ُ
ُ
قلوبِ ِه ْم,,فِي,, َ= ِللذِينkalblerinde olanlara lesi ile kalpleri hasta
= َم َرضhastalık
olanları ve
katı yürekli= َو ْالقَا ِس َي ِةve katılaşanlar
leri sınavdan geçir=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri = َوإِ َّنşüphesiz
mektir. Hiç
َّ =zalimler =لَ ِفيiçindedirler kuşkusuz
َالظا ِل ِمين
zalimler
gerçeğe
= ِشقَاقbir ayrılık =بَ ِعيدuzak
son derece
,,

,,

,,

,,

,,

,,

uzak düşen
bir ayrılığa
saplanmışlardır.
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= َو ِل َي ْعلَ َمve bilsinler diye
أُوتُوا.. َ=الَّذِينkendilerine verilenler
= ْال ِع ْل َمilim ُ=أَنَّهonun (Kur’an’ın)
= ْال َح ُّقbir hak (gerçek) olduğunu
 َر ِب َك..= ِم ْنRabbinden
=فَيُؤْ ِمنُواve inansınlar diye = ِب ِهona
ت
َ =فَت ُ ْخ ِبböylece saygı duysun ُ=لَهona
=قُلُوبُ ُه ْمkalbleri = َو ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =لَ َها ِدmutlaka iletir
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları
ص َراط
ِ ..= ِإلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Diğer bir
amaç, kendilerine bilgi
verilenlerin,
Kur´anın
Rabb´inin
gönderdiği
bir gerçek
olduğunu
anlayarak
ona inanmaları, ona
karşı yürekten saygı
duymalarıdır. Hiç
kuşkusuz
Allah,
mü´minleri
doğru yola
iletir.

 َيزَ ا ُل,,= َو َلbitmez
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
 ِم ْريَة,,=فِيkuşku içinde olmaları
ُ= ِم ْنهo(Kur’a)ndan = َحت َّ ٰىkadar
=تَأ ْ ِت َي ُه ُمkendilerine gelinceye
ُ عة
َّ =الo saat ً=بَ ْغتَةansızın
َ سا
=أ َ ْوyahut
= َيأ ْ ِت َي ُه ْمkendilerine gelinceye kadar
اب
ُ َ عذ
َ =azabı =يَ ْومgünün
ع ِقيم
َ =kısır (hayırsız)

Kâfirler ise
ansızın kıyamet günü
ile karşı
karşıya kalıncaya ya
da «ertesi
olmayan» o
son günün
azabına uğrayıncaya
kadar
Kur´an hakkında sürekli kuşku
beslerler.

ُ= ْال ُم ْلكmülk =يَ ْو َمئِذo gün
ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır =يَ ْح ُك ُمhükmeder
= َب ْينَ ُه ْمonların aralarında
آ َمنُوا.. َ=فَالَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
ت
ِ  َجنَّا..= ِفيcennetlerindedirler
=النَّ ِع ِيمnimet

O gün kesin
egemenlik
Allah´ın tekelindedir.
Onlar hakkında hükmünü verir.
İman edip
iyi ameller
işleyenler
nimet cennetlerine girerler.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..

İbn Kesir

Bununla birlikte, senden
önce her ne
zaman bir elçi ya da haberci göndersek ve bu
(elçi ya da
haberci) ne
zaman (uyarılarına olumlu tepkiler
almayı) umut
etse, Şeytan
mutlaka
o'nun güttüğü nihai
amaca gölge
düşürmeye
kalkışmıştır;
ama Allah
Şeytan'ın
düşürmeye
çalıştığı gölgeyi giderir
ve mesajlarını kendi içlerinde açık ve
anlaşılır kılar
ve birbirleriyle açıklar;
çünkü Allah
doğru hüküm
ve hikmetle
edip eyleyen,
mutlak ve sınırsız bilgi
Sahibidir.
(Yine de, Allah'ın bu tür
şüphelere
fırsat vermesi,) Şeytan'ın
(peygamberlerin niyeti
konusunda
gönüllere)
düşürmeye
çalıştığı gölgeyi kalplerinde bir eğrilik, bir hastalık bulunan,
kalpleri katılaşmış olan
kimseler için
bir sınama
aracı kılmasındandır;
çünkü, (bu
tür şüphelere
kapılarak
kendilerine)
yazık eden
kimseler,
doğrusu, çok
derin bir yanılgı içindedir.
Ve (yine, Allah'ın Şeytan'ın bu çabalarını boşa
çıkarması,)
doğru bilgiden nasibi
olanların bu
ilahi mesajın
senin Rabbinden ulaşan katıksız
gerçek olduğunu kavramaları, O'na
inanmaları
ve bütün
kalpleriyle
O'na bağlanıp boyun
eğmeleri
içindir. Çünkü gerçekten
de, Allah
imana erişenleri dosdoğru bir yola yöneltir.
Hakkı inkara
şartlanmış
olanlar ise,
Son Saat
kendilerini
apansız yakalayıncaya
ve bütün
ümitlerin boş
olduğu o
Gün'ün azabı
başlarına çökünceye kadar O'nun
hakkında kapıldıkları
şüpheden
sıyrılmayacaklardır.

Senden
önce
gönderdiğimiz hiç
bir Rasul
ve hiç bir
Nebi yoktur ki; bir
şeyi arzuladığı
zaman
şeytan
onun arzusuna
vesvese
karıştırmamış
olsun. Allah; şeytanın karıştırdığını giderir.
Sonra Allah; kendi
ayetlerini
yerleştirir.
Ve Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.

O Gün, tüm
egemenlik
(herkesin görebileceği biçimde) yalnızca Allah'ın
elinde olacaktır. O,
(bütün insanları) yargılayacak (ve)
aralarında(ki
farkı ortaya
koyacaktır):
buna göre,
imana erişip
de dürüst ve
erdemli işler
yapan kimse-

O gün;
mülk Allah´ındır.
Onların
arasında
hükmeder. İman
edip salih
ameller
işleyenler; Naim
cennetlerindedirler.

Şeytanın
karıştırdığı, kalblerinde hastalık bulunan ve
kalbleri
kaskatı
olan kimseleri sınamay
vesile
kılmak
içindir.
Zalimler,
şüpjesiz
derin bir
ayrılık
içindedirler.

Bir de bu,
kendilerine ilim
verilenlerin onun,
Rabbından gelme bir
gerçek
olduğunu
bilip
inanmaları ve gönüllerini
ona bağlamaları
içindir.
Muhakkak ki Allah; iman
edenleri
dosdoğru
yola iletir.

Küfredenler; kendilerine o
saat ansızın gelinceye
veya gecesi olmayan
günün
azabı çatana kadar ondan yana
devamlı
bir şüphe
içinde kalırlar.
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Kâfir olup
 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينinkâr edenler
ayetlerimizi
yalanlayanَّ
َ
= َوكذبُواve yalanlayanlar
ları ise onur
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi =فَأُو ٰلَئِ َكişte onlara kırıcı bir
azap bekliyor.
=لَ ُه ْمvardır عذَاب
=bir
azab
َ
= ُم ِهينalçaltan
,,

,,

,,

,,

,,
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Allah yolunهَا َج ُروا.. َ= َوالَّذِينhicret edenler
da yurtlarından göِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
çettikten
=ث ُ َّمsonra =قُتِلُواöldürülenler =أ َ ْوveya sonra öldürülenlere ya
da ölenlere
= َماتُواölenler
gelince Al=لَ َي ْر ُزقَنَّ ُه ُمonları rızıklandıracaktır
lah onlara
rızıkların en
َّ =Allah = ِر ْزقًاbir rızıkla
ُاّٰلل
güzelini sunacaktır.
سنًا
َ = َحen güzel = َو ِإ َّنdoğrusu
Hiç kuşkuAllah rıاّٰلل
َ َّ =Allah =لَ ُه َوo = َخي ُْرen hayırlısıdır suz
zık sunanların en hayırَالر ِازقِين
َّ =rızık verenlerin
lısıdır.
..

..

..

..

..

..

..
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=لَيُد ِْخلَنَّ ُه ْمonları sokacaktır
= ُم ْدخ ًََلbir yere
ُض ْونَه
َ = َي ْرrazı olacakları
= َوإِ َّنdoğrusu اّٰلل
َ َّ =Allah
=لَعَ ِليمbilendir = َح ِليمhalimdir
,,

O, onları
kesinlikle
hoşnut olacakları bir
yere yerleştirecektir.
Hiç kuşkusuz Allah
her şeyi bilir
ve yumuşak
tutumludur.

,,

,,

,,
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Bu böyledir.
= ٰذَ ِل َكişte böyle = َو َم ْنkim
Kim kendihaksızlık
ْ
ب
َ َعاق
َ =ceza verir de = ِب ِمث ِلdengiyle ne
yapanlara
gördüğü
ب
ُ ..= َماyapılan cezanın
َ عو ِق
haksızlık
kadar karşı=بِ ِهkendisine =ث ُ َّمsonra
lık verdikten
ي
َ =kendisine sonra saldıَ =بُ ِغtekrar saldırılırsa علَ ْي ِه
rıya uğrarُص َرنَّه
ُ =لَ َي ْنelbette ona yardım eder
sa, Allah
kendisine
َّ =Allah =إِ َّنşüphesiz اّٰلل
ُاّٰلل
َ َّ =Allah kesinlikle
َ =bağışlayandır yardım
=لَ َعفُوaffedendir غفُور
eder. Hiç
..

..

..

..

..

..

..

..

..

şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir.
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= ٰذَ ِل َكişte böyle =بِأ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =يُو ِل ُجsokar =اللَّ ْي َلgeceyi
= ِفيiçine ار
ِ =النَّ َهgündüzün
= َويُو ِل ُجve sokar ار
َ =النَّ َهgündüzü
=فِيiçine =اللَّ ْي ِلgecenin
= َوأ َ َّنdoğrusu اّٰلل
َ َّ =Allah
س ِميع
ِ َ=بgörendir
َ =işitendir صير
,,

,,

,,

22.
62

= ٰذَ ِل َكişte böyle =بِأ َ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah  ْال َح ُّق..= ُه َوHak’tır
= َوأ َ َّنve gerçekten
َيَ ْدعُون..= َماyalvardıkları
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
اط ُل
ِ  ْال َب..= ُه َوbatıldır
= َوأ َ َّنve gerçek şu ki اّٰلل
َ َّ =Allah
= ُه َوO ي
ُّ = ْالعَ ِلçok yücedir
ير
ُ = ْال َك ِبçok büyüktür
..

..

..

..

..

..

Bu böyledir.
Allah geceyi
gündüze
dönüştürür,
gündüzü de
geceye dönüştürür.
Hiç şüphesiz Allah her
şeyi işitir ve
her şeyi görür.

Bu böyledir.
Allah gerçektir ve onların Allah
dışındaki
imdada çağırdıkları
düzmece
ilahlar asılsızdır. Allah
yüce ve
uludur.

..

..

..
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ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi =أ َ َّنkesinlikle
اّٰلل
َ َّ =Allah =أ َ ْنزَ َلindirir
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
صبِ ُح
ْ ُ =فَتböylece olur ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
ً ض َّرة
َ = ُم ْخyemyeşil = ِإ َّنdoğrusu
اّٰلل
َ َّ =Allah =لَ ِطيفlatiftir
= َخ ِبيرhabirdir

Allah´ın
gökten su
indirdiğini
ve bu sayede yeryüzünün yemyeşil olduğunu
görmüyor
musun? Hiç
kuşkusuz
Allah latiftir
ve her şeyden haberdardır.

ُ=لَهhep O’nundur = َماne varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماve ne varsa ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde
= َو ِإ َّنve ancak اّٰلل
َ َّ =Allah
=لَ ُه َوişte O’dur ي
ُّ ِ= ْالغَنzengin olan

Göklerde ve
yerde bulunan tüm
varlıklar
O´nundur.
Hiç kuşkusuz Allah
zengindir ve
övgüye layıktır..

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..

..

..
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ler kendilerini
nimetlerle
dolu hasbahçelerde bulacaklar;
ama hakkı
inkara, mesajlarımızı
yalanlamaya
kalkışanlara
gelince, işte
böylelerini
alçaltıcı bir
azap bekliyor
olacaktır.
Öte yandan,
zulüm diyarını terk eden
(ve) Allah yolunda (kavgaya girişip)
ölen ya da
öldürülen
kimselere
gelince: muhakkak ki, Allah onları
(öte dünyada) güzel bir
rızıkla rızıklandıracaktır;
çünkü, rızık
verenlerin en
iyisi, şüphesiz Allah'tır;
(ve dolayısıyla,) onları,
mutlaka, son
derece hoşnut kalacakları bir (varoluş) konumuna eriştirecektir; çünkü Allah,
mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir, halimdir.
Bu şu demektir: Kim
ki kendisine
yapılan saldırıya denk bir
tepkiyle karşılık verdiği
halde (yeniden) acımasızca kendisine saldırılırsa, Allah
böyle birine
mutlaka arka
çıkacaktır;
çünkü, Allah
çok bağışlayan ve böylece kullarını
günahtan
arındıran
gerçek bağışlayıcıdır.
Bu böyledir,
çünkü Allah
(öylesine sınırsız kudret
Sahibidir ki,)
gündüzü kısaltarak geceyi uzatan,
geceyi kısaltarak gündüzü uzatan
O'dur; çünkü
Allah olup biten her şeyi
görücü, işiticidir.
Bu böyledir,
çünkü nihai
gerçek, şüphesiz, Allah'tır; apaçık
sahte ve
düzmece
olan ise, onların O'ndan
başka yalvarıp yakardıkları varlıklardır; ve çünkü
Allah ulular
ulusu, yüceler yücesidir!
Görmüyor
musun, gökten su indiren Allah'tır;
ki onunla
yeryüzü yeşeriyor?
Doğrusu, Allah her şeyden haberdar
olan, (bilgi ve
gözetimiyle)
her şeye nüfuz eden
ama kendisine asla nüfuz
edilemeyen
aşkın Varlık'tır.
Göklerde ve
yerde var
olan her şey
O'na aittir; ve
Allah'tır, Yalnız O'dur,
bütün övgülere layık ve
kendine yeterli olan.

İbn Kesir

Küfredip
ayetlerimizi yalan
sayanlar
ise; işte
onlar için
horlayıcı
bir azab
vardır.
Onlar ki;
Allah yolunda hicret edip
de sonra
ölür veya
öldürülürler; Allah
onlara elbette güzel bir rızık verecektir.
Şüphesiz
ki Allah;
rızık verenlerin
en hayırlısıdır.
Andolsun
ki; onları
hoşnud
olacakları
bir yere
koyacaktır. Muhakkak ki
Allah;
Alim´dir,
Halim´dir.

İşte böyle. Kim,
kendisine
yapılan
haksızlığa benzeriyle mukabele
eder de
sonra yine kendisine saldırılırsa;
andolsun
ki Allah;
ona yardım edecektir.
Şüphesiz
ki Allah;
Afüvv´dür
, Gafur´dur.
İşte böyle. Allah;
geceyi
gündüze
katar,
gündüzü
de geceye katar.
Muhakkak ki Allah; Semi´dir,
Basir´dir.

İşte böyle. Çünkü
Allah;
hakkın ta
kendisidir. O´nu
bırakıp da
taptıkları
şeyler de
doğrudan
doğruya
batıldır.
Muhakkak ki Allah;
Aliyy´dir,
Kebir´dir.
Görmedin
mi; Allah,
gökten su
indirdi de
böylece
yeryüzü
yemyeşil
olmaktadır. Ve
gerçekten
Allah; Latif´dir, HaHamid´dir.

Göklerde
ve yerde
olanlar
O´nundur
. Muhakkak ki O;
Gani´dir,
Hamid´dir.
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İbn Kesir

ُ= ْال َح ِميدövülmeğe layık olan
..
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ت َ َرأَنَّأ َ َّن,,=أَلَ ْمgörmedin mi? اّٰلل
َ َّ =Allah
س َّخ َر
َ =buyruğunuza verdi =لَ ُك ْمsizin
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,فِي,,= َماyerdekileri
= َو ْالفُ ْل َكve gemileri
=ت َ ْج ِريakıp giden
 ْالبَ ْح ِر,,=فِيdenizde =بِأ َ ْم ِر ِهemriyle
ُ= َوي ُْم ِسكtutuyor س َما َء
َّ =الgöğü
تَقَ َع,,=أ َ ْنdüşmesin diye علَى
َ =üstüne
ض
ِ = ْاْل َ ْرyerin =إِ َّلdışında
=بِإ ِ ْذنِ ِهO’nun izni =إِ َّنçünkü
اّٰلل
ِ َّ= ِبالنinsanlara
َ َّ =Allah اس
=لَ َر ُءوفçok şefkatli
= َر ِحيمçok merhametlidir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

22.
66

Görmüyor
musun ki,
Allah yeryüzündeki tüm
varlıkları ve
emri uyarınca denizde yüzen
gemileri yararınıza
sundu. O
yeryüzüne
düşmesin
diye göğü
askıda tutuyor. O ancak O´nun
izni ile yere
düşer. Hiç
şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatli ve
merhametlidir.

Sizi yara= َو ُه َوO’dur
tan, sonra
ve
أ َ ْح َيا ُك ْم..=الَّذِيsizi dirilten =ث ُ َّمsonra öldüren
sonra tekrar
diriltecek
=ي ُِميت ُ ُك ْمsizi öldüren =ث ُ َّمsonra
olan O´dur.
=ي ُْحيِي ُك ْمyine sizi dirilten = ِإ َّنgerçekten Hiç kuşkusuz insan
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan =لَ َكفُورçok nankördür pek nan..

..

..

..

..

..

kördür.
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= َوإِ ْنeğer
وك
َ ُ= َجادَلseninle mücadele ederlerse
=فَقُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı

Eğer onlar
seninle tartışmaya girerlerse de
ki; «Allah,
yaptıklarınızı çok iyi bilir.»

َّ =Allah =يَ ْح ُك ُمhükmedecektir
ُاّٰلل
=بَ ْينَ ُك ْمaranızda =يَ ْو َمgünü
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet =فِي َماhususlarda
َت َ ْخت َ ِلفُون,,فِي ِه,,= ُك ْنت ُ ْمayrılığa düştüğünü

Allah, kıyamet günü
görüş ayrılığına düştüğünüz konulara ilişkin hükmünü verecektir.

(Çünkü) üzerinde ayrılığa
düşegeldiğiniz tüm konularda Kıyamet Günü
aranızda hüküm verecek
olan Allah'tır.

ت َ ْع َل ْم..=أَلَ ْمbilmez misin? =أ َ َّنkuşkusuz
اّٰلل
َ َّ =Allah =يَ ْعلَ ُمbilir = َماne varsa
اء
َّ ال..=فِيgökte
ِ س َم
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ِإ َّنkuşkusuz
= ٰذَ ِل َكbunların hepsi
 ِكتَاب..=فِيbir Kitaptadır = ِإ َّنşüphesiz
= ٰذَ ِل َكbu ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a
= َي ِسيرkolaydır

Allah´ın
gökte ve
yerde bulunan her şeyi
bildiğini bilmiyor musun? Bunların hepsi
(O´nun katındaki) bir
kitapta kayıtlıdır. Bu,
Allah için
kolay bir iştir.

َ= َو َي ْعبُدُونtapıyorlar
ُون
َّ =Allah’tan
ِ د,,= ِم ْنayrı olarak ِاّٰلل
يُن َِز ْل,,لَ ْم,,= َماindirmemiştir = ِب ِهonlara
َ س ْل
طانًا
ُ =hiçbir kudret
ْس
َ لَي,,= َو َماve yoktur =لَ ُه ْمkendilerinin
= ِب ِهonun hakkında = ِع ْلمbir bilgileri
َّ = ِلo zalimlerin
= َو َماve yoktur َلظا ِل ِمين
َصير
ِ ن,,= ِم ْنyardımcısı

Müşrikler,
Allah´ı bir
yana bırakarak haklarında hiçbir
destekleyici
delil indirilmemiş ve
mahiyetlerine ilişkin
hiçbir şey
bilmedikleri
sözde ilahlara tapıyorlar. Zalimler
hiçbir destekçi bulamazlar.

Allah'ın göklerde ve yerde olup biten
her şeyi, bütün içeriğiyle
bildiğini bilmiyor musun? Bütün
bunlar (Allah'ın koyduğu) evrensel
yasalar dizgesinde kayıtlıdır; (dolayısıyla,) bütün bunlar(ı
bilmek), gerçekten Allah
için çok kolaydır.
Yine de, (yeri
gelince O'na
inandıklarını
söyleyen)
kimseler, Allah'ı bırakıp,
O'nun haklarında hiçbir
delil indirmediği ve gerçekte kendilerinin de
haklarında
pek bir şey
bilemeyecekleri başka
varlıklara,
başka güçlere kulluk edip
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İhtilafa
düştüğünüz şeylerde Allah; kıyamet
günü
aranızda
hükmedecektir.
Bilmez
misin ki
Allah;
gökte ve
yerde
olanı bilir.
Hiç şüphesiz
bunlar, bir
Kitab´dadır.
Doğrusu
bunlar,
Allah için
pek kolaydır.

Biz her
ümmet için
uygulayacakları ayrı
ibadet biçimleri belirledik. O
halde müşrikler bu konuda seninle kesinlikle
tartışmamalıdırlar. Sen
insanları
Rabb´ine
çağır. Hiç
kuşkusuz
sen doğru
yoldasın.

,,
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Görmedin
mi; Allah,
yerde
olanları
ve emriyle denizde akıp
giden
gemileri
buyruğunuz altına
vermiştir.
İzni olmadıkça,
göğü yerin üstüne
düşmemesi için
O tutar.
Doğrusu
Allah; insanlara
karşı
Rauf´dur,
Rahim´dir.

= ِل ُك ِلher =أ ُ َّمةümmete
= َج َع ْلنَاbiz belirledik
س ًكا
َ = َم ْنibadet şekli
ُنَا ِس ُكوه,,= ُه ْمuydukları
عنَّ َك
ُ َاز
ِ يُن,,=فَ ََلseninle asla çekişmesinl
ْ ,,= ِفيbu işte ع
er اْل َ ْم ِر
ُ = َوا ْدçağır
 َربِ َك,,=إِلَ ٰىRabbine
= ِإنَّ َكkuşkusuz sen =لَ َعلَ ٰىüzerindesin
= ُهدًىbir yol = ُم ْست َ ِقيمdoğru
,,

,,
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Yeryüzünde
var olan her
şeyi ve koyduğu (fiziki)
yasalara
uyarak denizde seyreden gemileri
size boyun
eğdirenin Allah olduğunu
görmüyor
musun? Ve
gök cisimlerini, kendi izni olmadıkça
yeryüzüne
düşmemeleri
için, yerlerinde, yörüngelerinde tutan(ın O olduğunu görmüyor musun?) Gerçekten de Allah insanlara
karşı çok
acıyıp esirgeyen, çok
şefkat gösterendir.
Nitekim, size
hayat veren,
sonra sizi öldüren ve en
sonunda sizi
yeniden hayata döndürecek olan
O'dur; (bütün
bu gerçeklere rağmen,
yine de) insan, gerçekten, çok nankördür.
Biz her ümmete, kulluklarını göstermeleri için
(ayrı) bir ibadet tarzı tayin ettik. Bunun içindir ki,
(ey inanan
kişi, seninkinden başka
yollar tutan)
kimseler bu
konuda seni
tartışmaya
sürüklemesinler; sen
yalnızca (onların hepsini)
Rabbine çağır: çünkü,
sen gerçekten dosdoğru
bir yol üzerindesin.
Ama eğer
seninle tartışmaya (çalışırlarsa, onlara sadece)
de ki: yapıp
ettiklerinizi
en iyi bilen
Allah'tır.
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O´dur; sizi dirilten,
sonra öldürecek,
sonra yine diriltecek olan.
Gerçekten insan;
çok nankördür.

Her ümmete; yerine getirmeleri
gerekli
ibadetler
koyduk.
Öyle ise
işte seninle çekişmesinler, Rabbına davet et.
Şüphesiz
ki sen;
dosdoğru
bir hidayet üzeresin.

Seninle
tartışırlarsa de ki:
Allah,
yapmakta
olduğunuzu en
iyi bilendir.

Onlar; Allah´ı bırakır da Allah´ın
haklarında hiç bir
delil indirmediği
ve kendilerinde de
bilgi bulunmayan
şeylere
taparlar.
Zalimlerin
hiç bir
yardımcısı yoktur.

Kelime Meali
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= َو ِإذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine =آ َياتُنَاayetlerimiz
=بَ ِينَاتapaçık ف
ُ =ت َ ْع ِرanlarsın
 ُو ُجو ِه..=فِيyüzlerinde
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينkâfirlerin
= ْال ُم ْن َك َرhoşnutsuzluk
َ=يَ َكاد ُونneredeyse
ُ =يَ ْسüzerine saldıracaklar
َطون
َ َيتْلُون.. َ= ِبالَّذِينokuyanların
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine =آيَاتِنَاayetlerimizi
=قُ ْلde ki
=أَفَأُن َِبئ ُ ُك ْمsize haber vereyim mi?
= ِبشَرdaha kötü bir şey
 ٰذَ ِل ُك ُم..= ِم ْنbundan ار
ُ َّ=النateş!
عدَهَا
َّ =Allah
َ = َوonu vadetmiştir ُاّٰلل
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينkâfirlere
س
ُ ص
ِ = ْال َمsondur
َ ْ= َو ِبئne kötü ير
..
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Kâfirlere
açık anlamlı
ayetlerimiz
okunduğunda içlerinde kabaran öfkeyi
ve nefreti
yüzlerinden
okuyabilirsin. Neredeyse ayetlerimizi
okuyanların
üzerlerine
çullanacak
gibi olurlar.
Onlara de
ki; «Size bu
öfkenizden
daha kötüsünü haber
vereyim
mi?: Cehennem
ateşi! Allah
onu kâfirler
için hazırladığını bildirmiştir. Ne
kötü bir akıbettir o!»

أَيُّ َها,,=يَاey اس
ُ َّ=النinsanlar
ب
ُ =size verildi = َمثَلbir temsil
َ ض ِر
ُلَه,,=فَا ْست َ ِمعُواonu dinleyin
= ِإ َّنşüphesiz
َت َ ْدعُون,, َ=الَّذِينyalvardıklarınız
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
 َي ْخلُقُوا,,=لَ ْنyaratamazlar
=ذُبَابًاbir sinek dahi = َولَ ِوşayet
اجت َ َمعُوا
ْ =bir araya toplansalar
ُ=لَهonların hepsi = َو ِإ ْنve eğer
= َي ْسلُ ْب ُه ُمonlardan kapsa
اب
َ =bir şey
ُ َ=الذُّبsinek ش ْيئًا
ُيَ ْست َ ْن ِقذُوه,,= َلbunu kurtaramazlar
ُ= ِم ْنهondan ف
َ =aciz
َ ُضع
َّ =isteyen de
ب
ُ الطا ِل
ْ = َو ْال َمistenen de
وب
ُ ُ طل
,,

Ey insanlar,
size bir örnek verildi,
şimdi onu
dinleyiniz:
Allah´ı bir
yana bırakarak yalvardığınız
sözde ilahlar var ya,
onların
hepsi biraraya gelseler bir sinek
bile yaratamazlar. Buna karşılık
eğer sinek
onların vücudundan
son derece
küçük bir
parça kapıp
götürse
onu, onun
ağzından
geri alamazlar.
Demek ki
kovalayan
da aciz, kovalanan da!
Onlar Al.. =takdir edemediler
lah´ın ululuğunu gerek=Allah’ı
=hakkıyla
tiği gibi kav=kadrini
=şüphesiz
=Allah rayamamışlardır. Hiç
=kuvvetlidir
=üstündür
kuşkusuz
Allah güçlüdür ve üstün iradelidir.
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َما قَدَ ُروا
اّٰلل
َح َّق
َ َّ
قَد ِْر ِه
إِ َّن
اّٰلل
َ َّ
لَقَ ِوي
ع ِزيز
َ

22.
74

..

22.
75

,,

..

َ ص
َّ =Allah ط ِفي
ْ = َيseçer
ُاّٰلل
 ْال َم ََلئِ َك ِة,, َ= ِمنmeleklerden
س ًَل
ُ = ُرelçiler
اس
ِ َّالن,, َ= َو ِمنve insanlardan
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
س ِميع
ِ َ=بgörendir
َ =işitendir صير

Allah, meleklerden de
elçiler seçer, insanlardan da.
Hiç kuşkusuz Allah
her şeyi işitir, her şeyi
görür.

=يَ ْعلَ ُمbilir = َماolanı
أ َ ْيدِي ِه ْم.. َ=بَيْنonların önlerinde
= َو َماve olanı =خ َْلفَ ُه ْمarkalarında
ِاّٰلل
َّ ..= َو ِإلَىAllah’a =ت ُ ْر َج ُعdöndürülür
ور
ُ = ْاْل ُ ُمbütün işler

O, onların
önlerindekileri (geleceklerini) de
bilir, arkada
bıraktıklarını (geçmişlerini) de.
Olup biten
her şeyin
son mercii
O´dur.

أَيُّ َها,,= َياey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ار َكعُوا
ْ =rükû’ edin
= َوا ْس ُجد ُواve secde edin
= َوا ْعبُدُواve ibadet edin
= َربَّ ُك ْمRabbinize = َوا ْفعَلُواve işleyin
= ْال َخي َْرhayır =لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونkurtuluşa erersiniz

Ey insanlar,
ruküa varınız, secde
ediniz,
Rabb´inize
kulluk ediniz
ve iyi işler
yapınız ki,
kurtuluşa ve
mutlu sona
eresiniz.
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duruyorlar;
(Hesap Günü'nde, işte
bu) zalimler
kendilerine
asla yardımcı
bulamayacaklardır.
Kendilerine
apaçık mesajlarımız
okunduğu
zaman, hakkı
inkara şartlanmış olanların yüzündeki inkarcı
tavrı hemen
fark edebilirsin; kendilerine mesajlarımızı okuyanlara neredeyse saldıracak gibidirler! De ki:
Peki, size
şimdi hissettiklerinizden
daha vahim
olanı haber
vereyim mi?
Bu (Ahiret
Günü'nün)
ateşidir ki Allah onu hakkı
inkara şartlanmış olanlara vaad
etmiştir; varılacak ne kötü
bir sondur o!
Ey İnsanlar!
(İşte) size bir
misal veriliyor; onu dinleyin şimdi:
sizin Allah'tan başka
yalvarıp yakardığınız
bütün o
(düzmece)
varlıklar,
hepsi bir
araya gelseler dahi, bir
sinek bile yaratamazlar
(değil mi?);
hatta bir sinek onlardan
bir şey kapacak olsa, onu
bile geri alamazlar! Başvurup isteyen
de, başvurulan ve istenen de ne
kadar güçsüz!...

İbn Kesir

Onlara,
apaçık
ayetlerimiz
okunduğu
zaman; o
küfredenlerin yüzlerinden
inkarı anlarsın.
Neredeyse, kendilerine
ayetlerimizi okuyanlara
saldıracaklar.
De ki: Size bundan daha
kötüsünü
haber vereyim mi?
Ateş. Allah, onu
küfredenlere vaad
etmiştir.
Ne kötü
dönüş.
Ey insanlar, bir
misal verildi, şimdi
onu dinleyin:
Şüphesiz
ki Allah´ı
bırakıp da
taptıklarınız bir
araya
gelseler;
bir sinek
bile yaratamazlar
Ama sinek, onlardan bir
şey kapsa bunu
da ondan
kurtaramazlar.
İsteyen
de, istenen de
aciz.

Bu (konuda
hataya düşe)nler Allah'ın gücünü
gereği gibi
kavrayıp değerlendiremiyorlar;
çünkü Allah,
her şeyi
hükmü altında tutan en
yüce iktidar
Sahibidir.
(Sınırsız kudret ve nüfuzuyla) Allah
meleklerden
de, insanlardan da elçiler
seçer. Ama
yine de her
şeyi gören,
her şeyi işiten Allah'tır:

Onlar Allah´ı gereği gibi
takdir
edemediler. Muhakkak ki
Allah;
Kavi´dir,
Aziz´dir.

(bu elçilerin
bildikleri sınırlıyken,) O
onların gözleri önünde
olanları da,
onlardan gizli
tutulanları da
bütünüyle
bilmektedir;
çünkü her
şey, tüm
olaylar ve olgular (mebde
ve me'ad olarak) Allah'a
dönmektedir.
Siz ey imana
erişenler! (Allah'ın huzurunda) eğilin,
yere kapanın
ve (yalnızca)
Rabbinize
kulluk edin;
ve iyi işler
yapın ki, kurtuluşa, esenliğe erişesiniz!

Onların
önlerinde
ve arkalarında olanı bilir.
Bütün işler Allah´a
döndürülür.

Allah;
meleklerden elçiler seçer.
İnsanlardan da.
Doğrusu
Allah;
Semi´ dir,
Basir´dir.

Ey iman
edenler;
rüku edin,
secdeye
varın,
Rabbınıza kulluk
edin ve
iyilik yapın ki kurtuluşa
eresiniz.
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İbn Kesir

rı- Ve Allah'ın Ve Allah
= َو َجا ِهدُواcihad edin =فِيuğrunda Allah´ın
zası uğrun- davası için, için hakgerektiği O'nun yolun- kıyla ciِاّٰلل
َّ =Allah  ِج َها ِد ِه..= َح َّقgerektiği gibi da
gibi cihad da gösteril- had edin.
ediniz. O si- mesi gere- O, sizi
= ُه َوO اجتَبَا ُك ْم
ْ =sizi seçti
zi bu görevi ken en zorlu, seçmiş ve
 َج َع َل..= َو َماve yüklemedi علَ ْي ُك ْم
َ =size yapmak en üstün ça- babanız
üzere seçti. balara girişin; İbrahim´in
ِين
Din konu- (mesajına
yolu olan
ِ الد..=فِيdinde
sunda
size
muhatap
ve
si َح َرج..= ِم ْنbir güçlük َ= ِملَّةdinine hiçbir zorluk taşıyıcı ola- dinde
zin için bir
yüklemedi. rak) sizi se- zorluk
=أَبِي ُك ْمbabanız يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’in Atanız İbra- çen ve din kılmahim´in dini- konusunda maıştır.
= ُه َوO س َّما ُك ُم
َ =size adını verdi
dir bu. Allah üzerinize bir Daha önsizi gerek zorluk, bir
ce peyَ= ْال ُم ْس ِل ِمينMüslümanlar
daha önceki güçlük yük- gamberkutsal kitap- lemeyen
lerin size
قَ ْب ُل..= ِم ْنbundan önce
larda geO'dur: (ve si- şahid ol ٰ َهذَا..= َوفِيbu(Kur’a)nda
rekse eli- ze) atanız İb- ması, sinizdeki
rahim'in
zin de inَ= ِل َي ُكونolması için سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi’nin Kur´anda inancını (iz- sanlara
«müslülemeyi öne- şahidler
ش ِهيدًا
َ =şahid علَ ْي ُك ْم
َ =size
man» ola- ren de O).
olmanız
rak
adlanElçi'nin
sizin
için size
ُ
= َوتَكونُواve sizin olmanız için
dırdı. Amaç, önünüzde ve müslüsizin de tüm man adını
ُ =şahid اس
ش َهدَا َء
ِ َّالن..علَى
َ =insanlara Peygamberin size ta- insanlığın
veren
nık
ve
canlı
önünde
gerO´dur. Şu
=فَأ َ ِقي ُمواhaydi kılın َ ص ََلة
ال
=namazı
َّ
örnek olma- çeğe tanık halde
َّ =zekatı
= َوآتُواve verin َ الز َكاة
sı, sizin de olmanız için namaz kıdiğer insan- geçmiş çağ- lın, zekat
ِ َّ ِ=بAllah’a lara tanık ve larda da, bu verin ve
ص ُموا
ِ َ = َوا ْعتve sarılın اّٰلل
canlı örnek ilahi mesajda Allah´a
= ُه َوO’dur
olmanızdır. da, sizi ken- sarılın.
Öyleyse
dilerini yürek- O´dur si= َم ْو َل ُك ْمmevlanız (sahibiniz)
namazı kılı- ten Allaha
zin Mevnız,
zekâtı
teslim
edenlanız. Ne
ْ
َ
=فَنِ ْع َمne güzel =ال َم ْول ٰىmevladır
veriniz ve ler diye isim- güzel
Allah´a
lendiren
Mevla, ne
= َو ِن ْع َمve ne güzel
sımsıkı bağ- O'dur. Öy- güzel
lanınız. Si- leyse, salatta yardımcı.
ير
ُ ص
ِ َّ=النyardımcıdır
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zin efendiniz, koruyucunuz
O´dur. O ne
güzel efendi
ve ne güzel
destekleyicidir!

devamlı ve
duyarlı olun,
arınmak için
verilmesi gerekeni verin
ve sımsıkı
Allah'a bağlanın. Sizin
gerçek Efendiniz O'dur;
ne üstün, ne
yüce Efendi;
ne üstün, ne
yüce Yardımcı!
Mü´minler Kesin olan
kurtuluşa, şudur ki, inamutluluğa nanlar kurtuermişlerdir. luşa erişeceklerdir:
Onlar ki,
onlar ki, sahuşu içinde latlarında alnamaz kı- çak gönüllü
larlar.
bir duyarlık
içindedirler;

Mü´minler
; gerçekten felah
bulmuşlardır.
Ki onlar;
namazlarında huşu´ içindedirler.

 ُه ْم,, َ= َوالَّذِينonlar
اللَّ ْغ ِو,,ع ِن
َ =boş şeylerden
َ= ُم ْع ِرضُونyüz çevirirler

Onlar ki,
boş ve yararsız şeylerle ilgilenmezler.

onlar ki, boş
ve anlamsız
şeylerden
yüz çevirirler;

Ki onlar;
boş sözlerden
yüz çevirirler.

َّ = ِلzekatı
 ُه ْم.. َ= َوالَّذِينonlar ِلز َكاة
َ=فَا ِعلُونverirler

Onlar ki,
zekâtı aksatmaksızın, tam
olarak verirler.
Onlar ki;
edep yerlerini sakınırlar.

arınmak için Ki onlar;
yapılması
zekatlarıgerekeni ya- nı verirler.
parlar;

= ِإ َّلancak hariç
اج ِه ْم
ِ أ َ ْز َو..علَ ٰى
َ =eşleri =أ َ ْوyahut
ْ  َملَ َك..= َماsahip oldukları (cariyeler)
ت
=أ َ ْي َمانُ ُه ْمellerinin =فَإِنَّ ُه ْمonlar
َ =kınanmazlar
َومين
ِ ُ َمل..غي ُْر

Onlar yalnız
eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten
korurlar. Bu
iki durumda
ayıplanmaları sözkonusu değildir.

Sadece
eşleri ve
sağ ellerinin malik oldukları müstesnadır.
Doğrusu
onlar; bunun için
de kınanacak
değildirler.

=فَ َم ِنkim =ا ْبتَغ َٰىgitmek isterse
= َو َرا َءötesine = ٰذَ ِل َكbunun
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْال َعاد ُونhaddi aşanlardır

eşleri -yani,
(evlilik yoluyla) meşru
olarak sahip
oldukları insanlar- dışında (kimsede arzularına doyum
aramazlar):
çünkü onlar
(eşleriyle
olan ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar;
Bunların
ama bu (sınıötesine
rı) aşmak isgeçmek is- teyenler, işte
teyenler,
haddi aşanyasal sınırı lar böyleleriaşmış olur- dir;
lar.

Kim de
bundan
başkasını
ararsa; işte onlar,
haddi
aşanlardır.
Onlar ki,
ve onlar ki, Ki onlar;
uhdelerine emanetlerine emanetleverilen
ve ahidlerine rine ve
emanetleri sadakat gös- ahidlerine
korurlar ve terirler,
riayet
sözlerini tuederler.
tarlar.

 ُه ْم,, َ= َوالَّذِينve onlar
صلَ َواتِ ِه ْم
َ =namazlarını
َ ,,علَ ٰى
ُ ِ=يُ َحافkorurlar
َظون
=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْال َو ِارثُونvaris olacaklar

Onlar ki,
namazlarını
aksatmaksızın kılarlar.

Ki onlar;
namazlarını korurlar.

َيَ ِرثُون,, َ=الَّذِينvaris olacaklar
س
َ = ْال ِف ْردَ ْوFirdevs’e = ُه ْمonlar

Yani «Firdevs» cennetinin mirasçılarıdırlar, sürekli

=قَ ْدandolsun =أ َ ْفلَ َحfelaha ulaştı
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler
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َ=الَّذِينki = ُه ْمonlar
ص ََلتِ ِه ْم
َ ..=فِيnamazlarında
َ=خَا ِشعُونsaygılıdırlar
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 ُه ْم,, َ= َوالَّذِينve onlar
وج ِه ْم
ِ = ِلفُ ُرırzlarını
ُ = َحا ِفkorurlar
َظون
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..

..

23.
7

..

,,

,,

,,

23.
8

 ُه ْم.. َ= َوالَّذِينve onlar
= ِْل َ َمانَا ِت ِه ْمemanetlerine
ع ْه ِد ِه ْم
َ = َوve ahidlerine
َ= َراعُونözen gösterirler
..
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Ve onlar ki, Ki onlar;
iffetlerini ko- ırzlarını
rurlar;
korurlar.

salatlarını
(tüm dünyevi
kaygılardan)
uzak tutarlar.

İşte onlar İşte varis
İşte onlar;
«varis» ler- olacak olan- varis
dir.
lar böyleleri- olanlardır.
dir:
Cennete varis olacak ve
orada sonsuza kadar
kalacak olan-

Onlar ki;
Firdevs´e
varis olacaklardır
ve orada
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=فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaklardır

olarak ora- lar.
da kalacaklardır.

ebedi kalıcıdırlar.

= َولَقَ ْدandolsun = َخ َل ْقنَاbiz yarattık
َسان
ُ ..= ِم ْنsüzme
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı س ََللَة
 ِطين..= ِم ْنçamurdan

Andolsun ki,
biz insanı
süzme çamurdan yarattık.

İmdi, gerçek
şu ki, Biz insanı balçığın
özünden yaratıyoruz,

=ث ُ َّمsonra ُ= َج َع ْلنَاهonu koyduk
ْ ُ=نbir nutfe (sperm) olarak
ًطفَة
قَ َرار,,=فِيbir karar yerine
= َم ِكينsağlam

Sonra
sperma halinde korunaklı bir yuvaya yerleştirdik.

=ث ُ َّمsonra = َخلَ ْقنَاçevirdik
ْ ُّ=النnutfeyi
َطفَة
ًعلَقَة
َ =alaka(embriyo)ya
=فَ َخلَ ْقنَاçevirdik
َ= ْال َعلَقَةalaka(embriyo)yı
ًضغَة
ْ = ُمbir çiğnemlik ete
=فَ َخلَ ْقنَاçevirdik
َضغَة
ْ = ْال ُمbir çiğnemlik eti
َ = ِعkemiklere س ْونَا
ظا ًما
َ =فَ َكgiydirdik
َ = ْال ِعkemiklere =لَ ْح ًماet
ام
َ ظ
=ث ُ َّمsonra ُ=أ َ ْنشَأْنَاهonu yaptık
=خ َْلقًاbir yaratık =آخ ََرbambaşka
ار َك
َّ =Allah
َ =فَت َ َبne yücedir ُاّٰلل
س ُن
َ =أ َ ْحen güzeli
َ= ْالخَا ِلقِينyaratanların

Sonra
spermayı
embriyoya
dönüştürdük. Arkasından
embriyoyu
et parçasına dönüştürdük, arkasından et
parçasından kemikler yarattık,
arkasından
kemiklere et
giydirdik.
Sonra onu
başka bir
yaratığa
dönüştürdük. Yaratıcıların en
güzeli olan
Allah ne yücedir!

ve sonra onu
döl suyu
damlası halinde (rahimde) özel bir
koruma altında tutuyoruz;
sonra bu döl
suyu damlasından döllenmiş hücreyi yaratıyoruz; sonra bu
döllenmiş
hücreden de
cenini ve ceninden kemikleri yaratıyoruz; ve
sonra da
kemiklere et
giydirip onu
yepyeni bir
yaratık halinde var edip
ortaya çıkarıyoruz: öyleyse, yaratanların en
iyisi, en ustası olarak
Allah ne yücedir!

Andolsun
ki; Biz,
insanı;
çamurdan,
süzme bir
özden yarattık.
Sonra da
onu nutfe
halinde
sağlam
bir yere
yerleştirdik.

=ث ُ َّمsonra = ِإنَّ ُك ْمşüphesiz siz
َ= َب ْعدardından = ٰذَ ِل َكbunun
َ=لَ َم ِيتُونöleceksiniz

Sonra siz,
bunun ardından öleceksiniz.
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Ve bütün
bunlardan
sonra, kaçınılmaz olarak
(hepiniz)
ölümü tadıyorsunuz;
Sonra siz, ve en sokıyamet gü- nunda da,
nü, yeniden Kıyamet Güdiriltilecek- nü, şüphesiz,
siniz.
diriltileceksiniz.

,,

=ث ُ َّمsonra = ِإنَّ ُك ْمmuhakkak siz
= َي ْو َمgünü = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
َ=ت ُ ْبعَثُونdiriltileceksiniz
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= َولَقَ ْدve andolsun = َخلَ ْقنَاyarattık
=فَ ْوقَ ُك ْمüstünüzde س ْب َع
َ =yedi
َ =tabaka (gök)
َط َرائِق
 ُكنَّا,,= َو َماbiz değiliz
ق
َ =yaratmaktan
ِ  ْالخ َْل,,ع ِن
َ=غَافِلِينgafil

Üstünüzde
birinden diğerine geçilebilen yedi
katman yarattık. Bu
yarattıklarımızı başıboş bırakmayız.

= َوأ َ ْنزَ ْلنَاve indirdik
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءsu
ِ س َم
=بِقَدَرbelli ölçüde
ُ =فَأ َ ْس َكنَّاهve onu durdurduk
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyerde = َو ِإنَّاbiz
ذَهَاب..علَ ٰى
َ =gidermeğe de = ِب ِهonu
َ=لَقَاد ُِرونkadiriz

Biz gökten
belirli miktarda su
yağdırarak
onu yerin
yüzeyinde
durdurduk.
Hiç şüphesiz onu geri
götürmeye
de gücümüz
yeter.
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İbn Kesir

Yine, gerçek
şu ki, Biz sizin üzerinizde yedi (semavi) yörünge yarattık;
ve şüphesiz,
Biz yarattığımız alemden hiçbir
şekilde habersiz değiliz.
Ve Biz suyu
gökten (belirlediğimiz) bir
ölçüye göre
indiriyor,
sonra da onu
yeryüzünde
tutuyoruz;
ama, hiç
şüphesiz, bu
(nimeti) geri
almaya da
kadiriz!

Sonra
nutfeyi bir
kan pıhtısı haline
getirdik.
Derken o
kan pıhtısını bir
çiğnemlik
et yaptık.
Bir çiğnemlik et
parçasını
kemik
olarak yarattık.
Kemiklere
de et giydirdik. Ve
sonra onu
apayrı bir
yaratık
yaptık.
Yaratanların en
güzeli
olan Allah´ın şanı ne yücedir.
Sonra siz,
bunun arkasından
hiç şüphesiz ki
öleceksiniz.
Sonra siz,
kıyamet
gününde
muhakkak diriltileceksiniz.
Andolsun
ki; biz, sizin üstünüzde
yedi yol
yarattık.
Biz yaratmadan
gafiller
değiliz.

Gökten
belli bir
miktarda
su indirdik ve
onu yerde
durdurduk.
Şüphesiz
Biz; onu
gidermeye de kadiriz.

Bu su saye- Ve onunla
Onunla
=فَأ َ ْنشَأْنَاyetiştirdik =لَ ُك ْمsize
sinde sizin sizin için,
sizin için
için
hurma
içinde
yedi= ِب ِهonunla (suyla) = َجنَّاتbahçeleri ve üzüm ğiniz pek çok hurmalıklardan,
ن َِخيل,,= ِم ْنhurma = َوأ َ ْعنَابve üzüm bağları ya- meyvenin üzümlükrattık. Bu bulunduğu lerden ni=لَ ُك ْمsizin için =فِي َهاiçlerinde bulunan bağlarda si- hurma ve ce bağlar
ze yararlı üzüm bahçe- ve bahçeُ=فَ َوا ِكهmeyvalar يرة
birçok mey- leri meydana ler yaptık
َ ِ= َكثbirçok
valar yetişir, getiriyoruz; ki içlerin= َو ِم ْن َهاve onlardan
onları yiyorde sizin
sunuz.
için bir
ْ
َ=تَأ ُكلُونyiyorsunuz
çok ye,,
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ً ش َج َرة
َ = َوve bir ağaç =ت َ ْخ ُر ُجçıkan
ُ ..= ِم ْنTur-i Sina’dan
س ْينَا َء
َ ..ور
ِ ط
ُ=ت َ ْنبُتbiten = ِبالدُّ ْه ِنyağlı olarak
صبْغ
ِ (= َوekmeklerini) batıracakları
َ= ِل ْْل ِكلِينyiyenlerin
..

..

..

..

..

..
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Yine su sayesinde asıl
kaynağı
Tur-i Sina
olan ve yiyenlere yağ
ve katık
sağlayan
ağacı da
yarattık.

= َوإِ َّنşüphesiz =لَ ُك ْمsizin için vardır Büyükbaş
hayvanlarda
için
َ
ْ
َ
اْل ْن َع ِام,,=فِيhayvanlarda ً =ل ِعب َْرةibret sizin
alınacak
dersler var=نُ ْس ِقي ُك ْمsize içiriyoruz
dır. Karınlarındaki sütفِي,,= ِم َّماiçindekinden
size içiُ ُ=بkarınlarının = َولَ ُك ْمsizin için ten
طو ِن َها
riyoruz. Onbaş=فِي َهاonlarda vardır = َمنَافِ ُعfaydalar lardan
ka birçok
,,

,,

,,

,,

,,

,,

yararlar

ve (yine
onunla sizin
için) Tur-i Sina (çevresindeki topraklar)da yetişen, ürününden yağ
elde edilen
ve yiyenlere
hoş kokulu,
lezzetli bir
katık sağlayan ağacı
(çıkarıyoruz).
Ve evcil hayvanlarda (da)
sizin için,
şüphesiz, çıkarılacak bir
ders vardır:
onların karınlarındaki
(süt)ten size
içiriyoruz; onlardan, başka pek çok

mişler
vardır.
Onlardan
yersiniz
Tur-u Sina´da yetişen, yiyenlere
yağ ve
katık veren bir
ağaç da
var ettik

Davarlarda da sizin için
elbette bir
ibret vardır. Onların karınlarındakinden size içiririz.
Sizin için
onlarda
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يرة
َ = َك ِثdaha birçok
= َو ِم ْن َهاve onlardan َ=تَأ ْ ُكلُونyersiniz
,,

,,
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علَ ْي َها
َ = َوonların üzerinde
علَى
َ = َوve üzerinde = ْالفُ ْل ِكgemiler
َ=ت ُ ْح َملُونtaşınırsınız
..

..

..
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Biz Nuh´u
soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. O dedi
ki; «Ey soydaşlarım,
Allah´a kulluk ediniz,
O´ndan
başka bir
ilahınız yoktur. Allah´dan
korkmaz
mısınız?»

(=فَقَا َلşöyle) dedi ُ = ْال َم َِلileri gelen
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkârcı bir grup
قَ ْو ِم ِه..= ِم ْنkavminden = َماdeğildir
= ٰ َهذَاbu da = ِإ َّلbaşka bir şey
=بَشَرbir insandan = ِمثْلُ ُك ْمsizin gibi
ُ=ي ُِريدistiyor
ض َل
َّ َ َيتَف..=أ َ ْنüstün gelmek
علَ ْي ُك ْم
َ =size = َولَ ْوeğer
=شَا َءdileseydi ُاّٰلل
َّ =Allah
= َْل َ ْنزَ َلindirirdi ً= َم ََل ِئ َكةmelekleri
س ِم ْعنَا
َ ..= َماişitmedik
=بِ ٰ َهذَاböyle bir şey
آبَائِنَا..=فِيbabalarımızdan
َ= ْاْل َ َّولِينgeçmişteki

Soydaşlarının önde
gelen kâfirleri dediler
ki; «Bu
adam tıpkı
sizin gibi bir
insandır.
Üzerinizde
üstünlük
kurmak istiyor. Eğer
Allah dileseydi, bize
bir melek
gönderirdi.
Onun söylediklerini
eski atalarımızdan hiç
duymamıştık.»

 ُه َو,,=إِ ْنO =إِ َّلancak
= َر ُجلbir adamdır =بِ ِهkendisinde
= ِجنَّةdelilik bulunan
صوا
ُ َّ=فَت َ َربhele gözetleyin = ِب ِهonu
= َحت َّ ٰىkadar = ِحينbir süreye

Bu adam bir
deliden
başka bir
şey değildir.
Bir süre için
onu gözetim
altında tutunuz.

(=قَا َلNuh) dedi ki ب
ِ = َرRabbim
ص ْر ِني
ُ =ا ْنbana yardım et
=بِ َماkarşısında ُون
ِ = َكذَّبyalanlamaları

Nuh «Ya
Rabb´i, onların bu yalanlamaları
karşısında
bana yardım et» dedi.

(Nuh:) Ey
Rabbim! dedi, Onların
(bu) yalanlamalarına
karşı bana
yardım et!

=فَأ َ ْو َح ْينَاbiz de vahyettik ki = ِإلَ ْي ِهona
ْ ا,,=أ َ ِنyap = ْالفُ ْل َكgemiyi
ِصنَع
=بِأ َ ْعيُ ِننَاgözlerimizin önünde
= َو َو ْح ِينَاve vahyimizle
 َجا َء,,=فَإِذَاgelince
=أ َ ْم ُرنَاbizim buyruğumuz
ار
ُ ُّ=التَّنtandır
َ َ= َوفve kaynayınca ور
فِي َها,,=فَا ْسلُ ْكona sok (bindir)
 ُكل,,= ِم ْنher cinsten =زَ ْو َجي ِْنçift
=اثْنَي ِْنiki = َوأ َ ْهلَ َكve aileni de
= ِإ َّلyalnız hariç = َم ْنolanları
َس َبق
َ =aleyhlerine
َ =geçmiş علَ ْي ِه
= ْالقَ ْو ُلsöz = ِم ْن ُه ْمonlar içinde
َاط ْبنِي
ِ تُخ,,= َو َلbana yalvarma
=فِيhakkında
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler
ظلَ ُموا
=إِنَّ ُه ْمonlar mutlaka
َ= ُم ْغ َرقُونboğulacaklardır

O´na vahiy
yolu ile bildirdik ki;
«Bizim gözlerimiz
önünde ve
vahyimiz
uyarınca bir
gemi yap.
Emrimiz gelip de tandır
kaynamaya
(her yandan
sular fışkırmaya) başlayınca her
canlı türünün birer
çifti ile boğulacağına
ilişkin hükmümüzün
kesinleştiği
kimse dışında kalan
aile bireylerini gemiye
bindir. Zalimler konusunda bana
başvurma;
çünkü onlar
kesinlikle
boğulacaklardır.»

=فَإِذَاzaman ْت
َ =ا ْست َ َويyerleştiğiniz
ت
َ =أ َ ْنsen
 َم َع َك..= َو َم ْنve yanında bulunanlar
 ْالفُ ْل ِك..علَى
َ =gemiye =فَقُ ِلde
ِ َّ ِ =Allah’a
ُ = ْال َح ْمدhamdolsun ّٰلل
نَ َّجانَا..=الَّذِيbizi kurtaran

Ey Nuh, sen
ve beraberindekiler
gemiye yerleştiğinizde
«Bizi zalim
soydaşlarımızdan kurtaran Allah´a hamdolsun» de.

Bunun üzerine, Biz de
o'na: Bizim
gözetimimiz
altında ve
(sana) vahyettiğimiz
yöntemlerle
(seni ve seninle beraber
olanları kurtaracak olan)
gemiyi yap;
diye vahyettik, ve hükmümüz gerçekleşip de
seller halinde
yeryüzünü
sular kapladığı zaman
her cins
(hayvandan)
bir çiftle birlikte haklarında
ceza hükmü
verilmiş olanlar dışındaaileni bu
(gemiye)
bindir; ve sakın, o haksızlık yapmış
olanlar için
Bana başvurma, çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklar!
Sen ve seninle beraber
olanlar gemiye yerleşir
yerleşmez de
ki: 'Bütün övgüler, bizi bu
zalimler topluluğundan
kurtaran Allah'a aittir!
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bakımlardan
yararlanıyorsunuz: (sözgelimi,) onların etiyle
besleniyorsunuz,
Onların sırt- onlarla larında ve (deniz üzegemilerde rinde) gemitaşınıyorsu- ler(le taşınnuz.
dığınız) gibitaşınıyorsunuz.

= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik
=نُو ًحاNuh’u قَ ْو ِم ِه,,= ِإلَ ٰىkavmine
=فَقَا َلdedi قَ ْو ِم,,=يَاey kavmim
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
= َماyoktur =لَ ُك ْمsizin
إِ ٰلَه,,= ِم ْنhiçbir ilah
َ =O’ndan başka
ُغي ُْره
َتَتَّقُون,,=أَفَ ََلkorunmaz mısınız?
,,

,,

23.
24

sağlıyorsunuz ve etlerini yiyorsunuz.

..

,,

,,

,,

,,

Ve yine, gerçek şu ki,
Nuh'u kendi
kavmine
gönderdik;
onlara: Ey
kavmim! dedi, (yalnızca)
Allah'a kulluk
edin, çünkü
sizin O'ndan
başka tanrınız yok! Hal
böyleyken,
yine de, O'na
karşı sorumluluk duymayacak mısınız?
Ama o'nun
kavmi içinde
hakkı kabule
yanaşmayan
seçkinler
çevresi: Bu
(adam) kendine sizin üstünüzde bir
yer sağlamak
isteyen, sizin
gibi ölümlü
bir kişiden
başka biri
değil ki! dediler, Çünkü,
Allah (bize
bir mesaj
ulaştırmak)
isteseydi,
herhalde melekleri gönderirdi; (üstelik,) biz atalarımızdan asla bu(na
benzer herhangi bir)
şey işitmedik!
Kaçık bir
adamdan
başka biri
değil o; bunun için, siz
o'nu bir süre
gözaltında
tutun.
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daha bir
çok faydalar vardır. Ve
onlardan
yersiniz
de.
Hem onların üzerinde,
hem de
gemilerin
üstünde
taşınırsınız.
Andolsun
ki; Nuh´u
kavmine
gönderdik. Dedi
ki: Ey
kavmim,
Allah´a
kulluk
edin.
O´ndan
başka
tanrınız
yoktur,
sakınmaz
mısınız?

Bunun
üzerine
kavminin
önde gelen kafirlerinden
bir grup
dediler ki:
Bu, sizin
gibi bir
insandan
başka bir
şey değildir.
Sizden
üstün olmak istiyor. Şayet Allah
dilemiş
olsaydı;
melekler
indirirdi.
İlk atalarımızdan
da böyle
bir şey
işitmedik.
O, kendisinde delilik bulunan bir
adamdan
başkası
değildir.
Bir süreye kadar
onu gözetleyin.
O da:
Rabbım,
beni yalanlamalarına
karşılık
bana yardım et,
dedi.
Ona vahyettik ki:
Gözetimimiz altında sana bildirdiğimiz
gibi gemiyi yap.
Buyruğumuz
gelip de
sular
kaynayınca her
cinsten
ikişer çiftive aleyhine hüküm verilmiş
olanın dışında kalan çoluk
çocuğunu
alıp gemiye bindir. Zalimler için
bana
başvurma. Çünkü onlar
boğulacaklardır.

Sen ve
beraberindekiler,
gemiye
yerleşince: Bizi
zalimler
topluluğundan
kurtaran
Allah´a
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 ْالقَ ْو ِم.. َ= ِمنkavimden
َّ =zalim
َالظا ِل ِمين
23.
29

hamdolsun, de.

= َوقُ ْلve de ki ب
ِ = َرRabbim
=أ َ ْن ِز ْل ِنيbeni indir = ُم ْنزَ ًلbir inişle
ار ًكا
َ = َوأ َ ْنsen
َ َ= ُمبmübarek ت
= َخي ُْرen hayırlısısın
َ= ْال ُم ْن ِزلِينkonuklayanların
,,

,,

Yine de ki;
«Ya Rabb´i,
beni bereketli bir yere
indir. Sen
kullarını en
iyi yerlere
konduransın.»

,,

,,

,,

,,
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= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
= َْليَاتnice ibretler = َوإِ ْنgerçi
= ُكنَّاbiz َ(=لَ ُم ْبتَلِينonları) sınıyorduk
..

..

..

..
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Onların ardından başka bir kuşak
ortaya çıkardık.

س ْلنَا
َ =فَأ َ ْرgönderdik
ً س
= ِفي ِه ْمkendi içlerinden ول
ُ = َرbir elçi
= ِم ْن ُه ْمonlara
ا ْعبُد ُوا..=أ َ ِنkulluk edin (diyen)
اّٰلل
َ َّ =Allah’a = َماyoktur =لَ ُك ْمsizin için
إِ ٰلَه..= ِم ْنhiçbir ilah
َ =O’ndan başka
ُغي ُْره
َتَتَّقُون..=أَفَ ََلkorunmaz mısınız?

Onlara da
«Allah´a
kulluk ediniz, O´ndan
başka bir
ilahınız yoktur, Allah´dan
korkmaz
mısınız» diyen kendilerinden bir
peygamber
gönderdik.
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Bu olayda
alınacak
birçok dersler vardır.
Biz Nuh´u
ve soydaşlarını bu
yolla sınavdan geçirmiş olduk.

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْنشَأْنَاyetiştirdik
بَ ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنonların ardından
=قَ ْرنًاbir nesil َ=آخ َِرينbaşka
,,

,,
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Soydaşları
= َوقَا َلdedi ki ُ = ْال َم َِلileri gelenler
arasındaki
ahiret buقَ ْو ِم ِه,,= ِم ْنkavminden
luşmasını
yalanlayan
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ve kendilerine bol ni= َو َكذَّبُواve yalanlayanlar
met verdiاء
ِ َ=بِ ِلقbuluşmasını = ْاْل ِخ َر ِةahiret ğimiz için
çı= َوأَتْ َر ْفنَا ُه ْمve kendilerine refah verdikler baştan
kan öncü
kâfirler deimiz ِحيَاة
َ  ْال,,=فِيhayatında
diler ki; «Bu
tıpkı
ٰ
َ
=الدُّ ْنيَاdünya = َماdeğildir = َهذاbu da adam
sizin gibi bir
= ِإ َّلbaşka bir şey =بَشَرbir insandan insandır, sizin yediğinizden yiyor
= ِمثْلُ ُك ْمsizin gibi = َيأ ْ ُك ُلyiyor
ve sizin içtiَتَأ ْ ُكلُون,,= ِم َّماsizin yediğinizden
ğinizden içiyor.»
ُ= ِم ْنهondan ب
ُ = َويَ ْش َرve içiyor
َت َ ْش َربُون,,= ِم َّماsizin içtiğinizden
,,
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َ َ =أitaat ederseniz
= َولَئِ ْنeğer ط ْعت ُ ْم
= َبش ًَراbir insana = ِمثْلَ ُك ْمsizin gibi
=إِنَّ ُك ْمgerçekten siz =إِذًاo takdirde
َ=لَخَا ِس ُرونmutlaka ziyana uğrayanlarsı
..

..

..

..

..

..

..

..
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Eğer kendiniz gibi bir
insana itaat
edecek
olursanız, o
halde aldanmış cahiller olursunuz.

De ki: 'Ey
Rabbim!
(Senin tarafından) kutlanmış, güvenli kılınmış
bir yere eriştir beni; çünkü, insana
erişmesi gereken yere
nasıl erişeceğini en iyi
gösteren
Sensin!
Bu (kıssa)da,
muhakkak ki,
(düşünen insanlar için
çıkarılacak)
dersler vardır; ve şüphesiz, Biz
(insanı) sınavdan geçirmekteyiz.
Bu (ilk toplumlar)ın ardından yeni
nesiller dünyaya getirdik;

Ve de ki:
Rabbım;
beni mübarek bir
yere indir.
Ve Sen
indirenlerin en hayırlısısın.

Onlara kendi
içlerinden elçi gönderdik;
(bu elçi de
onlara aynı
şeyi söyledi:)
(yalnızca) Allah'a kulluk
edin; çünkü
sizin O'ndan
başka tanrınız yok. Buna rağmen,
yine de O'na
karşı sorumluluk duymayacak mısınız?
Ve (yine)
toplumun (sırf) kendilerine dünya
hayatında
bolluk ve genişlik bahşettik diye, bununla kurumlanıp hakkı
kabule yanaşmayan,
ahiret gerçeğini yalanlayan seçkinler
çevresi (her
defasında):
Bu (adam)
yediğinizden
yiyen, içtiğinizden içen,
sizin gibi bir
ölümlüden
başka bir şey
değil dediler,

Onlara da
kendilerinden:
Allah´a
ibadet
edin,
O´ndan
başka
tanrınız
yoktur.
Hala sakınmayacak mısınız? diyen bir
peygamber gönderdik.
Onun
kavminden; kendilerine
dünya
hayatında
rızık verdiğimiz
halde küfr
ederek
ahirete
kavuşmayı yalanlayan
ileri gelenler dediler ki:
Bu, sizin
gibi bir
beşerden
başka bir
şey değildir. Sizin yediklerinizden
yiyor, içtiklerinizden içiyor.
Eğer
kendiniz
gibi bir
insana
boyun
eğecek
olursanız;
hüsrana
uğrayacağınızda
hiç şüphe
yoktur.
Öldüğünüz ve bir
toprak, bir
kemik olduğunuz
zaman
tekrar dirilmenizi
mi vaad
ediyor?

ve tıpkı sizin
(şimdi yaptığınız) gibi bir
ölümlüye itibar edecek
olursanız, bilin ki, sonunda kaybeden
mutlaka siz
olacaksınız!

O sizi, ölüp Bu (adam)
=أ َ َي ِعد ُ ُك ْمO size vadediyor mu?
toprak ve size ölüp de
ُ=أَنَّك ْمsiz =إِذَاzaman = ِمت ُّ ْمöldüğünüz kemik ol- toza toprağa
duktan son- ve kemiğe
ra yeniden dönüştükten
= َو ُك ْنت ُ ْمve haline geldiğiniz
diriltilecek- sonra (yeni
َ = َو ِعve kemik
=ت ُ َرابًاtoprak ظا ًما
siniz diye mi bir hayata)
korkutuyor? kavuşturula=أَنَّ ُك ْمsizin
cağınızı mı
vaad ediyor?
َ= ُم ْخ َر ُجونyeniden hayata çıkarılacağın
,,

,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

,,

,,

,,

Şüphesiz
ki bunda
ayetler
vardır.
Biz, elbette deneyenleriz.

Bunların
ardından
başka bir
nesil yarattık.

,,

ızı
23.
36

ات
َ = َه ْي َهheyhat (ne kadar uzak)
ات
َ = َه ْي َهheyhat (ne kadar uzak)
َعد ُون
َ تُو..= ِل َماsize vadedilen şey

Heyhat,
heyhat!
Gerçekten
ne kadar
uzak bir
korkutmadır
bu!

Çok uzak,
gerçekten
çok uzak bu
vaad edildiğiniz şey!

ي
َ  ِه,,= ِإ ْنne ise bu = ِإ َّلancak
= َح َياتُنَاhayatımızdır =الدُّ ْن َياdünya
ُ=نَ ُموتölürüz = َون َْح َياve yaşarız
= َو َماve değiliz =ن َْح ُنbiz
َ= ِب َم ْبعُوثِينtekrar diriltilecek

Hayat, bu
dünyadaki
hayatımızdan ibarettir. Kimimiz
ölürüz, kimimiz yaşarız. Yeniden
diriltileceğimiz sözkonusu değildir!
O sadece
Allah’a karşı
yalan uyduran biridir.
Biz ona
inanmayız.

Bu dünyada
yaşadığınız
hayattan
başka hayat
yok; ölürüz
ve (ancak bir
kere) yaşarız; ve bir
daha asla diriltilmeyiz!

..
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 ُه َو..= ِإ ْنO = ِإ َّلancak
= َر ُجلbir adamdır =ا ْفت َ َر ٰىuyduran
علَى
َّ =Allah
َ =hakkında ِاّٰلل
..

..

Bu adam
kendi uydurduğu yalanları Allah'a
yakıştıran bir
yalancıdan

Vaad
edildiğiniz
şey ne
kadar
uzak,
hem de
ne kadar
uzak.
Hayat
ancak bu
dünyadakidir. Ölürüz, yaşarız. Ama
tekrar diriltilecek
değiliz.

O, sadece Allah´a
karşı yalan uyduran biridir.
Biz ona
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= َك ِذبًاyalan = َو َماve değiliz =ن َْح ُنbiz
ُ=لَهona َ= ِب ُمؤْ ِمنِينinanıcı(insan)lar
..
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Allah «Onlar yakında
pişman olacaklardır»
dedi.

=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمderken onları yakaladı
ُص ْي َحة
َّ =الo korkunç ses
ق
ِ = ِب ْال َحgerçekten
=فَ َج َع ْلنَا ُه ْمve onları getirdik
ُ =sel süprüntüsü haline
غثَا ًء
=فَبُ ْعدًاuzak olsun = ِل ْلقَ ْو ِمkavim
َّ =o zalim
َالظا ِل ِمين

Derken ansızın hakettikleri müthiş bir gürültüye tutuluverdiler de
kendilerini
sel süprüntüsüne dönüştürdük.
Kahrolsun
zalimler güruhu!

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْنشَأْنَاyetiştirdik
 َب ْع ِد ِه ْم..= ِم ْنonların ardından
=قُ ُرونًاnesiller َ=آخ َِرينbaşka

Onların ardından başka kuşaklar
ortaya çıkardık.

ت َ ْس ِب ُق,,= َماileri geçemez = ِم ْنhiçbir
=أ ُ َّمةümmet =أ َ َجلَ َهاsüresinden
َيَ ْستَأ ْ ِخ ُرون,,= َو َماve geri kalamaz

Hiç bir ümmet, ecelini
ne öne alabilir ve ne
de erteleyebilir.

çünkü hiçbir
ümmet kendi
süresini ne
öne alabilir;
ve ne de geciktirebilir.

=ث ُ َّمsonra س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
سلَنَا
ُ = ُرelçilerimizi =تَتْ َر ٰىardı ardına
 َجا َء.. َما..= ُك َّلne zaman geldiyse
ً=أ ُ َّمةbir ümmete سولُ َها
ُ = َرelçileri
ُ= َكذَّبُوهonlar onu yalanladılar
=فَأَتْبَ ْعنَاbiz de onları devirdik
ضا
ً  َب ْع..ض ُه ْم
َ = َب ْعbirbiri ardınca
= َو َج َع ْلنَا ُه ْمve hepsini yaptık
َ =أ َ َحادbirer efsane
ِيث
=فَبُ ْعدًاuzak olsun = ِلقَ ْومtoplum
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmayan

Sonra ardarda peygamberlerimizi gönderdik.
Hangi ümmete peygamberi
geldi ise
onu yalanladılar. Biz
de onları
birbiri peşisırâ yokederek tarihi
olaylara dönüştürdük.
Kahrolsun
inanmayanlar güruhu!

Ve sonra birbiri ardından
elçilerimizi
gönderdik;
(öyle ki,) bir
ümmete
kendi peygamberi
gelmeye
görsün, o'nu
hemen yalanladılar; ve
bu yüzden
Biz de onları
birbiri peşinden yok edip
hepsini efsaneye çevirdik. Uzak olsun, inanmayanlar toplumu!

=ث ُ َّمsonra س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
س ٰى
َ = ُموMusa’yı ُ= َوأَخَاهve kardeşi
ََارون
ُ =هHarun’u =بِآيَاتِنَاayetlerimizle
َ س ْل
طان
ُ = َوve bir delille = ُمبِينapaçık

Sonra Musa
ile kardeşi
Harun´u
ayetlerimiz
ile ve açık
kanıtla destekli olarak
gönderdik.

Ve sonra,
Musa ve
kardeşi Harun'u, mesajlarımızla ve
apaçık bir
yetkiyle

Firavun ile
onun önde
gelen
adamlarına.
Fakat onlar
büyüklük
kompleksine kapılarak
iman etmeye yanaşmadılar. Zaten onlar
kendilerini
beğenmiş
kimselerdi.
Onlar dedi=dediler
=mı inanacağız?
ler ki;
=şu iki insana
=bizim gibi «Kendimiz
gibi birer in=iki adamın kavmi
=bize san olan şu
iki adama
=kölelik ederken
mı inanacağız ki, onların soydaşları bize tapıyorlar?»

Firavun ve
onun seçkinler çevresine
gönderdik;
fakat bunlar
büyüklük tasladılar; zaten
(oldum olası)
kendilerini
büyük gören
bir toplumdu
bunlar.
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َع ْون
َ فِ ْر..=إِلَ ٰىFir’avn’a
= َو َملَئِ ِهve ileri gelen adamlarına
=فَا ْست َ ْك َب ُرواonlar büyüklük tasladılar
= َو َكانُواve oldular =قَ ْو ًماbir topluluk
َعالِين
َ =böbürlenen
..
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فَقَالُوا
ِلبَش ََري ِْن
َوقَ ْو ُم ُه َما
َعابِد ُون
َ
,,

..

أَنُؤْ ِم ُن
ِمثْ ِلنَا
لَنَا
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

=فَ َكذَّبُو ُه َماonları yalanladılar
=فَ َكانُواve oldular
َ ْال ُم ْهلَكِين.. َ= ِمنhelak edilenlerden
..

..

..

..
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Hiç bir
ümmet,
kendi süresini öne
de alamaz, geriye de bırakamaz.
Sonra
birbiri ardı
sıra peygamberlerimizi
gönderdik. Her
ümmete
peygamber geldikçe onu
yalanladılar. Biz de
onları birbiri ardı
sıra yok
edip hepsini birer
söylenti
yaptık.
İnanmayan bir
kavim
uzak olsun.
Sonra
Musa´yı
ve kardeşi Harun´u
ayetlerimizle ve
apaçık
delillerle
gönderdik.
Firavun´a
ve erkanına. Bunun üzerine büyüklük
tasladılar.
Zaten
mağrur
bir topluluktular.

(=قَا َلAllah) dedi ki
قَ ِليل..ع َّما
َ =az sonra
صبِ ُح َّن
ْ ُ=لَيonlar olacaklar
َ=نَاد ِِمينpişman

,,

,,

23.
41

inanacak
değiliz.

O peygamber «Ya
Rabb´i,
bunların yalanlamaları
karşısında
bana yardım et.»

,,

23.
40

başka biri
değil; ve dolayısıyla, biz
asla o'na
inanacak değiliz!
(Bunun üzerine peygamber:) Ey
Rabbim! der,
Bunların (bu)
yalanlamalarına karşı
bana destek
ol!

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
ص ْرنِي
ُ =ا ْنbana yardım et
=بِ َماkarşısında
ُون
ِ = َكذَّبbeni yalanlamaları
,,

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
سى
َ = ُموMusa’ya
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı (Tevrat’ı)
,,

,,

,,

Onları yalanladılar ve
bu yüzden
yok edildiler.

İbn Kesir

O peygamber:
Rabbım,
beni yalanlamalarına
karşılık
bana yardım et,
dedi.
(Allah da
Allah da
o'na:) Çok
buyurdu
geçmeden, ki: Az
çarpılmışca- sonra
sına pişman pişman
oluverecek- olacaklar.
ler! diye karşılık verir.
Ve ani bir
Gerçekdarbe şeklin- ten onları
de gelen
müthiş bir
(cezamız)
çığlık yatam yerinde kaladı. Ve
ve kaçınıl- onları bir
maz olarak süprüntü
onları kıskıv- yığını harak yakalayı- line getirverir; ve böy- dik. Zullece onları meden
sel önünde kavim
sürüklenen uzak olçerçöp ve
sun.
köpüğe çeviririz: uzak olsun, böyle bir
zalimler toplumu!
Ve onların Sonra
ardından da bunların
yine yeni ne- ardından
siller ortaya başka bir
çıkardık:
nesil yarattık.

Nitekim şöyle
dediler: Soydaşları bizim
kölelerimiz
olduğu halde, bizim gibi
ölümlü olan
bu iki insana
mı inanacağız yani?

İşte böyle
(diyerek) bu
iki (elçiyi) yalanladılar ve
böylece helak edilenlerin arasındaki yerlerini
aldılar:
Soydaşları Oysa, belki
doğru yolu doğru yolu
bulsunlar tutarlar diye
diye MuMusa'ya kisa´ya kitap tap vermiştik.
verdik.

Bu yüzden dediler ki: Kavimleri bize kulluk
edip dururken,
bizim gibi
şu iki insana mı
inanacağız?
Onları yalanladılar
ve bu
yüzden
helake
uğratılanlardan oldular.
Andolsun
ki; doğru
yola gelsinler diye Musa´ya Ki-

Kelime Meali
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=لَ َعلَّ ُه ْمbelki onlar
َ= َي ْهتَد ُونdoğru yolu bulurlar diye

tab´ı verdik.

,,

,,
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,,

,,

= َو َج َع ْلنَاve kıldık
 َم ْر َي َم.. َ=ابْنMeryem oğlunu
ُ= َوأ ُ َّمهve annesini ً=آيَةbir mucize
= َو َآو ْينَا ُه َماve onları yerleştirdik
 َرب َْوة..= ِإلَ ٰىbir tepeye
قَ َرار..ت
ِ =ذَاoturmaya uygun
= َو َم ِعينve suyu bulunan

Meryemoğlu İsa ile
annesini
gücümüzün
bir kanıtı
olarak ortaya çıkardık.
Onları yaşamaya elverişli ve
akarsulu bir
tepeye yerleştirdik.

أَيُّ َها,,=يَاey س ُل
ُ الر
ُّ =elçiler
= ُكلُواyiyin
َّ ,, َ= ِمنgüzel şeylerden
ت
ِ الط ِي َبا
= َوا ْع َملُواve yapın صا ِل ًحا
َ =yararlı iş
= ِإنِيçünkü ben
َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızı
ع ِليم
َ =bilmekteyim

Ey peygamberler,
temiz yiyeceklerden
yiyiniz ve iyi
ameller işleyiniz. Hiç
kuşkusuz
ben sizin
neler yaptığınızı bilirim.

= َو ِإ َّنve işte = ٰ َه ِذ ِهbu
=أ ُ َّمت ُ ُك ْمsizin ümmetiniz ً=أ ُ َّمةümmettir
ً احدَة
ِ = َوbir tek = َوأَنَاve ben de
= َربُّ ُك ْمsizin Rabbinizim
ون
ِ ُ=فَاتَّقbenden korkun

Sizin de bir
parçasını
oluşturduğunuz şu
ümmet, tek
bir ümmettir, ben de
sizin
Rabb´inizim
. Öyleyse
sırf benden
korkunuz.
Fakat insanlar bu
inanç birliğini yıkarak
çeşitli gruplara ayrıldılar. Her
grup kendi
inanç sistemi ile
övündü.

Ve (Musa'yı
nasıl onurlandırdıysak)
Meryem oğlunu ve anasını da (rahmetimiz için)
bir sembol
kıldık: Ve
o'nların her
ikisini de
ebedi esenliğin, berrak
çeşmelerin
bulunduğu
yüce bir makama eriştirdik.
Siz ey elçiler!
Dünya hayatının temiz ve
meşru nimetlerinden payınızı alın; ve
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyun; ve bilin ki, yaptığınız her şeyi
eksiksiz biliyorum.
Muhakkak ki,
bu sizin ümmetiniz bir
tek ümmettir;
çünkü hepinizin Rabbi
Benim; öyleyse Bana
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun!
Ama (sizi izlediklerini
söyleyen toplumlar) aralarındaki bu
birliği bozup
parça parça
oldular; her
hizip (ancak)
kendi benimsediği (öğretinin dar ve
katı kalıpları)
içinde rahat
soluk alır oldu.
Fakat onları
bir vakte kadar, kendi
cehaletlerine
gömülmüş
olarak, kendi
hallerine bırak.
Kendilerine
mal mülk ve
çocuklar
vermekle,
sanıyorlar mı
ki,

Biz; Meryem´in
oğlunu
da, annesini de bir
ayet kıldık. Her
ikisini de
sulak,
oturmaya
elverişli
yüksek
bir yere
yerleştirdik.

onları (kendi
anlayışlarına
göre) iyi ve
yararlı (bildikleri) şeylerde yarıştırmak (istiyoruz)? Hayır, onlar
(yanıldıklarının) farkında
değiller!
Onlar ki,
Ama, RableRabb´lerinin rinden korkakorkusu ile rak kendilerititriyorlar. ni saygı ve
duyarlık içinde tutanlar,

İyiliklerde
onlar için
acele
davranmaktayız.
Hayır farkında değiller.

 ُه ْم,, َ= َوالَّذِينve onlar ki
= ِب َر ِب ِه ْمRablerine
َيُ ْش ِر ُكون,,= َلortak koşmazlar

Ve onlar ki,
Rabb´lerine
ortak koşmuyorlar.

Rablerinden
başka hiçbir
varlığa tanrısal nitelikler
yakıştırmayanlar,

Ve Rabblarına şirk
koşmayanlar,

َ= َوالَّذِينve onlar ki َ=يُؤْ تُونverirler
آت َ ْوا..= َماverdiklerini = َوقُلُوبُ ُه ْمkalbleri
= َو ِجلَةürpererek =أَنَّ ُه ْمşüphesiz onlar
 َر ِب ِه ْم..= ِإلَ ٰىRablerinin huzuruna
َاجعُون
ِ = َرdönecekler (i düşüncesiyle)
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar

Ve onlar ki,
Rabb´lerine
dönecekler
diye kalpleri
ürpererek
verdikleri
şeyi verirler.

sonunda
Rablerine
dönecekleri
düşüncesi
içinde kalpleri titreyerek
vermeleri gerekeni verenler:

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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َّ َ=فَتَقfakat parçalayıp ayırdılar
طعُوا
=أ َ ْم َر ُه ْمişlerini =بَ ْينَ ُه ْمaralarında
= ُزب ًُراKitaplara = ُك ُّلher
= ِح ْزبgrup
لَدَ ْي ِه ْم,,=بِ َماkendi yanında bulunanla
َ=فَ ِر ُحونsevinmektedir
,,

,,

,,

,,
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,,

Ey peygamberler; temiz
şeylerden
yeyin ve
salih
amel işleyin. Doğrusu Ben;
yaptığınızı bilirim.

Şüphesiz
bu; bir tek
ümmet
olarak sizin ümmetinizdir. Ben
de sizin
Rabb´
ınızım.
Ben´den
korkun.
Ama onlar işlerini
kendi aralarında
bölük bölük ayırdılar. Her
bölük
kendi tuttuğu yoldan
memnundur.

=فَذَ ْر ُه ْمonları bırak = ِفيiçinde
=غ َْم َر ِت ِه ْمgafletleri = َحت َّ ٰىkadar
= ِحينbir süreye

Bir süre için
onları gafletleri ve
sapıklıkları
ile başbaşa
bırak.

َسبُون
َ =أ َ َي ْحonlar sanıyorlar mı?
نُ ِمدُّ ُه ْم,,=أَنَّ َماverdiğimiz ile
=بِ ِهkendilerine  َمال,,= ِم ْنmal
َ= َو َبنِينve oğullar

Onlar sanıyorlar mı ki,
kendilerine
verdiğimiz
servetle ve
evlatlarla,

ع
ُ ار
َ ُ=نkoşuyoruz =لَ ُه ْمonların
ِ س
ت
ِ  ْال َخي َْرا..=فِيiyiliklerine = َب ْلhayır
َيَ ْشعُ ُرون..= َلonlar farkında değiller

Onların iyiliklerine koşuyoruz?
Aslında onlar işin farkında değildirler.

= ِإ َّنşüphesiz  ُه ْم,, َ=الَّذِينonlar ki
 َخ ْشيَ ِة,,= ِم ْنsaygıdan
= َربِ ِه ْمRablerine َ= ُم ْش ِفقُونtitrerler

Muhakkak ki
Rabblarından
korktukları için titreyenler,
Ve onlar ki, Rablerinin
Ve RabbRabb´lerinin mesajlarına larının
ayetlerine inananlar,
ayetlerine
inanıyorlar.
inananlar,

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

Bir süreye kadar
onları
kendi sapıklıklarıyla başbaşa bırak.
Zannederler mi
ki; kendilerine mal
ve oğullar
vermekle,

,,
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 ُه ْم.. َ= َوالَّذِينve onlar ki
ت
ِ =بِآيَاayetlerine = َربِ ِه ْمRablerinin
َ=يُؤْ ِمنُونinanırlar
..

..

,,

,,

,,
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,,

..
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َارعُون
َ ُ=يkoşarlar
ِ س
ت
ِ  ْال َخي َْرا,,=فِيhayır işlerine
= َو ُه ْمve onlar (=لَ َهاhayır) için
َسا ِبقُون
َ =önde giderler
,,

,,

,,

,,

Ve Rabblarına döneceklerinden
kalbleri
ürpererek
vermeleri
gerekenleri verenler,
İşte onlar işte böylele- İşte onlar;
iyiliklerde ridir, hayır- hayırlara
yarışanlar larda yarışan koşuşurve bu yarışı kimseler ve lar ve o
önde biti- (bu konuda uğurda
renlerdir.
başka herke- öne gesi) geçecek çerler.
olanlar!

Kelime Meali
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ف
ُ نُ َك ِل..= َو َلbiz teklif etmeyiz
سا
ً =نَ ْفhiç kimseye = ِإ َّلbaşkasını
= ُو ْسعَ َهاgücünün yetiğinden
= َولَدَ ْينَاkatımızda vardır
= ِكتَابbir Kitap = َي ْن ِط ُقsöyleyen
ق
ِ = ِب ْال َحgerçeği = َو ُه ْمve onlara
ْ ي..= َلasla haksızlık edilmez
َُظلَ ُمون

Biz herkese
taşıyabileceği kadar
yük yükleriz. Bizim
katımızda,
gerçeği olduğu gibi
söyleyen bir
kitap vardır.
Onlara asla
haksızlık
edilmez.

=بَ ْلfakat =قُلُوبُ ُه ْمonların kalbleri
=فِيiçindedir =غ َْم َرةgaflet
 ٰ َهذَا,,= ِم ْنbundan
= َولَ ُه ْمonların vardır ki =أ َ ْع َمالişleri
 ٰذَ ِل َك,,ُون
ِ د,,= ِم ْنbundan başka
= ُه ْمonlar =لَ َهاhep o işler için
َاملُون
ِ ع
َ =çalışırlar

Fakat kâfirlerin kalpleri,
mü´minlerin
bu davranışlarından
tamamen
habersizdir.
Onların,
bunlar dışında, birtakım kötü işleri var ki,
sürekli olarak onlarla
meşguldürler.

= َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
=أ َ َخ ْذنَاyakaladığımız
= ُمتْ َر ِفي ِه ْمvarlıklılarını
ب
ِ = ِب ْال َعذَاazab ile = ِإذَاhemen
= ُه ْمonlar َ=يَ ْجأ َ ُرونferyada başlarlar

Ama onların
azılı elebaşlarının yakasına azabımızla yapıştığımızda
hemen feryadı basarlar.

ت َ ْجأ َ ُروا,,= َلartık feryadetmeyin
= ْاليَ ْو َمbugün = ِإنَّ ُك ْمşüphesiz size
= ِمنَّاbize karşı
َص ُرون
َ ت ُ ْن,,= َلyardım olunmaz

Bugün boşuna feryad
etmeyiniz,
bizden yardım göremeyeceksiniz.

ْ = َكانidi
=قَ ْدgerçekten َت
=آيَاتِيayetlerim =تُتْلَ ٰىokunuyordu
علَ ْي ُك ْم
َ =size =فَ ُك ْنت ُ ْمfakat siz
أ َ ْعقَا ِب ُك ْم..علَ ٰى
َ =arkanıza
َصون
ُ =ت َ ْن ِكdönüyordunuz

Vaktiyle
ayetlerimiz
size okunduğunda
yüzünüzü
arkanıza
çevirirdiniz.

َ= ُم ْستَ ْك ِب ِرينkibirlenerek
=بِ ِهona (ayetlerime) karşı
ام ًرا
ِ س
َ =geceleyin
َ=ت َ ْه ُج ُرونsaçmalıyordunuz

Ayetlerimize
dudak bükerek gizli
toplantılarınızda saçmalıyordunuz.

Biz hiç kimseye gücünün üstünde
yük yüklemeyiz; ve katımızda (insanların ne
yaptığı, ne
yapabileceği
konusunda)
gerçeği söyleyen bir kitap bulunmaktadır; binaenaleyh,
kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.
Ama, (din ve
inanç birliğini
bozanlara
gelince,) onların kalpleri
bütün bu
gerçeklerden
yana aymazlık içindedir!
Fakat, onların (içlerinde)
bu (bozgunculuk eğiliminden)
başka (daha
kötü) eylemlere kalkışma
(eğilimleri)
de var; ve
onlar bu tür
eylemlere
devam edip
gidecekler;
öyle ki, sonunda, onların arasından
bolluk, genişlik içinde dalıp gitmiş
olanları
azapla kıskıvrak yakaladığımız
zaman yalvarıp yakarmaya başlayacaklar.
(Fakat onlara:) Boşuna
yalvarıp yakarmayın
bugün; çünkü, Bizden
asla yardım
görecek değilsiniz! (denecektir).
Size mesajlarım tekrar
tekrar okunduğunda, siz
(her defasında) ökçelerinizin üzerinde dönüveriyor

Biz, hiç
kimseye
gücünün
yeteceğinden
fazlasını
yüklemeyiz. Katımızda
gerçeği
konuşan
bir kitab
vardır. Ve
onlar asla
haksızlığa uğratılmazlar

(ve) büyüklük
taslayaraktan
gecelerinizi
olur olmaz
şeyler konuşarak geçiriyordunuz.

Büyüklük
taslıyor,
gece ağzınıza geleni söylüyordunuz.

onlar Peki, onlar
يَدَّب َُّروا..=أَفَلَ ْمonlar iyice düşünmediler m Acaba
Kur´anı in- (Allah'ın bu)
sözünü ani? ل
َ = ْالقَ ْوo sözü (Kur’an’ı) =أ َ ْمyoksa celemediler
mi? Yoksa lamaya hiç
= َجا َء ُه ْمonlara mı geldi? = َماbir şey onlara, eski çalışmadılar
atalarına
mı? Yahut
ت
ِ ْ يَأ..=لَ ْمgelmeyen =آبَا َء ُه ُمatalarına gelmemiş geçip gitmiş
olan bir me- atalarına hiç
َ= ْاْل َ َّولِينönceki
saj mı gel- gelmeyen bir

Söyleneni
düşünmediler
mi hiç?
Yoksa
onlara,
daha önce geçen
atalarına
gelmeyen
bir şey mi
geldi?
Yoksa
peygamberlerini
tanımadılar da
onun için
mi inkar
ediyorlar?
Yahut;
onda bir
delilik var
mı diyorlar? Hayır, o
kendilerine hak ile
gelmiştir.
Ama onların çoğu
haktan
hoşlanmamaktadırlar.
Şayet
hak, onların heveslerine uysaydı;
gökler,
yer ve onlarda bulunanlar
muhakkak bozulup giderdi. Hayır,
Biz onlara
kendi zikirlerini
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=أ َ ْمyoksa
يَ ْع ِرفُوا,,=لَ ْمtanımadıkları için mi?
سولَ ُه ْم
ُ = َرelçilerini =فَ ُه ْمonlar
ُ=لَهonu َ= ُم ْن ِك ُرونinkâr ediyorlar
,,

,,

,,

,,
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di?

şey mi geldi
onlara?

Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da
bu yüzden
mi ona karşı
çıkıyorlar?

Yoksa bunlar
kendi elçilerini tanımıyorlar da,
onun için mi
o'nu inkar
ediyorlar?

Yoksa onun Yahut Onda
َيَقُولُون..=أ َ ْمyoksa -mı diyorlar?
deli olduğu- delilik var! mı
mu söy- diyorlar? Oy= ِب ِهonda = ِجنَّةbir delilik var = َب ْلhayır nu
lüyorlar.
sa, o onlara
Hayır,
O
ongerçeğin ta
= َجا َء ُه ْمo kendilerine getirdi
lara gerçeği kendisini geق
ِ =بِ ْال َحhakkı = َوأ َ ْكث َ ُر ُه ْمfakat çokları getirdi ve tirdi ama
onların ço- gerçek onق
ğu gerçek- lardan çoğuِ = ِل ْل َحhaktan
ten hoşlan- nun işine
َار ُهون
ِ = َكhoşlanmıyorlar
mıyorlar.
gelmez!
..

..

..

..

..

..

..

..
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gerçek Fakat, ger= َولَ ِوeğer =اتَّبَ َعuysaydı = ْال َح ُّقhak Eğer
onların keyfi çek onların
arzularına arzu ve
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların keyiflerine
uysaydı,
emellerine
َ
göklerin,
yeuyacak olَ
ت
ِ َ سد
َ =لفbozulur giderdi
rin ve gökler saydı, şüpُس َم َاوات
َّ =الgökler ض
ُ = َو ْاْل َ ْرve yer ile yerde hesiz gökler
bulunan
ve yer için= َو َم ْنve kimseler
canlı cansız dekilerle betüm varlıkla- raber yıkılır
=فِي ِه َّنbunların içinde bulunan
rın düzeni giderdi! Oydengesi sa, Biz (bu
=بَ ْلbilakis =أَت َ ْينَا ُه ْمbiz onlara getirdik ve
bozulurdu. ilahi mesajon- da) onlara
= ِب ِذ ْك ِر ِه ْمZikir’lerini =فَ ُه ْمfakat onlar Aslında
lara nam ve akılda tutmaşan bağış- ları gereken
 ِذ ْك ِر ِه ْم,,ع ْن
َ =Zikirlerinden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Hayır, onların kalbleri bundan habersizdir.
Onların
bundan
başka da
yapageldikleri işler vardır.

En sonunda
onların
refahla
şımaranlarını
azabla
yakaladığımız
zaman
hemen
feryad
ederler.
Feryad
etmeyin
bugün.
Doğrusu
siz, katımızdan
bir yardım
görmezsiniz.
Ayetlerimiz size
okunuyordu da
siz, ona
arkanızı
dönüyordunuz.
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ladık. Fakat
onlar kendi
nam ve
şanlarına
sırt dönüyorlar.

َ= ُم ْع ِرضُونyüz çeviriyorlar
,,

23.
72

=أ َ ْمyoksa =تَسْأَلُ ُه ْمsen onlardan mi istiyorsun? جا
ً =خ َْرbir vergi
=فَخ ََرا ُجvergisi = َر ِب َكRabbinin
= َخيْرdaha hayırlıdır = َو ُه َوve O
= َخي ُْرen hayırlısıdır
َالر ِازقِين
َّ =rızık verenlerin
..

..

..

..

..

..

..

..

..

23.
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Yoksa sen
onlardan
ücret mi istiyorsun ki?
Oysa
Rabb´inin
sana vereceği ücret
daha üstündür. O
rızık verenlerin en iyisidir.

Aslında sen
= َو ِإنَّ َكşüphesiz sen
onları doğru
yola çağırıعو ُه ْم
ُ =لَت َ ْدonları çağırıyorsun
yorsun.
َ
َ
ص َراط
,,
ى
ل
إ
=
bir
yola
يم
ق
ت
س
م
=doğru
ِ ْ ُ
ِ ٰ ِ
,,

,,

,,

,,

,,

her şeyi ulaştırdık; ne var
ki, kendilerine bahşedilen bu hatırlatıcı mesajdan (umursamazlıkla)
yüz çevirdiler!
(Ey Muhammed,) yoksa
onlardan
dünyevi bir
karşılık mı istiyorsun?
Fakat (bilmelidirler ki)
Rabbinin vereceği karşılık en iyisidir;
çünkü rızık
verenlerin en
iyisi O'dur!
Ve, doğrusu
sen onları
gerçekten
dosdoğru bir
yola çağırıyorsun;

getirdik.
Ama onlar zikirlerinden
yüz çeviriyorlar.

Yoksa
sen, onlardan bir
ücret mi
istiyorsun?
Rabbının
ecri daha
hayırlıdır.
Ve O, rızık verenlerin en
hayırlısıdır.
Aslında
sen, onları dosdoğru bir
yola çağırıyorsun.

= َو ِإ َّنve kuşkusuz
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ=الَّذِينinanmayanlar
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete
اط
ِ الص َر
ِ ..ع ِن
َ =yoldan
َ=لَنَا ِكبُونsapıyorlar

Ama ahirete
inanmıyorlar doğru
yolun uzağına düşüyorlar.

ama, ahirete
inanmamakta direnenler
ister istemez
bu yoldan
sapmaktalar.

Ama ahirete
inanmayanlar,
mutlaka
bu yoldan
sapmaktadırlar.

= َولَ ْوve eğer
= َر ِح ْمنَا ُه ْمbiz onlara acısaydık
ش ْفنَا
َ = َو َكve kaldırsaydık
 ِب ِه ْم,,= َماbaşlarındaki
ضر
ُ ,,= ِم ْنsıkıntıyı
=لَلَ ُّجواyine devam ederlerdi
ُ ,,=فِيazgınlıklarında
ط ْغيَا ِن ِه ْم
َ= َي ْع َم ُهونbocalamağa

Eğer biz onlara acısak
da başlarındaki sıkıntıyı gidersek yine
azgınlıkları
içinde debelenmeye ısrar ederler.

Onlara merhamet edip
(bu dünyada)
başlarına gelebilecek darlık ve sıkıntıyı giderecek
olsak, onlar
yine de, o
kurumlu azgınlıkları
içinde körcesine bocalayıp dururlar.

Şayet
Biz, onlara acısak
ve başlarındaki
sıkıntıyı
gidersek
yine de
azgınlıkları içinde
bocalayıp
kalırlar.

23.
74

..

23.
75

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

23.
76
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,,

Biz onların Ve gerçek şu Andolsun
= َولَقَ ْدandolsun
yakalarına ki, Biz onları ki Biz, onazapla ya- azapla da sı- ları azab=أ َ َخ ْذنَا ُه ْمbiz onları yakaladık
pıştık. Fakat nadık, ama la yakaْ
ne
onlar yine de ladık.
َ
ب
ِ =بِالعَذاazab ile
Rabb´lerine Rablerine
Ama yine
ا ْست َ َكانُوا..=فَ َماama yine boyun eğmedile boyun eğdi- boyun eğ- de Rabbler ve ne de mediler;
larına bor ر ِب ِه ْم
O´na yal- (bundan son- yun eğَ = ِلRablerine
vardılar.
ra da bağış- mediler.
َض َّرعُون
َ َ  َيت..= َو َماO’na yalvarmıyorlar
lanma için) Onlar
..

..

..

..

..

..

..

..
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Ama ağır bir
azabın kapısını yüzlerine açtığımızda kurtuluş ümitlerini yitirerek
ne yapacaklarını şaşırırlar.

= َو ُه َوO’dur َ أ َ ْنشَأ..=الَّذِيinşa eden
=لَ ُك ُمsizin için س ْم َع
َّ =الkulağı
ار
َ ص
َ = َو ْاْل َ ْبve gözleri
َ= َو ْاْل َ ْف ِئدَةve gönülleri
ً =قَ ِلne kadar az
 َما..يَل
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükrediyorsunuz

Gözü, kulakları ve
gönülleri yaratıp size
veren
O´dur. Ne
kadar az
şükrediyorsunuz!

= َو ُه َوO’dur
ذَ َرأ َ ُك ْم,,=الَّذِيsizi yaratıp yayan
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
= َو ِإلَ ْي ِهve O’nun (huzurunda)
َ=ت ُ ْحش َُرونtoplanacaksınız

Sizi yeryüzüne yerleştiren O´dur
ve O´nun
huzurunda
toplanacaksınız.

= َو ُه َوO’dur ي ُْح ِيي..=الَّذِيyaşatan
ُ= َوي ُِميتve öldüren
ُ= َولَهve O’nun(eseri)dir
ْ =değişmesi =اللَّ ْي ِلgecenin
ف
ُ اخ ِت ََل
ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüzün
َت َ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلaklınızı kullanmıyor musu

Sizi yaratan
ve öldüren
O´dur. Gecenin ve
gündüzün
birbirini izlemesi
O´nun uygulamasıdır. Hiç düşünmeyecek misiniz?

Hayatı bağışlayan ve
ölüme hükmeden
O'dur; geceyle gündüzün
birbirini kovalaması O'nun
buyruğuyladır. Öyleyse,
artık aklınızı
kullanmayacak mısınız?

= َب ْلhayır = َقالُواonlar da dediler
= ِمثْ َلgibi قَا َل,,= َماdedikleri
َ= ْاْل َ َّولُونevvelkilerin

Tersine onlar daha
önceki sapıkların dediklerini
söylediler.

Hayır, onlar
sadece geçip
gitmiş insanların söylediği şeyi söylerler:

Sizi yeryüzünde
yaratıp
türeten
O´dur. Ve
O´nun
huzurunda toplanacaksınız
Dirilten
de, öldüren de
O´dur.
Geceyle
gündüzün
birbiri ardı
sıra gelmesi de
O´nun
emrine
bağlıdır.
Hala düşünmez
misiniz?
Hayır, onlar yine
de öncekilerin
dediklerini derler.

=قَالُواdediler ki =أ َ ِإذَاzaman mı?
= ِمتْنَاöldüğümüz
= َو ُكنَّاhaline geldiğimiz =ت ُ َرابًاtoprak

Biz ölüp de
toprak ve
kemik olduktan sonra yeniden
mi diriltile-

Biz öldükten,
toza toprağa,
kemiğe dönüştükten
sonra, yeniden diriltile-

Onlar
demişlerdi ki: Ölüp
de toprak
ve kemik
yığını ol-

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..

..

..

23.
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..

,,

,,

,,

23.
80

yalvarıp
yakarmazlar.
Sonunda
onlara
şiddetli
bir azab
kapısı açtığımızda
şaşkına
dönüp
ümitsiz
kalıverdiler

= َحت َّ ٰىnihayet = ِإذَاzaman
=فَت َ ْحنَاaçtığımız علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine
=بَابًاkapısı عذَاب
َ ,,=ذَاbir azab
شدِيد
َ =şiddetli = ِإذَاderhal = ُه ْمonlar
= ِفي ِهO’nun içinde
َسون
ُ = ُم ْب ِلşaşkın ve umutsuz kalırlar
,,

,,

23.
78

yalvarıp yakaracak değiller;
ta ki, Biz onların önünde
(ceza gününe has) zorlu
bir azabın
kapısını
açıncaya kadar; işte ancak o zaman
bütün ümitlerini kaybediverirler.
(Ey İnsanlar!
Rabbinizin
mesajlarına
kulak verin,)
çünkü, sizi
işitme duyusuyla, görme
duyusuyla,
düşünme,
hissetme yeteneğiyle donatan O'dur;
(yine de) ne
kadar az
şükrediyorsunuz!
Sizi çoğaltıp
yeryüzüne
yayan da
O'dur; ve sonunda toplanıp O'na
döndürüleceksiniz.

,,

,,

..

..

..

..

..

..

nuz?

23.
81

,,

23.
82

..

,,

..

..

,,

..

Sizin için
kulaklar,
gözler ve
kalbler
var eden
O´dur. Ne
de az
şükrediyorsunuz.
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َ = َو ِعve kemik =أ َ ِإنَّاbiz mi?
ظا ًما
َ=لَ َم ْبعُوثُونdiriltileceğiz

ceğiz?

ceğiz, öyle
mi? derler.

=لَقَ ْدandolsun = ُو ِع ْدنَاyapıldı
=ن َْح ُنbize = َوآ َبا ُؤنَاve atalarımıza
= ٰ َهذَاbu (tehdid) قَ ْب ُل,,= ِم ْنbizden önce
 ٰ َهذَا,,= ِإ ْنbu = ِإ َّلbaşka bir şey değildir
ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasallarından
َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin

Bu tehdit
şimdi bize
yöneltildiği
gibi daha
önce atalarımıza da
yöneltilmişti.
Bu eskilerin
masallarından başka
bir şey değildir.

Gerçek şu ki,
bize de, bizden önce
atalarımıza
da aynı şey
vaad edilmişti! Eskilerin
masallarından başka
bir şey değil
bu!

Onlara de
ki, «Eğer biliyorsanız,
söyleyiniz,
yeryüzü ve
üzerindeki
tüm varlıklar
kimindir?»
Sana «Al=diyecekler
=Allah’ındır
lah´ındır»
diyecekler.
=de ki
De ki; «Siz
,,
=düşünmüyor musunuz? kafanızı çalıştırmayacak mısınız?»

De ki: Peki,
yeryüzü ve
orada var
olanlar kimin,
öyleyse? Biliyorsanız
(hadi, söyleyin bana)!
Allah'ın! diye
cevap vereceklerdir. De
ki: Peki, (Allah'ın birliğini, eşsiz, ortaksız olduğunu) kendiliğinizden hatırlamayacak
mısınız artık?
De ki: Peki,
kimdir yedi
kat göğü yerinde tutan
ve yüce kudret tahtında
hükümran
olan?
Diyeceklerdir
ki: Allah! De
ki: Peki, artık
O'na karşı
sorumluluk
bilinci taşımayacak mısınız?
De ki: Her
şeyin yönetimini elinde
tutan; koruyup kollayan
ama kendisine karşı
(kimsenin)
korunup kollanamayacağı kimdir? Biliyorsanız,
(hadi, söyleyin bana)!

..

23.
83

..

,,

,,

,,

,,

,,

23.
84

,,

,,

=قُ ْلde ki = ِل َم ِنkimindir?
ض
ُ = ْاْل َ ْرdünya = َو َم ْنve bulunanlar
=فِي َهاiçinde = ِإ ْنeğer
َت َ ْعلَ ُمون..= ُك ْنت ُ ْمbiliyorsanız
..

..

..

23.
85

َسيَقُولُون
َ
قُ ْل
َأَفَ ََل تَذَ َّك ُرون
,,

ِِ َّّٰلل

,,

23.
86

,,

=قُ ْلde ki = َم ْنkimdir? ُّ= َربRabbi
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöğün ِسبْع
َّ =الyedi
ُّ= َو َربve Rabbi = ْال َع ْر ِشArş’ın
= ْال َع ِظ ِيمbüyük
..

Onlara de
ki; «Yedi
göğün ve
yüce Arş´ın
Rabb´i kimdir?

..

..

23.
87

ِ َّ ِ =Allah’ındır
َسيَقُولُون
َ =diyecekler ّٰلل
=قُ ْلde ki
َتَتَّقُون,,=أَفَ ََلkorkmuyor musunuz?

Sana «Bunlar Allah´ındır»
diyecekler.
De ki; «Siz
hiç O´ndan
korkmaz
mısınız?
Onlara de
=de ki
=kimdir?
ki; «Eğer biliyorsanız,
=elinde olan
söyleyiniz;
=melekutu (mülkü ve yönetimi) tüm varlıkların egemen..
=her şeyin
=ve O
liği, elinde
olan, her
=koruyup kollayan
şeyi koruyup göze..
=fakat korunup kollan(maya m ten, Fakat
koruyanı ve
uhtaç ol)mayan
=kendisi
işine karı=eğer
..
=biliyorsanız şanı olmayan kimdir?»
Sana «Bu
=diyecekler
=Allah’a aittir
yetki Allah´a
aittir» diye=de ki
=nasıl?
cekler. De
ki; «O halde
=büyüleniyorsunuz
nasıl oluyor
da yanıltılıyorsunuz?»
Aslında biz
=doğrusu
onlara gerçeği sun=biz onlara getirdik
duk, fakat
onlar yalan
=hakkı
=onlarsa
söylüyorlar.
=yalancıdırlar
,,

,,

,,

23.
88

قُ ْل
َم ْن
ِب َي ِد ِه
َُملَ ُكوت
ش ْيء
َ ُك ِل
ير
ُ ي ُِج
ار
ُ َو َل يُ َج
..

..

..

..

..

..

َو ُه َو

..

..

..

..

..

علَ ْي ِه
َ
َُك ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون

..

ِإ ْن
23.
89

..

َسيَقُولُون
َ
قُ ْل
فَأَنَّ ٰى
َت ُ ْس َح ُرون

ِِ َّّٰلل

,,

,,

,,

23.
90

23.
91

بَ ْل
أَت َ ْينَا ُه ْم
ق
ِ ِب ْال َح
َلَ َكا ِذبُون
..

..

..

َو ِإنَّ ُه ْم

,,

,,

,,

,,

,,

,,

23.
92

عا ِل ِم
ِ = ْال َغ ْيgörünmeyeni
َ =(O) bilir ب
َّ = َوالyücedir
ش َهادَةِفَتَعَالَ ٰىفَتَعَالَ ٰى
َيُ ْش ِر ُكون..ع َّما
َ =onların ortak koştukları
..

..

..

şeylerden

..

..

O görünmeyeni de
görüneni de
bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

Allah´tır,
diyecekler. Öyleyse sakınmaz
mısınız?
de.
De ki: Her
şeyin hükümranlığı elinde
olan, barındıran,
ama barındırılmaya asla muhtaç
olmayan
kimdir?

Hayır,
Biz, onlara gerçeği
getirdik.
Ama onlar muhakkak
yalancılardır.
Allah, hiç
bir çocuk
edinmemiştir ve
O´nunla
birlikte hiç
bir ilah da
yoktur.
Olsaydı;
o zaman,
her ilah,
kendi yarattığını
alıp götürür ve
birbirinden üstün
çıkmaya
çalışırlardı. Allah,
onların nitelendirdiklerinden mğünezzehtir.

,,

tir.

De ki:
Yedi göğün Rabbı ve yüce Arş´ın
Rabbı
kimdir?

Hayır, Biz
onlara hakkı
ulaştırdık;
buna rağmen
onlar yine de
yalanı tercih
ediyorlar!

,,

n

Allah´ındır,
diyecekler. Öyleyse ibret almaz
mısınız?
de.

Allah´tır,
diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? de.

Allah evlat Allah asla
َات َّ َخذ,,= َماedinmemiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
edinmemiş- çocuk edinَ َولد,,= ِم ْنçocuk َ َكان,,= َو َماve yoktur tir ve O´nun memiştir, ne
yanısıra bir de O'nunla
başka ilah beraber başُ= َم َعهO’nunla beraber = ِم ْنhiçbir
yoktur.
ka bir tanrı
=إِ ٰلَهtanrı =إِذًاöyle olsaydı
Yoksa her vardır: (çünilah, kendi kü, eğer
َب
َ =لَذَهgötürürdü = ُك ُّلher =إِ ٰلَهtanrı yaratıklarını başka herotoritesi al- hangi bir tanَ َخلَق,,= ِب َماkendi yarattığını
tına alıp bir rı) olsaydı,
yana gider her tanrı
= َولَ َع ََلve üstün gelmeğe çalışırdı
ve biri öbü- kendi yaratrüne karşı tığı alemi
ض ُه ْم
ُ =بَ ْعonlardan biri
üstünlük
kendinden
kurmaya
yana çeker
َ
بَ ْعض,,عل ٰى
َ =diğerine
çalışırdı. Al- ve şüphesiz
lah onların her biri diğeَس ْب َحان
ُ =münezzehtir (uzaktır)
bu asılsız rine baskın
ِاّٰلل
َّ =Allah
yakıştırma- çıkmaya çalarından
lışırdı! Sınırَصفُون
ِ َي,,ع َّما
َ =onların tanımlamalarında münezzeh- sız kudret ve
,,

duğumuzda
mı, gerçekten
biz mi diriltileceğiz?
Andolsun
ki biz, ve
daha önce de atalarımız
bununla
tehdit
edilmişti.
Bu eskilerin masallarından
başka bir
şey değildir.
De ki: Yer
ve onda
bulunanlar kimindir? Biliyorsanız
söyleyin.

Allah! diye
cevap vereceklerdir. De
ki: Peki, o
halde, nasıl
böyle aldatılabilirsiniz?

,,

,,

İbn Kesir

yüceliğiyle
Allah, onların
tasavvur ve
tanımlama
yoluyla yakıştırdıkları
şeylerden
mutlak olarak
uzaktır;
O kullarının
algı ve tasavvurlarının
erişemediği
şeyleri de,
onların akıl
ve duyu yoluyla tanıklık
edebildikleri
şeyleri de
künhüyle bilir; ve bunun
içindir ki, onların Kendi-

O, görüleni de,
görülmeyeni de
bilir. Onların koştukları ortaklardan
çok yücedir.
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ki; «Ya
=قُ ْلde ki ب
ِ = َرRabbim = ِإ َّماeğer De
Rabb´i,
onların
=ت ُ ِر َينِيmutlaka bana göstereceksen eğer
tehdit edilazabı
َعد ُون
َ يُو,,= َماonların tehdid edildikleri şe dikleri
eğer mutla,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

yi
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ka bana
göstereceksen.»

Ya Rabb´i,
ب
ِ = َرRabbim
beni zalimarasında
ْ
ت َ ْج َعلنِي..=فَ ََلbeni bırakma =فِيiçinde ler
bırakma.
َّ =zalim
= ْالقَ ْو ِمkavmin َالظا ِل ِمين
..

..
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= َو ِإنَّاşüphesiz biz
نُ ِر َي َك,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =sana göstermeğe
= َماşeyi =نَ ِعد ُ ُه ْمonları tehdid ettiğimiz
َ=لَقَاد ُِرونelbette kadiriz

Onlara yönelttiğimiz
tehdidin
gerçekleştiğini sana
göstermeye
elbette gücümüz yeter.

=ا ْدفَ ْعsavuştur
س ُن
َ أ َ ْح..ي
َ  ِه.. =بِالَّتِيen güzel şeyle
َسيِئَة
َّ =الkötülüğü =ن َْح ُنbiz
=أ َ ْعلَ ُمbiliyoruz
َصفُون
ِ َي..(=بِ َماseni) nasıl vasıflandıraca

Sana yaptıkları kötülüğü en iyi
davranışla
karşıla. Biz
onların asılsız yakıştırmalarını
herkesten
iyi biliyoruz.

,,

,,

,,

,,

,,
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23.
96

..

..

..

..

..

..

klarını

23.
97

23.
98

23.
99

= َوقُ ْلve de ki ب
ِ = َرRabbim
ُ عوذ
ُ َ =أsığınırım = ِب َكsana
ت
ِ  َه َمزَ ا,,= ِم ْنdürtüklemelerinden
َّ =الşeytanların
ين
ِ َشي
ِ اط
,,

,,

ُعوذ
ُ َ َوأ
ب
ِ َر
ون
ُ أ َ ْن َي ْح
ِ ض ُر
..

بِ َك

..

..

َحت َّ ٰى
إِذَا
َجا َء
أ َ َحدَ ُه ُم
ُْال َم ْوت
قَا َل
ب
ِ َر
ون
ْ
ِ ُار ِجع
,,

,,

23.
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,,

,,

,,

لَعَ ِلي
أ َ ْع َم ُل
صا ِل ًحا
َ
فِي َما
ُت َ َر ْكت
َك ََّل
إِنَّ َها
َك ِل َمة
ُه َو قَائِلُ َها
َو ِم ْن َو َرا ِئ ِه ْم
بَ ْرزَ خ
إِلَ ٰى
يَ ْو ِم
َيُ ْب َعثُون
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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فَإِذَا
نُ ِف َخ
ور
ُّ ِفي ال
ِ ص
اب
َ س
َ فَ ََل أ َ ْن
بَ ْينَ ُه ْم
يَ ْو َمئِذ
َسا َءلُون
َ َ َو َل َيت
,,

,,

,,

,,

,,
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De ki:
Rabbım,
onların
tehdit
olundukları şeyi
bana
mutlaka
göstereceksen,
Rabbım,
o zaman
beni zalimler güruhunun
içinde bulundurma.
Biz, onlara vaad
ettiğimizi
sana göstermeye
elbette
kadiriz.

Sen, kötülüğü en
güzel ile
sav. Onların nitelendirmekte olduklarını
Biz, çok
daha iyi
biliriz.

Ve de ki:
Rabbım,
şeytanların kışkırtmalarından
Sana sığınırım.
Onların yaRabbım,
=ve sığınırım
=sana
nımda olonların
malarından
huzurum=Rabbim
da sana sıda bulunmala.. =yanıma uğramalarında ğınırım, ya
Rabb´i.
rından
n
Sana sığınırım.
Sonunda (Ölümden
Onlardan
=nihayet
=zaman
onlardan bi- sonraki ha- birine
ölüm gel=geldiği
=onlardan birine ri ölümün yata inaneşiğine gel- mamakta di- diği vakit
diğinde der renip de
der ki:
=ölüm
=der ki
ki; «Ya
kendi kendi- Rabbım,
=Rabbim
Rabb´i, beni lerini alda- beni geri
geri çeviri- tanlardan)
döndür.
=beni geri döndür
niz.»
herhangi birine sonunda
ölüm gelip
çatınca: Ey
Rabbim! der,
Beni (hayata)
geri döndür,
izin ver döneyim
Ki, ihmalkâr de (daha ön- Belki
=böylelikle
=yapayım
davrandı- ce) gözardı yapmağım konu- ettiğim konu- dan bı=yararlı bir iş
larda iyi
larda dürüst raktığımı
ameller iş- ve erdemli iş- tamamlar
=yerde (dünyada)
leyeyim. As- ler göreyim! ve salih
=terk ettiğim
=hayır
la. Bu söz, Yoo, onun amel işleboş yere
söylediği,
rim. Ha=şüphesiz bu
=bir sözdür
söylenmiş şüphesiz,
yır, bu
yararsız bir yalnızca (boş söylediği,
..
=onun söylediği
lâftır. Yeni- ve anlamsız) sadece
den dirile- bir sözden kendi la..
=önlerinde vardır
cekleri güne ibarettir;
fıdır. Tekkadar
onlaçünkü
(bir
rar dirilti=bir berzah
=kadar
rın önünde kere dünyayı lecekleri
geçit ver- terk etmiş
güne ka=güne
=diriltilecekleri
mez bir en- bulunanların) dar arkagel vardır. ardında, ye- larında
niden dirilti- onları gelecekleri
riye dönGün'e kadar mekten
(aşılması im- alıkoyan
kansız) bir bir berzah
(ölüm) engeli vardır.
bulunmaktadır!
Sura üflen- Ve sonra,
Sur´a üf=zaman
=üflendiği
diği zaman, (kıyamet) su- lendiği
o gün artık ru üflendiği zaman; o
,,
=Sur’a
aralarında zaman, o
gün, artık
soy
bağı
Gün
artık
ne
araların,,
=artık soylar yoktur
kalmaz ve aralarındaki daki soy
=aralarında
=o gün
birbirlerine kan bağları yakınlığı
hal hatır
işe yaraya- fayda
,,
=ve sormazlar
sormazlar. caktır ne de vermez.
birbirlerine Birbirleri(olup biten ne bir şey
hakkında)
de sorasoru sorabi- mazlar.
leceklerdir.
Kimlerin tar- Ve (o Gün, Tartıları
=kimlerin
=ağır gelirse
tıları ağır
iyi eylem ve ağır gegelirse
onlar
davranışları) lenler; iş=tartıları
=işte
kurtuluşa tartıda ağır te onlar,
ermişlerdir. gelen kimse- felaha
=onlar
ler; işte kur- ermiş
=kurtuluşa erenlerdir
tuluşa erişe- olanların
cek olanlar kendileriböyleleridir. dir.
,,

فَ َم ْن
َُم َو ِازينُه
ُه ُم
َْال ُم ْف ِل ُحون
..

ْ َثَقُل
ت
فَأُو ٰلَئِ َك
..

..

De ki; «Ya
Rabb´i, şeytanların kışkırtmalarından sana
sığınırım.»

sine yakıştırdıkları her
türlü eşten
ve ortaktan
mutlak olarak
yücedir!
De ki: Ey
Rabbim!
(Sana baş
kaldıranların)
vaad edildikleri azabın
gerçekleşmesine tanık
olmamı diliyorsan,
Rabbim, o
zaman, benim de bu
zalim insanlardan biri
olmama izin
verme!
(İşte böyle
dua et) çünkü, şüphesiz
Biz, onlara
vaad ettiğimiz (azabın,
bu dünyada
dahi gerçekleşmesine)
seni tanık kılacak güçteyiz!
(Fakat, onlar
ne söylerlerse, ya da ne
yaparlarsa
yapsınlar,
sen yine de
onların işlediği) kötülüğü, en iyi yol
hangisi ise,
onunla sav:
(çünkü) onların (Bize) yakıştırageldikleri şeyleri en
iyi bilen Biziz.
Ve de ki: Ey
Rabbim!
Tüm kötü
dürtülerin
kışkırtmalarına karşı
Sana sığınıyorum!
Rabbim, onların bana
yaklaşmalarından da
Sana sığınıyorum!

İbn Kesir
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ْ َّ= َخفhafif gelirse
= َو َم ْنkimlerin ت
ُ= َم َو ِازينُهtartıları =فَأُو ٰلَ ِئ َكişte onlar
 َخ ِس ُروا,, َ=الَّذِينziyana sokanlardır
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
 َج َهنَّ َم,,=فِيcehennemde
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalanlardır

Kimlerin tartıları hafif
kalırsa onlar
kendilerini
mahvetmişlerdir, çünkü
sonsuza
dek cehennemde kalacaklardır.

=ت َ ْلفَ ُحyalar = ُو ُجو َه ُه ُمyüzlerini
ار
ُ َّ=النateş = َو ُه ْمonların
(=فِي َهاateşin) içinde
َ= َكا ِل ُحونdişleri açıkta kalır

Orada ateş
yüzlerini yalar, bu yüzden dudakları kasılacağı için
dişleri sırıtır.

ت َ ُك ْن,,=أَلَ ْمdeğil mi? =آيَاتِيayetlerim
=تُتْلَ ٰىokunurdu علَ ْي ُك ْم
َ =size
=فَ ُك ْنت ُ ْمsiz =بِ َهاonları
َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlardınız

Ayetlerimiz
size okunduğunda
onları yalanlıyordunuz, öyle
değil mi?

=قَالُواdediler = َربَّنَاRabbimiz
ْ َغلَب
َ =yendi علَ ْينَا
ت
َ =bizi
= ِش ْق َوتُنَاbahtsızlığımız
= َو ُكنَّاve biz olduk =قَ ْو ًماbir topluluk
َضالِين
َ =sapık

Cehennemlikler derler
ki; «Ey
Rabb´imiz,
kötü arzularımıza yenik
düşerek sapık bir topluluk olduk.»
Ey
Rabb´imiz,
bizi buradan
çıkar, eğer
eski tutumumuza
dönersek
biz gerçekten zalim
oluruz.
Allah, der
ki; «Kesin
sesinizi ve
sürünün
orada; bana
bir şey söylemeyin.»

,,

,,

,,

,,

,,
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= َربَّنَاRabbimiz =أ َ ْخ ِر ْجنَاbizi çıkar
= ِم ْن َهاbundan =فَإ ِ ْنeğer
ع ْدنَا
ُ =bir daha dönersek
=فَإِنَّاartık biz gerçekten
َ =zalimleriz
َظا ِل ُمون
,,

,,

,,

,,

,,
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ْ =sinin
=قَا َلbuyurdu ki سئُوا
َ اخ
=فِي َهاorada
ون
ِ ت ُ َك ِل ُم..= َو َلbana bir şey söylemeyin
..

..

..
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Siz onları
alaya alıyordunuz.
Sonunda bu
tutumunuz
beni anmayı
size unutturdu, artık
onlara hep
gülüyordunuz.

fakat siz onları alay konusu yaptınız; öyle ki,
bu sonunda
size Beni
anmayı büsbütün unutturdu; çünkü
hep gülüp
durdunuz onlara.

= ِإنِيşüphesiz ben
= َجزَ ْيت ُ ُه ُمonlara verdim = ْال َي ْو َمbugün
=بِ َماkarşılığını
صبَ ُروا
َ =sabretmelerinin
=أَنَّ ُه ْمişte onlar = ُه ُمonlardır
َ= ْالفَائِ ُزونkurtulup murada erenler

Bugün ben
onlara sabretmelerinin
karşılığını
verdim,
şimdi onlar
kurtuluşa,
mutluluğa
ermişlerdir.

(Ama,) bakın, güçlüklere göğüs
germelerinden ötürü
bugün onları
mükafatlandırdım: işte,
bahtiyar olacak olanlar
böyleleridir!

=قَا َلve buyurdu = َك ْمne kadar?
=لَبِثْت ُ ْمkaldınız
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َعدَد
َ =sayısınca َ= ِسنِينyıllar

Allah, cehennemliklere der ki;
«Siz yeryüzünde kaç
yıl yaşadınız?»

(Ve Allah,
azaptakilere:) Yeryüzünde kaç yıl
kaldınız? diye soracak.

=قَالُواdediler =لَبِثْنَاkaldık
= َي ْو ًماbir gün =أ َ ْوyahut
ض
َ =بَ ْعbir kısmı kadar =يَ ْومgünün
=فَاسْأ َ ِلsor َ= ْال َعادِينsayanlara

Cehennemlikler derler
ki; «Orada
ya bir gün,
ya da bir
günden daha az yaşadık, saymış
olanlara
sor.»
Allah, onlara der ki;
«Orada az
bir süre kaldınız. Keşki
bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız.»

Orada bir
gün kaldık,
yahut bir
günden daha
az; bunu
(zamanı)
saymasını bilenlere sor...
diye cevap
verecekler.
(Bunun üzerine, Allah:)
Orada sadece az bir vakit kaldınız;
bunu bir bilseydiniz!
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Ey Rabbimiz,
bizi buradan
çıkar, eğer
tekrar (günaha) dönersek, o zaman, gerçekten zalim
kimseler oluruz!
(Fakat Allah
onlara:) Kalın
kaldığınız
yerde (bu
bayağılığınızla)! Ve
Benimle bir
daha asla
konuşmayın!
diyecek.
Bakın, kullarımın arasında, 'Ey Rabbimiz! Biz
(Sana) inandık; öyleyse,
bizim günahlarımızı bağışla ve bize
acı, çünkü
gerçek acıyan(ımız),
esirgeyen(imiz)
Sensin! diyenler de
vardı;

=فَات َّ َخ ْذت ُ ُمو ُه ْمsiz onları aldınız
= ِس ْخ ِريًّاalaya = َحت َّ ٰىnihayet
س ْو ُك ْم
َ =أ َ ْنsize unutturdular
= ِذ ْك ِريbeni anmayı = َو ُك ْنت ُ ْمve siz
= ِم ْن ُه ْمonlara
َض َح ُكون
ْ َ =تdaima gülüyordunuz

,,

,,
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Kimin de
tartıları
hafif gelirse; işte
onlar,
kendilerine yazık
edenlerdir, cehennemde ebedi
kalırlar.
ateş onların Ateş onyüzlerini ka- ların yüzvuracak ve lerini yadudakları
lar, dişleri
acıdan çar- sırıtıp kapılmış olarak lır.
orada kalakalacaklar.
(Ve Allah on- Ayetlerim
lara:) Mesaj- size okularım size
nurken,
ulaştırılma- onları yamış mıydı ve lanlayansiz de onları lar siz
yalanlayıp
değil
durmamış
miydiniz?
mıydınız?
(diyecek).
Ey Rabbimiz! Derler ki:
diye yakara- Rabbıcaklar, Bize mız, bedkötü talihimiz bahtlığıgalebe çaldı mız bizi
ve biz de bu yenmişti.
yüzden eğri Sapıklar
yola saptık! topluluğu
olmuştuk.

Hani vaktiyle kullarımın
bir bölümü
´Ey
Rabb´imiz,
biz sana
inandık, bizi
affeyle, bize
merhamet
et, sen
merhamet
edenlerin
en iyisisin´
diyorlardı.»

,,

,,
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Ama tartıda
hafif çekenlere gelince; işte, cehennemde yerleşip kalmak
üzere kendi
kendilerine
yazık edenler
de böyleleridir;

ُ= ِإنَّهgerçek şu ki
فَ ِريق,, َ= َكانbir zümre
 ِعبَادِي,,= ِم ْنkullarımdan
َ= َيقُولُونdemişlerdi = َربَّنَاRabbimiz
=آ َمنَّاinandık لَنَا,,=فَا ْغ ِف ْرbizi bağışla
ار َح ْمنَا
َ = َوأ َ ْنve sen
ْ = َوve bize acı ت
= َخي ُْرen hayırlısısın
َاح ِمين
ِ الر
َّ =acıyanların
,,

,,

=قَا َلbuyurdu ki لَبِثْت ُ ْم..=إِ ْنkaldınız
ً =قَ ِلaz bir zaman
= ِإ َّلsadece يَل
=لَ ْوkeşke =أَنَّ ُك ْمsiz
َت َ ْعلَ ُمون..= ُك ْنت ُ ْمbilseydiniz
..

..

..

..
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Rabbımız, bizi
buradan
çıkar, tekrar dönersek
doğrusu
zulmetmiş oluruz.
Buyurdu
ki: Yıkılıp
gidin içerisine.
Benimle
konuşmayın.

Çünkü
kullarımdan bir
zümre
vardı ki,
onlar:
Rabbımız,
inandık,
artık bağışla bizi,
merhamet et bize. Sen
merhamet
edenlerin
en hayırlısısın, diyordu.
Siz ise,
onları
alaya alıyordunuz.
Öyle ki
size Benim zikrimi unutturdular.
Ve siz,
onlara
hep gülüyordunuz.
Sabrettiklerinden
dolayı
bugün
onları
mükafatlandırdım.
Doğrusu
onlar,
kurtuluşa
erenlerin
kendileridir.
Buyurdu
ki: Yıl sayısı olarak yeryüzünde
ne kadar
kaldınız?
Bir gün
veya daha az bir
süre kaldık, sayanlara
sor, dediler.
Buyurdu
ki: Çok az
bir süre
kaldınız.
Keşki bilseydiniz.
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=أَفَ َح ِس ْبت ُ ْم-mi sandınız? =أَنَّ َماbizim
= َخلَ ْقنَا ُك ْمsizi yarattığımızı
عبَثًا
َ =boş yere = َوأَنَّ ُك ْمve sizin
= ِإلَ ْينَاbize
َت ُ ْر َجعُون,,= َلdöndürülmeyeceğinizi

Sizi boşuna
yarattığımızı ve huzurumuza
döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Sizi boş ve
anlamsız bir
oyun için yarattığımızı ve
Bize dönmek
zorunda olmadığınızı
mı sanıyordunuz?

Sizi boşuna yarattığımızı
ve Bize
hiç döndürülmeyeceğinizi
mi sandınız?

Egemenli=فَت َ َعالَىpek yücedir ُاّٰلل
َّ =Allah
ğin ortaksız
sahibi ve
ْ
ْ
ُ=ال َم ِلكmutlak hakim =ال َح ُّقhak
gerçek olan
َ=لyoktur َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلO’ndan başka Allah, her
türlü nok= ُه َوO ُّ= َربRabbidir
sanlıktan
münezzeh= ْال َع ْر ِشArş’ın = ْال َك ِر ِيمKerim
tir; O´ndan

Öyleyse, artık (bilin ki)
Allah yüceler
yücesidir;
mutlak hüküm ve
egemenlik
sahibidir; nihai gerçektir;
O'ndan başka tanrı yoktur; çok yüce,
çok cömert
hükümranlık
makamının
sahibi O'dur!
Öyleyse artık, kim ki,
hakkında
hiçbir delile
sahip olmadığı halde Allah'la beraber başka bir
tanrıya yakarırsa bunun
hesabını
Rabbinin katında mutlaka verecektir;
(ve) şüphesiz, hakkı
böylece inkar
etmiş olanlar
asla kurtuluşa, esenliğe
erişemeyeceklerdir!
Öyleyse, (ey
inanan kişi,)
de ki: Rabbim! (Beni)
bağışla, (bana) acı; çünkü gerçek
acıyan, esirgeyen Sensin!

Gerçek
hükümdar
olan Allah
yücedir.
O´ndan
başka hiç
bir tanrı
yoktur ve
O, yüce
Arş´ın
Rabbıdır.

,,

,,

,,
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başka ilah
yoktur ve
yüce Arş´ın
sahibidir.
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= َو َم ْنkim ع
ُ =يَ ْدtaparsa
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah
= ِإ ٰلَ ًهاbir tanrıya =آخ ََرbaşka
َب ُْرهَان,,= َلhiçbir delil bulunmayan
ُ=لَهhakkında = ِب ِهonun
=فَإِنَّ َماşüphesiz ُسابُه
َ = ِحonun hesabı
َ= ِع ْندyanındadır = َربِ ِهRabbinin
ُ= ِإنَّهçünkü يُ ْف ِل ُح,,= َلiflah olmazlar
َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler

Kim kanıtlayıcı bir delile dayanmadığı halde Allah´ın
yanısıra
başka bir
ilaha taparsa onun hesabını
Rabb´i görecektir. Hiç
kuşkusuz
kâfirler iflah
olmazlar.

= َوقُ ْلde ki ب
ِ = َرRabbim
=ا ْغ ِف ْرbağışla ار َح ْم
ْ = َوve acı
ت
َ = َوأ َ ْنve sen = َخي ُْرen hayırlısısın
َاح ِمين
ِ الر
َّ =acıyanların

De ki; «Beni
affeyle, bana merhamet et, sen
merhamet
edenlerin
en iyisisin.»

ورة
ُ =bir suredir
َ س
=أ َ ْنزَ ْلنَاهَاbu indirdiğimiz
ضنَاهَا
ْ = َوفَ َرve farz kıldığımız
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاindirdik = ِفي َهاonda
=آيَاتayetler =بَ ِينَاتaçık açık
=لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=تَذَ َّك ُرونdüşünüp öğüt alırsınız

Bu indirip
hükümlerini
farz kıldığımız bir suredir. Öğüt
alasınız diye onda
apaçık ayetler indirdik.

ُالزانِيَة
َّ =zina eden kadına
َّ = َوve zina eden erkeğe
الزانِي
اج ِلد ُوا
ْ َ=فvurun احد
ِ  َو..= ُك َّلher birine
= ِم ْن ُه َماonlardan َ= ِمائَةyüz
= َج ْلدَةdeğnek
تَأ ْ ُخ ْذ ُك ْم..= َو َلve sizi tutmasın
= ِب ِه َماonlara karşı
= َرأْفَةacıma duygusu
ِين
ِ د..=فِيdininde (cezasını uygulamada)
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
ِ َّ ِ=بAllah’a
َ=تُؤْ ِمنُونinananlar اّٰلل
= َو ْاليَ ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret
= َو ْل َي ْش َه ْدve şahid olsun
عذَا َب ُه َما
َ =onlara yapılan azaba
َ =bir grup
طائِفَة
َ ْال ُمؤْ ِمنِين.. َ= ِمنmüminlerden

Zina eden
kadın ve erkeğin herbirine yüzer
sopa vurunuz. Allah´a
ve ahiret
gününe
inanıyorsanız, O´nun
dini konusunda onlara acımayınız. Onların
ceza görmesine
mü´minlerd
en bir grup
da şahit olsun.

َّ =zina eden erkek
الزا ِني
يَ ْن ِك ُح,,= َلevlenmez = ِإ َّلbaşkasıyla
ً=زَ ا ِن َيةzina eden kadından =أ َ ْوveya
ً= ُم ْش ِر َكةmüşrik kadından
ُالزانِيَة
َّ = َوve zina eden kadın
 َي ْن ِك ُح َها,,= َلevlenmez = ِإ َّلbaşkasıyla
=زَ انzina eden erkekten =أ َ ْوveya
= ُم ْش ِركmüşrik erkekten
= َو ُح ِر َمharam kılınmıştır = ٰذَ ِل َكbu
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,,علَى
َ =müminlere

Zina eden
erkek, ancak zina
eden ya da
Allah´a ortak koşan
bir kadınla
evlenebilir.
Zina eden
kadınla da
ancak zina
eden ya da
Allah´a ortak koşan
bir erkek
evlenebilir.
Bu tür evlilikler
mü´minlere
yasaklanmıştır.
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Yücelerden
indirdiğimiz,
açık ve kesin
hükümlerle
vaz'ettiğimiz
bir suredir
bu; bu (sure)de (de)
apaçık mesajlar indirdik
ki belki ders
alır da aklınızda tutarsınız.
İmdi, zina
eden kadın
ve erkeğin
her birine
yüz değnek
vurun ve
eğer Allah'a
ve Ahiret
Günü'ne inanıyorsanız,
onlara karşı
duyduğunuz
acıma, sizi
Allah'ın bu
yasasını uygulamaktan
alıkoymasın;
ve inananlardan bir
topluluk da
onların cezalandırılmalarına şahit olsun.

..

Kim, başka bir tanrıya taparsa;
onun hiç
bir delili
yoktur ve
onun hesabı
Rabbının
katındadır. Gerçek şu ki,
kafirler felah bulamazlar.

De ki:
Rabbım,
mağfiret
et, merhamet et.
Sen,
merhamet
edenlerin
en hayırlısısın.
Bir sure.
Onu indirdik ve
farz kıldık. Onda
apaçık
ayetler
indirdik ki
düşünüp
öğüt alasınız.

Zina eden
kadın ve
zina eden
erkeğin
her birine
yüzer
değnek
vurun. Allah a ve
ahiret gününe inanıyorsanız, Allah´ın dini
hususunda bir
acıma
tutmasın.
Mü´minler
den bir
grup da
bunların
azabına
şahid olsun.
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َ َي ْر ُمون.. َ= َوالَّذِينzina ile suçlayan
ت
ِ صنَا
َ = ْال ُم ْحnamuslu kadınları
=ث ُ َّمsonra يَأْتُوا..=لَ ْمgetirmeyenlere
..

..

..

..

(Onların her
ikisi de eşit
derecede
suçludur:) zina yapan erkek ancak
zina yapan
bir kadınla yani, (kendi
cinsel arzularını) tanrılaştıran bir kadınla- birleşir; zina yapan kadın da
ancak zina
yapan bir erkekle -yani,
(kendi cinsel
arzularını)
tanrılaştıran
erkekle- birleşir: bu (birleşme) müminlere yasak edilmiştir.
İffetli kadın- İffetli kadınlalara zina
rı (zinayla)
etmekle
suçlayıp sonsuçladıktan ra da (bu
sonra, bu suçlamayı

Zina eden
erkek; zina eden
veya
müşrik
olan bir
kadından
başkasını
nikah layamaz.
Zina eden
kadınla
da zina
eden veya müşrik
olan bir
erkekten
başkası
nikahlanamaz.
Bu,
mü´minler
e haram
kılınmıştır.
İffetli, hür
kadınlara
iftira atan,
sonra da
dört şahid

Kelime Meali
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ُ =şahid
= ِبأ َ ْربَ َع ِةdört ش َهدَا َء
اج ِلد ُو ُه ْم
ْ َ=فvurun َ=ث َ َمانِينseksen
ً = َج ْلدَةdeğnek
ت َ ْقبَلُوا..= َو َلve artık kabul etmeyin
=لَ ُه ْمonların ً ش َهادَة
َ =şahidliğini
=أ َ َبدًاasla = َوأُو ٰلَ ِئ َكve işte = ُه ُمonlar
َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkmış kimselerdir

doğrulayıcı
yönde) dört
şahit getiremeyen kimselere gelince, böylelerine seksen
değnek vurun; bundan
böyle hiçbir
zaman onların şahitliğini
kabul etmeyin; çünkü
bunlar gerçekten yoldan çıkmış
kimselerdir!
Ancak, bundan sonra
(yaptığından
ötürü) tevbe
edip kendini
düzeltenler
(bu kısıtlamanın dışındadır); çünkü
Allah çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.
Kendi zevcelerini zinayla
suçlayan, fakat kendilerinden başka
şahitleri olmayan kimselere gelince; bu (suçlamayı yapanların) her
biri doğru
söylediklerine dair dört
kere Allah'ı
şahit tutsunlar,

getiremeyenlere
seksen
değnek
vurun.
Ebediyyen onların şahidliğini kabul etmeyin. İşte
onlar, fasıkların
kendileridir.

ve beşincisinde de, (bu
suçlamayı
yapan kişi),
eğer yalancılardansa, Allah'ın lanetine razı olduğunu (ifade
etsin).

Beşincisi
de; eğer
yalancılardan ise
Allah´ın
lanetinin
kendi
üzerine
olmasıdır.

suçُ = َويَد َْرأve kaldırır ع ْن َها
َ =kendisinden Fakat
lanan kadının «Allah
اب
َ َ= ْال َعذazabı
hakkı için
َ
kocam yaْ
ْ
َ
َتش َهد..=أنkadının şahidlik etmesi
lan söylü=أ َ ْربَ َعdört defa ش َهادَات
َ =şahid tutup yor» diye
kendi adına
ِ َّ = ِبAllah’ı ُ= ِإنَّهonun (kocasının)
اّٰلل
dört kez şahitlik etmeَ ْال َكا ِذبِين.. َ=لَ ِمنyalan söyleyenlerden old si, kendisini

Ve (suçlanan
kadına gelince,) onun,
kocasının yalan söylediğine dair Allah'ı dört defa şahit tutması (bu suça verilecek)
cezayı ondan
cezaya çar- giderir;
uğuna
pılmaktan
kurtarır.
Böyle bir
ve beşinci=beşinci defa da
kadının be- sinde, kocası
şinci defa- doğruyu söy=kuşkusuz
=gazabının
sında da
lüyorsa, Al«Eğer
kolah'ın gaza=Allah’ın
camın söy- bına razı ol=kendi üzerine olmasını diler
lediği doğru duğunu (ifaise Allah´ın de etmesi=eğer
=(kocası) ise
laneti üze- dir).
rime olsun»
,,
=doğrulardan
demesi gerekir.
Eğer AlYa Allah'ın
=ya olmasaydı
=lütfu
lah´ın size üzerinizdeki
yönelik lütfu fazlı ve rah=Allah’ın
=size
ve merha- meti olmameti olma- saydı! (Ya)
=ve rahmeti
saydı, eğer Allah hikmet
O tövbelerin ve adaletle
=ve şüphesiz
=Allah
kabul edicisi hükmeden
=tevbeleri çok kabul edendir
ve hikmet bir tevbe kasahibi ol- bul edicisi
=hikmet sahibidir
masaydı, olmasaydı..!
acaba haliniz ne olurdu?
O ağır iftira- Başkalarını
=kuşkusuz
yı ortaya
yalan yere ifatanlar,
sizfetsizlikle
,,
=getirenler
den bir
suçlayanlar
=iftirayı
=bir topluluktur gruptur. Bu içinizden bir
olayı kendi- güruhtur; (fa=içinizden
niz için kötü kat, siz, bu
bir şey
haksız suç,, =onu sanmayın
=şer sanmayınız. lamaya maTersine o ruz kalanlar,)
=sizin için
=bilakis
=o
sizin için
bunu kendiiyidir. O
niz için kötü
=sizin için
=hayırdır
grubun için- bir şey san,,
=her kişi (karşılığını) görecek de bulunan mayın; tersiherkes pa- ne bu sizin
yına düşen için hayırdır!
tir
=onlardan
günahın ce- (İftiracılara
zasını göre- gelince,) on,, =işlediği
cektir. Su- ların her biri
,,
=günahının
çun büyük (böyle yapabölümünü rak) işledikle,,
=idare edene vardır
omuzların- ri günahın
da taşıyan o yükünü taşı=en büyüğünü
=onlardan
grubun ele- yacaklardır;
başısı ise ve onlardan
=onun (yalanın)
=bir azab
büyük bir bu (günahın)
azaba çar- işlenmesinde
=büyük
pılacaktır. başı çekenleri vahim bir
azap bekle-

Kocasının
yalancılardan olduğuna
dair dört
defa Allah´ı şahid tutması kadından
cezayı
savar.

س َة
ِ َو ْالخ
َ َام
َ
أ َ َّن
ب
َ غ
َ ض
ِاّٰلل
َّ
علَ ْي َها
َ
ِإ ْن
ََكان
َصا ِدقِين
َّ ِمنَ ال

Beşincisi
de; kocası doğrulardan ise
kendisinin
Allah´ın
gazabına
uğramasıdır.
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konuda dört
şahit gösteremeyenlere seksen
sopa vurunuz ve artık
şahitliklerini
hiç kabul
etmeyiniz.
Onlar yoldan çıkmış
kimselerdir.

..

= ِإ َّلancak hariç
تَابُوا,, َ=الَّذِينtevbe edenler
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra = ٰذَ ِل َكbundan
صلَ ُحوا
ْ َ = َوأve uslananlar =فَإ ِ َّنçünkü
َ =çok bağışlayandır
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Yalnız bu iftira suçunun
arkasından
tevbe ederek tutumlarını düzeltenler bu
hükmün
kapsamı dışındadırlar.
Çünkü Allah
affedicidir,
merhametlidir.
Eşlerini zina
..
=zina ile suçlayan
etmekle
suçlayan ve
=eşlerini
bu konuda
kendilerin..
=bulunmayanlar
den başka
=şahidleri
=başka
şahit gösteremeyen
=kendilerinden
erkekler,
eğer Allah
=şahidliği
hakkı için
doğru söy=onlardan her birinin
lediklerine
ilişkin dört
=dört defa
kez yemin
=şahid tutmasıdır
=Allah’ı ederlerse,
tek başlarına yaptıkları
=kendisinin mutlaka
bu şahitlik,
..
=doğru söyleyenlerden dört şahitlik
yerine geolduğuna
çer.
Beşinci ke=beşinci defasında
resinde de
«Eğer yalan
=kuşkusuz
=lanetinin
söylüyorsam, Al=Allah’ın
lah´ın lane=kendi üzerine olmasını diler
tine uğrayayım» deme=eğer
=ise
leri gerekir.
,,
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ََوالَّذِينَ يَ ْر ُمون
أ َ ْز َوا َج ُه ْم
َولَ ْم َي ُك ْنلَ ُه ْملَ ُه ْم
ُ
ش َهدَا ُء
إِ َّل
س ُه ْم
ُ ُأ َ ْنف
ُ ش َهادَة
َ َف
أ َ َح ِد ِه ْم
أ َ ْربَ ُع
ش َهادَات
َ
ُِإنَّه
َصا ِدقِين
َّ لَ ِمنَ ال
..

..

..

..

..

..

ِاّٰلل
َّ ِب
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ُ سة
ِ َو ْالخ
َ َام
أ َ َّن
َت
َ لَ ْعن
ِاّٰلل
َّ
علَ ْي ِه
َ
ِإ ْن
ََكان
َ ْال َكا ِذ ِبين,, َ= ِمنyalan söyleyenlerden
,,

,,

,,

,,

,,

Meğer ki
bundan
sonra
tevbe
edip islah
olalar.
Şüphesiz
ki Allah;
Gafur´
dur, Rahim´dir.

Eşlerine
zina isnad edip
de kendilerinden
başka
şahidleri
olmayanların şahidliği;
kendisinin
doğru
sözlülerden olduğuna dair
Allah´ı
dört defa
şahid
tutmasıdır.
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َولَ ْو َل
ض ُل
ْ َف
ِاّٰلل
علَ ْي ُك ْم
َّ
َ
َُو َر ْح َمتُه
َوأ َ َّن
اّٰلل
َ َّ
ت َ َّواب
َح ِكيم

Ya üzerlerinizde
Allah´ın
fazl-u
rahmeti
olmasaydı? Ve
gerçekten
Allah;
Tevvab,
Hakim
olmasaydı?

إِ َّن
الَّذِينَ َجا ُءوا
اْل ْف ِك
ص َبة
ُ
ْ ع
ِ ْ ِب
ِم ْن ُك ْم
ش ًَّرا
ُسبُوه
َ َل ت َ ْح
لَ ُك ْم
َب ْل
ُه َو
َخيْر
لَ ُك ْم
ِل ُك ِل ْام ِرئ
ِم ْن ُه ْم
ب
َ س
َ َ َما ا ْكت
اْلثْ ِم
ِ ْ َِمن
َوالَّذِي ت َ َولَّ ٰى
ِم ْن ُه ْم
ُِكب َْره
ُلَه
عذَاب
َ
ع ِظيم
َ

Doğrusu
uydurulmuş bir
yalanla
gelenler,
içinizden
bir zümredir. Bunu kendiniz için
kötü
sanmayın. O, sizin için
hayırlı
olmuştur.
O kimselerden
her birine
kazandığı
günaha
karşılık
ceza vardır. En
büyük
azab da
içlerinden
elebaşılık
yapanındır.
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mektedir!
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O iftirayı
Böyle bir
Onu işitti=لَ ْو َلgerekmez miydi? ْ= ِإذzaman
işittiğinizde (söylenti) işit- ğiniz vakit
erkek kadın tiğiniz zamü´min
ُس ِم ْعت ُ ُموه
َ =onu işittiğiniz
bütün
man, (siz)
erkeklerَ
mü´minlerin
inanan
erkek
le,
=ظ َّنzanda bulunup
, kendileri ve kadınla- mü´min
hakkında rın, birbirleri kadınların
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونinanan erkek
hüsn-ü zan hakkında iyi kendilikleُ= َو ْال ُمؤْ ِمنَاتve inanan kadınların
besleyerek, zan besleyip rinden
le- de, Bu düpe- hüsn-ü
=بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْمkendiliklerinden = َخي ًْراgüzel özlerine
ke kondur- düz bir iftira- zanda bumaya ya- dır demeleri lunup:
= َوقَالُواdemeleri = ٰ َهذَاbu
naşmayarak gerekmez
Bu, apa«Bu
apaçık
miydi?
çık bir ifti= ِإ ْفكbir iftiradır = ُم ِبينapaçık
bir iftiradır»
radır,
..

..

..

..

..

..

..
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=لَ ْو َلgerekmez miydi?
= َجا ُءواgetirmeleri علَ ْي ِه
َ =ona
ُ =şahid
= ِبأ َ ْر َب َع ِةdört ش َهدَا َء
ْ=فَإِذmadem ki يَأْتُوا,,=لَ ْمgetirmediler
ُّ =بِالşahidleri
اء
ِ َش َهد
=فَأُو ٰلَئِ َكo halde onlar َ= ِع ْندyanında
ِاّٰلل
َّ =Allah = ُه ُمta kendileridir
َ= ْال َكا ِذبُونyalancıların
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َولَ ْو َلeğer olmasaydı ض ُل
ْ َ=فlütfu
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size
ُ= َو َر ْح َمتُهve rahmeti
الدُّ ْن َيا..= ِفيdünyada
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve ahirette
س ُك ْم
َّ =لَ َمsize mutlaka dokunurdu
=فِيhakkında = َماşey (iftira)
ضت ُ ْم
ْ َ=أَفdaldığınız =فِي ِهiçine
عذَاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük
..

..

..

..

..

..

..

demeleri
gerekmez
miydi?
Bu konuda
dört şahit
göstermeleri gerekmez
miydi? Madem ki, bu
şahitleri
gösteremediler, o halde onlar Allah katında
yalancıların
ta kendileridirler.

Eğer dünyada ve ahirette Allah´ın size
yönelik lütfu
ve merhameti olmasaydı, yoğun dedikodu yaptığınız bu iftiradan dolayı
büyük bir
azaba çarpılırdınız.

(Bu asılsız
isnadı ileri
sürenlerden)
iddialarını
doğrulamak
için dört şahit
getirmeleri(ni
istemeniz)
gerekmez
miydi? Çünkü, bu şehadeti sağlamadıkları sürece, Allah
katında yalancı olanlar
işte böyleleridir!
Eğer bu dünyada da, ahirette de Allah'ın fazlı ve
rahmeti üzerinizde olmasaydı bulaştığınız bu (iftiradan) ötürü
size gerçekten büyük bir
azap dokunurdu;

..
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= ِإ ْذçünkü
ُ=تَلَقَّ ْونَهsiz onu alıveriyorsunuz
=بِأ َ ْل ِسنَتِ ُك ْمdillerinizle
َ= َوتَقُولُونve söylüyorsunuz
= ِبأ َ ْف َوا ِه ُك ْمağızlarınızla = َماbir şeyi
ْس
َ =لَيhiç olmayan =لَ ُك ْمsizin
=بِ ِهhakkında = ِع ْلمbilginiz
ُسبُونَه
َ = َوتَ ْحve onu sanıyorsunuz
=ه َِينًاönemsiz bir iş = َو ُه َوoysa o
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندyanında اّٰلل
ع ِظيم
َ =büyüktür

hem de, onu
tam dilinize
doladığınız
ve doğru bilgi
sahibi olmadığınız konuda, bu Allah katında
son derece
önemli olduğu halde, hafife alıp ileri
geri konuştuğunuz zaman!

َولَ ْو َل
إِ ْذ
ُس ِم ْعت ُ ُموه
َ
ُ َما َي ُك
قُ ْلت ُ ْم
ون
لَنَا
أ َ ْن نَت َ َكلَّ َم
بِ ٰ َهذَا
س ْب َحان ََك
ٰ َهذَا
ُ
بُ ْهتَان
ع ِظيم
َ

Ve (bir kez
daha): Böyle
bir (söylentiyi) işittiğiniz
zaman Bu
konuda konuşmak bize
düşmez;
kudret ve yüceliğinde sınırsız olan
Sensin; şüphesiz bu çok
kötü bir iftiradır! demeniz gerekmez
miydi?
Eğer mümin
kimselerseniz, Allah size böyle bir
(günaha) bir
daha asla
bulaşmamanızı öğütler;

,,

Hani bu iftirayı dilden
dile yayıyordunuz.
Hakkında
hiçbir bilgiye sahip
olmadığınız
bu söylentiyi rastgele
ağızlarınızda geveliyordunuz.
Yaptığınız
kötülüğü
önemsiz
sanıyordunuz. Oysa
o, Allah katında ağır
bir suçtu.
Onu işittiği=gerekmez miydi?
=zaman
niz zaman
«Bu konuda
=onu işittiğiniz
konuşmak
bize yakış=demeniz
.. =yakışmaz
maz. Haşa
=bize
.. =konuşmamız
Allah´a! Bu
ağır bir ifti=bunu
=haşa
=bu radır» demeniz ge=bir iftiradır
=büyük
rekmez
miydi?
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ُ =يَ ِعsize öğüt veriyor ُاّٰلل
ظ ُك ُم
َّ =Allah
تَعُود ُوا,,=أ َ ْنdönmemeniz için
= ِل ِمثْ ِل ِهböyle bir şeye =أ َ َبدًاbir daha asla
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlar

Allah size
öğüt veriyor
ki, eğer
mü´min iseniz böyle bir
hataya bir
daha asla
düşmeyesiniz.

= َويُبَ ِي ُنve açıklıyor ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ ُك ُمsize ت
ِ = ْاْل َياayetleri(ni)
َّ = َوAllah ع ِليم
َ =bilendir
ُاّٰلل
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Allah, aynı
zamanda,
size ayetlerini ayrıntılı
biçimde
açıklıyor.
Allah her
şeyi bilir ve
her yaptığını yerinde
yapar.
Mü´minler
arasında
ahlâksızlığın ve
edepsizliğin
yayılmasını
isteyenleri
gerek dünyada ve gerekse ahirette acıklı
bir azap
beklemektedir. Allah
bilir, oysa

,,

,,

,,

,,

,,
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,,
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= ِإ َّنşüphesiz
َي ُِحبُّون,, َ=الَّذِينisteyenlere
ت َ ِشي َع,,=أ َ ْنyayılmasını
ُ شة
َ اح
ِ َ= ْالفedepsizliğin =فِيiçinde
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar =لَ ُه ْمvardır
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı
الدُّ ْن َيا,,=فِيdünyada
= َو ْاْل ِخ َر ِةve ahirette ُاّٰلل
َّ = َوAllah
,,

,,

,,

çünkü Allah
mesajlarını
size apaçık
bildiriyor;
çünkü Allah,
doğru hüküm
ve hikmetle
edip eyleyen
mutlak ve sınırsız bilgi
Sahibidir!
Müminler
arasında çirkin söylentilerin yayılmasından
hoşlananları
bu dünyada
da, ahirette
de can yakıcı
bir azap beklemektedir;
çünkü (her
şeyin önünü
sonunu) Allah biliyor,

demeleri
gerekmez
miydi?
Buna
karşı dört
şahidle
gelmeleri
gerekmez
miydi?
Madem ki
onlar şahidleri getiremediler, öyleyse onlar Allah
katında
yalancıların kendileridirler.

Dünya ve
ahirette
Allah´ın
lutfu ve
rahmeti
üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız
yaygaradan dolayı her
halde size büyük
bir azab
dokunurdu.
Onu dilinize dolamıştınız. Ve
bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz.
Önemsiz
bir şey
sanıyorsunuz
ama Allah
katında
önemi
çok büyüktür.

Onu duyduğunuz
zaman:
Bunu
söylememiz
bize yakışmaz.
Haşa bu,
büyük bir
iftiradır,
demeniz
gerekmez
miydi?

Eğer
mü´min
kişilerdenseniz;
buna
benzer bir
şeye bir
daha
dönmemeniz için
Allah, size öğüt
veriyor.
Ve Allah,
size ayetlerini
açıkça
bildiriyor.
Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.
Mü´minler
arasında
kötülüğün
ve hayasızlığın
yayılmasını arzu
edenlere,
işte onlara, dünya
ve ahirette elim bir
azab vardır ve Allah bilir,
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=يَ ْعلَ ُمbilir = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezsiniz

siz bilmez- ama siz bil- siz bilsiniz.
miyorsunuz. mezsiniz.

= َولَ ْو َلeğer olmasaydı ض ُل
ْ َ=فlütfu
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size
ُ= َو َر ْح َمتُهve rahmeti
= َوأ َ َّنve kuşkusuz َاّٰلل
َّ =Allah
= َر ُءوفçok şefkatlidir
= َر ِحيمmerhametlidir

Eğer Allah´ın size
yönelik lütfu
ve merhameti olmasaydı, eğer
o son derece esirgeyen ve acıyan olmasaydı, acaba haliniz
ne olurdu?

Ya Allah'ın
fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasaydı; (ya)
Allah çok
acıyıp esirgeyen gerçek şefkat
Sahibi olmasaydı..!

أَيُّ َها,,= َياey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِبعُوا,,= َلizlemeyin
ُ = ُخadımlarını
ت
ِ ط َوا
َ ش ْي
َّ =الşeytanın = َو َم ْنkim
ان
ِ ط
ُ = ُخadımlarını
=يَتَّبِ ْعizlerse ت
ِ ط َوا
َ ش ْي
َّ =الşeytanın ُ=فَإِنَّهmuhakkak o
ان
ِ ط
=يَأ ْ ُم ُرona emreder
َاء
ِ = ِب ْالفَ ْحشedepsizliği
= َو ْال ُم ْن َك ِرve kötülüğü
= َولَ ْو َلeğer olmasaydı ض ُل
ْ َ=فlütfu
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size
ُ= َو َر ْح َمتُهve rahmeti
زَ َك ٰى,,= َماtemizlemezdi = ِم ْن ُك ْمsizden
أ َ َحد,,= ِم ْنhiçbirinizi =أ َ َبدًاasla
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah
=يُزَ ِكيarındırır يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
َّ = َوAllah س ِميع
َ =işitendir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir

Ey
mü´minler,
sakın şeytanın izinden gitmeyiniz. Kim
şeytanın
izinden giderse bilsin
ki, o edepsizliği,
ahlâksızlığı
ve çirkin
davranışları
emreder.
Eğer Allah´ın size
yönelik lütfu
ve merhameti olmasaydı hiçbiriniz asla
kötülüklerden arınamazdı. Ama
Allah dilediği kimseleri
kötülüklerden arındırır. Allah her
şeyi işitir,
her şeyi bilir.

يَأْتَ ِل..= َو َلyemin etmesinler
=أُولُوsahipleri ض ِل
ْ َ= ْالفfazilet
= ِم ْن ُك ْمsizden س َع ِة
َّ = َوالve servet
يُؤْ تُوا..(=أ َ ْنbir şey) vermemeğe
 ْالقُ ْربَ ٰى..=أُو ِليakrabalara
َساكِين
َ = َو ْال َمve yoksullara
َاج ِرين
ِ = َو ْال ُم َهve hicret edenlere
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
= َو ْليَ ْعفُواve affetsinler
صفَ ُحوا
ْ = َو ْل َيve hoşgörsünler
َت ُ ِحبُّون..=أ َ َلsevmez misiniz?
يَ ْغ ِف َر..=أ َ ْنbağışlamasını ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
=لَ ُك ْمsizi ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Aranızdaki
erdemli ve
varlıklı kimseler yakınlarına, yoksullara ve
Allah yolunda yurtlarından göçedenlere
yardım etmeyeceklerine yemin
etmesinler.
Allah sizi affetsin istemez misiniz? Allah
affedicidir,
merhametlidir.

َ َي ْر ُمون,, َالَّذِين,,= ِإ َّنzina iftira edenler
ت
ِ صنَا
َ = ْال ُم ْحnamuslu
ت
ِ = ْالغَافِ ََلbir şeyden habersiz
ت
ِ = ْال ُمؤْ ِمنَاinanmış kadınlara
=لُ ِعنُواlanetlenmişlerdir
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve ahirette
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük

Zinadan
haberi bulunmayan iffetli mümin
kadınlara,
zina isnad
edenler,
dünyada ve
ahirette lanete uğramışlardır.
Onlara büyük bir azap
vardır.

=يَ ْو َمo gün ُ =ت َ ْش َهدşahidlik edecektir
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine =أ َ ْل ِسنَت ُ ُه ْمdilleri
= َوأ َ ْيدِي ِه ْمve elleri
= َوأ َ ْر ُجلُ ُه ْمve ayakları
َيَ ْع َملُون.. َكانُوا..=بِ َماyaptıklarına

O gün dilleri, elleri ve
ayakları işledikleri kötülük konusunda
aleyhlerinde
şahitlik
edecektir.

Siz ey imana
erişenler!
Şeytan'ın
adımlarını izlemeyin;
çünkü, kim ki
Şeytan'ın
adımlarını izlerse, bilsin
ki, o yalnızca
çirkin ve iffetsiz olanı,
akla ve sağduyuya aykırı
olanı emreder. Ve eğer
Allah'ın üzerinizdeki fazlı
ve rahmeti
olmasaydı
sizden hiç biriniz asla saffetini koruyamaz, arınamazdı.
Ama (gerçek
şudur ki,) dilediği kimseyi
arındıran,
temize çıkaran Allah'tır.
Çünkü Allah
hem her şeyi
bilen, hem
de her şeyi
işitendir.
Bunun içindir
ki, (haksız iftiralara uğramış olsalar
bile,) içinizden (Allah'ın)
bolluk ve genişlik bahşetmiş olduğu kimseler
yakınlarına,
düşkünlere
ve kötülük
diyarından
Allah için göç
eden kimselere yardımdan el çekmesinler; onları affedip
geçsinler.
(Öyle ya,) Allah'ın da sizi
bağışlamasını istemez
misiniz; (hem
de) Allah'ın
çok acıyıp
esirgeyen
gerçek bağışlayıcı olduğunu (gördüğünüz
halde)?
Fakat, gerçek şu ki,
dalgınlık ya
da dikkatsizlik göstermiş
olsalar da iffetli ve inanmış olan kadınlara asılsız isnadlarda bulunan
(ve günahlarından ötürü
tevbe etmeyen) kimseler
bu dünyada
da, ahirette
de (Allah'ın
bağış ve kayrasından)
uzak tutulacaklardır; ve
can yakıcı bir
azap beklemektedir
böylelerini,
o Gün ki,
kendi dilleri,
elleri ve
ayakları bütün (bu) yaptıklarını (açığa vurarak)
onların aleyhine şahitlik
edecektir!
O Gün Allah,
onlara hak
ettikleri karşılığı tam olarak ödeyecek
ve onlar da
(yapılıp edilenlerin gerçek mahiyetini) açığa
vuran apaçık
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gün Allah
=يَ ْو َمئِذo gün =ي َُوفِي ِه ُمonlara tam verir Oonlara
hakettikleri
َّ =Allah =دِينَ ُه ُمcezalarını
ُاّٰلل
cezayı tam
olarak vere= ْال َح َّقhak ettikleri
cek ve onlar
Allah´ın,
َ= َو َي ْعلَ ُمونve onlar bilirler
apaçık
=أ َ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah = ُه َوO
«gerçek»
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

olduğunu
anlayacak-

Ya Allah´ın
üzerinizde lutuf
ve rahmeti bulunmasaydı? Ya
Allah,
gerçekten
Rauf ve
Rahim
olmasaydı?
Ey iman
edenler;
şeytanın
adımlarına uymayın. Kim,
şeytanın
adımlarına uyarsa; bilsin
ki o, hayasızlığı
ve kötülüğü emreder.
Şayet Allah´ın sizin üzerinizde lutuf ve
rahmeti
bulunmasaydı; hiç
biriniz
ebediyyen temize çıkamazdı.
Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır ve
Allah
Semi´ dir,
Alim´dir.
Sizden
faziletli ve
varlıklı
olanlar;
yakınlarına, yoksullara ve
Allah yolunda hicret edenlere vermekte
kusur etmesinler,
affetsinler, aldırış
etmesinler. Allah´ın sizi
bağışlamasını
sevmez
misiniz?
Ve Allah;
Gafur´
dur, Rahim´dir.

İffetli ve
mü´min
kadınlara
iftira atanlar; dünyada da
ahirette
de lanetlenmişlerdir. Ve
onlar için
büyük bir
azab vardır.

O gün;
kendi dilleri, elleri
ve ayakları yapmış oldukları
şeylere
şahidlik
edecektir.
O gün;
Allah onlara hak
olan cezalarını
verecektir. Şüphesiz onlar da Allah´ın
apaçık
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ُ = ْال ُم ِبapaçık
= ْال َح ُّقHak’tır ين

lardır.

ُ= ْال َخ ِبيثَاتkötü kadınlar
َ= ِل ْل َخبِيثِينkötü erkeklere
َ= َو ْال َخ ِبيثُونkötü erkekler
ت
ِ = ِل ْل َخ ِبيثَاkötü kadınlara
َّ = َوiyi kadınlar
ُالط ِي َبات
َّ = ِلiyi erkeklere
َلطيِبِين
َّ = َوiyi erkekler
َالطيِبُون
َّ = ِلiyi kadınlara =أُو ٰلَ ِئ َكbunlar
ت
ِ لط ِي َبا
َ= ُمبَ َّر ُءونuzaktırlar
َيَقُولُون..= ِم َّماonların söylediklerinden
=لَ ُه ْمbunlara vardır = َم ْغ ِف َرةbağışlama
= َو ِر ْزقve bir rızık = َك ِريمcömertçe

Kötü kadınlar, kötü erkeklere ve
kötü erkekler, kötü kadınlara yakıştıkları gibi, temiz
kadınlar,
temiz erkeklere ve temiz erkekler, temiz
kadınlara
yakışırlar.
Temizler,
kötülerin
kendilerine
yönelik dedikodularından uzaktırlar. Bunları,
Allah´ın bağışlayıcılığı
ve onurlu
rızık beklemektedir.

hakkın ta
kendisi
olduğunu
bileceklerdir.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
mü´minler
evleُ
ت َ ْد ُخلوا,,= َلgirmeyin =بُيُوتًاevlere kendi
rinizin dışındaki evَ =başka
غي َْر
lere izin alıp
=بُيُو ِت ُك ْمkendi evlerinizden = َحت َّ ٰىta ki halkına selam vermeسوا
ُ ِ=ت َ ْستَأْنizin almadan
den girmeyiniz. Böyle
س ِل ُموا
َ ُ = َوتve selam vermeden
davranmak
sizin için
أ َ ْه ِل َها,,علَ ٰى
َ =(ev) halkına
daha hayırُ= ٰذَ ِلك ْمherhalde bu = َخيْرdaha hayırlıdır lıdır. Ola ki
düşünür
sebebini an=لَ ُك ْمsizin için =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
larsınız.
َ=تَذَ َّك ُرونdüşünüp anlarsınız
,,

ve Nihai
Gerçek'in
yalnızca Allah olduğunu
(böylece) öğrenecekler.
(Kural olarak,) yozlaşmış kadınlar
yozlaşmış
erkeklere;
yozlaşmış
erkekler de
yozlaşmış
kadınlara yaraşır. Tıpkı
lekesiz kadınların lekesiz erkeklere;
lekesiz erkeklerin de
lekesiz kadınlara yakıştığı gibi.
(Allah, bu
sonrakilerin,)
haklarında
çıkarılan kötü
söylentilerin
hepsinden
masum ve
uzak olduklarını (bildiğine
göre), günahlarından
ötürü bağışlanma ve büyük/üstün bir
rızık onların
hakkıdır!
Siz ey imana
erişenler!
Kendi evlerinizden başka
evlere sakinlerinden izin
almadan, onlara selam
vermeden
girmeyin.
Eğer (karşılıklı haklarınızı) dikkate
alacak olursanız bu
(öğüt) sizin
kendi iyiliğiniz içindir.

=فَإ ِ ْنeğer ت َ ِجد ُوا..=لَ ْمbulamazsanız
= ِفي َهاorada =أ َ َحدًاkimseyi
ت َ ْد ُخلُوهَا..=فَ ََلoraya girmeyin
= َحت َّ ٰىkadar َ=يُؤْ ذَنizin verilinceye
=لَ ُك ْمsize = َو ِإ ْنve eğer = ِقي َلdenirse
=لَ ُك ُمsize ار ِجعُوا
ْ =dönün!
ار ِجعُوا
ْ َ=فdönün = ُه َوbu
=أ َ ْز َك ٰىdaha temizdir =لَ ُك ْمsizin için
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı
ع ِليم
َ =bilendir

Öyleyse,
(evde) kimseyi bulamadığınız takdirde, size
izin verilinceye kadar içeri
girmeyin ve
size dönün
denirse dönün. Bu sizin
(töhmet altına girmemeniz) için en
uygun davranış tarzıdır;
çünkü, Allah
edip eylediğiniz her şeyi
bilir.

Eğer orada kimseyi bulamazsanız; size
izin verilinceye
kadar içeri girmeyin. Şayet
size; dönün, denilirse, dönün. Bu,
sizin için
daha temizdir. Ve
Allah;
yaptıklarınızı bilir.

(Öte yandan,) içinde
oturulmayan
ama kamusal
amaçlarla
kullanılan evlere girmenizde bir sakınca yoktur;
fakat (yine
de aklınızdan
çıkarmayın
ki,) Allah,
açıkça yaptıklarınızı da,
gizlediklerinizi de bütünüyle bilmektedir.
Mü´min er- İnanan er=söyle
=inanan erkeklere
keklere göz- keklere söylerini hara- le, gözlerini
=sakınsınlar
ma bakbakılması
maktan sa- yasak olan..
=bakışlarını
kındırmala- dan çevirsin=ve korusunlar
rını ve mah- ler ve iffetlerem yerleri- rini korusun=ırzlarını
=bu
ni koruma- lar; temiz ve
larını söyle. erdemli kal=daha temizdir
=onlar için
Bu onlar
maları bakıiçin en gü- mından en
=şüphesiz
=Allah
venceli
uygun davarınma
yoranış tarzı
=haber almaktadır
ludur. Hiç budur. (Ve)
şüphesiz
Şüphesiz Al..
=her yaptıklarını
onlar ne
lah onların
yaparsa Al- (iyi ya da kölah ondan tü) işledikleri
haberdardır. her şeyden
haberdardır.
Mü´min ka- İnanan ka=ve söyle
dınlara de dınlara söyle,
ki; gözlerini onlar da göz=inanan kadınlara
harama
lerini bakılbakmaktan
ması yasak
=sakınsınlar
sakındırsın- olandan çe,,
=bakışlarını
lar, mahrem virsinler; iffetyerlerini ko- lerini koru=ve korusunlar
rusunlar.
sunlar; (örKendiliğin- fen) görün=ırzlarını
den görü- mesinde sanenleri dı- kınca olma,,
=göstermesinler
şındaki süs- yan yerleri

İçinde
menfaatınız bulunan ve
oturulmayan boş
evlere
girmenizde birvebal yoktur. Ve Allah; açığa
vurduğunuzu da,
gizlediğinizi de bilir.
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Eğer kapısını çaldığında evde
hiç kimse
yoksa size
izin verilmedikçe
içeriye girmeyiniz.
Eğer size
«geri dönün» denirse geri dönünüz. Böylesi, sizin
için daha
onurlu bir
harekettir.
Hiç kuşkusuz Allah,
ne yaparsanız onu
bilir.
Şenlik ol=yoktur
=size
mayan ve
içinde eş=bir günah
yanızın bu,, =(izinsiz) girmenizden dolayı lunduğu evlere izinsiz
=evlere
girmenizin
hiçbir sa,,
=oturulmayan
kıncası yoktur. Allah si=içinde
=eşyanız bulunan
zin gerek
açığa vur=sizin
=Allah
=bilir
duğunuz ve
gerekse giz,, =açığa vurduğunuzu da
li tuttuğunuz
bütün duy,,
=gizlediğinizi de
gularınızı
bilir.
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ْس
علَ ْي ُك ْم
َ
َ لَي
ُجنَاح
أ َ ْن ت َ ْد ُخلُوا
بُيُوتًا
َ
غي َْر َم ْس ُكونَة
فِي َها
َمتَاع
لَ ُك ْم
يَ ْعلَ ُم
َّ َو
ُاّٰلل
ََما ت ُ ْبد ُون
ََو َما ت َ ْكت ُ ُمون
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قُ ْل
َِل ْل ُمؤْ ِمنِين
يَغُضُّوا
ار ِه ْم
َ ِم ْن أ َ ْب
ِ ص
ُ ََو َي ْحف
ظوا
فُ ُرو َج ُه ْم
ٰذَ ِل َك
أ َ ْز َك ٰى
لَ ُه ْم
ِإ َّن
اّٰلل
َ َّ
َخ ِبير
َصنَعُون
ْ َبِ َما ي
..
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İbn Kesir

َوقُ ْل
ت
ِ ِل ْل ُمؤْ ِمنَا
َضضْن
ُ يَ ْغ
ار ِه َّن
َ ِم ْن أ َ ْب
ِ ص
ْ ََو َي ْحف
َظن
فُ ُرو َج ُه َّن
ََو َل يُ ْبدِين
,,

,,

,,

,,
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Kötü kadınlar, kötü erkekler için;
kötü erkekler de,
kötü kadınlar
içindir. İyi
kadınlar,
iyi erkekler için; iyi
erkekler
de, iyi
kadınlar
içindir.
Bunlar;
onların
söylediklerinden
uzaktırlar.
Ve onlar
için; mağfiret, cömertçe
verilmiş
bir rızık
vardır.

Ey iman
edenler;
evlerinizden başka evlere,
sahibleriyle alışkanlık kurup selam
vermeden
girmeyin.
Bu, sizin
için daha
hayırlıdır.
Olur ki
iyice düşünürsünüz.

Mü´min
erkeklere
söyle:
Gözlerini
sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar.
Bu, kendileri için
daha temizdir. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır.

Mü´min
kadınlara
da söyle:
Gözlerini
sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar.
Görünen
kısmı
müstesna, zinetlerini gös-
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teşhir dışında, ca- termesin= ِزي َنت َ ُه َّنsüslerini = ِإ َّلancak hariç lerini
etmesinler. zibe ve gü- ler. BaBaş örtüle- zelliklerini
şörtülerini
َ ,,= َماgörünenler
ظ َه َر
rinin uçlarını açığa vuryakalarıyaka
altlarımasınlar;
ve
nın üstüْ
= ِمن َهاkendiliğinden
na kadar
bunun için, ne salsınsarkıtsınlar. başörtülerini lar. Zinetَ= َو ْليَض ِْربْنve koysunlar
Süslerini ve yakalarının lerini; ko= ِب ُخ ُم ِر ِه َّنbaşörtülerini علَ ٰى
َ =üstüne cazibelerini üzerine sal- caları vekocaların- sınlar. Cazi- ye baba(= ُجيُو ِب ِه َّنgöğüs) yırtmaçlarının
dan, baba- be ve güzel- ları veya
larından,
liklerini koca- kocalarıَيُ ْبدِين,,= َو َلve göstermesinler
kayınbaba- larından, ba- nın babaöz balarından, ları veya
= ِزي َنت َ ُه َّنsüslerini = ِإ َّلdışındakilere larından,
oğulların- kayınpeder- oğulları
dan, üvey lerinden,
veya ko= ِلبُعُولَ ِت ِه َّنkocaları =أ َ ْوyahut
oğulların- oğullarından, calarının
dan, erkek üvey oğulla- oğulları
=آبَائِ ِه َّنbabaları =أ َ ْوyahut
kardeşlerin- rından, kar- veya karبُعُولَتِ ِه َّن,,اء
ِ َ=آبkocalarının babaları den, erkek deşlerinden, deşleri
kardeşleri- erkek karveya er=أ َ ْوyahut =أ َ ْبنَا ِئ ِه َّنoğulları =أ َ ْوyahut nin oğulla- deşlerinin ya kek karkız da kız kar- deşlerinin
بُعُولَ ِت ِه َّن,,َاء
ِ =أ َ ْبنkocalarının oğulları rından,
kardeşleri- deşlerinin
oğulları
nin oğulla- oğullarından, veya kızَ=أ ْوyahut =إِ ْخ َوا ِن ِه َّنkardeşleri
rından,
kendi evle- kardeşleَ=أ ْوyahut
müslüman rindeki ka- rinin oğulkadınlardınlardan,
ları veya
 ِإ ْخ َوا ِن ِه َّن,,= َب ِنيkardeşlerinin oğulları dan, elleri yahut yasal kadınları
altındaki kö- olarak sahip veya ca=أ َ ْوyahut
lelerden,
oldukları
riyeleri
cinsel arzu- kimselerden, veya erأَخ ََواتِ ِه َّن,,=بَ ِنيkız kardeşlerinin oğulları ları sönmüş yahut kendi- kekliği
erkek hiz- lerine bağlı kalmamış
=أ َ ْوyahut سائِ ِه َّن
َ ِ=نkadınları
metçilerden, olup cinsel hizmetçikadınların isteklerden leri, yahut
=أ َ ْوyahut
avret yerle- yoksun bulu- kadınların
rinin henüz nan erkek- mahrem
َ
ْ  َمل َك,,= َماsahip oldukları (köleleri)
ت
farkında
lerden, ya da yerlerini
olmayan er- kadınların
henüz an=أ َ ْي َمانُ ُه َّنellerinin =أ َ ِوyahut
kek çocuk- mahrem yer- lamayan
larından
lerinin henüz çocuklarَ=التَّا ِبعِينtabi’leri (hizmetlileri)
başka hiç farkında ol- dan başَ =bulunmayan
غي ِْر
kimseye
mayan ço- kasına
göstermecuklardan
göster
اْل ْربَ ِة
ِ ْ ,,=أُو ِليkadına ihtiyacı
sinler. Ya- başka kim- mesinler.
bancı bakış- senin önün- Gizledikالر َجا ِل
ِ ,, َ= ِمنerkek =أ َ ِوyahut
lardan giz- de açığa
leri zinetledikleri
vurmasınlar;
lerinin biْ
الطف ِل
ِ =çocuklara
süsleri ve ve (yürürken) linmesi
ْ َي,,لَ ْم,, َ=الَّذِينhenüz anlamayan cazibeleri gizli görkem için de
ظ َه ُروا
belli olsun ve güzellikle- ayaklarını
َ
diye ses çı- rini belli ede- vurmasınت
,,
ى
ل
ع
=mahrem
yerlerini
ِ ع ْو َرا
َ ٰ َ
karacak
cek şekilde lar. Ey
اء
adımlarla ayaklarını
mü´minler
ِ س
ِ =kadınların
َ الن
yürümesin- yere vurma- ; hepiniz
َيَض ِْربْن,,= َو َلvurmasınlar
ler.
sınlar. Ve
Allah´a
siz,
ey
mütevbe
=بِأ َ ْر ُج ِل ِه َّنayaklarını
minler, hepi- edin ki feniz topluca, laha ere= ِليُ ْعلَ َمbilinmesi için
günahkarca siniz.
davranışlarْ
َيُخفِين,,= َماgizledikleri
dan dönüp
Allah'a yöne ِزي َنتِ ِه َّن,,= ِم ْنsüslerin
lin ki kurtuluِ َّ ,,= ِإلَىAllah’a
şa, esenliğe
= َوتُوبُواtevbe edin اّٰلل
erişesiniz!
= َج ِميعًاtopluca َ=أَيُّهey
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler =لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونfelaha erersiniz
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= َوأ َ ْن ِك ُحواve evlendirin
= ْاْلَيَا َم ٰىbekarları = ِم ْن ُك ْمiçinizden
َصا ِل ِحين
َّ = َوالve iyileri
 ِعبَا ِد ُك ْم..= ِم ْنkölelerinizden
= َو ِإ َمائِ ُك ْمve cariyelerinizden =إِ ْنeğer
= َي ُكونُواiseler =فُقَ َرا َءyoksul
=يُ ْغنِ ِه ُمonları zengin eder ُاّٰلل
َّ =Allah
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنlütfuyla ُاّٰلل
َّ = َوAllah’ın
(= َوا ِسعmülkü) geniştir
ع ِليم
َ =(her şeyi) bilendir

Aranızdaki
bekârlar ile
iyi davranışlı köle ve
cariyelerinizi evlendiriniz. Eğer
bunlar fakir
iseler, Allah´ın lütfu
ile zenginleşirler. Allah´ın nimeti
boldur ve O
herşeyi bilir.

ف
ِ = َو ْل َي ْستَ ْع ِفiffetlerini korusunlar
َيَ ِجد ُون,, َل,, َ=الَّذِينbulamayanlar
=نِ َكا ًحاevlenme (imkânı) = َحت َّ ٰىkadar
=يُ ْغنِ َي ُه ُمkendilerini zengin edinceye
ْ َف,,= ِم ْنlütfundan
َّ =Allah ض ِل ِه
ُاّٰلل
َيَ ْبتَغُون,, َ= َوالَّذِينisteyenlerle
اب
َ َ = ْال ِكتmükatebe (sözleşme) yapmak
ْ  َملَ َك,,= ِم َّماaltında bulunanlardan
ت
=أ َ ْي َمانُ ُك ْمellerinizin
=فَ َكاتِبُو ُه ْمmükatebe yapın = ِإ ْنeğer
ع ِل ْمت ُ ْم
َ =görürseniz
= ِفي ِه ْمonlar hakkında = َخي ًْراhayırlı
= َوآتُو ُه ْمve onlara da verin
ِ َّ =Allah’ın
 َما ِل,,= ِم ْنmalından اّٰلل
آتَا ُك ْم,,=الَّذِيsize verdiği
ت ُ ْك ِر ُهوا,,= َو َلve zorlamayın
=فَتَيَاتِ ُك ْمcariyelerinizi
َاء
ِ  ْال ِبغ,,علَى
َ =fuhşa = ِإ ْنeğer
َ=أ َ َر ْدنistiyorlarsa

Evlenme
imkanı bulamayanlar,
Allah´ın lütfu ile kendilerini zenginleştirene
kadar namuslu kalmaya özen
göstersinler,
zinadan kaçınsınlar.
Ödeyecekleri belirli bir
bedel karşılığında özgürlüklerine
kavuşmak
üzere sizinle sözleşme
yapmak isteyen elinizin altındaki
köleler ile,
kendilerinde
iyi insan
olma belirtileri gördüğünüz taktirde sözleşme yapınız. Allah´ın
size bağışladığı servetinizden
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Ve içinizden
bekar olanları ve kadın
ya da erkek
kölelerinizden (evlenmesi) uygun
olacak olanları evlendirin. (Evlenmeye niyeti
olanlar) yoksul iseler, (bu
sizi kaygılandırmasın,)
Allah onları
lütfuyla destekleyecektir.
Çünkü, Allah
her şeyin aslını eksiksiz
bilmekte (ve
bu itibarla
herkesi bağış
ve kayrasıyla) kuşatmaktadır.
Evlenmeye
imkan bulamayanlar, Allah kendilerine lütfuyla bu
imkanı verinceye kadar
iffetli davransınlar. Yasal
olarak sahip
bulunduğunuz kimselerden azatlık
sözleşmesi
yapmak isteyen olursa,
kendilerinde
iyi niyet görüyorsanız
bu sözleşmeyi onlar
için yazın; ve
Allah'ın size
bahşettiği
kendi zenginliğinden onlara (paylarını)
verin. Ve
eğer evlenerek iffetlerini
korumak istiyorlarsa, sakın, dünya
hayatının
geçici hazları
peşine düşe-

İçinizden
bekarları
ve kölelerinizden,
cariyelerinizden
salih
olanları
evlendirin. Şayet
yoksul
iseler; Allah onları
lutfuyla
zenginleştirir. Ve
Allah;
Vasi´dir,
Alim´dir.

Evlenemeyenler
de; kendilerini Allah, lutfuyla
zenginleştirinceye kadar
iffetli davransınlar.
Kölelerinizden
hür olmak
için bedel
vermek
isteyenlerin bedel
vermelerini kabul
edin. Şayet onlarda bir hayır görüyorsanız
Ve Allah´ın size verdiği
maldan
onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatını elde etmek
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onlara yarصنًا
ُّ =ت َ َحnamuslu kalmayı
dım ediniz.
Namuslu
= ِلت َ ْبتَغُواelde etmek için
kalmak isteyen cariض
َ =geçici menfaatini
َ ع َر
yelerinizi
dünyalık çıِ= ْال َحيَاةhayatının =الدُّ ْنيَاdünya
karlarınız
= َو َم ْنkim =يُ ْك ِر ْه ُه َّنonları zorlarsa uğruna fuhuşa zorla=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
mayınız.
Kim onları
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
zorlarsa bilsin ki, uğra= ِإ ْك َرا ِه ِه َّنzorlanmalarından
dıkları zorَ =bağışlayıcı = َر ِحيمesirgeyicidir lamadan
غفُور
sonra Allah

rek, (hürriyeti
sizin elinizde
bulunan) cariyelerinizi
fuhşa zorlamayın; kim
onları buna
zorlarsa, bilsin ki, maruz
kaldıkları bu
zorlanmadan
ötürü, Allah
(onları) acıyıp esirgeyecek ve bağışlayacaktır!

için iffetli
olmak isteyen cariyelerinizi
fuhşa zorlamayın.
Kim onları zorlarsa
şüphesiz
ki Allah,
onların
zorlamalarından
sonra da
Gafur´dur,
Rahim´dir.

َولَقَ ْد
أ َ ْنزَ ْلنَا
ِإلَ ْي ُك ْم
آ َيات
ُم َبيِنَات
َو َمث َ ًَل
ِمنَ الَّذِينَ َخلَ ْوا
ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم
ًظة
َ َو َم ْو ِع
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmuttakiler için

Ve gerçek şu
ki, Biz size
gerçeği bütün açıklığıyla gösteren
mesajlar,
sizden önce
geçip gitmiş
toplumlar(ın
başına gelenler)den bir
(nice) ders
ve Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyan kimseler için bir
(nice) öğüt
indirdik.
Allah göklerin ve yerin
nurudur.
O'nun nuru
içinde kandil
bulunan bir
oyuk(tan yayılan ışığa)
benzer. O
kandil ki sırça fanus
içindedir; o
fanus ki, inci
(gibi parıldayan) bir yıldızdır sanki!
Ve o kandilin
yakıtı, ne
doğuda ne
de batıda
eşine rastlanmayan
mübarek bir
zeytin ağacından alınmaktadır. Ve
o ağacın yağı (öyle arı
duru, öyle
parlak ki) neredeyse ateş
değmeden
de ışık verecek: Nur üstüne nur! Allah, (erişmek
isteyeni) nuruna eriştirir;
işte (bunun
içindir ki) Allah insanlara
örnekler
vermektedir;
çünkü her
şeyi bütün
boyutlarıyla
(yalnızca) Allah bilir.

Andolsun
ki Biz;
apaçık
ayetler,
sizden
önce geçenlerden
misaller
ve takvaya erenler
için de
öğütler
indirdik.

,,

,,

,,

,,
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onlar hakkında affedicidir ve
merhametlidir.
And olsun ki
=andolsun ki
=indirdik
Biz apaçık
ayetler ve
=size
=ayetler
sizden önce
=açıklayıcı
=ve bir temsil geçenlerden misaller
..
..
=gelip geçenlerden
ve takvaya
erenler için
..
=sizden önce
de öğütler
indirdik.
=ve bir öğüt
..

..

..

..

..

..

..
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Allah gökleَّ =Allah ور
ُ ُ=نnurudur
ُاّٰلل
rin ve yerin
nurudur.
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
O´nun nuru,
َ
ْ
َ
içinde kanُ
ض
ر
اْل
و
=ve
yerin
ل
ث
م
=benzer
ْ
ِ
َ
َ
dil yanan bir
ور ِه
ِ ُ=نO’nun nuru = َك ِم ْش َكاةbir kandile projektöre
benzer,
=فِي َهاiçinde bulunan صبَاح
ْ = ِمlamba kandil bir
fanus içinصبَا ُح
ْ = ْال ِمlamba =فِيiçerisindedir dedir ve bu
fanus sanki
ُّ =cam
= ُز َجا َجةcam ُالز َجا َجة
inci gibi parıldayan bir
َ
َّ
َ
َ
َ
=كأن َهاsanki =ك ْوكبbir yıldız
yıldızdır. Bu
kandil yakı=د ُِريinciden ُ=يُوقَدyakılır
tını, bereketli bir zeyش َج َرة
َ ,,= ِم ْنağacı(nın yağı)ndan
tin ağacının
ار َكة
َ َ= ُمبmübarek =زَ ْيتُونَةzeytin yağından
sağlar.
ش َْرقِيَّة,,= َلne doğudan olmayan
Ağaç, ne
ve
غ َْر ِبيَّة,,= َو َلve ne batıdan olmayan doğuya
ne de batıya bakmaُ= َي َكادöyle ki neredeyse
yan ve bu
süُ
=زَ ْيت َهاonun yağı ُضي ُء
ِ =يışık verir yüzden
rekli güneş
alan bir
ُ س ْسه
َ ت َ ْم,,لَ ْم,,= َولَ ْوdeğmese bile
arazide ye=نَارateş =نُورnur علَ ٰى
=üstüne
tiştiği için
َ
yağı, hiç
=نُورnur =يَ ْهدِيiletir hidayet eder ateşe değmese bile
َّ =Allah ور ِه
ُاّٰلل
ِ ُ= ِلنnuruna
kendiliğinden tutuşup
= َم ْنkimseyi = َيشَا ُءdilediği
ışıyacak
kadar saftır.
ب
ْر
ض
ي
و
=misaller
verir
اّٰلل
=Allah
ُ ِ َ َ
ُ َّ
O nur üzeَ
ْ
rine nurdur.
َ
=اْل ْمثا َلbenzetmelerle
Allah dilediği kimseleri
اس
َّ = َوAllah
ِ َّ= ِللنinsanlara ُاّٰلل
bu nura ileش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلher şeyi ع ِليم
tir. Allah inَ =bilir
,,
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sanlara somut örnekler verir. Allah herşeyi
bilir.
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بُيُوت..=فِيevlerdedir
َ=أَذِنizin verdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ت ُ ْرفَ َع..=أ َ ْنyükseltilmesine
= َويُ ْذ َك َرve anılmasına =فِي َهاiçlerinde
ُ=ا ْس ُمهadının س ِب ُح
َ ُ=يtesbih ederler
ُ=لَهO’nu =فِي َهاonların içinde
= ِب ْالغُد ُِوsabah صا ِل
َ = َو ْاْلve akşam

Bu projektör; Allah´ın
yüceltilmelerini ve içlerinde adının anılmasını emrettiği evlerde
yanar. Bu
evlerde birtakım kimseler sabah
ve akşam
Allah´ı her
tür noksanlıktan tenzih
ederler.

İçlerinde
(yalnız) kendi
ismi anılsın
diye Allah'ın
yükseltilmelerine izin
verdiği evlerde O'nun
kudret ve yüceliğini sabah akşam
dile getiren
(öyle)

= ِر َجالerkekler
ت ُ ْل ِهي ِه ْم,,= َلkendilerini alıkoymadığı
ارة
َ =تِ َجticaretin
بَيْع,,= َو َلve alışverişin
ِ َّ =Allah’ı
 ِذ ْك ِر,,ع ْن
َ =anmaktan اّٰلل
= َو ِإقَ ِامve kılmaktan ِص ََلة
َّ =الnamaz
َّ =zekat
اء
ِ َ = َوإِيتve vermekten ِالز َكاة
َ=يَخَافُونkorkarlar =يَ ْو ًماgünden
ب
ُ َّ=تَتَقَلters döneceği =فِي ِهonda
وب
ُ ُ= ْالقُلyüreklerin
ار
ُ ص
َ = َو ْاْل َ ْبve gözlerin

Bu kimseleri
ne ticaret,
ne alışveriş,
Allah´ı anmaktan,
namazı kılmaktan ve
zekâtı vermekten alıkoymaz.
Onlar kalplerin hoplayacakları ve
gözlerin donakalacağı
bir günün
dehşetinden
korkarlar.

kimseler
(vardır ki,)
bunları ne ticaret ne de
kazanma
hırsı Allah'ı
anmaktan,
salatta devamlı ve duyarlı olmaktan, arınmak
için verilmesi
gerekeni
vermekten
alıkoyabilir;
böyleleri
kalplerin ve
gözlerin dehşetle döneceği Gün'den
korkarlar;

..
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İbn Kesir
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Allah;
göklerin
ve yerin
nurudur.
O´nun
nurunun
misali;
içinde çerağ bulunan bir
kandil yuvası gibidir. O çerağ bir
sırça
içindedir.
Sırça
sanki inci
gibi parlayan bir
yıldızdır.
Güneşin
doğduğu
yere de,
battığı yere de nisbeti olmayan
mübarek
bir ağaçtan, zeytinden tutuşturulup
yakılır.
Ateş
değmese
dahi, neredeyse
yağın
kendisi
aydınlatacak.
Nur üstüne nurdur. Allah; dilediğini nuruna kavuşturur.
Allah; insana misaller verir. Ve Allah; her
şeyi bilendir.
O evlerde
ki; Allah,
onların
yüceltilmesine
ve içlerinde
kendisinin
adının
anılmasına izin
vermiştir.
Onlar da
sabah
akşam
O´nu tesbih ederler.
Öyle erler
ki; ne ticaret, ne
alış-veriş
onları Allah´ı zikretmekten, namaz kılmaktan
ve zekat
vermekten alıkoymaz.
Onlar gönüllerin
ve gözlerin döneceği günden korkarlar.
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= ِليَ ْج ِزيَ ُه ُمkarşılığını vermesi için
َّ =Allah َسن
َ =أ َ ْحen güzel
ُاّٰلل
ع ِملُوا
َ ..= َماyaptıklarının
= َويَ ِزيدَ ُه ْمve daha fazlası için
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنlütfundan ُاّٰلل
َّ = َوAllah
= َي ْر ُز ُقrızıklandırır
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
ساب
َ  ِح..= ِب َغي ِْرhesapsız
..

..

..

..

..
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Amaçları,
Allah´ın
kendilerini
işledikleri
amellerin en
güzel karşılığı ile ödüllendirmesi
ve lütfu ile
bundan da
daha fazlasını vermesidir. Allah
dilediği kimselere hesapsız rızık
bağışlar.

Kâfirlerin
 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينinkâr edenler
amelleri ise
engin çöl=أ َ ْع َمالُ ُه ْمonların işleri
lerdeki serap gibidir.
س َراب
َ = َكserap gibidir
Susuz kim=بِ ِقي َعةdüz arazideki ُسبُه
َ =يَ ْحonu sanır se onu su
zanneder,
َّ =susayan = َما ًءsu
ُ الظ ْم
آن
fakat oraya
hiç= َحت َّ ٰىfakat ُ  َجا َءه,,=إِذَاyanına gelince varınca
bir şey buKâfir
َ =hiçbir şey lamaz.
ُيَ ِج ْده,,=لَ ْمbulamaz ش ْيئًا
karşısında
Allah´ı buَ= َو َو َجدve bulur اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
lur. O da
hesabını
= ِع ْندَ ُهyanında ُ=فَ َوفَّاهtam görür
eksiksiz olaُسابَه
َّ = َوAllah rak görür.
َ = ِحonun hesabını ُاّٰلل
Zaten Alس ِري ُع
lah´ın heَ =çabuk görendir
saplaşması
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı
çabuktur.
,,
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ُ = َكkaranlıklar gibidir Kâfirlerin
=أ َ ْوyahut ظلُ َمات
amellerinin
başka
 َب ْحر..= ِفيbir denizdeki =لُ ِجيengin bir
benzeri enُ=يَ ْغشَاهki üstünü örten = َم ْوجbir dalga gin bir denizin karanlıkفَ ْوقِ ِه..= ِم ْنonun üstünden
larıdır. Bu
denizi üs= َم ْوجbir dalga
tüste binen
dalgalar ve
فَ ْوقِ ِه..= ِم ْنonun üstünden
dalgaları da
örter.
ُ
ُ
س َحاب
َ =bir bulut =ظل َماتkaranlıklar bulut
Orada karanlıklar üsض َها
ُ = َب ْعbirbiri َ=فَ ْوقüstüne
tüste binَ
َ
ْ
=بَ ْعضdiğerinin أخ َر َج..=إِذاçıkarsa miştir. Öyle
ki insan elini
uzatsa onu
ُ=يَدَهelini
farkedemez
يَ َراهَا..يَ َك ْد..=لَ ْمneredeyse onu dahi göre bile. Allah´ın nur
ْ = َو َمbir kimseye
mez ن
vermediği
kimsenin
يَ ْجعَ ِل..=لَ ْمvermemişse ُاّٰلل
َّ =Allah
nuru olaَُ=لهona ورا
ً ُ=نbir nur =فَ َماartık olmaz maz.
ُ=لَهonun نُور..= ِم ْنnuru
..
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ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi? =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ ُ=يtesbih ederler
َ َّ =Allah’ı س ِب ُح
ُ=لَهonu = َم ْنkimseler
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde olan
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde olan
َّ = َوve kuşlar
الطي ُْر
صافَّات
َ =saflar halinde uçan
= ُكلher biri =قَ ْدandolsun ع ِل َم
َ =bilir
ُص ََلتَه
َ =kendi duasını
ُ= َوت َ ْسبِي َحهve tesbihini ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilmektedir
َ َي ْف َعلُون,,= ِب َماonların ne yaptıklarını
,,

,,
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Göklerdeki
ve yerdeki
tüm varlıkların ve havada süzülen kuşların
Allah´ı noksanlıklardan
tenzih ettiklerini görmüyor musun? Bu
varlıkların
tümü, Allah´a nasıl
dua edeceğini, O´nu
nasıl noksanlıklardan
tenzih edeceğini bilir.
Allah da onların ne
yaptıklarını
bilir.

Göklerin ve
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır ُ= ُم ْلكmülkü
ّٰلل
yerin egemenliği Alت
ا
او
م
س
ال
=göklerin
ِ َ َ َّ
lah´ın tekeَ
ْ
lindedir ve
ض
ِ = َواْل ْرve yerin
herkes Alْ
ِاّٰلل
م
ال
=dönüş
lah´a döneَّ ..= َو ِإلَىAllah’adır ير
ُ ص
ِ َ
..

..
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cektir.
Görmüyor
,,
=görmedin mi?
=Allah
musun ki,
Allah bulut=sürer
=bulutları
ları oradan
oraya sürü=sonra
=birleştirir
yor, sonra
=onların arasını
=sonra
birleştiriyor,
Sonra üs=onları yığar (sıkıştırır)
tüste yığıp
yoğunlaştı=birbiri üstüne
=görürsün rıyor. Arkasından ara=yağmurun
=çıktığını
larından
yağmur
,,
=arasından
yağdığını

أَلَ ْم ت َ َرأَنَّأ َ َّن
اّٰلل
َ َّ
ي ُْز ِجي
س َحابًا
َ
ث ُ َّم
ف
ُ ي َُؤ ِل
ُبَ ْينَه
ث ُ َّم
ُيَ ْج َعلُه
ُر َكا ًما
فَت َ َرى
يَ ْخ ُر ُج
َْال َو ْدق
ِم ْن ِخ ََل ِل ِه
,,

,,

,,

,,

,,

,,

(Ve ancak
böyleleri) Allah('ın kendilerini) yapıp
ettiklerinin en
iyisi, en güzeliyle ödüllendireceğini
ve onlara, lütuf ve cömertliğinden,
(hak ettiklerinden de)
fazlasını vereceğini
(umabilirler);
çünkü dilediğine hesapsız rızık bahşeden (yalnızca) Allah'tır.
Fakat hakkı
inkara şartlanmış olanlara gelince,
onların yapıp
ettikleri çölde
(görülen) serap gibidir;
susayan kişi
su(yu gördüğünü) sanır;
ama (gördüğü şeye)
yaklaşınca
orada hiçbir
şey bulamaz;
bunun yerine, yanında
(her zaman)
Allah'ı(n hazır ve nazır
olduğunu) ve
sonunda hesabını eksiksiz göreceğini fark eder;
çünkü Allah
hesapta çok
(dakik ve)
hızlıdır!
Yahut (onların yapıp ettikleri) engin
bir denizin
kopkoyu karanlıkları gibidir; (öyle
bir deniz ki)
üst üste kopan dalgalar
ve tepedeki
(kara) bulutlar o karanlığı daha da
arttırıyor: kat
kat, üst üste
karanlıklar..!
(öyle ki, ) insan, çıkarıp
(baksa), neredeyse
kendi elini
dahi göremez; öyle ya,
Allah'ın aydınlatmadığı
kimse için
ışık (bulma
umudu) yoktur!
Göklerde ve
yerde var
olan bütün
yaratıkların,
kanatlarını
yayarak uçan
kuşların,
(hepsinin) Allah'ın sınırsız
kudret ve yüceliğini dile
getirdiklerini
görmüyor
musun?
Gerçek şu ki,
Allah'a nasıl
yönelip niyaz
edeceklerini,
O'nun yüceliğini nasıl dile getireceklerini (bunların) hepsi
bilmektedirler; ve Allah
da onların
edip eylediği
her şeyi tam
olarak bilmektedir;
Çünkü, göklerin ve yerin
egemenliği
Allah'a aittir
ve bütün yollar Allah'a
varmaktadır.
Görmüyor
musun, bulutları sürükleyen, sonra
onları birbiri
üzerine yığan ve derken senin
onların bağrından boşaldığını
gördüğün
yağmuru
yağdıran Allah'tır. Ve

İbn Kesir

Allah; onları işledikleri
amellerin
en güzeliyle mükafatlandıracak,
onlara lutfunu fazlasıyla
verecektir. Ve Allah; dilediğini hesapsız
şekilde
rızıklandırır.

Küfredenlere gelince; onların
amelleri,
engin çöllerde serap gibidir. Susayan kimse onu,
su sanır.
Fakat yanına vardığı zaman hiç
bir şey
bulamaz.
Kendi yanında Allah´ı bulur
ve O da
hesabını
tastamam
görür. Allah hesabı çabucak görendir.
Veya engin bir
denizdeki
karanlıklara benzer. Onun
üstünü bir
dalga
kaplar,
onun üstünde bir
dalga,
onun da
üstünde
bir bulut
vardır.
Karanlıklar üstünde karanlıklar. Elini uzattığı
zaman;
neredeyse onu bile göremez. Allah´ın nur
vermediği
kimsenin,
asla nuru
olmaz.
Görmedin
mi ki;
göklerde
ve yerde
bulunanlar, saf
saf uçan
kuşlar Allah´ ı tesbih etmektedir.
Her biri
kendi duasını ve
tesbihini
bilir. Allah; onların yaptıklarını bilendir.

Göklerin
ve yerin
mülkü Allah´ındır.
Dönüş de
yalnız Allah´adır.
Görmedin
mi ki; Allah, bulutları sürer,
sonra onları bir
araya getirip üst
üste yığar. Ve
sen, onların arasından
yağmurun
yağdığını
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= َويُن َِز ُلve indirir
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökteki
ِ س َم
 ِجبَال,,= ِم ْنdağlardan =فِي َهاorada
بَ َرد,,= ِم ْنbir dolu يب
ُ ُص
ِ =فَيvurur
= ِب ِهonunla  َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ُص ِرفُه
ْ = َو َيonu öteye çevirir
يَشَا ُء,, َم ْن,,ع ْن
َ =dilediğinden
ُ=يَ َكادneredeyse سنَا
َ =parıltısı
= َب ْر ِق ِهşimşeğinin َب
ُ = َي ْذهalır
ار
َ =بِ ْاْل َ ْبgözleri
ِ ص

görürsün.
Yine Allah
gökten dağlar gibi dolu
yüklü bulutlar indiriyor.
Bu doluyu
dilediklerinin başına
yağdırıyor
ve dilediklerinden uzak
tutuyor. Bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı,
gözleri kamaştırır.

gökten doluyla yüklü
(bulut) dağları indiriveren
ve onların
şimşeğinin
parıltısı neredeyse gözleri kamaştırır(ken) dilediği kimseyi
doluya uğratan, dilediği
kimseden de
onu uzak tutan Allah'tır!

ب
َّ =Allah =اللَّ ْي َلgece
ُ =يُقَ ِلçevirir ُاّٰلل
ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü = ِإ َّنkuşkusuz
 ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır ً =لَ ِعب َْرةbir ibret
= ِْلُو ِليolanlar için ار
َ = ْاْل َ ْبgözleri
ِ ص

Allah, geceyi gündüze
ve gündüzü
geceye dönüştürür.
Hiç kuşkusuz dikkatli
gözlemcilerin bu olaydan alacakları dersler
vardır.
Allah bütün
canlıları sudan yarattı.
Bu canlıların kimi karnı üzerinde
sürünür.
Kimi iki
ayakla yürür. Kimisi
de dört
ayakla yürür. Allah dilediği gibi
yaratır. Hiç
kuşkusuz
Allah´ın gücü her şeye
yeter.

Geceyle
gündüze yer
değiştiren Allah'tır; ve
bunda da
görmesini bilenler için,
şüphesiz,
(çıkarılacak)
bir ders vardır!
Ve bütün
canlıları sudan yaratan
Allah'tır; öyle
ki, kimi karnı
üzerinde sürünür, kimi iki
ayağı, kimi
de dört ayağı
üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır; çünkü O,
gerçekten de
her şeye kadirdir.

Allah; hareket
eden her
canlıyı
sudan yaratmıştır.
Kimi karnı
üzerinde
sürünür,
kimi iki
ayakla
yürür, kimi de dört
ayakla
yürür. Allah; dilediğini yaratır.
Şüphesiz
ki Allah;
her şeye
kadirdir.

=لَقَ ْدandolsun =أ َ ْنزَ ْلنَاbiz indirdik
=آيَاتayetler
(= ُم َبيِنَاتgerçekleri) açıklayan
َّ = َوAllah = َي ْهدِيiletir
ُاّٰلل
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
ص َراط
ِ ..= ِإلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Biz gerçekten ayrıntılı
açıklamalar
içeren ayetler indirdik.
Allah, dilediği kimseleri doğru
yola iletir.

Andolsun
ki Biz;
açıklayıcı
ayetler
indirdik,
Ve Allah;
dilediğini
doğru yola iletir.

َ= َويَقُولُونdiyorlar =آ َمنَّاinandık
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a سو ِل
ُ الر
َّ ِ= َوبve Rasule
َ َ = َوأve itaat ettik =ث ُ َّمsonra
ط ْعنَا
= َيتَ َولَّ ٰىdönüyor =فَ ِريقbir grup
= ِم ْن ُه ْمonlardan بَ ْع ِد,,= ِم ْنardından
= ٰذَ ِل َكbunun = َو َماdeğillerdir
=أُو ٰلَئِ َكbunlar َ= ِب ْال ُمؤْ ِمنِينinanmış

Bazı kimseler «Allah´a
ve Peygamber´e
inandık ve
direktiflerine
uymayı kabul ettik»
derler. Fakat bazıları
bu sözlerinden sonra
sırt çevirirler. Bunlar
mü´min değildirler.

= َو ِإذَاzaman عوا
ُ ُ =دçağırıldıkları
ِاّٰلل
َّ ..=إِلَىAllah’a
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Rasulüne
= ِليَ ْح ُك َمhükmetmesi için
= َب ْينَ ُه ْمaralarında = ِإذَاhemen
=فَ ِريقbir grup = ِم ْن ُه ْمonlardan
َ= ُم ْع ِرضُونyüz çevirirler

Aralarındaki
davalarda
Allah´ın ve
Peygamberin vereceği
hükme uymaya çağırıldıklarında
bir bölümünün bu çağrıya yüz çevirdiğini görürsün.

Gerçek şu ki,
Biz gerçeği
bütün açıklığıyla ortaya
koyan mesajlar indirdik;
fakat, yine de
Allah (doğru
yola gerçekten ulaştırılmak) isteyen
kimseyi doğru yola eriştirir.
Çünkü, (niceleri) Allah'a
ve Rasul'e
inandık, itaat
ettik! derler
de, sonra onlardan bir
kısmı, bu
(sözlerine)
rağmen,
(doğru yoldan) geri dönerler; işte
böyleleri hiçbir zaman
(gerçek)
müminler
değillerdir.
Ve (böyleleri)
aralarında
(ilahi kitap
hüküm versin
diye Allah'a
ve O'nun
Rasul'üne
çağırıldıklarında, onlardan bir kısmı
hemen yüz
çevirir;

= َوإِ ْنeğer =يَ ُك ْنolursa
=لَ ُه ُمkendi lehlerine = ْال َح ُّقhüküm
= َيأْتُواgelirler = ِإلَ ْي ِهona
َ= ُم ْذ ِعنِينitaat ederek

Eğer davanın haklı tarafı iseler,
Peygamber´e tam
bir teslimiyetle koşa
koşa gelirler.

Eğer hak,
kendilerinden tarafa ise;
boyunlarını bükerek gelirler.

=أ َ ِفي-mı var? =قُلُو ِب ِه ْمkalblerinde
= َم َرضbir hastalık =أ َ ِمyoksa
ارتَابُوا
ْ =şüphe mi ettiler =أ َ ْمyoksa
َ= َيخَافُونmı korkuyorlar?
يف
َ يَ ِح..=أ َ ْنhaksızlık yapacağından
َّ =Allah’ın علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
ُاّٰلل
ُسولُه
ُ = َو َرve Elçisinin = َب ْلhayır
=أُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlar
َّ =zalimlerdir
َالظا ِل ُمون

Acaba kalplerinde hastalık mı var?
Yoksa Peygamber´in
gerçekten
peygamber
olup olmadığı hususunda kuşkulu mudurlar? Yoksa
Allah´ın ve
Peygamber´in kendilerine
haksızlık

ama (bu yüz
çevirenler)
bir de hüküm
kendilerinden
yana gözükmeye görsün, hemen
boyun eğerek kabul
ederler!
Bunların
kalplerinde
bir hastalık
mı var? Yoksa (bunun
ilahi mesaj
olduğundan)
şüphe mi
ediyorlar?
Yahut Allah'ın ve Elçisi'nin kendilerine haksızlık yapacağından mı
korkuyorlar?
Hayır, (ken-
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َّ = َوAllah َ= َخلَقyarattı = ُك َّلher
ُاّٰلل
=دَابَّةcanlıyı  َماء,,= ِم ْنsudan
=فَ ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimi
= َي ْم ِشيyürür
علَ ٰى
َ =üzerinde (sürünerek)
ْ َ=بkarnı = َو ِم ْن ُه ْمve onlardan
طنِ ِه
= َم ْنkimi = َي ْم ِشيyürür
علَ ٰى
َ =üstünde = ِر ْجلَي ِْنiki ayak
= َو ِم ْن ُه ْمve onlardan = َم ْنkimi
= َي ْم ِشيyürür علَ ٰى
َ =üstünde
=أ َ ْر َبعdört (ayak) = َي ْخلُ ُقyaratır
َّ =Allah يَشَا ُء,,= َماdilediğini
ُاّٰلل
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

görürsün.
Gökten
içinde dolu bulunan dağlar gibi
bulutlar
indirir de
dilediğini
ona uğratır ve dilediğinden onu
uzak tutar. Onun
şimşeğinin pırıltısı, neredeyse
gözleri
alıverecek.
Allah; gece ile
gündüzü
evirip çevirir. Doğrusu, görebilenler
için bunda ibret
vardır.
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Allah´a
da Peygambere
de inandık ve itaat ettik,
derler.
Sonra da
bunun
ardından
bir takımı
yüz çevirir. Bunlar
inanmış
kimseler
değillerdir.
Aralarında hükmetmesi
için Allah´a ve
Rasulüne
çağrıldıkları zaman; bir
takımı
hemen
yüz çevirir.

Kalblerinde bir
hastalık
mı var
bunların?
Yoksa
şüphe mi
ettiler?
Veya Allah´ın ve
Rasulünün kendilerine
haksızlık
edeceğinden mi
korkuyor-
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edeceğinden mi korkuyorlar.
Hayır, aslında onlar
zalimdirler.
Aralarındaki
,,
=sözü ancak
davalarda
Allah´ın ve
=inananların
=zaman
Peygambe=çağırıldıkları
,,
=Allah’a rin vereceği
hükme uy=ve Rasulüne
maya çağırılan
=hükmetmesi için
mü´minlerin
söyleyebile=aralarında
cekleri tek
söz «Duy,, =demeleridir
=işittik
duk ve uyduk» sözü=ve itaat ettik
=işte
dür. İşte
mutlu sona
=onlardır
erenler onlardır.
=kurtuluşa erenler

ِإنَّ َما َكا َن َكانَ قَ ْو َل
إِذَا
َْال ُمؤْ ِمنِين
ِاّٰلل
عوا
َّ إِلَى
ُ ُد
سو ِل ِه
ُ َو َر
ِل َي ْح ُك َم
بَ ْينَ ُه ْم
أ َ ْن يَقُولُوا
س ِم ْعنَا
َ
َ َ َوأ
ط ْعنَا
َوأُو ٰلَ ِئ َك
ُه ُم
َْال ُم ْف ِل ُحون
,,

,,

,,

,,

,,
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= َو َم ْنkim(ler) =ي ُِط ِعitaat ederse
َّ =Allah’a ُسولَه
ُ = َو َرve Resulüne
َاّٰلل
ش
َ = َو َي ْخve korkarsa اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َو َيت َّ ْق ِهve sakınırsa =فَأُو ٰلَئِ َكişte
= ُه ُمonlardır َ= ْالفَائِ ُزونkazananlar
..
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..

..
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ِ َّ ِ=بAllah’a
س ُموا
َ = َوأ َ ْقyemin ettiler اّٰلل
َ= َج ْهدvar gücüyle
=أ َ ْي َمانِ ِه ْمyeminlerinin =لَئِ ْنeğer
=أ َ َم ْرت َ ُه ْمonlara emredersen
(=لَيَ ْخ ُر ُج َّنsavaşa) çıkacaklarına
=قُ ْلde ki ت ُ ْق ِس ُموا,,= َلyemin etmeyin
َ =itaatiniz = َم ْع ُروفَةmalumdur
عة
َ طا
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= َخ ِبيرhaberdardır
َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızdan
,,
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,,

,,

,,
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Onlara de
=قُ ْلde ki =أ َ ِطيعُواitaat edin
ki, «Allah´a
ediniz,
َ
اّٰلل
َ َّ =Allah’a = َوأ ِطيعُواve itaat edin itaat
Peygambere itaat ediسو َل
ُ الر
َّ =Rasule =فَإ ِ ْنeğer
niz. Eğer bu
=ت َ َولَّ ْوافَإِنَّ َمافَإِنَّ َماdönerseniz
çağrıya yüz
çevirirseniz,
علَ ْي ِه
َ =onun sorumluluğu
biliniz ki,
Peygamber
 ُح ِم َل..= َماkendisine yükletilendir
kendi görevinden soعلَ ْي ُك ْم
َ = َوve sizin sorumluluğunuz
rumlu oldugibi, siz
ْ
 ُح ِملت ُ ْم..= َماsize yükletilendir = َو ِإ ْنeğer ğu
de kendi
görevinizُ=ت ُ ِطيعُوهona itaat ederseniz
den sorumlusunuz.
=ت َ ْهتَد ُواdoğru yolu bulursunuz
Peygambeسو ِل
ُ الر
َّ ..علَى
َ ..= َو َماRasule düşen re düşen,
sadece ilahi
ُ = ْال َب ََلduyurmaktır
= ِإ َّلsadece غ
mesajı açık
bir dille duُ = ْال ُم ِبaçık bir şekilde
ين
yurmaktır.»
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Allah´a ve
Peygambere itaat
edenler, Allah´dan
korkup buyruklarını
çiğnemekten kaçınanlar var
ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
Ey Muhammed,
münafıklar
kesin kesin
bir dille yemin ederek
kendilerine
emir verecek olursan
savaşa çıkacaklarını
söylerler.
Onlara de
ki; «Yemin
etmeyiniz.
İtaatkârlığınız bellidir.
Hiç kuşkusuz Allah,
ne yaptığınızdan haberdardır.»

..

dilerine) haksızlık yapan
onların (yine)
kendileridir!

lar? Hayır, onlar;
zalimlerin
kendileridir.

Aralarında
(ilahi kitap)
hüküm versin
diye Allah'a
ve O'nun Elçisi'ne çağırıldıkları zaman müminlerin söyleyeceği tek
söz: İşittik ve
itaat ettik!
sözü olmalıdır; kurtuluşa, esenliğe
ulaşan kimseler de işte
böyleleridir:

Aralarında hükmetmesi
için Allah´a ve
Rasulüne
çağrıldıkları zaman;
mü´minler
in sözü,
sadece:
İşittik ve
itaat ettik,
demekten
ibarettir.
Ve işte
onlar, felaha
erenlerin
kendileridir.
Kim, Allah´a ve
Rasulüne
itaat eder,
Allah´tan
korkar ve
sakınırsa;
işte onlar,
kurtuluşa
erenlerin
kendileridir.

Çünkü, Allah'a ve
O'nun Rasulü'ne itaat
edenler, Allah'tan korkup O'na
karşı sorumluluk duyanlar; işte bunlardır, (nihai)
zafere erişecek olanlar!
(İki yüzlü
kimselere
gelince,)
böyleleri,
kendilerine
emredersen,
(savaş için)
mutlaka çıkacaklarına
(ve kendilerini bu işe
adayacaklarına) var gücüyle yemin
ederler. De
ki: Yemin
etmeyin!
(Sizden bütün istenen,
Allah'ın mesajına) güzelce boyun
eğmektir.
Şüphesiz, Allah yaptıklarınızdan bütünüyle haberdardır!
De ki: Allah'a
itaat edin ve
Rasul'e itaat
edin. Ve eğer
(Rasul'den)
yüz çevirirseniz (bilin
ki) o yalnız
kendi yükümlülüklerinden
sorumlu tutulacak, siz de
yalnız kendi
yükümlülüklerinizden sorumlu tutulacaksınız;
ama eğer
o'na itaat
ederseniz
doğru yola
erişirsiniz.
Ayrıca, Rasul'e düşen
yalnızca
(kendisine
indirilen mesajı) açıkça
duyurmaktır.

Allah, ara- Allah, imana
َّ =Allah
َعد
َ = َوvadetmiştir ُاّٰلل
nızdaki
erişip dürüst
iman
edip
erdemli
َّ
آ َمنُوا,, َ=الذِينinananlara = ِم ْن ُك ْمsizden iyi ameller ve
davranışlarişleyenlere, da bulunanع ِملُوا
َ = َوve yapanlara
kendilerini lara, tıpkı
ت
tıpkı daha kendilerinden
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
önceki
önce gelip
=لَيَ ْست َ ْخ ِلفَنَّ ُه ْمonları hükümran kılacaktır mü´minler geçen (bazı
gibi yeryü- toplumları)
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyer yüzünde = َك َماgibi zünde
egemen kılegemen
kıdığı gibi, onف
َ َ=ا ْست َ ْخلhükümran kıldığı
lacağını,
ları da yerkendileri
َّ
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الذِينonlardan öncekileri için seçtiği yüzünde
mutlaka
dinlerini
egemen kıla= َولَيُ َم ِكن ََّنve sağlamlaştıracaktır
sarsılmaz cağına; onlatemellere rı üzerinde
=لَ ُه ْمkendilerine =دِينَ ُه ُمdinlerini
oturtacağını görmekten
ض ٰى
ْ ,,=الَّذِيrazı olduğu (seçip beğe ve korkula- hoşnut olduَ َ ارت
rını güvene ğu dini onlar
ndiği) ه ْم
ُ َ=لkendileri için
dönüştüre- için kuvvetle
ceğini va- kökleştirece= َولَيُ َب ِدلَنَّ ُه ْمve onları erdirecektir
detti. Çünkü ğine ve çekonlar bana tikleri korkuبَ ْع ِد,,= ِم ْنardından
kulluk eder- lardan, kayler, hiçbir gılardan son=خ َْوفِ ِه ْمkorkularının
şeyi bana ra onları mutortak koş- laka güvenli
(=أ َ ْمنًاtam) bir güvene
mazlar. Bu bir duruma
= َي ْعبُد ُونَ ِنيbana kulluk edecekler
aşamadan kavuşturacasonra kâfir ğına dair söz
بِي,, َيُ ْش ِر ُكون,,= َلbana ortak koşmayac olanlara ge- vermiştir;
lince, onlar çünkü (böyaklar ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi
yoldan çık- leleri yalnız)
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İbn Kesir

Var güçleriyle Allah´a yemin ettiler
ki; eğer
kendilerine emredersen
çıkacaklardır. De
ki: Yemin
etmeyin.
Makul bir
itaat. Muhakkak ki
Allah,
yaptıklarınızdan
haberdardır.

De ki: Allah´a itaat
edin,
Peygambere itaat
edin. Şayet yüz
çevirirseniz bilin
ki; o,
kendisine
yükletilenden,
siz de
kendinize
yükletilenden
sorumlusunuz.
Eğer ona
itaat
ederseniz; doğru
yolu bulursunuz.
Peygambere düşen, apaçık tebliğden
başkası
değildir.
Allah; içinizden
iman edip
salih
amel işleyenlere
vaad etti
ki: Onlardan öncekileri
nasıl halef kıldı
ise onları
da yeryüzüne halef kılacak
ve on lar
için beğendiği
dini temelli yerleştirecek, korkularını
emniyete
çevirecektir.
Çünkü
onlar,
Bana kulluk eder
ve hiç bir
şeyi Bana
şirk koşmazlar.

Kelime Meali

= َو َم ْنama kim(ler) = َكفَ َرinkâr ederse
َ= َب ْعدsonra = ٰذَ ِل َكbundan
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkanlardır
,,

,,

,,

24.
56

= َوأَقِي ُمواkılın َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
= َوآتُواve verin َ الز َكاة
= َوأ َ ِطيعُواve itaat edin
سو َل
ُ الر
َّ =Elçiye =لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْر َح ُمونmerhamet olunursunuz
..

..

..

..

..

..
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س َب َّن
َ ت َ ْح,,= َلsanma
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
َ(= ُم ْع ِج ِزينAllah’ı) aciz bırakacaklarını
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyer yüzünde
= َو َمأ ْ َوا ُه ُمonların varacağı yer
ار
ُ َّ=النateştir س
َ ْ= َولَبِئve ne kötü
ير
ُ ص
ِ = ْال َمbir varış yeridir
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أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِليَ ْستَأ ْ ِذ ْن ُك ُمizin istesinler
ْ  َملَ َك.. َ=الَّذِينaltında bulunanlar (köle v
ت
ُ ُ=أ َ ْي َمانellerinizin
e hizmetçi) ك ْم
يَ ْبلُغُوا..لَ ْم.. َ= َوالَّذِينve henüz ermemiş o
lanlar حلُ َم
ُ = ْالerginliğe = ِم ْن ُك ْمsizden
َ =ث َ ََلüç = َم َّراتvakitte
ث
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce ِص ََلة
َ =namazından
= ْالفَ ْج ِرsabah َ= َو ِحينve zaman
َضعُون
َ َ =تçıkar(ıp yat)acağınız
=ثِ َيا َب ُك ْمelbisenizi
َّ .. َ= ِمنöğle vakti
ِيرة
َ الظ ِه
بَ ْع ِد..= َو ِم ْنve sonra
ِ = ْال ِعشyatsı
ِص ََلة
َ =namazından َاء
ُ =ث َ ََلüç vakittir
ث
ع ْو َرات
َ =mahrem olan =لَ ُك ْمsizin için
ْس
َ =size
َ =لَيyoktur علَ ْي ُك ْم
علَ ْي ِه ْم
َ ..= َو َلve onlara
= ُجنَاحbir günah
=بَ ْعدَ ُه َّنbunların dışında
َ =girip çıkarsınız
َط َّوافُون
علَ ْي ُك ْم
ُ = َب ْعbiriniz
َ =yanına ض ُك ْم
بَ ْعض..علَ ٰى
َ =diğerinin = َك ٰذَ ِل َكböyle
=يُ َبيِ ُنaçıklar ُاّٰلل
َّ =Allah =لَ ُك ُمsize
ت
ِ = ْاْل َياayetleri ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilendir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
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= َو ِإذَاzaman =بَلَ َغerdikleri
ْ َ = ْاْلçocuklarınız = ِم ْن ُك ُمsizin
طفَا ُل
= ْال ُحلُ َمerginlik çağına
=فَ ْليَ ْستَأ ْ ِذنُواizin istesinler = َك َماgibi
َ=ا ْستَأْذَنizin istedikleri
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينkendilerinden öncekil
erin ك
َ = َك ٰذَ ِلişte böyle =يُ َبيِ ُنaçıklıyor
َّ =Allah =لَ ُك ْمsize =آيَاتِ ِهayetlerini
ُاّٰلل
َّ = َوAllah ع ِليم
َ =bilendir
ُاّٰلل
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

mışların ta Bana kulluk
kendileridir- eder, Benler.
den başkasına tanrısal
güçler ve nitelikler yakıştırmazlar. Artık (bütün) bu
(açıklamalardan) sonra
da hakkı inkar yolunu
seçenler,
günaha gömülüp gitmiş
olanların ta
kendileridir!
Namazı kı- Öyleyse, (ey
lınız, zekâtı inananlar,)
veriniz ve salatta dePeygambe- vamlı ve dure itaat edi- yarlı olun;
niz ki, Al- arınmak için
lah´ın rah- verilmesi gemetinden rekeni verin
pay alabile- ve Rasul'e itsiniz.
aat edin ki
esirgenip korunasınız.
Kâfirlerin
(Ve) hakkı
yeryüzün- inkara şartdeki güçle- lanmış olan
rinin karşı kimseler de
konulmaz (hak ettikleri
olduğunu cezayı) bu
sanmayınız. dünyada
Onların va- (bulmasalar
racakları
bile, nihai
yer cehen- yargıdan)
nemdir.
kaçabilecekOrası ne
lerini zankötü bir va- netmesinler:
rılacak yer- Çünkü onladir!..
rın (öte dünyada) varacakları yer
ateştir; gerçekten de,
varılacak ne
kötü bir sondur bu!
Ey
Siz ey imana
Mü´minler, erişenler!
elinizin al- Meşru şekiltındaki köle- de sahip oller ve hiz- duğunuz
metçiler ile kimseler, içiaranızdaki nizden henüz
henüz er- ergenlik çagenlik çağı- ğına varmana girmemiş mış olanlar,
gençler,
günün şu üç
günün şu üç vaktinde, savaktinde, bah namayani sabah zından önce,
namazın- gün ortasından önce, da soyunup
öğle sıca- dinlenmeye
ğında so- çekildiğiniz
yunduğunuz zaman ve
saatlerde ve yatsı namayatsı nama- zından sonra
zından son- yanınıza
ra odanıza girmeden
girerken
önce sizden
sizden izin izin istesinistesinler. ler; bu üç vaBu vakitler kit mahremimahrem
yetinizin koyerlerinizin runmasız
açık olabi- olabileceği
leceği vakit- vakitlerdir.
lerdir. Bu Bu vakitlerin
vakitler dı- dışında birbişında ne si- rinizin yanına
zin için ve girip çıkmane de onla- nızda sizin
ra bir sakın- için de, onlar
ca yoktur. için de bir
Birbirinizin sakınca yokodalarına tur. Allah
rahatça gi- mesajlarını
rebilirsiniz. size işte böyİşte Allah le açıklamaksize ayetle- tadır: Çünkü
rini böylesi- Allah doğru
ne ayrıntılı hüküm ve
biçimde
hikmetle buaçıklar. Al- yuran mutlak
lah her şeyi ve sınırsız
bilir ve
bilgi SahibiO´nun her dir!
işinin, her
buyruğunun
mutlaka bir
gerekçesi
vardır.
Çocukları- Aranızdaki
nız ergenlik çocuklar erçağına gi- genlik çağına
rince günün girdikleri zasaydığımız man da, ötevakitlerinde ki yetişkinleodanıza gi- rin yaptığı
rerken tıpkı gibi, (evinize
kendilerin- yahut belirtiden büyük- len vakitlerde
lerin yaptık- odanıza girları gibi izin mek istedikistesinler. lerinde, her
İşte Allah defasında)
size ayetle- sizden izin
rini böylesi- istesinler. Alne ayrıntılı lah mesajlabiçimde
rını size işte
açıklar. Al- böyle açıklah her şeyi lamaktadır;
bilir ve
çünkü O
O´nun hiçbir doğru hüküm
işi hiçbir
ve hikmetle
buyruğu
buyuran mutsebepsiz
lak ve sınırdeğildir.
sız bilgi Sahibidir!

Kim de
bundan
sonra inkar ederse; işte
onlar fasıkların
kendileridir.

Namaz
kılın, zekat verin
ve peygambere
itaat edin
ki rahmete kavuşturulasınız.
Sakın
küfredenlerin, Bizi
yeryüzünde
aciz bırakacaklarını sanma. Onların barınakları
ateştir.
Ne kötü
dönüştür.

Ey iman
edenler;
ellerinizin
altında
olan köle
ve cariyeler ve
sizden
henüz erginlik çağına gelmemiş
olanlar;
sabah
namazından önce,
öğle sıcağında
soyunduğunuz
zaman ve
yatsı namazından
sonra,
yanınıza
girecekleri vakit üç
defa izin
istesinler.
Bunlar sizin üç
mahrem
vaktinizdir. Bu
vakitlerin
dışında
birbirinizin yanına girip
çıkmakta
size de,
onlara da
bir sorumluluk
yoktur.
Allah; size ayetlerini böylece açıklar. Ve Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.
Çocuklarınız erginlik çağına vardığında,
kendilerinden
öncekilerin izin istediği gibi
onlar da
izin istesinler. Allah; size
ayetlerini
böyle
açıklar.
Ve Allah;
Alim´dir,
Hakim´dir.

Kelime Meali
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ُ (= َو ْالقَ َوا ِعدihtiyar) oturan
اء
ِ س
ِ .. َ= ِمنkadınların
َ الن
َّ =arzusu kalmamış
َيَ ْر ُجون.. َل..الَلتِي
=نِ َكا ًحاevlenmeye ْس
َ =فَلَيyoktur
علَ ْي ِه َّن
َ =kendileri için = ُجنَاحbir günah
َض ْعن
َ  َي..=أ َ ْنbırakmalarında
=ثِيَا َب ُه َّنdış örtülerini
َ =kasden göstermeğe ç
 ُمتَبَ ِر َجات..غي َْر
alışmadan = ِب ِزينَةsüslerini
= َوأ َ ْنama َ=يَ ْستَ ْع ِف ْفنsakınmaları
= َخيْرdaha hayırlıdır =لَ ُه َّنkendileri için
َّ = َوAllah س ِميع
َ =işitendir
ُاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir

Ve (Bilin ki)
artık cinsi arzu duymayacak kadar
kocamış kadınların, cazibe ve güzelliklerini
açığa vurmak niyeti
taşımaksızın
(dış) giysilerini çıkarmalarında bir
sakınca yoktur. Ama
böylelerinin
bile sakınmaları kendileri
için daha hayırlı olur. Allah, mutlak
ve sınırsız
bilgi sahibi
olarak, her
şeyi işitmektedir.

Evlenme
ümidi
kalmayan
yaşlanıp
oturmuş
kadınlara,
zinetlerini
açığa
vurmamak şartıyla dış
elbiselerini çıkarmaktan dolayı
bir vebal
yoktur.
Ama iffetli
davranmaları
onlar için
daha hayırlıdır.
Ve Allah;
Semi´dir,
Alim´dir.

ْس
علَى ْاْل َ ْع َم ٰى
َ
َ لَي
َح َرج
َو َل
َح َرج
َ
ِعلَى ْاْلَع َْرج
َو َل
يض
ِ علَى ْال َم ِر
َ
َح َرج
َو َل
علَ ٰى أ َ ْنفُ ِس ُك ْم
َ
ْ
أ َ ْن تَأ ُكلُوا
ِم ْن بُيُو ِت ُك ْم
أ َ ْو
ت
ِ بُيُو
آ َبائِ ُك ْم
أ َ ْو
ت
ِ بُيُو
أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم
أ َ ْو
ت
ِ بُيُو
ِإ ْخ َوا ِن ُك ْم
أ َ ْو
ت
ِ بُيُو
أَخ ََوا ِت ُك ْم
أ َ ْو
ت
ِ بُيُو
ام ُك ْم
أ َ ْو
ِ أ َ ْع َم
ت
ِ بُيُو
ع َّماتِ ُك ْم
أ َ ْو
َ
ت
ِ بُيُو
أ َ ْخ َوا ِل ُك ْم
أ َ ْو
ت
ِ بُيُو
َ خ
َال ِت ُك ْم
أ َ ْو
َما َملَ ْكت ُ ْم
َُمفَاتِ َحه
أ َ ْو
ْس
صدِي ِق ُك ْم
َ
َ لَي
علَ ْي ُك ْم
ُجنَاح
َ
أ َ ْن تَأ ْ ُكلُوا
َج ِميعًا
أ َ ْو
أ َ ْشتَاتًا
فَإِذَا
دَخ َْلت ُ ْم
بُيُوتًا
س ِل ُموا
َ َف
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم,,علَ ٰى
َ =kendinize (birbirinize)
ً(=ت َ ِحيَّةbir yaşam) dileğiyle
ِ َّ =Allah
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنtarafından اّٰلل
ًار َكة
َ =güzel
َ َ= ُمبbereketli ًط ِيبَة
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle =يُ َب ِي ُنaçıklıyor
ِ = ْاْليَاayetleri
َّ =Allah =لَ ُك ُمsize ت
ُاّٰلل
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونaklınızı kullanırsınız

(Ey müminler, hepiniz
birbirinizle
kardeşsiniz;
bunun içindir
ki) kör için
(sıhhatli olan
kimselerden
yardım kabul
etmekte) bir
sakınca yoktur; topal için
bir sakınca
yoktur; hasta
için bir sakınca yoktur;
sizin için de,
(çocuklarınızın) evlerinde, yahut
babalarınızın
evlerinde,
yahut analarınızın evlerinde, yahut
karındaşlarınızın evlerinde, yahut
bacılarınızın
evlerinde,
yahut amcalarınızın evlerinde, yahut halalarınızın evlerinde, yahut
dayılarınızın
evlerinde,
yahut teyzelerinizin evlerinde yahut
anahtarı size
emanet
edilmiş olan
(evlerde),
yahut bir arkadaşınızın
(evinde) yiyip
içmenizde bir
sakınca yoktur. Bir arada
yahut ayrı
ayrı yemenizde de bir
sakınca yoktur. Ama bu
evlerden
(herhangi birine) her girdiğinizde Allah katından
bolluk, bereket ve esenlik dileyerek
birbirinize
mutlaka selam verin. Allah mesajlarını size işte
böyle açıklıyor ki, belki
aklınızı kullanmayı (öğrenirsiniz).

Köre bir
sorumluluk yoktur. Topala da bir
sorumluluk yoktur. Hastaya da
bir sorumluluk
yoktur.
Kendi evlerinizde
veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin
evlerinde
veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kızkardeşlerinizin evlerinde
veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde
veya dayılarınızın
evlerinde
veya teyzelerinizin
evlerinde
veya
anahtarlarına
malik olduğunuz
yerlerde
veya
dostlarınızın evlerinde
izinsiz
yemek
yemenizde bir sorumluluk
yoktur.
Bir arada
veya ayrı
ayrı yemenizde
bir sorumluluk
yoktur.
Evlere
girdiğiniz
zaman,
Allah katından
bereket,
sağlık ve
güzellik
dileyerek
kendinize
selam verin. Allah

(Gerçek)
Müminler öyle kimselerdir
ki Allah'a ve
O'nun Rasulü'ne yürekten inanırlar
ve o'nunla
bütün cemaati ilgilendiren bir mesele için bir
araya geldiklerinde (hangi karara varılacak olursa
olsun) o'nun
iznini almadıkça ayrılmazlar. Gerçekten de,
senden izin
al(madıkça
karara bağlanan eylemden geri dur-

Mü´minler
; ancak
Allah´a ve
Rasulüne
iman
edenler
ve peygamberle
birlikte bir
işe karar
vermek
için toplandıklarında,
ondan
izin isteyip alıncaya kadar ayrılıp
gitmeyenlerdir.
Gerçekten senden izin
isteyenler; işte

..

Evlenme
ümidi olmayan, doğurganlık çağını geride bırakmış yaşlı
kadınların,
süslerini
göstererek
erkeklerin
ilgisini çekme amacı
taşımamak
şartı ile ev
dışında giyilecek elbiselerini
giymemelerinin sakıncası yoktur.
Fakat kapalı
giyim konusunda titiz
davranmaları kendileri
için daha
iyidir. Allah
her sözü işitir ve her
şeyi bilir.
Körlerin, to=yoktur
,,
=köre
palların ve
hastaların
=güçlük
=ve yoktur
anahtarları
,,
=topala
=güçlük kendilerine
emanet
=ve yoktur
edilmiş evlere girip
,,
=hastaya
yemek yemekten çe=güçlük
kinmeleri
gereksizdir.
=ve (bir güçlük) yoktur
Sizler de
evlatlarını,,
=size de
zın, babalarınızın, ata,, =yemenizde
larınızın,
erkek kar,,
=kendi evlerinizden
deşlerinizin,
=yahut
=evlerinden
kız kardeşlerinizin,
=babalarınızın
=yahut
amcalarınızın, halala=evlerinden
rınızın, dayılarınızın,
=annelerinizin
=yahut
teyzelerinizin, arka=evlerinden
daşlarınızın
evlerinin
=kardeşlerinizin
=yahut
veya anah=evlerinden
tarları yanınızda bulu=kız kardeşlerinizin
=yahut nan evlerin
yemeklerin=evlerinden
den yiyebilirsiniz. Ge=amcalarınızın
=yahut
rek birarada
ve gerekse
=evlerinden
ayrı ayrı
yemek ye=halalarınızın
=yahut
menizin sakıncası yok=evlerinden
tur. Şenlikli
=dayılarınızın
=yahut
evlere girdiğinizde Al=evlerinden
lah tarafından yasal=teyzelerinizin
=yahut
laştırılmış
kutlu ve
,, =ellerinizde bulunanların
hoşnutluk
uyandırıcı
=anahtarları
=yahut
bir esenlik
=arkadaşınızın
=yoktur dileği olmak
üzere içer=üzerinize
=bir günah
deki dindaşlarınıza
,, =yemenizde
selâm veriniz. Allah
=toplu olarak
=yahut
size ayetlerini düşüne=ayrı ayrı
=zaman
siniz diye
böyle açık=girdiğiniz
=evlere
lar.
=selam verin
..

..

..

..

..

..

..
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= ِإنَّ َماşüphesiz َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler
آ َمنُوا.. َ(=الَّذِينgönülden) inanırlar
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine
= َو ِإذَاzaman = َكانُواoldukları
ُ= َم َعهonunla beraber
أ َ ْمر..علَ ٰى
ِ = َجtoplumsal
َ =bir iş için امع
يَ ْذ َهبُوا..=لَ ْمgitmezler
ُيَ ْستَأ ْ ِذنُوه..= َحت َّ ٰىondan izin almadan
= ِإ َّنşüphesiz
يَ ْستَأ ْ ِذنُون ََك.. َ=الَّذِينsenden izin alanlar
=أُو ٰلَئِ َكişte onlardır
َيُؤْ ِمنُون.. َ=الَّذِينinananlar
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine
=فَإِذَاzaman
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mü’minler
ancak Allah’a ve
Resul’üne
iman edenler ve peygamberle
birlikte bir
işe karar
vermek için
toplandıklarında ondan
izin isteyip
alıncaya
kadar gitmeyenlerdir. Gerçekten senden
izin isteyenler, işte onlar Allah’a
ve Resulüne inananlardır. Birtakım işleri
için senden
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وك
َ ُ=ا ْستَأْذَنsenden izin istedikleri
ض
ِ = ِل َب ْعbazı =شَأ ْ ِن ِه ْمişleri için
=فَأْذَ ْنizin ver ت
َ ْ ِشئ..= ِل َم ْنdilediğine
= ِم ْن ُه ْمonlardan
= َوا ْست َ ْغ ِف ْرve mağfiret dile
=لَ ُه ُمonlar için اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =çok bağışlayan
غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir
..

..

..

..

..

..

..
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izin isterlerse içlerinden dilediğine izin
ver. Ve Allah’tan onların bağışlanmalarını
dile. Şüphesiz ki Allah, Gafur’dur, Rahim’dir.

..

..
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ت َ ْج َعلُوا,,= َلbir tutmayın
عا َء
ُ الر
َّ =Rasulün
َ ُ =دdavetini سو ِل
=بَ ْينَ ُك ْمaranızda اء
ِ ع
َ ُ = َكدdaveti gibi
ض ُك ْم
ِ = َب ْعherhangi birinizin
ضا
ً =بَ ْعdiğerini ْ=قَدandolsun
=يَ ْعلَ ُمbilir ُاّٰلل
َّ =Allah
َسلَّلُون
َ َ يَت,, َ=الَّذِينsıvışıp gidenleri
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
= ِل َواذًاbirbirinin arkasına gizlenerek
=فَ ْليَ ْحذَ ِرsakınsınlar
َيُ َخا ِلفُون,, َ=الَّذِينaykırı davrananlar
أ َ ْم ِر ِه,,ع ْن
َ =onun emrine
صيبَ ُه ْم
ِ ُ ت,,=أ َ ْنkendilerine uğramasından
=فِتْنَةbir belanın =أ َ ْوyahut
ُصي َب ُه ْم
ِ =يonlara çarpmasından
عذَاب
َ =bir azabın =أ َ ِليمacı
,,

Peygamberi
çağırırken
O´na, birbirinize seslendiğiniz
gibi seslenmeyiniz.
(Ya da
Peygamber
sizi çağırdığında
O´nun çağrısını, aranızda birbirinize yönelttiğiniz
çağrılarla
bir tutmayınız.) Allah,
arkadaşlarını siper
ederek gizlice Peygamberin
yanından
sıvışanları
iyi bilir.
O´nun emrini çiğneyenler ya
başlarına
bir bela
gelmesinden ya da
acıklı bir
azaba çarpılmaktan
korkmalıdırlar.
Haberiniz
=iyi bilin ki
=şüphesiz
olsun ki,
göklerde ve
=Allah’ındır
=olanlar
yerde ne
varsa hepsi
..
=göklerde
Allah´a ait=ve yerde
=andolsun
tir. O, kullarının ne
= bilir
=ne iş
=sizin
yaptıklarını
ve ne dü=üzerinde olduğunuzu
=gün şündüklerini
bilir. O´nun
=döndürülüp götürüldükleri
huzuruna
=O’na
=onlara haber verir çıkarıldıkları
gün herke..
=ne yaptıklarını
=Allah se yaptıklarını haber
verecektir.
..
=her şeyi
=bilendir
Allah her
şeyi bilir.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

durmay)anlar,
işte Allah'a
ve O'nun
Rasulü'ne
(yürekten)
inananlar
böyleleridir!
Bunun içindir
ki, onlar kendi bazı özel
işleri için
senden izin
istedikleri
zaman, uygun gördüğün kimselere bu izni
ver; ve Allah'tan onlar
için bağışlanma dile;
çünkü Allah,
şüphesiz,
çok acıyan
esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır!
Rasul'ün size
yaptığı çağrıyı birbirinize
yaptığınız
çağrı(lar)la
bir tutmayın
sakın; gerçek
şu ki, Allah,
hissettirmeden aranızdan sıyrılmak
isteyenleri biliyor; öyleyse, O'nun
buyruğuna
karşı gelmek
isteyenler,
başlarına (bu
dünyada) bir
belanın, bir
güçlüğün ya
da (öte dünyada) can
yakıcı bir
azabın gelmesinden
korksunlar!

onlar, Allah´a ve
Rasulüne
iman
edenlerdir. Bir
takım işleri için
senden
izin isterlerse içlerinden dilediğine
izin ver
ve Allah´tan
onların
bağışlanmalarını dile.
Şüphesiz
ki Allah;
Gafur´dur,
Rahim´dir.

Unutmayın,
göklerde ve
yerde var
olan her şey
Allah'a aittir;
(ve dolayısıyla) sizin içinde bulunduğunuz durumu ve güttüğünüz amacı
çok iyi bilmektedir O!
Ve (yaşayan
herkes) bir
gün O'na geri
dönecek; ve
o zaman O,
(hayattayken) yapıp
ettikleri her
şeyi kendilerine haber
verecek;
çünkü, Allah
her şeyi bütün gerçeğiyle bilir.
Bütün insanlığa bir uyarı
olsun diye
kuluna hakkı
batıldan ayırıcı bir ölçü
indiren (Allah) ne yüce,
ne cömerttir!

Dikkat
edin, göklerde ve
yerde ne
varsa
hepsi Allah´ındır.
O, içinde
bulunduğunuz durumu da,
kendisine
döndürüleceğiniz
günü de
muhakkak bilir.
Onlara işlediklerini
haber verecektir.
Allah, her
şeyi hakkıyla bilendir.

O ki, göklerin
ve yerin
egemenliği
O'na aittir;
soy sop
edinmemiştir;
egemenliğinde herhangi
bir ortağı
yoktur; çünkü
her şeyi yaratan ve her
şeyi belli bir
yasalar örgüsüne göre
düzene koyan O'dur.

O ki; göklerin ve
yerin
mülkü
O´nundur
. Çocuk
edinmemiştir,
mülkte ortağı yoktur. Her
şeyi yaratmış,
ona bir
düzen
vermiş ve
bir ölçüyle takdir
etmiştir.

Hal böyleyken, yine de
O'nu bırakıp,
hiçbir şey yaratmayan,
tersine kendileri yaratılmış bulunan;

O´nu bırakıp da,
bir şey
yaratmayan; üstelik kendileri yaratılmış

,,
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أ َ َل
ِإ َّن
ِِ َّّٰلل
َما
ت
ِ س َم َاوا
َّ فِي ال
ض
ِ َو ْاْل َ ْر
َي ْعلَ ُم
َما
علَ ْي ِه
َ
َي ُْر َجعُون
ِإلَ ْي ِه
فَيُن َِبئ ُ ُه ْم
ع ِملُوا
َ بِ َما
ش ْيء
َ بِ ُك ِل
..

..

..

قَ ْد
أ َ ْنت ُ ْم

..

..

..

َو َي ْو َم

..

..

..

َّ َو
ُاّٰلل

..

ع ِليم
َ

..

25.
1

..

ار َك
َ َ=تَبpek kutludur
ن ََّز َل,,=الَّذِيindiren َ= ْالفُ ْرقَانFurkanı
ع ْب ِد ِه
َ ,,علَ ٰى
َ =kuluna
َ= ِل َي ُكونolması için
َ= ِل ْلعَالَ ِمينalemlere ِيرا
ً =نَذuyarıcı
,,

,,

,,

25.
2

ُ لَه..=الَّذِيO’nundur ُ= ُم ْلكmülkü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
يَت َّ ِخ ْذ..= َولَ ْمve O edinmemiştir
= َولَدًاbir çocuk  َي ُك ْن..= َولَ ْمve yoktur
ُ=لَهO’nun =ش َِريكortağı
 ْال ُم ْل ِك..=فِيmülkünde
َ= َو َخلَقve yaratmıştır
ش ْيء
َ ..= ُك َّلher şeyi
ُ=فَقَد ََّرهona vermiştir
ِيرا
ً =ت َ ْقدölçü biçim ve düzen
..

..

..

..

..

..

..

Eğri ile doğruyu birbirinden ayıran Kur´anı,
tüm insanları ve cinnleri
uyarsın diye
kulu Muhammed´e
indiren Allah´ın şanı
yücedir.
O ki, göklerin ve yerin
egemenliği
O´nun tekelindedir hiç
evlat edinmemiştir;
egemenlikte
ortağı yoktur; O her
şeyi yaratmış ve bir
ön tasarıya
göre düzenlenmiştir.

..

..

..
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..

Peygamberin çağırmasını;
kendi
aranızda
birbirinizi
çağırmanız gibi
saymayın. Allah;
içinizden
bir diğerini siper
ederek
sıvışıp
gidenleri
muhakkak bilir.
Onun
buyruğuna aykırı
hareket
edenler,
başlarına
bir bela
gelmesinden
veya elim
bir azaba
uğramaktan sakınsınlar.

Alemleri
uyarmak
üzere kuluna Furkan´ı indiren ne
yücedir.

..

= َوات َّ َخذُواedindiler
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan ayrı olarak
ً=آ ِل َهةbirtakım tanrılar
َيَ ْخلُقُون,,= َلyaratmayan
,,

,,

,,

İbn Kesir

,,

Müşrikler
Allah´ı bir
yana bırakarak hiç bir
şey yaratamayan kendileri birer
yaratık olan,
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İbn Kesir

kendilerine ne kendile- olan ve
ش ْيئًا
َ =hiçbir şey = َو ُه ْمkendileri
ne zarar ve rinden bir
kendilerine de fayda darlığı uzak- ne ne bir
َ=ي ُْخلَقُونyaratılan
dokundu- laştıracak ne zarar ne
ramayan; de kendileri- de bir
ُ
َ
َيَ ْم ِلكون,,= َولve güçleri yetmeyen
öldürmeye, ne bir yarar fayda
yaşatmaya sağlayacak verme= ِْل َ ْنفُ ِس ِه ْمkendilerine dahi
ve yeniden güce sahip yen, ölض ًّرا
َ =zarar vermeye
diriltmeye olmayan; ne dürmeye,
güçleri yet- ölüm üzerin- diriltmeye
نَ ْفعًا,,= َو َلne de yarar vermeye
meyen ilah- de, ne hayat ve ölümlar edindiler. üzerinde, ne den sonra
َيَ ْم ِل ُكون,,= َو َلve güçleri yetmeyen
de ölümden tekrar
sonra kalkış canlan= َم ْوتًاöldüremeye
üzerinde
dırmaya
herhangi bir gücü
ً  َح َياة,,= َو َلne de yaşatamaya
etkisi bulun- yetmeyen
ُ ُن,,= َو َلve ne de (ölüleri diriltip) kald
mayan birta- bir takım
ورا
ً ش
kım düzmece ilahlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ıramaya
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Kafirler «Şu
= َوقَا َلdediler ki
Kur´an,
Muhamَّ
َ
َ
كف ُروا.. َ=الذِينinkâr edenler
med´in uy ٰ َهذَا..= ِإ ْنbu = ِإ َّلbaşka bir şey değildir durduğu bir
yalandır. Bu
= ِإ ْفكyalandan ُ =ا ْفت َ َراهonu uydurdu uydurma
işinde kenُعانَه
َ َ = َوأve yardım etti علَ ْي ِه
َ =kendisine disine yardım eden
=قَ ْومbir topluluk َ=آخ َُرونbaşka
başkaları da
vardır» de=فَقَ ْدböylece = َجا ُءواvardılar
diler. Onlar
gerçekten
ْ
ُ =kesin bir haksızlığa
ظل ًما
zulüm işlemişler ve
ُ
ورا
ً = َوزve iftiraya
yalan söy..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

lemişlerdir.
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onlar
= َوقَالُواve dediler ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasalları Yine
«Bu Kur´an,
eski milletَ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin
lerin masallarıdır. Muَ
=ا ْكتَتَ َب َهاonları yazmış ي
ه
ف
=onlar
َ ِ
hammed
=ت ُ ْملَ ٰىyazdırılıyor علَ ْي ِه
َ =kendisine onu adamlarına kopya
ً ص
ً =بُ ْك َرةsabah يَل
ِ َ = َوأve akşam ettirmiştir ve
,,

,,

,,

,,
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bu kopyalar
sabahları ve
akşamları
kendisine
okunmaktadır» dediler.
Onlara de
ki; «Bu
Kur´anı,
göklerin ve
yerin sırlarını bilen Allah indirdi.
Hiç kuşkusuz O, affedicidir ve
merhametlidir.»

=قُ ْلde ki ُ=أ َ ْنزَ لَهonu indirdi
يَ ْعلَ ُم..=الَّذِيbilen الس َّر
ِ =gizleri
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..= ِفيgöklerdeki
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerdeki
َ َكان..ُ= ِإنَّهşüphesiz o
َ =çok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir
..

..

..

..

..

..

tanrılara kulluk ediyorlar.
Üstelik, hakkı
inkara şartlanmış olanlar: Bu (Kuran) doğruyu
çarpıtıp yalanı ve sahteyi ortaya
çıkaran başka bir topluluğun yardımıyla o'nun
(kendisinden) uydurduğu bir yalandan başka
bir şey değildir deyip duruyorlar.
Ayrıca,
Onun, sabah
akşam kendisine okunsunlar diye
yazdırdığı
eskilerin masalları, efsaneleridir bu!
diyorlar.

edindiler.

De ki: Göklerin ve yerin
bütün sırlarını bilen (Allah) indirdi
onu! Doğrusu O, çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır!

De ki:
Onu göklerde ve
yerdeki
sırrı bilen
indirmiştir. Şüphesiz ki
O; Gafur
ve Rahim
olandır.

Küfredenler dediler
ki: Bu ancak onun
uydurduğu bir yalandır ve
ona bu
hususta
bir başka
topluluk
yardım
etmiştir.
Hiç şüphesiz onlar, zulüm
ve iftira
ile geldiler.
Ve dediler ki:
Öncekilerin masallarıdır.
Başkalarına yazdırıp sabah akşam kendisine
okunmaktadır.

..
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= َوقَالُواdediler ki = َما ِلne oluyor ki?
= ٰ َهذَاbu سو ِل
ُ الر
َّ =elçiye
َّ =yemek
=يَأ ْ ُك ُلyiyor ام
َ الط َع
= َو َي ْم ِشيgeziyor
ق
ِ  ْاْلَس َْوا,,=فِيçarşılarda
=لَ ْو َلdeğil mi? =أ ُ ْن ِز َلindirilmeli
= ِإلَ ْي ِهona = َملَكbir melek
َ=فَ َي ُكونolacak
ُ= َمعَهkendisiyle beraber ِيرا
ً =نَذuyarıcı

Yine onlar
dediler ki;
«Bu ne biçim Peygamberdir
ki, bizim gibi
yemek yiyor
ve çarşıda
pazarda
geziyor?
Ona, kendisi ile birlikte
uyarma görevi yürüten
bir melek
indirilseydi
ya.»

Ama onlar
yine de şöyle
diyorlar: Bu
nasıl peygamber ki
(diğer ölümlüler gibi) yiyip içiyor,
çarşı-pazar
dolaşıyor?
Onunla beraber bir uyarıcı olarak
(görünür) bir
melek gönderilseydi ya!

Ve dediler ki: Bu
peygambere ne
oluyor ki;
yemek yiyor, sokaklarda
geziyor?
Onun beraberinde
bulunup
uyaran bir
melek indirilmeli
değil
miydi?

=أ َ ْوyahut değil mi? =ي ُْلقَ ٰىatılmalı
=إِلَ ْي ِهüstüne = َك ْنزbir hazine
ُ =ت َ ُكolmalı değil mi?
=أ َ ْوyahut ون
ُ=لَهkendisinin = َجنَّةbir bahçesi
=يَأ ْ ُك ُلyiyeceği
= ِم ْن َهاondan (ürününden)
= َوقَا َلve dediler ki
َّ =zalimler
َالظا ِل ُمون
َتَتَّبِعُون..=إِ ْنsiz uyuyorsunuz
= ِإ َّلbaşka değil sadece
= َر ُج ًَلbir adama
ورا
ً = َم ْس ُحbüyülenmiş

Ya da kendisine bir
hazine verilseydi veya ürünleri
ile beslenebileceği bir
bahçesi olsaydı. Bu
zalimler,
müminlere
«Sizler, büyülenmiş,
akli dengesi
bozuk bir
adamın peşinden gidiyorsunuz»
dediler.

Yahut kendisine (Allah
tarafından)
bir hazine
verilseydi,
yahut (zahmetsiz) yiyip
içtiği (tılsımlı)
bir bahçesi
olsaydı ya!
Ve bu zalimler (birbirlerine): Eğer
(Muhammed'e) uyacak olsaydınız, büyülenmiş bir
adamdan
başkasına
(uymuş, olmazdınız)!
diyorlar.
(Ey Rasul,)
seni benzettikleri şeye
bak! Zaten
onlar bir kere
yoldan çıkmış bulunuyorlar, bir
daha da
(doğru) yolu
bulamayacaklar!
Dilerse sana,
(onların dile
getirdiği) bu
şeylerden
daha hayırlısını -içlerinde
derelerin, ırmakların çağıldadığı
hasbahçelerverebilecek
ve senin için
köşkler, konaklar yapabilecek olan

Yahut
kendisine
bir hazine
verilmeli
veya besleneceği
bir bahçe
olmalı
değil
miydi? O
zalimler
dediler ki:
Siz, büyülenmiş bir
adamdan
başkasına tabi
olmuyorsunuz.
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Senin hakُ =ا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl
kında ne
َ
ض َربُوا
َ =misal verdiler =ل َكsenin için yakışıksız
benzetmeler düzdük= ْاْل َ ْمثَا َلbenzetmelerle
lerini görüَ
ضلُّوا
ف
=saptılar
yor musun?
َ
Onlar sapَيَ ْست َ ِطيعُون,,=فَ ََلartık bir daha bulamaz mışlardır ve
doğru yolu
ً ِسب
lar يَل
َ =yolu
bir türlü bu,,

,,

,,

,,
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lamıyorlar.
Eğer dilerse
=yücedir
sana, onların sözünü
.. =dilerse
ettiklerinden
daha iyisini,
=sana
=daha hayırlısını
yani altla..
=bundan
=bahçeler
rından çeşitli nehirler
=akan
..
=altlarından akan cennetleri ve=ırmaklar
=ve yapar rebilen ve
senin için
=senin için
=saraylar
köşkler hazırlayabilen
Allah´ın şa-

=الَّذِيO ki
= َج َع َلverir

ار َك
َ َتَب
ِإ ْن شَا َء
لَ َك
َخي ًْرا
ِم ْن ٰذَ ِل َك
َجنَّات
ت َ ْج ِري
ِم ْن ت َ ْح ِت َها
ار
َو َي ْج َع ْل
ُ ْاْل َ ْن َه
لَ َك
ورا
ً ص
ُ ُق
..

..

..

..

..

Bir bak;
sana nasıl misaller getirip
saptılar.
Bir daha
yol bulamazlar.

Dilerse
sana bunlardan
daha hayırlı olarak altından ırmaklar
akan
cennet ler
verebilen
ve köşkler kurabilen Allah
ne yüce-
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nı yücedir. (Allah) ne
dir.
yüce, ne cömerttir!
25.
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= َب ْلbilakis = َكذَّبُواonlar yalanladılar
ع ِة
َّ (= ِبالduruşma) saatini
َ سا
= َوأ َ ْعت َ ْدنَاbiz hazırlamışızdır
ب
َ َّ َكذ,,= ِل َم ْنyalanlayanlara
ع ِة
َّ = ِبالsaati يرا
ً س ِع
َ سا
َ =alevli bir ateş

Aslında onlar Kıyamet
gününü yalanlamışlardır. Biz de
Kıyamet
gününü yalanlayanlara
çılgın alevli
bir ateş hazırladık.

(O inkarcılara gelince;)
onlar asıl
Son Saat'in
(geleceğini)
yalanladılar!
Oysa, Biz
Son Saat
gerçeğini yalanlayanlar
için harlı bir
ateş hazırlamışızdır:

 َرأَتْ ُه ْم..= ِإذَاonları görünce
 َم َكان..= ِم ْنbir yerden =بَ ِعيدuzak
س ِمعُوا
َ =onlar işitirler =لَ َهاbunun
ً ُّ=ت َ َغيöfkesini
ظا
يرا
ً ِ= َوزَ فve homurtusunu

Bu ateş onları uzaktan
görünce
onun uğultusu ve öfkeli solumaları kulaklarına gelir.

O ateş uzaktan karşılarına çıkınca
onun öfkeli
kükremesini
ve uğultusunu işitecekler;

= َو ِإذَاzaman =أ ُ ْلقُواatıldıkları
= ِم ْن َهاonun = َم َكانًاbir yerine
ض ِيقًا
َ =dar َ= ُمقَ َّرنِينbağlı olarak
ع ْوا
َ َ=دçağırırlar = ُهنَا ِل َكorada
ُورا
ً =ثُبölümü

Zincirlerle
elleri, ayaklarına bağlanmış olarak bu ateşin dar yerine atıldıklarında ise
orada «yok
olmayı» imdada çağırırlar.
Kendilerine
«bugün bir
kere yokolmayı değil,
bir çok kez
yokolmayı
imdada çağırınız» diye
seslenilir.

ve birbirlerine bağlı olarak daracık
bir yerden
onun içine
atıldıkları
zaman, orada o an yok
olup gitmek
için yakaracaklar!
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عوا
ُ ت َ ْد..= َلçağırmayın = ْال َي ْو َمbugün
ُورا
ِ = َوbir tek
ً =ثُبölüm احدًا
عوا
ُ = َوا ْدçağırın ُورا
ً =ثُبölüm
يرا
ً = َك ِثbirçok
..

..
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=قُ ْلde ki =أ َ ٰذَ ِل َكbu mu
= َخيْرdaha iyi
ُ َجنَّة,,=أ َ ْمyoksa cennet mi?
= ْال ُخ ْل ِدebedi َ ُو ِعد,,=الَّتِيvadedilen
َ= ْال ُمتَّقُونmuttakilere
ْ = َكانonlar için = َجزَ ا ًءmükâfat
لَ ُه ْم,,َت
يرا
ً ص
ِ = َو َمve varış yeridir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=لَ ُه ْمbulurlar =فِي َهاorada
َ َيشَا ُءون..= َماistediklerini
َ=خَا ِلدِينve sürekli kalırlar َ= َكانbu
علَ ٰى
َ =üzerine = َربِ َكRabbinin
= َو ْعدًاbir vaadidir
ً ُ = َم ْسئsorumluluk gerektiren
ول

Onlar orada
diledikleri
her şeyi bulurlar. Orada sürekli
kalacaklardır: Bu
Rabb´inin
gerçekleştirilmesi istenmiş vaadidir.

..

..

..

..
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De ki; «Bu
mu iyidir,
yoksa Allah´tan korkanlara vaadedilen,
onlar için
ödül ve barınak olarak
hazırlanan
ebedi cennet mi?»

Rabb´in,
= َو َي ْو َمve gün
müşrikler ile
onların Alُ =يَ ْحonları toplayacağı
ُش ُره ْم
lah´ı bir yana bırakaَيَ ْعبُدُون,,= َو َماtaptıklarını
rak taptıklaْ
ِ
ُون
د
,,
ن
م
=başka
اّٰلل
=Allah’tan
rı düzmece
َّ
ِ
ِ
ilahlarını bi=فَ َيقُو ُلder ki =أَأ َ ْنت ُ ْمsiz mi?
raraya topladığı gün,
ضلَ ْلت ُ ْم
ْ َ =أsaptırdınız = ِعبَادِيkullarımı düzmece
«Şu
= ٰ َهؤ َُل ِءbu =أ َ ْمyoksa = ُه ْمkendileri mi ilahlara
kullarımı siz
mi saptırdıضلُّوا
َّ =الyolu
َ =sapıttılar س ِبي َل
nız, yoksa
,,

,,

,,

,,

,,

,,

kendileri mi
yoldan çıktılar?» der.

25.
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=قَالُواderler ki
س ْب َحان ََك
ُ =senin şanın yücedir
 َي ْن َب ِغي.. َ َكان..= َماyaraşmaz =لَنَاbize
َنَت َّ ِخذ..=أ َ ْنedinmek
د ُونِ َك..= ِم ْنsenden başka
أ َ ْو ِل َيا َء..= ِم ْنveliler = َو ٰلَ ِك ْنfakat
= َمت َّ ْعتَ ُه ْمsen onları nimetlendirdin
= َوآبَا َء ُه ْمve atalarını = َحت َّ ٰىkadar
سوا
ِ =anmayı
ُ َ=نunutuncaya الذ ْك َر
= َو َكانُواve oldular =قَ ْو ًماbir topluluk
ُورا
ً =بhelaki hak eden
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Düzmece
ilahlar derler ki; «Sen
her türlü
noksanlıktan münezzehsin! Senin dışında
başka korucular ve dayanaklar
edinmek bize yakışacak bir tutum değildir.
Fakat sen
onlara ve
atalarına o
kadar bol
nimetler
verdin ki;
sonunda
seni anmayı
unutarak
yok edilmeyi hakeden
bir topluluk
oldular.»

(Ama o zaman onlara
denecek ki:)
Bugün bir
defada yok
olup gitmek
için değil, defalarca yok
olup gitmek
için yakarın,
bakalım!
De ki: (Şimdi
söyleyin,) bu
mu daha hayırlı, yoksa
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyanlara bir
mükafat ve
yerleşme yeri
olarak vaad
edilen ebedi
cennet mi?
O cennet ki,
orada istedikleri her
şeye ulaşırlar
ve orada
sonsuza kadar yaşayıp
giderler; bu,
Rabbinin (insan için her
zaman) istenmeye değer bir vaadidir.
Fakat (Rabbinin birliğini
unutan kimselere gelince,) o Gün
(Rabbin) onları ve onların Allah yerine kul köle
oldukları varlıkları bir
araya toplayacak ve
(kendilerine
tanrısal nitelikler yakıştırılan bu varlıklara): Bu
kullarımı siz
mi yoldan çıkardınız,
yoksa onların
kendileri mi
doğru yoldan
ayrıldılar? diye soracak.
Onlar: Sınırsız kudret ve
yüceliğinle
Seni tenzih
ederiz! diye
cevap verecekler, Senden başka
dostlar,
efendiler
edinmek bize
yakışmazdı!
Fakat, (bunlara gelince)
Sen bunlara
ve babalarına dünya
hayatının tadını çıkarmaları için fırsat
verdin; öyle
ki, onlar da
sonunda
(Seni) anmayı büsbütün
unuttular;
çünkü bunlar
her türlü iyilikten yoksun

Fakat onlar, kıyamet saatını da yalanladılar.
Biz, o saatın geleceğini yalanlayanlara öyle
çılgın bir
ateş hazırladık
ki.
Bu, kendilerine
uzak bir
yerden
gözükünce onun
kaynayışını ve
uğultusunu duyacaklardır.
Elleri boyunlarına
bağlı olarak onun
en dar bir
yerine
atıldıkları
zaman
orada yok
olup gitmeyi isterler.
Bugün bir
kere yok
olmayı
değil, bir
çok kereler yok
olmayı isteyin.

De ki: Bu
mu daha
hayırlıdır,
yoksa
müttakilere vaad
olunan
ebedi
cennet
mi? Ki bu,
onlar için
bir mükafat ve son
duraktır.
Onlar için
orada diledikleri
her şey
var. Ve
temelli
kalırlar.
Bu, Rabbının yerine getirilmesi istenen bir
vaadidir.
O gün
Rabbın
onları ve
Allah´tan
başka
taptıklarını bir araya toplar
ve: Bu
kullarımı
siz mi
saptırdınız, yoksa kendileri mi
yoldan
saptılar?
der.

Onlar da
derler ki:
Tenzih
ederiz,
Seni bırakır da
başka
dostlar
edinmek
bize yaraşmaz.
Ama Sen,
onlara ve
babalarına nimetler verdin
de, Seni
anmayı
unuttular
ve helaki
hak eden
bir kavim
oldular.
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kimselerdi.
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=فَقَ ْدişte = َكذَّبُو ُك ْمsizi yalanladılar
َتَقُولُون,,= ِب َماdedikleriniz
َت َ ْست َ ِطيعُون,,=فَ َماartık gücünüz yetmez
ص ْرفًا
َ =ne (azabı) geri çevirmeğe
ص ًرا
ْ َن,,= َو َلne de yardım bulabilirsiniz
ْ َ=يzulmederse
= َو َم ْنve kim ظ ِل ْم
= ِم ْن ُك ْمsizden ُ=نُ ِذ ْقهona tattırırız
عذَابًا
ً = َك ِبbüyük
َ =bir azab يرا

Bunun üzerine Allah,
müşriklere
der ki; «İşte
düzmece
ilahlarınız,
sizin sözlerinizi yalanladılar. Artık
ne azabımı
başınızdan
savabilirsiniz ve ne
size yardım
edecek birini bulabilirsiniz. Aranızdaki zalimlere büyük bir azap
taddıracağız.»

س ْلنَا
َ أ َ ْر..= َو َماgöndermedik
=قَ ْبلَ َكsenden önce
َسلِين
َ  ْال ُم ْر.. َ= ِمنelçilerden
= ِإ َّلbaşkasını = ِإنَّ ُه ْمşüphesiz onlar
َّ =yemek
َ=لَيَأ ْ ُكلُونyerlerdi ام
َ َالطع
ُ = َو َي ْمve gezerlerdi
َشون
ق
ِ  ْاْلَس َْوا..=فِيçarşılarda
= َو َج َع ْلنَاbiz yaptık ض ُك ْم
َ = َب ْعkiminizi
= ِلبَ ْعضkiminiz için ً=فِتْنَةbir sınav
َصبِ ُرون
ْ َ =أَتsabrediyor musunuz?
 َرب َُّك.. َ= َو َكانRabbin
يرا
ً ص
ِ َ(=بherşeyi) görendir

Senden önceki gönderdiğim
bütün peygamberler
de herkes
gibi yemek
yerler ve
çarşıda, pazarda gezerlerdi.
Sizleri birbirleriniz
aracılığı ile
sınavdan
geçiriyoruz.
Acaba karşılaştığınız
sıkıntılara
katlanabilecek misiniz
diye. Hiç
şüphesiz
Rabb´in her
şeyi görür.

= َوقَا َلve dedi(ler)
َ َي ْر ُجون,, َل,, َ=الَّذِينummayanlar
= ِلقَا َءنَاbizimle karşılaşmayı
=لَ ْو َلdeğil mi? =أ ُ ْن ِز َلindirilmeli
علَ ْينَا
َ =bize ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler
=أ َ ْوyahut =ن ََر ٰىgörmeliydik
= َربَّنَاRabbimizi =لَقَ ِدandolsun ki
=ا ْست َ ْكبَ ُرواonlar büyüklük tasladılar
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,=فِيkendi içlerinde
عتَ ْوا
َ = َوve haddi aştılar
عت ُ ًّوا
ُ =bir azgınlıkla يرا
ً ِ= َكبbüyük

Bizimle karşılaşacaklarını beklemeyenler
«bize melekler gönderilmeli
değil miydi,
ya da doğrudan doğruya
Rabb´imizi
görmeli değil miydik»
dediler. Onlar büyüklük
kompleksine kapılarak
azgınlıkta
son derece
ileri gitmişlerdir.

= َي ْو َمgün َ= َي َر ْونgördükleri
َ= ْال َم ََل ِئ َكةmelekleri
بُ ْش َر ٰى..= َلmüjde yoktur
=يَ ْو َمئِذişte o gün
َ= ِل ْل ُم ْج ِر ِمينsuçlulara
َ= َويَقُولُونve onlar derler
= ِح ْج ًراyasaktır ورا
ً = َم ْح ُجyasak

Melekleri
görecekleri
gün var ya,
o gün o günahkarlara
müjdeli bir
haber verilecek değildir. Melekler
onlara «Sizler aftan ve
cennetten
mahrumsunuz» derler.

= َوقَد ِْمنَاönüne geçiririz
ع ِملُوا
َ ,, َما,,= ِإلَ ٰىyaptıkları işi
ع َمل
َ ,,= ِم ْنher işin
ُ=فَ َج َع ْلنَاهonu getiririz
= َهبَا ًءtoz zerreleri haline
ورا
ً ُ = َم ْنثsaçılmış

Onların
yapmış olduklarını ele
alarak onları havada
uçuşan toza
dönüştürürüz.

اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkının = ْال َجنَّ ِةcennet
=يَ ْو َمئِذo gün = َخيْرdaha iyi
= ُم ْستَقَ ًّراkalacakları yer
س ُن
َ = َوأ َ ْحve daha güzeldir
ً = َم ِقdinlenecekleri yer
يَل

O gün cennetlikler en
iyi yerlerde
oturacaklar,
en güzel
şekilde dinleneceklerdir.
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(Bunun üzerine, Allah
da, müşriklere): İşte (sizin tanrı yerine koyduğunuz kimseler, geçmişte) ileri sürdüğünüz iddiaların yalan
olduğunu ortaya koydular
diyecek, artık
ne (hak ettiğiniz azabı)
savuşturabilirsiniz, ne de
kendinize bir
destek bulabilirsiniz!
Çünkü içinizden her kim
(böyle bir)
kötülük işlemişse, ona
büyük bir
azap tattıracağız!
(Ey Muhammed,) Biz
senden önce
de yiyip içen,
çarşıda pazarda dolaşan (ölümlü)
insanların dışında kimseyi elçi olarak
göndermedik. (Böyle
yaparak, ey
insanlar,) kiminizi kiminiz
için bir imtihan vesilesi
kıldık (ki,)
sabredecek
misiniz, (bunu kendiniz
de göresiniz;
yoksa,) Allah
zaten her
şeyi olduğu
gibi görmektedir!
Fakat Bizim
huzurumuza
çıkarılacaklarını hiç beklemeyen
kimseler: Bize niçin melekler gönderilmedi?, yahut Neden
Rabbimizi
görmüyoruz?
diye sorup
duruyorlar.
Gerçek şu ki,
onlar büyük
bir küstahlıkla (Allah'ın
mesajına
karşı böylece) burunlarını dikerek
kendilerini
onulmaz bir
büyüklük
duygusuna
kaptırmış bulunuyorlar!
(Oysa,) melekleri görecekleri Gün
(gelip çatınca), o Gün,
günaha gömülüp gitmiş
olanlar için
asla iyi haberler olmayacak; ve (o
Gün böyleleri:) (Vah bize,
meğer) dönüşü olmamacasına
(Allah'ın
rahmetinden)
kovulmuşuz!
diyecekler.
Çünkü, Biz
(o Gün) bütün o edip
eyledikleri işlerin üzerine
varacak ve
onları toza
toprağa çevireceğiz;

İşte sizi
söylediklerinizde
yalancı
çıkardılar.
Artık üzerinizden
azabı çeviremez
ve yardım
göremezsiniz.
Sizden
zulmedenlere
büyük bir
azab tattıracağız,
denir.

(ama) o Gün,
cennetliklere
kalınacak
yerlerin en
iyisi, dinlenilecek yerlerin
en güzeli, en
rahatı bahşedilecektir.

O gün
cennet
yaranının
kalacağı
yer; çok
daha iyi,
dinlenecekleri
yer; çok
daha güzeldir.

Senden
önce
gönderdiğimiz bütün peygamberler de
şüphesiz
yemek
yerler,
sokaklarda gezinirlerdi.
Sabreder
misiniz
diye sizi
birbirinizle deneriz. Ve
Rabbın
Basir
olandır.

Bize kavuşmayı
ummayanlar:
Bize melekler indirilmeli
değil
miydi veya Rabbımızı
görmeli
değil
miydik?
derler.
Andolsun
ki; kendi
kendilerine büyüklenmişler
ve büyük
bir azgınlıkla haddi aşmışlardır.

Melekleri
görecekleri gün;
işte o
gün, günahkarlara iyi haberler
yoktur.
Melekler:
Size iyi
haber yasaktır,
yasak,
derler.

Yaptıkları
her işi ele
alır ve
onu tozduman
ederiz.

Kelime Meali
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= َو َي ْو َمgün شقَّ ُق
َ َ =تparçalandığı
س َما ُء
َّ =الgöğün = ِب ْالغَ َم ِامbulutları
= َونُ ِز َلve indirildiği
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmeleklerin
ً =ت َ ْن ِزbölük bölük
يَل
,,

,,

,,
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O gün gök
parçalanarak beyaz
bulut kümelerine dönüşür ve melekler bölük
bölük inerler.

O Gün ki,
gök bulutlarla
birlikte, bütün
yüküyle parçalanacak ve
birbiri ardından melekler
indirilecektir;

Gerçek
o Gün ki,
ُ= ْال ُم ْلكmülk =يَ ْو َمئِذo gün
egemenli- gerçek egeRah- menliğin
= ْال َح ُّقgerçek لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’ındır ğin,
man olan (yalnızca)
Allah´ın te- Rahman'a ait
 َي ْو ًما.. َ= َو َكانve bir gündür
kelinde ola- olduğu (bücağı o gün tün açıklığıyَ ْال َكا ِف ِرين..علَى
َ =kâfirler için
kafirler için la ortaya çıيرا
ً ع ِس
َ =çetin
çetin bir gün kacaktır); ve
..

..

..

..

..

olacaktır.
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= َو َي ْو َمo gün ض
ُّ = َي َعısırır
َّ =zalim يَدَ ْي ِه,,علَ ٰى
الظا ِل ُم
َ =ellerini
=يَقُو ُلder لَ ْيتَنِي,,=يَاne olurdu keşke
ُ=ات َّ َخ ْذتben edineydim = َم َعberaber
ً ِسب
سو ِل
ُ الر
َّ =elçiyle يَل
َ =bir yol
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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 َو ْيلَت َ ٰى..=يَاvah bana =لَ ْيتَنِيne olurdu
أَت َّ ِخ ْذ..=لَ ْمben tutmasaydım
ً = َخ ِلdost
=فُ ََلنًاfalanı يَل
..

..

..

..
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bunun içindir
ki, (o Gün)
hakkı inkara
şartlanmış
olanlar için
çok zor bir
Gün olacaktır;
O gün her o Gün ki,
zalim öfke- (vaktiyle)
sinden
haksızlığı
parmakları- kendisine yol
nı ısırarak edinmiş olan
şöyle der; kişi ellerini
«Keşki
kemirip, Ah,
Peygam- n'olurdu, Raber´in yol- sul'ün gösdaşı olsay- terdiği yolu
dım.»
tutmuş olsaydım! diyecek,
Eyvah, keşki falancayı
dost edinmeseydim!

Vah bana,
n'olurdu, falancayı kendime dost
edinmemiş
olsaydım!

Gerçekte,
=لَقَ ْدgerçekten ضلَّ ِني
َ َ =أo beni saptırdı Bana
Kur´anın
bana uyarıcı,
mesajı
gelhatırlatıcı
ْ
الذك ِر
ِ ,,ع ِن
َ =Zikirden َ=بَ ْعدsonra
dikten sonra mesaj geldiko beni Al- ten sonra,
 َجا َءنِي,,= ِإ ْذbana gelen
lah´ı anbeni (Allah'ı)
َ ش ْي
َّ ال,, َ= َو َكانzaten şeytan
ُ ط
maktan alı- hatırlamakان
koydu. Za- tan o uzakان
َ ل ْن
ten şeytan, laştırdı! Zaِ ْ = ِلinsan için
ِ س
insanı
ten, Şeytan
ً ُ = َخذyüzüstü bırakandır
ول
ayarttıktan (işte böyle)
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوقَا َلdedi ki سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi
ب
ِ  َر..=يَاya Rabbi = ِإ َّنşüphesiz
=قَ ْو ِميkavmim =ات َّ َخذُواbıraktılar
= ٰ َهذَاbu َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
ورا
ً = َم ْه ُجterk edilmiş
..

..

..

sonra yüzüstü bırakır.
Peygamber
«Ya Rabbi,
soydaşlarım
bu Kur´anı
boykot ettiler.» dedi.

yalnız ve çaresiz bırakır
insanı.
Ve (o gün)
Rasul: Ey
Rabbim! diyecek, Kavmimden (bazıları) bu Kuran'ı gözden
çıkarılacak
bir şey olarak
gördü!

Ey Muhammed,
biz böylece
her Peygamberin
karşısına
azılı günahkar bir
düşman çıkardık.
Rabb´in senin için yeterli bir yol
gösterici ve
yardım edicidir.
Kafirler
«Kur´an,
Muhammed´e bir
defada topluca indirilseydi ya»
dediler. Oysa biz senin
moralini
güçlendirmek, azmini
pekiştirmek
için onu
böylesine
bölüm bölüm indirdik
ve ağır ağır
okuduk.

İşte bu (senin çağında
olduğu) gibi,
biz her nebiye günaha
gömülüp
gitmiş kimseler içinden
düşmanlar
çıkardık; bununla birlikte,
sana yol gösterici ve yardımcı olarak
Rabbin yeter.

..
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= َو َك ٰذَ ِل َكböylece = َج َع ْلنَاbiz var ettik
= ِل ُك ِلher =نَ ِبيelçiye
عد ًُّوا
َ =bir düşman
َ ْال ُم ْج ِر ِمين,, َ= ِمنsuçlulardan
= َو َك َف ٰىyeter = ِب َر ِب َكRabbin
=هَا ِديًاyol gösterici olarak
يرا
ً َص
ِ = َونve yardımcı olarak
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

= َوقَا َلve dediler
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
=لَ ْو َلdeğil miydi? =نُ ِز َلindirilmeli
علَ ْي ِه
َ =ona = ْالقُ ْرآ ُنKur’an
ً= ُج ْملَةtoptan ً احدَة
ِ = َوbir defada
= َك ٰذَ ِل َكböyle yaptık
ت
َ ِ= ِلنُثَبbiz sağlamlaştırmak için
=بِ ِهonunla =فُ َؤادَ َكsenin kalbini
ُ= َو َرت َّ ْلنَاهve onu okuduk
ً =ت َ ْر ِتağır ağır
يَل
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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يَأْتُون ََك,,= َو َلsana getiremezler
= ِب َمثَلhiçbir misal
َاك
َ  ِجئْن,,=إِ َّلsana getirmediğimiz
ق
َ = َوأ َ ْحve en güzel
ِ =بِ ْال َحgerçeği َسن
يرا
ً =ت َ ْف ِسaçıklamayı

Müşrikler,
ne zaman
karşısına
saçma bir
itirazla çıkarlarsa biz
sana gerçeği ve en
susturucu
açıklamayı
sunarız.

َي ُْحش َُرون.. َ=الَّذِينtoplanacak olanlar
 ُو ُجو ِه ِه ْم..علَ ٰى
َ =yüzükoyun
 َج َهنَّ َم..= ِإلَ ٰىcehenneme
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar =شَرçok kötü
= َم َكانًاyerce ض ُّل
َ َ = َوأve çok sapıktır

O yüzüstü
süründürülerek cehenneme
atılacak
olanlar var
ya, en kötü
yer onların
yeri ve en

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..

..

,,

İmdi, hakkı
inkara şartlanmış olan
kimseler: Kuran ona bir
bütün olarak
bir kerede
indirilseydi
ya! diyorlar.
Oysa, Biz
onu (sana)
böyle tutarlı
bir bütün
oluşturacak
şekilde belli
bir düzen
içinde ağır
ağır vahyediyoruz ki
onunla senin
kalbini pekiştirelim.
Bunun içindir
ki, hangi soruyla karşına
çıkarlarsa
çıksınlar, Biz
sana mutlaka
asıl doğru
olan neyse
onu ve en
güzel açıklamayı getirmekteyiz.
(Öyleyse,
hakkı inkara
kalkışan o
kimselere
söyle ki) yüzleri üstüne
sürüler halinde cehenneme tıkıla-

İbn Kesir

Ve o gün;
gök beyaz bulutlar halinde parçalanacak,
melekler
bölük bölük indirileceklerdir.
O günde
gerçek
mülk,
Rahman´ındır
. Kafirler
için de
pek yaman bir
gündür.

O gün;
zalim
kimse iki
elini ısırarak: Ne
olurdu
ben de
peygamberle beraber bir
yol tutsaydım,
diyecektir.
Vay başıma gelene:
Keşki falancayı
dost
edinmeseydim.
Andolsun
ki; bana
gelen zikirden
beni, o
saptırdı.
Şeytan;
insanı
yapayalnız ve
yardımsız
bırakandır.
Ve Peygamber
dedi ki:
Ey RAbbım; doğrusu
kavmim
bu
Kur´an´ı
terkedilmiş olarak bıraktı.
İşte böylece Biz;
her peygambere
suçlulardan bir
düşman
kıldık. Hidayete
götüren
ve yardımcı olarak Rabbın yeter.
O küfredenler
dediler ki:
Kur´an
ona bir
kerede
topluca
indirilmeli
değil
miydi?
Halbuki
Biz; onu
senin
kalbine
iyice yerleştirmek
için böyle
azar azar
indirir ve
ağır ağır
okuruz.
Onlar sana bir misal getirmeye
görsünler,
Biz; onun
gerçeğini
ve en iyi
anlaşılanını sana
getirmişizdir.
Cehennemde
yüzleri
üstü toplanacak
olanların;
işte onların yeri
çok kötü

Kelime Meali
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ً س ِب
يَل
َ =yolca
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sapık yol
cak olanlar
onların yo- (var ya); (öte
ludur.
dünyadaki)
yerleri en kötü olanlar ve
halen (doğru)
yoldan en
fazla sapmış
bulunanlar
işte böyleleridir!
Andolsun ki, Gerçek şu ki,
=andolsun
=biz verdik
biz Musa´ya (MuhamKitabı (Tev- med'den çok
=Musa’ya
=Kitabı
ratı) gön- önce) Biz
derdik ve Musa'ya da
=ve yaptık
kardeşi Ha- kitap verdik
=kendisinin yanında
=kardeşi run´u´ da ve kardeşi
yanına yar- Harun'u gö=Harun’u
=vezir
dımcı olarak revinde o'na
verdik.
yardımcı kıldık;
Onlara
ve onlara:
=dedik
=gidin
«Ayetlerimi- Siz ikiniz
zi yalanla- mesajlarımızı
..
=kavme
yan soydaş- yalanlayan
larınızı
(şu toplumu
..
=yalanlayan
uyarmaya uyarmay)a
=ayetlerimizi
gidin» de- gidin! dedik.
dik. Sonra o Ama sonun=ve onları yok ettik
toplumu
da, o (gükökten yo- nahkar top=yıkıp
kettik.
lumun) insanlarını kırıp geçirdik.
Nuh´un
Ve Nuh top=ve kavmi
=Nuh
soydaşlarını lumunu da,
da yokettik. rasuller(den
,,
=yalanladıkları vakit
Onlar pey- birin)i yalangamberleri- ladıklarında
=peygamberleri
ni yalanla- sulara gö=onları boğduk
yınca kendi- müverdik;
lerini suda böylece onla=ve onları yaptık
boğduk,
rı bütün inböylece on- sanlık için ib=insanlara
=bir ibret
ları diğer in- ret yaptık;
sanların ib- çünkü Biz
=ve hazırladık
ret alacakla- bütün zalim=zalimlere
=bir azab rı acı bir ör- ler için çok
neğe döcan yakıcı bir
nüştürdük
azap hazır=acı
ve zalimler lamışızdır!
için acıklı
bir azap hazırladık.
Adoğullârı- Ve 'Ad top=ve Ad’ı
=ve Semud’u
nı, Semu- lumunu, Sedoğullarını, mud toplu=ve halkını
=Res
kuyunun
munu, Ress
yuttuklarını halkını ve
=ve nesilleri
=arada
ve bunlar bunların ara=bu
=daha birçok
arasındaki sında (gelip
dönemlerde geçen) daha
yaşamış bir nice (günahçok kuşak- kar) nesilleri
ları da yo- (topluca cekettik.
zalandırdık);
Hepsine bir oysa, her bi=hepsine
=getirdik
çok uyarıcı rine uyarıcı
örnekler
dersler ver=onlara
=misaller
gösterdik. miştik; ama
Sonra da (bunlara aldı=ve hepsini
=helak ettik
hepsini kök- rış etmeyin=helakla
ten yokettik. ce) hepsini
yerle bir ettik.
Ey MuBu (Bizim
=ve andolsun
=vardılar
hammed, mesajlarımızı
senin hem- inkar eden..
=kente
şehrilerin, ler) o cezabela yağ- landırıcı
..
=yağmura tutulan
muruna tu- yağmura tu=yağmuruna
=bela
tulmuş olan tulan şehri
o kente uğ- görmüş ol..
=-mıydı?
radılar.
malılar; peki
Acaba orayı orada olup
=onu görmüyorlar
görmüyorlar biteni fark
mıydı? Ha- etmediler
.. =hayır
yır, aslında mi? Hayır,
onlar yeni- bunlar ölüm.. =onlar ummuyorlar
den dirile- den sonra
ceklerini
kalkışı bek=tekrar dirilip kalkmayı
beklemiyor- lemiyorlar!
lardı.
Onlar seni Bunun içindir
=zaman
=seni gördükleri
her gördük- ki, (ey Mulerinde «Al- hammed,) ne
,, =seni yapıyorlar
lah, bu
zaman senadamı mı den söz et=mutlaka
=eğlence konusu
peygamber seler, mutla=bunu mu?
olarak gön- ka, Allah'ın
derdi?» diye bize rasul
,,
=göndermiş
=Allah
mutlaka
olarak gönalaya alırlar. derdiği kişi
=elçi
bu mu? diyerek, seni
alay, eğlence
konusu yapıyorlar.
Eğer biz
Eğer onlara
.. =nerdeyse
ilahlarımıza sıkıca sarılısrarla bağ- masaydık,
=bizi saptıracaktı (diyorlar)
lılığımızı
bizi neredeysürdürme- se tanrıları..
=tanrılarımızdan
seydik, az mızdan
..
=eğer etmeseydik
kalsın bu uzaklaştıraadam bizi caktı! (diyor=biz ısrar
=onda
onlardan
lar.) Fakat
vazgeçire- (kendilerini
..
=bileceklerdir
cekti derler. bekleyen)
Yakında
azabı gör=zaman
=gördükleri
azabımızı dükleri zagördükle- man (doğru)
=azabı
=kimin
rinde kimin yoldan uzak=sapık olduğunu
=yolunun yolunun sa- laşan kişilepık olduğu- rin kim oldunu öğrene- ğunu öğreceklerdir. necekler!
İhtiraslarını Sen hiç ken=gördün mü?
=kimseyi
ilah edinen di heva ve
kimseyi gö- heveslerini
=edinen
=tanrı
rüyor mu- tanrılaştıran
sun? Onu (birin)i dü=arzusunu
=sen mi?
doğru yola şündün mü?
=olacaksın
=onun üstüne iletme so- İmdi, böyle
rumluluğu- birinden de
nu sen mi sen mi so-

َولَقَ ْد
سى
َ ُمو
َو َج َع ْلنَا
َُم َعه
ََارون
ُ ه
,,

آت َ ْينَا
اب
َ َ ْال ِكت
,,

,,

ُأَخَاه
يرا
ً َو ِز

,,

فَقُ ْلنَا
ا ْذ َهبَا
ِإلَى ْالقَ ْو ِم
الَّذِينَ َكذَّبُوا
بِآيَاتِنَا
فَدَ َّم ْرنَا ُه ْم
يرا
ً تَد ِْم
..

..
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َوقَ ْو َم
لَ َّما َكذَّبُوا
س َل
ُ الر
ُّ
أ َ ْغ َر ْقنَا ُه ْم
َو َجعَ ْلنَا ُه ْم
اس
ِ َِّللن
َوأ َ ْعت َ ْدنَا
َّ ِل
َلظا ِل ِمين
أ َ ِلي ًما
,,

..

..

نُوح

,,

,,

,,

,,

,,

ًآيَة

,,

,,

عذَابًا
َ

,,

ض َر ْبنَا
َ
ْاْل َ ْمثَا َل
تَب َّْرنَا

,,

,,

َولَقَ ْد
أَت َ ْوا
علَى ْالقَ ْر َي ِة
َ
ُ
ْ الَّ ِتي أ ْم ِط َر
ت
َ َم
ط َر
س ْو ِء
َّ ال
أَفَلَ ْم يَ ُكونُوا
َي َر ْونَ َها
بَ ْل َكانُوا
ََل يَ ْر ُجون
ُ ُن
ورا
ً ش

Andolsun
ki; onlar,
bela
yağmuruna tutulmuş olan
kasabaya
uğramışlardır.
Onu görmediler
mi? Hayır, onlar
tekrar dirileceklerini ummazlar.

َوإِذَا
َرأ َ ْو َك
إِ ْن يَت َّ ِخذُون ََك
ِإ َّل
ُه ُز ًوا
أ َ ٰ َهذَا
َ َالَّذِي بَع
ث
َّ
ُاّٰلل
ً س
ول
ُ َر

Seni gördükleri
vakit: Bu
mu Allah´ın
gönderdiği elçi?
diye alaya almaktan başka
bir şey
yapmazlar.

َإِ ْن َكاد
ُضلُّنَا
ِ لَي
ع ْن آ ِل َهتِنَا
َ
لَ ْو َل أ َ ْن
صبَ ْرنَا
علَ ْي َها
َ
َ
َف يَ ْعلَ ُمون
َ َو
َ س ْو
َِحين
ََي َر ْون
اب
َم ْن
َ َْالعَذ
ً ِسب
ض ُّل
يَل
َ َأ
َ

Gerçekten tanrılarımız
üzerinde
direnmeseydik bizi az kalsın onlardan saptıracaktı,
derler.
Azabı
gördükleri
vakit, kimin yolunun sapık
olduğunu
bileceklerdir.
Heva ve
hevesini
tanrı edinen kimseyi gördün mü?
Şimdi
onun üzerine vekil

..

..

..

..

..

,,

..

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..

..

..
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Nuh
kavmini
de peygamberlerini yalanladıkları vakit,
suda
boğduk
ve kendilerini insanlar
için bir
ayet yaptık. Zalimlere elim
bir azab
hazırlamışızdır.

Her birine
misaller
vermiştik.
Ama
hepsini
kırdık geçirdik.

,,

..
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Ayetlerimizi yalanlayan
kavme
gidin, dedik. Neticede o
kavmi
yerle bir
ettik.

َو ُك ًَّل
ُلَه
َو ُك ًَّل
يرا
ً تَتْ ِب

..

..
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Andolsun
ki; Biz,
Musa´ya
kitabı
verdik.
Kardeşi
Harun´u
da kendisine vezir
yaptık.

Ad ve
Semud´u
da, Ress
ashabını
ve bunların arasında bir
çok nesilleri de

..

..
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ve yolu
çok sapıktır.

عادًا
ََوثَ ُمود
َ َو
اب
الر ِس
ْ َ َوأ
َّ
َ ص َح
َوقُ ُرونًا
ََبيْن
ٰذَ ِل َك
يرا
ً َِكث
..

..
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İbn Kesir

ْت
َ أ َ َرأَي
َات َّ َخذ
ُه ََواه
ُ ت َ ُك
ون
,,

,,

َم ِن

ُِإ ٰلَ َهه
ت
َ أَفَأ َ ْن
علَ ْي ِه
َ

,,

,,
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ً = َو ِكbekçi
يَل
25.
44

üstlenecek- rumlu olasin?
caksın?

sen mi
olacaksın?

ب
ُ س
َ ت َ ْح..=أ َ ْمyoksa -mi sanıyorsun?
=أ َ َّنgerçekten
=أ َ ْكث َ َر ُه ْمonların çoğunun
َ=يَ ْس َمعُونişittiklerini =أ َ ْوveya
َ= َي ْع ِقلُونdüşündüklerini  ُه ْم..= ِإ ْنonlar
=إِ َّلancak = َك ْاْل َ ْنعَ ِامhayvanlar gibidir
=بَ ْلhatta = ُه ْمonlar
ً س ِب
ض ُّل
َ َ =أdaha sapıktır يَل
َ =yolca

Yoksa sen
onların çoğunun kulaklarının
işittiğini ve
düşünebildiklerini mi
sanıyorsun?
Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta
hayvanlardan bile daha sapık
yoldadırlar.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
 َر ِب َك,,= ِإلَ ٰىRabbini ْف
َ = َكيnasıl?
َّ= َمدuzattı الظ َّل
ِ =gölgeyi = َو َل ْوşayet
=شَا َءdileseydi ُ=لَ َجعَلَهonu yapardı
سا ِكنًا
َ =durgun =ث ُ َّمsonra
َّ =الgüneşi
= َج َع ْلنَاkıldık س
َ ش ْم
ً =دَ ِلdelil
علَ ْي ِه
َ =ona يَل

Rabbinin
gölgeyi nasıl uzattığını
görmüyor
musun?
Eğer dileseydi onu
hareketsiz
kılardı. Sonra da güneşi onun belirleyici göstergesi yaptık.

Yoksa
sen, onların çoğunun dilediklerini
veya aklettiklerini
mi sanıyorsun?
Başka
değil, onlar dört
ayaklı
hayvanlar
gibidirler.
Hatta daha da sapıktırlar.
Görmedin
mi; Rabbın, gölgeyi nasıl
uzatmıştır. İsteseydi onu
durdururdu. Sonra
Biz, güneşi ona
delil kıldık.
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=ث ُ َّمsonra ُضنَاه
ْ َ=قَبçekip aldık
= ِإلَ ْينَاkendimize ضا
ً =قَ ْبyavaş yavaş
يرا
ً = َي ِسkolayca
..

..

..
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yoksa sen
onlardan çoğunun (senin
ulaştırdığın
mesajı) dinlediklerini ve
akıllarını kullandıklarını
mı sanıyorsun? Hayır
hayır, koyun
sürüsü gibidir
onlar: doğru
yoldan hiç mi
hiç haberleri
yok!

Görmez misin (ey insanoğlu), Rabbin gölgeyi
(akşama
doğru) nasıl
uzatıyor;
eğer dileseydi, hiç şüphesiz onu olduğu gibi bırakırdı; fakat
sonra gölgeye güneşi yol
gösterici kılmışızdır;
Sonra onu ve sonra da
yavaş ya- onu yavaş
vaş kısalta- yavaş Kenrak kendi- dimize çekmize çektik. mekteyiz.
O, sizin için
geceyi örtü,
uykuyu dinlenme fırsatı ve gündüzü çevreye
dağılıp çalışma zamanı yaptı.

Sizin için geceyi bir örtü,
uykuyu bir
dinlenme hali
kılan ve her
(yeni) günün
(sizin için,
adeta) yeni
bir diriliş olmasını sağlayan O'dur.

O´dur; size geceyi
örtü, uykuyu rahatlık kılan ve
gündüzü
çalışma
zamanı
yapan.

الَّذِي..= َو ُه َوve O س َل
َ =أ َ ْرgönderdi
الريَا َح
ِ =rüzgârları =بُ ْش ًراmüjdeci
ي
ْ َيَد.. َ=بَيْنönünde
= َر ْح َمتِ ِهrahmetinin
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاve indirdik
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
َ =tertemiz
ورا
ً ط ُه

O, rüzgarları rahmetinin öncesinde müjde
habercisi
olarak gönderdi. Size
gökten arı
su indirdik.

Rahmetinin
önünden
rüzgarları
müjdeci olarak gönderen
O'dur. Evet,
böylece gökten tertemiz
suyu Biz indiriyoruz,

Ve O´dur;
rüzgarları
rahmetinin önünde müjdeci gönderen. Ve
Biz; gökten tertemiz bir
su indirdik.

ي
َ ِ= ِلنُ ْحيki diriltelim =بِ ِهonunla
ً = َب ْلدَةbir ülkeyi = َم ْيتًاölü
ُ= َونُ ْس ِق َيهve onunla sulayalım
 َخلَ ْقنَا,,= ِم َّماyarattığımız
=أ َ ْن َعا ًماhayvanlardan
ي
َّ = َوأَنَا ِسve insanlardan
يرا
ً = َك ِثbirçoğunu

Amacımız
bu su sayesinde ölü bir
yöreyi diriltmek, yarattığımız
çok sayıda
hayvanın ve
insanın su
ihtiyacını
karşılamaktır.

ki onunla ölü
toprağı yeşertip canlandıralım ve
yine onunla,
hayvan olsun, insan
olsun, yarattığımız nice
canlıyı suya
kavuşturalım.

Ki onunla
ölü bir
şehri canlandıralım
ve yarattığımız
nice hayvan ve
insanları
sulayalım.

= َولَقَ ْدandolsun
ُ ص َّر ْفنَاه
َ =etraflıca anlattık
=بَ ْينَ ُه ْمonların aralarında
= ِل َيذَّ َّك ُرواöğüt alsınlar diye
=فَأَبَ ٰىama direnmektedir =أ َ ْكثَ ُرçoğu
اس
ِ َّ=النinsanların = ِإ َّلancak
ورا
ً ُ= ُكفinkârda

İnsanlar düşünüp ders
alsınlar diye
biz bu gerçeği onlara
çeşitli şekillerde anlattık. Fakat
onların çoğu ısrarla
nankörlüklerini sürdürdüler.

Gerçek şu ki,
Biz bütün
bunları insanların gözü önüne
hep seregelmişizdir
ki, belki ders
alıp akıllarında tutarlar;
ama insanların çoğu,
nankörlükte
direnmektedir.

= َولَ ْوeğer = ِشئْنَاbiz dileseydik
=لَ َب َعثْنَاgönderirdik  ُك ِل,,= ِفيher
=قَ ْريَةkente ِيرا
ً =نَذbir uyarıcı

Eğer dileseydik her
şehre ayrı
bir uyarıcı
gönderirdik.

ِت ُ ِطع..=فَ ََلboyun eğme
َ= ْال َكا ِف ِرينkâfirlere
= َو َجا ِه ْد ُه ْمve onlarla cihad et
=بِ ِهbununla (Kur’an) = ِج َهادًاbir cihadla
يرا
ً = َك ِبbüyük

O halde sakın kafirlerin
uzlaşma
önerilerini
kabul etme;
Kur´an´a
dayanarak
olanca gücünle onlarla mücadele
et.

الَّذِي,,= َو ُه َوO
= َم َر َجbirbirine salmıştır
= ْالبَ ْح َري ِْنiki denizi = ٰ َهذَاbu
ع ْذب
َ =tatlı =فُ َراتsusuzluğu giderici
= َو ٰ َهذَاve bu = ِم ْلحtuzlu
=أ ُ َجاجve acıdır = َو َج َع َلve koymuştur

O, birinin
suyu tatlı ve
içmeye elverişli ve
öbürününki
acı ve tuzlu
olan iki denizi birbirine
saldı, fakat
bu iki tür
suyun birbi-

Eğer dileseydik, (önceki çağlarda
olduğu gibi)
her topluma
(ayrı) bir uyarıcı gönderirdik;
bunun içindir
ki, sen hakkı
inkara şartlanmış olan
kimselere
uyma; tersine, bu (ilahi
mesajın) ışığında onlara
karşı bütün
gücünü ortaya koyarak
büyük bir direnç ve çaba
göster.
İki büyük su
kütlesini -ki
bunlardan biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri
tuzlu ve acıdır- birbirine
salıveren ve
ikisinin arasına bir en-

Andolsun
ki; düşünüp ibret
alsınlar
diye onu
aralarında evirip
çevirmekteyiz. Buna rağmen insanların
çoğu
nankörlükte direnmişlerdir.
Dileseydik; her
kasabaya
bir uyarıcı
gönderirdik.
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Sonra
onu yavaş yavaş
kendimize çekmişizdir.

الَّذِي,,= َو ُه َوO ki = َج َع َلyaptı
=لَ ُك ُمsizin için =اللَّ ْي َلgeceyi
سا
ً = ِلبَاelbise = َوالنَّ ْو َمve uykuyu
سبَاتًا
ُ =dinlenme = َو َج َع َلve yaptı
ار
َ =النَّ َهgündüzü
ُ ُ=نkalkıp çalışma zamanı
ورا
ً ش
,,

,,
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Öyleyse
sen, kafirlere uyma
ve onlara
karşı
olanca
gücünle
cihad et.

Ve O´dur;
iki denizi
salıp katan. Şu
tatlı ve
susuzluğu giderici, bu ise
tuzlu ve
acıdır.
İkisinin
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rine karış=بَ ْينَ ُه َماikisinin arasına
masını önbir
= َب ْرزَ ًخاbir perde = َو ِح ْج ًراengel olan leyen
engel, aşılmaz bir set
ورا
ً = َم ْح ُجkavuşmalarına
koydu.

gel, karışmalarını önleyen bir perde
koyan O'dur.

الَّذِي..= َو ُه َوve O َ= َخ َلقyarattı
اء
ِ  ْال َم.. َ= ِمنsudan = َبش ًَراbir insan
ُ=فَ َجعَلَهve onu kıldı سبًا
َ َ=نnesep
ص ْه ًرا
ِ = َوve sıhr
 َرب َُّك.. َ= َو َكانRabbin
ِيرا
ً =قَدher şeye gücü yetendir

Ve insanı (işte bu) sudan
yaratan ve
onu soy sop
ve evlilik yoluyla kazanılan yakınlık,
bağlılık (duygusuyla) donatan O'dur;
(evet,) çünkü
Rabbin sınırsız kudret
Sahibidir.
Ama yine de
bazı insanlar,
Allah'ı bırakıp, kendilerine ne yarar
ne de zarar
ulaştırmaya
gücü olmayan şeylere
tapınıp duruyorlar; zaten
(gerçek) kafir
de, Rabbine
sırtını dönen
kişidir!

,,

,,
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O sudan insanı yarattı
ve bu insandan suyun taşıyıcısı erkek
ile akrabalığın sürdürücüsü olan
dişiyi meydana çıkardı. Rabbinin
gücü herşeye yeter.
Onlar, Al=tapıyorlar
lah´ı bir yana bıraka,,
=başka
=Allah’tan
rak kendilerine ne fay=şeylere
da ve ne de
zarar ver,, =fayda vermeyen
meye güçle,,
=ve zarar vermeyen
ri yetmeyen
sözde ilah,,
=ve kâfir olan
lara taparlar. Her kafir
=karşı
=Rabbine
Rabb´inin
düşmanla=yardımcıdır
rının destekçisidir.
Ey Mu..
=biz seni göndermedik
hammed,
=olmak dışında
=müjdeleyici biz seni sırf
müjdeleyici
ve uyarıcı
=ve uyarıcı
olarak gönderdik.
..

..

..

..

..

..

25.
55

..

..

ََو َي ْعبُدُون
ِاّٰلل
ُون
َّ
ِ ِم ْن د
َما
َل َي ْنفَعُ ُه ْم
ض ُّر ُه ْم
ُ َو َل َي
َو َكانَ ْال َكافِ ُر
علَ ٰى
َر ِب ِه
َ
َ
يرا
ً ظ ِه
,,

,,

,,
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َاك
َ س ْلن
َ َو َما أ َ ْر
ِإ َّل
ُم َب ِش ًرا
ِيرا
ً َونَذ
..
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=قُ ْلde ki أَسْأَلُ ُك ْم,,= َماistemiyorum
علَ ْي ِه
َ =sizden أ َ ْجر,,= ِم ْنbir ücret
=إِ َّلancak hariç شَا َء,,= َم ْنistemeniz
َيَت َّ ِخذ,,=أ َ ْنtutmak
ً س ِب
 َر ِب ِه,,= ِإلَ ٰىRabbine varan يَل
َ =yolu

Bu duyurma
görevim
karşılığında
sizden herhangi bir
ücret istemiyorum.
Tek isteğim,
dileyenlerinizi
Rabb´lerine
götüren yola girmeleridir.

= َوتَ َو َّك ْلve tevekkül et
َ =diriye
ِ  ْال َحي..علَى
ُ َي ُموت.. َل..=الَّذِيölmeyene
سبِ ْح
َ = َوve tesbih et
= ِب َح ْم ِد ِهO’nu överek = َو َك َف ٰىyeter
= ِب ِهO’nun ب
ِ = ِبذُنُوgünahlarını
= ِعبَا ِد ِهkullarının يرا
ً = َخ ِبbilmesi

Sen ölümsüz, diri
olan
Rabb´ine
güven; onu
överek her
türlü noksanlıktan
tenzih et.
Kullarının
günahlarından O´nun
haberdar
olması yeterlidir.
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O gökleri,
َ َخلَق,,=الَّذِيO yarattı
yeryüzünü
ve ikisi araت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
sındaki tüm
َ
ْ
varlıkları altı
ض
ر
اْل
و
=ve
yeri
ا
م
و
=ve
bulunanları
َ ْ َ
َ َ
günde ya=بَ ْينَ ُه َماikisinin arasında  ِست َّ ِة,,=فِيaltı rattı, sonra
Arşa kurul=أَيَّامgünde =ث ُ َّمsonra
du. O´nun
rahmeti
=ا ْست َ َو ٰىkuruldu
boldur. Onu
bir bilene
 ْالعَ ْر ِش,,علَى
َ =Arş’a
sor.
َ
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman’dır =فَاسْأ ْلsor
= ِب ِهbunu يرا
ً = َخ ِبbir bilene
,,

,,

,,

,,

,,
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= َو ِإذَاzaman =قِي َلdendiği
=لَ ُه ُمonlara =ا ْس ُجد ُواsecde edin
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’a =قَالُواderler
= َو َماnedir? الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman
ُ=أَنَ ْس ُجدsecde eder miyiz hiç?
تَأ ْ ُم ُرنَا..= ِل َماsenin bize emrettiğine
= َوزَ ادَ ُه ْمve bu onların artırır
ورا
ً ُ=نُفnefretini

Onlara
«Rahman´a
secde edin»
denildiğinde
«Rahman
da ne oluyor? Senin
secde etmemizi emrettiğin
ilah´a secde
eder miyiz
hiç?» derler. Bu çağrı
nefretlerini
daha da arttırır.

ار َك
َ َ=تَبyücedir =الَّذِيO ki
= َج َع َلyaptı اء
َّ ال,,=فِيgökte
ِ س َم
=ب ُُرو ًجاburçlar = َو َج َع َلve var etti
= ِفي َهاorada = ِس َرا ًجاbir kandil
= َوقَ َم ًراve bir ay يرا
ً = ُم ِنaydınlatıcı

Gökteki gezegenlere
yörüngeler
belirleyen,
orada ışık
kaynağı
olan güneşi
ve aydınlık
saçan ayı
yaratan Allah´ın şanı
yücedir.

= َو ُه َوve O  َجعَ َل..=الَّذِيyaptı
=اللَّ ْي َلgece ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü

O, düşünmek ya da
şükretmek
isteyenler
için gece ile
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arasına
bir engel
ve aşılamayan bir
sınır
koymuştur.
O´dur; insanı sudan yaratarak ona
soy-sop
veren. Ve
Rabbın
her şeye
kadirdir.

Allah´ı bırakıp
kendilerine fayda
veya zarar veremeyen
şeylere
ibadet
ederler.
Kafir;
Rabbına
karşı duranın
yardımcısıdır.
Bununla bir- Biz; seni,
likte, (ey
sadece
Peygamber,) bir müjBiz seni yal- deci ve
nızca bir
uyarıcı
müjdeci ve olarak
uyarıcı ola- gönderrak gönder- dik.
dik.
De ki: Bunun De ki:
için sizden, Buna
dileyen kim- karşılık
senin Rabbi- ben, sizne giden yolu den bir
bulmasından ücret debaşka bir
ğil, sadekarşılık iste- ce Rabmiyorum!
bıma
doğru bir
yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum.
Öyleyse,
Sen; asla
ebediyyen ölmeyen
ölmeyecek ve daima
olan o mutlak diri olana
diri varlığa tevekkül
güven ve
et ve
O'nun sınır- O´nu
sız kudret ve hamd ile
yüceliğini
tesbih et.
övgülerle an, Kullarının
ki kimse kul- günahlalarının gürından
nahlarından haberdar
O'nun kadar olarak
haberdar de- kendisi
ğildir.
yeter.
Gökleri, yeri Gökleri,
ve bu ikisi
yeri ve
arasında var ikisinin
olan her şeyi arasındaaltı evrede kileri altı
yaratan ve günde yakudret ve
ratan,
hükümranlık sonra da
tahtına kuru- Arş´a
lan O'dur, O: hükmeRahman / sı- den Rahnırsız Bağış Rah(Kayra) Sa- man´dır.
hibi! O'nu
Bunu ha(Kendisinberdar
den), O her olana sor.
şeyden Haberdar
Olan'dan sor.
Hal böyley- Onlara:
ken, onlara RahRahman
man´a
önünde sec- secde
deye varın edin, dedenildiğinde, nildiği
Rahman da zaman:
neymiş (ya Rahman
da kimmiş?) da nedir?
Şimdi biz se- Senin binin buyurdu- ze emreğun şeyin
degeldiönünde mi ğine mi
secdeye va- secde
ralım yani? edecederler; ve
ğiz? derböylece (se- ler. Ve
nin çağrın) bu, onlaonların nefre- rın nefretini artırır.
tini arttırır.
Göğe büyük Gökte
takım yıldız- burçlar
ları serpişti- var eden,
ren, ve yine orada bir
oraya (par- çerağ ve
lak) bir ışık aydınlakaynağı ve tan ayı
ay (gibi) bir var eden
aydınlatıcı ne yüceyerleştiren dir.
(Allah) ne
yüce, ne cömerttir.
Ve, hatırda İbret altutmak iste- mak veya
yen, yani
şükretşükretmek is- mek isteteyen kimse- yen kim-
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ً= ِخ ْلفَةbirbirini izler
َأ َ َراد..= ِل َم ْنisteyenler için
يَذَّ َّك َر..=أ َ ْنöğüt almak =أ َ ْوveya
َ=أ َ َرادisteyenler için
ُ =şükretmek
ورا
ً ش ُك

gündüzü
birbirine ardışık yapmıştır.

ُ = َو ِعبَادve kulları
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’ın
َ=الَّذِينöyle kimselerdir ki
ُ =يَ ْمyürürler
َشون
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,علَى
َ =yeryüzünde
=ه َْونًاmütevazi olarak
َ خَا,,= َوإِذَاkendilerine laf atarsa
طبَ ُه ُم
َ= ْال َجا ِهلُونcahiller =قَالُواderler
س ََل ًما
َ =Selam

Rahman´ın
hâs kulları o
kimselerdir
ki, onlar
yeryüzünde
yumuşak
adımlar atarak yürürler.
Kendini bilmezler onlara sataştıklarında
yumuşak
sözlerle
karşılık verirler.
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ler için (varlığına, birliğine
işaret olmak
üzere) geceyle gündüzün birbiri
ardınca gelmesini sağlayan da
O'dur.
Rahman'ın
has kulları ki,
onlar yeryüzünde tevazu
ve vekar
içinde yürürler ve ne
zaman kötü
niyetli, dar
kafalı kimseler kendilerine laf atacak
olsa, (sadece) selam!
derler.

gece- Onlar ki, geَيَ ِبيتُون.. َ= َوالَّذِينgecelerini geçirirler Onlar
leri Rabble- cenin derinsecde liklerinde
= ِل َر ِب ِه ْمRablerine س َّجدًا
ُ =secde ederek rine
ederler ve secdeye vaonun huzu- rarak ve kı= َوقِيَا ًماOnun divanında durarak
runda ayak- yama dura..

..

..

..
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ta dikilirler. rak, Rablerini
anarlar.
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َيَقُولُون,, َ= َوالَّذِينderler
= َربَّنَاRabbimiz ف
ْ =اuzaklaştır
ْ ص ِر
عنَّا
َ =bizden اب
َ َ عذ
َ =azabını
= َج َهنَّ َمcehennemin =إِ َّنdoğrusu
عذَابَ َها
َ =onun azabı
غ ََرا ًما,, َ= َكانsargındır

Onlar derler
ki; Ey Rabbimiz, cehennem
azabını bizden uzak
tut, çünkü
cehennemin
azabı sürekli bir
afettir.

Ve onlar ki,
Ey Rabbimiz!
derler, Cehennem
azabını bizden uzaklaştır; çünkü
onun çektireceği azap,
gerçekten,
pek korkunç,
pek yaralayıcı olacaktır;

ْ سا َء
= ِإنَّ َهاorası ت
َ =ne kötü
= ُم ْستَقَ ًّراbir karargah
= َو ُمقَا ًماve bir makamdır

Orası ne
fena bir konut ve ne
fena bir barınaktır.

gerçekten, o
ne kötü bir
yer, o ne kötü bir durak!

 ِإذَا,, َ= َوالَّذِينve zaman
=أ َ ْنفَقُواinfak ettikleri
يُس ِْرفُوا,,=لَ ْمisraf etmezler
يَ ْقت ُ ُروا,,= َولَ ْمve cimrilik etmezler
َ= َو َكانolur
 ٰذَ ِل َك,, َ= َبيْنbu ikisinin arasında
=قَ َوا ًماdengeli

Onlar harcamalarında ne savurganca ve
ne de eli sıkıca davranmayarak
bu iki karşıt
kutup arasında ölçülü
bir tutum
benimserler.

Ve onlar ki,
başkaları için
harcadıkları
zaman, ne
saçıp savururlar, ne de
cimrilik yaparlar; bu ikisi arasında
her zaman
bir orta yol
bulunduğunu
(bilirler).

َ= َوالَّذِينve onlar
َيَ ْدعُون..= َلyalvarmazlar
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah
= ِإ ٰلَ ًهاtanrıya =آخ ََرbaşka
َيَ ْقتُلُون..= َو َلve öldürmezler
س
َ =النَّ ْفcanı  َح َّر َم..=الَّتِيharam ettiği
َّ =Allah’ın ق
ُاّٰلل
ِ  ِب ْال َح..= ِإ َّلhaksız yere
َ َي ْزنُون..= َو َلve zina etmezler
= َو َم ْنkim =يَ ْفعَ ْلyaparsa
= ٰذَ ِل َكbunları َ=يَ ْلقbulur
=أَثَا ًماcezasını

Onlar Allah´ın yanısıra başka
bir ilaha
yalvarmazlar. Allah´ın
yasakladığı
cana, sebepsiz yere
kıymazlar
ve zina etmezler. Bu
suçları işleyenler cezalarını görürler.

ف
ْ ع
َ ُ=يkat kat yapılır ُ=لَهonun için
َ ضا
اب
ُ َ= ْال َعذazab = َي ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = َو َي ْخلُ ْدve kalır
=فِي ِهonun içinde
= ُم َهانًاhor ve hakir olarak

Kıyamet
günü azapları kat kat
olur ve horlanmış olarak ebediyyen bu azabın pençesinde kalırlar.
Yalnız tevbe edip iyi
ameller işleyenler hariç. Allah,
böylelerinin
kötülüklerini
iyiliklere çevirir. Allah
affedicidir
ve merhametlidir.

Ve onlar ki,
Allah'la beraber, asla
birtakım
düzmece
tanrılara yalvarıp yakarmazlar; ve
hukuki bir
gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler.
Çünkü (bilirler ki,) bunlardan herhangi birini
işleyen kimse, bir kötülüğe bulaşmış olmakla
(kalmayacak),
(fakat) Kıyamet Günü'nde böyle
birinin çekeceği azap kat
kat artacak
ve o Gün
aşağılık bir
durumda kalakalacaktır.
Şu kadar ki,
pişman olup
doğru yola
dönen, inanıp dürüst ve
erdemli davranışlar ortaya koyan
kimseler bunun dışındadır; bundan
ötürü, (önceki) kötü hallerini Allah'ın
iyi hallere
dönüştürdüğü kimseler
işte böyleleridir; çünkü
Allah çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcıdır.
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= ِإ َّلancak اب
َ َ ت..= َم ْنtevbe eden
َ= َوآ َمنve iman eden
ع ِم َل
َ = َوve yapanlar ع َم ًَل
َ =bir iş
ٰ
صا ِل ًحا
َ =faydalı =فَأُولَئِ َكişte
=يُبَ ِد ُلdeğiştirecektir ُاّٰلل
َّ =Allah
س ِيئَا ِت ِه ْم
َ =onların kötülüklerini
سنَات
َّ .. َ= َو َكانAllah
َ = َحiyiliklere ُاّٰلل
َ =çok bağışlayandır
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir
..
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İbn Kesir

seler için,
gece ile
gündüzü
bir biri ardınca getiren
O´dur.

Rahman´ın
kulları,
onlardır
ki; yeryüzünde
mütevazi
olarak yürürler.
Bilgisizler
kendilerine takıldıkları
zaman,
selam,
derler.
Onlar ki;
Rabbları
için secdeye vararak ve
kıyama
durarak
gecelerler.
Ve onlar
ki: Rabbımız,
bizden
cehennem azabını uzaklaştır.
Doğrusu
cehennem in
azabı sürekli ve
acıdır,
derler.
Muhakkak ki o,
ne kötü
bir karargah ve
konaklama yeridir.
Onlar ki;
infak ettikleri
zaman,
ne israf
ederler,
ne de
cimrilik.
İkisi arasında orta
bir yol tutarlar.
Onlar ki;
Allah ile
beraber
başka bir
tanrıya
tapmazlar. Allah´ın haram kıldığı cana
haksız
yere kıymazlar.
Zina etmezler.
Kim de
bunları
yaparsa,
cezaya
çarpar.

Kıyamet
günü
azabı kat
kat olur
ve orada
alçaltılarak temelli bırakılır.
Ancak
tevbe
eden,
inanıp salih amel
işleyenlerin; Allah,
işte onların kötülüklerini
iyiliklere
çevirir. Ve
Allah; Gafur ve
Rahim
olandır.
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= َو َم ْنkim اب
َ َ =تtevbe eder
ع ِم َل
َ = َوve yaparsa صا ِل ًحا
َ =faydalı iş
ُ=فَإِنَّهşüphesiz وب
ُ ُ =يَتdöner
ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىAllah’a
= َمتَابًاtevbesi kabul edilmiş olarak

Kim tevbe
eder de arkasından iyi
amel işlerse
o kimse kararlı bir
pişmanlıkla
Allah´a yönelmiş olur.

Zaten kim ki
tevbe eder
ve (sonra da)
dürüstçe, erdemlice davranırsa, gereği üzere Allah'a yönelen
işte odur.

َ= َوالَّذِينonlar
َيَ ْش َهد ُون..= َلşahitlik etmezler
ُّ =yalan ve boş söze
ور
َ الز
 َم ُّروا..= َو ِإذَاrastladıklarında
= ِباللَّ ْغ ِوboş söze = َم ُّرواgeçip giderler
= ِك َرا ًماvekar ile

Yine onlar
yalanın
semtine yanaşmazlar.
Kötülükler
ile karşılaştıklarında
yanlarından
onurlarına
toz kondurmadan
geçip giderler.

َ= َوالَّذِينve onlar = ِإذَاzaman
=ذ ُ ِك ُرواhatırlatıldığı ت
ِ =بِآيَاayetleri
= َر ِب ِه ْمRablerinin
 َي ِخ ُّروا,,=لَ ْمdavranmazlar
علَ ْي َها
ُ =sağır
َ =onlara karşı ص ًّما
ع ْميَانًا
ُ = َوve kör

Onlara Allah´ın ayetleri hatırlatıldığında
bu ayetler
karşısında
kör ve sağır
kesilmezler.

َ= َوالَّذِينve onlar َ=يَقُولُونderler
= َربَّنَاRabbimiz ْ=هَبlütfeyle
=لَنَاbize اجنَا
ِ أ َ ْز َو..= ِم ْنeşler
= َوذ ُ ِريَّا ِتنَاve çocuklar َ =قُ َّرةsevinci
=أ َ ْعيُنgözler اج َع ْلنَا
ْ = َوve bizi yap
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmuttakilere = ِإ َما ًماönder

Onlar ki:
“Rabbimiz,
eşlerimiz ve
çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl, bizi
Allah’a karşı
gelmekten
sakınanlara
önder yap.”
derler.

Onlar ki, yalan ve asılsız
olandan yana şehadet
etmezler;
boş ve anlamsız şeylerle (uğraşan kimselere) rastladıkları zaman
yanlarından
vekarla geçip
giderler.
Ve onlar ki,
kendilerine
Rablerinin
mesajları hatırlatıldığı
zaman, körler(in) ve sağırlar(ın yaptığı) (gibi)
(düşünüp anlamadan) onların üzerine
üşüşmezler.
Ve onlar ki,
Ey Rabbimiz!
diye niyaz
ederler, Bize
göz nuru
olacak eşler
ve çocuklar
bahşet; bizi
Sana karşı
sorumluluk
bilinci taşıyan kimseler
için örnek ve
öncü yap!
İşte bunlar,
güçlüklere
göğüs germelerinden
ötürü (cennette) üstün
bir makamla
mükafatlandırılıp orada
dirlik ve
esenlik nidalarıyla karşılanacak olan
kimselerdir!
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=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
َ=ي ُْجزَ ْونödüllendirileceklerdir
َ= ْالغُ ْرفَةsaraylarda
صبَ ُروا
َ ,,=بِ َماsabretmelerine karşılık
َ= َويُلَقَّ ْونve karşılanacaklardır
= ِفي َهاorada ً=ت َ ِحيَّةbir sağlık dileği
س ََل ًما
َ = َوve selam ile
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َ=خَا ِلدِينebedi kalacaklardır
ْ سن
=فِي َهاorada َت
ُ = َحne güzel
= ُم ْستَقَ ًّراkarargah
= َو ُمقَا ًماve makamdır

Orada sürekli kalacaklardır.
Orası ne
güzel bir
konut ve ne
güzel bir
barınaktır.

=قُ ْلde ki ُ يَ ْعبَأ,,= َماne yapsın?
=بِ ُك ْمsizi = َربِيRabbim
=لَ ْو َلolmadıktan sonra
عا ُؤ ُك ْم
َ ُ =دduanız (ibadetiniz)
=فَقَ ْدandolsun = َكذَّ ْبت ُ ْمyalanladınız
ُ يَ ُك,,ف
ون
َ َ=فbu yüzden olacaktır
َ س ْو
(= ِلزَ ا ًماazab) kaçınılmaz

De ki;
«Eğer yalvarmanız,
kulluğunuz
olmasa
Rabbim size ne değer
versin? Sizler Allah´ın
ayetlerini
yalanladığınız için
azap hiç
yakanızı bırakmayacaktır.»

=طسمTa sin mim

Ta, sin,
mim.

= ِت ْل َكşunlar ُ=آ َياتayetleridir
ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın ين
ِ ِ= ْال ُمبapaçık

Bu ayetler,
açık anlamlı
Kitabın
ayetleridir.?

=لَ َعلَّ َكsen neredeyse
اخع
ِ = َبhelak edeceksin س َك
َ =نَ ْفkendini
يَ ُكونُوا..=أ َ َّلetmiyorlar diye
َ= ُمؤْ ِمنِينiman

Ey Muhammed,
onlar
mü´min olmuyorlar diye neredeyse canına
kıyacaksın.

ْ نَشَأ,,= ِإ ْنdilesek =نُن َِز ْلindiririz
ع َل ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten ً=آ َيةbir mucize
ِ س َم
َ َ=فve kalır =أ َ ْعنَاقُ ُه ْمboyunları
ْ َّظل
ت
=لَ َهاona ََاضعِين
ِ =خeğilir

Eğer dilesek onlara
gökten bir
mucize indiririz de karşısında boyunları eğik
kalır.
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İşte onlar
sabretmiş
olmalarının
karşılığı olarak özel
cennet odaları ile ödüllendirilirler:
Bu odalarda
esenlik dilekleri ve
selamla
karşılanırlar.
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(ve onlar)
orada sonsuza kadar
yaşayıp gideceklerdir;
bu ne güzel
bir varış yeri,
bu ne üstün
bir makam!
(İnananlara)
de ki: Dua ve
yönelişiniz
O'na olan
inancınız için
değilse,
Rabbim size
niçin değer
versin? (Ve
inkarcılara
da de ki:)
Gerçek şu ki,
siz (Allah'ın
mesajını) yalanladınız:
artık bu (günah) yakanızı bırakmayacaktır!
Ta-Sin-Mim.

Bunlar, kendi
içinde apaçık
ve tutarlı
olan ve gerçeği bütün
açıklığıyla ortaya koyan
ilahi kelamın
mesajlarıdır.
(İnsanların
bir kısmı,
ulaştırdığın
mesaja)
inanmıyorlar
diye (üzüntüden) neredeyse kendini tüketeceksin!
Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir alamet
indirirdik ki,
onun karşısında boyunları bükülür,
hemen baş
eğerlerdi.

İbn Kesir

Kim de
tevbe
edip salih
amel işlerse;
şüphesiz
ki o, Allah´a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
Onlar ki;
yalan yere şehadet etmezler.
Boş ve
kötü lakırdıya
rastladıkları zaman, yüz
çevirip
vakarla
geçerler.
Onlar ki;
kendilerine Rabblarının
ayetleri
hatırlatıldığı vakit,
onlara
karşı kör
ve sağır
davranmazlar.
Onlar ki;
Rabbımız, eşlerimiz ve
çocuklarımız hususunda
gözümüzü aydın
kıl, bizi
müttakilere imam
yap, derler.
İşte onlar,
sabrettiklerinden
dolayı
cennetin
en yüksek dereceleri ile
mükafatlandırılırlar ve
orada
sağlık ve
selamla
karşılanırlar.
Orada
temelli
kalırlar.
Orası ne
güzel bir
yer ve ne
güzel bir
duraktır.
De ki:
Duanız
olmasaydı, Rabbım size
değer verir miydi?
Gerçekten yalanladınız. O
halde
azab yakanızı bırakmayacaktır.

Ta, Sin,
Mim.

Bunlar
apaçık kitabın
ayetleridir.

Mü´min
olmuyorlar diye
nerede
ise kendini mahvedeceksin.
Dilersek,
onlara
gökten bir
ayet indiririz de
ona boyunları
eğik kalır.
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Onlar son
derece
merhametli
olan Allah´ın kendilerine
gönderdiği
her yeni
uyarıya burun kıvırarak set çevirirler.

 َكذَّبُوا,,=فَقَ ْدyalanladılar
س َيأ ْ ِتي ِه ْم
َ َ=فama kendilerine gelecektir
=أ َ ْنبَا ُءhaberleri = َماşeyin
 ِب ِه,,= َكانُواonunla
َ= َي ْست َ ْه ِزئُونalay edip durdukları

Onlar yalanladılar. Fakat, alay
konusu ettikleri gerçeklerin
somut olayları ile yakında yüzyüze geleceklerdir.

يَ َر ْوا..=أ َ َولَ ْمbakmadılar mı?
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِإلَىyeryüzüne = َك ْمkaç
=أ َ ْن َبتْنَاbitirmişiz =فِي َهاorada
 ُك ِل..= ِم ْنher çeşitten =زَ ْوجçifti
= َك ِريمgüzel

Onlar yeryüzüne bakarak orada
ne kadar
yararlı bitki
türleri yarattığımızı
görmezler
mi?

(Ama Biz
böyle olsun
istemedik:)
ve bu yüzden, onlar
da, ne zaman Rahman'dan hatırlatıcı, uyarıcı yeni bir
mesaj gelse,
mutlaka ondan yüz çevirirler.
Nitekim, işte
(bu mesajı
da) yalanladılar. Ama
alay edip
durdukları
şeyin tahakkuku yakında
bütün açıklığıyla onların
karşısına çıkarılacak!
Peki bunlar,
yeryüzüne
hiç bakıp da
düşünmediler mi: orada
her çeşitten
nice güzel
(hayat) türleri
çıkarmışız?

Hiç kuşkusuz bunda,
üstün gücümüzü kanıtlayan bir
ayet vardır,
ama onların
çoğu inanmazlar.
Hiç kuşkusuz senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.

Şüphesiz,
bunda (insanlar için
çıkarılacak)
bir ders vardır; ama onlardan çoğu
(buna) inanmazlar.
Oysa, senin
Rabbin çok
acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!

Hani
Rabb´in
Musa´ya
şöyle seslenmişti,
«Şu zalim
topluma git.

Ve (hatırla,)
hani, Rabbin
Musa'ya: Şu
zalimler toplumuna git!
diye seslenmişti,

=قَ ْو َمkavmine َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın
َ َيتَّقُون..=أ َ َلonlar korunmayacaklar mı?

Firavun´un
soydaşlarına. Onlar
hiç mi başlarına geleceklerden
korkmuyorlar?»
Musa dedi
=(Musa) dedi
=Rabbim
ki: «Ya
Rabbi, onlar
=ben
=korkuyorum
beni yalan,, =beni yalanlayacaklarından layacaklar
diye korkuyorum.»
Bu yüzden
=ve daralıyor
canım sıkılır
ve öfkem=göğsüm
den dilim tutulur. Onun
..
=ve açılmıyor
için Harun´a
=dilim
da peygamberlik
=onun için elçilik ver
görevi ver.

Şu Bana
karşı sorumluluk bilincinden uzaklaşan Firavun
toplumuna!

قَا َل
ب
ِ َر
ِإنِي
َاف
ُ أَخ
ُون
ِ أ َ ْن يُ َك ِذب

(Musa:) Ey
Rabbim! diye
cevap verdi,
Doğrusu,
beni yalanlamalarından
korkuyorum,
ve göğsümün daralacağından ve
dilimin dolaşacağından
(korkuyorum); bu
yüzden, (bu
emri) Harun'a tevdi et.

Dedi ki:
Rabbım,
onların
beni yalanlamalarından
korkarım.
Göğsüm
daralıyor,
dilim
açılmıyor.
Bunun
için Harun´a da
elçilik ver.

Üstelik, onların benim
aleyhime
ciddi bir suçlamaları da
var ortada;
bu yüzden
beni öldürmelerinden
korkuyorum.
(Allah:) Hayır, asla! dedi, Yine de,
siz ikiniz mesajlarımızla
gidin; (yapacağınız çağrıyı) izlemek
üzere Biz de
sizinle beraberiz!

Hem onların bana
isnad ettikleri bir
suç var.
Korkarım
ki beni
öldürürler

..

..

..

..

,,

,,

,,

,,
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..
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=إِ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır
ً= َْليَةbir ibret
َ َكان,,= َو َماama yine değillerdir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları َ= ُمؤْ ِمنِينinanıcı
,,

,,

,,

,,
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,,

= َو ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْالعَ ِزüstündür
=لَ ُه َوişte O يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet edendir
..

..

..
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= َو ِإ ْذhani =نَادَ ٰىseslenmişti
= َرب َُّكRabbin س ٰى
َ = ُموMusa’ya
ت
ِ ْائ,,=أ َ ِنgit diye = ْالقَ ْو َمkavmine
َّ =zalimler
َالظا ِل ِمين
,,

,,
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..

..
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,,

..

,,

,,
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İbn Kesir

يَأْتِي ِه ْم..= َو َماve onlara gelmez
 ِذ ْكر..= ِم ْنhiçbir Zikir (uyarı)
الر ْح ٰ َم ِن
َّ .. َ= ِمنRahman’dan
= ُم ْحدَثyeni  َكانُوا..= ِإ َّلolmasınlar
ُع ْنه
َ =ondan َضين
ِ = ُم ْع ِرyüz çevirici
..

..
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ُ ض
يق
ِ ََوي
صد ِْري
َ
َ َو َل يَ ْن
ط ِل ُق
سانِي
َ ِل
فَأ َ ْر ِس ْل
ََارون
ُ ه..= ِإلَ ٰىHarun’a da
..

..

..

..

..

..

Onlara
Rahman´dan
bir öğüt
geldiğinde, mutlaka ondan yüz
çevirirler.

Onlar,
gerçekten
yalanladılar. Ama
alay edip
durdukları
şeylerin
haberleri
kendilerine yakında gelecektir.
Yeryüzüne bakmazlar mı
ki; Biz,
orada bitkilerden
nice güzel çiftler
bitirmişizdir.
Muhakkak ki
bunda, bir
ayet vardır. Ama
onların
çoğu
mü´min
olmadılar.
Ve muhakkak ki
senin
Rabbın,
elbette O;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
Hani
Rabbın
Musa´ya
seslenmişti ki:
Zalimler
güruhuna
git;
Firavun
kavmine.
Sakınmazlar mı
hala?

..

26.
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= َولَ ُه ْمve onların var
ي
َ =bana yükledikleri =ذَ ْنبbir suç
َّ َعل
َاف
ُ =فَأَخkorkuyorum
ون
ِ ُيَ ْقتُل,,=أ َ ْنbeni öldürmelerinden

Hem onların
bana isnat
ettikleri bir
suç var, bu
gerekçe ile
beni öldürürler diye
korkuyorum.

(=قَا َلAllah) dedi = َك ََّلhayır
=فَا ْذ َه َباikiniz de gidin
=بِآيَاتِنَاayetlerimizle =إِنَّاşüphesiz biz
= َم َع ُك ْمsizinle beraberiz
َ= ُم ْست َ ِمعُونdinliyoruz

Allah dedi
ki; «Hayır,
korkma, İkiniz birlikte
ayetlerimizle gidiniz.
Biz sizinle
birlikteyiz ve
söylenecek
her sözü işitiriz.»

=فَأ ْ ِت َياgiderek َع ْون
َ = ِف ْرFir’avn’a
َ ُ=فَقdeyin ki =إِنَّاgerçekten biz
ول
سو ُل
ُ = َرelçisiyiz ب
ِ = َرRabbinin
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Firavun´un
yanına vararak ona
deyiniz ki;
«Biz bütün
alemlerin
Rabb´i olan
Allah´ın
peygamberiyiz.
İsrailoğullarının bizimle
birlikte buradan ayrılmalarına
izin ver.

Haydi, şimdi
ikiniz de Firavun'a gidin
ve ona deyin
ki: 'Biz alemlerin Rabbinden bir mesaj getiriyoruz:
İsrailoğulları'nı bırak, bizimle gelsinler!

İsrailoğullarını bizimle beraber
gönder.

Firavun dedi ki: «Biz
seni çocukken yanımıza alarak
büyütmedik
mi? Ömrünün birçok
yılını ara-

(Fakat Musa
mesajını Firavun'a tebliğ
edince, Firavun:) Biz seni çocukken
yanımızda
yetiştirmemiş
miydik? dedi,

Dedi ki:
Çocukken
biz, seni
yanımıza
alıp büyütmedik
mi? Ve
sen, hayatının bir

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

26.
17

,,

أ َ ْر ِس ْل..=أ َ ْنgönder
= َم َعنَاbizimle beraber
إِس َْرائِي َل..=بَ ِنيİsrail oğullarını
..

..

..
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(=قَا َلFir’avn) dedi ki
نُ َربِ َك,,=أَلَ ْمbiz seni yetiştirmedik mi?
=فِينَاiçimizden = َو ِليدًاbir çocuk olarak
ت
َ ْ= َولَ ِبثve kalmadın mı?
=فِينَاaramızda ع ُم ِر َك
ُ ,,= ِم ْنömründe
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Buyurdu
ki: Hayır,
ikiniz
ayetlerimizle gidin. Muhakkak
Biz, sizinle beraber dinleyicilerdeniz.
Firavun´a
varın, deyin ki:
Biz, alemlerin
Rabbının
peygamberleriyiz.

Kelime Meali
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mızda geçirmedin
mi?»

Ve sen ömrünün pek
çok yılını bizim aramızda geçirmemiş miydin?
Sonunda o Ama sonun=ve yaptın
=yaptığın
ağır suçu iş- da yapaca..
=o (kötü) işi
=ve sen ledin. Sen o ğını yaptın
sırada bir ve nankör bikafirdin.
ri oldu(ğunu
..
=nankörlerden birisin
gösterdi)n!

َ= ِسنِينnice yıllar
,,

26.
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ت
َ َوفَ َع ْل
ت
َ الَّتِي فَعَ ْل
َِمنَ ْال َكافِ ِرين
..

فَ ْعلَت َ َك
ت
َ َوأ َ ْن

..

..

26.
20

..

..

..

,,

ُ=فَفَ َر ْرتkaçtım = ِم ْن ُك ْمaranızdan
 ِخ ْفت ُ ُك ْم..=لَ َّماsizden korkunca
َب
َ =فَ َوهsonra = ِليbana
= َر ِبيRabbim
= ُح ْك ًماhükümdarlık verdi
= َو َج َعلَنِيve beni yaptı
َسلِين
َ  ْال ُم ْر.. َ= ِمنelçilerden
..

..

..

..

O nimet diye başıma
kaktığın şey
israiloğullarını köleleştirmenin sonucudur.»

=قَا َلdedi ki ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
= َو َماnedir? ُّ= َربRabbi
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

Firavun,
«alemlerin
Rabb´i dediğin nedir?» dedi.

=قَا َلdedi ki ُّ= َربRabbidir
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
 َب ْي َن ُه َما,,= َو َماve ikisi arasındakilerin
=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َ= ُموقِنِينgerçekten inanan kimseler

Musa «Eğer
kesin gerçeği öğrenmek istiyorsanız, O
göklerin, yerin ve bu
ikisi arasındaki bütün
varlıkların
Rabbidir»
dedi.

,,

,,

,,
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..

,,

,,

,,
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قَا َل
ُِل َم ْن َح ْولَه
َأ َ َل ت َ ْست َ ِمعُون
..

قَا َل
َربُّ ُك ْم
َُّو َرب
آ َبا ِئ ُك ُم
,,

,,

..

..

,,

,,

,,

,,

َْاْل َ َّولِين

,,

(=قَا َلFir’avn) dedi = ِإ َّنşüphesiz
سولَ ُك ُم
ُ = َرelçiniz
أ ُ ْر ِس َل..=الَّذِيgönderilen = ِإلَ ْي ُك ْمsize
=لَ َم ْجنُونmutlaka delidir
..

..

(=قَا َلMusa) dedi ُّ= َربRabbidir
ق
ِ = ْال َم ْش ِرdoğunun
ب
ِ = َو ْال َم ْغ ِرve batının
بَ ْي َن ُه َما,,= َو َماve bunlar arasındakilerin
َت َ ْع ِقلُون,, ُك ْنت ُ ْم,,= ِإ ْنeğer düşünürseniz
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ve sizin yanınızdan
kaçtım, çünkü sizden
korkuyordum. Ama
daha sonra
bana Rabbim
(doğruyla eğri arasında)
hüküm verebilme yeteneği bahşetti;
ve beni elçiler(in)den biri
yaptı.
Ve o başıma
kaktığın iyiliğe gelince,
bu İsrailoğulları'nı köleleştirmenin
bir sonucu
(değil mi)ydi?
Firavun: Bu
alemlerin
Rabbi de kim
oluyor? dedi.

..

..

26.
28

dedi,

(Musa:) Eğer
gerçekten
(doğruyu)
öğrenmek ve
(onu) yürekten benimsemek istiyorsanız
(söyleyeyim;)
göklerin, yerin ve bu ikisi
arasında var
olan her şeyin Rabbi(dir
O)! diye cevap verdi.
Firavun
(Firavun,)
=(Fir’avn) dedi
çevresinde- çevresindekikilere «de- lere: (Onun
..
=çevresinde bulunanlara
diklerini du- ne dediğini)
yuyor mu- duydunuz
.. =işitiyor musunuz?
sunuz?»
mu? dedi.
dedi.
Musa: «O (Ve Musa:) O
=(Musa) dedi
hem sizin sizin de
hem de siz- Rabbinizdir,
=sizin de Rabbiniz
den önceki göçüp gitmiş
atalarınızın atalarınızın
=ve Rabbidir
Rabbidir» da! diye devam etti.
=atalarınızın da
=önceki dedi.
,,

,,

26.
26

ru yolu bulmuş değildim.
Bu yüzden
sizden korkunca yanınızdan kaçtım. Sonra
Rabb´im
bana hikmet
bağışlayarak beni
peygamberlerinden biri
yaptı.

= َو ِت ْل َكve işte = ِن ْع َمةnimet
ي
َ ,,=ت َ ُمنُّ َهاbaşıma kaktığın
َّ َعل
ْت
َ عبَّد
َ ,,=أ َ ْنköle yapman(yüzünden)dir
 ِإس َْرا ِئي َل,,= َب ِنيİsrail oğullarını
,,

,,

26.
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(=قَا َلFir’avn) dedi
=لَئِ ِنandolsun ki eğer
ت
َ =ات َّ َخ ْذedinirsen = ِإ ٰلَ ًهاtanrı
َ =benden başka
غي ِْري
= َْل َ ْج َعلَنَّ َكseni mutlaka yapacağım
َ ْال َم ْس ُجونِين.. َ= ِمنzindana atılanlardan
..

..

..

..

..

..

..

Firavun
çevresindekilere: «Size
peygamber
olarak gönderilen bu
adam kesinlikle bir delidir» dedi.
Musa,
«Eğer düşünme yeteneğiniz
varsa anlarsınız ki, O
doğunun,
batının ve
bu ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir.» dedi.
Firavun
«Eğer benden başka
bir ilah edinirsen yemin ederim
ki, seni
hapse attırırım» dedi.

(Firavun:) Bu
size gönderil(diğini iddia
eden) rasulünüz düpedüz bir deli,
bir kaçık! dedi.

(=قَا َلMusa) dedi
 ِجئْت ُ َك,,=أ َ َولَ ْوsana getirsem de mi?
ش ْيء
َ = ِبbir şey = ُم ِبينapaçık
,,

,,

,,

,,
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Musa «Sana doğru
söylediğimi
kanıtlayan
apaçık bir
delil göstersem de mi?
dedi.
Firavun
=getir
«Eğer doğru söylüyorsan kanıtını
=doğrulardansan göster bakalım» dedi.

(=قَا َلFir’avn) dedi ت
ِ ْ فَأ
=بِ ِهonu =إِ ْنeğer
َصا ِدقِين
َ ُك ْن
َّ ال.. َ ِمن..ت
..

..

,,

,,

şaşkınlardandım.
Bu yüzden sizden korktuğum
için kaçtım. Sonra Rabbım bana
hüküm
ihsan etti
ve beni
peygamberlerden
kıldı.
İşte, başıma kaktığın o
nimet, İsrailoğullarını köle
ettiğin
içindir.
Firavun:
Alemlerin
Rabbı da
nedir?
dedi.
Dedi ki:
Göklerin,
yerin ve
ikisinin
arasında
bulunanların
Rabbıdır.
Eğer siz
yakin getirenlerden iseniz.

Yanında
bulunanlara: İşitmiyor
musunuz? dedi.
O da: Sizin de
Rabbınız
ve önce
geçmiş
atalarınızın da
Rabbıdır,
dedi.
Firavun
dedi ki:
Size gönderilen
peygamberiniz
şüphesiz
delidir.

(Fakat Musa
sözlerine devamla:) Doğunun, batının ve bu ikisi arasında
kalan her yerin Rabbidir
O; tabii (bunu) eğer aklınızı kullanırsanız
(kavrayabilirsiniz)! dedi.
(Firavun:)
Bak, dedi,
eğer benden
başka bir
tanrı benimsersen, seni
mutlaka hapse attırırım!

O da:
Eğer aklınızı başınıza
alırsanız;
doğunun,
batının ve
ikisinin
arasında
bulunanların
Rabbıdır,
dedi.

(Musa:) Size
gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan bir şey
getirmiş olsam da, öyle
mi? dedi.
(Firavun:)
Eğer doğru
sözlü biriysen, haydi,
çıkar ortaya
o dediğini!
diye cevap
verdi.

Sana
apaçık bir
şeyle
gelmişsem de
mi? dedi.

..

26.
30

Ve yapacağın işi
de yaptın.
Sen nankörlerdensin.

,,

..

26.
22

çok yılllarını aramızda
geçirdin.

dedi (Musa:) Evet, Dedi ki:
(=قَا َلMusa) dedi =فَعَ ْلت ُ َهاonu yaptığım Musa
ki: «O suçu o fiili daha ne Ben, onu
işlediğim sı- yaptığımı
yaptım,
= ِإذًاzaman = َوأَنَاben
rada ben
bilmez biriy- ama o
henüz doğ- ken işledim zaman
َالضَّالِين,, َ= ِمنdalalette idim
,,

,,
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İbn Kesir

Firavun
dedi ki:
Benden
başka bir
tanrı edinirsen;
şüphesiz
seni hapse atılanlardan kılarım.

Firavun:
Eğer doğru söylüyorsan,
haydi getir onu,
dedi.
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=فَأ َ ْل َق ٰىattı ُ صاه
َ =asasını
َ ع
=فَإِذَاbir de (baktılar ki) ي
َ = ِهo
=ث ُ ْعبَانbir ejderha = ُمبِينapaçık

Bunun üzerine Musa
elindeki
değneği yere attı, değnek o anda
sahici bir yılan oluverdi.
Ve elini ye=ve çıkardı
=elini
ninin altından çıkardı;
..
=o da
bakanlar,
onun ak bir
=parıl parıl parlıyordu
parıltı saçtığını gördü=bakanlara
ler.
Bunun üze=(Fir’avn) dedi
=ileri gelenlere
rine Firavun, çevre=çevresindeki
=şüphesiz
sindeki seçkin yakınla=bu
=bir büyücüdür
rına dedi ki,
=bilen
«bu adam
bilgili bir
büyücüdür»

Bunun üzerine (Musa)
asasını yere
bıraktı, bir de
ne görsünler,
(her haliyle)
düpedüz bir
yılan!
Sonra elini
ortaya çıkardı; bakanlar
ne görsünler,
bembeyazdı.

Bunun
üzerine o
asasını
attı, bir de
ne görsün; apaçık bir ejderhadır.
Elini çıkardı, bir
de ne
görsün;
bakanlara
bembeyazdır.

(Firavun)
çevresindeki
seçkinlere:
Doğrusu bu
gerçekten
çok bilgili bir
büyücü dedi,

ُ=ي ُِريدistiyor
ي ُْخ ِر َج ُك ْم..=أ َ ْنsizi çıkarmak
ض ُك ْم
ِ أ َ ْر..= ِم ْنtoprağınızdan
= ِب ِس ْح ِر ِهbüyüsüyle
َتَأ ْ ُم ُرون..=فَ َماذَاne buyurursunuz?

Sizi büyücülüğü ile yurdunuzdan
çıkarmak istiyor. Peki
ne buyuruyorsunuz?»

büyüsünün
gücüyle sizi
ülkenizden
çıkarmak istiyor. Bu durumda ne
tavsiye edersiniz?

Çevresinde bulunan ileri
gelenlere
dedi ki:
Şüphesiz
bu, belletilmiş bir
büyücüdür.
Sizi büyüsüyle
memleketinizden
çıkarmak
istiyor. Ne
dersiniz?

=قَالُواdediler ki =أ َ ْر ِج ْهonu beklet
ُ= َوأَخَاهve kardeşini
ْ َ= َوا ْبعve gönder
ث
 ْال َمدَائِ ِن,,=فِيkentlere
َ= َحا ِش ِرينtoplayıcılar

Dediler ki;
«Onu kardeşi ile birlikte oyala
ve adam
toplayacak
elçilerini bütün kentlere
gönder.

Onu ve kardeşini bir süre alıkoy dediler, bu arada, şehirlere
haberciler
gönder,

وك
َ ُ = َيأْتsana getirsinler = ِب ُك ِلbütün
س َّحار
َ =bilgin
َ =büyücüleri ع ِليم

Bütün bilgili
büyücüleri
bulup sana
getirsinler.

hüner sahibi
bütün büyücüleri toplayıp sana getirsinler.

Toplanın da
eğer büyücüler galip
gelirlerse
onların peşinden gideriz.
Büyücüler
gelince Firavun´a
«Eğer biz
yenecek
olursak
herhalde bize bir ödül
verilecek
değil mi?
dediler.

Çünkü, umarız ki, üstün
gelen büyücüler olursa
onların
(hükmüne)
uyarız.
Büyücüler
geldiklerinde,
Firavun'a:
Eğer biz üstün gelirsek,
doğrusu büyük bir mükafatı hak
etmiş oluruz,
değil mi? dediler.

Eğer onlar galip
gelirlerse;
büyücülere belki
biz de tabi oluruz.
Büyücüler
geldikleri
vakit, Firavun´a
dediler ki:
Galip gelenler biz
olursak;
muhakkak bize
bir ücret
vardır
değil mi?

Firavun
evet, yakın
adamlarım
arasına gireceksiniz,
dedi.

(Firavun;)
Elbette, diye
cevap verdi,
o takdirde,
gerçekten de
benim gözdelerim arasında yer
alacaksınız.
(Ve) Musa
onlara: Ne
atacaksanız
atın! dedi.

Evet, dedi. O takdirde siz,
muhakkak gözdelerdensiniz.

Onlar da
bunun
üzerine
iplerini ve
değneklerini attılar
ve dediler
ki: Firavun hakkı
için elbette elbette
biz galib
gelenleriz.
Ardından
Musa
asasını
attı. Bir
de ne
görsünler;
onların
uydurduklarını yutuveriyor.
Bunun
üzerine
büyücüler
secdeye
kapandılar.

,,

,,

,,

,,

,,
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ع
َ ََونَز
ي
َ فَإِذَا ِه
ضا ُء
َ بَ ْي
َاظ ِرين
ِ َِّللن
..

ُيَدَه

..

..

..

..

قَا َل
ل
ِ َ ِل ْل َم
َُح ْولَه
ِإ َّن
ٰ َهذَا
احر
ِ س
َ َل
ع ِليم
َ
,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,
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Belletilmiş tüm
büyücüleri sana
getirsinler.
Bir süre
Ve böylece Büyücüler
=bir araya getirildi
sonra büyü- büyücüler
belli bir
cüler
belirli
belli
bir
gügünün ta=büyücüler
bir günün nün belirli bir yin edilen
kararlaştırı- saatinde bir vaktinde
=belirlenen vaktinde
lan saatinde araya geldi- toplandı=bir günün
=belli
biraraya
ler.
lar.
geldiler.
Halka da
Ve halka da İnsanlara:
=ve denildi
=halka da
dediler ki, Hepiniz top- Siz de
..
..
=siz de toplanır mı haydi topla- landınız mı? toplanır
nın bakalım. denildi,
mısınız?
sınız?
denildi.
..

..

فَ ُج ِم َع
ُ س َح َرة
َّ ال
ت
ِ ِل ِميقَا
َي ْوم
,,

,,

,,

,,

َم ْعلُوم

,,
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َوقِي َل
اس
ِ َِّللن
َه َْل أ َ ْنت ُ ْم ُم ْجتَ ِمعُون

..

..

..

..

..

..

=لَ َعلَّنَاumarız ki = َنت َّ ِب ُعonlara uyarız
َ س َح َرة
َّ =الbüyücülere =إِ ْنeğer
َ ْالغَا ِل ِبين,, ُه ُم,,= َكانُواüstün gelirlerse
,,

,,

,,

,,
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 َجا َء..=فَلَ َّماgelince
ُ س َح َرة
َّ =الbüyücüler =قَالُواdediler
َع ْون
َ = ِل ِف ْرFir’avn’a
=أ َ ِئ َّنmutlaka var değil mi? =لَنَاbize
= َْل َ ْج ًراbir ücret =إِ ْنeğer
= ُكنَّاolursak =ن َْح ُنbiz
َ= ْالغَا ِل ِبينüstün gelenler
..

..

..

..

..

..
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=قَا َلdedi =نَ َع ْمevet
= َو ِإنَّ ُك ْمşüphesiz siz = ِإذًاo takdirde
َ ْال ُمقَ َّربِين,, َ=لَ ِمنyakınlardan olacaksınız
,,

,,

,,

,,
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«Ne
=قَا َلdedi =لَ ُه ْمonlara س ٰى
َ = ُموMusa Musa,
atacaksanız
atın, hüne=أ َ ْلقُواatın
rinizi gösteْ
َ
ُ
rin bakalım»
ُ
ْ
َ ُملقون..أنت ْم..= َماatacağınızı
..

dedi.

26.
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=فَأ َ ْلقَ ْواattılar = ِح َبا َل ُه ْمiplerini
صيَّ ُه ْم
ِ = َو ِعve değneklerini
= َوقَالُواve dediler =بِ ِع َّز ِةşerefine
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın = ِإنَّاbiz
=لَن َْح ُنelbette biz
َ= ْالغَا ِلبُونgalib geleceğiz

Büyücüler,
«Firavun´un
ululuğuna
andolsun ki,
üstün gelen
taraf biz
olacağız»
diyerek iplerini ve değneklerini attılar.

Bunun üzerine onlar da
halatlarını ve
asalarını yere bıraktılar
ve Firavun'un
sayesinde,
üstün gelen
mutlaka biz
olacağız dediler.

=فَأ َ ْل َق ٰىattı س ٰى
َ = ُموMusa
ُ صاه
َ =asasını =فَإِذَاbirden ي
َ ع
َ = ِهo
ف
ُ َ=ت َ ْلقyutmağa başladı
َ َيأْفِ ُكون..= َماonların uydurduklarını

Arkasından
Musa değneğini atınca, değnek
büyücülerin
bütün göz
boyayıcılıklarını yutuverdi.

(Onların) ardından Musa
da asasını
atınca, bir de
ne görsünler,
onların bütün
o düzenbazlıklarını yutmasın mı!

ُ
ي
َ =فَأ ْل ِقderhal kapandılar
ُ س َح َرة
َّ =الbüyücüler
َاجدِين
ِ س
َ =secdeye

Bunun üzerine bütün
büyücüler
secdeye
kapandılar.

Bu durum
karşısında
büyücüler
hemen yere
kapanarak

,,

,,

,,

,,

,,
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Dediler ki:
Onu ve
kardeşini
alıkoy.
Şehirlere
toplayıcılar gönder.

,,

,,

Musa onlara dedi
ki: Atacak
olduğunuz şeyleri atın.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=قَالُواdediler =آ َمنَّاinandık
ب
ِ = ِب َرRabbine َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Ve «bütün
varlıkların
Rabbine
inandık.

ب
ِ = َرRabbine س ٰى
َ = ُموMusa’nın
ََارون
ُ = َوهve Harun’un

Musa ile
Harun´un
Rabbine
dediler.

26.
47

..

26.
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,,

,,
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İbn Kesir

Biz alemlerin
Rabbine
inandık! dediler,

Dediler ki:
Biz, alemlerin
Rabbına
inandık.
Musa'nın ve Musa ve
Harun'un
Harun´un
Rabbine!
Rabbına.

(Firavun:)
Ben size
(=قَا َلFir’avn) dedi =آ َم ْنت ُ ْمinandınız mı? Firavun,
«ben izin Ben size izin izin ververmeden vermeden
mezden
ُ=لَهona =قَ ْب َلönce
O´na inan- ona inanıönce mi
َآذَن..=أ َ ْنben izin vermeden =لَ ُك ْمsize dınız, öyle yorsunuz, ona inanmi? Hiç
öyle mi? diye dınız?
ُ= ِإنَّهşüphesiz O
kuşkusuz O çıkıştı, Size Şüphesiz
size büyü- büyüyü öğre- size büyü
ير ُك ُم
ُ ِ=لَ َكبbüyüğünüzdür
cülüğü öğ- ten ustanız öğreten
reten ele- bu olmalı
büyüğüعلَّ َم ُك ُم
َ ..=الَّذِيsize öğreten
başınızdı. mutlaka! Fa- nüzdür.
Ama yakın- kat yakında Şimdi biالس ْح َر
ِ =büyüyü
da başınıza (benim inti- leceksineler gele- kamımı) gö- niz; elbetَ
َ
ف
َ =فلöyleyse yakında
َ س ْو
ceğini öğre- receksiniz: te ben, elneceksiniz. içinizden ço- lerinizi ve
َ
َ=ت َ ْعل ُمونbileceksiniz
Andolsun ki, ğunun ellerini ayakları= َْلُقَ ِط َع َّنkeseceğim =أ َ ْي ِد َي ُك ْمellerinizi sağlı sollu ayaklarını nızı anbirer el ve kestireceğim, dolsun ki
= َوأ َ ْر ُجلَ ُك ْمve ayaklarınızı
ayağınızı hepinizi astı- çaprazkesecek ve racağım!
lama kes ِخ ََلف..= ِم ْنçapraz olarak
arkasından
tireceğim
hepinizi
ve hepiص ِل َبنَّ ُك ْم
َ ُ = َو َْلve asacağım
asacağım»
nizi astıdedi.
racağım,
َ
َ=أ ْج َمعِينhepinizi
dedi.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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=قَالُواdediler ضي َْر
َ ,,= َلzararı yok
= ِإنَّاmuhakkak biz
 َربِنَا,,=إِلَ ٰىRabbimize
َ= ُم ْنقَ ِلبُونdöneceğiz

Büyücüler
de dediler
ki, «zararı
yok, nasıl
olsa
Rabb´imize
döneceğiz.

ْ =نumarız
=إِنَّاşüphesiz biz َط َم ُع
يَ ْغ ِف َر..=أ َ ْنbağışlayacağını =لَنَاbizi
= َربُّنَاRabbimizin
َ = َخhatalarımızı
طايَانَا
 ُكنَّا..=أ َ ْنolduğumuz için =أ َ َّو َلilk
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananlar

Bizler ilk
inananlar
olduğumuz
için
Rabb´imizin
kusurlarımızı bağışlayacağını
umarız.»

= َوأ َ ْو َح ْينَاvahyettik
س ٰى
َ  ُمو,,=إِلَ ٰىMusa’ya
أَس ِْر,,=أ َ ْنgeceleyin yürüt
= ِب ِعبَادِيkullarımı = ِإنَّ ُك ْمsiz mutlaka
َ= ُمت َّ َبعُونtakibedileceksiniz

Arkasından
Musa´ya
«Bana inanan kullarımı geceleyin yola çıkar; sizi takip edecekler» diye
vahyettik.
Firavun asker toplamakla görevli adamlarını şehirlere saldı.

Ve derken,
Musa'ya:
Kullarımı geceleyin yola
çıkar; çünkü
mutlaka takip
edileceksiniz!
diye vahyettik.

Toplanan
askerlerine
dedi ki, «Bu
adamlar, bir
avuçluk, az
sayıda bir
toplulukturlar.»
Fakat bizi
öfkelendiriyorlar.

(tebaasına:)
Bu (İsrailoğulları) soysuz, sefil bir
topluluk;

,,

,,

,,

26.
51

..

..

..

26.
52

,,

,,
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س َل
َ =فِ ْرFir’avn
َ =فَأ َ ْرgönderdi ع ْو ُن
 ْال َمدَا ِئ ِن..= ِفيkentlere
َ(= َحا ِش ِرينasker) toplayıcılar
..

..
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= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهؤ َُل ِءşunlar
=لَ ِش ْر ِذ َمةtopluluktur َ=قَ ِليلُونaz bir
,,

,,

= َو ِإنَّ ُه ْمve onlar = َلنَاbizi
ُ =لَغَا ِئkızdırmaktadırlar
َظون

26.
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..

26.
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,,
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..

..

= َو ِإنَّاve biz =لَ َج ِميعbir cemaatiz
َ= َحاذ ُِرونihtiyatlı
,,

فَأ َ ْخ َر ْجنَا ُه ْم
ِم ْن َجنَّات
عيُون
ُ َو

26.
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26.
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َو ُكنُوز
َو َمقَام
,,

..

..

..

,,

َك ِريم

,,

َك ٰذَ ِل َك
َوأ َ ْو َرثْنَاهَا
َب ِني ِإس َْرا ِئي َل
..

فَأَتْ َبعُو ُه ْم
َُم ْش ِرقِين

,,

Bu arada Firavun şehirlere münadiler çıkarıp

fakat kalpleri
bize karşı kin
ve nefretle
dolu;

Biz ihtiyatlı çünkü (görübir topluyorlar ki) biz
muz.
birlik bütünlük içindeyiz
ve her türlü
tehdit ve tehlikeye karşı
hazırlıklıyız;
Böylece biz, bunun içindir
=böylece biz onları çıkardık
Firavun ve ki onları bağsoydaşlarını lar(ın)dan
..
=bahçeler(in)den
bahçeler- bahçeden ve pı- ler(in)den,
=ve çeşmeler(in)den
nar başla- pınar başlarından çı- rından çıkakardık.
rıp attık,
Hazineler- zenginlik=ve hazineler(in)den
den ve kon- ler(in)den,
=ve yer(lerin)den
=o güzel forlu köşk- nüfuz ve stalerden de. tülerinden
(yoksun bıraktık)! diyerek (onları İsrailoğulları'na
karşı harekete geçirdi).
Böylece
Olaylar böyle
=böylece
bunlara, İs- gelişti; fakat
railoğullarını (Firavun'un
=bunları miras yaptık
mirasçı kıl- çekip aldığı
dık.
bütün) bu
..
=İsrail oğullarına
şeylere (zaman içinde)
İsrailoğulları'nın yeniden
kavuşmasını
sağladık.
Firavun ile Ve sonunda
=onların ardına düştüler
soydaşları (Mısırlılar)
gün doğar gün doğar=güneş doğarken
doğmaz İs- ken onlara
railoğulları- yetiştiler;
nın ardına
düştüler.
,,

..
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Onlar da:
Hayır, (sen
bize) bir zarar veremezsin diye karşılık verdiler,
(çünkü) er
geç Rabbimize döneceğiz!
İnananların
ilkleri olmamızdan ötürü
Rabbimizin
hatalarımızı
bağışlayacağını umarız!

..

..

..

,,

,,

,,

,,

Onlar da
dediler ki:
Zararı
yok. Biz
muhakkak Rabbımıza
dönenleriz.
Mü´minler
in ilki olmamızdan dolayı biz,
gerçekten
Rabbımızın hatalarımızı
bağışlayacağını
umarız.
Musa´ya
da vahyetti ki:
Kullarımı
geceleyin
yola çıkar. Şüphesiz siz,
izleneceksiniz.
Bunun
üzerine
Firavun
şehirlere
toplayıcılar gönderdi.
Şüphesiz
ki bunlar;
döküntü
azınlıklarıdır.

Ve gerçekten
bize de
büyük bir
öfke beslemektedirler.
Doğrusu
biz, topluca tedbirli olmalıyız.

Fakat Biz,
onları
bahçelerden ve
pınar
başlarından çıkardık.
Hazinelerden ve
şerefli
makamlardan.

Böylece
onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık.

Güneş
üzerlerine
doğarken
onları izlediler.

Kelime Meali
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İki topluluk İki topluluk
ت َ َرا َءى..=فَلَ َّماbirbirini görünce
birbirlerini birbirinin gögördükle- rüş alanına
ْ
َ
ان
ع
م
ج
ال
=iki
topluluk
ل
ا
ق
=dediler
َ
ِ َ َْ
rinde Mu- girdiklerinde
َ
taraf- Musa'nın
اب
ُ ص َح
ْ =أadamları س ٰى
َ = ُموMusa’nın sa´nın
tarları «Ey- yandaşları:
vah, yaka- İşte yakalanَلَ ُمد َْر ُكون..= ِإنَّاişte yakalandık
..

..

..

..

landık» de- dık! dediler.
diler.
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(=قَا َلMusa) dedi = َك ََّلhayır
=إِ َّنşüphesiz ي
َ = َم ِعbenimle beraberdir
= َر ِبيRabbim
ِين
َ =bana yol gösterecektir
ِ س َي ْهد
=فَأ َ ْو َح ْينَاdiye vahyettik
س ٰى
َ  ُمو..= ِإلَ ٰىMusa’ya
ْاض ِْرب..=أ َ ِنvur
اك
َ ص
َ =بِ َعdeğneğinle = ْالبَ ْح َرdenize
َ=فَا ْنفَلَقyarıldı َ=فَ َكانve oldu
= ُك ُّلher =فِ ْرقbölüm
َّ = َكbir dağ gibi
الط ْو ِد
= ْال َع ِظ ِيمkocaman

Musa «Hayır endişelenmeyin,
Rabb´im
benimle birliktedir, O
bana bir çıkış yolu
gösterecektir´ dedi.
O sırada
Musa´ya;
«Değneğinle denize
vur» diye
vahyettik.
Bunun üzerine deniz
yarılarak
içinde oniki
yol açıldı.
Denizin her
parçası yüce bir dağ
gibi oldu.

= َوأ َ ْزلَ ْفنَاve yaklaştırdık =ث َ َّمburaya
َ= ْاْلخ َِرينötekileri

Arkadan ge- Ve kovalalenleri oraya yanları (da)
yaklaştırdık. oraya yaklaştırdık.

,,

,,

,,

,,
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..
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= َوأ َ ْن َج ْينَاve kurtardık
س ٰى
َ = ُموMusa’yı
ُ َم َعه..= َو َم ْنve beraberinde olanları
َ=أ َ ْج َمعِينhepsini
..

..

..

..

= ِإ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك..= ِفيbunda vardır ً= َْل َيةbir ibret
أ َ ْكث َ ُر ُه ْم.. َ َكان..= َو َماama inanmazlar
َ= ُمؤْ ِمنِينçokları

Kuşku yok
ki, bu olaydan alınacak dersler
vardır. Fakat insanların çoğu
buna inanmadı.
Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.
Ey Muhammed, o
müşriklere
İbrahim´in
olayını da
anlat.
Hani İbrahim, babası
ile soydaşlarına, «Neye tapıyorsunuz?»
dedi.
Onlar da
«Putlara tapıyoruz ve
biz tapınmayı hep
sürdüreceğiz» dediler.

Bu (kıssada),
şüphesiz,
(bütün insanlar için) bir
ders vardır;
velev ki onlardan çoğu
inanmasa
da.
Ve gerçek şu
ki, senin
Rabbin, çok
acıyan esirgeyen O yüceler yücesidir!
Onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat.

Şüphesiz
ki bunda,
bir ayet
vardır.
Ama onların çoğu
inananlar
değildi.

Hani, o babasına ve
kavmine Nelere kulluk
ediyorsunuz?
diye sormuştu.
Onlar da:
=dediler
=tapıyoruz
Putlara kulluk ediyoruz
=putlara
=duruyoruz
diye karşılık
verdiler, ve
=onların önünde
=ibadete
her zaman,
kendini onlara adamış
kimseler olarak kalacağız!
İbrahim de- (İbrahim:)
=dedi ki
di ki, «O
Peki, yalvaputlar,
kenrıp yakardı,,
=onlar sizi işitiyorlar mı?
dilerini im- ğınız zaman
dada çağır- sizi işittikleri,, =dua ettiğiniz zaman
dığınızda ne,
sesinizi işitirler mi?
Ya da size yahut size
=yahut
yarar veya fayda ya da
=size fayda verebiliyorlar mı? zarar do- zarar verekundurabili- bildiklerine
yorlar mı?» (gerçekten
=veya
inanıyor mu=zarar verebiliyorlar mı?
sunuz)? dedi.
Onlar, «Ha- Ama diye çı=dediler
=hayır
yır ama,
kıştılar, biz
atalarımızın
atalarımızı
=bulduk
=babalarımızı
böyle yap- da bunu yatıklarını
pıyor gördük!
=böyle
=yaparlarken
gördük»
dediler.
İbrahim de- (İbrahim:)
=dedi
=gördünüz mü?
di ki, «Nele- Peki dedi,
re taptığını- (bu) taptığı..
.. =neye tapıyorsunuz
zı görüyor nız şeylere
musunuz?» (başınızı kaldırıp da) hiç
bakmadınız
mı?
Gerek sizin Sizler ve siz=siz
=ve atalarınız
ve gerekse den önceki
eski ataları- atalarınız,
=eski
nızın.

Hani babasına ve
kavmine:
Nelere
tapıyorsunuz?
demişti.
Onlar da:
Putlara
tapıyoruz
ve onlara
bağlanıp
duruyoruz, demişlerdi.

..

..

..

..

..

= َو ِإ َّنve şüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْال َع ِزüstün olan
=لَ ُه َوO’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden
,,

,,

,,

,,

= َواتْ ُلoku
َ =نَ َبأhaberini
..

علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’in

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti
= ِْل َ ِبي ِهbabasına = َوقَ ْو ِم ِهve kavmine
َت َ ْعبُد ُون,,= َماneye tapıyorsunuz?
,,

,,

,,

26.
71

26.
72

قَالُوا
صنَا ًما
ْ َأ
لَ َها
..

..

ُنَ ْعبُد
َ َفَن
ظ ُّل
َعا ِكفِين
َ

قَا َل
ه َْل َي ْس َمعُو َن ُك ْم
َِإ ْذ ت َ ْدعُون
,,

,,

,,

,,

26.
73

أ َ ْو
َي ْن َفعُونَ ُك ْم
أ َ ْو
َض ُّرون
ُ َي
..

قَالُوا
َو َج ْدنَا
َك ٰذَ ِل َك

26.
74

,,

26.
75

..

26.
76

Sonra diğerlerini
oraya
yaklaştırdık.
Musa ile
Öyle ki, (so- Musa´yı
yanındakile- nunda) Musa ve berarin tümünü ve berabe- berindekikurtardık. rindekileri
leri yopkurtardık,
luca kurtardık.

Sonra diğerlerini
suda
boğduk.

26.
67

26.
70

Bunun
üzerine
Musa´ya
vahyettik
ki: Asanı
denize
vur. O,
hemen
yarıldı ve
her parçası yüce
bir dağ
gibi oldu.

Arkasından ama ötekileri
öbürlerini sulara gösuda boğ- müverdik.
duk.

,,

26.
69

Bunun üzerine, Musa'ya:
Asanla denize vur! diye
vahyettik.
(Musa söyleneni yapınca) deniz ortadan yarıldı;
öyle ki, açılan yolun her
iki yanında
sular koca
dağlar gibi
yükseldi.

İki topluluk karşı
karşıya
geldiğinde, Musa´nın arkadaşları
dediler ki:
Gerçekten biz,
yakalandık.
Hayır,
dedi. Muhakkak ki
Rabbım
benimledir. Bana
doğru yolu gösterecektir.

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْغ َر ْقنَاboğduk
َ= ْاْلخ َِرينötekilerini

26.
66

26.
68

(Musa:) Hayır, asla!
Rabbim benimle beraber dedi, bana mutlaka
bir çıkış yolu
gösterecektir! dedi.

İbn Kesir

..

,,

,,

..

..

..

بَ ْل
آبَا َءنَا
َيَ ْف َعلُون

أ َ ْنت ُ ْم
َوآبَاؤُ ُك ُم
َْاْل َ ْقدَ ُمون

O da demişti ki:
Çağırdığınızda
sizi duyuyorlar mı?
Yahut size fayda
veya zarar veriyorlar mı?

..

قَا َل
أَفَ َرأ َ ْيت ُ ْم
ََما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعبُد ُون

,,

,,

Muhakkak ki
Rabbın,
elbette o;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
Onlara İbrahim´in
haberini
oku.

..

..

,,

Demişlerdi ki:
Hayır.
Atalarımızı böyle yapar
gördük.
O da demişti ki:
Neye
tapmış
olduğunuzu görüyor musunuz?
Siz ve
geçmiş
atalarınız?

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَإِنَّ ُه ْمonlar عد ُو
َ =düşmanımdır
= ِليbenim = ِإ َّلyalnız hariç
َّ= َربRabbi َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

O putlar,
benim düşmanlarımdırlar. Benim tek dostum alemlerin Rabb´i
olan Allah´tır.

 َخلَقَ ِني,,=الَّذِيbeni yaratan
=فَ ُه َوO’dur ِين
ِ =يَ ْهدbana yol gösteren

Ki O, yaratmıştır
beni. Ve
O doğru
yola eriştirir beni.
O beni do- ve beni yedi- Ki O, yeyuran ve içi- ren de, içiren dirir, içirir
rendir.
de O'dur;
beni.

İmdi, (bana
gelince, ben
biliyorum ki,)
şüphesiz (bu
düzmece
tanrılar) benim düşmanlarımdır, (ve
benim için)
alemlerin
Rabbinden
başka (tanrı
yoktur);
O beni ya- beni yaratan
ratan ve
da, bana
doğru yola doğru yolu
iletendir.
gösteren de
O'dur;

..

..

26.
78

,,

,,

,,

26.
79

İbn Kesir

,,

 ُه َو..= َوالَّذِيve O’dur
ْ =يbana yediren
ُط ِع ُمنِي
ين
ِ = َويَ ْس ِقve içiren
..

..

..

Doğrusu
onlar, benim düşmanımdır. Ancak alemlerin
Rabbı
müstesna.

..

26.
80

= َو ِإذَاzaman ُضت
ْ = َم ِرhastalandığım Hastalığımda beni iyi=فَ ُه َوO’dur ين
ِ = َي ْش ِفbana şifa veren leştiren
O´dur.
,,

,,

26.
81

,,

= َوالَّذِيO’dur
=ي ُِميتُنِيbeni öldürecek olan ث ُ َّم
ين
ِ ِ=ي ُْحيdiriltecek olan
..

..

..

..

26.
82

Hastalandığımda O, şifa
verir bana.
O, beni öl- ve beni öldü- Ki O, öldürecek ve recek olan ve dürür be=sonra sonra yeni- sonra yeni- ni, sonra
den dirilte- den diriltecek da O, dicek olandır. olan (hep)
riltir.
O'dur.

ْ َ =أumduğum
= َوالَّذِيve O’dur ط َم ُع
 ِلي,,يَ ْغ ِف َر,,=أ َ ْنbeni affetmesini
َطيئَتِي
ِ =خhatamı = َي ْو َمgünü
ِين
ِ =الدdin (ceza)

Hesaplaşma günü
günahlarımı
affedeceğini
umduğum
da O´dur.

ب
ِ = َرRabbim  ِلي.. ْ=هَبbana ver
= ُح ْك ًماhüküm = َوأ َ ْل ِح ْق ِنيve beni kat
َصا ِل ِحين
َّ =بِالSalihler arasına

Ya Rabbi,
bana yararlı
bilgi ve
egemenlik
ver ve beni
iyi kullarının
arasına kat.

اجعَ ْل
ْ = َوnasib eyle = ِليbana
َسان
ِ =doğruluk
َ = ِلdili صدْق
=فِيiçinde َ= ْاْل ِخ ِرينsonra gelenler

Ve sonrakiler
içinde
bana
doğru
söyler bir
dil ihsan
et.
Beni bol
ve beni o ni- Beni
nimetli cen- metlerle dolu Naim
nette sürekli bahçenin va- cennetikalanlardan rislerinden nin variseyle.
biri yap!
lerinden
kıl.

,,

,,

,,

,,

26.
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..

..

..

,,

,,

,,

26.
85

اجعَ ْلنِي
ْ = َوve beni kıl
 َو َرث َ ِة..= ِم ْنvarislerinden
= َجنَّ ِةcennetinin
=النَّ ِع ِيمnimet(i bol olan)
..

..

..

..

26.
86

Babamı affeyle. Çünkü o sapıklardandır.

Ve babamı
bağışla; çünkü, o gerçekten yolunu
şaşıranlar
arasında.

َو َل ت ُ ْخ ِز ِني
يَ ْو َم
َيُ ْبعَثُون

26.
87

..

26.
88

,,

26.
90

Rabbım,
bana hüküm ver.
Ve beni
salihlere
kat.

Babamı
da bağışla. Şüphesiz o,
sapıklardan olmuştur.
İnsanların Ve o herke- Diriltile..
=beni utandırma
yeniden diri- sin kaldırıla- cekleri
lecekleri
cağı Gün
günde
=gün
=diriltilecekleri
gün beni
beni utanbeni rezil
mahcup
dırma;
etme.
etme.
Ki, o gün, o Gün ki, ne O gün ki
=o gün
,, =yarar vermez
insana ne malın mül- mal da
=ne mal
,,
=ne de oğullar malı ve ne kün, ne de fayda
de evlatları çoluk çocu- vermez,
yarar sağ- ğun bir yararı çocuklar
lamaz.
olmayacaktır; da.
Yalnız temiz yalnızca Al- Ancak Al=ancak hariç
..
=getiren
kalple Al- lah'ın huzu- lah´a
lah´ın huzu- runa kötülük- kalb-i se=Allah’a
=kalb
runa gelen ten korunlimle
kurtulur.
muş bir kalp- gelmiş
=sağlam ve temiz
le çıkanlar olan baş(kurtulacak- ka.
tır)!
O gün, cen- Çünkü, (o
Cennet,
=ve yaklaştırılır
net, kötülük- Gün) cennet, muttakiler
=cennet
=muttakiler için lerden sakı- Allah'a karşı için hazırnanların ya- sorumluluk lanmıştır.
kınına geti- bilinci duyanrilir.
lara yaklaştırılacaktır,
Cehennem cehennemse Cehen=ve karşısına çıkarılır
de sapıkla- büyük azgın- nem de
rın gözleri lıklar içinde azgınlara
=cehennem
önünde diki- yitip gitmiş gösterilir.
lir.
olanların
=azgınların
karşısına çıkarılacaktır;
Sapıklara Ve onlara: Ve onlara
=ve denilir
=onlara
denir ki;
Nerede sizin denilir ki:
«Hani
vakbütün o tapı- Nerededir
=hani nerede?
tiyle taptığı- nıp durdukla- taptıklarınız sözde rınız? diye nız?
,,
,, =taptıklarınız
ilahlar.
sorulacaktır,
,,

,,

26.
89

Ve din
günü günahlarımı
bağışlamasını
umduğum
O´dur.

..

= َوا ْغ ِف ْرve bağışla = ِْل َ ِبيbabamı
ُ=إِنَّهçünkü o
َالضَّالِين,, َ ِمن,, َ= َكانsapıklardandır
,,

Ve Hesap
Günü'nde
hatalarımı
bağışlamasını umduğum
kimse de
O'dur.

Ey Rabbim!
Bana (doğruyla eğrinin
ne olduğuna)
hükmedebilme bilgi ve
yeteneğini
bağışla ve
beni dürüst
ve erdemli
insanların
arasına kat
İlerdeki ku- ve gerçeği
şaklar ara- benden sonsında doğ- rakilere ulaşruluğun
tırabilme güsözcüsü
cü ver bana;
olmamı nasip eyle.

..

..

26.
84

ve hasta olduğum zaman beni iyileştiren,

..

يَ ْو َم
َمال

َل يَ ْنفَ ُع
ََو َل بَنُون

,,

,,

ِإ َّل
اّٰلل
َ َّ
س ِليم
َ
..

..

26.
91

..

26.
92

,,

ت
ِ ََوب ُِرز
ْال َج ِحي ُم
َِل ْلغَا ِوين

,,

,,

َم ْن أَتَى
ِبقَ ْلب
..

ت
ِ ََوأ ُ ْز ِلف
ُْال َجنَّة
,,

,,

..

,,

َِل ْل ُمتَّقِين

..

,,

..

َوقِي َل
لَ ُه ْم
َأَيْن
ََما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعبُد ُون
,,

,,

26.
93

Allah´ı bir
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşkası اّٰلل
yana bırailah
ُص ُرونَك ْم
ْ
ْ
ُ يَن..=هَلsize yardım ediyorlar karak
edindiğiniz
putlar?
mı? =أ َ ْوyahut
Şimdi size
ْ
َ
ت
ن
ي
=kendilerine
yardımları
dokun
yardım
َص ُرون
ِ َ
..

..

..

..

uyor mu?
..

..

..

(Hani), o Allah'tan başka
(tanrı yerine
koyduklarınız)? Onlar,
bakalım, size
yahut kendiedebiliyorlar lerine yardım
ya da kendi- edebilecekler
lerini kurta- mi?
rabiliyorlar
mı?

Allah´tan
başka?
Size yardım ediyorlar mı
veya
kendilerine yardımları
dokunuyor mu?

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَ ُك ْب ِكبُواtepe taklak atılırlar
= ِفي َهاoraya = ُه ْمonlar
ََاوون
ُ = َو ْالغve azgınlar

Düzmece
ilahlar ile
sapıklar başaşağı cehenneme
atılırlar.

ُ= َو ُجنُودve askerleri يس
َ = ِإ ْب ِلİblis’in
َ=أ َ ْج َمعُونbütün

Şeytanın
bütün askerleri de.

=قَالُواderler ki = َو ُه ْمonlar
= ِفي َهاorada َص ُمون
ِ َ = َي ْختçekişerek

Orada birbirleri ile
tartışmaya
tutuşarak
derler ki,
Vallahi bizler apaçık
bir sapıklığa
saplanmıştık.

,,

,,

,,

,,

26.
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..

26.
96

,,

26.
97

..

..

,,

ِ َّ َ =تvallahi = ِإ ْنbiz = ُكنَّاimişiz
اّٰلل
=لَ ِفيiçinde ض ََلل
َ =bir sapıklık
= ُم ِبينapaçık
..

26.
100

,,

,,

,,

..

=فَ َماartık yoktur = َلنَاbizim
َشَافِعِين,,= ِم ْنşefaatçilerimiz
,,

,,

= َو َلve yoktur صدِيق
َ =bir dostumuz
= َح ِميمsıcak
..

..

..

,,

,,

,,

,,

en olsak.

nanlardan
olsaydık!

=إِ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır ً= َْليَةbir ibret
َ َكان..= َو َماama yine olmazlar
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlardan

Kuşku yok
ki, bu olaydan alınacak dersler
vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

Şüphesiz bütün bunlarda
(insanlar için)
bir ders vardır, onların
çoğu (buna)
inanmasa
da.

= َو ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْالعَ ِزüstün olan
=لَ ُه َوO’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden

Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.
Nuh´un
soydaşları
peygamberlerini yalanladılar.

Ve şüphesiz
senin Rabbin
çok acıyıp
esirgeyen O
yüceler yücesidir.

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti =لَ ُه ْمonlara
=أ َ ُخو ُه ْمkardeşleri =نُوحNuh
َتَتَّقُون,,=أ َ َلkorunmaz mısınız?

Hani kardeşleri Nuh,
onlara dedi
ki, Siz hiç
Allah´tan
korkmaz
mısınız?

Kardeşleri
Nuh onlara:
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duymaz mısınız?
dedi,

= ِإنِيmuhakkak ben =لَ ُك ْمsizin için
سول
ُ = َرbir elçiyim =أ َ ِمينgüvenilir

Ben size
gönderilmiş,
güvenilir bir
Allah elçisiyim.

=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin

Öyleyse Allah´tan korkunuz ve
çağrıma
uyunuz.

Bakın, ben
(O'nun tarafından) size
(gönderilmiş)
güvenilir bir
elçiyim:
öyleyse artık
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyın
ve benim
izimden yürüyün!
Hem bunun
için sizden
(dünyevi) bir
karşılık da
gözlemiyorum; hak ettiğim karşılığı
(vermek)
alemlerin
Rabbinden
başkasına
düşmez.

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

ْ َ= َكذَّبyalanladı =قَ ْو ُمkavmi
ت
=نُوحNuh
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçileri
..

..

,,

,,

26.
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..

..

..

..

26.
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,,

,,

26.
109

Hani biz,
sizi alemlerin
Rabbı ile
bir tutmuştuk.

,,

..

26.
106

çünkü, siz(in
gibi yaratılmış varlıklar)ı alemlerin Rabbiyle
bir tutuyorduk;
Bizi ağır
yine de (sizi
suçlular
tanrılaştırayoldan çı- rak) yoldan
karmışlar- çıkmamıza
dır.
günah (önderlerimiz)
sebep oldu!
Şimdi bizim Ama şimdi
bir şefaat- ne bir arka
çimiz yok. çıkanımız
var,

keşki, bir N'olurdu, (o
=فَلَ ْوah keşke لَنَا,,=أ َ َّنbizim için olsa Ah
daha dün- hayata) bir
ً = َك َّرةbir (dönüş) daha َ=فَنَ ُكونve olsak yaya döne- kere daha
bilsek de
dönebilseymü´minlerd dik de inaَ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنinananlardan
,,

,,

26.
105

Orada
birbirleriyle çekişerek derler
ki:
Andolsun
Allah´a ki;
biz, apaçık sapıklıkta idik.

Ve bizi
suçlulardan başka da
saptıran
olmamıştı.
Şimdi bize şefaat
eden
kimse
yoktur.
Cana yakın ne de can- Ve sıcak
bir dostu- dan bir dos- bir dosmuz da yok. tumuz.
tumuz da
yoktur.

..

26.
104

O Gün orada
onlar, birbirlerini suçlayarak derler
ki:
Allah şahittir
ki, biz apaçık
bir sapıklık
içindeydik,

,,

,,

bu çağأَسْأَلُ ُك ْم..= َو َماve ben sizden istemiyorum Ben
rı hizmetime
sizعلَ ْي ِه
َ =buna karşı أ َ ْجر..= ِم ْنbir ücret karşılık
den herbir
ي
َ أ َ ْج ِر..=إِ ْنbenim ücretim =إِ َّلyalnız hangi
ücret isteعلَ ٰى
miyorum,
ِ = َرRabbine
َ =aittir ب
benim çaَ= ْال َعالَ ِمينalemlerin
bamın kar..

..

..

..

..

..

..

26.
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=فَاتَّقُواöyle ise korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin
,,

,,

,,

,,

26.
111

,,

,,

=قَالُواdediler ki
=أَنُؤْ ِم ُنbiz sana inanır mıyız?
=لَ َكsana = َوات َّ َب َع َكuymuşken
َ= ْاْل َ ْرذَلُونbayağı kimseler
..

..

şılığını verecek olan
alemlerin
Rabb´idir.
O halde Allah´tan korkunuz ve
çağrıma
uyunuz.

Soydaşları,
«peşinden
gelenler
aramızdaki
ayak takımı
iken hiç biz
sana inanır
mıyız» dediler.

..

..

..

..

26.
112

İblis´in
askerleri
de topluca.

ضلَّنَا
َ َ أ..= َو َماbizi saptıramazlar
= ِإ َّلbakası َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlulardan

26.
99

26.
103

Oraya;
onlar ve
azgınlar
atılırlar.

Çünkü sizleri alemlerin Rabb´ine
denk tutmuştuk.

,,

26.
102

Pek tabii onlar da, azgınlık içinde yitip
gidenler de,
hepsi üst üste cehenneme tıkılacaklar;
ve İblis'in bütün avenesi..!

= ِإ ْذçünkü س ِوي ُك ْم
َ ُ=نsizi eşit tutuyorduk
ب
ِ = ِب َرRabbine َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

26.
98

26.
101

İbn Kesir

dedi ki;
=قَا َلdedi ki  ِع ْل ِمي,,= َو َماben bilmem Nuh
«Onların
yapَ َي ْع َملُون,, َكانُوا,,= ِب َماonların yaptıklarını neler
tıklarını ben

,,

,,

,,

,,

bilemem.»

Keşki bizim için
geri dönüş olsa
da,
mü´minler
den olsak.
Muhakkak ki
bunda bir
ayet vardır. Ama
onların
çoğu
mü´minler
olmadı.

Muhakkak ki
Rabbın,
elbette o;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
Nuh toplumu Nuh´un
(da) peykavmi de
gamberlerini peygamyalanladı.
berleri yalanladı.

Öyleyse artık
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyın
ve benim
izimden yürüyün!
(Toplumun)
en aşağı tabakasından
insanların
senin ardına
düştüğünü
göre göre tutup sana mı
inanacağız?
dediler.
(Nuh:) Ben
onların (bana
gelmeden
önce) neler
yaptıklarını

Hani onlara kardeşleri
Nuh demişti ki:
Siz sakınmaz
mısınız?
Muhakkak ki
ben, size
emin bir
peygamberim.
Artık Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.
Buna
karşı sizden bir
ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak
alemlerin
Rabbına
aittir.
O halde
Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.
Sana mı
inanacağız? Halbuki sana
uyanlar
en rezil
kimselerdir, dediler.
Dedi ki:
Onların
yapmakta
oldukları
şeyler
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bilmem dedi. hakkında
bir bilgim
yoktur.

سابُ ُه ْم
َ  ِح..= ِإ ْنonların hesabı
= ِإ َّلancak علَ ٰى
َ =aittir
= َربِيRabbime =لَ ْوeğer
َ=ت َ ْشعُ ُرونdüşünürseniz

26.
113

..

26.
114

,,

26.
115

..

..

َ ِب
أَنَا,,= َو َماben değilim ار ِد
ِ ط
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananları
,,

Onların hesabını görmek, sadece
Rabb´ime
düşer. Keşke bu gerçeğin bilincinde olsanız.
Mü´minleri
=kovacak
yanımdan
kovmak bana yakışmaz.

أَنَا..= ِإ ْنben = ِإ َّلsadece
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُم ِبينapaçık

Ben sadece
açık sözlü
bir uyarıcıyım.

..

26.
116

=قَالُواdediler =لَ ِئ ْنeğer
ت َ ْنت َ ِه,,=لَ ْمvazgeçmezsen
نُو ُح,,=يَاey Nuh
=لَت َ ُكون ََّنmutlaka olacaksın
َومين
ِ  ْال َم ْر ُج,, َ= ِمنtaşlananlardan
,,

Soydaşları;
«Ey Nuh,
eğer bu dediklerinden
vazgeçmezsen taşa tutulup
öldürülenlerden olacaksın» dediler.
Bunun üze=(Nuh) dedi
=Rabbim
rine Nuh
dedi ki: «Ya
=şüphesiz
=kavmim
Rabbi, soydaşlarım
=beni yalanladı
beni yalanladılar.
Onlar ile
=aç
=benimle
aramdaki
meseleyi
=onların arasını
sen kesin
çözüme
=(kesin hükümle) açarak
bağla; beni
=beni kurtar
ve yanımdaki
,,
=ve benimle beraber bulunan mü´minleri
kurtar.»
,,
=müminleri
,,

,,

26.
117

26.
118

قَا َل
ِإ َّن
ُون
ِ َكذَّب
..

ب
ِ َر
قَ ْو ِمي

..

..

بَ ْينِي فَا ْفت َ ْح
َو َب ْي َن ُه ْم
فَتْ ًحا
َون َِج ِني
ي
َ َو َم ْن َم ِع
َِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

26.
119

,,

,,

ُ=فَأ َ ْن َج ْينَاهbiz de onu kurtardık
= َو َم ْنve bulunanları
ُ= َم َعهonunla beraber =فِيiçinde
= ْالفُ ْل ِكgemi ون
ِ = ْال َم ْش ُحdolu

Şüphesiz bu
(kıssada insanlar için)
bir ders vardır, onların
çoğu (buna)
inanmasa
da.

= َو ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْالعَ ِزüstün olan
=لَ ُه َوişte O’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden

Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.
Adoğulları
da peygamberlerini yalanladılar.

Ve şüphesiz
senin Rabbin
çok acıyıp
esirgeyen O
yüceler yücesidir!

..

..

..

,,

,,

,,

,,

ْ = َكذَّ َبyalanladı عاد
ت
َ =Ad (kavmi) de
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçileri

..

..

..

..

=إِ ْذhani =قَا َلdemişti =لَ ُه ْمonlara
=أ َ ُخو ُه ْمkardeşleri = ُهودHud
َتَتَّقُون,,=أ َ َلkorunmaz mısınız?

Hani kardeşleri Hud,
onlara dedi
ki, «Siz hiç
Allah´tan
korkmaz
mısınız?»

= ِإ ِنيben = َل ُك ْمsizin için
سول
ُ = َرbir elçiyim =أ َ ِمينgüvenilir

Ben size
gönderilmiş,
güvenilir bir
Allah elçisiyim.

=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin

Öyleyse Allah´tan korkunuz da,
çağrıma
uyunuz.

أَسْأَلُ ُك ْم..= َو َماben sizden istemiyorum
علَ ْي ِه
َ =buna karşı أ َ ْجر..= ِم ْنbir ücret
ي
َ أ َ ْج ِر..= ِإ ْنbenim ücretim =إِ َّلancak
علَ ٰى
ِ = َرRabbine
َ =aittir ب
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Ben bu çağrı hizmetime
karşılık sizden herhangi bir
ücret istemiyorum,
benim çabamın karşılığını verecek olan
alemlerin
Rabb´idir.
Sizler her
yüksek tepeye gösteriş amaçlı
bir anıt dikerek boş

,,

,,

..

..

..

26.
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,,

,,

26.
127

,,

..

..

,,

..

..

..

..

26.
128

bunun için,
benimle onlar arasındaki gerçeği
bütün açıklığıyla ortaya
koy; beni ve
benimle beraber olan
müminleri
kurtar!

Kuşku yok
ki, bu olaydan alınacak dersler
vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

..

..

26.
125

O da dedi
ki: Rabbım, doğrusu
kavmim
beni yalanladı.
Artık benimle onların arasında
Sen, bir
hüküm
ver. Beni
ve beraberimdeki
mü´minler
i kurtar.

= ِإ َّنmuhakkak ki
=فِي ٰذَ ِل َك ٰذَ ِل َكbunda vardır ً= َْليَةbir ibret
َ َكان..= َو َماama yine değildir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlardan

,,

..

26.
124

(Bunun üzerine Nuh:) Ey
Rabbim! dedi, İşte kavmim beni yalanladı;

Ben, ancak apaçık bir
uyarıcıyım.
Ey Nuh,
eğer son
vermezsen, sen
muhakkak taşlananlardan olursun, dediler

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْغ َر ْقنَاboğduk
ُ= َب ْعدbunun ardından
َ= ْالبَاقِينgeride kalanları

..

,,

26.
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Ve ben,
inananları
kovacak
değilim.

Bunun
üzerine
Biz de,
onu ve
beraberindekileri, dolu bir
gemi
içinde
kurtardık.
Bunun ar- Sonra da,
Sonra gekasından geride kalan- ride kadışarda ka- ları sulara
lanları
lanları suda gömüverdik. suda
boğduk.
boğduk.

..

,,

26.
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Bunun içindir
ki, inandığını
söyleyenleri
yanımdan
kovacak değilim;
ben sadece
(gerçekleri)
apaçık dile
getiren bir
uyarıcıyım.
(İnanmayanlar:) Ey Nuh!
dediler, Eğer
(bu iddialarına) son vermezsen,
mutlaka taşlanacaksın!

Ve bunun
üzerine Biz
de, onu ve
onunla beraber olanları
dopdolu bir
gemi içinde
kurtardık.

..

..

26.
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Onların
hesabı
ancak
Rabbıma
aittir.
Keşki düşünseniz.

Bunun üzerine Nuh´u
ve yanındakileri dolu
bir gemiye
bindirerek
kurtardık.

..

..

26.
120

Eğer iyi düşünecek
olursanız,
onları yargılamak ancak
Rabbime düşer!

َ=أَت َ ْبنُونsiz yapıyor = ِب ُك ِلher
= ِريعtepeye (yol üzerine)
ً=آيَةbir işaret (saraylar)
,,

,,

,,

,,

,,

,,

Muhakkak ki
bunda, bir
ayet vardır. Ama
onların
çoğu
mü´minler
olmadı.

Ve muhakkak ki
Rabbın,
elbette o;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
(Ve) Ad top- Ad da
lumu (da)
peygamgönderilen berleri yaelçilerden
lanladı.
(birini) yalanladı.
Hani, kardeş- Hani onleri Hud onla- lara karra: Artık, Al- deşleri
lah'a karşı
Hud desorumluluk mişti ki:
bilinci taşı- Siz, samayacak mı- kınmaz
sınız? demiş- mısınız?
ti.
Bakın, ben Muhaksize (Allah'ın kak ki
gönderdiği) ben, size
güvenilir bir emin bir
elçiyim;
peygamberim.
öyleyse, artık Artık AlAllah'a karşı lah´tan
sorumluluk korkun da
bilinci taşıyın bana itaat
ve bana itaat edin.
edin!
Hem, ben
Buna
sizden bunun karşı siziçin (dünyevi) den bir
bir karşılık da ücret isbeklemiyo- temiyorum; benim rum. Behak ettiğim nim ücrekarşılığı
tim ancak
vermek
alemlerin
alemlerin
Rabbına
Rabbinden aittir.
başkasına
düşmez.
Her tepede Siz, her
cehalet eseri, yüksek
(putperestçe) yere koca
anıtlar, tapı- bir bina
naklar mı
kurup boş
yükseltecek- şeylerle
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َ=ت َ ْعبَثُونeğleniyor musunuz?

işlerle mi
siniz
oyalanıyorsunuz.?

mi uğraşırsınız?

َ= َوتَت َّ ِخذُونve ediniyorsunuz
صا ِن َع
َ = َمköşkler (ve müstahkem kaleler)
=لَعَلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْخلُد ُونebedi yaşarsınız diye

Hiç ölmemek ümidi
ile sağlam
köşkler mi
yapıyorsunuz?

Temelli
kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı
edinirsiniz?
Ve yakaladığınız
zaman da
zorbaca
mı yakalarsınız?

,,

26.
129

..

..

..

..

..

..

26.
130

..

َ َ=بyakaladığınız Birini yaka= َو ِإذَاzaman da ط ْشت ُ ْم
layınca zorbaca yakaَ = َبyakalıyorsunuz
ط ْشت ُ ْم
lıyorsunuz.
ب
ج
=zorbalar
gibi
ََّارين
ِ َ
,,

,,

,,

26.
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=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin

Allah´tan
korkunuz da
çağrıma
uyunuz.

= َواتَّقُواkorkun
أ َ َمدَّ ُك ْم,,=الَّذِيsize bol bol veren(Allah)da

Size bildiğiniz nimetleri
bağışlayan
Allah´tan
korkunuz.

..

..

26.
132

İbn Kesir

,,

..

..

”

,,

,,

,,

n

َت َ ْعلَ ُمون,,=بِ َماbildiğiniz şeyleri (nimetleri)
,,

,,

Ve sonsuza
kadar yaşayacağınız kuruntusuyla,
sapasağlam
malikaneler
mi edineceksiniz?
Ve (başkalarının hukukuna) el
uzattığınız
zaman, hiçbir
sınır tanımadan, hep
böyle zorbalık mı yapacaksınız?
Öyleyse, Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyın
ve bana itaat
edin,
düşünebileceğiniz bütün
(iyilikleri) size
sağlayan (Allah'tan) yana
duyarlı olun;

O halde
Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.
Bildiğiniz
şeylerle
sizi destekleyenden sakının.

”

=أ َ َمدَّ ُك ْمO size verdi =بِأ َ ْنعَامdavarlar
َ= َو َبنِينoğullar

26.
133

..

26.
134

,,

26.
135

..

26.
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O, desteklemiştir sizi,
hayvanlar
ve oğullarla;
Bahçeler ve size bahçeler Bahçeler
=bahçeler
=çeşmeler
pınarlar ar- ve pınarlar ve çeşmağan etti. veren (Almelerle.
lah'tan yana)...
Sizin hesa- Doğrusu,
Doğrusu
=doğrusu ben
=korkuyorum
bınıza
ben sizin için hakkınız´büyük
o büyük ve da büyük
=size
gün´ün
zorlu günün bir günün
azabından azabından azabın=azabı(nın çarpması)ndan
endişe ede- korkuyorum! dan korrim.
kuyorum.
=bir günün
=büyük
..

..

َو َجنَّات

ِإنِي
علَ ْي ُك ْم
َ
اب
َ َ عذ
َ
َي ْوم

O size da- size sürüler
var sürüleri ve çocuklar
ile evlatlar veren,
bağışladı.

عيُون
ُ َو

َاف
ُ أَخ

..

..

ع ِظيم
َ

..

Adoğulları
=قَالُواdediler ki س َواء
َ =aynıdır
dediler ki,
öğüt
ْ
َ
علَ ْينَا
َ عظ
َ =bizce ت
َ =أ َوöğüt versen de «İster
ver, ister
öğüt verenت َ ُك ْن,,لَ ْم,,=أ َ ْمolmasan da
lerden olma, bizim
َ ْال َوا ِع ِظين,, َ= ِمنöğüt verenlerden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

için birdir.»

26.
137

26.
138

uygula ٰ َهذَا..=إِ ْنbu (davranışımız) =إِ َّلsadece Bu
malarımız,
= ُخلُ ُقahlakıdır َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin eski atala..

..

rımızdan bize gelen
geleneklerden başka
birşey değildir.
Bizim azaba
çarpılmamız
sözkonusu
değildir.

ن َْح ُن,,= َو َماbiz değiliz
َ=بِ ُم َعذَّ ِبينazaba uğratılacak

,,

,,

,,

26.
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ُ=فَ َكذَّبُوهonu yalanladılar
=فَأ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْمbiz de onları helak ettik
=إِ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır ً= َْليَةbir ibret
َ َكان..= َو َماama yine değildir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlardan
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

26.
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..

= َو ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْال َع ِزüstün olan
=لَ ُه َوişte O’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden
,,

,,

,,

,,

26.
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ْ = َكذَّ َبyalanladı
ت
ُ=ث َ ُمودSemud (kavmi) de
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçileri
..

..

..

..
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=إِ ْذhani =قَا َلdemişti ki =لَ ُه ْمonlara
=أ َ ُخو ُه ْمkardeşleri صا ِلح
َ =Salih
َتَتَّقُون,,=أ َ َلkorunmaz mısınız?

Hani kardeşleri Salih
onlara dedi
ki, siz hiç
Allah´tan
korkmaz
mısınız?

= ِإ ِنيben = َل ُك ْمsizin için
سول
ُ = َرbir elçiyim =أ َ ِمينgüvenilir

Ben size
gönderilmiş
güvenilir bir
Allah elçisiyim.

=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin

Öyleyse Allah´tan korkunuz da
çağrıma
uyunuz.

أَسْأَلُ ُك ْم..= َو َماben sizden istemiyorum
علَ ْي ِه
َ =buna karşı أ َ ْجر..= ِم ْنbir ücret
ي
َ أ َ ْج ِر..= ِإ ْنbenim ücretim =إِ َّلyalnız
علَ ٰى
ِ = َرRabbine
َ =aittir ب

Ben bu çağrı hizmetime
karşılık sizden herhangi bir
ücret istemiyorum;

,,

,,

,,
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Böylece
peygamberlerini yalanladılar. Biz
de onları
yokettik.
Kuşku yok
ki, bu olaydan alınacak dersler
vardır. Onların çoğu
inanmamış
kimselerdir.
Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.
Semudoğulları da peygamberlerini yalanladılar.

..

,,

..

..

,,

..
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(Ama bütün
bu uyarılara
karşı onlar:)
Bize öğüt veriyor olsan
da, olmasan
da, bizim için
fark etmez!
dediler.
Bu (benimsediğimiz tutum) atalarımızın tutumundan
başka bir şey
değil ki..!

Dediler ki:
Öğüt versen de,
yahut
öğüt verenlerden
olmasan
da bizim
için eşittir.
Bu, öncekilerin
adetinden
başka bir
şey değildir.

Hem, (bu
yüzden)
azaba uğrayacak da değiliz!
İşte o'nu böyle yalanladılar; ve bunun
üzerine Biz
de onları yok
ettik. Bu
(kıssada da
insanlar için)
mutlaka, bir
ders vardır,
onlardan çoğu (buna)
inanmasa
da...
Ve şüphesiz
senin Rabbin
çok acıyıp
esirgeyen O
yüceler yücesidir!

Hem biz,
azaba uğratılacak
da değiliz.
Böylece
onu yalanladılar.
Ve Biz,
onları yok
ettik. Muhakkak ki
bunda bir
ayet vardır. Ama
onların
çoğu
mü´minler
olmadı.
Ve muhakkak ki
Rabbın,
elbette o;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
(Ve) Semud Semud
toplumu (da) da peygönderilen gamberelçilerden
leri yalan(birini) yalan- ladı.
ladı.
Hani, onlara
(da) kardeşleri Salih, Artık Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşımayacak
mısınız?
demişti.
Bakın ben
(O'nun tarafından) size
gönderilen
güvenilir bir
elçiyim;
öyleyse, artık
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyın
ve bana itaat
edin!
Üstelik, ben
sizden herhangi bir
karşılık da istiyor değilim;
benim hak
ettiğim karşı-

Hani onlara kardeşleri
Salih demişti ki:
Siz, sakınmaz
mısınız?
Muhakkak ki
ben, size
emin bir
peygamberim.
Artık Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.
Buna
karşı sizden bir
ücret istemiyorum. Benim ücre-
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َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

26.
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26.
147

benim çabalarımın
karşılığını
verecek
olan, alemlerin
Rabb´idir.
Siz bu dün=bırakılacağınızı mı sanıyorsu
yada hep
güven içinnuz?
=içinde
,, =burada
de yaşatılacağınızı mı
=güven
sanıyorsunuz?

َأَتُتْ َر ُكون
ِفي
َِآمنِين

Burada
emniyet
içinde bırakılır mısınız?

= َو ُز ُروعve ekinler arasında
= َون َْخلve hurmalıklarda
َ =tomurcuklu َضيم
ط ْلعُ َها
ِ =هyumuşak

Ekinler ve
olgun tomurcuklar
hurmalar
arasında

bu ekinler,
bu zarif görünüşlü ince
sürgünlü
hurmalıklar
arasında...

Ekinler,
salkımları
sarkmış
hurmalıklar arasında.

َ= َوتَ ْن ِحتُونyontuyorsunuz
 ْال ِجبَا ِل.. َ= ِمنdağlardan =بُيُوتًاevler
َارهِين
ِ َ=فustalıkla

Dağları maharetle
oyup alımlı
köşkler yapıyorsunuz?

Ve dağlarda
hep böyle
ustalıkla evler yontabileceğinizi (mi
sanıyorsunuz)?
Allah´tan
Öyleyse, arkorkunuz da tık Allah'tan
çağrıma
yana bilinç
uyunuz.
ve duyarlık
gösterin ve
bana itaat
edin;
Aranızdaki ölçüyü aşanazıtmışların ların sözüne
emirlerine uymayın;
uymayınız.

Dağlarda
ustalıkla
evler oyar
mısınız?

,,

,,

َما هَا ُهنَا

 َجنَّات..=فِيbahçelerde
عيُون
ُ = َوve çeşme başlarında
..

,,

..

,,

,,

,,
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=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin
,,

,,

,,

ت ُ ِطيعُوا..= َو َلuymayın =أ َ ْم َرemrine
َ= ْال ُمس ِْرفِينaşırıların

26.
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..

26.
152

,,

yerَيُ ْف ِسد ُون,, َ=الَّذِينbozgunculuk yapanları Onlar
yüzünde
kargaşa çın ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
karırlar,
َ
َص ِل ُحون
ْ ُي,,= َولıslah etmeyenlerin hiçbir bozukluğu dü,,

,,

zeltmezler.
26.
153

=قَالُواdediler = ِإنَّ َماdoğrusu
ت
َ =أ َ ْنsen
َس َّح ِرين
َ  ْال ُم.. َ= ِمنiyice büyülenmişlerde
..

..

nsin
26.
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=قَا َلdedi ki = ٰ َه ِذ ِهişte bu
=نَاقَةdişi devedir =لَ َهاonun var
= ِش ْربsu içme hakkı
= َولَ ُك ْمve sizin var
ب
ُ = ِش ْرsu içme hakkı = َي ْومbir gün
= َم ْعلُومbelli

İstediğiniz
mucize işte
şu dişi devedir. Su
içme sırası
bir gün
onun ve
belli bir
günde sizindir.

(Salih:) (İşte)
şu dişi deve;
su içme hakkı (belirli bir
gün) onun,
belirli günlerde de sizindir;

سوهَا
ُّ تَ َم,,= َو َلsakın ona dokundurmayı
n سوء
ُ ِ=بbir kötülük
=فَيَأ ْ ُخذَ ُك ْمsonra sizi yakalar
اب
ُ َ عذ
َ =azabı = َي ْومbir günün
ع ِظيم
َ =büyük

Ona bir kötülük dokundurmayınız. Yoksa
Büyük
Gün´ün
azabına
çarpılırsınız.´

öyleyse, sakın ona bir
kötülük yapmayın, yoksa
büyük, çetin
bir günün
azabı gelip
sizi bulur!
dedi.

=فَ َعقَ ُروهَاnihayet onu kestiler
ص َب ُحوا
ْ َ =فَأama oldular
َ=نَاد ِِمينpişman

Buna rağmen devenin ayaklarını keserek
onu cansız
yere devirdiler. Fakat
hemen pişman oldular.

=فَأ َ َخذَ ُه ُمve onları yakaladı
اب
ُ َ= ْالعَذazab =إِ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır ً= َْليَةbir ibret
َ َكان,,= َو َماama yine değildir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlardan

Arkasından
azab, yakalarına yapıştı. Kuşku
yok ki, bu
olaydan alınacak dersler vardır.
Onların çoğunluğu
inanmamış
kimselerdi.

= َوإِ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْال َع ِزüstün olan
=لَ ُه َوişte O’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden

Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.
Lut´un soydaşları da
peygamberlerini yalanladılar.
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ْ َ= َكذَّبyalanladı =قَ ْو ُمkavmi de
ت
=لُوطLût
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçileri
,,

,,

,,

Müsriflerin emrine
itaat etmeyin.

Hem sen,
bizim gibi
insandan
başka bir
şey değilsin. Şayet
sadıklardan isen
o zaman
bir ayet
getir.
Dedi ki:
İşte şu
devedir.
Su içme
hakkı; belirli bir
gün onun
ve belirli
bir gün
sizindir.

Bizim gibi
ölümlü bir insandan başka bir şey
değilsin!
Eğer doğru
sözlü biriysen, bize bir
alamet getir
(de görelim)!

,,

O halde
Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.

Onlar ki
yeryüzünde
bozgunculuk yaparlar da
ıslah etmezler.
Dediler ki:
Şüphesiz
sen, ancak büyülenmişlerdensin.

Sen sadece
bizler gibi
bir insansın.
Eğer doğru
söylüyorsan
bize bir mucize göster.

,,

,,
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Semudoğulları dediler
ki; «Sen
büyüye çarpılmış birisin.»

Bahçelerde,
çeşmelerde.

o ölçüyü
aşanlar ki,
yeryüzünde
düzen ve
uyum sağlayacaklarına
bozgunculuk
yaparlar!
(Salih'in
kavmi:) Sen
mutlaka büyülenmiş birisin! dediler.

= َماdeğilsin ت
َ =أ َ ْنsen de =إِ َّلbaşka
=بَشَرbir insandan = ِمثْلُنَاbizim gibi
ت
ِ ْ =فَأbize getir = ِبآ َيةbir mucize
= ِإ ْنeğer ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال,, َ= ِمنdoğrulardansan
,,

,,
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tim, ancak alemlerin
Rabbına
aittir.

Bu bulunduğunuz hal
üzere hep
böyle güvenlik içinde bırakılacağınızı
mı sanıyorsunuz?
Bahçeler ve Bu bahçeler
pınarlar
içre ve bu
arasında
pınar başlarında;

,,

..
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lığı vermek
alemlerin
Rabbinden
başkasına
düşmez.

İbn Kesir

Sakın
ona bir
kötülük
yapmayın. Yoksa sizi
büyük bir
günün
azabı yakalayıverir.
Bütün bu
Onlar ise
uyarılara
onu kestirağmen onlar ler de
yine de o de- pişman
veyi hoyratça oldular.
boğazladılar;
ama bunu
yaptıklarına
(çok geçmeden) pişman
oldular;
çünkü (Sa- Bunun
lih'in önce- üzerine
den haber
azab onverdiği) azap ları yakaonları kıskıv- ladı. Murak yakaladı. hakkak ki
Şüphesiz bu bunda bir
(kıssada da ayet varinsanlar için) dır. Ama
bir ders var- onların
dır; onlardan çoğu
çoğu (buna) mü´minler
inanmasalar olmadı.
da...
Ve şüphesiz Muhaksenin Rabbin kak ki
çok acıyıp
Rabbın,
esirgeyen O elbette O;
yüceler yü- Aziz´dir,
cesidir!
Rahim´dir.
(Ve) Lut top- Lut kavmi
lumu (da)
de peygönderilen gamberelçilerden
leri yalan(birini) yalan- ladı.
ladı;

Kelime Meali
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= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti =لَ ُه ْمonlara
=أ َ ُخو ُه ْمkardeşleri =لُوطLût
َتَتَّقُون..=أ َ َلkorunmaz mısınız?

Hani kardeşleri Lut,
onlara dedi
ki; «Siz hiç
Allah´tan
korkmaz
mısınız?

= ِإنِيben =لَ ُك ْمsizin için
سول
ُ = َرbir elçiyim =أ َ ِمينgüvenilir

Gerçekten
ben, size
gönderilen
güvenilir bir
peygamberim.
Öyleyse Allah´tan korkunuz da
çağrıma
uyunuz.

..

..
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=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin
..

..
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..
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أَسْأَلُ ُك ْم,,= َو َماben sizden istemiyorum
علَ ْي ِه
َ =buna karşı أ َ ْجر,,= ِم ْنbir ücret
ي
َ أ َ ْج ِر,,= ِإ ْنbenim ücretim =إِ َّلyalnız
علَ ٰى
ِ = َرRabbine
َ =aittir ب
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َ=أَتَأْتُون-mi gidiyorsunuz?
َ=الذُّ ْك َرانerkeklere
َ ْال َعالَ ِمين.. َ= ِمنalemlerin içinde
..

..

26.
166

َ= َوتَذَ ُرونve bırakıyor musunuz?
َ َخلَق,,= َماyarattığı =لَ ُك ْمsizin için
= َربُّ ُك ْمRabbinizin
اج ُك ْم
ِ أ َ ْز َو,,= ِم ْنeşlerinizi = َب ْلbilakis
=أ َ ْنت ُ ْمsiz =قَ ْومbir kavimsiniz
َعاد ُون
َ =sınırı aşan
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=قَالُواdediler =لَئِ ْنandolsun eğer
ت َ ْنت َ ِه..=لَ ْمvazgeçmezsen
ُ لُو..= َياey Lût
ط
=لَت َ ُكون ََّنmutlaka olacaksın
َ ْال ُم ْخ َر ِجين.. َ= ِمنsürülenlerden
..

..

..

..
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(=قَا َلLût) dedi ki =إِنِيben
= ِل َع َم ِل ُك ْمsizin bu işinize
َ ْالقَالِين,, َ= ِمنkızanlardanım
,,

,,

,,

,,
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Ey Lut! dediler, Eğer (bu
sözlerinden)
vazgeçmezsen (bu şehirden) mutlaka kovulacaksın!

Dediler ki:
Ey Lut,
buna son
vermezsen sen,
elbette
çıkarılanlardan
olursun.

(Lut:) İyi bilin
ki, ben bu sizin yaptıklarınızı sonuna
kadar kınayanlardan biri olarak kalacağım! dedi.
(Ve sonra
şöyle dua etti:) Ey Rabbim, beni ve
ailemi bunların yapageldikleri (kötülüklerden)
kurtar!
Bunun üzerine Biz de
o'nu ve ailesini kurtardık;

Dedi ki:
Doğrusu
ben, sizin
işlediğinize kızanlardanım.

Ve Rabbınızın
sizin için
yarattığı
eşleri bırakıyor
musunuz? Hayır, siz
azmış bir
kavimsiniz.

ً ع ُج
= ِإ َّلyalnız hariç وزا
َ =bir koca karı
َ ْالغَابِ ِرين..=فِيgeride kalanlar arasında

Ailesinden
sadece yaşlı bir kadın,
sapıklar
arasında
kaldı.
Sonra geride kalanları
yokettik.

yalnızca geride kalmayı
seçen bir kocakarı bunun
dışında kaldı;

Onların
başlarına
müthiş bir
yağmur
yağdırdık.
Uyarıcıları
umursamayanların
başlarına
yağan yağmur ne fenadır.
Kuşku yok
ki, bu olaydan alınacak dersler
vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdir.

üzerlerine
(helak edici)
yağmurlar
yağdırdık;
uyarıl(dıkları
halde uslanmay)anların
maruz kaldığı yağmur,
gerçekten,
ne korkunçtur!
Bu (kıssada
da insanlar
için) bir ders
vardır; onlardan çoğu
(buna) inanmasalar da...

Üzerlerine de bir
yağmur
yağdırdık.
Uyarılanların
yağmuru
ne kötüdür.

Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.
Eyke halkı
da peygamberlerini yalanladılar.

Şüphesiz
senin Rabbin
çok acıyıp
esirgeyen O
yüceler yücesidir!

Muhakkak ki
Rabbın,
elbette O;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
Eyke halkı da
peygamberleri yalanladı.

..

,,

,,

..

..
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=ث ُ َّمsonra =دَ َّم ْرنَاyıktık helak ettik
َ= ْاْلخ َِرينötekilerini

26.
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َ = َوأ َ ْمve yağdırdık
ط ْرنَا
َ = َمbir yağmur
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine ط ًرا
َ = َمyağmuru
سا َء
َ َ=فçok kötü oldu ط ُر
َ= ْال ُم ْنذَ ِرينuyarılanların
..

..

..

..

= ِإ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır ً= َْليَةbir ibret
َ َكان,,= َو َماama yine değildir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlardan
,,

,,

,,

,,

,,
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= َو ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْالعَ ِزüstün olan
=لَ ُه َوişte O’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden
..

..

..

..
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İnsanlar
arasında
erkeklere
mi yaklaşıyorsunuz?

Biz de Lut´u
ve ailesini
kurtardık.

,,

..
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İnsanların
içinden
(tab'an ve
hukuken
meşru olan
cinsi bırakıp
da) erkeklere
mi yaklaşıyorsunuz?
Hem de,
Rabbinizin
sizin için yarattığı eşlerinizden uzaklaşarak?
Yoo, siz her
türlü ölçüyü
aşan azgın
bir toplumsunuz!

Buna
karşı sizden bir
ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin
Rabbına
aittir.

ُ=فَنَ َّج ْينَاهbiz de onu kurtardık
ُ= َوأ َ ْهلَهve ailesini َ=أ َ ْج َمعِينtamamen
,,

,,
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Hani onlara kardeşleri
Lut demişti ki:
Siz, sakınmaz
mısınız?
Muhakkak ki
ben, size
emin bir
peygamberim.
Artık Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.

Ya Rabbi,
beni ve ailemi bunların sapık
davranışlarının yaygın
cezasından
kurtar.

..

..

26.
171

Buna karşılık
Rabb´inizin
sizin için eş
olarak yarattığı kadınları bırakıyorsunuz?
Sizler doğal
sınırları çiğneyen, sapık bir toplumsunuz.
Soydaşları
«Ey Lut,
eğer bu dediklerinden
vazgeçmezsen kesinlikle seni
buradan süreceğiz»
dediler.
Lut dedi ki;
Ben sizin bu
sapık davranışınızdan tiksinenlerdenim.

hani, kardeşleri Lut onlara: Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
duymaz mısınız? demişti,
Bakın, ben
(O'nun tarafından) size
gönderilen
güvenilir bir
elçiyim;
öyleyse, artık
Allah'tan yana bilinç ve
duyarlık gösterin ve bana
itaat edin!
Üstelik ben
sizden herhangi bir
karşılık da istiyor değilim;
benim hak
ettiğim karşılığı vermek
alemlerin
Rabbinden
başkasına
düşmez.

ب
ِ = َرRabbim =ن َِجنِيbeni kurtar
= َوأ َ ْه ِليve ailemi
َ َي ْع َملُون..= ِم َّماbunların yaptıklarından
..

..

26.
170

Ben bu çağrı hizmetime
karşılık sizden hiçbir
ücret istemiyorum,
benim çabalarımın
karşılığını
verecek
olan alemlerin
Rabb´idir.
Sizler erkekler ile
cinsel ilişki
kuruyorsunuz, öyle
mi?

İbn Kesir

ب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı da
َ َّ= َكذyalanladı اب
= ْاْل َ ْي َك ِةEyke
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçileri
,,

,,

,,

ve sonra
ötekileri kırıp
geçirdik;

(Ve) O ağaçlı
vadinin halkı
da kendilerine gönderilen elçiyi yalanladılar.

Rabbım,
beni ve
ailemi
bunların
yaptıklarından
kurtar.
Bunun
üzerine
onu ve ailesini topluca kurtardık.
Sadece
yaşlı bir
kadın geride kalanlardan
oldu.
Sonra diğerlerini
yerle bir
ettik.

Muhakkak ki
bunda bir
ayet vardır. Ama
onların
çoğu
mü´minler
olmadı.

Kelime Meali
26.
177

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki =لَ ُه ْمonlara
ُ =Şu’ayb
ش َعيْب
َتَتَّقُون..=أ َ َلkorunmaz mısınız?

Hani Şuayb,
onlara dedi
ki; «Siz hiç
Allah´tan
korkmaz
mısınız?»

= ِإنِيben =لَ ُك ْمsizin için
سول
ُ = َرbir elçiyim =أ َ ِمينgüvenilir

Ben size
gönderilmiş,
güvenilir bir
elçiyim.

=فَاتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin

Öyleyse Allah´tan korkunuz da
çağrıma
uyunuz.

أَسْأَلُ ُك ْم,,= َو َماben sizden istemiyorum
علَ ْي ِه
َ =buna karşı أ َ ْجر,,= ِم ْنbir ücret
ي
َ أ َ ْج ِر,,= ِإ ْنbenim ücretim =إِ َّلyalnız
علَ ٰى
ِ = َرRabbine
َ =aittir ب
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

Ben bu çağrı hizmetime
karşılık sizden hiçbir
ücret istemiyorum;
benim çabalarımın
karşılığını
verecek
olan, alemlerin
Rabb´idir.
Ölçme işlemlerinizde
dürüst olunuz, eksik
ölçenlerden
olmayınız.

..

..

..

26.
178

,,

,,

,,

26.
179

..

..

26.
180

..

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

26.
181

=أ َ ْوفُواtam yapın = ْال َك ْي َلölçüyü
ت َ ُكونُوا..= َو َلve olmayın
َ ْال ُم ْخ ِس ِرين.. َ= ِمنeksiltenlerden

Ölçüyü (her
zaman ve
herkese karşı) tam tutun;
(başkalarının
hakkını düzenbazca)
eksilten kimselerden olmayın;
Tartma iş- ve (tarttığınız
=tartın
=terazi ile
lemlerinde zaman)
doğru ve
şaşmaz bir
=doğru
duyarlı te- teraziyle tarrazi kullanı- tın,
nız.
Halkın mal- insanları hak
..
=kısmayın
larına düşük ettikleri şey=insanların
=haklarını değer biç- lerden yokmeyiniz,
sun bırakyeryüzünde mayın; ve
..
=karışıklık çıkarmayın
kargaşa çı- yeryüzünde
..
=yeryüzünde
karıp dirliği bozgunculuk
bozmayınız. yaparak ka=bozgunculuk yaparak
rışıklık çıkarmayın;

..

..

..

,,

26.
183

..

26.
184

َ ِب ْال ِق ْس
اس
ِ ط

َو ِزنُوا
ْال ُم ْست َ ِق ِيم

26.
182

سوا
ُ َو َل تَ ْب َخ
اس
َ َّالن
َو َل ت َ ْعث َ ْوا
ض
ِ ِفي ْاْل َ ْر
َُم ْف ِسدِين

,,

أ َ ْشيَا َء ُه ْم
..

..

= َواتَّقُواve korkun
 َخلَقَ ُك ْم,,=الَّذِيsizi yaratandan
َ= َو ْال ِجبِلَّةve nesilleri َ= ْاْل َ َّولِينönceki”
,,

”

sizi de, sizden önceki
nesilleri de
yaratan Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyın!
Eykeliler
(Halkı Şu=dediler ki
dediler ki; ayb'a şöyle)
«Sen büyü- dedi: Sen
..
=muhakkak sen
ye çarpılmış düpedüz büyülenmiş bi..
=iyice büyülenmişlerde birisin.»
risin;
,,

,,

,,

26.
185

قَالُوا
ت
َ ِإنَّ َما أ َ ْن
َس َّح ِرين
َ ِمنَ ْال ُم
..

nsin
26.
186

..

..

ت
َ أ َ ْن,,= َو َماsen değilsin
= ِإ َّلbaşka bir şey =بَشَرbir insandan
= ِمثْلُنَاbizim gibi
ُ َن,,= َوإِ ْنve biz seni sanıyoruz
ظنُّ َك
َ ْال َكا ِذبِين,, َ=لَ ِمنmutlaka yalancılardan

Buna
karşı sizden bir
ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak alemlerin
Rabbına
aittir.
Ölçüyü
tam yapın
da eksiltenlerden
olmayın.

Doğru ölçekle tartın.

İnsanların
eşyasını
azaltmayın ve
yeryüzünde
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
Sizi ve
daha önceki nesilleri yaratmış
olandan
korkun.
Dediler ki:
Sen, ancak büyülenmişlerdensin.

=قَا َلdedi = َر ِبيRabbim
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptığınızı

Şuayb
«Rabbim
neler yaptığınızı herkesten iyi
bilir.»

Dedi ki:
Rabbım;
yaptıklarınızı en
iyi bilendir.

ُ=فَ َكذَّبُوهonu yalanladılar
=فَأ َ َخذَ ُه ْمnihayet kendilerini yakaladı
اب
ُ َ عذ
َ =azabı =يَ ْو ِمgününün
ُّ =gölge ُ= ِإنَّهgerçekten o
الظلَّ ِة
َ= َكانidi اب
َ َ عذ
َ =azabı
=يَ ْومbir günün ع ِظيم
َ =büyük

Eykeliler,
Şuayb´i yalanladılar.
Bunun üzerine «Yakar
bulut günü»
nün azabı
yakalarına
yapıştı. O
gerçekten
müthiş bir
günün azabı idi.
Kuşku yok
ki, bu olaydan alınacak dersler
vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.

(Şuayb:) Bütün (bu) yaptıklarınızı en
iyi bilen
Rabbimdir
diye cevap
verdi.
Böylece onu
yalanlamış
oldular; ve
bu yüzden,
(kopkoyu)
gölgelerle
kaplı bir günün azabı
onları kıskıvrak yakaladı.

Bu (kıssada
da insanlar
için) bir ders
vardır; insanların çoğu
(buna) inanmasalar da...

Muhakkak ki
bunda bir
ayet vardır. Ama
onların
çoğu
mü´minler
olmadı.

Şüphesiz
senin Rabbin
çok acıyıp
esirgeyen O
yüceler yücesidir!

Muhakkak ki
Rabbın,
elbette O;
Aziz´dir,
Rahim´dir.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ْ =فَأ َ ْس ِقo halde düşür
ط
علَ ْينَا
َ =üzerimize سفًا
َ = ِكparçalar
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = ِإ ْنeğer
ِ س َم
ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال.. َ= ِمنdoğrulardan

26.
187

..

26.
188

,,

..

..

,,

..

,,

..

..

..

..

..

=إِ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır ً= َْليَةbir ibret
َ َكان,,= َو َماama yine değildir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ= ُمؤْ ِمنِينinananlardan
,,

,,

,,

,,

,,

26.
191

Muhakkak ki
ben, size
emin bir
peygamberim.
Artık Allah´tan
korkun da
bana itaat
edin.

Bizim gibi
bir insandan başka bir şey
değilsin.
Doğrusu
biz, seni
yalancılardan
sanıyoruz.
Eğer sadıklardan
isen bize,
gökten bir
parça indir.

,,

,,

= َوإِ َّنve şüphesiz = َرب ََّكRabbin
ُ = ْال َع ِزüstün olan
=لَ ُه َوişte O’dur يز
الر ِحي ُم
َّ =merhamet eden
..

..

..

..

..

Sen de sadece bizler
gibi bir insansın. Senin kesinlikle yalan
söylediğin
kanısındayız.

Hani onlara Şuayb demişti ki:
Siz, sakınmaz
mısınız?

olup olacağın, bizim gibi ölümlü bir
insansın;
doğrusunu
istersen, biz
senin düpedüz bir yalancı olduğunu düşünüyoruz!
Eğer doğru Eğer doğru
söylüyorsan sözlü biriybaşımıza sen, haydi,
gökten par- göğü parça
çalar yağ- parça başıdır.
mıza indir
(de görelim)!

,,

,,

26.
190

Sizi ve sizden önceki
kuşakları
yaratan Allah´tan korkunuz.

..

,,

26.
189

Hani, Şuayb
onlara: Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşımayacak mısınız? demişti,
Bakın, ben
size (O'nun
tarafından)
gönderilmiş
güvenilir bir
elçiyim;
öyleyse artık
Allah'tan yana bilinç ve
duyarlık gösterin ve bana
itaat edin!
Üstelik, ben
sizden bir
karşılık da
beklemiyorum; benim
hak ettiğim
karşılığı
vermek
alemlerin
Rabbinden
başkasına
düşmez.

İbn Kesir

Ve yine
kuşku yok
ki, senin
Rabb´in üstün iradeli
ve merhametlidir.

Onu da
yalanladılar ve onları bulutlu bir günün azabı
yakaladı.
Doğrusu
o, büyük
bir günün
azabı idi.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ُ= َو ِإنَّهmuhakkak ki o (Kur’an)
=لَت َ ْن ِزي ُلindirmesidir ب
ِ = َرRabbinin
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

Hiç kuşkusuz Kur´an,
Rabb´in tarafından indirilmiştir.

=نَزَ َلindirdi = ِب ِهonu
ُ  ْاْل َ ِم..الرو ُح
ين
ُّ =Ruhu’l-Emin

Onu «güvenilir ruh»
(Cebrail) indirdi.

قَ ْل ِب َك,,علَ ٰى
َ =senin kalbine
َ= ِلت َ ُكونolman için
َ ْال ُم ْنذ ِِرين,, َ= ِمنuyarıcılardan

Senin kalbine; uyarıcılardan biri
olasın diye.

سان
َ =Arapça
َ =بِ ِلbir dille ع َر ِبي
= ُم ِبينapaçık

Açık, yalın
bir arapça
ile

ُ= َو ِإنَّهşüphesiz o =لَ ِفيvardır
= ُزب ُِرKitaplarında da
َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin

Kur´an´ın
temel ilkeleri, daha önceki ümmetlerin kutsal
kitaplarında
da yer almıştı.

26.
192

,,

26.
193

..

26.
194

,,

,,

,,

,,

,,

,,

26.
195

..

26.
196

,,

..

,,

,,

26.
197

يَ ُك ْن..=أ َ َولَ ْمdeğil mi? =لَ ُه ْمonlar için
ً=آيَةbir delil ُيَ ْعلَ َمه..=أ َ ْنonu bilmesi
علَ َما ُء
ُ =bilginlerinin
إِس َْرائِي َل..=بَ ِنيİsrail oğulları
..

İsrailoğulları
bilginlerinin
bu
Kur´an´dan
haberdar
olmaları
müşrikler
için bir delil
değil mi?
Eğer biz
=şayet
=biz onu indirseydik
Kur´an´ı
ana dili
,,
=birine
arapça olmayan biri=yabancılardan
ne indirseydik de,
Onu o müş=onu okusaydı
=onlara
riklere okusaydı ona
.. =olmazlardı
=ona
yine inanmazlardı.
=inanıcı
..

..

..

..

..

َولَ ْو
ُن ََّز ْلنَاه
ض
ِ علَ ٰى بَ ْع
َ
َْاْل َ ْع َج ِمين

26.
198

,,

26.
199

..

26.
200

,,

ُ فَقَ َرأَه
َما َكانُوا
َُمؤْ ِمنِين

,,

,,

علَ ْي ِه ْم
َ
بِ ِه

..

= َك ٰذَ ِل َكöylece ُسلَ ْكنَاه
َ =biz onu soktuk
ب
ِ قُلُو,,=فِيkalblerine
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluların
,,

,,

َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar = ِب ِهona
= َحت َّ ٰىkadar =يَ َر ُواgörünceye
اب
َ َ= ْال َعذazabı يم
َ = ْاْل َ ِلacı
26.
202 م
ْ (=فَيَأْتِ َي ُهazab) onlara gelir de
ً=بَ ْغتَةansızın = َو ُه ْمonlar
َ َي ْشعُ ُرون,,= َلhiç farkında olmazlar
26.
201

..

,,

,,

,,

,,

26.
203

,,

,,

=فَيَقُولُواderler =ه َْل-miyiz?
=ن َْح ُنbiz
َ = ُم ْنsüre verilenlerden
َظ ُرون
..

..

26.
204

=أَفَ ِب َعذَا ِبنَاbizim azabımızı mı?
َ= َي ْست َ ْع ِجلُونacele istiyorlar

,,

,,

,,

,,

26.
205

ْت
َ =أَفَ َرأَيgödün mü? = ِإ ْنeğer
= َمت َّ ْعنَا ُه ْمbiz onları yaşatsak
َ= ِسنِينyıllarca
..

..

..

26.
206

..

=ث ُ َّمsonra = َجا َء ُه ْمkendilerine gelse
َعد ُون
َ يُو,, َكانُوا,,= َماtehdid edildikleri

,,

,,

,,

أ َ ْغن َٰى..= َماne yarar sağlardı?
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine = َماşeyler
َيُ َمتَّعُون..= َكانُواyaşatıldıkları

26.
207

..

26.
208

,,

..

..

أ َ ْهلَ ْكنَا,,= َو َماbiz helak etmedik
قَ ْريَة,,= ِم ْنhiçbir kenti =إِ َّلolmayan
=لَ َهاonun َ= ُم ْنذ ُِرونuyarıcıları
,,

,,

,,

26.
209

= ِذ ْك َر ٰىuyarırlardı
 ُكنَّا..= َو َماbiz değildik
َ =zulmediciler
َظا ِل ِمين
..

..

26.
210

ْ َتَن ََّزل,,= َو َماindirmedi
ت
=بِ ِهO’nu (Kur’an’ı)
َّ =الşeytanlar
ُ اط
ين
ِ َشي
,,

,,

Böylece
inanmamayı
ağır suçluların kalplerine aşıladık.

Onlar acıklı
azabı görmedikçe
ona inanmazlar.

İbn Kesir

İmdi, şüphesiz, bu (ilahi
mesaj) alemlerin Rabbi
tarafından
indirilmiştir;

Muhakkak ki o,
elbette
alemlerin
Rabbının
indirmesidir.
onunla, mut- Onu Ruh
lak güvenilir- el-Emin
lik derece- indirmişsinde olan tir.
vahiy inmiştir
senin kalbi- Senin
ne, ki (ey
kalbine ki
Muhammed, uyarıcıonunla) uya- lardan
ran kimse- olasın.
lerden biri
olasın
(ve çevren- Apaçık
dekileri) apa- arab diliyçık Arap di- le.
liyle (uyarasın).
Ve bu (me- O, daha
saj, temel
öncekileçizgileriyle), rin kitabhiç şüphesiz, larında
ilahi hikmet- vardır.
leri bildiren
önceki kitaplarda da yer
almaktadır.
İsrailoğulları İsrailoğularasındaki larının
(birçok) bilgi- bilginlerinin bu (ger- nin bunu
çeği) bilmele- bilmesi
ri onlar için de onlar
yeterli bir be- için bir
lirti sayılmaz ayet değil
mı?
midir?
Onu Arap
Biz, onu
olmayan biri- arapça
ne indirsey- bilmeyen
dik,
kimselerden birine
indirseydik.
ve bu yaban- Ve o, bucı onu (kendi nu onlara
diliyle) onlara okusaydı,
okusaydı,
yine de
onlar yine
ona inainanacak de- nanlardan
ğillerdi.
olmazlardı.
Biz bu (me- İşte böysajı)n o gü- lece onu
nahkarların suçluların
kalplerinden kalbine
(bir yankı
sokarız.
bulmadan)
geçip gitmesine yol açtık:
o can yakıcı Elim azaazabı görbı görünmedikçe ona ceye kainanmaya- dar ona
caklardır.
inanmazlar.

O azapla
hiç farkında
olmadıkları
bir sırada,
ansızın
yüzyüze gelirler.
O zaman
«Acaba bize mühlet
verilir mi?»
derler.

O azap ki,
sonunda, onların hiç beklemedikleri
bir anda ansızın gelip
çatacaktır;
ve o zaman
onlar: Acaba
geri bırakılamaz mıyız?
diye feryad
edecekler.

O da
kendilerine apansız, haberleri
olmadan
geliverir.
O zaman
derler ki:
Acaba
bekletilemez
miyiz?

Onlar azabımızın bir
an önce
gerçekleşmesini mi
istiyorlar?
Baksana,
eğer onları
yıllarca refah içinde
yaşatsak
da,

O halde,
azabımızın
çarçabuk
gelmesini mi
istiyorlar?

Bizim
azabımızı
mı çabucak istiyorlardı.

İmdi, düşün,
(ey Muhammed): onlara
(dünya hayatının) tadını
çıkarmaları
için yıllarca
fırsat vermişsek,
Sonra tehdit ve sonra
edildikleri vaad edildikazap başla- leri (azap)
rına gelse; başlarına
gelmişse;

Gördün
mü, şayet
Biz onları
yıllarca
yararlandırsak;

Vaktiyle refah içinde
geçirdikleri
hayat kendilerine hiçbir
fayda sağlamaz.
Yok ettiğimiz her ülkeye mutlaka uyarıcılar
gönderdik.

kendilerine
vaktiyle verilmiş olan
fırsatın onlara ne yararı
olabilir?

Amaç başlarına gelecekleri kendilerine önceden haber vermektir. Biz zalim
değiliz.
Kur´an, şeytanlar tarafından indirilmiş değildir.

ve hatırlatıcı
mesajlar
göndermeden; çünkü
Biz (hiç kimseye) asla
zulmetmeyiz.

Kaldı ki, Biz
hiçbir toplumu önceden
uyarmadan
yok etmemişizdir

Ve (bu ilahi
mesaj öylesine katıksız
vahiy ürünüdür ki) onu
asla şeytani
güçler indir-

Sonra
kendilerine vaadolunan şey
başlarına
gelse,
Eğlendirilmiş olmaları
onlara bir
fayda
sağlamaz.
Uyarıcılar
olmaksızın Biz,
hiç bir
kasabayı
helak etmedik.
Öğüt olarak. Ve
Biz, zalimler olmadık

Onu şeytanlar indirmemiştir.
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 َي ْن َب ِغي..= َو َماbu yaraşmaz = َل ُه ْمonlara
َ َي ْست َ ِطيعُون..= َو َماve zaten yapamazlar

Bu onların
sıfatları ile
bağdaşmaz.
Zaten onlar
bunu yapamazlar
da.
Çünkü onların vahyi
işitmeleri
engellenmiştir.

çünkü bu onların harcı
değildir; zaten, buna
güçleri de
yetmez.

Bu, onlara düşmez de,
buna güçleri de
yetmez.

Ayrıca, onların onu dinlemeleri (de)
kesin olarak
engellenmiştir!

Onlar,
gerçekten
işitmekten uzak
tutuldular.

ع
ُ ت َ ْد..=فَ ََلçağırma = َم َعile beraber
ِاّٰلل
َّ =Allah = ِإ ٰلَ ًهاbir tanrı =آخ ََرbaşka
َ=فَت َ ُكونsonra olursun
َ ْال ُمعَذَّبِين.. َ= ِمنazabedilenlerden

Sakın Allah´ın yanısıra başka
bir ilaha
yalvarma;
yoksa azaba çarpılanlardan olursun.

O halde
Allah ile
beraber
başka bir
tanrıya
yalvarma.
Yoksa
azablandırılanlardan olursun.

= َوأ َ ْنذ ِْرve uyar يرت َ َك
َ =akrabanı
َ ع ِش
َ= ْاْل َ ْق َر ِبينen yakın

Öncelikle
en yakın akrabalarını
uyar.

ْ = َوve indir = َجنَا َح َكkanadını
ض
ْ اخ ِف
اتَّبَعَ َك..= ِل َم ِنsana uyan
َ ْال ُمؤْ ِمنِين.. َ= ِمنmüminlere

Sana uyan
mü´minlere
karşı alçak
gönüllülük
kanatlarını
indir.

Bunun içindir
ki, (ey insanoğlu,) Allah'la beraber başka bir
ilaha başvurma ki
kendini azaba uğrayanların arasında bulmayasın.
Ve en yakınları(ndan
başlayarak
erişebildiğin
herkesi) uyar
ve seni izleyen müminlere kol kanat
ger;

=فَإ ِ ْنşayet
ص ْو َك
َ =sana karşı gelirlerse
َ ع
=فَقُ ْلde ki = ِإ ِنيben = َب ِريءuzağım
َت َ ْع َملُون,,= ِم َّماsizin yaptıklarınızdan

buna rağmen
sana karşı
çıkarlarsa,
de ki: Ben sizin yapıp ettiklerinizden
sorumlu değilim!

Şayet sana isyan
ederlerse,
de ki: Ben
sizin yaptıklarınızdan uzağım.

= َوتَ َو َّك ْلve tevekkül et
يز
َ =galib olana
ِ  ْال َع ِز..علَى
الر ِح ِيم
َّ =ve esirgeyene

Eğer hemşehrilerin
sana karşı
gelirlerse
onlara «Ben
sizin yaptıklarınızdan
uzağım»
de.
Üstün iradeli ve merhametli olan
Allah´a dayan.

=الَّذِيki O اك
َ =يَ َرseni görür
َ= ِحينzaman =تَقُو ُمnamaza durduğun

O seni namaza durduğunda
görür.

Görür O
seni,
kalktığında.

= َوتَقَلُّبَ َكve eğilip doğrulurken
َاجدِين
َّ ال..= ِفيsecde edenler içinde
ِ س

Secde
edenler ile
birlikte eğilip dikildiğini
de görür.

ُ= ِإنَّهçünkü = ُه َوO س ِمي ُع
َّ =الişitendir
= ْال َع ِلي ُمbilendir

Hiç kuşkusuz O, herşeyi işitir ve
herşeyi görür.

أُن َِبئ ُ ُك ْم..=ه َْلsize haber vereyim mi?
 َم ْن..علَ ٰى
َ =kime =تَن ََّز ُلineceğini
َّ =الşeytanların
ُ اط
ين
ِ َشي

Şeytânların
kime ineceğini size
söyleyeyim
mi?

O ki senin
(O'nun yolunda tek başına) ayakta
kalmaya çalıştığını da
görmektedir,
(O'nun huzurunda) saygıyla yere
kapananlar
arasında yer
aldığını da
görmektedir;
çünkü her
şeyi bütün
gerçeğiyle bilen (ve dolayısıyla) her
şeyi işiten
O'dur!
Sana o şeytani güçlerin
kime indiğini
haber vereyim mi?

=تَن ََّز ُلonlar inerler  ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her
=أَفَّاكyalancıya =أَثِيمgünahkar

Onlar ne
kadar aşırı
yalancı ve
günah düşkünü varsa
onlara inerler.
Onlar, çoğunluğu yalancı olan
şeytanların
söylediklerine kulak
verirler.

Onlar nerede
kendi kendini
aldatan günahkar biri
varsa ona
inerler

Onlar her
günahkar,
her müfteriye
inerler.

ki, böyleleri
(zaten hep
asılsız, aldatıcı şeylere)
kulak verir ve
onlardan çoğu başkalarına da yalan
söylerler.
Şairlere gelince, (onlar
da kendi
kendilerini
aldatmaya
yatkındırlar
ve bu sebeple) onlara (da
yalnızca) azgınlar uymaktadır.
Görmez misin onların
her vadide
(sözcüklerin,
hayallerin
peşinde)
şaşkın şaşkın dolaştıklarını;
ve (çoğu
zaman)
yapmadıklarını söyleyegeldiklerini?

Bunlar
ona kulak
verirler ve
çoğu yalancılardır.

Ama inanan,
dürüst ve erdemli davranışlar ortaya
koyan, Allah'ı
sıkça anan,
(sadece)
haksızlığa
uğratıldıkdan

Ancak
iman etmiş, salih
amel işlemiş, Allah´ı çokça zikretmiş ve
zulme uğ-
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َ =işitmekten
ِس ْمع
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َ=ي ُْلقُونkulak verirler
س ْم َع
َّ =الyalancılar
= َوأ َ ْكثَ ُر ُه ْمve çokları da
َ= َكا ِذبُونyalan söylerler
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..

..

..

26.
224

ُّ = َوالve Şa’irler
شعَ َرا ُء
=يَتَّبِعُ ُه ُمonlar uyarlar
ََاوون
ُ = ْالغazgınlara

Şairlere gelince ancak
amaçsız,
havai insanlar onların
peşinden
gider.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmez misin? =أَنَّ ُه ْمonlar
 ُك ِل..= ِفيher = َوادvadide
َ=يَ ِهي ُمونşaşkın şaşkın dolaşırlar

Görmüyormusun ki,
onlar her
vadiye dalarlar.

= َوأَنَّ ُه ْمve onlar َ=يَقُولُونsöylerler
= َماşeyleri
َ َي ْف َعلُون,,= َلyapmayacakları

Ve yapmadıklarını
söylerler.

= ِإ َّلancak hariç
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
= َوذَ َك ُرواve ananlar اّٰلل
َ َّ =Allah’ı

Yalnız iman
edip iyi
ameller işleyenler, sık
sık Allah´ı
ananlar ve
zulme uğradıklarında
zalimlere
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Ve yakın
akrabalarını uyar.
Mü´minler
den sana
uyanlara
kanatlarını ger.

Ve bu yolda, Aziz, Raçok acıyıp
him´e teesirgeyen O vekkül et.
yüceler yücesine güven,

Secde
edenler
arasında
bulunduğunda.
Muhakkak ki
O´dur O;
Semi,
Alim.
Şeytanların kime
indiğini
size bildireyim mi?

Şairlere
gelince;
onlara da
azgınlar
uyar.

Görmedin
mi; onlar,
her vadide şaşkın
şaşkın
dolaşırlar.

Ve onlar,
gerçekten
yapmadıklarını
söylerler.
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karşı koyan- sonra kendiيرا
ً = َك ِثçokça
lar böyle
lerini savudeğildirler. nan ve hakْ
َ
ص ُروا
ت
ن
ا
و
=ve
üstün
gelmeğe
çalışanlar
َ
َ
Zalimler ne sızlık yapanacı bir akı- ların, hangi
ْ
بَ ْع ِد..= ِمنsonra
betle yüz- devrimle
ُ ..= َماkendilerine zulmedildikten yüze gele- devrilecekleظ ِل ُموا
ceklerini
rini er geç
س َي ْعلَ ُم
َ = َوve yakında bileceklerdir
yakında an- görecekleri
layacaklar- (konusunda
َ .. َ=الَّذِينzulmedenler ي
ظلَ ُموا
َّ َ =أnasıl dır.
Allah'ın vaadine güve= ُم ْنقَلَبbir devrimle
nen şairler)
bu hükmün
َ=يَ ْنقَ ِلبُونdevrileceklerini
dışındadır!

ratıldıktan
sonra zafer kazananlar
müstesnadır.
Zulmedenler
göreceklerdir nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını.

=طسTa sin =تِ ْل َكşunlar
ُ=آ َياتayetleridir آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’ın
= َو ِكتَابve bir Kitabın = ُم ِبينapaçık

Ta-Sin. Bunlar Kuran'ın,
özünde açık
olan ve gerçeği bütün
açıklığıyla ortaya koyan
ilahi kitabın
mesajlarıdır:
Bu ayetler O kitap ki,
mü´minler inananlar için
için doğru bir yol gösteyol kılavuzu rici ve bir
ve müjde müjdedir;
içeriklidirler.

Ta, Sin.
Bunlar;
Kur´an´ın
ve apaçık
kitabın
ayetleridir

َ=الَّذِينonlar ki َ=يُ ِقي ُمونkılarlar
َ ص ََلة
َّ =الnamazı َ= َويُؤْ تُونve verirler
َّ =zekatı = َو ُه ْمve onlar
َ الز َكاة
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete = ُه ْمonlar
َ=يُوقِنُونkesin olarak inanırlar

Onlar namaz kılarlar,
zekâtı verirler ve ahirete kesinlikle
inanırlar.

o inananlar
ki, salatta
devamlı ve
duyarlıdırlar,
arınmak için
verirler ve
ahirete de
yürekten
inanırlar!

Onlar ki;
namazı
kılarlar,
zekatı verirler ve
ahirete de
yakınen
inanırlar.

= ِإ َّنşüphesiz
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ=الَّذِينinanmayanların
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete =زَ يَّنَّاsüslemişizdir
=لَ ُه ْمkendilerine =أ َ ْع َمالَ ُه ْمişlerini
=فَ ُه ْمonlar
َ= َي ْع َم ُهونkörü körüne bocalarlar

ahirete
inanmayanlara gelince
onlara yaptıkları kötü
işleri güzel
gösteririz de
sapıklıkları
içinde bilinçsizce
debelenirler.

Ahirete
inanmayanlara gelince,
onlara yapıp
ettiklerini güzel göstermişizdir; bu
yüzden, körcesine bocalayıp durmaktadırlar.

Onlar azapların en kötüsüne çarpılacaklardır
ve yine onlar ahirette
en ağır zarara uğrayanlar olacaklardır.

Azabın en
kötüsüne uğrayacak
olanlar işte
böyleleridir;
ahirette en
büyük kayba
uğrayacak
olanlar da
böyleleri..!

Ahirete
inanmayanlara
gelince;
muhakkak ki onlara, yaptıklarını
güzel
göstermişizdir. Bu
yüzden
şaşırıp
kalmaktadırlar.
Bunlar
öyle kimselerdir
ki; kötü
azap onlarındır.
Ve onlar;
ahirette
de en çok
hüsrana
uğrayanların kendileridir.
Muhakkak ki
sen;
Kur´an´ı
Alim ve
Hakim
katından
almaktasın.
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= ُهدًىyol gösterici
= َوبُ ْش َر ٰىve müjdedir
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinananlara
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َالَّذِين,,=أُو ٰلَئِ َكonlar öyle kimselerdir ki
=لَ ُه ْمkendilerinindir سو ُء
ُ =en kötü
ب
ِ = ْالعَذَاazab = َو ُه ْمve onlar
ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيahirette = ُه ُمonlar
َس ُرون
َ = ْاْل َ ْخziyana uğrayanlardır
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= َو ِإنَّ َكve şüphesiz
=لَتُلَقَّىsana verilmektedir
َ= ْالقُ ْرآنKur’an لَد ُْن..= ِم ْنkatından
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibi
ع ِليم
َ =(herşeyi) bilen
..

Bu Kur´an
sana, her işi
yerinde olan
ve her şeyi
bilen Allah
katından indirilmektedir.

Fakat (sana
gelince, ey
inanan kişi,)
sen bu Kuran'ı her şeyin aslını bilen (ve dolayısıyla) her
konuda doğru hüküm ve
hikmetle edip
eyleyen (Allah) katından
almaktasın.
Hani Musa Hani, (Çölde
=hani
=demişti
=Musa
ailesine:
yolunu kay«Ben
uzakbeden) Musa
=ailesine
=şüphesiz ben
larda bir
ailesine:
ateş gör(Uzakta) bir
=gördüm
=bir ateş
düm gide- ateş görüyo=size getireyim
=ondan
yim de ora- rum; size
dan size ya oradan (tuta=bir haber
=yahut
bir haber
cağımız yol
getiririm ya hakkında)
=size getireyim
=bir ateş da bir kor belki bir haparçası alıp ber getiririm,
=koru
=belki
gelirim de yahut ısınısınırsınız» manız için bi=ısınırsınız
dedi.
raz közlenmiş odun getiririm demişti.
Musa, ateş Fakat oraya
..
=oraya gelince
gördüğü ye- varınca, o'na
re geldiğin- şöyle sesle=seslenildi
de şöyle bir nildi: Bu ateses duydu: şin (erişme
.. =mübarek kılındı
Gerek ate- alanı) içinde
=bulunan
=içinde
=ateşin şin yanın- olan herkes
dakiler ve ve çevresin=ve olan
=çevresinde
gerekse
deki herkes
çevresinde kutlu kılın=eksikliklerden münezzehtir
bulunanlar mıştır! Sınırkutsanmış- sız kudretiyle
=Allah
=Rabbi
tır. Tüm var- yüceler yülıkların
cesidir Allah,
=alemlerin
Rabb´ı olan alemlerin
Allah her
Rabbi!
türlü noksanlıklardan
münezzehtir.
Ya Musa, (Ve Allah
,, =ey Musa
=gerçek şu ki
kesin olarak Musa'ya:) Ey
=ben
=Allah’ım
=güçlü bil ki, ben Musa! (dedi,)
üstün iradeli Her zaman
ve her işi doğru hüküm
=hüküm ve hikmet sahibi
yerinde olan ve hikmetle
Allah´ım.
edip eyleyen
O yüceler
yücesi Allah
Benim!
«Elindeki Şimdi asanı
=at
=asanı
değneği ye- yere bırak!
..
=görünce
=titreştiğini re at!» Mu- Fakat (Musa)
sa yere dü- asasının yışen değne- lan gibi hızla
..
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ِإ ْذ
قَا َل
س ٰى
َ ُمو
ِْل َ ْه ِل ِه
إِنِي
ُآنَ ْست
َارا
ً ن
سآ ِتي ُك ْم
ِم ْن َها
َ
بِ َخبَر
أ َ ْو
آتِي ُك ْم
بِ ِش َهاب
قَ َبس
لَ َعلَّ ُك ْم
َ ص
َطلُون
ْ َت
,,

,,

,,

,,

,,
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فَلَ َّما َجا َءهَا
ِي
َ نُود
ُور َك
ِ أ َ ْن ب
َم ْن
فِي
َو َم ْن
َح ْولَ َها
َس ْب َحان
ُ َو
ِاّٰلل
ب
َّ
ِ َر
َْال َعالَ ِمين
..

,,
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ار
ِ َّالن
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س ٰى
َ َيا ُمو
أَنَا
َّ
ُاّٰلل
ْال َح ِكي ُم
,,

ُِإنَّه
ُ ْالعَ ِز
يز

,,

,,

..

,,

,,

ق
اك
َ ص
َ
َ ع
ِ َوأ َ ْل
فَلَ َّما َرآهَا
ت َ ْهتَ ُّز
..

Ta sin, bunlar
Kur´an´ın,
açık anlamlı
kitabın ayetleridir.
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Mü´minler
e doğruluk rehberi ve müjdedir.

Hani Musa, ailesine demişti ki: Ben
bir ateş
gördüm.
Size oradan; ya
bir haber
getireceğim, yahut da
ısınasınız
diye yanan bir
ateş koru
getireceğim.
Oraya
geldiği
vakit,
kendisine
şöyle
seslenildi:
Ateşin
yanında
olan ve
çevresinde bulunanlar
mübarek
kılınmıştır. Alemlerin
Rabbı
olan Allah, münezzehtir.
Ey Musa;
gerçek şu
ki, Ben
Hakim ve
Aziz olan
Allah´ım.

Değneğini at.
Onun yılan gibi
hareketler
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= َكأَنَّ َهاgibi = َجانbir yılan
= َولَّ ٰىdön(üp kaç)dı = ُم ْد ِب ًراarkaya
ْيُعَقِب..= َولَ ْمve geri dönmedi
س ٰى
َ  ُمو..=يَاey Musa
َف
ْ تَخ..= َلkorkma = ِإنِيçünkü ben
َاف
ُ  َيخ..= َلkorkmaz(lar)
ي
َّ َ=لَدbenim huzurumda
َسلُون
َ = ْال ُم ْرelçiler

ğin yılan gibi kıvrılıp
yürüdüğünü
görünce geriye döndü
ve arkasına
bakmadan
kaçmaya
başladı. Bu
sırada şöyle
bir ses duydu «Ya Musa korkma!
Çünkü Peygamberler
benim huzurumdayken korkuya
kapılmazlar.»
Yalnız za=ancak
=kim
=zulmeder
limlerin durumu baş=sonra da
=değiştirirse
ka. Fakat
eğer böyle=iyilikle
=yerine
leri kötülük
=yaptığı kötülüğü
yaptıktan
sonra tu=şüphesiz ben
=bağışlayıcı tumlarını
değiştirip
=esirgeyiciyim
iyilik yapmaya koyulurlarsa, hiç
kuşkusuz
ben affedici
ve merhametliyim.
Elini yenine
=sok
=elini
sok: Dışarı
..
=koynuna
=çıksın çıkardığında, hiçbir
hastalık be=bembeyaz
lirtisi olmaksızın, ak bir
..
..
=kusursuz olarak
parıltı saça=içinde
=dokuz
caktır. Bu
olağanüstü=mucize
lükler, Firavun ile soy..
=Fir’avn’a (git)
daşlarına
gösterece=ve onun kavmine
ğin dokuz
mucizenin
=çünkü onlar
=oldular
ikisidir. Onlar kesinlikle
=bir kavim
=fâsık
yoldan çıkmış bir toplumdur.»
Mucizeleri,,
=onlara gelince
miz onların
gözleri önü=ayetlerimiz
ne serilince
«Bu apaçık
=açıkça görünen
bir büyüdür» dedi=dediler
=bu
ler.
=bir büyüdür
=apaçık

hareket ettiğini görünce
(korkuyla)
arkasına
bakmadan
dönüp kaçtı.
Ey Musa,
korkma! (dedi, Allah,)
Çünkü, Benim Katımda
mesaj taşıyıcılar için korku yok!

yaptığını
görünce,
arkasına
bakmadan dönüp kaçtı
ve geri
dönmedi.
Ey Musa;
korkma.
Benim
katımda
muhakkak ki
peygamberler
korkmazlar.

ِإ َّل
ث ُ َّم
ُح ْسنًا
سوء
ُ
فَإِنِي
َر ِحيم

Bir haksızlık
yapıp da
sonra kötülüğü iyiliğe
çeviren kimse için de
(korku yok)!
Çünkü, çok
acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı Benim,
Ben!

Yalnız
zulmeden
bunun dışındadır.
Sonra kötülüğün
ardından
iyiliğe çevirirse artık Ben,
şüphesiz
Gafur ve
Rahim´im.

َوأَد ِْخ ْل
َيدَ َك
ِفي َج ْي ِب َك
ْتَ ْخ ُرج
ضا َء
َ بَ ْي
َ ِم ْن
سوء
ُ غي ِْر
ِفي
ِِتسْع
آيَات
َع ْون
َ ِإلَ ٰى فِ ْر
َوقَ ْو ِم ِه
ِإنَّ ُه ْم
َكانُوا
قَ ْو ًما
َفَا ِسقِين

Şimdi elini
koynuna sok;
her türlü lekeden arınmış olarak
bembeyaz,
ışıl ışıl çıkacaktır! (Ve
şimdi de) dokuz mesaj(ımız)la
Firavun ve
onun toplumuna (git);
çünkü onlar
gerçekten
yoldan çıkmış bir toplum haline
geldiler!

Ve elini
koynuna
sok. Firavun ve
kavmine
gönderilen dokuz
mucizeden biri
olarak
kusursuz,
bembeyaz çıksın. Şüphesiz ki
onlar; fasık bir
kavim idiler.

فَلَ َّما َجا َءتْ ُه ْم
آيَاتُنَا
ً ْص َرة
ِ ُمب
قَالُوا
ٰ َهذَا
ِس ْحر
ُمبِين

Fakat onlara
gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlarımız gelince:
Bu apaçık bir
büyü! dediler;

Ayetlerimiz böyle
vazıh olarak onlara
gelince;
bu, apaçık bir
büyüdür,
dediler.

= َو َج َحدُواve inkâr ettiler = ِب َهاonları
= َوا ْست َ ْي َقنَتْ َهاkanaat getirdiği halde
س ُه ْم
ُ ُ=أ َ ْنفvicdanları
ُ =haksızlıkları yüzünden
ظ ْل ًما
علُ ًّوا
ُ = َوve böbürlenmeleri yüzünden
ُ =فَا ْنbak işte ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl
َ= َكانoldu ُعاقِبَة
َ =sonu
َ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuların

Vicdanların
kesinlikle
doğru kabul
ettiği bu
mucizeleri
gerçeği çiğneyerek ve
küstahça
burun kıvırarak inkâr
ettiler. Gör
bakalım, o
bozguncuların sonu nice oldu?

Gönülleri
kesin olarak kabul
ettiği halde, zulüm
ve kibirle
bunları bile bile inkar ettiler.
Bozguncuların
sonunun
nasıl olduğuna
bir bak.

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
َ=دَ ُاوودDavud’a
َسلَ ْي َمان
ُ = َوve Süleyman’a
= ِع ْل ًماbir ilim = َوقَ َالdediler
ِ َّ ِ =Allah’a
ُ = ْال َح ْمدhamdolsun ّٰلل
ضلَنَا
َّ َف,,=الَّذِيbizi üstün kılan
 َك ِثير,,علَ ٰى
َ =birçoğuna
 ِعبَا ِد ِه,,= ِم ْنkullarından
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinanan

Biz Davud´a
ve Süleyman´a ilim
verdik. Onlar da «Bizi
birçok müslüman kulundan daha üstün kılan Allah´a
hamd olsun» dediler.

ve zihnen
onların doğruluğuna kani oldukları
halde, sırf
zulmü kendilerine yol
edinmiş olmalarından
ve kendilerini
büyüklük
duygusuna
kaptırmış
olmalarından
ötürü mesajlarımıza karşı çıktılar;
bak işte bozguncuların
sonu nasıl
oldu!
Ve gerçek şu
ki, Biz Davud'a da, Süleyman'a da
ilim verdik;
bunun için,
onların ikisi
de Bütün övgüler, bizi
inanan kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a aittir!
derlerdi.

َ = َو َو ِرve mirasçı oldu
ث
ُ سلَ ْي َم
ان
ُ =Süleyman َ=دَ ُاوودDavud’a
= َوقَا َلve dedi ki أَيُّ َها..= َياey
اس
ُ =bize öğretildi
ُ َّ=النinsanlar ع ِل ْمنَا
َّ =kuşların
َ= َم ْن ِطقdili الطي ِْر
= َوأُو ِتينَاve bize verildi
ش ْيء
َ .. ُك ِل..= ِم ْنher şeyden (bir pay)
=إِ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu
ُ = ْال ُم ِبaçık
ض ُل
ْ َ ْالف..=لَ ُه َوbir lütuftur ين

Süleyman,
Davud´un
yerine geçince dedi
ki: «Ey insanlar, bize
kuş dili öğretildi ve her
şey bol bol
verildi, kuşku yok ki,
bu apaçık
bir lütuftur.»

Süleyman
da Davud´a varis oldu
ve dedi
ki: Ey insanlar;
bize, kuş
dili öğretildi. Ve
bize, her
şeyden
bolca verildi. Doğrusu bu;
apaçık bir
lutuftur.

= َو ُح ِش َرve toplandı
َسلَ ْي َمان
ُ = ِلSüleyman’a
ُ= ُجنُودُهordularını
 ْال ِج ِن,, َ= ِمنcinlerden
اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insanlardan
َّ = َوve kuşlardan =فَ ُه ْمonlar
الطي ِْر

Süleyman´ın cinlerden, insanlardan
ve kuşlardan oluşan
ordusu toplanarak disiplinli bir
halde biraraya gele-

Ve (bu bakımdan) Süleyman Davud'un (gerçek) varisi
idi; öyle ki, o
şöyle derdi:
Ey insanlar!
Bize kuşların
dili öğretildi;
(güzel ve iyi)
şeylerin hepsinden (cömertçe) bahşedildi; bu
(bize Allah'ın) apaçık
bir lütfudur!
İşte (bir gün)
görünmeyen
varlıklardan,
insanlardan
ve kuşlardan
oluşan ordusu Süleyman'ın
önünde bir
araya getirilmiş ve son-
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Andolsun
ki; Biz,
Davud´a
ve Süleyman´a
iıim verdik. İkisi
de: Bizi
mü´min
kullarının
çoğundan
üstün kılan Allah´a
hamdolsun, dediler.

Süleyman´ın
cinnlerden, insanlardan, kuşlardan
orduları
toplandı.
Hepsi
topluca
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rek, düzgün
saflar halinde ve uygun
adımlarla
yürüyüşe
geçti.
Ordu karınca vadisine
vardığında
ordudaki
karıncalardan biri «Ey
karıncalar
yuvalarınıza
giriniz ki,
Süleyman
ve ordusu
farkında
olmadan sizi çiğnemesin» dedi.

ra düzenli sı- gidiyorralar halinde lardı.
yola çıkarılmıştı;
(Nitekim,) karınca(larla
dolu bir) vadiye geldiklerinde, karıncalardan biri:
Ey karıncalar! diye bağırdı, Hemen
yuvalarınıza
girin ki Süleyman ve
ordusu, farkında olmadan sizi ezip
geçmesin!

Nihayet
karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde
bir karınca dedi
ki: Ey karıncalar,
yuvalarınıza girin.
Süleyman
ve orduları farkına
varmadan
sakın sizi
ezmesin.

س َم
َّ َ=فَتَبtebessüm etti
اح ًكا
ِ ض
َ =gülümseyerek
قَ ْو ِل َها,,= ِم ْنonun sözüne
= َوقَا َلve dedi ب
ِ = َرRabbim
=أ َ ْو ِز ْع ِنيgönlüme ilham eyle
أ َ ْش ُك َر,,=أ َ ْنşükretmemi
= ِن ْع َمت َ َكnimetine
ت
َ أ َ ْنعَ ْم,,=الَّتِيlütfettiğin ي
َ =bana
َّ َعل
ي
َ = َوve anama babama
َّ َ َوا ِلد,,علَ ٰى
أ َ ْع َم َل,,= َوأ َ ْنve yapmamı
صا ِل ًحا
َ =faydalı bir iş
ُ ضاه
َ =ت َ ْرsenin beğeneceğin
= َوأَد ِْخ ْلنِيve beni sok
= ِب َر ْح َم ِت َكrahmetinle = ِفيarasına
ِك
َ = ِعبَادkullarının َصا ِل ِحين
َّ =الiyi

Süleyman,
karıncanın
dediklerini
işitince gülümseyerek
dedi ki; «Ya
Rabbi gerek
bana ve gerekse ana
babama
bağışladığın
nimetlere
olanca gücümle şükretmemi ve
hoşnut olacağın iyi işler yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni iyi
kullarının
arasına
kat.»

(Süleyman
temsildeki
karıncanın)
bu sözüne
neşeyle güldü ve Ey
Rabbim! dedi, İçimde öyle düşünceler
uyandır ki,
bana ve ana
babama
bahşettiğin
nimetler için
sana hep
şükreden biri
olayım; ve
hep Senin
hoşnut olacağın dürüst
ve erdemli işler yapıyor
olayım; ve
beni, rahmetinle, dürüst
ve erdemli
kulların arasına sok!

Onun bu
sözü üzerine gülerek tebessüm
etti ve
dedi ki:
Rabbım;
bana ve
ana babama
verdiğin
nimete
şükürde
ve hoşnud olacağın şeyi yapmakta
beni muvaffak kıl
ve rahmetinle
beni salih
kullarının
arasına
kat.

َّ =kuşları
َ= َوتَفَقَّدteftiş etti الطي َْر
=فَقَا َلdedi ki
أ َ َرى.. َل..ي
َ  ِل..= َماneden göremiyorum
َ= ْال ُه ْد ُهدhüdhüdü
َ َكان..=أ َ ْمyoksa mı oldu?
َ ْالغَائِبِين.. َ= ِمنkayıplardan

Süleyman,
ordusunun
kuşlardan
oluşan birliğini denetleyince dedi
ki «Hüdhüd´ü niçin
göremiyorum, yoksa
burada değil mi?
Onu ya ağır
bir cezaya
çarptıracağım, ya keseceğim ya
da bana
mazeretini
belgeleyen
açık bir kanıt getirecek.

Ve (bir gün)
kuşlar arasında göz
gezdirirken:
Hüthütü niçin
göremiyorum? dedi,
Yoksa kayıplara mı karıştı?

Kuşları
araştırarak dedi
ki: Hüdhüd´ü niçin göremiyorum?
Yoksa
kayıplardan mı
oldu?

(Eğer böyleyse,) karşıma inandırıcı bir mazeretle çıkmadığı takdirde,
onu ya şiddetli bir cezayla cezalandıracağım
ya da boynunu uçuracağım!
Fakat hüthüt
çok sürmeden çıkageldi
ve: Ben senin henüz
bilmediğin bir
şeyi öğrendim ve sana
Sebe hakkında doğru
bir haber getirdim dedi.

Ya bana
apaçık bir
burhan
getirecektir, ya da
onu şiddetli bir
azaba uğratırım
veya keserim.

َ=يُوزَ عُونsevk ediliyordu
,,
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= َحت َّ ٰىnihayet = ِإذَاzaman
=أَت َ ْواgeldikleri  َوا ِد..علَ ٰى
َ =vadisine
ْ َ=قَالdedi
=النَّ ْم ِلkarınca ت
=ن َْملَةbir karınca أَيُّ َها..=يَاey
=النَّ ْم ُلkarıncalar =ا ْد ُخلُواgirin
سا ِك َن ُك ْم
َ = َمyuvalarınıza
يَ ْح ِط َمنَّ ُك ْم..= َلsizi ezmesinler
ُ سلَ ْي َم
ان
ُ =Süleyman
ُ= َو ُجنُودُهve orduları = َو ُه ْمonlar
َيَ ْشعُ ُرون..= َلfarkında olmayarak
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ُع ِذ َبنَّه
َ ُ = َْلona azabedeceğim
عذَابًا
َ =çetin
َ =bir azapla شدِيدًا
=أ َ ْوya da ُ= َْل َ ْذ َب َحنَّهonu keseceğim
=أ َ ْوyahut da =لَيَأْتِيَنِيbana getirecek
َ س ْل
طان
ُ = ِبbir delil = ُم ِبينaçık
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َ =فَ َم َكgeldi
ث
َ =çok geçmeden =فَقَا َلdedi
بَ ِعيد..غي َْر
ْ =أ َ َحben gördüm =بِ َماbir şey
ُطت
ْ ت ُ ِح..=لَ ْمsenin görmediğin = ِب ِهonda
ط
= َو ِجئْت ُ َكve sana getirdim
سبَإ
َ ..= ِم ْنSeba’dan =بِ َنبَإbir haber
=يَ ِقينgerçek

Hüdhüd çok
geçmeden
çıkagelerek
dedi ki:
«Senin bilmediğin bir
şeyi öğrendim, sana
Saba´dan
çok önemli
bir haber
getirdim.»

= ِإنِيşüphesiz ben ُ= َو َجدْتbuldum
ً = ْام َرأَةbir kadın
=ت َ ْم ِل ُك ُه ْمonlara hükümdarlık eden
ْ َ= َوأُو ِتيkendisine verilmiş
ت
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,, = ِم ْنher şey
= َولَ َهاve vardır ع ْرش
َ =bir tahtı
ع ِظيم
َ =büyük

Ben o yörenin halkını
yöneten bir
kadınla karşılaştım. Allah ona her
şeyi vermiş,
görkemli bir
tahtı var.

= َو َج ْدت ُ َهاonu buldum
= َوقَ ْو َم َهاve kavmini
َ=يَ ْس ُجدُونsecde ederlerken
َّ = ِللgüneşe ُون
ش ْم ِس
ِ د..= ِم ْنbırakıp
ِاّٰلل
َّ =Allah’ı َ= َوزَ يَّنsüsledi
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
=لَ ُه ُمonlara ان
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمişlerini
صدَّ ُه ْم
َ َ=فve onları çevirdi
سبِي ِل
َّ ال..ع ِن
َ =doğru yoldan
=فَ ُه ْمbu yüzden onlar
َ َي ْهتَدُون..= َلyola gelmiyorlar

Onun ve
soydaşlarının Allah´ı
bir yana bırakarak güneşe secde
ettiklerini
gördüm.
Şeytan,
yaptıkları
yanlış işleri
onlara güzel
göstererek
kendilerine
doğru saptırmış, bu
yüzden
doğru yolu
bulamıyorlar.
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Oranın halkına bir kadının hükmettiğini
gördüm; (öyle bir kadın
ki,) kendisine
(iyi ve güzel)
şeylerin hepsinden (cömertçe) verilmiş; güçlü
de bir yönetimi var.
(Ne var ki,)
onu da, halkını da, Allah'ı bırakıp
güneşe tapındıklarını
gördüm;
Şeytan onlara bu yaptıklarını güzel
ve iyi gösterip kendilerini
Allah'ın yolundan çevirmiş ve onlar da bu
yüzden doğru yolu bulamıyorlar:

Çok
geçmeden o
geldi ve
dedi ki:
Senin
bilmediğin bir
şeyi öğrendim ve
sana Sebe´den
gerçek bir
haber getirdim.
Ora halkına
hükmeden, her
şeyden
kendisine
bolca verilmiş
olan ve
büyük bir
tahta sahip bir
kadın
buldum.
Onun ve
kavminin,
Allah´ı bırakıp güneşe
secde
eder olduklarını
gördüm.
Şeytan
onların
yaptıklarını güzel
göstermiş
ve onları
doğru
yoldan
alıkoymuştur.
Bu yüzden onlar
doğru yolu bulamazlar.

Kelime Meali
27.
25

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

يَ ْس ُجد ُوا,,=أ َ َّلsecde etmezler mi?
ِ= ِ َّّٰللAllah’a
ي ُْخ ِر ُج,,=الَّذِيaçığa çıkaran
= ْالخَبْ َءgizleneni
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = َو َي ْعلَ ُمve bilen
َت ُ ْخفُون,,= َماgizlediklerini
َت ُ ْع ِلنُون,,= َو َماve açığa vurduklarını
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

َّ =Allah ki = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهTanrı
ُاّٰلل
=إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ُّ= َربRabbidir = ْالعَ ْر ِشArş’ın
= ْال َع ِظ ِيمbüyük

27.
26

..

27.
27

,,

..

ُ سنَ ْن
=قَا َلdedi ki ظ ُر
َ =bakacağız
ت
َ صدَ ْق
َ َ =أdoğru mu söyledin =أ َ ْمyoksa
ت
َ = ُك ْنmı oldun?
َ ْال َكا ِذبِين,, َ= ِمنyalancılardan
,,

,,

,,

,,
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ْ=ا ْذهَبgötür =بِ ِكتَا ِبيmektubumu
= ٰ َهذَاbu =فَأ َ ْل ِق ْهat =إِلَ ْي ِه ْمonlara
=ث ُ َّمsonra =تَ َو َّلbiraz öteye çekil
ُ =فَا ْنve bak
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan ظ ْر
= َماذَاneye َ=يَ ْر ِجعُونbaşvuruyorlar
..

..

..

..
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ْ َ=قَالdedi ki أَيُّ َها,,=يَاey
ت
ُ = ْال َم َِلileri gelenler = ِإنِيgerçekten
ُ
ي
َّ َ=إِلbana
َ =أ ْل ِقbırakıldı ي
= ِكتَابbir mektup = َك ِريمçok önemli
,,

,,

,,

,,
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,,

ت َ ْعلُوا,,=أ َ َّلbüyüklük taslamayın
ي
َ =bana karşı
َّ َعل
= َوأْتُونِيve bana gelin (diye yazıyor)
َ= ُم ْس ِل ِمينteslim olarak

İçinde «Bana karşı büyüklük taslamayınız,
boyun eğerek huzuruma geliniz» diyor.

ْ َ=قَالdedi أَيُّ َها..=يَاey
ت
ُ = ْال َم َِلileri gelenler
=أ َ ْفتُو ِنيbana bir fikir verin
أ َ ْم ِري..=فِيbu işimde
ُ ُك ْنت..= َماben olmam
ًاط َعة
ِ َ=قkesip atan =أ َ ْم ًراhiçbir işi
= َحت َّ ٰىsürece
ُون
ِ =ت َ ْش َهدsiz olmadığınız

Kraliçe «Ey
devletin ileri
gelenleri, bu
konuda ne
yapmam
gerektiğine
ilişkin görüşlerinizi
söyleyiniz,
ben sizin
görüşünüzü
almadan
hiçbir işi kesin sonuca
bağlamam.

=قَالُواdediler ki =ن َْح ُنbiz
قُ َّوة,,=أُولُوgüçlüyüz
بَأْس,,= َوأُولُوve savaşçılarız
شدِيد
َ =yaman = َو ْاْل َ ْم ُرama emir
ُ =فَا ْنbak
=إِلَي ِْكsenindir ظ ِري
َتَأ ْ ُم ِرين,,= َماذَاne buyurursan

İleri gelen
devlet
adamları
dediler ki;
«Biz güçlüyüz, yaman
savaşçılarız, ferman
senindir,
düşün de
ne buyuracağına karar ver.»

ْ =قَا َلdedi = ِإ َّنşüphesiz
ت
وك
َ ُ= ْال ُملhükümdarlar =إِذَاzaman
=دَ َخلُواgirdikleri ً=قَ ْريَةbir ülkeye
سد ُوهَا
َ =أ َ ْفorayı bozarlar
= َو َجعَلُواve kılarlar َ =أ َ ِع َّزةşereflilerini
=أ َ ْه ِل َهاhalkının ً=أَذِلَّةzillet içinde
= َو َك ٰذَ ِل َكböyle َ= َي ْف َعلُونyaparlar

Kraliçe dedi
ki; «Hükümdarlar
bir ülkeye
ayak bastıklarında oranın düzenini
alt üst ederler ve halkının seçkinlerini hor ve
itibarsız duruma düşürürler. Onlar
hep böyle
yaparlar.»

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Süleyman,
hüdhüd´e
dedi ki;
«Göreceğiz
bakalım,
doğru mu
söylüyorsun
yoksa yalancının biri
misin?»
Şu mektubumu götürüp onlara
at, sonra
seni göremeyecekleri
bir yere çekil de bak
bakalım ne
gibi bir sonuca varacaklar?
Sebe’ melikesi dedi ki:
“Ey ileri gelenler, gerçekten bana
çok şerefli
bir mektup
bırakıldı.”
Mektup, Süleyman´dan
geliyor,
Rahman ve
Rahim olan
Allah´ın adı
ile başlıyor.

..

,,
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Allah'ın huzurunda yere
kapanmaktan kaçınmaları gerek(tiğine
inanıyorlar);
(oysa, fark
etmiş olmaları gerekirdi
ki) göklerde
ve yerde
saklı olan ne
varsa ortaya
çıkaran; gizli
tuttuğunuzu
da, açığa
vurduğunuzu
da bütün
gerçeğiyle bilen O'dur;
O Allah ki, (Ve) en yüce
kendisinden hükümranlıbaşka ilah ğın, arşın
yoktur ve Sahibi olan
yüce Arş´ın Allah'tan
Rabb´idir. başka tanrı
yoktur.

ُ=إِنَّهmuhakkak o
َسلَ ْي َمان
ُ ..= ِم ْنSüleyman’dandır
ُ= َو ِإنَّهve o = ِبس ِْمadiyle (başlamakta)dır
ِ َّ =Allah’ın الر ْح ٰ َم ِن
اّٰلل
َّ =Rahman
الر ِح ِيم
َّ =Rahim
..

..
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Şeytanın
amacı, onları göklerdeki ve yeryüzündeki
gizli şeyleri
meydana
çıkaran gerek saklı tuttukları ve
gerekse
açığa vurdukları tüm
duygularını
bilen Allah´a secde
etmelerini
engellemektir.

..

..

..

..

..

(Süleyman):
Doğru mu
söylüyorsun,
yoksa yalancılardan biri
misin, bunu
göreceğiz!
dedi,

İbn Kesir

Göklerde
ve yerde
gizli olanları ortaya
koyan,
gizlediğinizi ve
açıkladığınızı bilen Allah´a
secde
etmesinler diye.

Allah
O´dur ki;
O´ndan
başka
ilah yoktur. Yüce
Arş´ın
sahibi
ancak ve
ancak
O´dur.
Dedi ki:
Bakalım,
doğru mu
söyledin,
yoksa yalancılardan mı
oldun?

Al bu mektubumu onlara
götür; sonra
bir kenara
çekilip onları
kendi hallerine bırak ve
bak bakalım,
nasıl bir sonuca varacaklar.

Şu yazımı
götür,
kendilerine bırak.
Sonra bir
yana çekil, bak;
neye dönecekler.

(Sebe Melikesi Süleyman'ın mektubunu alınca,) Siz ey
soylular! dedi, Bana çok
önemli bir
mektup gönderildi.
Mektup Süleyman'dan
geliyor ve
çok acıyıp
esirgeyen sınırsız rahmet
sahibi Allah
adına yazılmış.

Dedi ki:
Ey ileri
gelenler;
gerçekten
bana çok
şerefli bir
mektup
bırakıldı.

(Mektupta Allah şöyle diyor:) Sakın
Bana karşı
büyüklük taslamayın;
kendi isteğinizle boyun
eğerek Bana
gelin!
Siz ey soylular! diye ekledi, Yüzyüze
geldiğim bu
meselede
görüşünüz
nedir, bana
söyleyin; siz
görüşlerinizi
bana açıklamadan benim (kesin)
bir karara
varmam
mümkün değil.

(Seçkinler:)
Güçlü olduğumuza ve
savaşta yıldırıcı bir cesaret ve maharet sahibi olduğumuza
(güven), emir
senindir; öyleyse artık
vereceğin
emri sen düşün diye cevap verdiler.
(Melike:)
Gerçek şu ki,
krallar bir ülkeye girdiklerinde orayı
tarümar
ederler; oranın soylu ve
onurlu insanlarını aşağılarlar. İstilacıların davranış tarzı (her
zaman) böyledir.

Gerçekten o; Süleyman´dan
dır ve
gerçekten
o; Rahman, Rahim olan
Allah´ın
adıyladır.
Bana
karşı
başkaldırmayasınız ve
müslüman olarak gelesiniz diye.
Dedi ki:
Ey ileri
gelenler,
vereceğim emir
hakkında
bana görüşünüzü
söyleyin.
Siz, benim yanımda
bulunmadıkça bir
iş hakkında kesin bir
hüküm
veremem.
Dediler ki:
Biz, güçlü
kimseler
ve zorlu
savaş
adamlarıyız. Emirse senindir, sen
emretmene
bak.

Dedi ki:
Doğrusu
hükümdarlar, bir
şehre girdikleri
zaman,
orasını
perişan
ederler.
Halkından şerefli olanlarını
aşağılık
yaparlar
ve işte
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böyle
davranırlar.
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Şimdi ben Bunun içindir
= َو ِإنِيben = ُم ْر ِسلَةgöndereyim
onlara bir ki, bu (mekhediye gön- tup sahipleri= ِإلَ ْي ِه ْمonlara = ِب َه ِديَّةbir hediye
dereceğim ne) bir hedive elçileri- ye göndereَاظ َرة
ِ =فَنve bakayım =بِ َمne ile
min nasıl bir cek ve elçileْ
=يَ ْر ِج ُعdönecekler َسلُون
ر
م
ال
=elçiler
cevapla dö- rin nasıl bir
ْ
ُ
َ

Ben, onlara bir
hediyye
göndereyim de
elçilerin
ne ile döneceklerine bakayım.

فَلَ َّما َجا َء
َسلَ ْي َمان
ُ
أَت ُ ِمدُّون َِن
بِ َمال
ي
َ ِفَ َما آتَان
َخيْر
ِم َّما آتَا ُك ْم
بَ ْل
أ َ ْنت ُ ْم
ِب َه ِديَّ ِت ُك ْم
َت َ ْف َر ُحون

Süleyman´a
geldiklerinde dedi
ki: Bana
mal ile mi
yardım
etmek istiyorsunuz?
Halbuki
Allah´ın
bana verdiği, size
verdiğinden daha
hayırlıdır.
Belki siz,
hediyyenizle sevinirsiniz.

,,

,,

,,
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,,

neceklerini tepkiyle dögöreceğim. neceklerini
bekleyeceğim.
Kraliçenin (Sebe Meli..
=gelince
elçisi gelin- kesi'nin elçice Süley- leri) Süley=Süleyman’a
=dedi ki
man ona
man'a geldiklerinde (Sü=bana yardım mı etmek istiyorsu dedi ki;
«Beni mal leyman:) Benuz?
=mal ile
ile mi kandı- nim servetiracaksınız? me servet mi
..
=bana verdiği
=Allah’ın Allah´ın ba- katmak istina bağışla- yorsunuz?
=daha hayırlıdır
dığı ayrıca- Oysa, Allıklar size lah'ın bana
..
=size verdiğinden
verdiklerin- bahşettiği
den daha şey size
=bilakis
=siz
üstündür. bahşettiği
Siz bu hedi- her şeyden
=hediyenizle
yenizle
çok daha haövünebilir- yırlıdır! Öy=sevinirsiniz
siniz?»
leyse, sizin
bu hediyeniz
(ancak) sizi(n
gibi insanları)
sevindirir.
Şimdi efen- (Şimdi seni
=dön (söyle)
=onlara
dilerine dön. gönderenleYemin ede- re) dön!
=onlara gelirim
rim ki, karşı Çünkü, (Alkoyamaya- lah diyor ki:)
=ordularla
cakları ka- Şüphesiz,
,, =asla karşı koyamayacakları
dar güçlü karşı durabir ordu ile mayacakları
=kendilerinin
=ona
üzerlerine güçlerle onyürürüz. Ve ların üzerine
=ve onları sürüp çıkarırım onurlarını yürüyecek ve
çiğneyerek onları, küçük
=oradan
=zilletle
burunlarını düşürülmüş
yere sürte olarak (o ül=ve onları
sürte onları keden) mutyurtlarından laka çıkara=hor ve hakir olarak
çıkarırız.
cağız!
..

قَا َل

..

..

..

..

..

..

َّ
ُاّٰلل

..

..

..
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ار ِج ْع
إِلَ ْي ِه ْم
ْ
فَلَنَأْتِيَنَّ ُه ْم
ِب ُجنُود
َل قِبَ َل
لَ ُه ْم
بِ َها
َولَنُ ْخ ِر َجنَّ ُه ْم
ًأَذِلَّة
ِم ْن َها
َو ُه ْم
َصا ِغ ُرون
َ
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=قَا َلdedi =يَاey
ُ  ْال َم َِل..=أَيُّ َهاileri gelenler
=أَيُّ ُك ْمhanginiz = َيأ ْ ِتي ِنيbana getirebilir
=بِعَ ْر ِش َهاonun tahtını =قَ ْب َلönce
يَأْتُونِي..=أ َ ْنbana gelmelerinden
َ= ُم ْس ِل ِمينteslim olarak
..

..

..

..

..

..
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=قَا َلdedi = ِع ْف ِريتbir ifrit
 ْال ِج ِن,, َ= ِمنcinlerden =أَنَاben
يك
َ ِ=آتsana getiririm =بِ ِهonu
=قَ ْب َلönce ben وم
َ ُتَق,,=أ َ ْنkalkmadan
ام َك
ِ َ َمق,,= ِم ْنsen makamından
= َو ِإنِيgerçekten benim علَ ْي ِه
َ =buna
=لَقَ ِويgücüm yeter
=أ َ ِمينbana güvenilir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

قَا َل
ُالَّذِي ِع ْندَه
ِع ْلم
ب
ِ ِمنَ ْال ِكتَا
أَنَا
يك
َ ِآت
ِب ِه
قَ ْب َل
َّأ َ ْن يَ ْرتَد
إِلَي َْك
َ
ط ْرفُ َك
ُ فَلَ َّما َرآه
ُم ْست َ ِق ًّرا
ُِع ْندَه
قَا َل
ٰ َهذَا
ض ِل
ْ َِم ْن ف
َر ِبي
ِليَ ْبلُ َو ِني
أَأ َ ْش ُك ُر
أ َ ْم
أ َ ْكفُ ُر
َو َم ْن
ش َك َر
فَإِنَّ َما
َ
يَ ْش ُك ُر
ِلنَ ْف ِس ِه
َو َم ْن
َكفَ َر
فَإ ِ َّن
َر ِبي
..

Süleyman
(yanındakilere dönerek) Ey devletin ileri gelenleri, bu
adamlar
boyun eğerek huzuruma gelmeden önce hanginiz
kraliçenin o
tahtını bana
getirebilir?
dedi.

Cinlerin ele
başlarından
biri «Sen şu
oturduğun
yerden
kalkmadan
önce o tahtı
sana getiririm. Hem bu
işi başaracak gücüm
vardır ve
hem de bu
konuda güvenilir bir
kişiyim»
dedi.
Kutsal Kitap
=dedi ki
kaynaklı
bilgisi olan
..
=yanında bulunan
biri ise
«Gözünü
=bir ilim
..
=Kitaptan
açıp kapa=ben
=sana getirebilirim
madan o
tahtı sana
=onu
=önce
getireyim»
dedi. Sü.. =sen kırpmadan
=sana leyman tahtı
önünde ye=gözünü
re konmuş
görünce,
..
=onu görünce
«Bu, şükür
mü edece=yerleşmiş
=yanında
ğim yoksa,
nankörce mi
=dedi ki
=bu
davranaca..
=lütfundandır
ğım diye
beni sınav=Rabbimin
dan geçirmek isteyen
=beni sınaması için
Rabbimin
bana yöne=şükür mü edeceğim
=yoksa
lik bir lütfu=inkâr mı edeceğim
=ve kim dur. Kim
şükrederse
kendisi için
=şükrederse
=şüphesiz
şükretmiş
=şükretmiştir
=kendisi için olur. Nankörlük eden
=ve kim
=inkâr ederse
de bilsin ki,
yüce Al=şüphesiz
=Rabbim
lah´ın hiçbir
şeye ihtiya,,

,,
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..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Geri rötür
onlara.
Andolsun
ki; güç
yetiremeyecekleri
bir ordu
ile gelir
onları
oradan
alçalmış
ve küçük
düşmüş
olarak çıkartırım.

..

..

..

..

..

..

(Olayların gidişi içinde
Süleyman
Sebe Melikesi'nin kendisine geleceğini öğrenince, çevresindekilere:)
Siz ey seçkin
görevliler!
dedi, Hanginiz bana
(Sebe Melikesi'nin) tahtını, daha o
ve ona bağlı
olanlar Allah'a yürekten boyun
eğmiş kimseler olarak
bana çıkıp
gelmeden
önce buraya
getirebilir?
(Süleyman'a
bağlı) görünmeyen
varlıklar içinden gözüpek
biri: Daha
oturduğun
yerden kalkmadan onu
sana getirebilirim, çünkü
ben bu konuda gerçekten güvenilir
bir güce sahibim! dedi.

Dedi ki:
Ey ileri
gelenler;
kendileri
bana
müslüman olarak gelmeden
önce
hanginiz
onun tahtını bana
getirebilir?

(Buna karşılık) vahiyle
bilgilendirilmiş olan kişi:
Bana kalırsa
dedi, ben
onu, göz
açıp kapayıncaya kadar sana getireceğim! Ve
onu gerçekten önünde
görünce, Benim şükür
mü edeceğim yoksa
nankörlük
mü göstereceğim konusunda beni
denemek
üzere Rabbimin bahşettiği lütf(un
bir belirtisi,)
bu! Bununla
birlikte (Allah'a) şükreden kişi, yalnızca kendi
iyiliği için
şükretmiş
olur; nankörlük yapan kişi ise, (bilsin

Nezdinde
kitabdan
bir bilgi
bulunan
da dedi
ki: Gözünü açıp
kapamadan ben,
onu sana
getiririm.
Süleyman
tahtı yanına yerleşivermiş
görünce
dedi ki:
Bu, Rabbımın lutfundandır. Şükür
mü yoksa
küfür mü
edeceğim
diye beni
sınamak
içindir.
Kim şükrederse;
ancak
kendisi
için şükretmiş
olur. Kim
de küfrederse;

Cinnlerden bir ifrit dedi ki:
Sen; yerinden
kalkmadan, onu
sana getiririm,
eminim ki
buna gücüm yeter.
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َ =zengindir = َك ِريمkerimdir
غنِي

cı yoktur ve
bağışı karşılıksızdır.»
dedi.

=قَا َلdedi ki
لَ َها,,=ن َِك ُرواtanınmaz hale getirin
ُ = َن ْنbakalım
ش َها
َ ع ْر
َ =onun tahtını ظ ْر
=أَت َ ْهتَدِيtanıyabilecek mi
ُ ت َ ُك,,=أ َ ْمyoksa olacak mı
ون
َالَّذِين,, َ= ِمنkimselerden
َيَ ْهتَدُون,,= َلtanımayan

Sonra yanındakilere
dönerek
«Tahtı kraliçenin tanımayacağı
şekilde değiştirin! bakalım onu
tanıyabilecek mi,
yoksa tanımayacak
mı?» dedi.
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geْ  َجا َء..=فَلَ َّماgelince =قِي َلdendi Kraliçe
ت
lince kendi«Bu
ُ ع ْر
=أ َ ٰ َه َكذَاböyle mi? ش ِك
َ =senin tahtın sine:
senin tahtın
mıdır? diye
ْ َ=قَالdedi ُ= َكأَنَّهtıpkı = ُه َوo
ت
soruldu. O
= َوأُو ِتينَاbize verilmişti = ْال ِع ْل َمbilgi da dedi ki;
«Sanki
قَ ْب ِل َها..= ِم ْنdaha önce
odur. Zaten
bu mucize= َو ُكنَّاve biz olmuştuk
den önce
bize bilgi
َ= ُم ْس ِل ِمينMüslüman
verilmiş ve
..
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biz senin
çağrına boyun eğmeye
hazırlanmıştık.»
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صدَّهَا
َ = َوonu alıkoymuştu = َماşeyler
ْ = َكانolduğu ُ=ت َ ْعبُدtapmış
َت
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
ْ = َكانidi
= ِإنَّ َهاçünkü kendisi َت
قَ ْوم,,= ِم ْنbir kavimden
َ= َكافِ ِرينinkâr eden

O´nu, Allah´ı bir yana bırakarak taptığı
putlar doğru
yola girmekten alıkoymuştu.
Çünkü kafir
toplumun
bir üyesi idi.

=قِي َلdendi = َل َهاona =ا ْد ُخ ِليgir
ص ْر َح
َّ =الköşke
ُ َرأَتْه..(=فَلَ َّماköşkü) görünce
ُ= َح ِس َبتْهsandı ً=لُ َّجةderin bir su
ْ َشف
ت
َ = َو َكve sıvadı
ساقَ ْي َها
َ =bacaklarını =قَا َلdedi
َ ..ع ْن
ُ= ِإنَّهmuhakkak o ص ْرح
َ =köşk
= ُم َم َّردcilalı
ير
َ قَ َو ِار..= ِم ْنşeffaf sırçadandır
ْ َ(=قَالKraliçe) dedi ki ب
ت
ِ = َرRabbim
َ =zulmetmişim
= ِإنِيben ُظلَ ْمت
=نَ ْف ِسيkendime
ُ= َوأ َ ْسلَ ْمتve teslim oldum
= َم َعberaber َسلَ ْي َمان
ُ =Süleyman’la
ِ َّ ِ =Allah’a ب
ّٰلل
ِ = َرRabbi
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

Ona “Köşke
gir” denildi.
Salonu görünce onu
derin bir su
sandı. Ve iki
ayağını açtı.
Süleyman
da “Doğrusu bu camdan yapılmış mücella
bir salondur” dedi.
Kadın
“Rabbim
şüphesiz
ben kendime zulmetmiştim. Süleyman’la
beraber
alemlerin
Rabbi olan
Allah’a teslim oldum”
dedi.
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= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik
َث َ ُمود,,= ِإلَ ٰىSemud(kavmin)e
=أَخَا ُه ْمkardeşleri صا ِل ًحا
َ =Salih’i
ا ْعبُد ُوا,,=أ َ ِنkulluk edin (demesi) için
اّٰلل
َ َّ =Allah’a  ُه ْم,,=فَإِذَاonlar olmuşlar
ان
ِ َ=فَ ِريقiki bölük
َص ُمون
ِ َ = َي ْختbirbiriyle çekişen

Ve gerçek şu
ki, Biz kavmine: Yalnızca Allah'a
kulluk edin
desin diye
Semud toplumuna (da)
kardeşleri
Salih'i göndermiştik;
onlar, bunun
üzerine, hemen birbirleriyle çekişen
iki hizbe ayrıldılar.

قَا َل
َيا َق ْو ِم
ِل َم
َت َ ْست َ ْع ِجلُون
سيِئ َ ِة
قَ ْب َل
َّ بِال
سنَ ِة
لَ ْو َل
َ ْال َح
َت َ ْست َ ْغ ِف ُرون

(Salih ilahi
mesaja karşı
çıkanlara:)
Ey kavmim!
dedi, İyiliği
ummak yerine, neden
kötülüğün
çarçabuk sizi

,,

Semudoğullarına da
«Allah´a
kulluk ediniz» çağrısını seslendirsin diye
kardeşleri
Salih´i peygamber olarak gönderdik. Fakat
Semudoğulları, birbirleri ile çatışan
iki karşı
gruba ayrıldılar.
Salih onlara
=dedi ki
.. =ey kavmim
«Ey soy=neden
=koşuyorsunuz daşlarım,
niye iyilikten
önce kötü=kötülüğe
=önce
lüğü istiyor=iyilikten
=gerekmez mi? sunuz, neden çarpıla=mağfiret dilemeniz
cağınız ce,,
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ki,) Rabbim
hem sınırsız
cömert hem
de mutlak
manada
kendine yeterlidir!
(Ve) sözlerine şöyle devam etti:
(Şimdi) onun
tahtını tanınmaz hale
sokun; bakalım, kendi
başına doğru
yolu bulacak
mı, yoksa
doğru yolu
bulamayan
kimselerden
mi olacak.
Ve böylece,
(Süleyman'ın
yanına gelince) ona: Senin tahtın
böyle miydi?
diye soruldu.
(Sebe Melikesi:) Sanki
bunun gibiydi! dedi. (Süleyman, bunun üzerine,
yanındakilere:) (İlahi)
bilgi ondan
önce bize verilmiş olduğu
ve bizim de
(başından
beri) Allah'a
yürekten boyun eğen
kimseler olduğumuz
halde, (Melike'nin, bizim
kendisine bu
yolda herhangi bir
yardımımız
olmadan,
kendiliğinden
hakka ulaştığını)
(ve daha önce) Allah'ı bırakıp da tapınageldiği
şeylerin kendisini (doğru
yoldan)
uzaklaştırmış
olduğu, üstelik, hakkı inkar eden bir
toplumun
üyesi olduğu
halde, (sonunda doğru
yolu bulduğunu görüyoruz) dedi.
(Az sonra)
ona: Girin bu
saraya! dendi. Fakat sarayı görünce,
(önünde) engin, duru bir
su (var) sandı ve eteğini
yukarı çekti.
(Süleyman:)
Bu, zemini
camla döşenmiş bir
saraydır! dedi. (Sebe
Melikesi:)
Rabbim! dedi, (Senden
başkasına
kulluk etmekle) ben kendime yazık
etmişim; fakat (şimdi)
Süleyman'la
beraber
alemlerin
Rabbi olan
Allah'a yürekten boyun
eğiyorum!
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İbn Kesir

muhakkak ki
Rabbım;
Gani´dir,
Kerim´dir.
Dedi ki:
Onun tahtını değişikliğe
uğratın,
bir bakalım hidayeti bulabilecek
mi, yoksa
bulamayanlardan
mı olacak?
Böylece
geldiğinde: Senin
tahtın
böyle
miydi?
denildi. O
da: Sanki
bu, odur.
Ondan
önce de
bize bilgi
verilmişti
ve biz
müslüman olmuştuk,
dedi

Onun Allah´ı bırakıp da
tapmaya
devam ettiği şey,
kendisine
mani olmuştu.
Ve gerçekten o,
küfreden
bir kavimdendi.

Ona:
Köşke gir,
dendi.
Onu görünce;
derin bir
su sandı
ve iki
ayağını
açtı. Doğrusu bu,
camdan
yapılmış
düzeltilmiş mücella bir
açıklıktır,
dedi. O:
Rabbım;
şüphesiz
ben, kendime
zulmetmişim.
Süleyman´la
beraber
alemlerin
Rabbı
olan Allah´a teslim oldum, dedi.
Andolsun
ki; Semud´a da
kardeşleri
Salih´i;
Allah´a
ibadet
edin, diye
gönderdik. Hemen birbirleriyle
çekişen
iki grup
oluverdiler.
Salih dedi
ki: Ey
kavmim;
niçin iyilikten önce çarçabuk kötülük istiyorsu-
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bulmasını istiyorsunuz?
Belki acınıp
esirgeniriz
diye niçin Allah'tan günahlarınızı
bağışlamasını istemiyorsunuz?

nuz?
Merhamet
olunmanız için
Allah´tan
mağfiret
dileseniz
olmaz
mı?

قَالُوا
َّ
اطي َّْرنَا
ِب َك
َو ِب َم ْن
َمعَ َك
َ
طائِ ُر ُك ْم
َِع ْند
بَ ْل
قَ ْوم

Biz sende ve
seninle beraber olanlarda uğursuzluk görüyoruz! diye
karşılık verdiler. (Salih:)
Uğurumuz ya
da uğursuzluğumuz Allah'ın elindedir! dedi, İşin
gerçeği, sizler sınanan
bir toplumsunuz!

Dediler ki:
Senin ve
beraberindekilerin yüzünden
uğursuzluğa uğradık: O
da: Uğursuzluğunuz Allah
katındandır. Belki
siz, imtihana çekilen bir
kavimsiniz, dedi.
Şehirde
dokuz kişi
vardı ki;
yeryüzünde
bozgunculuk yapıyor ve
ıslah etmiyorlardı.
Aralarında Allah´a yemin ederek: Gece, biz
ona ve ailesine
baskın
verelim.
Sonra da
onun dostuna; ailesinin
yok edilişinde bulunmadığımızı
şüphesiz
doğru
söylediğimizi bildirelim,
dediler.
Onlar bir
düzen
kurdular.
Onlar farketmezlerken Biz
de bir düzen kurduk.

,,

zanın bir an
önce başınıza gelmesini diliyorsunuz? Allah´tan af
dilesenize, ;
ola ki O´nun
merhametinden pay
alırsınız.»
Semudoğul=dediler
ları, Salih´e
«Sen ve
=uğursuzluğa uğradık
yanındakiler
bize uğur=senin yüzünden
suzluk ge=ve bulunanların yüzünden
tirdiniz» dediler. Salih
=seninle beraber
=dedi
dedi ki; «Sizin kısmeti=uğursuzluğunuz
niz Allah katında belir=katındadır
=Allah
lenmiştir.
Aslında siz
=doğrusu
=siz
toplum ola=bir toplumsunuz
=sınanan rak sınavdan geçiriliyorsunuz.»
,,

,,

,,
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قَا َل

,,

ِاّٰلل
َّ
أ َ ْنت ُ ْم

َت ُ ْفتَنُون

َ= َو َكانvardı  ْال َمدِينَ ِة..=فِيşehirde
ُ= ِت ْس َعةdokuz = َر ْهطkişi
َ=يُ ْف ِسد ُونbozgunculuk yaparlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َص ِل ُحون
ْ ُي..= َو َلdüzeltmezlerdi
..

..
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=قَالُواdediler
س ُموا
َ =تَقَاand içerek birbirlerini
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a
ُ=لَنُبَ ِيتَنَّهbiz gece ona baskın yapalım
ُ= َوأ َ ْهلَهve ailesine =ث ُ َّمsonra
=لَنَقُولَ َّنdiyelim = ِل َو ِل ِي ِهvelisine
ش ِه ْدنَا
َ ,,= َماşahit olmadık
= َم ْه ِل َكhelakine =أ َ ْه ِل ِهailesinin
= َو ِإنَّاve biz
َصا ِدقُون
َ َ=لgerçekten doğrulardanız
,,
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Böylece onlar bir tuzak
kurdular.
Fakat biz de
onlara, farkında olmadıkları bir
tuzak kurduk.

ُ =فَا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl َ= َكانoldu
ُعا ِق َبة
َ =sonucu = َم ْك ِر ِه ْمtuzaklarının
=أَنَّاbiz =دَ َّم ْرنَا ُه ْمonları yıktık yok ettik
= َوقَ ْو َم ُه ْمve kavimlerini
َ=أ َ ْج َمعِينhepsini

Şimdi bak
bakalım,
onların tuzaklarının
sonu nice
oldu? Biz
onları ve
soydaşlarını
hep birlikte
yok ettik.

=فَتِ ْل َكişte şunlar =بُيُوت ُ ُه ْمevleridir
ً=خَا ِويَةçökmüş ıssız kalmış
َ ..= ِب َماzulümleri yüzünden
ظلَ ُموا
=إِ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
ً= َْليَةibret = ِلقَ ْومbir kavim için
َ= َي ْعلَ ُمونbilen

İşte enkaz
yığınına
dönüşmüş
evleri! Sebep zalimlikleridir. Hiç
kuşkusuz
Allah´ın değişmez yasasını bilenlerin bu
olaydan
alacakları
dersler vardır.
Buna karşılık
mü´minleri
ve Allah´ın
yasalarını
çiğnemekten sakınanları yok
olmaktan
kurtardık.
Lut´u da
peygamber
olarak gönderdik. Hani
O, soydaşlarına şöyle
demişti:
«Sizler,
normal cinsel ilişki düzenine ters
düştüğünüze göre ve
birbirlerinizin gözleri
önünde o
iğrenç işi
yapıyorsunuz, öyle
mi?»
Siz kadınları bırakıp
erkeklerle
cinsel ilişkide bulunu-
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= َوأ َ ْن َج ْينَاve kurtardık
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
َ َيتَّقُون,,= َو َكانُواve korunanları
,,

,,
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ً = َولُوve Lût = ِإ ْذhani
طا
=قَا َلdemişti ki = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
َ=أَتَأْتُونyapıyorsunuz ha?
َشة
َ اح
ِ َ= ْالفo aşırı kötülüğü = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َْص ُرون
ِ =تُبgöre göre
..
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O şehirde,
toplumda
sürekli kargaşa çıkaran, hiç bir
bozukluğu
düzeltmeye
yanaşmayan dokuz
tane elebaşı
vardı.
Bunlar «Bir
gece Salih´in evini
basarak
kendisini ve
ailesini öldürelim,
sonra da
güvenliğini
üstlenen akrabasını
´Onun ailesinin öldürülme olayından haberimiz yok,
kesinlikle
doğru söylüyoruz´ diyelim» diye
aralarında
Allah adına
and içtiler.

= َو َم َك ُرواtuzak kurdular = َم ْك ًراtuzak
= َو َم َك ْرنَاbiz de tuzak kurduk
= َم ْك ًراtuzak = َو ُه ْمonlar
َ َي ْشعُ ُرون..= َلhiç farkında olmadan
..

..
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İbn Kesir

اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = َل َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت ُ ْر َح ُمونesirgenirsiniz

,,
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َلَتَأْتُون,,=أَئِنَّ ُك ْم-mi yaklaşıyorsunuz?
الر َجا َل
َ =şehvetle
ِ =erkeklere ً ش ْه َوة
,,

,,

İmdi, o şehirde bozgunculuk yapıp düzen ve
uyumdan
yana olmayan dokuz
kişi vardı;

bunlar Allah
adına yemin
ederek aralarında andlaşıp Ona ve
ailesine geceleyin baskın yapalım
(ve onların
hepsini öldürelim); sonra
da o'na arka
çıkacak olan
kimseye, rahatlıkla,
'Onun ailesinin uğradığı
kıyıma biz
katılmadık;
çünkü biz
haktan yana
kimseleriz!
diyelim dediler.
Ve böylece
bir tuzak
kurdular; fakat, onların
hiç fark
edemeyecekleri biçimde, biz de
bir tuzak
kurduk.
Ve sonra,
bak onların
kurduğu bütün tuzakların sonu ne
oldu: onları
ve onların
peşinden giden toplumu,
hepsini yerle
bir ettik;
ve işte onların yaşadığı
yerler, işledikleri haksızlıklardan
ötürü (şimdi)
bomboş! Bu
(olayda),
bilmek, öğrenmek isteyen insanlar
için mutlaka
bir ders vardır;
ve inanıp Bize karşı sorumluluk bilinci taşıyan
kimseleri kurtarmış olmamızda da!

Düzenlerinin sonunun nice olduğuna bir
bak. Biz;
onları ve
kavimlerini toptan
yerle bir
ettik.
İşte zulmetmelerinden
dolayı
çökmüş,
ıpıssız
kalmış
evleri.
Muhakkak ki
bunda; bilen bir
kavim için
ayet vardır.
İman edip
takva sahibi olanları da
kurtardık.

Ve Lut'u da
(böyle kurtarmıştık);
hani o kavmine Bu çirkin eylemi,
(insanın yapı
ve yaratılışına aykırı olduğunu) göre
göre, nasıl
işliyorsunuz?
demişti,

Lut´u da.
Hani
kavmine
demişti ki:
Göz göre
göre bir
hayasızlık
mı yapıyorsunuz?

Gerçekten,
kadınları bırakıp da,
şehvetle erkeklere mi

Kadınları
bırakıp
şehvetle
erkeklere
mi yakla-
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ُون
ِ س
َ ِ=النkadınları
ِ د,,= ِم ْنbırakıp اء
= َب ْلgerçekten =أ َ ْنت ُ ْمsiz
=قَ ْومbir toplumsunuz َ=ت َ ْج َهلُونcahil
,,
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َ َكان..=فَ َماoldu اب
َ = َج َوcevabı
=قَ ْو ِم ِهkavminin = ِإ َّلsadece
قَالُوا..=أ َ ْنşöyle demek
=أ َ ْخ ِر ُجواçıkarın =آ َلailesini
=لُوطLût قَ ْريَتِ ُك ْم..= ِم ْنkentinizden
= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar =أُنَاسkimselermiş
َ َ=يَتtemiz kalmak isteyen()
َط َّه ُرون
..

..

..
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َ = َوأ َ ْمve yağdırdık
ط ْرنَا
َ = َمyağmur
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine ط ًرا
َ = َمyağmur
سا َء
َ َ=فne kötü oldu ط ُر
َ= ْال ُم ْنذَ ِرينuyarılanlara
..

..

=قُ ِلde ki ُ = ْال َح ْمدhamd olsun
ِ= ِ َّّٰللAllah’a س ََلم
َ = َوve selam
 ِعبَا ِد ِه,,علَ ٰى
َ =O’nun kullarına
َ ص
طفَ ٰى
ْ ا,, َ=الَّذِينseçtiği
َّ =Allah mı? = َخيْرhayırlı
ُآّٰلل
=أ َ َّماyoksa
َ=يُ ْش ِر ُكونortak koştukları mı?
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Ve bunun
üzerine Biz
de o'nu ve ailesini kurtardık, yalnızca
karısının geride kalanlar
masını ka- arasında olrarlaştırdık. masını gerekli gördük.
Onların
başlarına
müthiş bir
yağmur
yağdırdık.
Uyarıları
umursamayanların
başlarına
yağan yağmur ne fenadır!
Ey Muhammed de
ki; «Allah´a
hamd ve
seçtiği kullarına da
selâm olsun. Allah
mı daha iyidir, yoksa
onların Allah´a ortak
koştukları
düzmece
ilahlar mı?

..

..

27.
59

,,

=أ َ َّم ْنyahut kim? َ= َخلَقyarattı
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َوأ َ ْنزَ َلve indirdi
=لَ ُك ْمsize اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
= َما ًءsu =فَأ َ ْن َبتْنَاbitirdik = ِب ِهonunla
َ= َحدَائِقbahçeler
بَ ْه َجة..ات
َ َ=ذgönül açıcı
َ َكان..= َماimkân olmayan =لَ ُك ْمsizin için
ت ُ ْنبِتُوا..=أ َ ْنbitiremeyeceğiniz
ش َج َرهَا
َ =bir ağacını =أَإِ ٰلَهtanrı mı var?
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah = َب ْلhayır
= ُه ْمonlar =قَ ْومbir kavimdir
َ(=يَ ْع ِدلُونhaktan) sapan
..

(Bu düzmece ilahlar mı
daha iyi)
yoksa gökleri ve yeri
yaratan,
gökten size
su indiren
Allah mı?
Biz o su sayesinde bir
tek ağacını
bile bitirmeye gücünüzün yetmeyeceği alımlı bahçeler
bitirdik. Allah´ın yanı
sıra başka
bir ilah mı
var? Aslında onlar
gerçekten
sapan bir
toplumdurlar.
Bu düzme=yahut kimdir?
=yapan
ce ilahlar mı
daha iyi
=dünyayı
yoksa dünyayı dengeli
=durulacak yer
bir yaşama
=ve çıkaran
=arasından alanı yapan,
kara parça=ırmaklar
=ve yaratan ları üzerindeki nehirler
=üstünde
=sağlam dağlar akıtan, yeryüzünde
=ve koyan
=arasına
köklü dağlar
=iki deniz
=bir perde yükselten
ve farklı yoğunluktaki
=tanrı mı var?
=ile beraber
iki deniz
=Allah
=hayır
=çokları arasına set
koyan Allah
,, =bilmiyorlar
mı?
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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أ َ َّم ْن
َج َع َل
ض
َ ْاْل َ ْر
ارا
ً قَ َر
َو َجعَ َل
ِخ ََللَ َها
ارا
َو َجعَ َل
ً أ َ ْن َه
لَ َها
ي
َ َر َوا ِس
َو َج َع َل
ََبيْن
ْالبَ ْح َري ِْن
اج ًزا
ِ َح
أ َ ِإ ٰلَه
َم َع
ِاّٰلل
َب ْل
أ َ ْكث َ ُر ُه ْم
َّ
ََل يَ ْعلَ ُمون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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yöneliyorsunuz? Hayır,
işin gerçeği,
siz (hakka
karşı körlüğü,) bilinçsizliği seçmiş
bir toplumsunuz!
Fakat halkının o'na verdiği cevap:
(Lut'u) ve
Lut'un yandaşlarını
şehrinizden
çıkarın! Çünkü bunlar
kendilerini
temize çıkarmaya çalışan insanlar! demekten başka bir
şey olmadı.

Lût´u ve eşi
ُ=فَأ َ ْن َج ْينَاهbiz de onu kurtardık
dışındaki
yakınlarını
َُ= َوأ َ ْهلهve ailesini = ِإ َّلyalnız
kurtardık.
ُ= ْام َرأَتَهkarısının =قَد َّْرنَاهَاtakdir ettik Eşinin ise
geride kalaَ ْالغَا ِب ِرين,, َ= ِمنkalanlardan olmasını rak yok ol,,

,,

27.
58

yorsunuz
öyle mi?
Aslında sizler her türlü
bilgiden
yoksun, beyinsiz bir
toplumsunuz.
Soydaşlarının tek cevabı birbirlerine şöyle
demeleri oldu: «Lut´un
yakınlarını
şehrinizden
çıkarınız,
çünkü onlar
temizliğe
pek meraklı
kimselermiş!»

,,

,,

,,

düzme=أ َ َّم ْنyahut kimdir? يب
ُ =ي ُِجyetişen (Bu
ce ilahlar mı
iyi)
َ ض
ط َّر
ْ = ْال ُمdarda kalmışa =إِذَاzaman daha
yoksa sıkınُ عاه
ُ = َو َي ْك ِشve kaldıran tıya düşene,
َ َ=دdua ettiği ف
kendisine
سو َء
yalvardığı
ُّ =الkötülüğü
takdirde ce= َو َي ْج َعلُ ُك ْمve sizi yapan
vap vererek
sıkıntısını
= ُخلَفَا َءsahipleri ض
ِ = ْاْل َ ْرyeryüzünün gideren ve
sizi ardarda
=أ َ ِإ ٰلَهtanrı mı var? = َم َعile beraber
gelen kuşaklar haً =قَ ِلne de az
ِ َّ =Allah  َما..يَل
اّٰلل
linde yeryü..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

züne ege-

Ve ötekilerin
üzerine (yok
edici) bir
yağmur yağdırdık; uyarıl(dıkları
halde aldırmay)anların
uğradığı bu
yağmur ne
korkunç bir
yağmurdur!
De ki: Bütün
övgüler (gerçekte) Allah'a
yaraşır. Selam olsun,
O'nun (rasul
olarak) seçtiği kullara!
Zaten Allah,
insanların
tanrısal nitelikler yakıştırdıkları her
şeyden daha
üstün, daha
hayırlı değil
mi?
Peki kimdir,
gökleri ve yeri yaratan ve
sizin için
gökten su indiren? Öyle
bir su ki,
onunla, sizin
bir tek ağacını bile yetiştiremeyeceğiniz görkemli bağlar,
bahçeler yeşertiyoruz!
Allah'la beraber başka
bir tanrı, öyle
mi? Hayır,
hayır, (böyle
düşünenler)
yoldan çıkmış kimselerdir!

Peki kimdir,
yeryüzünü
(yerleşmeye)
uygun bir yer
haline getiren ve vadilerden dereler, ırmaklar
akıtan; ve
onun üzerine
sağlam dağlar yerleştiren; ve iki
büyük su kütlesi arasına
bir engel koyan? Allah'la
beraber başka bir tanrı,
öyle mi? Hayır hayır,
(böyle düşünenlerin) çoğu (ne söylediklerini)
bilmiyorlar!
Peki kimdir,
kendisine
başvurduğunda darda
kalmış olanın
darına yetişen, kötülüğü
gideren ve
sizi yeryüzüne mirasçı
kılan? Allah'la beraber başka bir
tanrı, öyle
mi? Aklınızda ne kadar

İbn Kesir

şıyorsunuz? Hayır siz,
cahil bir
kavimsiniz.

Kavminin
cevabı:
Lut´un ailesini kasabanızdan çıkarın. Çünkü onlar,
temiz
kalmaya
çalışan
insanlardır, demekten
başka bir
şey olmadı.
Bunun
üzerine
onu ve ailesini kurtardık.
Yalnız karısının
geride kalanlardan
olmasını
takdir ettik.
Onların
üzerine
bir yağmur yağdırdık. Ne
kötü idi
uyarılanların
yağmuru.

De ki:
Hamdolsun Allah´a, selam olsun
O´nun
beğenip
seçtiği
kullarına.
Allah mı
daha iyidir, yoksa
O´na koştukları ortaklar mı?
Yoksa
gökleri ve
yeri yaratan, gökten size
su indirip
onunla bir
ağacını
dahi bitiremeyeceğiniz
nice güzel bahçeler
meydana
getiren
mi? Allah
yanında
başka bir
ilah mı?
Hayır, onlar sapıklıkta ısrar
eden bir
güruhtur.
Yoksa,
yeri yaratıklarının
oturmasına elverişli kılan
ve aralarında ırmaklar
akıtan,
yeryüzüne sabit
dağlar
yerleştiren ve iki
denizin
arasına
engel koyan mı?
Allah´ın
yanında
başka bir
ilah mı?
Hayır, onların çoğu
bilmezler.
Yoksa,
kendisine
yakardığı
zaman
bunalmışa karşılık veren
ve başındaki sıkıntıyı gideren; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı?
Allah´ın
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az tutuyorsunuz (bütün
bu gerçekleri)!

yanında
başka bir
ilah mı?
Ne de kıt
düşünüyorsunuz.

أ َ َّم ْن
يَ ْهدِي ُك ْم
ُ
ت
ِ ظلُ َما
َو ْالبَ ْح ِر
ي ُْر ِس ُل
بُ ْش ًرا
َر ْح َمتِ ِه
َم َع
ت َ َعالَى
ع َّما
َ
َيُ ْش ِر ُكون

Peki kimdir
karanın ve
denizin karanlıklarında
yolunuzu
bulmanızı
sağlayan ve
rüzgarları
rahmetinin
önünden
müjdeci olarak gönderen? Allah'la
beraber başka bir tanrı,
öyle mi? Allah, insanların tanrısal
nitelikler yakıştırabileceği her şeyin
ötesinde, her
şeyden yücedir!

Yoksa,
karanın
ve denizin karanlıklarında
size yol
bolduran
ve rahmetinin
önünde
rüzgarları
müjdeci
olarak
gönderen
mi? Allah´ın yanında
başka bir
ilah mı?
Allah; onların koştukları ortaklardan
münezzehtir.

Peki, yaratılışı ilk defa
başlatan ve
sonra da onu
aralıksız devam ettirip,
yenileyen
kimdir? Ve
kimdir, sizi
gökten ve
yerden rızıklandıran? Allah'la beraber başka bir
tanrı, öyle
mi? De ki:
Eğer ileri
sürdüğünüz
iddiaya gerçekten inanıyorsanız getirin o zaman
delilinizi!

Yoksa,
önce yaratan,
sonra da
onu iade
edecek
olan ve
sizi gökten ve
yerden rızıklandıran mı?
Allah´ın
yanında
başka bir
ilah mı?
De ki:
Şayet
doğru
sözlü iseniz, delilinizi getirin.

De ki: Göklerde ve yerde olan hiç
kimse, (yani)
Allah'tan
başka (hiç
kimse,) yaratılmışların
duyu ve tasavvur alanı
dışında kalan
gerçekleri bilemez. (Yaratılmış olanlar) öldükten
sonra ne
zaman diriltileceklerini de
bilemezler;
Hayır, onların ahiret konusundaki
bilgileri gerçeğin berisinde kalmaktadır; zaten (çoğu
zaman) onun
gerçekliğinden yana
şüphe içindedirler; hayır, ondan
yana kördürler.
Bunun içindir
ki, hakkı inkara şartlanmış olan
kimseler:
Nasıl yani,
biz ve atalarımız toz toprak olduktan
sonra (topraktan yeniden) çıkarılacağız, öyle
mi? diyorlar.
Gerçek şu ki,
bu bize ve
atalarımıza
daha önce
de vaad
edilmişti; eskilerin masallarından, efsanelerinden
başka bir şey
değil bu!

De ki:
Göklerde
ve yerde
gaybı Allah´tan
başka
kimse
bilmez.
Ne zaman diriltileceklerini de
farketmezler.

De ki: Yeryüzünde dolaşın da (böyle
diyerek) günaha gömülüp gitmiş
olanların sonunu görün!

De ki:
Yeryüzünde
gezinin
de suçluların sonunun
nasıl olduğunu
görün.

,,

men kılan
Allah mı?
Allah´ın yanı sıra başka bir ilah
mı var? Ne
kadar kıt
düşüncelisiniz
(Bu düzme=yahut kimdir?
ce ilâhlar mı
=size yol gösteren
=içinde daha iyi)
yoksa karaların ve de=karanlıkları
=karanın
nizlerin ka=ve denizin
=ve kimdir? ranlıkları
içinde size
=gönderen
=rüzgârları yolunuzu
bulduran,
=müjdeci
,,
=önünde
rahmetinin
önünden
=rahmetinin
=tanrı mı var?
rüzgârları
müjde ha=ile beraber
=Allah
bercisi olarak gönde=yücedir
=Allah
ren Allah
mı? Allah´ın
=şeylerden
yanı sıra
=ortak koştukları
başka bir
ilah mı var?
Allah, onların kendisine koştukları ortaklardan münezzehtir.
(Bu düzme=yahut kimdir?
=başlayan
ce ilahlar mı
daha iyi)
=yaratmağa
=sonra
yoksa canlı=onu iade eden
=ve kimdir? ları ilk kez
yaratan ve
=sizi rızıklandıran
ölüleri yeniden dirilte..
=gökten
cek olan,
gökten ve
=ve yerden
yerden size
besin kay=tanrı mı var?
=ile beraber
nakları sağlayan Allah
=Allah
=de ki
=getirin
mı? Allah´ın
yanı sıra
=delilinizi
=eğer
başka bir
ilah mı var?
=iseniz
=doğru
De ki;
«Eğer doğru söylüyorsanız, açık
delilinizi getiriniz.»
De ki; «Bi=de ki
,, =bilmez
=kimse
linmezi,
gaybı ne
,,
=göklerde
göktekiler
bilir ne de
=ve yerde
=gaybı
yerdekiler.
=başka
=Allah’tan
Onu sadece
Allah bilir».
,,
=ve bilmezler
Onlar ne
zaman ye=ne zaman
=dirileceklerini niden diriltileceklerini
de bilemezler.
,,

,,

فِي
ْال َب ِر

,,

َو َم ْن
الريَا َح
ِ
ي
ْ ََبيْنَ َيد
أَإِ ٰلَه
ِاّٰلل
َّ
َّ
ُاّٰلل

,,

,,

,,

ُ َي ْبدَأ
أ َ َّم ْن
ث ُ َّم
َْالخ َْلق
َو َم ْن
ُيُ ِعيدُه
َي ْر ُزقُ ُك ْم
اء
َّ ِمنَ ال
ِ س َم
ض
ِ َو ْاْل َ ْر
أ َ ِإ ٰلَه
َم َع
ِ َّ
اّٰلل
قُ ْل
هَاتُوا
ب ُْرهَانَ ُك ْم
إِ ْن
ُك ْنت ُ ْم
َصا ِدقِين
َ
..

,,

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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قُ ْل
َل َي ْعلَ ُم
َم ْن
ت
ِ س َم َاوا
َّ ِفي ال
ض
ْب
ِ َو ْاْل َ ْر
َ ْالغَي
ِإ َّل
َّ
ُاّٰلل
ََو َما َي ْشعُ ُرون
َأَيَّان
َيُ ْبعَثُون
,,

,,

,,

,,

,,
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bil=بَ ِلdoğrusu َّار َك
َ =ادardarda geldi Onların
gileri ahirete
= ِع ْل ُم ُه ْمonların bilgileri =فِيhakkındaki erememiş,
o alemin
= ْاْل ِخ َر ِةahiret = َب ْلfakat = ُه ْمonlar berisinde
kalmıştır.
Aslında on=فِيiçindedirler =شَكbir kuşku
lar ahiret
= ِم ْن َهاondan =بَ ْلdaha doğrusu
konusunda
kuşku için= ُه ْمonlar = ِم ْن َهاondan yana
dedirler.
Hatta ondan
َع ُمون
َ =kördürler
yana kör..

..

..

..

..

..

dürler.
27.
67

= َوقَا َلdediler ki
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
 ُكنَّا,,=أ َ ِإذَاolduğumuz zaman mı?
=ت ُ َرابًاtoprak = َوآ َباؤُ نَاve babalarımız
=أَئِنَّاbiz mi?
َ(=لَ ُم ْخ َر ُجونdiriltilip) çıkarılacağız

Kâfirler dediler ki;
«Bizler ve
atalarımız,
toprak olduktan sonra yeniden
mi diriltileceğiz?»

=لَقَ ْدandolsun
= ُو ِع ْدنَاvadedildi (yapıldı)
= ٰ َهذَاbu (tehdid) =ن َْح ُنbize
= َوآبَاؤُ نَاve atalarımıza
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden  ٰ َهذَا..= ِإ ْنbu
= ِإ َّلbaşka bir şey değildir
ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasallarından
َ= ْاْل َ َّولِينöncekilerin

Bu tehdit
gerek bize
ve gerekse
atalarımıza
daha önce
de yapılmıştı. Bu, eskilerin masallarından
başka bir
şey değildir.»

=قُ ْلde ki يروا
ُ = ِسyürüyün (gezin)
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ُ =فَا ْنve görün ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğunu ُعا ِق َبة
َ =sonunun
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçluların

Onlara de
ki; «Yeryüzünü geziniz de ağır
suçluların
sonunun nice olduğunu
görünüz.»

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..
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َ=تَذَ َّك ُرونdüşünüyorsunuz

,,

27.
64

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

,,

..

..

,,

,,

,,

Hayır,
ahiret ile
ilgili bilgileri de yetersizdir.
Hayır,
ondan
şüphe
etmektedirler.
Hayır,
ona karşı
kördürler.

Küfredenler dediler
ki: Biz ve
babalarımız birer
toprak olduktan
sonra mı,
doğrusu
biz tekrar
mı çıkarılacağız?
Andolsun
ki; bununla biz ve
daha önce babalarımız
tehdid
edilmişlerdi. Bu,
öncekilerin masallarından
başka bir
şey değildir.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

تَ ْحزَ ْن..= َو َلüzülme
علَ ْي ِه ْم
َ =onlar(ın sözlerin)e
ت َ ُك ْن..= َو َلve olma
ضيْق
َ ..=فِيsıkıntıda
َ َي ْم ُك ُرون..= ِم َّماtuzak kurmalarından

Ey Muhammed,
onlar için
üzülme ve
sana kurdukları tuzaklarda
canını sıkmasın.

َ= َويَقُولُونve diyorlar
= َمتَ ٰىne zaman? = ٰ َهذَاbu
ُ = ْال َو ْعدtehdid(ettiğiniz azab) =إِ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğru

Eğer doğru
söylüyorsanız bize yönelttiğiniz
tehdit ne
zaman gerçekleşecek? diyorlar.

..

..

..

..
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,,

,,

,,

,,
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72

Onlara de
=قُ ْلde ki س ٰى
َ =belki de
َ ع
ki; «Bir an
önce gerَ
َ َي ُكون..=أ ْنolmuştur
çekleşsin
diye sabırلَ ُك ْم..ِف
د
ر
=ardınıza
takılmıştır
َ َ
sızlandığıض
nız azabın
ُ =بَ ْعbir kısmı
bir bölümü
َت َ ْست َ ْع ِجلُون..=الَّذِيacele ettiğiniz(azab) belki de ya..

..

..

..

..

Fakat sen yine de onlar
için kaygılanma; (Allah'ın mesajlarına karşı)
ileri sürdükleri asılsız iddialardan
ötürü de canını sıkma.
Ve Eğer doğru sözlü kimselerseniz,
(söyleyin siz
ey inananlar,) bu
(ölümden
sonra diriliş)
vaadi ne zaman gerçekleşecek? diye sordukları
(zaman),
de ki: O çarçabuk gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı
belki de peşinize düşmüştür bile...

Üzülme
onlara.
Düzenlerinden
dolayı da
sıkılma.

İmdi, gerçek
şu ki, senin
Rabbin insanlara karşı
sınırsız lütuf
sahibidir; ne
var ki onlardan çoğu
şükretmez.

Muhakkak ki
Rabbın;
insanlara
karşı lutuf
sahibidir.
Ama onların çoğu
şükretmezler.
Şüphesiz
ki Rabbın; onların göğüslerinin
gizlediklerini de,
açığa
vurduklarını da bilir.
Gökte ve
yerde gizli hiçbir
şey yoktur ki
apaçık bir
kitabta
olmasın.

..

ın
27.
73

= َو ِإ َّنve şüphesiz = َرب ََّكRabbin
=لَذُوsahibidir =فَضْلlütuf
اس
ِ َّالن,,علَى
َ =insanlara karşı
= َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َ َي ْش ُك ُرون,,= َلşükretmezler
,,

,,

,,

27.
74

= َو ِإ َّنve elbette = َرب ََّكRabbin
=لَ َي ْعلَ ُمbilir ت ُ ِك ُّن..= َماgizlediğini
ُور ُه ْم
ُ صد
ُ =onların göğüslerinin
َيُ ْع ِلنُون..= َو َماaçığa vurduklarını
..

..

..

..
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= َو َماyoktur = ِم ْنhiçbir şey
=غَائِبَةgizli اء
َّ ال,,=فِيgökte
ِ س َم
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ِإ َّلolmasın
 ِكتَاب,,=فِيbir Kitapta = ُم ِبينapaçık
,,

,,

,,

,,

27.
76

nı başınızdadır.»
Kuşku yok
ki senin
Rabb´in insanlara karşı lütufkârdır,
ama onların
çoğunluğu
O´na şükretmezler.
Kuşku yok
ki, senin
Rabb´in onların gerek
içlerinde
sakladıkları
ve gerekse
açığa vurdukları tüm
duyguları
bilir.
Göklerdeki
ve yeryüzündeki bütün bilinmezler, tüm
sırlar mutlaka apaçık
kitapta yer
alır.

Kuşku yok
= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu
ki, Bu
Kur´an, İsْ
ُ
ُ
ر
ق
ال
=Kur’an
ص
ق
ي
=anlatmaktadır
َْ آن
ُّ َ
railoğullaَ
anبَنِي..عل ٰى
َ =oğullarına =إِس َْرائِي َلİsrail rı´na
laşmazlığa
=أ َ ْكث َ َرbirçoğunu =الَّذِيşeylerin
düştükleri
konuların
= ُه ْمkendilerinin = ِفي ِهonda
çoğunu açık
açık anlatَ=يَ ْخت َ ِلفُونayrılığa düştükleri
maktadır.
..

Ve yine senin Rabbin
onların kalplerinin gizlediği şeyleri
de, açığa
vurduğu şeyleri de bütünüyle bilmektedir;
göklerde ve
yerde gizli
hiçbir şey
yoktur ki
(O'nun yarattığı alem için
koyduğu) yasalar ve ilkeler örgüsünde yeri olmasın.
Bu Kuran'ın,
İsrailoğulları'nın üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek
çok meseleyi
açıklığa kavuşturduğu
ortadadır.

..

27.
77

ُ= َو ِإنَّهve elbette O
=لَ ُهدًىbir yol gösterici
= َو َر ْح َمةve rahmettir
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينmüminlere
,,

,,

,,

,,

,,

,,

27.
78

= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
ضي
ِ = َي ْقicra eder
=بَ ْينَ ُه ْمonlar arasında
=بِ ُح ْك ِم ِهhükmünü = َو ُه َوve O
ُ = ْال َع ِزazizdir
يز
= ْالعَ ِلي ُمhakkiyle bilendir

Ve yine
kuşku yok
ki, Kur´an,
mü´minler
için doğru
yol kılavuzu
ve rahmettir.
Hiç kuşkusuz Rabb´in
İsrailoğulları
hakkında
kesin hükmünü verecektir. O üstün iradelidir
ve her şeyi
bilir.

=فَت َ َو َّك ْلtevekkül et ِاّٰلل
َّ ,,ع َلى
َ =Allah’a
=إِنَّ َكçünkü sen علَى
َ =üzerindesin
ق
ِ ِ= ْال ُمبapaçık
ِ = ْال َحgerçek ين

Ey Muhammed,
öyleyse sen
Allah´a dayan. Çünkü
apaçık gerçeği savunuyorsun.

= ِإنَّ َكelbette sen
تُس ِْم ُع..= َلduyuramazsın
= ْال َم ْوت َ ٰىölülere
تُس ِْم ُع..= َو َلişittiremezsin
ص َّم
ُّ =الsağırlara عا َء
َ ُّ=الدçağrıyı
 َولَّ ْوا..=إِذَاkaçarlarken
َ= ُم ْدبِ ِرينarkalarını dönmüş

Sen ölülere
söz işittiremezsin. Arkalarını dönüp yanından kaçan
sağırlara da
çağrını duyuramazsın.

ت
َ أ َ ْن,,= َو َماve sen değilsin
= ِب َهادِيdoğru yola getirecek
ِ = ْالعُ ْميkör(ler)i
ض ََللَتِ ِه ْم
َ ,,ع ْن
َ =sapıklıklarından
تُس ِْم ُع,,= ِإ ْنsen duyurabilirsin
= ِإ َّلancak يُؤْ ِم ُن,,= َم ْنinananlara
= ِبآ َيا ِتنَاayetlerimize =فَ ُه ْمve onlar

Sen körleri
de sapıklıklarından
kurtarıp
doğru yola
iletemezsin.
Sen ancak
ayetlerimize
inanan ve
Rab´lerine
boyun eğmiş müslü-

ve (yine) sen
(kalben) kör
olanları saptıkları yoldan
çevirip doğru
yola yöneltemezsin;
sen (sesini)
ancak mesajlarımıza
inan(maya
istekli

..

..

..

..

27.
79

,,

,,

,,

27.
80

Çünkü o
inanmak isteyenler için
gerçek bir yol
gösterici ve
bir rahmettir.

Gerçek şu ki,
(ey inanan
kişi), senin
Rabbin onların arasında
kendi yasalarıyla hükmedecektir;
çünkü her
şeyin aslını
bilen en yüce
iktidar sahibi
O'dur.
Öyleyse,
(yalnızca) Allah'a güven;
çünkü inandığın şey,
doğruluğu
besbelli gerçeğin ta kendisidir.
Gerçek şu ki,
sen ölülere
de işittiremezsin, sırt
çevirip uzaklaşan sağırlara da işittiremezsin bu
çağrıyı;

..

..

..

İbn Kesir

Onlar:
Doğru
söylüyorsanız; bu
sözünüzün ne
zaman
yerine geleceğini
bildirin,
derler.
De ki:
Çabucak
istemekte
olduğunuzun bir
kısmı ensenize
inmek
üzeredir.

Gerçekten bu
Kur´an;
İsrailoğullarına ayrılığa düştükleri
şeyin çoğunu
açıklamaktadır.
Gerçekten o;
mutlak bir
hidayettir
ve
mü´minler
için de bir
rahmettir.
Muhakkak ki
RAbbın;
onların
arasında
hükmünü
verecektir. Ve O;
Aziz´dir,
Alim´dir.

Öyleyse
sen; Allah´a tevekkül et.
Şüphesiz
ki sen;
apaçık bir
hak üzerindesin.
Elbette
sen; ölülere işittiremezsin,
dönüp giden sağırlara da
çağrıyı
duyuramazsın.

..

27.
81

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Körleri
sapıklıklarından
vazgeçirip hidayete erdirecek değilsin
Sen; ancak ayetlerimize
inananla-
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İbn Kesir

manlara söz ol)anlara işit- ra duyudinletebilir- tirebilirsin, ki rabilirsin.
sin.
onlar da za- Ve onlar
ten bize yü- müslürekten boyun manlareğecek olan dır.
kimselerdir.
insanlara Ve (o kalben Kendileri=zaman
=geldiği
yönelttiği- sağır ve kör ne söymiz o tehdi- olanlara ge- lenmiş
=söz
=başlarına
din gerçek- lince: Haktan olan, başleşme günü yana kendile- larına
=çıkarırız
=onlara
yaklaşınca rine söyle- geldiği
=bir Dabbe (canlı)
karşılarına nen) söz bü- zaman;
yerden bit- tün açıklığıy- yerden bir
..
=yerden
me bir hay- la gerçekleş- canlı çıvan çıkarı- tiği zaman, karılır ki
=o onlara söyler
=elbette
rız. Bu hay- onların kar- insanların
van dile ge- şısına yer- ayetleri=insanların
=olduklarını
lerek insan- den, kendile- mize keların ayetle- rine insanlı- sin olarak
=ayetlerimize
rimize
ğın mesajla- inanmainanmadık- rımıza ger- dıklarını
.. =inanmadıklarını
larını açık- çek bir iman- söyleyelar.
la inanmadı- rek konuğını söyleyen şur.
bir yaratık çıkaracağız.
O gün her Ve o Gün her Her üm=o gün
=toplarız
ümmetten ümmetin
metten,
ayetlerimizi
içinden
meayetleri,,
=her
=ümmetten
yalanlayan- sajlarımızı mizi yaları grup
yalanlayanla- lanlayan=bir cemaat
grup bir ye- rı ayrı bir bö- ları topla,,
=yalanlayanlardan
re topladık- lük olarak
yacağıtan sonra toplayacağız; mız gün;
=ayetlerimizi
=onlar
saf düze- ve böylece, onlar, bir
ninde yürü- onlar (günah- arada tu=(ilahi huzura) sevk edilirler
yüşe geçiri- larının dere- tulurlar.
riz.
cesine göre)
sınıflandırılacaklar;
Hesaplaş- öyle ki, (yargı Nihayet
=nihayet
ma yerine önüne) çık- geldikleri
geldiklerin- tıkları zazaman;
.. =geldiklerinde
de Allah,
man, Allah, buyurur
onlara der onlara: (Doğ- ki: Siz,
=(Allah onlara) der ki
ki; «Ayetle- ru düşünce Benim
rimi anla- ve) bilgi yo- ayetlerimi
=yalanladınız mı?
madığınız luyla üste- anlama=ayetlerimi
halde yalan- sinden gele- dığınız
ladınız, de- meyince tu- halde mi
..
=anlamadığınız halde
ğil mi? Yok- tup mesajla- yalanlasa yaptığı- rımızı yalan- dınız?
=onları
=ilmen
nız, başka lamaya kalk- Yoksa
yaptığınız
..
..
=yoksa ne yaptınız neydi ki?» tınız, öyle
mi? Peki, bu ne idi.
?
yaptığınız
neydi öyleyse? diyecek.
Zalimlikle- Ve (böylece, Zulümleri
=vuku bulmuştur
=karar
rinden ötürü onlara vaktiy- yüzünhaklarındaki le söylenen) den, söy=başlarına
=yüzünden
hüküm ke- söz, onların lenilen
=zulmetmeleri
=onlar artık sinleşmiştir. tüm karala- söz başBu yüzden malarına
larına
,, =konuşmazlar
artık konu- rağmen,
geldi. Arşamaz olur- olanca ger- tık konular.
çekliğiyle
şamaz
karşılarına olurlar.
çıkacak ve
onlar da buna karşılık
artık diyecek
söz bulamayacaklar;
Geceyi din- öyle ya: ge- Görmedi..
=görmediler mi?
lenesiniz di- ceyi, içinde ler mi ki;
ye karanlık sükun bul- Biz, din=elbette biz
=yarattık
ve gündüzü sunlar diye lenesiniz
de çalışası- (derin ve ku- diye size
=geceyi
nız diye ay- şatıcı); gün- geceyi
=istirahat etmeleri için
dınlık olarak düzü de,
karanlık,
yarattığımı- (olup biteni) çalışası=içinde
=ve gündüzü
zı onlar
görsünler di- nız diye
görmüyorlar ye (aydınlık) de gün=aydınlık yaptık
=şüphesiz mı? Bu ol- yaptığımızın düzü aygulardan
farkında de- dınlık ola..
=bunda vardır
=ayetler
mü´minlerin ğiller miydi? rak yarattık. Doğ=bir kavim için
=inanan alacakları Şüphesiz,
birçok ders- bunda,
rusu bunler vardır. inanmak is- da inanan
teyen insan- bir kavim
lar için çıkarı- için ayetlacak dersler ler vardır.
vardır!
Sur´a üflen- Ve o Gün su- Sur´a üfü=gün
=üfleneceği
diği gün, Al- ra üflenecek rüleceği
lah´ın dile- ve böylece gün; Al,,
=Sur’a
dikleri dı- Allah'ın iste- lah´ın dişında kalan diği kimseler ledikle=korku içinde kalırlar (bayılır)
göklerdeki dışında, gök- rinden
=kimseler
ve yeryü- lerde ve yer- başka
zündeki
de var olan göklerde
,,
=göklerde bulunan
herkes deh- herkes (tarif- olanlar
şete kapılır. siz bir) kor- da, yerde
=ve kimseler
Herkes bo- kuya kapıla- olanlar da
yun eğerek cak; ve baş- korku
,,
=ve yerde bulunan
O´nun hu- ları önlerine içinde kazuruna ge- düşmüş ola- lırlar. Ve
=dışındaki
,,
=diledikleri
lir.
rak herkes hepsi boO'nun huzu- yunları
=Allah’ın
=ve hepsi
runa çıkacak. bükülmüş
olarak
=O’na gelirler
O´na ge=boyun bükerek
lirler.

َ= ُم ْس ِل ُمونderhal Müslüman olurlar
,,

27.
82

َو ِإذَا
َوقَ َع
ْالقَ ْو ُل
علَ ْي ِه ْم
َ
أ َ ْخ َر ْجنَا
لَ ُه ْم
ًدَابَّة
ض
ِ ِمنَ ْاْل َ ْر
ت ُ َك ِل ُم ُه ْم
أ َ َّن
اس
َكانُوا
َ َّالن
ِبآيَاتِنَا
ََل يُو ِقنُون
..

..

..

..

27.
83

,,

..

ُ ن َْح
َو َي ْو َم
ش ُر
ِم ْن ُك ِل
أ ُ َّمة
فَ ْو ًجا
ِب
ُ ِم َّم ْن يُ َكذ
ِبآيَاتِنَا
فَ ُه ْم
َيُوزَ عُون
,,

,,

,,

,,

27.
84

,,

,,

َحت َّ ٰى
إِذَا َجا ُءوا
قَا َل
أ َ َكذَّ ْبت ُ ْم
بِآيَاتِي
ُ َولَ ْم ت ُ ِحي
طوا
ِب َها
ِع ْل ًما
َأ َ َّماذَا ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع َملُون
..

..

..

..

..

27.
85

27.
86

..

..

ْالقَ ْو ُل

َو َوقَ َع
علَ ْي ِه ْم
َ
َ
ظلَ ُموا
ََل يَ ْن ِطقُون
,,

..

,,

ِب َما

فَ ُه ْم

,,

أَلَ ْم يَ َر ْوا
أَنَّا
َج َع ْلنَا
اللَّ ْي َل
ِليَ ْس ُكنُوا
فِي ِه
ار
َ َوالنَّ َه
ْص ًرا
ِإ َّن
ِ ُمب
فِي ٰذَ ِل َك
َْليَات
ِلقَ ْوم
َيُؤْ ِمنُون
..

..

..

..

..

..

..

..

..

27.
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..

َو َي ْو َم
يُ ْنفَ ُخ
ور
ُّ فِي ال
ِ ص
ع
َ فَفَ ِز
َم ْن
ت
ِ س َم َاوا
َّ فِي ال
َو َم ْن
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
ِإ َّل
َم ْن شَا َء
َو ُكل
َّ
ُاّٰلل
ُأَت َ ْوه
َاخ ِرين
ِ َد
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوتَ َرىgördüğün = ْال ِجبَا َلdağlar
سبُ َها
َ =ت َ ْحsandığın
ً امدَة
ِ = َجcansız (yerinde duruyor)
ت َ ُم ُّر..ي
َ = َو ِهyürümektedir
ب
َّ ال..= َم َّرbulutun yürümesi gibi
ِ س َحا
ص ْن َع
َّ =Allah’ın
ُ =yapısıdır ِاّٰلل
َأَتْقَن..=الَّذِيgayet iyi yapan
ش ْيء
َ ..= ُك َّلher şeyi ُ= ِإنَّهdoğrusu O
= َخ ِبيرhaber almaktadır
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Sen dağları
görünce onların yerlerinden hiç
kımıldamadıkları sanırsın. Oysa
onlar bulutlar gibi hareket ederler. Bu her
şeyi özenerek yaratan
Allah´ın ustalığıdır. Hiç
kuşkusuz
O, yaptığınız her şeyden haber-

Ve o kadar
yerinden oynatılmaz
sandığın
dağların, (o
Gün) bulutlar
gibi geçip gittiğini görürsün: her şeyi
şaşmaz bir
düzene bağlayan Allah'ın
işidir bu! İşin
doğrusu, O
edip eylediğiniz her
şeyden haberdardır!

Sen; dağları görür
ve yerinde durur
sanırsın.
Oysa onlar, bulut
geçer gibi
geçip giderler.
Bu; her
şeyi sapasağlam
yapan Allah´ın
san´atıdır
. Muhakkak ki O;
yaptıkla-
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َت َ ْف َعلُون..= ِب َماyaptıklarınızı

dardır.

= َم ْنkim = َجا َءgetirirse
سنَ ِة
َ = ِب ْال َحiyilik ُ =فَلَهona vardır
= َخيْرdaha hayırlısı = ِم ْن َهاondan
= َو ُه ْمve onlar
فَزَ ع,,= ِم ْنkorkudan uzak
=يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِآمنُونgüven içindedirler

Kimler iyilikle gelirse
karşılığında
daha iyisini
alırlar. Böyleleri o gün
hiç korkuya
kapılmazlar,
gönülleri
rahat olur.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Kimler kötü= َو َم ْنve kim = َجا َءgetirirse
lükle gelirse
yüzükoyun
ُ
َ
ْ
سيِئ َ ِة
َّ =بِالkötülük =فكبَّتyıkılır
cehenneme
atılırlar.
= ُو ُجو ُه ُه ْمonların yüzleri
Kendilerine
َّ
ار
ن
ال
..
ي
ف
=cehenneme
«Bu sadece
ِ
ِ
vaktiyle işَت ُ ْجزَ ْون..=ه َْل-mi cezalandırılıyorsunuz? ledikleriniz
(kötülük=إِ َّلbaşka bir şeyle
ler)in cezası
midir»
ُ
َت َ ْع َملون.. ُك ْنت ُ ْم..= َماyaptıklarınızdan değil
denir.
..

..

..

..

..

27.
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..

Ey Muُأ ُ ِم ْرت,,=إِنَّ َماben emrolundum
hammed de
ki; «Bana
َ
َ
َأ ْعبُد,,=أ ْنsadece kulluk etmekle
sırf bu şehَّ= َربRabbine = ٰ َه ِذ ِهbu ِ= ْالبَ ْلدَةkentin rin Rabb´ine
kulluk et=الَّذِيO
mem emredildi. O bu
= َح َّر َم َهاburayı saygıdeğer kıldı
şehri dokunulmaz kılُ= َولَهve O’nundur ش ْيء
َ ,,= ُك ُّلher şey dı. Her şey
O´nundur.
ُ= َوأ ُ ِم ْرتve bana emredildi
Bana O´nun
buyruğuna
َ
َ
ُ
ْ
َأكون,,=أنolmam
boyun
ْ
eğenlerin ilَال ُم ْس ِل ِمين,, َ= ِمنMüslümanlardan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ki olmam
emredildi.

27.
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أَتْلُ َو..= َوأ َ ْنve okumam (emredildi)
َ= ْالقُ ْرآنKur’an =فَ َم ِنşimdi kim
=ا ْهتَدَ ٰىyola gelirse
يَ ْهتَدِي..=فَإِنَّ َماyola gelmiş olur
= ِلنَ ْف ِس ِهkendi yararına = َو َم ْنve kim
ض َّل
َ =saparsa =فَقُ ْلde ki
=إِنَّ َماelbette =أَنَاben
َ ْال ُم ْنذ ِِرين.. َ= ِمنancak uyarıcılardanım
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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De ki;
= َوقُ ِلve de ki ُ = ْال َح ْمدhamdolsun
Hamd Almahُ
ِ= ِ َّّٰللAllah’a سي ُِريك ْم
َ =O size gösterecek lah´a
sustur. O
ilerde size
=آيَاتِ ِهayetlerini
ayetlerini
=فَت َ ْع ِرفُونَ َهاsiz de onları tanıyacaksınız gösterecek,
siz de onları
= َو َماdeğildir = َرب َُّكRabbin
tanıyacaksınız.
=بِغَافِلgafil
Rabb´in onların yaptıkُ
َت َ ْع َملون,,ع َّما
َ =yaptıklarınızdan
ları işlerden
,,

,,

,,

,,

,,
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kesinlikle
habersiz
değildir.
Ta. sin.
mim.

=طسمTa sin mim
..

..

rınızdan
haberdardır.
Her kim ki
(O'nun huzuruna) iyi eylemlerle çıkarsa, buna
karşılık (daha) hayırlısını elde edecektir; ve
böyleleri o
Gün'ün korkusundan
emin olacaklardır.
Ama kimler
ki kötü eylemlerle çıkıp
gelirse, böyleleri yüzüstü
ateşe atılacaklar; (ve
kendilerine:)
Yapıp ettiklerinize göre
hak etmediğiniz bir ceza
mı bu? (diye
sorulacaktır).
(Ey Muhammed, de ki:)
Ben, yalnızca, kutlu kıldığı bu şehrin ve var
olan her şeyin Rabbine
kulluk etmekle emrolundum; yani,
O'na yürekten boyun
eğen kimselerden olmakla emrolundum;

bir de, bu
Kuran'ı (insanlara)
okuyup ulaştırmakla.
Bundan sonra artık kim
ki, doğru yolu
tutarsa, o yolu kendi iyiliği
için tutmuş
olacaktır; ve
kim de yoldan saparsa,
(böylelerine)
de ki: Ben
yalnızca bir
uyarıcıyım!
Ve yine, de
ki: Övgüler
olsun Allah'a!
Alametleri(nin gerçek
olduğunu) size gösterdiğinde (ne
iseler) onları
tanıyacaksınız. Ve Rabbin yaptıklarınızdan asla
gafil değildir.

Kim, bir
iyilikle gelirse; ona
daha iyisi
vardır.
Onlar, o
günün
korkusundan
emindirler.

Kim de
bir kötülükle gelirse; yüzleri ateşte
sürtülür.
Ya siz,
yaptıklarınızdan
başka bir
şeyle mi
cezalandırılacaksınız?
Ben; ancak bu
şehrin
Rabbına
kulluk
etmekle
emrolundum. O,
burayı
harem
kılmıştır
ve her
şey
O´nundur
. Ben,
müslümanlardan olmakla
emrolundum.
Ve
Kur´an
okumakla
da. Kim
hidayete
ererse;
yalnız
kendisi
için ermiş
olur. Kim
de sapıtırsa; de
ki: Ben,
sadece
uyaranlardanım.

De ki:
Hamdolsun Allah´a. O,
size ayetlerini gösterecektir.
Siz de
onları tanıyacaksınız. Ve
Rabbın;
yaptıklarınızdan
habersiz
değildir.
Ta-Sin-Mim. Ta, Sin,
Mim.

= ِت ْل َكşunlar ُ=آ َياتayetleridir
ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın ين
ِ ِ= ْال ُمبapaçık

Bunlar apa- Bunlar,
Bunlar,
çık Kitab´ın özünde açık apaçık Kiayetleridir. olan ve ger- tab´ın
çeği bütün ayetleriaçıklığıyla or- dir.
taya koyan
ilahi kitabın
mesajlarıdır.
Ey MuSana Fira- Sana,
=okuyacağız
=sana
hammed! vun'la Musa Musa ile
İnanan bir arasında ge- Fira=bir parçayı
=haberinden
kavim için. çen olayların vun´un
Musa ve Fi- bir bölümünü haberin=Musa
ravun olayı- inanmaya
den ina=ve Fir’avn’ın
nın bir kıs- eğilimli innacak bir
mını sana sanlar için
kavim için
=gerçek olarak
dosdoğru bütün gerçe- doğru
anlatacağız. ğiyle anlata- olarak an=bir toplum için
=inanan
cağız.
latacağız.

نَتْلُو
ِم ْن
س ٰى
َ ُمو
َع ْون
َ َوفِ ْر
ق
ِ بِ ْال َح
ِلقَ ْوم

علَي َْك
َ
ِنَبَإ

..

..

..

..
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Bana bir de
Kur´an
okumam
emredildi.
Kim doğru
yola gelirse
kendi iyiliği
için doğru
yola gelmiş
olur. Kim
eğri yola
saparsa de
ki; ben sadece bir
uyarıcıyım.

İbn Kesir

َيُؤْ ِمنُون

..

=إِ َّنşüphesiz َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
ع ََل
َ =ululandı (zorbalığa kalktı)
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
= َو َجعَ َلböldü =أ َ ْهلَ َهاhalkını
= ِشيَعًاçeşitli gruplara
ف
ْ َ =يَ ْستeziyordu
ُ ض ِع
ًطا ِئفَة
َ =bir zümreyi (İsrail oğullarını)
= ِم ْن ُه ْمonlardan =يُذَبِ ُحkesiyordu
=أ َ ْبنَا َء ُه ْمoğullarını
= َو َي ْست َ ْح ِييsağ bırakıyordu
سا َء ُه ْم
َ ِ=نkadınlarını ُ=إِنَّهçünkü o
َ= َكانidi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Firavun ülkesinde ululandı ve
zorbalığa
kalktı, halkını çeşitli
sınıflara
böldü. Onlardan bir
topluluğu
(İsrailoğulları´nı) zayıflatıyor,
oğullarını
kesiyor, kadınları sağ
bırakıyordu.
Çünkü o
bozguncunun biriydi.

O ülkede Firavun kendini
büyüklük
duygusuna
kaptırmış ve
ülke halkını
kastlara, sınıflara ayırmıştı. (Öyle
ki,) onlardan
bir kısmını
iyice hor ve
güçsüz görmek istiyor
(ve bunun
için de) erkek
çocuklarını
öldürüyor,
(yalnız) kadınlarını sağ
bırakıyordu:
çünkü o,
gerçekten

Gerçekten, Firavun, yeryüzünde
zorbalığa
yöneldi
ve halkını
sınıflara
ayırdı. İçlerinden
bir zümreyi güçsüz bularak oğullarını boğazlıyor,
kızlarını
diri bırakıyordu.
Çünkü o,
bozgunculardandı.

Kelime Meali
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َ ْال ُم ْف ِسدِين,, َ= ِمنbozgunculardan

28.
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ُ= َونُ ِريدbiz istiyorduk ki
نَ ُم َّن..=أ َ ْنlütfetmeyi
ض ِعفُوا
ْ ُ ا ْست.. َالَّذِين..علَى
َ =ezilenlere
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيo yerde
= َون َْج َع َل ُه ْمve onları yapmayı
ً=أَئِ َّمةönderler = َون َْجعَلَ ُه ُمve onları
َ= ْال َو ِارثِينmirasçı kılmayı

Biz istiyorduk ki o
yerde zayıflatılanlara
lutfedelim,
onları önderler yapalım, onları
diğerlerinin
yerine mirasçı kılalım.

َ= َونُ َمكِنve iktidara getirmeyi
=لَ ُه ْمonları ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيo yerde
ي
َ = َونُ ِرve göstermeyi
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’a
َ= َوهَا َمانve Haman’a
= َو ُجنُودَ ُه َماve askerlerine
= ِم ْن ُه ْمonlardan = َماşeyi
= َكانُواoldukları َ= َي ْحذَ ُرونkorkmuş

Ve onları o
ülkede hakim kılalım.
Firavun´a
Haman´a ve
askerlerine;
başlarına
gelmesinden korktukları şeyi
gösterelim.

= َوأ َ ْو َح ْينَاve vahyettik
أ ُ ِم..= ِإلَ ٰىannesine س ٰى
َ = ُموMusa’nın
ض ِعي ِه
ِ أ َ ْر..=أ َ ْنO(çocuğu)nu emzir
ت
ِ  ِخ ْف..=فَإِذَاkorkarsan
علَ ْي ِه
َ =başına bir şey gelmesinden
=فَأ َ ْل ِقي ِهonu bırak  ْاليَ ِم..=فِيsuya
تَخَافِي..= َو َلkorkma
ت َ ْحزَ ِني..= َو َلüzülme = ِإنَّاelbette biz
ُ= َرادُّوهonu tekrar geri vereceğiz
=إِلَي ِْكsana
ُ= َو َجا ِعلُوهve onu yapacağız
َسلِين
َ  ْال ُم ْر.. َ= ِمنelçilerden

Musa´nın
annesine,
«Çocuğu
emzir. Başına bir şey
gelmesinden korkuyorsan bir
sandık içinde suya bırak, korkma, üzülme,
biz onu tekrar sana vereceğiz ve
onu peygamber yapacağım»
diye bildirmiştik.

َ َ=فَ ْالتَقnihayet onu aldı =آ ُلailesi
ُ طه
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn َ= ِليَ ُكونolması için
=لَ ُه ْمkendilerine عد ًُّوا
َ =bir düşman
= َو َحزَ نًاve başlarına derd
=إِ َّنgerçekten َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
َ= َوهَا َمانve Haman
 = َو ُجنُودَ ُه َماve askerleri
ََاطئِين
ِ خ,,= َكانُواyanılıyorlardı

Nihayet Firavun ailesi
onu buldu
ve aldı.
Çünkü o,
sonunda
kendileri
için bir
düşman ve
dert olacaktı. Şüphesiz
Firavun,
Haman ve
askerleri
suçlu oldukları için yanılıyorlardı.

ت
ِ َ= َوقَالve dedi ki ُ= ْام َرأَتkarısı
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın ُ=قُ َّرتaydınlığı
عيْن
َ =göz = ِليbana da
= َولَ َكsana da
ُت َ ْقتُلُوه..= َلonu öldürmeyin
س ٰى
َ =belki
َ ع
 َي ْنفَ َعنَا..=أ َ ْنbize yararı dokunur
=أ َ ْوya da ُ=نَت َّ ِخذَهonu ediniriz
= َولَدًاevlad = َو ُه ْمonlar
َيَ ْشعُ ُرون..= َلanlamıyorlardı

Firavun´un
karısı; «İkimizin de
gözü aydın!
Onu öldürmeyin, belki
bize faydası
dokunur ya
da onu evlat
ediniriz»
dedi. Onu
almakla hata ettiklerini
bilmiyorlardı.

صبَ َح
ْ َ = َوأsabahladı ُ =فُ َؤادgönlü
=أ ُ ِمannesinin س ٰى
َ = ُموMusa’nın
ً ار
غا
ِ َ=فbomboş
ْ َ َكاد,,=إِ ْنneredeyse
ت
=لَت ُ ْبدِيaçığa vuracaktı =بِ ِهonu
=لَ ْو َلeğer olmasaydık
ْ  َر َب,,=أ َ ْنbiz iyice pekiştirmiş
طنَا
قَ ْلبِ َها,,علَ ٰى
َ =onun kalbini
َ= ِلت َ ُكونolması için
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنinananlardan

Musa´nın
annesi,
gönlü bomboş, sabaha
kadar oğlunu düşündü. Eğer
biz, vaadimize inananlardan
olması için
kalbini iyice
pekiştirmemiş olsaydık, saraya
alınan çocuğun oğlu
olduğunu
açığa vuracaktı.
Annesi Musa´nın ablasına; «Onun
izini takip
et» dedi. O
da kimse
farkına
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ْ َ= َوقَالdedi ki = ِْل ُ ْختِ ِهkız kardeşine
ت
صي ِه
ِ ُ=قonu takip et
ْ ص َر
ت
ُ َ=فَبo da gözetledi =بِ ِهonu
 ُجنُب..ع ْن
َ =uzaktan = َو ُه ْمonlar
..

..

..

..

..

..

..

de, (yeryüzünde) bozgunculuk çıkarmak isteyen kimselerdendi.
Fakat Biz istiyorduk ki,
yeryüzünde
hor ve güçsüz görülen
kimselerden
yana çıkalım,
onların dinde
öncüler olmasını sağlayalım, onları (Firavun'un
şeref ve itibarına) varis
kılalım
ve onları güvenlik içinde
yeryüzünde
yerleştirelim;
Firavun'u,
Haman'ı ve
onların ordularını da onların (İsrailoğulları'nın)
eliyle korktukları şeye
uğratalım.

Ve bunun
içindir ki,
(Musa doğduğu zaman,) annesine: Onu
(bir süre)
emzir diye ilham ettik,
ama o'nun
başına bir
şey gelmesinden korktuğun zaman
o'nu nehrin
sularına bırak; ve
(o'nun için)
korkma,
üzülme; çünkü Biz o'nu
sana geri getireceğiz ve
kendisini elçilerimizden
bir elçi yapacağız!
Ve (sonunda) Firavun
ailesi(nden
biri) o'nu buldu (ve kurtardı): çünkü
(Biz) o'nun
ileride, Firavun'un, Haman'ın ve
onların maiyetindekilerin
gerçekten
yanlış yolda
olduklarını
görerek karşılarına bir
düşman ve
bir üzüntü
(kaynağı)
olarak çıkmasını (dilemiştik)!
Ve Firavun'un karısı,
(Firavun'a):
(Bu çocuk)
hem benim
hem de senin için neşe
kaynağı
(olabilir)! dedi, Onu öldürmeyin;
belki bize
faydası dokunur; yahut
o'nu evlat
edinebiliriz!
Ve (pek tabii,
bunları konuşurken,
olacak olanlardan) haberleri yoktu.
Bu arada,
Musa'nın annesi yüreği
acıyla dolup
taşarak sabahı etti; öyle
ki, eğer (sözümüze
olan) inancını sonuna
kadar canlı
tutması için
yüreğini iyice
güçlendirmemiş olsaydık o'nun
kim olduğunu
az kalsın
açığa vuracaktı.
İşte bu haldeyken (Musa'nın) kız
kardeşine:
Onu izle! dedi. Ve (kız
da), (Firavun

İbn Kesir

Biz ise istiyorduk
ki; güçsüz
sayılanlara iyilikte
bulunalım, onları
önderler
kılalım ve
onları varisler yapalım.

Ve onları
memleketlerine
yerleştirelim, Firavun´ a
Haman´a
ve ikisinin
askerlerine çekinmekte
oldukları
şeyleri
gösterelim.
Musa´nın
annesine:
Onu emzir. Başına bir şey
gelmesinden
korktuğun
zaman
onu suya
bırak.
Korkma,
üzülme,
şüphesiz
onu, Biz;
sana
döndürecek ve
peygamber yapacağız, diye vahyettik.

Firavun´un
adamları
bunun
üzerine
onu aldılar. Çünkü o, sonunda
kendileri
için bir
düşman
ve bir tasa olacaktı. Zira
Firavun,
Haman
ve askerleri gerçekten
suçlu idiler.
Firavun´un
karısı dedi ki: Benim de,
senin de
gözün
aydın olsun. Onu
öldürmeyin. Belki
bize faydası dokunur veya onu
oğul ediniriz. Ve
onlar, farkında değillerdi.
Musa´nın
annesi,
yüreği
bomboş
sabah etti. Şayet
inananlardan
olması
için kalbini pekiştirmemiş
olsaydık;
neredeyse onu
açığa vuracaktı.

Onun
kızkardeşine dedi
ki: Onu
izle, o da
kimse
farkına

Kelime Meali
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َيَ ْشعُ ُرون..= َلfarkına varmadan

varmadan
onu uzaktan gözetledi.

َو َح َّر ْمنَا
علَ ْي ِه
اض َع
َ
ِ ْال َم َر
ْ َفَقَال
ِم ْن قَ ْب ُل
ت
ه َْل أَد ُلُّ ُك ْم
علَ ٰى أ َ ْه ِل بَيْت
َ
ُيَ ْكفُلُونَه
ُلَه
لَ ُك ْم
َو ُه ْم
ََاص ُحون
ِ ن

Önceden
Biz, onun
süt annelerin memesini
kabul etmemesini
sağladık.
Bunun
üzerine
hemşiresi: Size,
sizin adınıza ona
bakacak
ve iyi
davranacak bir ev
halkını
tavsiye
edeyim
mi? dedi.
Böylece
onun gözü aydın
olsun, tasalanmasın ve Allah´ın vaadinin
mutlak
gerçek
olduğunu
bilsin diye, annesine geri
verdik.
Ama onların çoğu
bilmezler.
Erginlik
çağına
erişip olgunlaşınca, Biz
ona ilim
ve hikmet
verdik. İyi
davrananları işte böylece mükafatlandırırız.

varmadan, ailesinden)
Musa´yı gö- kimseye fark
zetledi.
ettirmeden
o'nu uzaktan
gözetledi.
Önceden, Ve Biz daha
=biz haram etmiştik
süt annele- ilk günden
rinin meme- o'nun (Mısır=ona
=süt anneleri
sini kabul lı) süt anneetmemesini lerin meme,,
=daha önce
=dedi ki
sağladık. sini yadırgaMusa´nın masını sağ,,
=size göstereyim mi?
ablası; «Si- ladık; ve (kız
,,
,,
=bir aileyi
zin için
kardeşi bu
onun bakı- durumu öğ=onun bakımını üstlenecek
mını üstle- renince, onnecek ve lara:) Size
=sizin için
=ve onlar
=ona
ona öğüt
o'nun bakıverip
onu
mını sizin
=öğüt verecek
güzelce eği- adınıza üzetecek bir ai- rine alabileleyi göste- cek ve o'nu
reyim mi?» güzelce eğidedi
tip yetiştirecek bir aile
göstereyim
mi? dedi.
Böylece biz İşte böylece,
=böylece onu geri verdik
onu annesi- o'nu annesine geri ver- ne kavuştur..
=annesine
=için
dik ki gözü duk ki gözü
aydın olsun, gönlü aydın=aydın olması
=gözü
üzülmesin lansın, artık
..
=ve üzülmesin
ve Allah´ın üzülmesin ve
vaadinin
onların çoğu
=ve bilmesi için
=şüphesiz
gerçek ol- bunu bilmeduğunu bil- seler bile o,
=vaadinin
=Allah’ın
sin. Fakat Allah'ın verçoğu bunu diği sözün
=hak (gerçek) olduğunu
bilmez.
mutlaka gerçekleşeceği=ve fakat
=çokları
ni bilsin!
.. =bilmezler
..
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ُفَ َردَ ْدنَاه
إِلَ ٰى أ ُ ِم ِه
تَقَ َّر
ََو َل ت َ ْحزَ ن
َو ِلت َ ْعلَ َم
ََو ْعد
َحق
َو ٰلَ ِك َّن
ََل يَ ْعلَ ُمون
..

..

..

..

َك ْي
ع ْينُ َها
َ

..

..

..

أ َ َّن

..

ِاّٰلل
َّ

..

..

أ َ ْكث َ َر ُه ْم

..
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 َبلَ َغ,,(= َولَ َّماMusa) erince
ُ َ =أgüçlü çağına
ُ شدَّه
= َوا ْست َ َو ٰىve olgunlaşınca
ُ=آت َ ْينَاهbiz ona verdik = ُح ْك ًماhüküm
= َو ِع ْل ًماve ilim = َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

Musa, yiğitlik çağına
gelip olgunlaşınca, biz
ona hikmet
ve ilim verdik. İşte güzel davrananları böyle mükâfatlandırırız.

= َودَ َخ َلve girdi َ= ْال َمدِينَةşehre
ين
َ =bir sırada
ِ  ِح..علَ ٰى
َ =(kendisinden) habersiz olduğu
غ ْفلَة
أ َ ْه ِل َها..= ِم ْنhalkının َ=فَ َو َجدbuldu
=فِي َهاorada = َر ُجلَي ِْنiki adamı
=يَ ْقتَتِ ََل ِنöldüresiye dövüşürlerken
= ٰ َهذَاbiri
 ِشيعَتِ ِه..= ِم ْنkendi taraftarlarından
= َو ٰ َهذَاöbürü de
عد ُِو ِه
َ ..= ِم ْنdüşmanlarından
ُ(=فَا ْستَغَاثَهMusa’dan) yardım istedi
 ِشيعَتِ ِه.. ِم ْن..=الَّذِيkendi taraftarlarında
n olan علَى
َ =karşı
عد ُِو ِه
َ .. ِم ْن..=الَّذِيdüşmanlarından olan
َ =فَ َوbir yumruk indirdi
a ُكزَ ه
س ٰى
َ َ=فَقişini bitirdi
َ = ُموMusa ض ٰى
علَ ْي ِه
َ =onun (=قَا َلsonra) dedi ki
= ٰ َهذَاbu ع َم ِل
َ ..= ِم ْنişindendir
َ ش ْي
َّ =الşeytanın ُ=إِنَّهo gerçekten
ان
ِ ط
عد ُو
َ =bir düşmandır ضل
ِ = ُمşaşırtıcı
= ُم ِبينapaçık

Musa, halkının haberi
olmadığı bir
zamanda
şehre girdi.
Orada, biri
kendi tarafından diğeri düşman
tarafından
olan iki
adamın birbiriyle dövüştüklerini
gördü. Kendi tarafından olan,
düşman
olana karşı
Musa´dan
yardım istedi. Musa´da
onun düşmanına bir
yumruk
vurdu, ölümüne sebep oldu.
Sonrada;
«Bu şeytanın işidir;
çünkü o
apaçık saptıran bir
düşmandır.» dedi.

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
َ =zulmettim
=إِنِيgerçekten ben ُظلَ ْمت
=نَ ْف ِسيnefsime =فَا ْغ ِف ْرbağışla
= ِليbeni (=فَغَفَ َرAllah) bağışladı
ُ=لَهonu ُ= ِإنَّهçünkü O = ُه َوO
ور
ُ ُ= ْالغَفçok bağışlayandır
الر ِحي ُم
َّ =çok esirgeyendir

Musa;
«Rabb´im!
Ben nefsime zulmettim, beni
bağışla»
dedi. Allah
onu bağışladı. Çünkü
O, çok bağışlayan ve
çok esirgeyendir.
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İbn Kesir

Derken,
(Musa) erginlik çağına
ulaşıp (zihnen) iyice olgunlaşınca,
kendisine
(doğruyla eğriyi birbirinden ayırmaya yarayan)
güçlü bir
muhakeme
yeteneği ve
ilim verdik;
iyiliğe yatkın
olanları Biz
işte böyle
mükafatlandırırız.
Ve (Musa),
halkının (şehirde olup bitenden) habersiz (evlerinde oturdukları bir
gün) şehre
indi; ve biri
kendi halkından, ötekisi
düşmanlarından olan
iki adamın
birbiriyle
kavga ettiğini
gördü. Kendi
halkından
olan kişi
düşman tarafından olan
kişiye karşı
o'nu yardıma
çağırdı; bunun üzerine
Musa onu
yumrukla devirip işini bitirdi. (Ama
hemen sonra
kendi kendine:) Bu düpedüz Şeytan'ın işi! dedi, Doğrusu o
(insanı) yoldan çıkaran
apaçık bir
düşmandır!
(Ve) Ey
Rabbim! diye
dua etti, Ben
kendime yazık ettim!
Beni bağışla.
Ve (Allah) da
o'nu bağışladı. Çünkü O
çok acıyıp
esirgeyen
gerçek bağışlayıcıdır.

Musa;
Ey Rabbim!
=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
«Rabb´im! dedi (Musa,)
Bana verdi- Bana bahşet= ِب َماhakkı için
ğin nimete tiğin nimetler
َ
َ
ْ
ت
َ =أنعَ ْمlütfettiğin nimetler ي
َ =bana andolsun ki, hakkı için bir
َّ عل
suçlulara daha asla
=فَلَ ْنartık bir daha َ=أ َ ُكونolmayacağım asla yar- suçlulara ardımcı olma- ka çıkmayaَ =arka çıkan
يرا
ً ظ ِه
yacağım» cağım!
dedi.
َ= ِل ْل ُم ْج ِر ِمينsuçlulara
..

..

..

..

..

..

O, halkının haberi
olmadığı
bir sırada
şehre girdi ve birbiriyle
dövüşen
iki adam
gördü.
Şu, kendi
adamlarından,
bu da
düşmanlarındandı. Kendi
tarafından olan,
düşmanına karşı
ondan
yardım istedi. Bunun üzerine Musa
düşmanına bir
yumruk
indirdi ve
ölümüne
sebep oldu. Bu,
şeytanın
işidir. Zira
o, apaçık
saptıran
bir düşmandır,
dedi.
Dedi ki:
Rabbım;
doğrusu
kendime
zulmettim. Bağışla beni. Bunun
üzerine
onu bağışladık.
Muhakkak ki
O´dur O;
Gafur,
Rahim.
Dedi ki:
Rabbım,
bana verdiğin nimet hakkı
için, artık
suçlulara
asla yardımcı olmayacağım.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Şehirde
Böylece, erصبَ َح
ْ َ =فَأsabahladı
korku içinde tesi sabah,
etrafı gözet- korku içinde
 ْال َمدِينَ ِة,,= ِفيşehirde
leyerek sa- çevresini göbahladı.
zetleyerek
ً=خَائِفاkorku içinde
Dün kendi- yine şehirde
sinden yar- dolaşıyordu;
ب
ُ َّ=يَت َ َرقgözetleyerek
dım isteyen bir de ne
=فَإِذَاbir de baktı ki
kişi bağıra- görsün, dün
rak yine on- kendisinden
ُ ص َره
َ ا ْست َ ْن,,=الَّذِيkendisinden yardım is dan yardım yardım isteistiyordu. yen adam
teyen س
ِ =بِ ْاْل َ ْمdün
Musa ona; (yine) o'nu
«Besbelli (yardımına)
ُص ِر ُخه
ْ َ =يَ ْستyine feryadediyor
sen bir az- çağırmıyor
gınsın.»
mu! Musa,
=قَا َلdedi ُ=لَهona س ٰى
و
م
=Musa
َ ُ
dedi.
(bu sefer)
ona: Sen
=إِنَّ َكgerçekten sen =لَغَ ِويbir azgınsın
gerçekten
= ُم ِبينbelli ki
apaçık bir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

azgınmışsın!
dedi.
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Nihayet
Bununla bir=فَلَ َّماnihayet َأ َ َراد..=أ َ ْنisteyince
Musa ikisi- likte, yine de
düş- ikisinin de
ش
َ  َيب ِْط..=أ َ ْنyakalamak = ِبالَّذِيolanı ninde
manı olan (ortak) düş= ُه َوo عد ُو
َ =düşman =لَ ُه َماikisine de adamı ya- manı durukalamak is- mundaki ki=قَا َلdedi ki س ٰى
teyince; «Ey şiyi tam yaَ  ُمو..=يَاey Musa
Musa! Dün kalamak üzeُ=أَت ُ ِريد-mi istiyorsun?
bir canı öl- reyken, bu
sonraki: Ey
ت َ ْقتُلَ ِني..=أ َ ْنbeni öldürmek = َك َماgibi dürdüğün
gibi beni de Musa! dedi,
mi öldürmek Dün öldürت
َ =قَت َ ْلöldürdüğün سا
ً =نَ ْفbir canı
istiyorsun? düğün adam
yeryü- gibi beni de
َ
ْ
=بِاْل ْم ِسdün ُت ُ ِريد..= ِإ ْنsen istiyorsun Sen
zünde islah öldürmek mi
edenlerden istiyorsun?
= ِإ َّلancak َت َ ُكون..=أ َ ْنolmak
değil de
Senin tek
zorba
olmak
amacın, hakَّارا
ب
ج
=bir
zorba
ً َ
istiyorsun.» sızlıkları düض
dedi.
zelten biri
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
olmak değil,
ُت ُ ِريد..= َو َماistemiyorsun
ülkenin başına zorba keَت َ ُكون..=أ َ ْنolmak
silmek!
ْ
َص ِل ِحين
ْ ال ُم.. َ= ِمنarabuluculardan
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َو َجا َءgeldi = َر ُجلbir adam
صى
َ أ َ ْق,,= ِم ْنöbür ucundan
= ْال َمدِينَ ِةşehrin =يَ ْس َع ٰىkoşarak
=قَا َلdedi س ٰى
َ س ٰى ُمو
َ = َيا ُموey Musa
َ  ْال َم َِل,,=إِ َّنileri gelenler
َ=يَأْت َ ِم ُرونaralarında konuşuyorlar
= ِب َكseni وك
َ ُ= ِل َي ْقتُلseni öldürmek için
ْ َ=فsen çık (git) = ِإ ِنيelbette ben
ْاخ ُرج
=لَ َكsana
َاص ِحين
ِ َّالن,, َ= ِمنöğüt verenlerdenim

Şehrin öbür
ucundan bir
adam koşarak geldi;
«Ey Musa,
ileri gelenler
seni öldürmek için
aralarında
görüşüyorlar. Hemen
uzaklaş.
Doğrusu
ben sana
öğüt veriyorum» dedi.

Tam o sırada
şehrin öteki
ucundan bir
adam koşarak geldi ve
Ey Musa!
dedi, (Ülkenin) ileri gelenleri seni
öldürmek
üzere hakkında görüşüyorlar;
hemen çık
git; şüphesiz
ben senin iyiliğini isteyen
kimselerdenim!

(=فَخ ََر َجMusa) çıktı = ِم ْن َهاoradan
=خَائِفًاkorka korka ب
ُ َّ=يَت َ َرقkollayarak
=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
=ن َِج ِنيbeni kurtar
 ْالقَ ْو ِم.. َ= ِمنkavimden
َّ =zalim
َالظا ِل ِمين

Musa, korku
içinde çevresini gözetleyerek şehirden çıktı.
«Rabb´im!
Beni şu zalim kavimden kurtar.»
dedi.

Bunun üzerine (Musa)
korku içinde
çevresine
bakınarak ve
Ey Rabbim,
zalimlere
karşı beni
koru! diye
dua ederek
oradan uzaklaştı.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

28.
21

..

..

..

..

28.
22

Ve Medyen'e
َت َ َو َّجه,,= َولَ َّماyönelince =تِ ْلقَا َءtarafına Medyen´e
doğru yöne- doğru yola
lince; «Ümit çıkarken
َ= َم ْديَنMedyen =قَا َلdedi
ederim ki (kendi kendiRabb´im
ne): Umarım,
س ٰى
ع
=umarım
ki
ي
ب
ر
=Rabbim
َ َ
َِ
doğru yola Rabbim beni
يَ ْه ِديَنِي,,=أ َ ْنbeni iletir س َوا َء
َ =doğru iletir.» dedi. (böylece)
doğru yola
سبِي ِل
َّ =الyola
yöneltir! dedi.
,,

,,

,,
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َ َو َرد..= َولَ َّماvarınca = َما َءsuyuna
َ= َم ْد َينMedyen َ= َو َجدbuldu
علَ ْي ِه
َ =onun başında ً=أ ُ َّمةbir grubu
اس
ِ َّالن.. َ= ِمنinsanlardan
َ(= َي ْسقُونhayvanlarını) sularken
َ= َو َو َجدve buldu
د ُونِ ِه ُم..= ِم ْنonların gerisinde
= ْام َرأَتَي ِْنiki kız
ان
ِ َ=تَذُودsudan meneden
(=قَا َلMusa) dedi
ْ خ..= َماsizin işiniz ne?
َطبُ ُك َما
=قَالَتَاdediler ki
نَ ْس ِقي..= َلbiz sulayamayız
صد َِر
ْ ُي..= َحت َّ ٰىsulayıp çekilmeden
عا ُء
َ الر
ِ =çobanlar
= َوأَبُونَاve babamız da
ش ْيخ
َ =bir ihtiyardır = َكبِيرbüyük
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Medyen suyuna geldiğinde, kuyunun başında insanların hayvanlarını
suladıklarını
gördü. Onlardan başka, hayvanlarını sudan
alıkoyan iki
kız gördü.
Onlara;
«Derdiniz
nedir?» dedi. Dediler
ki; «Çobanlar sulayıp
çekilmeden
biz onların
içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız.
Babamız
çok yaşlıdır,
onun için bu
işi biz yapıyoruz.»

Derken,
Medyen'in su
kuyularına
vardı ve orada (hayvanlarını) suvaran kalabalık
bir grup insanla karşılaştı; ve onlardan biraz
ötede kendi
hayvanlarını
uzakta tutmaya çalışan
iki kadın gördü. (Onlara:)
Arzunuz nedir? diye
sordu. Bu
çobanlar işlerini bitirip
uzaklaşmadıkça biz
(hayvanlarımızı) suvaramıyoruz;
çünkü (biz
kadınız ve)
babamız da
pek yaşlı diye cevap
verdiler.

İbn Kesir

Şehirde
korku
içinde etrafı gözetleyerek sabahladı.
Bir de
baktı ki
dün, kendisinden
yardım isteyen
kimse
bağırarak
ondan yine yardım
istiyordu.
Musa ona
dedi ki:
Doğrusu
sen, besbelli bir
azgınsın.
Derken
ikisinin de
düşmanı
olanı yakalamak
isteyince:
Ey Musa,
dün bir
cana kıydığın gibi
bana da
mı kıymak istiyorsun?
Sen ıslah
edenlerden olmayı değil, yeryüzünde
bir zorba
olmayı istiyorsun,
dedi.

Şehrin
öte başından
koşarak
bir adam
geldi ve
dedi ki:
Ey Musa;
ileri gelenler,
seni öldürmek
için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık
git, doğrusu ben,
sana öğüt
verenlerdenim.
Bunun
üzerine
korku
içinde
gözetleyerek
oradan
çıktı ve:
Rabbım;
beni, o
zalimler
güruhundan kurtar, dedi.
Medyen
tarafına
yöneldiğinde dedi ki:
Umarım
ki Rabbım, beni
yolun
doğrusuna hidayet eder.
Medyen
suyuna
varınca;
davarlarını sulayan bir
insan topluluğu
gördü. Ve
onlardan
başka sürülerini
gözetleyen iki
kadın
buldu.
Onlara:
İşiniz nedir? dedi.
Onlar da:
Çobanlar
ayrılana
kadar biz
sulamayız. Babamız
çok yaşlıdır da
ondan,
dediler.

Kelime Meali
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س َق ٰى
َ َ(=فMusa) hemen suladı
=لَ ُه َماonlarınkini =ث ُ َّمsonra
=ت َ َولَّ ٰىçekildi الظ ِل
ِ ,,=إِلَىgölgeye
=فَقَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
= ِإنِيdoğrusu ت
َ أ َ ْنزَ ْل,,= ِل َماindireceğin
ي
َّ َ= ِإلbana  َخيْر,,= ِم ْنbir hayra
=فَ ِقيرmuhtacım

Musa onların hayvanlarını suladı,
sonra gölgeye çekildi;
«Rabb´im,
doğrusu
bana indireceğin her
hayra muhtacım» dedi.

ُ=فَ َجا َءتْهderken ona geldi
= ِإ ْحدَا ُه َماo iki kızdan biri
=ت َ ْم ِشيyürüyerek
ا ْستِ ْحيَاء..علَى
َ =utana utana
ْ َ=قَالdedi أ َ ِبي..= ِإ َّنbabam
ت
وك
َ ع
ُ =يَ ْدseni çağırıyor
= ِليَ ْج ِزيَ َكödemek için =أ َ ْج َرücretini
ْت
َ سقَي
َ ..= َماsulamanın =لَنَاbizim için
ُ  َجا َءه..(=فَلَ َّماMusa) ona gelince
ص
َّ َ= َوقve anlatınca علَ ْي ِه
َ =ona
ص
َ ص
َ َ= ْالقhikayeyi =قَا َلdedi
َف
َ =نَ َج ْوkurtuldun
ْ تَخ..= َلkorkma ت
 ْالقَ ْو ِم.. َ= ِمنo kavimden
َّ =zalim
َالظا ِل ِمين

O sırada iki
kızdan biri
utana utana
Musa´nın
yanına geldi; «Babam
sulama ücretini ödemek için
seni çağırıyor» dedi.
Musa kızların babalarının yanına
gelerek başından geçen olayları
anlatınca O;
«Korkma, o
zalim kavimden kurtuldun» dedi.

Bunun üzerine, (Musa)
onların (hayvanlarını)
suvardı; sonra gölgeye
çekilip, Ey
Rabbim, bana bahşedeceğin her
hayra öylesine muhtacım
ki! diye niyazda bulundu.
Az sonra o
iki (kız)dan
biri, utana sıkıla çıkageldi
ve (Hayvanlarımızı) sulamana karşılık ücret
ödemek için
babam seni
çağırıyor dedi. (Musa)
onun yanına
varınca, başından geçenleri ona
anlattı. Beriki: Korkma!
dedi, Artık o
zalim halkın
elinden kurtulmuş bulunuyorsun!

Bunun
üzerine
onlarınkini suladı.
Sonra
gölgeye
çekildi ve
dedi ki:
Rabbım;
doğrusu
bana indireceğin
hayra
muhtacım.
Derken, o
kadınlardan biri,
utana
utana yürüyüp ona
geldi: Babam, dedi, sana
sulama
ücretini
ödemek
için seni
çağırıyor.
Ona gelince, başından
geçeni
anlattı. O
da:
Korkma;
artık zalimler güruhundan
kurtuldun,
dedi.

ْ َ=قَالdedi =إِ ْحدَا ُه َماo (kız)lardan biri Kızlardan
ت
biri; «Babacığım, bunu
َ
ت
ِ َأب,,=يَاbabacığım
çoban olarak tut, üc=ا ْستَأ ْ ِج ْر ُهbunu (çoban) tut
retle tuttuk=إِ َّنmuhakkak = َخي َْرen hayırlısıdır larının en
hayırlısı buت
َ ا ْستَأ ْ َج ْر,,= َم ِنücretle tuttuklarının dur. Çünkü
hem güçlü
ي
ُّ = ْالقَ ِوen güçlüsü
hem de güvenilir.»
ُ = ْاْل َ ِمen güveniliri
ين

O iki (kız)dan
biri: Babacığım, dedi,
o'nu ücretli
olarak yanında tut;
çünkü ücretli
olarak yanında tutabileceğin en
güçlü ve güvenilir kişi bu
olacak!

O ikiden
biri dedi
ki: Babacığım,
onu ücretle tut.
Çünkü
ücretle
tuttuklarının en
iyisi bu
güçlü ve
emin kişidir.
O da dedi
ki: Bana
sekiz yıl
çalışmana karşılık, bu iki
kızımdan
birini sana nıkahlamak istiyorum.
Şayet on
yıla tamamlarsan o,
senden
bir lutuf
olur. Ama
sana zorluk çektirmek istemem.
İnşaallah
beni salihlerden
bulacaksın.
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Kızların ba- (Bir süre
=قَا َلdedi ki ُ أ ُ ِريد..=إِنِيistiyorum
bası; «Bana sonra, kızlaُ
sekiz yıl ça- rın babası,
َ
أ ْن ِك َح َك..=أ ْنsana nikahlamak
lışmana
Musa'ya:)
karşılık bu Bak, dedi,
ََّ =ا ْبنَتkızımdan
= ِإ ْحدَىbirini ي
iki kızımdan seni, sekiz yıl
=هَاتَي ِْنşu iki علَ ٰى
birini sana yanımda çaَ =karşılığında
nikahlamak lışmana karتَأ ْ ُج َرنِي..=أ َ ْنbana hizmet etmen
istiyorum. şılık bu iki kıEğer bu sü- zımdan biriyي
َ =ث َ َما ِنsekiz = ِح َججyıl =فَإ ِ ْنeğer reyi on yıla le evlendirmek istiyoت
َ =أَتْ َم ْمtamamlarsan ع ْش ًرا
َ =on(yıl)a tamamlarsan o senin rum; bu süreyi on (yıl)a
ِك
َ  ِع ْند..=فَ ِم ْنartık o senin tarafındandır tarafından
bir iyiliktir. tamamlarsan
Ben sana artık bu seُ أ ُ ِريد..= َو َماben istemem
zahmet
nin bileceğin
ُ َ أ..=أ َ ْنzahmet vermek علَي َْك
vermek
isbir iş; sana
ش َّق
=sana
َ
temem. İn- fazladan yük
ست َ ِجدُنِي
şallah, beni yüklemek isَ =beni bulacaksın
iyi kimse- temem; (terَّ ..شَا َء..= ِإ ْنİnşallah
ُاّٰلل
lerden bula- sine), eğer
caksın» de- Allah dilerse,
َصا ِل ِحين
َّ ال.. َ= ِمنiyilerden
di.
beni hep dü..
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(=قَا َلMusa) dedi = ٰذَ ِل َكbu
= َب ْي ِنيbenim aramızdadır
= َو َب ْين ََكseninle =أَيَّ َماhangi
= ْاْل َ َجلَي ِْنsüreyi
ُضيْت
َ َ=قyerine getirsem =فَ ََلyok
َعد َْوان
ُ =düşmanlık ي
َ =bana
َّ َعل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
نَقُو ُل,, َما,,علَ ٰى
َ =dediğimize
= َو ِكيلvekildir
,,

,,

,,

,,
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Musa; «Bu
seninle benim aramda
bir sözleşmedir. Hangi süreyi yerine getirirsem bana
düşmanlık
yoktur. Konuştuklarımıza Allah
vekildir.»
dedi.

ض ٰى
َ َق..=فَلَ َّماbitirince سى
َ = ُموMusa
= ْاْل َ َج َلsüreyi ار
َ = َوve yola çıkınca
َ س
= ِبأ َ ْه ِل ِهailesiyle َس
َ =آنgördü
ب
ِ ِ َجان..(= ِم ْنsağ) yanında
ُّ =Tur’un َارا
ور
ً =نbir ateş
ِ الط
=قَا َلdedi ki = ِْل َ ْه ِل ِهailesine
= ْام ُكثُواsiz durun = ِإ ِنيben
ُ=آنَ ْستgördüm َارا
ً =نbir ateş
=لَ َع ِليbelki =آتِي ُك ْمsize getiririm
= ِم ْن َهاondan = ِب َخ َبرbir haber
=أ َ ْوyahut = َج ْذ َوةbir kor (getiririm)
ار
ِ َّالن.. َ= ِمنateşten =لَ َعلَّ ُك ْمböylece
َ ص
َطلُون
ْ َ =تısınırsınız

Musa süreyi
bitirince ailesi ile beraber yola
çıktı. Tur tarafında bir
ateş gördü.
Ailesine
«Siz durun,
ben bir ateş
gördüm;
belki oradan
size bir haber yada bir
ateş koru
getiririm de
ısınırsınız.»
dedi.

أَتَاهَا,,=فَلَ َّماoraya gelince
ِي
َ =نُودşöyle seslenildi
َاط ِئ
ِ ش,,= ِم ْنkıyısındaki
= ْال َوا ِدvadinin = ْاْل َ ْي َم ِنsağ
 ْالبُ ْقعَ ِة,,=فِيyerdeki

Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin
sağ kıyısındaki, ağaçtan kendisine şöyle
seslenildi:
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rüst davranan biri olarak bulacaksın.
(Musa:) Bu
seninle benim aramızda kalsın dedi, artık hangi süreyi doldurursam
doldurayım
bana karşı
bir husumet
olmasın. Bu
söylediklerimize Allah
da şahit olsun!

Ve Musa,
sonunda, bu
süreyi doldurup da ailesiyle birlikte
(çölde) yola
çıktığında
Sina Dağı'nın
yamacında
bir ateş gördü; (ve) yanındakilere:
Siz durun,
dedi, ben
(orada) bir
ateş gördüm;
size oradan
belki bir haber, yahut
(en azından)
ısınmanız
için (bir tutam) tutuşmuş odun
getiririm.
Fakat oraya
yaklaşınca, o
kutlu yerde,
vadinin sağ
yamacındaki
(yanan) ağaç
yönünden
kendisine: Ey
Musa, Benim

Dedi ki:
Bu, seninle benim
aramdadır. Bu
süreden
hangisini
doldurursam doldurayım,
bir kötülüğe uğramam.
Söylediklerimize
Allah Vekil´dir.
Musa süreyi doldurunca;
ailesi ile
birlikte
yola çıktı.
Tur yanında bir
ateş gördü. Ailesine dedi
ki: Durun,
ben bir
ateş gördüm. Olur
ki size
ondan bir
haber,
yahut
ısınmanız
için ateşten bir kor
getiririm.
Oraya
geldiğinde, feyizli
yerdeki
vadinin
sağ yanındaki
ağaçtan:
Ey Musa;

Kelime Meali
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ار َك ِة
َ َ= ْال ُمبmübarek
َّ ال,, َ= ِمنağaçtan
ِش َج َرة
س ٰى
َ  ُمو,,يَا,,=أ َ ْنey Musa
= ِإنِيmuhakkak ben =أَنَاbenim
َّ =Allah ُّ= َربRabbi
ُاّٰلل
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

«Ey Musa,
muhakkak
ki alemlerin
Rabb´i olan
Allah benim
ben!»

Ben, Allah:
Alemlerin
Rabbi! diye
seslendi.

şüphesiz
Ben,
alemlerin
Rabbı
olan Allah´ım.

ق
َ ص
َ =asanı
َ ع
ِ أ َ ْل..= َوأ َ ْنat اك
 َرآهَا..=فَلَ َّماgörünce
(=ت َ ْهت َ ُّزasa’sının) titreştiğini = َكأَنَّ َهاgibi
= َجانküçük bir yılan = َولَّ ٰىkaçtı
= ُم ْد ِب ًراdönüp
ْيُعَقِب..= َولَ ْمve arkasına bile bakmadı
س ٰى
َ  ُمو..=يَاey Musa =أ َ ْقبِ ْلdön
َف
ْ تَخ..= َو َلve korkma
=إِنَّ َكelbette sen
َ ْاْل ِمنِين.. َ= ِمنgüvende olanlardansın

«Asanı at
Musa!» Attığı kocaman asasının küçük
bir yılan gibi
hareket ettiğini görünce, dönüp
arkasına
bakmadan
kaçtı. «Ey
Musa, dön
gel, korkma,
sen güvende olanlardansın.»

Ve (sonra Allah, o'na:)
Asanı yere
bırak! (dedi).
Fakat, Musa,
asasının yılan gibi hızla
hareket ettiğini görünce
arkasına
bakmadan
dönüp kaçtı.
(Ve Allah,
o'na:) Ey
Musa! (dedi,)
(Geri dön),
yaklaş,
korkma!
Çünkü sen
(bu dünyada
da, öte dünyada da) güvenlik içinde
olan kimselerdensin!
(Ve şimdi)
elini koynuna
sok; lekesiz
olarak bembeyaz (ışıl
ışıl) çıksın!
Ve bütün
korkulardan
sıyrılmış olarak (artık) kolunu kanadını indir! Bu
iki şey, senin, Rabbin
tarafından Firavun ve
onun seçkinler çevresine
(gönderilen
bir elçi) olduğunu gösteren alametlerdir. Çünkü
onlar yoldan
çıkmış, yozlaşmış bir
topluluk haline gelmiş
bulunuyorlar.
(Musa:) Ey
Rabbim! dedi, Ben onlardan birini
öldürdüm ve
bu yüzden
onların da
beni öldürmelerinden
korkuyorum...
Ayrıca, kardeşim Harun'un konuşma tarzı
benimkinden
daha açık,
daha düzgündür; öyleyse benim
söylediklerimi (daha
akıcı bir şekilde) doğrulayan bir
yardımcı olarak o'nu da
benimle birlikte gönder;
çünkü, gerçek şu ki,
beni yalanlayacaklarından korkuyorum.
(Allah:) Senin pazunu
kardeşinle
güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir
güç ve nüfuz
vereceğiz ki
size dokunamayacaklar ve mesajlarımız sayesinde siz ikiniz ve sizi izleyenler üstün gelecekler! dedi.

Asanı bırak, diye
seslenildi.
Onun bir
yılan gibi
deprendiğini görünce,
dönüp arkasına
bakmadan kaçtı.
Ey Musa,
beri gel,
korkma.
Çünkü
sen emniyyette
olanlardansın,
denildi.

Fakat Musa
apaçık mesajlarımızla
(Firavun'un
ve onun seçkinler çevresinin) karşısına çıkınca,
berikiler hemen: Bu (bir
ölümlü beşer
tarafından)

Musa onlara apaçık ayetlerimizle
gelince:
bu, uydurulmuş bir
sihirden
başka bir
şey değildir. Biz,
önceki
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«Elini koy=ا ْسلُ ْكsok =يَدَ َكelini
nuna sok,
 َج ْي ِب َك,,=فِيkoynuna ْ=تَ ْخ ُرجçıksın kusursuz
olarak
bembeyaz
ضا َء
َ =بَ ْيbembeyaz
çıksın. Korَ ,,= ِم ْنkusursuz olarak
سوء
kudan açıُ ,,غي ِْر
lan kollarını
ض ُم ْم
ْ = َواve çek = ِإلَي َْكkendine
kendine
çek. İşte
= َجنَا َح َكkanadını
bunlar, Firavun´a ve
ب
َّ ,, َ= ِمنkorkudan
ِ الر ْه
onun adamkarşı
=فَذَانِ َكişte bunlar َان
ِ =ب ُْرهَانiki delildir larına
Rabb´inin
verdiği iki
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden
delildir.
Çünkü onlar
َع ْون
َ فِ ْر,,=إِلَ ٰىFir’avn’a
yoldan çık= َو َملَئِ ِهve onun adamlarına
mış bir kavimdirler»
= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكانُواolmuşlardır denildi.
=قَ ْو ًماbir kavim َ=فَا ِسقِينyoldan çıkan
,,
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=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim = ِإنِيben
ُ=قَت َ ْلتöldürmüştüm = ِم ْن ُه ْمonlardan
سا
ً =نَ ْفbir kişi َاف
ُ =فَأَخkorkuyorum
ون
ِ ُيَ ْقتُل..=أ َ ْنbeni öldüreceklerinden

Musa;
«Rabb´im!
Ben onlardan bir cana kıydım,
beni öldürmelerinden
korkuyorum.» dedi.

ُ َار
= َوأ َ ِخيkardeşim ون
ُ =هHarun
= ُه َوo
ص ُح
َ =أ َ ْفdaha fasihtir (güzel konuşur)
= ِم ِنيbenden سانًا
َ = ِلdil bakımından
ُ =فَأ َ ْر ِس ْلهonu gönder
ي
َ = َم ِعbenimle beraber
= ِر ْد ًءاbir yardımcı olarak
ص ِدقُنِي
َ ُ=يbeni doğrulayan
= ِإنِيzira ben َاف
ُ =أَخkorkuyorum
ُون
ِ يُ َك ِذب,,=أ َ ْنbeni yalanlayacaklarından

«Kardeşim
Harun´un
dili benimkinden daha
düzgündür
onu da beni
destekleyen
bir yardımcı
olarak benimle gönder, çünkü
beni yalanlayacaklarından korkarım.» dedi.

(=قَا َلAllah) dedi ki
ُ َسن
ُّشد
َ = kuvvetlendireceğiz
ضدَ َك
ُ ع
َ =senin pazunu
يك
َ = ِبأ َ ِخkardeşinle
= َون َْج َع ُلve vereceğiz =لَ ُك َماsize
َ س ْل
طانًا
ُ =bir yetki
َصلُون
ِ  َي..=فَ ََلonlar asla erişemeyecekle
ُ =إِلَ ْيsize
r ك َما
=بِآيَاتِنَاayetlerimiz sayesinde
=أ َ ْنت ُ َماikiniz
ات َّ َب َع ُك َما..= َو َم ِنve size uyanlar
َ= ْالغَا ِلبُونüstün geleceksiniz

Allah; «Seni
kardeşinle
destekleyeceğiz; ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar
size el uzatamayacaklar. Ayetlerim sayesinde onlar
size erişemeyecekler.
İkiniz ve size uyanlar
üstün geleceksiniz.»
dedi.

 َجا َء ُه ْم,,=فَلَ َّماonlara gelince
س ٰى
َ = ُموMusa =بِآيَا ِتنَاayetlerimizle
= َب ِينَاتaçık açık =قَالُواdediler
= َماdeğildir = ٰ َهذَاbu = ِإ َّلbaşka bir şey
= ِس ْحرbir büyüden
= ُم ْفت َ ًرىuydurulmuş

Musa onlara apaçık
ayetlerimizle gelince
uydurulmuş
büyüden
başka bir
şey değildir.
Bizden önceki atalarımızdan
böylesini
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Elini koynuna sok,
lekesiz
bembeyaz çıksın. Ellerini kendine çek,
korkun
kalmasın.
Bu ikisi,
Firavun
ve erkanına karşı
Rabbından iki
burhandır. Doğrusu onlar, fasıklar güruhudur,
denildi.

Dedi ki:
Rabbım;
doğrusu
ben, onlardan bir
cana kıydım, beni
öldürmelerinden
korkarım.
Kardeşim
Harun´un
dili benimkinden daha
düzgündür. Onu
benimle
beraber
yardımcı
olarak
gönder ki
beni tasdik etsin.
Çünkü
ben, tekzib etmelerinden
endişe
duyuyorum.

Buyurdu
ki: Senin
gücünü
kardeşinle artıracağız.
İkinize de
öyle bir
güç vereceğiz ki
onlar, size erişemeyecekler. Ayetlerimizle
ikiniz de,
ikinize
uyanlar
da üstün
geleceklerdir.
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işitmedik
dediler.

uydurulmuş
parlak bir
büyüden
başka bir şey
değil; biz atalarımızdan
böyle bir şey
işitmemiştik!
dediler.
Musa;
(Musa:) Ki=ve dedi ki
=Musa
«Rabb´im, min O'nun
katında bir katından
=Rabbim
=daha iyi biliyor
doğruluk
bahşedilmiş
rehberini
doğru yol bil=kimin
=getirdiğini
kimin getir- gisiyle geldi=hidayet
diğini ve bu ğini, bu (gedünyâ ha- çici dünya)
..
=kendisinin yanından
yatının so- yurdu(nu)n
nunda güzel sonunda ki=ve kime
..
=ait olacağını sonucun
me kalacağıkime nasip nı en iyi bilen
=sonunun
olacağını benim Rabdaha iyi bili- bimdir. Mu=bu (dünya) evin(in)
yor. Muhak- hakkak olan
=muhakkak ki
.. =iflah olmaz kak ki, za- şu ki, zalimlimler iflah ler asla kurolmaz» de- tuluşa, esen=zalimler
di.
liğe erişemezler! diye
karşılık verdi.
Firavun;
Bunun üzeri=dedi ki
=Fir’avn
«Ey ileri ge- ne Firavun:
lenler! Sizin Soylular! de,, =ey
=ileri gelenler
için benden di, Ben sizin
,, =bilmiyorum
=sizin için başka bir için benden
ilah tanımı- başka tanrı
,,
=bir tanrı
yorum. Ey tanımıyorum!
Haman,
Bunun içindir
=benden başka
=ateş yak haydi, be- ki, sen ey
nim için
Haman, be=benim için
,, =ey Haman
çamur üze- nim için (tuğrinde ateş la) ocağını
=üzerinde
=çamurun
yak ve tuğla tutuştur, balimal et, ba- çığı pişir ve
=yap
=bana
na bir kule bana öyle
yap ki, Mu- yüksek bir
=bir kule
=belki
sa´nın tan- kule yap ki,
rısına çıka- çıkıp Mu=çıkarım
,,
=tanrısına
yım; ancak sa'nın şu tan=Musa’nın
=çünkü ben sanıyorum rısını bir göki, O mutlak reyim! Çünkü
=onu (Musa’yı) sanıyorum
yalan söy- ben o'nun şu
leyenleronmaz ya,,
=yalancılardan
dendir» de- lancılardan
di.
biri olduğunu
sanıyorum!

س ِم ْعنَا
َ ,,= َو َماve işitmedik
= ِب ٰ َهذَاböyle bir şey = ِفيarasında
=آبَائِنَاatalarımız َ= ْاْل َ َّولِينilk
,,

,,
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َوقَا َل
س ٰى
َ ُمو
َر ِبي
أ َ ْعلَ ُم
ِب َم ْن
َجا َء
بِ ْال ُهدَ ٰى
ِم ْن ِع ْن ِد ِه
ُ ت َ ُك
ُ ون لَه
َو َم ْن
ُعاقِبَة
َ
الد َِّار
ُِإنَّه
َل يُ ْف ِل ُح
َّ
َالظا ِل ُمون
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

28.
38

..

َوقَا َل
ع ْو ُن
َ فِ ْر
ُ ْال َم َِل
َيا أَيُّ َها
ُع ِل ْمت
لَ ُك ْم
َ َما
ِم ْن ِإ ٰلَه
ْفَأ َ ْوقِد
َ
غي ِْري
ِلي
يَا هَا َما ُن
علَى
ين
ِ
َ
ِ الط
اج َع ْل
ِلي
ْ َف
ص ْر ًحا
لَ َع ِلي
َ
َّ َ أ
ط ِل ُع
إِلَ ٰى إِ ٰلَ ِه
س ٰى
َو ِإنِي
َ ُمو
ُ َ َْل
ُظنُّه
َِمنَ ْال َكا ِذبِين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوا ْست َ ْكبَ َرbüyüklük tasladılar
= ُه َوO (Fir’avn) ُ= َو ُجنُودُهve askerleri
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ق
ِ  ْال َح..=بِ َغي ِْرhaksız yere
َ = َوve sandılar =أَنَّ ُه ْمkendilerinin
ظنُّوا
= ِإلَ ْينَاbize
َي ُْر َجعُون..= َلdöndürülmeyeceklerini

Firavun ve
askerleri
yeryüzünde
haksız yere
büyüklük
tasladılar ve
gerçekte
Bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

ُ=فَأ َ َخ ْذنَاهbiz de onu tuttuk
ُ= َو ُجنُودَهve askerlerini
=فَنَبَ ْذنَا ُه ْمve attık  ْاليَ ِم,,=فِيsuya
ُ =فَا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnasıl َ= َكانoldu
َّ =zalimlerin
ُعاقِ َبة
َ =sonu َالظا ِل ِمين

Biz de onu
ve askerlerini yakalayıp suya attık. Bir bak,
o zalimlerin
sonu nasıl
oldu.

= َو َجعَ ْلنَا ُه ْمbiz onları yaptık
ً=أَئِ َّمةönderler َ=يَ ْدعُونçağıran
ار
ِ َّالن..= ِإلَىateşe = َو َي ْو َمgünü
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet
َص ُرون
َ يُ ْن..= َلasla yardım olunmazlar

Biz onları
ateşe çağıran önderler
yaptık. Kıyamet günü
onlar yardım görmeyeceklerdir.

..

..

..

..

..

..
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Bu dünya
= َوأَتْبَ ْعنَا ُه ْمonların ardına taktık
hayatında
biz onların
 ٰ َه ِذ ِه,,=فِيbu =الدُّ ْن َياdünyada
peşine bir
ً=لَ ْعنَةbir lanet = َو َي ْو َمgünü ise
lânet taktık.
Kıyamet
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = ُه ْمonlar
günü de iğrenç kimseَُوحين
ِ  ْال َم ْقب,, َ= ِمنçirkinleştirilenlerdendir lerden ola,,

,,

,,

,,

,,

caklar.

28.
43

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
سى
َ َ = ْال ِكتKitabı
َ = ُموMusa’ya اب
بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra
أ َ ْهلَ ْكنَا..= َماhelak ettikten
َ= ْالقُ ُرونnesilleri = ْاْلُولَ ٰىilk
صائِ َر
َ َ=بgönül gözlerini aydınlatacak nur
اس
ِ َّ= ِللنinsanlar için
= َو ُهدًىve hidayet olarak
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Andolsun
biz, ilk nesilleri helak ettikten sonra
Musa´ya,
insanların
kalp gözlerini aydınlatacak nur ve
onlara yol
gösterici
olarak Kitab´ı verdik.
Belki düşünür, öğüt

İşte böylece,
o ve onun
buyruğunda
olanlar, hiçbir
haklılık kaygısı taşımaksızın (yargı
için) Bize
dönmeyeceklerinden
eminmişçesine yeryüzünde büyüklük tasladılar!
Ve bu yüzden onu ve
onun buyruğunda olanları kıskıvrak
yakalayıp
denize gömdük. Bak işte, zalimlerin
sonu nasıl
oldu!
(Yeryüzünde
onların işini
bitirdik) ve
böylece kendilerini (cehennem)
ateşinin yolunu gösteren (kötülüğün) sembol
tipleri olarak
(insanlığın
karşısına) çıkardık; öyle
ki, Kıyamet
Günü'nde
böylelerine
asla yardım
edilmeyecektir;
çünkü Biz bu
dünyada bir
horlanma,
aşağılanma
taktık onların
peşine; Kıyamet Günü'nde ise
onlar iyice
küçük düşmüş, bayağılaşmış kişiler
arasında yer
alacaklardır.
Ve gerçek şu
(ki), daha
önceki (günahkar) nesilleri ortadan
kaldırdıktan
sonra, insanlar için bir
aydınlanma
kaynağı, bir
doğru yol bilgisi ve bir
rahmet olarak Musa'ya
(vahyedilmiş)

İbn Kesir

atalarımızdan
böylesini
işitmemiştik,
dediler.

Musa dedi ki:
Rabbım,
kimin hidayetle
katından
geldiğini
ve bu
yurdun
sonunun
kimin olacağını
daha iyi
bilir. Doğrusu zalimler, asla felah
bulmazlar.
Firavun
da dedi
ki: Ey ileri
gelenler;
sizin,
benden
başka bir
tanrınız
olduğunu
bilmiyorum. Ey
Haman;
haydi,
benim
için çamurun
üzerinde
ateş yak
da, bana
büyük bir
kule yap.
Çıkar da
belki Musa´nın
tanrısını
görürüm.
Doğrusu
onu yalancılardan sanıyorum.
O da, askerleri de
memlekette
haksız
yere büyüklük
tasladılar
ve gerçekten
Bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
Biz de
onu ve
askerlerini yakalayıp suya
attık. Zalimlerin
sonunun
nasıl olduğuna
bir bak.
Onları,
ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet
günü de
yardım
görmezler.

Bu dünyada arkalarına
la´neti
taktık. Kıyamet
günü de
onlar çirkinleştirilmiş
olanlardır.

Andolsun
ki; Biz,
önceki
nesilleri
yok ettikten sonra
Musa´ya
insanlar
için basiretler, hidayet ve
rahmet
olmak
üzere kitabı ver-

Kelime Meali

alırlar diye. kitabı verdik dik. Olur
ki, (Bizi) anıp ki düşüdüşünsünler. nürler diye.

ت
َ  ُك ْن,,= َو َماsen değildin
ب
ِ ِ=بِ َجانtarafında ِ = ْالغ َْربِيbatı
= ِإ ْذvakit ض ْينَا
َ َ=قyaptığımız
سى
َ  ُمو,,= ِإلَ ٰىMusa’ya = ْاْل َ ْم َرo işi
ت
َ  ُك ْن,,= َو َماve değildin
َّ ال,, َ= ِمنgörenlerden de
َشا ِهدِين

Ey Muhammed!
Musa´ya
emrimizi
vahyettiğimiz zaman
sen mukaddes vadinin
batı tarafında değildin,
onu görenlerden de
değildin.

..

..

,,

..

,,

,,

,,

,,
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= َو ٰلَ ِكنَّاfakat biz =أ َ ْنشَأْنَاyarattık
َ َ =فَتgeçti
=قُ ُرونًاbirçok nesiller ط َاو َل
علَ ْي ِه ُم
َ =onların üzerinden
= ْالعُ ُم ُرuzun zamanlar
ت
َ  ُك ْن..= َو َماsen değildin
=ثَا ِويًاoturmuş =فِيarasında
=أ َ ْه ِلhalkı َ= َم ْديَنMedyen
=تَتْلُوokuyasın علَ ْي ِه ْم
َ =bunlara
=آ َيا ِتنَاayetlerimizi = َو ٰلَ ِكنَّاlakin
= ُكنَّاbiziz
َ= ُم ْر ِسلِينelçi olarak gönderen
..

Biz nice nesiller var
etmiştik de
onların üzerinden uzun
zamanlar
geçti. Ey
Muhammed! Sen
Medyen
halkı arasında bulunup onlara
ayetlerimizi
okumuyordun. Fakat
o haberleri
sana gönderen biziz.

..

..

..

..

..

..
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ت
َ  ُك ْن,,= َو َماsen değildin
ُّ =Tur’un
ب
ِ ِ=بِ َجانyanında ور
ِ الط
= ِإ ْذzaman =نَادَ ْينَاseslendiğimiz
= َو ٰلَ ِك ْنfakat ً= َر ْح َمةbir rahmet olarak
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden
= ِلت ُ ْنذ َِرuyarasın diye =قَ ْو ًماtoplumu
أَتَا ُه ْم,,= َماkendilerine gelmemiş olan
نَذِير,,= ِم ْنbir uyarıcı
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce =لَعَلَّ ُه ْمbelki
َ=يَتَذَ َّك ُرونdüşünüp öğüt alırlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Sen Musa´ya hitab
ettiğimiz
zaman
Tur´un yanında da
değildin.
Fakat
Rabb´inden
bir rahmet
olarak orada geçenleri
sana bildirdik ki senden önce
bir uyarıcı
peygamber
gelmemiş
olan kavmi
uyarasın;
belki düşünüp öğüt
alırlar.

= َولَ ْو َلkeşke olmasalardı
صي َب ُه ْم
ِ ُ ت..=أ َ ْنbaşlarına geldiği zaman
صي َبة
ِ = ُمbir felaket
ْ قَدَّ َم..=بِ َماyaptıkları (günahları) yüzünd
ت
en =أ َ ْيدِي ِه ْمkendi elleriyle
=فَ َيقُولُواdiyecek = َربَّنَاRabbimiz
=لَ ْو َلkeşke ت
َ س ْل
َ =أ َ ْرgönderseydin
ً س
= ِإلَ ْينَاbize ول
ُ = َرbir elçi
=فَنَت َّ ِب َعuyup =آ َياتِ َكayetlerine
َ= َو َن ُكونolsaydık
َ ْال ُمؤْ ِمنِين.. َ= ِمنmüminlerden

Kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiği
zaman;
«Rabbimiz
ne olurdu
bize bir
peygamber
gönderseydin de ayetlerine uysak
ve
mü´minlerd
en olsaydık» demesinler diye
peygamber
gönderdik.
Fakat onla,,
=onlara gelince
ra katımızdan gerçek
=hak
,,
=katımızdan
gelince;
«Musa´ya
=dediler
=değil miydi?
verildiği gibi
=verilmeli
=eşi
buna da
mucize ve,, =verilenin
=Musa’ya rilmesi gerekmez mi?
=inkâr etmemişler derler. Daha önce
miydi?
,,
=verileni de
Musa´ya
=Musa’ya
,,
=daha önce verileni de
inkar etmemişler
=dediler
=iki büyü
miydi?
«Yardımla=birbirine destek olan
şan iki si=ve dediler
=biz
hirbaz»;
«Hepsini
=hepsini
=inkâr ederiz
inkâr edenleriz» demişlerdi.
..

..

..

..

..

..

..

..
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فَلَ َّما َجا َء ُه ُم
ْال َح ُّق
ِم ْن ِع ْن ِدنَا
قَالُوا
لَ ْو َل
ُ
ي
ِمثْ َل
َ ِأوت
ُ
ي
س ٰى
َ ُمو
َ َِما أوت
أ َ َولَ ْم َي ْكفُ ُروا َي ْكفُ ُروا
ُ
ي
َ ِِب َما أوت
س ٰى
ِم ْن قَ ْب ُل
َ ُمو
قَالُوا
ان
ِ ِس ْح َر
َ َت
ظاه ََرا
َوقَالُوا
ِإنَّا
ِب ُكل
ََكافِ ُرون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ً= َو َر ْح َمةve rahmet olarak
= َل َعلَّ ُه ْمbelki
َ=يَتَذَ َّك ُرونdüşünür öğüt alırlar
..
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

,,

=قُ ْلde ki =فَأْتُواgetirin
= ِب ِكتَابbir Kitap  ِع ْن ِد..= ِم ْنkatından
ِاّٰلل
َّ =Allah = ُه َوo =أ َ ْهدَ ٰىdaha doğru
= ِم ْن ُه َماbu ikisinden
ُ=أَت َّ ِب ْعهben ona uyayım = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğru
..

..

..

..

..

..

..

De ki;
«Eğer doğru iseniz,
Allah katından bu ikisinden, Musa´ya ve
bana inen
kitaplardan
daha doğru
bir kitap getirinde ben

İmdi, (sana
gelince, ey
Muhammed,)
Biz Musa'ya
Yasamızı
bildirirken
sen o kutlu
vadinin batı
yamacında
değildin;
(o'nun devrinde olup bitenlere) şahit
olan kimseler
arasında da
bulunmuyordun;
tersine, Biz
(onlarla senin aranda)
nice nesiller
yarattık ve
onlardan
sonra nice
çağlar geçip
gitti. Ve Sen,
mesajlarımızı
kendilerine
okuyup açıklamak üzere,
Medyen halkı
arasında da
yaşamadın;
fakat Biz (elçilerimizi insanlara her
zaman) gönderiyoruz.
Evet, Biz
(Musa'ya)
seslendiğimiz zaman
sen Sina
Dağı'nın yamacında değildin; fakat
(sen de, öteki elçiler gibi,) senden
önce kendilerine uyarıcı
gelmemiş bir
toplumu uyarasın diye
Rabbinden
bir rahmet
aracı olarak
(gönderildin)
ki böylece
belki (geçmişte olup bitenleri) düşünür (de Bizi) anarlar.
Ve (ayrıca,
Biz seni,
Yargı Günü'nde) kendi
elleriyle yapıp ettiklerinden ötürü
başlarına bir
musibet geldiği zaman:
Ey Rabbimiz,
bize bir elçi
göndermiş
olsaydın senin mesajlarına uyar ve
inanan kimselerden
olurduk! demesinler diye
(gönderdik).
Buna rağmen, yine de
kendilerine
katımızdan
hakikat geldiği zaman
Niçin ona da
Musa'ya verilenin bir benzeri verilmedi? derler.
Fakat böyleleri, bundan
önce, Musa'ya verileni
de inkar etmemişler
miydi? (Nitekim) Birbirini
destekleyen
iki aldatmaca
örneği! diyorlar ve ekliyorlar: Biz topunu birden
reddediyoruz!

De ki: Eğer
doğru sözlü
kimselerseniz, haydi,
Allah katından, doğru
olana bu ikisinden daha
yakın bir yol
gösteren bir
başka kitap
getirin, ona

Musa´ya
buyruğumuzu bildirdiğimiz
vakit, batı
yönünde
değildin
sen. Görenlerden
de olmamıştın.

Ama Biz;
daha nice
nesiller
yarattık.
Ömürleri
uzadıkça
uzadı onların.
Sen,
Medyen
halkı arasında bulunup da
onlara
ayetlerimizi
okumuyordun. O
haberleri
sana
gönderen
Biziz.
Biz seslendiğimiz
vakit; sen
Tur´un
yanında
da değildin. Fakat
sen, kendinden
önce onlara uyarıcı gelmeyen bir
kavmi
uyarman
için, Rabbından bir
rahmet
olarak
gönderildin. Olur
ki onlar,
düşünürler diye.
Yaptıklarından
ötürü
başlarına
bir musibet geldiği zaman:
Rabbımız, bize
bir peygamber
gönderseydin de
ayetlerine
uysak ve
mü´minler
den olsak
olmaz
mıydı?
derler.
Ama onlara katımızdan
gerçek
gelince:
Musa´ya
verilenler
gibi ona
da verilmeli değil
miydi?
derler.
Daha önce Musa´ya verileni de
inkar etmemişler
miydi?
Birbirine
destek
olan iki
büyücü,
demişlerdi ve biz,
hepsini
inkar
edenleriz,
demişlerdi.
De ki:
Şayet
doğru
sözlüyseniz; Allah
katından
bu ikisinden daha
doğru bir
kitab getirin de ona
uyalım.
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ben de uyayım!

Eğer sana Ve eğer se- Şayet sa=فَإ ِ ْنeğer
cevap ver- nin bu çağrı- na cevab
mezlerse bil na da karşılık vermez َي ْست َ ِجيبُوا,,=لَ ْمcevap veremezlerse
ki onlar, ke- veremiyor- lerse, bil
َ
َ
َ
َّ
=ل َكsana =فَا ْعل ْمbil ki =أن َماkesinlikle yiflerine larsa, artık bil ki; onlar,
uyuyorlar. ki, onlar sa- sırf kendi
Allah´dan dece geçici hevesleَ=يَت َّ ِبعُونonlar uyuyorlar
bir yol gös- doyumlara rine uy=أ َ ْه َوا َء ُه ْمkeyiflerine
terici oltutsak, bencil maktadırmaksızın
ve çıkarcı is- lar. Hal= َو َم ْنkim olabilir? ض ُّل
َ َ =أdaha sapık kendi heve- teklerinin pe- buki Alsine uyan- şindedirler. lah´tan bir
= ِم َّم ِنkimseden =اتَّبَ َعuyan
dan daha Allah'tan bir hidayet
kim doğru yol bil- olmaksıُ=ه ََواهkendi keyfine = ِب َغي ِْرolmadan sapık
olabilir? El- gisi olmaksı- zın kendi
bette Allah, zın, geçici
hevesine
= ُهدًىbir yol gösterici
zalim kavmi aldatıcı do- uyandan
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan =إِ َّنmuhakkak ki doğru yola yumlar, ben- daha sailetmez.
cil ve çıkarcı pık kim
اّٰلل
ََّ =Allah يَ ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
istekler pe- vardır.
şinde kendi- Muhakَّ =zalim
= ْالقَ ْو َمkavmi َالظا ِل ِمين
ne yol ara- kak ki Al,,
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yan kişiden
daha sapık
kim olabilir
ki? Gerçek
şu ki, Allah
zulmü kendine yol edinen
toplumu doğru yola eriştirmez!
Andolsun Gerçek şu ki,
biz, düşü- Biz vahyi onnüp öğüt al- lara adım
sınlar diye adım ulaştırvahyi birbi- dık ki böylerine bitiştir- ce belki (üzedik.
rinde düşünür), akıllarında tutarlar.

= َولَقَ ْدandolsun
ص ْلنَا
َّ = َوbiz birbirine bitiştirdik
=لَ ُه ُمonlar için = ْالقَ ْو َلsözü(müzü)
=لَ َعلَّ ُه ْمbelki diye
َ= َيتَذَ َّك ُرونdüşünüp öğüt alırlar
..

..

..

..

..

..
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..

önآت َ ْينَا ُه ُم,, َ=الَّذِينkendilerine verdiklerimiz Bundan
ce kendilekitap
اب
َ َ = ْال ِكتKitap قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنbundan önce rine
verdiklerimiz de
= ُه ْمonlar =بِ ِهbu(Kur’a)n’a
Kur´an´a
inanırlar.
َ=يُؤْ ِمنُونinanırlar
,,

,,

,,
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on= َوإِذَاzaman (=يُتْلَ ٰىKur’an) okunduğu Kur´an
lara okunduğu zaعلَ ْي ِه ْم
َ =onlara =قَالُواderler
man; «Ona
=آ َمنَّاinandık = ِب ِهOna ُ= ِإنَّهkesinlikle o inandık,
doğrusu O
= ْال َح ُّقbir haktır
Rabb´imizd
en gelen
 َربِنَا..= ِم ْنRabbimizden = ِإنَّاzaten biz gerçektir,
biz
= ُكنَّاidik قَ ْب ِل ِه..= ِم ْنondan önce de zaten
ondan önce
de müslüَ= ُم ْس ِل ِمينMüslümanlar
man idik»
..

..

..

..

..

..

..

derler.
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onlara
=أُو ٰلَئِ َكişte onlara َ=يُؤْ تَ ْونverilir İşte
sabretmeledola=أ َ ْج َر ُه ْمmükâfatları = َم َّرتَي ِْنiki kez rinden
yı mükafatiki defa
=بِ َماötürü صبَ ُروا
َ =sabretmelerinden ları
verilir. Onlar
kötülüğü iyiَ= َو َيد َْر ُءونonlar savarlar
likle savarسنَ ِة
َّ =الkötülüğü lar ve kendiَ = ِب ْال َحiyilikle َس ِيئَة
verdi َرزَ ْقنَا ُه ْم,,= َو ِم َّماve kendilerine verdiğim lerine
ğimiz rızıktan hayır
iz rızıktan َ=يُ ْن ِفقُونinfak ederler
yolunda
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

harcarlar.
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= َو ِإذَاzaman س ِمعُوا
َ =işittikleri
=اللَّ ْغ َوboş söz
ضوا
ُ =أَع َْرyüz çevirirler ُع ْنه
َ =ondan
= َوقَالُواve derler =لَنَاbize
=أ َ ْع َمالُنَاbizim işlerimiz = َولَ ُك ْمve size
=أ َ ْع َمالُ ُك ْمsizin işleriniz س ََلم
َ =selam
علَ ْي ُك ْم
َ =size olsun
نَ ْبتَ ِغي..= َلbiz istemeyiz
َ= ْال َجا ِهلِينcahilleri

Boş söz işittikleri zaman ondan
yüz çevirirler. «Bizim
işlerimiz bize, sizin işleriniz sizedir. Size
selâm olsun, biz cahillerle sohbet etmeyi
istemeyiz.»
derler.

=إِنَّ َكsen
ت َ ْهدِي,,= َلdoğru yola iletemezsin
= َم ْنkimseyi ْت
َ =أ َ ْح َببsevdiğin
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah
=يَ ْهدِيdoğru yola iletir
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini = َو ُه َوve O
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
َ=بِ ْال ُم ْهتَدِينyola gelecek olanları

Ey Muhammed!
Sen sevdiğini doğru
yola eriştiremezsin,
ancak Allah
dilediğini
doğru yola
eriştirir.
Doğru yola
girecekleri
en iyi O bilir.

..

..

..

..

..

..

..

..
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Kendilerine
bundan önce
de kitap
vermiş bulunduğumuz
kimseler buna (da)
inan(mak zorundad)ırlar.
Bu kimseler
(değişmeyen
gerçek) kendilerine ulaştırıldığında,
hemen, Buna
inandık! derler, Çünkü bu
bize Rabbimizin katından ulaşan
bir gerçek;
bu bize
ulaşmadan
önce de, biz
zaten O'na
yürekten boyun eğen
kimselerdik!
Güçlüklere
göğüs germelerine, kötülüğü iyilikle
savmalarına,
kendilerine
rızık olarak
bahşettiğimiz
şeylerden
başkaları için
de harcamalarına karşılık
kendilerine
iki kat ecir
verecek olduğumuz
kimseler işte
böyleleridir;
onlar ki, boş
ve anlamsız
sözler işittikleri zaman
ondan hemen yüz çevirip, Bizim
yapıp ettiklerimizin hesabını biz vereceğiz, sizin
yapıp ettiklerinizin hesabını da siz
vereceksiniz.
Size selam
olsun; bizim,
(doğru ile
yanlışın anlamından)
habersiz
kimselerle
işimiz yok
derler.
Gerçek şu ki,
sen her sevdiğini doğru
yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır,
(yönelmek)
isteyeni doğru yola yönelten; ve yine O'dur,
doğru yola
girecek olanları en iyi bilen.

lah; zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.

Andolsun
ki; Biz,
onlar için
sözü birbirine bitiştirdik.
Belki düşünürler
diye.
Kendilerine daha
çnceden
kitab verdiklerimiz
de buna
inanırlar.
Onlara
Kur´an
okunduğu
zaman;
derler ki:
Ona
inandık,
doğrusu
o, Rabbımızdan
gelen
gerçektir.
Şüphesiz
biz, ondan önce
de müslümanlar
olmuştuk.
İşte onlara sabrettiklerinden ötürü
ecirleri iki
defa verilir. Kötülüğü iyilikle savar
onlar. Ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan da
infak
ederler.
Ve boş
söz işittikleri zaman ondan yüz
çevirirdiler. Bizim
işlediklerimiz bize, sizin
işledikleriniz sizedir. Selam olsun
size, biz
cahilleri
aramayız
derler.

Muhakkak ki
sen; her
sevdiğini
hidayete
erdiremezsin.
Ama Allah; dilediğini hidayete
erdirir. Ve
hidayete
erecekleri
en iyi O,
bilir.
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= َوقَالُواdediler ki
ِنَت َّ ِبع..= ِإ ْنbiz uyarsak
= ْال ُهدَ ٰىdoğru yola
= َم َع َكseninle beraber
َّ =نُتَخatılırız
ف
ْ َط
ضنَا
ِ أ َ ْر..= ِم ْنyurdumuzdan
نُ َم ِك ْن..=أ َ َولَ ْمbiz bir mekan vermedik mi?
=لَ ُه ْمonlara = َح َر ًماdokunulmaz
= ِآمنًاgüvenli =ي ُْج َب ٰىtoplanıp getirildiği
=إِلَ ْي ِهona ُ=ث َ َم َراتürünlerinin
ش ْيء
َ ..= ُك ِلher şeyin
= ِر ْزقًاbir rızık olarak
لَدُنَّا..= ِم ْنkendi katımızdan
= َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmezler
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dediler ki;
«Biz seninle
beraber
doğru yola
gelirsek
yurdumuzdan atılırız.» Onları
katımdan
bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp
getirildiği,
kutlu bir yere yerleştirmedik mi?
Fakat onların çoğu
bilmezler.

..

Seninle aynı
yolu izleyecek olursak
kendi toprağımızdan
koparıp atarlar bizi diyorlar. Oysa,
Katımızdan
rızık olarak
her türlü ürünün getirilip
toplandığı,
koruyucu örf
altında güvenli bir yere
yerleştirmedik mi onları?
Ne var ki,
çokları (bunun) farkında
değil.

..
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İbn Kesir

Dediler ki:
Seninle
beraber
hidayete
uyacak
olursak,
yerimizden oluruz. Halbuki onları katımızdan
bir rızık
olarak her
şeyin
mahsulünün toplandığı
emin bir
haremde
yerleştirmedik
mi? Ama
onların
çoğu bilmezler.

Biz refah
Oysa, Biz, Biz; nimet
= َو َك ْمnice =أ َ ْهلَ ْكنَاbiz helak ettik
içinde şı- varlık ve re- ve refaْ = َب ِط َرşımarmış marmış nice fahtan ötürü hıyla şıقَ ْر َية,,= ِم ْنkenti ت
şehirleri he- azgınlaşan marmış
lak ettik. İş- nice toplum- nice kaشتَ َها
َ = َم ِعيrefah içinde
te yerleri! ları yok etmi- sabaları
Kendilerin- şizdir; işte, yok etmi=فَتِ ْل َكİşte şunlar
den sonra (gözönünde) şizdir. İşسا ِكنُ ُه ْم
َ = َمonların meskenleri
pek az kim- onların ya- te kendise oturabil- şadıkları yer- lerinden
ت ُ ْس َك ْن,,=لَ ْمoralarda oturulmadı
miştir. Onla- ler: pek azı sonra çok
biz dışında, on- az kimseبَ ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنonlardan sonra =إِ َّلancak ravarishepolmulardan sonra lerin otuşuzdur.
oralarda
rabileceği
ً=قَ ِليَلpek az = َو ُكنَّاbiz olduk
kimse yer- yerleri.
leşmemiştir; Ve orala=ن َْح ُنbiz َ= ْال َو ِارثِينvaris
çünkü herkes ra varis
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َ َكان..= َو َماdeğildir = َرب َُّكRabbin
= ُم ْه ِل َكhelak edici = ْالقُ َر ٰىülkeleri
َ = َي ْب َعgönderinceye
= َحت َّ ٰىkadar ث
أ ُ ِم َها..=فِيAnakent(olan Mekke)de
ً س
ول
ُ = َرbir elçi =يَتْلُوokuyan
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آ َيا ِتنَاayetlerimizi
 ُكنَّا..= َو َماve biz değiliz
= ُم ْه ِل ِكيhelak edici = ْالقُ َر ٰىülkeleri
= ِإ َّلolmadan = َوأ َ ْهلُ َهاhalkı
َ =zalim
َظا ِل ُمون

Rabb´in
memleketlerin ana
merkezlerinin halkına
ayetlerimizi
okuyacak
bir elçi göndermedikçe
ülkeleri
helâk edici
değildir. Zaten biz halkı
zalim olan
memleketleri helak etmişizdir.

أُوتِيت ُ ْم,,= َو َماsize verilen
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنher şey ع
ُ =فَ َمتَاgeçimi
ِ= ْال َحيَاةhayatının =الدُّ ْنيَاdünya
= َو ِزينَت ُ َهاve süsüdür = َو َماolan ise
ِ َّ =Allah’ın
َ= ِع ْندyanında اّٰلل
= َخيْرdaha hayırlıdır
= َوأ َ ْبقَ ٰىve daha kalıcıdır
َت َ ْع ِقلُون,,=أَفَ ََلaklınızı kullanmıyor musu

Size verilen
her şey,
dünya hayatının geçimi ve süsüdür. Allah´ın katında olan
ise daha
hayırlı ve
kalıcıdır.
Aklınızı kullanmıyor
musunuz?

..

..

..

..

..

..

..

28.
60

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

nuz?

28.
61

=أَفَ َم ْنkimse midir?
ُع ْدنَاه
َ = َوkendisine vadettiğimiz
= َو ْعدًاbir söz سنًا
َ = َحgüzel
=فَ ُه َوve o
= َلقِي ِهmuhakkak ona kavuşacak olan
= َك َم ْنkimse gibi
ُ= َمت َّ ْعنَاهkendisine yaşattığımız
ع
َ = َمتَاgeçici zevkini = ْال َح َيا ِةhayatının
=الدُّ ْنيَاdünya =ث ُ َّمsonra = ُه َوo
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
َض ِرين
َ  ْال ُم ْح.. َ= ِمنgetirileceklerden ola
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Şu halde
kendisine
güzel bir
söz verdiğimiz ve ardından o
söze kavuşan kimse;
dünya hayatında
kendisine
bir geçimlik
verdiğimiz,
sonra kıyamet günü
azap içinde
getirilen
kimse gibi
midir?

..

n
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= َو َي ْو َمo gün
(=يُنَادِي ِه ْمAllah) onlara seslenerek
=فَيَقُو ُلder ki َ=أَيْنnerede?
ُ =benim ortaklarım
ي
َ ِش َر َكائ
 ُك ْنت ُ ْم,, َ=الَّذِينolduklarını
َع ُمون
ُ =ت َ ْزsandığınız şeyler

Allah, o gün
onlara seslenir: «Benim ortağım
olduğunu
iddia ettikleriniz nerededirler?»

=قَا َلderler  َح َّق.. َ=الَّذِينhak olanlar
علَ ْي ِه ُم
َ =üzerlerine = ْالقَ ْو ُلsöz
= َربَّنَاRabbimiz = ٰ َهؤ َُل ِءşunlardır

O gün azab
üzerlerine
hak olanlar:
«Rabb´imiz,
azdırdıkla-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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göçüp gittikten sonra,
ebediyyen
kalacak olan
yalnızca Biziz!
Bununla birlikte, yine de
senin Rabbin
hiçbir toplumu, kendi içlerinden onlara mesajlarımızı okuyup açıklayacak bir elçi
göndermedikçe yok
etmez; ve yine Biz hiçbir
toplumu,
üyeleri birbirlerine zulmetmeyi yol
olarak benimsemedikçe, yok etmiş
değiliz.
Size verilen
şeyler dünya
hayatına ilişkin geçici
doyumlardan
ve yine dünyada kalan
süs ve eğlenceden
ibarettir; oysa, Allah katında kazanılanlar daha
hayırlı, daha
kalıcıdır.
(Buna rağmen,) aklınızı kullanmayacak mısınız?
Öyleyse,
kendisine,
(yeniden dirileceği gün)
gerçekleştiğini göreceği
güzel bir vaadde bulunduğumuz
kimsenin hali, kendisine
dünya hayatında geçici
doyumlar
sağladığımız,
ama Kıyamet
Günü kendisini yargı
karşısına çıkarılanlar
arasında bulacak olan
kimsenin hali
gibi midir?
Çünkü, o
Gün böylelerine seslenilip, Tanrılıkta
Bana ortak
olduğunu
sandığınız
(varlıklar ya
da güçler)
şimdi neredeler? diye
sorulacak.
(Bunun üzerine, vaktiyle
yapılan) uyarının apaçık
aleyhlerine

olanlar
Biz´dik,
Biz.

Anasına,
ayetlerimizi okuyacak bir
peygamber göndermedikçe
Rabbın
kasabaları helak
etmiş değildir. Ve
Biz; halkı
zalim
olan kasabalardan başkasını helak edici
değiliz.
Size verilen herhangi bir
şey; dünya hayatının bir
geçimliği
ve süsüdür. Allah
katında
olan ise
daha hayırlı ve
devamlıdır. Hala
akletmez
misiniz

Şimdi
kendisine
güzel bir
vaadde
bulunduğumuz ve
ona kavuşan
kimse;
dünya
hayatında
kendisine
bir geçimlik verdiğimiz,
sonra kıyamet
gününde
huzurumuza getirilmişlerden
olan kimse gibi
midir?
O gün Allah; onlara seslenip: Benim ortağım olduklarını
ileri sürdükleriniz
nerededirler?
der.
Aleyhlerine hüküm
gerçekleşen kimseler:
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أ َ ْغ َو ْينَا.. َ=الَّذِينazdırdıklarımız
=أ َ ْغ َو ْينَا ُه ْمonları da azdırdık = َك َماgibi
=غ ََو ْينَاkendimiz azdığımız
=تَبَ َّرأْنَاuzak olduğumuzu
= ِإلَي َْكsana arz ederiz
 َكانُوا..= َماzaten onlar değildi
=إِيَّانَاbize َ=يَ ْعبُد ُونtapanlardan
..

..

..

..

..

..

..
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rımız şunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan
uzaklaşıp
sana geldik,
zaten, aslında bize
tapmıyorlardı» derler.

Koştuğunuz
= َوقِي َلdenir ki عوا
ُ =ا ْدçağırın
ortaklarınızı
çağırın deُش َر َكا َءك ْم
ُ =koştuğunuz ortakları
nir; onlar da
çağırırlar.
ع ْو ُه ْم
َ َ=فَدonları çağırırlar
Ancak ken َي ْست َ ِجيبُوا,,=فَلَ ْمfakat çağrısına cevap ver dilerine cevap veremezler ه ْم
ُ َ=لbunların
mezler; cehennem
= َو َرأ َ ُواve karşılarında görürler
azabını görünce doğru
ْ
اب
َ َ=ال َعذazabı =لَ ْوne olurdu
yolda olmadıklarına
َ
=أنَّ ُه ْمonlar
yanarlar.
ُ
َ
َ
َيَ ْهتد ُون,,=كانواyola gelselerdi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Allah onlara
seslenerek;
«Peygamberlere ne
cevap verdiniz» der.

= َو َي ْو َمve gün
=يُنَادِي ِه ْمonlara seslenerek
=فَ َيقُو ُلdediği
أ َ َج ْبت ُ ُم..= َماذَاne cevap verdiniz?
َسلِين
َ = ْال ُم ْرelçilere
..

..

..

..
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..

gün haْ َ=فَعَ ِميkör olmuştur علَ ْي ِه ُم
ت
َ =onlara Oberlere
karşı
körleşirَ
ْ
=اْل ْنبَا ُءhaberler =يَ ْو َمئِذo gün
ler, verilecek cevap=فَ ُه ْمonlar
ları kalmaz,
َسا َءلُون
َ َ يَت,,= َلbirbirlerine de soramazlar birbirlerine
,,

,,

,,

,,

,,

de soramazlar.
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=فَأ َ َّماama = َم ْنkim
اب
َ َ =تtevbe ederse َ= َوآ َمنve inanırsa
ع ِم َل
َ = َوve yaparsa صا ِل ًحا
َ =iyi iş
س ٰى
َ =فَ َعumulur َيَ ُكون..=أ َ ْنolması
َ ْال ُم ْف ِل ِحين.. َ= ِمنkurtuluşa erenlerden

Fakat tevbe
eden, inanıp yararlı iş
işleyen kimsenin, kurtuluşa erenlerden olması umulur.

= َو َرب َُّكve Rabbin =يَ ْخلُ ُقyaratır
يَشَا ُء,,= َماdilediğini ار
ُ َ = َو َي ْختve seçer
َ َكان,,= َماdeğildir =لَ ُه ُمonların
ُ = ْال ِخ َي َرةseçim َس ْب َحان
ُ =münezzehtir
ِ َّ =Allah = َوتَعَالَ ٰىve yücedir
اّٰلل
َيُ ْش ِر ُكون,,ع َّما
َ =ortak koştuklarından

Rabbin dilediğini yaratır, seçer.
Seçim onlara ait değildir. Allah
onların ortak koştuğu
şeylerden
uzaktır, yücedir.

= َو َرب َُّكve Rabbin =يَ ْع َل ُمbilir
ت ُ ِك ُّن..= َماneyi gizlediğini
ُور ُه ْم
ُ صد
ُ =göğüslerinin
َيُ ْع ِلنُون..= َو َماve neyi açığa vurduğunu

Rabbin, gönüllerinin
gizlediklerini
ve açığa
vurduklarını
bilir.
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İbn Kesir

tecelli ettiğini
gören kimseler: Ey Rabbimiz! diyecekler, Bunlar bizim azdırdığımız
kimselerdir;
(evet,) biz
kendimiz azdığımız gibi,
onları da azdırdık (Ama
şimdi) onları
Senin hükmüne bırakıyoruz; zaten
onların tapındığı gerçekte biz değildik.
Sonra onlara: Çağırın,
bakalım denecek, tanrısal nitelikler
yakıştırarak
(Allah'a) ortak koştuğunuz (varlıkları ya da güçleri)! Ve onlar
da bu sözü
geçen (varlıkları ya da
güçleri) yardıma çağıracaklar, ama
berikiler kendilerine herhangi bir
karşılık vermeyecekler;
ve sonunda,
göre göre
sadece azabı
görecekler
karşılarında;
(oysa, bu
umutsuz, çaresiz duruma
düşeceklerine) vaktiyle
doğru yolu
tutsalardı ya!
Nitekim, o
Gün böylelerine seslenilip, Size
gönderilen
elçilere nasıl
bir tepki gösterdiniz? diye
sorulacak.

Rabbımız; işte
bunlar
azdırdığımız
kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak onları
da öylece
biz azdırdık. Onlardan
uzaklaşıp
sana geldik, zaten
onlar bize
tapmıyorlardı, derler.
Denir ki:
Koştuğunuz ortaklarınızı
çağırın.
Onlar çağırırlar,
ama kendilerine
cevap veremezler.
Cehennem azabını görünce de
doğru
yolda olmadıklarına yanarlar.

Ne var ki, o
Gün, geçmişte olup bitenler için bir
mazeret, bir
açıklama getirmek yönünde önlerinde bütün
yolların kapanmış olduğunu görecekler; ve
bu konuda
birbirlerine
de herhangi
bir şey soramayacaklar.
Ama buna
karşılık, pişman olup
doğru yola
dönen ve dolayısıyla,
inanıp dürüst
ve erdemli
davranışlar
ortaya koyan
kişiye gelince, böyle birinin (öte
dünyada)
kendini kurtulan, esenliğe erişen
kimseler arasında bulması (elbette)
umulabilir.
Ve (gerçek
şudur:) dilediğini yaratan
ve (insanlar
için) en iyi
olanı seçen
senin Rabbindir. Sınırsız kudret ve
yüceliğiyle
Allah onların
tanrısal nitelikler yakıştırarak ortak
koştukları
her şeyin,
herkesin
mutlak olarak
üstündedir!
Ve yine senin Rabbindir, onların
içlerinde gizli
tuttuklarını
da, açığa
vurduklarını
da künhüyle
bilen!

Ama o
gün, onlara karşı
bütün haberler kör
olmuştur.
Birbirlerine de soramazlar.

O gün,
Allah; onlara seslenip:
Peygamberlere
ne cevab
verdiniz?
der.

Ama tevbe edip
inanan ve
salih
amel işleyen kimsenin,
kurtuluşa
erenlerden olması
ümid edilir.

Rabbın;
dilediğini
yaratır ve
seçer.
Onlar için
seçim
hakkı
yoktur.
Onların
koştukları
ortaklardan Allah
münezzehtir ve
yücedir.

Rabbın;
göğüslerinin gizlediklerini
de, açığa
vurduklarını da bilir.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َو ُه َوve O ُاّٰلل
َّ =Allah’tır = َلolmayan
َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ُ=لَهO’na mahsustur ُ= ْال َح ْمدhamd
 ْاْلُولَ ٰى,,=فِيilkte de
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve sonda da
ُ= َولَهve O’nundur = ْال ُح ْك ُمHüküm
= َوإِلَ ْي ِهve O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Allah odur
ki; O´ndan
başka ilah
yoktur.
Hamd dünya ve ahirette O´nun
içindir. Hüküm de
O´nundur.
Yalnız O´na
döndürüleceksiniz.

Çünkü O,
kendisinden
başka tanrı
olmayan Allah'tır. (Hayatın) başında
da sonunda
da tüm gerçek övgüler
yalnızca
O'na yaraşır;
nihai hüküm
O'nundur;
çünkü O'na
döndürüleceksiniz.

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمbaksanıza
= ِإ ْنeğer = َج َع َلkılsa ُاّٰلل
َّ =Allah
علَ ْي ُك ُم
َ =üzerinize =اللَّ ْي َلgeceyi
س ْر َمدًا
َ =sürekli
يَ ْو ِم..=إِلَ ٰىgününe kadar
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = َم ْنkimdir?
ِ َّ =Allah’tan
َ =başka اّٰلل
= ِإ ٰلَهtanrı غي ُْر
=يَأْتِي ُك ْمsize getirecek ضيَاء
ِ ِ=بışık
َت َ ْس َمعُون..=أَفَ ََلişitmiyor musunuz?

Ey Muhammed!
De ki; «söyleyin bakalım; Allah,
üzerinize
geceyi Kıyamet gününe kadar
sürekli kılsa, Allah´dan
başka size
ışık getirecek ilah
kimdir. İşitmiyormusunuz?»

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمbaksanıza
= ِإ ْنeğer = َج َع َلkılsa ُاّٰلل
َّ =Allah
علَ ْي ُك ُم
َ =üzerinize ار
َ =النَّ َهgündüzü
س ْر َمدًا
َ =sürekli
 َي ْو ِم,,= ِإلَ ٰىgününe kadar
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = َم ْنkimdir?
ِ َّ =Allah’tan
َ =başka اّٰلل
= ِإ ٰلَهtanrı غي ُْر
= َيأْتِي ُك ْمsize getirecek = ِبلَيْلgeceyi
َ=ت َ ْس ُكنُونdinleneceğiniz = ِفي ِهonda
َْص ُرون
ِ تُب,,=أَفَ ََلgörmüyor musunuz?

De ki; «Allah gündüzü
kıyamete
kadar üzerinizden
kaldırmasa,
Allah´dan
başka hangi
tanrı, dinleneceğiniz
geceyi getirebilir?
Görmez misiniz?»

De ki: Hiç
düşündünüz
mü: Allah
geceyi üzerinizde Kıyamet Günü'ne
kadar sürekli
kılacak olsa,
söyleyin, Allah dışında
size ışık getirebilecek
başka bir
tanrı var mı?
O halde, artık (gerçeğin
sesine) kulak
vermeyecek
misiniz?
De ki: Hiç
düşündünüz
mü: Allah
gündüzü
üzerinize Kıyamet Günü'ne kadar
sürekli kılacak olsa,
söyleyin, Allah dışında,
bağrında dinlendiğiniz
geceyi size
(geri) getirebilecek başka bir tanrı
var mı? Peki,
artık (gerçeği) görmeyecek misiniz?

 َر ْح َمتِ ِه..= َو ِم ْنrahmetinden dolayı
= َج َع َلvar etti =لَ ُك ُمsizin için
=اللَّ ْي َلgeceyi ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü
= ِلت َ ْس ُكنُواdinlenmeniz için =فِي ِهonda
= َو ِلت َ ْبتَغُواve aramanız için
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنO’nun lütfunu
= َولَ َعلَّ ُك ْمve umulur ki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz

Allah dinlenmeniz
için geceyi
ve lütfedip
verdiği rızkı
aramanız
için gündüzü yaratmıştır. Bunlar O´nun
rahmetidir.
Belki artık
şükredersiniz.

Çünkü rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü O yarattı ki birinde dinlenesiniz, ötekinde
de O'nun
cömertliğinden (nasibinizi) arayasınız da belki
böylece şükredesiniz.

De ki:
Şayet Allah gündüzü kıyamet
gününe
kadar
üzerinizde sürekli
kılsaydı;
size içinde dinleneceğiniz
bir geceyi
getirecek
Allah´tan
başka
tanrı kimdir? Hala
görmeyecek misiniz?
O´nun
rahmetindendir ki;
dinlenmeniz için
geceyi,
lutfedip
verdiği
rızkı aramanız
için gündüzü yaratmıştır.
Ta ki şükredesiniz.

= َو َي ْو َمo gün
=يُنَادِي ِه ْمonlara seslenerek
=فَيَقُو ُلder ki َ=أَيْنnerede?
ُ =ortaklarım
ي
َ ِش َر َكائ
 ُك ْنت ُ ْم,, َ=الَّذِينolduklarını
َع ُمون
ُ =ت َ ْزsandığınız şeyler

O gün onlara seslenerek; «Benim
ortağım olduğunu iddia ettikleriniz nerede?» der.

Evet, o gün
onlara seslenip, Bana ortak olduğunu
düşündüğünüz (varlıklar
ya da güçler)
neredeler?
diye sorulacak.

O gün onlara seslenip: Nerededir
Bana ortak olduklarını iddia ettikleriniz?
der.

= َونَزَ ْعنَاçıkarırız  ُك ِل..= ِم ْنher
=أ ُ َّمةümmetten ش ِهيدًا
َ =bir şahid
=فَقُ ْلنَاderiz =هَاتُواgetirin
=ب ُْرهَانَ ُك ْمdelilinizi =فَ َع ِل ُمواbilirler ki
=أ َ َّنkesinlikle = ْال َح َّقgerçek
ِ= ِ َّّٰللAllah’a aittir ض َّل
َ = َوve sapıp gider
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden = َماşeyler
َ َي ْفت َ ُرون..= َكانُواuydurdukları

Her ümmetten bir şahit
çıkarırız.
«Delillerinizi
getirin» deriz. O zaman, gerçeğin Allah´a ait olduğunu bilirler ve uydurdukları
şeylerin
kendilerini
bırakıp kaçtığını anlarlar.

Her ümmetten bir
şahid çekip çıkarmışızdır. Ve
kesin delilinizi getirin, demişizdir.
O zaman
gerçeğin
Allah´tan
olduğunu
ve uydurduklarının
kendilerini bırakıp
kaçtığını
anlarlar.

=إِ َّنelbette َارون
ُ = َقKarun َ= َكانidi
قَ ْو ِم,,= ِم ْنkavminden
س ٰى
َ = ُموMusa’nın =فَ َبغ َٰىazgınlık etti
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara karşı
ُ= َوآت َ ْينَاهona vermiştik
وز َما َما
ِ ُ ْال ُكن,, َ= ِمنhazineler
=إِ َّنmuhakkak
ُ= َمفَاتِ َحهonun anahtarları
=لَتَنُو ُءağır geliyordu
ص َب ِة
ْ ُ= ِب ْالعbir topluluğa
ِ ْالقُ َّوة,,=أُو ِليgüçlü =إِ ْذhani
=قَا َلdemişti ki ُ =لَهona ُ=قَ ْو ُمهkavmi

Karun, Musa´nın kavmindendi.
Onlara karşı
azgınlık etmişti. Biz
ona öyle
hazineler
vermiştik ki,
anahtarlarını güçlü
kuvvetli bir
topluluk zor
taşırdı.
Kavmi ona
demişti ki;
«Şımarma,
Allah şımaranları
sevmez.»

Ve (bu soru
cevapsız kalacak, çünkü)
Biz (o sırada)
her ümmetten bir şahit
çıkarmış olacağız ve
(günahkarlara:) Geçmişteki iddialarınızı doğrulayan bir delil
getirin! diyeceğiz. Ve
böylece görecekler ki,
gerçek bütünüyle Allah'tan yana
ve kendi çarpık muhayyilelerinin ürünü bütün o
düzmece
tanrılar onları
terk etmiş.
(İmdi,) Hesap Günü'nde bu
duruma
düşmek istemeyenler
bilsinler ki şu
ünlü Karun
da Musa'nın
kavmindendi
ve kendini
büyük görüp
onlara zulmediyordu;
çünkü Biz
kendisine öyle hazineler
vermiştik ki,
sadece
anahtarlarını
taşımak bile
bir manga
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O, öyle
bir Allah´tır ki;
kendinden başka ilah
yoktur.
Önünde
de, sonunda da
hamd
O´nadır.
Hüküm
O´nundur
ve O´na
döndürüleceksiniz.
De ki:
Şayet Allah; geceyi kıyamete
kadar
üzerinizde sürekli
kılsaydı;
Allah´tan
başka size ışık
getirecek
tanrı kimdir? Hala
dinlemeyecek misiniz?
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Gerçekten Karun; Musa´nın
kavminden biriydi. Ama
onlara
karşı azgınlık etti.
Biz, ona;
anahtarlarını güçlü bir topluluğun
zor taşıdığı hazineler
vermiştik.
Kavmi
ona şöyle
demişti:

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ْت َ ْف َرح,,= َلşımarma = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّي ُِحب,,= َلsevmez
َ= ْالفَ ِر ِحينşımarıkları

28.
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= َوا ْبت َ ِغiste (ara) =فِي َماiçinde
اك
َّ =Allah’ın
َ َ =آتsana verdiği ُاّٰلل
َّار
َ =الدyurdunu َ = ْاْل ِخ َرةahiret
س
َ ت َ ْن..= َو َلve unutma
َصي َب َك
ِ =نnasibini
الدُّ ْنيَا.. َ= ِمنdünyadan da
= َوأ َ ْح ِس ْنve iyilik et = َك َماgibi
َسن
َّ =Allah’ın
َ =أ َ ْحiyilik ettiği ُاّٰلل
= ِإلَي َْكsana تَب ِْغ..= َو َلve isteme
َساد
َ َ= ْالفbozgunculuk
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde = ِإ َّنçünkü
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّي ُِحب..= َلsevmez
َ= ْال ُم ْف ِسدِينbozguncuları

Allah´ın sana verdiği
bu servet
içinde ahiret
yurdunu
ara, dünyadan da nasibini unutma, Allah
sana nasıl
iyilik ettiyse,
sen de öyle
iyilik et, yeryüzünde
bozgunculuk isteme,
çünkü Allah
bozguncuları sevmez.

=قَا َلdedi ki = ِإنَّ َماşüphesiz
ُ=أُوتِيتُهo bana verildi علَ ٰى
َ =sayesinde
= ِع ْلمbir bilgi = ِع ْندِيbende bulunan
 َي ْعلَ ْم,,=أ َ َولَ ْمbilmedi mi ki =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah ْ=قَدelbette
=أ َ ْهلَ َكhelak etmiştir
قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنkendisinden önceki
ون
ِ  ْالقُ ُر,, َ= ِمنkuşaklar arasında
= َم ْنniceleri = ُه َوo ُّ شد
َ َ =أdaha güçlü
ُ= ِم ْنهkendisinden
ً =قُ َّوةkuvvet bakımından
= َوأ َ ْكثَ ُرve daha çok
= َج ْمعًاcemaati bulunan
يُسْأ َ ُل,,= َو َلsorulmaz
ذُنُو ِب ِه ُم,,ع ْن
َ =günahlarından
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlulara

Karun: «Bu
servet, ancak bende
mevcut bir
bilgi sayesinde bana
verildi» dedi. O bilmiyor mu ki,
kendisinden
daha güçlü
ve ondan
daha çok
cemaati bulunan nice
kimseleri Allah helâk
etmişti.
Suçlulardan
günahları
sorulmaz.
Çünkü Allah
onları bilir.
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süsü,
(=فَخ ََر َجKarun) çıktı ع َل ٰى
َ =karşısına Karun
debdebesi
içinde kav=قَ ْو ِم ِهkavminin = ِفيiçinde
minin karşıَ
= ِزي َنتِ ِهsüsü (debdebesi) =قا َلdediler sına çıktı.
Dünya hayatını isteَي ُِريد ُون.. َ=الَّذِينisteyenler
yenler;
َ = ْال َح َياةhayatını =الدُّ ْن َياdünya
«Keşke Karun´a veriْت
َ لَي..=يَاkeşke =لَنَاbize verilseydi
lenlerin bir
benzeri de
ُ
ْ
= ِمث َلbir benzeri de ي
َ ِأوت..= َماverilenin bize verilse,
o
ُ ار
ون
ُ َ=قKarun’a ُ= ِإنَّهgerçekten onun doğrusu
büyük varlık
=لَذُوvardır = َحظşansı ع ِظيم
َ =büyük sahibidir»
demişlerdi.
..

..

..

..

..

..
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= َوقَا َلve dediler
أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilmiş olanlar ise
= ْال ِع ْل َمbilgi = َو ْيلَ ُك ْمyazık size
ِ َّ =Allah’ın
اب
ُ =ث َ َوsevabı اّٰلل
= َخيْرdaha hayırlıdır = ِل َم ْنkimse için
َ=آ َمنinanan = َو َع ِم َلve yapan
صا ِل ًحا
َ =iyi iş
يُلَقَّاهَا,,= َو َلve buna kavuşturulmaz
= ِإ َّلbaşkası
َصا ِب ُرون
َّ =الsabredenlerden

Kendilerine
ilim verilmiş
olanlar ise;
«Size yazıklar olsun,
inanan ve
yararlı iş
yapanlar
için Allah´ın
sevabı daha
hayırlıdır.
Buna ancak
sabredenler
kavuşur»
dediler.

س ْفنَا
َ =فَ َخnihayet batırdık =بِ ِهonu
= َو ِبدَ ِار ِهve evini barkını
ض
َ = ْاْل َ ْرyere َ َكان..=فَ َماolmadı
ُ=لَهonun فِئَة..= ِم ْنbir topluluğu
ُص ُرونَه
ُ =يَ ْنona yardım edecek
ُون
َّ =Allah’a
ِ د..= ِم ْنkarşı ِاّٰلل

Sonunda
biz onu da
sarayını da
yerin dibine
geçirdik. Allah´a karşı
ona yardım
edecek bir
topluluğu
olmadı.
Kendi kendini kurta-

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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adama, hatta
daha fazlasına zor gelirdi. Soydaşları ona: (Servetinden ötürü) böyle böbürlenme,
çünkü Allah
böbürlenenleri sevmez!
Öyleyse, Allah'ın sana
verdiklerinden yararlanarak yalnızca ahiret
yurdunda (iyi
bir yer tutmanın) yolunu ara; bu
arada, pek
tabii, bu dünyadaki nasibini de
unutma; ve
Allah nasıl
sana iyilikte
bulunduysa,
sen de (başkalarına) öyle iyilikte bulun; ve sakın
yeryüzünde
bozgunculuk,
karışıklık çıkarmaya çalışma: çünkü,
şüphesiz, Allah bozguncuları sevmez! dedikleri zaman,
(Karun, onlara:) Bu (servet) bendeki
bilgi sayesinde bana
verildi! diye
karşılık verdi.
Oysa, Allah'ın, ondan
önceki kuşaklardan,
ondan daha
güçlü ve ondan daha
fazla servet
toplamış nicelerini (kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmaları yüzünden) yok
ettiğini bilmiyor muydu
(sanki)?
Ama, şu var
ki, suçluluğu
kesinleşmiş
olanlara (artık) günahlarından sual
olunmaz!..
(Karun) işte
böyle görkem ve gösteriş içinde
soydaşlarının
karşısına çıkardı. (Öyle
ki,) yalnızca
dünya hayatına gözünü
dikenler (ona
bakıp da):
Ah, n'olurdu
derlerdi, Karun'a verildiği
kadar bize
de verilseydi!
Çünkü o gerçekten çok
talihli biri!
Kendilerine
doğru, güvenilir bilgi
bahşedilmiş
olanlarsa:
Yazıklar olsun size!
derlerdi,
(Bilmiyor
musunuz ki,)
gerçekten
inanmış olan,
dürüst ve erdemli davranışlarda bulunan kimseler için Allah'ın tasvip
ettiği şeyler
daha hayırlıdır; ama
şüphesiz,
böyle bir nimete güçlüklere göğüs
geren kimselerden başkası erişemez.
Ve sonunda
onu da, evini
barkını da
yere batırdık:
öyle ki, Allah'a karşı
hiçbir şey,
hiç kimse
onun yardımına yetişmedi; pek
tabii, kendi

İbn Kesir

Şımarma,
çünkü Allah; şımarıkları
sevmez.

Allah´ın
sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki
nasibini
de unutma. Allah´ın sana ihsan
ettiği gibi
sen de
ihsan da
bulun.
Yeryüzünde
bozgunculuk
arama.
Doğrusu
Allah;
bozguncuları
sevmez.

Dedi ki:
Bu, bana;
ancak
bende
olan bilgiden ötürü verilmiştir.
Bilmez mi
ki; Allah,
önceleri
ondan
daha güçlü ve topladığı daha fazla
olan nice
nesilleri
yok etmiştir.
Suçlulardan günahları
sorulmaz.

Debdebe
içinde
kavminin
karşısına
çıktı.
Dünya
hayatını
isteyenler: keşki
Karun´a
verildiği
gibi bizim
de olsaydı. Doğrusu o,
büyük bir
varlık sahibidir,
demişlerdi.
Kendilerine bilgi
verilmiş
olanlar da
şöyle
demişti:
Yazıklar
olsun size
Allah´ın
mükafatı,
iman edip
salih
amel işleyenler
için daha
hayırlıdır.
Ona da
ancak
sabredenler
kavuşabilir.

Sonunda
onu da,
sarayını
da yerin
dibine
geçirdik.
Allah´a
karşı
kendisine
yardım
edebilecek kim-
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İbn Kesir

rabilecek kendine yar- sesi de
َ َكان..= َو َماve değildi
kimselerden dım edebile- yoktu.
de değildi. cek durumda Bizzat
ْ
ْ
َ
ت
ن
م
ال
..
م
=kendini
kurtaranlarda
َص ِرين
َن
ِ
ِ ُ
da değildi. kendisini
..

..

n
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ت َ َمنَّ ْوا,, َالَّذِين,,صبَ َح
ْ َ = َوأisteyenler
ُ= َم َكانَهonun yerinde olmayı
=بِ ْاْل َ ْم ِسdün
َ=يَقُولُونdemeğe başladılar
= َو ْي َكأ َ َّنvay demek اّٰلل
َ َّ =Allah
ُ س
ط
ُ = َي ْبaçar (bollaştırır) َالر ْزق
ِ =rızkı
يَشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğine
 ِعبَا ِد ِه,,= ِم ْنkullarından
= َو َي ْقد ُِرve kısar =لَ ْو َلolmasaydı
 َم َّن,,=أ َ ْنlütfetmesi ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
علَ ْينَا
َ =bize ف
َ =لَ َخyere batırırdı
َ س
= ِبنَاbizi de ُ= َو ْي َكأَنَّهdemek gerçekten
يُ ْف ِل ُح,,= َلiflah olmaz
َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler

Dün onun
yerinde olmayı isteyenler;
«Demek Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletip bir ölçüye göre veriyor. Allah
bize lutfetmemiş olsaydı, bizi
de yerin dibine batırırdı. Demek
ki, kâfirler
kurtulmazlar» demeye başladı.

Ve daha dün
onun yerinde
olmak isteyenler: Vah
bize! dediler,
Demek ki,
kullarından
dilediğine
rızkı geniş
tutan, dilediğine de ölçülü, idareli veren Allah'mış! Ya
Allah bize
lütfetmemiş
olsaydı, hiç
şüphe yok,
bizi de yerin
dibine geçirirdi. Vah
vah, demek,
hakkı inkar
edenler iflah
olmazmış!

=تِ ْل َكişte َّار
ُ =الدyurdu
ُ = ْاْل ِخ َرةahiret =ن َْج َعلُ َهاonu veririz
َي ُِريد ُون.. َل.. َ= ِللَّذِينistemeyenlere
علُ ًّوا
ُ =böbürlenmeyi
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
سادًا
َ َف..= َو َلve bozgunculuğu
ُ= َو ْالعَاقِبَةve sonuç
َ= ِل ْل ُمتَّقِينsakınanlarındır

İşte ahiret
yurdu. Onu
yeryüzünde
böbürlenmeyen ve
bozgunculuk yapmayanlara veririz. Güzel
sonuç Allah´a karşı
gelmekten
sakınanlarındır.

= َم ْنkim = َجا َءgetirirse
سنَ ِة
َ =بِ ْال َحbir iyilik ُ =فَلَهona vardır
= َخيْرdaha güzeli = ِم ْن َهاondan
= َو َم ْنve kim = َجا َءgetirirse
سيِئ َ ِة
َّ =بِالkötülük
ي ُْجزَ ى,,=فَ ََلcezalandırılmaz
ع ِملُوا
َ ,, َ=الَّذِينyapanlar
ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötülükleri = ِإ َّلbaşkasıyla
= َماşeylerden
َيَ ْع َملُون,,= َكانُواyapmış oldukları

Kim bir iyilik
getirirse,
ona ondan
daha güzeli
vardır. Kim
kötülük getirirse, kötülükleri yapanlar, ancak yaptıkları kötülük
kadar cezalandırılırlar.

(Ama) ahiret
yurduna gelince, Biz
orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve
bozgunculuk
çıkarmak istemeyen
kimselere
ayırmış bulunuyoruz;
çünkü gelecek Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyan kimselerindir.
Kim ki (Allah'ın huzuruna) iyilik
yaparak çıkarsa, daha
iyisini, daha
üstününü bulacaktır. Ve
kim ki kötülük yaparak
çıkarsa, (bilsin ki,) kötülük yapanlar
yalnızca yaptıklarının
karşılığını
görecekler.

=إِ َّنşüphesiz
ض
َ فَ َر..=الَّذِيgerekli kılan
علَي َْك
َ =sana َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
=لَ َراد َُّكelbette seni döndürecektir
 َم َعاد..= ِإلَ ٰىvarılacak yere =قُ ْلde ki
= َر ِبيRabbim =أ َ ْعلَ ُمbilir = َم ْنkim
= َجا َءgetirmiştir =بِ ْال ُهدَ ٰىhidayet
= َو َم ْنve kim = ُه َوO =فِيiçindedir
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينapaçık

Ey Muhammed!
Kur´an´ı
sana indiren
ve onu
okumayı
sana farz
kılan Allah,
elbette seni
dönülecek
yere döndürecek. De
ki; «Rabbim
kimin hidayet getirdiğini ve kimin apaçık
bir sapıklık
içinde bulunduğunu
bilir.»

ت َ ْر ُجو,,ت
َ  ُك ْن,,= َو َماsen ummazdın
ي ُْلقَ ٰى,,=أ َ ْنvahyolunacağını = ِإلَي َْكsena
اب
ُ َ = ْال ِكتKitabın = ِإ َّلancak
ً= َر ْح َمةbir rahmet olarak
 َربِ َك,,= ِم ْنRabbinden
ت َ ُكون ََّن,,=فَ ََلo halde olma
َ =arka َ= ِل ْل َكا ِف ِرينkâfirlere
يرا
ً ظ ِه

Sen Kitab´ın senin
kalbine bırakılacağını
ummazdın.
O
Rabb´inden
bir rahmettir. O halde
kâfirlere
yardımcı
olma.
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koruyabileceklerden de
değildi.
Daha dün
onun yerinde olmayı isteyenler:
Vay demek ki Allah; kullarından dilediğinin
rızkını
genişletip
daraltmaktadır.
Eğer Allah, bize
lutfetmemiş olsaydı; bizi
de yerin
dibine
geçirirdi.
Vay, demek ki
kafirler,
asla felah
bulmazlar, demeye
başladılar.
İşte ahiret
yurdu.
Biz; onu,
yeryüzünde
böbürlenmeyen
ve bozgunculuğu istemeyen
kimselere
veririz.
Akıbet
muttekilerindir.

Kim, bir
iyilikle gelirse; ona,
daha hayırlısı verilir. Kim
de bir kötülükle
gelirse; o
kötülükleri işleyenler, ancak
yaptıkları
kadar ceza görürler.
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Allah´ın,
صدُّنَّ َك
ُ  َي..= َو َلve sakın seni alıkoymasın Ve
ayetleri sana indikten
lar ت
ِ آيَا..ع ْن
َ =ayetlerinden
sonra sakın
seni onlarِاّٰلل
َّ =Allah’ın َ=بَ ْعدsonra
dan alıkoyْ َأ ُ ْن ِزل..= ِإ ْذindirildikten = ِإلَي َْكsana masınlar.
ت
Rabb´ine
ع
ُ = َوا ْدdavet et  َربِ َك..=إِلَ ٰىRabbine davet et, ortak koşanت َ ُكون ََّن..= َو َلve olma
lardan olْ
َال ُم ْش ِركِين.. َ= ِمنortak koşanlardan ma.
..

..

..

..

..

..

..

(Ey inanan
kişi,) apaçık
bir üslupla bu
Kuran'ı sana
vaz'eden (Allah), şüphe
yok ki, seni
(ölümden
sonra) yeni
bir hayata
döndürecektir. (Hakkı
kabule yanaşmayanlara) de ki: Kimin doğru
yolda yürüdüğünü ve
kimin apaçık
bir sapıklık
içinde olduğunu en iyi
bilen Rabbimdir!
Ve (sen ey
inanan kişi,)
bu kitabın
sana ulaşacağını ummazdın; fakat işte Rabbinden bir
rahmet olarak (sana
ulaştı). Öyleyse, artık
hakkı inkara
kalkışan
kimselere asla arka çıkma;
ve bir kere
Allah'ın ayetleri sana indirilmiş olduğuna göre,
bundan sonra artık sakın
seni onlardan alıkoymalarına fırsat verme;
tersine, (insanları)
Rabbine çağır. Ve sakın,
Allah'tan
başka varlık-

Kur´an´ı
senin
üzerine
farz kılan
Allah; elbette seni
döneceğin yere
döndürecektir. De
ki: Kimin
doğrulukla geldiğini, kimin
apaçık
sapıklıkta
bulunduğunu en
iyi bilen
Rabbımdır.

Sen; sana bu Kitab´ın verileceğini
ummazdın. Bu;
ancak
Rabbının
bir rahmetidir.
Öyle ise,
sakın kafirlere
yardımcı
olma.
Allah´ın
ayetleri
sana indirildikten
sonra,
sakın seni onlardan alıkoymasınlar.
Rabbına
davet et
ve sakın
müşriklerden
olma.
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ع
ُ ت َ ْد,,= َو َلyalvarma = َم َعile beraber
ِاّٰلل
َّ =Allah =إِ ٰلَ ًهاbir tanrıya
=آخ ا ََرbaşka = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ش ْيء
َ ,,= ُك ُّلherşey
=هَا ِلكhelak olacaktır =إِ َّلbaşka
ُ= َو ْج َههO’nun yüzü(zatı)ndan
ُ=لَهO’nundur = ْال ُح ْك ُمHüküm
= َوإِلَ ْي ِهve O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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1

..

29.
2

,,

=المElif lam mim
..

..

lara tanrısal
güçler ve nitelikler yakıştıran kimselerden olma:
Allah ile be- Yani, Allah'la
raber başka beraber tutup
bir ilaha
başka bir
yalvarma. tanrıya yalO´ndan
varmaya
başka ilah kalkma!
yoktur.
(Çünkü)
O´ndan
O'ndan başbaşka her ka tanrı yok;
şey yok
(çünkü)
olacaktır. O'nun (ebeHüküm
di) Zatı'ndan
O´nundur başka her
ve O´na
şey, herkes,
döndürüle- yok olmaya
ceksiniz.
mahkumdur;
hüküm bütünüyle O'nun
elindedir ve
sonunda
O'na döndürüleceksiniz.
Elif. Lâm. Elif-LamMim.
Mim.

ب
َ =أ َ َح ِس-mı sandılar?
اس
ُ َّ=النinsanlar
يُتْ َر ُكوا,,=أ َ ْنbırakılacaklarını
يَقُولُوا,,=أ َ ْنdemekle =آ َمنَّاinandık
= َو ُه ْمonlar
َيُ ْفتَنُون,,= َلhiç sınanmadan

İnsanlar sırf
´inandık´
demekle;
hiçbir sınavdan geçirilmeksizin
bırakılıvereceklerini mi
sanıyorlar?

İnsanlar,
(sadece)
İnandık! demeleriyle bırakılacaklarını ve sınava
çekilmeyeceklerini mi
sanıyorlar?

= َولَقَ ْدandolsun = َفتَنَّاbiz sınadık
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan öncekilerini
=فَلَيَ ْعلَ َم َّنelbette ُاّٰلل
َّ =Allah
صدَقُوا
َ .. َ=الَّذِينdoğruları
= َولَيَ ْعلَ َم َّنbilecektir
َ= ْال َكا ِذ ِبينyalancıları

Biz onlardan önceki
kuşakları
sınavdan
geçirdik. Bu
sınav sonucunda Allah, doğru
sözlüler ile
yalancıları
kesinlikle
belirleyecektir.

ب
َ  َح ِس,,=أ َ ْمyoksa -mı sandılar?
َيَ ْع َملُون,, َ=الَّذِينyapanlar
ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötülükleri
يَ ْسبِقُونَا,,=أ َ ْنbizi geçeceklerini
 َما,,سا َء
َ =ne kötü
َ= َي ْح ُك ُمونhüküm veriyorlar

Yoksa kötülük işleyenler bizim
elimizden
kurtulabileceklerini mi
sanıyorlar?
Ne kadar
yanlış düşünüyorlar?

Evet, andolsun ki, Biz
kendilerinden
öncekileri de
sınadık; o
halde (bugün
yaşayanlar
da sınanacak
ve) elbette
Allah, doğru
davrananları
ortaya çıkaracak ve yalancıların da
kimler olduğunu gösterecektir.
Yoksa onlar (inandıklarını
iddia ettikleri
halde) kötülük işleyenler- Bizden
kurtulabileceklerini mi
sanırlar? Ne
tuhaf bir düşünce bu!

= َم ْنkim يَ ْر ُجو.. َ= َكانumarsa
ِ َّ =Allah
= ِلقَا َءile buluşmayı اّٰلل
=فَإ ِ َّنşüphesiz (=أ َ َج َلbuluşma) süresi
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َْلتgelmektedir
= َو ُه َوve O س ِمي ُع
َّ =الişitendir
= ْال َع ِلي ُمbilendir

Kim Allah´a
kavuşmayı
özlüyorsa,
bilsin ki, Allah´ın bu
buluşma
için belirlediği vakit
kesinlikle
gelecektir.
O her şeyi
işitir ve her
şeyi bilir.

= َو َم ْنve kim َ= َجا َهدcihad ederse
=فَإِنَّ َماancak ُ =يُ َجا ِهدcihad eder
= ِلنَ ْف ِس ِهkendi yararına = ِإ َّنelbette
اّٰلل
َ َّ =Allah =لَغَ ِنيzengindir
َ ْالعَالَ ِمين,,ع ِن
َ =alemlerden

Kim kötülüklere karşı
savaşırsa
bu savaşı
kendisi için
vermiş olur.
Kuşku yok
ki, Allah´ın
hiçbir yaratığa ihtiyacı
yoktur.
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İman edip
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينinananlar
iyi ameller
işleyenlerin
ُ
ع ِملوا
َ = َوve yapanlar
kötülüklerini
kesinlikle siت
ا
ح
ل
ا
ص
ال
=iyi
işler
ِ َ ِ َّ
lecek ve on=لَنُ َك ِف َر َّنmutlaka örteceğiz
ları iyiliklerinin daha
ع ْن ُه ْم
َ =onların س ِيئَا ِت ِه ْم
َ =kötülüklerini üstün karşıile
= َولَن َْج ِز َينَّ ُه ْمve onları mükâfatlandıracağ lıkları
ödüllendireceğiz.
ız َسن
َ =أ َ ْحen güzeliyle
 َكانُوا..=الَّذِيolduklarının
َ= َي ْع َملُونyapmış
..

..

..

..

..

..

ص ْينَا
َّ = َو َوbiz tavsiye ettik
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana
=بِ َوا ِلدَ ْي ِهana babasına
= ُح ْسنًاiyilik etmeyi = َو ِإ ْنeğer
اك
َ َ= َجا َهدonlar seni zorlarlarsa
= ِلت ُ ْش ِر َكortak koşman için = ِبيbana
= َماbir şeyi لَ َك,,ْس
َ =لَيsenin olmayan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Biz insana
ana babasına iyi davranmayı
tavsiye ettik. Fakat
eğer annen
ve baban,
ne idüğü
belirsiz bir
putu bana
ortak koşmaya seni

Allah ile
birlikte bir
başka
tanrıya
yalvarma.
O´ndan
başka
hiçbir ilah
yoktur.
O´nun zatından
başka her
şey helak
olacaktır.
Hüküm
O´nundur
ve sadece O´na
döndürüleceksiniz.
Elif, Lam,
Mim.

Yoksa,
insanlar;
inandık
demeleriyle bırakılıvereceklerini
ve kendilerinin
denenmeyeceklerini mi
sandılar.
Andolsun
ki; Biz,
onlardan
öncekileri
de denedik. Allah;
elbette
doğruları
bilir ve
elbette
yalancıları da bilir.

Yoksa,
kötülük
yapanlar
Biz´den
kaçabileceklerini
mi sanırlar? Ne
kötü hüküm veriyorlar.

Kim (Kıyamet Günü)
Allah'a kavuşmayı
(ümit ve korku ile) beklerse (o
Gün'e hazırlıklı olsun):
çünkü Allah'ın (her insan ömrü
için) takdir
ettiği vade
mutlaka gelip
çatacaktır ve
O her şeyi bilen, her şeyi
işitendir!
O halde, kim
(Allah yolunda) üstün
gayret gösterirse bunu
yalnız kendi
iyiliği için
yapmış olur:
çünkü Allah,
her türlü ihtiyaçtan uzaktır!
İman edip
doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, Biz onların (önceki)
kötülüklerini
mutlaka sileriz ve onları
yaptıkları iyiliklere göre
ödüllendiririz.

Kim Allah´a kavuşmayı
umarsa;
muhakkak ki Allah´ın belirttiği vakit mutlaka gelecektir. O;
Semi´dir.
Alim´dir.

Biz insana,
(yapacağı en
hayırlı işlerden biri olarak) anne ve
babasına iyi
davranmasını emrettik;
ama (buna
rağmen,)
eğer onlar
(ilah olarak)
kabul ede-

Biz, insana; anne
ve babasına iyi
davranmasını
tavsiye
ettik.
Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyi

..
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İbn Kesir

Kim cihad
ederse;
ancak
kendisi
için cihad
etmiş
olur. Zira
Allah;
alemlerden müstağnidir.
İman edip
de salih
amel işleyenlerin,
kötülüklerini andolsun ki
örteriz.
Onları
yaptıklarından
daha güzeli ile
mükafatlandırırız.

Kelime Meali

= ِب ِهhakkında = ِع ْلمbilgin
ت ُ ِط ْع ُه َما,,=فَ ََلonlara itaat etme
ي
َّ َ=إِلbanadır = َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz
=فَأُنَبِئ ُ ُك ْمsize haber veririm =بِ َماşeyleri
= ُك ْنت ُ ْمolduğunuz َ=ت َ ْع َملُونyapmış

zorlarsa,
sakın sözlerini dinleme.
Hepiniz bana döneceksiniz. O
zaman neler yaptığınızı size
haber veririm.

آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينinananları
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
=لَنُد ِْخلَنَّ ُه ْمsokarız =فِيarasına
َصا ِل ِحين
َّ =الsalihler

İman edip
iyi ameller
işleyenleri
kesinlikle iyi
kullar arasına katarız.

اس
ِ َّالن,, َ= َو ِمنinsanlardan = َم ْنkimi
ِ َّ = ِبAllah’a
=يَقُو ُلder =آ َمنَّاinandık اّٰلل
=فَإِذَاfakat ِي
َ =أُوذeziyet edilince
ِاّٰلل
َّ ,,=فِيAllah uğrunda = َج َع َلsayar
َ=فِتْنَةişkencesini اس
ِ َّ=النinsanların
ب
َّ =Allah’ın
ِ = َك َعذَاazabı gibi ِاّٰلل
= َولَئِ ْنama = َجا َءgelse
صر
ْ َ=نbir yardım
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden
=لَ َيقُولُ َّنandolsun derler ki
 ُكنَّا,,=إِنَّاelbette biz de
= َم َع ُك ْمsizinle beraberdik
ْس
َّ =Allah
َ =أ َ َولَيdeğil midir? ُاّٰلل
=بِأ َ ْعلَ َمdaha iyi bilen =بِ َماbulunanı
ُور
ُ ,,=فِيgöğüslerinde
ِ صد
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Öyle kimseler var ki,
«Allah´a
inandık»
derler. Fakat Allah
uğrunda işkenceye uğradıklarında
insanların
işkencesini
Allah´ın
azabı ile bir
tutarlar.
Eğer sana
Rabb´inin
bir yardımı
gelecek
olursa, böyleleri kesinlikle «Biz
sizlerle beraberdik»
derler. Acaba Allah, insanların içlerinde sakladıkları
duyguları
herkesten
iyi bilmez
mi?

= َولَ َي ْعلَ َم َّنve elbette bilir ُاّٰلل
َّ =Allah
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları
= َولَيَ ْعلَ َم َّنve elbette bilir
َ= ْال ُمنَافِقِينiki yüzlüleri de

Hiç kuşkusuz Allah,
kimlerin
iman ettiklerini iyi bildiği
gibi, kimlerin münafık
olduklarını
da iyi bilir.
Kâfirler,
mü´minlere
«Bizim yolumuzu izleyin de günahlarınızı
biz yüklenelim» derler.
Oysa onların,
mü´minlerin
omuzlarındaki hiçbir
günahı yüklenmeleri
söz konusu
değildir. Onlar kesinlikle
yalan söylüyorlar.

,,
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= َوقَا َلve dediler
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlara
=اتَّبِعُواsiz uyun
س ِبيلَنَا
َ =bizim yolumuza
= َو ْلن َْح ِم ْلbiz taşırız
َ = َخsizin hatalarınızı
طايَا ُك ْم
= َو َماoysa değillerdir = ُه ْمkendileri
َاملِين
ِ = ِب َحtaşıyacak
َ  َخ,,= ِم ْنonların hatalarından
طايَا ُه ْم
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنhiçbir şey = ِإنَّ ُه ْمonlar
َ=لَ َكا ِذبُونtamamen yalancıdırlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Kafirler,
= َولَ َي ْح ِملُ َّنonlar taşıyacaklar
hem kendi
günah yükْ
َ
=أثقَالَ ُه ْمkendi yüklerini
lerini ve
ً َ= َوأَثْقve (başka) yükleri = َم َعberaber hem de bu
ال
yüklerin yanında başka
=أَثْقَا ِل ِه ْمkendi yükleriyle
birçok gü= َولَيُسْأَلُ َّنve elbette sorguya çekilecekler nah yüklerini taşıyadir = َي ْو َمgününde ة
ِ = ْال ِق َيا َمkıyamet caklar ve
güَيَ ْفت َ ُرون.. َكانُوا..ع َّما
َ =uydurdukları şeyl kıyamet
nü düzmece
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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iddiaları konusunda
kesinlikle
sorguya çekileceklerdir.

= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik
=نُو ًحاNuh’u قَ ْو ِم ِه,,= ِإلَ ٰىkavmine
َ ِ=فَلَبkaldı =فِي ِه ْمonların arasında
ث
ف
َ =seneden = ِإ َّلeksik
َ =أ َ ْلbin سنَة
َ=خ َْمسِينelli عا ًما
َ =yıl
=فَأ َ َخذَ ُه ُمsonunda yakaladı
ُّ =Tufan
ُ َالطوف
ان
,,

,,

,,

,,

Biz Nuh´u,
soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. Dokuzyüzelli yıllık
bir süre boyunca aralarında kaldı. Sonunda
zalimliklerini
inatla sürdürürlerken,

meyeceğin
herhangi bir
şeyi Bana ortak koşmanı
isterlerse onlara uyma:
(çünkü) hepiniz (sonunda) dönüp
Bana geleceksiniz; o
zaman (hayatta iken)
yapmış olduğunuz her
şeyi (iyi ve
kötü yönleriyle) gözünüzün önüne
sereceğim.
İman edip
doğru ve yararlı işler
yapmış olanlara gelince,
onları (öteki
dünyada da)
mutlaka dürüst ve erdemlilerin
arasına sokacağız.
İnsanlar arasında öyleleri
var ki, (kendileri ve kendi gibileri
adına) Biz,
Allah'a inanıyoruz! derler;
ama Allah
yolunda sıkıntıya düşünce insanlardan çektikleri eziyeti Allah'tan gelen
ceza gibi,
(hatta ondan
daha korkutucu) görürler; Rabbinden (gerçek
inanç sahiplerine) bir
yardım gelince de, Aslında biz her
zaman sizinle beraberiz!
derler. Allah,
bütün yaratılmışların
kalplerinden
geçenleri en
iyi bilen değil
midir?
(Evet!) Allah,
(gerçekten)
imana erenlerin de, ikiyüzlülerin de
kimler olduğunu mutlaka gösterecektir.
Ve (O, şunu
da bilir ki,)
hakkı inkar
edenler, (her
zaman olduğu gibi,) inananlara: (Gelin) bizim
(hayat) tarzımıza uyun,
günahlarınız
bizim boynumuza! derler. Halbuki
onlar, (bu
şekilde yanılttıkları
kimselerin)
hiçbir günahını yüklenmezler: Dikkat edin, onlar yalancıdırlar!
Onlar, mutlaka, kendi
yükleri ile birlikte başka
yükleri de taşımak zorunda kalacaklardır; ve
bütün temelsiz iddialarından dolayı
Kıyamet Günü mutlaka
hesaba çekileceklerdir!

Biz (çok zaman önce)
Nuh'u kendi
kavmine
göndermiştik
ve Nuh onlar
arasında dokuzyüzelli yıl
geçirmişti;
sonra onlar
hala zulüm
batağında
yaşamaya
devam eder-

İbn Kesir

Bana ortak koşman için
seni zorlarlarsa,
kendilerine itaat
etme.
Dönüşünüz Bana´dır.
Yaptıklarınızı size
bildiririm.

İman edip
salih
amel işleyenleri de
andolsun
ki; salihlerin arasına katacağız.

İnsanlardan öyleleri de
vardır ki;
Allah´a
inandık,
der de;
Allah uğrunda bir
eziyete
uğratılınca; insanların o
eziyetini,
Allah´ın
azabı gibi
tutar.
Rabbından bir
yardım
gelecek
olursa;
andolsun
ki: Doğrusu biz,
sizinle
beraberdik, derler. Allah,
herkesin
kalbinde
olanları
en iyi bilen değil
midir?
Elbette
Allah;
inananları
bilir. Ve
elbette
münafıkları da bilir.
Küfredenler, inananlara
derler ki:
Bizim yolumuza
uyun da
sizin günahlarınızı biz taşıyalım.
Halbuki
onların
günahlarından hiç
birini yüklenecek
değillerdir. Doğrusu onlar
yalancıdırlar.
Gerçekten onlar;
hem kendi yüklerini, hem
de kendi
yükleriyle
beraber
daha nice
yükleri
yüklenecekler ve
uydurup
durdukları
şeylerden
dolayı kıyamet
günü elbette sorguya çekileceklerdir.
Andolsun
ki; Biz,
Nuh´u,
kavmine
gönderdik. Aralarında elli yılı
müstesna
olmak
üzere bin
yıl kaldı.
Sonunda
onlar,

Kelime Meali
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َ ,,= َو ُه ْمhaksızlık edenleri
َظا ِل ُمون
,,
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ُ=فَأ َ ْن َج ْينَاهonu kurtardık
اب
َّ =الgemi
ْ َ = َوأve halkını س ِفينَ ِة
َ ص َح
= َو َجعَ ْلنَاهَاve onu yaptık ً=آيَةbir ibret
َ= ِل ْلعَالَ ِمينalemlere
..

..

..

..
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..
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يم
َ = َو ِإب َْرا ِهİbrahim’i de (gönderdik)
= ِإ ْذhani =قَا َلdedi ki = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
=ا ْعبُد ُواkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ُ= َواتَّقُوهO’ndan korkun = ٰذَ ِل ُك ْمbu
= َخيْرdaha hayırlıdır =لَ ُك ْمsizin için
= ِإ ْنeğer َت َ ْعلَ ُمون,,= ُك ْنت ُ ْمbilirseniz
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َت َ ْعبُدُون..= ِإنَّ َماsiz tapıyorsunuz
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
=أ َ ْوثَانًاbir takım putlara
َ= َوتَ ْخلُقُونve uyduruyorsunuz
= ِإ ْف ًكاyalan şeyler = ِإ َّنşüphesiz
َت َ ْعبُد ُون.. َ=الَّذِينsizin taptıklarınız
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
َيَ ْم ِل ُكون..= َلgüçleri yetmez =لَ ُك ْمsize
= ِر ْزقًاrızık vermeye
=فَا ْبتَغُواsiz arayın َ= ِع ْندyanında
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın َالر ْزق
ِ =rızkı
ُ= َوا ْعبُدُوهO’na tapın
= َوا ْش ُك ُرواve şükredin ُ =لَهO’na
=إِلَ ْي ِهO’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

29.
18

= َوإِ ْنve eğer =ت ُ َك ِذبُواyalanlarsanız
ب
َ َّ َكذ,,=فَقَ ْدyalanlamışlardı
=أ ُ َممümmetler de
قَ ْب ِل ُك ْم,,= ِم ْنsizden önceki = َو َماdeğildir
علَى
ُ الر
َّ =elçiye
َ =düşen سو ِل
ُ = ْالبَ ََلtebliğ etmekten
= ِإ َّلbaşka غ
ُ = ْال ُم ِبaçıkça
ين
,,

,,

,,

,,

,,
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 َي َر ْوا..=أ َ َولَ ْمgörmediler mi?
ُ =يُ ْب ِدbaşlatıyor
ْف
َ = َكيnasıl ئ
َّ =Allah َ= ْالخ َْلقyaratmayı
ُاّٰلل
=ث ُ َّمsonra ُ=يُ ِعيدُهonu iade ediyor
= ِإ َّنşüphesiz = ٰذَ ِل َكbu علَى
َ =göre
ِ َّ =Allah’a =يَ ِسيرkolaydır
اّٰلل
..

..

..
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..

=قُ ْلde ki يروا
ُ = ِسgezin
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ُ =فَا ْنbakın ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ = َبدَأbaşladı َ= ْالخ َْلقyaratmağa
=ث ُ َّمsonra ُاّٰلل
َّ =Allah
ئ
ُ =يُ ْن ِشyapacaktır
َ =النَّ ْشأَةyaratmayı da َ= ْاْل ِخ َرةson
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeyi
=قَدِيرyapabilendir
,,

,,

,,

,,
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ِب
ُ =يُعَذazabeder
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğine = َويَ ْر َح ُمve acır
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğine
= َو ِإلَ ْي ِهve hepiniz O’na
َ=ت ُ ْقلَبُونçevrilirsiniz
..

..

..

..

İbn Kesir

Tufan´a ya- lerken bir tu- zulme
kalandılar. fana yaka- devam
lanmışlardı. edip dururken
kendilerini tufan
yakalayıverdi.
Buna karşı- fakat Nuh'u Ama Biz;
lık Nuh´u ve ve o'nunla
onu da,
gemidekileri birlikte gemi- gemi arkurtararak de bulunan- kadaşlabu olayı bü- ların tümünü rını da
tün insanla- kurtardık ve kurtardık
rın ders
bunu, (hatır- ve bunu
alacakları layıp ders
alemlere
bir mucize almaları için) bir ayet
yaptık.
bütün insan- yaptık.
ların önüne
(rahmetimizin) bir işareti
olarak koyduk.
İbrahim´i de Ve İbrahim İbrahim´i
peygamber (de, Bizden de. Hani
olarak gön- aldığı ilham- kavmine
derdik. Hani la) kavmine demişti ki:
o soydaşla- dönerek: Al- Allah´a
rına dedi ki; lah'a kulluk ibadet
«Allah´a
edin ve O'na edin ve
kulluk edi- karşı sorum- O´ndan
niz, O´ndan luluğunuzun sakının.
korkunuz. bilincinde
Bilirseniz
Eğer bilir- olun; bilirse- bu; sizin
seniz bu si- niz bu sizin için daha
zin için da- için daha ha- hayırlıdır.
ha hayırlı- yırlıdır! diye
dır.»
seslendi.
Sizler Al- (Ve devamla) Siz; salah´ı bir ya- Siz Allah'ı bı- dece Alna bıraka- rakıp (can- lah´ı bırarak birtakım sız) putlara kıp putlaputlara ta- tapıyorsunuz ra tapıpıyor, düz- ve böylece yor, aslı
mece iddia- bir yalandan astarı ollar ortaya örnekler ve- mayan
atıyorsunuz. riyorsunuz! sözler
Allah´ı bir Kuşkusuz, uyduruyana bıra- Allah'ı bıra- yorsunuz.
karak taptı- kıp taptığınız Doğrusu
ğınız putlar (o şeyler ve Allah´tan
size rızık
varlıklar) size başka
veremezler. rızkınızı ve- taptıklarıRızkınızı Al- rebilme gü- nızın size
lah katında cüne sahip rızık verarayınız,
değildirler: O meye
O´na kulluk halde bütün güçleri
ediniz, O´na rızkınızı Al- yetmez.
şükrediniz, lah katında Öyleyse,
O´nun hu- arayın, (yal- rızkı Allah
zuruna
nız) O'na kul- katında
döndürüle- luk edin ve arayın,
ceksiniz.
O'na hamd sadece
edin: çünkü O´na kulsonunda yine luk edin,
O'na döndü- O´na şükrüleceksiniz! redin. Siz;
ancak
O´na
döndürüleceksiniz.
Eğer pey- Ve Eğer (be- Eğer siz,
gamberinizi ni) yalanlar- yalanlıyalanlıyor- sanız (bilin yorsanız,
sanız, biliniz ki, başka)
bilin ki;
ki, sizden toplumlar da sizden
önceki mil- sizden önce önceki
letler de
(Allah'ın
ümmetler
peygamber- peygamber- de yalanlerini yalan- lerini) yalan- lamışlarlamışlardı. ladılar: Bir
dı. PeyPeygambe- elçiye düşen, gambere
rin görevi, sadece
düşen,
ilahi mesajı (kendisine sadece
açıkça du- emanet edi- apaçık
yurmaktan len) mesajı tebliğden
ibarettir.
dosdoğru bir ibarettir.
şekilde iletmektir.
Kâfirler, Al- Peki, o (hak- Görmedilah´ın, can- kı inkar
ler mi ki;
lıları ilk kez edenler,) Al- Allah yanasıl yarat- lah'ın (haya- ratmayı
tığını ve
tı) ilkin nasıl nasıl başölüleri nasıl yoktan var latıyor
yeniden di- ettiğini, sonra sonra da
rilteceğini onu nasıl
onu iade
görmüyorlar tekrar yeni- ediyor?
mı? Bu iş- lediğini an- Şüphesiz
lem Allah lamazlar mı? bu, Aliçin kolay- Kuşkusuz
lah´a pek
dır.
bu, Allah için kolaydır.
kolay bir iştir!
Onlara de De ki: Yeryü- De ki:
ki; «Yeryü- zünü dolaşın Yeryüzünde gezi- ve Allah'ın zünde
niz de Al- (insanı) nasıl gezip dolah´ın canlı- (harikulade laşın da
ları ilk kez bir şekilde) Allah´ın
nasıl yarat- yoktan var yaratmatığını görü- ettiğini gö- ya nasıl
nüz.» Allah rün! Allah iş- başladıbu yaratma te bu şekilde ğını bir
işlemini
ikinci hayatı- görün. İşilerde bir
nızı da var te Allah;
kere daha edecektir;
yeni bir
tekrarlaya- çünkü Allah ahiret hacaktır. Hiç her şeye ka- yatını da
kuşkusuz dirdir!
tekrar yaAllah´ın her
ratacaktır.
şeye gücü
Muhakyeter.
kak ki Allah; her
şeye kadirdir.
Allah diledi- Dilediğine
Dilediğine
ğini azaba azap verir, azab
çarptırır ve dilediğine
eder, didilediğine merhamet
lediğine
merhamet eder; hepiniz merhaeder. Hepi- O'na döndü- met eder.
niz O´nun rüleceksiniz: Ve ona
huzuruna
çevriledöndürüleceksiniz.
ceksiniz.
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= َو َماve değilsiniz =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ= ِب ُم ْع ِج ِزينaciz bırakacak
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
اء
َّ ال,,فِي,,= َو َلve ne de gökte
ِ س َم
= َو َماyoktur =لَ ُك ْمsizin için
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
 َو ِلي,,= ِم ْنbir koruyucunuz
َصير
ِ ن,,= َو َلve ne de bir yardımcınız

Ne yerde ve
ne gökte Allah´ın yapacaklarına
engel olamazsınız.
Allah´dan
başka hiçbir
koruyucu
dostunuz,
hiçbir destekçiniz
yoktur.

Ne yeryüzünde ne de
gökte Allah'ı
başınızdan
savamazsınız, (bunu
hiç beklemeyin;) Sizi ne
Allah'ın elinden alabilecek, ne de
size yardım
edebilecek
kimse bulamazsınız.

Siz ne
yerde, ne
gökte
O´nu aciz
bırakabilirsiniz.
Allah´tan
başka sizin hiç bir
dostunuz
ve yardımcınız
da yoktur.

 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآ َياayetlerini اّٰلل
= َو ِلقَا ِئ ِهve O’nunla buluşmayı
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
سوا
ُ ِ=يَئümidi kesmişlerdir
 َر ْح َمتِي..= ِم ْنbenim rahmetimden
= َوأُو ٰلَئِ َكve işte =لَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

Allah´ın
ayetlerini ve
O´nun karşısına çıkacaklarını yalanlayanlar
var ya, onlar rahmetimden
ümitlerini
kesmiş kimselerdir.
Onları acıklı
bir azap
beklemektedir.

Allah'ın ayetlerini ve (sonunda) O'na
kavuşacaklarını inkar
edenler, benim rahmetimden ümitlerini kesmiş
olanlardır; ve
onları (öteki
dünyada)
acıklı bir
azap beklemektedir.

َ َكان,,=فَ َماoldu اب
َ = َج َوcevabı
=قَ ْو ِم ِهkavminin =إِ َّلsadece
قَالُوا,,=أ َ ْنdemeleri
ُ=ا ْقتُلُوهonu öldürün =أ َ ْوyahut
ُ= َح ِرقُوهonu yakın
َّ =Allah
ُ=فَأ َ ْن َجاهonu kurtardı ُاّٰلل
ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşten = ِإ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْليَاتibretler
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يُؤْ ِمنُونinanan

Soydaşlarının İbrahim´e verdikleri cevap sadece
«Bu adamı
öldürünüz,
ya da yakınız» biçiminde oldu.
Fakat Allah
onu ateşte
yanmaktan
kurtardı. Hiç
kuşkusuz
bu olayda
mü´minlerin
alacakları
birçok ders
vardır.
İbrahim
=ve dedi ki
soydaşlarına dedi ki;
..
=siz edindiniz
«Sizler
dünya ha..
=bırakıp
=Allah’ı
yatında bir=birtakım putlar
birinizin hatırı için Al=sevmek için
=birbirinizi
lah´ı bir yana bıraka..
=hayatında
=dünya rak putları
ilah edindi=sonra
=gününde
niz. Ama
=kıyamet
=inkâr edersiniz ilerde kıyamet günü
birbirinizi
..
=birbirinizi
tanımazlıktan gelecek,
=ve lanetlersiniz
birbirinize
..
=birbirinizi
lânet okuyacaksınız.
=ve varacağınız yer
Varacağınız
yer cehen=ateştir
=ve yoktur
nemdir.
Orada size
=sizin için
yardım elini
uzatan hiç..
=hiçbir yardımcı
bir kimse
olmayacaktır.»
Bunun üze=bunun üzerine inandı
=ona
rine Lût ona
inandı ve
=Lût
=ve dedi ki
soydaşlarına «Ben
=elbette ben
sizden
uzaklaşıp
=hicret edeceğim
Rabb´ime
,,
=Rabbime
=kuşkusuz O gidiyorum.
Hiç kuşku=O
=Azizdir
suz O üstün
iradelidir ve
=Hakimdir
her yaptığı
yerindedir»
dedi.

İmdi (İbrahim'e gelince,) kavminin
o'na tek cevabı şu oldu:
Onu öldürün,
veya yakın!
Ama Allah
o'nu ateşten
korudu. Bakın, bu (kıssa)da inanacak kimseler
için dersler
vardır!

َوقَا َل
ِإنَّ َما ات َّ َخ ْذت ُ ْم
ِ َّ
ُون
اّٰلل
ِ ِم ْن د
أ َ ْوثَانًا
ََم َودَّة
بَ ْينِ ُك ْم
ِفي ْال َح َيا ِة
الدُّ ْن َيا
ث ُ َّم
َي ْو َم
ْال ِقيَا َم ِة
يَ ْكفُ ُر
ض ُك ْم ِب َب ْعض
ُ َب ْع
َو َي ْل َع ُن
ضا
ً ض ُك ْم بَ ْع
ُ بَ ْع
َو َمأ ْ َوا ُك ُم
ار
َو َما
ُ َّالن
لَ ُك ْم
ََاص ِرين
ِ ِم ْن ن

Ve (İbrahim)
onlara dedi
ki: Siz Allah'ı
bırakıp putlara taptınız.
Tek sebep,
bu dünyada
kendinize (ve
atalarınıza)
karşı duyduğunuz sevgiye esir olmanızdı: Ama
sonra, Kıyamet Günü
birbirinizi tanımazlıktan
gelecek ve
birbirinize lanet yağdıracaksınız; hepinizin varacağı yer
ateştir ve
(orada) size
yardım edecek bir kimse
bulamayacaksınız.

Allah´ın
ayetlerini
ve O´na
kavuşmayı inkar edenler; işte
onlar,
Benim
rahmetimden
ümitlerini
kesmiş
olanlardır.
Ve işte
elem verici azab
onlaradır.
Bunun
üzerine
kavminin
ona cevabı sadece:
Onu öldürün veya
yakın,
demek
oldu.
Ama Allah onu
ateşten
korudu.
Doğrusu
bunda,
inananlar
için ayetler vardır.
Ve o:
Dünya
hayatında
Allah´ı bırakıp
aranızda
putları
dostluk
vesilesi
kıldınız.
Sonra da
kıyamet
gününde
birbirinize
küfreder
ve karşılıklı la´net
okursunuz. Varacağınız
yer, ateştir. Sizin
yardımcılarınız da
yoktur,
dedi.
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َفَآ َمن
لُوطا
َوقَا َل
ِإ ِني
اجر
ِ ُم َه
ِإلَ ٰى َر ِبي
ُ ْال َع ِز
ُه َو
يز
ْال َح ِكي ُم
,,

,,

ُلَه
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,,

,,
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ُِإنَّه

,,

Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut
o'na inandı
ve Ben (de)
zulüm ve kötülük diyarını
terk ederek
Rabbime
(döneceğim):
Şüphesiz O
kudret ve
hikmet sahibidir! dedi.

(İbrahim'e
= َو َو َه ْبنَاbiz armağan ettik ُ=لَهona İbrahim´e
İshak´ı ve gelince,) o'na
İshak'ı ve
َ= ِإ ْس َحاقİshak’ı وب
َ ُ= َويَ ْعقve Yakub’u Yakub´u
armağan et- (İshak'ın oğtik. O´nun lu) Yakub'u
= َو َج َع ْلنَاve koyduk = ِفيiçine
soyuna
bahşettik ve
peygamber- soyundan
=ذ ُ ِريَّتِ ِهonun nesli
lik ve kitap gelenler araَ=النُّب َُّوةpeygamberlik
sunduk.
sında peyO´nu
düngamberliği ve
اب
َ َ = َو ْال ِكتve Kitap ُ= َوآت َ ْينَاهona verdik yada ödül- vahyi devam
ettirdik. Onu
ُ=أ َ ْج َرهkarşılığını الدُّ ْنيَا..=فِيdünyada lendirdiğimiz gibi hiç bu dünyada
kuşkusuz mükafatlanُ= َو ِإنَّهve şüphesiz o
ahirette de dırdık; o,
iyi kulları- öteki dünyaِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette
mız arasın- da (da) mutَ
dadır.
laka dürüst
ح
ل
ا
ص
ال
..
م
ل
=iyilerdendir
ََّ ِ ِ ين
َِ ن
..
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İbn Kesir

..

..

ً = َولُوve Lût ْ= ِإذhani =قَا َلdedi ki
طا
= ِلقَ ْو ِم ِهkavmine = ِإنَّ ُك ْمsiz
َ=لَتَأْتُونgidiyorsunuz
َشة
َ اح
ِ َ= ْالفbir fuhşa
س َبقَ ُك ْم
َ ,,= َماsizden önce yapmadığı
=بِ َهاonu
أ َ َحد,,= ِم ْنhiç kimsenin yapmadığı
َ ْال َعالَ ِمين,, َ= ِمنalemlerden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Lût´u da
peygamber
olarak gönderdik. Hani
o soydaşlarına şöyle
demişti:
«Sizler kesinlikle şimdiye kadar
hiç kimsenin işlemediği, iğrenç
bir eylemi
yapıyorsu-

ve erdemliler
arasında yer
alacaktır.
Lut (da Bizden aldığı ilhamla) kavmine şöyle
seslenmişti:
Siz, kesinlikle, dünyada
daha önce
hiç kimsenin
yapmadığı
iğrenç şeyler
yapıyorsunuz!

Bunun
üzerine
Lut ona
inandı ve:
Doğrusu
ben,
Rabbıma
hicret
edeceğim. Muhakkak ki
O; Aziz
ve Hakim
olanın
kendisidir, dedi.
Ve ona
İshak ve
Ya´kub´u
ihsan ettik. Soyundan
gelenlere
kitab ve
peygamberlik
verdik.
Ona dünyada mükafatını
verdik.
Doğrusu
ahirette
de o, salihlerdendir.
Lut´u da.
Hani o,
kavmine
demişti ki:
Gerçekten siz;
dünyalarda hiç
kimsenin
sizden
önce
yapmadığı bir hayasızlığı
yapıyor-
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nuz.»
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Siz, erkeklere (azgın bir
şehvetle)
yaklaşıp
(cinsler arasında tabii
olan) yolu
kapatmıyor
musunuz?
Ve bu utanç
verici suçları
(açık) toplantılarınızda işlemiyor musunuz? Ama
kavmi, Peki,
diye cevap
verdi, eğer
doğruları
söyleyenlerden isen, başımıza Allah'ın azabını
getir bakalım!

Siz; erkeklere
yaklaşıyor, yol
kesiyor
ve toplantılarınızda
fena şeyler yapmıyor
musunuz?
Kavminin
ona cevabı:
Doğru
sözlü
isen, bize
Allah´ın
azabını
getir, demek oldu.

قَا َل
ص ْرنِي
ُ ا ْن
ْالقَ ْو ِم

(Bunun üzerine Lut) Ey
Rabbim! diye
yalvardı,
Bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol
açan bu insanlara karşı
bana yardım
et!
Derken (semavi) elçilerimiz İbrahim'e (İshak'ın doğumu) müjdesini getirdiklerinde (aynı
zamanda):
Biz bu yörenin halkını
yok edeceğiz, çünkü
onlar gerçek
zalimlerdir!
dediler.

Dedi ki:
Rabbım;
bozgunculara
karşı bana yardım
et.

Sizler, kadınları bırakıp erkek
erkeğe cinsel ilişkide
bulunuyor,
kervanların
yolunu kesiyor ve
aranızda
düzenlediğiniz toplantılarda o çirkin eylemi
işliyorsunuz. Öyle
mi? Soydaşlarının
tek cevabı
«Eğer doğru söylüyorsan, Allah´ın azabını başımıza getir bakalım» demeleri oldu.
Lut dedi ki;
=(Lût) dedi
=Rabbim
«Rabb´im,
=bana yardım et
=karşı şu bozgunculara karşı
=şu kavme
=bozguncu bana yardım et.»
..
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..
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,,

ب
ِ َر

,,

,,

,,

29.
31

علَى
َ
َْال ُم ْف ِسدِين
,,

ْ = َجا َءgetirdikleri
= َولَ َّماzaman ت
سلُنَا
ُ = ُرelçilerimiz يم
َ =إِب َْرا ِهİbrahim’e
=بِ ْالبُ ْش َر ٰىmüjdeyi =قَالُواdediler ki
= ِإنَّاbiz = ُم ْه ِل ُكوhelak edeceğiz
=أ َ ْه ِلhalkını = ٰ َه ِذ ِهşu
(= ْالقَ ْريَ ِةSodom) kentin =إِ َّنçünkü
=أ َ ْهلَ َهاoranın halkı = َكانُواoldular
َ =zalim
َظا ِل ِمين

Elçilerimiz
İbrahim´e
oğlu olacağına ilişkin
müjde ile
geldiklerinde «Biz şu
kentin halkını yok
edeceğiz,
çünkü oranın halkı zalimdir» dediler.

(=قَا َلİbrahim) dedi ki
ً =لُوLût
فِي َها,,= ِإ َّنama orada var? طا
=قَالُواdediler ki =ن َْح ُنbiz
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi biliriz
= ِب َم ْنkimin bulunduğunu =فِي َهاorada
ُ=لَنُن َِج َينَّهonu kurtaracağız
ُ= َوأ َ ْهلَهve ailesini =إِ َّلyalnız
ْ = َكانoldu
ُ= ْام َرأَتَهkarısı َت
َ ْالغَا ِب ِرين,, َ= ِمنkalacaklardan

İbrahim
«Ama orada
Lût var»
deyince, elçiler şöyle
dediler:
«Biz orada
kimlerin olduğunu
herkesten
iyi biliyoruz.
Lût´u ve yakınlarını
kurtaracağız. Yalnız
eşi orada
kalarak
azaba çarpılanlardan
olacaktır.»
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ْ  َجا َء..أ َ ْن..= َولَ َّماgelince
ت
ً =لُوLût’a
سلُنَا
ُ = ُرelçilerimiz طا
= ِسي َءfenalaştı =بِ ِه ْمonlar yüzünden
َضاق
َ = َوve daraldı
= ِب ِه ْمonlar hakkında عا
ً =ذَ ْرtelaşlandı
= َوقَالُواdediler َف
ْ تَخ..= َلkorkma
ت َ ْحزَ ْن..= َو َلve üzülme = ِإنَّاelbette biz
وك
َ = ُم َن ُّجseni kurtaracağız
= َوأ َ ْهلَ َكve aileni = ِإ َّلyalnız
ْ = َكانolmuştur
= ْام َرأَت َ َكkarın َت
َ ْالغَابِ ِرين.. َ= ِمنkalacaklardan
..

Elçilerimiz
yanına varınca Lût´un
canı sıkıldı,
gelişleri yüzünden telaşa kapıldı.
Bunun üzerine elçilerimiz ona
dediler ki;
«Korkma,
tasalanma.
Biz seni ve
yakınlarını
kurtaracağız. Yalnız
eşin geride
kalıp azaba
çarpılanlardan olacaktır.»
Biz bu kent
=şüphesiz biz
=indireceğiz
halkının iğ=üstüne
=halkının
=şu renç sapıklığı yüzünden başla=ülke
=bir azab
rına gökten
ağır bir
,,
=gökten
azap yağdı,,
,,
=yoldan çıkan
racağız.
..

..

..

..

..

..

..
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ِإنَّا
َُم ْن ِزلُون
علَ ٰى
أ َ ْه ِل
ٰ َه ِذ ِه
َ
ْالقَ ْريَ ِة
ِر ْج ًزا
اء
َّ ِمنَ ال
ِ س َم
َسقُون
ُ ِب َما َكانُوا َي ْف
,,

,,

,,

,,
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sunuz.

=أَئِنَّ ُك ْمsiz ha? َ=لَتَأْتُونgidiyorsunuz
الر َجا َل
ِ =erkeklere
َ = َوت َ ْقve kesiyorsunuz
َطعُون
س ِبي َل
َّ =الyol َ= َوتَأْتُونve yapıyorsunuz
نَادِي ُك ُم..= ِفيtoplantılarınızda
= ْال ُم ْن َك َرedepsizce şeyler
َ َكان..=فَ َماolmadı اب
َ = َج َوcevabı
=قَ ْو ِم ِهKavmi’nin = ِإ َّلbaşka
قَالُوا..=أ َ ْنdemelerinden
=ائْتِنَاhaydi getir ب
ِ =بِعَذَاazabını
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ِإ ْنeğer ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال.. َ= ِمنdoğrulardan
..

..
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= َولَقَ ْدandolsun
=ت َ َر ْكنَاbiz bırakmışızdır = ِم ْن َهاondan
ً=آيَةbir işaret ً=بَ ِينَةaçık
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ= َي ْع ِقلُونaklını kullanan
..

Biz o yıkık
kentten, geriye düşünen kimselerin ders
çıkarmalarına yarayacak belirgin izler bıraktık.
Medyenli,,
=Medyen’e
ler´e de
kardeşleri
=kardeşleri
Şuayb´ı
=Şuayb’i (gönderdik)
=dedi peygamber
olarak gön,, =ey kavmim
derdik. Şuayb dedi ki;
=kulluk edin
=Allah’a
«Ey soydaşlarım,
=ve umun
=gününü
Allah´a kulluk sunu..

..

..

..

(Fakat İbrahim) Ama Lut
da onlar arasında yaşıyor! diye
haykırdı(ğı
zaman) şu
cevabı verdiler: Kimin
orada olduğunu iyi biliyoruz; o'nu
ve karısı dışındaki bütün
aile efradını
kesinlikle koruyacağız:
karısı ise geride bırakılanlar arasında yer
alacak.
Elçilerimiz
kendisine
geldiklerinde
Lut onlar
adına üzüntüye kapıldı,
çünkü onları
koruyamayacağını gördü;
ama onlar
Lut'a: Korkma ve üzülme! Biz seni
ve karın dışında bütün
aileni koruyacağız; karın ise geride
bırakılanlar
arasında yer
alacak.
Bu yörenin
halkına, işledikleri bütün
kötülüklerin
karşılığı olarak gökten
mutlaka bir
bela indireceğiz! dediler.
(Sonunda
dediğimiz oldu;) ve ondan geriye,
aklını kullananlar için
açık işaretler
bıraktık.

..
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ََو ِإلَ ٰى َم ْديَن
أَخَا ُه ْم
ُ
شعَ ْيبًا
يَا قَ ْو ِم
ا ْعبُد ُوا
ار ُجوا
ْ َو
,,

فَقَا َل

,,

,,

,,

,,

َّ
َاّٰلل
ْاليَ ْو َم

Medyen
(halkına) da
kardeşleri
Şuayb(ı gönderdik). O,
Ey halkım!
diye seslendi, (Yalnız)
Allah'a kulluk
edin, Ahiret
Günü'nü bekleyin ve yer-

Elçilerimiz İbrahim´e
müjde ile
gelince
dediler ki:
Biz; bu
kasaba
halkını
yok edeceğiz.
Çünkü
oranın
ahalisi
zalim
kimselerdir.
Ama Lut
oradadır,
dedi. Elçiler de:
Biz, orada olanları daha iyi
biliyoruz.
Onu ve
geride kalanlardan
karısı dışında ailesini kurtaracağız,
dediler.

Elçilerimiz Lut´a
geldiklerinde, bu
yüzden o
tasalandı
ve çok sıkıldı. Ona
dediler ki:
Korkma
ve tasalanma.
Doğrusu
biz, seni
ve geride
kalacaklardan
olan karının dışındaki aileni
kurtaracağız.
Bu kasaba halkına da fasıklık yapar olduklarından
dolayı
gökten
azab indireceğiz.
Andolsun
ki; akleden bir
kavim için
Biz, orada apaçık
bir ayet
bırakmışızdır.
Medyen
halkına
da kardeşleri
Şuayb´ı:
Ey kavmim; Allah´a ibadet edin,
ahiret gününe
ümid bağ-
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= ْاْل ِخ َرahiret
ت َ ْعث َ ْوا,,= َو َلkarışıklık çıkarmayın
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
َ= ُم ْف ِسدِينbozgunculukla

yüzünde
bozgunculuk
yaparak kötülük işlemeyin!

ُفَ َكذَّبُوه
فَأ َ َخذَتْ ُه ُم
ُالر ْجفَة
َّ
فِي دَ ِار ِه ْم
ََجاثِ ِمين

Fakat, halkı
o'nu yalanladı. Bu yüzden bir yer
sarsıntısına
maruz kaldılar ve yurtlarında cansız
bir şekilde
yere serildiler.

nuz, ahiret
gününü hiç
aklınızdan
çıkarmayınız, yeryüzünde kargaşa çıkarıp
dirliği bozmayınız.»
Fakat Med=onu yalanladılar
yenliler Şuayb´ı yalan=bu yüzden onları yakaladı
ladılar. Bu=deprem
=kaldılar nun üzerine
ani bir yer
..
=yurtlarında
sarsıntısına
tutuldular
=diz üstü çöküp
da oldukları
yerde yığılıp
kalıverdiler.
,,
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..

..

..

..

..

ص َب ُحوا
ْ َ فَأ

..

..

Mesken ve
عادًا
َ = َوve Ad’ı َ= َوثَ ُمودve Semud’u Adoğulları
ile Semu- barınakların(ın kalıntıَت َ َبيَّن,,= َوقَ ْدbu belli olmaktadır =لَ ُك ْمsize doğulları´nı
da yok ettik. ların)dan
vak- açıkça görüسا ِك ِن ِه ْم
َ  َم,,= ِم ْنoturdukları yerlerden Bunu
tiyle otur- leceği gibi,
dukları evle- Ad ve Seَ= َوزَ يَّنsüsledi =لَ ُه ُمonlara
rin yıkıntıları mud (kavimَ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
size açıkça lerini de yok
göstermek- ettik). (Onlar
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıkları işleri
tedir. Şey- yıkılıp gittitan onlara ler.) Çünkü
صدَّ ُه ْم
َ َ=فonları çıkardı
işledikleri Şeytan onlara işledikleri
سبِي ِل
َّ ال,,ع ِن
َ =yoldan = َو َكانُواoldular kötülükleri
güzel göste- (günahları)
rerek kendi- güzel gösَْص ِرين
ِ = ُم ْستَبgörenlerden
lerini yoldan terdi ve böy,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

29.
39

َارون
ُ َ= َوقve Kaarun’u
َع ْون
َ = َوفِ ْرve Fir’avn’ı
َ= َوهَا َمانve Haman’ı = َولَقَ ْدandolsun
= َجا َء ُه ْمonlara getirdi س ٰى
َ = ُموMusa
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık kanıtlar
=فَا ْست َ ْكبَ ُرواfakat onlar büyüklük tasladıl
ar ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيo yerde
 َكانُوا..= َو َماama değillerdi
َسابِقِين
َ =geçip gidecek
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

çıkardı. oysa isteselerdi gerçeği
görebilirlerdi.

lece onları,
hakikati kavrama yeteneğine sahip
oldukları halde, (Allah'ın)
yol(un)dan
alıkoydu.

Karun´u, Firavun´u ve
Haman´ı
yok ettik.
Musa onlara açık kanıtlar getirdi. Fakat
yeryüzünde
büyüklük
tasladılar,
ama elimizden kurtulamadılar.

Karun'u, Firavun'u ve
Haman'ı (da
böyle cezalandırdık).
Musa onlara
hakikatin bütün kanıtlarını getirmişti,
ama onlar
yeryüzünde
büyüklük tasladılar (ve
o'nu reddettiler); halbuki
onlar (elimizden) kaçıp
kurtulamazlardı.

..
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birini Çünkü onla=فَ ُك ًَّلnitekim hepsini =أ َ َخ ْذنَاyakaladık Her
teker teker rın her birini
ya- günahların=بِذَ ْنبِ ِهgünahiyle =فَ ِم ْن ُه ْمonlardan suçüstü
kaladık. Ki- dan dolayı
mini önünde hesaba çek= َم ْنkiminin س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
taşları savu- tik: Kiminin
علَ ْي ِه
=üstüne
ran müthiş tepesinde
َ
bir kasırga- ölümcül fırtıاصبًا
ِ = َحtaş yağdıran bir fırtına
ya tuttuk, nalar estirdik;
kimi korkimini (ani)
= َو ِم ْن ُه ْمve onlardan = َم ْنkimini
kunç bir gök bir kasırga
gürültüsüne yok etti; kiُ=أ َ َخذَتْهyakaladı
tutularak
misini yerin
cansız yere dibine geçirُص ْي َحة
ال
=korkunç
bir
ses
َّ
düştü, kimi- dik ve kimisi
ni yerin di- de suda boْ
= َو ِمن ُه ْمve onlardan = َم ْنkimini
bine geçir- ğulup gitti.
dik, kimini Onlara hakَ
س ْفنَا
خ
=batırdık
ه
ب
=onunla
ِ
َ
ِ
de denizde sızlık yapan
ض
َ = ْاْل َ ْرyere = َو ِم ْن ُه ْمve onlardan boğduk. Al- Allah değildi,
lah´ın onla- fakat onlar
= َم ْنkimini =أ َ ْغ َر ْقنَاboğduk
ra zulmet- kendi kendimesi söz
lerine haksızَ َكان,,= َو َماdeğildi ُاّٰلل
َّ =Allah
konusu de- lık yapıyorğildi, fakat lardı.
ْ = ِل َيonlara zulmedecek
ظ ِل َم ُه ْم
onlar kendilerine zulْ= َو ٰلَ ِكنfakat = َكانُواonlar
mettiler.
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi kendilerine
ْ َ=يzulmediyorlardı
َظ ِل ُمون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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layın ve
yeryüzünde
bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayım, dedi.
Ama onu
yalanladılar. Bunun üzerine kendilerini
şiddetli
bir sarsıntı yakalayıverdi de
oldukları
yerde diz
üstü çökekaldılar.
Ad ve
Semud
kavmini
de. Bunu,
oturdukları yerlerden anlamaktasınız.
Şeytan
kendilerine yaptıkları şeyleri güzel
göstermişti de
onları
doğru
yoldan
alıkoymuştu.
Halbuki
kendileri
bunu anlayacak
durumda
idiler.
Karun´u,
Firavun´u
ve Haman´ı da.
Andolsun
ki Musa,
kendilerine apaçık
burhanlar
getirmiş
de onlar
yeryüzünde
büyüklük
taslamışlardı.
Halbuki
azabımızın önüne
geçebilecek değillerdi.
Her birini
suçüstü
yakaladık. Kimine taşlar
savuran
kasırga
gönderdik, kimini
bir çığlık
tuttu, kimini yerin
dibine
geçirdik,
kimini de
suda
boğduk.
Allah; onlara zulmetmiyordu,
ama onlar, kendi
kendilerine zulmediyorlardı.

,,
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= َمثَ ُلmisali
ات َّ َخذُوا.. َ=الَّذِينedinenlerin
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
=أ َ ْو ِليَا َءveliler = َك َمثَ ِلmisali gibidir
ْ َ=ات َّ َخذedinen
ت
ِ = ْال َع ْن َكبُوörümcek ت
= َب ْيتًاbir ev = َو ِإ َّنşüphesiz
َ=أ َ ْوهَنen gevşeği ت
ِ = ْالبُيُوevlerin
ُ=لَبَيْتevidir ت
ِ = ْال َع ْن َكبُوörümcek
=لَ ْوkeşke َ َي ْعلَ ُمون..= َكانُواbilselerdi
..

..

..

..
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= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah =يَ ْع َل ُمbilir
َ َي ْدعُون,,= َماonların yalvardıklarını
د ُونِ ِه,,= ِم ْنkendisinden başka
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنne gibi şeylere = َو ُه َوO
,,

,,

,,

,,

,,

Allah dışında başka
dostlar,
başka dayanaklar
edinenlerin
durumu;
ağdan
örülmüş bir
yuva edinen
örümceğin
durumuna
benzer. Hiç
kuşkusuz
en dayanıksız ev,
örümcek
yuvasıdır.
Onlar keşke
bunun bilincine erselerdi.
Hiç kuşkusuz Allah
onların
kendisini bir
yana bırakıp ne gibi
şeylere taptıklarını bilir.
O üstün ira-

Allah'tan
başka (varlıkları ve güçleri) sığınak
kabul edenlerin durumu,
kendisine ağ
ören örümceğin durumuna benzer: çünkü
barınakların
en zayıfı
örümcek
ağıdır. Keşke
bunu anlasalardı!

Allah´tan
başka
dostlar
edinenlerin misali;
kendine
yuva yapan
örümceğin misali
gibidir.
Evlerin en
çürüğü
muhakkak ki
örümceğin yuvasıdır.
Keşki bilselerdi.

Kuşkusuz Allah, insanların Kendisini
bırakıp da
yalvardıkları
şeylerin ne
olduğunu çok
iyi bilir; yalnız
O'dur kudret

Muhakkak ki Allah; kendini bırakıp da tapındıkları
şeyi bilir.
Ve O,
Aziz´dir.
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ُ = ْال َع ِزüstündür
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir
,,
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,,

delidir ve sahibi, hikher yaptığı met sahibi.
yerindedir.

,,
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Hakim´dir.

Biz insanla- İşte Biz insa- İşte mi= َوتِ ْل َكbu = ْاْل َ ْمثَا ُلmisalleri
ra bu örnek- nın önüne bu saller.
leri anlatıyo- temsilleri ko- Biz, onları
=نَض ِْربُ َهاbiz anlatıyoruz
ruz, ama
yuyoruz:
insanlara
onların
anama
onların
anlatıyoَّ
اس
ِ = ِللنinsanlara
lamını bilgi- gerçek an- ruz. Biيَ ْع ِقلُ َها..= َو َماama onları düşünüp anlama lilerden lamını ancak lenlerden
başkası
(Bizi) tanı- başkası
z = ِإ َّلbaşkası َمون
ُ = ْال َعا ِلbilenlerden kavraya- yanlar kavra- bunları
..

..

..
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َّ
ُاّٰلل

ق
ِ بِ ْال َح
فِي ٰذَ ِل َك
َِل ْل ُمؤْ ِمنِين

,,

,,
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maz.
Allah gökleri
=yarattı
=Allah
ve yeri hak
ilkesine da=gökleri
yalı olarak
yarattı.
=ve yeri
=hak ile
Mü´minlerin
=şüphesiz
,,
=bunda vardır bu olgudan
alacakları
=bir ibret
=inananlar için birçok dersler vardır.

ََخلَق
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال
ض
َ َو ْاْل َ ْر
ِإ َّن
ًَْل َية
,,

..

,,

,,

,,

=اتْ ُلoku ي
ِ ُ أ..= َماvahyedileni
َ وح
=إِلَي َْكsana ب
ِ  ْال ِكتَا.. َ= ِمنkitaptan
= َوأَقِ ِمve kıl َ ص ََلة
َّ =الnamazı
= ِإ َّنçünkü َ ص ََلة
َّ =الnamaz
=ت َ ْن َه ٰىmen eder
َاء
ِ  ْالفَ ْحش..ع ِن
َ =iğrenç şeylerden
= َو ْال ُم ْن َك ِرve kötülükten
ِ َّ =Allah’ı
= َولَ ِذ ْك ُرelbette anmak اّٰلل
=أ َ ْكبَ ُرen büyük(ibadet)tir ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=يَ ْعلَ ُمbilir
َصنَعُون
ْ َ ت..= َماne yaptığınızı

Ey Muhammed!
Sana vahiy
yolu ile indirilen Kitab´ı
oku ve namazı kıl. Hiç
kuşkusuz
namaz, insanı iğrenç
işlerden, kötülüklerden
alıkor, Allah´ı anmak
en büyük
ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.

ت ُ َجا ِدلُوا,,= َو َلtartışmayın
=أ َ ْه َلehliyle ب
ِ = ْال ِكتَاkitap
= ِإ َّلbaşka
س ُن
َ أ َ ْح,,ي
َ  ِه,,= ِبالَّتِيen güzel tarzdan
= ِإ َّلdışında
َ ,, َ=الَّذِينhaksızlık edenleri
ظلَ ُموا
= ِم ْن ُه ْمonların = َوقُولُواve deyin ki
=آ َمنَّاinandık
أ ُ ْن ِز َل,,=بِالَّذِيindirilene de =إِلَ ْينَاbize
= َوأ ُ ْن ِز َلve indirilene de = ِإلَ ْي ُك ْمsize
= َو ِإ ٰلَ ُهنَاve tanrımız
= َوإِ ٰلَ ُه ُك ْمve tanrınız احد
ِ = َوbirdir
= َون َْح ُنve biz de ُ =لَهO’na
َ= ُم ْس ِل ُمونteslim olanlarız

Yahudilerin
ve Hıristiyanların zalim olanları
dışında kalanları ile
tartışırken
olabildiğince gönül
alıcı ve etkili
bir dil kullanınız. Onlara deyiniz
ki, «Bizler
hem bize ve
hem de size
indirilen kitaplara inanıyoruz. Bizim de sizin
de ilahınız
birdir, biz O
tek ilaha
teslim olmuşuz.»

..

..

..

..

..

..

..

..

29.
46

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

,,
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yabilir,
(ve kesin
olan şu ki:)
Allah gökleri
ve yeri (deruni) bir hakikat üzere
yarattı;
unutmayın ki
bu (yaratılışta) (O'na)
inananların
tümü için alınacak dersler vardır.
Sana vahyedilen bu ilahi
kelamı (başka insanlara)
ilet ve namazında dikkatli
ve devamlı
ol; çünkü
namaz (insanı) çirkin fiillerden ve
akla ve sağduyuya aykırı
olan her türlü
şeyden alıkoyar; Allah'ı
anmak gerçekten en
büyük (erdem ve iyilik)tir. Allah
bütün yaptıklarınızı bilir.
Geçmiş vahyin mensupları ile zulüm
ve haksızlıktan uzak
durdukları
sürece en
güzel şekilde
tartışın ve
deyin ki: Bize
indirilene
inandığımız
gibi size indirilmiş olana
da inanıyoruz: çünkü
bizim ilahımız ile sizin
ilahınız tek
ve aynıdır ve
biz (hepimiz)
O'na teslim
olmuşuzdur.

anlamaz.
Allah;
gökleri ve
yeri hak
ile yarattı.
Muhakkak ki
bunda,
mü´minler
için bir
ayet vardır.

Sana kitabtan
vahyolunanı oku,
namaz
kıl. Muhakkak ki
namaz,
hayasızlıktan ve
kötülükten alıkoyar. Allah´ı zikretmek
ise muhakkak ki
en büyüktür. Ve Allah; yaptıklarınızı
bilir.
İçlerinden
zulmedenler bir
yana;
Ehl-i Kitab ile en
güzel
olanın dışında
mücadele
etmeyin
ve deyin
ki Bize
indirilene
de, size
indirilene
de inandık. Bizim
tanrımız
da, sizin
tanrınız
da birdir.
Biz, O´na
teslim
olanlarız.

mu(Ey Muham- İşte böy= َو َك ٰذَ ِل َكişte böylece =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik Ey
hammed, med!) Bu ila- lece sana
sana indir- hi kelamı sa- Kitab´ı
= ِإلَي َْكsana اب
َ َ = ْال ِكتKitabı
diğimiz Ki- na işte bu
indirdik.
آت َ ْينَا ُه ُم.. َ=فَالَّذِينkendilerine verdiklerimi tab´ın niteli- şekilde indir- Kendileriği işte bu- dik. Ve bu
ne kitab
z اب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ=يُؤْ ِمنُونinanırlar dur. Buna ilahi kelamı verdiklegöre daha bahşettikle- rimiz de
=بِ ِهona
önce kitap rimiz ona
ona inaverdikleriinanırlar;
şu
 ٰ َهؤُ َل ِء..= َو ِم ْنşunlardan (Araplardan) da miz ona (geçmiş va- nırlar.
Bunlarinanırlar. Şu hiylerin ta- dan da
يُؤْ ِم ُن..= َم ْنinananlar vardır =بِ ِهona müşrikler- kipçi)leri ara- ona inaden de ona sında da ona nan buluُيَ ْج َحد..= َو َماinkâr etmez
inananlar inananlar
nur. Ayetvardır. Bi- vardır. Me- lerimizi
= ِبآ َياتِنَاayetlerimizi = ِإ َّلbaşkası
zim ayetle- sajlarımızı, kafirlerْ
rimizi inkâr (apaçık bir) den başَ
ر
ف
ا
ك
ال
=kâfirlerden
َِ ُ ون
..

..

..

..

..

..

..

edenler,
sadece
inatçı kâfirlerdir.
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ت
َ  ُك ْن,,= َو َماsen değildin =تَتْلُوokuyan
قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنbundan önce
 ِكتَاب,,= ِم ْنKitap’tan
ُّ ت َ ُخ,,= َو َلve onu yazmıyordun
ُ طه
=بِ َي ِمينِ َكelinle = ِإذًاöyle olsaydı
اب
َ َ = َل ْرتkuşkulanırlardı
َ= ْال ُمب ِْطلُونbatılda olanlar

Sen
Kur´an´dan
önce hiçbir
kitap okumuş ya da
eline kalem
alarak yazmış biri değilsin. Öyle
olsaydı batıl
yanlısı
inkârcılar
kuşkulanırlardı.

=بَ ْلhayır = ُه َوo =آيَاتayetlerdir
=بَ ِينَاتaçık açık
ُور
ُ ..=فِيgöğüslerinde bulunan
ِ صد
أُوتُوا.. َ=الَّذِينverilmiş olanların
= ْال ِع ْل َمbilgi ُيَ ْج َحد..= َو َماinkâr etmez

Aslında
Kur´an,
kendilerine
bilgi verilenlerin içlerine
sinen açık
ayetlerden,
inandırıcı
kanıtlardan
oluşmuştur.

,,

,,

,,

,,

,,
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hakikati inkar
edenler dışında, hiç
kimse bile bile reddetmez:
çünkü, (ey
Muhammed,)
sen bu (vahyin gelmesi)nden önce
herhangi bir
ilahi kelamı
okumuş ya
da onu kendi
ellerinle
yazmış değildin; öyle
olsaydı, (sana vahyetmiş
olduğumuz)
hakikati çürütmeye çalışanlar, insanları (onun
hakkında)
kuşkuya
sevk edebilirlerdi.
Hayır, ama
bu (ilahi kelam), doğru
bilgi ile (anlayıp kavrama yeteneği
ile) donatılmış insanların kalplerine
kolayca nü-

kası inkar
etmez.

Daha önce sen
hiç bir kitab okur
değildin.
Sağ elinle
de onu
yazmıyordun.
Öyle olsaydı; batılda olanlar şüpheye düşerlerdi.

Bilakis o,
kendilerine ilim
verilenlerin gönüllerinde
apaçık
olan ayetlerdir. Zalimlerden
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= ِبآيَاتِنَاbizim ayetlerimizi = ِإ َّلbaşkası
َّ =zalimlerden
َالظا ِل ُمون

Bizim ayetlerimizi
inkâr edenler, sadece
inatçı zalimlerdir.

= َوقَالُواve dediler ki =لَ ْو َلdeğil miydi?
=أ ُ ْن ِز َلindirilmeli علَ ْي ِه
َ =ona
=آ َياتayetler  َر ِب ِه,,= ِم ْنRabbinden
=قُ ْلde ki =إِنَّ َماşüphesiz
ُ= ْاْليَاتayetler (mucizeler)
َّ =Allah’ın
َ= ِع ْندyanındadır ِاّٰلل
= َو ِإنَّ َماve şüphesiz =أَنَاben ancak
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُمبِينapaçık

Onlar «Allah Muhammed´e
mucizeler
indirseydi
ya!» derler.
Onlara de
ki; «Mucizeler, Allah´ın
tekelindedir.
Ben sadece
açık sözlü
bir uyarıcıyım.»

 َي ْك ِف ِه ْم..=أ َ َولَ ْمonlara yetmedi mi?
أ َ ْنزَ ْلنَا..=أَنَّاindirmemiz علَي َْك
َ =sana
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı =يُتْلَ ٰىokunan
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine = ِإ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
ً=لَ َر ْح َمةbir rahmet = َو ِذ ْك َر ٰىve öğüt
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يُؤْ ِمنُونinanan

Kendilerine
okunan bu
Kitab´ı sana
indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu ? Bu
olay,
mü´minler
için ders
alınacak,
düşündürücü bir rahmettir.

ِ َّ = ِبAllah
=قُ ْلde ki = َكفَ ٰىyeter اّٰلل
= َب ْي ِنيbenimle = َو َب ْينَ ُك ْمsizin aranızda
ش ِهيدًا
َ =şahid olarak =يَ ْعلَ ُمO bilir
= َماolanları ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve inananlar
اط ِل
ِ َ=بِ ْالبbatıla
ِ َّ = ِبAllah’ı
= َو َكفَ ُرواve inkâr edenler اّٰلل
=أُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayacaklar

Onlara de
ki; «Benimle
sizin aranızda Allah´ın tanıklığı yeterlidir. O göklerde ve
yerde ne
varsa hepsini bilir. Batıla, eğriye
inanıp Allah´ı inkar
edenler var
ya, onlar
hüsrana uğrayacak
kimselerdir.»

= َو َي ْست َ ْع ِجلُون ََكsenden çabuk istiyorlar
ب
ِ =بِ ْالعَذَاazabı
= َولَ ْو َلeğer olmasaydı =أ َ َجلbir süre
س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş
=لَ َجا َء ُه ُمonlara hemen gelirdi
اب
ُ َ= ْالعَذazab
= َولَيَأْتِ َينَّ ُه ْمo kendilerine gelecektir
ً= َب ْغتَةansızın = َو ُه ْمonlar
َيَ ْشعُ ُرون..= َلhiç farkında değillerken

Onlar senden azabımın bir an
önce gerçekleşmesini isterler.
Eğer azabımın belirli
bir vadesi
olmasaydı,
hemen başlarına gelirdi. Fakat
azabım hiç
beklemedikleri bir anda, farkında
olmadan
başlarına
gelecektir.

=يَ ْستَ ْع ِجلُون ََكsenden çabucak istiyorlar
ب
ِ =بِ ْال َعذَاazabı = َو ِإ َّنşüphesiz
= َج َهنَّ َمcehennem
َ =لَ ُم ِحيkuşatmış iken
طة
َ=بِ ْال َكافِ ِرينinkârcıları

Onlar senden azabımın bir an
önce gerçekleşmesini isterler.
Oysa cehennem,
kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.

=يَ ْو َمo gün =يَ ْغشَا ُه ُمonları örter
اب
ُ َ= ْال َعذazab
فَ ْوقِ ِه ْم..= ِم ْنüstlerinden
ت
ِ تَ ْح..= َو ِم ْنve altından
=أ َ ْر ُج ِل ِه ْمayaklarının
= َويَقُو ُلve (Allah) der =ذُوقُواtadın
 ُك ْنت ُ ْم..= َماişleri َ=ت َ ْع َملُونyaptığınız

O gün azap,
tepelerinden inerek
ve ayakları
altından çıkarak onları
sarar ve
kendilerine
«yaptığınız
kötülüklerin
karşılığını
tadınız bakalım» denir.
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Ey mü´min
ِي
َ  ِعبَاد,,=يَاey kullarım
kullarım,
yaَّ
آ َمنُوا,, َ=الذِينinanan = ِإ َّنşüphesiz benim
rattığım bu
ضي
ِ =أ َ ْرbenim arzım = َوا ِس َعةgeniştir yeryüzü geniştir. O
َ
َ
halde geَّاي
ي
إ
ف
=bana
ُون
د
ب
ع
ا
ف
=kulluk
edin
ْ
ُ
ِ
ِ
َ
rektiğinde
,,

,,

ُذَائِقَة
ُك ُّل
نَ ْفس
ت
ث ُ َّم
ِإلَ ْينَا
ِ ْال َم ْو
َت ُ ْر َجعُون
..

Hayret! Bu
ilahi kelamı,
kendilerine
iletmen için
sana göndermiş olmamız onlara yetmez
mi? Kuşkusuz onda
rahmet(imizin
tezahürü) ve
iman edecek
kimseler için
bir uyarı vardır.
(İman etmeyecek olanlara) De ki:
Benim ile sizin aranızda
şahit olarak
Allah yeter!
O, göklerde
ve yerde
olan her şeyi
bilir. Geçersiz ve uydurma şeylere inananlara
ve bu suretle
Allah'ı inkara
şartlanmış
olanlara gelince; işte ziyanda olanlar onlardır!
Şimdi onlar,
(Allah'ın)
azabını çabuklaştırman
için sana
meydan okuyorlar; eğer
(bunun için
Allah tarafından) belli bir
vade konulmuş olmasaydı azap
elbette başlarına hemen
gelirdi! Ama
o aniden kopup gelecek
ve hiçbiri de
farkında olmayacak.
Onlar (Allah'ın) azabını çabuklaştırman için
sana meydan okuyorlar: halbuki
cehennem,
hakikati inkar
edenlerin
tümünü kuşatacaktır;
azabın onları
hem tepelerinden, hem
de ayaklarının altından
saracağı
Gün (kuşatacaktır). O
Gün Allah:
İşte şimdi
yaptıklarınızı(n meyvelerini) tadın!
diyecektir.

Ey imana
ermiş olan
kullarım! Benim arzım
alabildiğine
geniştir; o
halde Bana,
yalnız Bana
yurt değiş- kulluk edin!
tirmeyi göze
alarak sırf
bana kulluk
ediniz.
Her canlı Her can ölü=her
=can
=tadacaktır
ölümü tada- mü tadacak=ölümü
=sonra
=bize cak ve son- tır (ve) sora hepiniz nunda herbenim hu- kes dönüp
=döndürüleceksiniz
zuruma
Bize geledöndürüle- cektir.
,,

,,
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fuz eden
mesajlardan
oluşur; (kendilerine) zulmedenler dışında hiç
kimse mesajlarımızı bile
bile reddetmez.
Onlar, hala,
Neden o'na
Rabbinden
hiç mucizevi
işaretler indirilmiyor? diye
sorarlar. De
ki: Mucize
(göstermek)
yalnız Allah'ın kudretindedir; ben
ise sadece
bir uyarıcıyım.

İbn Kesir

başkası
ayetlerimizi inkar
etmez.

Rabbından ona
ayetler
indirilmeli
değil
miydi?
dediler.
De ki: O
ayetler,
ancak Allah´ın
nezdindedir.
Ben, sadece
apaçık bir
uyarıcıyım.
Kendilerine okunan bu kitabı sana
indirmiş
olmamız
onlara
yetmiyor
mu?
Bunda
inanan bir
kavim için
rahmet ve
öğüt vardır.
De ki:
Şahid
olarak
benimle
sizin aranızda Allah yeter.
O; göklerde ve
yerde
olanı bilir.
Batıla
inanıp Allah´a küfredenler,
işte onlar
hüsrana
uğrayanların kendileridir.
Senden
azabı
çarçabuk
isterler.
Eğer belirtilmiş bir
süre olmasaydı,
azab onlara hemen gelirdi. Ama
farkına
varmadan
o, kendilerine ansızın gelecektir.

Senden
azabı
çarçabuk
istiyorlar.
Doğrusu
cehennem kafirleri kuşatıp durmaktadır.
O günde
hem tepelerinden, hem
de ayaklarının altından
azab
kendilerini kaplayacaktır.
Ve: Yaptıklarınızın karşılığını tadın, diyecektir.
Ey iman
etmiş
olan kullarım;
şüphesiz
ki Benim
yerim geniştir. O
halde
yalnız
Bana
ibadet
edin.
Her nefis
ölümü tadacaktır.
Sonunda
Bize döndürüleceksiniz.
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İbn Kesir

ceksiniz.
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آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinananları
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
=لَنُبَ ِوئَنَّ ُه ْمyerleştiririz
 ْال َجنَّ ِة,, َ= ِمنcennette
ُ =yüksek odalara =تَ ْج ِريakan
غ َرفًا
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينebedi kalırlar =فِي َهاorada
=نِ ْع َمne güzeldir =أ َ ْج ُرücreti
َاملِين
ِ = ْال َعçalışanların

İman edip
iyi ameller
işleyenleri,
altlarından
çeşitli ırmaklar akan
ve içlerinde
sürekli kalacakları
yüksek
köşklere
yerleştiririz.
İyi işler yapanların
alacakları
ödül ne güzeldir!

İman edip
doğru ve yararlı işler yapanları,
mesken olarak, altlarından ırmaklar
akan cennetteki köşklere
koyacağız;
ne güzel,
emek sarfedenlere verilen ödül!

İman edip
de salih
amel işleyenleri altından
ırmaklar
akan,
içinde
temelli
kalacakları cennetteki
köşklere
yerleştiririz. Çalışanların
mükafatları ne
güzeldir.

َ=الَّذِينonlar ki صبَ ُروا
َ =sabrettiler
 َر ِب ِه ْم..علَ ٰى
َ = َوve Rablerine
َ= َيتَ َو َّكلُونdayanmaktadırlar

Onlar ki, sıkıntılar karşısında sabrederler ve
sadece
Rabb´lerine
güvenirler.
Nice hayvanlar var
ki, rızıklarını
sağlamaya
güçleri yetmez. Onların ve sizin
rızkınızı Allah sağlar.
O her şeyi
işitir, her
şeyi bilir.

Sıkıntılara
karşı sabırlı
olanlara ve
yalnız Rablerine güvenenlere!

Onlar ki;
sabrederler ve
Rabblarına tevekkül ederler.
Nice canlı
vardır ki;
rızkını
kendi taşımaz.
Sizin de,
onların da
rızkını Allah verir.
Ve O;
Semi´dir,
Alim´dir.
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= َو َكأَيِ ْنnice var ki دَابَّة,,= ِم ْنcanlı
ت َ ْح ِم ُل,,= َلtaşıyamaz = ِر ْزقَ َهاrızkını
َّ =Allah =يَ ْر ُزقُ َهاonları da besler
ُاّٰلل
= َوإِيَّا ُك ْمsizi de = َو ُه َوve O
س ِمي ُع
َّ =الişitendir = ْال َع ِلي ُمbilendir
,,
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= َولَئِ ْنandolsun eğer
سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ =onlara desen = َم ْنkim
َ= َخلَقyarattı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
س َّخ َر
َ = َوve (kim) boyun eğdirdi?
َّ =الgüneşi = َو ْالقَ َم َرve ayı
س
َ ش ْم
=لَيَقُولُ َّنderler ُاّٰلل
َّ =Allah
=فَأَنَّ ٰىnasıl?
َ=يُؤْ فَ ُكونdöndürülüyorsunuz
..
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Eğer müşriklere
«Gökleri ve
yeri yaratan, güneşi
ve ayı insanların yararına sunan kimdir?» diye
sorarsan
kesinlikle
«Allah´tır»
derler. Öyleyse nasıl
gerçekten
saptırtıyorlar?

Nice canlı
var ki hiçbir
geçim endişesi taşımaz,
(ama) sizinki(ni sağladığı) gibi onların rızkını da
Allah sağlar;
çünkü yalnız
O'dur her şeyi bilen, her
şeyi duyan.
(Çoğu insana) olduğu
gibi, şayet
onlara da
Gökleri ve
yeri yaratan,
güneşi ve ayı
(kendi koyduğu yasalara) tabi kılan
kimdir? diye
soracak olursan, hiç tereddütsüz Allah'tır! derler.
O halde zihinleri nasıl
da tersyüz
oluyor!

dile- Allah, kullaُ س
َّ =Allah ط
ُ =يَ ْبaçar َالر ْزق
ُاّٰلل
ِ =rızkı Allah,
diği kulunun rından dilerızkını bol diğine bol rıيَشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğine
verir, diledi- zık bağışlar,
ği kulunun dilediğine ise
 ِع َبا ِد ِه,,= ِم ْنkullarından
rızkını da ölçülü ve ida= َويَ ْقد ُِرve kısar ُ =لَهona
kısar. Hiç reli: zira
kuşkusuz unutmayın,
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah
Allah her
Allah her şeşeyi bilir.
yi hakkıyla
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلher şeyi ع ِليم
َ =bilendir
bilir.
,,

,,

,,
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= َولَئِ ْنve eğer سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ =onlara sorsan
= َم ْنkim =ن ََّز َلindirdi
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءsuyu
ِ س َم
=فَأ َ ْحيَاve diriltti =بِ ِهonunla
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra
= َم ْو ِت َهاöldükten =لَ َيقُولُ َّنderler
َّ =Allah =قُ ِلde ki
ُاّٰلل
ِ َّ ِ =Allah’adır
ُ = ْال َح ْمدhamd (övgü) ّٰلل
= َب ْلdoğrusu =أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َيَ ْع ِقلُون..= َلdüşünmezler
..

..

..

..

..

..
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= َو َماve değildir = ٰ َه ِذ ِهbu
ُ = ْال َح َياةhayatı =الدُّ ْن َياdünya
= ِإ َّلbaşka bir şey =لَ ْهوeğlenceden
= َولَ ِعبve oyundan = َوإِ َّنve elbette
َّار
َ =الدyurdu َ = ْاْل ِخ َرةahiret
ُ = ْال َح َي َوasıl hayat
ي
َ =لَ ِهişte odur ان
=لَ ْوkeşke َيَ ْعلَ ُمون,,= َكانُواbilselerdi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Eğer müşriklere
«Gökten yere su indirerek onun
aracılığı ile
ölmüş toprağı canlandıran
kimdir?» diye sorarsan
kesinlikle
«Allah´dır»
derler. De
ki, «Hamd
olsun Allah´a». Aslında onların çoğu
düşünme
yeteneğinden yoksun
kimselerdir.
Bu dünya
hayatı
oyundan ve
eğlenceden
başka bir
şey değildir.
Asıl hayat
ahiret yurdundaki hayattır. Kâfirler keşki
bunun bilincine varsalardı.

Onlar gemi=فَإِذَاzaman = َر ِكبُواbindikleri
ye bindikleri
sırf
ْ
ْ
الفُل ِك..=فِيgemiye ع ُوا
َ َ=دyalvarırlar zaman
Allah´a yöاّٰلل
ِ = ُم ْخ ِلhalis kılarak nelik bir
َ َّ =Allah’a َصين
inançla
ُ=لَهyalnız O’na َ=الدِينdini =فَلَ َّماfakat O´na yalvarırlar. Fakat
=نَ َّجا ُه ْمonları salimen çıkarınca
Allah onları
denizin teh ْال َب ِر..= ِإلَىkaraya = ِإذَاhemen
likelerinden
..

..

..

..

..

Ve hep olduğu gibi, şayet
onlara da:
Gökten yağmuru boşaltıp ölü toprağa tekrar hayat veren
kimdir? diye
sorarsan, hiç
tereddüt etmeden, Allah'tır! derler.
De ki: (O
halde) Hamd
(yalnız) Allah'a mahsustur! Fakat
onların çoğu
akıllarını kullanmazlar:
Çünkü (akıllarını kullansalardı bilirlerdi ki) bu
dünya hayatı
geçici bir
zevk ve eğlenceden
başka bir şey
değildir; oysa
sonraki hayat, tek (gerçek) hayattır:
keşke bunu
bilselerdi!
Bir gemiye
bindikleri
zaman (ve
kendilerini
tehlikede
gördükleri sırada) (işte o
anda) içten
bir inançla
yalnız Allah'a
yalvarıp ya-

Andolsun
ki; onlara:
Gökleri
ve yeri
yaratan,
güneşi ve
ayı müsahhar kılan kimdir? diye
sorsan,
elbette;
Allah´tır,
diyecekler. O
halde neye, çevrilip döndürülüyorlar?
Andolsun
ki; onlara:
Gökten
su indirip
onunla
ölümünden sonra
yeri dirilten kimdir? diye
sorarsan,
elbette;
Allah´tır
diyecekler. De ki:
Hamd Allah´adır.
Ama onların çoğu
akletmezler.
Andolsun
ki; onlara:
Gökten
su indirip
onunla
ölümünden sonra
yeri dirilten kimdir? diye
sorarsan,
elbette;
Allah´tır
diyecekler. De ki:
Hamd Allah´adır.
Ama onların çoğu
akletmezler.
Bu dünya
hayatı;
yalnızca
bir oyun
ve oyalanmadır.
Asıl hayat, ahiret
yurdundaki hayattır.
Keşki bilseler.
Gemiye
bindiklerinde; dini
yalnız Allah´a tahsis ederek O´na
yalvarırlar. Ama
onları karaya çıka-
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= ُه ْمonlar َ=يُ ْش ِر ُكونortak koşarlar

kurtararak
karaya çıkarınca hemen eski
puta tapan
inançlarına
dönerler.

= ِليَ ْكفُ ُرواki nankörlük etsinler
آت َ ْينَا ُه ْم,,= ِب َماkendilerine verdiğimize
= َو ِل َيتَ َمتَّعُواve zevk içinde yaşasınlar
ف
َ َ=فama yakında
َ س ْو
َ=يَ ْعلَ ُمونbileceklerdir

Böylece
kendilerine
verdiğimiz
nimetlere
nankörlük
etsinler ve
dünyada
zevkleri ile
oyalansınlar
bakalım!
Nasıl olsa
ilerde gerçeği öğreneceklerdir.!

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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يَ َر ْوا..=أ َ َولَ ْمgörmediler mi? =أَنَّاbiz
(= َج َع ْلنَاMekke’yi) kıldık
= َح َر ًماdokunulmaz = ِآمنًاgüvenli
َّ = َويُتَخkaçırılırken
ف
ُ َط
اس
ُ َّ=النinsanlar
 َح ْو ِل ِه ْم..= ِم ْنçevrelerinden
اط ِل
ِ =أَفَ ِب ْال َبhala batıla mı?
َ=يُؤْ ِمنُونinanıyorlar
ِ َّ =Allah’ın
= َو ِبنِ ْع َم ِةve nimetine اّٰلل
َ= َي ْكفُ ُرونnankörlük ediyorlar
..

Çevrelerindeki beldelerde oturan
insanlar kaçırılırken,
can güvenliğinden
yoksun bir
hayat yaşarken onların kentini
dokunulmaz
ve güvenli
bir belde
yaptığımızı
görmüyorlar
mı? Buna
rağmen
hâlâ asılsız
ilahlara inanıp Allah´ın
nimetlerini
inkâr mı
ediyorlar?
Allah hak=ve kimdir?
=daha zalim
kında yalan
uydurarak
=atandan
=iftira
O´na iftira
edenden ya
=üzerine
=Allah’ın
da gerçeği
=yalanı
=veya
yalanlayandan daha
=yalanlayandan
=gerçeği zalim kim
olabilir?
,,
=kendisine gelen
Kâfirlerin
yeri cehen=değil midir?
nem değil
mi?
,,
=cehennemde
..

..

..

..

..

..
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ْ َأ
َو َم ْن
ظلَ ُم
ِم َّم ِن
ا ْفت َ َر ٰى
ِ َّ
علَى
اّٰلل
َ
َك ِذبًا
أ َ ْو
ب
ق
َ ََّكذ
ِ بِ ْال َح
ُ لَ َّما َجا َءه
ْس
َ أَلَي
فِي َج َهنَّ َم
= َمثْ ًوىdurağı َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlerin
,,

,,

,,

,,

,,
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karırlar; sağ
salim karaya
çıkar çıkmaz
da bazı hayali güçleri
(tekrar) O'na
ortak
koş(maya
başl)arlar:
böylece kendilerine bahşettiğimiz her
türlü (nimete)
karşı nankörlük yapar ve
dünyadaki
hayatlarından (ahmakça) zevk almaya devam
ederler; fakat, günü gelince (gerçeği) öğrenecekler.
Görmezler
mi ki çevrelerindeki insanlar (korku ve
ümitsizlik
içinde) paniğe kapılmışken (Bize
inananlar
için) güvenli
bir sığınak
oluşturmuşuz? Yoksa
hala geçersiz
ve anlamsız
şeylere
inan(maya
devam ed)ip
Allah'ın nimetini inkar
mı edecekler?

rarak kurtarınca,
hemen
Allah´a
şirk koşarlar.

Kendi uydurduğu yalanları Allah'a
isnad edenden yahut
o'na (vahiyle)
gelen hakikati yalanlayandan daha
zalim kim
olabilir? (Bu
şekilde) hakikati inkar
edenler için
cehennem
(en uygun)
yer değil mi?

Allah´a
karşı yalan düzenden
veya hak
kendisine
gelmişken onu
yalanlayandan
daha zalim kim
vardır?
Kafirlere
cehennemde
barınacak
yer mi
yok?
Bizim uğrumuzda
mücahede edenleri elbette yollarımıza
eriştiririz.
Şüphesiz
ki Allah,
ihsan
edenlerle
beraberdir.
Elif, Lam,
Mim.

Ama davamız uğrunda
üstün gayret
gösterenleri,
Bize varan
yollara mutlaka yöneltiriz: Allah,
kuşkusuz,
iyilik yapanlarla beraberdir.

=المElif lam mim

Elif, lâm,
mim.

Elif-LamMim.

ُ =yenildi الرو ُم
ت
ِ غ ِل َب
ُّ =Rum(lar)

Rumlar ye- Bizanslılar Rumlar
nildi.
yenilgiye uğ- yenildiler.
radı,

..

..

..

..
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,,

,,
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En yakın bir yakın bir
Yakın bir
أ َ ْدنَى,,=فِيen yakın
yerde. On- yerde; ama yerde.
bu yenil- bu yenilgiye Ama onض
ِ = ْاْل َ ْرbir yerde = َو ُه ْمve onlar lar
gilerinden rağmen (ye- lar, bu
َ =yenilgilerinden sonra yene- niden) üstün- yenilgile َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra غلَ ِب ِه ْم
ceklerdir. lük sağlaya- rinden
caklar
sonra gaَسيَ ْغ ِلبُون
َ =yeneceklerdir
,,

,,

,,

yıl
= ِفيiçinde ِ= ِبضْعbirkaç َ= ِسنِينyıl Birkaç
içinde,
eninde soِ= ِ َّّٰللAllah’ındır = ْاْل َ ْم ُرemir
nunda emir
Allah´ındır.
قَ ْب ُل..= ِم ْنbundan önce
O gün
ُ َب ْعد..= َو ِم ْنve sonra = َو َي ْو َمئِذve o gün mü´minler
sevinir.
=يَ ْف َر ُحsevinir(ler)
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler

birkaç yıl
içinde: (çünkü) karar
yetkisi, eninde sonunda
Allah'a aittir.
İşte o gün
inananlar sevineceklerdir

ص ِر
َّ =Allah’ın
ْ َ=بِنyardımıyla ِاّٰلل
ص ُر
ُ =يَ ْنyardım eder
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine = َو ُه َوve O
ُ = ْالعَ ِزgaliptir الر ِحي ُم
يز
َّ =esirgeyendir

Allah dilediğine yardım
eder. O
güçlüdür
(galibdir)
esirgeyendir.

Allah'ın yardımına:
(çünkü) O,
dilediğine
yardım eder.
O kudret ve
merhamet
Sahibidir.

ِ َّ =Allah’ın
َ= َو ْعدvaadidir اّٰلل
ف
َّ =Allah
ُ ي ُْخ ِل..= َلcaymaz ُاّٰلل
ُ= َو ْعدَهvaadinden = َو ٰلَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َرçoğu اس
ِ َّ=النinsanların
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmezler

Bu, Allah´ın
vaadidir. Allah verdiği
sözden
caymaz: fakat insanların çoğu
bunu bilmezler.

Allah'ın vaadi(dir bu). Allah vaadinden asla
dönmez.
Ama insanların çoğu (bunu) bilmezler:

..

..

..

..

,,

,,

,,
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Çevrelerinde insanların
zorla kapılıp götürülmesine
rağmen
orayı
emin bir
harem
yaptığımızı onlar
görmediler mi?
Yoksa
batıla
inanıp da
Allah´ın
nimetine
küfür mü
ediyorlar?

Uğrumuzda
cihad edenleri, kesinlikle bize
ulaştıran
yollara erdiririz. Hiç
kuşkusuz
Allah iyi işler yapanlarla beraberdir.

..

..

30.
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Kendilerine verdiğimize
küfretsinler, eğlensinler
bakalım.
Yakında
bileceklerdir.

 َجا َهد ُوا.. َ= َوالَّذِينcihad edenleri
= ِفينَاbiz(im uğrumuz)da
=لَنَ ْه ِد َينَّ ُه ْمbiz elbette iletiriz
سبُلَنَا
ُ =yollarımıza
= َو ِإ َّنve muhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
=لَ َم َعberaberdir
َ= ْال ُم ْح ِسنِينiyilik edenlerle
..

..

30.
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İbn Kesir

..

..

lib geleceklerdir.
Birkaç yıl
içinde.
Eninde
sonunda
emir Allah´ındır.
O gün
mü´minler
de sevinecekler.
Allah´ın
yardımı
ile. O dilediğine
yardım
eder ve
O;
Aziz´dir,
Rahim´dir.
Allah´ın
vaadi. Allah vaadinden
asla
caymaz,
ama insanların
çoğu bilmezler.
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َ =dış yüzünü
َ=يَ ْعلَ ُمونbilirler ظا ِه ًرا
ِ ْال َح َياة,, َ= ِمنhayatının
=الدُّ ْنيَ َاو ُه ْم َو ُه ْمdünya
ِ ْاْل ِخ َرة,,ع ِن
َ =ahiretten = ُه ْمonlar
َ=غَافِلُونgafildirler

Onlar dünya
hayatının
görülen
kısmını bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.

يَتَفَ َّك ُروا..=أ َ َولَ ْمhiç düşünmediler mi?
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..=فِيkendi içlerinde
َ َخلَق..= َماyaratmamıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerde
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yerde
= َو َماve bulunan her şeyi
=بَ ْينَ ُه َماbu ikisi arasında =إِ َّلdışında
ق
ِ =بِ ْال َحhak olması = َوأ َ َجلve bir süre
س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş = َو ِإ َّنve şüphesiz
يرا
ً = َك ِثçoğu اس
ِ َّالن.. َ= ِمنinsanlardan
اء
ِ َ=بِ ِلقkavuşmayı = َر ِب ِه ْمRablerine
َ=لَ َكافِ ُرونinkâr etmektedirler

Kendi kendilerine hiç
düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde
ve bu ikisi
arasında
bulunan her
şeyi ancak
hak ile, belirlenmiş bir
süre ile yaratmıştır.
İnsanların
çoğu,
Rabb´lerine
kavuşmayı
inkâr ederler.

,,

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Onlar bu
dünya hayatının yalnız
görünen yüzünü tanırlar,
ebedi ve nihai olandan
ise tamamen
habersizdirler.
Onlar kendi
içlerinde bir
muhasebe
yapmayı hiç
bilmezler mi?
Allah, gökleri
ve yeri ve
ikisi arasında
bulunan her
şeyi (deruni)
bir anlamdan
ve (kendi belirlediği) bir
zaman sınırından yoksun yaratmış
olamaz: fakat, çoğu
kimse, sonunda Rablerine kavuşacaklarını
hala inatla
reddeder!

Yeryüzünde Onlar, hiç
يروا
ُ يَ ِس,,=أ َ َولَ ْمgezmediler mi?
gezip, ken- yeryüzünü
dilerinden dolaşıp kenَ
ْ
ض
ِ اْل ْر,,=فِيyeryüzünde
önceki in- dilerinden
ُ =فَ َي ْنbaksınlar ْف
sanların
önce yaşaَ
ظ ُروا
ي
ك
=nasıl
َ
sonlarının mış olan
nasıl oldu- (hakikati inَ= َكانolduğuna ُعاقِبَة
َ =sonunun
ğuna bak- kar edenقَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينkendilerinden öncekil mazlar mı? ler)in sonlaOnlar kendi- rının ne olَ =idiler َّ شد
erin كانُوا
َ َ =أdaha güçlü lerinden duğunu gördaha güçlü mediler mi?
= ِم ْن ُه ْمkendilerinden
idiler. Yer- Onlar ki daha
ka- kudretliydiler,
َ
َ
ً =قُ َّوةkuvvet bakımından اروا
ُ = َوأثalt- yüzünü
zıp altüst yeryüzünde
etmişler ve daha derin
üst etmişler ض
َ = ْاْل َ ْرtoprağı
onu, bunla- izler bırakrın imar et- mışlardı ve
ع َم ُروهَا
و
=ve
onu
imar
etmişlerdi
َ َ
tiklerinden dünyayı da=أ َ ْكث َ َرdaha çok
daha çok ha iyi imar
imar etmiş- etmişlerdi;
ع َم ُروهَا
َ ,,= ِم َّماbunların imar ettiklerinde lerdir. Onla- onlara (da)
ra da elçile- peygambern ه ْم
ُ ْ= َو َجا َءتonlara getirmişti
ri, delillerle leri hakikatin
bütün kanıtسلُ ُه ْم
ِ = ِب ْال َب ِينَاdeliller gelmişti.
ُ = ُرelçileri ت
Böylece Al- larıyla gellah onlara mişti; ama
َ َكان,,=فَ َماdeğildi ُاّٰلل
َّ =Allah
zulmetmi- (hakikati
ْ َ= ِليonlara zulmedecek
yor, onlar reddettikleri
ظ ِل َم ُه ْم
kendilerine ve sonuçta
= َو ٰلَ ِك ْنfakat = َكانُواonlar
zulmediyor- yok olup gitlardı.
tiklerinde) Alس ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi kendilerine
lah onlara
haksızlık
ْ َ=يzulmediyorlardı
َظ ِل ُمون
yapmış de,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ğildi, ama
onlar kendi
kendilerine
haksızlık
yapmışlardı.

30.
10

=ث ُ َّمsonra َ= َكانoldu َعاقِبَة
َ =sonu
سا ُءوا
َ َ أ.. َ=الَّذِينkötülük edenlerin
سوأ َ ٰى
ُّ =الçok kötü =أ َ ْنçünkü
= َكذَّبُواyalanladılar ت
ِ =بِآيَاayetlerini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın  ِب َها..= َو َكانُواve onlarla
َ= َي ْست َ ْه ِزئُونalay ediyorlardı
..

..

..

..

Sonra kötülük edenlerin sonu çok
kötü oldu.
Çünkü Allah´ın ayetlerini yalanladılar. Ve
onlarla alay
ediyorlardı.

..

30.
11

Allah önce
َّ =Allah ُ = َي ْبدَأbaşlar
ُاّٰلل
yaratır,
ölümünden
َْ= ْالخَلقyaratmağa =ث ُ َّمsonra
sonra tekrar
diriltir. Soُ=يُ ِعيدُهonu devam ettirir =ث ُ َّمsonra
nunda O´na
= ِإلَ ْي ِهO’na َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürülürsünüz döneceksi,,

,,

,,

niz.
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= َو َي ْو َمgün =تَقُو ُمbaşladığı
ُ عة
َّ =الsaat س
ُ =يُ ْب ِلsusarlar
َ سا
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlular

Kıyamet
kopacağı
gün suçlular
ümitsizlik
içinde susarlar.

يَ ُك ْن,,= َولَ ْمolmaz =لَ ُه ْمkendilerine
ُ ,,= ِم ْنortaklarından
ش َر َكائِ ِه ْم
ُ =hiçbir şefaatçi
شفَ َعا ُء
= َو َكانُواo zaman
ُ = ِبortaklarını
ش َر َكا ِئ ِه ْم
َ= َكافِ ِرينinkâr ederler

Allah´a ortak koştuklarından
kendilerine
hiçbir şefaatçı çıkmaz.
O zaman
ortaklarını
inkâr ederler.

= َو َي ْو َمgün =تَقُو ُمbaşladığı
ُ عة
َّ =الsaat = َي ْو َم ِئذo gün
َ سا
َ=يَتَفَ َّرقُونayrılırlar

Kıyamet
kopacağı
gün, işte o
gün
mü´minlerle
kâfirler birbirinden ayrılırlar.

..

,,

,,

,,

,,
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Ve bir kez
daha (söyleyelim:) Allah'ın mesajlarını yalanlayarak ve
onları alaya
alıp eğlenerek kötülük
işleyenlerin
sonu hüsran
olacaktır.
(İnsanı) yoktan var eden
Allah sonra
ona yeniden
can verecektir ve sonunda hepiniz
yine O'na
döndürüleceksiniz.
Ve Son Saat
gelip çattığında günaha saplanmış
olanlar hayal
kırıklığına
uğrayacaklardır:
çünkü Allah'a
ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler,
çünkü (o
zaman) bizzat kendileri
eski müşrikçe kuruntularını terk edeceklerdir.
Ve Son Saat
gelip çattığında o Gün
(herkesin) ne
olduğu ortaya çıkacaktır:

İbn Kesir

Onlar
dünya
hayatının
yalnız dış
yüzünü
bilirler. Ve
onlar ahiretten ise
gafillerdir.
Kendi nefisleri
hakkında
düşünmezler
mi? Ki Allah gökleri, yeri ve
ikisinin
arasında
bulunanları ancak
hak ile ve
belirli bir
süre için
yaratmıştır. Doğrusu insanların
çoğu
Rabblarına kavuşmayı
inkar
ederler.
Onlar;
yeryüzünde dolaşıp
gezmezler mi ki,
kendilerinden
öncekilerin akıbetlerinin
nasıl olduğunu
görsünler.
Onlat,
kendilerinden
daha
kuvvetliydiler.
Toprağı
altüst etmişler ve
onu kendilerinden
daha çok
imar etmişlerdi.
Peygamberleri
onlara nice açık
deliller
getirmişti.
Demek
Allah onlara zulmetmiyordu.
Ama onlar kendilerine
zulmediyorlardı.
Nihayet
Allah´ın
ayetlerini
tekzib
edip onları alaya
alarak kötülük
edenlerin
akıbeti
çok kötü
oldu.
Allah; ilkin yaratır, sonra
onu iade
eder. En
sonunda
hepiniz
O´na
döndürüleceksiniz.
Kıyametin
kopacağı
gün, suçlular susacaklardır.
Ortaklarından da
kendilerine hiçbir
şefaatçı
olmayacaktır.
Onlar ortaklarını
da inkar
edeceklerdir.
Kıyametin
kopacağı
gün; işte
o gün ayılırlar.

Kelime Meali
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آ َمنُوا,, َالَّذِين,,=فَأ َ َّماinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =فَ ُه ْمonlar
=فِيiçinde ضة
َ = َر ْوbir bahçe
َ=ي ُْح َب ُرونneşelendirilirler

İnanıp iyi işler yapanlar, cennette bir bahçe
içinde neşelendirilirler.

iman edip
doğru ve yararlı işler yapanlar bir
mutluluk,
esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır;

İman edip
salih
amellerde
bulunanlar; bir
bahçededirler,
ağırlanırlar.

= َوأ َ َّماfakat
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
= َو َكذَّبُواve yalanlayanlar
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi
اء
ِ َ= َو ِلقve buluşmasını ِ= ْاْل ِخ َرةahiret
=فَأُو ٰلَ ِئ َكonlar da = ِفيiçine
ب
ِ = ْالعَذَاazabın
َض ُرون
َ = ُم ْحgetirilirler

İnkâr edip
ayetlerimizi
ve ahiret
buluşmasını
yalanlayanlara gelince;
işte onlar
azapla yüz
yüze bırakılırlar.

Hakikati reddedip mesajlarımızı inkar
edenlere -ve
(böylece)
öteki dünyanın varlığını
yalanlayanlara- gelince,
onlar azabın
içine atılıvereceklerdir.

Küfredip
de ayetlerimizi ve
ahirete
kavuşmayı yalanlayanlara gelince; işte
onlar,
azab için
hazır bulundurulurlar.

َس ْب َحان
ُ َ=فöyle ise tesbih
ِاّٰلل
َّ =Allah’ındır َ= ِحينzaman
َسون
ُ =ت ُ ْمakşama girdiğiniz
َ= َو ِحينve zaman
َص ِب ُحون
ْ ُ =تsabaha erdiğiniz

Öyle ise akşama girdiğiniz zaman
ve sabaha
erdiğiniz
zaman Allah´ı tesbih
edin.

Öyleyse akşam vaktine
girdiğinizde
ve sabah
kalktığınızda
Allah'ın sınırsız şanını
yüceltin;

Akşama
girerken
ve sabaha ererken hepiniz Allah´ı
tesbih
edin.

ُ= َولَهO’na mahsustur ُ = ْال َح ْمدhamd
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
ع ِشيًّا
َ = َوve günün sonunda
َ= َو ِحينve zaman
ْ ُ =تöğleye erdiğiniz
َظ ِه ُرون

Göklerde ve
yerde, günün sonunda, öğleye
erdiğiniz
zaman da
hamd
O´nundur.

Göklerde ve
yerde her
türlü övgünün O'na
mahsus olduğunu (görerek) öğle
vaktinde de
sonrasında
da (O'nu yüceltin).

Ve hamd,
O´nadır.
Göklerde
de, yerde
de, günün
sonunda
da, öğleye erdiğiniz vakitte
de.

=ي ُْخ ِر ُجçıkarır ي
َّ = ْال َحdiri
ت
ِ  ْال َم ِي,, َ= ِمنölüden
= َوي ُْخ ِر ُجve çıkarır ت
َ ِ= ْال َميölü
ِ  ْال َحي,, َ= ِمنdiriden = َوي ُْح ِييve diriltir
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ= َب ْعدsonra
= َم ْو ِت َهاölümünden
= َو َك ٰذَ ِل َكişte siz de öyle
َ=ت ُ ْخ َر ُجونçıkarılacaksınız

O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. Yeryüzünü
ölümden
sonra o
canlandırır.

O, ölüden diriyi meydana
getiren(dir),
diriden de
ölüyü; ve
toprağı öldükten sonra
yeniden canlandıran
O'dur, işte
siz de (ölümden hayata)
böylece döndürüleceksiniz.

Ölüden
diriyi, diriden ölüyü çıkarır.
Yeryüzünü ölümünden
sonra
canlandırır. İşte
böyle çıkarılacaksınız.

آيَاتِ ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri
 َخلَقَ ُك ْم..=أ َ ْنsizi yaratmasıdır
ت ُ َراب..= ِم ْنtopraktan =ث ُ َّمsonra
=إِذَاbir de bakarsın ki =أ َ ْنت ُ ْمsiz
=بَشَرinsan(lar)
َ=ت َ ْنت َ ِش ُرونyayılıyorsunuz

Sizi topraktan yaratması O´nun
delillerindendir. Sonra birer insan olup
yeryüzüne
yayılırsınız.

آ َياتِ ِه,,= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de
َ َخلَق,,=أ َ ْنyaratmasıdır =لَ ُك ْمsizin için
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم,,= ِم ْنnefislerinizden
=أ َ ْز َوا ًجاeşler
= ِلت َ ْس ُكنُواsakinleşeceğiniz
=إِلَ ْي َهاonunla = َو َجعَ َلve koymasıdır
=بَ ْينَ ُك ْمaranıza ً = َم َودَّةsevgi
ً= َو َر ْح َمةve acıma = ِإ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْليَاتibretler
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَت َ َف َّك ُرونdüşünen

İçinizden
kendileri ile
huzura kavuşacağınız
eşler yaratıp aranızda
sevgi ve
esirgeme
var etmesi
de O’nun
ayetlerindendir.
Şüphesiz ki
bunlarda
düşünen
kavim için
ayetler vardır.

Sizi balçıktan
yaratması,
O'nun mucizevi işaretlerinden biridir
ve (yaratıldıktan) sonra, baktınız
ki, birbirinizden farklı insanlar olup
çıkmışsınız!
O'nun işaretlerinden biri
de, sizi cezbeden kendi
cinsinizden
eşler yaratması ve aranıza sevgiyi
ve şefkati
yerleştirmesidir: bunda,
kuşkusuz,
düşünen insanlar için
dersler vardır!

آيَاتِ ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de
=خ َْل ُقyaratılmasıdır
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
ْ = َوdeğişik olmasıdır
ف
ُ اخ ِت ََل
=أ َ ْل ِسنَتِ ُك ْمdillerinizin
= َوأ َ ْل َوانِ ُك ْمve renklerinizin
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
= َْل َياتibretler َ= ِل ْل َعا ِل ِمينbilenler için

O´nun delillerinden biri
de, göklerin
ve yerin yaratılması,
dillerinizin
ve renklerinizin ayrı
ayrı olmasıdır. Şüphesiz bunda,
bilenler için
ibretler vardır.

آيَاتِ ِه,,= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de
= َمنَا ُم ُك ْمuyumanızdır
= ِباللَّ ْي ِلgeceleyin
ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüzün
= َوا ْب ِتغَاؤُ ُك ْمve aramanızdır
ض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنO’nun lütfundan
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,= ِفيbunda vardır
= َْليَاتibretler = ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَ ْس َمعُونişiten

O´nun delillerinden biri
de, geceleyin uyumanız, gündüz
de O´nun
lütfundan
rızık aramanızdır.
Şüphesiz,
bunda işiten
bir toplum
için ibretler
vardır.

Sizi topraktan yaratmış
olması da
O´nun
ayetlerindendir.
Sonra siz,
yayılmakta olan bir
beşer oldunuz.
Kendileriyle huzura kavuşmanız
için size
kendi nefislerinizden eşler
yaratıp
aranızda
sevgi ve
merhamet var
etmesi de
O´nun
ayetlerindendir.
Şüphesiz
ki bunlarda düşünen bir
kavim için
ayetler
vardır.
Gökleri
ve yeri
yaratması, dillerinizin ve
renklerinizin birbirine
uymaması da
O´nun
ayetlerindendir.
Şüphesiz
ki bunda,
bilenler
için ayetler vardır.
Geceleyin
uyumanız, gündüz de
lutfundan
rızık aramanız
O´nun
ayetlerindendir.
Şüphesiz
ki, bunlarda kulak veren
bir kavim
için ayetler vardır.
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Göklerin ve
yerin yaratılması, renklerinizin ve
dillerinizin
farklılaştırılması (da)
O'nun alametlerindendir: bunda,
kuşkusuz,
(fıtri) bilgiye
(anlama ve
kavrama yeteneğine)
sahip insanlar için dersler vardır!
Hem gece
hem de gündüz uyuyabilmeniz ve
O'nun nimetlerinin ardından koşma
(arzu ve yeteneğine sahip olma)nız
da O'nun işaretlerinden
biridir, bunda, kuşkusuz, dinley(ip
anlamak istey)en kimseler için
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mesajlar
vardır!
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delil- Gözünüzün Size korآ َياتِ ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de O´nun
lerinden biri önünde size ku ve
de, size
korku ve ümit ümit ver=ي ُِري ُك ُمsize göstermesidir
korku ve
veren şim- mek için
ْ
ً
ümit
veren
şekler çak- şimşeği
َ=البَ ْرقşimşeği =خ َْوفاkorku
şimşeği
tırması ve
gösterَ = َوve umut = َويُن َِز ُلve indirmesi göstermesi, gökten yağ- mesi,
ط َمعًا
gökten su mur yağdırıp gökten su
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
indirip
bununla ölü indirip
ölümden
can ölümden
=فَي ُْح ِييve diriltmesidir =بِ ِهonunla sonra yeri toprağa
vermesi (de) sonra yeri
diriltmesidir. O'nun muci- onunla diض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ=بَ ْعدsonra
Şüphesiz zevi işaretle- riltmesi
bunda dü- rinden biridir; de O´nun
= َم ْوتِ َهاölümünden = ِإ َّنşüphesiz
şünen bir akıllarını kul- ayetlerinٰ
َ
َ
ذ ِل َك..=فِيbunda vardır =ْليَاتibretler toplum için lananlar için dendir.
ibretler var- bundan alı- Doğrusu
dır.
nacak ders- bunlarda,
= ِلقَ ْومbir toplum için
ler vardır!
akleden
َ=يَ ْع ِقلُونaklını kullanan
bir kavim
..
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آ َيا ِت ِه,,= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de
وم
َّ =الgöğün
َ ُتَق,,=أ َ ْنdurmasıdır س َما ُء
ض
ُ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= ِبأ َ ْم ِر ِهO’nun buyruğuyla =ث ُ َّمsonra
= ِإذَاzaman عا ُك ْم
َ َ=دsizi çağırdığı
ً =دَع َْوةbir tek davetle
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنyerden
= ِإذَاbir de bakarsınız ki =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ=ت َ ْخ ُر ُجونçıkıyorsunuz
,,
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ُ= َولَهhep O’nundur
= َم ْنbulunan kimseler
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ُكلhepsi
ُ=لَهO’na َ=قَانِتُونitaat etmektedirler
..

..

..

..

O´nun delillerinden biri
de, göğün
ve yerin
O´nun buyruğu ile
ayakta
durmasıdır.
Sonra sizi
kabirlerinizden bir çağırmaya
görsün,
hemen çıkıverirsiniz.

Göklerin ve
yerin Allah'ın
buyruğu altında sapasağlam durmaları da
O'nun mucizevi işaretlerindendir.
(Bunları hatırlayıp düşünün; çünkü) sonunda
O sizi bir tek
seslenişle
yerden kalkmaya çağırdığında, hepiniz (yargılanmak üzere) ortaya çıkacaksınız.
Göklerde ve Göklerde ve
yerde olan- yerde olan
lar
her şey O'na
O´nundur, aittir; hepsi
hepsi O´na O'nun iradeboyun eğ- sine tabidir.
miştir.

için ayetler vardır.
Göğün ve
yerin,
O´nun
emri ile
ayakta
durması
da yine
O´nun
ayetlerindendir.
Sonra sizi
bir çağırmaya
görsün,
yerden
hemen
çıkıverirsiniz.

Göklerde
ve yerde
bulunanlar
O´nundur
. Hepsi
O´na boyun eğer.

..
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= َو ُه َوve O’dur ُ  َي ْبدَأ,,=الَّذِيbaşlayan
َ= ْالخ َْلقyaratmağa =ث ُ َّمsonra
ُ=يُ ِعيدُهonu tekrarlar = َو ُه َوve bu
=أ َ ْه َو ُنdaha kolaydır علَ ْي ِه
َ =O’na
ُ= َولَهve O’nundur = ْال َمث َ ُلdurum
= ْاْل َ ْعلَ ٰىen yüce
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = َو ُه َوve O
ُ = ْالعَ ِزüstündür
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

O’dur önce
yaratan
sonra onu
tekrar eden.
Bu O’nun
için daha
kolaydır.
Göklerde ve
yerde en
üstün sıfatlar
O’nundur.
Ve O
Aziz’dir,
Hakim’dir.

(Bütün hayatı) yoktan var
eden, sonra
onu yeniden
vücuda getiren O'dur: Bu
O'nun için
pek kolaydır;
çünkü O,
göklerde ve
yerde mevcut olan bütün yüceliklerin özü ve
esasıdır ve
yalnız O kudret ve hikmet
sahibidir.

İlkin yaratıp sonra
onu iade
eden
O´dur.
Bu,
O´nun
için pek
kolaydır.
Göklerde
ve yerde
en yüce
misal
O´nundur
. Ve O;
Aziz´dir,
Hakim´dir.

ب
َ =misal verdi =لَ ُك ْمsize
َ ض َر
= َمث َ ًَلbir benzetmeyle
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم..= ِم ْنkendinizden
=ه َْللَ ُك ْملَ ُك ْمsize var mı?
ْ  َملَ َك.. َما..= ِم ْنbulunan(köleler)lerden
ت
=أ َ ْي َمانُ ُك ْمsizin ellerinde
ُ ..= ِم ْنortaklar
ش َر َكا َء
 َرزَ ْقنَا ُك ْم.. َما..=فِيsize verdiğimiz rızıkla
rda =فَأ َ ْنت ُ ْمsizinle ه
ِ =فِيonda
س َواء
َ =eşit olan
=تَخَافُونَ ُه ْمonlardan çekindiğiniz
= َك ِخيفَ ِت ُك ْمçekindiğiniz gibi
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفbirbirinizden = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
ص ُل
ِ َ=نُفbiz açıklıyoruz
ت
ِ = ْاْليَاayetleri = ِلقَ ْومbir toplum için
َ= َي ْع ِقلُونaklını kullanan

Allah size
kendisinden
bir misal
vermektedir: Size
verdiğimiz
rızıklarda,
emrinize verilen kölelerin, hizmetçilerin eşit
suretle hak
sahibi olmalarına razı
olur ve birbirinizden
çekindiğiniz
gibi onlardan da çekindiğiniz
ortaklar var
mı? İşte biz
aklını kullanan bir toplum için delillerimizi
böyle açıklıyoruz.

O, size
kendi nefislerinizden bir
misal
verdi: Size verdiğimiz rızıklarda
sağ ellerinizin
malik olduklarından ortaklarınız
olmasını
ister de
onlarla,
eşit olur
ve birbirinizi saydığınız
gibi bunları da
sayar mısınız? İşte Biz, akleden bir
kavim için
ayetleri
böyle
açıklarız.

= َب ِلhayır =ات َّ َب َعuydular
َ ,, َ=الَّذِينzulmedenler
ظلَ ُموا
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمkeyiflerine
 ِع ْلم,,= ِب َغي ِْرbilgisizce =فَ َم ْنkim?
= َي ْهدِيyola getirebilir
ض َّل
َّ =Allah’ın
َ َ أ,,= َم ْنşaşırttığını ُاّٰلل
= َو َماve yoktur =لَ ُه ْمonların
ََاص ِرين
ِ ن,,= ِم ْنhiçbir yardımcıları

Hayır o
zulmedenler
körü körüne
kendi heveslerine
uymuşlardır. Allah’ın
saptırdığı
kimseyi kim
doğru yola
iletebilir?
Onların
yardımcıları
da yoktur.

O size kendi
hayatınızdan
örnek getirir:
Sağ elinizin
sahip olduğu
kimseleri size verdiğimiz
rızık üzerinde (tam yetki
sahibi) ortaklarınız olarak
görmeye ve
böylece (onlarla) bu
hakkı eşit
olarak paylaşmaya razı
olur musunuz? Ve (daha güçlü
olan) emsallerinizden
korktuğunuz
gibi onlar(a
danışmadan
o hakkı kullanmak)tan
korkar mısınız? İşte akıllarını kullanan insanlara mesajlarımızı böylece açıklarız.
Ne var ki, zulüm işlemeye
şartlanmış
olanlar bir
(hakikat) bilgisine dayanmadan
kendi arzu ve
heveslerinin
peşinde giderler. Allah'ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim
doğru yola
sevk edebilir
ve (bu işde)
kim onlara
yardım edebilir?
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Hayır, o
zulmedenler;
bilgisizce
kendi heveslerine
uymuşlardır. Allah´ın
saptırdığı
kimseyi
kim doğru
yola iletebilir?
Onların
yardımcıları da
yoktur.
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İbn Kesir

Ey MuBöylece sen, Öyleyse
=فَأ َ ِق ْمçevir = َو ْج َه َكyüzünü
hammed! batıl olan her sen, yüYüzünü Al- şeyden uzak- zünü Haِين
ِ = ِللدdine = َح ِنيفًاHanif olarak
lah´ı birleyi- laşarak yü- nif olarak
ْ
ت
َّ =Allah’ın ci olarak zünü kararlı dine, Alَ =فِط َرyaratmasına ِاّٰلل
doğruca di- bir şekilde
lah´ın fıtَ َ=فyaratmıştır
ne çevir: Al- (hak olan)
ratına çe=الَّتِيki ط َر
lah´ın ya- dine çevir ve vir ki O,
اس
َ =ona göre ratma ka- Allah'ın insan insanları
َ َّ=النinsanları علَ ْي َها
nununa uy- bünyesine bunun
ت َ ْبدِي َل..= َلdeğiştirilemez
gun olarak nakşettiği fıt- üzerine
dine dön ki, rata uygun yaratmışِ َّ =Allah’ın
ق
ِ = ِلخ َْلyaratması اّٰلل
insanları
davran: (ki,) tır. Alٰ
ona
göre
Allah'ın ya- lah´ın yaُ =الدdin
=ذَ ِل َكişte odur ِين
yaratmıştır. rattığında bir ratışında
= ْالقَ ِي ُمdoğru = َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َرçoğu Allah´ın ya- bozulma ve değişme
ratması de- çürümeye
yoktur. İşğiştirilemez. meydan ve- te dosاس
ِ َّ=النinsanların
İşte doğru rilmesin: bu, doğru din
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmezler
din budur. sahih (bir)
budur.
..

..

..

..

Fakat insanların çoğu bilmezler.
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َ= ُم ِني ِبينyönelin =إِلَ ْي ِهyalnız O’na
ُ= َواتَّقُوهve O’ndan korkun
= َوأ َ ِقي ُمواve kılın َ ص ََلة
َّ =الnamazı
ت َ ُكونُوا,,= َو َلve olmayın
َ ْال ُم ْش ِركِين,, َ= ِمنortak koşanlardan

Yalnız O´na
yönelin ve
O´ndan
korkun;
namazı kılın
ve Allah´a
ortak koşanlardan
olmayın.

فَ َّرقُوا.. َالَّذِين.. َ= ِمنparçaladılar
=دِي َن ُه ْمdinlerini = َو َكانُواve oldular
= ِشيَعًاbölük bölük = ُك ُّلher
= ِح ْزبgrup
لَدَ ْي ِه ْم..= ِب َماkendi yanındakiyle
َ=فَ ِر ُحونsevinmektedir

Müşrikler
dinlerini
parçaladılar
ve bölük bölük oldular.
Bunlardan
her fırka
kendi yanındakiyle
böbürlenmektedir.

س
َّ  َم,,= َوإِذَاdokunduğunda
اس
ُ =bir zarar
َ َّ=النinsanlara ضر
ع ْوا
َ َ=دyalvarırlar = َربَّ ُه ْمRablerine
َ= ُم ِني ِبينyönelerek = ِإلَ ْي ِهO’na
=ث ُ َّمsonra أَذَاقَ ُه ْم,,=إِذَاonlara tattırınca
ُ= ِم ْنهkendinden ً= َر ْح َمةbir rahmet
= ِإذَاhemen =فَ ِريقbir grup
= ِم ْن ُه ْمonlardan =بِ َربِ ِه ْمRablerine
َ=يُ ْش ِر ُكونortak koşarlar

İnsanlara
bir zarar
dokundu
mu,
Rabb´lerine
yönelerek
O´na yalvarırlar. Sonra
Rabb´leri,
onlara kendinden bir
rahmet tattırınca, hemen onlardan bir
grup,
Rabb´lerine
ortak koşarlar.

= ِليَ ْكفُ ُرواinkâr etmeleri için
آت َ ْينَا ُه ْم..=بِ َماkendilerine verdiğimizi
=فَت َ َمتَّعُواşimdi zevk içinde yaşayın
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz

Böyle yaparlar ki
kendilerine
verdiğimiz
nimete karşı
nankörlük
etsinler.
Haydi! Biraz
eğlenin bakalım, yakında sonunuzun ne
olduğunu
bileceksiniz.
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=أ َ ْمyoksa =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik de
َ س ْل
علَ ْي ِه ْم
ُ =bir delil
َ =onlara طانًا
=فَ ُه َوo =يَت َ َكلَّ ُمsöylüyor
 َكانُوا,,= ِب َماolmalarını = ِب ِهonunla
َ=يُ ْش ِر ُكونortak koşmalarını
,,

,,
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din(in gayesi)dir; ama
çoğu insanlar
onu bilmezler.
(O halde batıl olan her
şeyden yüz
çevirerek
yalnızca)
O'na yönel;
ve O'na karşı
sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde
ifa et ve
O'ndan başkasına ilahlık
yakıştıranlar
arasına girme;
(yahut)
inançlarının
bütünlüğünü
bozarak parçalara bölünen ve her
grubun yalnız kendi sahip olduğu
(ilkelerle)
övündüğü
kimselerden
olma!
Şimdi (vaki
olduğu üzere) insanlar
sıkıntıya uğradıklarında
Rablerine
dönerek
(yardım için)
O'na yalvarıp
yakarırlar;
fakat rahmetine nail
olunca da bir
kısmı, başka
güçleri Rablerinin ilahlığına ortak
koş(maya
başl)arlar,

(sanki) kendilerine bahşettiğimiz
(nimetler)e
karşı nankörlüklerini göstermek istiyorlar. Madem böyle
(düşünüyorsunuz,) bu
(kısa) ömrünüzün tadını
çıkarın ama
zamanı geldiğinde (gerçeği) göreceksiniz!
Yoksa onla- Biz onlara,
ra ortak
Bizden başkoşmalarını kasına kulluk
söyleyen bir yapmalarını
delil mi in- söyleyen bir
dirdik?
ilahi vahiy mi
gönderdik?

Ama insanların
çoğu bilmezler.

Hepiniz
O´na dönün,
O´ndan
korkun.
Namaz
kılın ve
müşriklerden
olmayın.

Onlar ki;
dinlerinde
ayrılığa
düşüp fırka fırka
olmuşlardır. Her
zümre
kendi yanında
olanla
sevinir
durur.
İnsanlara
bir zarar
dokununca; Rabblarına dönerek
O´na yalvarırlar.
Sonra onlara katından bir
rahmet
tattırınca;
bakarsınız ki, içlerinden
bir grup
Rabblarına şirk
koşup
durmaktadırlar.
Kendilerine verdiğimize
nankörlük
etmeleri
için. Sefa
sürün bakalım,
yakında
bileceksiniz.

Yoksa
onlara ortak koşmalarını
söyleyen
bir delil
mi indirdik?
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= َو ِإذَاzaman =أَذَ ْقنَاbiz tattırdığımız
اس
َ َّ=النinsanlara ً= َر ْح َمةbir rahmet
=فَ ِر ُحواsevinirler =بِ َهاonunla
= َو ِإ ْنeğer ص ْب ُه ْم
ِ ُ =تonlara erişirse
س ِيئَة
َ =bir kötülük = ِب َماdolayı
ْ =قَدَّ َمöne sürdüklerinden
ت
=أ َ ْيدِي ِه ْمelleriyle yapıp = ِإذَاderhal
= ُه ْمonlar
ُ =يَ ْق َنumutsuzluğa düşerler
َطون

Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman sevinirler. Şayet
yaptıklarından dolayı
başlarına
bir kötülük
gelirse hemen ümitsizliğe düşerler.

(Her zaman
olduğu gibi,)
insanlara
rahmetimizi
tattırdığımız
zaman buna
sevinirler; fakat kendi yapıp ettikleri
sonucunda
başlarına bir
bela gelince
de bütün
ümitlerini yitirirler!

يَ َر ْوا,,=أ َ َولَ ْمgörmediler mi?
=أ َ َّنgerçekten اّٰلل
َ َّ =Allah
ُ س
ط
ُ = َي ْبgenişletiyor َالر ْزق
ِ =rızkı
يَشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğine
= َويَ ْقد ُِرve daraltıyor = ِإ َّنşüphesiz

Görmediler
mi, Allah dilediğine rızkı genişletiyor da, daraltıyor da.
Şüphesiz
inanan bir
toplum için
bunda ibret-

Onlar, Allah'ın rızkı dilediğine bol
ihsan ettiğini,
dilediğine ölçülü ve idareli verdiğini
görmezler
mi? Bunda,
kuşkusuz
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Ne zaman da
insanlara
bir rahmet tattırdık ise;
onunla
sevinirler.
Ama yaptıklarından dolayı başlarına bir
kötülük
gelirse;
hemen
ümidlerini
kesiverirler.
Görmezler mi ki
Allah; rızkı dilediğine yayıp genişletir ve
kısar da.
Muhakkak ki

Kelime Meali

 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْليَاتibretler
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يُؤْ ِمنُونinanan

ler vardır.

inanan insanlar için
dersler vardır!

Akrabaya,
yoksula,
yolcuya
hakkını ver.
Allah´ın rızasını isteyenler için
bu daha
hayırlıdır.
işte onlar
kurtuluşa
erenlerdir.

Öyleyse yakınlarınıza,
muhtaçlara
ve yolculara
haklarını verin; bu, Allah'ın rızasını
kazanmak isteyenler için
en doğrusudur: çünkü,
mutluluğa
erecekler onlardır!

İnsanların
آت َ ْيت ُ ْم,,= َو َماverdiğiniz
mallarında
olsun
ْ
 ِربًا,,= ِمنriba (faiz) = ِليَ ْرب َُوartması için artış
diye verdiğiniz her=فِيiçinde =أ َ ْم َوا ِلmalları
hangi bir
َّ
َ
َ
faiz, Allah
اس
ن
ال
=insanların
ُو
ب
ر
ي
,,
َل
ف
=artmaz
ْ
ِ
َ
katında
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندkatında اّٰلل
artmaz. Allah´ın rızaآت َ ْيت ُ ْم,,= َو َماama verdiğiniz
sını isteyeverdiğiزَ َكاة,,= ِم ْنzekat َ=ت ُ ِريدُونisteyerek rek
niz zekât
değilِ َّ =Allah’ın böyle
= َو ْج َهyüzünü (rızasını) اّٰلل
dir. İşte
zekât veren
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
o kimseler,
sevaplarını
َض ِعفُون
ْ = ْال ُمkat kat artıranlardır

Ve (unutmayın! Başka)
insanların
malvarlığı
sayesinde,
artsın diye
faizle verdikleriniz (size)
Allah katında
bir artış sağlamaz. Oysa,
Allah'ın hoşnutluğunu
kazanmak
için karşılıksız verdikleriniz (O'nun
tarafından
bereketlendirilir,) işte onlar, (bu şekilde Allah'ın
hoşnutluğunu kazanmak
isteyenler,)
ödüllerini kat
kat artıranlardır!
Sizi yaratan,
sonra geçinmeniz için
gerekli vasıtaları sağlayan, ardından sizi ölüme götüren
ve en sonunda tekrar
hayata döndürecek
olan, Allah'tır. O'nun
ilahlığına ortak koştuğunuz güçler
veya varlıklar
bu işlerden
birini yapabilirler mi?
(Hayır!) O,
ihtişamında
sınırsızdır ve
insanların
kendisine eş
koştuklarından çok yücedir!
(Allah'ın buyruklarını
umursamaz
hale gelen
şu) insanların kendi elleriyle yapıp
ettikleri sonucunda karada ve denizlerde çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah),
belki (doğru
yola) geri
dönerler diye
yaptıklarının
bazı (kötü)
sonuçlarını
onlara tattıracaktır.
De ki: Yeryüzünü dolaşın
ve (sizden)
önce yaşamış olan
(günahkar)ların sonlarının ne olduğunu görün: onların
çoğu Allah'tan başka
varlıklara veya güçlere
ilahi sıfatlar
yakıştırmışlardı.
Öyleyse, Allah katından,
önüne geçilemez bir
Gün, (bir Hesap Günü)
gelmeden
yüzünü kararlı bir şekilde bu sahih
dine çevir. O
gün herkesin
yeri belli olacak.
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ت
ِ =فَآver  ْالقُ ْر َب ٰى..=ذَاakrabaya
ُ= َحقَّهhakkını َ= َو ْال ِم ْسكِينve yoksula
سبِي ِل
َّ ال.. َ= َوابْنve yolcuya = ٰذَ ِل َكbu
= َخيْرdaha hayırlıdır
َي ُِريد ُون.. َ= ِللَّذِينisteyenler için
ِ َّ =Allah’ın
َ= َو ْجهyüzünü (rızasını) اّٰلل
= َوأُو ٰلَئِ َكve işte = ُه ُمonlar
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونbaşarıya erenlerdir
..
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ve mallarını
kat kat arttıranlardır.

30.
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َّ =Allah
ُاّٰلل
=الَّذِي َخلَقَ ُك ْم َخلَقَ ُك ْمsizi yarattı
=ث ُ َّمsonra = َرزَ قَ ُك ْمbesledi =ث ُ َّمsonra
=ي ُِميت ُ ُك ْمöldürüyor =ث ُ َّمsonra
=ي ُْحيِي ُك ْمdiriltiyor =ه َْلvar mı?
ُ ..= ِم ْنortaklarınız içinde
ش َر َكائِ ُك ْم
 َي ْف َع ُل..= َم ْنyapan
 ٰذَ ِل ُك ْم..= ِم ْنbunlardan
ش ْيء
َ ..= ِم ْنbirini
ُس ْب َحانَه
ُ =O münezzehtir
= َوتَ َعالَ ٰىve yücedir ع َّما
َ =şeylerden
َ=يُ ْش ِر ُكونonların ortak koştukları

Sizi yaratan, sonra
rızıklandıran, sonra
öldüren daha sonra da
dirilten Allah´dır.
O´na koştuğunuz ortaklarınızdan böyle
bir şey yapan var mıdır? Allah
onların ortak koştuklarından
münezzehtir
ve yücedir.

َ =çıktı ُ ساد
ظ َه َر
َ َ= ْالفfesat
 ْالبَ ِر,,=فِيkarada = َو ْالبَ ْح ِرve denizde
ْ س َب
= ِب َماyüzünden ت
َ = َكkazandıkları
=أ َ ْيدِيelleriyle اس
ِ َّ=النinsanların
= ِليُذِيقَ ُه ْمonlara tattırıyor
ض
َ = َب ْعbir kısmını
ع ِملُوا
َ ,,=الَّذِيyaptıklarının
=لَعَلَّ ُه ْمbelki َ=يَ ْر ِجعُونdönerler

İnsanların
elleriyle kazandıkları
(günahları)
yüzünden
karada ve
denizde fesat çıktı. Allah da belki
dönerler diye yaptıklarının bir
kısmını böylece kendilerine tattırır.

=قُ ْلde ki يروا
ُ = ِسgezin
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ُ =فَا ْنbakın ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğuna ُعاقِبَة
َ =sonunun
قَ ْب ُل.. ِم ْن.. َ=الَّذِينöncekilerin َ= َكانidi
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمonların çoğu
َ= ُم ْش ِركِينortak koşanlardan

De ki; «Yeryüzünde
dolaşın da
daha öncekilerden ortak koşanların sonunun
nasıl olduğuna bir
bakın.»
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Allah katın=فَأ َ ِق ْمyönelt = َو ْج َه َكyüzünü
dan dönüşü
olmayan bir
ْ
ِين
ِ = ِللدdine =القَيِ ِمdosdoğru
gün gelmeْ  َيأ,,=أ َ ْنgelmezden den önce
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce ي
ت
ِ
َ
yönünü
= َي ْومgün ُ لَه,,َّ َم َرد,,= َلgeri çevrilmeyen dosdoğru
dine çevir!
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan =يَ ْو َمئِذo gün
O gün insanlar bölük
َصدَّعُون
َّ َ=يbölük bölük ayrılırlar
bölük ayrı,,

,,

,,

,,

,,

lacaklardır.

İbn Kesir

bunda
inanan bir
kavim için
ayetler
vardır.
Akrabaya, yoksula ve
yoloğluna
hakkını
ver. Bu;
Allah´ın
rızasını
dileyenler
için daha
hayırlıdır
ve işte
onlar;
kurtuluşa
erenlerdir.
İnsanların
malları
içinde
artsın diye verdiğiniz faiz
Allah katında
artmaz.
Allah´ın
rızasını
dileyerek
verdiğiniz
zekat ise
böyle değildir. İşte
onlar; sevablarını
kat kat artıranlardır.

Sizi yaratan, sonra
rızıklandıran, sonra öldüren ve
daha sonra dirilten
de Allah´tır.
O´na koştuğunuz
ortaklarınızdan
böyle bir
şey yapan var
mıdır? Allah, onların koştukları ortaklardan
münezzehtir,
yücedir.

İnsanların
elleriyle
işlediklerinden
dolayı karada ve
denizde
Fesad
belirdi. Ki
yaptıklarının bir
kısmını
onlara
tattırsın.
Belki dönerler.

De ki:
Yeryüzünde
gezip dolaşın da
daha önce geçenlerin akıbetinin
nasıl olduğunu
görün.
Onların
çoğu
müşrik
idiler.
Reddine
asla imkan bulunmayan, Allah´ın o
günü
gelmezden önce,
yüzünü
dosdoğru
dine çevir. Ki o
gün insanlar bölük bölük
ayrılacaklardır.
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= َم ْنkim = َكفَ َرinkâr ederse
=فَ َعلَ ْي ِهkendi aleyhinedir ُ= ُك ْف ُرهinkârı
= َو َم ْنve kim ع ِم َل
َ =yapasa
صا ِل ًحا
َ =iyi bir iş
=فَ ِِل َ ْنفُ ِس ِه ْمkendileri için
َ= َي ْم َهد ُونhazırlamaktadırlar

Kim inkâr
ederse
inkârı kendi
aleyhine
olur. Yararlı
bir iş yapanlar da cennette kendileri için yer
hazırlamaktadırlar.

hakikati inkar
eden, inkarı(nın sorumluluğu)na
katlanacak,
doğru ve adil
işler yapanlar
ise kendileri
için iyi bir
hazırlık yapmış olacaklar,

ي
َ = ِل َي ْج ِزmükâfatlandırması için
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
ض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنlütfundan ُ= ِإنَّهdoğrusu O
ُّي ُِحب,,= َلsevmez َ= ْال َكافِ ِرينkâfirleri

Çünkü Allah
inanıp yararlı iş işleyenlere lütfundan karşılık verecektir. Doğrusu O,
inkârcıları
sevmez.

O, inanıp
doğru işler
yapanları
kendi lütfuyla
ödüllendirecektir. Şüphesiz Allah,
hakikati kabule yanaşmayanları
sevmez.

آ َيا ِت ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de
ي ُْر ِس َل..=أ َ ْنgöndermesidir
الريَا َح
ِ =rüzgârları
= ُم َب ِش َراتmüjdeler olarak
= َو ِليُذِي َق ُك ْمsize tattırması için
 َر ْح َمتِ ِه..= ِم ْنrahmetinden
ي
َ = َو ِلت َ ْج ِرve yürümesi için
ُ= ْالفُ ْلكgemilerin = ِبأ َ ْم ِر ِهbuyruğuyla
= َو ِلت َ ْبتَغُواve aramanız için
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنO’nun lütfundan
= َولَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz

Rüzgârları
müjdeciler
olarak göndermesi, size rahmetini
tattırması,
buyruğu ile
gemilerin
yürümesi,
lütfundan
rızık istemeniz
O´nun varlığının delillerindendir.
Belki şükredersiniz.

= َولَقَ ْدandolsun ki
س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce de
س ًَل
ُ = ُرelçileri
قَ ْو ِم ِه ْم,,=إِلَ ٰىkavimlerine
=فَ َجا ُءو ُه ْمonlara getirdiler
ت
ِ = ِب ْال َب ِينَاdeliller
=فَا ْنتَقَ ْمنَاve biz öc aldık
أ َ ْج َر ُموا,, َالَّذِين,, َ= ِمنsuç işleyenlerden
َ= َو َكانidi = َحقًّاborç
علَ ْينَا
ْ َ=نyardım etmek
َ =üzerimize ص ُر
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere

Andolsun ki,
biz senden
önce de elçileri kavimlerine gönderdik, onlar belgeler
getirdiler;
dinleyip suç
işleyenlerden öç aldık, zira
inananlara
yardım etmek bize
hak olmuştur.

َّ =Allah ي ُْر ِس ُل..=الَّذِيgönderir
ُاّٰلل
الر َيا َح
ُ =فَت ُ ِثkaldırır
ِ =rüzgârları ير
س َحابًا
َ =bulutu
ُ س
ُ طه
ُ =فَيَ ْبsonra onu yayar
اء
َّ ال..=فِيgökte
ِ س َم
 َيشَا ُء..ْف
َ = َكيdilediği gibi
ُ= َو َي ْجعَلُهve eder سفًا
َ = ِكparça parça
=فَت َ َرىve görürsün َ= ْال َو ْدقyağmurun
= َي ْخ ُر ُجçıktığını
 ِخ ََل ِل ِه..= ِم ْنarasından =فَإِذَاderken
اب
َ ص
َ َ =أuğratınca =بِ ِهonu
يَشَا ُء..= َم ْنdilediğine
 ِع َبا ِد ِه..= ِم ْنkullarından = ِإذَاhemen
= ُه ْمonlar َ=يَ ْست َ ْب ِش ُرونsevinirler

Rüzgârları
gönderip,
bulutları yürüten, onları
gökte dilediği gibi yayan ve kısım kısım
yığan Allah´dır. Sen
de aralarından yağmurun çıktığını
görürsün.
Derken onu
kullarından
dilediğine
verince hemen sevinirler.

Çünkü O,
mucizevi işaretlerden biri
olarak güzel
haberler yüklü rüzgarlar
(gönderir gibi
mesajlarını)
göndermektedir ki (hayat veren
yağmurlar
yoluyla)
rahmetini
üzerinize
yağdırsın,
gemiler kendi
buyrukları
doğrultusunda hareket
edebilsin ve
böylece
O'nun nimetlerinden pay
almak için
çaba gösterenlerden ve
şükredenlerden olasınız.
(Ey Muhammed,) senden önceki
toplumlara
da kendi içlerinden peygamberler
göndermiştik
ve onlar hakikatin her
türlü kanıtını
getirmişlerdi
ve sonra
(müminleri
zafere ulaştırmak suretiyle,) (kasden) kötülük
işleyenlerden
öcümüzü almıştık, zaten
inananlara
yardım etmeyi üstümüzde bir
sorumluluk
olarak görmüştük.
Bulutları
yükseğe kaldırsın diye
(umut) rüzgarlarını estiren O'dur! O,
bulutları göklerin üzerine
dilediği gibi
yayar ve onları yarıp
parçalar,
böylece bulutların içinden yağmurların boşaldığını görürsün ve kullarından dilediğinin üzerine yağdırıp
onları sevince boğar,

 َكانُوا,,= َو ِإ ْنhalbuki onlar idiler
قَ ْب ِل,,= ِم ْنdaha önce
يُن ََّز َل,,(=أ َ ْنyağmurun) indirilmesinden
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنönce
َ=لَ ُم ْب ِلسِينumutsuz

Oysa onlar,
daha önce
üzerlerine
yağmur
yağdırılmasından iyice
ümitlerini
kesmişlerdi.

oysa (tam
da) yağmurun yağdırılmasından kısa bir süre
önce, (neredeyse) bütün
umutlarını yitirmişlerdi!

ُ =فَا ْنbir bak ار
ظ ْر
ِ َ آث..=إِلَ ٰىeserlerine
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = َر ْح َمrahmetinin اّٰلل
ْف
َ = َكيnasıl =ي ُْح ِييdiriltiyor
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ=بَ ْعدsonra
= َم ْوتِ َهاölümünden =إِ َّنşüphe yok ki
= ٰذَ ِل َكböylece =لَ ُم ْح ِييdiriltecektir

Allah´ın
rahmetinin
belirtilerine
bir bak. Nasıl yeri
ölümden
sonra diriltiyor? Şüphe
yok ki, o
ölüleri diriltir. O her

İşte (ey insanoğlu,) bunlar Allah'ın
rahmetinin
işaretleridir;
(bak,) ölü
toprağa nasıl
can veriyor!
İşte ölüye
tekrar can
veren de (Al-
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İbn Kesir

Kim, küfrederse;
küfrü
kendi
aleyhinedir. Kim
de salih
amel işlerse;
kendisi
için rahat
bir yer
hazırlamış olur.
Ki, iman
edip salih
ameller
işleyenleri
Allah´ın
fazlından
mükafatlandırılması
içindir bu.
Muhakkak ki O;
kafirleri
sevmez.
Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi,
rahmetinden size
tattırması
emri ile
gemilerin
yüzmesi
ve lutfundan rızık
istemeniz
O´nun
ayetlerindendir.
Belki şükredersiniz.

Andolsun
ki; senden önce
Biz, nice
peygamberleri
kendi kavimlerine
göndermişizdir
de onlara
açık deliller getirmişlerdir.
Ama Biz,
suç işleyenlerden
öç aldık.
Çünkü
mü´minler
e yardım
etmek üstümüze
bir haktır.

Allah,
O´dur ki;
rüzgarları
gönderip
bulutları
yürütür ve
onları dilediği gibi
gökte yayar ve kısım kısım
yığar. Nihayet sen
de aralarından
yağmurun
çıktığını
görürsün.
Allah´ın
kullarından dilediğine
verdiği
yağmurla
onlar hemen seviniverirler.
Halbuki
daha önceden
kendilerine yağmur indirilmesinden kesin
olarak
ümitlerini
kesmişlerdi.
Allah´ın
rahmetinin belirtilerine bir
baksana.
Toprağı
öldükten
sonra nasıl diriltiyor? İşte
O; bütün

Kelime Meali
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İbn Kesir

= ْال َم ْوت َ ٰىölüleri = َو ُه َوve O
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir

şeye kadir- lah)tır; zaten
dir.
O, her şeyi
yapmaya kadirdir!

ölüleri de
muhakkak diriltecek. O;
her şeye
kadirdir.

= َولَ ِئ ْنandolsun eğer
س ْلنَا
َ =أ َ ْرgöndersek = ِري ًحاbir rüzgâr
ُ=فَ َرأ َ ْوهo(eki)ni görseler
َ َ=لbaşlarlar
صفَ ًّرا
ْ = ُمsararmış ظلُّوا
بَ ْع ِد ِه,,= ِم ْنondan sonra
َ=يَ ْكفُ ُرونnankörlük etmeğe

Andolsun
bir rüzgâr
göndersek
te ekini sararmış görseler, hemen nankörlüğe
başlarlar.

Andolsun
ki; bir
rüzgar
gönderir
de yeşillikleri sarartırsak;
bunu görünce
hemen
nankörlüğe başlarlar.

=فَإِنَّ َكşüphesiz sen
تُس ِْم ُع..= َلsöz dinletemezsin
= ْال َم ْوت َ ٰىölülere
تُس ِْم ُع..= َو َلişittiremezsin
ص َّم
ُّ =الsağırlara عا َء
َ ُّ=الدçağrıyı
 َولَّ ْوا..= ِإذَاgiderlerken
َ= ُم ْدبِ ِرينarkalarını dönüp

Ey Muhammed!
Sen ölülere
işittiremezsin; arkalarını dönüp
giden sağırlara da çağrını işittiremezsin.

İşte böyle:
şayet (topraklarını kavuran) bir
rüzgar göndersek ve
ekinlerinin
sararmaya
başladığını
görseler, (kısa süre önceki sevinçlerinden)
vazgeçip
(kudretimizi
ve rahmetimizi) inkar
etmeye kalkışırlar!
Elbette sen
ölülere asla
duyuramazsın ve sırtlarını (sana)
dönüp uzaklaşan (kalbi)
sağırlara
(da)!

ت
َ أ َ ْن,,= َو َماve sen değilsin
=بِ َها ِدyola getirecek ِ = ْالعُ ْميkörleri
ض ََللَتِ ِه ْم
َ ,,ع ْن
َ =sapıklıklarından
تُس ِْم ُع,,= ِإ ْنsen işittirirsin = ِإ َّلancak
يُؤْ ِم ُن,,= َم ْنinananlara
=بِآيَاتِنَاayetlerimize =فَ ُه ْمve onlar
َ= ُم ْس ِل ُمونMüslüman olurlar

Ve sen, körleri de sapıklıklarından çıkarıp
yola getiremezsin.
Sen ancak
ayetlerimize
inananlara
işittirirsin de
onlar müslüman olurlar.

Ve yine,
(kalpleri) kör
olanları sapıklıklarından
döndürüp
doğru yola
iletemezsin.
Sen (davetini) ancak
mesajlarımıza inan(mak
istey)enlere
ve böylece
kendilerini
Bize teslim
edenlere duyurabilirsin.

َّ =Allah’tır =الَّذِيki
ُاّٰلل
= َخلَقَ ُك ْمsizi yarattı
ض ْعف
َ ..= ِم ْنzayıflıktan =ث ُ َّمsonra
= َج َع َلverdi بَ ْع ِد..= ِم ْنardından
ض ْعف
َ =zayıflığın ً =قُ َّوةbir kuvvet
=ث ُ َّمsonra = َجعَ َلverdi
بَ ْع ِد..= ِم ْنardından =قُ َّوةkuvvetin
ض ْعفًا
َ = َوve ihtiyarlık
َ =zayıflık ًش ْيبَة
= َي ْخلُ ُقyaratır  َيشَا ُء..= َماdilediğini
= َو ُه َوve O = ْالعَ ِلي ُمbilendir
ِير
ُ = ْالقَدgücü yetendir

Sizi güçsüz
olarak yaratan, güçsüzlükten sonra
kuvvetli yapan, sonra
da kuvvetliliğin ardından güçsüz
ve ihtiyar
yapan Allah´dır.,
Çünkü O,
dilediğini
yaratır; bilendir ve
kudret sahibidir.

= َو َي ْو َمgün =تَقُو ُمbaşladığı
ُ عة
َّ =الsaat =يُ ْق ِس ُمyemin ederler
َ سا
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlular
لَبِثُوا,,= َماkalmadıklarına
َ =bir saatten fazla
عة
َ سا
َ ,,غي َْر
= َك ٰذَ ِل َكişte onlar
َيُؤْ فَ ُكون,,= َكانُواböyle çevriliyorlardı

Kıyamet
koptuğu
gün, suçlular dünyada
bir saatten
fazla kalmadıklarına
yemin ederler. İşte onlar dünyada
da aldatılıp
haktan böyle dönüyorlardı.

= َوقَا َلdediler ki
أُوتُوا.. َ=الَّذِينverilenler = ْال ِع ْل َمbilgi
َاْلي َمان
ِ ْ = َوve iman =لَقَ ْدandolsun
=لَ ِبثْت ُ ْمsiz kaldınız
ب
َّ =Allah’ın
ِ  ِكتَا..= ِفيyazgısınca ِاّٰلل
=إِلَ ٰىkadar =يَ ْو ِمgününe
ث
ِ = ْالبَ ْعyeniden dirilme =فَ ٰ َهذَاişte bu
= َي ْو ُمgünüdür ث
ِ = ْال َب ْعdirilme
= َو ٰلَ ِكنَّ ُك ْمfakat siz
َت َ ْعلَ ُمون.. َل..= ُك ْنت ُ ْمbilmiyordunuz

Kendilerine
bilgi ve
iman verilenler dediler ki; «Andolsun siz,
Allah´ın
yazgısınca
tayin edilen
yeniden dirilme gününe kadar
kaldınız. İşte bu yeniden dirilme
günüdür.
Fakat siz
bilmiyordunuz.»

=فَ َي ْو َم ِئذartık o gün
يَ ْنفَ ُع,,= َلfayda vermez
َ ,, َ=الَّذِينzulmetmiş olanlara
ظلَ ُموا
= َم ْعذ َِرت ُ ُه ْمmazeretleri
 ُه ْم,,= َو َلve ne de onlardan
َ=يُ ْست َ ْعتَبُونrıza talebetmeleri istenir

Artık zulmedenlere
o gün mazeretleri
fayda vermeyecek,
onlardan Allah´ı hoşnut
etmeleri de
istenmez.

Sizi zayıf (bir
halde) yaratan, zayıflığınızdan sonra
(size) güç
veren ve
güc(ünüzü
gösterdiğiniz
bir dönem)den
sonra (yaşlılığın getirdiği) zayıflığa
sizi duçar
eden ve saçlarınıza aklar
düşüren
O'dur! O, dilediğini var
eder; O her
şeyi bilendir
ve sınırsız
güç Sahibidir!
(Size ölümü
veren ve
zamanı geldiğinde yeniden diriltecek
olan O'dur!)
Ve Son Saat
gelip çattığında, günaha saplanmış
olanlar, (yeryüzünde) bir
saatten fazla
kalmadıklarına yemin
edeceklerdir,
onlar kendilerini böylece
(hayat boyu)
kandırırlar!
Fakat (hayattayken) kendilerini bilgi
ve inanç ile
donattıklarımız: Siz,
gerçekte, Allah'ın vahyettiğin(i doğru
kabul etme)de geciktiniz (ve) Kıyamet Günü'ne kadar
(beklediniz):
işte bugün
Kıyamet Günü'dür: ama
siz bunu anlamamakta
direndiniz!
diyeceklerdir.
Fakat o Gün,
zulme şartlanmış olanların ne mazeretlerinin
bir faydası
olacak, ne de
kendilerini
düzeltmelerine izin verilecektir.

Körleri
sapıklıklarından
vazgeçirip doğru
yola döndüremezsin. Sen;
ayetlerimizi ancak inananlara
duyurabilirsin. İşte
onlar,
müslümanlardır.
Allah,
O´dur ki;
sizi güçsüz olarak yaratmıştır.
Güçsüzlükten
sonra
kuvvetli
kılmıl,
sonra da
kuvvetliliğn ardından
güçsüz
ve ihtiyar
yapmıştır.
O; dilediğini yaratır. O;
Alim´dir,
Kadir´dir.
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Bunun
için sen;
ölüye katiyyen işittiremezsin. Dönüp giden
sağırlara
da daveti
duyuramazsın.
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Kıyametin
kopacağı
gün; suçlular bir
saatten
başka
kalmadıklarına
yemin
ederler.
İşte onlar,
böylece
aldatılıp
döndürülürler.

Kendilerine bilgi
ve iman
verilenler:
Andolsun
ki; Allah´ın kitabında
yazılan o
yeniden
diriliş gününe kadar kaldınız. İşte
bu; yeniden diriliş
günüdür.
Ama siz,
bilmiyordunuz,
derler.
Zulmedenlerin o
gün mazeret beyan etmeleri fayda
vermez.
Artık
kendilerinden
dönüşleri
de istenmez.
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= َولَقَ ْدandolsun ض َر ْبنَا
َ =biz anlattık
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara  ٰ َهذَا..= ِفيbu
آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’da  ُك ِل..= ِم ْنher çeşit
= َمثَلmisali ile = َولَئِ ْنeğer
= ِجئْت َ ُه ْمonlara getirsen = ِبآ َيةbir ayet
=لَ َيقُولَ َّنderler
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
أ َ ْنت ُ ْم..= ِإ ْنsiz = ِإ َّلancak
َ= ُمب ِْطلُونiptal edenlerdensiniz
..

..

..

..

..

..

..
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ْ َ=يmühürler
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle طبَ ُع
َّ =Allah ب
ِ قُلُو,,علَ ٰى
َ =kalblerini
ُاّٰلل
َ َي ْعلَ ُمون,, َل,, َ=الَّذِينbilmeyenlerin

Andolsun;
biz bu
Kur´an´da
insanlara
her çeşit
misali getirip anlattık.
Onlara bir
ayet getirdiğin zaman
inkâr edenler; «Siz
ancak geleneklerinizi
iptal edenlerden başkası değilsiniz» derler.

Biz bu Kuran'da insanların önüne
her türlü örnek olayı
koyduk. Ama
onlara (böyle) bir mesajla yaklaşırsan, hakikati
inkara şartlanmış olanlar, mutlaka,
Siz düzmece
iddialarda
bulunmaktan
başka bir şey
yapmıyorsunuz! derler.

İşte Allah,
bilmeyenlerin kalplerini
böyle mühürler.

=المElif lam mim

Elif, lam,
mim.

=تِ ْل َكşunlar ُ=آيَاتayetleridir
ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın = ْال َح ِك ِيمhikmetli

Bunlar,
hikmetli Kitab´ın ayetleridir.

Bunlar, ilahi
fermanın
hikmet dolu
mesajlarıdır,

İşte onlar ki,
namaz kılarlar, zekât
verirler, ahirete de kesin olarak
inanırlar.

onlar ki namazlarında
kararlılık
gösterir ve
karşılıksız
yardımda bulunurlar:
çünkü onlar
içlerinde öteki dünyaya
kesin bir
inanç besleyenlerdir.
İşte Rablerinin gösterdiği
doğru yol
üzerinde
olan ve dolayısıyla nihai
mutluluğa
erişecek
olanlar bunlardır.

,,

Sen şimdi
ص ِب ْر
ْ =فَاsabret = ِإ َّنşüphe yok ki
sabret! Bil
ِ َّ =Allah’ın = َحقhaktır ki, Allah´ın
َ= َو ْعدvaadi اّٰلل
sözü gerَّ
َّ
َ
َ
يَ ْست ِخفن َك..= َولve seni telaşa düşürmes çektir.
İnanmayanin َيُوقِنُون.. َل.. َ=الَّذِينinanmayanlar lar seni te..

..

..

..

..

laşa ve
gevşekliğe
düşürmesinler.

31.
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= ُهدًىyol göstericidir
ً= َو َر ْح َمةve rahmettir
َ= ِل ْل ُم ْح ِسنِينgüzel davrananlara
,,

,,

,,

,,
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َ=الَّذِينonlar ki َ=يُ ِقي ُمونkılarlar
َ ص ََلة
َّ =الnamazı َ= َويُؤْ تُونve verirler
َّ =zekatı = َو ُه ْمve onlar
َ الز َكاة
= ِب ْاْل ِخ َر ِةahirete = ُه ْمonlar
َ=يُوقِنُونkesin olarak inanırlar
..

..

..

..
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Bunlar
Hakim kitabın
ayetleridir.
Bunlar gü- güzel işler
Ki o; iyi
zel davra- yapanlar için davranan
nanlara yol rahmet ve
kimseler
gösterici ve hidayet kay- için hidarahmettir. nağı (olan
yet ve
mesajlar);
rahmettir.

..

=أُو ٰلَئِ َكişte onlar علَ ٰى
َ =üzerindedirler
= ُهدًىdoğru bir yol
 َر ِب ِه ْم,,= ِم ْنRableri tarafından
= َوأُو ٰلَئِ َكve onlar
َ ْال ُم ْف ِل ُحون,,= ُه ُمumduklarına ereceklerdi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

İşte onlar
Rabb´lerinin
göstermiş
olduğu doğru bir yol
üzeredirler
ve kurtuluşa
erenlerdir.

,,

r
31.
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اس
ِ َّالن.. َ= َو ِمنinsanlardan = َم ْنkimi
= َي ْشت َ ِريsatın alır =لَ ْه َوboş
ث
ِ = ْال َحدِيhadisi (sözü)
ُض َّل
ِ = ِليsaptırmak için
ِ َّ =Allah’ın
س ِبي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ..ع ْن
 ِع ْلم..=بِ َغي ِْرbilgisizce
= َو َيت َّ ِخذَهَاve onu edinmek için
= ُه ُز ًواalay konusu =أُو ٰلَئِ َكişte
=لَ ُه ْمonlara vardır عذَاب
َ =bir azab
= ُم ِهينküçük düşürücü

İnsanlardan
öyleleri var
ki, herhangi
bir bilgiye
dayanmadan insanları Allah´ın
yolundan
saptırmak
ve onunla
alay etmek
için gerçeği
boş sözlerle
değişirler.
İşte alçaltıcı
azap bunlar
içindir.

= َوإِذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه
َ =ona =آيَاتُنَاayetlerimiz
= َولَّ ٰىsırtını döner
= ُم ْست َ ْك ِب ًراbüyüklük taslayarak
= َكأ َ ْنsanki
يَ ْس َم ْع َها,,=لَ ْمonları hiç işitmemiş
= َكأ َ َّنsanki أُذُنَ ْي ِه,,=فِيkulaklarında
= َو ْق ًراağırlık varmış
ُ=فَبَ ِش ْرهona müjdele =بِعَذَابazabı
=أ َ ِليمacı bir

Ayetlerimiz
o sapık
kimseye
okunduğu
zaman sanki onları hiç
işitmemiş,
sanki kulaklarında ağırlık varmış
gibi büyüklenerek sırt
çevirir. İşte
onu can yakıcı azapla
müjdele!

..
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Ama insanlar
arasında öyleleri var ki,
bilgisi olmayanları Allah
yolundan
saptırmak ve
onu gülünç
duruma düşürmek için
(yol gösterici
mesajlar
üzerinde) kelime oyunu
yapmaya
kalkışırlar:
böylelerini
alçaltıcı bir
azap bekliyor.
Böyle birine
mesajlarımız
aktarıldığında, sanki kulaklarında bir
sağırlık varmış da onları
hiç duymamış gibi, küstahça yüz
çevirir: işte
ona (öteki
dünyada)
acıklı azabı
haber ver!

,,

31.
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Andolsun
ki; bu
Kur´an´da
insanlar
için her
türlü misali irad
etmişizdir. Bununla beraber
sen, onlara herhangi bir
ayet getirmiş olsan küfredenler:
Siz ancak
batıl şeyler ortaya
atanlarsınız, derler.
İşte Allah;
bilmeyenlerin kalblerine
böyle
damga
basar.
Sabret,
şüphesiz
ki Allah´ın
vaadi
haktır.
Yakınen
inanmayanlar
seni hafifliğe itmesinler.

Allah bu şekilde, (hakikati) kabul
etme(k isteme)yenlerin
kalplerini
mühürler.
O halde sıkıntılara göğüs ger: Allah'ın (Kıyamet Günü ile
ilgili) vaadi
kesinlikle
doğrudur.
Öyleyse, tam
bir iç tatminine ulaşamayanların senin zihnine
şüphe tohumları ekmelerine izin
verme!
Elif-LamElif, Lam,
Mim.
Mim.

,,

..
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İbn Kesir

ya= ِإ َّنelbette آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlara İnanıp
rarlı iyi işler
yapanlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlara
için nimeti
َ
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =ل ُه ْمonlara vardır bol cennetler vardır.
ُ= َجنَّاتcennetler =النَّ ِع ِيمnimeti bol
..

..

..

..

..

(Buna karşılık) iman edip
doğru ve yararlı işler yapanlar mutluluk bahçelerine kavuşacaklar,

Onlar ki;
namaz kılarlar, zekat verirler ve onlar ahirete
de yakınen inanırlar.

İşte onlar;
Rabblarından bir
hidayet
üzerindedirler. Ve
işte onlar;
felaha
erenlerin
kendileridir.
İnsanlar
arasında
bilgisizce
Allah yolundan
saptırmak
için gerçeği boş
sözlerle
değişenler ve Allah yolunu alaya
alanlar
vardır. İşte horlayıcı azab
onlar
içindir.
Ayetlerimiz ona
okunduğu
zaman;
kulaklarında
ağırlık var
da işitmiyormuş
gibi büyüklük
taslayarak sırt
çevirir. İşte ona
çok acıklı
bir azabı
müjdele.
İman edip
salih
amel işleyenlere;
muhakkak ki
Naim
cennetleri
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İbn Kesir

vardır.

31.
9

َ=خَا ِلدِينebedi kalacaklardır
= ِفي َهاorada َ= َو ْعدvaadidir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقًّاgerçek = َو ُه َوve O
ُ = ْال َع ِزüstündür
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

Orada ebedi olarak kalacaklardır.
Bu, Allah´ın
gerçek vaadidir. O güçlüdür, hakimdir.

Orada Allah'ın şaşmaz vaadine
uygun olarak
temelli kalacaklar; çünkü
O, kudret ve
hikmet sahibidir.

َ= َخلَقyarattı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
= ِب َغي ِْرolmadan ع َمد
َ =bir direk
=ت َ َر ْونَ َهاgörebildiğiniz = َوأ َ ْلقَ ٰىve attı
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyere
ي
َ = َر َوا ِسsağlam ve yüksek dağlar
َت َ ِميد..=أ َ ْنsarsar diye =بِ ُك ْمsizi
َّ َ= َوبve yaydı =فِي َهاorada
ث
 ُك ِل..= ِم ْنher çeşit =دَابَّةcanlıyı
= َوأ َ ْنزَ ْلنَاve indirdik
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
=فَأ َ ْنبَتْنَاve bitirdik =فِي َهاorada
 ُك ِل..= ِم ْنher =زَ ْوجçifti
= َك ِريمgüzel

Gökleri gördüğünüz gibi direksiz
olarak yaratmış, sizi
sarsar diye
yere ağır
baskılar
koymuş,
orada her
türlü canlıyı
yaymıştır.
Gökten su
indirip orada her sınıf
güzel nebatlar yetiştirmişizdir.

O, gökleri
görünür destekler olmadan yarattı;
sizi sarsmasın diye yeryüzünü sabit
dağlar ile
donattı ve
orada her
çeşit canlı
varlığın çoğalmasını
sağladı. Biz
gökyüzünden
sular indirir
ve bununla
yeryüzünde
her türlü faydalı (canlı)nın yetişip
büyümesini
sağlarız.

= ٰ َهذَاişte bunlar =خ َْل ُقyarattıklarıdır
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =فَأ َ ُرونِيgösterin bana
َ َخلَق,,= َماذَاne yarattı?
د ُونِ ِه,, ِم ْن,, َ=الَّذِينO’ndan başkaları
َّ =o zalimler
=بَ ِلdoğrusu َالظا ِل ُمون
=فِيiçindedirler ض ََلل
َ =bir sapıklık
= ُم ِبينaçık

İşte bunlar
Allah´ın yarattıklarıdır.
O´ndan
başkası ne
yarattı?
Doğrusu o
zalimler,
açık bir sapıklık içindedirler.

Bunlar(ın
tümü) Allah'ın hilkatidir: Peki,
gösterin bana, O'ndan
başkası ne
yaratabilmiş!
Hayır, (gösteremezsiniz,) zalimler
açık bir sapıklık içindedirler!

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
َ=لُ ْق َمانLokman’a َ= ْال ِح ْك َمةhikmet
ِ َّ ِ =Allah’a
ا ْش ُك ْر..=أ َ ِنşükretmesi için ّٰلل
= َو َم ْنve kim =يَ ْش ُك ْرşükrederse
=فَإِنَّ َماşüphesiz = َي ْش ُك ُرşükreder
= ِلنَ ْف ِس ِهkendisi için = َو َم ْنve kim
= َكفَ َرinkâr ederse =فَإ ِ َّنşüphesiz
َ =zengindir
اّٰلل
َ َّ =Allah غنِي
= َح ِميدövülmüştür

Andolsun ki,
biz Lokman´a hikmet verdik.
«Allah´a
şükret» dedik, kim
şükrederse
kendisi için
şükreder.
Kim nankörlük ederse
bilsin ki, Allah zengindir, övülmeye lâyık
olandır.

Biz, Lokman'a şu
hikmeti bağışladık: Allah'a şükret;
çünkü (O'na)
şükreden
kendi iyiliği
için şükretmiş olur;
nankörlük
etmeyi tercih
eden ise (bilsin ki), Allah,
kesinlikle
hiçbir şeye
muhtaç değildir ve her
zaman hamde layıktır.

= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
ُ =لُ ْق َمLokman = ِل ْبنِ ِهoğluna
ان
ُ يَ ِع,,= َو ُه َوöğüt vererek
ُ ظه
ي
َّ َبُن,,= َياyavrum
ِ َّ = ِبAllah’a
ت ُ ْش ِر ْك,,= َلortak koşma اّٰلل
=إِ َّنçünkü الش ْر َك
ِ =ortak koşmak
ُ َ=لbir zulümdür ع ِظيم
ظ ْلم
َ =büyük

Lokman oğluna öğüt
vererek;
«Ey oğulcuğum! Allah´a ortak
koşma,
çünkü ortak
koşmak,
büyük bir
zulümdür.»

ص ْينَا
َّ = َو َوbiz tavsiye ettik
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana
=بِ َوا ِلدَ ْي ِهana babasını
ُ= َح َملَتْهonu taşımıştır ُ=أ ُ ُّمهanası
= َو ْهنًاzayıflık علَ ٰى
َ =üstüne
= َو ْهنzayıflıkla
ُ صالُه
َ ِ= َوفve onun sütten kesilmesi
=فِيiçindedir عا َمي ِْن
َ =iki yıl
ا ْش ُك ْر..=أ َ ِنşükret = ِليbana
= َو ِل َوا ِلدَي َْكve anana-babana
ي
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş
َّ َ= ِإلbanadır ير

Biz insana,
ana babasına iyi davranmasını
tavsiye etmişizdir.
Anası onu
zayıflık üstüne zayıflık
çekerek
karnında
taşımıştır.
Onun sütten
kesilmesi
de iki yıl
içinde olur.
Bana ve
ana babana
şükret diye
tavsiyede
bulunmuşuzdur. Dönüş Allah´adır.
Eğer onlar
seni körü
körüne bana ortak
koşman için
zorlarlarsa,
onlara itaat
etme; dünya işlerinde
onlarla iyi
geçin, Allah´a yönelen kimsenin yoluna
uy. Sonunda dönüşünüz bana-

Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle
konuştu: Ey
Benim sevgili
oğlum! Allah'tan başkasına ilahi
sıfatlar yakıştırma! Bil ki,
böyle (düzmece) ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük
bir zulümdür!
(Allah diyor
ki:) 'Biz, insana, anne
babasına
karşı iyi davranmasını
emrettik: annesi onu nice
acılara katlanarak karnında taşıdı
ve çocuğun
annesine
bağımlılığı iki
yıl sürdü;
(öyleyse, ey
insanoğlu,)
Bana ve anne babana
şükret,
(unutma ki)
bütün yollar
sonunda Bana ulaşır.
(Allah diyor
ki:) '(Anne
babana saygılı ol;) ama
eğer senin
aklının (ilahlık) yakıştıramayacağı
bir şeye Benimle birlikte
ilahlık yakıştırman için
zorlarlarsa
onlara uyma;
(o durumda
bile) onlara
bu dünyada
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= َو ِإ ْنeğer اك
َ َ= َجا َهدseni zorlarlarsa
ت ُ ْش ِر َك,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =ortak koşman için
=بِيbana ْس
َ لَي,,= َماolmayan bir şeyi
=لَ َكsenin =بِ ِهhakkında = ِع ْلمbilgin
ت ُ ِط ْع ُه َما,,=فَ ََلonlara itaat etme
اح ْب ُه َما
ِ ص
َ = َوonlarla geçin
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada = َم ْع ُروفًاiyi
= َوات َّ ِب ْعve uy س ِبي َل
َ =yoluna
= َم ْنkimsenin َاب
َ =أَنyönelen
,,
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Orada
devamlı
kalırlar.
Bu, Allah´ın hak
vaadidir.
Ve O;
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Gökleri,
gördüğünüz gibi
direksiz
olarak yaratmış,
sizi sarsar diye
yere ağır
baskılar
koymuş,
orada her
türlü canlıyı yaymıştır.
Biz, gökten su indirip orada her sınıf bitkiler
yetiştirmişizdir.

İşte bu,
Allah´ın
yaratışıdır. Gösterin bakalım bana
O´ndan
başkalarının ne
yarattığını? Hayır,
zalimler
apaçık bir
sapıklık
içindedirler.
Andolsun
ki; Biz, Allah´a şükret diye
Lokman´a
hikmeti
verdik.
Kim şükrederse;
ancak
kendisi
için şükretmiş
olur. Kim
de küfrederse;
muhakkak ki Allah; Gani´dir, HaHamid´dir.
Hani
Lokman;
oğluna
öğüt vererek
demişti ki:
Oğulcuğum; Allah´a şirk
koşma,
doğrusu
şirk, büyük bir
zulümdür.
Biz insana, ana
ve babasına iyi
davranmasını
tavsiye
ettik. Annesi onu
zorluk üstüne zorlukla taşımıştı.
Sütten
ayrılması
da iki yıl
sürmüştür. Bana
ve anababana
şükret.
Dönüş
ancak
Bana´dır.
Şayet onlar seni
körü körüne Bana şirk
koşman
için zorlarsa; onlara itaat
etme ve
dünya işlerinde
onlarla iyi
geçin Bana dönenlerin
yoluna

Kelime Meali

ي
َّ = ِإ َلbana =ث ُ َّمsonra ي
َّ َ= ِإلbanadır
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz
=فَأُنَبِئ ُ ُك ْمsize haber vereceğim
َتَ ْع َملُون,, ُك ْنت ُ ْم,,=بِ َماyaptıklarınızı

dır. O zaman size
yaptıklarınızı haber vereceğim.

ي
َّ َبُن..=يَاyavrum = ِإنَّ َهاonlar
ُت َك..= ِإ ْنbir şey olsa = ِمثْقَا َلağırlığınca
= َحبَّةdanesi خ َْردَل..= ِم ْنhardal
=فَت َ ُك ْنve bulunsa
ص ْخ َرة
َ ..=فِيbir kayanın içinde
=أ َ ْوveya ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..= ِفيgöklerde
=أ َ ْوveya ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde
ت
ِ ْ =يَأmutlaka getirir =بِ َهاonu
َّ =Allah = ِإ َّنçünkü َاّٰلل
َّ =Allah
ُاّٰلل
=لَ ِطيفlatiftir = َخ ِبيرhaber alır

Lokman:
«Oğulcuğum! Yaptığın iyi veya
kötü iş, bir
hardal tanesi ağırlığınca olsa
ve bu bir
kayanın
içinde, göklerde veya
yerde bulunsa, yine
de Allah
onu karşına
getirir. Doğrusu Allah
lâtiftir, haberdardır.

ي
َّ َبُن,,= َياyavrum =أَقِ ِمkıl
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوأْ ُم ْرemret
وف
ِ =بِ ْال َم ْع ُرiyiliği َ= َوا ْنهvazgeçir
 ْال ُم ْن َك ِر,,ع ِن
َ =kötülükten
ص ِب ْر
ْ = َواve sabret
صابَ َك
َ =başına gelene
َ َ أ,, َما,,علَ ٰى
= ِإ َّنçünkü = ٰذَ ِل َكbunlar
ع ْز ِم
َ ,,= ِم ْنyapılması gereken
ور
ِ = ْاْل ُ ُمişlerdendir

Oğulcuğum
namazı kıl,
iyiliği emret,
kötülükten
vazgeçmeye çalış ve
başına gelene sabret.
Çünkü bunlar yapılması gereken
işlerdir.

ص ِع ْر
َ ُ ت..= َو َلçevirme = َخد ََّكyüzünü
اس
ِ َّ= ِللنinsanlardan
ت َ ْم ِش..= َو َلve yürüme
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= َم َر ًحاböbürlenerek = ِإ َّنzira
اّٰلل
َ َّ =Allah ُّي ُِحب..= َلsevmez
= ُك َّلhepsini
= ُم ْختَالkendini beğenenleri
=فَ ُخورövünenleri

İnsanları
küçümseyip
yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek
yürüme! Allah, kendini
beğenmiş
övünen
kimseyi
sevmez.

ص ْد
ِ = َوا ْقve tutumlu ol
 َم ْش ِي َك,,=فِيyürüyüşünde
ض
ُ = َوا ْغve kıs
ْ ض
ص ْوتِ َك
َ ,,= ِم ْنsesini = ِإ َّنçünkü
=أ َ ْن َك َرen çirkini ت
ِ ص َوا
ْ َ = ْاْلseslerin
ُص ْوت
َ َ=لsesidir ير
ِ = ْال َح ِمeşeklerin

uy. Sonra
dönüşünüz yine
Bana´dır.
O zaman
Ben, size
yaptıklarınızı bildiririm.

Yürüyüşünde tabii ol
(ölçülü hareket et)
sesini de
kıs. Çünkü
seslerin en
çirkini eşeklerin sesidir.

Davranışlarında ölçülü
ve dengeli ol,
sesini yükseltme: çünkü, unutma
ki, seslerin
en çirkini
eşeğin anırmasıdır...

Yürüyüşünde tabii ol, sesini kıs.
Şüphesiz
ki seslerin
en çirkini
eşeklerin
sesidir.

ت َ َر ْوا..=أَلَ ْمgörmediniz mi? =أ َ َّنelbette
َّ =Allah س َّخ َر
َ =boyun eğdirdi
َاّٰلل
=لَ ُك ْمsize = َماbulunanları
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماve bulunanları
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيve yerde
= َوأ َ ْسبَ َغve bol bol verdi علَ ْي ُك ْم
َ =size
َ =zahir
ُ=نِ َع َمهnimetlerini ً ظا ِه َرة
ًاطنَة
ِ َ= َوبve batın
اس
ِ َّالن.. َ= َو ِمنinsanlardan
= َم ْنkimi var ki =يُ َجا ِد ُلtartışır (durur)
ِ َّ =Allah
= ِفيhakkında اّٰلل
=بِ َغي ِْرolmadan = ِع ْلمbilgisi
 ُهدًى..= َو َلve yol göstereni olmadan
 ِكتَاب..= َو َلve ne de bir Kitabı
= ُم ِنيرaydınlatıcı

Allah, göklerde ve
yerde bulunanları emrinize açık
ve gizli olarak nimetlerini bol bol
verdiğini
görmediniz
mi? Yine de
insanlardan
bazıları ne
bilgisi ne yol
göstereni
ne de aydınlatıcı bir
Kitab´ı olmadan Allah hakkında tartışır.

Allah'ın göklerdeki ve
yerdeki her
şeyi emrinize
verdiğini, nimetlerini
açıkça veya
gizlice önünüze alabildiğine serdiğini görmez
misiniz? Yine
de insanlar
arasında öylesi var ki,
(Allah hakkında) hiçbir
bilgisi, bir
rehberi ve
aydınlatıcı bir
vahiy olmadan O'nunla
ilgili tartışmalara girer;

Görmez
misiniz ki;
Allah,
göklerde
olanları
da, yerde
olanları
da size
müsahhar
kılmıştır.
Gizli ve
açık olarak nimetlerini size
bolca
vermiştir.
İnsanlar
arasında
hiç bir
bilgisi olmadan,
hiç bir
rehberi ve
aydınlatıcı kitabı
yokken
Allah
hakkında
tartışanlar
vardır.

 ِقي َل,,= َو ِإذَاdense = َل ُه ُمonlara
=اتَّبِعُواuyun أ َ ْنزَ َل,,= َماindirdiğine
َّ =Allah’ın =قَالُواderler =بَ ْلhayır
ُاّٰلل
=نَت َّ ِب ُعbiz uyarız = َماşeye
= َو َج ْدنَاbulduğumuz علَ ْي ِه
َ =üzerinde
=آبَا َءنَاbabalarımızı
َ َكان,,=أ َ َولَ ْوolsa da mı?

Onlara; «Allah´ın indirdiğine
uyun!» dense; «Hayır
biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz
yola uyarız»
derler. Şeytan babalarınızı alevli
ateşin aza-

ve böyle (insanlara) Allah'ın bahşettiğine tabi
olmaları söylendiğinde,
Hayır, biz,
atalarımızdan gördüğümüz
(inanç ve eylem biçimlerin)e uyarız!
derler. Öyle

Onlara:
Allah´ın
indirdiklerine uyun,
denilince:
Hayır, biz
atalarımızı üzerinde bulduğumuz
yola uyarız, derler. Ya
şeytan,
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İbn Kesir

iyilikle davran ve Bana
yönelenlerin
yolundan git.
Sonunda hepiniz Bana
döneceksiniz; ve o zaman (hayatta
iken) yapmış
olduğunuz
her şeyi
(gerçek şekliyle) size
göstereceğim.
(Lokman,) Ey
yavrucuğum!
(diye devam
etti) Ortada
yalnızca hardal tanesi
kadar bir şey
de olsa,
(yaptıklarınız) bir kayanın içinde
(saklı) da bulunsa, yahut
gökler(in tepesin)de ve
yer(in derinliklerin)de de
olsa Allah
onu aydınlığa çıkarır:
çünkü Allah,
kuşkusuz,
akıl sır ermez bir
(hikmet Sahibi)dir ve
her şeyden
haberdardır.
Ey yavrucuğum! Namazında kararlılık göster,
doğru ve yararlı olanı
emret, kötü
ve eğriden
vazgeçir, başına gelebilecek her
(belaya) sabırla katlan:
bu, azim ve
kararlılık
gösterilmeye
değer bir
şeydir!
(Yersiz) bir
gurura kapılarak insanlara üstünlük
taslama ve
yeryüzünde
küstahça gezip durma!
Unutma ki
Allah, böbürlenerek küstahlık yapanları sevmez.
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Oğulcuğum; işlediğin
şey bir
hardal tanesi kadar da olsa, bir
kayanın
içinde veya göklerde, yahut yerin
derinliklerinde de
bulunsa,
Allah onu
getirir.
Muhakkak ki Allah; Latif´tir, Habir´dir.

Oğulcuğum; namaz kıl,
iyiliği emret, kötülüğü önle.
Başına
gelene
sabret.
Doğrusu
bunlar
azmedilmeye değer şeylerdir.

İnsanları
küçümseyip yüz
çevirme.
Yeryüzünde
böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip böbürleneni
şüphesiz
ki hiç
sevmez.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

bına çağır- mi, ya Şeymış olsa da tan onları
mı?
yakıcı ateşin
azabına çağırmışsa?

onları yalımlı azaba çağırıyor idiyse?

= َو َم ْنve kim =يُ ْس ِل ْمteslim ederse
ِ َّ ..= ِإلَىAllah’a
ُ= َو ْج َههyüzünü اّٰلل
 ُم ْح ِسن..= َو ُه َوgüzel davranarak
س َك
َ ا ْست َ ْم..=فَقَ ِدo yapışmıştır
=بِ ْالعُ ْر َو ِةkulpa = ْال ُوثْقَ ٰىen sağlam
ِاّٰلل
َّ ..= َو ِإلَىAllah’a döner ُعاقِ َبة
َ =sonu
ور
ِ = ْاْل ُ ُمişlerin

Kim güzel
davranarak
kendini Allah´a teslim
ederse, o
en sağlam
kulpa yapışmıştır.
Sonunda
bütün işler
Allah´a döner.

Kim, ihsan ederek kendini Allah´a teslim ederse; muhakkak ki
o, en sağlam kulpa
sarılmıştır. Ve işlerin akıbeti Allah´a aittir.

= َو َم ْنve kim = َكفَ َرinkâr ederse
يَ ْح ُز ْن َك,,=فَ ََلseni üzmesin
ُ= ُك ْف ُرهonun inkârı
= ِإلَ ْينَاsonunda bizedir
= َم ْر ِجعُ ُه ْمonların dönüşleri
=فَنُن َِبئ ُ ُه ْمve kendilerine haber veririz
ع ِملُوا
َ ,,= ِب َماyaptıklarını = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
ِ = ِبذَاözünü
َ =bilir ت
َ َّ =Allah ع ِليم
ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد

Kim de
inkâr ederse onun
inkârı seni
üzmesin;
onların dönüşü bizedir. O zaman yaptıklarını kendilerine haber
veririz. Allah
kalplerde
olanı şüphesiz bilir.

ً = َق ِلbiraz
=نُ َمتِعُ ُه ْمonları yaşatırız يَل
َ ض
=ث ُ َّمsonra ط ُّر ُه ْم
ْ َ=نsüreriz
َ =kaba
عذَاب
َ ..= ِإلَ ٰىbir azaba غ ِليظ

Onlara biraz
geçim sağlar, sonra
ağır bir
azaba sürükleriz.

= َولَئِ ْنAndolsun
سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ =onlara sorsan
َ َخلَق,,= َم ْنkim yarattı?
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
=لَ َيقُولُ َّنmutlaka derler ُاّٰلل
َّ =Allah
=قُ ِلde ki ُ = ْال َح ْمدhamd
ِ= ِ َّّٰللAllah’a layıktır =بَ ْلhayır
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

Andolsun ki
onlara;
«Gökleri ve
yeri kim yarattı» diye
sorsan «Allah» derler.
Hamd Allah´a mahsustur. Hayır onların
çoğu bilmiyor.

ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır = َماne varsa hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah = ُه َوişte O’dur
ي
ُّ = ْالغَ ِنğani (zengin) ُ= ْال َح ِميدövülen

Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah´ındır.
Şüphesiz
Allah müstağnidir,
övülmeye
lâyık olandır.

= َولَ ْوşayet olsa =أَنَّ َماbulunan
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ش َج َرة
َ ,,= ِم ْنağaçlar =أ َ ْق ََلمkalem
= َو ْالبَ ْح ُرve deniz (mürekkep)
ُ=يَ ُمدُّهona katılsa
 َب ْع ِد ِه,,= ِم ْنarkasından ُس ْب َعة
َ =yedi
=أ َ ْب ُحرdeniz (daha)
ْ َنَ ِفد,,= َماyine tükenmez
ت
ُ= َك ِل َماتkelimeleri اّٰلل
ِ َّ =Allah’ın
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِزيز
َ =üstündür
= َح ِكيمhikmet sahibidir

Yeryüzünde
bulunan
ağaçlar kalem olsa,
denizlerde
mürekkep
olsa ve yedi
deniz daha
eklense, yine Allah´ın
sözleri
yazmakla
tükenmez.
Doğrusu Allah güçlüdür, hakimdir.

= َماdeğildir =خ َْلقُ ُك ْمsizin yaratılmanız
= َو َلve değildir =بَ ْعث ُ ُك ْمdiriltilmeniz
= ِإ َّلbaşka bir şey
= َكنَ ْفسkişi(nin yaratılmasından)
احدَة
ِ = َوbir tek =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ =işitendir
َ َّ =Allah س ِميع
صير
ِ = َبgörendir

Ey insanlar!
Sizin yaratılmanız ve
tekrar dirilmeniz tek
bir kişinin
yaratılması
ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Allah,
işitendir. görendir.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =يُو ِل ُجsokuyor
=اللَّ ْي َلgeceyi
ار
ِ النَّ َه,,= ِفيgündüzün içine
= َويُو ِل ُجve sokuyor ار
َ =النَّ َهgündüzü
اللَّ ْي ِل,,=فِيgecenin içine

Görmedin
mi Allah,
geceyi gündüzün içine;
gündüzü
gecenin içine sokuyor.
Güneş ve
ayı emrine
boyun eğdirmiştir.
Her biri be-

َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
عو ُه ْم
ُ = َي ْدonları çağırmış
ب
ِ عذَا
َ ,,=إِلَ ٰىazabına
ير
َّ =الalevli ateşin
ِ س ِع
,,
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Kim bütün
benliğiyle Allah'a teslim
olursa ve aynı zamanda
doğru ve yararlı işlerde
bulunursa,
hiç sarsılmayan (sağlam)
bir dayanak
elde etmiş
olur: çünkü
her şeyin
akibeti Allah'ın elindedir.
Hakikati inkara şartlanmış olana
gelince, onun
inkarı seni
üzmesin: onlar sonunda
Bize dönecekler ve o
zaman, (hayatta iken)
yaptıklarının
(gerçekte) ne
olduğunu onlara göstereceğiz: çünkü
Allah, (insanların) kalplerindekini en
iyi bilendir.
Onlara kısa
bir süre hayatın zevkini
yaşatır, ama
sonunda şiddetli bir azaba sürükleriz.
(Çoğu insan)
gibi, şayet
onlara, Gökleri ve yeri
yaratan kimdir? diye sorsan, hiç tereddüt etmeden Allah'tır!
derler. De ki:
(O halde bilin
ki) bütün övgüler yalnız
Allah'a mahsustur! Fakat
onların çoğu
(bunun ne
demek olduğunu) bilmez.
Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah'ındır.
Şüphesiz
yalnız Allah,
kendi kendine yeterlidir,
bütün övgüler yalnız
O'na mahsustur!
Yeryüzündeki bütün
ağaçlar kalem olsaydı,
denizler de
mürekkep,
sonra yedi
deniz (daha)
eklenseydi,
Allah'ın sözleri yine de
tükenmezdi:
çünkü Allah,
kudret ve
hikmet sahibidir.
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Hepinizin yaratılması ve
yeniden diriltilmesi,
(O'nun için)
tek bir
can(lının yaratılması ve
diriltilmesi)
gibidir: Şüphe yok ki Allah, her şeyi
işiten, her
şeyi görendir.
Bilmez misin
gündüzü kısaltarak geceyi uzatan
ve geceyi kısaltarak
gündüzü
uzatan Allah'tır; O, her
biri belirlenmiş bir vade
içinde hare-

Kim de
küfrederse; onun
küfrü, seni üzmesin. Onların dönüşü Bize´dir. O
zaman
yaptıklarını onlara bildiririz. Şüphesiz ki
Allah; göğüslerin
özünü
gerçekten
bilendir.
Onları az
bir süre
geçindirir,
sonra da
katı bir
azaba sürükleriz.
Andolsun
ki onlara:
Gökleri
ve yeri
kim yarattı? diye
sorsan;
muhakkak: Allah, derler. De ki:
Hamd Allah´a
mahsustur. Hayır
onların
çoğu bilmezler.
Göklerde
ve yerde
olanlar
Allah´ındır.
Muhakkak ki Allah´tır O,
Gani ve
Hamid.
Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi
kalem olsa, deniz
de, arkasından
yedi deniz daha
kendisine
yardım
ederek
mürekkep
olsa, yine
de Allah´ın kelimeleri
tükenmez. Muhakkak ki
Allah;
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Sizin yaratılmanız
da, yeniden diriltilmeniz
de bir tek
kişininki
gibidir.
Şüphesiz
ki ALLAH;
sEMİ´DİR,
bASİR´DİR.
Görmez
misin ki;
Allah, geceyi gündüze,
gündüzü
de geceye katar.
Güneşi
ve ayı
buyruk altında tu-
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س َّخ َر
َ = َوve emrine boyun eğdirmiştir
َّ =الgüneşi = َو ْالقَ َم َرve ayı
س
َ ش ْم
= ُكلher biri =يَ ْج ِريakıp gider
= ِإلَ ٰىkadar =أ َ َجلbir süreye
س ًّمى
َ = ُمbelli = َوأ َ َّنve elbette
اّٰلل
َ َّ =Allah َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızı
= َخ ِبيرhaber almaktadır

İbn Kesir

lirli bir süreye kadar
hareket
eder. Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.

ketini sürdüren güneşi
ve ayı (kendi
yasalarına)
tabi kılmıştır;
ve bütün
yaptıklarınızdan haberdardır?

tar. Her
birisi belirli bir süreye kadar akıp
gider.
Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu, Allah´ın
hak olmasından ve
O´ndan
başka taptıklarının
batıl olmasındandır.
Doğrusu Allah yücedir,
büyüktür.

Gerçek budur: Yalnızca
Allah, Mutlak
Hakikattir ve
insanların
O'ndan başka çağırdıkları her şey
tamamiyle
değersiz ve
geçersizdir;
çünkü yalnız
Allah yüce ve
gerçekten
uludur!

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
 ْالفُ ْل َك,,=أ َ َّنgemilerin =ت َ ْج ِريgittiğini
 ْالبَ ْح ِر,,=فِيdenizde
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِب ِن ْع َمnimetiyle اّٰلل
= ِلي ُِريَ ُك ْمsize göstersin diye
آيَاتِ ِه,,= ِم ْنbir kısım ayetlerini
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır
= َْل َياتibretler = ِل ُك ِلherkes için
صبَّار
َ =şükreden
َ =sabreden ش ُكور

Allah size,
bir kısım
delillerini
göstersin
diye, Allah´ın izniyle gemilerin
denizde
akıp gittiğini
görmediniz
mi? Şüphesiz bunda
çok sabreden çok
şükreden
herkes için
ibretler vardır.

َ =onları sardığı
= َو ِإذَاzaman غ ِش َي ُه ْم
ُّ = َكgölgeler gibi
= َم ْوجdalga(lar) الظلَ ِل
ع ُوا
َ َ=دyalvarırlar اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُلَه.. َصين
ِ = ُم ْخ ِلyalnız O’na has kılarak
َ=الدِينdini =فَلَ َّماfakat o zaman
=نَ َّجا ُه ْمonları kurtarınca
 ْال َب ِر..= ِإلَىkaraya çıkarınca
=فَ ِم ْن ُه ْمiçlerinden bir kısmı
صد
ِ َ = ُم ْقتiktisad eder
ُيَ ْج َحد..= َو َماzaten inkâr etmez
= ِبآ َيا ِتنَاbizim ayetlerimizi = ِإ َّلbaşkası
= ُك ُّلher = َختَّارgaddarlardan
= َكفُورinkârcıdan

Dağlar gibi
dalgalar insanları kuşattığı zaman dini
yalnız Allah´a has
kılarak O´na
yalvarırlar.
Allah onları
karaya çıkarıp kurtardığı zaman,
içlerinden
bir kısmı
gevşeme
gösterirler.
Zaten bizim
ayetlerimizi
nankör
gaddarlardan başkası
inkâr etmez.

أَيُّ َها,,=يَاey اس
ُ َّ=النinsanlar
=اتَّقُواkorkun = َربَّ ُك ْمRabbinizden
ْ = َوve çekinin = َي ْو ًماgünden
اخش َْوا
 َي ْج ِزي,,= َلödeyemez = َوا ِلدbaba
 َولَ ِد ِه,,ع ْن
َ =çocuğunun
 َم ْولُود,,= َو َلçocuk da değildir = ُه َوo
= َجازödeyecek
 َوا ِل ِد ِه,,ع ْن
َ =bir şey
َ =babası için ش ْيئًا
= ِإ َّنşüphesiz َ= َو ْعدvaadi
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقgerçektir
تَغُ َّرنَّ ُك ُم,,=فَ ََلsizi aldatmasın
ُ = ْال َحيَاةhayatı =الدُّ ْنيَاdünya
يَغُ َّرنَّ ُك ْم,,= َو َلsizi aldatmasın
ِ َّ = ِبAllah hakkında
اّٰلل
ور
ُ = ْالغ َُرaldatıcı (şeytan)

Ey insanlar,
Rabb´inizde
n korkun ve
babanın,
çocuğuna
yaptığından
ceza görmeyeceği,
çocuğun da
babasının
yaptığından
ceza görmeyeceği
bir günden
çekinin. Allah´ın vaadi
gerçektir.
Dünya hayatı sizi aldatmasın ve
şeytan, Allah´ın affına
güvendirerek sizi
kandırmasın.

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
ُ= ِع ْندَهO’nun yanındadır = ِع ْل ُمbilgisi
ع ِة
َّ =الsaatin = َويُن َِز ُلve O yağdırır
َ سا
َ = ْالغَيyağmuru = َو َي ْعلَ ُمve bilir
ْث
= َماolanı  ْاْل َ ْر َح ِام..=فِيrahimlerde
تَد ِْري..= َو َماve bilmez
=نَ ْفسhiç kimse = َماذَاne
َ =yarın
ب
ُ =ت َ ْك ِسkazanacağını غدًا
تَد ِْري..= َو َماve bilmez
=نَ ْفسhiç kimse ِ =بِأَيhangi

Kıyamet
vakti hakkındaki bilgi
ancak Allah´ın katındadır.
Yağmuru
yağdırır, rahimlerde
olanı O bilir.
Hiç kimse
yarın ne kazanacağını
bilemez ve
hiç kimse
nerede öleceğini bilemez. Her

Görmez misin, gemiler
Allah'ın lütfu
ile denizlerde
nasıl yol alıyorlar ve
böylece Allah
kendi varlığının bazı işaretlerini önünüze nasıl
koyuyor?
Kuşkusuz
bunda, sıkıntılara sonuna
kadar göğüs
geren ve (Allah'a karşı)
derin bir şükran duygusu
taşıyanlar
için mesajlar
vardır.
Nitekim, dalgalar onları
(ölümün)
gölgeleri gibi
kuşattığında,
(o anda) bütün içtenlikleriyle yalnız
ve sadece
Allah'a bağlanarak O'na
sığınırlar fakat Allah onları sağ salim
kıyıya ulaştırdığında da
bir kısmı yolun ortasında
(inanmak ile
inkar etmek
arasında) kalıverirler.
Ama hiç kimse, haince bir
nankörlüğe
kapılmadıkça
mesajlarımızı
bile bile reddetmez.
Ey İnsanlar!
Rabbinize
karşı sorumluluğunuzu
unutmayın;
ve ne hiçbir
anne babanın çocuğuna herhangi
bir faydasının erişebileceği, ne de
hiçbir çocuğun anne
babasına en
ufak bir fayda sağlayamayacağı
Gün'den korkun! Unutmayın, Allah'ın (yeniden diriltme)
vaadi gerçektir: öyleyse, bu dünyanın sizi
ayartmasına
izin vermeyin
ve Allah hakkındaki müfsitçe düşüncelerinizin
sahte cazibesine kapılmayın!
Son Saat'in
ne zaman
geleceğini
yalnız Allah
bilir; yağmuru yağdıran
O'dur; rahimlerde yer
alanı (yalnız)
O bilir; Halbuki kimse
yarın ne kazanacağını
ve hangi topraklarda öleceğini bilmez. (Yalnız)
Allah, her

Bu, Allah´ın;
hakkın
kendisi ve
O´ndan
başka
taptıklarının da
batıl olmasındandır.
Doğrusu
Allah; çok
yücedir,
çok büyüktür.
Görmez
misin ki;
gemiler
denizde
Allah´ın
nimetiyle
akıp gider. Böylece size
ayetlerini
gösterir.
Bunlarda
pek sabırlı ve çok
şükreden
kimseler
için ayetler vardır.
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= ٰذَ ِل َكböyledir =بِأ َ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
= ُه َوO = ْال َح ُّقhaktır = َوأ َ َّنve elbette
َ َي ْدعُون..= َماyalvardıkları
د ُو ِن ِه..= ِم ْنO’ndan başka
اط ُل
ِ َ= ْالبbatıldır = َوأ َ َّنve gerçekten
اّٰلل
ُّ = ْال َع ِلulu
َ َّ =Allah’tır = ُه َوO ي
ير
ُ = ْال َك ِبve büyük
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Onları
dağlar gibi dalgalar sardığı
vakit; dini
yalnız Allah´a tahsis ederek O´na
yalvarırlar. Onları
karaya
çıkararak
kurtardığı
zaman
da; içlerinden bir
kısmı orta
yolu tutar.
Ayetlerimizi gaddar ve
nankör
olanın dışında
başkası
bilerek
inkar etmez.
Ey insanlar; Rabbınızdan
korkun.
Babanın
oğluna,
oğulun
babasına
hiçbir şey
ödemeyeceği
günden
çekinin.
Allah´ın
vaadi
şüphesiz
haktır.
Öyleyse,
sakın
dünya
hayatı sizi
aldatmasın. Aldatıcı şeytan sizi
Allah´ın
bağışlamasına
güvendirerek yoldan çıkarmasın.

Kıyamet
saatının
bilgisi
şüphesiz
ki Allah
katındadır, yağmuru O
indirir, rahimlerde
bulunanı
O bilir.
Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve
hiç bir ne-
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=أ َ ْرضyerde ُ=ت َ ُموتöleceğini
= ِإ َّنşüphesiz yalnız اّٰلل
َ َّ =Allah’tır
ع ِليم
َ =bilen = َخبِيرhaberi olan

şeyi bilen
ve her şeyden haberi
olan yalnız
Allah´dır.

şeyi bilen ve
her şeyden
haberdar
olandır.

=المElif lam mim

Elif Lam
Mim.

Elif-LamMim.

=ت َ ْن ِزي ُلindirilişi ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
ْب
َ  َري..= َلşüphe yok ki = ِفي ِهonda
ب
ِ  َر..= ِم ْنRabbindendir
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Şüphe yok
ki, Kitab´ın
indirilişi,
alemlerin
Rabb´i tarafındandır.

Bu Kitab'ın
indirilişi, hiç
şüphe yok ki
alemlerin
Rabbindendir.
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Yoksa «onu Ama onlar,
َيَقُولُون,,=أ َ ْمyoksa -mu diyorlar?
peygamber (o hakkı inkar edenler,)
ُ =ا ْفت َ َراهonu uydurdu =بَ ْلhayır = ُه َوo uydurdu
mu» diyor- Onu (Mular? Hayır, hammed)
= ْال َح ُّقgerçektir
O senden uydurdu! diönce bir
yorlar. Asla!
 َربِ َك,,= ِم ْنRabbin tarafından
peygamber O, Rabbin= ِلت ُ ْنذ َِرuyarman için =قَ ْو ًماbir kavmi gönderil- den gelen bir
memiş olan hakikat olup
أَتَا ُه ْم,,= َماkendilerine gelmeyen
kavmi
senden önce
uyarması hiçbir uyarıcı
= ِم ْنhiçbir =نَذِيرuyarıcı
için sana
ile karşılaşRabb´inden
mamış olan
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce
gelen bir
(bu) halkı
gerçektir. doğru yola
=لَ َعلَّ ُه ْمumuduyla
Umulur ki, gelsinler diye
doğru yolu uyarabilmen
َ= َي ْهتَد ُونdoğru yola gelirler
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َّ =Allah =الَّذِيki َ= َخلَقyarattı
ُاّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
 َب ْي َن ُه َما..= َو َماve bunlar arasındakileri
 ِست َّ ِة..=فِيaltı =أَيَّامgünde =ث ُ َّمsonra
=ا ْست َ َو ٰىistiva etti
 ْال َع ْر ِش..علَى
َ =Arş’a
لَ ُك ْم..= َماsizin yoktur
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka = ِم ْنhiçbir
= َو ِليdostunuz
ش ِفيع
َ ..= َو َلve şefaatçiniz yoktur
َتَتَذَ َّك ُرون..=أَفَ ََلdüşünüp öğüt almıyor
..

..

..

..

..

..

..

..

bulurlar.

içindir.

Gökleri, yeri
ve ikisinin
arasında
bulunanları
altı günde
yaratan,
sonra arşa
hükmeden
(istiva eden)
Allah´tır.
O´ndan
başka bir
dostunuz ve
şefaatcınız
yoktur. Düşünüp öğüt
almıyor musunuz?

Allah'tır gökleri ve yeri ve
ikisinin arasında bulunan her şeyi
altı devrede
yaratan ve
sonra Kudret
ve Hakimiyet
Tahtı'na oturan; (Hesap
Günü) ne sizi
O'ndan koruyacak, ne de
size şefaat
edecek birini
bulamazsınız; hala düşünüp ders
almaz mısınız?

Allah, gökten yere
kadar olan
bütün işleri
düzenleyip
yönetir.
Sonra işler,
sizin hesabınızla bin
yıl kadar tutan bir gün
içinde O´na
çıkar.

Göklerden
yere kadar
bütün mevcudatı O düzenleyip yönetir; ve sonunda tümü,
sizin hesabınızla bin yıl
(kadar) süren
bir Gün'de
(yargılanmak
üzere) O'na
yükselir.

..

..

..

..

musunuz?
32.
5

=يُدَ ِب ُرtedbir eder (indirir) = ْاْل َ ْم َرemri
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=إِلَىyere =ث ُ َّمsonra
=يَ ْع ُر ُجçıkar = ِإلَ ْي ِهO’na =فِيiçinde
= َي ْومbir gün
ُ اره
ُ َ ِم ْقد,, َ= َكانonun süresi ف
َ =أ َ ْلbin
سنَة
َ =yıldır
َتَعُدُّون,,= ِم َّماsizin hesabınızca
,,
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,,

,,

,,
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32.
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O görüleni
= ٰذَ ِل َكişte O’dur عا ِل ُم
َ =bilen
de görülmeyeni de
ْ
َ
ب
ي
غ
ال
=görünmeyeni
ْ
ِ
bilendir üsْ
َّ
ُ
ِ= َوالش َهادَةve görüneni =العَ ِزيزgüçlü tün ve merhametli
olandır.
الر ِحي ُم
َّ =ve esirgeyici
..

Yaratılmışların kavrayış
alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini
de bilen
O'dur; O,
Kudret Sahibidir, Rahmet
Kaynağıdır.
O Allah ki, O, yarattığı
=güzel yaptı
her şeyin her şeyi en
yaratılışını mükemmel
=yarattığı
güzel yaptı şekilde yave insanı pandır. Nite=yaratmağa
yaratmaya kim Allah, in,,
=çamurdan çamurdan sanın yaratıbaşladı.
lışını balçıktan başlatır;

..

..

..
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=الَّذِيO’dur ki َسن
َ أ َ ْح
ش ْيء
َ ,,= ُك َّلherşeyi َُخلَقَه
َ= َوبَدَأve başladı َخ َْلق
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı ِم ْن ِطين
ِ س
,,

,,

,,
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,,

=ث ُ َّمsonra = َج َع َلyaptı
ُ=نَ ْسلَهonun neslini
س ََللَة
ُ ..= ِم ْنbir özden
 َماء..= ِم ْنbir sudan = َم ِهينhakir
..

..

..

..
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=ث ُ َّمsonra ُ س َّواه
َ =ona biçim verdi
= َونَفَ َخve üfledi =فِي ِهona
وح ِه
ِ  ُر,,= ِم ْنkendi ruhundan
= َو َج َع َلve yarattı =لَ ُك ُمsizin için
س ْم َع
َّ =الkulak(lar)
ار
َ ص
َ = َو ْاْل َ ْبve gözler
َ= َو ْاْل َ ْف ِئدَةve gönüller
ً =قَ ِلne kadar az
 َما,,يَل
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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fis nerede
öleceğini
de bilmez. Muhakkak ki
Allah;
Alim´dir,
Habir´dir.
Elif, Lam,
Mim.

Şüphe
götürmeyen kitabın indirilmesi
alemlerin
Rabbındandır.
Yoksa; O,
bunu
kendiliğinden
uydurdu
mu diyorlar; Hayır,
o haktır,
Rabbındandır.
Ve senden evvel
kendilerine uyarıcı
gelmemiş
olan bir
kavme
korkunç
akıbetlerini haber
vermen
içindir.
Belki hidayeti bulurlar.
Allah,
O´dur ki;
gökleri,
yeri ve
ikisinin
arasında
bulunanları altı
günde yaratmış,
sonra
Arş´a
hükmetmiştir. Sizin
O´ndan
başka bir
dostunuz
ve şefaatçınız
yoktur.
Hala düşünmüyor
musunuz?
Gökten
yere kadar her işi
O, düzenler. Sonra
sizin hesabınıza
göre bin
yıl kadar
tutan bir
günde yine O´na
yükselir.

Görülmeyeni de,
görüleni
de bilen,
Aziz ve
Rahim
olan,
O´dur.

Ki, yarattığı her
şeyi güzel
yaratan
O´dur. İnsanı yaratmaya
da çamurdan
başlamıştır.
Sonra onun sonra basit Sonra
soyunu nut- bir sıvı özün- onun sofeden, hakir den soyunu yunu babir suyun sürdürür;
yağı bir
özünden
suyun
çoğalttı.
özünden
yapmıştır.
Sonra ona
biçim verdi,
ona kendi
ruhundan
üfledi ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yarattı. Ne kadar
az şükrediyorsunuz?

sonra ona
(yaratılış)
amacına uygun bir şekil
verip Kendi
ruhundan üfler; ve (böylece, ey insanoğlu,) sizi
hem işitme
ve görme
(melekeleri)
hem de düşünce ve
duygularla
donatır, (Buna rağmen)

Sonra
onu düzeltip tamamlamış ve
ruhundan
ona üflemiştir. Size de kulaklar,
gözler ve
kalbler
vermiştir.
Ne de az
şükrediyorsunuz.
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َ=ت َ ْش ُك ُرونşükrediyorsunuz
32.
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ne kadar da
az şükrediyorsunuz!

= َوقَالُواve dediler
ضلَ ْلنَا
َ ..=أ َ ِإذَاbiz kaybolduktan sonra mı?
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيtoprakta =أَإِنَّاbiz mi?
=لَ ِفيiçinde olacağız =خ َْلقbir yaratılış
= َجدِيدyeni = َب ْلdoğrusu = ُه ْمonlar
اء
ِ َ=بِ ِلقkavuşmayı = َر ِب ِه ْمRablerine
َ= َكافِ ُرونinkâr edenlerdir
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Puta tapanlar: «Biz
yerde toprağa karışıp
yok olduktan sonra
yeniden mi
yaratılacağız?» derler. Doğrusu
onlar
Rabb´ine
kavuşmayı
inkâr edenlerdir.

De ki; «Si=قُ ْلde ki = َيتَ َوفَّا ُك ْمcanınızı alır
zin üzerinize vekil ediْ
َُ= َملكmeleği ت
ِ =ال َم ْوölüm
len ölüm
 ُو ِك َل,,=الَّذِيvekil edilen = ِب ُك ْمüzerinize meleği, canınızı ala=ث ُ َّمsonra  َر ِب ُك ْم,,= ِإلَ ٰىRabbinize
cak, sonra
Rabb´inize
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürülürsünüz
döndürüle,,

,,

,,

,,

ceksiniz.»
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ت َ َر ٰى..= َولَ ْوbir görsen
(= ِإ ِذdemekte) iken
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçluları
سو
ُ =نَا ِكöne eğmiş
= ُر ُءو ِس ِه ْمbaşlarını َ= ِع ْندhuzurunda
= َر ِب ِه ْمRablerinin = َربَّنَاRabbimiz
ص ْرنَا
َ = َوve işittik
َ =أ َ ْبgördük س ِم ْعنَا
ار ِج ْعنَا
ْ َ=فbizi geri döndür
=نَ ْع َم ْلyapalım صا ِل ًحا
َ =iyi iş
َ ُمو ِقنُون..= ِإنَّاartık kesin olarak inandık

Suçluları
Rabb´lerinin
huzurunda
utançtan
başlarını
öne eğmiş
olarak
«Rabb´imiz!
Gördük,
dinledik, artık bizi dünyaya geri
gönder de
iyi iş yapalım; artık
kesin olarak
inandık»
derken bir
görsen.

= َولَ ْوşayet = ِشئْنَاdileseydik
= َْلتَ ْينَاverirdik نَ ْفس,,= ُك َّلherkese
= ُهدَاهَاhidayetini = َو ٰلَ ِك ْنfakat
= َح َّقhak oldu = ْالقَ ْو ُلsöz
= ِم ِنيbenden
= َْل َ ْم َِل َ َّنmutlaka dolduracağım
= َج َهنَّ َمcehennemi َ= ِمنbir kısmıyla
= ْال ِجنَّ ِةcinlerden
اس
ِ َّ= َوالنve insanlardan
َ=أ َ ْج َمعِينtamamen

Dileseydik
herkese hidayeti verirdik. Fakat
benden
«mutlaka
cehennemi,
insanlardan
ve cinlerden
bir kısmıyla
tamamen
dolduracağım» sözü
çıkmıştır.

=فَذُوقُواtadın
= ِب َماkarşılığını (cezasını)
=نَ ِسيت ُ ْمunutmanızın = ِلقَا َءkarşılaşmayı
=يَ ْو ِم ُك ْمgününüzle = ٰ َهذَاbu
= ِإنَّاbiz de =نَ ِسينَا ُك ْمsizi unuttuk
= َوذُوقُواve tadın اب
َ َ عذ
َ =azabı
= ْال ُخ ْل ِدebedi =بِ َماötürü
َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınızdan

Bugüne kavuşmayı
unutmanızın cezasını
şimdi tadın
bakalım!
Doğrusu biz
de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi
azabı tadın.

يُؤْ ِم ُن,,= ِإنَّ َماinanırlar
= ِبآ َيا ِتنَاbizim ayetlerimize
َ=الَّذِينo kimseler ki =إِذَاzaman
=ذ ُ ِك ُرواöğüt verildiği =بِ َهاkendilerine
=خ َُّرواderhal kapanırlar
س َّجدًا
ُ =secdeye
سبَّ ُحوا
َ = َوve tesbih ederler
= ِب َح ْم ِدöverek = َر ِب ِه ْمRablerini
= َو ُه ْمve onlar
َيَ ْست َ ْكبِ ُرون,,= َلbüyüklük taslamazlar

Bizim ayetlerimize
inanan kimselere,
ayetlerimiz
hatırlatıldığı
zaman hemen secdeye kapanırlar.
Rabb´lerini
överek tesbih ederler,
büyüklük
taslamazlar.

=تَتَ َجافَ ٰىuzaklaşır = ُجنُوبُ ُه ْمyanları
ِ ض
َ  ْال َم..ع ِن
َ =yataklardan
ِاجع
َ=يَ ْدعُونdua ederler = َربَّ ُه ْمRablerine
َ = َوve umarak
=خ َْوفًاkorkarak ط َمعًا
 َرزَ ْقنَا ُه ْم..= َو ِم َّماve verdiğimiz rızıktan
َ=يُ ْن ِفقُونhayır için harcarlar

Gece teheccüd namazı kılmak
için yanlarını yataklardan ayırıp
kalkarlar,
korkarak ve
ümit ederek
Rabb´lerine
dua ederler
ve kendile-

..
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Nitekim (çoğu) insanlar,
Ne! Biz
(ölüp) toprağın altında
kaybolduktan
sonra yeni
bir yaratılış
eylemi sonucunda (hayata yeniden
döndürülmüş) mü
olacağız?
derler. Hayır,
ama (böyle
söyleyerek)
Rablerine
kavuşacakları gerçeğini
inkar ederler!
De ki: Sizin
için görevlendirilmiş
olan ölüm
meleği (bir
gün) sizi toplayacak ve
sonra (hep
birlikte) Rabbinize döndürüleceksiniz.
Keşke, günaha batmış
olanların
(Hesap Günü) Rablerinin huzurunda başlarını
öne eğerek,
Ey Rabbimiz!
(Şimdi) görmüş ve duymuş olduk.
Öyleyse bizi
(yeryüzündeki hayatımıza) geri
döndür ki
doğru ve yararlı işler yapalım, çünkü
(artık hakikate) kani olduk! dedikleri
zaman(ki
hallerini) bir
görsen!
Eğer dileseydik her
insanı doğru
yola ulaştırırdık fakat
(böyle olmasını dilemedik ve sonuçta) şu vaadim doğru
çıkacak: Cehennemi
mutlaka görünmeyen
varlıklar ve
insanlarla
dolduracağım!

Dediler ki:
Toprağa
karışıp
yok olduktan
sonra mı,
biz, yeniden yaratılacağız.
Evet onlar; Rabblarına kavuşmayı
inkar
edenlerdir.

(Ve Allah,
günahkarlara
şöyle seslenecek:) O
halde, bu
(Hesap) Günü'nün gelip
çatacağını
umursamamanın (cezasını) çekin
bakalım şimdi! (Artık) Biz
de sizi bıraktık: öyleyse,
yapmış olduğunuz (her
türlü kötülük)ten dolayı
(bu) ebedi
azabı tadın!
Bizim mesajlarımıza
(gerçekten)
inananlar,
ancak, kendilerine tebliğ
edildiği zaman önünde
derin bir hayranlık ve
saygıyla eğilenlerdir; (onlar,) Rablerinin sınırsız
ihtişamını
hamd ile yüceltenler ve
asla büyüklük taslamayanlardır;
(onlar,) yataklarından
(geceleri)
kalkarak korku ve ümit
içinde Rablerine yalvaranlardır ve
kendilerine
geçinmeleri
için verdiğimizden baş-

Öyleyse
şu günümüze kavuşmayı
unuttuğunuzdan
ötürü tadın azabı.
Doğrusu
Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza
karşılık
sonsuz
azabı tadın.

De ki: Size vekil
kılınan
ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz.
Suçluları
Rabblarının huzurunda
başları
öne eğilmiş olarak: Rabbımız,
gördük ve
dinledik.
Artık bizi
dünyaya
geri çevir
de salih
amel işleyelim.
Gerçekten biz,
kesin olarak inandık, derlerken bir
görsen.
Eğer Biz
isteseydik; herkesi elbette hidayete
erdirirdik.
Fakat:
Cehennemi tamamen
cinn ve
insanlarla
dolduracağım,
diye Benden hak
söz sadır
olmuştur.

Ayetlerimize ancak, kendilerine
hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar,
büyüklük
taslamayarak
Rabblarını hamd
ile tesbih
edenler
inanırlar.

Onların
yanları
yataklarından
uzaklaşır.
Korku ve
ümid ile
Rabblarına yalvarırlar.
Verdiğimiz rızık-
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rine verdiğimiz rızıktan hayır
için harcarlar.
Yaptıklarına
karşılık olarak, onlar
için nice sevindirici ve
göz kamaştırıcı nimetlerin saklı
olduğunu
hiç kimse
bilmez.

kalarına har- lardan da
cayanlardır. infak
ederler.

َ َكان..=أَفَ َم ْنhiç olur mu?
= ُمؤْ ِمنًاinanan kişi = َك َم ْنkimse gibi
فَا ِسقًا.. َ= َكانfâsık
َ َي ْست َ ُوون..= َلelbette bunlar bir olmazlar

Hiç inanan
kimse yoldan çıkan
kimse gibi
olur mu?
Elbette bunlar bir olmaz.

Mü´min
olan kimse yoldan
çıkmış
kimse gibi
midir?
Bunlar hiç
bir olmazlar.

=أ َ َّماfakat آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =فَلَ ُه ْمonlar
ُ= َجنَّاتcennetlerde
= ْال َمأ ْ َو ٰىdurulmağa değer
=نُ ُز ًلağırlanırlar = ِب َماkarşılık
َيَ ْع َملُون,,= َكانُواyaptıklarına

İnanıp yararlı iş işleyenlere gelince, yaptıklarına
karşılık varacakları
cennet konakları vardır.

ت َ ْعلَ ُم,,=فَ ََلbilemez =نَ ْفسhiç kimse
ُ
= َماne ي
َ =أ ْخ ِفsaklandığını
=لَ ُه ْمonlar için ِقُ َّرة,,= ِم ْنaydınlatıcı
=أ َ ْعيُنgözler = َجزَ ا ًءkarşılık olarak
َيَ ْع َملُون,, َكانُوا,,=بِ َماyaptıklarına
,,

,,

,,

,,
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(Böyle davranan müminlere gelince,) yaptıklarından dolayı mükafat
olarak (öteki
dünyada) onları şimdiye
dek gizli kalan hangi
mutlulukların
beklediğini
kimse tahayyül edemez.
Zaten, (bu
dünyada)
iman etmiş
olan kimse,
yoldan çıkmış biriyle
hiç mukayese edilebilir
mi? Bunlar
(elbette) bir
olamazlar!
İman edip
doğru ve yararlı işler yapanlara gelince; yaptıklarına karşılık
(Allah'tan) bir
mükafat olarak onları
dinlenip huzur bulacakları bahçeler
beklemektedir.

Yoldan çı- Sapmışların
= َوأ َ َّماve fakat
kanların ba- varacakları
rınacakları yer ise ateşَّ
َ
سقُوا
ف
..
ذ
ال
=yoldan
çıkanlar
َِين
َ
yer de ateş- tir. Ondan
tir. Ne za- kurtulmak
ُ=فَ َمأ ْ َواه ُمbarınacakları yer
man oradan için her çırار
çıkmak is- pınışlarında
ُ َّ=النateştir = ُكلَّ َماher
terlerse, yi- yeniden içine
=أ َ َراد ُواistediklerinde
ne oraya
atılırlar ve
geri
çevrilir َي ْخ ُر ُجوا..=أ َ ْنçıkmak = ِم ْن َهاoradan ler ve onla- kendilerine,
Yalanlamış
ra
«yalan=أ ُ ِعيد ُواyine geri çevrilirler =فِي َهاoraya lamakta ol- olduğunuz
ateşin azabıduğunuz
nı (şimdi) ta= َوقِي َلve denilir =لَ ُه ْمonlara
ateşin aza- dın bakalım!
bını tadın» denir.
=ذُوقُواtadın اب
َ َ عذ
َ =azabını
denir.
ار
ِ َّ=النateş  ُك ْنت ُ ْم..=الَّذِيolduğunuz
َت ُ َك ِذبُون..=بِ ِهyalanlamakta
..

..

..

..

..

..

..
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= َولَنُذِيقَنَّ ُه ْمmutlaka onlara tattıracağız
ب
ِ  ْال َعذَا,, َ= ِمنazabı da
= ْاْل َ ْدن َٰىdaha yakın َ=د ُونayrı olarak
ب
ِ = ْالعَذَاazabdan = ْاْل َ ْكبَ ِرbüyük
=لَعَلَّ ُه ْمbelki َ=يَ ْر ِجعُونdönerler

Belki dönüp
yola gelirler
diye onlara
büyük
azapdan
önce mutlaka daha yakın azabı da
tattıracağız.

Fakat o şiddetli azab(a
onları mahkum etme)den önce
belki (pişman
olup) yollarını düzeltirler
diye hemen
yanı başlarındaki azabı
tattıracağız.

ْ َ =أdaha zalim
= َو َم ْنkim olabilir? ظلَ ُم
= ِم َّم ْنkimseden =ذ ُ ِك َرöğüt verilen
ت
ِ =بِآيَاayetleriyle = َربِ ِهRabbinin
=ث ُ َّمsonra ض
َ =أَع َْرyüz çeviren
ع ْن َها
َ =onlardan = ِإنَّاmuhakkak ki biz
َ ْال ُم ْج ِر ِمين.. َ= ِمنsuçlulardan
َ= ُم ْنت َ ِق ُمونöç alıcıyız

Kendisine
Rabb´inin
ayetleri hatırlatıldıktan
sonra onlardan yüz
çevirenden
daha zalim
kim vardır?
Muhakkak
ki biz, suçlulardan öç
alıcıyız.

Kendisine
Rabbinin
mesajları aktarıldığında
onlara sırtını
dönenden
daha zalim
kim olabilir?
(Bu şekilde)
günaha batmış olanlardan öcümüzü mutlaka
alacağız!

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
سى
َ َ = ْال ِكتKitabı
َ = ُموMusa’ya اب
ت َ ُك ْن,,=فَ ََلsakın olma
 ِم ْريَة,,=فِيkuşkuda
 ِلقَائِ ِه,,= ِم ْنonun ulaşmasından
ُ= َو َج َع ْلنَاهonu yaptık
= ُهدًىyol gösterici
إِس َْرائِي َل,,= ِلبَنِيİsrail oğullarına

Andolsun
biz Musa´ya
kitabı verdik. Ey Muhammed!
Sakın sen
ona kavuşacağından
şüphe etme. Ona İsrailoğullarını
yol gösterici
yaptık.
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İbn Kesir

= َو َج َع ْلنَاyetiştirmiştik
= ِم ْن ُه ْمonların içinden ً=أ َ ِئ َّمةönderler
َ=يَ ْهدُونdoğru yola ileten
=بِأ َ ْم ِرنَاbuyruğumuzla =لَ َّماzaman
ص َب ُروا
َ =sabrettikleri
= َو َكانُواve olduklarında
=بِآيَاتِنَاayetlerimize
َ=يُوقِنُونkesinlikle inanıyor
..

..

..

..

..

..

Gerçek şu ki
(ey Muhammed,) Biz
vahyi Musa'ya (da)
tevdi etmiştik: öyleyse
(sana ilettiğimiz vahiyde) aynı (hakikat) ile karşılaşacağından kuşkuya
düşme! Ve
(nasıl ki) o
(önceki
vahy)i İsrailoğulları için
bir rehber
kıldık,
Sabrettikleri ve (nasıl ki)
ve ayetleri- sabredip
mize kesin- mesajlarımılikle inan- za tereddütdıkları za- süz inandıkman, onla- ları zaman,
rın içinden, onların içinbuyruğuden, buyrukmuzla doğ- larımız doğru yola gö- rultusunda
türen önder- (kavimlerini)
ler yaptık. hidayete
ulaştıran önderler çıkardık, (işte
böylece, ey
Muhammed,
sana vahyedilmiş olan

Yaptıklarına karşılık olarak onlara
gözlerin
aydın
olacağı,
nelerin
gizlenmiş
bulunduğunu
kimse
bilmez.

İman edip
salih
amel işleyenlere
gelince;
onlar için
yapmış
oldukları
amellere
karşılık
koymak
üzere
Me´va
Cennetleri vardır.
Yoldan
çıkanlara
gelince;
onların
sığınağı
da ateştir.
Oradan
çıkmak
istedikleri
her seferinde geri
çevrilirler.
Ve onlara: Yalanlayıp durduğunuz
ateşin
azabını
tadın, denir.
Belki dönerler diye andolsun ki onlara büyük
azabdan
önce de
mutlaka
yakın
azabdan
tattıracağız.
Rabbının
ayetleri
kendisine
hatırlatılıp
da onlardan yüz
çeviren
kimseden
daha zalim kim
vardır?
Muhakkak ki
Biz, suçlulardan
intikam
alıcıyız.
Andolsun
ki; Musa´ya da
kitab verdik. Sakın, sen
O´na kavuşacağından
kuşku
içinde
olma. Ve
onu İsrailoğullarına hidayet yaptık.

İçlerinden
de sabrettikleri
zaman
emrimizle
doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik.
Ve onlar
ayetlerimizi çok
iyi biliyorlardı.

Kelime Meali
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İbn Kesir

ilahi kelam
için de aynı
şey geçerli
olacak.)
32.
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= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin = ُه َوO
ص ُل
ِ = َي ْفhükmedecektir
=بَ ْينَ ُه ْمonların aralarında =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =فِي َماşeylerde
= َكانُواoldukları = ِفي ِهkonularda
َ=يَ ْخت َ ِلفُونayrılığa düştükleri

Şüphesiz
Rabb´in kıyamet günü, ayrılığa
düştükleri
konularda
onların aralarında
hükmedecektir.

Şüphe yok ki
Allah, ihtilaf
ettikleri bütün
konularda
Kıyamet Günü insanlar
arasında bir
hüküm verecektir.

Ayrılığa
düştükleri
şeylerde;
Rabbın,
muhakkak ki kıyamet
günü aralarında
hükmedecektir.

 َي ْه ِد..=أ َ َولَ ْمyola getirmedi mi?
=لَ ُه ْمonları = َك ْمnice
=أ َ ْهلَ ْكنَاhelak etmemiz
قَ ْب ِل ِه ْم..= ِم ْنdaha önce
ون
ِ  ْالقُ ُر.. َ= ِمنkuşakları
ُ =يَ ْمdolaştıkları
َشون
سا ِكنِ ِه ْم
َ  َم..=فِيyurtlarında
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..= ِفيbunda vardır
= َْليَاتibretler
َيَ ْس َمعُون..=أَفَ ََلişitmiyorlar mı?

Bugün yurtlarında dolaştıkları nice kuşakları
daha önce
helâk etmiş
olmamız,
halâ onları
yola getirmedi mi?
Şüphesiz
bunda ibretler vardır.
Halâ dinlemeyecekler
mi?

(Fakat) onlar,
(o hakikati
inkar edenler,) kendilerinden önce
gelip geçmiş
kaç nesli bugün yurtlarında dolaşıp
durdukları
(kaç toplumu)- yok ettiğimizi görüp
ders almazlar mı? Bunda elbette
açık dersler
vardır: hala
dinlemezler
mi?

Şimdi
yurtlarında gezip
dolaştıkları, kendilerinden
önceki
nesillerden nicesini yok
etmiş olmamız,
onları
doğru yola sevketmez
mi? Şüphesiz
bunlarda
ayetler
vardır.
Hala dinlemezler
mi?
Görmezler mi ki;
Biz, kuru
yerlere
suyu
gönderiyor,
onunla
hayvanlarının ve
kendilerinin yedikleri ekinleri çıkarıyoruz.
Hala da
görmeyecekler
mi?
Ve derler
ki: Doğru
söylüyorsanız bu
fetih ne
zamandır?
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yerlere Üzerinde ot
 َي َر ْوا,,=أ َ َولَ ْمgörmüyorlar mı? =أَنَّاbiz Kuru
suyu gön- bitmeyen kuderip, onun- ru topraklara
ُ س
وق
ُ َ=نsürüyoruz = ْال َما َءsuyu
la hayvanla- yağmur indirının ve
rip kendileriض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِإلَىyere
kendilerinin nin ve hay= ْال ُج ُر ِزkuru otsuz =فَنُ ْخ ِر ُجbitiriyoruz yedikleri vanlarının yiekinleri çı- yeceği bitki= ِب ِهonunla عا
ً =زَ ْرekin =تَأ ْ ُك ُلyiyor kardığımızı leri Bizim yeşerttiğimizi
ُ= ِم ْنهondan =أ َ ْنعَا ُم ُه ْمhayvanları da görmezler
mi? Görmü- görmezler
yorlar mı? mi?
س ُه ْم
ُ ُ= َوأ َ ْنفkendileri de
َْص ُرون
ِ يُب,,=أَفَ ََلgörmüyorlar mı?
,,

,,

,,

,,

,,
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َ= َويَقُولُونve diyorlar
= َمتَ ٰىne zaman? = ٰ َهذَاbu
= ْالفَتْ ُحfetih = ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru

Doğru söylüyorsanız
bu fetih ne
zaman? diyorlar.

=قُ ْلde ki = َي ْو َمgünü ِ= ْالفَتْحfetih
يَ ْنفَ ُع,,= َلfayda vermez
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlere
= ِإي َمانُ ُه ْمinanmaları = َو َلve değildir
َ =يُ ْنmühlet verilen
= ُه ْمonlar َظ ُرون

De ki; «Fetih günü gelince inkâr
edenlere, o
zaman
inanmaları
fayda vermez ve
kendilerine
mühlet de
verilmez.»

ض
ْ =فَأَع ِْرsen yüz çevir
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan = َوا ْنت َ ِظ ْرve bekle
= ِإنَّ ُه ْمzaten onlar da
َ= ُم ْنت َ ِظ ُرونbeklemektedirler

Sen onlardan yüz çevir ve bekle,
zaten onlar
da beklemektedirler.

أَيُّ َها,,= َياey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
ق
ِ َّ =اتkork اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ت ُ ِط ِع,,= َو َلitaat etme
َ= ْال َكا ِف ِرينkâfirlere
َ= َو ْال ُمنَافِقِينve münafıklara
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِلي ًما
َ ,, َ= َكانbilendir
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Ey Peygamber! Allah´tan
kork, kafirlere ve münafıklara itaat
etme. Şüphesiz, Allah
her şeyi bilir
ve her yaptığı yerindedir.

= َوات َّ ِب ْعve uy يُو َح ٰى..= َماvahyedilene
=إِلَي َْكsana  َربِ َك..= ِم ْنRabbinden
=إِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah
َت َ ْع َملُون.. ِب َما.. َ= َكانyaptıklarınızı
يرا
ً = َخ ِبhaber almaktadır

Sana Rabbin tarafından vahyedilen kitaba
uy; şüphesiz Allah,
yaptıklarınızdan haberdardır.

(Yalnız)
Rabbinden
sana vahiy
yoluyla gelene uy, çünkü
(ey insanlar,)
Allah yaptığınız her
şeyden tam
haberdardır.

ِ َّ ,,علَى
= َوتَ َو َّك ْلve dayan اّٰلل
َ =Allah’a
ِ َّ = ِبAllah
= َو َك َف ٰىyeter اّٰلل
ً = َو ِكvekil olarak
يَل

Allah´a güven, dost ve
dayanak
olarak Allah
yeter.

(Sadece) Allah'a güvenin, hiç kimse Allah kadar güvene
layık olamaz.

Rabbından sana
vahyolunana uy.
Muhakkak ki Allah; yaptıklarınızdan haberdar
olandır.
Ve Allah´a tevekkül et.
Vekil olarak Allah
yeter.

 َج َع َل..= َماyaratmadı ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِل َر ُجلbir adama قَ ْل َبي ِْن..= ِم ْنiki kalb
 َج ْوفِ ِه..(=فِيgöğüs) boşluğunda
 َج َع َل..= َو َماve yapmadı
=أ َ ْز َوا َج ُك ُمeşlerinizi
َّ =zıhar yaptığınız
َ ُ ت..الَلئِي
َظا ِه ُرون

Allah bir insanın göğüs
boşluğunda
iki kalp yaratmadığı
gibi zihar
yaptığınız
(sen bana
anamın sırtı
gibisin dediğiniz) eşlerinizi, sizin

Allah hiç
kimseye tek
bedende iki
kalp vermemiştir ve (aynı şekilde,)
kendiniz için
annelerinizin
bedeni kadar
haram saydığınız eşlerinizi hiçbir

Allah, bir
kişinin
içinde iki
kalb yaratmadı.
Ve eşlerinizi, anneleriniz
gibi kendinize haram saymanız
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Ama onlar:
Eğer söylediğiniz doğru
ise, bu nihai
karar ne zaman verilecek? diye soruyorlar.
De ki: Nihai
Karar Günü,
(hayatları
boyunca)
hakikati inkar
etmiş olanlara ne (yeni
fark ettikleri)
imanları bir
fayda sağlayacak, ne de
kendilerine
bir mühlet
verilecektir.
Artık onları
kendi hallerine bırak ve
onların beklediği gibi
sen de (hakikatin ortaya
çıkmasını)
bekle.
Ey Peygamber! Allah'a
karşı sorumluluğunun bilincinde ol;
hakikati inkar
edenlerin ve
ikiyüzlülerin
söylediklerine uyma!
Şüphesiz Allah her şeyi
tam bilendir,
hikmet sahibidir.

De ki: Fetih günü o
kafirlere
imanları
fayda
vermeyecek ve
onlara
bakılmayacak.

Bırak onları ve
bekle. Zaten onlar
da beklemektedir.
Ey peygamber;
Allah´tan
kork ve
kafirlere,
münafıklara uyma. Muhakkak ki
Allah;
Alim, Hakim olandır.
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= ِم ْن ُه َّنonlarla
=أ ُ َّم َها ِت ُك ْمsizin anneleriniz
 َج َع َل..= َو َماve kılmadı
=أ َ ْد ِعيَا َء ُك ْمevlatlıklarınızı
=أ َ ْبنَا َء ُك ْمsizin öz oğullarınız
= ٰذَ ِل ُك ْمbunlar =قَ ْولُ ُك ْمsizin sözlerinizdir
=بِأ َ ْف َوا ِه ُك ْمağızlarınıza gelen
َّ = َوAllah =يَقُو ُلsöyler
ُاّٰلل
= ْال َح َّقgerçeği = َو ُه َوve O
=يَ ْهدِيiletir سبِي َل
َّ =الdoğru yola

anneleriniz
yapmadı ve
evlatlıklarınızı da öz
oğullarınız
gibi saymanızı meşru
kılmamıştır.
Bunlar sizin
dillerinize
doladığınız
boş sözlerdir. Allah
gerçeği söyler ve O,
doğru yola
iletir.

عو ُه ْم
ُ =ا ْدonları çağırın
= ِْل َبا ِئ ِه ْمbabalarına nisbetle = ُه َوbu
ُ س
ط
َ =أ َ ْقdaha adaletlidir َ= ِع ْندyanında
ِاّٰلل
َّ =Allah =فَإ ِ ْنeğer
ت َ ْعلَ ُموا,,=لَ ْمbilmiyorsanız
=آ َبا َء ُه ْمbabalarını
=فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْمonlar sizin kardeşleriniz
ِين
ِ الد,,=فِيdinde
= َو َم َوا ِلي ُك ْمve dostlarınızdır
ْس
َ =size
َ = َولَيyoktur علَ ْي ُك ْم
= ُجنَاحbir günah =فِي َماyaptığınızda
َ =أ َ ْخyanılarak = ِب ِهbu konuda
طأْت ُ ْم
= َو ٰلَ ِك ْنfakat vardır
ْ َتَعَ َّمد,,= َماbile bile yaptığında
ت
=قُلُوبُ ُك ْمkalblerinizin ُاّٰلل
َّ ,, َ= َو َكانAllah
َ =çok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir

Evlatlıkları
öz babalarına nisbet
ederek çağırın, bu Allah katında
en doğru
olanıdır.
Şayet öz
babalarını
bilmiyorsanız, onlar
sizin din
kardeşleriniz ve dostlarınızdır.
Yanılarak
yaptığınızda
size bir günah yok, fakat kalbinizin bile bile
yaptığınızda
günah vardır. Allah
çok bağışlayan, çok
esirgeyendir.
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Peygamber
ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
mü´minlere
canlarından
َ
َ
=أ ْول ٰىdaha yakındır
ileridir.
O´nun eşleri
َ=بِ ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere
de
mü´minlerin
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..= ِم ْنcanlarından
anneleridir.
ُ= َوأ َ ْز َوا ُجهve onun eşleri
Akraba
olanlar mi=أ ُ َّم َهات ُ ُه ْمonların anneleridir
ras husuAlُ
َ
ُ
 ْاْل ْر َح ِام..= َوأولوrahim sahipleri (anne t sunda
lah´ın kitagöre
arafından akrabalar) ه ْم
ُ = َب ْعbir kısmı bına
ُض
birbirlerine
muhacirler=أ َ ْولَ ٰىdaha yakındırlar
den ve ensardan da= ِب َب ْعضdiğerine
ha yakındır.
ِ َّ =Allah’ın Dostlarınıza
ب
ِ  ِكتَا..= ِفيkitabında اّٰلل
yapacağınız
َ ْال ُمؤْ ِمنِين.. َ= ِمنöteki müminlerden
uygun bir
vasiyet buَاج ِرين
ِ = َو ْال ُم َهve muhacirlerden
nun dışınBunَ
ُ
= ِإ َّلancak hariç ت َ ْف َعلوا..=أ ْنyapmanız dadır.
lar kitapta
yazılmıştır.
أ َ ْو ِل َيا ِئ ُك ْم..= ِإلَ ٰىdostlarınıza
= َم ْع ُروفًاbir iyilik  ٰذَ ِل َك.. َ= َكانbunlar
ب
ِ  ْال ِكتَا..=فِيKitapta
ُ = َم ْسyazılmıştır
ورا
ً ط
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Hani «biz
= َو ِإ ْذhani =أ َ َخ ْذنَاbiz almıştık
Peygamberlerden söz
َّ
ي
ب
ن
ال
,,
م
=peygamberlerden
َِ نَ ِ ِين
almıştık,
َ
ْ
َ
= ِميثاق ُه ْمahidlerini = َو ِمن َكve senden senden,
Nuh´tan, İbنُوح,,= َو ِم ْنve Nuh’dan
rahim´den,
Musa´dan
يم
ve Meryem
َ = َو ِإب َْرا ِهve İbrahim’den
oğlu
س ٰى
َ = َو ُموve Musa’dan
İsa´dan,
sağlam
 َم ْريَ َم,,اب ِْن,,سى
َ = َو ِعيve Meryem oğlu Îs pek
bir söz aldık.»
ْ = َوأ َ َخalmıştık
a’dan ذنَا
= ِم ْن ُه ْمonlardan = ِميثَاقًاsöz
ً غ ِلي
َ =sapasağlam
ظا
,,
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= ِليَسْأ َ َلsorması için
َصا ِدقِين
َّ =الdoğrulara
ص ْدقِ ِه ْم
ِ ..ع ْن
َ =doğruluklarından
َّعد
َ َ = َوأve hazırlamıştır
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirlere de عذَابًا
َ =bir azab
=أ َ ِلي ًماacı
..

..

..

..

..

Allah, doğrulardan
doğruluklarını sormak
ve kafirlere
can yakıcı
azap hazırlamak için
bunu yapmıştır.

zaman sizin
(gerçek) anneleriniz kılmamış ve
evlatlıklarınızı da (gerçek) çocuklarınız saymamıştır,
bunlar ağzınıza doladığınız boş laflar(ın işaretlerin)den
başka bir şey
değildir; halbuki Allah
(mutlak) doğruyu söyler
ve (size)
doğru yolu
ancak O gösterir.
(Evlatlık aldığınız çocuklara gelince,) onları
(gerçek) babalarının
isimleri ile
çağırın! Bu,
Allah nezdinde daha
adaletli (bir
davranış)tır;
eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız,
onları din
kardeşleriniz
ve arkadaşlarınız (olarak görün).
Ama bu konuda yanılırsanız bir günah işlemiş
olmazsınız,
(asıl önemli
olan) kalplerinizden geçendir, çünkü
Allah gerçekten çok bağışlayıcıdır,
rahmet kaynağıdır.
Peygamber,
müminler
üzerinde, onlar(ın kendileri üzerinde
sahip olduğun)dan daha büyük hak
sahibidir ve
(onu bir baba
gibi gördüklerinden)
Peygamber'in eşleri
onların anneleridir, (bu
şekilde) yakın olanlar,
Allah'ın buyruğu gereğince, birbirleri üzerinde
(Yesrib'deki)
müminlerden
ve (Allah rızası için oraya) göç etmiş
olanlardan
daha fazla
hak sahibidirler. Ancak
(öteki) yakın
dostlarınıza
karşı da en
güzel şekilde
davranmalısınız, bu (da)
Allah'ın buyruğu gereğidir.
Ve bir zaman
Biz bütün
peygamberlerden sağlam taahhütler almıştık.
Senden, (ey
Muhammed,)
ve Nuh'dan,
İbrahim'den,
Musa'dan ve
Meryem oğlu
İsa'dan. Onların (hepsinden) güçlü, sağlam bir
taahhüt aldık,
ki, (zamanın
bitiminde) O,
bu hak davanın temsilcilerine hakikate sadık
kalmalarını(n
yeryüzünde
nasıl bir karşılık gördüğünü) sorabilsin. Ve O,
hakikati inkar
edenlerin
tümü için acı
bir azap hazırlamıştır!

İbn Kesir

için yaratmamıştır.
Evladlıklarınızı da
öz oğullarınız kılmamıştır.
Bunlar,
dillerinize
doladığınız sözlerinizdir.
Allah ise
hakkı
söyler. Ve
O, yolu
doğrultur.

Onları
babalarına nisbet
ederek
çağırın.
Allah katında en
doğru
olan budur. Eğer
babalarını
bilmezseniz; o
takdirde,
onlar sizin din
kardeşleriniz ve
dostlarınızdır.
Kalbinizden kasdederek
yaptıklarınız dışında hatalarınızda size
bir vebal
yoktur.
Ve Allah;
Gafur,
Rahim
olandır.
Peygamber;
mü´minler
için kendi
öz nefislerinden
daha evladır.
Onun eşleri ise
onların
anneleridir. Akraba olanlar
da Allah´ın kitabında
birbirlerine diğer
mü´minler
den ve
muhacirlerden
daha yakındırlar.
Dostlarınıza yapacağınız
uygun bir
vasiyet
başkadır.
Bu, Kitab´da
yazılmıştır.

Hani Biz;
peygamberlerden
söz almıştık.
Senden
de,
Nuh´tan
da, İbrahim´ den
de, Musa´dan
da, Meryem Oğlu
İsa´dan
da. Ve
onlardan
ağır bir
misak
almıştık.
Sadıklardan sadakatlarını sormak
için. Ve O
kafirlere
elim bir
azab hazırlamıştır.

Kelime Meali
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أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın َ= ِن ْع َمةnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size olan
= ِإ ْذhani bir zaman
= َجا َءتْ ُك ْمsize gelmişti = ُجنُودordular
س ْلنَا
َ =فَأ َ ْرbiz göndermiştik
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
= ِري ًحاbir rüzgâr = َو ُجنُودًاve ordular
ت َ َر ْوهَا,,=لَ ْمsizin görmediğiniz
َ= َو َكانidi ُاّٰلل
َّ =Allah
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızı
يرا
ً ص
ِ = َبgörmekte

Ey
mü´minler!
Allah´ın size
yönelik nimetini hatırlayın, bir
zaman üzerinize ordular gelmişti
de, biz onların üzerine
rüzgar ve
sizin görmediğiniz
ordular
göndermiştik. Allah
yaptıklarınızı görüyordu.

Siz ey imana
ermiş olanlar! (Düşman) orduları
üzerinize
geldiğinde
Allah'ın size
bahşettiği
nimetleri hatırlayın, ki o
zaman üzerlerine bir kasırga ve göremediğiniz
(semavi) ordular göndermiştik
ama Allah
yaptığınız
her şeyi
görmekteydi.

= ِإ ْذhani = َجا ُءو ُك ْمonlar gelmişlerdi
فَ ْوقِ ُك ْم..= ِم ْنüstünüzden
أ َ ْسفَ َل..= َو ِم ْنve alt tarafınızdan
= ِم ْن ُك ْمsizin = َو ِإ ْذve hani
َ =زَ اkaymış ار
ت
ِ غ
ُ ص
َ = ْاْل َ ْبgözler
ت
ِ َ= َو َبلَغve dayanmıştı
وب
ُ ُ= ْالقُلyürekler
َاج َر
ِ = ْال َحنhançerelere
ُ َ= َوتve zanda bulunuyordunuz
َظنُّون
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah hakkında
ُّ =türlü düşüncelerle
الظنُونَا

Onlar size
yukarınızdan ve aşağınızdan
gelmişlerdi;
gözler kaymış, yürekler ağızlara
gelmişti. Allah hakkında türlü
zanlarda
bulunuyordunuz.

Onlar yukarıdan ve
aşağıdan
üzerinize
geldiklerinde
ve gözler(inizin) feri
kaybolup yürekler(iniz)
ağzınıza geldiğinde ve
Allah hakkında en çelişik düşünceler aklınızdan (bir bir)
geçtiğinde
(neler hissettiğinizi hatırlayın):

= ُهنَا ِل َكişte orada ي
َ =ا ْبت ُ ِلdenenmiş
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler
= َو ُز ْل ِزلُواsarsılmışlardı
= ِز ْلزَ ًالbir sarsıntı ile شدِيدًا
َ =şiddetli

İşte orada
mü´minler
denenmiş,
şiddetli bir
sarsıntı ile
sarsılmışlardı.

(İşte) orada
ve o anda
müminler sınandı ve şiddetli bir şok
ile sarsıldılar.

= َوإِ ْذve hani =يَقُو ُلdiyordu
َ= ْال ُمنَافِقُونmünafıklar
َ= َوالَّذِينve bulunanlar
قُلُو ِب ِه ْم..= ِفيkalblerinde
= َم َرضhastalık
عدَنَا
َ  َو..= َماbize vaadde bulunmadı
َّ =Allah ُسولُه
ُ = َو َرve Resulü
ُاّٰلل
ُ =boş vaatler
=إِ َّلdışında ورا
ً غ ُر

Hani münafıklar ve
kalplerinde
hastalık bulunan kimseler: «Allah ve Resulü bize
sadece boş
vaadlerde
bulundu»
diyorlardı.

Ve ikiyüzlüler
ile kalpleri
hastalıklı
olanların
(birbirlerine),
Allah ve Elçisi bize sadece boş vaadlerde bulunmaktalar dedikleri zaman(ki durumu hatırla!)

ْ َ=قَالdemişti ki
= َو ِإ ْذve hani ت
َ =bir grup = ِم ْن ُه ْمonlardan
طائِفَة
=يَاey =أ َ ْه َلhalkı
ب
َ = َيثْ ِرYesrib (Medine) = َلartık yok
ام
َ َ= ُمقduracak yer =لَ ُك ْمsize
ار ِجعُوا
ْ َ=فdönün
= َويَ ْستَأْذ ُِنve izin istiyordu
=فَ ِريقbir topluluk = ِم ْن ُه ُمonlardan
ي
َّ ِ=النَّبpeygamberden
َ=يَقُولُونdiyerek = ِإ َّنgerçekten
=بُيُوتَنَاevlerimiz
ع ْو َرة
َ =(sağlam değil) açıktır
= َو َماoysa değildi ي
َ = ِهonlar(ın evleri)
= ِب َع ْو َرةaçık َي ُِريد ُون,,= ِإ ْنistiyorlardı
= ِإ َّلsadece ارا
ً = ِف َرkaçmak

Onlardan
bir grup ta
demişti ki;
«Ey Medine
halkı, artık
tutunacak
yeriniz yok,
geri dönün!» Onlardan bir
topluluk da
«Evlerimiz
düşmana
açıktır» diye
izin istemişlerdi. Oysa
onların evleri düşmana açık değildi. Sadece kaçmak
istiyorlardı.

Ve (hatırla)
içlerinden
bazısı şöyle
demişti: Ey
Yesrib halkı!
Burada
(düşmana)
karşı koyamazsınız,
(evlerinize)
geri dönün!
O arada içlerinden bir
grup da, Evlerimiz (saldırılara) açık
durumda! diyerek Peygamber'den
izin istemişti
halbuki evleri
(aslında saldırıya) açık
değildi: tek
amaçları
kaytarmaktı.
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Eğer Medi- Eğer şehirleri
ْ =د ُِخ َلgirilseydi
= َولَ ْوeğer ت
ne´nin etra- saldırıya uğfından üzer- rasaydı ve
َ
عل ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
lerine saldı- (düşman taَ أ َ ْق..= ِم ْنher yanından =ث ُ َّمsonra rılsaydı, rafından) fitارهَا
ِ ط
sonra da
ne çıkarmaسئِلُوا
kendilerin- ları istenseyُ =istenseydi
den dinle- di, (ikiyüzlüَ= ْال ِفتْنَةbaskı ve işkence yapmaları
rinden
ler) hiç tedönmeleri reddüt etme= َْلتَ ْوهَاbunu yaparlardı
istense, çok den bunu
azı hariç
hemen yaُ
َ
تَلبَّثوا..= َو َماgecikmezlerdi
hemen din- parlardı;
lerinden
= ِب َهاbunu yapmakta
dönerlerdi.
َّ
يرا
ً يَ ِس..=إِلfazlaca
..
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= َولَقَ ْدoysa
عا َهد ُوا
َ ,,= َكانُواsöz vermişlerdi
اّٰلل
َ َّ =Allah’a قَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce
َي َُولُّون,,= َلdön(üp kaç)mayacaklarına
ار
َ َ= ْاْل َ ْدبarkalarına َ= َو َكانidiler
ِ َّ =Allah’a
ُع ْهد
َ =verilen sözden اّٰلل
ً ُ = َم ْسئsorumlu
ول
,,

,,

,,

,,

,,

Oysa arkalarına dönüp kaçmayacaklarına
dair Allah´a
söz vermişlerdi. Allah´a verilen
sözden sorumluydular.

halbuki daha
önce (mesajına) sırt çevirmeyeceklerine dair Allah'ın huzurunda söz
vermişlerdi.
Allah'a verilen söz(ün
hesabı) mutlaka sorulacaktır.

İbn Kesir

Ey iman
edenler;
Allah´ın
üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
Hani size
ordular
gelmişti
de Biz,
onların
üzerine
rüzgar ve
sizin
görmediğiniz ordular
göndermiştik. Allah; yaptıklarınızı
görendir.
Hani onlar size,
hem üstünüzden
hem de
altınızdan
gelmişlerdi. Ve
hani gözler kaymış, yürekler
ağızlara
gelmişti
ve siz Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
İşte orada
mü´minler
imtihan
edilmiş ve
şiddetli
bir sarsıntıyla sarsılmışlardı.
Ve hani
münafıklar ve
kalblerinde bir
hastalık
bulunanlar: Allah
ve Rasulü
bize sadece boş
vaadlerde
bulundular, diyorlardı.
Hani onlardan bir
grup demişti ki:
Ey Medine halkı;
sizin için
tutunacak
bir yer
yok. Artık
geri dönün. İçlerinden bir
grup da
peygamberden
izin isteyerek diyorlardı
ki: Evlerimiz
düşmana
açıktır.
Halbuki
evleri
açık değildi. Onlar, sadece kaçmak istiyorlardı.
Şayet onlara onun
çevrelerinden varılmış olsaydı da
fitne çıkarmaları
istenseydi, hemen
buna girişirler ve
derhal
yapmaktan geri
durmazlardı.
Andolsun
ki; onlar,
daha önceden sırt
çevirip
kaçmayacaklarına dair
Allah´a
söz vermişlerdi.
Ve Allah´a verilen ahid,
sorumluluktu.

Kelime Meali
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=قُ ْلde ki
 َي ْنفَ َع ُك ُم..=لَ ْنsize fayda vermez
ار
ُ = ْال ِف َرkaçmak =إِ ْنeğer
=فَ َر ْرت ُ ْمkaçıyorsanız
ت
ِ  ْال َم ْو.. َ= ِمنölümden =أ َ ِوveya
= ْالقَتْ ِلöldürülmekten
= َوإِذًاo zaman bile
َت ُ َمتَّعُون..= َلyaşatılmazsınız
ً =قَ ِلpek az
= ِإ َّلdışında يَل

De ki:
«Eğer
ölümden
veya öldürülmekten
kaçıyorsanız, kaçmak
size fayda
vermez.
Kaçsanız
bile az zaman yaşatılırsınız.»

De ki: (Tabii
bir ölümle)
ölmekten yahut (savaşta)
öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size bir
fayda vermez; çünkü
başarsanız
bile hayatın
zevkini ancak çok kısa
bir süre tadarsınız!

De ki:
Eğer
ölümden
veya öldürülmekten kaçtıysanız;
firar, size
fayda
vermeyecektir. Ve
o zaman,
çok az
eğlendirileceksiniz.

=قُ ْلde ki = َم ْنذَاذَاkimdir?
ص ُم ُك ْم
ِ  َي ْع,,=الَّذِيsizi koruyacak
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’dan =إِ ْنeğer
َ=أ َ َرادistese =بِ ُك ْمsize
سو ًءا
ُ =bir kötülük =أ َ ْوveya
َ=أ َ َرادdilese =بِ ُك ْمsize
ً= َر ْح َمةrahmet
َ َي ِجدُون,,= َو َلve bulamazlar
=لَ ُه ْمkendilerine ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka
ِ َّ =Allah’tan = َو ِليًّاbir dost
اّٰلل
يرا
ً َص
ِ ن,,= َو َلne de bir yardımcı

De ki: «Allah size bir
kötülük dilerse veya
bir rahmet
isterse,
O´na karşı
kim sizi koruyabilir?
Allah´tan
başka dost
ve yardımcı
bulamazsınız.»

De ki: Allah
size bir zarar
vermek istese, sizi
O'ndan kim
koruyabilir?
Yahut rahmetini bağışlamak istese
(kim mani
olabilir?) Allah'tan başka
bir yardımcı
ve koruyucu
bulamayacaklar(ını
bilmezler
mi?)

De ki: Allah sizin
için bir
kötülük
dilerse
veya bir
rahmet
dilerse;
sizi O´na
karşı koruyabilecek kimdir? Onlar
Allah´tan
başka bir
dost ve
yardımcı
da bulamazlar.
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Allah içiniz- Allah, içiniz- Doğrusu
يَ ْعلَ ُم..=قَ ْدbiliyor ُاّٰلل
َّ =Allah
de savaştan den başkala- Allah; içialıkoyanları rını (O'nun nizden siْ
َ=ال ُم َع ِوقِينalıkoyanları
ve kardeşle- yolunda sa- zi alıko= ِم ْن ُك ْمiçinizden َ= َو ْالقَا ِئلِينve diyenleri rine «Bize vaşmaktan) yanları ve
gelin zor- alıkoyanları kardeşle= ِ ِْل ْخ َوا ِن ِه ْمkardeşlerine = َهلُ َّمgelin lanmadıkça da; kendileri rine; bize
savaşma- savaşa pek gelin, di= ِإلَ ْينَاbize َيَأْتُون..= َو َلonlar gelmezler yın» diyen- az katıldıkları yenleri bileri gerçek- halde karlir. Bunlar
س
َ ْ = ْال َبأsavaşa = ِإ َّلancak
ten bilir. Za- deşlerine,
harbe pek
ten
bunlarBizimle
gelin
az iştirak
ً =قَ ِلpek az
يَل
dan pek azı (ve düşmana ediyorlar..

..

..

..
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savaşa ge- karşı koyun)!
lir.
diyenleri de
iyi bilir,
Geldikleri ve (böyleleri)
=cimriler olarak
zaman da size yapılan
=size karşı
,,
=gelince size karşı yardımı kısçok hassas- kanırlar. Ama
tırlar, size sonra bir teh=korku
=görürsün
yardım et- like ile karşımek iste- laşınca da,
=baktıklarını
=sana
mezler. An- ölümün göl=dönerek
=gözleri
cak savaşta gesinde yabir korku
şayan biri gi,,
=baygınlığı gibi
gelince, on- bi, (korkuyla)
ların üzeri- gözleri dön=onların üstüne
ne ölüm
müş bir şebaygınlığı
kilde, (ey
,,
=ölüm
çökmüş in- peygamber,
yardım dile,,
=gidince
=korku san gibi
gözleri dö- mek için) sa=sizi incitirler
=dillerle nerek sana na baktıklabaktıklarını rını görürsün:
=sivri
görürsün. tehlike geKorku gidip çince de iyili=düşkünlük göstererek
te sıra ga- ğinizi çekenimetleri
meyip siz
=karşı
=hayra
paylaşmaya (müminleri)
gelince, ma- sivri dilleri ile
=onlar
la düşkün- incitirler! Bu
lük göstere- (gibi) insan,, =inanmamışlar
rek, sizi sivri lar, iman etdilleriyle in- miş değiller=bu yüzden boşa çıkarmıştır
citirler. On- dir, bu yüz=Allah
=onların işlerini
lar inanden Allah onmamışlar, ların yaptık,,
=ve bu
=göre
bu yüzden larını boşa
Allah onla- çıkarır, bu Al=Allah’a
=kolaydır
rın işlerini lah için koboşa çıkar- laydır.
mıştır. Bu
Allah´a göre
kolaydır.
Bunlar,
Onlar Mütte=sanıyorlardı
düşman bir- fiklerin (gerliklerinin
çekten) çe=orduların
(Medikilmediklerini
zannediyor.. =gitmediklerini
=eğer ne´den)
gitmedikle- lardı; ve Müt=gelseler
=ordular
rini sanıyor- tefikler geri
lardı. Bu bir- dönecek ol=arzu ederlerdi
=keşke
likler tekrar salar, bunlar,
gelmiş olsa- (bu iki yüzlü=kendileri
=çölde
lardı, kendi- ler,) çölde
lerini çölde bedeviler
=arasında bulunmayı
bedevilerin arasında kayanında bu- lıp sizin hak=Araplar
lunup, sa- kınızda (ey
dece sizin müminler,
=sorup öğrenmeyi
haberlerini uzaktan) ha=oradan
=sizin haberlerinizi sormayı di- ber almayı
lerlerdi. İçi- tercih eder..
=bulunsalardı
nizde olsa- lerdi; aranızlardı, pek da bulunsa=içinizde
azı savaşır- lar bile, (sizin
lardı.
yanınızda)
.. =dövüşmezlerdi
=ancak
savaşır görünmekten
=pek az
başka bir şey
yapmazlardı.
Andolsun ki, Gerçek şu ki,
=andolsun
Allah´ın el- Allah'ı ve
çisinde sizin Ahiret Gü,,
=sizin için vardır
için, Allah´a nü'nü (korku
ve ahiret
ve umutla
,,
=Elçisinde
=Allah’ın
gününe ka- bekleyen) ve
vuşmaya O'nu her
=bir örnek
=en güzel
inanan ve daim anan
,,
=kimseler için
Allah´ı çok kimseler için
anan kimse- Allah'ın Elçisi
=kavuşmaya inanan
=Allah’a ler için en güzel bir örgüzel bir
nek teşkil
=ve gününe
=ahiret
örnek var- eder.
dır.
=ve anan
=Allah’ın

ًأ َ ِش َّحة
فَإِذَا َجا َء
ع َل ْي ُك ْم
َ
ف
َرأ َ ْيت َ ُه ْم
ُ ْالخ َْو
ُ يَ ْن
إِلَي َْك
َظ ُرون
ُور
أ َ ْعيُنُ ُه ْم
ُ تَد
َكالَّذِي يُ ْغش َٰى
علَ ْي ِه
َ
ت
ِ ِمنَ ْال َم ْو
َب
ف
ُ ْالخ َْو
َ فَإِذَا ذَه
سلَقُو ُك ْم
ِبأ َ ْل ِسنَة
َ
ِحدَاد
ًأ َ ِش َّحة
علَى
ْال َخي ِْر
َ
أُو ٰلَئِ َك
لَ ْم يُؤْ ِمنُوا
َ َفَأ َ ْحب
ط
أ َ ْع َمالَ ُه ْم
َّ
ُاّٰلل
َو َكانَ ٰذَ ِل َك
علَى
َ
ِ َّ
اّٰلل
يرا
ً يَ ِس

Size karşı
cimridirler. Korku
geldiği
zaman,
görürsün
ki onlar
üstüne
ölüm
baygınlığı
çökmüş
gibi gözleri dönerek sana
bakarlar.
Korku gidince de
iyiliğinizi
çekemeyerek,
sivri dilleriyle sizi
incitirler.
İşte onlar,
inanmamışlardır.
Bunun
için de Allah yaptıklarını
boşa çıkarmıştır.
Bu, Allah
için pek
kolaydır.

َسبُون
َ يَ ْح
اب
َ َْاْل َ ْحز
لَ ْم َي ْذ َهبُوا
َو ِإ ْن
ت
اب
ِ ْ َيأ
ُ َْاْل َ ْحز
يَ َودُّوا
لَ ْو
أَنَّ ُه ْم
َبَاد ُون
ِفي
ب
ِ ْاْلَع َْرا
َيَسْأَلُون
ع ْن
أ َ ْن َبائِ ُك ْم
َ
َولَ ْو َكانُوا
فِي ُك ْم
َما قَاتَلُوا
ِإ َّل
ً قَ ِل
يَل

Onlar, birliklerin
gitmediğini sanıyorlardı.
Birlikler
gelmiş olsalardı,
kendilerinin çöllerde bedevilerle
bulunup
sizin haberlerinizi
oradan
soruşturmayı isterlerdi.
Aranızda
bulunsalardı bu
defa da
çok az
savaşırlardı.

لَقَ ْد
َكانَ لَ ُك ْم
سو ِل
ُ فِي َر
أُس َْوة
َِل َم ْن َكان
يَ ْر ُجو
َو ْاليَ ْو َم
َوذَ َك َر

Andolsun
ki; sizin
için Rasulullah´ta
güzel bir
örnek
vardır. Allah´a ve
ahiret gününe kavuşmayı
umanlar
ve Allah´ı
çokça zikredenler
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ِاّٰلل
َّ

سنَة
َ َح

,,

,,

َّ
َاّٰلل
ْاْل ِخ َر
َّ
َاّٰلل
,,
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يرا
ً = َك ِثçok
33.
22

için.

= َولَ َّماzaman = َرأَىgördükleri
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler
اب
َ َ(= ْاْل َ ْحزdüşman) orduları
=قَالُواdediler = ٰ َهذَاbu
عدَنَا
َ  َو..= َماbize vadettiğidir
َّ =Allah’ın ُسولُه
ُ = َو َرve Resulünün
ُاّٰلل
َصدَق
َّ =Allah
َ = َوve doğrudur ُاّٰلل
ُسولُه
ُ = َو َرve Resulü
زَ ادَ ُه ْم..= َو َماve artırmadı
=إِ َّلbaşka bir şey =إِي َمانًاimanlarını
= َوت َ ْس ِلي ًماve teslimiyetlerini
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Mü´minler
düşman ordularını
gördükleri
zaman; «Bu
Allah´ın ve
Resulünün
bize vaad
ettiği zaferdir. Allah ve
Resulü doğru söylemiştir» dediler.
Bu, onların
sadece
imanlarını
ve teslimiyetlerini arttırdı.

..
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Mü´minler
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminlerden
arasında
var
ُ
= ِر َجالerkekler صدَقوا
َ =durdular öyleleri
ki, Allah´a
verdikleri
عا َهد ُوا
َ ,,= َماverdikleri sözde
sözde dururlar. Kimiاّٰلل
=üzerine
ََّ =Allah علَ ْي ِه
َ
leri sözünü
=فَ ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimi
yerine getirip o yolda
ض ٰى
َ َ=قyerine getirdi ُ=ن َْحبَهadağını canını vermiştir; kimi= َو ِم ْن ُه ْمve onlardan = َم ْنkimi
leri de şehitlik bekle(= َي ْنت َ ِظ ُرşehidlik) beklemektedir
mektedir.
ُ
بَدَّلوا,,(= َو َماsözlerini) asla değiştirmemiş Onlar hiç
sözlerini
ً =ت َ ْبدdeğişiklikle
değiştirmelerdir ِيَل
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

diler.
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(İşte böyle,)
Müttefikleri(n
kendilerine
doğru ilerlediklerini) görünce, müminler Bu,
Allah'ın ve
Rasulü'nün
bize vaad ettiğidir! ve
(Demek ki)
Allah ve Rasulü doğru
söylemiş!
dediler ve
bu, onların
sadece
imanlarını ve
Allah'a teslimiyetlerini
arttırdı.
Müminler
arasında öylesi var ki Allah'ın huzurunda verdiği
sözü (her
zaman) yerine getirir;
kimi (ölüme
gitmek suretiyle) ahitlerini yerine getirmiştir, kimi
de (kararlarından) vazgeçmeden
(ahitlerini yerine getirmeyi) beklemektedir.

Bu sebeple (İnsan bu tür
Allah, doğ- sınamalara
ruları doğru- tabi tutullukları ile
maktadır ki)
mükafatlan- Allah, sadadırır; müna- kat gösterenfıkları da di- leri sözlerini
lerse azap- tutmalarınlandırır ve- dan dolayı
ya tevbele- ödüllendirsin,
rini kabul iki yüzlüleri
eder. Şüp- de -dilersehesiz Allah azaba çarpçok bağış- tırsın yahut
layan, çok (pişmanlık
esirgeyen- duyarlarsa)
dir.
tevbelerini
kabul etsin;
Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır,
rahmet sahibidir!
Âllah, o ka- Allah, böyle=geri çevirdi
=Allah
firleri hiçbir ce, hakikati
şey elde
inkara şart,,
=inkâr edenleri
edemeden lanmış olanöfkeleriyle ları bütün öf=öfkeleriyle
geri çevirdi. ke ve hiddet,, =eremediler
=hayra
Allah´ın
leri içinde
yardımı sa- yüzüstü bı=ve yeter
=Allah
vaşta
raktı; onlar
mü´minlere hiçbir fayda
=müminlere
=savaşta yetti. Allah elde edemegüçlüdür, diler, çünkü
,,
=Allah
=güçlüdür
mutlak ga- savaşta müliptir.
minler(i ko=üstündür
rumay)a Allah'ın yardımı
yetti, gördüler ki Allah
güçlüdür ve
kudret sahibidir.
Allah, kitap (ve gördüler
=ve indirdi
ehlinden
ki) saldırganonlara
yarlara yardım
..
=onlara yardım edenl
dım eden eden geçmiş
Kureyze
vahiylerin
eri
..
=ehlinden
yahudilerini mensuplarını
=Kitap
de kalele- kalelerinden
rinden in- çekip çıkardı
..
=kalelerinden
dirdi ve
ve kalplerine
kalplerine korku saldı;
=ve düşürdü
korku dü- böylece bir
şürdü. On- kısmını öl..
=kalblerine
lardan bir dürdünüz, bir
kısmını öl- kısmını da
=korku
=bir kısmını
dürüyorsu- esir aldınız;
nuz, bir
=öldürüyordunuz
kısmını da
esir alıyor=ve esir alıyordunuz
dunuz.
=bir kısmını da

ي
َّ =Allah
َ = ِل َي ْج ِزmükâfatlandırsın ُاّٰلل
َصا ِدقِين
َّ =الdoğruları
ص ْدقِ ِه ْم
ِ ِ=بdoğruluklarıyla
ِب
َ = َويُ َعذve azabetsin
َ= ْال ُمنَا ِفقِينiki yüzlülere
شَا َء..=إِ ْنdilerse =أ َ ْوyahut
وب
َ ُ =يَتtevbelerini kabul buyursun
علَ ْي ِه ْم
َ =onlardan = ِإ َّنşüphesiz
َّ =Allah
َاّٰلل
َ .. َ= َكانçok bağışlayandır
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir
..

..

..

..

..

..
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33.
25

Allah, küfredenleri
kinleriyle
geri çevirdi. Ve
hiç bir
hayra nail
olmadılar.
Allah, savaşta
mü´minler
e yetti. Ve
Allah;
Kavi, Aziz
olandır.

َوأ َ ْنزَ َل
َ َالَّذِين
ظاه َُرو ُه ْم
ِم ْن أ َ ْه ِل
ب
ِ ْال ِكتَا
اصي ِه ْم
ِ َصي
َ ِم ْن
ف
َ ََوقَذ
فِي قُلُو ِب ِه ُم
ْب
فَ ِريقًا
ُّ
َ الرع
َت َ ْقتُلُون
ََوتَأ ْ ِس ُرون
فَ ِريقًا

Ehl-i kitabdan
onlara
destek
olanları,
kalelerinden indirdi. Ve
kalblerine
korku
saldı. Onlardan
kimini öldürüyor,
kimini de
esir alıyordunuz.
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Mü´minler
o birlikleri
gördüklerinde dediler ki:
İşte bize
Allah´ın
ve Rasulünün
vaad ettiği bu. Allah ve
Rasulü
doğru
söylemiştir. Ve bu,
onların
ancak
imanını
ve teslimiyetini
artırdı.
Mü´minler
den öyle
erler vardır ki; Allah´a verdikleri
ahde sadakat
göstermişlerdir.
Kimi bu
uğurda
canını
verdi, kimi de
beklemektedir.
Ve onlar,
hiç bir
değiştirme ile
değiştirmediler.
Çünkü Allah, doğruları
doğruluklarıyla
mükafatlandıracak, münafıkları
da dilerse
azablandıracak
veya tevbelerini
kabul
edecektir.
Muhakkak ki Allah, Gafur, Rahim olandır.

ََّو َرد
َّ
ُاّٰلل
الَّذِينَ َكفَ ُروا
بِ َغي ِْظ ِه ْم
لَ ْم َينَالُوا
َخي ًْرا
َو َك َفى
َّ
ُاّٰلل
ْال ِقتَا َل
َْال ُمؤْ ِمنِين
قَ ِويًّا
َّ ََو َكان
ُاّٰلل
ً ع ِز
يزا
َ
,,

,,
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İbn Kesir

..

= َوأ َ ْو َرث َ ُك ْمsize miras verdi
ض ُه ْم
َ =أ َ ْرtopraklarını
ار ُه ْم
َ َ= َو ِديve yurtlarını
= َوأ َ ْم َوالَ ُه ْمve mallarını
ضا
ً = َوأ َ ْرve bir toprağı
َ َ ت,,=لَ ْمhenüz ayak basmadığınız
طئُوهَا
َّ ,, َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
ِيرا
ً =قَدkadirdir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Topraklarını, evlerini,
mallarını ve
henüz ayağınızı dahi
basmadığınız yerleri
Allah size
miras olarak
verdi. Allah´ın gücü
her şeye
yeter.

O, sizi onların topraklarına, evlerine
ve mallarına
mirasçı yaptı;
ve henüz
ayak basmadığınız topraklarını (size vaad etti).
Allah her şeye kadirdir.

Ve sizi
onların
yerlerine,
yurdlarına, mallarına henüz ayak
basmadığınız yerlere de
varis kıldı. Ve Allah, her
şeye kadirdir.
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أَيُّ َها..=يَاey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
=قُ ْلsöyle اج َك
ِ = ِْل َ ْز َوeşlerine
=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ َّنsiz
َ=ت ُ ِر ْدنistiyorsanız َ = ْال َحيَاةhayatını
=الدُّ ْن َياdünya = َو ِزي َنت َ َهاve süsünü
َ=فَت َ َعالَيْنgelin
=أ ُ َمتِ ْع ُك َّنsize (boşanma bedeli) vereyim
س ِر ْح ُك َّن
َ ُ = َوأve sizi salayım
ً = َج ِمgüzel
س َرا ًحا
َ =bir salışla يَل

Ey Peygamber! Eşlerine söyle:
Eğer dünya
hayatını ve
süslerini istiyorsanız
gelin size
boşanma
bedelinizi
vereyim ve
güzellikle
salıvereyim.»

Ey Peygamber! Eşlerine
söyle: Eğer
siz (yalnız)
bu dünya
hayatını ve
onun cazibesini istiyorsanız, gelin
size istediğinizi vereyim
ve (sonra da)
sizi uygun bir
şekilde salayım.

Ey peygamber;
eşlerine
de: Eğer
dünya
hayatını
ve süslerini istiyorsanız;
gelin, size
bağışta
bulunayım ve
güzellikle
salıvereyim.

= َو ِإ ْنve eğer = ُك ْنت ُ َّنsiz
َ=ت ُ ِر ْدنistiyorsanız َاّٰلل
َّ =Allah’ı
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisini
َّار
َ = َوالدve yurdunu َ = ْاْل ِخ َرةahiret
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َّعد
َ َ =أhazırlamıştır
ت
ِ = ِل ْل ُم ْح ِسنَاgüzel hareket edenlere
= ِم ْن ُك َّنsizden =أ َ ْج ًراbir mükâfat
ع ِظي ًما
َ =büyük

Eğer Allah´ın Peygamberini
ve ahiret
yurdunu istiyorsanız
bilin ki, Allah içinizden iyi davrananlara
büyük
mükâfat hazırlamıştır.

Yok eğer Allah'ı, Elçisi'ni
ve ahiret hayatının (güzelliklerini)
istiyorsanız,
(bilin ki) Allah, içinizden
güzel işler
yapanlar için
büyük bir
ödül hazırlamıştır!

Yok eğer
Allah´ı,
Rasulünü
ve ahiret
yurdunu
istiyorsanız; muhakkak ki
Allah, içinizden iyi
davranan
hanımlara
büyük
mükafat
hazırlamıştır.

= َياey سا َء
َ ِ=نkadınları
ِ =النَّبِيpeygamber = َم ْنkim
ت
ِ ْ =يَأyaparsa = ِم ْن ُك َّنsizden
احشَة
ِ َ= ِبفbir fuhuş (edepsizlik)
= ُم َب ِينَةaçık ف
ْ ع
َ ُ=يyapılır
َ ضا
=لَ َهاonun için اب
ُ َ= ْالعَذazab
ض ْعفَي ِْن
ِ =iki kat  ٰذَ ِل َك.. َ= َو َكانve bu
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ =göre اّٰلل
يرا
ً =يَ ِسkolaydır

Ey Peygamber hanımları!
Sizden kim
açık bir
edepsizlik
yaparsa,
onun azabı
iki kat olur.
Bu Allah´a
kolaydır.

Ey Peygamber eşleri!
Sizden kim
açık bir hayasızlıkta bulunmuş olursa, onun
(öteki dünyadaki) azabı, (başka
günahkarların azabının)
iki katı olur,
bu Allah için
kolaydır.

Ey peygamber
kadınları;
sizlerden
her kim,
apaçık bir
hayasızlıkla gelecek olursa, ona
azab iki
kat katlanır. Bu,
Allah´a
pek kolaydır.
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Fakat siz- Öte yandan, Sizden
= َو َم ْنfakat kim
den kim Al- hanginiz Al- her kim
ْ=يَ ْقنُتitaate devam eder = ِم ْن ُك َّنsizden lah´a ve lah'a ve Elçi- de AlResulüne si'ne samimi- lah´a ve
ِ= ِ َّّٰللAllah’a سو ِل ِه
ُ = َو َرve Resulüne uymaya de- yetle itaat Rasulüne
vam eder eder ve doğ- boyun
= َوتَ ْع َم ْلve yaparsa صا ِل ًحا
=yararlı
iş
ve yararlı iş ru, yararlı iş- eğip salih
َ
yaparsa
ler yaparsa amel iş=نُؤْ تِ َهاona veririz =أ َ ْج َرهَاmükâfatını ona da mü- onu iki kat lerse;
kafatı iki kat ödüllendiririz, onun mü= َم َّرتَي ِْنiki kez
veririz ve onun için
kafatını
cennette
(öteki dün- da iki kat
َ
= َوأ ْعت َ ْدنَاve hazırlamışızdır
onun için yada) en
veririz.
bol
bir
rızık
muhteşem
Hem Biz,
=لَ َهاonun için = ِر ْزقًاbir rızık
hazırlamı- rızıkları ha- ona cöşızdır.
zırlayacağız. mertçe bir
= َك ِري ًماbol
,,
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Evlerinizde
sessizce oturun, eski cahiliye günlerindeki gibi
cazibenizi
sergilemeyin;
namazlarınızda dikkatli
ve devamlı
olun, arındırıcı yükümlülüklerinizi ifa
edin, Allah'a
ve Elçisi'ne
itaat edin. Ey
(Peygamber'in) ev
halkı, Allah
sizden yalnızca çirkinlikleri gidermek ve sizi
tertemiz
yapmak istiyor.

rızık da
hazırlamışızdır.
Ey peygamber
kadınları;
sizler,
kadınlardan herhangi biri
gibi değilsiniz.
Eğer sakınıyorsanız;
edalı olmayın
yoksa
kalbinde
bir hastalık bulunanlar kötü şeyler
umarlar.
Ve hep
ma´ruf
söz söyleyin.
Evlerinizde oturun, ilk
cahiliyye
devrinde
olduğu
gibi açılıp
saçılmayın. Namaz kılın,
zekat verin, Allah´
a ve Rasulüne itaat edin.
Ey Ehl-i
Beyt; Allah, muhakkak ki
sizden
eksikliği
gidermek
ve sizi
tertemiz
temizlemek ister.

Evlerinizde
َ= َوا ْذ ُك ْرنhatırlayın يُتْلَ ٰى..= َماokunan Evlerinizde
okunan Al- okunan Allah´ın ayet- lah'ın mesajبُيُو ِت ُك َّن..= ِفيevlerinizde
lerini ve
larını ve
hikmeti
ha(O'nun) hikْ
ِ َّ =Allah
ت
ِ آيَا..= ِمنayetlerini اّٰلل
tırlayın,
metini hatır= َو ْال ِح ْك َم ِةve hikmeti = ِإ َّنşüphesiz şüphesiz Al- layın: şüphelah latiftir, siz Allah
اّٰلل
her şeyden (hikmetinde)
َ َّ =Allah لَ ِطيفًا.. َ= َكانlatiftir
haberdardır. akıl sır erيرا
ً = َخ ِبhaber alandır
mez bir de-

Evinizde
okunan
Allah´ın
ayetlerini
ve hikmeti hatırlayın. Muhakkak ki
Allah, Latif, Habir
olandır.

Ey PeyEy Peygam=يَاey سا َء
َ ِ=نkadınları
gamber ha- ber eşleri!
Siz (öteki)
ِ =النَّ ِبيpeygamber =لَ ْست ُ َّنsiz değilsiniz nımları!
Eğer Alkadınlar gibi
lah´tan sa- değilsiniz,
= َكأ َ َحدherhangi biri gibi
kınıyorsanız eğer Allah'a
اء
ِ س
َ ِالن.. َ= ِمنkadınlardan =إِ ِنeğer sizler her- karşı sorumhangi bir
luluğunuzun
=اتَّقَ ْيت ُ َّنkorunuyorsanız
kadın gibi bilincine
değilsiniz. (hakkıyla)
َض ْعن
َ ت َ ْخ..=فَ ََلyumuşak (kıvrak) bir eda Sözü yu- sahip olursamuşak, tatlı nız. O halde,
yapmayın ل
ِ =بِ ْالقَ ْوsözde
bir eda ile edalı bir şekilde konuşْ
َّ
=فَيَط َم َعtamah etmesin =الذِيbulunan söylemeyin
ki, kalbinde mayın ki
قَ ْل ِب ِه..=فِيkalbinde = َم َرضhastalık hastalık bu- kalplerinde
lunan kimse maraz olanَْ= َوقُ نsöyleyin =قَ ْو ًلsöz
kötü şeyler lar (size karل
ümit etme- şı) bir arzuya
= َم ْع ُروفًاgüzel
sin, daima kapılmasın,
..
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ciddi ve ağır daima yerinbaşlı söz
de ve uygun
söyleyin.
şekilde konuşun.
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َ= َوقَ ْرنvakarla oturun
بُيُو ِت ُك َّن,,=فِيevlerinizde
َت َ َب َّر ْجن,,= َو َلaçılıp kırıtmayın
=ت َ َب ُّر َجaçılıp kırıtması gibi
= ْال َجا ِه ِليَّ ِةcahiliyenin = ْاْلُولَ ٰىilk
َ= َوأَقِ ْمنve kılın َ ص ََلة
َّ =الnamazı
َّ =zekatı
َ= َوآتِينve verin َ الز َكاة
َ= َوأ َ ِط ْعنve itaat edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Resulüne = ِإنَّ َماşüphesiz
ُ=ي ُِريدistiyor ُاّٰلل
َّ =Allah
ب
َ = ِليُ ْذ ِهgidermek ع ْن ُك ُم
َ =sizden
س
ِ  ْالبَ ْي,,=أ َ ْه َلey Ehlِ =kiri ت
َ الر ْج
َ ُ= َويve sizi temizlemek
ُ ط ِه َر
i Beyt ك ْم
ْ َ =تtertemiz
يرا
ً ط ِه
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Evlerinizde
oturun, ilk
cahiliye dönemi kadınlarının açılıp
saçılması
gibi açılıp
saçılmayın.
Namaz kılın, zekat
verin, Allah´a ve
Peygamberine itaat
edin. Ey
ehl- i beyt
(Ey Peygamberin
ev halkı)
şüphesiz Allah sizden
pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister.

..

..

..

rinlik sahibidir, her şey-
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den haberdardır.
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Müslüman Gerçek şu ki, Doğrusu
= ِإ َّنşüphesiz
erkekler ve Allah'a teslim müslümüslüman olmuş bütün man erْ
م
ل
س
م
ال
=Müslüman
erkekler
َُ ْ ِ ِ ين
kadınlar,
erkekler ve keklerle,
ْ
mü´min
erkadınlar,
müslüت
ِ = َوال ُم ْس ِل َماve Müslüman kadınlar
kekler ve inanan bütün man kamü´min ka- erkekler ve dınlar;
َ= َو ْال ُمؤْ ِمنِينmümin erkekler
dınlar, bo- kadınlar,
mü´min
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve mümin kadınlar
yun eğen kendilerini
erkeklererkekler
ve
adamış
büle, mü´
َ= َو ْالقَانِتِينta’ate devam eden erkekler boyun eğen tün erkekler min kave kadınlar, dınlar; taت
ِ = َو ْالقَانِتَاve ta’ate devam eden kadınla kadınlar,
doğru er- sözlerine sa- ata dekekler ve dık bütün er- vam eden
r َصا ِدقِين
َّ = َوالdoğru erkekler
doğru ka- kekler ve ka- erkeklerdınlar, sab- dınlar, sıkın- le, taata
َ
ت
ِ صا ِدقا
َّ = َوالve doğru kadınlar
reden er- tılara göğüs devam
kekler ve geren bütün eden kaَصابِ ِرين
َّ = َوالsabreden erkekler
sabreden erkekler ve dınlar;
ت
ِ صا ِب َرا
َّ = َوالve sabreden kadınlar kadınlar, kadınlar, (Al- sadık ermütevazi lah'ın karşı- keklerle,
َ= َو ْالخَا ِشعِينsaygılı erkekler
erkekler ve sında) güç- sadık kamütevazi süzlüğünü dınlar;
ت
ِ = َو ْالخَا ِشعَاve saygılı kadınlar
kadınlar,
anlayan bü- sabreden
sadaka
veerkekler erkeklerْ
َص ِدقِين
َ َ = َوال ُمتsadaka veren erkekler ren erkekler tün
ve kadınlar, le, sabresadaka karşılıksız
den kaت
ِ ص ِدقَا
َ َ = َو ْال ُمتve sadaka veren kadınla ve
veren ka- yardımda bu- dınlar;
r َصائِ ِمين
َّ = َوالoruç tutan erkekler dınlar, oruç lunan bütün huşu´
tutan erkek- erkekler ve eden erت
ِ صائِ َما
َّ = َوالve oruç tutan kadınlar ler ve oruç kadınlar, ne- keklerle,
tutan kadın- fislerini kont- huَ= َو ْال َحافِ ِظينkoruyan erkekler
lar, ırzlarını rol eden bü- şu´eden
koruyan er- tün erkekler kadınlar;
=فُ ُرو َج ُه ْمırzlarını
kekler ve ve kadınlar, sadaka
ırzlarını ko- iffetleri üzeri- veren erَ ِ= َو ْال َحافve koruyan kadınlar
ت
ِ ظا
ruyan ka- ne titreyen keklerle,
dınlar, Al- bütün erkek- sadaka
َّ
َ= َوالذا ِك ِرينzikreden erkekler
lah´ı çok
ler ve kadın- veren kaanan
erkeklar ve Allah'ı dınlar;
َ
اّٰلل
ث
ك
=çok
ََّ =Allah’ı يرا
ِ
ً
ler ve Aldurmaksızın oruç tutan
lah´ı çok
anan bütün erkeklerت
ِ = َوالذَّا ِك َراve zikreden kadınlar
anan kadın- erkekler ve le, oruç
َّعد
َّ =Allah
lar; işte Al- kadınlar için, tutan kaَ َ =أhazırlamıştır ُاّٰلل
lah bunlar (evet,) bun- dınlar; if=لَ ُه ْمbunlar için ً = َم ْغ ِف َرةbağış
için bağış lar(ın tümü) fetlerini
ve büyük bir için Allah,
koruyan
= َوأ َ ْج ًراve bir mükâfat ع ِظي ًما
َ =büyük mükafat ha- mağfiret ve erkekler,,
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َ َكان..= َو َماartık yoktur
= ِل ُمؤْ ِمنinanmış bir erkek
 ُمؤْ ِمنَة..= َو َلve kadının = ِإذَاzaman
ضى
َّ =Allah
َ َ=قhüküm verdiği ُاّٰلل
ُسولُه
ُ = َو َرve Resulü =أ َ ْم ًراbir işte
َيَ ُكون..=أ َ ْنolması =لَ ُه ُمonlar için
ُ = ْال ِخ َي َرةseçme hakkı
أ َ ْم ِر ِه ْم..= ِم ْنo işi = َو َم ْنve kim
ص
ِ =يَ ْعkarşı gelirse اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Resulüne =فَقَ ْدelbette
ض َّل
َ =sapıklığa düşer
ض ََل ًل
َ =bir sapkınlıkla = ُمبِينًاapaçık
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

33.
37

= َو ِإ ْذhani =تَقُو ُلdiyordun
أ َ ْن َع َم,,= ِللَّذِيnimet verdiği kimseye
َّ =Allah’ın علَ ْي ِه
َ =ona
ُاّٰلل
ت
َ = َوأ َ ْن َع ْمve senin nimet verdiğin
علَ ْي ِه
َ =kendisine =أ َ ْم ِس ْكtut
علَي َْك
َ =yanında =زَ ْو َج َكeşini
ق
ِ َّ = َواتkork اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َوت ُ ْخ ِفيfakat gizliyordun
نَ ْف ِس َك,,=فِيiçinde = َماşeyi
َّ =Allah’ın = ُم ْبدِي ِهaçığa vuracağı
ُاّٰلل
= َوتَ ْخشَىve çekiniyordun
اس
َّ = َوAllah’tır
َ َّ=النinsanlardan ُاّٰلل
=أ َ َح ُّقlayık olan
ُ ت َ ْخشَاه,,=أ َ ْنçekinmene
ض ٰى
َ َق,,=فَلَ َّماkesince =زَ يْدZeyd
َ = َوilişiğini
= ِم ْن َهاo kadından ط ًرا
=زَ َّو ْجنَا َك َهاbiz onu sana nikahladık
= ِل َك ْيiçin َيَ ُكون,,= َلolmaması
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,,علَى
َ =müminlere
= َح َرجbir güçlük = ِفيhususunda
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zırlamıştır. büyük bir
le, iffetlemükafat ha- rini koruzırlamıştır. yan kadınlar; Allah´ı çokça zikreden erkeklerle,
çokça zikreden kadınlar; işte onlar
için, Allah; mağfiret ve
büyük bir
mükafat
hazırlamıştır.
Allah ve
Allah ve Elçi- Allah ve
Resulü, bir si bir konuda Rasulü
işte hüküm hüküm ver- bir şeye
verdiği za- dikten sonra hükmettiman, artık artık inanmış ği zaman;
inanmış bir bir erkek ve ne
erkek ve
kadının ken- mü´min
kadına, o işi dileriyle ilgili erkekler
kendi istek- konularda
için ne de
lerine göre tercih sermü´min
seçme hak- bestisi yok- kadınlar
kı yoktur. tur; (bu, hak- için artık
Kim Allah´a kı kendinde işlerinde
ve Resulü- görerek) Al- bir seçme
ne karşı ge- lah'a ve Elçi- hakkı
lirse, apaçık si'ne isyan olamaz.
bir sapıklığa eden kimse, Kim de
düşmüş
apaçık bir
Allah´a ve
olur.
sapkınlığa Rasulüne
düşmüş olur. isyan
ederse;
şüphesiz
ki apaçık
bir sapıklıkla
sapmış
olur.
Ey MuVe bir zaHani sen;
hammed! man, (ey
Allah´ın
Allah´ın ni- Muhammed,) kendisine
met verdiği Allah'ın lütuf- nimet
ve senin de ta bulunduğu verdiği ve
nimetlendir- ve senin de senin de
diğin kim- iyilik ettiğin nimetlenseye, eşini kişiye, Eşini dirdiğin
bırakma, Al- terk etme ve kimseye
lah´tan sa- Allah'a karşı diyordun
kın diyor, sorumlulu- ki: Eşini
Allah´ın
ğunun bilin- bırakma
açığa vura- cinde ol! de- ve Alcağı şeyi
miştin. Ve
lah´tan
içinde saklı- (böylece) Al- kork. Alyordun. İn- lah'ın yakın- lah´ın
sanlardan da aydınlığa açığa vuçekiniyor- çıkaracağı racağı
dun; oysa şeyi içinde şeyi de
Allah´tan
gizlemiştin; içine sakçekinmen çünkü insan- lıyor, indaha uylar(ın ne dü- sanlardan
gundu. So- şünecekle- korkuyornunda Zeyd rin)den çeki- dun. Haleşiyle ilgisi- niyordun, oy- buki en
ni kesince sa çekinmen çok Alonu seninle gereken yal- lah´tan
evlendirdik nız Allah ol- korkman
ki evlatlıkla- malıydı! (Fa- gerekirdi.
rı eşleriyle kat) sonra
Nihayet
ilgilerini
Zeyd o ka- Zeyd
kestiklerin- dınla bera- onunla
de onlara berliğini sona bağını
evlenmek erdirdiğinde kopardıkonusunda onu seninle ğında,
mü´minlere evlendirdik ki onu sebir sorumlu- (gelecekte) ninle ev-
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ِ=أ َ ْز َواجevlenmek
=أ َ ْد ِع َيا ِئ ِه ْمevlatlıkları = ِإذَاzaman
ض ْوا
َ َ=قkestikleri = ِم ْن ُه َّنkadınlarıyla
َ = َوilişkilerini
ط ًرا
أ َ ْم ُر,, َ= َو َكانve buyruğu ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ً ُ= َم ْفعyerine getirilmiştir
ول

luk olmadığı
bilinsin. Allah´ın buyruğu yerine
gelecektir.

evlatlıkları
eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlar(la evlendikleri) için
müminler
suçlanmasın.
Ve Allah'ın
buyruğu
(böylece) yerine getirilmiş
oldu.

َ َكان..= َماyoktur
َ =Peygambere
ِ النَّبِي..علَى
 َح َرج..= ِم ْنherhangi bir güçlük
=فِي َماbir şeyde ض
َ =فَ َرtakdir ettiği
َّ =Allah’ın ُ =لَهkendisine
ُاّٰلل
َسنَّة
َّ =Allah’ın
ُ =yasasıdır ِاّٰلل
=فِيarasında  َخلَ ْوا.. َ=الَّذِينgeçenler
قَ ْب ُل..= ِم ْنsizden önce
أ َ ْم ُر.. َ= َو َكانemri ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
=قَدَ ًراbir kaderdir
ُورا
ً = َم ْقدtakdir edilmiş

Allah´ın,
Peygambere takdir ettiği bir şeyde O´na bir
güçlük yoktur. Bu Allah´ın sizden öncekilere de uyguladığı yasadır. Allah´ın emri
şüphesiz
gereği gibi
yerine gelecektir.

(O halde,) Allah'ın kendisi
için takdir ettiği şeyi
(yapmasından dolayı)
Peygamber'e
hiçbir suç isnad edilemez. (Gerçekte, bu)
sizden önce
gelip geçenler için de Allah'ın bir uygulamasıydı;
ve (şunu
unutma ki)
Allah'ın iradesi mutlaka
tecelli eder.

َ=الَّذِينonlar ki َ=يُ َب ِلغُونduyururlar
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ س َال
َ = ِرelçiliğini اّٰلل
ُ= َو َي ْخش َْونَهve O’ndan korkarlar
َ َي ْخش َْون,,= َو َلve korkmazlar
=أ َ َحدًاkimseden =إِ َّلbaşka
اّٰلل
َ َّ =Allah’dan = َو َك َف ٰىve yeter
ِ َّ = ِبAllah
اّٰلل
= َح ِسيبًاhesap görücü olarak

O Peygamberler Allah´ın buyruklarını
tebliğ ederler, Allah´tan korkarlar ve
O´ndan
başka kimseden
korkmazlar.
Allah hesap
görücü olarak yeter.

َ َكان..= َماdeğildir = ُم َح َّمدMuhammed
=أَبَاbabası =أ َ َحدbirinin
 ِر َجا ِل ُك ْم..= ِم ْنsizin erkeklerinizden
= َو ٰلَ ِك ْنfakat سو َل
ُ = َرElçisidir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َوخَات َ َمve hatemidir
َ=النَّ ِب ِيينpeygamberlerin
َّ .. َ= َو َكانve Allah
ُاّٰلل
ش ْيء
َ ..=بِ ُك ِلher şeyi ع ِلي ًما
َ =bilendir

Muhammed
içinizden
herhangi bir
adamın babası değil,
fakat O Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin
sonuncusudur. Allah
her şeyi
hakkıyla bilendir.

(Ve bu,) Allah'ın mesajlarını (dünyaya) tebliğ
edenler,
O'ndan korkanlar ve
O'ndan başka kimseden
korku duymayanlar
(için de geçerli olan Allah'ın adetidir), hiç kimse Allah kadar, (insanların yaptıkları
için) hesap
sorucu değildir!
(Ve bilin ki,
ey müminler,) Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası
değildir, fakat
o, Allah'ın
Elçisi ve bütün peygamberler'in sonuncusu'dur.
Ve Allah her
şeyi hakkıyla
bilendir.
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lendirdik
ki böylece
evladlıkları eşleriyle bağlarını kopardıklarında onlarla evlenmek
konusunda
mü´minler
e bir vebal olmadığı bilinsin. Allah´ın
emri yerine getirilmiştir.
Allah´ın,
kendisine
farz kıldığı şeylerde peygamberine herhangi bir
güçlük
yoktur.
Allah´ın
önceden
geçmişler
hakkındaki sünnetidir.
Ve Allah´ın
emri, gereği gibi
yerine
gelmiştir.
Allah´ın
risaletlerini tebliğ
edenler
ve
O´ndan
korkanlar;
Allah´tan
başka
kimseden
korkmazlar. Hesab görücü olarak
Allah, yeter.

أَيُّ َها,,= َياey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=ا ْذ ُك ُرواanın َاّٰلل
َّ =Allah’ı
= ِذ ْك ًراanışla يرا
ً ِ= َكثçok

Muhammed; sizin adamlarınızdan
herhangi
birisinin
babası
değildir,
sadece
Allah´ın
Rasulü ve
peygamberlerin
hatemidir.
Allah, her
şeyi bilendir.
Ey inanan- Siz ey imana Ey iman
lar Allah´ı ermiş olan- edenler;
çok anın. lar! Allah'ı
Allah´ı
çokça anın, çokça zikredin.

33.
42

ُس ِب ُحوه
َ = َوve O’nu tesbih edin
ً ص
ً =بُ ْك َرةsabah يَل
ِ َ = َوأakşam

ve O´nu sabah akşam
tesbih ediniz.

ve sabah akşam O'nun
şanını yüceltin.

33.
43

الَّذِي,,= ُه َوO(Allah) ki
ص ِلي
َ =üzerinize
َ ُ=يrahmet eder علَ ْي ُك ْم
ُ= َو َم ََلئِ َكتُهmelekleri de
= ِلي ُْخ ِر َج ُك ْمsizi çıkarmak için
ُّ ,, َ= ِمنkaranlıklardan
ت
ِ الظلُ َما
ور
ِ ُّالن,,=إِلَىaydınlığa
َبِ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= َو َكانinananlara karşı
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir

Sizi karanlıklardan
aydınlığa
çıkarmak
için üzerinize melekleriyle beraber rahmetini gönderen Allah´tır.
Mü´minlere
karşı çok
bağışlayıcı,
çok esirgeyici de
O´dur.

O, size (kendi mesajlarını
taşıyan) melekleriyle nimetlerini
bahşeder ki
sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın.
Ve O, müminler için
rahmet kaynağıdır.

=ت َ ِحيَّت ُ ُه ْمkarşılanırlar =يَ ْو َمgün
ُ= َي ْلقَ ْونَهkendisine kavuştukları
س ََلم
َ =selam ile
َّعد
َ َ = َوأve hazırlanmıştır =لَ ُه ْمonlara
=أ َ ْج ًراbir mükâfat = َك ِري ًماgüzel

O´na kavuştukları gün,
Allah´ın onlara iltifatı
selam´dır.
Allah onlara
güzel bir
mükafat hazırlamıştır.

O'na kavuşacakları
Gün Selam
hitabıyla karşılanacaklardır ve Allah,
onlar için en
güzel ödülü
hazırlamıştır.

أَيُّ َها,,= َياey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
=إِنَّاelbette biz
َاك
َ س ْلن
َ =أ َ ْرseni gönderdik
=شَا ِهدًاşahid = َو ُم َب ِش ًراve müjdeci
ِيرا
ً = َونَذve uyarıcı

Ey Peygamber, biz
seni tanık,
müjdeci ve
uyarıcı olarak gönderdik.

(Sana gelince,) ey Peygamber,
unutma ki
Biz seni (hakikatin) bir
şahidi, bir
müjdeci ve
bir uyarıcı
olarak gönderdik,
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Ve O´nu
sabah
akşam
tesbih
edin.
Sizi karanlıklardan aydınlığa
çıkarmak
için rahmet etmekte
olan
O´dur.
Melekleri
de size
dua ederler. Ve O,
mü´minler
e Rahim
olandır.
O´na kavuştukları
gün, onların sağlık
temennileri; selamdır.
Onlara
cömertçe
bir mükafat hazırlamıştır.
Ey peygamber;
Biz, seni
muhakkak şahid, müjdeci ve
uyarıcı
olarak
gönderdik.

Kelime Meali
33.
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= َودَا ِعيًاve davetçi ِاّٰلل
َّ ..= ِإ َلىAllah’a
= ِبإ ِ ْذ ِن ِهizniyle = َو ِس َرا ًجاve bir lamba
يرا
ً = ُم ِنaydınlatıcı

(herkesi)
O'nun izniyle
Allah'a çağıran ve ışık
saçan bir
kandil olarak.

َوبَ ِش ِر
َْال ُمؤْ ِمنِين
لَ ُه ْم
فَض ًَْل

(O halde,)
müminlere
kendilerini
Allah'tan büyük bir lütuf
beklediğini
müjdele;

..

Allah´ın izniyle, bir
davetçi ve
aydınlatan
bir lamba
olarak görevlendirdik.
Mü´minlere
=müjdele
Allah´tan
=müminlere
=gerçekten büyük bir
lütfa ereceklerini
=onlara vardır
,,
=Allah’tan
müjdele.
=bir lütuf
=büyük
..

..
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ِبأ َ َّن
ِاّٰلل
َّ َِمن
يرا
ً َك ِب

,,
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İzniyle Allah´a çağıran ve
aydınlatan bir
ışık olarak.
Mü´minler
e; kendileri için
Allah tarafından
büyük bir
lütuf olduğunu
müjdele.
Kafirlere
ve münafıklara
uyma, onların eziyetlerine
aldırma.
Allah´a
tevekkül
et. Vekil
olarak Allah yeter.

ت ُ ِط ِع..= َو َلitaat etme
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlere
َ= َو ْال ُمنَافِقِينve münafıklara
= َودَ ْعve aldırma
=أَذَا ُه ْمonların eziyetlerine
= َوتَ َو َّك ْلve dayan ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a
ِ َّ ِ=بAllah
= َو َك َف ٰىve yeter اّٰلل
ً = َو ِكvekil olarak
يَل

Kafirlere ve
münafıklara
itaat etme.
Onların eziyetlerine aldırma, Allah´a güven; koruyucu olarak
Allah sana
yeter.

hakikati inkar
edenler ve
ikiyüzlüler(in
değerlerin)e
uyma ve onların incitici
sözlerine aldırma! (Yalnız) Allah'a
güven! Hiç
kimse Allah
kadar güven
verici olamaz.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ِإذَاzaman =نَ َك ْحت ُ ُمnikahladığınız
ت
ِ = ْال ُمؤْ ِمنَاinanan kadınları =ث ُ َّمsonra
َ =boşarsanız
طلَّ ْقت ُ ُمو ُه َّن
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
سو ُه َّن
ُّ ت َ َم,,=أ َ ْنonlara dokunmadan
=فَ َماyoktur =لَ ُك ْمsize
علَ ْي ِه َّن
َ =onların üzerinde
 ِعدَّة,,= ِم ْنbir iddet (hakkınız)
=ت َ ْعتَدُّونَ َهاsayacağınız
=فَ َمتِعُو ُه َّنhemen geçimliklerini verin
س ِر ُحو ُه َّن
َ = َوve onları serbest bırakın
ً = َج ِمgüzel
س َرا ًحا
َ =bir bırakışla يَل

Ey iman
edenler!
Mü´min kadınları nikahlayıp da,
henüz dokunmadan
onları boşarsanız,
onları iddet
müddetince
beklemeniz
gerekmez.
Kendilerine
bağışta bulunarak onları güzellikle serbest
bırakın.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Mümin
kadınlarla
evlenir ve fakat onlara
dokunmadan
boşarsanız,
onlar adına
bir iddet dönemi hesaplamaya ve
(onlardan
bunu) beklemeye hakkınız yoktur;
o halde (hemen) ihtiyaçlarını karşılayın ve en güzel şekilde
bırakın.

Ey iman
edenler;
mü´min
kadınları
nikahlayıp sonra
onlarla
temasta
bulunmadan önce
boşadığınızda, artık onlar
için iddet
saymanıza lüzum
yoktur.
Kendilerini geçindirin ve
güzellikle
serbest
bırakın.

أَيُّ َها..=يَاey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
= ِإنَّاşüphesiz biz =أ َ ْحلَ ْلنَاhelal kıldık
=لَ َكsana =أ َ ْز َوا َج َكeşlerini
َّ =verdiğin
ْت
َ آتَي..الَلتِي
ور ُه َّن
َ =أ ُ ُجücretlerini (mehirlerini)
ْ  َملَ َك..= َو َماve bulunanları
ت
=يَ ِمينُ َكelinde
أَفَا َء..= ِم َّماganimet verdiğinden
َّ =Allah’ın علَي َْك
َ =sana
ُاّٰلل
ت
ِ = َو َبنَاve kızlarını ع ِم َك
َ =amcanın
ت
ِ = َو َبنَاve kızlarını
ع َّماتِ َك
َ =halalarının
ت
ِ = َو َبنَاve kızlarını =خَا ِل َكdayının
ت
ِ = َو َبنَاve kızlarını
َ =خteyzelerinin
َالتِ َك
َّ =hicret eden
َهَا َج ْرن..الَل ِتي
= َمعَ َكseninle beraber
ً = َو ْام َرأَةve kadını ً= ُمؤْ ِمنَةinanmış
ْ  َو َه َب..= ِإ ْنhibe ederse
ت
س َها
َ =نَ ْفkendisini ِ = ِللنَّبِيpeygambere
َأ َ َراد..=إِ ْنdilediği ي
ُّ ِ=النَّبpeygamber
يَ ْست َ ْن ِك َح َها..=أ َ ْنkendisini nikahlamak
ً صة
َ =خَا ِلmahsus olarak =لَ َكsana
ُون
ِ د..= ِم ْنdışında
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
ع ِل ْمنَا
َ ..=قَ ْدbiz biliyoruz = َماşeyi
ضنَا
ْ =فَ َرgerekli kıldığımız
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =فِيhakkında
اج ِه ْم
ِ =أ َ ْز َوeşleri
ْ  َملَ َك..= َو َماve bulunanlar
ت
=أ َ ْي َمانُ ُه ْمellerinin
َيَ ُكون..= ِل َكي ََْلolmaması için
علَي َْك
َ =sana = َح َرجbir zorluk
َّ .. َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
َ =çok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir

Ey Peygamber!
Mehirlerini
verdiğin eşlerini, Allah´ın sana
ganimet
olarak verdiği cariyelerini, seninle beraber
hicret eden
amcanın
kızlarını,
halalarının
kızlarını,
dayının kızlarını, teyzelerinin
kızlarını ve
peygamber
nikahlamayı
dilediği takdirde
mü´minlerd
en ayrı sırf
sana mahsus olmak
üzere, kendisinin mehrini Peygambere
hibe eden
mü´min kadını almanı
helal kılmışızdır. Biz
zorluğa uğramaman
için
mü´minlerin
eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine
neyi farz
kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır,
merhamet
edendir.

Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin
eşlerini ve
Allah'ın sana
bahşettiği
savaş esirleri
arasından
sağ elinin altında bulunanları sana
helal kıldık.
Ve seninle
birlikte (Yesrib'e) göç
etmiş olan
amcalarının
ve halalarının kızlarını,
dayılarının
ve teyzelerinin kızlarını;
ve kendilerini
Peygamber'e
özgür iradeleriyle teklif
eden, Peygamber'in de
almak istediği mümin kadınları (da
sana helal
kıldık): (bu
sonuncusu)
yalnız sana
özgü bir imtiyazdır, öteki
müminler için
değil, (zaten)
onlara eşleri
ve sağ ellerinin altında
bulunanlar
konusunda
yapmaları
gerekeni bildirdik. (Ve)
artık sen (gereksiz) bir
endişeye kapılmamalısın,
şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır,
rahmet kaynağıdır.

Ey peygamber;
Biz, mehirlerini
verdiğin
eşlerini,
Allah´ın
sana ganimet olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden
amcanın
kızlarını,
halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin
kızlarını
ve bir de
eğer
mü´min
bir kadın
kendisini
peygambere hibe
eder de
peygamber de
onunla
evlenmeyi isterse
onuki bu,
mü´minler
den ayrı
olarak
sadece
sana has
olmak
üzeresenin için
helal kıldık. Sana
bir zorluk
olmasın
diye
mü´minler
in eşleri
ve sağ ellerinin
malik oldukları
hakkında
ne hükmettiğimizi bildirdik. Ve
Allah; Gafur, Rahim olandır.

=ت ُ ْر ِجيgeri bırakır
تَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini = ِم ْن ُه َّنonlardan
= َوتُؤْ ِويve alırsın =إِلَي َْكyanına
تَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ْت
َ ا ْبتَغَي,,= َو َم ِنarzu ettiğine (dönmekte)
ت
َ عزَ ْل
َ ,,= ِم َّم ْنayrıldıklarından

Ey Muhammed!
Onların dilediğini geri
bırakır dilediğini de
yanına alırsın. Kendilerinden
uzak durduğun kadınlardan

(Şunu bil ki,)
onlardan dilediğini bir
süre yanından uzaklaştırabilirsin ve
dilediğini de
yanına alabilirsin; ve (bir
süre) uzaklaştırdıklarından birini

Onlardan
istediğini
bırakabilir, istediğini alabilirsin. Bırakmış
olduklarından da
arzu ettiğini almanda
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=فَ ََلyoktur = ُجنَا َحbir günah
علَي َْك
َ =senin üzerine = ٰذَ ِل َكbudur
=أ َ ْدن َٰىen elverişli olan
تَقَ َّر,,=أ َ ْنaydınlanmasına
=أ َ ْعيُنُ ُه َّنonların gözlerinin
 َي ْحزَ َّن,,= َو َلve tasalanmamalarına
َضيْن
َ = َويَ ْرve razı olmalarına
آت َ ْيتَ ُه َّن,,= ِب َماsenin verdiklerine
= ُكلُّ ُه َّنhepsinin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=يَ ْعلَ ُمbilir = َماolanı
قُلُوبِ ُك ْم,,=فِيsizin kalblerinizde
َّ ,, َ= َو َكانAllah ع ِلي ًما
َ =bilendir
ُاّٰلل
= َح ِلي ًماhalimdir

arzu ettiğini
tekrar yanına almanda, senin
üzerine bir
günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın
olmasını,
üzülmemelerini, hepsine verdiğin şeylere
razı olmalarını daha iyi
sağlar. Allah kalplerinizde olanı
bilir; Allah
bilendir, halimdir.

 َي ِح ُّل..= َلartık helal değildir =لَ َكsana
سا ُء
َ ِ=النkadınlar
ُبَ ْعد..= ِم ْنbundan sonra
ت َ َبدَّ َل..أ َ ْن..= َو َلdeğiştiremezsin
=بِ ِه َّنbunları
أ َ ْز َواج..= ِم ْنbaşka eşlerle = َولَ ْوşayet
=أ َ ْع َج َب َكçok hoşuna gitse de
= ُح ْسنُ ُه َّنgüzellikleri
=إِ َّلbunun dışındadır
ْ  َملَ َك..= َماbulunanlar (cariyeler)
ت
= َي ِمينُ َكelinde ُاّٰلل
َّ .. َ= َو َكانAllah
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeyi
= َرقِيبًاgözetleyicidir

Ey Muhammed!
Bundan
sonra artık
sana başka
kadınlarla
evlenmen,
bunları başka eşlerle
değiştirmen,
güzellikle
hoşuna gitse bile sana
helal değildir. Ancak
elinin altında bulunan
cariyeler
hariç, Allah
her şeyi gözetleyicidir.
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yeniden istemende bir
vebal yoktur:
bu, (seni her
gördüklerinde) gözlerinin parlamasını ve (gözden çıkarıldıkları zaman) üzülmemelerini
ve onlara
vermek zorunda olduğun her şeyden hoşnutluk duymalarını sağlar:
çünkü (yalnız) Allah
kalplerinizden geçeni
bilir; ve Allah
her şeyi bilendir, halimdir.
Bundan sonra (başka)
hiçbir kadın
sana helal
değildir onları(n hiçbirini) başka
kadınlarla,
güzellikleri
seni fazlasıyla cezbetse
de, değiştirme(ne izin
verilmemiştir)- (halen)
sahip oldukların dışında
(hiç biri sana
helal değildir). Allah her
şeyi görüp
gözetendir.

İbn Kesir

sana bir
vebal
yoktur.
Bu, onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri
ve kendilerine
verdiğin
şeylere
razı olmaları için
daha elverişlidir.
Allah,
kalblerimizde
olanı bilir.
Ve Allah;
Alim, Halim olandır.
Bundan
sonra artık sana
kadınlarla
evlenmek
ve güzellikleri hoşuna gitse de sağ
elinin malik olduklarının dışında hiç
birini
başka bir
eşle değiş tirmek
helal değildir. Allah; her
şeyi murakabe
edendir.

inanan- Siz ey imana Ey iman
أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
lar! Peyermiş olan- edenler;
gamberin
İzin ve- Peygamُ
ت َ ْد ُخلوا,,= َلgirmeyin ُوت
َ =بُيevlerine evlerine, lar!
rilmedikçe
ber´in evَّ
yemeğe
Peygamlerine
َّ
ي
ب
ن
ال
=Peygamber’in
ل
إ
=ancak
hariç
ِ
ِ ِ
çağrılmak- ber'in evleri- yemeğe
َيُؤْ ذَن,,=أ َ ْنizin verilmesi =لَ ُك ْمsize sızın vakitli ne girmeyin çağrılvakitsiz
ve yemek
maksızın
َ ,,= ِإلَ ٰىyemek için
ط َعام
girmeyin fa- için (davet ve vakitli
davet edildiğiniz
vakitsiz
َ =(pişmesini) beklememek kat
ََاظ ِرين
ِ ن,,غي َْر
edilirseniz zaman ergirmeyin.
girin
ve
yekenden)
giAma daٰ
ْ = َولَ ِكfakat
sizin ُ =إِنَاهvaktini ن
meği yeyin- dip hazırvet oluce dağılın. lanmasını
nursanız;
َ=إِذاzaman =د ُ ِعيت ُ ْمçağrıldığınız
Sohbet et- beklemeye girin ve
mek için de kalkışmayın, yemeği
=فَا ْد ُخلُواgirin
gidip otur- çağrıldığıyeyince
َ ,,=فَإِذَاyemeği yiyince
mayın. Bu nızda (en
de lafa
ط ِع ْمت ُ ْم
haliniz pey- uygun zadalmadan
=فَا ْنت َ ِش ُرواdağılın
gamberi
manda) girin, dağılın.
üzüyor, o yemeği yi- Bu haliَ ُم ْستَأْنِسِين,,= َو َلdalmayın
da size bir yince hemen niz, Peysöyle- ayrılın, lafa gamber´i
ٰ
= ِل َحدِيثsöze = ِإ َّنçünkü =ذَ ِل ُك ْمbu şey
meye çeki- dalmayın. Bu üzüyordu,
niyordu. Al- durum Pey- o da size
يُؤْ ذِي,, َ= َكانincitiyordu
lah gerçeği gamberi
bir şey
söylemeküzebilir,
ama
söylemeي
َّ ِ=النَّبPeygamberi
ten çekin- sizden (git- ye çekinimez. Pey- menizi iste- yordu. Al=فَيَ ْست َ ْح ِييfakat o utanıyordu
gamber eş- meye de)
lah ise
= ِم ْن ُك ْمsizden ُاّٰلل
lerinden bir çekinebilir
hakkı
َّ = َوAllah
şey isteye- fakat Allah söyleيَ ْست َ ْحيِي,,= َلutanmaz
ceğinizde doğru(yu si- mekten
onu perde ze öğretçekinق
ِ  ْال َح,, َ= ِمنgerçek(i söylemek)ten
arkasından mek)ten çe- mez.
isteyin. Bu kinmez.
Peygam= َو ِإذَاzaman
sayede si- (Peygamber´in eşzin
kalpleriber'in
eşlerilerinden
َّسأ َ ْلت ُ ُمو ُهن
َ =onlarda istediğiniz
niz de onla- ne gelince,) bir şey isعا
ً  = َمتَاbir şey =فَاسْأَلُو ُه َّنisteyin rın kalpleri onlardan bir tediğinizde daha
şey isteye- de; onu
temiz kalır. ceğiniz vakit perde arاء
ِ  َو َر,,= ِم ْنarkasından
Allah´ın
perde arka- kasından
= ِح َجابperde = ٰذَ ِل ُك ْمbu
Peygambe- sından iste- isteyin.
rini üzmeniz yin! Bu hem Bu; sizin
ْ َ =أdaha temizdir
ط َه ُر
ve O´ndan sizin kalple- kalbleriniz
sonra eşle- rinizin, hem için de,
ُ
= ِلقُلوبِ ُك ْمsizin kalbleriniz için
rini nikah- de onlarınki- onların
lamanız as- nin temizliği- kalbleri
= َوقُلُو ِب ِه َّنve onların kalbleri için
la caiz de- ni pekiştirir. için de
ğildir. Çün- Ayrıca sizin daha teَ
ُ
َ
َكان,,= َو َماolamaz =لك ْمsizin
kü bu Allah Allah'ın Elçi- mizdir. Alتُؤْ ذُوا,,=أ َ ْنincitmeniz سو َل
ُ = َرElçisini katında bü- si'ni üzmeniz lah´ın
yük bir gü- ve onun ve- Rasulünü
ِ َّ =Allah’ın = َو َلve olamaz
اّٰلل
nahtır.
fatından son- üzmeniz
ra eşlerini ni- ve ondan
ت َ ْن ِك ُحوا,,=أ َ ْنnikahlamanız
kahlamanız sonra eşcaiz değildir, lerini niُ=أ َ ْز َوا َجهonun eşlerini
doğrusu bu, kahlamak
Allah naza- asla caiz
َ
بَ ْع ِد ِه,,= ِم ْنkendisinden sonra =أبَدًاasla
rında büyük değildir.
bir günahtır. Çünkü
= ِإ َّنçünkü = ٰذَ ِل ُك ْمbu
bu; Allah
katında
َْ ِعند,, َ= َكانkatında اّٰلل
ِ َّ =Allah
büyük bir
günahtır.
ع ِظي ًما
َ =büyük(bir günah)tır
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ت ُ ْبد ُوا..=إِ ْنaçığa vursanız
ش ْيئًا
َ =bir şeyi =أ َ ْوyahut
ُ=ت ُ ْخفُوهonu gizleseniz =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ ..بِ ُك ِل.. َ= َكانher şeyi
َ َّ =Allah ش ْيء
ع ِلي ًما
َ =bilmektedir

Bir şeyi
açıklasanız
da gizleseniz de Allah
şüphesiz
hepsini bilir.

Bir şeyi açıktan da, gizli
de yapsanız,
(unutmayın
ki,) Allah her
şeyi hakkıyla
bilir.

Bir şeyi
açıklasanız da,
gizleseniz
de muhakkak ki
Allah; her
şeyi bilendir.

= َلyoktur = ُجنَا َحbir günah
علَ ْي ِه َّن
َ =onlara =فِيhakkında
=آ َبائِ ِه َّنbabaları = َو َلve yoktur

Onlara
(Peygamber
hanımlarına); babaları, oğulları,
erkek kardeşleri, er-

(Fakat) onların babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek
kardeşlerinin
veya kız kar-

Peygamber´in eşlerine;
babaları,
oğulları,
kardeşleri, erkek

..

..

..

..
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kek kardeş- deşlerinin
kardeşle=أ َ ْبنَائِ ِه َّنoğulları = َو َلve yoktur
lerinin oğul- oğullarına, rinin oğulkız kar- kadın hizları, kız
= ِإ ْخ َوا ِن ِه َّنkardeşleri = َو َلve yoktur ları,
deşlerinin metçilerine kardeşleَاء
ِ =أ َ ْبنoğulları =إِ ْخ َوا ِن ِه َّنkardeşlerinin oğulları, yahut sağ el- rinin oğulhizmetçi
lerinin sahip ları, hizkadınları ve olduğu (ka- metçi ka= َو َلve yoktur َاء
ِ =أ َ ْبنoğulları
cariyeleri dın kölele- dınları ve
=أَخ ََوا ِت ِه َّنkız kardeşlerinin
hakkında bir ri)ne (sersağ ellegünah yok- bestçe gö- rinin ma= َو َلve yoktur سا ِئ ِه َّن
َ = ِنkadınları
tur. Ey Pey- rünmelerin- lik oldukgamber ha- de) bir mah- ları husu= َو َلve yoktur
nımları, Al- zur yoktur. sunda
lah´tan kor- Ama (ey
vebal
ْ  َملَ َك,,= َماbulunan(köle)leri
ت
kun, şüphe- Peygamber yoktur.
=أ َ ْي َمانُ ُه َّنellerinde َ= َواتَّقِينkorkun siz Allah, eşleri, her Ve Alher şeyi
zaman) Al- lah´tan
lah'a karşı
korkun.
َّ =Allah’tan =إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah görmekteَاّٰلل
dir.
sorumlulu- Muhakش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
ğunuzun bi- kak ki Alَ ,, َ= َكانher şeyi
lincinde olun; lah; her
ش ِهيدًا
َ =görmektedir
şüphesiz Al- şeye şa,,
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Şüphesiz
Allah ve
melekleri
Peygamberi
överler. Ey
inananlar!
Siz de O´nu
övün, O´na
salat ve selam getirin.

= ِإ َّنşüphesiz
َيُؤْ ذُون,, َ=الَّذِينincitenler اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisini
=لَ َعنَ ُه ُمonlara lanet etmiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada
ِ= َو ْاْل ِخ َرةve ahirette
َّعد
َ َ = َوأve hazırlamıştır =لَ ُه ْمonlar için
عذَابًا
َ =bir azab = ُم ِهينًاalçaltıcı

Allah´ı ve
Peygamberini incitenlere, Allah,
dünyada da
ahirette de
lanet eder;
onlar için
alçaltıcı bir
azab hazırlamıştır.

Allah'ı ve
Rasulü'nü
(bilerek) incitenlere gelince; Allah onları bu dünyada ve ahirette (rahmetinden) yoksun bırakacak ve onlar
için alçaltıcı
bir azap hazırlayacaktır.

َيُؤْ ذُون.. َ= َوالَّذِينincitenler
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmümin erkekleri
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve mümin kadınları
= ِب َغي ِْرdışında bir şeyle
سبُوا
َ َ ا ْكت..= َماyaptıklarının =فَقَ ِدelbette
احت َ َملُوا
ْ =yüklenmişlerdir
=بُ ْهتَانًاbir iftira = َو ِإثْ ًماve bir günah
= ُم ِبينًاaçık

Mü´min erkek ve kadınları,
yapmadıkları bir şeyle
suçlayıp inciltenler, iftira etmiş ve
apaçık bir
günah yüklenmiş olurlar.

Mümin erkekleri ve
mümin kadınları yapmadıkları bir
fiilden dolayı
suçlayanlara
gelince, onlar
iftira atma
suçu işlemiş
ve böylece
açık bir günaha girmiş
olurlar.

Mü´min
erkekleri
ve
mü´min
kadınları
yapmadıkları bir
şeyle incitenler;
doğrusu
bir iftirayı
ve apaçık
bir günahı
yüklenmişlerdir.

أَيُّ َها,,=يَاey ي
ُّ =النَّ ِبPeygamber
=قُ ْلsöyle اج َك
ِ = ِْل َ ْز َوeşlerine
= َو َبنَاتِ َكve kızlarına
اء
ِ س
َ ِ= َونve kadınlarına
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananların
َ=يُ ْدنِينsalsınlar علَ ْي ِه َّن
َ =üstlerine
 َج ََل ِبي ِب ِه َّن,,= ِم ْنörtülerini = ٰذَ ِل َكbudur
=أ َ ْدن َٰىen elverişli olan
َيُ ْع َر ْفن,,=أ َ ْنonların tanınması için
َيُؤْ ذَيْن,,=فَ ََلincitilmemesi için
َّ ,, َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
َ =çok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir

Ey Peygamber!
Hanımlarına, kızlarına
ve müminlerin kadınlarına söyle:
Bir ihtiyaç
için dışarı
çıktıklarında
örtülerini
üstlerine alsınlar, vücutlarını
örtsünler.
Bu onların
hür ve namuslu bilinmelerini
ve bundan
dolayı inciltilmemelerini daha iyi
sağlar. Allah çok bağışlayan,
çok esirgeyendir.
İki yüzlüler,
=andolsun eğer
kalplerinde
fesat bulu.. =vazgeçmezlerse
nanlar, şehirde boz=iki yüzlüler
guncu ha=ve bulunanlar
berler yayanlar, eğer
..
=kalblerinde
bundan
vazgeçmez=hastalık
lerse, andolsun ki
=kötü haberler yayanlar
seni onlarla
mücadeleye
..
=şehirde
davet ederiz; sonra
=seni üstüne süreriz
çevrende az
bir zaman=onların
=sonra
dan fazla
.. =senin yanında kalamazl kalamazlar.

Ey Peygamber! Eşlerine,
kızlarına ve
(öteki) bütün
mümin kadınlara (toplum içine çıktıklarında)
dış kıyafetlerini üzerlerine almalarını
söyle! Bu,
onların (temiz kadınlar
olarak) tanınmalarını
ve rahatsız
edilmemelerini temin
eder. Ama
(unutma ki)
Allah, çok
bağışlayıcıdır, rahmet
kaynağıdır!

Ey peygamber;
eşlerine,
kızlarına
ve
mü´minler
in kadınlarına
söyle:
Üstlerine
örtü alsınlar. Bu,
onların
tanınıp da
incitilmemeleri
için daha
elverişlidir. Ve Allah; Gafur, Rahim olandır.

لَ ِئ ْن
لَ ْم يَ ْنت َ ِه
َْال ُمنَافِقُون
ََوالَّذِين
فِي قُلُوبِ ِه ْم
َم َرض
ََو ْال ُم ْر ِجفُون
ِفي ْال َمدِينَ ِة
لَنُ ْغ ِر َينَّ َك
بِ ِه ْم
ث ُ َّم
َل يُ َجا ِو ُرون ََك
ar ها
َ =فِيorada =إِ َّلdışında
ً =قَ ِلaz bir zaman
يَل

İşte böyle,
eğer ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık
olanlar ve
yalan haberler yayarak
(Peygamber'in)
kent(in)de
huzursuzluk
çıkaranlar
(düşmanca
hareketlerinden) vazgeçmezlerse
(ey Muhammed,) onlar
üzerinde üstünlük kurmanı sağlarız, o zaman
bu (kentte)
sana çok az
bir süre
komşu kalacaklardır:
ve onlar, Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde
yakalanacak-

Andolsun
ki münafıklar,
kalblerinde hastalık bulunanlar,
şehirde
bozguncu
haberler
yayanlar,
buna son
vermezlerse;
muhakkak seni
onlarla
mücadeleye çağırırız da
sonra
çevrende
az bir
zamandan fazla
kalamazlar.
La´netlen
mişlerdir.
Nerede
bulunurlarsa yakalanırlar
ve hemen
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hid olandır.
Muhakkak ki Allah ve
melekleri,
Peygamber´e salat ederler. Ey
iman
edenler;
siz de
O´nun
üzerine
salavat
getiriniz
ve onun
için selamet dileyin.
Muhakkak ki Allah´ı ve
Rasulünü
incitenlere Allah;
dünya ve
ahirette
la´net etmiştir. Ve
onlar için,
horlayıcı
bir azab
hazırlamıştır.

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
ُ= َو َم ََلئِ َكتَهve melekleri
َصلُّون
َ ُ=يsalat etmektedir
َ =Peygambere أَيُّ َها..=يَاey
ِ النَّبِي..علَى
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
صلُّوا
َ =ona
َ =siz de salat edin علَ ْي ِه
س ِل ُموا
َ = َوve selam edin
=ت َ ْس ِلي ًماiçtenlikle
..

..
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lah, her şeye
şahittir.
Allah ve melekleri, şüphesiz, Peygamberi kutsarlar: (o
halde) ey
iman etmiş
olanlar, siz
de o'nu kutsayın ve
kendinizi
(o'nun rehberliğine)
tam bir teslimiyetle terk
edin!

..

..

َ= َم ْلعُونِينlanetlenirler =أ َ ْينَ َماnerede
=ث ُ ِقفُواrastlansalar =أ ُ ِخذُواyakalanıp
ً =ت َ ْق ِتşiddetle
= َوقُ ِتلُواöldürülürler يَل
,,

Lanetlenmiş
olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve
öldürülürler.
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lar ve teker öldürülürteker ortadan ler.
kaldırılacaklardır.
33.
62

سنَّ َة
ُ =sünneti (yasası) budur
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ِفيarasındaki
 َخلَ ْوا.. َ=الَّذِينgeçen(millet)ler
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden
َت َ ِجد..= َولَ ْنve (imkân) bulamazsın
ِ َّ =Allah’ın
سنَّ ِة
ُ = ِلsünnetini (yasasını) اّٰلل
ً =ت َ ْبدdeğiştirmeğe
ِيَل

Allah´ın
geçmiş milletlere uyguladığı yasa budur ve
Allah´ın yasasında bir
değişme
bulamazsın.

Daha önce
gelip geçen
(bu tür günahkar)lar
için Allah'ın
tatbik ettiği
yol budur; ve
sen Allah'ın
tatbikatında
bir değişiklik
göremezsin!

= َيسْأَلُ َكsana soruyorlar
اس
ُ َّ=النinsanlar
ع ِة
َّ ال,,ع ِن
َ سا
َ =saatten =قُ ْلde ki
= ِإنَّ َماşüphesiz = ِع ْل ُم َهاonun bilgisi
َّ =Allah’ın
َ= ِع ْندyanındadır ِاّٰلل
يك
َ يُد ِْر,,= َو َماne bilirsin =لَعَ َّلbelki
َعة
ُ =ت َ ُكolur
َّ =الsaat ون
َ سا
=قَ ِريبًاyakın

Ey Muhammed!
İnsanlar
senden kıyametin
zamanını
soruyorlar.
De ki:
«Onun bilgisi Allah
katındadır,
ne bilirsin,
belki de
zaman yakındır.»

İnsanlar sana Son Saat
hakkında soracaklar. De
ki: Onun bilgisi Allah katındadır; senin bütün bildiğin ise,
Son Saat'in
yakın olduğudur!

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
َ=لَ َعنlanet etmiştir َ= ْال َكا ِف ِرينkâfirlere
َّعد
َ َ = َوأve hazırlamıştır =لَ ُه ْمonlar için
يرا
ً س ِع
َ =çılgın bir ateş

Allah kafirlere lanet
etmiş ve onlar için çılgın bir ateş
hazırlamıştır.

Gerçek şu ki,
Allah hakikati
inkar edenleri rahmetinden kovmuş
ve onlar için
yakıcı bir
ateş hazırlamıştır;

َ=خَا ِلدِينkalacaklar =فِي َهاorada
=أَبَدًاebedi
َ َي ِجد ُون,,= َلbulamayacaklardır
= َو ِليًّاbir dost
يرا
ً َص
ِ ن,,= َو َلve yardımcı

Orada ebedi olarak kalacaklar
kendilerini
koruyacak
ne bir dost,
ne bir yardımcı bulamayacaklardır.
Yüzleri ateşe çevrildiği
gün: «Keşke Allah´a
itaat etseydik, keşke
Peygambere itaat etseydik» derler.

Onlar orada
sonsuza kadar kalacaklar, ne bir
dost, ne de
bir yardımcı
bulamayacaklardır.

= َوقَالُواve dediler ki = َربَّنَاRabbimiz
َ َ =أuyduk
= ِإنَّاbiz ط ْعنَا
سادَتَنَا
َ =beylerimize
= َو ُكبَ َرا َءنَاve büyüklerimize
ضلُّونَا
َ َ =فَأbizi saptırdılar
َ س ِب
يَل
َّ =الyoldan

«Rabbimiz!
Biz yöneticilerimize ve
büyüklerimize itaat
etmiştik, fakat onlar bizi yoldan
saptırdılar»
derler.

Ve Ey Rabbimiz! diyecekler, Biz liderlerimize
ve ileri gelenlere uyduk,
bizi doğru
yoldan uzaklaştıranlar
onlardır!

= َربَّنَاRabbimiz =آتِ ِه ْمonlara ver
ض ْعفَي ِْن
ِ  ْال َعذَا.. َ= ِمنazab
ِ =iki kat ب
= َو ْالعَ ْن ُه ْمve onlara lanet eyle
=لَ ْعنًاbir lanetle يرا
ً ِ= َكبbüyük

«Rabbimiz!
Onlara iki
kat azab ver
ve onları
büyük bir
lanetle
rahmetinden kov!»

Ey Rabbimiz!
Onlara iki
misli azap
çektir ve
rahmetinden
tamamen
mahrum bırak!
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=يَ ْو َمgün ب
ُ َّ=تُقَلçevrildiği
= ُو ُجو ُه ُه ْمyüzleri =فِيiçinde
ار
ِ َّ=النateşin َ= َيقُولُونderler
=يَاeyvah bize =لَ ْيتَنَاkeşke
َ َ =أitaat etseydik اّٰلل
ط ْعنَا
َ َّ =Allah’a
َ َ = َوأve itaat etseydik
ط ْعنَا
َ س
ول
ُ الر
َّ =elçiye
..
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Yüzlerinin
ateşte darmadağın olduğu o Gün,
Eyvah diye
feryad ederler, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Elçi'ye
uysaydık!

inanan- Siz ey imana
أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
lar! Siz de ermiş olanMusa´yı in- lar! Musa'ya
ت َ ُكونُوا,,= َلolmayın
citenler gibi eziyet eden
َ= َكالَّذِينkimseler gibi =آذَ ْواeziyet eden olmayın. Al- (İsrailoğullalah onu, on- rı) gibi olmaس ٰى
ların dedik- yın; (unutَ = ُموMusa’ya
leri şeyden mayın ki) Alَّ =Allah temize çı- lah, (onu
ُ=فَبَ َّرأَهonu beraat ettirdi ُاّٰلل
kardı. O Al- kendisine
قَالُوا,,= ِم َّماonların dediklerinden
lah´ın ya- karşı veya
göz- kendisi hakَ= َو َكانidi َ= ِع ْندyanında ِاّٰلل
َّ =Allah nında
de, itibarlı kında) ileri
bir kul idi. sürdükleri id= َو ِجي ًهاvecih
dialardan
,,
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,,
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أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= َوقُولُواve söyleyin =قَ ْو ًلsöz
سدِيدًا
َ =doğru

Ey inananlar! Allah´tan korkun ve doğru söz söyleyin.

ص ِل ْح
ْ ُ=يdüzeltsin =لَ ُك ْمsizin
=أ َ ْع َمالَ ُك ْمişlerinizi
= َو َي ْغ ِف ْرve bağışlasın =لَ ُك ْمsizin
=ذُنُوبَ ُك ْمgünahlarınızı = َو َم ْنkim
=ي ُِط ِعitaat ederse اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Resulüne

Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Kim
Allah´a ve
Peygamberine itaat
ederse,
şüphesiz
büyük bir
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temize çıkardı çünkü o,
Allah katında
büyük şeref
ve itibar sahibiydi.
Siz ey iman
etmiş olanlar!
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun
ve (her zaman) hakkı
ve doğruyu
konuşun;
(o zaman,)
Allah işlerinizi değerli kılar ve günahlarınızı affeder. Ve (bilin
ki) kim Allah'a ve Rasulü'ne itaat
ederse büyük bir zafere erişmiş

Allah´ın
daha önceden
geçenler
hakkındaki sünnetidir.
Sen, Allah´ın
sünnetinde bir değişiklik
bulamazsın.
İnsanlar
sana kıyametten
sorarlar.
De ki:
Onun bilgisi ancak
Allah katındadır.
Ne bilirsin, belki
de o saat
yakında
oluverir.
Muhakkak ki Allah; kafirleri
la´netlemi
ştir. Ve
onlara
çılgın
alevler
hazırlamıştır.
Orada
temelli
kalırlar,
ne bir
dost ve
ne de bir
yardımcı
bulamazlar.
O gün,
yüzleri
ateşte
çevrilirken; ne
olurdu
keşki Allah´a itaat
etseydik,
peygambere de
itaat etseydik,
derler.
Ve dediler ki:
Rabbımız; biz
büyüklerimize ve
yöneticilerimize
itaat etmiştik.
Onlar da
bizi yoldan saptırdılar.
Rabbımız; onlara, azabdan iki
kat ver.
Ve onları
büyük bir
la´netle
la´netle.
Ey iman
edenler:
Musa´ya
eziyet
vermiş
olanlar
gibi olmayın.
Nitekim
Allah, onu
söyledikleri şeyden uzak
tutmuştu.
Ve o, Allah katında değerli
idi.

Ey iman
edenler;
Allah´tan
korkun ve
doğru söz
söyleyin.

Ki O da
işlerinizi
düzeltsin
ve günahlarınızı
bağışlasın. Kim
Allah´a ve
Rasulüne
itaat
ederse;
gerçekten

Kelime Meali
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َفَاز,,=فَقَ ْدermiş olur =فَ ْو ًزاbir başarıya
ع ِظي ًما
َ =büyük
,,
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kurtuluşa olur.
ermiş olur.

İbn Kesir

büyük bir
kurtuluşla
kurtulmuştur

Biz emane- Gerçek şu ki, Gerçek= ِإنَّاbiz ضنَا
ْ ع َر
َ =sunduk
ti, göklere, Biz (akıl ve ten Biz,
yere ve
irade) ema- emaneti;
َ= ْاْل َ َمانَةemaneti
dağlara
neti(ni) gök- göklere,
َ
sunduk;
onu
lere, yere ve yeryüzüت
ِ س َم َاوا
َّ ال..على
َ =göklere
yüklenmek- dağlara
ne ve
ض
ten kaçındı- sunmuştuk; dağlara
ِ = َو ْاْل َ ْرve yere
lar, sorum- ama (sorum- sunduk
= َو ْال ِج َبا ِلve dağlara َ=فَأ َ َبيْنkaçındılar luluğundan luluğundan) da onlar
korktular. korktukları bunu yükيَ ْح ِم ْلنَ َها..=أ َ ْنonu yüklenmekten
Pek zalim için onu yük- lenmekcahil
lenmeyi red- ten çeَْ= َوأ َ ْشفَقنkorktular = ِم ْن َهاve ondan ve
olan insan dettiler. O
kindiler.
onu
yüklen(emanet)i
inVe korُ س
= َو َح َملَ َهاonu yüklendi ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan di.
san üstlendi; kup titrezaten o, da- diler. Onu
َ .. َ= َكانçok zalim
ُ=إِنَّهdoğrusu o ظلُو ًما
ima haksızlı- insan
ً = َج ُهçok cahildir
ğa ve akılsız- yüklendi.
ول
..
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ِب
َّ =Allah
َ = ِليُ َعذazab etsin ُاّٰلل
َ= ْال ُمنَا ِفقِينiki yüzlü erkeklere
ت
ِ = َو ْال ُمنَافِقَاve iki yüzlü kadınlara
َ= َو ْال ُم ْش ِركِينve ortak koşan erkeklere
ت
ِ = َو ْال ُم ْش ِر َكاve ortak koşan kadınlara
وب
َّ =Allah
َ ُ = َو َيتve bağışlasın ُاّٰلل
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,,علَى
َ =inanan erkekleri
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve inanan kadınları
َّ ,, َ= َو َكانAllah
ُاّٰلل
َ =çok bağışlayan
ورا
ً ُ غف
= َر ِحي ًماçok esirgeyendir

Bunun sonucu olarak,
Allah münafık erkek ve
kadınlara,
müşrik erkek ve kadınlara
azab edecektir. Mümin erkek
ve kadınların tevbelerini kabul
edecektir.
Allah çok
bağışlayan,
çok merhamet
edendir.

ِ َّ ِ =Allah’a mahsustur
ُ= ْال َح ْمدhamd ّٰلل
=الَّذِيöyle ki ُ=لَهonundur
= َماne varsa
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماve ne varsa ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde
ُ= َولَهve O’na mahsustur ُ = ْال َح ْمدhamd
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette = َو ُه َوve O
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir
ير
ُ = ْال َخ ِبhaber alandır

Hamd, göklerdeki ve
yeryüzündeki tüm
varlıkların
sahibi olan
Allah´a
mahsustur.
Ahirette de
hamd O´na
mahsustur.
O her işi yerinde yapar
ve her şeyden haberdardır.

=يَ ْعلَ ُمbilir يَ ِل ُج,,= َماgireni =فِيiçine
ض
ِ = ْاْل َ ْرyerin
 َي ْخ ُر ُج,,= َو َماve çıkanı = ِم ْن َهاondan
يَ ْن ِز ُل,,= َو َماve ineni
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten
ِ س َم
 َي ْع ُر ُج,,= َو َماve çıkanı = ِفي َهاoraya
= َو ُه َوve O الر ِحي ُم
َّ =çok esirgeyen
ور
ُ ُ= ْالغَفçok bağışlayandır

O yeraltına
giren ve
oradan çıkan, gökten
inen ve oraya yükselen
her şeyi bilir. O merhametli ve
bağışlayıcıdır.

O, toprağa
giren ve ondan çıkan
her şeyi,
gökten inen
ve ona yükselen her şeyi bilir. O, tek
başına, rahmet kaynağıdır, mağfiret sahibidir.

Yere gireni, oradan çıkanı, gökten
ineni ve
oraya
yükseleni
bilir. O;
Rahim´dir,
Gafur´dur.

= َوقَا َلdediler
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
تَأْتِينَا..= َلbize gelmez ُعة
َّ =الsaat
َ سا
=قُ ْلde ki =بَلَ ٰىhayır
= َو َر ِبيRabbim hakkı için
=لَتَأْتِ َينَّ ُك ْمo mutlaka size gelecektir
عا ِل ِم
ِ = ْالغَ ْيgaybı
َ =bilen ب
ب
ُ يَ ْع ُز..(= َلhiç bir şey) gizli kalmaz
ُع ْنه
َ =O’ndan = ِمثْقَا ُلağırlığınca
=ذَ َّرةzerre ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
ض
ِ  ْاْل َ ْر..فِي..= َو َلne de yerde
= َو َلve yoktur صغ َُر
ْ َ =أküçük
 ٰذَ ِل َك..= ِم ْنbundan = َو َلve yoktur
=أ َ ْك َب ُرbüyük = ِإ َّلolmayan
 ِكتَاب..=فِيbir Kitapta = ُم ِبينapaçık

Kâfirler;
«Kıyamet
anı hiç gelmeyecek»
dediler. Onlara de ki:
«Hayır,
gaybın bilgisi tekelinde olan
Rabb´im
adına yemin
ederim ki, o
an mutlaka
gelecektir.
Göklerdeki
ve yerdeki
zerre kadar
küçük bir
nesne ya da
zerrenin
daha küçüğü ve daha
büyüğü
O´nun bilgisi dışında
değildir,
bunların
tümü apaçık
bir kitaptadır.»

Ama hakikati
inkara şartlanmış olanlar, Kıyamet
Saati bizi asla bulmaz!
diye düşünürler. De ki:
Hayır, insan
kavrayışının
ötesindeki
her şeyi bilen
Rabbimin
hakkı için o
mutlaka sizi
bulacaktır!
Göklerde ve
yerde zerre
kadar bir şey
bile O'nun
bilgisinden
kaçamaz; ve
bundan daha
küçük veya
daha büyük
bir şey yoktur
ki (O'nun)
apaçık fermanında yer
almasın;

ي
َ = ِل َي ْج ِزmükâfatlandırması için
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =أُو ٰلَئِ َكişte
=لَ ُه ْمonlar için vardır = َم ْغ ِف َرةmağfiret
= َو ِر ْزقve rızık = َك ِريمgüzel

Amaç, iman
edip iyi
ameller işleyenleri
ödüllendirmektir. Onları bağışlanma ve
onurlu bir
rızık beklemektedir.

O, böylece,
inanan ve iyi
işler yapanları ödüllendirir, onlar için
mağfiret ve
muhteşem
bir rızık vardır;

Küfredenler dediler
ki: Kıyamet saatı
bize gelmeyecektir. De ki:
Hayır,
gaybı
Rabbıma
andolsun
ki; o saat
muhakkak size
gelecektir. Göklerde ve
yerde
zerre kadar olanlar bile
O´nun ilminin dışında değildir.
Ondan
daha küçüğü de,
büyüğü
de istisnasız,
mutlaka
apaçık kitabtadır.
İman etmiş olup
da salih
amel işleyenleri
mükafatlandırması için. İşte onlara
mağfiret
ve cömertçe
verilmiş
bir rızık
vardır.
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lığa son de- Doğrusu
rece meyyal insan;
biridir.
pek zalim
ve pek
cahil oldu.
(İşte böyle- Ta ki Alce) Allah, iki- lah; müyüzlü erkek nafık erve kadınlara kekleri ve
ve kendisine münafık
eş koşan er- kadınları,
kek ve kadın- müşrik
lara azab
erkekleri
edecektir. Ve ve müşrik
mümin erkadınları
keklere ve azaba uğmümin ka- ratsın.
dınlara rah- Mü´min
metiyle yöne- erkeklerlecek olan
le,
(da) Allah'tır. mü´min
Allah gerçek- kadınların
ten çok ba- da tevbeğışlayıcıdır, lerini kabir rahmet
bul bukaynağıdır! yursun.
Ve Allah;
Gafur,
Rahim
olandır.
Hamd, gök- Hamd, O
lerde ve yer- Allah´a ki;
de ne varsa göklerde
tümünün
ve yerde
gerçek maliki bulunanolan Allah'a lar kendimahsustur; sine aittir.
ahirette de Ahirette
hamd O'na de hamd
mahsus ola- O´nadır.
caktır. Yalnız O; HaO'dur hikmet kim´dir,
sahibi, her Habir´dir.
şeyden haberdar olan.
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س َع ْوا
َ .. َ= َوالَّذِينçalışanlara gelince
= ِفيhakkında =آ َيا ِتنَاayetlerimiz
َاج ِزين
ِ َ= ُمعaciz bırakmağa
ٰ
=أُولَئِ َكişte =لَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab  ِر ْجز..= ِم ْنpislikten
=أ َ ِليمacı

Bizimle başa çıkabileceklerini
sanarak
olanca güçleri ile ayetlerimize
karşı çıkanlara gelince;
onları tiksindirici ve
acıklı bir
azap beklemektedir.
Kendilerine
bilgi verilenler Rabb´in
tarafından
sana indirilen mesajın,
insanları üstün iradeli
ve övgüye
lâyık Allah´ın yoluna iletici bir
gerçek olduğunu görürler.

mesajlarımıza karşı mücadele ederek onların
amacını geçersiz kılmaya çalışanlara gelince,
(yaptıkları)
çirkinliklerin
bir sonucu
olarak onlar
için acıklı bir
azap vardır.
Bilgi ve kavrayış yeteneği ile donatılmış
olanlar, Rabbinden sana
indirilen her
şeyin hak olduğunu ve
kudret Sahibi'nin, her
türlü övgüye
layık Olan'ın
yoluna ilettiğini bilirler.

= َوقَا َلdediler ki
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
نَد ُلُّ ُك ْم..=ه َْلgösterelim mi size?
 َر ُجل..علَ ٰى
َ =bir adam
=يُنَبِئ ُ ُك ْمsize haber veren =إِذَاzaman
= ُم ِز ْقت ُ ْمsiz parçalandığınız
= ُك َّلtamamen = ُم َم َّزقdağılıp
=إِنَّ ُك ْمsizin =لَ ِفيiçinde olacağınızı
=خ َْلقbir yaratılış = َجدِيدyeni

Kâfirler biribirlerine
dediler ki;
«Ölen vücutlarınız
didik didik
parçalanıp
iyice dağıldıktan sonra yeni bir
aşamada
tekrar dirileceğinizi ileri
süren biri
var, onu size gösterelim mi?»

=أ َ ْفت َ َر ٰى-mı uydurdu?
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
=أ َ ْمyoksa =بِ ِهkendisinde -mi var?
= ِجنَّةdelilik = َب ِلhayır
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayanlar
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete =فِيiçindedirler
ب
ِ = ْال َعذَاazab
= َوالض َََّل ِلve bir sapıklık
= ْالبَ ِعي ِدuzak

Bu adam
Allah adına
yalan mı
uyduruyor,
yoksa deli
midir? Hayır
aslında ahirete inanmayanlar,
koyu bir sapıklığın ve
azabın pençesindedirler.

Buna karşılık, hakikati
inkara şartlanmış olanlar, (kendileri
ile aynı zihniyette olanlara) şöyle
derler: (Ölüp)
sayısız parçalara dağıldıktan sonra
yeni bir yaratılışla -evet,
dikkat edin,
(yeni bir yaratılışla)(hayata
dönmüş)
olacağınızı
iddia eden
bir adam
gösterelim mi
size?
O, (bile bile)
kendi uydurmalarını
mı Allah'a isnad ediyor;
yoksa bir deli
mi? Asla!
(Peygamber'de hiçbir
delilik yoktur;) ama ahirete inanmayanlar azaba
gark olacak
ve büyük bir
sapkınlık
içinde bulunacaklardır.

يَ َر ْوا..=أَفَلَ ْمgörmüyorlar mı?
 َما..= ِإلَ ٰىbulunanı
أ َ ْيدِي ِه ْم.. َ=بَيْنönlerinde
= َو َماve bulunanı =خ َْلفَ ُه ْمarkalarında
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerden
ْ نَشَأ..=إِ ْنdilesek ف
ْ =ن َْخ ِسbatırırız
=بِ ِه ُمonları ض
َ = ْاْل َ ْرyere =أ َ ْوya da
ْ =نُ ْس ِقdüşürürüz علَ ْي ِه ْم
ط
َ =üzerlerine
سفًا
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
َ = ِكparçalar اء
ٰ
=إِ َّنşüphesiz ذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
ً= َْليَةbir ibret عبْد
َ .. = ِل ُك ِلher kul için
= ُم ِنيبyönelen

Onlar önlerindeki ve
arkalarındaki göğü
ve yeri
görmüyorlar
mı? Dilesek
onları yerin
dibine geçirir ya da
göğü parçalayıp başlarına indirirdik. Allah´a
bağlı her
kulun bundan alacağı
ders vardır.

Göğün ve
yerin ne kadar az kısmının önlerine serildiğini,
ne kadarının
da gizlendiğini anlamazlar mı? (Yine
anlamazlar
mı ki) Biz dileseydik onları yerin dibine batırır,
yahut göğü
başlarına
geçirirdik?
Bütün bunlarda, (pişmanlık duyarak) O'na yönelen her
(Allah'ın)
kul(u) için bir
ders vardır.

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاverdik
َ=دَ ُاوودDavud’a = ِمنَّاtarafımızdan
=فَض ًَْلbir üstünlük =يَاey
= ِج َبا ُلdağlar =أ َ ِو ِبيtesbih edin
ُ= َمعَهonunla beraber
َّ = َوve (ey) kuşlar
الطي َْر
= َوأَلَنَّاve yumuşattık ُ =لَهona
َ= ْال َحدِيدdemiri

Biz gerçekten Davud´a
kendi katımızdan ayrıcalık sunduk. «Ey
dağlar, o
tesbih ettikçe siz de
söylediklerini tekrarlayın. Ey kuşlar sizde»
dedik. Ayrıca demiri
avucunda
yumuşattık.
Ona «İnsan
vücudunu
iyice saracak geniş
zırhlar yap
ve zırhların
parçalarını
biribirine ölçülü biçimde tak» dedik. Ey Davudoğulları,
iyi ameller
işleyiniz.
Çünkü ben
yaptıklarını-

Ve (böylece)
Biz Davud'u
lütfumuzla
onurlandırdık: Siz ey
dağlar!
Onunla birlik
olup Allah'ın
yüceliğini terennüm edin!
Ve (siz de)
ey kuşlar! Biz
o'ndaki bütün
sertliği ve katılığı yumuşattık

..

..

..

..

..

..
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= َو َي َرىve görürler
أُوتُوا,, َ=الَّذِينkendilerine verilenler
= ْال ِع ْل َمbilgi أ ُ ْن ِز َل,,=الَّذِيindirilenin
= ِإلَي َْكsana  َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden
 ْال َح َّق,,= ُه َوgerçek olduğunu
= َو َي ْهدِيve ilettiğini
اط
ِ ص َر
ِ ,,= ِإلَ ٰىyoluna
يز
ِ = ْال َع ِزmutlak galib
= ْال َح ِمي ِدve hamde layık olanın
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ا ْع َم ْل..=أ َ ِنyap
سابِغَات
َ =geniş zırhlar
= َوقَد ِْرölçülü yap
س ْر ِد
َّ ال..=فِيdokumasını
= َوا ْع َملُواve (hepiniz) yapın
صا ِل ًحا
َ =iyi işler =إِنِيçünkü ben
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
صير
ِ = َبgörmekteyim
..

..

..

..

..

..

..

..

(ve o'na şu
telkinde bulunduk:) Güzel işleri çokça, hiçbir sınır gözetmeden yap ve
onların düzenli akışına
derin bir anlam kazandır. Ve (böylece ey müminler, hepiniz) doğru ve
yararlı işler

İbn Kesir

Ayetlerimiz hakkında Bizi
aciz bırakmaya
yeltenenlere de,
işte onlara çetin
ve elim
azab vardır.
Kendilerine ilim
verilmiş
olanlar
görürler
ki; sana
Rabbından indirilmiş
olan,
hakkın
kendisidir. Ve
Aziz,
Hamid
olanın
dosdoğru
yoluna
iletmektedir.
Küfretmiş
olanlar
dediler ki:
Siz, didik
didik parçalanıp
dağıldığınız zaman muhakkak
sizin yeni
bir yaratılışta bulunacağınızı haber
veren bir
adamı size gösterelim mi?

Allah´a
karşı yalan mı
uyduruyor, yoksa kendisinde bir
delilik mi
vardır?
Hayır,
ahirete
inanmayanlar
azabtadırlar,
uzak bir
sapıklık
içindedirler.
Gökten
ve yerden
önlerinde
ve arkalarında olanı görmüyorlar mı?
Biz, istersek; onları yerin
dibine
geçirir
veya
üzerlerine
gökten
parçalar
indiririz.
Muhakkak ki
bunda,
Allah´a
yönelen
her kul
için bir
ayet vardır.
Andolsun
ki; Davud´a, katımızdan
lutuf ihsan ettik.
Ey dağlar; onunla birlikte
siz de
tesbih
edin ve
kuşlar da.
Ona demiri yumuşak
kıldık.
Geniş
zırhlar
yap ve
dokumasını sağlam tut,
diye. Ve
salih
ameller
işleyin.
Muhakkak ki
Ben;
yapmakta
olduğunuz şeyi
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zı görüyorum.
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İbn Kesir

yapınız, çün- görenim.
kü Ben bütün
yaptıklarınızı
görürüm!

SüleyBiz rüzgarı Süleyَسلَ ْي َمان
ُ = َو ِلSüleyman’a
man´ın buy- Süleyman(ın man´a da
ُ =sabah gidişi ruğuna da emrin)e ver- rüzgarı,
الري َح
ِ =rüzgârı غد ُُّوهَا
rüzgârı
dik: sabahki gündüz
vermiştik.
hareketi bir estiğinde
ش ْهر
َ =bir ay(lık mesafe)
Bu rüzgâr aylık yolculuk gidişi bir
= َو َر َوا ُح َهاve akşam dönüşü
sabahleyin (mesafesin- aylık meesince bir de), akşamki safedir.
ش ْهر
َ =bir ay(lık mesafe)
aylık uzak- hareketi de Akşamlelığa gider ve bir aylık (me- yin de geس ْلنَا
َ َ = َوأve akıttık ُ=لَهonun için
akşamleyin safede talişi bir ayde bir aylık mamlanan) lık mesaْ
ْ
َعيْن
َ =kaynağını =ال ِقط ِرkatran
mesafeyi rüzgarı. Ve fedir. Ve
aşarak geri erimiş bakır onun için
ْ
َ= َو ِمنbir kısmı =ال ِج ِنcinlerin
gelirdi.
menbaını
su gibi
Onun için o'nun buyru- erimiş
ُيَ ْع َمل,,= َم ْنçalışırdı
erimiş bakırı ğu altında
bakır akıtيَدَ ْي ِه,, َ=بَيْنonun önünde =بِإ ِ ْذ ِنizniyle su gibi akıt- akıttık; gö- tık. Cinntık.
rünmeyen
lerden de
= َر ِب ِهRabbinin = َو َم ْنve kim
Rabb´inin varlıklardan Rabbının
izni ile ya- bir kısmı (da) izniyle
= َي ِز ْغsapsa = ِم ْن ُه ْمonlardan
nında çalı- Rablerinin
elinin alşan
bazı
izniyle
o'nun
tında iş
أ َ ْم ِرنَا,,ع ْن
َ =buyruğumuzdan
cinleri de için çagöreni
buyruğuna
lış(maya
ُْ=نُ ِذقهona tattırırdık ب
ِ عذَا
َ ,,= ِم ْنazabı sunmuştuk. mecbur kı- verdik.
Onlardan
Bu cinler- lın)dılar; ve her kim,
ير
ع
س
ال
=alevli
َّ
ِ
ِ
den buyru- hangisi em- Bizim em,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َ=يَ ْع َملُونyaparlardı ُ=لَهona
يَشَا ُء..= َماdilediği gibi
يب
َ ار
ِ  َم َح..= ِم ْنkaleler
= َوتَ َما ِثي َلve heykeller
= َو ِجفَانve leğenler
ب
ِ = َك ْال َج َواhavuzlar kadar (geniş)
= َوقُد ُورve kazanlar = َرا ِس َياتsabit
=ا ْع َملُواyapın
َدَ ُاوود..=آ َلey Davud ailesi
ُ =şükredin = َوقَ ِليلve azdır
ش ْك ًرا
ِي
َ  ِعبَاد..= ِم ْنkullarımdan
َّ =الşükreden
ور
ُ ش ُك
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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ğumuzun
dışına çıkanlara kızgın alevli
ateşin azabını tattırırız.
Onlar, Süleyman´a,
isteği uyarınca mabetler, heykeller, havuz gibi geniş çanaklar
ve yerlerinden kımıldatılamaz
koca kazanlar yaparlardı. Ey
Davudoğulları, şükrediniz. Kulların içinde
şükredenler
pek azdır.

=فَلَ َّماzaman ض ْينَا
َ َ=قhükmettiğimiz Süleyman´ın canını aldığıْ
َ
عل ْي ِه
َ =ال َم ْوölümüne
َ =onun ت
mızda ancak değneدَلَّ ُه ْم,,= َماgöstermedi
ğini kemiren
 َم ْوتِ ِه,,علَ ٰى
=onun
öldüğünü
bir kurt
َ
onun öldü=إِ َّلbaşkası ُ=دَابَّةbir kurdundan
ğünü cinlere
fark ettirdi.
ض
ِ = ْاْل َ ْرyer (ağaç) =تَأ ْ ُك ُلyiyen
Onun ölüsü
düşünَ
ُسأتَه
َ = ِم ْنdeğneğini خ ََّر,,=فَلَ َّماyıkılınca yere
ce belli oldu
ki, eğer
ت
ِ َ=ت َ َبيَّنanlaşıldı ki = ْال ِج ُّنcinler
cin´ler gaybı
bilselerdi, o
َل ْو,,=أ َ ْنeğer
onur kırıcı
angaryalaَيَ ْعلَ ُمون,,= َكانُواbilselerdi
rın sıkıntısıْب
َ = ْالغَيgaybı لَ ِبثُوا,,= َماkalmazlardı nı çekmeye
devam et=فِيiçinde ب
ِ = ْالعَذَاazab
mezlerdi.
ين
ِ = ْال ُم ِهküçük düşürücü
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=لَقَ ْدandolsun َ= َكانvardır
س َبإ
َ = ِلSebe (oğulların)ın =فِيyerlerde
= َم ْس َك ِن ِه ْمoturdukları =آيَةbir ibret
ان
َ =sağdan
ِ َ = َجنَّتiki bahçe يَ ِمين..ع ْن
= َو ِش َمالve soldan = ُكلُواyiyin
ق
ِ  ِر ْز..= ِم ْنrızkından
= َربِ ُك ْمRabbinizin
= َوا ْش ُك ُرواve şükredin ُ =لَهO’na
َ =hoş
(= َب ْلدَةbir) ülke ط ِي َبة
َ =çok bağışlayan
= َو َربve Rab غفُور

Gerçekten
bir vadinin
sağında ve
solunda
uzayan iki
ovadan
oluşmuş
Sebe yurdundan alınacak ibret
dersi vardır.
Onlara
«Rabb´inizi
n verdiği rızıkları yiyiniz ve O´na
şükrediniz,
işte size
güzel bir ülke ve bağışlayıcı bir
Rabb» dendi.

ضوا
ُ =فَأَع َْرama yüz çevirdiler
س ْلنَا
َ =فَأ َ ْرbu yüzden gönderdik
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine س ْي َل
َ =selini
= ْالعَ ِر ِمArim = َوبَد َّْلنَا ُه ْمve çevirdik
= ِب َجنَّتَ ْي ِه ْمonların iki bahçesini
= َجنَّتَي ِْنiki bahçeye =ذَ َوات َ ْيbulunan
=أ ُ ُكلyemişli =خ َْمطburuk

Fakat onlar
bu buyruğa
sırt çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Arim
selini göndererek o
verimli ovalarını dikenli, kuru çalılıklı ve az
sayıda sedir
ağaçlı iki

..

..

..

..

..

..

..
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rimizden çıktıysa ona yakıcı ateşin
azabını tattırırdık:

o'nun için isteğine göre
mabedler,
heykeller,
büyük tekneler kadar
(geniş) havuzlar ve
sağlamca
tesbit edilmiş
kazanlar
yaptılar. (Ve
dedik ki:) Ey
Davud kavmi, (Bana
karşı) şükür
(duygusu)
içinde çalışın; ve
(unutmayın
ki) kullarım
arasında (bile) hakkıyla
şükredenler
çok azdır!
(Süleyman
da ölümü elbet tadacaktı; fakat) Biz
o'nun ölümüne hükmettiğimiz zaman,
asasını kemiren kurttan
başka öldüğünü gösteren bir işaret
yoktu. Ve
Süleyman
devrilince
açıkça ortaya
çıktı ki,
(o'nun emrindeki) görünmeyen
varlıklar, kavrayışlarının
ötesindeki
gerçekliği
bilmiş olsalardı o aşağılayıcı (hizmetçilik)
azabı içinde
(sıkıntıyla)
yaşamaya
devam etmezlerdi.
Sebe halkı,
(çekici güzellikler içindeki) yurtlarında (Allah'ın
rahmetinin)
bir işaretine
sahiptiler;
sağa ve sola
doğru uzanan iki (geniş) bahçe,
(onlara sanki
şu çağrıyı
yapıyordu:)
Rabbinizin
size bahşettiği rızıktan
yiyin ve O'na
şükredin! Ne
güzel topraklar ve ne bağışlayıcı bir
Rab!
Ama onlar
(Bizden) yüz
çevirip uzaklaştılar ve bu
yüzden barajlarını yıkıp
geçen, sahip
oldukları
(son derece
verimli) iki
bahçeyi sadece böğürtlen, ılgın ve
birkaç tane

rimizden
çıkarsa;
ona alevli
ateşin
azabından tattırırız.
Onlar; kalelerden,
heykellerden,
büyük
havuzlara
benzer
çanaklardan ve
taşınması
güç kazanlardan
ne dilerse
kendisine
yaparlardı. Ey
Davud
hanedanı;
şükrederek çalışın. Kullarımdan
pek azı
şükredicidir.
Onun
ölümüne
hükmettiğimiz
zaman;
ölümünü
onlara
ancak
değneğini
yiyen
canlı farkettirdi.
Yere düşünce ortaya çıktı
ki; eğer
onlar
gaybı bilselerdi,
horlayıcı
azab
içinde
kalmazlardı.

Sebe´liler
için yurdlarında bir
ayet vardı: Sağlı
sollu iki
bahçe.
Rabbınızın rızkından
yeyin ve
O´na şükredin.
Güzel bir
belde ve
bağışlayan bir
Rabb.

Ama onlar, yüz
çevirdiler.
Böylece
Biz de
üzerlerine
Arim selini gönderdik.
Ve onların iki
bahçesini, buruk
yemişli,

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َوأَثْلve acı meyvalı
ش ْيء
َ = َوve içinde
 ِسدْر,,= ِم ْنsedir ağacı =قَ ِليلbiraz

çorak ovaya (yabani) sedönüştür- dir ağacındük.
dan ibaret
(virane) bir
bahçeye çeviren bir sel
gönderdik.
Yaptıkları hakikati inkar
=böyle
nankörlük- etmelerinden
ten ötürü
dolayı onları
=onları cezalandırdık
onları işte işte böyle
böyle ceza- cezalandır=ötürü
=inkârlarından
landırdık. dık. Biz,
..
=biz cezalandırır mıyız? Biz nankör- nankörlük
den başka- yapanlardan
=başkasını
=inkâr edenden sını hiç ce- başkasını hiç
zalandırır cezalandırır
mıyız ki?
mıyız?
,,

,,

,,

,,
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ٰذَ ِل َك
َجزَ ْينَا ُه ْم
بِ َما
َكفَ ُروا
ازي
ِ َوه َْل نُ َج
ِإ َّل
ور
َ ُْال َكف
..

..

..
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..

..

= َو َج َع ْلنَاve var ettik
= َب ْينَ ُه ْمonların arasında
َ= َو َبيْنve arasında = ْالقُ َرىkentler
ار ْكنَا
َ َب,,=الَّتِيbereketlendirdiğimiz
=فِي َهاiçinde =قُ ًرىkentler
َ =açıkça görünen
ً ظا ِه َرة
= َوقَد َّْرنَاve takdir ettik
=فِي َهاbunlar arasında سي َْر
َّ =الyürümeyi
يروا
ُ = ِسyürüyün = ِفي َهاoralarda
ي
َ =لَيَا ِلgeceleri = َوأَيَّا ًماve gündüzleri
َ= ِآمنِينgüven içinde
,,

,,

,,

,,

,,
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,,
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=فَقَالُواdediler = َربَّنَاRabbimiz
=بَا ِع ْدuzaklaştır َ=بَيْنarasını
ارنَا
ِ َ=أ َ ْسفseferlerimizin
َ = َوve zulmettiler
ظلَ ُموا
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerine
=فَ َج َع ْلنَا ُه ْمbiz de onları çevirdik
َ =أ َ َحادefsanelere
ِيث
= َو َم َّز ْقنَا ُه ْمonları darmadağın ettik
= ُك َّلhepsini = ُم َم َّزقparçalayarak
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..= ِفيbunda vardır
= َْليَاتibretler = ِل ُك ِلherkes için
صبَّار
َ =şükreden
َ =sabreden ش ُكور
..

..

..

..

..

..
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Onların
yurtları ile
kutsal kentler arasına,
birinden bakınca öbürü
görünebilen
kısa aralıklı
kentler serpiştirerek
konaktan
konağa mesafeleri ölçülebilir bir
yolculuk
yapmalarını
sağladık.
Onlara «Bu
yol boyunca
hem geceleyin hem
de gündüzün güven
içinde yolculuk yapın» dedik.
Fakat onlar
«Ey Rabbimiz! Seferlerimizi
uzun aralıklı
yap!» diyerek kendilerine yazık
ettiler. Bunun üzerine
onları dillere
düşürdük,
toplumlarını
parçalayarak öteye
beriye dağıttık. Hiç
kuşkusuz
sabırlıların
ve şükredenlerin bu
olaylardan
çıkaracakları bir çok
dersler vardır.

on= َولَقَ ْدandolsun َصدَّق
َ =doğru çıkardı Şeytan,
lara ilişkin
علَ ْي ِه ْم
ُ =إِ ْب ِلİblis beklentisini
َ =onlar hakkındaki يس
gerçekleşَ =zannını
tirmiş ve bir
ُظنَّه
grup
ُ(=فَات َّ َبعُوهhepsi) ona uydular =إِ َّلbaşka mü´min dışında hepsi
=فَ ِريقًاbir bölükten
ona uymuştu.
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنinanan
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َ َكان..= َو َماve yoktu ُ=لَهonun
علَ ْي ِه ْم
َ =onlar üzerinde
َ س ْل
طان
ُ ..= ِم ْنzorlayıcı bir gücü
=إِ َّلancak
(= ِلنَ ْعلَ َمayırd edip) bilelim diye
= َم ْنkimseyi =يُؤْ ِم ُنinanan
= ِب ْاْل ِخ َر ِةahirete = ِم َّم ْنkimseden
= ُه َوo = ِم ْن َهاondan =فِيiçinde
=شَكkuşku = َو َرب َُّكRabbin
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeyi
= َح ِفيظkorumaktadır

Aslında
şeytanın
onlar üzerinde hiçbir
nüfuzu, hiçbir yaptırım
gücü yoktu.
Ama biz
ahirete inananları, o
konuda
kuşku içinde olanlardan ayırd
etmek istedik. Her
şey, senin
Rabb´inin
gözetimi altındadır.

=قُ ِلde ki عوا
ُ =ا ْدçağırın
ع ْمت ُ ْم
َ َز,, َ(=الَّذِينtanrı) sandığınız şeyleri
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
َ َي ْم ِل ُكون,,= َلbir şeye sahip değillerdir
= ِمثْقَا َلağırlığınca =ذَ َّرةzerre
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َلve değiller ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
= َو َماyoktur =لَ ُه ْمonların
=فِي ِه َماbu ikisinde

Müşriklere
de ki; «Allah
dışında ilâh
olduklarını
sandığınız
putları imdada çağırınız bakalım. Onlar
ne göklerde
ve ne de
yeryüzünde
zerre kadar
bir şeye sahip değildirler. Gökler
ile yeryüzü
üzerinde

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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,,
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,,

,,

,,

,,

,,
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Biz, (o toplumun çöküşünden önce,) kutsadığımız şehirler ile onlar
arasına birbirlerinin görüş mesafesinde bulunan (birçok)
kasaba yerleştirdik; ve
böylece (onlar için) seyahati kolaylaştırdık, (ve
adeta) Bu
(topraklarda)
hem geceleri
hem de gündüzleri güven
içinde seyahat edin!
(dedik).
Buna rağmen onlar,
Rabbimiz
seyahat
menzillerimiz
arasındaki
mesafeyi
uzattı! dediler. Ve böylece kendi
kendilerine
zulmetmiş
oldular. Biz
de bunun
üzerine onları (geçmişin)
efsane(lerinden
biri)si haline
döndürdük
ve darmadağın ettik.
Kuşkusuz
bunda, sıkıntılara göğüs
geren ve (Allah'a) gönülden şükredenler için
alınacak
dersler vardır.
Doğrusu İblis, onlar
hakkında
doğru söylemişti, çünkü (içlerindeki) bazı müminler hariç,
tümü o(nun
çağrısı)na
uydular.

Halbuki (İblis'in) onlar
üzerinde hiçbir zorlayıcı
gücü yoktu.
(Zaten İblis'e
insanları
baştan çıkarma izni
vermişsek,)
ahiretin varlığına (gerçekten) inananları ona
şüphe ile bakanlardan
kesin bir şekilde ayırd
etmek için
(vermişizdir)
çünkü Rabbin her şeyi
görüp gözetendir.
De ki: Allah'tan başka
(ilahi güçlere
sahip olduğunu) zannettiğiniz
(varlıkları)
çağırın! (Aslında) onların
ne yerde ne
gökte zerre
kadar güçleri
yoktur, ne
buralar(ın
yönetimin)de
bir pay sahibidirler, ne
de Allah

İbn Kesir

ılgınlık ve
biraz da
sedir
ağacı bulunan iki
bahçeye
çevirdik.
İşte böylece küfretmiş
olmalarından
ötürü onları cezalandırdık.
Biz, küfredenlerden başkasını
cezalandırır mıyız?
Onlarla
mübarek
kıldığımız
kasabalar
arasında,
görünebilen kasabalar var
ettik. Ve
orada gezilecek
belirli yerler yaptık.
Orada
geceleri
ve gündüzleri
emniyet
içerisinde
gezin.

Fakat onlar dediler
ki: Rabbım, yolculuklarımızın
arasını
uzaklaştır. Ve
kendi öz
nefislerine zulmettiler.
Biz de
onları efsaneler
kılıverdik,
darmadağınık
ettik. Muhakkak ki
bunda;
çok sabreden ve
çok şükreden
herkes
için ayetler vardır.

Andolsun
ki; İblis,
onlar
hakkındaki zannını doğru çıkarmış ve
mü´minler
den bir
topluluk
hariç ona
tabi olmuşlardır.
Halbuki
İblis´in
onlar üzerinde hiç
bir hakimiyeti
yoktu.
Ancak
Biz, ahirete inananlarla,
ondan
şüphede
olanları
belirlemek için
yaptık. Ve
Rabbın,
her şeye
Hafiz´dir.

De ki: Allah´tan
başka,
taptıklarınızı çağıran. Onlar
ne göklerde, ne
de yerde
zerre kadar bir
şeye sahib değildirler. Ve
onların bu
ikisinde
ortaklığı
da yoktur.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

 ِش ْرك,,= ِم ْنbir ortaklıkları
= َو َماve yoktur ُ=لَهO’nun
= ِم ْن ُه ْمonlardan
َ ,,= ِم ْنbir yardımcısı
ظ ِهير

hiçbir ortaklıkları olmadığı gibi onların hiçbiri
Allah´ın
yardımcısı
da değildir.»

,,

,,

,,
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kendisine onlar arasından
bir yardımcı
(seçmiştir).

İbn Kesir

O´nun
bunlardan
hiçbir
yardımcısı da yoktur.

Allah katın- Allah katın- O´nun kaتَ ْنفَ ُع..= َو َلfayda vermez
da O´nun da, kendisi- tında,
izin verdiği nin izin ver- kendisine
ُ عة
َّ =الşefaati
َ شفَا
kimseler dı- dikleri dışın- izin ver= ِع ْندَ ُهO’nun huzurunda = ِإ َّلbaşkasının şında hiç da hiç kim- diğinden
kimse şe- senin şefaati başkası
= ِل َم ْنkimselerden َ=أَذِنizin verdiği faat, aracılık fayda ver- şefaat
edemez. Bu mez; kalple- edemez.
ُ=لَهO’nun = َحت َّ ٰىnihayet
konuda izin rinden (Son Nihayet
bekleyenle- Saat'in) kor- kalblerinع
َ فُ ِز..= ِإذَاkorku giderilince
rin yürekle- kusu atılınca deki korrini ürperten onlar, (o ye- ku gideriقُلُو ِب ِه ْم..ع ْن
َ =onların yüreklerinden
korku yatış- niden dirilen- lince:
biri- ler, birbirleri- Rabbınız
ُ
َ
َ
َ
=قالواderler قا َل..= َماذاne buyurdu? tırılınca
birlerine
ne dönüp)
ne dedi?
«Rabb´iniz soracaklar: dediler.
= َربُّ ُك ْمRabbiniz =قَالُواderler
ne dedi?» Rabbiniz (si- Hakkı,
diye sorar- zin için) neye dediler.
= ْال َح َّقhakkı = َو ُه َوve O
lar. Cevap karar verdi? Ve O,
ي
verenler «O Ötekiler,
Aliyy´dir,
ُ ِ= ْال َكبbüyüktür
ُّ = ْالعَ ِلyücedir ير
..

..

..

..

..

..

..

..

gerçeği söyledi, O yüce
ve büyüktür» derler.
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=قُ ْلde ki = َم ْنkim
= َي ْر ُزقُ ُك ْمsize rızık veriyor?
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,, َ= ِمنgöklerden
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerden =قُ ِلde ki
َّ =Allah = َو ِإنَّاo halde biz =أ َ ْوveya
ُاّٰلل
=إِيَّا ُك ْمsiz =لَعَلَ ٰىüzerinde
= ُهدًىdoğru yol =أ َ ْوveya
=فِيiçindeyiz ض ََلل
َ =bir sapıklık
= ُم ِبينaçık
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=قُ ْلde ki
َتُسْأَلُون..= َلsorulacak değilsiniz
أ َ ْج َر ْمنَا..ع َّما
َ =bizim işlediğimiz suçtan
نُسْأ َ ُل..= َو َلbiz de sorumlu değiliz
َت َ ْع َملُون..ع َّما
َ =sizin işlediğinizden
..

..

..

..

..

..

..

..

..

34.
26

Ey Muhammed,
müşriklere
«Gerek
göklerden
inen ve gerekse yerden çıkan
rızıkları size
sunan kimdir?» diye
sor. Sonra
de ki; «Allah
sunuyor.
Öyleyse ya
biz doğru
yoldayız ve
siz açık bir
sapıklık
içindesiniz,
ya da bunun tersi
doğrudur.»
De ki; «Ne
bizim suçlarımız size
sorulacak
ve ne de sizin işlediğiniz kötülükler bize sorulacaktır.»

Doğru ve hak
edilmiş olana; O, yücedir ve büyüktür! diye cevap verecekler.
De ki: Göklerden ve
yerden geçiminizi sağlayan kimdir?
De ki: Allah'tır! O halde, ya biz
(Allah'a inananlar)dan
yahut siz
(O'nun birliğini inkar
edenler)den
biri doğru
yolda, (diğeri
ise) açık bir
sapıklık içindedir!

Kebir´dir.

De ki: Ne siz
bizim işlediğimiz suçtan
dolayı hesaba çekileceksiniz, ne
de biz sizin
işlediklerinizden dolayı.

De ki: Bizim işlediğimiz
suçlardan
siz sorumlu olmazsınız,
biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu olmayız.
De ki:
Rabbımız
aramızı
birleştirir,
sonra da
aramızda
hak ile
hükmeder. Fettah, Alim
O´dur.

De ki;
De ki: Rab=قُ ْلde ki = َي ْج َم ُعtoplayacak
«Rabb´imiz bimiz (Hesap
biraraya Günü) hepi=بَ ْينَنَاhepimizi bir araya = َربُّنَاRabbimiz bizi
getirecek, mizi bir araya
sonra ara- toplayacak
=ث ُ َّمsonra =يَ ْفت َ ُحçözecektir
mızdaki
ve sonra
ْ
= َب ْينَنَاaramızdakini ق
ح
ال
ب
=hak
ile
uyuşmazlıkaramızda
ِ َ ِ
ları hak
adaletle hü= َو ُه َوve O
uyarınca
küm vereçözecektir.
cektir; O, haح
ُ = ْالفَتَّاsorunları en güzel çözümleyendir O son dere- kikati apaçık
ce âdil bir ortaya ko= ْال َع ِلي ُمbilendir
yargıç ve yan, her şeyi
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=قُ ْلde ki ي
َ =أ َ ُرو ِنbana gösterin
أ َ ْل َح ْقت ُ ْم.. َ=الَّذِينkattığınız =بِ ِهO’na
ُ =ortakları = َك ََّلhayır
ش َر َكا َء
= َب ْلdoğrusu = ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah’tır
ُ = ْالعَ ِزgalib
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibi
..

..

..

..
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,,

..
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َاك
َ س ْلن
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz seni göndermedik
= ِإ َّلdışında ً= َكافَّةbütün
اس
ً = َب ِشmüjdeleyici
ِ َّ= ِللنinsanlara يرا
ِيرا
ً = َونَذve uyarıcı = َو ٰلَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َرçoğu اس
ِ َّ=النinsanların
َ َي ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler
,,

,,

,,

,,
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her şeyi bilendir.»
De ki; «Allah´a koştuğunuz ortakları bana
gösterin bakalım. Olacak şey değil bu. Aslında O üstün iradeli
ve her işi
yerinde olan
Allah´dır.»
Ey Muhammed,
biz seni bütün insanlara müjde
verici ve
uyarıcı olarak gönderdik. Fakat
insanların
çoğu bunu
bilmiyorlar.

«Eğer
َ= َويَقُولُونdiyorlar ki = َمت َ ٰىne zaman” Onlar
doğru söy= ٰ َهذَاbu ُ = ْال َو ْعدtehdid(ettiğiniz azap) lüyorsanız,
şu tehdit ne
zaman gerْ=إِنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
çekleşecek?» derَصا ِدقِين
َ =doğru
..

..

..

..

ler.
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=قُ ْلde ki =لَ ُك ْمsizin için vardır
ُ = ِميعَادbelirtilmiş =يَ ْومbir gün
َت َ ْستَأ ْ ِخ ُرون,,= َلgeri kalmazsınız
ُع ْنه
َ =ondan ًعة
َ سا
َ =bir saat
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Onlara de
ki; «Sizin
belirlenmiş
bir gününüz
vardır, ne
bir an ertelenir ve ne
de önceye
alınır.»

hakkıyla bilendir!
De ki: (Zihninizde) O'na
ortak koştuğunuz (varlıklar)ı bana
gösterin! Hayır hayır,
(yalnız) O'dur
kudret ve
hikmet Sahibi!
(Ey Muhammed, sana
gelince,) Biz
seni insanlığa ancak bir
müjdeci ve
uyarıcı olman için
gönderdik;
fakat insanların çoğu (bunu) anlamazlar,
ve bu sebeple sorarlar:
Bu (yeniden
dirilme ve
yargılanma)
vaadi ne zaman gerçekleşecek?
Eğer doğruyu söylüyorsanız (ey
müminler,
buna cevap
verin!)
De ki: Sizin
için belli bir
gün tayin
edilmiştir,
ondan tek bir
an ne geri
kalabilirsiniz,
ne de onu
geçebilirsiniz.

De ki: Sizi
gökten ve
yerden rızıklandıran kimdir? De
ki: Allah´tır. Ya
biz, ya
siz; elbette doğru
yolda veya apaçık
bir sapıklıktadır.

De ki:
O´na, haşa ortaklar olarak
iliştirdiklerinizi gösterin bana. Hayır,
O; Allah´tır,
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Biz, seni;
ancak bütün insanlara müjdeci ve
uyarıcı
olarak
gönderdik. Ne
var ki insanların
çoğu bilmezler.
Derler ki:
Doğru
sözlüler
iseniz, bu
vaad ne
zamandır.

De ki: Sizin için bir
günün
miadı
vardır.
Ondan bir
an ne geri
kalabilirsiniz, ne
de öne

Kelime Meali
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َت َ ْست َ ْق ِد ُمون,,= َو َلve ileri geçemezsiniz
,,

34.
31

geçebilirsiniz.

,,

= َوقَا َلdediler ki
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
َنُؤْ ِمن..=لَ ْنbiz inanmayız =بِ ٰ َهذَاbu
آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’a = َو َلne de
 َيدَ ْي ِه.. َ َبيْن..= ِبالَّذِيellerinde olana
= َولَ ْوşayet =ت َ َر ٰىsen bir görsen
َّ =zalimleri
= ِإ ِذolduğunda َالظا ِل ُمون
َ= َم ْوقُوفُونtutuklanmış
َ= ِع ْندhuzurunda = َربِ ِه ْمRablerinin
=يَ ْر ِج ُعsöz atarlarken
بَ ْعض.. ِإلَ ٰى..ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirlerine
= ْالقَ ْو َلsöz = َيقُو ُلdiyorlar
ض ِعفُوا
ْ ُ ا ْست.. َ=الَّذِينzayıf düşürülenler
ا ْست َ ْكبَ ُروا.. َ= ِللَّذِينbüyüklük taslayanlar
a =لَ ْو َلolmasaydınız =أ َ ْنت ُ ْمsiz
=لَ ُكنَّاelbette biz olurduk
َ= ُمؤْ ِمنِينinanan insanlar

Kâfirler «Biz
ne bu
Kur´an´a ve
ne de ondan önceki
kutsal kitaplara asla
inanmayız»
dediler. Sen
bu zalimleri
bir de
Rabb´lerinin
huzurunda
dikilmiş durumda biribirlerini suçlarken görsen! O zaman ayak
takımını
oluşturan
güdülenler
kendini beğenmiş elebaşlarına
«Siz olmasaydınız,
biz mü´min
olacaktık»
derler.

(Ama) hakikati inkara
şartlanmış
olanlar, Biz
ne bu Kuran'a inanırız, ne de
önceki vahiylerden bugüne kalanlara!
dediler. Sen
(Hesap Günü) Rablerinin huzurunda suçu birbirlerinin
üzerine atıp
durdukları
zaman bu
zalimleri(n
halini) bir
görseydin!
(Yeryüzünde) güçsüz
olanlar küstahça böbürlenenlere:
Siz olmasaydınız kesinlikle inanmışlardan olurduk! diyeceklerdir.

=قَا َلdediler ki
ا ْست َ ْكبَ ُروا,, َ=الَّذِينbüyüklük taslayanlar
ض ِعفُوا
ْ ُ ا ْست,, َ= ِللَّذِينzayıf düşürülenlere
=أَن َْح ُنbiz mi? صدَ ْدنَا ُك ْم
َ =engelledik
 ْال ُهدَ ٰى,,ع ِن
َ =hidayetten َ= َب ْعدsonra
 َجا َء ُك ْم,,= ِإ ْذsize geldikten =بَ ْلhayır
= ُك ْنت ُ ْمsiz kendiniz
َ= ُم ْج ِر ِمينsuç işliyordunuz

Kendini beğenmiş elebaşları da
güdülenlere
derler ki;
«Size doğru
yola ilişkin
mesaj geldikten sonra
biz mi sizleri
o yoldan
alıkoyduk?
Aslında siz
kendiniz
suça girdiniz»

Küstahça
böbürlenenler ise güçsüzlere: Nasıl olur? Doğru yol size
açıkça gösterildikten sonra biz mi sizi
(zorla) ondan
alıkoyduk?
Hayır, suçlu
olan sizdiniz!
diyeceklerdir.

= َوقَا َلdediler
ض ِعفُوا
ْ ُ ا ْست.. َ=الَّذِينzayıf düşürülenler
ا ْست َ ْكبَ ُروا.. َ= ِللَّذِينbüyüklük taslayanlar
ْ = َبhayır = َم ْك ُرhileler
a ل
=اللَّ ْي ِلgece ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüz
تَأ ْ ُم ُرونَنَا..=إِ ْذbize emrederdiniz
ِ َّ = ِبAllah’a
نَ ْكفُ َر..=أ َ ْنinkâr etmemizi اّٰلل
= َون َْج َع َلkoşmamızı ُ=لَهO’na
=أ َ ْندَادًاeşler
س ُّروا
َ َ = َوأve içlerinde gizlediler
َ=النَّدَا َمةpişmanlıklarını
 َرأ َ ُوا..=لَ َّماgördüklerinde
اب
َ َ= ْالعَذazabı
= َو َج َع ْلنَاbiz de geçirdik
= ْاْل َ ْغ ََل َلdemir halkalar
ق
ِ أ َ ْعنَا..=فِيboyunlarına
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينnankörlerin
َي ُْجزَ ْون..=ه َْلcezalanmıyorlar mı?
=إِ َّلyalnızca
َيَ ْع َملُون.. َكانُوا..= َماyaptıklarıyla

Güdülenler
ise kendini
beğenmiş
elebaşlarına
şöyle derler:
«Tersine,
işiniz gücünüz, gece
gündüz
komplo düzenlemek,
dolap çevirmekti.
Hani bize
Allah´ı inkâr
etmemizi,
O´na eş
koşmamızı
emrediyordunuz.»
Azabı görünce pişmanlığı yüreklerine
gömdüler.
Biz kâfirlerin
boyunlarına
demir halkalar geçiririz. Çarpıldıkları ceza
sadece işledikleri kötülüklerin
karşılığı değil mi?

س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماbiz göndermedik
قَ ْريَة,,=فِيbir ülkeye
نَذِير,,= ِم ْنbir uyarıcı = ِإ َّلyalnızca
=قَا َلdediler
= ُمتْ َرفُوهَاvarlıkla şımarmış kimseleri
= ِإنَّاbiz = ِب َماşeyi
=أ ُ ْر ِس ْلت ُ ْمsizin gönderildiğiniz = ِب ِهonu
َ= َكافِ ُرونinkâr ediyoruz

Uyarıcı
gönderdiğimiz her
kentin şımarık elebaşları mutlaka
şöyle dediler. «Biz, sizin getirdiğiniz mesajı
kesinlikle
inkâr ediyoruz»

Ama güçsüzler, küstahça
büyüklük taslayanlara:
Hayır! diyecekler. (Bizi
ondan alıkoyan, sizin)
gece gündüz
(Allah'ın mesajlarına karşı) yanlış ve
yanıltıcı itirazlar geliştirmenizdi;
(tıpkı) Allah'ı
tanımamaya
ve O'na rakip
güçler bulunduğuna
bizi ikna ettiğiniz (gibi)!
diyeceklerdir.
Ve onlar
(kendilerini
bekleyen)
azabı görünce (derin)
pişmanlıklarını ifade etmeye imkan
bulamayacaklar; çünkü
biz hakikati
inkara şartlanmış olanların boyunlarına halkalar geçireceğiz. Bu, yaptıklarının
(adil) bir karşılığı değil
midir?
Nitekim, ne
zaman bir
topluma uyarıcı gönderdiysek, toplumun sefahata dalmış
olan kesimi,
(Sahip olduğunuzu iddia
ettiğiniz) mesajınızın hak
olduğunu inkar ediyoruz!
derler;

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

34.
32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

34.
33

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

34.
34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

34.
35

= َوقَالُواve dediler ki =ن َْح ُنbiz
=أ َ ْكث َ ُرdaha çoğu =أ َ ْم َو ًالmalca
= َوأ َ ْو َلدًاve evladça = َو َماve değiliz
=ن َْح ُنbiz َ= ِب ُم َعذَّ ِبينazaba uğratılacak
..

Bizim herkesten çok
servetimiz
ve evlâdımız vardır,
bizim azaba
çarptırılmamız söz
konusu değildir.
Onlara de
=de ki
=Rabbim
ki; «Hiç
kuşkusuz,
=yayar
=rızkı
Rabb´im di,,
=dilediğine
=ve kısar lediğine bol
servet verir
=fakat
=çoğu
ve dilediğinin rızkını
=insanların
kısar. Fakat
..

..

..

..

..
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لنَّإ ِ َّن
َر ِبي
ِ ْ ُق
ُ س
ط
َالر ْزق
ُ َي ْب
ِ
ِل َم ْن يَشَا ُء
َويَ ْقد ُِر
َو ٰلَ ِك َّن
أ َ ْكث َ َر
اس
ِ َّالن
,,

,,

,,
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ve sonra eklerler, Servet
ve soy olarak
biz (sizden
daha) güçlüyüz ve (bu
gücümüz sayesinde)
azaba uğratılmayacağız!
De ki: Rabbim dilediğine bol rızık
verir, (dilediğine) az. Fakat insanların
çoğu (Allah'ın yol ve
yöntemlerini)

Küfretmiş
olanlar
dediler ki:
Biz kesin
olarak ne
bu
Kur´an´a
ne de ondan öncekilere
inanırız.
Bir görseydin,
hani zalimler
Rabblarının huzurunda dikilmişler,
bir kısmı
bir kısmına söz
atıyordu.
Güçsüz
sayılanlar
büyüklük
taslayanlara diyorlardı ki:
Siz olmasaydınız
biz, muhakkak
inananlar
olurduk.
Büyüklük
taslayanlar da
güçsüz
sayılanlara dediler
ki: Size
hidayet
geldikten
sonra biz
mi sizi
ondan
alıkoyduk? Bilakis siz,
suçlular
idiniz.
Güçsüz
sayılanlar
da, büyüklük
taslayanlara dediler ki:
Haydi,
gece ve
gündüzün
(işiniz) hilekarlıktı.
Hani siz,
bizim Allah´a küfretmemizi
ve O´na
eşler
koşmamızı emrediyordunuz.
Azabı
gördüklerinde ettiklerine
içleri
yandı. Ve
küfretmiş
olanların
boyunlarına demir halkalar vurduk.
Yapmakta olduklarından
başkasıyla mı, cezalandırılacaklardı.
Uyarıcı
gönderdiğimiz her
kasabanın varlıklıları dediler ki: Biz,
sizin
gönderildiğiniz
şeyi inkar
edenleriz.

Ve dediler ki: Biz,
malca ve
evladca
daha çoğuz. Hem
biz, azab
edilecekler değiliz.
De ki:
Rabbım
dilediğinin
rızkını
genişletir
ve kısar,
ama insanların
çoğu bil-
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insanların anlamazlar. mezler.
çoğu bu
gerçeği bilmezler.»

Ne malları- Sizi Bize
Ne malla= َو َماdeğildir =أ َ ْم َوالُ ُك ْمmallarınız
nız ve ne de yaklaştıracak rınız, ne
olan, ne
de çocuk= َو َلdeğildir =أ َ ْو َلدُ ُك ْمevladlarınız evlâtlarınız
size bizim zenginliğiniz, larınız sikatımızda ne de çocuk- zi, Bizim
تُقَ ِربُ ُك ْم..=بِالَّتِيsizi yaklaştıran
yakınlık ka- larınızdır,
katımıza
= ِع ْندَنَاkatımızda = ُز ْلفَ ٰىmertebece zandırmaz. yalnızca yaklaştıYalnız iman iman edip
racak
= ِإ َّلancak başka َآ َمن..= َم ْنinananlar edip iyi doğru ve ya- olan. Anamel işle- rarlı işler ya- cak iman
ع ِم َل
َ = َوve yapanlar صا ِل ًحا
َ =faydalı iş yenler var panlar (Bize edip salih
ya, onların yakın olabilir- amel işle=فَأُو ٰلَئِ َكişte =لَ ُه ْمonlara vardır
yaptıkları ler); bu (gi- yen kimiyilikler kat bi)leri, yap- selerin,
= َجزَ ا ُءmükâfat
kat fazlası tıklarından işte onlaile ödüllen- dolayı çeşit rın yaptıkف
ِ الض ْع
ِ =kat kat fazlası
dirilir. Onlar çeşit ödüller larına
cennetin
beklemekte- karşılık
ع ِملُوا
َ ..=بِ َماyaptıklarının
yüksek
dir ve onlar kkat kat
= َو ُه ْمve onlar
köşklerinde (cennet)
mükafat
güven için- köşkler(in)de vardır. Ve
ت
ِ  ْالغُ ُرفَا..= ِفيsaraylarda
de ağırlanır- (huzur ve)
onlar,
lar.
güven içinde yüksek
َ= ِآمنُونgüven içindedirler
yaşayacak- dereceler
..
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=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz
ُ س
= َر ِبيRabbim ط
ُ = َي ْبyayar
َالر ْزق
ِ =rızkı يَشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine
 ِعبَا ِد ِه..= ِم ْنkullarından
= َو َي ْقد ُِرve kısar ُ =لَهona
أ َ ْنفَ ْقت ُ ْم..= َو َماsiz infak etseniz
ش ْيء
َ ..= ِم ْنbir şey =فَ ُه َوO
ُ=ي ُْخ ِلفُهonun yerine başkasını verir
= َو ُه َوve O = َخي ُْرen hayırlısıdır
َالر ِازقِين
َّ =rızık verenlerin

içinde
emindirler.
Bizimle ba- Mesajlarımızı Ayetlerişa çıkabile- etkisiz kılmak mizde bizi
ceklerini
için çaba
aciz bısanarak
gösterenler rakmaya
olanca güç- ise azapla
çalışanleri ile ayet- yüzyüze ge- lar, işte
lerimize
leceklerdir. onlar
karşı çıkanazabla
lara gelince
yüzyüze
onlar azapla
bırakılbaşbaşa kamışlardır.
lacaklardır.
De ki; «Hiç De ki: Rab- De ki:
kuşkusuz bim, kulların- Rabbım,
Rabb´im di- dan dilediği- rızkı kullediği kulu- ne bol rızık larından
na bol ser- verir, diledi- dilediğine
vet verir ve ğine az ve genişletir
dilediği ku- başkaları için ve kısar.
lun rızkını ne harcarsa- Hangi
kısar. Siz nız yerini
şeyden
Allah için bir (daima) dol- de infak
şey verirse- durur: çünkü ederseniz, O ver- O, rızık ve- niz; O,
diğinizin
renlerin en yerine
boşluğunu hayırlısıdır. koyar. O,
doldurur. O
rızık verızık verenrenlerin
lerin en haen hayıryırlısıdır.»
lısıdır.

= َو َي ْو َمo gün
ُ =يَ ْحbir araya toplar
ش ُر ُه ْم
= َج ِميعًاonların hepsini =ث ُ َّمsonra
= َيقُو ُلder = ِل ْل َم ََل ِئ َك ِةmeleklere
=أ َ ٰ َهؤ َُل ِءbunlar mı? =إِيَّا ُك ْمsize
َيَ ْعبُد ُون,,= َكانُواtapıyorlardı

O gün Allah, onların
hepsini diriltip bir araya
getirir ve
sonra meleklere «Bu
adamlar size mi tapıyorlar?»
der.

=قَالُواderler ki س ْب َحان ََك
ُ =sen yücesin
ت
َ =أ َ ْنsensin = َو ِليُّنَاbizim velimiz
د ُو ِن ِه ْم..= ِم ْنonlar değil = َب ْلhayır
= َكانُواonlar َ=يَ ْعبُدُونtapıyorlardı
= ْال ِج َّنcinlere =أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
= ِب ِه ْمonlara َ= ُمؤْ ِمنُونinanıyorlardı

Melekler
derler ki;
«Seni her
türlü noksanlıktan
tenzih ederiz. Bizim
dayanağımız, koruyucumuz
onlar değil
sensin. Hayır, onlar
cinlere tapıyorlardı,
çoğu onlara
inanıyorlardı.»

َيَ ْسعَ ْون,, َ= َوالَّذِينçalışanlara gelince
آيَاتِنَا,,=فِيayetlerimizi
َاج ِزين
ِ = ُم َعetkisiz kılmağa
=أُو ٰلَئِ َكonlar =فِيiçine
ب
ِ = ْالعَذَاazabın
َض ُرون
َ = ُم ْحgetirileceklerdir
,,
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,,
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zaman
=فَ ْاليَ ْو َمo gün ُيَ ْم ِلك,,= َلgücü yetmez Ozalimlere
ki;
ض ُك ْم
ُ =بَ ْعbirinizin = ِلبَ ْعضdiğerine deriz
«Bu gün bi=نَ ْفعًاbir fayda vermeye = َو َلve yetmez ribirinize ne
faydalı olaض ًّرا
bilirsiniz ve
َ =zarar vermeğe
ne de zarar
= َونَقُو ُلbiz deriz
verebilirsiniz. Vaktiyle
َ ,, َ= ِللَّذِينzulmedenlere
ظلَ ُموا
inkâr ettiğiniz cehen=ذُوقُواtadın اب
َ َ عذ
َ =azabını
nem ateşiazabını
َّ
ُ
ُ
ْ
َّ
ار
ِ =النateş كنت ْم,,=التِيolduğunuz nin
şimdi tadınız baka= ِب َهاonu َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlamakta
lım.»
,,

,,

,,
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= َو ِإذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آ َياتُنَاayetlerimiz
=بَ ِينَاتaçık açık =قَالُواdediler ki
= َماdeğildir = ٰ َهذَاbu = ِإ َّلbaşka bir şey
= َر ُجلbir adamdan ُ=ي ُِريدisteyen
صدَّ ُك ْم
ُ َي..=أ َ ْنsizi çevirmek
ُ يَ ْعبُد.. َ َكان..ع َّما
َ =taptığı(tanrılar)dan
=آ َبا ُؤ ُك ْمbabalarınızın
= َوقَالُواve dediler ki = َماdeğildir
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Onlara apaçık anlamlı
ayetlerimiz
okunduğunda «Bu
adamın tek
istediği şey,
sizi atalarınızın taptığı
putlardan
vazgeçirmektir» ve
«şu Kur´an,
düzmece bir
yalandan
başka bir
şey değil-

(Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,)
Allah bir gün
onların hepsini toplayacak ve meleklere soracaktır: Bunların ibadet ettikleri siz
miydiniz?
Melekler:
Sen, kudret
ve egemenliğinde eksiksiz ve kusursuzsun! derler, Bize yakın olan (yalnız) Sensin,
onlar değil!
Hayır, onlar
(bize ibadet
ettiklerini
zannettikleri
zaman, aslında) duyuları ile kavrayamadıkları
güçlere (körcesine) tapıyorlardı; çoğu onlara
inanmıştı.
Ve (o Gün
Allah şöyle
seslenecektir): Siz (yaratılmışlar)dan hiç
biri bugün bir
başkasına
fayda veya
zarar verecek güce sahip değildir!
Ve (o Gün)
haksızlık yapanlara: Yalanladığınız
ateşin azabını (şimdi) tadın bakalım!
diyeceğiz.
Mesajlarımız
onlara bütün
açıklığıyla
aktarıldığında, (hakikati
inkara şartlanmış olanlar birbirlerine,) Bu (Muhammed) sizi
atalarınızın
taptıklarından vazgeçirmeye çalışan biridir
sadece! derler. Ve Bu

O gün;
onların
hepsini
topladıktan sonra
meleklere: Bunlar
mıydı, size tapmakta
olanlar?
der.
Melekler:
Tenzih
ederiz
Seni, bizim dostumuz onlar değil
Sensin.
Hayır, onlar cinnlere tapıyorlardı
ve çoğu
da onlara
iman etmişlerdi,
derler.

İşte bugün; bir
kısmınız,
bir kısmınız için
ne bir
fayda, ne
de bir zarar verebilir. Zulmetmiş
olanlara
da deriz
ki: Yalanladığınız
ateşin
azabını
tadın.
Onlara
apaçık
ayetlerimiz
okunduğu
zaman
dediler ki:
Bu, ancak
sizi atalarınızın
ibadet
etmekte
olduğundan alıkoymak
isteyen
bir adam-
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dir.» dedi- (Kuran, insan dır. Ve
= ٰ َهذَاbu = ِإ َّلbaşka bir şey
ler. Kâfirler, tarafından) dediler ki:
uydurulmuş Bu da
= ِإ ْفكbir yalandan = ُم ْفت َ ًرىuydurulmuş kendilerine
gelen
bir safsata- düpedüz
´gerçek´
için
dan başka bir uyَ
= َوقا َلve dediler
«Bu apaçık bir şey değil- durmabir büyüden dir! d(iye
dan baş َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
ibarettir.» ekl)erler. Ve ka bir şey
ق
demişlerdi. (son olarak,) değildir.
ِ = ِل ْل َحhakkı
hakikati inka- Hak ken َجا َء ُه ْم..=لَ َّماkendilerine gelen
ra kalkışan- dilerine
lar, hakikat geldiğin ٰ َهذَا..=إِ ْنbu =إِ َّلancak
kendilerine de hakkı
ulaştığında, inkar et= ِس ْحرbir büyüdür = ُم ِبينapaçık
onun için,
miş olan..

..

..

..

..

..

..
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آت َ ْينَا ُه ْم,,= َو َماbiz onlara vermemiştik
 ُكتُب,,= ِم ْنbir Kitap
سونَ َها
ُ =يَد ُْرokuyacakları
س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َو َماve göndermemiştik
=إِلَ ْي ِه ْمonlara =قَ ْبلَ َكsenden önce
نَذِير,,= ِم ْنbir uyarıcı
,,

Ey Muhammed,
oysa biz o
müşriklere
daha önce
okuyacakları bir Kitap
vermemiş,
kendilerine
senden önce bir uyarıcı göndermemiştik.
Onlardan
=yalanlanmışlardı
önceki bir
..
..
=bunlardan öncekiler d çok milletler
de mesajımızı yalan..
=ve erişmemişlerdir
lamışlardı.,
=onda birine bile
Bu müşrikler onlara
.. =onlara verdiklerimizin
verdiğimiz
dünyalıkla=yalanladılar
=elçilerimi rın onda birine bile
=ama nasıl
=oldu
ermiş değillerdir. Buna
=benim inkârım
rağmen
peygamberlerimi yalanladılar, ama
bu inkârcılığın karşılığı
nice oldu?
,,

,,

,,

,,

,,

Bu, büyüleyici güzel bir
sözden başka bir şey
değil! derler.
Oysa (ey
Muhammed,)
Biz onlara ne
başvuracakları vahiyler
göndermişizdir, ne de
senden önce
bir uyarıcı.

lar dediler
ki: Bu,
sadece
apaçık bir
büyüdür.
Halbuki
biz, onlara okuyacakları bir
kitab
vermemiş
ve senden önce
onlara bir
uyarıcı da
göndermemiştik.

Onlardan
önce yaşamış olanlar(ın çoğu)
da, böylece
hakikati yalanlamışlardı;
bu (eski toplumlar),
(kendilerinden sonraki
kuşaklara)
tevdi ettiğimiz (hakikatin kanıtlarının) onda birine bile sahip olmadıkları halde yine de elçilerimizi yalanladıklarında,
Benim onları
yok saymam
ne korkunç
oldu!
De ki: Size
bir tek öğüdüm var; ister başkalarıyla birlikte
iken ister
yalnız, Allah'ın huzurunda (bulunduğunuzun bilincinde) olun ve
sonra kendi
kendinize,
(bu elçi olarak görevlendirilen)
arkadaşınızda bir delilik
olmadığını
düşünün! O,
yaşayacağınız şiddetli
azaba karşı
sizi uyarmaktan başka bir
şey yapmıyor.
De ki: Sizden
herhangi bir
karşılık istemiş değilim.
Benim (hak
ettiğim) karşılığı ancak
Allah verir ve
O her şeye
şahittir!&quot

Kendilerinden
öncekiler
de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar, onlara
verdiklerimizin
onda birine bile
ulaşamamışlardı.
Peygamberlerimi
yalanladılar. Beni
inkar nasıl olurmuş?

De ki: Rabbim, kuşkusuz, (yalan
ve sahte olana karşı) değişmez gerçeği ortaya
koyacaktır;
O, yaratılmışların kavramaktan
aciz oldukları
her şeyi hakkıyla bilir!
De ki: Değişmez gerçek, şimdi
(bütün açıklığıyla) ortaya çıkmıştır,
(yalan ve
sahte olan
ise sönüp
gitmeye
mahkumdur),
çünkü sahte
ve yalan, ne
yeni bir şey
getirebilir, ne
de (geçip
gitmiş olanı)
geri döndürebilir.

De ki: Hiç
şüphesiz
Rabbim,
hakkı koyar. O,
görünmezlikleri
çok iyi bilendir.
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ب
َ ََّو َكذ
الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم
e َو َما َبلَغُوا
َار
َ ِم ْعش
َما آت َ ْينَا ُه ْم
فَ َكذَّبُوا
س ِلي
ُ ُر
ْف
ََكان
َ فَ َكي
ير
ِ نَ ِك
..
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=قُ ْلde ki
ُ أ َ ِع,,=إِنَّ َماsize öğütleyeyim
ظ ُك ْم
احدَة
ِ =بِ َوbir şeyi تَقُو ُموا,,=أ َ ْنkalkın
ِ َّ ِ =Allah için = َمثْن َٰىikişer ikişer
ّٰلل
= َوفُ َرادَ ٰىve teker teker =ث ُ َّمsonra
=تَت َ َف َّك ُرواdüşünün = َماyoktur
اح ِب ُك ْم
ِ ص
َ = ِبarkadaşınızda
 ِجنَّة,,= ِم ْنdelilikten eser  ُه َو,,= ِإ ْنO
=إِ َّلancak =نَذِيرbir uyarıcıdır
=لَ ُك ْمsizin için ي
ْ َيَد,, َ=بَيْنöncesinde
عذَاب
َ =çetin
َ =bir azabın شدِيد

Ey Muhammed,
onlara de ki;
«Size bir
tek öğüdüm
var: İkişer
ikişer ve teker teker Allah ile vicdanınızla
başbaşa kalınız ve düşününüz ki,
bu dostunuz
deli değildir,
o sadece
ağır bir
azabın eşiğinde sizleri
uyaran bir
peygamberdir.»

=قُ ْلde ki
سأ َ ْلت ُ ُك ْم
َ ..= َماben sizden istemedim
أ َ ْجر..= ِم ْنbir ücret =فَ ُه َوo
=لَ ُك ْمsizindir
ي
َ أ َ ْج ِر..=إِ ْنbenim ücretim =إِ َّلyalnız
ِ َّ =Allah’a = َو ُه َوve O
علَى
َ =aittir اّٰلل
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
ش ِهيد
َ =şahiddir

De ki; «Sizden hiçbir
ücret istemiyorum.
Ücretiniz sizin olsun.
Benim ücretimi Allah
verecektir.
O her şeyin
tanığıdır.»

=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz
= َربِيRabbim ِف
ُ (=يَ ْقذkalbine) atar
ق
َ =bilendir
ِ =بِ ْال َحgerçeği ع ََّل ُم
ب
ِ = ْالغُيُوgaybleri

De ki;
«Gaybleri
çok iyi bilen
Rabb´im,
gerçeği eğrinin başına
çarpar.»
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ki; «Hak
=قُ ْلde ki = َجا َءgeldi = ْال َح ُّقhak De
geldi, artık
ُ يُ ْب ِد..= َو َماartık bir şey ortaya çıkaramaz batıl hiçbir
ئ
tarafa doğru
kımıldayaاط ُل
ِ = ْال َبbatıl
maz.»
ُيُ ِعيد..= َو َماve geri getiremez
..

..

..

..

..

..

..

..

De ki:
Ben, size
ancak Allah için
ikişer ikişer ve teker teker
kalmanızı, sonra
arkadaşınızda bir
delilik olmadığını
iyice düşünmenizi öğütlerim. O,
ancak
şiddetli
bir azabın
öncesinde sizin
için bir
uyarıcıdır.

De ki:
Sizden bir
ücret istersem
eğer, o
sizin olsun. Benim ücretim, ancak Allah´a aittir. Ve O,
her şeye
şahid´dir.

De ki:
Hak gelmiştir. Artık batıl,
ne yeniden bir
şey ortaya koyabilir, ne
de geri
getirebilir.

Kelime Meali
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=قُ ْلde ki = ِإ ْنeğer
ُضلَ ْلت
َ =saparsam =فَإِنَّ َماşüphesiz
ض ُّل
ِ َ =أsapmış olurum علَ ٰى
َ =zararıma
=نَ ْف ِسيkendi = َو ِإ ِنve eğer
ُ=ا ْهتَدَيْتyolu bulursam
=فَ ِب َماşüphesiz sayesindedir
ُوحي
ِ =يvahyettiği ي
َّ َ=إِلbana
= َر ِبيRabbimin ُ= ِإنَّهşüphesiz O
س ِميع
َ =işitendir =قَ ِريبyakındır

De ki;
«Eğer ben
eğri yolda
isem sapıtmamın zararını kendim çekerim. Eğer
doğru yolda
isem, bu
Rabb´imin
bana ilettiği
vahiy sayesindedir.
Hiç kuşkusuz O her
şeyi işitir ve
kullarına
çok yakındır.»

De ki: Eğer
sapkınlığa
düşmüş olsaydım
(kendi yüzümden ve)
kendi aleyhime sapmış
olurdum;
ama eğer
doğru yoldaysam, yalnızca Rabbimin bana
vahyi sayesindedir,
kuşkusuz O,
en yakın
olan, her şeyi
işitendir!

= َولَ ْوşayet =ت َ َر ٰىbir görsen
= ِإ ْذzaman عوا
ُ =فَ ِزtelaşa düştükleri
ت
َ فَ ْو..=فَ ََلhiçbiri kurtulamaz
= َوأ ُ ِخذُواve yakalanmışlardır
 َم َكان..= ِم ْنyerden =قَ ِريبyakın

Onları bir
de paniğe
kapıldıklarında görsen! Kaçacakları hiçbir yer yok.
Cehennemin yakınında yakayı ele vermişlerdir.

= َوقَالُواdemektedirler =آ َمنَّاinandık
=بِ ِهona = َوأَنَّ ٰىama nasıl olur?
=لَ ُه ُمonlar için ش
ُ َاو
ُ =التَّنelde etmeleri
 َم َكان,,= ِم ْنyerden = َب ِعيدuzak

O´na inandık derler,
ama artık
iyice uzağında kaldıkları imanı
nasıl yakalayacaklardır?

= َوقَ ْدoysa andolsun
= َكفَ ُرواinkâr etmişlerdi = ِب ِهonu
قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
َ= َويَ ْق ِذفُونve atıyorlardı
ب
ِ =بِ ْالغَ ْيgörülmeyene
 َم َكان..= ِم ْنyerden = َب ِعيدuzak

Vaktiyle onu
inkâr etmişlerdi, o zaman uzaktan karanlığa taş atıyorlardı.

Sen, (Kıyamet Günü,
hakikati inkar
edenlerin,) can damarlarından yakalandıkları
için- kaçacak
bir yer bulamayıp korkuyla büzüldükleri (anki
halleri)ni bir
görsen;
ve (görsen,
nasıl) Biz
(şimdi) ona
inandık! diye
yalvarırlar
fakat nasıl bu
kadar uzaktan (kurtuluşa)
ere(ceklerini
ümit
ede)bilirler?
Halbuki önceleri hakikati inkara kalkışmışlar ve
insan kavrayışının ötesindeki bazı
şeylere uzaktan dil uzatmışlardı.

= َو ِحي َلperde çekildi
= َب ْينَ ُه ْمonların arasına
َ= َو َبيْنve arasına = َماşeyler
َ=يَ ْشت َ ُهونarzu ettikleri = َك َماgibi
=فُ ِع َلyapıldığı
= ِبأ َ ْش َيا ِع ِه ْمbenzerlerine
قَ ْب ُل,,= ِم ْنbundan önce =إِنَّ ُه ْمdoğrusu
= َكانُواonlar =فِيiçindedirler
=شَكbir kuşku = ُم ِريبkatmerli

Şimdi kendileri ile özlemleri arasına perde
gerildi. Tıpkı
daha önceki
yoldaşlarına
yapıldığı gibi. Hiç kuşkusuz onlar
koyu bir
şüphe içinde idiler.

Böylece,
kendileri ile
istek ve özlemleri arasına bir set
çekilecektir,
tıpkı onlardan önce yaşayıp gitmiş
olanlara yapıldığı gibi;
çünkü ötekiler (de) şüpheye varan
bir tereddüt
içinde boğulup gitmişlerdi.

ِ َّ ِ =Allah’a
ُ= ْال َح ْمدhamd olsun ّٰلل
اط ِر
ِ َ=فyoktan var eden
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َجا ِع ِلyapan
= ْال َم ََل ِئ َك ِةmelekleri س ًَل
ُ = ُرelçiler
أ َ ْجنِ َحة..=أُو ِليkanatlı = َمثْن َٰىikişer
َ = َوث ُ ََلve üçer ع
ث
َ = َو ُربَاve dörder
ُ= َي ِزيدartırır ق
ِ  ْالخ َْل..= ِفيyaratmada
يَشَا ُء..= َماdilediği kadar =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeyi
َ َّ =Allah ش ْيء
=قَدِيرyapabilendir

Gökleri ve
yeryüzünü
yoktan var
eden; iki, üç
ve dört kanatlı melekleri elçi olarak görevlendiren Allah´a ham
dolsun. O
yaratma işleminde dilediği eklemeleri yapar. Hiç
kuşkusuz
O´nun gücü
her şeye
yeter.

Her türlü övgü, göklerin
ve yerin yaratıcısı olan
ve melekleri
iki, üç veya
dört kanatlı
elçiler yapan
Allah'a mahsustur. O, dilediğini (kesintisiz şekilde) kendi hilkat alemine
katıp onu
genişletir.
Kuşkusuz Allah, her şeye
kadirdir.

ح
َّ =Allah’ın
ِ َ  َي ْفت,,= َماaçtığını ُاّٰلل
اس
ِ َّ= ِللنinsanlar için
 َر ْح َمة,,= ِم ْنrahmetten
 ُم ْم ِس َك,,=فَ ََلtutan olamaz =لَ َهاonu
ي ُْم ِس ْك,,= َو َماO’nun tuttuğunu ise
 ُم ْر ِس َل,,=فَ ََلsalıverecek yoktur
ُ=لَهonu بَ ْع ِد ِه,,= ِم ْنO’ndan sonra
ُ = ْال َع ِزüstündür
= َو ُه َوve O يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

Allah´ın insanlara açtığı bir rahmeti hiç
kimse alıkoyamaz.
O´nun alıkoyduğunu
da O´nun
dışında hiç
kimse salamaz. O
üstün iradelidir ve her
işi yerinde
yapar.

Allah'ın insanlar için
açacağı
rahmet kapısını kimse
kapatamaz
ve O'nun kapattığını da
kimse açamaz; çünkü
O, kudret ve
hikmet sahibidir.

أَيُّ َها..= َياey اس
ُ َّ=النinsanlar
=ا ْذ ُك ُرواhatırlayın ت
َ =نِ ْع َمnimetini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın علَ ْي ُك ْم
َ =size olan
خَا ِلق.. ِم ْن..=ه َْلyaratıcı var mı?
ِ َّ =Allah’tan
َ =başka اّٰلل
غي ُْر
=يَ ْر ُزقُ ُك ْمsize rızık verecek
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerden = َلyoktur

Ey insanlar,
Allah´ın size
yönelik nimetlerini
hatırlayınız.
Size gökten
ve yeryüzünden rızık
sağlayan
Allah´tan
başka bir
yaratıcı var
mı? O´ndan
başka ilâh
yoktur. Na-

Ey insanlar!
Allah'ın size
bağışladığı
nimetleri hatırlayın! Size
göklerden ve
yerden azık
sağlayan Allah'tan başka
bir yaratıcı
var mı? (Hayır!) O'ndan
başka ilah
yoktur: ama
nasıl olur da
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De ki:
Eğer ben,
sapacak
olsam,
ancak
kendi
aleyhime
sapmış
olurum.
Şayet hidayete
erersem,
Rabbimin
bana
vahyetmesinden
ötürü ererim. O,
muhakkak ki
Semi´dir.
Karib´tir.
Bir görsen, hani
onlar
korkmuşlardı. Artık kaçacak yerleri de yoktur, yakın
bir yerde
yakalanmışlardır.
O´na
inandık
demişlerdir. Ama
uzak bir
yerden
nasıl kolayca
imana
ulaşılır?
Halbuki
daha önce onu
inkar etmişlerdi.
Uzak bir
yerden
gayba
atıp tutuyorlardı.
Onlarla
arzuladıkları şeylerin arasına bir engel konulmuştur. Daha
önce
benzerlerine yapıldığı gibi. Şüphesiz onlar şiddetli bir tereddüt ve
şüphe
içindedirler.
Hamd;
göklerin
ve yerin
yaratanı,
melekleri
ikişer,
üçer,
dörder
kanatlı
elçiler kılan Allah´a
mahsustue. Yaratmada
dilediği
kadar fazlalaştırır.
Muhakkak ki Allah; her
şeye kadirdir.
Allah´ın
insanlar
için açtığı
rahmeti,
tutacak
yoktur.
Tuttuğunu da
O´ndan
sonra
gönderecek yoktur. Aziz,
Hakim
O´dur.

Ey insanlar; Allah´ın
üzerinizdeki nimetini
düşünün.
Allah´tan
başka
gökten ve
yerden
sizi rızıklandıran
bir yaratıcı var mı-

Kelime Meali

َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
=فَأَنَّ ٰىnasıl oluyor da?
َ=تُؤْ فَ ُكونçevriliyorsunuz

sıl oluyor da
bu gerçeği
göz ardı
ediyorsunuz?

zihinleriniz
bu (apaçık
hakikatten)
sapar!

= َو ِإ ْنeğer
ُوك
َ =يُ َك ِذبseni yalanlıyorlarsa
ْ = ُك ِذ َبyalanlanmıştır
=فَقَ ْدelbette ت
سل
ُ = ُرelçiler de
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önceki
ِاّٰلل
َّ ,,= َو ِإلَىAllah’a
=ت ُ ْر َج ُعdöndürülecektir
ور
ُ = ْاْل ُ ُمbütün işler

Ey Muhammed,
eğer onlar
seni yalanlıyorlarsa bil
ki, senden
önceki nice
peygamberler de yalanlanmıştır.
Her işin çözümü Allah´a götürülecektir.

أَيُّ َها..=يَاey اس
ُ َّ=النinsanlar
ِ َّ =Allah’ın
= ِإ َّنelbette َ= َو ْعدvaadi اّٰلل
= َحقgerçektir
تَغُ َّرنَّ ُك ُم..=فَ ََلsakın sizi aldatmasın
ُ = ْال َحيَاةhayatı =الدُّ ْنيَاdünya
 َيغُ َّرنَّ ُك ْم..= َو َلsizi aldatmasın
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah ile ور
ُ = ْالغ َُرo aldatıcı

Ey insanlar,
Allah´ın
verdiği söz
gerçektir.
Sakın dünya hayatı
sizi aldatmasın, sakın şeytan,
sizi Allah´ın
affına güvendirerek
ayartmasın.

َ ش ْي
َّ =الşeytan
=إِ َّنşüphesiz َطان
=لَ ُك ْمsizin عد ُو
َ =düşmanınızdır
ُ=فَات َّ ِخذُوهsiz de onu edinin
عد ًُّوا
َ =düşman =إِنَّ َماşüphesiz o
عو
ُ =يَ ْدçağırır ُ= ِح ْزبَهtaraftarlarını
= ِل َي ُكونُواolmağa
ب
ْ َ أ,,= ِم ْنhalkından
ِ ص َحا
ير
َّ =الalevli ateşin
ِ س ِع

Şeytan kesinlikle size
düşmandır.
Onu siz de
düşman tutunuz. O taraftarlarını
cehennemliklerden
olmaya sürükler.

Ama eğer
onlar, (zihinleri bu apaçık
hakikatten
sapanlar,)
seni yalanlarlarsa (aldırma, ey Muhammed!)
(Unutma ki)
senden önce
(öteki) peygamberler de
yalanlanmıştır: Çünkü
(inanmayanlar), her şeyin, sonunda
(asıl kaynağı
olan) Allah'a
döneceğ(ini
asla kabul
etmezler).
Ey insanlar!
Allah'ın (yeniden diriltme) vaadi
gerçektir, sakın bu dünya
hayatının sizi
ayartmasına
ve Allah hakkındaki (kendi) çarpık
düşüncelerinizin sizi
saptırmasına
izin vermeyin!
Şeytan, sizin
apaçık düşmanınızdır;
öyleyse siz
de ona düşman olarak
muamele
edin. O, kendisine tabi
olanları, ancak, yakıcı
ateşe mahkum olanlar
arasında yer
alacakları bir
akibete çağırır.
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Kâfirler ağır (Çünkü,) ha َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
bir azaba kikati inkara
şartlanmış
َ
َ
=ل ُه ْمonlar için vardır عذاب
َ =bir azab çarptırılacaktır. İman olanlar için
edip iyi
çetin bir azap
شدِيد
َ =çetin
ameller iş- vardır, iman
leyenleri ise edip doğru
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينinananlara
bağışlanma ve yararlı işع ِملُوا
َ = َوve yapanlara
ve büyük ler yapanları
ödül bekle- da mağfiret
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =لَ ُه ْمonlara vardır mektedir. ve büyük bir
mükafat bek= َم ْغ ِف َرةmağfiret = َوأ َ ْجرve bir mükâfat
ler.
= َك ِبيرbüyük
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işi al- O halde, iş=أَفَ َم ْنkimse mi? َ= ُز ِينsüslendirilen Kötü
landırılıp
lediği kötü,
pullandırılaçirkin fiillerin
ُ=لَهkendisine سو ُء
=kötü
ه
ل
م
ع
=işini
ََِِ
ُ
rak gözüne cazibesine
güzel göste- kapılıp (soُ =فَ َرآهonu gören سنًا
َ = َحgüzel
rilen kimse nunda) onları
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
davranışla- güzel gören
ََّ =Allah
rını süzgeç- biri (Şeyُض ُّل
ِ =يsapıklık içinde bırakır
ten geçiren, tan'ın adamgerçekçi biri larından
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
gibi olur
başkası) olur
mu? Allah mu? Kuşku= َو َي ْهدِيve yola iletir
dilediğini
suz Allah,
saptırır,
di(doğru yol َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
lediğini de dan sapmak)
ْت َ ْذهَب,,=فَ ََلgitmesin س َك
ُ =نَ ْفcanın doğru yola isteyenin
iletir. Sakın sapmasına
علَ ْي ِه ْم
َ =onlar için س َرات
َ = َحhasretlere onlar için izin verir,
hayıflanma. (aydınlığa
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah ع ِليم
َ =biliyor Hiç kuşku- ulaşmak) issuz onların teyeni de ayَصنَعُون
ْ  َي,,= ِب َماonların ne yaptıklarını neler yap- dınlığa ulaş,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

َّ = َوAllah’tır ki
ُاّٰلل
س َل
َ أ َ ْر..=الَّذِيgönderdiği
الريَا َح
ُ =فَت ُ ِثkaldırır
ِ =rüzgârlar ير
س َحابًا
َ =bir bulut
ُ َ=فböylece onu süreriz
ُ س ْقنَاه
 َبلَد..= ِإلَ ٰىbir ülkeye = َم ِيتölü
=فَأ َ ْحيَ ْينَاdiriltiriz =بِ ِهonunla
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ=بَ ْعدsonra
= َم ْوتِ َهاöldükten = َك ٰذَ ِل َكişte böyledir
ُ ُّ=النdiriltme
ور
ُ ش
..

..

..

..

..

..

..

tıklarını Al- tırır. O halde
lah iyi bilir. (ey müminler,) onlara
üzülerek
kendinizi perişan etmeyin! Allah,
onların yaptıklarını çok
iyi bilir.
Bulutları sü- Ve (hatırlarükleyen
yın) bulutları
rüzgârların yükseltmek
estiricisi Al- için rüzgarlalah´dır. Biz rı gönderen
bulutları ölü Allah'tır; sonbir yöreye ra Biz onları
göndererek çorak beldeonlar aracı- lere sürükler
lığı ile ölü ve cansız
toprağı diril- toprağa hatiriz. İşte
yat veririz.
yeniden diri- Yeniden diliş olayı da rilme de işte
böyledir.
böyle olacaktır.

İbn Kesir

dır?
O´ndan
başka
ilah yoktur. O
halde nasıl çevriliyorsunuz?
Eğer seni
yalanlıyorlarsa;
doğrusu
senden
önce de
nice peygamberler yalanlanmıştır.
İşler, ancak Allah´a
döndürülür.

Ey insanlar; Allah´ın vaadi muhakkak
haktır,
dünya
hayatı sizi
aldatmasın. Ve o
mağrur
da Allah
ile sizi aldatmasın.
Muhakkak ki
şeytan,
sizin
düşmanınızdır.
Öyleyse
siz de
onu düşman edinin. O, taraftarlarını ancak
çılgın
alevli ateşin yaranı
olmaya
çağırır.
Küfredenler, işte
onlara
şiddetli
azab vardır. İman
etmiş
olup da
salih
ameller
işleyenlere de, işte
onlara
mağfiret
ve büyük
ecir vardır.
Kötü işi
kendisine
süslendirilip de
onu güzel
gören bir
midir?
Muhakkak ki Allah, dilediğini
saptırır,
dilediğini
de hidayete erdirir.
Öuleyse
onlara
yanarak
kendini
harab
etme.
Şüphesiz
ki Allah,
onların
yaptıklarını bilendir.

Allah,
O´dur ki;
bulutları
yürüten
rüzgarlar
göndermiştir.
Biz, onu
ölü bir
memlekete sürüp
onunla
yeri ölümünden
sonra diriltiriz. İşte diriliş
de böyledir.

Kelime Meali
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= َم ْنkim ُي ُِريد,, َ= َكانistiyorsa
َ = ْال ِع َّزةşeref =فَ ِللَّ ِهAllah’ındır
ُ = ْال ِع َّزةşeref = َج ِميعًاtamamen
= ِإلَ ْي ِهO’na ُص َعد
ْ َ=يçıkar = ْال َك ِل ُمsöz
َّ =güzel = َو ْال َع َم ُلve amel
ب
ُ الط ِي
صا ِل ُح
َّ =الiyi ُ= َي ْرفَعُهonu yükseltir
َيَ ْم ُك ُرون,, َ= َوالَّذِينkuranlara gelince
ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötü şeyleri
=لَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =bir azab
شدِيد
َ =çetin = َو َم ْك ُرve tuzağı
=أُو ٰلَئِ َكonların = ُه َوo
ُور
ُ = َيبbozulacaktır
,,

Kim itibar
ve üstünlük
isterse bilsin ki, itibar
ve üstünlük
tümü ile Allah´ın tekelindedir.
Güzel söz
O´na yükselir, iyi ameli
de O yükseltir. Kötü
amaçlı
komplolar
düzenleyenler ağır bir
azaba çarpılacaklardır. Ayrıca
onların
komplosu
da boşa çıkar, verimsiz olur.
Allah sizi
=Allah
=sizi yarattı
önce topraktan, son..
=topraktan
=sonra
ra sperma..
=nutfe(sperm)den
=sonra dan yarattı.
Sonra er=sizi yaptı
=çift çift
kekli dişili
çiftlere dö..
=gebe kalamaz
nüştürdü.
O´nun bilgi..
=bir dişi
si dışında
hiçbir dişi
..
=ve doğuramaz
=dışında
ne hâmile
kalabilir ve
=O’nun bilgisi
ne de doğurabilir. Öm..
=ömür verilmez
rü uzun
olanın çok
..
=bir canlıya
yaşaması
..
=ve azaltılmaz
ve kısa
ömürlülerin
..
=onun ömründen
az yaşamaları kesinlik..
.. =Kitapta(yazılmadıkça)
le bir kitapta
kayıtlıdır.
=şüphesiz
=bu
=göre
Hiç kuşkusuz bu Allah
=Allah’a
=kolaydır
için kolay
bir iştir.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َخلَقَ ُك ْم
َّ َو
ُاّٰلل
ِم ْن ت ُ َراب
ث ُ َّم
ْ ُِم ْن ن
طفَة
ث ُ َّم
َجعَلَ ُك ْم
أ َ ْز َوا ًجا
َو َما ت َ ْح ِم ُل
ِم ْن أ ُ ْنث َ ٰى
ض ُع
ِإ َّل
َ َ َو َل ت
بِ ِع ْل ِم ِه
َو َما يُ َع َّم ُر
ِم ْن ُم َع َّمر
ص
ُ َو َل يُ ْن َق
ع ُم ِر ِه
ُ ِم ْن
ِإ َّل فِي ِكتَاب
إِ َّن
ٰذَ ِل َك
علَى
َ
ِاّٰلل
يَ ِسير
َّ
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Kudret ve ihtişam arayan
kimse (bilsin
ki) gerçek
kudret ve ihtişam (yalnız)
Allah'a aittir.
Bütün güzel
sözler O'na
yükselir; bütün doğru ve
yararlı işleri
O yüceltir.
Sinsi şekilde
kötü fiiller tasarlayanlara
gelince, onları şiddetli bir
azap beklemektedir; ve
onların bütün
tertipleri de
yok olup gitmeye mahkumdur.
Ve (hatırlayın) Allah sizi(n her birinizi) topraktan yaratır,
sonra da bir
damla
spermden ve
sonra sizi iki
cinsten biri
şekline sokar. Hiçbir
dişi O'nun
bilgisi olmadan ne hamile kalabilir,
ne de doğum
yapabilir ve
(Allah'ın)
fermanında
öngörülmedikçe hiç
kimse ömrünü uzatamaz
ve hiç kimse
de onu kısaltamaz; ama
bunlar, kuşkusuz, Allah
için kolaydır.

İki deniz
(O'nun için
يَ ْستَ ِوي,,= َو َماbir olmaz
aynı değil- benzerlik ve
dir. Birinin farklılık yaان
ِ = ْالبَ ْح َرiki deniz = ٰ َهذَاşu
suyu tatlı ratmak da
ُ
kolay içimli, kolaydır.) O
ع ْذب
=tatlıdır
ات
ر
ف
=susuzluğu
keser
َ
َ
öbürününki halde, (yerسا ِئغ
َ =(boğazdan) kayar ُ=ش ََرابُهiçimi tuzlu ve yüzündeki)
acıdır. Her iki büyük su
= َو ٰ َهذَاşu da = ِم ْلحtuzlu =أ ُ َجاجacıdır ikisinden de kütlesi aynı
taze balık olamaz; birisi
 ُكل,,= َو ِم ْنve hepsinden
eti yer ve tatlı, susuztakı olarak luğu giderici,
ْ
َ=تَأ ُكلُونyersiniz =لَ ْح ًماet
kullandığı- içimi güzel
nız süs eş- iken ötekisi
َ
=ط ِريًّاtaze
yaları çıka- tuzlu ve acırırsınız. Al- dır. Fakat her
َ= َوت َ ْست َ ْخ ِر ُجونve çıkarırsınız
lah´ın size ikisinden de
ً= ِح ْل َيةsüs سونَ َها
ُ =ت َ ْل َبtakındığınız yönelik ba- taze et yersiğışını ara- niz ve (iki= َوت َ َرىve görürsün = ْالفُ ْل َكgemilerin manız ve sinden de)
O´na şük- süs takıları
=فِي ِهorada
retmeniz
çıkarırsınız;
için geminin ikisinin de
اخ َر
ِ (= َم َوdenizi) yarıp gittiğini
suları yara- üzerinde Alrak yol aldı- lah'ın lütfun= ِلت َ ْبتَغُواpayınızı aramanız için
ğını görür- dan nasibinisünüz.
zi aramanızı
ْ
َ
ض ِل ِه
ْ ف,,= ِمنlütfundan
ve böylece
şükredenler= َولَ َعلَّ ُك ْمve umulur ki
den olmanızı
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz
sağlayan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=يُو ِل ُجsokar =اللَّ ْي َلgeceyi =فِيiçine
ار
ِ =النَّ َهgündüzün = َويُو ِل ُجve sokar
ار
َ =النَّ َهgündüzü = ِفيiçine
=اللَّ ْي ِلgecenin
س َّخ َر
َ = َوbuyruğu altına almıştır
َّ =الgüneşi = َو ْالقَ َم َرve ayı
س
َ ش ْم
= ُكلher biri =يَ ْج ِريakıp gider
= ِْل َ َجلbir süreye kadar
س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş = ٰذَ ِل ُك ُمişte budur
َّ =Allah = َربُّ ُك ْمRabbiniz
ُاّٰلل
ُ=لَهO’nundur ُ= ْال ُم ْلكmülk
َت َ ْدعُون.. َ= َوالَّذِينyalvardıklarınız
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
َيَ ْم ِل ُكون..= َماsahip değillerdir
ْ ِق..= ِم ْنbir çekirdek zarına bile
ط ِمير

O geceyi
gündüze ve
gündüzü
geceye dönüştürür.
Güneşi ve
ayı buyruğu
altına almıştır. Her biri
belirli bir sürenin sonuna kadar
hareket
eder. İşte
Rabb´iniz
bu Allah´dır.
Egemenlik
O´nun tekelindedir.
O´nu bir
yana bırakarak taptığınız düzmece ilahlar
bir çekirdek
kabuğunun
bile sahibi
değildirler.

gemilerin
dalgaları yararak ilerlediklerini görürsün.
O, gündüzü
kısaltarak
geceyi uzatır
ve geceyi kısaltarak
gündüzü
uzatır. O,
güneşi ve ayı
(kendi kanunlarına)
tabi kılmıştır,
her biri
(O'nun) belirlediği bir zaman içinde
akıp gider.
İşte Rabbiniz
Allah budur:
mülk O'nundur; O'ndan
başka yalvarıp durduklarınız ise bir
hurma çekirdeğinin zarı
kadar bile bir
şeye sahip
değillerdir!

عو ُه ْم
ُ ت َ ْد,,=إِ ْنonları çağırsanız
يَ ْس َمعُوا,,= َلişitmezler
عا َء ُك ْم
َ ُ =دsizin çağırmanızı
س ِمعُوا
َ ,,= َولَ ْوişitseler bile
ا ْست َ َجابُوا,,= َماcevap veremezler
=لَ ُك ْمsize = َو َي ْو َمve günü

Eğer onları
imdadınıza
çağırırsanız, çağrınızı işitmezler. Sesinizi
işitseler bile
size karşılık
veremezler.
Üstelik kıyamet günü, sizin

Onlara yalvarırsanız çağrınızı duymazlar; duyabilseler bile size cevap
ver(e)mezler.
Ve (üstelik)
Kıyamet Günü onları Allah ile eş
tutmanızı

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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İbn Kesir

Kim, izzet
istiyorsa;
izzet bütünüyle
Allah´ındır.
Güzel
sözler
O´na
yükselir.
Onu da
salih
amel
yükseltir.
Kötülükleri tuzak
yapanlar
için şiddetli bir
azab vardır. Onların hilesi,
boşa çıkar.
Allah, sizi
topraktan
yaratmıştır, sonra
bir damla
sudan
sonra da
sizleri çiftler olarak
var etmiştir. Hiç bir
dişi
O´nun
bilgisi olmadan
hamile
kalmaz
ve doğum
yapmaz.
Bir ömürlünün çok
yaşaması
ve ömrünün
azalması
ancak kitabdadır.
Muhakkak ki bu;
Allah´ a
pek kolaydır.
İki deniz
bir olmaz.
Şu; çok
tatlıdır,
susuzluğu keser
içilmesi
kolaydır.
Şu ise
tuzludur,
acıdır.
Her birinden taze
et yersiniz ve giyeceğiniz
süs eşyası çıkarırsınız.
O´nun lutfundan
aramanız
ve şükretmeniz
için gemilerin yara
yara gittiklerini
görürsünüz.

Gündüzü
geceye
girdirir,
geceyi de
gündüze
girdirir.
Güneşi
ve ayı
buyruğu
altına almıştır,
her biri
belli bir
süre için
hareket
eder. İşte
bu, Rabbınız olan
Allah´tır.
Mülk
O´nundur
. O´ndan
başka
taptıklarınız ise
hurma
çekirdeğinin zarına bile
malik değildirler.
Onları
çağırsanız; çağrınızı
işitmezler. İşitseler dahi
size cevap veremezler.
Kıyamet
günü de

Kelime Meali
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kabul etmez= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet َ=يَ ْكفُ ُرونtanımazlar kendilerini
Allah´a or- ler. Hiç kimtak koşmuş se her şeyi
= ِب ِش ْر ِك ُك ْمsizin ortak koşmanızı
olmanızı
bilen kadar
reddederler.
size (gerçeُ
َ
يُنَبِئ َك,,= َولhiç kimse sana haber vereme
Hiç kimse, ği) gösterُ ْ= ِمثgibi = َخ ِبيرherşeyi bilen
her şeyin mez.
z ل

şirk koşmanızı
inkar
ederler.
Haberdar
olan gibi,
kimse
sana haber veremez.

يَا أَيُّ َها
ْالفُقَ َرا ُء
َّ َو
ُاّٰلل
ي
ُّ ْالغَ ِن
ُْال َح ِميد

Ey İnsanlar!
Allah'a muhtaç olan sizsiniz, ama O,
hiçbir şeye
muhtaç değildir ve
hamd O'na
mahsustur.

Ey insanlar; sizler,
Allah´a
muhtaçsınız. Allah ise
Gani´dir,
Hamid´dir

Dilerse sizi
ortadan kaldırır ve (yerinize) yeni bir
yaratılmışlar
topluluğu getirir:
Bunu yap- bu Allah için
mak, Allah zor da değiliçin zor de- dir.
ğildir.

İsterse;
sizi giderir ve
yepyeni
bir yaratık
getirir.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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içyüzünü bilen Allah gibi sana haber vermez.
Ey insanlar,
.. =ey
=insanlar
=siz
siz Allah´a
=muhtaçsınız
..
=Allah’a muhtaçsınız; oysa
Allah hiç
=Allah ise
=O’dur
kimseye
=zengin olan
muhtaç değildir ve öv=ve hamde layık olan
güye lâyıktır.
Eğer dilerse
,, =dilese
=sizi götürür
sizi yok
eder ve ye=ve getirir
=bir halk
rinize başka
bir canlı tü=yeni
rü getirir.

ُه َو

..

..

..

ْ إِ ْن يَشَأ
ت
ِ ْ َويَأ
,,

أ َ ْنت ُ ُم
ِ َّ ِإلَى
اّٰلل

اس
ُ َّالن

..

..

يُ ْذ ِه ْب ُك ْم
بِخ َْلق

,,

,,

,,

َجدِيد
35.
17

35.
18

İbn Kesir

 ٰذَ ِل َك..= َو َماbu değildir
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a =بِ َع ِزيزzor
..

..

Bu, Allah´a göre güç
değildir.

Hiç kimse Kimse kim- Günah işت َ ِز ُر,,= َو َلçekmez
başkasının senin yükünü leyen hiç
günahını
taşıyacak
bir nefis;
= َو ِاز َرةhiçbir günahkar
yüklenmez. değildir; ken- başkası= ِو ْز َرgünahını =أ ُ ْخ َر ٰىbaşkasının Eğer günah di yükü ağır nın günayükü ağır gelen kimse hını çek= َوإِ ْنeğer ع
ُ (=ت َ ْدbaşkalarını) çağırsa bir kimse, onu taşımak mez. Yüyükünün
için (başka- kü ağır bir
= ُمثْقَلَةyükü ağır gelen kimse
sırtından
sını) yardıma kişi onun
alınmasını çağırırsa,
yüklenil ِح ْم ِل َها,,= ِإلَ ٰىonu taşımak için
istese, en yakını da ol- mesini isyakını bile sa, (bu kim- teseي ُْح َم ْل,,= َلtaşınmaz
yükünün en se) o yükün yakını biküçük bö- hiçbir parça- le olُْ= ِمنهondan (yükünden)
lümünü
sını taşıya- saondan
kendi sırtına maz. O halde bir şey
ش ْيء
َ =hiçbir şey = َولَ ْوşayet
almaz. Sen (gerçekten) yüklenَ= َكانdahi olsa قُ ْر َب ٰى,,=ذَاakrabası sadece sen, ancak mez.
görmeden kavrayışları- Sen, an=إِنَّ َماsen ancak =ت ُ ْنذ ُِرuyarırsın
Rabb´lerind nın ötesinde cak gören korkan- olduğu halde medikleri
َيَ ْخش َْون,, َ=الَّذِينkorkanları
ları ve na- Rablerinden halde
maz kılanla- korku duyan- Rabbla= َربَّ ُه ْمRablerinden
rı uyarabilir- ları ve narından
sin.
Kim
kömazlarında
korkanları
ب
ِ =بِ ْالغَ ْيgörmeden
tülüklerden dikkatli ve
ve namaarınırsa
devamlı
kılmış
َ
= َوأقَا ُمواve kılanları َ ص ََلة
َّ =الnamazı kendi yara- olanları uya- zıolanları
rına arınmış rabilirsin; ve uyarırsın.
= َو َم ْنve kim
olur. So(şunu bil ki,) Kim de
=ت َزَ َّك ٰىma’nen arınıp yücelirse
nunda Al- kim arınırsa arınırsa;
lah´a dönü- yalnız kendi- ancak
=فَإِنَّ َماşüphesiz =يَت َزَ َّك ٰىarınmış olur lecektir. si için arın- kendisi
mış olur ve için arın= ِلنَ ْف ِس ِهkendi yararına
bütün yollar mış olur
yalnız Allah'a ve dönüş,
ْ
ِاّٰلل
َّ ,,= َو ِإلَىAllah’adır ير
ُ ص
ِ =ال َمdönüş
varır.
Al,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

lah´adır.
Nitekim, ne Kör ile
gören ile
gören eşit
görmeyen bir olmaz.
olur;

يَ ْستَ ِوي..= َو َماbir olmaz
= ْاْل َ ْع َم ٰىkörle ير
ُ ص
ِ َ= َو ْالبgören

Kör ile görebilen bir
olmaz.

(= َو َلbir) olmaz
ُّ =karanlıklarla
ُالظلُ َمات
(= َو َلbir) olmaz ور
ُ ُّ=النaydınlık

Karanlıklar ne de aydın- Ve karanile ışık da lık ile zifiri
lıklarla
bir olmaz. karanlık;
aydınlık
da.

(= َو َلbir) olmaz الظ ُّل
ِ =gölge ile
(= َو َلbir) olmaz ور
ُ = ْال َح ُرsıcaklık

Gölge ile
ne (serinleti- Gölgelik
aşırı sıcak- ci) gölge ile ile sıcaklık da bir
yakıcı sıcak; lık da.
olmaz.

يَ ْستَ ِوي,,= َو َماbir olmaz
= ْاْل َ ْحيَا ُءdirilerle
ُ ْاْل َ ْم َوات,,= َو َلölüler = ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =يُس ِْم ُعişittirir
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğine
= َو َماyoksa değilsin ت
َ =أ َ ْنsen
= ِب ُمس ِْمعişittirecek = َم ْنbulunanlara
ُور
ِ  ْالقُب,,=فِيkabirlerde

Diriler ile
ölüler de bir
değildir. Allah dilediğine ses işittirir. Fakat
sen mezarlıktakilere
sesini işittiremezsin.

35.
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..

35.
20
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ت
َ أ َ ْن..= ِإ ْنsen = ِإ َّلsadece
=نَذِيرbir uyarıcısın
..

..

35.
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=إِنَّاbiz َاك
َ س ْلن
َ =أ َ ْرseni gönderdik
ق
ً =بَ ِشmüjdeleyici
ِ =بِ ْال َحgerçek ile يرا
ِيرا
ً = َونَذve uyarıcı
أ ُ َّمة,, ِم ْن,,= َو ِإ ْنher millet = ِإ َّلmutlaka
(=خ َََلgelip) geçmiştir =فِي َهاiçinde
=نَذِيرbir uyarıcı
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

35.
25

ve ne de yaşayan ile
(kalben) ölmüş bulunan. Şüphen
olmasın ki
(ey Muhammed,) Allah
dilediğine
işittirir, halbuki sen mezarlardaki
(ölüler gibi
kalben ölmüş)lere işittiremezsin.
Sen sadece sen sadece
bir uyarıcı- bir uyarıcısın.
sın.

Diriler ile
ölüler de
bir değildir. Muhakkak ki
Allah; dilediğine
işittirir.
Sen; kabirlerde
olanlara
işittirecek
değilsin.

Biz seni
gerçeğin
müjdecisi
ve uyarıcısı
(korkutucusu) olarak
gönderdik.
Her millete
mutlaka bir
uyarıcı
gönderilmiştir.

Muhakkak ki
Biz; seni,
müjdeleyici ve
uyarıcı
olarak
hak ile
gönderdik. Hiç
bir ümmet
yoktur ki
ona, bir
uyarıcı
gelmiş
olmasın.
Şayet seni yalanlıyorlarsa;
onlardan
öncekiler
de yalanlamışlardı. Peygamberleri, onlara apaçık

Biz seni hakikat ehli bir
müjdeci ve
uyarıcı olarak gönderdik; çünkü
hiçbir topluluk yoktur ki
içlerinden bir
uyarıcı gelip
geçmemiş
olsun.

Eğer onlar Ve eğer seni
= َوإِ ْنeğer
seni yalan- yalanlalıyorlarsa bil dı(klarını göُوك
َ =يُ َك ِذبseni yalanlıyorlarsa
ki, daha ön- rürsen aldırَّ
ceki millet- ma), onlarَ
َ
َ
ْ
ب
ذ
ك
..
د
ق
ف
=yalanlamışlardı
َ
ler de pey- dan önce yaقَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينbunlardan öncekiler d gamberleri- şamış olanni yalanla- lar(ın çoğu)
e ه ْم
mışlardı.
da, elçileri
ُ ْ= َجا َءتonlara getirmişlerdi
Oysa
peykendilerine
سلُ ُه ْم
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık kanıtlar gamberleri hakikatin büُ = ُرelçileri ت
..

..

..

..

..

..

Sen; ancak bir
uyarıcısın.
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ُّ = َو ِبve sahifeler
الزب ُِر
ب
ِ = َو ِب ْال ِكتَاve Kitap
ير
ِ ِ= ْال ُمنaydınlatıcı

onlara açık
kanıtlar,
kutsal sayfalar ve ışık
saçan kitap
getirmişlerdi.

..

..
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=ث ُ َّمsonra ُ=أ َ َخ ْذتben de yakaladım
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينo inkâr edenleri
ْف
َ =فَ َكيnasıl? َ= َكانoldu
ير
ِ =نَ ِكbenim inkârım

Sonra ben
kâfirlerin
yakalarına
yapıştım.
Benim karşı
darbem nasıl oldu?

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi =أ َ َّنelbette
َّ =Allah =أ َ ْنزَ َلindirdi
َاّٰلل
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءsu
ِ س َم
=فَأ َ ْخ َر ْجنَاböylece çıkardık = ِب ِهonunla
=ث َ َم َراتmeyvalar = ُم ْخت َ ِلفًاçeşit çeşit
=أ َ ْل َوانُ َهاrenkleri
 ْال ِجبَا ِل.. َ= َو ِمنve dağlardan
= ُجدَدyollar = ِبيضbeyaz
= َو ُح ْمرve kırmızı = ُم ْخت َ ِلفdeğişik
=أ َ ْل َوانُ َهاrenklerde
يب
ُ = َوغ ََرا ِبve simsiyah سود
ُ =kara

Allah´ın
gökten su
indirdiğini
görmüyor
musun? O
su aracılığı
ile türlü türlü
renkte meyvalar yetiştirdik. Dağlarda beyaz,
kırmızı, koyu siyah
değişik
renklerde
yollar, patikalar açtık.

اس
ِ َّالن,, َ= َو ِمنinsanlardan vardır
اب
ِ = َوالد ََّوve hayvanlardan
= َو ْاْل َ ْنعَ ِامve davarlardan
= ُم ْخت َ ِلفtürlü ُ=أ َ ْل َوانُهrenkte olanlar
= َك ٰذَ ِل َكböyle = ِإنَّ َماancak
(= َي ْخشَىgereğince) korkar
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
 ِعبَا ِد ِه,,= ِم ْنkulları içinden
= ْالعُلَ َما ُءbilginler = ِإ َّنşüphesiz
َّ =Allah ع ِزيز
َ =daima üstündür
َاّٰلل
َ =çok bağışlayandır
غفُور

Yine böyle
değişik
renkte insanlar, hayvanlar ve
davarlar yarattık. Allah´dan asıl
korkanlar,
O´nun bilgin
kullarıdır.
Hiç kuşkusuz Allah
üstün iradeli
ve bağışlayıcıdır.
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,,

,,

,,

,,
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tün kanıtlarıyla ve ilahi
hikmet yüklü
kitaplarla ve
aydınlatıcı
vahiyle geldiklerinde
hakikati yalanlamışlardı;
(fakat) sonunda hakikati inkara
şartlanmış
olanların tümünün hesabını gördüm: Benim
(birini) gözden çıkarmam ne korkunç olur!
Görmüyor
musun, Allah, göklerden su indirmekte ve
onunla türlü
renklere (ve
tadlara) sahip meyveler
yetiştirmekteyiz; nasıl ki
dağlarda
kırmızı ve
beyaz renkte
ve simsiyah
çizgiler var,

..

35.
28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

35.
29

ve (nasıl ki)
insanlar, sürüngenler ve
hayvanlar
türlü türlü
renkler taşıyor! Kulları
arasından
yalnız anlama ve kavrama yeteneğine sahip
olanlar Allah'tan (hakkıyla) korkarlar, (çünkü
yalnız onlar
bilir ki) Allah
kudret Sahibidir, çok bağışlayıcıdır.

ki- Allah'ın vah=إِ َّنşüphesiz َيَتْلُون.. َ=الَّذِينokuyanlar Allah´ın
tabını oku- yine (şeksiz
yanlar, na- şüphesiz)
اب
َّ =Allah’ın
َ َ = ِكتKitabını ِاّٰلل
mazı kılan- uyanlar, nalar, kendile- mazlarında
= َوأَقَا ُمواve kılanlar َ ص ََلة
ال
=namazı
َّ
rine verdi- dikkatli ve
= َوأ َ ْنفَقُواve infak edenler
ğimiz rızık- devamlı
ların bir bö- olanlar ve
 َرزَ ْقنَا ُه ْم..= ِم َّماverdiğimiz rızıktan
lümünü giz- kendilerine
lice ve açık- verdiğimiz rı= ِس ًّراgizli ًع ََلنِ َية
َ = َوve açık
ça ihtiyacı zıktan gizli /
olanlara ve- açık başkalaَ=يَ ْر ُجونumarlar ً ارة
َ =تِ َجbir ticaret renler, hiç- rı için harcabir zaman yanlar; işte
ُور
َ تَب..=لَ ْنasla batmayacak
zarar etme- ancak bunlar
..

..

..

..

..

..

..

..

yecek bir ticaret yaptıklarını
umabilirler.
35.
30

= ِلي َُوفِ َي ُه ْمonlara tam ödemesi için
ور ُه ْم
َ =أ ُ ُجücretlerinin
= َويَ ِزيدَ ُه ْمve fazlasını vermesi için
ض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنlütfundan ُ= ِإنَّهçünkü O
َ =çok bağışlayandır
غفُور
ش ُكور
َ =çok karşılık verendir

Allah, onların
hak ettiği
karşılığı eksiksiz verir
ve onu lütfuyla daha
da arttırır. Allah, şüphesiz
çok bağışlayıcıdır ve
şükrün karşılığını anında
verendir.

َوالَّذِي أ َ ْو َح ْينَا
إِلَي َْك
ب
ِ ِمنَ ْال ِكتَا
ُه َو
ْال َح ُّق
ص ِدقًا
َ ُم
ِل َما َبيْنَ َيدَ ْي ِه
إِ َّن
اّٰلل
َ َّ
بِ ِعبَا ِد ِه
لَ َخبِير
صير
ِ َب

Ve (şunu bil
ki,) sana
vahyettiğimiz
ilahi kelam,
geçmiş vahiylerden
bugüne kalmış ne varsa
tümünü tasdik eden bir
hakikattir;
şüphesiz Allah kulları(nın ihtiyaçları)ndan tamamen haberdardır ve
her şeyi görendir.
Biz, bu ilahi
vahyi kullarımızdan
seçtiklerimize miras olarak bahşettik.
Onlardan
bazısı kendilerine zulmeder, bazısı
(doğru ile eğri arasında)
ara yolu tercih eder, bir
kısmı da Allah'ın izniyle

,,

Çünkü Allah
onların ücretlerini eksiksiz olarak
öder ve
kendi bağışı
olarak fazlasını verir.
Hiç kuşkusuz O affedicidir, iyiliklerin karşılığını bol bol
verir.
Ey Mu..
=vahyettiğimiz
hammed,
sana vahiy
=sana
..
=Kitaptan
yolu ile indirdiğimiz
=O
=gerçektir
bu Kitap
=doğrulayan
daha önceki
kutsal kitap..
..
=kendinden öncekini
ları onaylayan gerçek
=şüphesiz
=Allah
kitaptır. Hiç
şüphesiz Al=kullarını
=haber alandır
lah, kullarını
iyi tanır ve
=görendir
her şeyi görür.
,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

35.
31

..

,,

..

35.
32

hiç kesintiye
uğramayacak bir kazanç umabilirler.

..

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْو َرثْنَاmiras verdik
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı
َ ص
طفَ ْينَا
ْ ا,, َ=الَّذِينseçtiklerimize
= ِم ْنarasından = ِعبَا ِدنَاkullarımız
=فَ ِم ْن ُه ْمonlardan kimi
َ =zulmedendir = ِلنَ ْف ِس ِهnefsine
ظا ِلم
= َو ِم ْن ُه ْمve kimi صد
ِ َ = ُم ْقتorta gidendir
= َو ِم ْن ُه ْمve kimi de
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Sonra bu
Kitab´ı seçtiğimiz kullarımıza miras bıraktık.
Bunların
kimi kendilerine yazık
eder, kiminin davranış
notu ortadır,
kimi de Allah´ın izni
ile iyiliklerde
öncüdür. İşte büyük lü-

İbn Kesir

deliller,
sahifeler
ve aydınlatıcı kitablarla
gelmişlerdi.
Sonra o
küfretmiş
olanları
yakaladım. Beni
inkar etmek nasılmış?

Görmez
misin ki;
Allah,
gökten su
indirmiştir. Onunla Biz,
türlü türlü
renkte
meyveler
çıkarmışızdır.
Dağlardan da
beyaz,
kırmızı,
siyah ve
türlü
renkte
yollar
yaptık.
İnsanlardan da,
yerde yürüyen
canlılardan ve
davarlardan da
böyle
renkleri
değişik
değişik
olanlar
vardır. Allah´tan
ancak
bilgin kulları korkar. Muhakkak ki
Allah;
Aziz´dir,
Gafur´dur.
Şüphesiz
ki Allah´ın
kitabını
okuyanlar, namaz kılanlar ve
kendilerine rızık
olarak
verdiklerimizden
gizli, açık
infak etmekte bulunanlar;
bitmez
tükenmez
bir ticaret
umabilirler.
Mükafatlarını Allah´ın tam
vermesi
ve onlara
lutfundan
artırması
içindir.
Muhakkak kiO;
Gafur´dur,
Şekur´dur.
Kendisinden öncekileri
tasdik
eden kitabdan
sana
vahyettiğimiz,
hakkın
kendisidir. Şüphesiz ki
Allah, kulları için
Habir´dir,
Basir´dir.
Sonra
Biz; kitabı, kullarımızdan
seçtiklerimize miras kıldık.
Onlardan
kimi nefsine zulmedicidir,
kimi de
muktesiddir.
Kimi ise
Allah´ın
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سا ِبق
َ =öne geçendir
ت
ِ = ِب ْال َخي َْراhayırlarda = ِبإ ِ ْذ ِنizniyle
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ٰذَ ِل َكişte budur = ُه َوO
ض ُل
ْ َ= ْالفlütuf ير
ُ ِ= ْال َكبbüyük

tuf budur.

iyilikte başı
çekenlerden
olur. Bu (ise)
en büyük fazilettir.

izni ile
hayırlara
koşandır.
İşte bu;
büyük lutfun kendisidir.

ُ= َجنَّاتcennetleri عدْن
َ =Adn
=يَ ْد ُخلُو َن َهاoraya girerler
َ=يُ َحلَّ ْونtakınırlar =فِي َهاorada
سا ِو َر
َ َ أ..= ِم ْنbilezikler
ذَهَب..= ِم ْنaltından
= َولُؤْ لُؤً اve inci(ler)
س ُه ْم
ُ = َو ِل َباve giysileri de = ِفي َهاorada
= َح ِريرipektir

Bunların
mükafatı
“Adn” cennetleridir.
Oraya girerler. Orada
altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.

(İşte) bunlar
sonsuz mutluluk bahçelerine girerler, orada altın bilezikler
ve inciler takınırlar ve
ipekten elbiseler giyerler;

Adn cennetleri.
Oraya girerler.
Orada altun bilezikler ve
incilerle
süslenirler ve
orada elbiseleri
de ipektendir.

= َوقَالُواdediler ki ُ = ْال َح ْمدhamdolsun
ِ= ِ َّّٰللAllah’a َب
َ أ َ ْذه,,=الَّذِيgideren
عنَّا
َ =bizden َ= ْال َحزَ نtasayı
= ِإ َّنdoğrusu = َربَّنَاRabbimiz
=لَغَفُورçok bağışlayandır
ش ُكور
َ =çok karşılık verendir

Onlar şöyle
derler; «içimizdeki
üzüntüyü
gideren Allah´a hamd
olsun. Hiç
kuşkusuz
Rabb´imiz
affedicidir
ve iyiliklerin
karşılığını
bol bol verir.»

ve şöyle derler: Bütün
övgüler bize
acı ve üzüntü
tattırmayan
Allah'a mahsustur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayıcıdır,
şükrün karşılığını anında
verendir;

=الَّذِيO (Rab) ki =أ َ َحلَّنَاbizi kondurdu
ار
َ َ=دyurda = ْال ُمقَا َم ِةdurulacak
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنlütfuyla
سنَا
ُّ  َي َم..= َلbize dokunmaz = ِفي َهاorada
صب
َ َ=نbir yorgunluk
سنَا
ُّ يَ َم..= َو َلve bize dokunmaz
=فِي َهاorada =لُغُوبbir usanç

«O bizi lütfu
ile içinde
sürekli oturacağımız
bir yurda
yerleştirdi.
Burada bize
ne yorgunluk değecek
ve ne de
bıkkınlık ilişecektir.»

O, lütfuyla bu
konak yerine
bizi yerleştirdi: orada bize ne bir çatışma ve
gerginlik bulaşır, ne de
yorgunluk ya
da bıkkınlık!

 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينinkâr edenlere
=لَ ُه ْمonlara vardır َار
ُ =نateşi
= َج َهنَّ َمcehennem
ض ٰى
َ يُ ْق,,= َلhükmedilmez ki
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =فَيَ ُموتُواölsünler
ف
ُ َّيُ َخف,,= َو َلve hafifletilmez
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
عذَابِ َها
َ ,,= ِم ْنonun azabı
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيcezalandırırız = ُك َّلher
= َكفُورnankörü

Kâfiri ise
cehennem
ateşi beklemektedir.
Ne ölümlerine karar
verilir de
ölürler ve
ne de azapları hafifletilir. İşte biz
azılı kâfirleri
böyle cezalandırırız.

Hakkı inkara
şartlanmış
olanlara gelince; onları
bir cehennem ateşi
beklemektedir; (orada)
ne hayatlarına son verilip
öldürülürler,
ne de içine
atıldıkları o
(ateşin) azabı hafifletilir.
İşte biz şükürden uzak
duranları
böyle cezalandırırız.

= َو ُه ْمve onlar
َ ص
َط ِر ُخون
ْ َ=يferyadederler
= ِفي َهاorada = َربَّنَاRabbimiz
=أ َ ْخ ِر ْجنَاbizi çıkar =نَ ْع َم ْلyapalım
َ =başkasını
صا ِل ًحا
َ =iyi غي َْر
نَ ْع َم ُل.. ُكنَّا..=الَّذِيyaptığımızdan
نُعَ ِم ْر ُك ْم..=أ َ َولَ ْمsizi yaşatmadık mı?
يَتَذَ َّك ُر..= َماöğüt alacağı kadar
=فِي ِهorada = َم ْنkimsenin
=تَذَ َّك َرöğüt alacak
= َو َجا َء ُك ُمve size geldi ِير
ُ =النَّذuyarıcı
=فَذُوقُواöyle ise (azabı) tadın
َّ = ِلzalimlerin
=فَ َماartık yoktur َلظا ِل ِمين
َصير
ِ ن..= ِم ْنyardımcısı

Onlar orada
«Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar
da daha
önce yaptıklarımızdan
farklı, iyi işler yapalım»
diye feryad
ederler. Düşünmek isteyenlerin
düşünmelerine yetecek
kadar uzun
bir süre sizi
yaşatmadık
mı? Ayrıca
size uyarıcı
da gelmişti,
Şimdi azabı
tadınız bakalım. Zalimlere yardım eden
bulunmaz.

=إِ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
َ =gaybını
عا ِل ُم
ِ غ ْي
َ =bilendir ب
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ُ=إِنَّهşüphesiz O
ع ِليم
ِ =بِذَاözünü
َ =bilir ت
ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد

Hiç kuşkusuz Allah,
göklerin ve
yeryüzünün
"gaybı"nı bilir. O kalplerin özünü
bilir.

Onlar orada,
(cehennemde): Rabbimiz! Bizi bu
(azap)tan
kurtar! Bundan sonra artık (eskiden)
yaptıklarımızdan farklı
iyi şeyler yapacağız! diye
feryad ederler. (O zaman onlara
şöyle cevap
vereceğiz:)
Size (orada,)
düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği kadar
uzun bir
ömür vermedik mi? Ve
(üstelik) size
bir uyarıcı da
gelmişti. Öyleyse, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) şimdi
tadın bakalım! Zalimler
hiçbir yardımcı bulamayacaklardır!
Şüphesiz, Allah göklerin
ve yerin gizli
gerçekliğini
bilir (ve) doğrusu O, (insanların)
kalplerindekini de tam
bilendir.

Derler ki:
Hamdolsun bizden üzüntüyü gideren Allah´a.
Muhakkak ki
Rabbımız; elbette Gafur´dur,
Şekur´dur.
Ki O; lutfuyla bizi
kalınacak
diyara
yerleştirdi. Orada
bize ne
bir yorgunluk
dokunacaktır, ne
de bıkkınlık gelecektir.
Küfredenlere gelince; cehennem
ateşi onlar içindir.
Aleyhlerine hüküm
verilmez
ki ölsünler. Onlardan
cehennemin
azabı da
hafifletilmez. İşte
Biz; her
küfredeni
böyle cezalandırırız.
Onlar
orada
bağırışırlar; Rabbımız, bizi çıkar
da yapageldiklerimizden
farklı olarak salih
amel işleyelim.
Öğüt alacak kişinin öğüt
alacağı
kadar bir
süre sizi
yaşatmadık mı?
Ve size
uyarıcı da
gelmişti.
Öyleyse
azabı tadın. Zalimler için
hiç bir
yardımcı
yoktur.

= ُه َوO’dur  َج َع َل ُك ْم..=الَّذِيsizi yapan
ف
َ ِ=خ َََلئhalifeler (yöneticiler)
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
=فَ َم ْنartık kim = َكفَ َرnankörlük ederse
=فَ َعلَ ْي ِهkendi zararınadır
ُ= ُك ْف ُرهnankörlüğü ُيَ ِزيد..= َو َلartırmaz

Yeryüzünde
sizleri daha
önceki kuşakların yerine geçirip
egemen kılan O´dur.
Kâfirlerin
inkârcılıkları
kendi zararlarınadır.
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Sizleri yeryüzüne varis kılan O'dur. O
halde, (Allah'ın birliği
ve benzersizliği) gerçeği(ni) inkara
kalkışan kişi
(şunu bilsin
ki), onun bu

Muhakkak ki Allah; göklerin ve
yerin
gaybını
bilendir.
Şüphesiz
ki O; göğüslerde
olanı da
bilicidir.
O´dur; sizi, yeryüzünde halifeler
kılmış
olan. Kim,
küfrederse; küfrü
kendi
aleyhinedir. Kafir-
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َ= ْال َكا ِف ِرينkâfirlerin = ُك ْف ُر ُه ْمküfrü
َ= ِع ْندyanında = َر ِب ِه ْمRableri
=إِ َّلbaşka bir şey = َم ْقتًاgazabdan
ُيَ ِزيد..= َو َلve artırmaz
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin = ُك ْف ُر ُه ْمküfrü
= ِإ َّلbaşka bir şey ارا
ً س
َ = َخziyandan

inkarı kendi
aleyhinedir;
çünkü, onların bu gerçeği (inatla) inkar etmeleri,
yalnızca
Rablerinin
katındaki çirkinliklerini
arttırır ve bu
gerçeği inkar
etmeleri inkarcıların ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz.
De ki: Allah'a
ortak koştuğunuz varlıkları ve güçleri
(ve) Allah'tan
başka yalvarıp yakardıklarınızı (gerçekten) hiç
düşündünüz
mü? Bana
onların yeryüzünde ne
yarattıklarını
gösterin;
yoksa onların
gökler(in yönetimin)de
bir katkıları
mı var (sanıyorsunuz)?
Onlara (görüşlerini destekleyici) bir
kanıt olarak
kullanabilecekleri bir
ilahi vahiy mi
gönderdik?
Hayır! Zalimlerin birbirleri
hakkında
besledikleri
(ümitler), hayalden öteye
geçmez.

lerin küfrü
Rabbları
katında
ancak
gazabı
artırır.
Kafirlerin
küfrü onlara hüsrandan
başka bir
şeyi artırmaz.

إِ َّن
َّ
َاّٰلل
ُي ُْم ِسك
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال
ض
َ َو ْاْل َ ْر
َ أ َ ْن ت َ ُز
ول
َولَئِ ْن
زَ الَتَا
س َك ُه َما
َ ِإ ْن أ َ ْم
ِم ْن أ َ َحد
ِم ْن بَ ْع ِد ِه
ُِإنَّه
َكانَ َح ِلي ًما
َ
ورا
ً ُ غف

Gerçek şu ki,
semavi varlıkları ve yeri
(yörüngelerinden) sapmamaları için
tutan (yalnızca) Allah'tır.
Bir kere sapınca da,
O'nun müdahale etmemesi halinde
başka hiçbir
güç onları tutamaz. (Fakat) Allah halimdir, çok
bağışlayıcıdır!

Muhakkak ki zail
olmasınlar diye
gökleri ve
yeri tutan
Allah´tır.
Eğer zail
olurlarsa,
andolsun
ki; bundan sonra
onları
kimse tutamaz.
Şüphesiz
ki O; Halim, Gafur
olandır.

س ُموا
َ َوأ َ ْق
ََج ْهد
أ َ ْي َمانِ ِه ْم
لَ ِئ ْن
َجا َء ُه ْم
نَذِير
لَ َي ُكونُ َّن
أ َ ْهدَ ٰى
ِم ْن ِإ ْحدَى
فَلَ َّما َجا َء ُه ْم
نَذِير
َما زَ ادَ ُه ْم
ِإ َّل

Onlar, (hakikate her fırsatta muhalefet edenler,) eğer
kendilerine
bir uyarıcı
gelirse, o'nun
rehberliğine,
(kendilerine
gönderilen
uyarıcıya tabi
olan eski)
toplumlardan
daha çok
bağlanacaklarına bütün
güçleriyle
yemin ederler: İşte şimdi
onlara bir
uyarıcı geldi,
ama (o'nun
çağrısı) onların sadece
muhalefetlerini artırdı,

Var güçleriyle Allah´a yemin ettiler
ki; kendilerine bir
uyarıcı
gelecek
olursa;
muhakkak ki,
ümmetlerin herhangi birinden
daha
doğru
yolda
olacaklardır.
Fakat
kendilerine bir
uyarıcı
gelince;
onların
sadece
nefretlerini artırdı.
Yeryüzünde
büyüklenerek ve
kötü düzen kurarak. Halbuki kötü
düzen
ancak ehline zarar
verir. Öncekilerin
sünnetlerini görmezler
mi? Sen,
Allah´ın
sünnetinde bir değişiklik
bulamazsın. Sen,
Allah´ın
sünnetinde bir
başka-
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Kâfirlik,
kâfirlere
Rabb´leri
katında sadece daha
çok nefret
kazandırır.
Kâfirlik,
kâfirlerin
sadece zararlarını arttırır.

=قُ ْلve ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمsiz gördünüz mü?
ُ =ortaklarınızı
ش َر َكا َء ُك ُم
َت َ ْدعُون,, َ=الَّذِينyalvardığınız
ُون
َّ =Allah’tan
ِ د,,= ِم ْنbaşka ِاّٰلل
=أ َ ُرونِيbana gösterin
= َماذَاhangi şeyi?
= َخلَقُواonlar yarattılar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنyerden
لَ ُه ْم,,=أ َ ْمyoksa onların var mı?
= ِش ْركortaklıkları
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde =أ َ ْمyoksa
=آت َ ْينَا ُه ْمbiz onlara verdik de
= ِكتَابًاbir Kitap =فَ ُه ْمonlar da
علَ ٰى
َ =üzerindeler = َب ِينَتbir delil
ُ= ِم ْنهondan =بَ ْلhayır
ُ يَ ِعد,,= ِإ ْنvadetmiyorlar
َّ =o zalimler
َالظا ِل ُمون
ضا
ً بَ ْع,,ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirlerine
= ِإ َّلbaşka bir şey
ُ =aldatmakdan
ورا
ً غ ُر
,,

Ey Muhammed,
müşriklere
de ki; «Baksanıza, Allah´a ortak
koşarak imdada çağırdığınız,
O´nun dışındaki
düzmece
ilahlarınız
var ya. Onların yeryüzünde neyin
yaratıcıları
olduklarını
bana göstersenize.
Yoksa onların göklerin
yaratılmasında payları, katkıları
mı var?
Yoksa onlara bir kitap
indirdik de
ondaki kanıtlara mı
dayanıyorlar?» Hayır,
o putperest
zalimler birbirlerini sadece asılsız
vaadlerle
aldatıyorlar.
Gökleri ve
=şüphesiz
=Allah
yer yuvarlağını denge=tutmaktadır
de tutarak
yörüngele=gökleri
rinden çık=ve yeri
malarını önleyen sade.. =yıkılmamaları için
ce Allah´dır.
Eğer onlar
=andolsun
=ikisi yıkılsa
yörüngelerinden çıka.. =onları ancak O tutar
cak olsalar
onları
..
=hiç kimse
O´ndan
başka hiç
..
=ondan sonra
kimse den=şüphesiz O
..
=halimdir geye getiremez. Hiç
=çok bağışlayandır
kuşkusuz
O, hoşgörülü ve bağışlayıcıdır.
Onlar, Allah
=yemin ettiler
=Allah’a
kendilerine
uyarıcı
=bütün gücüyle
gönderdiği
taktirde
=yeminlerinin
herhangi bir
=andolsun eğer
milletten
daha sıkı
=kendilerine gelirse
biçimde
doğru yola
=bir uyarıcı (peygamber)
bağlanacaklarına dair
=olacaklarına
kesin bir dille Allah
=daha çok doğru yolda
adına yemin
etmişlerdi.
,,
=her bir
=milletten
Fakat kendilerine uya,,
=fakat gelince
rıcı gelince
=uyarıcı
bu olay nefretlerini art,, =onların arttırmadı
tırmaktan
başka bir
=başka bir şey
=nefretten
işe yaramadı.
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ْاْل ُ َم ِم
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ورا
ً ُنُف

,,

ارا
ً َ=ا ْستِ ْكبbüyüklük taslama(larını)
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= َو َم ْك َرve tuzak(lar) kurma(larını artırdı)
ُ  َي ِح..= َو َلdolanmaz
سيِ ِئ
َّ =الkötü يق
= ْال َم ْك ُرtuzak ئ
َّ =الkötü
ُ ِسي
= ِإ َّلancak = ِبأ َ ْه ِل ِهsahibine
ُ  َي ْن..=فَ َه ْل-mı bekliyorlar?
َظ ُرون
=إِ َّلbaşkasını ت
َ َّسن
ُ =yasasından
َ= ْاْل َ َّولِينöncekilerin
َت َ ِجد..=فَلَ ْنbulamazsın
ت
ِ َّسن
َّ =Allah’ın
ُ = ِلyasasında ِاّٰلل
ً =ت َ ْبدbir değişme
ِيَل
َت َ ِجد..= َولَ ْنve bulamazsın
ت
ِ َّسن
َّ =Allah’ın
ُ = ِلyasasında ِاّٰلل
..
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Bu nefretlerinin sebebi
yeryüzünde
büyüklük
taslamaları
ve kötü niyetli komplolar kurmalarıdır. Oysa
kötü niyetli
komplolar,
sadece düzenleyicilerini tuzağa
düşürür.
Onlar daha
önceki yoldaşları hakkında işleyen yasalardan başka bir akıbet
mi bekliyorlar? Allah´ın
yasasının
değiştiğini
göremezsin.

Yeryüzünde
böbürlenmelerini artırdı,
(Allah'ın mesajlarına karşı) şeytanî itirazlar geliştirme (çaba)larını...
Halbuki, bütün şeytanî
tuzaklar (sonunda) sadece sahiplerini yutar;
yoksa onlar,
önceki (günahkar)ların
(sürüklendikleri) yoldan
başka bir şey
mi bekliyorlar? Sen Allah'ın tuttuğu
yol ve yöntemde hiçbir
değişiklik gö-

De ki: Allah´tan
başka
taptığınız
ortaklarınızı gördünüz
mü? Yeryüzünde
ne yaratmışlardır
gösterin
bana.
Yoksa
onların
ortaklığı
göklerde
midir?
Yoksa
onlara bir
kitab verdik de onlar bundan bir
delile mi
dayanıyorlar?
Hayır, o
zalimler;
birbirine
ancak aldatıcı
şeyler
vaad
ederler.
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ً =ت َ ْح ِوbir sapma
يَل

Allah´ın yasasında
herhangi bir
sapma göremezsin.

..
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remezsin;
evet sen, Allah'ın yolunda ve yönteminde bir
sapma göremezsin!
Onlar hiç
yeryüzünde
dolaşıp kendilerinden
daha güçlü
önceki (hakikat inkarcı)larının uğradıkları akibeti görmezler mi? Ve
(görmezler
mi) göklerde
ve yerdeki
hiçbir şey Allah'ın (iradesine) karşı
gelemez,
çünkü O, her
şeyi bilendir
ve gücünde
sınırsızdır.

laşma da
bulamazsın.

يروا
ُ يَ ِس,,=أ َ َولَ ْمhiç gez(ip dolaş)madılar
mı? ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyeryüzünde
ُ =فَيَ ْنgörsünler ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğunu ُعاقِبَة
َ =sonunun
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينkendilerinden öncekil
َ = َوonlar idiler
erin كانُوا
َّ شد
َ َ =أdaha güçlü = ِم ْن ُه ْمbunlardan
ً =قُ َّوةkuvvet bakımından
َ َكان,,= َو َماyoktur ُاّٰلل
َّ =Allah’ı
ُ= ِليُ ْع ِجزَ هengelleyecek
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنbir şey
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َلve yoktur ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
َ َكان,,ُ= ِإنَّهşüphesiz O ع ِلي ًما
َ =bilendir
ِيرا
ً =قَدgüçlüdür

Onlar yeryüzünü gezip daha
önceki yoldaşlarının
karşılaştıkları acı sonu
görmezler
mi? Oysa
onlar kendilerinden
daha güçlü
idiler. Göklerde ve
yeryüzünde
Allah ile başa çıkabilecek hiçbir
güç yoktur.
Hiç kuşkusuz O her
şeyi bilir ve
gücü her
şeye yeter.

= َولَ ْوeğer
ُاخذ
ِ =ي َُؤcezalandıracak olsaydı
َّ =Allah اس
ُاّٰلل
َ َّ=النinsanları
=بِ َماyüzünden سبُوا
َ = َكyaptıkları işler
ت َ َر َك..= َماbırakmazdı
َ ..علَ ٰى
ظ ْه ِرهَا
َ =(onun sırtında) yeryüzün
ْ = ِمhiçbir canlı
de دَابَّة..ن
= َو ٰلَ ِك ْنfakat =ي َُؤ ِخ ُر ُه ْمonları erteliyor
= ِإلَ ٰىkadar =أ َ َجلbir süreye
س ًّمى
َ = ُمbelirtilmiş =فَإِذَاzaman
= َجا َءgeldiği =أ َ َجلُ ُه ْمsüreleri
=فَإ ِ َّنkuşkusuz اّٰلل
َ َّ =Allah
بِ ِعبَا ِد ِه.. َ= َكانkullarını
يرا
ً ص
ِ َ=بgörmektedir

Eğer Allah,
insanların
davranışlarının cezasını hemen
verseydi
yeryüzünde
hiçbir canlı
yaratık bırakmazdı.
Fakat O,
onları belirli
bir sürenin
sonuna kadar erteliyor. Söz
konusu süreleri dolunca, kuşku
yok ki, Allah
kullarının
durumunu
görmektedir.

Eğer Allah,
insanları
(hayatta) işledikleri (kötülükler)den
dolayı (hemen) hesaba
çekseydi, yer
üzerinde tek
bir canlı varlık bırakmazdı. Ama Allah, onlara
(Kendisi tarafından) belirlenmiş bir
vadeye kadar mühlet
tanır, vadeleri dolunca da
(anlarlar ki)
Allah kulların(ın kalplerindekin)i
görmektedir.

=يسYasin

Yasin.

Sen ey insanoğlu!

Hikmetli
Kur´an´a
andolsun.

Düşün bu
Kur´an-ı
hikmetle dolu Hakim´e
Kuran'ı:
andolsun
ki;
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

35.
45

İbn Kesir

..

..

..

..

..

..

..

..

36.
1

,,

36.
2

..

36.
3

,,

آن
ِ = َو ْالقُ ْرKur’an’a andolsun
= ْال َح ِك ِيمhikmetli
..

Yeryüzünde
gezip dolaşmazlar
mı ki;
kendilerinden
öncekilerin akıbetlerinin
nasıl olduğunu
görsünler.
Hem onlar, kendilerinden
daha da
kuvvetliydiler.
Göklerde
de yerde
de Allah´ı
aciz bırakacak hiç
bir şey
yoktur.
Şüphesiz
ki O;
Alim, Kadir olandır.
Şayet Allah; insanları
kazandıklarıyla
muaheze
etmiş olsaydı;
onun üstünde hiç
bir canlı
bırakmazdı.
Fakat onları belli
bir süreye
kadar
te´hir
eder. Süreleri geldiği zaman muhakkak ki
Allah; kulları için
Basir
olandır.
Ya, Sin.

Sen elbette Gerçek şu ki, Sen, el= ِإنَّ َكkuşkusuz sen
gönderilmiş sen Allah'ın bette
elçilerinden gönderilْ
َسلِين
َ ال ُم ْر,, َ=لَ ِمنgönderilmiş elçilerdens peygamberlerdensin. birisin,
miş pey,,

,,

in

gamberlerdensin,
Dosdoğru dosdoğru bir Sırat-ı
bir yol üze- yol üzeresin, Müstakim
rinde.
üzere.

ع َل ٰى
َ =üzerinde ص َراط
ِ =bir yol
= ُم ْست َ ِقيمdosdoğru

36.
4

..

36.
5

,,

..

=ت َ ْن ِزي َلindirdiği (üzerindesin)
يز
ِ = ْالعَ ِزüstün olanın
الر ِح ِيم
َّ =çok esirgeyenin

Bu Kur´an
üstün ve
çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
O Kitap,
=uyarman için
=bir toplumu
sana, ataları uyarıl.. =uyarılmamış
mamış, bu
=babaları
=bu yüzden onlar yüzden
kendileri de
gaflet içinde
=gaflet içinde olan
kalmış bir
toplumu
uyarman
için indirilmiştir.
,,

,,

,,
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36.
7

ِلت ُ ْنذ َِر
َما أ ُ ْنذ َِر
آبَا ُؤ ُه ْم
َغَافِلُون
..

قَ ْو ًما

..

فَ ُه ْم

..

..

..

..

..

=لَقَ ْدandolsun = َح َّقhak oldu
= ْالقَ ْو ُلo söz
أ َ ْكث َ ِر ِه ْم,,علَ ٰى
َ =onların çoğuna
=فَ ُه ْمartık onlar
َيُؤْ ِمنُون,,= َلinanmazlar
,,

,,

,,

,,

,,
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= ِإنَّاelbette biz = َج َع ْلنَاgeçirdik
أ َ ْعنَاقِ ِه ْم..=فِيonların boyunlarına
=أ َ ْغ ََل ًلhalkalar ي
َ =فَ ِهo (halkalar)
ان
ِ َ ْاْل َ ْذق..= ِإلَىçenelere kadar dayanır
=فَ ُه ْمbu yüzden onların
َ= ُم ْق َم ُحونkafaları kalkıktır
..

..

..

..

..

..

..

..

..

Andolsun ki,
hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir, bunun
için artık
inanmazlar.

Kudret Sahibi ve Rahmet
Kaynağı'ndan indirilmiş olan(ın
sayesinde),

Bu; Aziz,
Rahim´in
indirmesidir.

ataları uyarılmamış ve
bu nedenle
kendileri
(doğru ile eğrinin ne olduğundan)
habersiz
kalmış bulunan insanları
uyarasın diye
(sana indirilmiş olanın)
(sayesinde).
Onların çoğuna karşı
(Allah'ın gazap) sözü
mutlaka gerçekleşecektir; çünkü onlar iman etmezler.

Babaları
uyarılmadığından
gaflet
içinde
kalmış bir
kavmi
uyarman
için.

Andolsun
ki; onların, çoğunun üzerine, söz
hak olmuştur.
Onlar, artık iman
etmezler.
Biz onların Onların bo- Doğrusu
boyunlarına yunlarına
Biz; onlahalkalar ge- çenelerine rın boçirdik. Çe- kadar uza- yunlarına,
nelere ka- yan demir
çeneleridar daya- halkalar ge- ne kadar
nan o hal- çirdik ki kafa- varan
kalar yülarını dik
demir
zünden ka- tutmak zo- halkaları
faları kalkık- runda kalsın- geçirdik.
tır.
lar;
Bunun
için artık
başları
yukarı
kalkıktır.
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= َو َج َع ْلنَاkıldık (çektik)
أ َ ْيدِي ِه ْم,, َبي ِْن,,= ِم ْنönlerinden
سدًّا
َ =bir sed
خ َْل ِف ِه ْم,,= َو ِم ْنve arkalarından
سدًّا
َ =bir sed
ش ْينَا ُه ْم
َ =فَأ َ ْغonları kapattık
=فَ ُه ْمartık onlar
َْص ُرون
ِ يُب,,= َلgörmezler
,,

,,

,,

,,

Önlerine ve
arkalarına
set çektik.
Gözlerini
perdelediğimizden
artık göremezler.

önlerine ve
arkalarına
setler çektik
ve göremesinler diye
üzerlerine
perdeler geçirdik:

Önlerinden bir
sed ve
arkalarından da bir
sed çekmişizdir.
Gözlerini
perdelemişizdir.
Bu yüzden artık
göremezler.

Onları uyarsan da
uyarmasan
da onlar için
birdir,
inanmazlar.

artık onları
uyarsan da
uyarmasan
da onlarca
birdir, inanmazlar.

Onları ister korkut,
ister korkutma;
onlar için
birdir,
iman etmezler.
Sen, ancak zikre
ittiba
eden ve
görmeden RahRahman´dan
korkanı
uyarırsın.
Artık ona
mağfiret
ve yüce
mükafatı
müjdele.

,,

,,

,,
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س َواء
َ =onlar için
َ = َوbirdir علَ ْي ِه ْم
=أَأ َ ْنذَ ْرت َ ُه ْمuyarsan da
ت ُ ْنذ ِْر ُه ْم..لَ ْم..=أ َ ْمuyarmasan da
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmazlar
..

..

..

..
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ancak
=إِنَّ َماancak =ت ُ ْنذ ُِرsen uyarabilirsin Sen
zikre
= َم ِنkimseyi =اتَّبَ َعuyan الذ ْك َر
ِ =Zikre (Kur´an´a)
uyan ve
görmeden
َ
ي
ش
خ
و
=ve
korkan
ِ
َ
َ
Rah=Rahman’dan
man´dan
َالر ْح ٰ َمن
َّ
korkan kimب
ِ =بِ ْالغَ ْيgörmeden
seyi uyarabilirsin. İşte
ُ=فَبَ ِش ْرهişte öylesini müjdele
öylesini bir
mağfiret ve
= ِب َم ْغ ِف َرةbir mağfiret
güzel bir
َ
َ
= َوأ ْجرve bir mükâfatla =ك ِريمgüzel mükâfatla
müjdele.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Biziz, biz ki,
ölüleri diriltiriz ve öne
sürdükleri
işleri ve bıraktıkları
eserleri yazarız. Biz;
her şeyi,
apaçık bir
Kitab´a
yazmışızdır.

ْ= َواض ِْربanlat =لَ ُه ْمonlara
= َمث َ ًَلmisal olarak اب
ْ َ =أhalkını
َ ص َح
= ْالقَ ْر َي ِةşu kent ْ= ِإذzaman
= َجا َءهَاgeldiği َسلُون
َ = ْال ُم ْرelçiler

İnsanlara,
elçilerin
geldiği şu
kent halkını
misal olarak
anlat.

س ْلنَا
َ أ َ ْر..= ِإ ْذbiz gönderdik
=إِلَ ْي ِه ُمonlara =اثْ َني ِْنiki (elçi)
=فَ َكذَّبُو ُه َماonları yalanladılar
=فَ َع َّز ْزنَاbiz de destekledik
=بِثَا ِلثüçüncüsüyle =فَقَالُواdediler ki
= ِإنَّاbiz = ِإلَ ْي ُك ْمsize
َسلُون
َ = ُم ْرgönderilen elçileriz

Biz onlara
iki elçi gönderdik, onları yalanladılar, biz de
elçileri
üçüncü biriyle destekledik. Onlar
«biz size
gönderilen
elçileriz»
dediler.

Biz onlara iki
(elçi) gönderdik, ikisini
de yalanladılar; bunun
üzerine (onları), üçüncü
biri ile destekledik; ve
bu (elçi)ler,
Bakın, biz
(Allah tarafından) size
gönderildik!
dediler.

Kentliler
=قَالُواdediler ki
dediler ki;
«siz de biَ
أ ْنت ُ ْم,,= َماsiz de değilsiniz
zim gibi insansınız.
= ِإ َّلbaşka bir şey = َبشَرinsandan
Rahman´da
= ِمثْلُنَاbizim gibi
bir şey indirmemiştir.
أ َ ْنزَ َل,,= َو َماve indirmemiştir
Siz sadece
yalan söyالر ْح ٰ َم ُن
َ ,,= ِم ْنbir şey lüyorsuَّ =Rahman ش ْيء
nuz.»
أ َ ْنت ُ ْم,,=إِ ْنsiz =إِ َّلsadece
َ=ت َ ْك ِذبُونyalan söylüyorsunuz

(Berikiler):
Siz de bizim
gibi ölümlü
insanlarsınız!
diye cevap
verdiler, Ayrıca Rahman, herhangi bir
(vahiy) de
göndermiş
değil. Siz sadece yalan
söylüyorsunuz!

=قَالُواdediler ki = َربُّنَاRabbimiz
=يَ ْعلَ ُمbilir ki = ِإنَّاbiz = ِإلَ ْي ُك ْمsize
َسلُون
َ =لَ ُم ْرgönderilmiş elçileriz

Elçiler dediler ki;
«Rabb´imiz
bilir ki, biz
size gönderilmiş elçileriz.»

(Elçiler,)
Rabbimiz bilir ki dediler,
biz gerçekten
size gönderilmiş elçileriz;

üze= َو َماyoktur علَ ْينَا
َ =üzerimize düşen Bizim
rimize düُ = ْالبَ ََلduyurmaktan şen, yalnız= ِإ َّلbaşka bir şey غ
ca açıkça
duyurmakُ = ْال ُم ِبaçıkça
ين
tır.

Fakat (bize
emanet edilen) mesajı
size açıkça
tebliğ etmekten başka bir
şey ile yükümlü değiliz.
(Ötekiler,)
Doğrusu,
dediler, bize
uğursuzluk
getirdiniz!
Eğer bundan
vazgeçmezseniz sizi
mutlaka taşlayacak ve
başınıza bir
bela saracağız!
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Sen ancak
(ilahi) uyarıyı
can kulağıyla
dinleyen ve
insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman'dan korkan kişiyi
uyarabilirsin,
işte böylelerine (Allah'ın)
mağfiretini ve
en güzel
ödülü müjdele!
Gerçek şu ki
Biz, ölüyü
yeniden hayata döndüreceğiz ve
onların gelecek için yaptıkları her türlü (eylemi) ve
geride bıraktıkları bütün
(iyi ve kötü)
izleri kayda
geçireceğiz.
Zira biz, her
şeyin apaçık
kaydını tutarız.
Onlara, elçilerimizi gönderdiğimiz o
şehir halkı(nın hikayesin)i örnek
olarak anlat.

= ِإنَّان َْحنُن َْح ُنBiziz biz ki
=نُ ْح ِييdiriltiriz = ْال َم ْوت َ ٰىölüleri
ب
ُ ُ = َو َن ْكتve yazarız = َماşeyleri (işleri)
=قَدَّ ُمواöne sürdükleri
ار ُه ْم
َ َ = َوآثve eserlerini
ش ْيء
َ ..= َو ُك َّلher şeyi
ُص ْينَاه
َ =أ َ ْحayrıntılı kaydettik
 ِإ َمام..=فِيbir sicile = ُم ِبينapaçık
..

,,

=قَالُواdediler ki =إِنَّاdoğrusu biz
َ َ =تuğursuzluğa uğradık
طي َّْرنَا
= ِب ُك ْمsizin yüzünüzden =لَئِ ْنeğer
ت َ ْنت َ ُهوا..=لَ ْمvazgeçmezseniz
=لَن َْر ُج َمنَّ ُك ْمsizi mutlaka taşlarız
سنَّ ُك ْم
َّ = َولَيَ َمve size dokunur
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Kentliler
dediler ki;
«doğrusu
biz sizin yüzünüzden
uğursuzluğa
uğradık.
Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız
ve bizden

Şüphesiz
ki ölüleri,
Biz diriltiriz Biz. İşlediklerini
ve geride
bıraktıklarını Biz
yazarız.
Biz, her
şeyi apaçık bir kitabda
saymışızdır.

Onlara
misal olarak şu
kasaba
halkını
anlat:
Hani oraya elçiler
gelmişlerdi.
Hani onlara iki elçi göndermiştik
de bunları
yalanlamışlardı.
Bunun
üzerine
Biz de
üçüncüsüyle
desteklemiştik
de: Biz,
size gönderilmiş
elçileriz,
demişlerdi.
Onlar da;
siz, ancak
bizim gibi
birer insansınız.
Rahman,
size hiç
bir şey
indirmemiştir.
Siz, sadece yalan söylüyorsunuz,
demişlerdi.
Dediler ki:
Rabbımız
bilir ki biz,
muhakkak size
gönderilmiş elçileriz.
Bize düşen, sadece
apaçık
tebliğdir.

Doğrusu,
sizin yüzünüzden
uğursuzluğa uğradık.
Vazgeçmezseniz
andolsun
ki sizi taşlayacağız. Ve
bizden si-
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acı bir
= ِمنَّاbizden عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı size
azab doku..

nur.»
36.
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Elçiler dedi- (Elçiler) şöy=قَالُواdediler ki
ler ki;
le cevap ver«uğursuzluk diler: Kaderiَ =uğursuzluğunuz
ُطائِ ُرك ْم
kendiniz- niz, iyi de ködendir. Bu tü de olsa,
= َم َع ُك ْمsizin kendinizdedir
uğursuzluk sizinle birlikte
ذ ُ ِك ْرت ُ ْم,,=أَئِ ْنsize öğüt verildiği için mi? size öğüt (olacak)tır!
verildiği için (Hakikati)
=بَ ْلhayır =أ َ ْنت ُ ْمsiz =قَ ْومbir kavimsiniz mi oldu? can kulağıyla
Hayır, siz dinlemeniz
َ= ُمس ِْرفُونaşırı giden
aşırı giden isteniyorsa
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َو َجا َءve geldi
صى
َ أ َ ْق..= ِم ْنen uzak yerinden
= ْال َمدِينَ ِةkentin = َر ُجلbir adam
=يَ ْسعَ ٰىkoşarak =قَا َلdedi =يَاey
=قَ ْو ِمkavmim =ات َّ ِبعُواuyun
َسلِين
َ = ْال ُم ْرelçilere
..

..

..

..

..
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bir kavimsi- (bu sizce köniz.»
tü bir şey
mi?) Hayır,
fakat siz
kendinize
yazık etmiş
bir toplumsunuz!
Kentin en Kentin en
uzak yerin- uzak ucunden bir
dan bir adam
adam koşa- koşarak geldi
rak geldi: (ve) Ey kav«Ey kavmim! dedi,
mim, elçile- Bu elçilere
re uyun»
uyun!
dedi.

=ات َّ ِبعُواuyun = َم ْنkimselere
 َيسْأَلُ ُك ْم,,= َلsizden istemeyen
=أ َ ْج ًراbir ücret = َو ُه ْمonlar
َ= ُم ْهتَد ُونdoğru yoldadırlar

Sizden bir
ücret istemeyenlere
uyun, onlar
doğru yoldadırlar.

Sizden hiçbir
karşılık beklemeyen ve
kendileri
doğru yolda
olan bu kimselere uyun!

ي
َ  ِل..= َو َماben niçin?
ُ أ َ ْعبُد..= َلkulluk etmeyeyim
َ َف..=الَّذِيbeni yaratana
ط َرنِي
= َو ِإلَ ْي ِهsiz de O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Ben niçin
beni yaratana kulluk
etmeyeyim?
Sizde O´na
döndürüleceksiniz.

(Bana gelince,) neden
beni yaratmış olan ve
hepinizin dönüp varacağı
Allah'a kulluk
etmeyeyim?

,,

,,

,,
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Onu bırakıp (Neden)
ُ=أَأَت َّ ِخذedinir miyim?
da tanrılar O'ndan başmi- ka ilahlar
ً
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka =آ ِل َهةtanrılar edinir
yim? Eğer edineyim? (O
rahman
zaman)
= ِإ ْنeğer =ي ُِرد ِْنbana dilese
olan Allah Rahman baالر ْح ٰ َم ُن
bana bir za- na bir zarar
َّ =Rahman
rar vermek vermek isterضر
ُ ِ=بbir zarar vermek
isterse, o se ne onların
tanrıların
şefaati zerre
ت ُ ْغ ِن,,= َلsağlamaz عنِي
َ =bana
şefaati bana kadar fayda
hiçbir fayda getirir, ne de
عت ُ ُه ْم
َ =onların şefaati
َ شفَا
sağlamaz (bizzat kendive onlar
leri) beni koًش ْيئا
َ =hiçbir yarar
beni kurta- ruyabilirler:
ون
ِ ُيُ ْن ِقذ,,= َو َلve onlar beni kurtaramazlar ramazlar.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

O takdirde
= ِإنِيşüphesiz ben = ِإذًاo takdirde
apaçık bir
sapıklık
=لَ ِفيiçinde olurum ض ََلل
=bir
sapıklık
َ
içinde olurum.
= ُم ِبينapaçık
..

..

..

..
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..

= ِإنِيben ُ=آ َم ْنتinandım
= ِب َر ِب ُك ْمsizin Rabbinize
ون
ِ ُ=فَا ْس َمعbeni dinleyin
=قِي َلdenilince =ا ْد ُخ ِلgir
َ= ْال َجنَّةcennete =قَا َلdedi
ْت
َ لَي..=يَاkeşke =قَ ْو ِميkavmim
َ=يَ ْعلَ ُمونbilseydi

(Ey kavmim,)
ben sizin
Rabbinize
iman ediyorum, öyleyse
bana kulak
verin!
O´na «cen- (Ve) ona:
nete gir»
Cennete
denilince
gir(eceksin)!
«Keşke
denildiğinde
kavmim bil- Keşke dedi,
seydi.»
kavmim bilseydi,

َ ,,=بِ َماbağışladığını = ِليbeni
غ َف َر
= َر ِبيRabbimin
= َو َج َعلَ ِنيve beni kıldığını
َ ْال ُم ْك َر ِمين,, َ= ِمنağırlananlardan

Rabb´imin
beni bağışladığını ve
beni ikram
edilenlerden
kıldığını dedi.

,,

,,

,,
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36.
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..

,,

,,
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işte o zaman
ben apaçık
bir sapıklığa
düşmüş olurum!

,,

أ َ ْنزَ ْلنَا..= َو َماbiz indirmedik
علَ ٰى
َ =üzerine =قَ ْو ِم ِهkavminin
 َب ْع ِد ِه..= ِم ْنondan sonra
 ُج ْند..= ِم ْنbir ordu
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
 ُكنَّا..= َو َماve değildik َ= ُم ْن ِزلِينindirici
..

..

..

..

Şüphesiz
ben
Rabb´inize
inandım,
beni dinleyin.

Rabbimin
beni(m geçmişteki günahlarımı)
bağışladığını
ve beni saygın kişiler
arasına dahil
ettiğini!
Ondan son- Ve ondan
ra, kavminin sonra biz
üzerine
kavminin
gökten bir üzerine gökordu indir- ten bir ordu
medik, za- indirmedik,
ten indire- indirme gecek te de- reği de duyğildik.
madık:

..

36.
29

ْ  َكان,,= ِإ ْنoldu = ِإ َّلsadece
َت
ًص ْي َحة
َ =korkunç gürültü
ً احدَة
ِ = َوbir tek =فَإِذَاhemen
= ُه ْمonlar ََامد ُون
ِ =خsönüverdiler
,,

,,

,,

36.
30

ً  َحس َْرة..=يَاyazık
 ْال ِعبَا ِد..علَى
َ =şu kullara
 َيأْتِي ِه ْم..= َماonlara gelmeyegörsün
..

..

..

Sadece
korkunç bir
ses oldu,
hemen sönüp gittiler.

hiçbir şey
(gerekmiyordu), bir (ceza) çığlığından başka!
Ve sonunda
sessiz ve hareketsiz bir
kül yığınına
dönüverdiler.
Yazık şu
Ah! Yazık şu
kullara!
insanlar(ın
Kendilerine çoğun)a!
hangi elçi Kendilerine
gelse, onu hangi elçi
alaya alıyor- geldiyse onu
lardı.
alaya aldılar!

İbn Kesir

ze, elim
bir azab
dokunacaktır,
dediler.
Dediler ki:
Uğursuzluğunuz
sizinledir.
Size öğüt
verildi diye mi?
Hayır, siz;
çok aşırı
giden bir
kavimsiniz.

Şehrin
ötebaşından bir
adam koşarak
geldi ve
şöyle dedi: Ey
kavmim;
gönderilmiş bulunan elçilere uyun.
Sizden
hiç bir ücret istemeyenlere uyun.
Onlar, hidayete
erdirilmişlerdir.
Ben, beni
yaratmış
olana neden kulluk etmeyeyim?
Siz de
O´na
döndürüleceksiniz.
Ben,
O´ndan
başka
tanrılar
mı edinirim? Eğer
Rahman
bana bir
zarar
vermek
isterse;
onların
şefaatı
bana hiç
bir fayda
sağlamaz
ve beni
kurtarmaz
da.
O takdirde ben de
gerçekten
apaçık bir
sapıklık
içerisinde
olurum.
Şüphesiz
ki ben,
Rabbınıza inandım. Artık
beni dinleyin.
Cennete
gir, denilince, dedi ki:
Keşki
kavmim
bilir olsaydı;
Rabbımın
beni bağışladığını ve beni
ikram edilenlerden
kıldığını.
Ondan
sonra
kavminin
üzerine
gökten bir
ordu indirmedik,
zaten indirecek
de değildik.
Sadece,
bir tek
çığlık oldu. Ve
onlar hemen sönüp gittiler.
Yazıklar
olsun o
kullara ki;
kendilerine bir
peygamber gel-
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سول
ُ  َر..= ِم ْنbir elçi
 َكانُوا..= ِإ َّلmutlaka = ِب ِهonunla
َ=يَ ْست َ ْه ِزئُونalay ederlerdi

meyedursun onu
hemen
alaya alırlardı.

..

..
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 َي َر ْوا,,=أَلَ ْمgörmediler mi? = َك ْمnice
=أ َ ْهلَ ْكنَاyok ettik
=قَ ْبلَ ُه ْمkendilerinden önce
ون
ِ  ْالقُ ُر,, َ= ِمنnesilleri =أَنَّ ُه ْمonlar
=إِلَ ْي ِه ْمkendilerine
َيَ ْر ِجعُون,,= َلbir daha dönmezler

Görmediler
mi kendilerinden önce
nice nesilleri yok ettik.
Onlar bir
daha kendilerine dönüp gelmezler.

Kendilerinden önce kaç
nesli yok ettiğimizi; (ve)
bu (yok olup
gide)nlerin
bir daha onlara dönüp
gelemeyeceklerini
görmüyorlar
mı?

= َوإِ ْنancak = ُكلhepsi =لَ َّماzaman
= َج ِميعtoplandığı =لَدَ ْينَاhuzurumuza
َض ُرون
َ = ُم ْحgetirileceklerdir

Hepsi toplandığı zaman huzurumuza getirileceklerdir.

Ve (sonunda) hep birlikte huzurumuzda toplanacaklarını?

= َوآيَةbir ayettir =لَ ُه ُمonlar için
ض
ُ = ْاْل َ ْرtoprak ُ= ْال َم ْيتَةölü
=أ َ ْح َي ْينَاهَاbiz onu dirilttik
= َوأ َ ْخ َر ْجنَاve çıkardık = ِم ْن َهاondan
= َحبًّاdane ُ=فَ ِم ْنهondan
َ= َيأ ْ ُكلُونyiyorlar

Ölü toprak
onlar için bir
delildir. Biz
onu dirilttik,
ondan taneler çıkarırız
da ondan
yerler.

Onlar, ölü
toprağa can
vermemizde
ve beslenmeleri için
topraktan
ürünler çıkarmamızda
(yaratma ve
diriltme gücümüzün)
işaretini görürler;
orada (nasıl)
hurmalıklar
ve üzüm
bağları (yetiştirmiş) ve
içlerinden
(nasıl) pınarlar fışkırtmıştık,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Orada hur= َو َج َع ْلنَاyarattık =فِي َهاorada
ma ve üzüm
= َجنَّاتbahçeleri ن َِخيل..= ِم ْنhurma bahçeleri
yarattık;
َ
َ
= َوأ ْعنَابve üzüm = َوف َّج ْرنَاve akıttık orada çeşmeler akıtْ
=فِي َهاorada ُون
ي
ع
ال
..
م
=çeşmeler
tık.
َن
ِ
ُ
ِ
..

..
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..

= ِليَأ ْ ُكلُواyemeleri için
ث َ َم ِر ِه,,= ِم ْنonun ürününden
ُع ِملَتْه
َ ,,= َو َماve emeğinden
=أ َ ْيدِي ِه ْمellerinin
َيَ ْش ُك ُرون,,=أَفَ ََلhala şükretmiyorlar mı?
,,

,,

,,

,,

,,
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Ki, onun
ürününden
ve ellerinin
emeğinden
yesinler.
Hala şükretmiyorlar
mı?

,,

ne yüَس ْب َحان
ُ =ne yücedir =الَّذِيO (Allah) ki Allah
cedir ki, topbitirَ= َخلَقyaratmıştır = ْاْل َ ْز َوا َجçiftleri rağın
diklerinden,
= ُكلَّ َهاbütün ُت ُ ْنبِت..= ِم َّماbitirdiklerinden kendilerinden ve daض
ha bilmedikُ = ْاْل َ ْرtoprağın
leri nice
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..= َو ِم ْنve kendilerinden
şeylerden
olan bütün
= َو ِم َّماve nice şeylerden
çiftleri yaratmıştır.
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmedikleri
..

..

..
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ki onları
meydana getiren kendileri
olmadığı
halde meyvelerini yiyebilsinler. Buna rağmen
hala şükretmeyecekler
mi?
Toprağın
verdiği her
türlü ürünü,
insanların
bizzat kendilerini ve hakkında (henüz) bilgi sahibi olmadıkları şeyleri
çift çift yaratan Allah ne
yücedir!

Görmüyorlar mı
ki; kendilerinden
önce nice
nesilleri
helak ettik. Ve
onlar, bir
daha
kendilerine dönemezler.
Hepsi de
muhakkak toptan huzurumuza
getirileceklerdir.
Ölü toprak, onlar
için bir
ayettir.
Biz, onu
dirilttik ve
ondan taneler çıkardık,
ondan
yemektedirler.
Ve orada
hurmadan,
üzümlerden bahçeler var
ettik.
Orada pınarlar fışkırttık.
Ki, ürününden
ve ellerinin emeğinden
yesinler.
Hala şükretmezler
mi?

Yerin bitirdiklerinden,
kendi nefislerinden ve
daha bilmedikleri
şeylerden, bütün çiftleri
yaratanı
tenzih
ederiz.
Gecede on- Ve (bütün
Gece de
=ve bir ayettir
=onlar için
lar için bir evren üze- onlar için
delildir.
rindeki haki- bir ayettir.
=gece
=soyup alırız
Gündüzü miyetimizin Gündüzü
ondan so- bir parçası ondan sı=ondan
=gündüzü
yup alırız, olan) gecede yırırız da
=birden
=onlar
birden onlar de onlar için karanlıkta
karanlıkta bir işaret
kalıverir=karanlıkta kalıverirler
kalıverirler. vardır: Biz
ler.
ondan gün
(ışığı)nı çekip alırız; ve
birden karanlıkta kalıverirler.
Güneş´te Ve güneş(te Güneş de
=ve güneş
yörüngesin- de onlar için kendi yöde akıp git- bir işaret
rüngesin=akıp gider
mektedir. vardır): o,
de akıp
Bu, üstün kendine ait gider. Bu;
=karar bulacağı yere
ve bilen Al- bir yörünge- Aziz,
=kendinin
=bu
lah´ın ka- de akıp gi- Alim´in
nunudur.
der; bu, kud- takdiridir.
=takdiridir
=üstün olanın
ret sahibi ve
her şeyi bilen
=ve bilenin
(Allah)ın iradesinin bir
sonucudur;
Ay içinde bir ve ay(da da Ay için de
=ve aya
=tayin ettik
takım yö- bir işaret
konaklar
rüngeler
tavardır
ki)
Biz
ta´yin et=konaklar
=nihayet
yin ettik. Ni- onu, kuru ve mişizdir.
hayet o eğri eğik bir hur- Sonunda
=bir hale geldi
hurma dalı ma dalını
eski hurandırır hale ma dalına
=urcuna (hurma sapına) ben gibi hilal
olur da geri gelinceye
döner.
zer
=eski ,kuru
döner.
kadar çeşitli
safhalardan
geçirdik:
Ne güneş ne güneş
Güneşe;
.. =ne güneş
aya erişebi- aya erişebilir, aya
lir, ne de
ne de gece ulaşmak
=mümkün olur
=ona (aya)
gece gün- gündüzü yok düşmez.
düzün önü- edebilir, çün- Gece de;
.. =erişmesi
=aya
ne geçebilir. kü hepsi
gündüzü
..
=ne de gece
Hepsi belli uzayda (ya- geçecek
bir yörün- salarımız
değildir.
=önüne geçebilir
gede (felek- doğrultusun- Her birisi,
te) yüzmek- da) hareket bir yörün=gündüzün
=hepsi
tedirler.
ederler.
gede yüzerler.
..
=bir felekte (yörüngede)
..

..

..

36.
37

İbn Kesir

..

َوآ َية
اللَّ ْي ُل
ُِم ْنه
فَإِذَا
ْ ُم
َظ ِل ُمون
,,

,,

لَ ُه ُم

,,

نَ ْسلَ ُخ
ار
َ النَّ َه
ُه ْم

,,

,,

,,

َّ َوال
س
ُ ش ْم
ت َ ْج ِري
ِل ُم ْستَقَر
لَ َها
ٰذَ ِل َك
ِير
يز
ُ ت َ ْقد
ِ ْالعَ ِز
ْال َع ِل ِيم
..

..

..

..

..

..

..
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َو ْالقَ َم َر
َاز َل
ِ َمن
َ ع اد
َ
ون
ِ َك ْالعُ ْر ُج
ِيم
ِ ْالقَد
,,

,,
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ُقَد َّْرنَاه
َحت َّ ٰى

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

َّ َل ال
س
ُ ش ْم
يَ ْنبَ ِغي
لَ َها
أ َ ْن تُد ِْر َك
ْالقَ َم َر
َو َل اللَّ ْي ُل
سابِ ُق
َ
ار
َو ُكل
ِ النَّ َه
فِي فَلَك
َ= َي ْس َب ُحونyüzmektedirler
..

..

..

..

..

..

..

..
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..

= َوآ َيةbir ayet de = َل ُه ْمonlar için
 َح َم ْلنَا,,=أَنَّاtaşımamızdır
=ذ ُ ِريَّتَ ُه ْمonların çocuklarını
,,

,,

,,

,,

,,

Onlar için
bir delil de,
onların çocuklarını
dolu gemide
taşımamız.

Onlar için bir
işaret de,
soylarını/hemcinsler
ini dolu gemilerle (denizlerde) taşı-

Soylarını
dolu gemiyle taşımış olmamız da
onlar için
bir ayettir.
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 ْالفُ ْل ِك,,=فِيgemide ون
ِ = ْال َم ْش ُحdolu
36.
42

= َو َخلَ ْقنَاve yaratmamızdır
=لَ ُه ْمkendilerine  ِمثْ ِل ِه..= ِم ْنonun gibi
َيَ ْر َكبُون..= َماbinecekleri şeyler
..

..

..

..
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,,

,,

,,
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Ve kendilerine onun
gibi binecekleri nice
şeyler yaratmamızdır.

Dilersek,
ْ نَشَأ,,= َو ِإ ْنdilesek
onları suda
boğardık;
=نُ ْغ ِر ْق ُه ْمonları (suda) boğarız
ne yardımlarına koşan
َ
َ
ص ِري َخ
َ ,,=فَلimdad (eden) olmaz
bulunur ve
ne de ken=لَ ُه ْمonlara
dileri kurtuَيُ ْنقَذُون,, ُه ْم,,= َو َلve onlar kurtarılmazlar labilirdi.
,,
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mamızda

,,

,,

,,

ً= َر ْح َمةbir rahmet vardır Ancak bizden bir
ve
عا
ً = َو َمتَاve yaşatma vardır rahmet
belli bir süreye kadar
= ِحينbir süreye

= ِإ َّلancak
= ِمنَّاbizden
=إِلَ ٰىkadar
..

..

..

..

..

..

yaşatma
vardır.

Onlara;
= َو ِإذَاzaman =قِي َلdendiği
«geçmişinizden ve
=لَ ُه ُمonlara =اتَّقُواsakının
geleceğinizden sa= َماolanlardan
kının, belki
esirgenmeأ َ ْيدِي ُك ْم,, َ=بَيْنönünüzdeki
niz umulur»
= َو َماve olanlardan =خ َْلفَ ُك ْمarkanızdaki dendiği zaman yüz
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
çevirirler.
َ=ت ُ ْر َح ُمونesirgenirsiniz
,,

,,

,,
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تَأ ْ ِتي ِه ْم..= َو َماzaten onlara gelmez
= ِم ْنhiçbir =آيَةayet
ت
ِ آيَا..= ِم ْنayetlerinden
= َر ِب ِه ْمRablerinin
 َكانُوا..=إِ َّلolmadıkları ع ْن َها
َ =ondan
َضين
ِ = ُم ْع ِرyüz çevirmiş

Zaten
Rabb´inin
ayetlerinden
herhangi biri kendilerine geldiğinde onlardan
hep yüz çevire gelmişlerdir.

= َوإِذَاzaman =قِي َلdendiği
=لَ ُه ْمonlara =أ َ ْن ِفقُواinfak edin
 َرزَ قَ ُك ُم,,= ِم َّماsize verdiği rızıktan
َّ =Allah’ın =قَا َلderler
ُاّٰلل
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينnankörler
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlara
ْ ُ=أَنbiz mi yedirelim? = َم ْنkimseye
ط ِع ُم
يَشَا ُء,,=لَ ْوdilediği takdirde ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ْ َ =أyedireceği أ َ ْنت ُ ْم,,= ِإ ْنsiz
ُط َع َمه
= ِإ َّلdoğrusu =فِيiçindesiniz
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينapaçık

Onlara; «Allah´ın size
verdiği rızıktan sarf
edin» denilince inkâr
edenler
inananlara;
«Allah dileseydi, doyurabileceği
bir kimseyi
biz mi doyuralım? Siz
gerçekten
sapıtmış
kimselersiniz?»

َ= َويَقُولُونve diyorlar
= َمتَ ٰىne zaman? = ٰ َهذَاbu
ُ = ْال َو ْعدtehdid (ettiğiniz azab) =إِ ْنeğer
َصا ِدقِين
َ ..= ُك ْنت ُ ْمdoğru söylüyorsanız

Ve «eğer
doğru söylüyorsanız
bu tehdit ettiğiniz azab
ne zaman
gelecek»
diyorlar.

..

..

..

ve (yolculuklarında) binek olarak
kullanabilecekleri benzer araçlar
yaratmamız
da (bulunmakta)dır;
dilersek onları suda boğabiliriz,
kimse de
yardımlarına
gelemez, işte
(o zaman)
onlar için bir
kurtuluş yoktur,
meğer ki Biz
onlara katımızdan bir
rahmet ve
(biraz daha
fazla) hayat
bağışlayalım.
Onlara: Gözlerinizin
önünde olan
ve sizden
gizli tutulan
(her şeyin Allah'ın bilgisi
dahilinde olduğu gerçeğini unutmadan) dikkat
edin ki Allah'ın rahmetine nail olabilesiniz! denildiğinde
(çoğu duymazlıktan
gelir.)
ve onlara
Rablerinden
hiçbir mesaj
ulaşmamıştır
ki ondan yüz
çevirmiş olmasınlar.
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ُ يَ ْن,,= َماbeklemiyorlar
َظ ُرون
= ِإ َّلbaşka bir şey
ًص ْي َحة
َ =korkunç sesten
ً احدَة
ِ = َوbir tek
=تَأ ْ ُخذ ُ ُه ْمansızın onları yakalar
= َو ُه ْمonlar
َص ُمون
ِ = َي ِخçekişip dururlarken
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

Kendilerine,
Allah'ın size
verdiği rızıktan başkaları
için harcayın!
denildiğinde,
hakikati inkara şartlanmış
olanlar, inananlara,
Rabb(iniz) dileseydi
(Kendisinin)
besleyebileceği kimseleri biz mi besleyelim?
Doğrusu siz
açık bir yanılgı içindesiniz! derler;

ve şöyle devam ederler:
Bu (yeniden
dirilme) vaadi
ne zaman
gerçekleşecek? Eğer
doğru söylüyorsanız
(buna cevap
verin!)
Çekişip du- (Ve bilmezler
rurlarken
ki) (yeniden
kendilerini dirilmeye) itiyakalaya- raz edip ducak bir tek rurlarken,
çığlığı bek- (ceza olarak)
lerler.
kendilerini
sarsıp yok
edecek bir
tek patlama
sesi onlara
yeter!

Ve kendilerine bunun gibi
nice binecek
şeyler
yapmamız da.
Dilesek;
onları suda boğardık da
ne kurtaran bulunurdu, ne
de kurtulabilirlerdi.
Ama katımızdan
bir rahmet ve bir
süreye
kadar geçinme
başka.
Onlara
önünüzde
ve arkanızda bulunanlardan sakının. Belki
merhamet olunursunuz,
denildiğinde.

Kendilerine Rabblarının
ayetlerinden bir
ayet geldiğinde
sadece
yüz çevirenler olmuşlardır.
Onlara;
Allah´ın
size rızık
olarak
verdiklerinden infak edin,
denildiğinde; o
küfredenler iman
etmiş
olanlara
dediler ki:
Dilediği
takdirde
Allah´ın
doyuracağı kimseyi biz
mi doyuralım?
Doğrusu
siz, ancak
apaçık bir
sapıklık
içerisindesiniz.
Ve derler
ki: Şayet
siz sadıklardan
iseniz, bu
vaad ne
zamandır?

Onlar;
sadece
bir tek
çığlığı
beklerler
ki çekişip
dururlarken o,
ansızın
kendilerini yakalayıverir.

,,
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َيَ ْست َ ِطيعُون..=فَ ََلartık güçleri yetmez
ًص َية
ِ =ت َ ْوbir vasiyete = َو َلne de
أ َ ْه ِل ِه ْم..=إِلَ ٰىailelerine
َ=يَ ْر ِجعُونdönmeye

O zaman,
artık ne vasiyet edebilirler ne de
ailelerine
dönebilirler.

= َونُ ِف َخüflendi ور
ُّ ال,,=فِيsur’a
ِ ص
=فَإِذَاişte = ُه ْمonlar
ث
ِ  ْاْل َ ْجدَا,, َ= ِمنkabirlerden
 َربِ ِه ْم,,=إِلَ ٰىRablerine
َ=يَ ْن ِسلُونkoşuyorlar

Sur´a üflenince, kâbirlerinden
Rabb´lerine
koşarak çıkarlar.

..

..

..
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Ve (akibetleri
öyle ani olacaktır ki) ne
bir vasiyette
bulunabilirler,
ne de yakınlarına sığınabilirler.
Ve (sonra
yeniden diriliş) suru üflenecek; işte o
zaman tümü
kabirlerinden
çıkarak Rablerine doğru
koşacaklar!

Artık ne
vasiyet
edebilirler, ne de
ailelerine
dönebilirler.
Sur´a üflendi. Bir
de bakarsınız ki
onlar kabirlerinden koşarak Rabblarına
doğru
çıkmaktadırlar.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=قَالُواdediler  َو ْيلَنَا..=يَاvah bize
 َب َعثَنَا..= َم ْنbizi kim kaldırdı?
 َم ْرقَ ِدنَا..= ِم ْنyattığımız yerden
= ٰ َهذَاişte budur = َماşey
َعد
َّ =Rahman’ın
َ = َوvadettiği الر ْح ٰ َم ُن
َصدَق
َ = َوdemek doğru söylemiş
َسلُون
َ = ْال ُم ْرpeygamberler

Dediler;
«vah bize,
bizi yattığımız yerden
kim kaldırdı? İşte
Rahman´ın
vadettiği
şey budur.
Demek
peygamber
doğru söylemiş.»

Eyvah! diyecekler, Kim
bizi (ölüm)
uykumuzdan
uyandırdı?
(Bunun üzerine onlara
şöyle denecek:) İşte
Rahman'ın
vaad ettiği
budur! Demek ki O'nun
elçileri doğru
söylemişlerdi!

ْ  َكان,,=إِ ْنolur =إِ َّلsadece
َت
ًص ْي َحة
ِ = َوbir tek
َ =gürültü ً احدَة
=فَإِذَاhemen = ُه ْمonların
= َج ِميعhepsi =لَدَ ْينَاhuzurumuza
َض ُرون
َ = ُم ْحgetirilirler

Sadece bir
tek nara
olur, hemen
onların
hepsi huzurumuza getirilirler.

Yalnızca bir
tek patlama
olur ve derken tümü
önümüzde
sıralanırlar
(ve onlara
şöyle denir:)

=فَ ْاليَ ْو َمo gün
ْ ُ ت..= َلhaksızlık yapılmaz
ظلَ ُم
=نَ ْفسhiç kimseye ش ْيئًا
َ =hiçbir şekilde
َت ُ ْجزَ ْون..= َو َلve siz cezalandırılmazsını
ُ ..= َماolduklarınızın
z = ِإ َّلdışında ك ْنت ُ ْم
َ=ت َ ْع َملُونyapmış

O gün, hiç
kimseye bir
haksızlık
yapılmaz ve
siz ancak
yaptığınızın
cezasını
çekersiniz.

Bugün hiç
kimseye en
küçük bir
haksızlık yapılmayacak
ve (yeryüzünde) yaptıklarınız dışında hiçbir
şeyden sorumlu tutulmayacaksınız!

= ِإ َّنşüphesiz اب
ْ َ =أhalkı
َ ص َح
= ْال َجنَّ ِةcennet = ْال َي ْو َمo gün
ُ =bir iş
=فِيiçinde شغُل
َ=فَا ِك ُهونeğlenirler

Doğrusu
bugün,
cennetlikler
eğlence ile
meşguldürler.

Kuşkusuz
cenneti hak
edenler bugün yaptıkları her şeyden
hoşnut olacaklardır,

= ُه ْمkendileri = َوأ َ ْز َوا ُج ُه ْمve eşleri
 ِظ ََلل..=فِيgölgelerde
 ْاْل َ َرائِ ِك..علَى
َ =koltuklara
َ= ُمت َّ ِكئُونyaslanmışlardır

Kendileri ve
eşleri gölgelerde, koltuklara yaslanmışlar.

onlar ve eşleri sedirler
üzerinde
mutlu bir şekilde yatıp
uzanacaklar,

=لَ ُه ْمonlar için vardır = ِفي َهاorada
=فَا ِك َهةmeyvalar
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
َ َيدَّعُون,,= َماistedikleri her şey

Orada her
çeşit meyve
onlar içindir.
Bütün arzuları yerine
getirilir.

orada (yalnızca) sevinç
ve mutluluğu
tadacaklar ve
istedikleri her
şey onların
olacak,

س ََلم
َ =selam (vardır) =قَ ْو ًلsözle
 َرب..= ِم ْنRabden
= َر ِحيمçok esirgeyen

Merhametli
olan Rabb
katından
onlara
selâm vardır.
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ْاليَ ْو َم

ُ َ َو ْامت
ازوا
َأَيُّ َها ْال ُم ْج ِر ُمون

,,

,,

,,

أ َ ْع َه ْد..=أَلَ ْمben and vermedim mi?
=إِلَ ْي ُك ْمsize =يَاey =بَ ِنيoğulları
=آدَ َمAdem
ت َ ْعبُدُوا.. َل..=أ َ ْنtapmamanızı
َ ش ْي
َّ =الşeytana ُ= ِإنَّهşüphesiz o
َطان
=لَ ُك ْمsizin عد ُو
َ =düşmanınızdır
= ُم ِبينapaçık

Ey insanoğulları, size
and vermedim mi?
Şeytana
tapmayın o
sizin apaçık
düşmanınızdır.

ا ْعبُد ُو ِني,,= َوأ َ ِنbana tapın
= ٰ َهذَاbudur ص َراط
ِ =yol
= ُم ْست َ ِقيمdoğru

Bana tapın Ve (yalnız
doğru yol Bana ibadet
budur.
edin!) Dosdoğru yol
budur!

= َولَقَ ْدandolsun ض َّل
َ َ =أsaptırmıştı
= ِم ْن ُك ْمsizden = ِجبِ ًَّلkuşağı
يرا
ً = َك ِثbirçok
ت َ ُكونُوا..=أَفَلَ ْمolmaz mısınız?
َ=ت َ ْع ِقلُونdüşünenlerden

Andolsun ki,
o sizden nice nesilleri
saptırmıştır,
akletmez
misiniz?

(Şeytana gelince,) o bir
çoğunuzu
saptırmıştır;
neden aklınızı kullanmıyorsunuz?

= ٰ َه ِذ ِهişte = َج َهنَّ ُمcehennem
 ُك ْنت ُ ْم,,=الَّتِيsize َعد ُون
َ =تُوvadedilen

İşte bu, size
vaad edilen
cehennemdir.

İşte tekrar
tekrar uyarıldığınız cehennem:

صلَ ْوهَا
ْ =اoraya girin = ْاليَ ْو َمbugün
= ِب َماdolayı
َت َ ْكفُ ُرون..= ُك ْنت ُ ْمinkârınızdan

İnkârınızdan dolayı
bugün oraya girin.

hakkı ısrarla
inkar etmenizin sonucu
olarak bugün
oraya girin!

= ْاليَ ْو َمo gün =ن َْختِ ُمmühürleriz
أ َ ْف َوا ِه ِه ْم,,علَ ٰى
َ =ağızlarını
= َوت ُ َك ِل ُمنَاbize söyler =أ َ ْيدِي ِه ْمelleri
ُ= َوت َ ْش َهدve şahidlik eder

O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize
söyler ayakları yaptıklarına şahitlik
eder.

O gün ağızlarına mühür
vuracağız,
fakat elleri dile gelecek ve
ayakları (hayatta iken)
yapmış ol-
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Derler ki:
Yazıklar
olsun bize, yattığımız
yerden
kim kaldırdı bizi?
İşte bu,
Rahman´ın
vaadetmiş olduğudur. Ve
peygamberler
doğru
söylemişlerdi.
Sadece
bir tek
çığlık olmuştur.
Ve bir de
bakarsınız ki; onların hepsi birden
huzurumuza getirilmişlerdir.
Artık bugün, kimseye hiç
bir haksızlıkta
bulunulmaz. Ve
siz, yapar
olduklarınızdan
başkasıyla cezalandırılmazsınız.
Muhakkak ki
bugün
cennet
ashabı bir
meşguliyet içinde
mutlu ve
sevinçlidirler.
Onlar ve
eşleri
gölgeliklerde,
tahtlar
üzerinde
yaslanmışlardır.
Orada
meyveler
onlarındır. Ve
her istedikleri
kendilerinindir.
Rahim
Rabblarından bir
de; selam, sözü.

rahmet saçıcı Rabbin
sözüyle gelen katıksız
bir huzur ve
rahatlık içinde.
Ey suçlular, Ey suçlular, Ayrılın
=şöyle ayrılın
=bugün
bugün şöyle siz bugün
bugün, ey
ayrılın.
şöyle ayrılın! suçlular.
,,
=ey suçlular

..
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Siz ey Ademoğulları, size demedim
mi?: Şeytan'a tapmayın, o sizin
apaçık düşmanınızdır!

Ey Ademoğulları;
Ben, size;
şeytana
tapmayın,
o muhakkak ki sizin apaçık bir
düşmanınızdır, diye ahdetmedim
mi?
Ve; Bana
kulluk
edersiniz,
işte bu,
dosdoğru
yoldur,
diye.
Andolsun
ki; o, sizden birçok nesilleri saptırmıştı.
Hala akletmez
misiniz?
İşte bu,
size vaadolunan
cehennemdir.
Küfretmekte olduğunuzdan dolayı bugün
girin oraya.
Bugün,
onların
ağızlarını
mühürleriz. Bizimle elleri
konuşur
ve yap-

Kelime Meali
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=أ َ ْر ُجلُ ُه ْمayakları
َ َي ْك ِسبُون,, َكانُوا,,= ِب َماyaptıklarına
36.
66

Dilersek,
= َولَ ْوve eğer =نَشَا ُءdilesek
gözlerini kör
ederdik de,
َ
َ
=لط َم ْسنَاsilerdik
yol bulmaya
َ
َ
çalışırlardı.
أ ْعيُنِ ِه ْم..عل ٰى
َ =gözlerini
Nasıl göreَ الص َرا
=فَا ْستَبَقُواdökülürlerdi ط
=yola
bilirlerdi?
ِ
َْص ُرون
ِ يُب..=فَأَنَّ ٰىama nasıl görecekler?
..

..

..
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= َولَ ْوve eğer =نَشَا ُءdilesek
س ْخنَا ُه ْم
َ =لَ َمdeğiştirip dondururduk
 َم َكانَ ِت ِه ْم,,علَ ٰى
َ =onları oldukları yerde
َ َ ا ْست,,=فَ َماartık güçleri yetmez
عوا
ُ طا
ضيًّا
ِ = ُمileri gitmeye
َ َي ْر ِجعُون,,= َو َلne de geri dönmeye
,,

Dileseydik
kılıklarını
değiştirip
onları oldukları yerde dondururduk, ne
ileri gidebilir, ne de
geri dönebilirdi.
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uzun
= َو َم ْنkime ُ=نُ َع ِم ْرهuzun ömür versek Kime
ömür versek, onun
ُ=نُن َِك ْسهonu baş aşağı çeviririz
yaratılışı
ْ
ْ
baş aşağı
ق
ِ الخَل..=فِيyaratılışını
çevirir, güَيَ ْع ِقلُون..=أَفَ ََلakıllarını kullanmıyorlar mı cünü azaltı..

..

..

..

..

..

..

..

rız, sonunda ihtiyarlar,
zayıflar.
Akıllarını
kullanmıyorlar mı?

?
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Biz Muُعلَّ ْمنَاه
َ ,,= َو َماbiz ona öğretmedik
hammed´e
şiir öğretالش ْع َر
ِ =şiir
medik, za َي ْن َب ِغي,,= َو َماve yakışmaz da ُ=لَهona ten ona gerekmezdi.
 ُه َو,,=إِ ْنO =إِ َّلsadece = ِذ ْكرbir öğüt Bu bir öğüt
ve apaçık
= َوقُ ْرآنve Kur’an’dır = ُم ِبينapaçık Kur´an´dır.
,,
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,,

,,
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olanları
= ِليُ ْنذ َِرuyarman için َ َكان..= َم ْنolanları Diri
uyarsın ve
eden= َحيًّاdiri = َو َي ِح َّقve hak olması için inkâr
lere de
azab hak
(= ْالقَ ْو ُلazab) söz(ü)
olsun.
=inkâr
edenlere
َ ْال َكافِ ِرين..علَى
َ
..
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يَ َر ْوا,,=أ َ َولَ ْمgörmediler mi?
 َخلَ ْقنَا,,=أَنَّاyarattık =لَ ُه ْمkendilerine
ْ َع ِمل
ت
َ ,,= ِم َّماyaptıklarından
=أ َ ْيدِينَاellerimizin
=أ َ ْن َعا ًماnice hayvanlar =فَ ُه ْمkendileri
=لَ َهاonlara
َ= َما ِل ُكونmalik olmaktadırlar

Kudretimizle kendileri
için hayvanlar yarattığımızı görmezler mi?
Onlara sahip olmaktadırlar.

= َوذَلَّ ْلنَاهَاonları boyun eğdirdik
=لَ ُه ْمkendilerine
=فَ ِم ْن َهاonlardan bazıları
= َر ُكوبُ ُه ْمbinekleridir
= َو ِم ْن َهاve onlardan bazılarını
َ=يَأ ْ ُكلُونyerler

Onları kendilerine boyun eğdirdik, işte binekleri onlardandır ve
onlardan yiyorlar.

,,

,,

,,

,,

36.
72

Ve onları,
kendilerinin buyruğuna
verdik.
Onlardan
kimisi binekleridir,
kimisinden de
yerler.

= َولَ ُه ْمkendileri için vardır =فِي َهاonlarda Onlarda
daha nice
faydalar,
= َمنَافِ ُعbirçok yararlar
içecekler
vardır. Şükب
ش
م
و
=ve
içecekler
ُ َار
ِ َ َ
retmezler
َيَ ْش ُك ُرون,,=أَفَ ََلhala şükretmiyorlar mı? mi?

ve onlardan
(başka) faydalar sağlayabilsinler ve
içecek (süt)
alabilsinler!
Buna rağmen hala
şükretmeyecekler mi?
Belki kendi- Ama (tam
=başka
lerine yar- tersine,) ondım edilir lar, kendileridiye Alne yardım
lah´dan
edecekleri
başka tanrı- (ümidiyle) Allar edindiler. lah'tan başka
ilahlar edindi-

Onlarda
kendileri
için faydalar ve
içecekler
vardır.
Hala şükretmezler
mi?

= َوات َّ َخذُواedindiler ُون
ِ د..ِم ْن
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan ً=آ ِل َهةtanrılar
=لَ َعلَّ ُه ْمonlar umarak
َص ُرون
َ =يُ ْنyardım edilir

Kendilerine yardımları
dokunur
diye Allah´tan
başka
ilahlar

..
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dukları her makta olşeye tanıklık dukları
edecektir.
şeye
ayakları
şehadet
eder.
Eğer (insan- Biz isteların doğru seydik;
ile yanlışı
onların
ayırd edegözlerini
memelerini) kör ederdilemiş oldik de
saydık, onları yolda kogörüp anla- şuşup kama meleke- lırlardı.
sinden yok- Ama nasıl
sun bırakır- görecekdık da (doğ- lerdi ki.
ru) yoldan
hep şaşarlardı, ama
(öyle olsaydı)
onlar (doğruyu) nasıl görebilirlerdi?
Eğer (doğru Biz isteile yanlış
seydik;
arasında se- onları olçim yapma dukları
özgürlüğün- yerde
den yoksun donduolmalarını) rurduk da
dilemiş olileri geçsaydık, onları meye
kesinlikle
güçleri
farklı bir ta- yetmezdi.
biatta yara- Geri de
tırdık ve bu- dönemezlundukları
lerdi.
yerde (kökleştirirdik ki)
ne ileri gidebilsinler, ne
de geri dönebilsinler.
Ama (şunu Kimi de
daima hatır- uzun
lasınlar ki) ömürlü
Biz bir insa- yaparsak;
nın ömrünü onun yauzatırsak,
ratılışını
aynı zaman- tersine
da onun güç çeviririz.
ve yetenekle- Hala akrinde (yaş- letmezler
landıkça) bir mi?
azalma meydana getiririz; (buna
rağmen) hala
akıllarını kullanmazlar
mı?
Ve (işte böy- Biz, ona
le:) Biz bu
şiir öğ(Peygamretmedik.
ber'e) şiir
Zaten
(yeteneği)
ona gebahşetmedik, rekmezdi
zaten (şiir) de. Bu,
bu (mesaj)a ancak bir
uygun düş- zikirdir.
mezdi: o yal- Ve apaçık
nızca bir
bir
uyarı ve
Kur´an´dı
öğüttür; ve o r.
özünde apaçık olan ve
gerçeği dosdoğru gösteren bir (ilahi)
hitabedir,
ki (kalben) Diri olandiri olanları ları uyaruyarabilsin sın ve kave (Allah'ın) firlerin
sözü hakikati üzerine
inkara şart- söz hak
lanmış olan- olsun dilara karşı ta- ye.
nıklık yapabilsin diye.
Görmezler Görmezmi ki, eserle- ler mi ki;
rimizden biri ellerimizin
olarak kendi- yaptıklaleri için (bu- rından
gün) kullanıp onlar için
yararlandık- hayvanlar
ları evcil
yarattık.
hayvanlar
Kendileri
yarattık?
bunlara
sahip bulunmaktadırlar.
Ve onları insanların iradesine tabi
kıldık ki bir
kısmını binek
olarak kullanabilsinler,
bir kısmını
da yiyebilsinler;

..

..
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İbn Kesir

..
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İbn Kesir

ler, (oysa
edindiler.
bilmezler ki)

36.
75

َ َي ْست َ ِطيعُون,,= َلgüçleri yetmez
ص َر ُه ْم
ْ َ=نonlara yardım etmeye
= َو ُه ْمve onlar =لَ ُه ْمonlar için
= ُج ْندaskerlerdir
َض ُرون
َ = ُم ْحhazırlanmış

Oysa onlar
yardım
edemezler,
ancak kendileri o tanrılara koruyuculuk için
nöbet beklerler.

bunlar bağlılarına yardım
eli uzatamazlar, hatta onlara (yardım
için) çağrılmış askerler
ol(arak görün)seler bile.

يَ ْح ُز ْن َك..=فَ ََلseni üzmesin
=قَ ْولُ ُه ا ْمonların sözü
نَ ْعلَ ُم..= ِإنَّاbiz biliyoruz
َيُ ِس ُّرون..= َماonların gizlediklerini
َيُ ْع ِلنُون..= َو َماve açığa vurduklarını

Onların sözü seni üzmesin. Biz
onların gizlediklerini
de açığa
vurduklarını
da biliyoruz.

 َي َر,,=أ َ َولَ ْمgörmedi mi?
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan =أَنَّاbizim
ُ= َخلَ ْقنَاهkendisini yarattığımızı
ْ ُن,,= ِم ْنbir nutfe(sperm)den
طفَة
=فَإِذَاşimdi oldu = ُه َوo
َصيم
ِ =خbir hasım = ُم ِبينapaçık

İnsan, bizim
kendisini
nasıl bir
nutfeden
(sperm) yarattığımızı
görmedi
mi? Ki, şimdi apaçık bir
hasım kesildi.

ب
َ = َوmisal verdi =لَنَاbize
َ ض َر
= َمث َ ًَلbir örnekle ي
َ = َونَ ِسunutarak
ُ=خ َْلقَهkendi yaratılışını =قَا َلdedi
= َم ْنkim? =ي ُْح ِييdiriltecek
َ = ْال ِعkemikleri ي
ام
َ ظ
َ = َو ِهşu
= َر ِميمçürümüş

Kendi yaratılışını unutarak «çürümüş kemikleri kim
yaratacak?»
diyerek bize
misal vermeye kalkar.

=قُ ْلde ki =ي ُْحيِي َهاonları diriltecek
أ َ ْنشَأَهَا,,=الَّذِيyaratan =أ َ َّو َلilk
= َم َّرةdefa = َو ُه َوve O = ِب ُك ِلher
=خ َْلقyaratmayı ع ِليم
َ =bilir

De ki; «Onları ilk defa
yaratan diriltecek. O,
her yaratmayı bilir.»

Ama o (hakikati inkar
eden)lerin
sözlerinden
üzüntüye kapılma; şüphe
yok ki Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.
İnsan bilmez
mi ki, kendisini bir sperm
damlasından
yaratırız; ve
o anda kendisini düşünme ve
tartışma yeteneği ile donatılmış görür.
Ama o hem
(Bizi tartışmakta ve)
Bizim hakkımızda karşılaştırmalar
yapmakta,
hem de bizzat kendisinin nasıl yaratılmış olduğundan
gafil bulunmaktadır!
(Ve bunun
şaşkınlığıyla
da) Kim, çürüyüp toz
olmuş kemiklere hayat
verebilir? diye sormaktadır!
De ki: Onları
yoktan var
eden, (yeniden) hayat
(da) verir,
çünkü O, her
tür yaratma
eyleminin
bilgisine sahiptir;
O, yemyeşil
ağaçtan sizin
için bir ateş
çıkarır ve
onunla (kendi ateşinizi)
yakarsınız.
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O size yeşil
=الَّذِيO = َج َع َلyaptı = َل ُك ْمsize
ağaçtan
ateş yaptı
َّ
الش َج ِر.. َ= ِمنağaçtan
da siz onض ِر
ً =نateş =فَإِذَاişte dan yakıَ = ْاْل َ ْخyeşil َارا
yorsunuz.
=أ َ ْنت ُ ْمsiz ُ= ِم ْنهondan
َ=تُو ِقد ُونyakıyorsunuz

36.
80

..

36.
81

,,

Gökleri
ve yeri
yaratmış
olan,
kendileri
gibisini
yaratmaya kadir
olmaz
mı? Elbette O;
Hallak´tır,
Alim´dir.

= ِإنَّ َماşüphesiz ُ=أ َ ْم ُرهO’nun işi
= ِإذَاzaman َ=أ َ َرادistediği
ش ْيئًا
َ =bir şeyi يَقُو َل..=أ َ ْنdemesidir
ُ=لَهona sadece “= ُك ْنol”
ُ =فَ َي ُكhemen oluverir
ون

Bir şey dilediği zaman.
O´nun buyruğu sadece, o şeye
«Ol» demektir, hemen olur.

O, Tek'tir, Biricik'tir, öyle
ki bir şeyin
olmasını istediğinde
ona sadece
Ol! der; ve o
(şey hemen)
oluverir.

َس ْب َحان
ُ َ=فyücedir =الَّذِيO ki
=بِيَ ِد ِهO’nun elindedir
ُ= َملَ ُكوتhükümranlığı
ش ْيء
َ ,,= ُك ِلher şeyin = َو ِإلَ ْي ِهve O’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Her şeyin
hükümranlığı elinde
olan ve sizin de kendisine döneceğiniz
Allah münezzehtir.

Her şeyin üstünde tasarruf sahibi
olan Allah,
ne yücedir;
ve hepiniz
O'na döndürüleceksiniz!.

ت
ِ صافَّا
َّ = َوالandolsun
صفًّا
َ =sıra sıra dizilenlere

Andolsun Düşün sıra
sıra sıra du- sıra dizilmiş
ranlara
bu (mesajlar)ı,

Bir şeyi
murad ettiği zaman,
O´nun
emri sadece ona;
ol, demektir. O
da oluverir.
Her şeyin
hükümranlığı
elinde
olanı,
tesbih
ederiz.
Ve siz,
O´na
döndürüleceksiniz.
Andolsun;
saf bağlayıp duranlara.

َّ َ=فsürenlere
ت
ِ اج َرا
ِ الز
=زَ ْج ًراbağırıp

Önlerindekini sürdükçe sürenlere
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Yemyeşil
ağaçtan
size ateş
çıkartan
O´dur.
Siz ondan
hemen
yakıverirsiniz.

Gökleri ve
yeri yaratmış
olan Allah,
(yok olanların) yerine
onlar gibi
(yeni)lerini
yaratmaya
muktedir
olamaz mı?
Elbette olur!
Zaten O her
şeyin bilgisine sahip olan
Yaratıcı'dır.

,,

37.
1

De ki:
Onları ilk
defa yaratan, diriltecektir.
O, her yaratmayı
bilendir.

Gökleri ve
yeri yaratan, onların
benzerlerini
yaratamaz
mı? Elbette
yaratır. O,
çok bilen
yaratıcıdır.

,,

,,

36.
83

İnsan; Bizim kendisini bir
damla
sudan yarattığımızı
görmedi
mi ki;
şimdi
apaçık bir
düşmandır.
Kendi yaratılışını
unutarak
Bize bir
misal getirdi de;
çürümüşken kemikleri diriltecek
kimdir?
dedi.

ْس
َ =أ َ َولَيdeğil midir?
َ َخلَق,,=الَّذِيyaratan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri = ِبقَادِرmuktedir
َ َي ْخلُق,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =yaratmaya
= ِمثْلَ ُه ْمonların benzerlerini
=بَلَ ٰىelbette (yaratır) = َو ُه َوO
= ْالخ َََّل ُقyaratıcıdır = ْال َع ِلي ُمçok bilen
,,

36.
82

Halbuki
onlar,
kendilerine yardım
edemezler. Sadece
kendileri
onlar için
hazırlanmış askerlerdir.
Onların
sözü seni
üzmesin.
Şüphesiz
ki Biz; onların gizlediklerini
de, açıkladıklarını
da biliriz.

,,

..
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ve bir vaz- Haykırıp
geçme çağ- sürenlere.
rısı ile (kötülüklerden)
alıkoymasını,
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ت
ِ =فَالتَّا ِليَاokuyanlara = ِذ ْك ًراzikir

37.
3

..

37.
4

,,

37.
5

..

Zikir okuyanlara

= ِإ َّنşüphesiz = ِإ ٰلَ َه ُك ْمTanrınız
احد
ِ =لَ َوbirdir

Ki, ilahınız
birdir.

ِ س َم َاوا
ُّ= َربRabbidir ت
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= َو َماve bulunanların
=بَ ْينَ ُه َماbunlar arasında
ُّ= َو َربve Rabbidir
ق
ِ = ْال َمشdoğuların
ِ َار
..

..

..

..
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Bize en ya= ِإنَّاelbette biz =زَ يَّنَّاsüsledik
kın göğü,
bir süsle ve
س َما َء
َّ =الgöğü =الدُّ ْن َياen yakın
yıldızlarla
ْ
َ
=بِ ِزينَةbir zinetle ب
ِ =الك َوا ِكyıldızlarla süsledik.
,,

,,

,,
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ً = َو ِح ْفve (onu) koruduk
ظا
َ ش ْي
 ُك ِل..= ِم ْنher türlü طان
َ
ارد
ِ = َمitaat dışına çıkan
..
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..

َس َّمعُون
َّ  َي,,= َلdinleyemezler
 ْاْل َ ْعلَ ٰى,,ل
ِ َ  ْال َم,,=إِلَىmele,,

,,

,,

,,

,,

َ= َويُ ْقذَفُونve kendilerine (ışınlar) atılır
 ُك ِل,,= ِم ْنher = َجانِبyandan
,,

,,

,,

,,
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,,
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=فَا ْست َ ْف ِت ِه ْمşimdi onlara sor
=أ َ ُه ْمkendileri mi? ُّشد
َ َ =أdaha çetin
=خ َْلقًاyaratılış bakımından =أ َ ْمyoksa
 َخلَ ْقنَا..= َم ْنbizim yarattıklarımız mı?
=إِنَّاbiz = َخلَ ْقنَا ُه ْمkendilerini yarattık
 ِطين..= ِم ْنbir çamurdan
= َل ِزبyapışkan
..
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=بَ ْلhayır ْت
َ ع ِجب
َ =sen hayran kaldın
َ= َو َي ْسخ َُرونonlar alay ediyorlar

,,

,,
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ذ ُ ِك ُروا..= َو ِإذَاöğüt verilse
َ َي ْذ ُك ُرون..= َلöğüt almıyorlar

..

..

..
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 َرأ َ ْوا,,= َو ِإذَاgörseler ً=آ َيةbir mucize
َ=يَ ْستَس ِْخ ُرونalay ediyorlar

,,

,,

,,
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= َوقَالُواve diyorlar  ٰ َهذَا..=إِ ْنbu
= ِإ َّلbaşka bir şey değildir
= ِس ْحرbir büyüden = ُم ِبينapaçık
..

..

..

..

..
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 ِمتْنَا,,=أ َ ِإذَاöldüğümüz zaman mı?
= َو ُكنَّاve olduğumuz =ت ُ َرابًاtoprak
َ = َو ِعve kemik =أَإِنَّاbiz mi?
ظا ًما
َ=لَ َم ْبعُوثُونdiriltileceğiz
,,

,,

Kendilerine öğüt
verildiğinde ise
öğüt dinlemezler.
Bir ayet
gördüklerinde, onu
eğlenceye alırlar.
Ve derler
ki: Bu,
ancak
apaçık bir
büyüdür.

,,

..
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=قُ ْلde ki =نَ َع ْمevet = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
َاخ ُرون
ِ َ=دaşağılanarak (diriltileceksiniz)
,,

,,

De ki;
«Evet, hem
de hor ve
hakir olarak
dirileceksiniz.»
O dirilme
=o (iş)
sahnesi
=bir tek korkunç bir
çığlıktan
ibarettir.
Hemen o
anda gözle-

=فَإِنَّ َماsadece ibarettir ي
َ ِه
=زَ ْج َرةkorkunç sesten احدَة
ِ َو
=فَإِذَاhemen = ُه ْمonlar
..

..

..

..

Kovularak. Ve
onlar için
sürekli bir
azab vardır.

Ancak çalıp çırpan
olursa;
onu da
hemen
delip geçen yakıcı bir alev
takib
eder.
Onlara
sor; yaratış bakımından
kendileri
mi daha
zordur,
yoksa bizim yaratmış olduklarımız mı?
Doğrusu
Biz; onları
cıvık bir
çamurdan
yarattık.
Hayır,
sen; şaşırıp kaldın,
onlarsa
alay edip
duruyorlar.

Öldüğümüzde,
toprak ve
kemik olduğumuzda
mı, biz
mi, diriltileceğiz?
Bizden ön- Yani eski
Veya önceki atala- atalarımız da ceki barımızda mı mı?
balarımız
dirilecek?
mı?

=أ َ َوآبَا ُؤنَاatalarımız da mı?
َ= ْاْل َ َّولُونevvelki

37.
17

Ey Muhammed!
Evet; sen
onlara şaşıyorsun, onlar da seninle alay
ediyorlar.
Onlara öğüt
verildiği vakit düşünüp
öğüt almazlar.

Yani biz öldüğümüz,
toprak ve
kemik olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz?

,,

,,

37.
19

ve (hakikat)
kendilerine
hatırlatıldığında onu
kavramaya
yanaşmazlar;
Bir mucize ve bir (ilahi)
görseler
mesajla muonunla alay hatab oldukederler.
larında onu
küçümserler
«Bu apaçık ve Bu, bir
büyüdür» (beşerin) büderler.
yülü sözlerinden başka
bir şey değildir! derler,

Ancak meleklerin konuşmalarından bir
sözü kapan
olursa, onu
da delen ve
yakan alevli
yıldızlar takip eder.
Şimdi sor
onlara;
«Kendilerini
yaratmak
mı daha
zordur, yoksa, Bizim
yarattıklarımız mı?»
Aslında biz
kendilerini
özlü ve yapışkan çamurdan yarattık.

..

Biz yeryüzüne en yakın
gökleri yıldızların güzelliğiyle süsledik,

Onlar Mele-i Ala´yı
dinleyemezler ve
her yönden sürülerek atılırlar.

= ِإ َّلyalnız = َم ْنkimseyi
ْ = ْالخbir söz
ف
ِ =خkapan ََطفَة
َ َط
ُ=فَأَتْ َب َعهonu izler
= ِش َهابbir şihab (ışın) =ثَاقِبdelici

..

Ki, sizin
ilahınız
muhakkak ki bir
tektir.
Göklerin,
yerin ve
ikisinin
arasında
bulunanların
Rabbıdır.
Ve doğruların da
Rabbıdır.

(ki) onlar, (o
bilinmeyeni
bilmek isteyenler,) yüce
sakinler topluluğuna kulak veremesinler ve her
taraftan kovulup sürülsünler,
(rahmetten)
yoksun kalsınlar ve
(öteki dünyada) kendilerini bekleyen ebedi
azaba duçar
olsunlar;
ama eğer birisi (bu bilgiden) bir kırıntı koparmayı
başarırsa,
(bundan dolayı) yakıcı
bir alevin
pençesine
düşsün.
Ve şimdi, o
(hakikati inkar
ede)nlerden
sana cevap
vermelerini
iste: Onları
yaratmak,
Bizim yarattığımız bu
(sayısız mucizelerden)
daha mı zordur? Nitekim
Biz onları
(basit) bir
balçıktan yarattık!
Hayır, sen
hayranlık ve
şaşkınlık duyarken onlar
(yalnızca)
alay ederler;

Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli azap
vardır.

..

37.
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O şeytanlar,
yüce alemi
(Mele-i
A´la´yı) dinleyemezler;
her yandan
kendilerine
mermi gibi
yıldızlar atılır.

ورا
ً =د ُ ُحkovulurlar
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab اصب
ِ = َوsürekli
..

..

göklerin ve
yerin ve ikisi
arasında bulunan her
şeyin Rabbi;
bütün gündoğumu noktalarının
Rabbi!

Zikir
okumakta
olanlara.

Doğrusu
Biz; dünya göğünü bir
süsle, yıldızlarla
süsledik.
Ve onu itaat ve onları her Ve onu
etmeyen
türlü bozinatçı her
=şeytandan her şeytan- guncu, şey- şeytandan koru- tani güce
dan koruduk.
karşı emin duk.
kıldık,

i a’layı (yüce melekler topluluğunu)

37.
9

Göklerin,
yerin ve ikisi
arasında
bulunanların
Rabb´idir.
Doğuların
da
Rabb´idir.

ve (bütün
dünyaya) bir
öğüt ve uyarıda bulunmasını:
Şüphe yok ki
sizin İlahınız
Tek'tir,

İbn Kesir

..

Ne? Ölüp
toprak ve
kemik yığını
haline geldikten sonra
sahiden yeniden dirilecek miyiz?

De ki: Elbette, hem de
en perişan
ve zavallı
şekilde!

De ki:
Evet,
hem de
hor ve
hakir olarak.
Çünkü o
O, sade(alay ettikleri ce bir tek
yeniden di- çığlıktır ki
rilme,) bir it- onların
ham çığlığı birden bişeklinde
re gözleri
(aniden onla- açılıvere-
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ُ =يَ ْنbakıyorlardır
َظ ُرون

rini birdenbire açıp etrafa bakacaklar.

rın tepesinde
patlayacak.)
İşte o zaman
(hakikati) anlamaya başlayacaklar,
«Vah bize, ve Eyvah! dibu ceza gü- yecekler, İşte
nüdür» der- Hesap Günü
ler.
bugündür!

cektir.

Durdurun
onları, çünkü onlar
sorguya çekileceklerdir.

ve onları
(orada) tutun! (O zaman) böylelerine sorulacak:

Durdurun
onları.
Çünkü
onlar sorumludurlar.

Şöyle soruلَ ُك ْم..= َماsize ne oldu ki?
lur: «Size
oldu ki,
َص ُرون
َ تَنَا..= َلbirbirinize yardım etmiyo ne
birbirinizle

Size ne oldu
ki (şimdi) birbirinize yardım etmiyorrsunuz
yardımlaş- sunuz?
mıyorsunuz?»
Hayır; bu- Hayır, onlar
=hayır
=onlar
=o gün
gün onların o Gün isteyehepsi teslim rek (Allah'a)
=teslim olmuşlardır
olmuşlardır. teslim olacaklar;
Onlardan fakat (çok
=ve döndüler
kimi kimine geç kaldıklayönelip bir- rından) bir..
..
=birbirlerine
birini mesul birlerine dötutmaya
nüp baka=soruyorlar
kalkışırlar. caklar ve birbirlerinden
(geçmiş günahlarının
yükünü hafifletmelerini)
isteyecekler.
«Doğrusu (Onların) bir
=dediler ki
=siz
siz bize
kısmı: Bakın
sağdan
gediyecek, Siz
,,
=bize gelirdiniz
lirdiniz» der- bize (ayartler.
ma niyetiyle)
,,
=sağdan
sağdan yaklaşırdınız!
Onlar da
Ötekiler, Ha=dediler
=hayır
şöyle derler: yır diyecek«Hayır; siz ler, aslında
.. =zaten siz değildiniz
inanmış
siz kendiniz
kimseler
imandan zer=inanan insanlar
değildiniz.» re kadar nasip almamıştınız!
«Ve bizim Üstelik sizi
,,
=yoktu
=bizim
size karşı zorlayacak
bir hakimi- bir gücümüz
=sizi zorlayacak
yetimiz de yoktu, bila,,
=bir gücümüz
=bilakis yoktu. Bila- kis, siz küskis siz az- tahça bir kibi=siz idiniz
=bir toplum
gınlar güru- re kapılmışhu idiniz.» tınız!
=azgın

Size ne
oldu ki
birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?

ْاليَ ْو َم

Hayır; onlar bugün,
teslim
olmuşlardır.
Bir kısmı
bir kısmına dönerek soruştururlar.

= َوقَالُواdediler  َو ْيلَنَا,,= َياvah bize
= ٰ َهذَاbu =يَ ْو ُمgünüdür ِين
ِ =الدceza

37.
20

,,

37.
21

..

37.
22

,,

,,

= ٰ َهذَاbu =يَ ْو ُمgünüdür
ص ِل
ْ َ= ْالفhüküm
 ُك ْنت ُ ْم..=الَّذِيolduğunuz = ِب ِهonu
َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlamakta

ُ اح
ش ُروا
ْ =toplayın
َ ,, َ=الَّذِينo zalimleri
ظلَ ُموا
= َوأ َ ْز َوا َج ُه ْمonların eşlerini
َيَ ْعبُدُون,, َكانُوا,,= َو َماve taptıklarını
,,

,,

,,

37.
23

ُون
َّ =Allah’tan
ِ د..= ِم ْنbaşka ِاّٰلل
=فَا ْهد ُو ُه ْمonları götürün
اط
ِ ص َر
ِ ..= ِإلَ ٰىyoluna
= ْال َج ِح ِيمcehennemin
..

..

37.
24

= َوقِفُو ُه ْمdurdurun onları
=إِنَّ ُه ْمçünkü onlar
َ= َم ْسئُولُونsorguya çekileceklerdir
,,

,,

,,

,,

37.
25

..

..

..

37.
27

37.
28

Ve dediler ki: Vay
bize, bu;
din günüdür.
Onlara «İşte (Ve onlara Bu, ayırbu yalanla- şöyle denile- detme
dığınız hü- cek:) Bu, ya- günüdür
küm günü- lanlamış ol- ki siz, onu
dür» denir. duğunuz
yalanla(gündür,
mıştınız.
şaşmaz hakikat ile sahte ve yalan
arasında) ayrım günüdür!
Yüce Allah (Ve Allah
Zulmetmeleklerine şöyle buyu- miş olanemreder: racaktır:)
ları ve on«Zalimleri, Toplayın bü- ların eşleonların aynı tün o zalimle- rini toplayoldaki ar- ri, kendileri yın. Onlakadaşlarını gibi olanlarla rın taptıkve taptıkla- ve bütün o larını da;
rını
Allah'tan
başka taptıkları (ile) birlikte;
Allah´dan ve hepsini
Allah´tan
başka (tap- yakıcı ateşin başka. Ve
tıklarına)
yoluna sü- onları ceonlara ce- rün,
hennem
hennemin
yoluna
yolunu gösgötürün.
terin.

..

..

37.
26

بَ ْل
ُه ُم
َُم ْست َ ْس ِل ُمون

,,

..

,,

,,

َوأ َ ْقبَ َل
علَ ٰى َب ْعض
ُ َب ْع
َ ض ُه ْم
َسا َءلُون
َ َ يَت
..

..

قَالُوا
ِإنَّ ُك ْم
ُك ْنت ُ ْم تَأْتُونَنَا
ين
َ
ِ ع ِن ْاليَ ِم
,,

,,

,,

37.
29

37.
30

قَالُوا
لَ ْم ت َ ُكونُوا
َُمؤْ ِمنِين

بَ ْل

..

..

..

..

لَنَا
ََو َما َكان
علَ ْي ُك ْم
َ
َ س ْل
طان
ُ ِم ْن
ُك ْنت ُ ْم
قَ ْو ًما
َ
َطاغِين
,,

,,

بَ ْل

,,

,,

37.
31

,,

=فَ َح َّقartık hak oldu ع َل ْينَا
َ =bize
=قَ ْو ُلsözü = َر ِبنَاRabbimizin
=إِنَّاelbette biz َ=لَذَائِقُونtadacağız
..

..

«Bu sebeple, Rabbimizin sözü
hepimizin
üzerine hak
olmuştur.
Şüphesiz
azabı tadacağız.»

..

..

37.
32

biz
=فَأ َ ْغ َو ْينَا ُك ْمsizi azdırdık =إِنَّاçünkü biz «Çünkü
sizi baştan
çıkardık. Ziَغَا ِوين,,= ُكنَّاkendimiz azmıştık
ra biz de

,,

,,

,,

,,

azgın kimselerdik.»

=فَإِنَّ ُه ْمonlar =يَ ْو َمئِذo gün
ب
ِ  ْالعَذَا..=فِيazabda
َ= ُم ْشت َ ِر ُكونortaktırlar

37.
33

..

37.
34

,,

37.
35

İbn Kesir

..

O gün hepsi
azapta birleşirler.

=إِنَّاbiz = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=نَ ْف َع ُلyaparız َ=بِ ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlulara

İşte biz,
suçlulara
böyle yaparız.

= ِإنَّ ُه ْمçünkü = َكانُواidiler = ِإذَاzaman
=قِي َلdendiği =لَ ُه ْمonlara = َلyoktur
َّ =Allah’tan
َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka ُاّٰلل

Çünkü onlara
´Allah´dan
başka ilah
yoktur´ denildiği za-

..

,,

Ve derler
ki: Doğrusu siz,
bize sağdan gelirdiniz.

Onlar da
derler ki:
Hayır, siz
zaten
iman
edenler
olmamıştınız.
Bizim, sizin üstünüzde bir
hakimiyetimiz de
yoktu.
Aksine
siz, azgınlar
topluluğu
oldunuz.
Fakat şimdi Bunu için
Rabbimizin Rabbımısözü bizim zın sözü,
(de) aleyhi- üzerimize
mize çıktı,
hak oldu.
biz (günahla- Doğrusu
rımızın acı biz, tadameyvesini) cak olanmutlaka ta- larız.
dacağız.
O halde, sizi Sizi azderin bir sa- dırdık;
pıklığa itçünkü biz
tiğ(imiz eğer de azgındoğruysa), o lardan
zaman biz de olmuştuk.
vahim bir sapıklığa düşmüşüzdür!
O Gün onla- Artık o
rın hepsi or- gün onlar,
tak azapları- muhaknı paylaşa- kak ki
caklar.
azabda
ortaktırlar.
Günaha
Biz, suçbatmış olan- lulara
lara işte böy- muhakle davrana- kak böyle
cağız:
yaparız.
çünkü bakın, Çünkü
ne zaman
onlara;
onlara AlAllah´tan
lah'tan başka başka
ilah yoktur! ilah yokdenilse küs- tur, denil-
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َ=يَ ْست َ ْك ِب ُرونbüyüklük taslarlardı

man büyük- tahça böbür- diğinde,
lük taslar- lenirlerdi
büyüklük
lardı.
taslarlardı.

َ= َو َيقُولُونve derlerdi
ار ُكو
ِ َ لَت,,=أ َ ِئنَّاbiz terk mi edeceğiz?
=آ ِل َهتِنَاtanrılarımızı
= ِلشَا ِعرbir şair için
= َم ْجنُونcinlenmiş

Deli bir şair
için tanrılarımızı mı bırakalım?
derlerdi.

= َب ْلhayır = َجا َءo getirmişti
ق
ِ = ِب ْال َحgerçeği
َصدَّق
َ = َوve doğrulamıştı
َسلِين
َ = ْال ُم ْرelçileri

Hayır! O
gerçeği getirmiş ve
peygamberleri de doğrulamıştı.

..

37.
36

,,

,,

,,

,,

37.
37

İbn Kesir

,,

,,

,,

..

..

..

=إِنَّ ُك ْمşüphesiz siz
=لَذَائِقُوtadacaksınız ب
ِ = ْال َعذَاazabı
= ْاْل َ ِل ِيمacı

37.
38

,,

37.
39

..

,,

ve Mecnun
bir şairin sözüyle biz
ilahlarımızı
mı terk edeceğiz? derlerdi.

Hayır, asla!
(Sizin deli
şair dediğiniz) o kişi
hakikati getirmiştir; ve o,
(Allah'ın önceki) elçilerinin (bildirdikleri) hakikati
tasdik etmektedir.
Şüphesiz Bakın siz,
siz can ya- (öteki dünkıcı azabı yada) acıklı
tadacaksı- azabı tadanız.
caksınız,

Ve derlerdi ki:
Deli bir
şair için
mi ilahlarımızı terkedeceğiz?
Hayır, O;
hakkı getirmiş ve
peygamberleri
tasdik
etmişti.

Elbette
siz, elim
azabı tadacaksınız.

ama yapmış Ve yapَت ُ ْجزَ ْون..= َو َماcezalandırılmayacaksınız Sadece
yaptığınız olduğunuz- mış olduişlerle ceza- dan başka ğunuzdan
= ِإ َّلdışında = َماşeyler
landırılıyor- bir şeyle ce- başkasıyُ= ُك ْنت ْمolduğunuz َ=ت َ ْع َملُونyapmış sunuz. zalandırılma- la cezayacaksınız.

landırılmayacaksınız.
Ancak Al- Ancak AlAncak Al=(ve) hariçtir
=kulları
lah´a gölah'ın halis lah´ın ihnülden bağlı kullarına
lasa erdi=Allah’ın
=halis
kulları bu böyle davra- rilmiş kulcezanın dı- nılmayacak: ları müsşındadır.
tesna.
Onlar için (öteki dün- İşte onlar
=işte
=onlar için vardır
bilinen rızık yada) onlar için,
vardır.
için, yaban- ma´lum
=bir rızık
=bilinen
cısı olmadık- bir rızık
ları bir rızık vardır.
hazırlanacaktır
Çeşit çeşit (yeryüzün- Ve mey=(türlü) meyvalar
=ve onlar
meyveler deki hayatla- veler. Onvardır.
rının) ürünü lar, ikram
=ağırlanırlar
olarak; ve
edilenleronlar ağırla- dir;
nacaklardır
Nimet cen- nimet bahçe- Naim
..
=cennetlerinde
netlerinde. lerinde,
cennetlerinde,
=Nimet

ِإ َّل
ِاّٰلل
َّ

37.
40

,,

37.
41

..

َِعبَاد
َصين
ِ َْال ُم ْخل

,,

أُو ٰلَئِ َك
ِر ْزق

لَ ُه ْم
َم ْعلُوم

..

ُفَ َوا ِكه
َُم ْك َر ُمون

37.
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,,

37.
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37.
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,,

..

..

َو ُه ْم

,,

,,

ت
ِ ِفي َجنَّا
النَّ ِع ِيم

علَ ٰى
ُ =tahtlar
َ =üzerinde س ُرر
َ= ُمتَقَابِلِينkarşılıklı otururlar

Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar.

َ ُ=يdolaştırılır علَ ْي ِه ْم
اف
ُ ط
َ =önlerinde
= ِب َكأْسkadehler
 َم ِعين..= ِم ْنakan kaynaktan

Önlerinden
akan kaynaktan doldurulmuş
kadehler
dolaştırılır.

ضا َء
َ =بَ ْيberrak =لَذَّةlezzetli
َّ = ِللiçenler için
َار ِبين
ِ ش

Berraktır,
içenlere
lezzet veren
bir içki.

= َلyoktur =فِي َهاonda
=غ َْولsersemletme = َو َلve olmazlar
= ُه ْمonlar ع ْن َها
َ =onunla
َ=يُ ْنزَ فُونsarhoş

O içkide ne
sersemletme var, ne
de onunla
sarhoş olurlar.

= َو ِع ْندَ ُه ْمve yanlarında (vardır)
ُاص َرات
ِ َ=قkendilerini hapsetmiş
َّ =bakışlarıyla
ف
ِ الط ْر
= ِعينiri gözlü (eşler)

Yanlarında
da bakışlarını yalnız
kendisine
çevirmiş iri
gözlü eşler
vardır.

Ve yanlarında yumuşak
bakışlı, güzel
gözlü eşler
olacak,

=فَأ َ ْق َب َلdönmüş
 َب ْعض,,علَ ٰى
ُ = َب ْعbirbirine
َ ,,ض ُه ْم
َسا َءلُون
َ َ =يَتsoruyorlar

Cennet ehli
birbirine
dönmüş sorarlar.

Hepsi dönüp
(geçmiş hayatları hakkında) birbirlerine sorular
soracaklar.

Bir kısmı
bir kısmına dönerek soruştururlar.

=قَا َلdedi =قَا ِئلbir sözcü
= ِم ْن ُه ْمonlardan =إِنِيşüphesiz
 ِلي.. َ= َكانbenim vardı
=قَ ِرينbir arkadaşım

Onlardan
biri: «Benim
de bir arkadaşım vardı.»

İçlerinden biri
şöyle diyecek: Bakın,
benim (yeryüzünde) bir
arkadaşım
vardı,

İçlerinden
bir sözcü
der ki:
Benim bir
dostum
vardı.

=يَقُو ُلderdi ki =أ َ ِإنَّ َكsen -mısın?
َص ِدقِين
َ  ْال ُم,, َ=لَ ِمنdoğrulayanlardan

Bana
«Sende mi
doğrulayanlardansın?»

Derdi ki:
Sen de
mi tasdik
edenlerdensin?

=أ َ ِإذَاzaman mı? = ِمتْنَاbiz öldüğümüz
= َو ُكنَّاve olduğumuz =ت ُ َرابًاtoprak
َ = َو ِعve kemik =أَإِنَّاbiz mi?
ظا ًما

Biz ölüp
toprak ve
kemik olduğumuz zaman mı dirilip yaptığı-

(bana) derdi
ki, 'Ne? Sen
onun doğru
olduğuna
gerçekten
inananlardan
mısın,
ölüp toz ve
kemik yığını
haline geldikten sonra
yargılanacağımıza!

,,
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= َكأَنَّ ُه َّنonlar gibi (eşlerdir)
=بَيْضbembeyaz yumurta
= َم ْكنُونsaklı
..

..

..

..
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Karşılıklı
tahtlar
üzerinde.

Kendilerine kaynaktan
doldurulmuş kadehler
sunulur,
Ki bembeyazdır,
içenlere
zevk verir.
çarpmayan Başağrısı
ve sarhoşluk yoktur
vermeyen. onda ve
sarhoş da
etmez.

Yanlarında el
değmemiş ve
bakışlarını yalnız
eşlerine
çevirmiş
iri gözlüler vardır.
Saklı yugizlenmiş
Sanki onmurtalar gi- (deve kuşu) lar, saklı
bi bembe- yumurtaları bir yuyaz eşler. gibi (kusur- murta gisuz) eşler. bidirler.

..

37.
52

mutluluk
tahtları üzerinde birbirlerine (sevgi
ile) bakışarak.
Aralarında
dupduru pınarlardan
(içecekle
doldurulmuş)
bir kase dolaştırılacak,
berrak ve
içenlere tat
veren (bir
içecek);

Öldüğümüz, toprak ve bir
yığın kemik olduğumuz
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َ=لَ َمدِينُونcezalanacağız

mız işlere
göre cezalanacağız?

=قَا َلdedi
َّ  ُم,,أ َ ْنت ُ ْم,,=ه َْلbakar mısınız?
َط ِلعُون

Yanındakilere; «Siz
onu bilir misiniz?» der.

َّ َ=فbaktı ُ =فَ َرآهonu gördü
اطلَ َع
اء
ِ س َو
َ ..=فِيortasında
= ْال َج ِح ِيمcehennemin

Bir bakar,
onu cehennemin ortasında görür.

ِ َّ َ =تtallahi
=قَا َلdedi اّٰلل
ْت
َ  ِكد,,= ِإ ْنsen az daha
ِين
ِ =لَت ُ ْردbeni de alçaltacaktın

Ona der ki;
«Yemin
ederim ki,
sen az daha
beni helâk
edecektin.

,,

,,
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Rabb´imin
= َولَ ْو َلolmasaydı ُ=نِ ْع َمةnimeti
lütfu olmasaydı şimdi
= َربِيRabbimin
ben de cehenneme
ُ=لَ ُك ْنتşimdi ben de olurdum
götürülürَض ِرين
َ  ْال ُم ْح.. َ(= ِمنoraya) getirilenlerde düm» dedi.
..

..

..

..

..

n

ن َْح ُن,,=أَفَ َماbiz değil miyiz?
َ=بِ َميِتِينöleceklerden

37.
58

,,

37.
59

..

,,

= ِإ َّلbaşka = َم ْوتَتَنَاölümümüz
= ْاْلُولَ ٰىilk ن َْح ُن..= َو َماve biz değiliz
َ= ِب ُم َعذَّ ِبينazaba uğratılacak
..

..

..

37.
60

37.
62

Bir bakar
ve onu
cehennemin ortasında
görmüştür.
Dedi ki:
Allah´a
andolsun
ki; az kaldı beni de
mahvedecektin.
Rabbımın
lutfu olmasaydı,
ben de
oraya götürülenlerden
olacaktım.
Biz, bir
daha ölmeyeceğiz değil
mi?

Ancak ilk
ölümümüz müstesna, ve
azablandırılmayacağız
da.
İşte bu; bu, İşte bu,
gerçekten
şüphesiz
müthiş bir
büyük
mazhariyet- kurtuluştir!
tur.

= ِل ِمثْ ِلmisli gibi = ٰ َهذَاbunun
=فَ ْل َي ْع َم ِلçalışsınlar
َاملُون
ِ َ= ْالعçalışanlar

Çalışanlar (Allah yolunbunun için da) çalışançalışsınlar. lar, demek ki
böyle bir şey
için çalışırlar!

Çalışanlar bunun
gibisi için
çalışsınlar.

=أ َ ٰذَ ِل َكbu mu? = َخيْرhayırlı
=نُ ُز ًلağırlanmak için =أ َ ْمyoksa
َّ =zakkum
ُ ش َج َرة
َ =ağacı mı? وم
ِ ُّالزق

Cennet gibi
konak mı
hayırlı, yoksa zakkum
ağacı mı?

Böyle (bir
cennet) mi
daha iyi bir
ağırlanmadır,
yoksa (cehennemin)
ölümcül
meyve ağacı
mı?
Biz, o ağacı Gerçek şu ki,
zalimler için biz o (ağac)ı
fitne yaptık. zalimler için
bir sınama
aracı yaptık,

Konak
yeri olarak bu mu
hayırlıdır,
yoksa
zakkum
ağacı mı?

=إِنَّ َهاelbette o ش َج َرة
َ =bir ağaçtır
=ت َ ْخ ُر ُجçıkan ص ِل
ْ َ أ,,=فِيdibinde
= ْال َج ِح ِيمcehennemin

O, cehennemin dibinde çıkan
bir ağaçtır.

zira o, (cehennemin)
yakıcı ateşinin ortasında
büyüyen bir
ağaçtır,

O, cehennemin
dibinde
çıkan bir
ağaçtır.

َ =tomurcukları ُ= َكأَنَّهgibidir
ط ْلعُ َها
وس
ُ = ُر ُءbaşları
َّ =الşeytanların
ين
ِ ش َي
ِ اط

Tomurcukları, şeytanın başı gibidir.

meyvesi şeytanların kellesi gibi (tiksindirici)dir;

Tomurcukları
şeytanların başları
gibidir.

=فَإِنَّ ُه ْمonlar َ= َْل ِكلُونyiyecekler
= ِم ْن َهاondan
َ=فَ َما ِلئُونve dolduracaklardır
ُ ُ= ْالبkarınlarını
= ِم ْن َهاonunla َطون

İşte cehennemlikler
bundan yer
ve karınlarını bununla
doldururlar.

ve (zalim)ler
ondan yemeye ve karınlarını
onunla doldurmaya
mahkumdurlar.

Sonra dönüşleri yine
cehennemedir.

Ve bir kez
daha (söyleyelim): yakıcı
ateş onların
nihai durağı
olacaktır;

..

..

,,

,,

,,

= ِإنَّاelbette biz = َج َع ْلنَاهَاonu yaptık
ً= ِفتْنَةbir fitne (sınav)
َّ = ِلzalimler için
َلظا ِل ِمين
..

..

..

..

..

..

37.
64

,,

37.
65

..

37.
66

,,

,,

,,

,,

37.
67

Ama sonra,
(ey cennetteki arkadaşlarım,) biz
gerçekten
(bir daha)
ölmeyeceğiz,
İlk ölümü- önceki ölümüzden
mümüz dıbaşka ölüm şında ve (bir
yok ve biz daha) azaba
azaba da uğratılmayauğramaya- cağız, değil
cağız ha! mi?

Siz, onu
bilir misiniz? dedi.

İşte büyük
başarı ve
mutluluk
budur.

,,

37.
63

(Ve) ekleyecek: Bakmak
(ve onu görmek) ister
misiniz?
Bunun üzerine dönüp
bakar ve o
(arkadaşı)nı
yanan ateşin
ortasında görür;
ve Aman Allahım! der,
(Ey eski arkadaşım),
neredeyse
(beni de)
mahvedecektin!
Eğer Rabbimin lütfu olmasaydı ben
de (şimdi)
(azaba) uğratılanlar
arasında
olurdum!

=إِ َّنgerçekten = ٰ َهذَاbu
=لَ ُه َوta kendisidir = ْالفَ ْو ُزbaşarının
= ْال َع ِظي ُمbüyük
,,

,,

37.
61

zaman
mı, biz mi
ceza göreceğiz?

«Biz bir daha ölmeyecek miyiz?»
der.

,,

İbn Kesir

=ث ُ َّمsonra = ِإ َّنşüphesiz
=لَ ُه ْمonların vardır
علَ ْي َها
َ =bunun üzerine
=لَش َْوبًاbir içkileri
 َح ِميم..= ِم ْنkaynar sudan
..

..

..

..

Doğrusu
Biz, onu;
zalimler
için bir
fitne yaptık.

Onlar
muhakkak ondan yiyecekler ve
karınlarını
onunla
dolduracaklardır.
Sonra, bu Bunun da
Sonra onyemeğin
üzerinde, on- lar için,
üzerine
lar korkunç üzerine
kaynar su bir ümitsizlik kaynar su
katılmış içki (cezası)na katılmış
onlar içindir. çarpılacak- içkiler de
lardır!
vardır.

..

37.
68

=ث ُ َّمsonra = ِإ َّنelbette
= َم ْر ِج َع ُه ْمdönecekleri yer
 ْال َج ِح ِيم,,= َ ِْللَىcehennemdir
,,

,,

37.
69

= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar =أ َ ْل َف ْواbuldular
=آ َبا َء ُه ْمbabalarını
َضالِين
َ =sapık kimseler
..

..

..

37.
70

=فَ ُه ْمkendileri de
ار ِه ْم
َ =onların izlerinde
ِ َ آث,,علَ ٰى
َ=يُ ْه َرعُونkoşturuyorlar
,,

,,

,,

37.
71

= َولَقَ ْدandolsun ض َّل
َ =sapmıştı
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce =أ َ ْكث َ ُرçoğu
..

..

Sonra onların dönüşü muhakkak,
yine cehennemedir.
Çünkü onlar çünkü onlar Doğrusu
atalarını
atalarını eğri onlar, basapık yolda bir yol üze- balarını
buldular.
rinde buldu- sapıklar
lar,
olarak
bulmuşlardı.
Öyle iken ve (şimdi)
Yine de
yine de dü- atalarının
onların izşünmeden izinden git- lerinde
atalarının meye can
koşturupeşinden atıyorlar!
luyorlardı.
koşuyorlardı.
Andolsun Onlardan
Andolsun
onlardan
önce gelip ki; onlaröncekileri- geçmiş eski dan önce
nin çoğu da toplumların geçenlesapmıştır. çoğu yollarını rin çoğu
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َ= ْاْل َ َّولِينevvelkilerin
37.
72

= َولَقَ ْدandolsun
س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz göndermiştik
,,

,,

=فِي ِه ْمonların içine َُم ْنذ ِِرين
,,

37.
73

Biz onların
içine de
uyarıcılar
göndermiş=uyarıcılar tik.

İbn Kesir

şaşırmıştı,

da sapıtmıştı.

halbuki kendilerine uyarıcılar göndermiştik.

Ve andolsun ki;
onlara,
uyarıcılar
göndermiştik.

ُ =فَا ْنbak ْف
ظ ْر
َ = َكيnice َ= َكانoldu
ُعاقِبَة
َ =sonu َ= ْال ُم ْنذَ ِرينuyarılanların
..

Bak, o uya- Bak şu uya- Bir bak;
rılanların
rılmış olanla- uyarılansonu nice rın haline!
ların akıoldu.
beti nice
oldu.
Ancak, Al- Allah'ın halis Ancak Al=ancak hariçtir
=kulları
lah´a gökulları hariç, lah´ın ihnülden
bağlı
(insanların lasa erdi=Allah’ın
=halis
kullar o
çoğu sapkın- rilmiş kulazabın dı- lığa müteları müsşında kaldı. mayildir.)
tesna.
Andolsun Nuh (işte bu Andolsun
=andolsun
=bize yalvarmıştı
Nuh bize
sebeple) Bi- ki; Nuh,
dua etmişti ze yalvarmış- Bize ni=Nuh
=ne güzel
de ne güzel tı ve Bizim yaz etkabul etmiş- cevabımız ne mişti. Ne
=kabul buyurmuştuk
tik.
güzeldi,
güzel
icabet
edenleriz
Biz.
Onu ve ai- çünkü onu ve Onu ve
=onu kurtarmıştık
lesini büyük ailesini o
ailesini
sıkıntıdan
korkunç
felabüyük sı=ve ailesini
kurtarmış- ketten kur- kıntıdan
tık.
tardık,
kurtar,,
=sıkıntıdan
mıştık.
=büyük

ِإ َّل
ِاّٰلل
َّ

37.
74

,,

37.
75

..

َِعبَاد
َصين
ِ َْال ُم ْخل

,,

َولَقَ ْد
نَادَانَا
نُوح
فَلَ ِن ْع َم
َْال ُم ِجيبُون

..

..

..

37.
76

َُو َن َّج ْينَاه
َُوأ َ ْهلَه
ب
ِ ِمنَ ْال َك ْر
ْالعَ ِظ ِيم
,,

,,

,,

37.
77

= َو َجعَ ْلنَاyaptık
ُ=ذ ُ ِريَّتَهonun zürriyetini = ُه ُمonları
َ= ْال َباقِينkalıcı

Ancak
soyunu (yer- Ve onun
O´nun so- yüzünde) ka- soyunu
yunu sürekli lıcı yaptık;
süreklilekıldık.
rin kendisi kıldık.

(= َوتَ َر ْكنَاiyi bir ün) bıraktık علَ ْي ِه
َ =ona
=فِيarasında
َ= ْاْل ِخ ِرينsonra gelenler

Sonra gelenler arasında O´na
iyi bir ün bıraktık.

..

..

37.
78

,,

,,

,,

,,

,,

37.
79

37.
80

س ََلم
َ =Nuh’a Alemler
َ =selam olsun نُوح..ع َل ٰى
içinde
Nuh´a
ْ
َ
=فِيiçinde َ=العَال ِمينalemler
selâm ol..

..

sun.
İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.

= َك ٰذَ ِل َكişte böyle

=إِنَّاbiz
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları
,,

,,

,,

37.
81

ُ= ِإنَّهçünkü o
 ِع َبا ِدنَا..= ِم ْنbizim kullarımızdandı
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinanan

Çünkü O
bizim, inanan kullarımızdandı.

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْغ َر ْقنَاsuda boğduk
َ= ْاْلخ َِرينötekilerini

Sonra ötekileri (inanmayanları)
suda boğduk.

..

..

..

37.
82

,,

37.
83

..

= َوإِ َّنşüphesiz
 ِشيعَتِ ِه..= ِم ْنonun kolundan idi
يم
َ = َ ِْلب َْرا ِهİbrahim de
..

..

37.
84

=إِ ْذzira = َجا َءgelmişti ُ= َربَّهRabbine
=بِقَ ْلبbir kalb ile س ِليم
َ =tertemiz
,,

,,

37.
85

,,

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti
= ِْل َ ِبي ِهbabasına = َوقَ ْو ِم ِهve kavmine
= َماذَاneye َ=ت َ ْعبُد ُونtapıyorsunuz
..

..

Biz, ihsan
edenleri;
işte böyle
mükafatlandırırız.

çünkü o, Bizim gerçekten inanmış
kullarımızdandı;

Doğrusu
o; Bizim
inanmış
kullarımızdandı.

Rabbine tertemiz bir kalp
ile yönelmişti,
babasına ve
halkına şöyle
seslenmişti:
Siz neye tapıyorsunuz?

Allah´dan Bir yalan(a) başka uy- Allah'tan
durma tanrı- başka güçlar mı isti- ler(e)- (boyorsunuz? yun eğmek)
mi istiyorsunuz?

َ =zannınız
=فَ َماnedir? ظنُّ ُك ْم
ب
ِ =بِ َرRabbi hakkında
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Alemlerin
Rabb´i hakkındaki düşünceniz,
zannınız
nedir?

,,

37.
87

..

,,

,,

..

ْ =نgöz atarak
َ َ=فَنbaktı ً َظ َرة
ظ َر
وم
ِ النُّ ُج,,= ِفيyıldızlara

37.
88

,,

37.
89

..

37.
91

İşte Biz güzel
işler yapanları böyle ödüllendiririz;

ًآ ِل َهة,,=أَئِ ْف ًكاuydurma tanrılar mı?
ِ َّ =Allah’tan
َ=د ُونbaşka اّٰلل
َ=ت ُ ِريدُونistiyorsunuz

37.
86

37.
90

Çünkü tertemiz bir
kalp ile
Rabb´ine
gelmişti.
Babasına
ve kavmine:
«Neye tapıyorsunuz?»
demişti.

ِإ ِني

فَت َ َولَّ ْوا
ُع ْنه
َ

,,

,,

َُم ْد ِب ِرين

َ فَ َرا
غ
ِإلَ ٰى آ ِل َهتِ ِه ْم
فَقَا َل
َأ َ َل تَأ ْ ُكلُون
..

Öyleyse
alemlerin
Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir?

Sonra diğerlerini
suda
boğduk.

Muhakkak ki İbrahim de
onun yolunda
olanlardandı.
Çünkü
Rabbına
selim bir
kalb ile
gelmişti.
Hani babasına ve
kavmine
demişti ki:
Neye
ibadet
ediyorsunuz?
Yalancılık
etmek
için mi,
Allah´tan
başka
tanrılar
mı istiyorsunuz?
Alemlerin
Rabbı
hakkındaki zannınız nedir?

İbrahim yıl- Sonra yıldız- Derken
dızlara bir lara gözünü yıldızlara
baktı.
dikti,
bir göz
atarak
baktı.
Ben hasta- ve Ben ke- Doğrusu
=dedi
=ben
yım dedi. sinlikle (gön- ben, ralümden) ra- hatsızım,
=hastayım
hatsızım!
dedi.
dedi,
Bunun üze- bunun üzeri- Bunun
=bunun üzerine kaçtılar
rine onun ne onlar ona üzerine
arkalarını
=ondan
=arkalarını dönüp yanından arkalarını
kaçtılar.
döndüler ve dönüp
uzaklaşıp git- uzaklaştıtiler.
lar.
İbrahim de; O da onların O da, tan=o da gizlice sokuldu
gizlice onla- tanrılarına
rılarına
rın tanrıları- gizlice yak- yönelip
..
=onların tanrılarına
na sokuldu. laştı ve Ne o! dedi ki:
Yemiyor
=dedi
..
=yemez misini? «Size sun- (Önünüze
dukları yi- konulmuş
musuyecekleri
nimetlerden) nuz?
,,

فَقَا َل
س ِقيم
َ
,,

Sonrakiler arasında ona
da bıraktık.

Bütün alem- Alemler
lerde Nuh'a içinde seselam olsun! lam olsun
Nuh´a.

(böylece o'nu
ve kendisini
izleyenleri
kurtardık) ve
sonra ötekileri suda
boğduk.
İbrahim de Doğrusu İbNuh´un mil- rahim de
letindendi. onun yolundan gidenlerdendi,

,,

..

ve böylece
onun sonraki
kuşaklar arasında yaşayıp anılmasını sağladık.

..

..

,,

..

..

..
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İbn Kesir

yemiyor
yemiyor mumusunuz?» sunuz?

لَ ُك ْم,,= َماneyiniz var?
َت َ ْن ِطقُون,,= َلkonuşmuyorsunuz

Neyiniz var Neyiniz var ki Ne o, kokonuşamı- konuşmuyor- nuşmuyor
yor musu- sunuz? dedi. musunuz? dedi.
nuz?

َ =فَ َراve gizlice sokulup
غ
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine
ض ْربًا
َ =kuvvetli bir darbe indirdi
ين
ِ = ِب ْال َي ِمsağ eliyle

Ve gizlice
üzerlerine
yürüyüp sağ
eliyle putlara kuvvetli
bir darbe
indirdi.

Sonra üzerlerine yürüyüp onlara
sağ eliyle
vurdu.

Nihayet
üzerlerine
yürüyüp
sağıyla
vurdu.

=فَأ َ ْقبَلُواhemen gittiler = ِإلَ ْي ِهona
َ= َي ِزفُّونkoşarak

Bunun üzerine puta
tapanlar koşarak İbrahim´in yanına geldiler.

Bunun üzerine diğerleri
koşarak o'na
doğru geldiler (ve yaptığından dolayı o'nu suçladılar).
O, Siz dedi,
kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı
tapıyorsunuz?

Bunun
üzerine
koşarak
ona geldiler.

37.
92

,,

37.
93

..

,,

..

..

..

..

..

..

37.
94

,,

37.
95

..

37.
96

,,

,,

on=قَا َلdedi َ=أَت َ ْعبُدُون-mi tapıyorsunuz? İbrahim
lara «Eliniz= َماşeylere َ=تَ ْن ِحتُونyonttuğunuz lenuzyonttuğuşeylere

Dedi ki:
Yonttuğunuz
şeylere
mi tapıyormi tapısunuz?»
yorsunuz?
Oysa sizi Oysa sizi de, Halbuki
=oysa Allah
de, yaptığı- sizin yonttuk- sizi de,
nız bu şey- larınızı da
yaptıkla=sizi yaratmıştır
leri de Allah yaratan Al- rınızı da
Allah ya,,
=ve yaptığınız(bu şeyler)i d yaratmıştır lah'tır!
dedi.
ratmıştır.
..

َّ َو
ُاّٰلل
َخلَقَ ُك ْم
ََو َما ت َ ْع َملُون
,,

,,

e
37.
97

,,

,,

=قَالُواdediler =ا ْبنُواyapın
ُ=لَهonun için =بُ ْنيَانًاbir bina
ُ =فَأ َ ْلقُوهve onu atın
 ْال َج ِح ِيم..=فِيateşe
..

Haydin;
dediler,
onun için
bir bina
yapın da
onu alevli
ateşe
atın.
İbrahim´e Ona kötülük Ona hile
=istediler
=ona
bir tuzak
yapmak iste- yapmak
kurmak
isdiler, ama
istediler.
=bir tuzak kurmak
tediler, biz Biz (onların Biz de
de onların planlarını
onları en
=biz de onları düşürdük
tuzaklarını bozduk ve aşağılar
=alçak
boşa çıkar- böylece) on- kıldık.
dık, onları ları küçük
alçalttık.
düşürdük.
İbrahim de- (İbrahim,)
O, dedi
=dedi ki
=ben
di ki: «Ben Ben dedi, (bu ki: DoğRabb´ime toprakları
rusu ben,
=gideceğim
gidiyorum, terk edece- Rabbıma
O beni doğ- ğim ve) Rab- gidiyo..
=Rabbime
ru yola ile- bim beni ne rum. O
=O beni doğru yola iletecek
tecek.»
tarafa sevk beni hiederse oraya dayete
gideceğim! erdirir.
Rabb´im
(Ve şöyle
Rabbım,
=Rabbim
=lütfet
=bana
bana iyiler- yalvardı:) Ey bana saden olacak Rabbim! Ba- lihlerden
,,
=iyilerden (bir çocuk)
bir çocuk na dürüst ve ihsan et.
ver.
erdemli (olacak bir erkek
çocuk) bağışla!
Biz ona
Bunun üzeri- Biz de
=ona müjdeledik
yumuşak ne ona (ken- ona, hilim
huylu bir er- disi gibi) yu- sahibi bir
=bir erkek çocuk
=halim
kek çocuk muşak huylu oğul müjmüjdeledik. bir erkek ço- deledik.
cuk müjdeledik.
Çocuk onun Ve (bir gün, O, kendi=(çocuk) erişince
yanında
çocuk, baba- sinin yakoşma ya- sının) tutum nısıra yü=onun yanında
şına gelince ve davranış- rümeye
ona; «Yav- larını anlayıp başlayın=koşma çağına
rum! Ben paylaşacak ca dedi
=(İbrahim ona) dedi
uykuda iken olgunluğa
ki: Oğulseni kesti- eriştiğinde cuğum;
,, =yavrum
=ben
ğimi görü- babası şöyle doğrusu
yorum, bir dedi: Ey yav- ben, rü=görüyorum ki
düşün ne rucuğum!
yada iken
dersin? Ço- Rüyamda
seni bo,,
=uykuda
=ben
cuk; «Ba- seni kurban ğazladıbacığım sa- ettiğimi gör- ğımı gö=seni kesiyorum
na emredi- düm, bir dü- rüyorum.
leni yap, in- şün, ne der- Bir bak,
=(düşün) bak
şaallah beni sin? (İsmail): ne dersabreden- Ey babacı- sin? O da
,,
=ne dersin?
=dedi
lerden bula- ğım dedi,
dedi ki:
,, =babacığım
=yap
caksın» de- sana emredi- Babacıdi.
len neyse
ğım; sana
,, =sana emredileni
onu yap! İn- emroluşallah beni nanı yap.
=beni bulacaksın
sıkıntıya gö- İnşallah
ğüs gerenler beni sab,,
,, =inşallah
arasında bu- redenlerlacaksın!
den bu,,
=sabredenlerden
lursun.
..

..

فَأ َ َراد ُوا
َك ْيدًا
فَ َج َع ْلنَا ُه ُم
َْاْل َ ْسفَلِين
,,

37.
100

37.
101

37.
102

َوقَا َل
ذَا ِهب
إِلَ ٰى َربِي
ِين
َ
ِ سيَ ْهد
..

,,

,,

,,

,,

ِإنِي

..

..

..

..

..

ب
ْهَب
ِ َر
َصا ِل ِحين
َّ ِمنَ ال

,,

َّ َفَب
ُش ْرنَاه
ِبغُ ََلم
..

Onlar, Bir
odun yığını
hazırlayın ve
o'nu yanan
ateşin içine
atın! diye
bağırdılar.

ِب ِه

,,

37.
99

Puta tapanlar: «Onun
için bir bina
yapın da
onu ateşe
atın» dediler.

..

..

37.
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,,

ِلي

,,

,,

..

..

َح ِليم

..

فَلَ َّمابَلَغَبَلَ َغ
َُم َعه
ي
َّ ال
َ س ْع
قَا َل
ي
ِإنِي
َّ ََيا بُن
أ َ َر ٰى
فِي ْال َمن َِام
أَنِي
أ َ ْذبَ ُح َك
ُ فَا ْن
ظ ْر
َماذَا ت َ َر ٰى
قَا َل
ت
ا ْف َع ْل
ِ َيَا أَب
َما تُؤْ َم ُر
ست َ ِجدُنِي
َ
َّ ِإ ْن شَا َء
ُاّٰلل
َصا ِب ِرين
َّ ِمنَ ال
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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أ َ ْسلَ َما..=فَلَ َّماikisi (Allah’ın emrine) teslim
olup ُ(= َوتَلَّهçocuğu) yıkınca
ين
ِ ِ= ِل ْل َجبalnı üzerine
..

..

..

..

..

..

..

37.
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ُ= َونَادَ ْينَاهbiz ona seslendik =أ َ ْنdiye
 ِإب َْرا ِهي ُم,,=يَاey İbrahim
,,

,,

,,

,,

37.
105

=قَ ْدandolsun ت
َ صدَّ ْق
َ =sen doğruladın
الرؤْ َيا
ُّ =rüyayı = ِإنَّاbiz
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları
..

..

..

..

İkisi de Allah´a teslimiyet gösterip babası,
oğlunu alnı
üzerine yere yatırınca.

Fakat ikisi Allah'ın emri
(olarak gördükleri)ne
kendilerini
teslim edince
ve (İbrahim)
onu yüzüstü
yatırınca,
Biz ona «Ey kendisine
İbrahim» di- seslendik: Ey
ye seslen- İbrahim,
dik.
Sen rüyayı
doğruladın;
biz güzel
davrananları böyle mükafatlandırırız.

sen şimdiden
o rüya(nın
amacı)nı yerine getirmiş
oldun! İşte
iyilik yapanları Biz böyle
ödüllendiririz:

İkisi de
teslim
olunca,
babası;
oğlunu
alnı üzere
yatırdı.
Biz, ona
şöyle
seslendik:
Ey İbrahim;
Sen
rü´yayı
gerçekleştirdin.
Elbette
Biz, ihsan
edenleri
böylece
mükafatlandırırız.
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= ِإ َّنgerçekten = ٰ َهذَاbu = َل ُه َوo
ُ = ْال ُم ِبapaçık
= ْال َب ََل ُءbir sınav ين

Gerçekten
bu apaçık
bir imtihan
idi.

çünkü bu,
gerçekten
apaçık bir sınama idi.

ُ= َوفَدَ ْينَاهve fidye olarak ona verdik
= ِب ِذبْحbir kurbanlık ع ِظيم
َ =büyük

Ona fidye
olarak büyük bir kurban verdik.

Ve fidye olarak o'na büyük bir kurban verdik,

,,

,,

37.
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..

..

..

..

..

..
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= َوتَ َر ْكنَاve (iyi bir ün) bıraktık
علَ ْي ِه
َ =ona =فِيarasında
َ= ْاْل ِخ ِرينsonra gelenler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

س ََلم
َ =selam olsun
يم
َ =İbrahim’e
َ إِب َْرا ِه..علَ ٰى

37.
109

..

37.
110

,,

..

= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيbiz mükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları
ُ= ِإنَّهçünkü o
 ِع َبا ِدنَا..= ِم ْنbizim kullarımızdandı
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmümin

Çünkü o bizim mü´min
kullarımızdandı.

çünkü o Bizim gerçekten inanmış
kullarımızdandı.

Muhakkak ki o,
mü´min
kullarımızdandı.

َّ = َو َبbiz ona müjdeledik
ُش ْرنَاه
َ=بِإ ِ ْس َحاقİshak’ı
=نَ ِبيًّاbir peygamber olarak
َصا ِل ِحين
َّ ال,, َ= ِمنiyilerden

Biz ona iyilerden bir
peygamber
olacak İshak´ı müjdeledik.

Ve (zamanı
geldiğinde)
ona, (kendisi
de) bir peygamber
(olan) dürüst
ve erdemli
birini, İshak'ı
müjdeledik;
onu ve İshak'ı kutsadık ama onların soyundan iyi işler
yapan da çıkacak, kendisine açıkça
zulmeden
de.

Ona salihlerden
bir peygamber
olmak
üzere İshak´ı
müjdeledik.
Onu da,
İshak´ı da
mübarek
kıldık. O
ikisinin
soyundan
ihsan
eden de
vardır,
kendisine
açıkça
zulmeden
de.

..

..

..

,,

,,

,,

,,
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Ve ona
fidye olarak büyük
bir kurbanlık
verdik.
Sonra ge- böylece
Sonrakilenler ara- o'nun sonraki ler arasında ona kuşaklar ta- sında ona
iyi bir ün bı- rafından şöy- da bırakraktık.
le hatırlan- tık.
masını sağladık:
İbrahim´e İbrahim'e se- Selam olselâm ol- lam olsun! sun İbrasun.
him´e.
Biz, ihsan
edenleri
işte böyle
mükafatlandırırız.

,,

37.
112

,,

Kendisini ve
ار ْكنَا
َ = َو َبbereketler verdik
İshak´ı kutlu
ve bereketli
َ
عل ْي ِه
َ =kendisine
kıldık. Her
ikisinin nesَإِ ْس َحاق..علَ ٰى
َ = َوve İshak’a
linden iyi
ذ ُ ِريَّتِ ِه َما..= َو ِم ْنonların neslinden
kimseler
olacağı gibi,
= ُم ْح ِسنiyi hareket eden de var
açıkça kenzulَ = َوzulmeden de = ِلنَ ْف ِس ِهkendisine disine
ظا ِلم
meden de
olacaktır.
= ُم ِبينaçıkça
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َولَقَ ْدandolsun
= َم َننَّاlütuflarda bulunduk
س ٰى
َ =Musa’ya
َ  ُمو,,علَ ٰى
ََارون
ُ = َوهve Harun’a

Andolsun
Musa´ya ve
Harun´a da
lütuflarda
bulunduk.

Biz, Musaya
ve Harun'a
da lütufta bulunduk;

Andolsun
ki; Musa
ve Harun´a da
lutuf da
bulunmuştuk.

= َو َن َّج ْينَا ُه َماonları kurtardık
= َوقَ ْو َم ُه َماve kavimlerini
ب
ِ  ْال َك ْر.. َ= ِمنsıkıntıdan
= ْال َع ِظ ِيمbüyük

Onları ve
kavimlerini
büyük sıkıntılardan kurtardık.

onları ve kavimlerini büyük bir (kölelik) felaket(in)den
kurtardık,

O ikisini
de, kavimlerini
de büyük
bir sıkıntıdan kurtarmıştık.

ص ْرنَا ُه ْم
َ َ= َونonlara yardım ettik
=فَ َكانُواoldular = ُه ُمkendileri
َ= ْالغَا ِلبِينüstün gelenler

Onlara yardım ettik de
üstün geldiler.

ve kendilerine yardım ettik de (sonunda) zafer
kazanan onlar oldu.

Onlara
yardım
etmiştik
de galibler onlar
oldu.

= َوآتَ ْينَا ُه َماonlara verdik
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ= ْال ُم ْستَبِينaçık ifadeli

Onlara,
apaçık anlaşılan bir
Kitap vermiştik.

Onlara (doğru ile eğriyi)
ayırd eden
ilahi kelamı
verdik,

= َو َهدَ ْينَا ُه َماve onları ilettik
َ الص َرا
ط
ِ =yola يم
َ = ْال ُم ْست َ ِقdoğru

Ve onları ve onları
doğru yola doğru yola
ilettik.
ilettik,

Her ikisine de
apaçık
anlaşılan
kitab
vermiştik.
Ve onları
doğru yola hidayet
etmiştik.

= َوتَ َر ْكنَاve (iyi bir ün) bıraktık
علَ ْي ِه َما
َ =onlara =فِيarasında
َ= ْاْل ِخ ِرينsonra gelenler

Sonra gelenler arasında onlara iyi bir ün
bıraktık.

,,

,,

,,
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37.
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37.
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37.
119

..

,,

..

,,

..

..

..

..

س ََلم
َ =selam olsun
س ٰى
َ =Musa’ya
َ  ُمو,,علَ ٰى
ََارون
ُ = َوهve Harun’a
37.
121 =إِنَّاbiz ك
َ = َك ٰذَ ِلişte böyle
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları
37.
120

,,

,,

,,

ve sonraki
kuşaklar arasında yaşayıp anılmalarını sağladık:

Musa´ya ve Musa'ya ve
Harun´a
Harun'a sebizden
lam olsun!
selâm olsun.

Sonrakiler arasında; ikisini de bıraktık.
Musa ve
Harun´a
selam olsun.

=إِنَّ ُه َماçünkü ikisi de
 ِعبَا ِدنَا,,= ِم ْنbizim kullarımızdandı
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinanan

Muhakkak ki
Biz, ihsan
edenleri
böyle
mükafatlandırırız.
Çünkü onla- çünkü onla- Doğrusu
rın ikisi de rın ikisi de
o ikisi de,
bizim
gerçekten
mü´min
mü´min kul- inanmış kul- kullarılarımızdı. larımızdandı. mızdandı.

= َو ِإ َّنşüphesiz اس
َ َ= ِإ ْليİlyas
َسلِين
َ  ْال ُم ْر.. َ=لَ ِمنelçilerdendi

İlyas da
Kuşkusuz, İlpeygamber- yas (da) elçilerdendir. lerimizden biriydi

..

..

..

37.
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Muhakkak ki bu,
apaçık bir
imtihandı.

İşte biz gü- Biz iyileri
zel davra- böyle ödülnanları böy- lendiririz,
le mükafatlandırırız.

,,

,,

37.
111

İbn Kesir

,,

,,

,,

,,

37.
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..

37.
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,,

= ِإ ْذhani =قَا َلdemişti ki
= ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
َتَتَّقُون,,=أ َ َلkorunmaz mısınız?
,,

,,

İşte biz gü- İyileri işte
zel davra- böyle ödülnanları böy- lendiririz,
le mükafatlandırırız.

Muhakkak ki İlyas da
peygamberlerdendi.
Kavmine
ve kavmine Hani
demişti ki; şöyle seskavmine
«Allah´ın
lenmişti: Al- demişti ki:
azabından lah'a karşı
Siz, hiç
korkmaz
sorumlulu- korkmaz
mısınız?
ğunuzu idrak mısınız?
etmez misiniz?
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َ=أَت َ ْدعُون-mi yalvarıyorsunuz?
= َب ْع ًَلBa’l’e
َ= َوتَذَ ُرونve bırakıyorsunuz
َسن
َ =أ َ ْحen güzelini
َ= ْالخَا ِلقِينyaratıcıların

Yaratanların
en güzeli
olan Allah´ı
bırakıp da
Ba´l putuna
mı tapıyorsunuz?

Ba'l'e yalvarıp sanatkarların en güzelini, (Allah'ı) bırakır
mısınız,

Yaratıcıların en
güzelini
bırakıp da
Ba´l´e mi
taparsınız?

اّٰلل
َ َّ =Allah’ı? = َربَّ ُك ْمsizin Rabbiniz
َّ= َو َربve Rabbi =آ َبائِ ُك ُمatalarınızın
َ= ْاْل َ َّولِينönceki

Sizin ve babalarınızın
Rabb´i olan
Allah´ı terk
mi ediyorsunuz?»

Allah'ı, sizin
ve evvelki
atalarınızın
Rabbini?

ُ=فَ َكذَّبُوهonu yalanladılar
=فَإِنَّ ُه ْمbundan dolayı onlar
َض ُرون
َ (=لَ ُم ْحazaba) getirileceklerdir

Onu yalanladılar, bunun üzerine
hepsi cehenneme
götürülecekler.

Fakat onlar
(İlyas'ı) yalanladılar: bu
nedenle (Hesap Günü)
kesinlikle
yargılanacaklardır,

= ِإ َّلyalnız hariçtir َ= ِع َبادkulları
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın َصين
ِ َ= ْال ُم ْخلhalis

Yalnız Allah´a gönülden bağlı
kulları bunun dışındadır.
Sonra gelenler arasında ona
iyi bir ün bıraktık.

yalnız Allah'ın halis
kulları hariç;

Sizin de
Rabbınız,
önceki
babalarınızın da
Rabbı
olan Allah´ı.
Fakat
bunlar,
onu yalanlamışlardı. Muhakkak ki
onlar da
cehenneme götürüleceklerdir.
Yalnız Allah´ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna.
Sonrakiler arasında ona
da bıraktık.
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= َوتَ َر ْكنَاbiz (iyi bir ün) bıraktık
علَ ْي ِه
َ =ona =فِيarasında
َ= ْاْل ِخ ِرينsonra gelenler
..

..

..

..

..

..

س ََلم
َ =selam olsun
َ َياسِين,, ِإ ْل,,علَ ٰى
َ =İlyas’a

37.
130

,,

37.
131

..

Selam olsun İlyas´a.

= ِإنَّاbiz = َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

İlyas'a ve
o'nun yolundan gidenlere selam olsun!
İşte biz gü- İyileri işte
zel davra- böyle ödülnanları böy- lendiririz,
le mükafatlandırırız.

ُ=إِنَّهçünkü o
 ِعبَا ِدنَا,,= ِم ْنbizim kullarımızdandı
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmümin

Çünkü O
bizim
mü´min kullarımızdandı.

çünkü o,
gerçekten
inanmış kullarımızdan
biriydi!

Muhakkak ki o,
mü´min
kullarımızdandı.

Lût da gönً =لُوLût
= َو ِإ َّنve şüphesiz طا
derilen peygamberlerْ
َ
ر
م
ال
..
م
ل
=gönderilen
elçilerdendi
َسلِين
َن
ِ
َ ُْ
dendi.

Şüphesiz,
Lut da elçilerimizden biriydi;

Muhakkak ki Lut
da peygamberlerdendi.
Hani Biz,
onu ve ailesini topluca kurtarmıştık.

..

,,

,,

,,
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= ِإ ْذhani ُ=نَ َّج ْينَاهonu kurtarmıştık
ُ= َوأ َ ْهلَهve ailesini َ=أ َ ْج َمعِينhepsini
,,

,,

,,
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ve o'nun sonraki nesiller
arasında yaşayıp anılmasını sağladık:

İlyas´a
selâm olsun.

,,

..
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= ِإ َّلyalnız hariç
ً ع ُج
وزا
َ =acuze bir kadın
=فِيarasında bulunan
َ(= ْالغَا ِب ِرينazabda) kalacaklar
..

..

..

..

..

Onu ve ai- (dolayısıyla,
lesini kur- o'nun günahtardık.
kar ülkesini
cezalandırırken) kendisini ve aile efradını kurtardık,
Yalnız aza- geride kalanba uğrayan- lar arasında
lar arasında bulunan yaşlı
kalan ihtiyar bir kadın dıbir kadın
şında;
hariç.

..

=ث ُ َّمsonra =دَ َّم ْرنَاkırdık (geçirdik)
َ= ْاْلخ َِرينötekileri

Sonra di- ve sonra diğerlerini yok ğerlerini taetmiştik.
mamen yok
ettik:

= َو ِإنَّ ُك ْمsiz
َ=لَت َ ُم ُّرونgeçip gidiyorsunuz
علَ ْي ِه ْم
َ =onların yanlarından
َص ِب ِحين
ْ = ُمsabahleyin

Ey insanlar!
Sabahleyin
onların yanından geçip gidiyorsunuz.

37.
136

,,

37.
137

..

,,

..

37.
139

37.
140

َوبِاللَّ ْي ِل
َأَفَ ََل ت َ ْع ِقلُون

,,

,,

َو ِإ َّن
س
َ ُيُون
َسلِين
َ لَ ِمنَ ْال ُم ْر

..

..

ِإ ْذ
َأ َ َبق
إِلَى ْالفُ ْل ِك
,,

..

ون
ِ ْال َم ْش ُح

ساه ََم
َفَ َكان
َ َف
َضين
ِ ِمنَ ْال ُم ْد َح

37.
141

..

37.
142

,,

37.
143

,,

..

ُفَ ْالتَقَ َمه
َو ُه َو ُم ِليم

..

ُْال ُحوت

,,

َفَلَ ْو َل أَنَّهُ َكان
َس ِب ِحين
َ ِمنَ ْال ُم

,,

,,

..

..

siz (bugüne
kadar) onların yurtlarından gelip
geçmektesiniz her sabah

İşte Biz,
ihsan
edenleri
böyle
mükafatlandırırız.

Geridekiler arasında kalan bir
kocakarı
müstesna.
Sonra diğerlerini
yerle bir
etmiştik.

Doğrusu
siz, sabahleyin
onlara
uğrar
üzerlerinden geçersiniz.
Ve gecele- ve her akGeceleyin
=ve geceleyin
yin. Düşam. O halde de. Hala
akletmez
,,
=düşünmüyor musunuz? şünmüyor (bakıp da)
musunuz? aklınızı kul- misiniz?
lanmıyor
musunuz?
Yunus da Şüphesiz,
Muhak=ve şüphesiz
=Yunus
gönderilen Yunus da el- kak ki
..
=gönderilen elçilerdendi peygamber- çilerimizden Yunus da
lerdendi.
biriydi,
peygamberlerdendi.
Dolu bir
kaçak bir kö- Hani o,
=hani
=kaçmıştı
gemiye
le gibi, yüklü dolu bir
kaçmıştı.
bir gemiye gemiye
,,
=gemiye
=dolu
(binip) kaç- kaçmıştı.
mıştı.
Gemide
Ve sonra
Kur´a
=kur’a çekti
=oldu
olanlar ara- kur'a çekil- çekmişti
sında kura miş, o,
de yeni..
=yenilenlerden
çekilmişti de (kur'ada)
lenlerden
yenilenler- kaybeden- olmuştu.
den olmuş- lerden oltu, bu se- muştu;
bepten denize atılmıştı.
Yunus ken- (sonra o'nu Yenilgiye
=onu yuttu
=balık
dini kınar- denize atuğramışken,
balık
mışlar
ve)
ken, bir
,,
=kendi kendisini kınarken
onu yutdenizde bü- balık
muştu.
yük balık ta- yutmuştu
rafından yu- onu.
tulmuştu,
çünkü kınananlardan biriydi.
Eğer Allah´ı Eğer o, (en Eğer o,
..
..
=eğer olmasaydı
tesbih
derin buna- tesbih
edenlerden lım anlarında edenler..
=tesbih edenlerden
olmasaydı. bile) Allah'ın den olsınırsız şanı- masaydı.
..

37.
138

İbn Kesir
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nı yüceltenlerden olmasaydı,
37.
144

َ =لَلَ ِبkalırdı
ث
ْ  َب,,= ِفيonun karnında = ِإلَ ٰىkadar
ط ِن ِه
=يَ ْو ِمgüne
َ=يُ ْب َعثُونyeniden diriltilecekleri

İnsanların
yeniden dirileceği güne
kadar balığın karnında kalırdı.

ُ=فَنَبَ ْذنَاهonu attık
اء
ِ = ِب ْال َع َرağaçsız çıplak bir yere
س ِقيم
َ ..= َو ُه َوhasta bir halde

Biz de onu
halsiz bir
durumda
ağaçsız çıplak bir yere
attık.

herkesin yeniden dirileceği güne
kadar o (balığı)n karnında kalmış
olacaktı.

Tekrar diriltilecekleri güne
kadar
onun karnında kalacaktı.

ama biz o'nu
manevi çöküntü/iç huzursuzluğu
içinde ıssız
bir kıyıya çıkarttık,
Üzerine
ve onun üzegölge yap- rinde (çorak
ması için
toprakta) yegeniş yap- tişen bir boraklı bitki
dur fidan yeyetiştirdik. şerttik.

Rahatsız
bir halde
iken Biz,
onu açıklık bir yere attık.

Ve onu yüz
bin insan ya
da daha çok
kişiye peygamber olarak gönderdik.
İnandılar,
biz de onları
belli bir süreye kadar
geçindirdik.

Ve onu (bir
kez daha
kendi halkına,) yüz bin
veya daha
fazla (kişi)ye
gönderdik.
Onlar, (bu
defa ona)
inandılar;
bunun üzerine Biz, verilen süre zarfında onlara
mutlu bir hayat yaşattık.
Şimdi onlardan sana cevap vermelerini iste: senin Rabbinin
kızları var da
onların (yalnız) erkek
çocukları mı
var?
Yoksa melekleri dişi
yarattık da o
(meleklere
ilahlık isnad
ede)nler bunu gördüler
mi?
Bazı insanlar
tamamen
sahte ve yalan(a olan
temayüllerin)den dolayı,
Allah (bir erkek çocuk)
doğurdu diyorlar; onlar
elbette yalan
söylüyorlar;

Onu yüz
bin veya
daha fazlasına elçi
gönderdik.

O, kızları oğlanlara tercih
etmiştir!
(sözleri de
yalandır.)

Kızları,
oğullara
tercih mi
etmiş?

لَ ُك ْم,,= َماsize ne oldu? ْف
َ = َكيnasıl
َ=ت َ ْح ُك ُمونhüküm veriyorsunuz

Ne oluyor size, ne biçim
karar veriyorsunuz?

َتَذَ َّك ُرون..أَفَ ََل

Hiç düşünmüyor musunuz?

Ne oluyor
size, nasıl
hükmediyorsunuz?
Hiç düşünmüyor
musunuz?

,,

,,

,,

37.
145

..

..

..

..

..

37.
146

..

..

= َوأ َ ْنبَتْنَاve bitirdik علَ ْي ِه
َ =üzerine
ً ش َج َرة
َ =bir ağacı
يَ ْق ِطين,,= ِم ْنasma kabak
,,

,,

,,

,,

37.
147

ُس ْلنَاه
َ = َوأ َ ْرve onu elçi gönderdik
أ َ ْلف.. ِمائ َ ِة..=إِلَ ٰىyüz bin insana
=أ َ ْوya da َ=يَ ِزيد ُونdaha fazlasına
..

..

..

..

..

..

..

37.
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..

=فَآ َمنُواinandılar
=فَ َمت َّ ْعنَا ُه ْمbiz de onları geçindirdik
= ِإلَ ٰىkadar = ِحينbir süreye
,,

,,

,,

,,

,,

37.
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=فَا ْست َ ْفتِ ِه ْمşimdi onlara sor
=أ َ ِل َربِ َكRabbine ُ= ْالبَنَاتkızlar (mı)
= َولَ ُه ُمonlara da َ= ْالبَنُونoğlanlar (mı)

Ey Muhammed!
Putperestlere sor bakalım kızlar
Rabb´inin
de erkekler
onların mı?

=أ َ ْمyoksa = َخلَ ْقنَاyarattık?
َ= ْال َم ََلئِ َكةmelekleri
= ِإنَاثًاdişi olarak (mı)
َشَا ِهد ُون,,= َو ُه ْمonların gözleri önünde

Yoksa biz
melekleri
kız olarak
yaratırken
onlar yanında mıydı?

=أ َ َلiyi bilin =إِنَّ ُه ْمonlar
 ِإ ْف ِك ِه ْم..= ِم ْنiftiraları yüzünden
َ=لَ َيقُولُونdiyorlar ki

Dikkat edin,
onlar iftiraları yüzünden diyorlar
ki:

َّ =Allah
َ= َولَدdoğurdu ُاّٰلل
= َو ِإنَّ ُه ْمonlar
َ=لَ َكا ِذبُونelbette yalancıdırlar

Allah doğurdu onlar
elbette yalancıdırlar.

َ ص
طفَى
ْ َ =أtercih mi etmiş?
ت
ِ = ْال َبنَاkızları علَى
َ =karşı
َ= ْالبَنِينoğlanlara

Allah, kızları
oğullara
tercih mi
etmiş?

..

..

..

..

..

37.
150

..

,,

,,

,,

,,

37.
151

..

,,

..

..

..

37.
152

,,

,,

37.
153

..

37.
154

,,

..

,,

..

Ne oluyorsunuz? Ne
biçim hükmediyorsunuz?
Hiç mi dü=hiç mi düşünmüyorsunu
şünmüyorsunuz?

,,

,,

37.
155

..

z?
37.
156

..

..

=أ َ ْمyoksa (mi var?) =لَ ُك ْمsizin
َ س ْل
طان
ُ =bir deliliniz = ُم ِبينaçık
,,

,,

,,

,,

=فَأْتُواgetirin = ِب ِكتَا ِب ُك ْمKitabınızı
=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru

37.
157

..

37.
158

,,

= َو َجعَلُواve uydurdular ُ=بَ ْينَهO’nunla
َ= َو َبيْنarasında = ْال ِجنَّ ِةcinler
سبًا
َ َ=نbir nesep = َولَقَ ْدoysa
ت
ِ ع ِل َم
َ =bilmişlerdir ُ= ْال ِجنَّةcinler
=إِنَّ ُه ْمkendilerinin
َض ُرون
َ (=لَ ُم ْحyüce divana) getirilecekle
,,

,,

,,

,,

َس ْب َحان
ُ =(münezzehtir) yücedir
ِاّٰلل
َّ =Allah
َصفُون
ِ  َي..ع َّما
َ =onların taktıkları sıfatlard
..

..

..

..

Allah´la cinler arasında
soy bağı
uydurdular.
Andolsun
cinler de,
kendilerinin
hesap yerine götürüleceklerini
bilirler.

Haşa! Allah,
onların taktıkları sıfatlardan münezzehtir.

an
37.
160

= ِإ َّلfakat hariç َ= ِعبَادkulları
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın َصين
ِ َ= ْال ُم ْخلtemiz
,,

,,

Nihayet
ona inandılar, Biz
de onları
bir süreye
kadar geçindirdik.
Şimdi
sen, onlara sor,
kızlar senin Rabbının da,
oğlanlar
onların
mı?
Yoksa,
Biz, melekleri dişi
olarak yarattık da
onlar buna şahid
miydiler?
İyi bilin ki;
gerçekten
onlar, iftiralarından ötürü
şöyle diyorlar:
Allah doğurdu.
Hiç şüphesiz onlar yalancılardır.

Yoksa sizin Yoksa (iddia- Yoksa siaçık deliliniz larınızı doğ- zin apami var?
rulayacak) çık bir deaçık bir deli- liliniz mi
liniz mi var? var?
Eğer doğru Eğer doğru Eğer saiseniz kita- söylüyorsa- dıklardan
bınızı geti- nız, kendi ki- iseniz kirin.
tabınızı geti- tabınızı
rin!
getirin.

rini

37.
159

Ve onun
için geniş
yapraklı
bir bitki
yetiştirdik.

Allah´a gönülden bağlı
kullar, bunların dışındadır.

Bazıları da
Allah ile bütün görünmez varlık
türleri arasında bir yakınlık uydurdular; oysa
bu görünmez
varlıklar (da)
pekala bilir
ki, onlar, (bu
şekilde Allah'a isnadda
bulunanlar,)
mutlaka (Hesap Günü
O'nun huzurunda) yargılanacaklardır:
(çünkü) Allah, insanların geliştirdiği
her türlü tasavvurun üstünde, sonsuz yüceliktedir.
Allah'ın halis
kulları ise
böyle (davranmazlar).

O´nunla
cinnler
arasında
bir neseb
bağı uydurdular.
Andolsun
ki; cinnler
de, onların götürüleceklerini bilmektedirler.

Allah, onların nitelendirdiklerinden
münezzehtir.
Allah´ın
ihlasa erdirilmiş
kulları
müstes-
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37.
161

=فَإِنَّ ُك ْمne siz
َت َ ْعبُدُون..= َو َماne de taptıklarınız

Ey inkârcılar! Ne siz
ne de taptıklarınız.

أ َ ْنت ُ ْم,,= َماsiz değilsiniz
علَ ْي ِه
َ =O’na karşı َ=بِفَاتِنِينsaptıracak

Kimseyi Allah´a karşı
kandırıp
yoldan çıkaramazsınız.

= ِإ َّلbaşkasını = َم ْنkimseden = ُه َوO
صا ِل
َ =girecek = ْال َج ِح ِيمcehenneme

Ancak cehenneme
girecek
olanları
kandırırsınız.
Melekler:
«Bizim içimizden herkesin belli
makamı
vardır.»

..

..

..

37.
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,,

..

,,

,,

37.
163

..

37.
164

,,

= َو َماyoktur = ِمنَّاbizden kimsenin
= ِإ َّلdışında ُ=لَهonun
= َمقَامbir makamı = َم ْعلُومbelli
,,

,,

37.
165

= َو ِإنَّاbiziz =لَن َْح ُنbiz
َصافُّون
َّ =الo saf saf dizilenler

..

..

37.
166

..

..

(Bütün tabiat
güçleri Allah'a hamdeder ve şöyle
derler:) İçimizden hiç
kimse yoktur
ki (Allah tarafından) kendisi için tayin
edilmiş bir
yere sahip
olmasın;
Şüphesiz biz de (ibabiz sıra sıra detlerimizde
duranlarız. O'nun önünde) saf tutarız;

Bizim her
birimizin
belirli bir
makamı
vardır.

Allah´ı tes- ve şüphesiz
bih edenle- biz de O'nun
riz.
sınırsız şanını yüceltiriz!

 َكانُوا..= َوإِ ْنonlar
َ=لَيَقُولُونşöyle diyorlardı

Putperestler Gerçek şu ki,
şöyle diyor- o (hakikati
lardı.
inkar
ede)nler her
zaman şöyle
derler:
Eğer yanı- Eğer atalamızda ev- rımızdan (bu
velkilere ge- yönde) bir
len bir uyarı gelenek devkitabı olralmış olsaysaydı.
dık,

,,

..

..

37.
168

Muhakkak ki sizler ve taptıklarınız,

= َو ِإنَّاbiziz = َلن َْح ُنbiz
َسبِ ُحون
َ = ْال ُمo tesbih edenler

,,

,,

37.
167

çünkü ne siz
(Allah'a iftirada bulunan)lar, ne
de sizin taptıklarınız,
hiçbiriniz,
kimseyi kendi heves ve
ayartmalarınıza boyun
eğdiremezsiniz,
(kendi ayaklarıyla) yakıcı
ateşe koşanlar hariç!

=لَ ْوeğer olsaydı =أ َ َّنkuşkusuz
= ِع ْندَنَاyanımızda = ِذ ْك ًراbir uyarı
َ ْاْل َ َّولِين,, َ= ِمنöncekilerden
,,

,,

,,

=لَ ُكنَّاelbette biz olurduk َ= ِعبَادkulları
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın َصين
ِ َ= ْال ُم ْخلhalis

Elbette biz
Allah´ın temiz kulları
olurduk.

kesinlikle Allah'ın halis
kulları olurduk!

=فَ َكفَ ُرواama inkâr ettiler =بِ ِهonu
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=يَ ْعلَ ُمونbileceklerdir

Ancak o
uyarıyı inkâr
ettiler, yakında inkârlarının sonucunu bileceklerdir.

ْ َس َبق
= َولَقَ ْدandolsun ت
َ =geçmişti
= َك ِل َمتُنَاşu sözümüz
= ِل ِعبَا ِدنَاkullarımıza
َسلِين
َ = ْال ُم ْرgönderilen elçi

Andolsun ki,
peygamber
kullarımıza
şu sözleri
vermişizdir.

Ama (işte bu
ilahi kelam
önlerine konulduğu halde,) onu kabul etmeye
yanaşmıyorlar! Ama zamanla (reddettikleri şeyin ne olduğunu) öğreneceklerdir:
çünkü uzun
zaman önce
kullarımız
olan elçilere
söz verdik:

= ِإنَّ ُه ْمmutlaka =لَ ُه ُمkendileri olacaktır
َورون
ُ ص
ُ = ْال َم ْنzafere ulaştırılanlar

Mutlaka
kendilerine
yardım edilecektir.

kendilerine
mutlaka yardım edilecektir

= َو ِإ َّنve mutlaka
= ُج ْندَنَاbizim ordumuz =لَ ُه ُمonlara
َ= ْالغَا ِلبُونgalip gelecek

Ve galip gelecek olanlar, mutlaka
bizim ordumuzdur.

ve (sonunda)
galip gelecek
olan mutlaka
Bizim ordumuz olacaktır.

=فَت َ َو َّلdön ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
= َحت َّ ٰىkadar = ِحينbir süreye

Ey Muhammed!
Bir süreye
kadar onlardan yüz
çevir.
Onlara inecek azabı
gözetle, onlar da göreceklerdir.

Bu sebeple,
o (hakikati
inkar
ede)nlerden
bir süre uzak
dur
ve onları(n
kim olduklarını) gör; onlar (da) zaman içinde
(şimdi görmediklerini)
göreceklerdir.
Onlar azabımızın çabuklaştırılmasını acaba (gerçekten) istiyorlar
mı?
Eğer öyleyse, o (azap)
bir kez başlarına geldiğinde, uyarılmış olanların uyanması
kötü olacaktır!

37.
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..

37.
170

,,

37.
171

..

..

..

,,

,,

..

..

37.
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,,

,,

,,

37.
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..

..

..

..

37.
174

,,

,,

ْص ْر ُه ْم
ِ = َوأَبonları gözetle
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َْص ُرون
ِ =يُبgöreceklerdir

37.
175

..

37.
176

,,

..

=أَفَ ِب َعذَا ِبنَاbizim azabımızı mı?
َ=يَ ْست َ ْع ِجلُونacele istiyorlar

Azabımıza
uğramakta
acele mi
ediyorlar?

=فَإِذَاzaman (=نَزَ َلazab) indiği
سا َح ِت ِه ْم
َ ِ=بyurtlarına
سا َء
َ َ=فne kötü olur صبَا ُح
َ =sabahı
َ= ْال ُم ْنذَ ِرينuyarılmış olanların

Fakat o
azap yurtlarına indiği
vakit uyarılmış olanların hali ne
kötü olur!

,,

,,

,,
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O´na karşı hiç fitneleyebilecek değilsiniz.
Tabii cehenneme
girecek
olan müstesna.

Ve muhakkak ki
biz; saf
bağlayıp
duranlarız.
Ve muhakkak ki
biz; tesbih edenleriz.
Onlar her
ne kadar
şöyle diyor idiyseler de;
Öncekilerde olduğu gibi
bizde de
bir zikir
bulunsaydı;
Biz de elbet Allah´ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk.
Sonunda
O´na küfrettiler,
ama ilerde bileceklerdir.

Andolsun
ki; Bizim,
gönderilen kullarımız
hakkında
sözümüz
geçmiştir:
Onlar
muhakkak yardım görenlerdir.
Ve şüphesiz ki
Bizim askerlerimiz; onlar
galiblerdir.
Sen, bir
süreye
kadar onlardan
yüz çevir.
Gözetleyiver onları, ilerde
göreceklerdir.

Yoksa
azabımızı
mı çabucak istiyorlar?
Fakat o,
yurtlarına
indiğinde
uyarılanların sabahı ne
kötü olur.
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= َوتَ َو َّلuzaklaş ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
= َحت َّ ٰىkadar = ِحينbir süreye

Bir süreye
kadar onları
kendi hallerine bırak.

ْص ْر
ِ = َوأَبve (bekle de) gör
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َْص ُرون
ِ =يُبonlar da göreceklerdir

Ve bekle de
gör, onlar
da göreceklerdir.

َس ْب َحان
ُ =yücedir = َر ِب َكRabbin
ب
ِ = َرsahibi ِ= ْال ِع َّزةkudret ve şeref
َصفُون
ِ َي,,ع َّما
َ =onların nitelendirmelerin

Kudret ve
şeref sahibi
Rabb´in,
onların taktıkları sıfatlardan münezzehtir,
yücedir.

,,

,,
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س ََلم
َ = َوselam
َسلِين
َ =gönderilen elçilere
َ  ْال ُم ْر..علَى

Selâm gönderilen peygamberlere.

ِ َّ ِ =Allah’a
ُ= َو ْال َح ْمدve hamd ّٰلل
ب
ِ = َرRabbi َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

Hamd,
alemlerin
Rabb´i Allah´a!

..

..
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Tanrıları bir
tek tanrı mı
yapıyor?
Bu, cidden
tuhaf bir
şeydir.

َ = َوا ْنfırladı ُ = ْال َم َِلbir grup
َطلَق
ُ  ْام,,=أ َ ِنyürüyün
= ِم ْن ُه ْمonlardan شوا
صبِ ُروا
ْ = َواbağlı kalın
آ ِل َهتِ ُك ْم,,علَ ٰى
َ =tanrılarınıza = ِإ َّنçünkü
= ٰ َهذَاbu ش ْيء
َ َ=لbir şeydir
ُ =ي َُرادarzu edilen

Onlardan
ileri gelenler; «yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin,
sizden istenen şüphesiz budur.»

س ِم ْعنَا
َ ..= َماbiz işitmedik =بِ ٰ َهذَاbunu
 ْال ِملَّ ِة..=فِيdinde ِ= ْاْل ِخ َرةöteki
 ٰ َهذَا..= ِإ ْنbu = ِإ َّلbaşka bir şey değildir
ْ =uydurmadan
اختِ ََلق

Biz bunun
söylediğini
babalarımızın bağlı olduğu son
dinde de
işitmedik.
Bu uydurmadan başka bir şey
değildir.
Kur´an,
aramızda
O´na mı indirilmeliydi?» dediler.
Doğrusu
bunlar
Kur´an hakkında şüphe
içindedirler.
Hayır, onlar
azabımı
henüz tadmadılar.»

Ne yani! (İlahi) uyarı, içimizden bir
tek o'na mı
indirildi?
Evet, onlar
yalnız Benim
uyarıma karşı şüphe
içindeler.
Evet, onlar
henüz Benim
azabımı tatmadılar.

Aramızdan zikir
ona mı
indirilmiştir? Hayır,
onlar zikrimden
şüphededirler.
Hayır, onlar henüz
azabımı
tatmamışlardı.

Yoksa onlar,
kudret ve lütuf sahibi
olan Rabbinin rahmet
hazinelerine
sahip (olduklarını mı
zanne-

Yoksa O
Aziz,
Vehhab
Rabbının
rahmet
hazineleri
onların
yanında
mıdır?

..

ki.
İnkâr edenler bir gurur
ve ayrılık
içindedirler.

=بَ ِلdoğrusu
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
=فِيiçindedirler = ِع َّزةbir gurur
= َو ِشقَاقve ayrılık
,,

,,

= َك ْمnice =أ َ ْهلَ ْكنَاhelak ettik
قَ ْب ِل ِه ْم..= ِم ْنonlardan önce
قَ ْرن..= ِم ْنnesilleri
=فَنَادَ ْواferyad ettiler
ت
َ = َو َلfakat geçmişti َ= ِحينzamanı
= َمنَاصkurtuluş
..

Onlardan
önce nice
nesilleri helak ettik de
feryad ettiler. Oysa
artık kurtuluş zamanı
değildi.

..

..

..

..

Aralarından
= َو َع ِجبُواhayret ettiler
bir uyarıcı
gelmesine
َ
 َجا َء ُه ْم,,=أ ْنonlara gelmesine
şaşırdılar.
İnkârcılar;
= ُم ْنذِرbir uyarıcı (peygamber)
«bu yalancı
= ِم ْن ُه ْمkendilerinden = َوقَا َلve dediler ki bir sihirbazdır» dediler.
َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler = ٰ َهذَاbu
احر
ِ س
َ =bir sihirbazdır = َكذَّابyalancı
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

=أَأ ُ ْن ِز َل-mı indirildi? ع َل ْي ِه
َ =ona
الذ ْك ُر
ِ =Zikr بَ ْي ِننَا,,= ِم ْنaramızdan
=بَ ْلdoğrusu = ُه ْمonlar
=فِيiçindedirler =شَكşüphe
 ِذ ْك ِري,,= ِم ْنbenim Zikr’imden
=بَ ْلhayır
يَذُوقُوا,,=لَ َّماonlar henüz tadmadılar
ب
ِ عذَا
َ =azabımı
,,

,,

,,

,,

38.
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Sen, bir
süreye
kadar onlardan
yüz çevir.
ve (onların Gözetlene oldukları- yiver,
nı) gör; za- ilerde gömanla onlar recekler(da şimdi
dir.
görmediklerini) göreceklerdir.
Kudret ve iz- Tenzih
zet sahibi
ederiz
Rabbin, in- senin izsanların her zet sahibi
türlü tasav- Rabbını,
vurunun üs- onların nitünde (bir
telemekte
yüceliğe sa- olduklahip)tir.
rından.
O'nun bütün Selam olelçilerine se- sun peylam olsun! gamberlere.

=أ َ َج َع َل-mı yaptı? َ= ْاْل ِل َهةtanrıları
= ِإ ٰلَ ًهاtanrı احدًا
ِ = َوbir tek
=إِ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu
ش ْيء
َ َ=لbir şeydir ع َجاب
ُ =tuhaf

Sad, zikir
=صSad آن
ِ = َو ْالقُ ْرKur’an’a andolsun sahibi, şanlı
Kur´an´a
الذ ْك ِر
ِ ..=ذِيşanlı
and olsun

,,

38.
4

Bu sebeple
onlardan bir
süre uzak
dur,

Ve hamd,
bütün alemlerin Rabbi
Allah'a mahsustur!
Sad. Düşün
öğüt ve uyarılarla dolu
olan bu Kuran'ı!
Ama hakikati
inkara şartlanmış olanlar, boş gurura kapılmış
ve (bu sebeple) (doğru
yolu bırakıp)
yanlış ve eğri
yollara sapmışlardır.
Onlardan
önce kaç
nesli (bu günahlarından
dolayı) yok
ettik! Ve artık
kaçmalarının
mümkün olmadığını anladıklarında
(nasıl) yalvarıyorlardı (Bize)!
Şimdi bu (insanlar) aralarından bir
uyarıcının
çıkmasına
şaşmaktadırlar; ve hakikati inkar
edenler şöyle
diyorlar: O
(sadece) bir
büyücü, bir
yalancıdır!
O, bütün
ilahları (reddedip) bir
(tek) ilah olduğunu mu
iddia ediyor?
Doğrusu, bu
çok tuhaf bir
şeydir!
Liderleri öne
atılır: Pes
etmeyin ve
ilahlarınıza
sımsıkı sarılmaya devam edin:
yapılacak tek
şey budur!

,,

,,

38.
3

İbn Kesir

,,

=أ َ ْمyoksa
= ِع ْندَ ُه ْمonların yanında (mı?)
=خَزَ ائِ ُنhazineleri = َر ْح َم ِةrahmet
= َربِ َكRabbinin
يز
ِ = ْال َع ِزdaima üstün olan
..

..

..

..

..

Yoksa, güçlü ve çok
ihsan sahibi
olan
Rabb´inin
rahmet hazineleri, onların yanında mıdır?

Hamd olsun,
alemlerin
Rabbı Allah´a.
Sad. Zikr
dolu
Kur´an´a
yemin olsun.
Hayır, o
küfredenler boş bir
gurur ve
bir parçalanma
içindedirler.

Kendilerinden
önce nice
nesilleri
helak ettik de onlar, çığlıklar kopardılar.
Halbuki
kurtulmak
vakti değildi.
Küfredenler içlerinden bir
uyarıcının
gelmesine şaşırmışlardı
da demişlerdi ki:
Bu, çok
yalancı
bir sihirbazdır.
Tanrıları
bir tek
tanrı mı
kıldı?
Doğrusu
bu, şaşırtıcı bir
şey.

Onların
elebaşlarından bir
grup; yürüyün ve
tanrılarınız üzerinde direnin.
Şüphesiz
ki bu; sizden istenen bir
şeydir,
diyerek
çıkıp gittiler.
Biz, yeni iti- Biz, bunu
katların hiç diğer dinbirinde böyle de de
(bir iddia)
işitmedik.
duymadık! Bu, ancak
Bu, (fani bir bir uyinsanın) uy- durmadır.
durmasından
başka bir şey
değildir!
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ب
ِ = ْال َو َّهاçok lütufta bulunan
..

38.
10

der)ler?

..

=أ َ ْمyoksa =لَ ُه ْمonların (mı?)
ُ= ُم ْلكmülkü ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= َو َماve bulunanların
= َب ْينَ ُه َماikisi arasında
=فَ ْليَ ْرتَقُواöyleyse yükselsinler
=فِيiçinde
ب
ِ = ْاْل َ ْس َباsebepler (vasıtalar)
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= ُج ْندbir ordudur  ُهنَا ِل َك..= َماşurada
= َم ْه ُزومbozguna uğratılacak
ب
ِ  ْاْل َ ْحزَ ا.. َ= ِمنderme çatma
..

..

..

..
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Onlardan
önce de
Nuh kavmi,
Ad kavmi ve
sarsılmaz
bir saltanat
sahibi Firavun´da yalanlamıştı.

ُ= َوثَ ُمودSemud (kavmi)
= َوقَ ْو ُمve kavmi =لُوطLût
اب
ُ ص َح
ْ َ = َوأve halkı da = ْاْل َ ْي َك ِةEyke
=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
اب
ُ َ= ْاْل َ ْحزkabilelerdi

Semud
kavmi, Lut
kavmi ve
Eyke halkı
da yalanlamıştı. İşte
bunlar da
peygamberlerine karşı
birleşen kabilelerdir.

,,

,,

,,
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Hepsi pey ُكل,,= ِإ ْنhepsi de = ِإ َّلancak
gamberleri
yalanladılar
َّ
َ
ب
ذ
ك
=yalanladılar
ل
س
الر
=elçileri
َ
ُ ُّ
َ
da azabımı
َّ=فَ َحقhak ettiler ب
َ
ِ = ِعقاbenim cezamı hak ettiler.
,,

,,

,,

38.
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Yahut, göklerin, yerin
ve ikisi arasında bulunanların
hükümranlığı, onların
elinde midir? Öyle
ise sebeplere sarılıp ta
göğe yükselsinler (de
hükümranlığı ele geçirsinler bakalım).
Onlar derme çatma
hiziplerden
meydana
gelmiş ordudur ki, işte şurada
bozguna
uğratılmışlardır.

ْ = َكذَّ َبyalanlamıştı
ت
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce =قَ ْو ُمkavmi
=نُوحNuh عاد
َ = َوve Ad (kavmi)
ع ْو ُن
َ = َوفِ ْرve Fir’avn =ذُوsahibi
= ْاْل َ ْوتَا ِدkazıklar
,,

,,

,,

ُ يَ ْن..= َو َماbeklemiyorlar
ظ ُر
= ٰ َهؤ َُل ِءbunlar = ِإ َّلbaşka bir şey
ًص ْي َحة
ِ = َوbir tek
َ =na’ra ً احدَة
= َماolmayan =لَ َهاona
فَ َواق..= ِم ْنgeri dönmesi
..

Yoksa, göklerin ve yerin
ve ikisi arasında bulunan her şeyin hükümranlığı onlara
mı aittir? Öyleyse (akıllarına gelebilecek) her türlü
vasıta ile
(benzer ilahi
bir makama)
ulaşmayı denesinler (bakalım)!
(Fakat) işte
bütün insanlar, ne kadar
(sıkı şekilde)
bir araya
gelmiş olsalar da (hakikati kabule
yanaşmazlarsa) yenilmeye mahkum olurlar.
Daha önce
Nuh kavmi,
'Ad (kavmi)
ve (sayısız)
direkler üstünde duran
çadırların
sahibi Firavun (toplumu) da hakikati yalanladılar,
Semud (kabilesi) ve Lut
kavmi ve
(Medyen'in)
yemyeşil vadilerinin sakinleri (de
aynı şekilde
hakikati yalanlamışlardı): Onların
tümü (inkarda) birleştiler.
Hepsi de elçileri yalanladılar; ve bu
nedenle cezamızı hak
ettiler.

Ve onları,
(şimdi hakikati inkar
edenleri,) tek
bir (bela) çığlığı beklemektedir. O,
bir an bile
gecikmeyecektir.
İnkârcılar Onlar (alaylı
=dediler ki
=Rabbimiz
ise dediler bir şekilde):
ki;
Ey Rabbimiz!
=hemen ver
=bize
«Rabb´imiz! derler, He=bizim (azab) payımızı
=önce Bizim azab sap Güpayımızı
nü'nden önce
=gününden
=hesap
hesap gü- payımıza dününden ön- şen (cezayı)
ce ver.»
hemen ver
bize!
..

..

..

Bunlar da
ancak, bir
an gecikmesi olmayan tek bir
çığlık beklemektedirler.

..

38.
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38.
17

َوقَالُوا
ع ِج ْل
َ
َّ ِق
طنَا
يَ ْو ِم
,,

َربَّنَا
لَنَا

,,

,,

,,

,,

ب
ِ سا
َ ْال ِح

قَ ْب َل

ص ِب ْر
ْ =اsabret
َيَقُولُون.. َما..علَ ٰى
َ =onların dediklerine
= َوا ْذ ُك ْرve an ع ْبدَنَا
َ =kulumuz
َ=دَ ُاوودDavud’u  ْاْل َ ْي ِد..=ذَاgüçlü
ُ=إِنَّهçünkü o
(=أ َ َّوابbize) çok başvururdu

Ey Muhammed!
Onların söylediklerine
sabret, kulumuz, Davut´u an.
Çünkü o daima Allah´a
yönelirdi.

=إِنَّاbiz س َّخ ْرنَا
َ =boyun eğdirmiştik
= ْال ِجبَا َلdağları ُ= َم َعهonunla beraber
َس ِب ْحن
َ ُ=يtesbih ederlerdi
ِ =بِ ْالعَ ِشيakşam
ق
ِ ْ = َوve sabah
ِ اْل ْش َرا

Biz dağları
onun emrine verdik.
Sabah akşam onunla
beraber
tesbih ederler.

َّ = َوve kuşlar
الطي َْر
ً ورة
ُ = َم ْحtoplanıp gelen = ُكلhepsi
َ ش
ُ=لَهona =أ َ َّوابkatılırdı

Her taraftan
toplanıp gelen kuşları
da onun
buyruğu altına vermiştik. Her biri
ona yönelmekteydi.

شدَ ْدنَا
َ = َوgüçlendirmiştik
ُ= ُم ْل َكهonun mülkünü
ُ= َوآت َ ْينَاهkendisine vermiştik
َ= ْال ِح ْك َمةhikmet ص َل
ْ َ= َوفve yeteneği
َ = ْال ِخaçık güzel konuşma
ب
ِ طا

O´nun hükümranlığını kuvvetlendirmiş,
O´na hikmet
ve açık, güzel konuşma yeteneği
vermiştik.

..

..

..

..
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(Ama sen,
yine,) onların
söyledikleri
her şeye sabırla katlan
ve güçlü bir
iradeye sahip
bulunan kulumuz Davud'u hatırla!
O, her zaman Bize
yönelirdi:
(ve bunun
için,) her sabah ve her
akşam sınırsız kudret ve
egemenliğimizi anarken
dağları o'na
eşlik ettirirdik,
ve (aynı şekilde) bölük
bölük kuşları
da. Bunlar
(hep birlikte)
O'na, (kendilerini yaratmış olana,)
tekrar tekrar
yönelirlerdi.
Biz de (buna
karşılık)
o'nun otoritesini güçlendirmiş ve kararlarında
hikmet ve
basiret üzere
olmasını
sağlamıştık.

Yahut
göklerin,
yerin ve
ikisinin
arasında
bulunanların mülkü onların
mıdır?
Öyleyse
sebeblere
tevessül
etsinler
de yükselsinler
bakalım.
Onlar, burada
derme
çatma
gruplardan olma
bozguna
uğratılmış
bir ordudur.
Onlardan
önce,
Nuh
kavmi, Ad
ve kazıklar sahibi
Firavun
da yalanlamıştı.

Semud,
Lut kavmi
ve Eyke
halkı da.
İşte onlar,
ayrı topluluklardı.

Hepsi de
peygamberleri yalanladılar.
Ve bu
yüzden
azabı hak
ettiler.
Bunlar,
bir tek
çığlık
beklemektedirler ki,
onun bir
an bile
gecikmesi
yoktur.
Ve dediler ki:
Rabbımız; hesab gününden
önce bizim payımızı
çabuklaştırıver.
Onların
söylediklerine
sabret...
Ve güçlü
kulunuz
Davud´u
hatırla.
Muhakkak ki o,
hep Allah´a yönelirdi.
Biz, gerçekten
dağları
onun buyruğuna
vermiştik.
Sabah ve
akşam
tesbih
ederlerdi.
Kuşları
da toplu
olarak.
Her biri
ona yönelmişti.

Onun
mülkünü
pekiştirmiş, kendisine
hikmet ve
kesin söz
söyleme
hakkı
vermiştik.
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davaاك
َ َ أَت..= َوه َْلsana geldi mi? ُ =نَ َبأhaberi Sana
cılarının
haberi geldi
ص ِم
ْ = ْال َخdavacıların = ِإ ْذhani
mi? Hani
odasının
َ
س َّو ُروا
َ =تtırmanmışlardı
duvarına
tırmanmışاب
َ = ْال ِم ْح َرodasının duvarına
..

..

..

..

lardı.
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=إِ ْذhani =دَ َخلُواgirmişlerdi
علَ ٰى
َ =yanına َ=دَ ُاوودDavud’un
ع
َ =فَفَ ِزkorkmuştu = ِم ْن ُه ْمonlardan
=قَالُواdediler َف
ْ تَخ,,= َلkorkma
ان
ْ = َخbiz iki davacıyız
ِ ص َم
=بَغ َٰىsaldırdı ضنَا
ُ =بَ ْعbirimiz
علَ ٰى
َ =hakkına = َب ْعضötekinin
اح ُك ْم
ْ َ=فşimdi sen hükmet
=بَ ْينَنَاaramızda ق
ِ =بِ ْال َحhak ile
ْ ت ُ ْش ِط,,= َو َلhaksızlık etme
ط
= َوا ْه ِدنَاbizi götür
اء
ِ س َو
َ ,,=إِلَ ٰىortasına (adalete)

Hani Davud´un yanına girmişlerdi de,
Davud onlardan
korkmuştu.
«Korkma
dediler, biz
iki davacıyız. Birimiz
ötekinin
hakkına
saldırdı.
Şimdi sen
aramızda
hak ile
hükmet,
adaletten
ayrılıp bize
zulmetme,
bizi doğru
yola çıkar.»

اط
ِ الص َر
ِ =yolun = ِإ َّنdoğrusu
= ٰ َهذَاbu =أ َ ِخيkardeşimin ُ=لَهvar
َ َوتِ ْسعُون..=تِسْعdoksan dokuz
ً=نَ ْع َجةkoyunu ي
َ = َو ِلbenim ise var
=نَ ْع َجةkoyunum احدَة
ِ = َوbir tek
=فَقَا َلfakat (kardeşim) dedi
=أ َ ْك ِف ْلنِي َهاonu da bana ver
ع َّز ِني
َ = َوve bana ağır bastı
َ  ْال ِخ..= ِفيkonuşmada
ب
ِ طا

Bu kardeşimin doksandokuz
dişi koyunu
var. Benim
ise bir tek
dişi koyunum var.
Böyle iken
onu da bana ver dedi
ve tartışmada beni
yendi.

Bu benim
kardeşim:
Onun doksandokuz
koyunu var,
benimse
(sadece) bir
koyunum;
buna rağmen, 'onu
bana ver'
dedi ve bu
tartışmada
bana zorla
dediğini yaptırdı.

(=قَا َلDavud) dedi ki =لَ َق ْدandolsun
َ =sana zulmetmiştir
ظلَ َم َك
س َؤا ِل
ُ = ِبistemekle
=نَ ْع َجتِ َكsenin koyununu
اج ِه
ِ نِ َع,,= ِإلَ ٰىkendi koyunlarına
= َو ِإ َّنzaten يرا
ً ِ= َكثçoğu
َ َ ْال ُخل,, َ= ِمنkarıştıran(ortak)ların
اء
ِ ط
=لَيَ ْب ِغيzulmederler
بَ ْعض,,علَ ٰى
ُ =بَ ْعbirbirine
َ ,,ض ُه ْم
= ِإ َّلyalnız bunun dışındadır
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler = َوقَ ِليلve azdır
َ = َوsandı
= َماne kadar = ُه ْمonlar ظ َّن
ُ=دَ ُاوودDavud
ُ فَتَنَّاه,,=أَنَّ َماkendisini denediğimizi
=فَا ْست َ ْغفَ َرmağfiret diledi
ُ= َربَّهRabbinden = َوخ ََّرkapandı
= َرا ِكعًاeğilerek (secdeye)
َاب
َ = َوأَنve (bize) döndü

Davud:
«And olsun
ki, senin dişi
koyununu
kendi dişi
koyunlarına
katmak istemekle,
sana büyük
haksızlık
etmiştir.
Doğrusu ortakların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz
ederler.
İnanıp yararlı iyi iş
yapanlar
bunun dışındadır ki,
sayıları ne
kadar azdır.» demişti. Davud
kendisini
denediğimizi sanmıştı
da,
Rabb´inden
mağfiret dileyerek eğilip secdeye
kapanmış,
tevbe etmiş,
Allah´a yönelmişti.

(Davud) dedi
ki: Bu (adam)
senin koyununu kendininkiler arasına katmayı
istemekle
sana haksızlık yapmış!
Zaten yakınların çoğu
birbirlerine
aynı şeyi yaparlar, (Allah'a) inanıp
doğru ve yararlı işler yapanlar hariç.
Böylesi de
ne kadar az!
Davud, (bunları söylerken) Bizim
kendisini sınadığımızı
(birden) anladı; bunun
üzerine Rabbinden günahını bağışlamasını diledi, secdeye
kapandı ve
tevbe ederek
O'na yöneldi.

=فَغَفَ ْرنَاbiz de affettik ُ= َلهondan
= ٰذَ ِل َكbunu = َو ِإ َّنve şüphesiz
ُ=لَهonun vardır = ِع ْندَنَاyanımızda
=لَ ُز ْلفَ ٰىbir yakınlığı َ= َو ُحسْنve güzel
= َمآبbir geleceği

Böylece
onu bağışladık. Yanımızda
onun yüksek bir makamı ve güzel bir geleceği vardır.

Biz de bu
(günahı)nı
bağışladık,
(öteki dünyada) o'nu
Bizim yakınlığımız ve
menzillerin
en güzeli
beklemektedir.
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Davacıların
kıssasından
haberin oldu
mu? (Davud'un ibadet
ettiği) mabedin duvarlarına tırmanan
(iki kişinin
kıssasından)?
Davud, onları
yanında görünce telaşlanıp korktu;
bunun üzerine: Korkma!
dediler, Biz
(sadece) iki
davacıyız.
Birimiz ötekinin hakkına
tecavüz etti,
şimdi aramızda adaletle karar
ver, doğrudan ayrılma
ve (ikimize)
dürüstlük yolunu göster.

Ey Davud! (Ve şöyle
ُ دَ ُاوود,,= َياey Davud = ِإنَّاbiz
Biz seni
dedik:) Ey
yeryüzünde
Davud! Seni
ْ
ً
َ
َ
َاك
ن
ل
ع
ج
=seni
yaptık
ة
ف
ي
ل
خ
=hükümdar
َ َ َ
ِ
hükümdar (bir Peygamyaptık. İn- ber ve böyleض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
sanlar ara- ce) yeryüاح ُك ْم
sında ada- zündeki haliْ َ=فhükmet َ=بَيْنarasında
letle hük- femiz kıldık:
اس
ِ َّ=النinsanlar ق
met, keyfine öyleyse inِ = ِب ْال َحadaletle
son- sanlar araتَتَّبِ ِع,,= َو َلve uyma = ْال َه َو ٰىkeyf(in)e uyma,
ra bu seni sında adaletAllah´ın yo- le hükmet,
ُضلَّ َك
ِ =فَيsonra seni saptırır
lundan sap- boş arzu ve
Allah´ın heveslere
ِ َّ =Allah’ın tırır.
س ِبي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ,,ع ْن
yolundan uyma, sonra
sapanlara, onlar seni Al=إِ َّنşüphesiz
hesap gü- lah yolundan
nünü unut- saptırır. Allah
َضلُّون
ِ َي,, َ=الَّذِينsapanlara
tuklarından yolundan saِ َّ =Allah’ın dolayı çetin panları ise,
س ِبي ِل
َ =yolundan اّٰلل
َ ,,ع ْن
azab vardır. Hesap Gü=لَ ُه ْمonlara vardır عذَاب
َ =azab
nü'nü unut,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

tuklarından

İbn Kesir

Sana davacıların
haberi
ulaştı mı?
Hani onlar
ma´bedin
duvarına
tırmanmışlardı.
Davud´un
yanına
girmişlerdi de o,
kendilerinden
ürkmüştü.
Demişlerdi ki:
Korkma,
iki davacı;
birimiz birimizin
hakkına
tecavüz
etti. Sen,
aramızda
hak ile
hüküm
ver. Ve
ondan ayrılma. Bizi, doğru
yolun ortasına
ilet.
Gerçekten bu,
kardeşimdir.
Onun
doksan
dokuz dişi
koyunu,
benim de
bir tek dişi koyunum var.
Onu bana
ver, dedi
ve söyleşmede
beni yendi.
O da dedi
ki: Senin
dişi koyununu,
kendi dişi
koyunlarına katmak için
istemekle
sana
zulmetmiştir.
Doğrusu
ortakçıların çoğu
birbirinin
hakkına
tecavüz
eder. Ancak
inanmış
olup salih
ameller
işleyenler
müstesnadır.
Ama onlar pek
azdır.
Davud,
kendisini
imtihan
ettiğimizi
zannederek Rabbından
mağfiret
diledi.
Rukua
kapanarak Allah´a yöneldi.
Bunun
üzerine
Biz de
onu bağışladık.
Onun için
şüphesiz
ki katımızda
yüksek
bir makam ve
güzel bir
sonuç
vardır.
Ey Davud; seni
gerçekten
yeryüzüne halife
kıldık. O
halde insanlar
arasında
hak ile
hükmet.
Heveslere uyma
ki bu, seni Allah´ın
yolundan
saptırır.
Şüphesiz
ki Allah´ın
yolundan
sapanlara; onlara
hesab

Kelime Meali
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شدِيد
َ =çetin = ِب َماdolayı
سوا
ُ َ=نunuttuklarından = َي ْو َمgününü
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesap
38.
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 َخلَ ْقنَا..= َو َماyaratmadık
س َما َء
َّ =الgöğü ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
بَ ْي َن ُه َما..= َو َماve ikisi arasındakileri
اط ًَل
ِ َ=بboş yere = ٰذَ ِل َكbu
َ =zannıdır
ظ ُّن
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerin
=فَ َويْلvay hallerine
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenlerin
ار
ِ َّالن.. َ= ِمنateşten

Göğü, yeri
ve ikisi arasında bulunanları boşuna yaratmadık,
inkâr edenler, kainatın
boş bir tesadüf eseri
olduğunu
söylerler, bu
onların
zannıdır.
Vay ateşe
uğrayacak
inkârcıların
haline.
Yoksa biz
=yoksa
=tutacağız
iman edip
de güzel
,,
=inananları
amel ve hareket eden=ve yapanları
leri yeryü=iyi işler
zünde fesat
çıkaranlar
=bozgunculuk yapanlar gibi ( gibi mi tutacağız? Yami?)
,,
=yeryüzünde
hut Allah’tan kor=yoksa
=tutacağız
kanları doğru yoldan
=muttakileri
sapanlar gibi mi saya=yoldan çıkanlar gibi (mi?)
cağız?
..

..

..

..

..

..

..

..
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أ َ ْم
ن َْج َع ُل
الَّذِينَ آ َمنُوا
ع ِملُوا
َ َو
ت
ِ صا ِل َحا
َّ ال
ََك ْال ُم ْف ِسدِين
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
أ َ ْم
ن َْج َع ُل
َْال ُمتَّقِين
ار
ِ َك ْالفُ َّج
,,
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,,
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= ِكتَابKitab ُ =أ َ ْنزَ ْلنَاهonu indirdik
= ِإلَي َْكsana ارك
َ = ُم َبmübarek
= ِليَدَّب َُّرواdüşünsünler =آيَاتِ ِهayetlerini
= َو ِليَتَذَ َّك َرve öğüt alsınlar
=أُولُوsahipleri ب
ِ = ْاْل َ ْل َباsağduyu
..

..

..
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Ey Muhammed!
Bu Kur´an
çok mübarek bir kitaptır. Onu
sana indirdik ki, ayetlerini düşünsünler
ve akıl sahipleri öğüt
alsın.

Biz Davud´a
= َو َو َه ْبنَاbiz armağan ettik
Süleyman´ı
hediye ettik.
= ِلدَ ُاوو َدDavud’a َسلَ ْي َمان
=Süleyman’ı
ُ
Süleyman
ْ
ne güzel
=نِ ْع َمne güzel ُ =العَ ْبدkuldu
kuldu! Doğُ= ِإنَّهşüphesiz o
rusu O daima Allah´a
(=أ َ َّوابAllah’a) yönelirdi
yönelirdi.
,,

,,

,,

,,

,,
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Ona bir akşam üstü,
çalımlı ve
safkan koşu
atları sunulmuştu.

=فَقَا َلdedi = ِإ ِنيben
ُ=أ َ ْحبَبْتtercih ettim َّ=حُبsevgisini
= ْال َخي ِْرmal
 ِذ ْك ِر,,ع ْن
َ =anmaktan (ötürü)
= َربِيRabbimi = َحت َّ ٰىnihayet
ْ ار
ت
َ (=ت َ َوatlar) gizlendi
ب
ِ = ِب ْال ِح َجاperde ile

Süleyman,
«Gerçekten
ben at (mal)
sevgisine
Rabb´imi
anmayı
sağladıkları
için düştüm» dedi.
Atlar koşup
toz perdesi
arkasından
kayboldular.

= ُردُّوهَاonları ي
َ =bana getirin
َّ ع َل
َ َ=فbaşladı = َم ْس ًحاokşamağa
َط ِفق
ق
ُّ =بِالbacaklarını
ِ سو
ق
ِ = َو ْاْل َ ْعنَاve boyunlarını

Süleyman,
«Atları bana
getirin» dedi. Bacaklarını ve boyunlarını
okşamaya
başladı.

= َولَقَ ْدandolsun =فَتَنَّاdenedik
َسلَ ْي َمان
ُ =Süleyman’ı
= َوأ َ ْلقَ ْينَاve bıraktık علَ ٰى
َ =üstüne
= ُك ْر ِسيِ ِهtahtının سدًا
َ = َجbir ceset
=ث ُ َّمsonra َاب
َ (=أَنbize) yöneldi

Andolsun,
Süleyman´ı
denedik.
Tahtının üstüne bir ceset bıraktık,
sonra O, yine eski haline döndü.

Fakat (daha
önce) Süleyman'ı tahtının üzerine
bir ceset
koymak suretiyle denemiştik; bunun üzerine
(Bize) yönelmiş (ve)

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim =ا ْغ ِف ْرaffet
= ِليbeni ْ= َوهَبve ver = ِليbana
= ُم ْل ًكاbir mülk (hükümdarlık)
 َي ْن َب ِغي..= َلnasib olmayan
= ِْل َ َحدhiç kimseye
بَ ْعدِي..= ِم ْنbenden sonra
= ِإنَّ َكçünkü sen ت
َ =أ َ ْنsensin
اب
ُ = ْال َو َّهçok lütfeden

Süleyman:
«Rabb´im!
Beni bağışla, bana
benden
sonra kimsenin ulaşamayacağı
bir hükümranlık ver.
Sen şüphesiz daima
bağışta bulunansın»
dedi.

Rabbim! demişti, Günahlarımı affet,
bana benden
sonra kimsenin ulaşamayacağı bir
hükümranlık
ver; çünkü
sen lütuf sahibisin!
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dolayı şiddet- gününü
li bir azap
unuttuklabekler!
rından
ötürü,
şiddetli
bir azab
vardır.
Ve Biz, haki- Biz; göğü,
kati inkar
yeryüzüedenlerin
nü ve ikisandığı gibi, sinin aragöğü ve yeri sında buve ikisi ara- lunanları
sındaki şey- boşuna
leri bir amaç yaratmave anlamdan dık. Bu,
yoksun ya- küfretmiş
ratmadık.
olanların
Vay hallerine zannıdır.
(cehennem) Vay o
ateşindeki o küfretmiş
inkarcıların! olanlara,
cehennem ateşinden.
(Yoksa,) ina- Yoksa
nıp doğru ve Biz; iman
yararlı işler etmiş ve
yapanları
salih
yeryüzünde amel işbozgunculuk lemiş
yapanlarla olanları,
bir mi tutsay- yeryüdık? Allah'a zünde
karşı sorum- bozgunluluklarının culuk
bilincinde
edenler
olanları yol- gibi mi kıdan sapmış- larız?
larla bir mi Yoksa
tutsaydık? Biz; muttakileri,
facirler
gibi mi tutarız?
(Ey Muham- Ayetlerini
med!) Sana düşünindirdiğimiz sünler ve
bu kutsal ila- akıl sahibi
hi kelam(da olanlar
her şeyi açık- öğüt alladık ki) in- sınlar disanlar onun ye, sana
mesajı üze- mübarek
rinde iyice
bir kitab
düşünsünler indirdik.
ve akıl iz'an
sahipleri ondan ders alsınlar.
Ve biz Da- Davud´a
vud'a (oğul da Süolarak) Sü- leyman´ı
leyman'ı ar- lutfettik.
mağan ettik; O ne güo, ne güzel zel bir
bir kul(umuz kuldu ve
oldu)! O, her muhakzaman Bize kak ki o,
yönelirdi.
Allah´a
yönelirdi.
(Ve) akşama Hani ona
doğru soylu bir akkoşu atları şam, çaönüne geti- lımlı ve
rildiğinde (bi- cins koşu
le),
atları sunulmuştu.

=إِ ْذhani ض
ُ =gösterilmişti
َ ع ِر
علَ ْي ِه
َ =kendisine ِ =بِ ْال َع ِشيakşam üstü
ُصافِنَات
َّ =الsafin (görkemli)
ُ (= ْال ِجيَادsaf kan Arap) atları
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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Ben güzel
olan her şeyi
severim,
çünkü Rabbimi bana
hatırlatır!
derdi; (atlar
koşarak
uzaklaşıp)
gözden kayboluncaya
kadar (bu
sözleri tekrarladı. Daha
sonra,)
Onları bana
getirin! (diye
emretti) ve
bacakları ile
boyunlarını
(şefkatle) sıvazlamaya
başladı.

Demişti
ki: Doğrusu ben,
Rabbımı
zikretmek
için mal
sevgisine
düştüm.
Nihayet
perdenin
arkasına
gizlenmişti.
Onları
bana geri
getirin,
dedi, bacaklarını
ve boyunlarını sıvazlamaya başlamıştı.
Andolsun
ki; Biz,
Süleyman´ı
denemiştik. Tahtının üstüne bir ceset attık.
Sonra
eski haline döndü.
Dedi ki:
Rabbım;
bağışla
beni. Ve
bana öyle
bir mülk
ver ki;
benden
sonra hiç
bir kimse
ulaşamasın. Muhakkak ki
en çok
bağışta
bulunan
Sensin,
Sen.

Kelime Meali
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س َّخ ْرنَا
َ َ=فbiz boyun eğdirdik ُ=لَهona
الري َح
ِ =rüzgârı =ت َ ْج ِريeserdi
=بِأ َ ْم ِر ِهonun buyruğuyla
ُ = َحيyere
= ُرخَا ًءtatlı tatlı ْث
اب
َ ص
َ َ =أistediği

Bunun üzerine Süleyman´ın buyruğu ile istediği yere
kolayca giden rüzgârı
emrine verdik.

َّ = َوالve şeytanları = ُك َّلher
َاطين
ِ َشي
=بَنَّاءbina ustasını
= َوغ ََّواصve dalgıcı

Bina ustalarını ve dalgıçlık yapan
şeytanları
da emrine
verdik.

َ= َوآخ َِرينve başka (şeytan)ları
َ= ُمقَ َّرنِينbirbirine bağlanmış
صفَا ِد
ْ َ  ْاْل,,=فِيzincirlerle

Demir zincirlere bağlı
diğer yaratıkları da
onun emrine verdik.

َ ع
= ٰ َهذَاbu طا ُؤنَا
َ =bizim ihsanımızdır
امنُ ْن
ْ َ=فartık dilediğine ver =أ َ ْوveya
=أ َ ْم ِس ْكverme
ساب
َ  ِح..=بِ َغي ِْرhesapsızdır

İşte bizim
bağışımız
budur; «ister ver, ister
tut, hesapsızdır» dedik.

= َو ِإ َّنve şüphesiz ُ = َلهonun için vardır
= ِع ْندَنَاbizim yanımızda
=لَ ُز ْلفَ ٰىbir yakınlık َ= َو ُحسْنve güzel
= َمآبbir gelecek

Doğrusu
onun, bizim
yanımızda
yüksek bir
makamı ve
güzel bir
geleceği
vardı.

= َوا ْذ ُك ْرve an ع ْبدَنَا
َ =kulumuz
ُّوب
َ =أَيEyyub’u = ِإ ْذhani
=نَادَ ٰىseslenmişti ُ= َربَّهRabbine
=أَنِيbana ي
َّ = َمdokundurdu
َ ِسن
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
صب
ْ ُ=بِنbir yorgunluk
عذَاب
َ = َوve azab

Ey Muhammed!
Kulumuz
Eyyub´u da
an. O
Rabb´ine
«Doğrusu
şeytan bana
yorgunluk
ve azab
verdi» diye
seslenmişti.

ض
ْ ار ُك
ْ =(yere) vur =بِ ِر ْج ِل َكayağını
= ٰ َهذَاişte سل
َ َ = ُم ْغتyıkanacak
ارد
ِ = َبserin (bir su)
= َوش ََرابve içilecek

Biz de ona
«Ayağını
yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk
bir su» dedik.

= َو َو َه ْبنَاarmağan ettik ُ=لَهona
ُ =أ َ ْهلَهailesini = َو ِمثْلَ ُه ْمve bir eşini
= َم َع ُه ْمonlarla beraber
ً= َر ْح َمةbir rahmet = ِمنَّاbizden
= َو ِذ ْك َر ٰىve bir ibret olarak
= ِْلُو ِليsahiplerine ب
ِ = ْاْل َ ْلبَاsağduyu

Ona bizden
bir rahmet
ve sağduyu
sahiplerine
bir ibret olarak ailesini
ve onlarla
beraber bir
eş daha
bağışladık.

= َو ُخ ْذve al ِك
َ =بِيَدeline
ض ْغثًا
ِ =bir demet sap ْ=فَاض ِْربvur
= ِب ِهonunla
ْ ت َ ْحن,,= َو َلyeminini bozma
َث
=إِنَّاgerçekten biz
ُ= َو َج ْدنَاهonu bulmuştuk
صا ِب ًرا
َ =sabreden (bir kul)
=نِ ْع َمne güzel ُ = ْالعَ ْبدkuldu
ُ= ِإنَّهo daima (=أ َ َّوابbize) başvururdu

Ey Eyyüb:
«Eline bir
demet sap
al, onunla
vur, yeminini bozma»
demiştik.
Gerçekten
O çok sabırlı bir kulumuzdu, daima Allah´a
yönelirdi

(Ve sonunda
o'na dedik
ki:) Şimdi eline bir demet
ot al, onunla
vur ve yeminini yerine
getir! Gerçekten Biz
o'nu sıkıntılara karşı sabırlı gördük.
O, ne güzel
bir kulumuzdu, daima
Bize yönelirdi!

= َوا ْذ ُك ْرve an = ِعبَادَنَاkullarımız
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’i
َ= َو ِإ ْس َحاقve İshak’ı
وب
َ ُ= َو َي ْعقve Yakub’u
 ْاْل َ ْيدِي..=أُو ِليkuvvetli
ار
َ = َو ْاْل َ ْبve basiretli
ِ ص

Ey Muhammed!
Güçlü ve
anlayışlı
olan kullarımız İbrahim, İshak
ve Yakub´u
da an.

(Hepsi de)
güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan
İbrahim, İshak ve Yakub'u hatırla:

Kuvvetli
ve basiretli kullarımız; İbrahim, İshak ve
Ya´kub´u
da hatırla.

= ِإنَّاbiz
صنَا ُه ْم
ْ َ=أ َ ْخلonları ihlaslı (kul) yaptık
صة
َ = ِبخَا ِلsamimiyetle
= ِذ ْك َرىdüşüncesiyle
=الد َِّارahiret yurdu

Biz onları
Ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı
kullar yaptık.

Biz onları arı
duru bir düşünce aracılığıyla temizledik. Öteki
dünyayı gözetme (düşüncesiyle).

Doğrusu
Biz, onları
ahiret
yurdunu
samimiyetle düşünen
kimseler
kıldık.

= َو ِإنَّ ُه ْمonlar = ِع ْندَنَاbizim yanımızda
َ ص
َطفَيْن
ْ  ْال ُم.. َ=لَ ِمنseçkinlerden
ار
ِ = ْاْل َ ْخ َيhayırlılardandır

Onlar bizim
yanımızda
seçkin ve
hayırlı kimselerdir.

Ve Bizim
nezdimizde
onlar gerçekten seçkin,
hayırlı kimseler arasındaydılar.

Ve gerçekten
onlar, katımızda
seçkinlerden ve
hayırlılardandı.
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Bunun üzerine rüzgarı
o'nun emrine
verdik ki
o'nun direktifi
ile istediği
yöne doğru
kolayca essin;

Bunun
üzerine
Biz de
rüzgarı
emrine
verdik.
Emri ile
istediği
yere kolayca giderdi.
bütün boz- Şeytanlaguncu güçleri rı da. Her
de (o'nun
bina ushizmetine
tasını ve
verdik), her dalgıcı
tür yapı us- da.
tasını ve dalgıcı;
ve zincirlerle Demir
birbirlerine halkalarla
bağlanmış bağlı didiğerlerini. ğerlerini
de.
(Ve ona dedik:) Bu Bizim hediyemizdir, onu
hiçbir hesap
yapmadan
başkalarına
dilediğin gibi
vermen yahut elinde
tutman sana
kalmıştır!
Kuşkusuz
o'nu (öteki
dünyada) Bizim yakınlığımız ve
menzillerin
en güzeli
beklemektedir.
Kulumuz Eyyub'u da hatırla, o'nun
Rabbine şöyle seslendiğini: Şeytan
bana (tam
bir) bıkkınlık
ve azap
vermektedir!

Bu, bizim
bağışımızdır.
Artık ister
hesabsızca ver,
ister tut.

(Bunun üzerine kendisine:) Ayağını
(yere) vur: İşte yıkanabileceğin ve
içebileceğin
bir soğuk su!
dedik.
Ona katımızdan bir rahmet ve bütün
akıl iz'an sahiplerine bir
uyarı olmak
üzere mevcut nüfuslarını iki katına
çıkaran yeni
bir nesil armağan ettik.

Vur ayağını yere.
İşte yıkanacak ve
içilecek
soğuk bir
su.
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Doğrusu
katımızda
onun için
yüksek
bir makam ve
güzel bir
netice
vardır.
Kulumuz
Eyyub´u
da hatırla.
Hani
Rabbına:
Doğrusu
şeytan
bana yorgunluk ve
azab verdi, diye
seslenmişti.

Katımızdan bir
rahmet,
akıl sahipleri için
de bir
öğüt olmak üzere ona,
ailesini ve
onlarla
birlikte
olanların
bir mislini
lutfettik.
Eline bir
demet
sap al da
onunla
vur ve
yemini
bozma.
Biz, onu
gerçekten
sabırlı
bulmuştuk. Ne iyi
kuldu.
Muhakkak ki o,
Allah´a
yönelirdi.
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= َوا ْذ ُك ْرve an = ِإ ْس َما ِعي َلİsmail’i
س َع
َ = َو ْال َيve Elyesa’ı
 ْال ِك ْف ِل,,= َوذَاve Zülkifil’i = َو ُكلhepsi de
ار
ِ َ ْاْل َ ْخي,, َ= ِمنiyilerdendir

İsmail´i, Elyas´ı, Zülkifl´i de an.
Hepsi iyilerdendir.

= ٰ َهذَاbu = ِذ ْكرbir hatırlamadır
= َو ِإ َّنgerçekten biz
َ= ِل ْل ُمتَّقِينkorunanlar için vardır
َ=لَ ُحسْنgüzel = َمآبbir gelecek

Bu bir hatırlatmadır.
Korunanlar
için güzel
bir gelecek
vardır.

ت
ِ = َجنَّاcennetleri عدْن
َ =Adn
ً= ُمفَت َّ َحةaçılmış =لَ ُه ُمkendilerine
اب
ُ = ْاْلَب َْوkapıları

Kapıları onlara açılmış,
Adn cennetleri vardır.

َ(= ُمت َّ ِكئِينkoltuklara) yaslanırlar
=فِي َهاorada َ=يَ ْدعُونisterler
=فِي َهاorada = ِبفَا ِك َهةmeyva
يرة
َ = َك ِثbir çok = َوش ََرابve içki

İsmail'i, Elyesa'yı ve
(onlar gibi)
kendisini (Bize) adayan
herkesi an!
Onların tümü
hayırlı kimselerdi!
BU, (Allah'a
inananlar
için) bir uyarıdır. Çünkü,
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyanları bütün
menzillerin
en güzeli
beklemektedir:
Kapıları ardına kadar
açık sonsuz
mutluluk,
esenlik bahçeleri,

İsmail´i,
El-Yesa´ı
ve Zülkifl´i de
hatırla.
Hepsi de
iyilerdendir.

Orada tahtlara yaslanmış olarak çeşitli
meyveler ve
içecekler isterler.

orada uzanıp
dinlenecekler; (ve) her
tür meyveyi
ve içeceği,
(serbestçe)
isteyebilecekler,

= َو ِع ْندَ ُه ْمyanlarında vardır
ُاص َرات
ِ َ=قdiken
َّ =bakışlarını
ف
ِ الط ْر
=أَتْ َرابyaşıt dilberler

Yanlarında
bakışlarını
yalnız kocalarına diken
kendileriyle
yaşıt güzeller vardır.

yanıbaşlarında yumuşak bakışlı,
uyumlu eşler
olacak.

= ٰ َهذَاişte budur
َعد ُون
َ تُو..= َماsize söz verilen
= ِليَ ْو ِمgünü için ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesap

İşte hesap
günü için
size söz verilen bunlardır.

İşte bu, Hesap Günü
için size verilen sözdür:

Orada
tahtlara
yaslanmış olarak birçok
meyveler
ve içecekler isterler.
Yanlarında gözlerini yalnız
eşlerine
dikmiş
aynı yaştan güzeller vardır.
İşte hesab günü
için size
vaadolunan budur.

= ِإ َّنdoğrusu = ٰ َهذَاbu
=لَ ِر ْزقُنَاbizim rızkımızın = َماyoktur
ُ=لَهonun نَفَاد,,= ِم ْنbitip tükenmesi

Doğrusu,
verdiğimiz
rızıklar tükenmez.

Bu, (size) vereceğimiz tükenmeyen
nimetimizdir!

= ٰ َهذَاbu böyledir = َوإِ َّنfakat
َّ = ِلazgınlara vardır
َلطاغِين
=لَش ََّرen kötü = َمآبbir gelecek

Bu böyledir;
ancak azgınlara kötü
bir gelecek
vardır.
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Bu, (dürüst
ve erdemliler
içindir); doğruluk ve dürüstlük sınırlarını aşanları ise en kötü
bir akibet
beklemektedir.
Cehenneme Onlar cegirerler.
hennemi taOrası ne
dacaklar, ne
kötü bir ko- feci bir mesnaktır.
kendir o!
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= َج َهنَّ َمcehennem
صلَ ْو َن َها
ْ َ=يoraya girerler
س
َ ْ=فَبِئne kötü ُ = ْال ِم َهادbir döşektir
,,
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= ٰ َهذَاişte ُ=فَ ْليَذُوقُوهonu tadsınlar
= َح ِميمkaynar
َ = َوve kokuşmuşdur
ساق
َّ غ
..

İşte bu kaynar su ve
irindir, artık
onu tatsınlar.

Bu, (işte böyleleri içindir,)
öyleyse bırak
tatsınlar: yakıcı bir ümitsizlik ve buz
gibi bir karanlık,
Ve daha
ve aynı cinsbaşka çeşit ten azap üsçeşit azab tüne azap!
vardır.
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= َوآخ َُرve daha başka vardır
ش ْك ِل ِه
َ ,,= ِم ْنona (azaba) benzer
=أ َ ْز َواجçeşit çeşit
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= ٰ َهذَاişte şunlar =فَ ْوجgruptur
(= ُم ْقتَ ِحمcehenneme) girecek
= َم َع ُك ْمsizinle beraber
 َم ْر َحبًا..= َلyok merhaba =بِ ِه ْمonlara
= ِإنَّ ُه ْمonlar صالُو
َ =gireceklerdir
ار
ِ َّ=النateşe
..

İnkârcıların
ileri gelenlerine «işte bu
topluluk sizinle beraber gerçeğe
karşı direnenlerdir.
Onlar rahat
yüzü görmesin. Onlar mutlaka
ateşe gireceklerdir»
denir.
Toplulukta
=dediler ki
=hayır
bulunanlar
=asıl size
,, =yok merhaba ise; «Hayır,
asıl siz rahat yüzü
=size
=siz
görmeyin;
=bunu önümüze getirdiniz
bizi buraya
getiren siz=bizim
=ne kötü
siniz, ne kötü bir durak=durak
tır» derler.
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قَالُوا
أ َ ْنت ُ ْم
بِ ُك ْم
ُقَد َّْمت ُ ُموه
لَنَا
ار
ُ ْالقَ َر
,,
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بَ ْل
َل َم ْر َحبًا
أ َ ْنت ُ ْم
,,

,,

س
َ ْفَ ِبئ

,,
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=قَالُواdediler = َربَّنَاRabbimiz
= َم ْنkim =قَد ََّمönümüze getirdiyse
=لَنَاbizim = ٰ َهذَاbunu ُ =فَ ِز ْدهonun artır
عذَابًا
َ =azabını ض ْعفًا
ِ =bir kat daha
ار
ِ َّالن..= ِفيateşteki
..
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..

«Rabb´imiz!
Bunu kim
başımıza
getirdiyse,
ateşte onun
azabını kat
kat artır»
derler.

ne
= َوقَالُواdediler لَنَا,,= َماbize ne oldu ki? «Bize
oldu ki,
dünyada
ن ََر ٰى,,= َلgörmüyoruz
iken kötüً= ِر َجالadamları
lerden saydığımız
نَعُدُّ ُه ْم,,= ُكنَّاsaydığımız
adamları
,,

,,

,,

,,

burada niçin

(Ve onlar
birbirlerine
soracaklar:
Gördünüz
mü) sizinle
birlikte körükörüne (günaha) dalan
bu kalabalığı? Rahat
yüzü görmesin onlar! Elbet onlar (da)
ateşi tadacaklar!
(Ve) onlar,
(ayartılmış
olanlar,) feryad edecekler: Hayır,
asıl (sorumlu) sizsiniz!
Siz rahat yüzü görmeyin!
Bunu başımıza getiren
sizsiniz: Ne
kötü bir yer
burası!
(Ve) Ey
Rabbimiz!
diye yalvaracaklar, Bunu
kim başımıza
getirdiyse
onun ateş
içindeki azabını kat kat
artır!
Ve ekleyecekler: Nasıl
olur da (dünyada) çarpılmış olanlar
arasında
saydıklarımızı(n hiç birini)

Bu bir zikirdir. Ve
muhakkak ki
muttakiler
için güzel
bir sonuç
vardır.

Kapıları
kendilerine açılmış Adn
cennetleri.

Doğrusu
bu, Bizim
rızkımızdır, onun
için bitip
tükenme
yoktur.
Bu böyle.
Azgınlar
için de
sonucun
en kötüsü
vardır.

Cehennem.
Oraya girerler. Ne
kötü bir
konaktır.
İşte şu,
kaynar su
ve irin.
Tatsınlar
onu.

Bunlara
benzer
daha
başkaları
da vardır.
İşte bu
topluluk,
sizinle
beraber
göğüs gerenlerdir.
Rahat
yüzü
görmesin
onlar.
Muhakkak cehenneme
gireceklerdir.
Dediler ki:
Hayır,
asıl siz
rahat yüzü görmeyin.
Bizi buraya siz
sürdünüz.
Ne kötü
bir duraktır burası.
Dediler ki:
Rabbımız; bizi
buraya
kim sürdüyse
ona ateşteki azabını kat
kat arttır.
Ve dediler ki: Bizim kendilerini
kötülerden saydığımız
adamları
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 ْاْل َ ْش َر ِار,, َ= ِمنkötülerden

görmüyoruz?» derler.

burada gör- niçin bumeyiz,
rada
görmüyoruz?

=أَت َّ َخ ْذنَا ُه ْمhani onlarla ederdik
= ِس ْخ ِريًّاalay =أ َ ْمyoksa
ْ =زَ اغkaydı (mı?) ع ْن ُه ُم
َت
َ =onlardan
ار
ُ ص
َ = ْاْل َ ْبgözler(imiz)

Hani onlarla
alay ederdik. Yoksa
onları gözden mi kaçırdık?

(ve) kendileriyle alay ettiklerimizin?
Yoksa (onlar
burada da)
biz mi göremiyoruz?

..

..

..
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ateş
Cehennem
= ِإ َّنmutlaka = ٰذَ ِل َكbu =لَ َحقgerçektir İşte
halkının tar- sakinlerinin
karşılıklı çeص ُم
ُ =تَخَاtartışmasıdır =أ َ ْه ِلhalkının tışmaları
böyledir ve kişmeleri (ve
bunlar ger- şaşkınlıkları)
ار
ِ َّ=النateş
,,

çektir.

38.
65

=قُ ْلde ki =إِنَّ َماancak =أَنَاben
= ُم ْنذِرbir uyarıcıyım = َو َماve yoktur
 ِإ ٰلَه..= ِم ْنtanrı = ِإ َّلbaşka
َّ =Allah’tan ُ احد
ِ = ْال َوtek
ُاّٰلل
ار
ُ = ْالقَ َّهve kahreden
..

..

..

..

..

38.
66

ِ س َم َاوا
ُّ= َربRabbidir ت
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
بَ ْي َن ُه َما,,= َو َماve ikisi arasındakilerin
ُ = ْال َع ِزdaima üstündür
يز
ار
ُ َّ= ْالغَفçok bağışlayandır
,,

,,

,,

,,

,,

,,

=قُ ْلde ki = ُه َوO =نَ َبأbir haberdir
ع ِظيم
َ =büyük

38.
67

..

38.
68

,,

..

..

=أ َ ْنت ُ ْمsiz ُع ْنه
َ =ondan
َ= ُم ْع ِرضُونyüz çeviriyorsunuz

işte böyle sürüp gidecek!

Ey Muhammed!
De ki, «Ben
sadece bir
uyarıcıyım.
Gücü her
şeye yeten
tek Allah´tan başka tanrı
yoktur.

De ki (ey
Muhammed):
Ben yalnızca
bir uyarıcıyım; bütün
mevcudat
üzerinde
mutlak otorite sahibi olan
Tek Allah'tan
başka ilah
yoktur;
Göklerin, göklerin, yeyerin ve ikisi rin ve ikisi
arasında
arasındaki
bulunanla- her şeyin
rın Rabb´ı Rabbi, kudret
olan Allah, sahibi ve çok
daima üs- bağışlayıcı!
tündür, çok
bağışlayandır.»
De ki; «Bu De ki: Bu,
Kur´an, bü- muazzam bir
yük bir ha- mesajdır:
berdir.»

Onları
alaya almıştık.
Yoksa
şimdi
gözlere
görünmez
mi oldular?
İşte bu,
hakkın
kendisidir. Cehennem
ehlinin
birbiriyle
tartışması.
De ki:
Ben, sadece bir
uyarıcıyım. Vahid, Kahhar olan
Allah´tan
başka hiç
bir ilah
yoktur.
Göklerin,
yerin ve
ikisinin
arasında
bulunanların
Rabbı
Aziz´dir,
Gafur´dur.
De ki: Bu,
büyük bir
haberdir.

Ama siz,
ondan
yüz çeviriyorsunuz.
Mele-i
(De ki ey
Mele-i
.. =yoktu
=benim
A´la´da
Muhammed:) A´la´da
kendi arala- (İnsanın ya- olan tar..
=bir bilgim
=topluluk
rındaki tar- ratılışına)
tışmalar
tışmaları
karşı çıktıkla- hakkında
=yüce
hakkında rında yüce benim bir
.. =tartışırlarken
benim hiçbir topluluk(ta bilgim
bilgim yok- neler olup
yoktur.
tu.
bittiği) hakkında bilgi
sahibi değildim;
Ben gele- o, (Allah) ta- Bana,
,, =vahyediliyor
=bana
cek tehlike- rafından ba- sadece
=ancak
=olduğum için
=ben leri apaçık na vahyedil- vahyoluuyarıcı ol- memiş olnur. Ben,
duğum
içinsaydı
ben
de
ancak
=bir uyarıcı
=apaçık
dir ki, bana (size) apaçık apaçık bir
vahy olunu- bir uyarıda uyarıcıyor.
bulunamaz- yım.
dım!
Rabb´im
(Nitekim) o Hani
=hani
=demişti ki
Meleklere zaman, Rab- Rabbın
demişti ki; bin meleklere meleklere
=Rabbin
=meleklere
ben çamur- demişti: Ben demişti ki:
dan bir in- balçıktan bir Ben, ça=ben
=yaratacağım
san yarata- insan yarata- murdan
=bir insan
..
=çamurdan cağım.
cağım;
bir insan
yaratacağım.
Onu biçim- ona en uy- Onu ya=zaman
lendirip ona gun biçimi
pıp ruruhumdan
verip
Kendi
humdan
=onu biçimlendirdiğim
üflediğim
ruhumdan
kendisine
zaman der- kattığım za- üflediğim
=ve üflediğim
=ona
hal ona
man onun
zaman;
,,
=ruhumdan
secde edin. önünde yere derhal
kapanın!
secde
=derhal kapanın
=ona
edin ona.
,,

38.
69

İbn Kesir

«Fakat siz (nasıl) ondan
ondan yüz yüz çevirirsiçeviriyorsu- niz?
nuz?»

ي
ََما َكان
َ ِل
ِم ْن ِع ْلم
ل
ِ َ ِب ْال َم
ْاْل َ ْعلَ ٰى
َص ُمون
ِ َ إِ ْذ يَ ْخت
..

..

38.
70

ِإ ْن يُو َح ٰى
ي
َّ َِإل
ِإ َّل
أَنَّ َما
أَنَا
نَذِير
ُمبِين
,,

,,

,,

38.
71

38.
72

ِإ ْذ
َرب َُّك
إِنِي
بَش ًَرا
..

قَا َل

..

ِل ْل َم ََلئِ َك ِة
خَا ِلق
ِم ْن ِطين

..

فَإِذَا
ُس َّو ْيتُه
َ
َُونَ َف ْخت
وحي
ِ ِم ْن ُر
فَقَعُوا
َاجدِين
ِ س
َ =secdeye
,,

,,

ِفي ِه

,,

ُ لَه

,,

38.
73

َس َجد
َ َ=فsecde ettiler
ُ= ْال َم ََل ِئ َكةmeleklerin = ُكلُّ ُه ْمhepsi
َ=أ َ ْج َمعُونtüm olarak

Meleklerin
hepsi birden
secde ettiler.

Bunun üzerine bütün melekler yere
kapandılar,

Bütün
melekler
topluca
secde ettiler.

= ِإ َّلyalnız hariç يس
َ = ِإ ْب ِلİblis
=ا ْست َ ْكبَ َرbüyüklük tasladı
َ= َو َكانve oldu
َ ْال َكافِ ِرين,, َ= ِمنkâfirlerden

Yalnız İblis
secde etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

Yalnız İblis, büyüklük
tasladı ve
kafirlerden oldu.

=قَا َلdedi ki يس
ُ  ِإ ْب ِل..=يَاey İblis
= َماnedir? = َم َن َع َكseni alıkoyan
َت َ ْس ُجد..=أ َ ْنsecde etmekten
ُ َخلَ ْقت..= ِل َماyarattığıma
ي
َّ َ= ِب َيدiki elimle
ت
َ =أ َ ْست َ ْكبَ ْرbüyüklük mü tasladın?
=أ َ ْمyoksa ت
َ (= ُك ْنmi) oldun?
َ ْال َعالِين.. َ= ِمنyücelerden

Allah: «Ey
İblis, iki
elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi,
yoksa yücelerden mi
oldun?»

=قَا َلdedi =أَنَاben = َخيْرiyiyim
ُ= ِم ْنهondan = َخلَ ْقت َ ِنيbeni yarattın
نَار,,= ِم ْنateşten

İblis: «Ben
ondan üstünüm. Beni
ateşten yarattın. Onu

yalnız İblis
kapanmadı:
O küstahça
böbürlendi
ve (böylece)
hakikati inkar
edenlerden
oldu.
(Allah): Ey
İblis! dedi,
Kendi ellerimle yarattığım şu (varlığın önünde)
yere kapanmaktan seni
alıkoyan nedir? (Başka
bir yaratık
önünde boyun eğmeyecek kadar)
kibirli misin,
yoksa (yalnız) kendisini
üstün görenlerden misin?
(İblis): Ben
ondan daha
üstünüm! diye cevap
verdi, Beni

..

..

..

38.
74

,,

,,

,,

,,

38.
75

..

..

..

..

..

..

..

..

..

38.
76

,,

,,

Buyurdu
ki: Ey İblis, iki
elimle yarattığıma
secde
etmekten
seni alıkoyan
nedir?
Böbürlendin mi,
yoksa yücelerden
mi oldun?

Dedi ki:
Ben ondan daha
hayırlıyım. Beni

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ُ= َو َخلَ ْقتَهonu ise yarattın
 ِطين,,= ِم ْنçamurdan
,,

çamurdan
yarattın»
dedi.

,,

ْ = َفhaydi çık
=قَا َلbuyurdu ki ْاخ ُرج
= ِم ْن َهاoradan =فَإِنَّ َكsen
= َر ِجيمkovuldun

Allah: «Çık
oradan sen
artık kovulmuş birisin.

= َو ِإ َّنve şüphesiz علَي َْك
َ =üzerinedir
=لَ ْعنَ ِتيlanetim = ِإلَ ٰىkadar
=يَ ْو ِمgününe ِين
ِ =الدceza

Ceza gününe kadar
lanetim senin üzerinedir» dedi.

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim
=فَأ َ ْن ِظ ْر ِنيöyleyse bana süre ver
= ِإلَ ٰىkadar = َي ْو ِمgüne
َ=يُ ْبعَثُونyeniden dirilecekleri

İblis «Ey
Rabbim! O
halde tekrar
dirilecekleri
güne kadar
bana mühlet ver!»
dedi.
Allah:
«Haydi sana mühlet
verildi.

38.
77

..

38.
78

,,

38.
79

..

..

..

,,

..

..

..

..

38.
80

=قَا َلbuyurdu =فَإِنَّ َكhaydi sen
َ  ْال ُم ْن,, َ= ِمنsüre verilenlerdensin
َظ ِرين

,,

,,

,,

İblis: «senin
izzet ve şerefine andolsun ki,
onların tümünü azdıracağım»
dedi.

= ِإ َّلyalnız hariç = ِعبَادَ َكkulların
= ِم ْن ُه ُمonlardan َصين
ِ َ= ْال ُم ْخلihlaslı

«Yalnız onlardan ihlas
sahibi kullar
hariç.»

=قَا َلbuyurdu ki =فَ ْال َح ُّقgerçektir
= َو ْال َح َّقve gerçekten
=أَقُو ُلben diyorum ki

Allah: «İşte
bu doğrudur. Ben
gerçeği söylüyorum.

= َْل َ ْم َِل َ َّنdolduracağım
= َج َهنَّ َمcehennemi = ِم ْن َكsenden
= َو ِم َّم ْنve kimselerden
=ت َ ِبعَ َكsana uyan = ِم ْن ُه ْمonlar içinde
َ=أ َ ْج َمعِينtümüyle

Sen ve sana uyanların hepsiyle
cehennemi
dolduracağım» dedi.

=قُ ْلde ki
أَسْأَلُ ُك ْم,,= َماben sizden istemiyorum
علَ ْي ِه
َ =buna karşı أ َ ْجر,,= ِم ْنbir ücret
= َو َماve değilim =أَنَاben
َ ْال ُمت َ َك ِلفِين,, َ= ِمنyapmacık yapanlardan

Ey Muhammed!
De ki; «Buna karşılık
sizden bir
ücret istemiyorum,
kendimden
bir şey teklif
edenlerden
de değilim.»

 ُه َو..= ِإ ْنO (Kur’an) = ِإ َّلancak
= ِذ ْكرöğüttür
َ= ِل ْلعَالَ ِمينbütün alemlere

Bu Kur´an, Bu (ilahi kealemler için lam), bütün
bir öğüttür. alemler için
ancak bir
öğüt ve uyarıdır.

= َولَتَ ْعلَ ُم َّنgayet iyi bileceksiniz
ُ=نَبَأَهonun haberini َ=بَ ْعدsonra
= ِحينbir süre

Onun haberlerinin
doğruluğunu bir süre
sonra gayet
iyi anlayacaksınız.
Bu Kitab´ın
indirilmesi,
aziz ve
hikmet sahibi Allah
katındandır.

Ve onun anlamını bir süre sonra mutlaka kavrayacaksınız!

Onun haberini bir
müddet
sonra öğreneceksiniz.

Bu ilahi kelamın indirilişi, güç ve
hikmet Sahibi olan Allah'tandır.

Kitab´ın
indirilmesi; Aziz,
Hakim
olan Allah
katındandır.

= ِإنَّاbiz =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik = ِإلَي َْكsana
اب
َ َ = ْال ِكتbu Kitabı ق
ِ = ِب ْال َحhak ile
=فَا ْعبُ ِدsen kulluk et اّٰلل
َ َّ =Allah’a
صا
ً = ُم ْخ ِلhalis kılarak ُ=لَهyalnız O’na
َ=الدِينdini

Ey Muhammed!
Şüphesiz ki,
Kitab´ı sana
hak olarak
indirdik. O
halde sen
de dini Allah´a has
kılarak ihlas
ile kulluk et.

hakikati ortaya koyan bu
vahyi sana
indiren Biziz.
Öyleyse içten bir inançla Allah'a
bağlanarak
yalnız O'na
kulluk et!

ِ َّ ِ =yalnız Allah’ındır
=أ َ َلiyi bil ki ّٰلل
ُ =الدdin ص
ِين
ُ = ْالخَا ِلhalis
ات َّ َخذُوا.. َ= َوالَّذِينedinerek
د ُو ِن ِه..= ِم ْنO’ndan başka
=أ َ ْو ِليَا َءveliler
نَ ْعبُد ُ ُه ْم..= َماbiz bunlara tapmıyoruz

İyi bil ki, halis din yalnız
Allah´ındır.
O´ndan
başka dostlar edinerek, «Onlar
bizi Allah´a
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyo-

Halis inancın
yalnız Allah'a
yönelmesi
gerekmez
mi? O'ndan
başkasını
dost ve koruyucu edinenler, Biz bunlara sırf bizi
Allah'a daha

Şüphesiz
ki Biz, kitabı sana,
hak olarak indirdik. Öyleyse dini
Allah için
tahsis
ederek
O´na ibadet et.
İyi bil ki;
halis din,
Allah´ındır.
O´ndan
başka veliler edinenler;
onlara,
sırf bizi
Allah´a

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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39.
1

=ت َ ْن ِزي ُلindirilmesi ب
ِ = ْال ِكتَاKitabını
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah tarafındandır
يز
ِ = ْال َع ِزaziz
= ْال َح ِك ِيمhüküm ve hikmet sahibi
..

..

..

39.
2

..

,,

,,

,,

,,

,,

..

..

,,

..

..

..

..

De ki (ey
Peygamber!): Bu
(mesaj) için
sizden hiçbir
karşılık istemiyorum; ve
ben sahip
olmadığı
şeyleri iddia
edenlerden
değilim.

..

,,

39.
3

(Allah,) O
zaman, gerçek şudur!
buyurdu, ve
Ben bu gerçeği söylüyorum:
Cehennemi
seninle ve
sana uyanlarla dolduracağım!

..

,,

38.
88

Buyurdu
ki: Sen,
şüphesiz
ertelenensin,

=قَا َلdedi
=فَ ِب ِع َّز ِت َكsenin izzetine and olsun ki
= َْل ُ ْغ ِويَنَّ ُه ْمonları azdıracağım
َ=أ َ ْج َمعِينtümünü

38.
82

38.
87

(Allah) Peki,
(öyle olsun)!
dedi, Sen
mühlet verilenlerden oldun,
zamanı (yalnız Benim tarafımdan) bilinen Güne
kadar.
(Bunun üzerine İblis):
Senin kudretine andolsun
ki, onların
tümünü şiddetli bir sapıklığa sürükleyeceğim! dedi,
Senin ihlaslı
kulların dışında (tümünü)

O belli vaktin gününe
kadar.»

..

38.
86

ateşten, onu ateşten
ise balçıktan yarattın,
yarattın.
onu çamurdan
yarattın.
(Allah) Öy- Buyurdu
leyse dedi, ki: Çık
bu (meleklik oradan.
konuŞüphesiz
mu)ndan çık sen, artık
git; çünkü
kovulmuş
sen artık
birisin.
gözden düşdüşmüş/kovulmu
ş birisin.
Ve benim la- Ve munetim Hesap hakkak ki
Günü'ne ka- din günüdar senin
ne kadar
üzerinde ola- la´netim
caktır!
senin
üzerinedir.
(İblis) Ey
Dedi ki:
Rabbim! de- Rabbım,
di, O halde diriltileherkesin diri- cekleri
leceği Güne güne kakadar bana dar beni
mühlet ver! ertele.

=إِلَ ٰىkadar =يَ ْو ِمgününe
ت
ِ = ْال َو ْقvaktin وم
ِ ُ= ْال َم ْعلbelli

38.
81

38.
85

İbn Kesir

..

Belli bir
vaktin
gününe
kadar.
Dedi ki:
Senin izzetine
yemin olsun ki
ben, onların hepsini muhakkak
azdırırım.
Ancak içlerinden
ihlasa erdirilmiş
kulların
müstesna.
Buyurdu
ki: İşte
bu, haktır
ve Ben,
hakkı
söylerim.
Muhakkak cehennemi
seninle
ve onlardan sana
uyanların
hepsiyle
dolduracağım.
De ki:
Ben, buna karşı
sizden bir
ücret istemiyorum ve
ben, kendiliğimden bir
şey iddia
edenlerden de
değilim.
Bu, ancak
alemler
için bir zikirdir.

Kelime Meali
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= ِإ َّلdışında (bir sebeple)
= ِليُقَ ِربُونَاbizi yaklaştırmaları için
ِاّٰلل
َّ ..=إِلَىAllah’a = ُز ْلفَ ٰىdaha yakın
= ِإ َّنşüphesiz ki اّٰلل
َ َّ =Allah
= َي ْح ُك ُمhükmünü verecektir
= َب ْينَ ُه ْمonlar arasında  َما..= ِفيkonuda
= ُه ْمonlar =فِي ِهonda
َ=يَ ْخت َ ِلفُونayrılığa düşüyorlar
= ِإ َّنşüphesiz ki اّٰلل
َ َّ =Allah
يَ ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
 ُه َو..= َم ْنolanı = َكاذِبyalancı
= َكفَّارnankör
..

..

..

..

..

..

..

..

ruz» derler.
Doğrusu Allah, ayrılığa
düştükleri
şeylerde
hüküm verecektir. Allah, yalancı,
inkârcı insanı doğru
yola iletmez.

..

..

..

39.
4

..

çocuk
=لَ ْوeğer َ=أ َ َرادisteseydi ُاّٰلل
َّ =Allah Allah
edinmek isteseydi, yaَ َيت َّ ِخذ,,=أ َ ْنedinmek = َولَدًاçocuk
rattıklarınَ ص
dan dilediَ
طفَ ٰى
ل
=seçerdi
ْ
ğini seçerdi.
يَ ْخلُ ُق,,= ِم َّماyarattıklarından
O bundan
münezzehيَشَا ُء,,= َماdilediğini
tir, yücedir.
O, tek ve
ُس ْب َحانَه
ُ =O (bundan münezzehtir) yücedir kahredici
= ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah’tır ُ احد
ِ = ْال َوtek Allah´dır.
ار
ُ = ْالقَ َّهkahredici
,,

,,

39.
5

,,
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gökَ= َخلَقyarattı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri Allah,
leri ve yeri
ile yaض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri ق
ِ =بِ ْال َحhak ile hak
rattı. Geceyi
gündüzün
=يُ َك ِو ُرdolandırır =اللَّ ْي َلgeceyi
üzerine örtüyor; günعلَى
َ =üzerine ار
ِ =النَّ َهgündüzün
düzü de ge= َويُ َك ِو ُرve dolandırır ار
َ =النَّ َهgündüzü cenin üzerine sarıyor.
علَى
َ =üzerine =اللَّ ْي ِلgecenin
Her biri belli
bir süreye
س َّخ َر
َ = َوve buyruğu altına almıştır
kadar yörüngelerinْ
َّ
َ
س
َ =الش ْمgüneşi = َوالق َم َرve ayı
de akıp giُ
=كلher biri =يَ ْج ِريakıp gitmektedir den güneş
ve ayı buyruk altında
= ِْل َ َجلsüreye kadar س ًّمى
م
=belli
bir
َ ُ
tutar. İyi bil
ُ = ْال َع ِزaziz ki, O, aziz
=أ َ َلiyi bil ki = ُه َوO يز
ve çok baار
ُ َّ= ْالغَفve çok bağışlayandır
ğışlayandır.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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çok yaklaştırsınlar diye
kulluk ediyoruz! (derler).
Şüphesiz Allah, (Kıyamet
Günü) onlar
arasında
(hakikatten
saptıkları)
her konuda
mutlaka hüküm verecektir, çünkü
Allah, (kendi
kendine) yalan söyleyen
ve inatla
nankörlük
yapan hiç
kimseyi rahmetiyle doğru yola ulaştırmaz!
Eğer Allah
bir evlat
edinmek isteseydi, yarattıklarından
dilediği herhangi birini
seçebilirdi;
(fakat) O,
kudret ve ihtişamında sınırsızdır! O,
Tek Allah'tır:
bütün mevcudat üzerinde mutlak
otorite Sahibi!
O, gökleri ve
yeri (deruni
bir) hakikate
göre yaratmıştır. O gecenin gündüze sızıp onu
örtmesini ve
gündüzün de
geceye sızıp
örtmesini
sağlar; O,
güneşi ve ayı
(kendi kanunlarına)
tabi tutmuştur, her biri
(O'nun tarafından) belirlenen bir süre içinde akıp
gitmektedir.
O, güçlü ve
bağışlayıcı
değil midir?

tek bir O, sizi, (he= َخلَقَ ُك ْمsizi yarattı نَ ْفس,,= ِم ْنcandan Sizi
candan ya- pinizi) bir tek
rattı; sonra candan yaاحدَة
ِ = َوbir tek =ث ُ َّمsonra
ondan eşini ratmıştır ve
ْ
= َج َع َلmeydana getirdi = ِمن َهاondan yarattı ve ondan da
sizin için
eşini var et=زَ ْو َج َهاeşini = َوأ َ ْنزَ َلve indirdi
hayvanlar- miştir; ve sidan sekiz ze dişi erkek
=لَ ُك ْمsizin için
çift meyda- evcil hayvanna getirdi. lardan dört
 ْاْل َ ْنعَ ِام,, َ= ِمنdavarlardan
Sizi annele- tür bağışlarinizin kar- mıştır. O, sizi
َ=ث َ َما ِنيَةsekiz =أ َ ْز َواجçift
nında üç
annelerinizin
karanlık
rahimlerinde,
ُ
=يَ ْخلقُ ُك ْمve sizi yaratmaktadır
içinde yara- üç katman
ُ ُب,,= ِفيkarınlarında
tılıştan ya- karanlığın
ون
ِ ط
ratılışa (zi- içinde, peş=أ ُ َّم َهاتِ ُك ْمannelerinizin =خ َْلقًاyaratılışla gottan emb- peşe yaratılış
riyoya emb- safhalarınبَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra =خ َْلقbir yaratılıştan riyodan et dan geçiregiydirilmiş rek yaratُ =karanlık
=فِيiçinde ظلُ َمات
kemiklere) maktadır. İşte Rabbiniz
ٰ
=ث َ ََلثüç =ذَ ِل ُك ُمişte budur ُاّٰلل
َّ =Allah geçirerek
yaratmıştır. Allah budur;
İşte
hükümranlık
= َربُّ ُك ْمRabbiniz ُ=لَهO’nundur
Rabb´iniz O'nundur;
ُ= ْال ُم ْلكmülk = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı olan Allah O'ndan başbudur. Mülk ka ilah yokO´nundur. tur. Buna
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
O´ndan
rağmen haَص َرفُون
ْ ُ ت,,=فَأَنَّ ٰىnasıl çevriliyorsunuz? başka ilah kikati nasıl
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

yoktur. Öy- gözardı
leyse nasıl edersiniz?
oluyor da
O´na kulluktan döndürülüyorsunuz?
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= ِإ ْنeğer =ت َ ْكفُ ُرواinkâr ederseniz
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =zengindir ع ْن ُك ْم
غ ِني
َ =sizden
ض ٰى
َ يَ ْر..= َو َلfakat razı olmaz
= ِل ِعبَا ِد ِهkulları için = ْال ُك ْف َرküfre
= َو ِإ ْنve eğer =ت َ ْش ُك ُرواşükrederseniz
ُ ضه
َ =يَ ْرona razı olur =لَ ُك ْمsizin için
ت َ ِز ُر..(= َو َلgünahını) çekmez
= َو ِاز َرةhiçbir günahkar
= ِو ْز َرgünahını =أ ُ ْخ َر ٰىdiğerinin
=ث ُ َّمsonra  َربِ ُك ْم..=إِلَ ٰىRabbinizedir
= َم ْر ِجعُ ُك ْمdönüşünüz
=فَيُن َِبئ ُ ُك ْمsize haber verir
َتَ ْع َملُون.. ُك ْنت ُ ْم..=بِ َماyaptıklarınızı
ُ= ِإنَّهçünkü O ع ِليم
َ =bilir
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Eğer inkâr
ederseniz
bilin ki, Allah sizin
imanınıza
muhtaç değildir. Fakat
kulları için
küfre razı
olmaz. Ve
eğer şükrederseniz
sizden hoşnut olur.
Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını çekmez. Sonra
dönüşünüz
Rabb´inized
ir. O size,
yaptıklarınızı haber verir. O, kalblerde olanı
bilir.

Eğer nankörlük yaparsanız bilin ki Allah size, hiç
birinize muhtaç değildir;
fakat O, yine
de kullarının
nankörlüğüne razı olmaz ama
eğer şükrederseniz size
rıza gösterir.
Hiç kimse
kimsenin yükünü taşıyacak değildir.
Sonra tümünüz Rabbinize döneceksiniz ve o
zaman (hayatta iken)
yaptıklarınız(ın anlamın)ı size
gösterecek-

İbn Kesir

yaklaştırsınlar diye ibadet
ediyoruz,
derler.
Doğrusu
Allah, ihtilafa düştükleri
şeylerde,
aralarında hüküm
verecektir. Muhakkak ki
Allah; yalancı ve
kafir olan
kimseyi
hidayete
eriştirmez.
Şayet Allah, çocuk
edinmek
isteseydi;
yaratıklarından dilediğini
elbette
seçerdi.
Tenzih
ederiz
O´nu. O;
Vahid ve
Kahhar
Allah´tır.
Gökleri
ve yeri
hak ile
yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine dolar;
gündüzü
de gecenin üzerine dolar.
Güneşi
ve ayı
müsahhar
kılmıştır.
Her biri
belirli bir
süreye
kadar
akıp gitmektedir.
İyi bilin ki
O; Aziz´
dir, Gaffar´dır.
Sizi bir
tek nefisten yaratmış,
sonra ondan eşini
var etmiştir. Sizin
için, hayvanlardan
sekiz çift
indirmiştir. Sizi,
analarınızın karınlarında üç
karanlık
içinde, bir
yaratılıştan sonra
öbür yaratılışa
geçirerek
yaratmaktadır. İşte
bu, Rabbınız olan
Allah´tır.
Mülk
O´nundur
. O´ndan
başka
ilah yoktur. Böyleyken
nasıl olup
da döndürülüyorsunuz?
Eğer küfrederseniz; muhakkak ki
Allah,
sizden
müstağnidir. Fakat O,
kulları için
küfre rıza
göstermez.
Eğer şükrederseniz; sizden hoşnud olur.
Hiç bir
günahkar
diğerinin
günahını
yüklenmez.
Sonra
dönüşünüz Rabbınızadır.
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ت
ِ = ِبذَاözünü ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد
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tir, çünkü O,
(insanların)
kalplerinde
olan her şeye hakkıyla
vakıftır.

İnsanın ba- İşte (böyle,)
س
َّ  َم,,= َوإِذَاdokunduğunda
şına bir sı- insanın başıkıntı gelince na bir bela
ْ
َسان
ُ =bir zarar
َ اْل ْن
ِ =insana ضر
Rabb´ine geldi mi
عا
ََ =دhemen dua eder ُ= َربَّهRabbine dönerek Rabbine yöO´na yalva- nelerek (yar= ُم ِنيبًاiçtenlikle yönelerek =إِلَ ْي ِهO’na rır. Sonra dım için)
Allah katın- O'na yalvarır
=ث ُ َّمsonra = ِإذَاzaman
dan bir ni- fakat O'nun
verince rahmetiyle
ُ=خ ََّولَهona verdiği ً=نِ ْع َمةbir nimet met
önceden
bir nimete
kime
yalkavuşunca
ُ= ِم ْنهkendisinden ي
َ =نَ ِسunutur
varmış ol- da önceden
yalvarıp yaَ َكان,,= َماolduğunu عو
ُ =يَ ْدyalvarmakta duğunu
unutuverir. kardığını
Allah´ın yo- unutarak
= ِإلَ ْي ِهO’na قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
lundan sap- başka güçleri
ِ َّ ِ =Allah’a tırmak için Allah'a rakip
= َو َج َع َلve koşmağa başlar ّٰلل
O´na eşler çıkarır ve
=أ َ ْندَادًاeşler ُض َّل
ِ = ِليsaptırmak için koşar. Ey böylece
Muham(başkalarını)
سبِي ِل ِه
َ =O’nun yolundan =قُ ْلde ki med! De ki: O'nun yolunَ ,,ع ْن
«İnkârınla dan saptırır.
=ت َ َمت َّ ْعyaşa = ِب ُك ْف ِر َكküfrünle
az bir müd- (Bu şekilde
det zevklen, günah işleً =قَ ِلazıcık = ِإنَّ َكşüphesiz sen
يَل
sen cehen- yenlere) de
َ
nemlikler- ki: Bu inkarıْ
ب
ْ أ,,= ِمنhalkındansın
ِ ص َحا
densin.»
nızla kısa bir
müddet keyif
َّ
ار
ن
ال
=ateş
ِ
sürün baka,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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 ُه َو..=أ َ َّم ْنyoksa o gibi midir?
=قَا ِنتibadet eden =آنَا َءsaatlerinde
=اللَّ ْي ِلgece اجدًا
ِ س
َ =secde ederek
= َوقَائِ ًماve ayakta durarak
= َي ْحذَ ُرkorkan َ= ْاْل ِخ َرةahiretten
= َويَ ْر ُجوve uman َ= َر ْح َمةrahmetini
= َربِ ِهRabbinin =قُ ْلde ki
 َي ْست َ ِوي..=ه َْلbir olur mu?
َ َي ْعلَ ُمون.. َ=الَّذِينbilenlerle
َيَ ْعلَ ُمون.. َل.. َ= َوالَّذِينbilmeyenler
= ِإنَّ َماdoğrusu ancak =يَتَذَ َّك ُرöğüt alır
=أُولُوsahipleri ب
ِ = ْاْل َ ْل َباsağduyu

Geceleyin
secde ederek ve ayakta durarak
boyun büken, ahiretten çekinen,
Rabb´inin
rahmetini
dileyen
kimse inkâr
eden kimse
gibi olur
mu? De ki:
«Bilenlerle
bilmeyenler
bir olur
mu?» Doğrusu ancak
aklı selim
sahipleri
öğüt alır.

=قُ ْلde ki =يَاey = ِعبَا ِدkullarım
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinanan =اتَّقُواkorkun
= َربَّ ُك ْمRabbinizden
سنُوا
َ أ َ ْح,, َ= ِللَّذِينgüzel davrananlara
الدُّ ْنيَا,, ٰ َه ِذ ِه,,=فِيbu dünyada
سنَة
ُ = َوأ َ ْرyeri
َ = َحgüzellik vardır ض
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َوا ِس َعةgeniştir
=إِنَّ َماancak =ي َُوفَّىödenecektir
َصا ِب ُرون
َّ =الsabredenlere
=أ َ ْج َر ُه ْمödülleri
س اب
َ  ِح,,=بِ َغي ِْرhesapsız

Ey Muhammed!
De ki: «Ey
inanan kullarım!
Rabb´inize
karşı gelmekten sakının; bu
dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah´ın
yarattığı
yeryüzü geniştir. Ancak
sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir.»

=قُ ْلde ki =إِنِيbana
ُ=أ ُ ِم ْرتemredildi
َأ َ ْعبُد..=أ َ ْنkulluk etmem اّٰلل
َ َّ =Allah’a
صا
ً = ُم ْخ ِلhalis kılarak ُ=لَهyalnız O’na
َ=الدِينdini

De ki: «Dini
Allah´a halis
kılarak O´na
kulluk etmekle emrolundum.

ُ= َوأ ُ ِم ْرتve bana emredildi
َأ َ ُكون,,= ِْل َ ْنolmam =أ َ َّو َلilki
َ= ْال ُم ْس ِل ِمينMüslümanların

Ve müslümanların ilki
olmakla emrolundum.»

..

..

..

..

..

..

..
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lım (ama sonunda) ateşi
hak edenlerden olacaksınız!
Yoksa siz,
gece boyunca (namazda) secde
ederek yahut
ayakta durarak kendini
(Allah'a) ibadete adayan,
öteki dünyayı
gözeten ve
Rabbinin
rahmetini dileyen kimse
(ile kendinizi
bir mi tutuyor)sunuz?
De ki: Hiç bilenler ile bilmeyenler bir
olur mu?
(Ancak) yalnızca akıl
iz'an sahipleri bunun farkındadır!
De ki: (Allah
şöyle buyuruyor:) 'Ey
inanan kullarım! Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun!
Bu dünyada
iyi şeyler için
gayret edenleri güzel bir
son beklemektedir.
(Unutmayın
ki) Allah'ın
arzı geniştir,
(ve) elbette
sıkıntılara
göğüs gerenlere mükafatları hesapsız
verilecektir!
De ki (ey
Muhammed):
İçten bir
inançla Allah'a bağlanarak yalnız
O'na kulluk
etmekle emrolundum;
ve Allah'a
teslim olanların öncüsü
olmakla.

ki: «Ben, De ki: Rab=قُ ْلde ki = ِإنِيben َاف
ُ =أَخkorkarım De
Rabbime bime isyan
isyan eder- etseydim, o
ُصيْت
َ ..= ِإ ْنisyan edersem
َ ع
sem, büyük müthiş (Hegünün aza- sap) Güَ
= َر ِبيRabbime اب
ذ
ع
=azabından
َ َ
bından kor- nü'nde (ba=يَ ْومbir günün ع ِظيم
karım.»
şıma geleَ =büyük
..

..

..
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=قُ ِلde ki اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُ =أ َ ْعبُدkulluk ediyorum
صا
ً = ُم ْخ ِلhalis kılarak ُ=لَهyalnız O’na
=دِي ِنيdinimi
,,

,,

,,

,,
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,,

=فَا ْعبُد ُواsiz de kulluk edin
 ِشئْت ُ ْم..= َماdilediğinize
د ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka =قُ ْلde ki
..

..

..

..

..

..

cek) azaptan
dehşete kapılırdım.
De ki: «Ben, De ki: İçten
dinimi Al- bir inançla
lah´a halis yalnız O'na
kılarak O´na bağlanarak
kulluk ede- O'na kulluk
rim.»
ederim.

Ey müşrikler, siz de
Allah´dan
başka dilediğinize kulluk edin. De

(Siz de, ey
günahkarlar,)
O'nun dışında dilediğinize kulluk
ed(ip etme-

İbn Kesir

O zaman
yaptıklarınızı size
haber verir. Muhakkak ki
O, göğüslerin özünü bilendir.
İnsana bir
sıkıntı
dokunduğu zaman
Rabbına
yönelerek
O´na yalvarır.
Sonra O,
kendi katından
ona bir
nimet verince; önceden
O´na yalvarmış
olduğunu
unutuverir. Ve Allah´ın yolundan
saptırmak
için O´na
eşler koşar. De
ki: Küfrünle biraz eğlenedur.
Muhakkak ki
sen, ateş
yaranındansın.
Yoksa o,
geceleyin
secde
ederek,
kıyamda
durarak
itaat
eden, ahiretten
korkan ve
Rabbının
rahmetini
dileyen
kimse gibi
midir? De
ki: Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur
mu? Doğrusu ancak akıl
sahipleri
öğüt alıp
düşünür.
De ki: Ey
iman
eden kullarım,
Rabbınızdan
korkun.
Bu dünyada iyilik
yapanlara, iyilik
vardır. Ve
Allah´ın
arzı geniştir.
Yalnız
sabredenlere
ecirleri,
hesapsız
ödenecektir.
De ki:
Ben, dini
yalnız Allah´a tahsis ederek ibadet
etmekle
emrolundum.
Ve ben,
müslümanların
ilki olmakla emrolundum.
De ki:
Rabbıma
karşı gelirsem;
doğrusu
büyük
günün
azabından korkarım.
De ki:
Ben, dinimde
muhlis
olarak Allah´a ibadet ederim.
Artık siz
de
O´ndan
başka dilediğinize
tapın. De
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ki: «Ziyana meniz kendi ki: Hüs= ِإ َّنşüphesiz
uğrayanlar, elinizdedir)! rana uğkıyamet gü- De ki: (Ger- rayanlar;
َ= ْالخَا ِس ِرينziyan edenlerdir
nü hem
çekten) hüs- kıyamet
َّ
kendilerini,
rana uğra- gününde
 َخ ِس ُروا.. َ=الذِينziyana uğrayanlar
hem de ai- yanlar, Kı- kendilerilelerini zi- yamet Günü ni de, aiس ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
yana sokan- hem kendile- lelerini de
= َوأ َ ْه ِلي ِه ْمve ailelerini = َي ْو َمgünü
lardır. Dik- rini, hem de hüsrana
kat edin, iş- dost ve ak- uğratan= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet =أ َ َلdikkat edin
te bu, apa- rabalarını
lardır. İyi
çık
bir
zikaybedecek
bilin ki;
ٰ
=ذَ ِل َكişte = ُه َوbu
yandır.»
olanlardır: bu apaçık
(ap)açık bir hüsran işُ = ْال ُخس َْرbir ziyandır ين
ُ = ْال ُم ِبapaçık
ان
kayıp değil te budur.
..

..

..

..

..
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Onların üst- Onların üs- Onların
=لَ ُه ْمonların vardır
lerinde
tünde ateş üstlerinde
ateşten
göltop- kat kat
ُ
فَ ْوقِ ِه ْم,,= ِم ْنüstlerinden =ظلَلgölgeler geler, altla- bulutları
lanacak ve ateşler,
rında da
altlarında da altlarında
ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşten
ateşten göl- (benzer ateş) kat kat
تَ ْح ِت ِه ْم,,= َو ِم ْنve altlarından da
geler vardır. tabakaları
ateşler
İşte
Allah,
bulunacakvardır. Alُ =(ateşten) gölgeler = ٰذَ ِل َكişte
ظلَل
kullarını bu tır... Allah
lah, kullaazabıyla
kulların(ın
rını buف
َّ =Allah
ُ =يُخ َِوkorkutur ُاّٰلل
korkutuyor. kalbin)e işte nunla
Ey kullarım! bu yolla kor- korkutur.
=بِ ِهbu durumdan ُ= ِعبَادَهkullarını
Benden
ku salar. Ey Ey kullakorkun.
kullarım! Öy- rım, ben=يَاey = ِعبَا ِدkullarım
leyse, Bana den korkarşı sorum- kun.
ُ
َّ
َ
ون
ق
ت
ا
ف
=benden
korkun
ِ
luluğunuzun
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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اجت َ َنبُوا
ْ .. َ= َوالَّذِينkaçınan
َّ =Tağut’a
ُ الطا
وت
َ غ
يَ ْعبُد ُوهَا..=أ َ ْنkulluk etmekten
= َوأَنَابُواve yönelenlere
ِاّٰلل
َّ ..=إِلَىAllah’a =لَ ُه ُمonlar için vardır
= ْالبُ ْش َر ٰىmüjde =فَبَ ِش ْرmüjdele
= ِع َبا ِدkullarımı

Tağuta kulluk etmekten kaçınan
ve Allah´a
yönelenlere
müjde var.
Müjdele kullarımı.

َ=الَّذِينonlar ki َ=يَ ْست َ ِمعُونdinlerler
= ْالقَ ْو َلsözü َ=فَيَت َّ ِبعُونve uyarlar
ُسنَه
َ =أ َ ْحonun en güzeline
=أُو ٰلَ ِئ َكişte onlar
 َهدَا ُه ُم,, َ=الَّذِينdoğru yola ilettikleridir
َّ =Allah’ın = َوأُو ٰلَئِ َكve işte
ُاّٰلل
= ُه ْمonlar =أُولُوsahipleridir
ب
ِ = ْاْل َ ْلبَاsağduyu

Onlar ki,
sözü dinler
ve onun en
güzeline
uyarlar. İşte
onlar, Allah´ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte
onlar akıl
sahipleridir.

 َح َّق..=أَفَ َم ْنhak olanı mı?
علَ ْي ِه
َ =üzerine ُ= َك ِل َمةkararı
ب
َ =أَفَأ َ ْنsen mi?
ِ = ْالعَذَاazab ت
ُ=ت ُ ْن ِقذkurtaracaksın = َم ْنbulunanı
ار
ِ َّالن..=فِيateşte

Hakkında
azab hükmü
kesinleşmiş,
ateşte olan
kimseyi sen
mi kurtaracaksın?

..

..

..

..
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bilincinde
olun;
şeytani güçlere kulluk
yapma (eğilimin)den kaçınanlara ve
Allah'a yönelenlere (öteki
dünya için
mutluluk)
müjdeleri
vardır. Öyleyse bu
müjdeyi kullarıma ver;
(şu) söylenen her sözü
(dikkatle)
dinleyen ve
onların en
güzeline
uyan (kullarım)a: (çünkü) Allah'ın
hidayetine
mazhar olanlar onlardır
ve onlar
(gerçek) akıl
iz'an sahipleridir!

Peki, ya (Allah'ın) azabına çarpılmış
olan kimse(yi
insanlar kurtarabilir) mi?
Ateşi hak
eden kimseyi
sen kurtarabilir misin?

Buna karşı= ٰلَ ِك ِنfakat اتَّقَ ْوا,, َ=الَّذِينkorkanlar için Fakat
Rabb´lerind lık, Rablerine
korkan- karşı sorum= َربَّ ُه ْمRablerinden =لَ ُه ْمonlara vardır en
lar için üst luluklarının
ُ =odalar فَ ْوقِ َها,,= ِم ْنüstüste üste yapıl- bilincinde
غ َرف
mış, altla- olanlar, (öteُ =odalar = َم ْب ِنيَّةyapılmış
rından ır- ki dünyada)
غ َرف
maklar akan üst üste bina
=ت َ ْج ِريakmaktadır
köşkler var- edilmiş altındır. Bu, Al- dan ırmaklar
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltından
lah´ın ver- akan yüksek
sözdür. köşklere saار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar َ= َو ْعدbu vaadidir diği
Allah verdiği hip olacaksözden
lardır: (Bu,)
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ف
ُ ي ُْخ ِل,,= َلcaymaz
caymaz.
Allah'ın vaaْ
di(dir); (ve)
َّ =Allah َ=ال ِمي َعادvaadinden
ُاّٰلل
Allah vaa,,

,,

,,

,,

dinden asla
dönmez.
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ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi? =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =أ َ ْنزَ َلindirdi
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
ُسلَ َكه
َ َ=فonu geçirdi =يَنَا ِبي َعkaynaklara
=فِيiçindeki ض
ِ = ْاْل َ ْرyerin
=ث ُ َّمsonra =ي ُْخ ِر ُجçıkarıyor
=بِ ِهonunla عا
ً =زَ ْرekin
= ُم ْخت َ ِلفًاçeşitli ُ=أ َ ْل َوانُهrenklerde
=ث ُ َّمsonra (= َي ِهي ُجekin) kurur
ُ=فَت َ َراهonu görürsün
صفَ ًّرا
ْ = ُمsararmış =ث ُ َّمsonra
َ = ُحbir çöp
ُ=يَ ْج َعلُهonu yapar طا ًما
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
=لَ ِذ ْك َر ٰىbir ibret = ِْلُو ِليsahipleri için
ب
ِ = ْاْل َ ْلبَاsağduyu
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Allah´ın,
gökten su
indirip, onu
yerdeki
kaynaklara
yerleştiren,
sonra onunla çeşitli
renklerde
ekinler yetiştiren olduğunu
görmüyor
musun?
Sonra ekin
kurur; onu
sararmış
görürsün.
Sonra Allah
onu bir çöpe dönüştürür. Şüphesiz bunlarda
akıl sahipleri için öğüt
vardır.

Görmezler
mi göklerden
yağmur indiren ve onu
su kaynakları
şeklinde yeryüzünde akıtıp duran Allah'tır. Ve
sonra onunla
çeşitli renklerde ekinler
yetiştiren,
sonra da onları kurutan
O'dur. O zaman sen
ekinlerin sarardığını görürsün; ve
sonunda Allah onları toz
haline getirir.
Şüphesiz
bunlarda akıl
iz'an sahipleri için gerçek
bir ders vardır!

Tağut´a
tapmaktan kaçınıp Allah´a yönelenlere;
işte onlara müjde
vardır.
Öyleyse
kullarımı
müjdele.
Onlar ki;
sözü dinlerler de,
en güzeline uyarlar. İşte
bunlar;
Allah´ın
kendilerini hidayete eriştirdiği kimselerdir.
Ve işte
bunlar;
akıl sahiblerinin
kendileridir.
Hakkında
azab
hükmü
gerçekleşmiş
kimseyi
mi? Ateşte olanı
sen mi
kurtaracaksın?
Fakat
Rabblarından
korkanlar
için, üzerlerine konaklar
yapılmış,
altlarında
ırmaklar
akan
yüksek
menziller
vardır.
Bu, Allah´ın
verdiği
sözdür.
Allah,
verdiği
sözden
caymaz.
Görmez
misin ki;
gerçekten
Allah,
gökten bir
su indirip
onu yerdeki kaynaklara
yerleştirmiş, sonra da
onunla
türlü türlü
ekinler
çıkarmaktadır.
Sonra onları kurutur ve
sen, onları sararmış görürsün.
Sonra da
onu çörçöp haline çevirir.
Muhakkak ki
bunlarda,
akıl sahipleri için
ibret vardır.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=أَفَ َم ْنkimse değil midir? =ش ََر َحaçtığı
َّ =Allah’ın ُ صد َْره
َ =göğsünü
ُاّٰلل
لس ََْل ِم
ِ ْ = ِلİslam’a =فَ ُه َوo
علَ ٰى
َ =üzerinde =نُورbir nur
 َر ِب ِه,,= ِم ْنRabbinden
=فَ َويْلyazıklar olsun
= ِل ْلقَا ِسيَ ِةkatılaşmış olanlara
=قُلُوبُ ُه ْمyürekleri
 ِذ ْك ِر,,= ِم ْنanmağa karşı ِاّٰلل
َّ =Allah’ı
=أُو ٰلَئِ َكonlar =فِيiçindedirler
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينapaçık

Allah kimin
gönlünü İslam´a açmışsa o,
Rabb´inden
gelen bir
nur üzere
olmaz mı?
Kalpleri Allah´ı anmak
hususunda
katılaşmış
olanlara yazıklar olsun!
İşte bunlar
apaçık sapıklık içindedirler.

َّ =Allah =ن ََّز َلindirdi
ُاّٰلل
َسن
ِ = ْال َحدِيsözün
َ =أ َ ْحen güzelini ث
= ِكتَابًاbir Kitap halinde
= ُمتَشَا ِب ًهاbirbirine benzer
ي
َ =ت َ ْقürperir
َ = َمثَا ِنikişerli ش ِع ُّر
ُ= ِم ْنهondan ُ= ُجلُودderileri
َيَ ْخش َْون.. َ=الَّذِينkorkanların
= َربَّ ُه ْمRablerinden =ث ُ َّمsonra
ُ =ت َ ِلyumuşar = ُجلُود ُ ُه ْمderileri
ين
= َوقُلُوبُ ُه ْمve kalbleri
ِ َّ =Allah’ın
 ِذ ْك ِر..= ِإلَ ٰىzikrine اّٰلل
= ٰذَ ِل َكişte bu = ُهدَىrehberidir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =يَ ْهدِيdoğru yola iletir
=بِ ِهbununla يَشَا ُء..= َم ْنdilediğini
= َو َم ْنama kimi
ض ِل ِل
ْ ُ=يsapıklığında bırakırsa
َّ =Allah =فَ َماartık olmaz ُ =لَهona
ُاّٰلل
هَاد..= ِم ْنyol gösteren

Allah, ayetleri birbirine
benzeyen
ve yer yer
tekrar eden
Kitab´ı, sözlerin en güzeli olarak
indirmiştir.
Rabb´lerind
en korkanların bu Kitap´dan derileri ürperir;
sonra hem
derileri hem
de kalpleri
Allah´ın zikriyle yumuşar. İşte bu
Kitap, Allah´ın doğruluk rehberidir;
O´nunla dilediğini doğru yola iletir.
Allah kimi
de saptırırsa, onu
doğru yola
eriştirecek
kimse bulunmaz.

يَت َّ ِقي,,=أَفَ َم ْنkorunmağa çalışan mı?
= ِب َو ْج ِه ِهyüzüyle سو َء
ُ =en kötü
ب
ِ = ْالعَذَاazabdan =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet = َوقِي َلve denilir
َّ = ِلzalimlere =ذُوقُواtadın
َلظا ِل ِمين
َت َ ْك ِسبُون,, ُك ْنت ُ ْم,,= َماkazandığınızı

Kıyamet
günü kötü
azaptan yüzüyle korunmaya
çalışan
kimse, güven içinde
olan kimse
gibi midir?
Ve zalimlere, «Kazandıklarınızın
karşılığını
tadın!» denir.

ب
َ َّ= َكذyalanladılar
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan öncekiler
=فَأَتَا ُه ُمböylece onlara geldi
ُ  َحي..= ِم ْنbir yönden
اب
ُ َ= ْال َعذazab ْث
َ َي ْشعُ ُرون..= َلhiç farkına varmadıkları

Onlardan
öncekiler de
peygamberi
yalanlamışlardı da farkına varmadıkları
yerden onlara bir
azab çattı.

=فَأَذَاقَ ُه ُمonlara tattırdı ُاّٰلل
َّ =Allah
ي
َ = ْال ِخ ْزrezillik
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
اب
ُ َ= َولَ َعذazabı ise = ْاْل ِخ َر ِةahiret
=أ َ ْك َب ُرdaha büyüktür =لَ ْوkeşke
َيَ ْعلَ ُمون,,= َكانُواbilselerdi

Allah, dünya hayatında da onlara rezillik
taddırdı.
Ahiret azabı, elbette
daha büyüktür.
Keşke bilselerdi.
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= َولَقَ ْدandolsun ض َر ْبنَا
َ =biz anlattık
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara  ٰ َهذَا..=فِيbu
آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’da  ُك ِل..= ِم ْنher
= َمثَلtemsili =لَعَلَّ ُه ْمumulur ki
َ=يَتَذَ َّك ُرونöğüt alırlar
..

..

..

Öyleyse
Rabbinden
(gelen) bir
ışıkla aydınlansın diye,
Allah'ın, kalbini kendisine tam teslimiyet arzusuyla genişlettiği kimse
(kalbi kör ve
sağır olanla
bir) olur mu?
Kalpleri Allah'ı anmaya
karşı katılaşmış olanların vay haline! Onlar
apaçık bir
sapıklık içindedirler!
Allah, bütün
öğretilerin en
güzelini,
kendi içinde
tutarlı, (gerçeğin) her
türlü ifadesini
çeşitli biçimlerde tekrarlayan bir ilahi
kelam şeklinde indirir;
(bir ilahi kelam ki) Rablerinden korkanların ondan tüyleri
ürperir; (fakat) sonunda
Allah'ı(n
rahmetini)
hatırlayınca
kalpleri ve
tenleri yumuşar, sakinleşir. İşte Allah'ın rehberliği böyledir:
(Doğruya
yönelmek) isteyeni bu şekilde doğru
yola eriştirir;
Allah'ın saptırdığı (kişi)
ise, hiçbir yol
gösterici bulamaz.
Kıyamet Günü, (çıplak)
bir yüzden
başka, (başına gelecek)
korkunç
azaptan
kendisini koruyacak bir
şeyi olmayan
kimse (Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyan
kimse gibi)
olur mu? (O
Gün) zalimlere: (Hayatta
iken) kazandıklarınızı
(şimdi) tadın
bakalım! denilecektir.
Onlardan
öncekiler
(de) hakikati
yalanlamışlardı; bunun
üzerine başlarına nereden geldiğini
anlamadıkları bir bela
gelmişti:

Ve Allah böylece onlara
bu dünyada
(da) rezilliği
ve perişanlığı
tattırmıştı.
Ama (günahkarların) öteki dünyadaki
azapları daha büyük
olacaktır;
(şimdi hakikati inkar
edenler)
keşke bunu
bilseler!
Andolsun İşte Biz, bu
biz, bu
Kuran'da
Kur´an´da üzerinde düinsanlara, şünsünler diöğüt alsınlar ye insanların
diye her tür- önüne her
lü misali
türlü örnek
verdik.
olayı koyduk;

..
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=قُ ْرآنًاbir Kur’an ع َر ِبيًّا
َ =Arapça
َ =pürüzsüz
 ِع َوج,,ذِي,,غي َْر
=لَ َعلَّ ُه ْمumulur ki َ= َيتَّقُونsakınırlar
,,

,,

,,

O, pürüzsüz
Arapça
Kur´an´dır.
Belki sakınırlar.

ve onu bütün
çapraşıklık
ve eğriliklerden uzak
Arapça bir hitabe olarak
(vahyettik ki,)
Allah'a karşı
sorumluluklarının bilincine

İbn Kesir

Allah, kimin göğsünü İslam´a
açmışsa;
artık o,
Rabbından bir
nur üzeredir. Allah´ın zikrinden
kalbleri
katılaşmış olanların vay
haline. İşte onlar,
apaçık bir
sapıklık
içindedirler.
Allah, sözün en
güzelini;
ahenkli,
ikişerli bir
kitab halinde indirmiştir.
Rabblarından
korkanların ondan
derileri
ürperir.
Sonra
hem derileri hem
de kalbleri Allah´ın
zikrine
karşı yumuşar.
Bu, Allah´ın hidayet
rehberidir, onunla istediğini hidayete eriştirir. Allah
kimi de
saptırırsa;
ona bir
daha yol
gösteren
bulunmaz.
Zalimlere:
Kazandıklarınızın karşılığını tadın, denilirken kıyamet
günü yüzünü
azabın
kötüsünden kim
koruyacak?

Onlardan
öncekiler
de peygamberleri yalanlamışlardı
da hiç
farkında
olmadıkları bir
yönden
azab
kendilerine çatıvermişti.
Allah,
dünya
hayatında
onlara
rüsvaylığı
tattırdı.
Ahiret
azabı ise
daha büyüktür.
Keşki bilselerdi.

Andolsun
ki; Biz, bu
Kur´an´da
insanlara
her çeşit
misali
verdik.
Belki öğüt
alırlar.
Eğriliği
bulunmayan arabça bir
Kur´an´dı
r. Belki
sakınırlar.

Kelime Meali
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varsınlar.

39.
29

ب
َّ =Allah
َ =örnek verdi ُاّٰلل
َ ض َر
= َمث َ ًَلşöyle bir misalle
= َر ُج ًَلbir adam (yani köle)
ُ ..=فِي ِهortaklara bağlı
ش َر َكا ُء
َسون
ُ = ُمتَشَا ِكbirbiriyle çekişen
= َو َر ُج ًَلve bir adam سلَ ًما
َ =bağlı olan
= ِل َر ُجلyalnız bir kişiye
ان
ِ  َي ْست َ ِو َي..=ه َْلbir olur mu?
= َمث َ ًَلikisinin durumu ُ= ْال َح ْمدhamd
ِ= ِ َّّٰللyalnız Allah’a mahsustur = َب ْلfakat
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları
َ َي ْعلَ ُمون..= َلbilmiyorlar

Allah şöyle
bir misal
verdi: Birbiriyle çekişen bir çok
ortakların
sahip olduğu bir adam
(yani köle)
ile yalnız bir
kişiye bağlı
olan bir
adam. Şimdi bu ikisinin
durumu bir
oluyor mu?
Hamd yalnız Allah´a
mahsustur;
fakat çokları
bilmiyor.

=إِنَّ َكşüphesiz sen = َميِتöleceksin
= َو ِإنَّ ُه ْمonlar da َ= َميِتُونölecekler

Sen de öleceksin onlar
da ölecekler.

=ث ُ َّمsonra =إِنَّ ُك ْمsiz =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet َ= ِع ْندdivanında
= َر ِب ُك ْمRabbinizin
َص ُمون
ِ َ =ت َ ْختdavalaşacaksınız

Sonra siz,
kıyamet günü,
Rabb´inizin
huzurunda
muhakeme
olacaksınız.

ْ َ =أdaha zalim
=فَ َم ْنkim olabilir? ظ َل ُم
ب
َ َ َكذ,,= ِم َّم ْنyalan uydurandan
علَى
َّ =Allah
َ =hakkında ِاّٰلل
ب
َ َّ= َو َكذve yalanlayandan
ق
ِ ِ=بdoğruyu
ِ الص ْد
ُ  َجا َءه,,= ِإ ْذkendisine gelen
ْس
َ =أَلَيyok mudur?
 َج َهنَّ َم,,= ِفيcehennemde
= َمثْ ًوىbir yer َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirler için

Allah hakkında yalan
uyduran ve
kendisine
gelen doğruyu yalanlayandan
daha zalim
kim vardır?
Cehennemde kâfirlere
yetecek kadar yer yok
mudur?

Allah hakkında yalan
uydurandan
ve önüne
konulan gerçeği yalanlayandan daha
zalim kim
vardır? Cehennem, hakikati inkar
edenler için
(en uygun)
yer değil midir?

 َجا َء..= َوالَّذِيgetirenler
ق
ِ = ِبdoğruyu
ِ الص ْد
َصدَّق
َ = َوve doğrulayanlar =بِ ِهonu
ٰ
=أُولَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْال ُمتَّقُونkorunanlar

Gerçeği getirene ve
onu doğrulayanlara
gelince; «İşte takva sahipleri onlardır.»

=لَ ُه ْمonlara vardır
َيَشَا ُءون,,= َماdiledikleri her şey
َ= ِع ْندyanında = َر ِب ِه ْمRablerinin
= ٰذَ ِل َكişte budur = َجزَ ا ُءmükâfatı
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananların

Onlara,
Rabb´lerinin
katında diledikleri
şeyler vardır; bu, iyilerin mükâfatıdır.

Ama hakikati
getiren ve
onu bütün
kalpleriyle
tasdik edenler; işte onlar
Allah'a karşı
sorumluluklarının (tam)
bilincinde
olanlardır!
Özledikleri
her şey onları Rablerinin
katında beklemektedir:
Bu, iyilik yapanlar için bir
mükafat olacaktır.

= ِليُ َك ِف َرörtmesi için ُاّٰلل
َّ =Allah
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan َ =أَس َْوأen kötülerini
ع ِملُوا
َ ..=الَّذِيyaptıklarının
= َو َي ْج ِز َي ُه ْمve mükâfatlandırması için
=أ َ ْج َر ُه ْمecirlerini
س ِن
َ =بِأ َ ْحen güzeliyle
َ َي ْع َملُون.. َكانُوا..=الَّذِيyaptıklarının

Zira Allah,
onların yaptıkları kötülükleri örter;
onlara, yaptıkları iyiliğin
en güzel
karşılığı verilir.

ْس
َّ =Allah
َ =أَلَيdeğil mi? ُاّٰلل
=بِ َكافkafi ُع ْبدَه
َ =kuluna
= َويُخ َِوفُون ََكseni korkutuyorlar
د ُو ِن ِه,, ِم ْن,, َ= ِبالَّذِينO’ndan başkalarıyla
= َو َم ْنkimi ض ِل ِل
ْ ُ=يşaşırtırsa
َّ =Allah =فَ َماartık olmaz ُ =لَهonu
ُاّٰلل
هَاد,,= ِم ْنyola getiren

Allah, kulu- Allah kuluna
na yetmez kafi değil mi?
mi? Seni
Ama seni,
O´ndan
O'ndan başbaşkalarıyla ka (kulluk
korkutuyor- yaptıkları halar. Allah
yali ilah)ları
kimi saptı- ile korkuturırsa onu ar- yorlar! Allah
tık doğru
kimi saptırıryola ileten sa artık onu
olmaz.
yola getiren
bulunmaz,

= َو َم ْنve kime =يَ ْه ِدyol gösterirse
َّ =Allah =فَ َماartık olmaz ُ =لَهonu
ُاّٰلل
ضل
ِ  ُم..= ِم ْنşaşırtan
ْس
َّ =Allah
َ =أَلَيdeğil midir? ُاّٰلل
=بِعَ ِزيزaziz ا ْنتِقَام..=ذِيöç alan

Allah kime
de doğru
yolu gösterirse; artık
onu şaşırtan olmaz.
Allah, galip
ve öç alan
değil mi?

Allah kimi
doğru yola
yöneltirse de
onu saptıran
olmaz. Allah
kudret Sahibi
ve kötülüklerin hesabını
gören değil
midir?

سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ ,,= َولَئِ ْنandolsun onlara sorsan
= َم ْنkim? َ= َخلَقyarattı
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri

Ey Muhammed!
Andolsun ki,
onlara,
«Gökleri ve
yeri yaratan

Ve işte böyledir (çoğu
insanlar):
Eğer onlara
Gökleri ve
yeri yaratan
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(Bu amaçla,)
Allah size bir
örnek olay
anlatmaktadır: Tümü
birbiriyle ihtilaflı birçok
ortağı olan
kimsenin emrindeki adam
ile tamamen
bir kişiye
bağlı bulunan adam(ın
hikayesi);
içinde bulundukları şartlar açısından
bu iki adam
eşit olabilir
mi? (Hayır,)
bütün övgüler (yalnız)
Allah'a mahsustur; fakat
çoğu bunu
anlamaz.
(Ey Muhammed,) şüphesiz sen
ölümü tadacaksın ve
şüphesiz onlar da ölüp
gidecek:
ve sonra Kıyamet Günü
hepiniz anlaşmazlıklarınızı Allah'ın
önüne koyacaksınız.
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Bu amaçla
Allah, işledikleri kötülükleri siler ve onları (hayatta
iken) yaptıkları en güzel
şeylere göre
ödüllendirir.
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Allah, bir
misal verir: Bir
adamın,
huysuz
ve birbirleriyle ortak birkaç
efendisi
var. Bir
adamın
da tek bir
efendisi
var. Bu
ikisi bir
olur mu
hiç?
Hamd; Allah´a
mahsustur; ama
onların
çoğu bilmezler.

Şüphesiz
sen de
öleceksin,
onlar da
ölecekler.

Sonra siz,
kıyamet
günü
Rabbınızın huzurunda duruşmaya
çıkacaksınız.
Allah´a
karşı yalan söyleyenden
ve kendisine gelmiş olan
gerçeği
yalan sayandan
daha zalim kimdir? Kafirler için
cehennemde bir
karargah
olmaz
olur mu?
Doğruyu
getiren ve
onu tasdik edenler; işte
onlar
muttakilerdir.

Rabbları
katında
diledikleri
her şey,
onlarındır. Bu,
ihsan
edenlerin
mükafatıdır.
Çünkü Allah; onların yaptıklarının en
kötüsünü
örtecek
ve yapmakta olduklarının
en güzeliyle karşılığını
verecektir.
Allah, kuluna kafi
değil mi?
Seni
O´ndan
başkalarıyla korkutuyorlar. Allah,
kimi saptırırsa;
onu hidayete erdirecek
yoktur.
Allah, kimi de hidayete
erdirirse;
onu saptıracak
yoktur.
Allah;
Aziz, intikam sahibi değil
midir?
Andolsun
ki; onlara:
Gökleri
ve yeri
yaratan
kimdir?
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İbn Kesir

kimdir?» di- kimdir? diye diye sorض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
ye sorsan; sorarsan hiç san; mu«Allah´dır» tereddütsüz hakkak,
=لَ َيقُولُ َّنelbette derler ُاّٰلل
َّ =“Allah”
derler. De Allah'tır! der- Allah´tır,
ْ=قُلde ki =أَفَ َرأ َ ْيت ُ ْمo halde gördünüz mü ki: «Öyleyse ler. De ki: Al- diyecekbana bildi- lah'ı bırakıp ler. De ki:
rin; Allah
taptıklarını- Öyleyse
َت َ ْدعُون,,= َماyalvardıklarınızı
bana zarar zın ne oldu- söyleyin
ِ َّ =Allah’tan
ُون
vermek is- ğunu hiç dü- bakalım;
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
terse, Al- şündünüz
Allah, baَ
= ِإ ْنeğer ي
ن
د
ا
ر
أ
=bana
istese
ِ
َ
َ
lah´ı
bırakıp
mü?
Eğer
Alna bir zaَ
da taptıkla- lah bana bir rar verَّ =Allah ضر
ُ ِ=بbir zarar vermek
ُاّٰلل
rınız, O´nun zarar vermek mek isteverdiği za- istese, bu
se, O´nu
 ُه َّن,,=ه َْلonlar mı?
rarı gidere- (hayali güç- bırakıp da
bilir mi?
ler) O'nun
taptıklarıُ= َكا ِشفَاتkaldıracaklar
Yahut bana vereceği za- nız O´nun
bir rahmet rarı önleyebi- verdiği
ض ِر ِه
ُ =O’nun zararını =أ َ ْوyahut
dilerse,
lirler mi? Ya- zararı gi=أ َ َرادَنِيbana dilese
O´nun rah- hut bana
derebilir
metini önle- rahmet dile- mi? Ya= ِب َر ْح َمةbir rahmet
yebilir mi?» se O'nun
hut bana
De ki: «Al- rahmetini
bir rah ُه َّن,,=ه َْلonlar mı?
lah bana
(benden)
met dileryeter.
Daesirgeyebilirse, O´nun
ُ= ُم ْم ِسكَاتdurduracaklar
yananlar
ler mi? De ki: rahmetini
= َر ْح َمتِ ِهO’nun rahmetini =قُ ْلde ki O´na daya- Allah bana önleyebinır.»
yeter! (O'nun lir mi? De
varlığına)
ki: Allah,
اّٰلل
ي
ب
س
ح
=bana
yeter
=Allah
َّ
ْ
ُ
َ ِ َ
emin olanlar, bana yeعلَ ْي ِه
(yalnızca)
ter. Teَ =O’na =يَت َ َو َّك ُلdayanırlar
O'na güven vekkül
َ= ْال ُمت َ َو ِكلُونtevekkül edenler
duyarlar.
edenler
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=قُ ْلde ki قَ ْو ِم..= َياey kavmim
=ا ْع َملُواyapın
علَ ٰى َم َكانَ ِت ُك ْم
َ =durumunuza göre
= ِإنِيben de امل
ِ ع
َ =yapıyorum
ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz

De ki: «Ey
kavmim!
Durumunuza göre bildiğinizi yapın! Ben de
bildiğimi
yapıyorum.
Yakında bileceksiniz.»

= َم ْنkime? = َيأ ْ ِتي ِهgeliyor
عذَاب
َ =azab =ي ُْخ ِزي ِهonu rezil eden
= َو َي ِح ُّلve (kimin) konuyor?
علَ ْي ِه
َ =üzerine عذَاب
َ =azab
= ُم ِقيمsürekli

Kendisini
rezil edecek
azap kime
geliyor?
Kime sürekli
azab inecek?
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insanlar
= ِإنَّاbiz =أ َ ْنزَ ْلنَاindirdik علَي َْك
َ =sana Biz,
için bu Kihak ile
اب
ِ َّ= ِللنinsanlar için tab´ı
َ َ = ْال ِكتKitabı اس
sana indirdik. Artık
ق
ِ =بِ ْال َحhak ile =فَ َم ِنartık kim
kim doğru
=ا ْهتَدَ ٰىdoğru yola gelirse
yola gelirse
kendi yara=فَ ِلنَ ْف ِس ِهkendi yararınadır = َو َم ْنkim de rınadır; kim
de saparsa
ض َّل
َ =saparsa =فَإِنَّ َماşüphesiz
kendi zararınadır. Sen
ض ُّل
ِ َ=يsapmış olur
onların üzevekil
علَ ْي َها
َ =kendi zararına = َو َماdeğilsin rine
değilsin.
ت
َ =أ َ ْنsen علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerinde
=بِ َو ِكيلvekil
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َّ =Allah =يَتَ َوفَّىvefat ettirir
ُاّٰلل
س
َ ُ= ْاْل َ ْنفcanları
 َم ْو ِت َها,, َ= ِحينölmekte olan
ْ ت َ ُم,,لَ ْم,,= َوالَّتِيölmeyenleri de
ت
َام َها
ِ  َمن,,=فِيuykularında
ُ=فَي ُْم ِسكsonra yanında tutar
ض ٰى
َ َق,,=الَّتِيhükmettiğini
علَ ْي َها
َ = ْال َم ْوölümüne
َ =üzerlerinde ت
= َوي ُْر ِس ُلve salıverir
= ْاْل ُ ْخ َر ٰىötekilerini =إِلَ ٰىkadar
=أ َ َجلbir süreye س ًّمى
َ = ُمbelli
= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır
= َْليَاتibretler = ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَت َ َف َّك ُرونdüşünen

Allah, öleceklerin
ölümleri
anında, ölmeyeceklerinde uykuları esnasında ruhlarını alır.
Sonra ölümlerine hükmettiği kimselerinkini
tutar; diğerlerini bir süreye kadar
salıverir.
Doğrusu
bunda, düşünen bir
toplum için
ibretler vardır.

=أ َ ِمyoksa =ات َّ َخذُوا-mi edindiler?
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
ُ =şefaatçiler =قُ ْلde ki
شفَعَا َء
 َكانُوا..=أ َ َولَ ْوolsalar da mı?
َ َي ْم ِل ُكون..= َلonlar malik olmayan
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeye
َيَ ْع ِقلُون..= َو َلve düşünmeyen

Yoksa Allah´dan
başka şefaatçiler mi
ediniyorlar?
De ki: «Onlar, hiçbir
şeye sahip
olmadıkları,
akıl da
edemedikleri halde mi
şefaat edecekler?»

=قُ ْلde ki ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır
ُ عة
َّ =الşefaat = َج ِميعًاtamamen
َ شفَا
ُ=لَهO’nundur ُ= ُم ْلكmülkü

De ki: «Bütün şefaat
Allah´ın iznine bağlıdır. Göklerin
ve yerin hükümranlığı
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De ki: Ey
(hakikati inkar eden)
kavmim! Elinizden gelen
her şeyi yapın, ben de
(Allah yolunda) gayret
göster(meye
devam
ed)eceğim;
yakında göreceksiniz,
kimi (bu dünyada) utanıp
rezil olacağı
bir azaba
duçar olacak
ve kimi de
(öteki dünyada) kesintisiz bir azabın ortasına
düşecek!
Biz, insanlığ(ın kurtuluşu) için hakikati ortaya
koyan bu ilahi kelamı indirdik sana.
Kim (buna
sarılarak)
doğru yola
ulaşmayı seçerse bu
kendi lehinedir ve kim de
(yoldan) saparsa yine
kendi aleyhine sapmış
olur. Sen onların seçimlerini belirleme
gücüne sahip
değilsin.
Bütün insanların, (bedenen) öldüklerinde canlarını alan ve
henüz ölmemiş olanları da uyku
halinde (ölü
gibi yapan)
Allah'tır;
(yalnız O'dur
bu güce sahip olan): O,
böylece
ölümlerine
hükmettiklerini (hayattan) koparır,
diğerlerini de
(kendisinin
koyduğu) bir
mühlet için
salıverir. (Bütün) bunlarda
gerçekten
düşünenler
için mesajlar
vardır!
Ama onlar,
Allah'ın yanısıra (hayali)
şefaatçiler(e
de kulluk
yapmayı)
tercih ederler. De ki:
Nasıl olur?
Onların hiçbir
şeye güçleri
yetmese de
ve akılları
(hakikati)
kavramıyor
olsa da mı?
De ki: Şefaat
(hakkını
verme yetkisi) yalnız Allah'a aittir:
Gökler ve yer
üzerindeki

O´na tevekkül
ederler.
De ki: Ey
kavmim;
elinizden
geleni
yapın.
Doğrusu
ben de
yapacağım. Ve
yakında
bileceksiniz.

Kendisine
rüsvay
edici bir
azab gelecek
olan kim,
üzerine
sürekli
azab inecek olan
kim?
Şüphesiz
ki Biz; kitabı sana
insanlar
için hak
olarak indirdik.
Kim hidayete ererse; bu,
kendi lehinedir.
Kim de
sapıtırsa;
kendi
aleyhine
sapıtmış
olur. Ve
sen, onların üzerinde vekil değilsin.
Allah;
ölüm
anında
canları
alır. Ölmeyenin
ise uykusunda.
Ölmelerine hükmettiği
kimselerinkini tutar, diğerlerini belli
bir süreye
kadar salıverir.
Doğrusu
bunda;
düşünen
bir kavim
için ayetler vardır.

Yoksa
onlar; Allah´tan
başka şefaatçılar
mı edindiler? De
ki: Onlar,
hiç bir
şeye güç
getiremez
ve akıl
erdiremez
olsalar da
mı?
De ki: Bütün şefaat
Allah´ındır.
Göklerin
ve yerin
mülkü
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ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin =ث ُ َّمsonra
=إِلَ ْي ِهO’na
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

O´nundur.
Sonra O´na
döneceksiniz.»

hakimiyet
(yalnız)
O'nundur ve
sonunda yalnız O'na
döndürüleceksiniz.

O´nundur
. Sonra
hepiniz
O´na
döndürüleceksiniz.

= َوإِذَاzaman =ذ ُ ِك َرanıldığı
َّ =Allah ُ= َو ْحدَهtek olarak
ُاّٰلل
ْ =ا ْش َمأ َ َّزürker وب
ت
ُ ُ=قُلkalbleri
َيُؤْ ِمنُون.. َل.. َ=الَّذِينinanmayanların
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahirete = َوإِذَاzaman
=ذ ُ ِك َرanıldığı
د ُو ِن ِه.. ِم ْن.. َ=الَّذِينO’ndan başkaları da
=إِذَاhemen = ُه ْمonlar
َ=يَ ْست َ ْب ِش ُرونsevinirler

Allah, onların tanrılarından ayrı
olarak tek
başına anıldığı zaman,
Ahirete
inanmayanların kalbleri
nefretle
çarpar; ancak Allah´dan
başka putlar
anıldığı zaman hemen
yüzleri güler.
De ki: «Ey
gökleri ve
yeri yoktan
var eden,
görüleni ve
görülmeyeni
bilen Allah´ım! Kullarının ayrılığa düştükleri konularda sen
hükmedersin.»

Ve Allah ne
zaman tek
başına anılsa, öteki
dünyaya
inanmayanların kalpleri
keskin bir
nefretle dolar. Halbuki
O'nun yanısıra başka
(hayali) güçler de anıldığı zaman
hemen (yüzleri güler,)
neşelenirler!
De ki: Ey Allahım! Ey
gökleri ve yeri yaratan! Ey
yaratılmış
varlıkların
kavrayış alanı dışındaki
şeyleri de,
yaratılmışların akıl ve
duyularıyla
görüp gözleyebildiklerini
de bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri
her konuda
(Kıyamet
Günü) aralarında hüküm
verecek olan
Sensin!
Fakat eğer o
zalimler yeryüzündeki
her şeye ve
(hatta) iki
misli fazlasına sahip olsalardı, onu
Kıyamet Günü (başlarına
gelecek) korkunç bela
için fidye olarak teklif
ederlerdi;
çünkü daha
önce hiç hesaba almadıkları şey (o
zaman) Allah
tarafından
karşılarına
çıkarılacak:

Allah, tek
başına
anıldığı
zaman;
ahirete
inanmayanların
kalbleri
tiksinir.
Ama
O´ndan
başkaları
anıldığı
vakit hemen yüzleri güler.
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=قُ ِلde ki =اللَّ ُه َّمAllah’ım
اط َر
ِ َ=فyoktan var eden
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri عا ِل َم
َ =bilen
ب
ِ = ْالغَ ْيgörülmeyeni
َّ = َوالve görüleni
ِش َهادَة
ت
َ =أ َ ْنancak sen =ت َ ْح ُك ُمhükmedersin
َ= َبيْنarasında ِك
َ = ِع َبادkullarının
 َما,,=فِيşeylerde
َيَ ْخت َ ِلفُون,,فِي ِه,,= َكانُواayrılığa düştükleri
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Eğer yeryüأ َ َّن..= َولَ ْوeğer olsaydı
zünde olanların hepsi
َّ
َ
َ
ظل ُموا.. َ= ِللذِينzulmedenlerin
ve onunla
birlikte bir
= َماbulunanların
misli daha
َ
ْ
fazlası da
ض
ر
اْل
..
ي
ف
=yeryüzünde
ِ
ْ
ِ
zalimlerin
= َج ِميعًاtümü ُ= َو ِمثْلَهve bir misli daha olsaydı; kıyamet güُ= َمعَهonunla beraber
nündeki kötü azabdan
ْ
= َلفتَدَ ْواmutlaka fidye verirlerdi
kurtulmak
için onu fid= ِب ِهonu وء
ِ س
ُ ..= ِم ْنkötü
ye olarak
ْ
verirlerdi.
َ
ب
ِ =العَذاazabdan (kurtulmak için)
Çünkü hiç
hesap et=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
medikleri
= َو َبدَاkarşılarına çıkmıştır =لَ ُه ْمonların şeyler Allah
tarafından
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan = َماşeyler
karşılarına
َيَ ْحت َ ِسبُون..يَ ُكونُوا..=لَ ْمhiç hesabetmed çıkarılmıştır.
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Ve (hayatta
iken) yaptıkları kötülükler
açığa vurulacaktır. Ve
böylece alaya alıp durdukları hakikat onları sarıp kuşatacaktır.

İşledikleri
kötülükler
onlara
belli olmuş, alaya aldıkları şeyler
de kendilerini çepeçevre
sarmıştır.

=فَإِذَاzaman س
َّ = َمdokunduğu
َسان
ُ =bir zarar
َ اْل ْن
ِ ْ =insana ضر
عانَا
َ َ=دbize dua eder =ث ُ َّمsonra
= ِإذَاvakit ُ=خ ََّو ْلنَاهona verdiğimiz
ً=نِ ْع َمةbir nimet = ِمنَّاbizden =قَا َلder
=إِنَّ َماelbette ُ=أُو ِتيتُهbu bana verildi
علَ ٰى
َ =sayesinde = ِع ْلمbilgi(m)
= َب ْلhayır ي
َ = ِهo =فِتْنَةbir imtihandır
= َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmiyorlar

İnsanın başına bir sıkıntı geldiği
zaman bize
yalvarır.
Sonra katımızdan ona
bir nimet
verdiğimiz
zaman: «Bu
bana bilgimden dolayı verilmiştir» der.
Hayır, bir
imtihandır;
fakat çokları
bilmezler.

İnsana bir
sıkıntı gelince; Bize yalvarır. Sonra
katımızdan ona
bir nimet
verdiğimizde;
bu, bana
bilgimden
dolayı verilmiştir,
der. Hayır, bu bir
denemedir. Fakat
çokları
bilmezler.

=قَ ْدelbette = َقالَ َهاbunu demişlerdi
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َ=الَّذِينonlardan öncekiler
أ َ ْغن َٰى,,=فَ َماama hiçbir yarar sağlamadı
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine = َماşeyler
َيَ ْك ِسبُون,,= َكانُواkazandıkları

Bunu onlardan öncekiler de söylemişti; ancak kazandıkları şeyler onlara
fayda vermedi.

صا َب ُه ْم
َ َ =فَأbaşlarına geldi
ُس ِيئ َات
َ =kötülükleri
سبُوا
َ  َك..= َماkazandıklarının
َ .. َ= َوالَّذِينzulmedenlere de
ظلَ ُموا
 ٰ َهؤ َُل ِء..= ِم ْنbunlardan
ُصيبُ ُه ْم
ِ سي
َ =erişecektir

Bunun için
işledikleri
kötülükler
başlarına
geldi. Bunlardan zulmedenlerin
de kazandıkları kötülükler başlarına gele-

İşte (böyle:)
İnsanın başına bir bela
geldiğinde
bize yardım
için yalvarır;
fakat ona katımızdan bir
iyilikte bulunduğumuz
zaman,
(kendi kendine,) (Bütün)
bunlar bana
(benim kendi) hikmetimden dolayı
verilmiştir!
der. Hayır!
Bu (rahmetin
verilmesi) bir
imtihandır,
ama çoğu
onu anlamaz.
Onlardan
önce yaşamış olanlar(ın çoğu
da kendi
kendilerine)
aynı şeyi
söylemişlerdi; ama kazandıkları
şeyler onlara
fayda vermedi:
çünkü işledikleri her
kötülük, onlara (geri) döner. Ve bugün zulmeden insanlar(ın başlarına da aynı
şey gelecektir); işledikleri
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Yeryüzünde
olanların
hepsi ve
bir misli
daha zalimlerin
olsaydı;
kıyamet
günündeki kötü
azab için
elbette
bunları
fidye verirlerdi.
Halbuki
Allah katından
onlara hiç
hesablamadıkları
şeyler belirmiştir.

Yaptıkları
işlerin kötülükleri kendilerine görünmüştür
ve alay ettikleri şeyler
onları kuşatmıştır.

,,
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De ki: Ey
gökleri ve
yeri yaratan, görülmeyeni
ve görüleni bilen
Allah´ım;
ayrılığa
düştükleri
şeyler
hakkında
kulların
arasında
Sen
hükmedersin.

= َوبَدَاgörünmüş =لَ ُه ْمkendilerine
ُس ِيئ َات
َ =kötülükleri
سبُوا
َ  َك,,= َماyaptıkları işlerin
َ= َو َحاقve kuşatmıştır =بِ ِه ْمonları
= َماşey = َكانُواedegeldikleri
= ِب ِهonunla َ= َي ْست َ ْه ِزئُونalay
,,

,,
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İbn Kesir
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Onlardan
öncekiler
de bunu
söylemişlerdi.
Ama kazandıkları
şey, kendilerine
bir fayda
vermemişti.
Böylece
kazandıkları kötülükler
başlarına
geldi.
Bunların
içinden
zulmedenlerin
kazandık-
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ُس ِيئ َات
َ =kötülükleri
سبُوا
َ  َك..= َماyaptıklarının
= َو َماdeğillerdir = ُه ْمonlar
َ=بِ ُم ْع ِج ِزينengel olacak

cektir. Bu
hususta Allah´ı aciz bırakamazlar.

her kötü fiil
(tekrar) kendilerine dönecek ve onlar (Allah'ı)
asla aldatamayacaklardır!

يَ ْعلَ ُموا,,=أ َ َولَ ْمbilmediler mi?
ُ س
=أ َ َّنelbette اّٰلل
ُ =يَ ْبaçar
َ َّ =Allah ط
َالر ْزق
ِ =rızkı  َيشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğine
= َويَ ْقد ُِرve kısar =إِ َّنşüphesiz
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْليَاتibretler
= ِلقَ ْومbir toplum için َ=يُؤْ ِمنُونinanan

Onlar bilmiyorlar mı ki,
Allah dilediği kimsenin
rızkını bol
bol verir; dilediğini de
kısar. Doğrusu bunda,
inanan bir
toplum için
ibretler vardır.
De ki: «Ey
=de ki
=ey
=kullarım
kendilerine
kötülük
..
=aşırı giden
edip, aşırı
giden kulla=karşı
=nefislerine
rım! Allah´ın
.. =umut kesmeyin
rahmetinden umu..
=rahmetinden
=Allah’ın dunuzu
kesmeyin.
=şüphesiz
=Allah
Allah bütün
günahları
=bağışlar
=günahları
bağışlar.
=bütün
=çünkü O
=O Çünkü O
çok bağışlayan, çok
=çok bağışlayan
esirgeyendir.»
=çok esirgeyendir

Bilmezler mi
Allah dilediğine bol rızık
verir, dilediğine az?
Doğrusu,
bunda inanan insanlar
için dersler
vardır!

قُ ْل
ِي يَا
َ ِعبَاد
الَّذِينَ أَس َْرفُوا
علَ ٰى
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم
َ
ُ ََل ت َ ْقن
طوا
ِ َّ
ِم ْن َر ْح َم ِة
اّٰلل
اّٰلل
ِإ َّن
َ َّ
يَ ْغ ِف ُر
وب
َ ُالذُّن
ُِإنَّه
َج ِميعًا
ُه َو
ور
ُ ُْالغَف
الر ِحي ُم
َّ

De ki: (Allah
şöyle buyuruyor:) Ey
kendilerine
karşı haddi
aşan kullarım! Allah'ın
rahmetinden
umudunuzu
kesmeyin:
Allah bütün
günahları
bağışlar;
çünkü yalnız
O, çok bağışlayıcıdır,
rahmet kaynağıdır!
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= َوأ َ ِنيبُواdönün
 َربِ ُك ْم,,=إِلَ ٰىRabbinize
= َوأ َ ْس ِل ُمواve teslim olun ُ =لَهO’na
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
يَأْتِيَ ُك ُم,,=أ َ ْنsize gelip çatmadan
اب
ُ َ= ْالعَذazab =ث ُ َّمsonra
َص ُرون
َ ت ُ ْن,,= َلsize yardım edilmez

Rabb´inize
yönelin.
Azap size
gelmeden
önce O´na
teslim olun
sonra size
yardım
edilmez.

= َواتَّبِعُواve uyun َسن
َ =أ َ ْحen güzeline
أ ُ ْن ِز َل..= َماindirilenin =إِلَ ْي ُك ْمsize
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce
يَأْتِيَ ُك ُم..=أ َ ْنsize gelmezden
اب
ُ َ= ْال َعذazab ً=بَ ْغتَةansızın
= َوأ َ ْنت ُ ْمve siz
َت َ ْشعُ ُرون..= َلhiç farkına varmadan

Ansızın ve
hiç farkına
varmadığınız bir sırada size
azap gelmeden önce
Rabb´inizde
n size indirilen en güzel
söze,
Kur´an´a
uyun.

تَقُو َل,,=أ َ ْنdemesinden (sakının)
=نَ ْفسnefsin  َحس َْرتَا,,=يَاvah (bana)
علَ ٰى
َ =dolayı
ْ فَ َّر,,= َماkusur edişimden
ُطت
ب
َّ =Allah’ın
ِ  َج ْن,,=فِيyanında ِاّٰلل
= َوإِ ْنgerçekten ُ= ُك ْنتben
َاخ ِرين
َّ ال,, َ=لَ ِمنalay edenlerdendim
ِ س

Kişinin «Allah´a karşı
aşırı gitmemden
dolayı bana
yazıklar olsun! Gerçekten ben
alay edenlerdendim»
diyeceği
günden sakının.

ki hiçbir insan (Kıyamet
Günü) Allah'a karşı
umursamaz
davrandığım
ve (hakikati)
küçümseyenlerden biri
olduğum için
yazıklar olsun bana!
demesin;

=أ َ ْوyahut =تَقُو َلdemesinden
=لَ ْوşayet =أ َ َّنelbette اّٰلل
َ َّ =Allah
= َهدَانِيbana hidayet etseydi
ُ=لَ ُك ْنتben olurdum
َ ْال ُمتَّقِين.. َ= ِمنmuttakilerden

Veya şöyle
demesinden: «Allah
beni doğru
yola ulaştırsaydı sakınanlardan
olurdum.»

=أ َ ْوyahut =تَقُو َلdemesinden
َ= ِحينzaman =ت َ َرىgördüğü
اب
َ َ= ْال َعذazabı =لَ ْوkeşke
=أ َ َّنgerçekten = ِليbenim için olsaydı
ً = َك َّرةbir kez daha (dönüş)
َ=فَأ َ ُكونolsaydım
َ ْال ُم ْح ِسنِين,, َ= ِمنgüzel hareket edenlerd

Yahut azabı
gördüğü
zaman;
«Keşke benim için bir
kez daha
dünyaya
dönüş olsa
da iyilerden
olsam» diyeceği günden sakının.

yahut, Eğer
Allah beni
doğru yola
iletseydi mutlaka O'na
karşı sorumluluk bilinci
duyanlardan
biri olurdum!
demesin diye,
yahut, (kendisini bekleyen) azabın
farkına vardığında Keşke (hayatta)
bana bir
şans daha
verilse de iyilik yapanlar
arasına girsem! demesin diye.
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=بَلَ ٰىhayır ْ=قَدelbette
= َجا َءتْ َكsana geldi =آيَاتِيayetlerim
ْت
َ =فَ َكذَّبsen yalanladın = ِب َهاonları
ت
َ = َوا ْست َ ْك َب ْرve büyüklük tasladın
ت
َ = َو ُك ْنve oldun
َ ْال َكافِ ِرين.. َ= ِمنnankörlerden
..

..

..

..

..

..

Allah şöyle
buyurur:
«Evet, ayetlerim sana
gelmişti de
sen onları
yalanlamış,
büyüklük
taslamış ve
inkârcılardan olmuştun.»

Öyleyse
(yalnız) Rabbinize yönelin ve (ölümün ve yeniden dirilmenin) azabı
başınıza
gelmeden
önce O'na
teslim olun,
sonra hiç
kimse sizi
koruyamaz.
Bu azap, siz
farkında olmadan, aniden başınıza
gelmeden
önce Rabbiniz tarafından size indirilmiş olan en
güzel (öğretiye) uyun,

(O zaman Allah şu cevabı
verecektir:)
Tabii, elbette! Mesajlarım sana
ulaştı(ğı halde) sen onları yalanladın,
yersiz bir gurura kapıldın
ve hakikati
inkar edenler
arasına girdin!

İbn Kesir

ları kötülükler de
kendilerini çarpacaktır. Ve
onlar aciz
bırakılacaklar da
değillerdir.
Bilmezler
mi ki; Allah, dilediğine
rızkı genişletir ve
kısar.
Doğrusu
bunda,
inanan
kimseler
için ayetler vardır.
De ki: Ey
kendi nefislerine
karşı aşırı
davranan
kullarım,
Allah´ın
rahmetinden ümidinizi
kesmeyin. Muhakkak ki
Allah; günahları
bağışlar.
Çünkü O;
Gafur´dur,
Rahim´dir
Ve Rabbınıza
yönelin.
Size azab
gelmeden
önce
O´na teslim olun.
Sonra
yardım
edilmezsiniz.
Siz, farkında değilken
ansızın
azab
gelmezden önce
Rabbınızdan
size indirilen sözün en
güzeline
uyun.
Kişinin:
Allah´a
karşı aşırı
gitmemden dolayı vay
bana, yazıklar olsun; gerçekten
ben, alaya alanlardandım, diyeceği
gün gelmezden
önce.
Veya: Allah beni
hidayete
erdirseydi, ben de
muttakilerden
olurdum,
diyeceği
gün.
Yahut
azabı
gördüğü
vakit:
Keşki benim için
bir dönüş
daha olsaydı da
ihsan
edenlerden olsaydım,
diyeceği
gün.
Hayır,
sana
ayetlerim
gelmişti
de, onları
yalanlamış, büyüklük
taslayarak kafirlerden
olmuştun.
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= َو َي ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
=ت َ َرىgörürsün
 َكذَبُوا,, َ=الَّذِينyalan uyduranların
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a = ُو ُجو ُه ُه ْمyüzlerini
= ُمس َْودَّةkapkara ْس
َ =أَلَيyok mudur?
 َج َهنَّ َم,,= ِفيcehennemde
= َمثْ ًوىbir yer
َ= ِل ْل ُمت َ َك ِب ِرينkibirlenenler için

Allah´a karşı yalan uyduranların
yüzlerinin
kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlere
yetecek kadar, cehennemde yer
yok mudur?

= َويُن َِجيkurtarır ُاّٰلل
َّ =Allah
اتَّقَ ْوا.. َ=الَّذِينkorunanları
= ِب َمفَازَ ِت ِه ْمbaşarılarıyla
س ُه ُم
ُّ يَ َم..= َلonlara dokunmaz
سو ُء
ُّ =الkötülük
َيَ ْحزَ نُون.. ُه ْم..= َو َلve onlar üzülmezler

Allah, sakınanları, başarılarından
ötürü kurtarır. Onlara
hiçbir kötülük gelmez,
onlar üzülmezler.

َّ =Allah =خَا ِل ُقyaratıcısıdır
ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,,= ُك ِلher şeyin = َو ُه َوve O
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
= َو ِكيلvekildir

Allah her
şeyin yaratıcısıdır. O,
her şeyin
yöneticisidir.

ُ=لَهO’nundur ُ = َم َقا ِليدanahtarları
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ = ِبآ َياayetlerini اّٰلل
=أُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlardır
َ= ْالخَا ِس ُرونziyana uğrayacaklar
=قُ ْلde ki =أَفَغَي َْرbaşkasına mı?
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan
وني
ِ =تَأ ْ ُم ُرbana emrediyorsunuz
ُ =أ َ ْعبُدkulluk etmemi
َ ْال َجا ِهلُون,,=أَيُّ َهاey cahiller

,,

,,

,,

Ve kıyamet günü
Allah´a
karşı yalan uyduranların
yüzlerinin
simsiyah
olduğunu
görürsün.
Mütekebbir için
cehennemde bir
karargah
olmaz
olur mu?

Göklerin ve
yerin anahtarları
O´nundur.
Allah´ın
ayetlerini
inkâr edenler var ya,
işte onlar
hüsrandadırlar.

İşte (böyle,)
Kıyamet Günü Allah
hakkında yalan uyduranların yüzlerinin (acıdan
ve mahcubiyetten dolayı) kapkara
kesildiğini
görürsün.
Yersiz gurura
kapılanlar
için cehennem, (uygun)
bir yer değil
mi?
Ama Allah,
kendisine
karşı sorumluluk bilinci
duyanları koruyacak ve
(iç dünyalarında) ulaştıkları üstün
mertebelerden dolayı
(onlara mutluluk bağışlayacaktır);
ne bir kötülük
dokunacak
onlara, ne de
üzüntüye kapılacaklar.
Allah her şeyin yaratıcısıdır ve yalnız O'dur her
şeyin yönünü
ve sonucunu
belirleme gücüne Sahip
olan.
Göklerin ve
yerin (sırlarının) anahtarları O'ndadır.
Allah'ın mesajlarını inkara şartlanmış
olanlara gelince, kaybedenler işte
onlardır!

De ki: «Ey
cahiller! Allah´dan
başkasına
kulluk etmemi mi
bana emrediyorsunuz?»

De ki: Siz ey
(doğru ile eğriden) habersiz olanlar!
Allah'tan
başkasına
kulluk etmemi mi teklif
ediyorsunuz?

De ki:
Bana, Allah´tan
başkasına ibadet
etmemi
mi emredersiniz
ey cahiller?
Andolsun;
sana da,
senden
öncekilere de
vahyolunmuştur
ki: Eğer
Allah´a
ortak koşarsan,
şüphesiz
amellerin
boşa gider ve
muhakkak hüsrana uğrayanlardan olursun.
Hayır,
yalnız Allah´a ibadet et ve
şükredenlerden ol.
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MuHalbuki, (ey
= َولَقَ ْدelbette ي
ِ ُ =أşöyle vahyedildi Ey
َ وح
hammed! insanoğlu,)
Andolsun ki, sana ve sen=إِلَي َْكsana
sana ve
den önce yaقَ ْب ِل َك.. ِم ْن.. َالَّذِين..= َو ِإلَىve senden önc senden ön- şamış olanlaceki pey- ra vahyedilْ =لَ ِئandolsun eğer
gamberlere miştir ki Alekilere ن
şöyle vahy lah'tan başت
َ =أ َ ْش َر ْكortak koşarsan
edildi: «An- kasına ilahi
dolsun,
sıfatlar yakışَ =لَيَ ْح َبboşa çıkar ع َملُ َك
ط َّن
َ =amelin eğer Allah´a tırırsan bütün
ortak koşar- çabaların ke= َولَت َ ُكون ََّنve olursun
san işlerin sinlikle boşa
boşa gider gidecektir
ْ
َالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنkaybedenlerden
ve hüsran- çünkü (öteki
..

..

..

..

..

..

..

..

da kalanlar- dünyada)
dan olurmutlaka zisun.»
yana uğrayanlardan
olacaksın.
39.
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=بَ ِلhayır اّٰلل
َ َّ =Allah’a
=فَا ْعبُ ْدkulluk et = َو ُك ْنve ol
َّ ال,, َ= ِمنşükredenlerden
َشا ِك ِرين

Hayır, yalnız Allah´a
kulluk et ve
şükredenlerden ol!

قَدَ ُروا..= َو َماbilemediler اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
= َح َّقgereği gibi =قَد ِْر ِهO’nun kadrini
ض
ُ = َو ْاْل َ ْرyer = َج ِميعًاtamamen
ُضتُه
َ =قَ ْبO’nun avucu içindedir
=يَ ْو َمgünü = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
ُس َم َاوات
َّ = َوالve gökler
ْ = َمdürülmüştür
ط ِويَّات
=بِ َي ِمينِ ِهsağ elinde
ُس ْب َحانَه
ُ =O münezzehtir
= َوتَ َعالَ ٰىve yücedir
َيُ ْش ِر ُكون..ع َّما
َ =onların ortak koştukları

Onlar, Allah´ı gereği
gibi bilemediler. Oysa
kıyamet günü yeryüzü,
bütünü ile
O´nun avucu içindedir.
Gökler de
O´nun sağ
elinde dürülmüştür.
O, müşriklerin ortak
koşmalarından uzak ve
yücedir.
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= َونُ ِف َخüflenir ور
ُّ ال,,=فِيSur’a
ِ ص
َص ِعق
َ َ=فölür (bayılır) = َم ْنolanlar
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َم ْنve olanlar ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde
= ِإ َّلancak hariç شَا َء,,= َم ْنdilediği
,,

,,

,,

,,

İbn Kesir

Sur´a üflenince, göklerde ve
yerde olanlar korkudan düşüp
bayılırlar.
Ancak Allah´ın dilediği kalır.

Hayır, (yalnız) Allah'a
kulluk etmeli
ve (O'na)
şükredenlerden olmalısın!
Onlar,
(O'ndan başkasına kulluk
edenler,) Allah hakkında
doğru bir anlayışa sahip
değiller; çünkü bütün
yeryüzü, Kıyamet Günü
O'nun için
avuç içi kadar bir şey
olacaktır,
gökler de
O'nun sağ
elinde dürülmüş hale
gelecek. O
kudret ve
egemenliğinde sınırsızdır
ve onların ortak koştukları
her şeyin kat
kat üstündedir!
(O Gün hesap) suru üflenecek; ve
yerde, gökte
ne varsa
hepsi, Allah'ın (hariç
tutmak) istedikleri dışında, düşüp

Allah
muttakileri, kurtuluşlarına
sebep
olan ile
selamete
erdirir.
Onlara
hiç bir kötülük
gelmez
ve üzülmezler
de.

Allah; her
şeyin yaratanıdır
ve O; her
şeye vekildir.

Göklerin
ve yerin
anahtarları
O´nundur
. Allah´ın
ayetlerine
küfredenler; işte
onlar hüsrana uğrayanlardır.

Onlar Allah´ı şanına yaraşır şekilde takdir edemediler.
Halbuki
kıyamet
günü bütün yeryüzü
O´nun
avucundadır.
Gökler de
O´nun
sağ eliyle
dürülmüştür. O;
koştukları
ortaklardan münezzehtir,
yücedir.

Ve Sur´a
üflenmiştir. Artık
Allah´ın
dilediği
bir yana,
göklerde
olanlar ve
yerde
olanlar
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َّ =Allah’ın =ث ُ َّمsonra =نُ ِف َخüflenir
ُاّٰلل
= ِفي ِهona =أ ُ ْخ َر ٰىbir daha
=فَإِذَاbirden = ُه ْمonlar =قِيَامkalkmış
ُ =يَ ْنbakıyorlardır
َظ ُرون

Sonra sur´a
bir daha üflenince hemen ayağa
kalkıp bakışıp dururlar.

bayılacaklar.
Sonra sur
yeniden üflenecek; işte o
zaman (yargı
kürsüsü
önünde) duranlar (hakikati) görmeye başlayacaklar!

ت
ِ َ= َوأ َ ْش َرقparlar ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
ور
ِ ُ=بِنnuru ile = َربِ َهاRabbinin
ض َع
ِ = َو ُوve (ortaya) konur
اب
ُ َ = ْال ِكتKitap = َو ِجي َءve getirilir
َ=بِالنَّبِ ِيينpeygamberler
ُّ = َوالve şahidler
اء
ِ َش َهد
ي
ِ ُ= َوقve hükmedilir
َ ض
= َب ْينَ ُه ْمaralarında ق
ِ = ِب ْال َحadaletle
= َو ُه ْمve onlara
ْ ي..= َلasla haksızlık edilmez
َُظلَ ُمون

Yeryüzü,
Rabb´inin
nuruyla aydınlanır. Kitap açılır.
Peygamberler ve şahitler getirilir.
Ve onlara
haksızlık
yapılmadan,
aralarında
adaletle hüküm verilir.

ْ َ= َو ُو ِفيtam verilir
ت
نَ ْفس,,= ُك ُّلherkese
ْ َع ِمل
ت
َ ,,= َماyaptığının karşılığı
= َو ُه َوve O =أ َ ْعلَ ُمen iyi bilendir
َيَ ْف َعلُون,,=بِ َماonların ne yaptıklarını

Herkese,
yaptığının
karşılığı tam
verilir. Allah,
onların yaptıklarını en
iyi bilendir.

َ= َو ِسيقsürülürler
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
 َج َهنَّ َم..= ِإلَ ٰىcehenneme
= ُز َم ًراbölük bölük = َحت َّ ٰىnihayet
= ِإذَاzaman = َجا ُءوهَاoraya geldikleri
ْ =فُتِ َحaçılır =أَب َْوابُ َهاkapıları
ت
= َوقَا َلve şöyle der =لَ ُه ْمonlara
=خَزَ َنت ُ َهاonun bekçileri
يَأْتِ ُك ْم..=أَلَ ْمgelmedi mi? سل
ُ = ُرelçiler
= ِم ْن ُك ْمkendi aranızdan َ=يَتْلُونokuyan
علَ ْي ُك ْم
ِ =آ َياayetlerini
َ =size ت
= َر ِب ُك ْمRabbinizin
= َويُ ْنذ ُِرو َن ُك ْمve sizi uyaran
= ِلقَا َءkavuşacağınıza
= َي ْو ِم ُك ْمgününüze = ٰ َهذَاbu
=قَالُواderler =بَلَ ٰىevet = َو ٰلَ ِك ْنama
ْ َّ= َحقhak olmuştur ُ= َك ِل َمةsözü
ت
ب
ِ = ْال َعذَاazab
َ ْال َكا ِف ِرين..علَى
َ =kâfirlere

O küfredenler ayrı ayrı
bölükler halinde cehenneme
sürülür.
Oraya vardıklarında
kapıları açılır; bekçileri
onlara: “Size içinizden
Rabbinizin
ayetlerini
okuyan ve
bugüne kavuşacağınızı ihtar
eden peygamberler
gelmedi
mi?” derler.
“Evet geldi”
derler. Lakin azap
sözü kafirlerin üzerine
gerçekleşir.

Ve yeryüzü
Rabbinin nuru ile aydınlanacak.
(Herkesin işlediğinin) hesabı ortaya
dökülecek;
bütün peygamberler ile
(öteki) bütün
şahitler huzura çağrılacak ve kendilerine adaletle hükmedilecektir. Ve
onlara asla
haksızlık yapılmayacak,
Çünkü herkes, yapmış
olduğu (iyi
veya kötü)
her şeyin
karşılığını
tam olarak
görecektir.
Allah, onların
yaptıklarını
en iyi bilendir.
Hakikati inkara şartlanmış olanlar, bölük bölük cehenneme sürüleceklerdir;
oraya vardıklarında kapılar açılacak
ve muhafızlar onlara,
Aranızdan,
size Rabbinizden mesajlar getiren
ve sizi bu
(Hesap) Günü'ne karşı
uyaran elçiler
gelmedi mi?
diye soracaklar. Onlar,
Elbette geldiler! diye cevap verecekler. Ama hakikati inkar
edenler için
azap (hükmü) çoktan
verilmiş olacaktır;

=قِي َلdenilir =ا ْد ُخلُواgirin
اب
َ =أَب َْوkapılarından
= َج َهنَّ َمcehennemin
َ=خَا ِلدِينebedi kalmak üzere
= ِفي َهاiçinde س
َ ْ=فَ ِبئne kötüdür
= َمثْ َوىyeri
َ= ْال ُمت َ َك ِب ِرينkibirlenenlerin

«O halde
içinde ebedi
kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin durağı ne kötüdür,» denir.

(ve) onlara:
Artık oturup
kalacağınız
cehennemin
kapılarından
girin içeri!
denilecektir.
Büyüklük
taslayanlar
için ne dehşetli bir mekandır orası!

Onlara
denildi ki:
İçinde
temelli
kalacağınız cehennemin
kapılarından girin.
Büyüklenenlerin
durağı ne
kötüdür.

َ= َو ِسيقsevk edilirler
اتَّقَ ْوا.. َ=الَّذِينkorunanlar
= َربَّ ُه ْمRablerinin (azabından)
 ْال َجنَّ ِة..=إِلَىcennete
= ُز َم ًراbölük bölük = َحت َّ ٰىnihayet
= ِإذَاzaman = َجا ُءوهَاgeldikleri
ْ = َوفُتِ َحaçılır =أَب َْوابُ َهاonun kapıları
ت
= َوقَا َلve derler =لَ ُه ْمonlara
=خَزَ َنت ُ َهاonun bekçileri س ََلم
َ =selam
علَ ْي ُك ْم
َ =size (= ِط ْبت ُ ْمne) hoşsunuz
=فَا ْد ُخلُوهَاburaya girin
َ=خَا ِلدِينebedi kalmak üzere

Rabb´lerine
karşı gelmekten sakınanlar,
bölük bölük
cennete götürülürler.
Oraya varıp
kapılar açıldığında,
bekçileri onlara,
«Selâm size, hoş geldiniz! Temelli olarak
buraya girin» derler.

Rablerine
karşı sorumluluk bilinci
duyanlar da
bölük bölük
cennete
gönderileceklerdir;
oraya vardıklarında kapılarının ardına
kadar açık
olduğunu görecekler; ve
muhafızlar
onlara, Selam size!
Hoş geldiniz!
İşte buyrun,
içinde temelli
kalacağınız
bu (cennete)
girin! diyecekler.
Onlar da: Bize verdiği
sözü yerine
getiren ve bu
(esenlik) alanını yaptıklarımızın karşılığı olarak bize bağışlayan, böylece
cennette dilediğimiz şekilde yerleşmemizi sağlayan Allah'a
hamdolsun!
diyeceklerdir.
Ve (Allah yo-

Rabblarından
sakınanlar ise
fevc fevc
cennete
götürüldüler.
Oraya varıp da kapıları açılınca,
bekçileri
onlara
dediler ki:
Selam olsun size.
Hoş geldiniz.
Temelli
olarak girin buraya.
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..

«Bi= َوقَالُواve derler ُ = ْال َح ْمدhamdolsun Onlar:
ze verdiği
sözde duِ= ِ َّّٰللAllah’a
ran ve bizi
َّ
buraya yerصدَقَنَا
,,
ِي
ذ
ال
=bize
yerine
getiren
َ
leştiren Allah´a hamd
ُ= َو ْعدَهverdiği sözünü
olsun. Cen= َوأ َ ْو َرثَنَاve bizi varis kılan
nette istediğimiz yerde
ض
َ = ْاْل َ ْرyurduna ُ =نَت َ َب َّوأoturacağımız oturabiliriz.
iş işُ = َحيyerinde Yararlı
 ْال َجنَّ ِة,, َ= ِمنcennet ْث
leyenlerin
ne
=نَشَا ُءdilediğimiz =فَنِ ْع َمne güzeldir ücreti
güzelmiş!»
=أ َ ْج ُرücreti َاملِين
ِ = ْال َعçalışanların derler.
,,
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baygın
düşmüştür. Sonra
ona bir
daha üflenmiş ve
bir de bakacaksın
ki ayakta
bakınıp
duruyorlar.
Yer;
Rabbının
nuru ile
aydınlandı, kitab
konuldu,
peygamberler ve
şahidler
getirildi.
Onlara
haksızlık
yapılmadan aralarında
hak ile
hükmolundu.
Her kişiye
ne yaptıysa eksiksiz
ödendi.
Ve Allah;
onların
yaptıklarını en iyi
bilendir.
Küfredenler bölük
bölük cehenneme
sürüldü.
Oraya
vardıklarında kapıları
açıldı ve
bekçileri
onlara
dediler ki:
İçinizden,
size Rabbınızın
ayetlerini
okuyan
ve bugüne kavuşacağınızı ihtar
eden elçiler gelmedi mi?
Onlar da:
Evet, dediler. Fakat azab
sözü küfredenlerin
üzerine
hak oldu.

Onlar da
dediler ki:
Bize vaadinde sadık olan
ve bizi
yeryüzüne varis
kılan Allah´a
hamdolsun.
Cennette
istediğimiz yerde
oturabiliriz. Çalışanların
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=حمHa mim

Hâ Mim.

lunda) çaba
sarf edenlerin mükafatı
ne yüce, ne
üstün olacaktır.
Ve meleklerin (Allah'ın)
kudret tahtının çevresinde toplanıp
Rablerinin
yüceliğini
hamd ile andıklarını göreceksin.
(Ölen) herkes hakkında
adaletle
hükmedilecek ve (şu)
sözler telaffuz edilecektir: Bütün övgüler alemlerin Rabbi
olan Allah
içindir!
Ha-Mim.

=ت َ ْن ِزي ُلindirilişi ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah tarafındandır
يز
ِ = ْال َع ِزaziz (daima galib)
= ْال َع ِل ِيمalim (herşeyi en iyi bilen)

Bu kitabın
indirilmesi,
güçlü ve her
şeyi en iyi
bilen Allah
katındandır.

Bu ilahi kelamın indirilişi, her şeyi
bilen, Kudret
Sahibi Allah'tandır,

Kitab´ın
indirilişi;
Aziz, Alim
olan Allah´tandır
.

=غَا ِف ِرbağışlayan ب
ِ =الذَّ ْنgünahı
= َوقَا ِب ِلve kabul edendir
ب
َ =çetin olandır
ِ =الت َّ ْوtevbeyi شدِي ِد
ب
ِ = ْال ِعقَاazabı =ذِيsahibidir
َّ =lütuf = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
الط ْو ِل
=إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan =إِلَ ْي ِهO’nadır
ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş

O günahı
bağışlayan,
tevbeyi kabul eden,
cezası şiddetli, lütfu
bol olandır.
O´ndan
başka ilah
yoktur. Dönüş
O´nadır.

Günahları
bağışlayan,
tevbeleri kabul eden, intikamı çetin,
lütfu sınırsız
olan (Allah'tan). Ondan başka
ilah yoktur,
varış O'nadır.

يُ َجا ِد ُل..= َماmücadele etmez
=فِيhakkında ت
ِ =آيَاayetleri
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ِإ َّلbaşkası
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerden
يَ ْغ ُر ْر َك..=فَ ََلseni aldatmasın
=تَقَلُّبُ ُه ْمonların dolaşmaları
 ْال ِب ََل ِد..=فِيşehirlerde

İnkar edenlerden başkası Allah´ın ayetleri hakkında mücadeleye girişmez. Ey
Muhammed! İnkarcıların
memlekette
gezip dolaşması seni aldatmasın.

Yalnızca hakikati inkara
şartlanmış
olanlar Allah'ın mesajlarını sorgulamaya yeltenirler. Fakat onların
yeryüzünde
keyiflerince
dolaşmaları
seni yanıltmasın:

Günahları
bağışlayan, tevbeyi kabul eden,
cezası
şiddetli,
lutfu bol
olandır.
O´ndan
başka
ilah yoktur, dönüş
O´nadır.
Küfredenlerden
başkası
Allah´ın
ayetleri
üzerinde
tartışmaya girişmez. Öyleyse onların şehirlerde
dönüp
dolaşması seni
aldatmasın.
Onlardan
önce Nuh
kavmi de
yalanladı.
Arkalarından
muhtelif
topluluklar da.
Her ümmet kendi
peygamberlerini
yakalamaya yeltendi ve
hakkı batılla yok
etmek
için mücadeleye
girişti. En
sonunda
Ben de
onları yakaladım.
Azabım
nasılmış?

Melekleri,
= َوتَ َرىve görürsün
arş´ın etraَ= ْال َم ََلئِ َكةmeleklerin َ= َحافِينdönerek fını çevirmiş
oldukları
ْ
 َح ْو ِل..= ِم ْنçevresinde =العَ ْر ِشArşın halde,
Rabb´lerini
hamd ile
َس ِب ُحون
َُ =يtesbih ettiklerini
överken gö= ِب َح ْم ِدhamd ile = َر ِب ِه ْمRablerini
rürsün. Artık
insanların
ي
ِ ُ= َوقve hükmedilir
aralarında
َ ض
adaletle
ْ
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında ق
ِ =بِال َحhak ile
hükmedilmiştir. «Övْ
= َوقِي َلve denilir ُ =ال َح ْمدHamd
gü, alemlerin Rabb´i
ِ= ِ َّّٰللAllah’adır ب
ِ = َرRabbi
olan Allah
içindir» deَ= ْالعَالَ ِمينalemlerin
..
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Onlardan
ْ َ= َكذَّبyalanladı =قَ ْب َل ُه ْمonlardan önce Onlardan
ت
önce Nuh önce Nuh
kavmi ve
kavmi, sonra
=قَ ْو ُمkavmi =نُوحNuh
onlardan
da (Allah'ın
َ
ْ
sonra
gelen
elçilerine
اب
ُ َ= َواْل ْحزve kollar
kollar da ya- karşı) birlelanladı. Her şen (öteki
بَ ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنve onlardan sonraki
millet, Pey- kavim)lerin
ْ = َو َه َّمyeltendi = ُك ُّلher =أ ُ َّمةmillet gamberleri- tümü hakikati
ت
ni yakala- yalanladılar;
سو ِل ِه ْم
ُ =بِ َرelçisini
mağa yel- bu topluluklatendi; Batılı rın her biri
ُ= ِليَأ ْ ُخذُوهyakalamağa
hakkın yeri- kendilerine
ne koymak gönderilen
ُ
= َو َجادَلواve tartıştılar
için müca- elçileri yakaْ
dele etmiş- layıp ortadan
اط ِل
ب
ال
ب
=boş
şeyler
ileri
sürerek
ِ َ ِ
lerdi. Bu
kaldırmak
ضوا
ُ = ِليُد ِْحgidermek için =بِ ِهonunla yüzden on- için onlara
ları yakala- karşı tuzaklar
= ْال َح َّقhakkı
dım. (Bak kurdular; ve
işte) azabım hakikati etki=فَأ َ َخ ْذت ُ ُه ْمbu yüzden onları yakaladım nasıl oldu?! siz hale getirmek için
ْف
َ =فَ َكيnasıl َ= َكانoldu
(elçilerin getirdikleri meب
ِ = ِعقَاazabım
saja) yanlış
,,
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ْ َّ= َحقyerini buldu
= َو َك ٰذَ ِل َكböylece ت
ُ= َك ِل َمتsözü = َربِ َكRabbinin
علَى
َ =hakkındaki
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
=أَنَّ ُه ْمonlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş
..

..

..
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َيَ ْح ِملُون,, َ=الَّذِينtaşıyanlar
ش
َ = ْال َع ْرArş’ı = َو َم ْنve bulunanlar
ُ= َح ْولَهonun çevresinde
َس ِب ُحون
َ ُ=يtesbih ederler
= ِب َح ْم ِدhamd ile (överek)
= َر ِب ِه ْمRablerini
َ= َويُؤْ ِمنُونve inanırlar =بِ ِهO’na
َ= َويَ ْست َ ْغ ِف ُرونve mağfiret dilerler
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينmüminler için
,,

,,

,,

,,

,,

ecri ne de
güzeldir.

Görürsün
ki; melekler de
Rabblarına hamd
ile tesbih
ederek
Arş´ın etrafını kuşatmışlardır. Artık onların
arasında
hak ile
hükmolunmuştur
ve denildi
ki: Hamd
olsun
alemlerin
Rabbı Allah´a.
Ha, Mim.
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İnkar edenlerin cehennemlik olduklarına
dair
Rabb´inin
sözü böylece gerçekleşti.

Arş´ı taşıyanlar ve
onun çevresinde bulunanlar,
Rabb´lerini
överek tesbih ederler,
O´na inanırlar.
Mü´minler
için: «Rabbimiz! İlmin
ve rahmetin
her şeyi
kapladı.
Tevbe edip

ve yanıltıcı
delillerle karşı koydular;
bu yüzden
onları hesaba çektim.
Ne çetindir
Benim intikamım!
Böylece hakikati inkara
şartlanmış
olanlar hakkındaki Rabbinin sözü
gerçekleşecektir. Onlar
kendilerini
(cehennem)
ateşinde bulacaklardır.
(Allah'ın)
kudret tahtını(n bilgisini
içlerinde) taşıyanlar ve
ona yakın
olanlar, Rablerinin sınırsız ihtişamını
hamd ile yüceltirler, O'na
iman ederler
ve (öteki)
müminler için
bağışlanma
dilerler: Rabbimiz! Sen

Böylece
küfredenlerin cehennemlik olduklarına dair
Rabbının
sözü gerçekleşti.

Arş´ı taşıyanlar
ve çevresinde bulunanlar
Rabblarını hamd
ile tesbih
ederler,
O´na inanırlar ve
mü´minler
in yarlığanmasını isterler:
Rabbımız; ilim
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yolu= َربَّنَاRabbimiz ت
َ = َو ِس ْعsen kapladın senin
na uyanları
onش ْيء
َ ,,= ُك َّلher şeyi ً= َر ْح َمةrahmet ile bağışla;
ları cehen= َو ِع ْل ًماve bilgi ile =فَا ْغ ِف ْرbağışla nem azabından koru» diye
تَابُوا,, َ= ِللَّذِينtevbe edenleri
bağışlama
= َوات َّ َبعُواve uyanları
dilerler.
س ِبيلَ َك
َ =senin yoluna
= َوقِ ِه ْمve onları koru
اب
َ َ عذ
َ =azabından
= ْال َج ِح ِيمcehennem

her şeyi ilmin
ve rahmetinle kuşatırsın;
tevbe edip
yoluna uyanları bağışla
ve yakıcı
ateşin azabından onları
koru!

ve rahmetle her
şeyi kuşattın.
Tevbe
edip Senin yoluna uyanları bağışla. Ve onları cehennem
azabından koru.

= َربَّنَاRabbimiz = َوأَد ِْخ ْل ُه ْمonları sok
ت
ِ = َجنَّاcennetlerine عدْن
َ =Adn
ع ْدت َ ُه ْم
َ  َو..=الَّتِيonlara söz verdiğin
= َو َم ْنve kimseleri صلَ َح
َ =iyi olan
آ َبائِ ِه ْم..= ِم ْنbabalarından
اج ِه ْم
ِ = َوأ َ ْز َوve eşlerinden
= َوذ ُ ِريَّا ِت ِه ْمve çocuklarından
= ِإنَّ َكşüphesiz sensin ت
َ =أ َ ْنsen
= ْال َع ِزي ُزüstün olan
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibi olan

«Rabbimiz!
Mü´minleri
ve babalarından, eşlerinden,
soylarından
iyi olanları,
kendilerine
söz verdiğin
Adn cennetlerine koy;
şüphesiz
güçlü olan,
hakim olan
ancak sensin.

Rabbimiz!
Onları ve
atalarından,
eşlerinden ve
çocuklarından dürüst
ve erdemli
olanları vaad
ettiğin sonsuz esenlik
bahçelerine
koy, şüphesiz, kudret ve
hikmet Sahibi olan yalnız
Sensin.

= َوقِ ِه ُمonları koru
ت
ِ سيِئَا
َّ =الkötülüklerden = َو َم ْنve kimi
ق
ِ َ =تsen korursan
ت
ِ س ِيئَا
َّ =الkötülüklerden = َي ْو َم ِئذo gün
ُ َر ِح ْمتَه,,=فَقَ ْدona acımışsındır
= َو ٰذَ ِل َكve işte budur = ُه َوo
= ْالفَ ْو ُزbaşarı = ْال َع ِظي ُمbüyük

Onları kötülüklerden
koru! O gün
kötülüklerden kimi korursan, ona
şüphesiz
rahmet etmiş olursun.
Bu büyük
kurtuluştur.»

ve onları kötü fiiller (işlemek)ten
koru; o (Hesap) Gün(ü)
kötü fiiller(in
lekesin)den
kimi korursan
onu rahmetinle onurlandırmış
olursun; bu
büyük bir
kurtuluştur!
Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,
(o Gün) bir
ses onlara
şöyle diyecektir: İmana
çağrıldığınız
halde hakikati inkara devam ettiğiniz
(zaman) Allah'ın size
karşı öfkesi,
sizin kendinize karşı duyduğunuz (şu
anki) öfkenizden daha
büyüktür!
(Bunun üzerine) Ey
Rabbimiz!
diye feryad
edecekler:
Sen bizi iki
defa öldürdün, iki defa
dirilttin! Peki,
günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda (bu ikinci
ölümden) bir
kurtuluş yolu
yok mudur?
(Ve onlara
şöyle denilecektir:) Bu
(başınıza
geldi), çünkü
Tek Allah'a
her çağrıldığınızda bu
hakikati inkar
ettiniz; ama
O'na ortak
koşulunca
(hemen)
inandınız! Artık hüküm,
Büyük ve
Yüce Allah'ındır!
Size (her türlü) işaretlerini
gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur.
Ama Allah'a
yönelmiş
olanlardan
başkası
(bundan) bir
ders çıkarmaz.
Hakikati inkar edenleri
ne kadar öfkelendirse de
içten bir
inançla yalnız Allah'a
bağlanarak
O'na dua
edin!
O, bütün
(varlık) derecelerinin en
yücesi olarak
kudret tahtına kurulmuş-

Rabbımız; onları ve babalarından, eşlerinden,
soylarından salih
olanları
kendilerine vaadettiğin
Adn cennetlerine
girdir.
Şüphesiz
ki Aziz,
Hakim
olan Sensin Sen.
Onları kötülüklerden koru.
O gün kötülüklerden kimi
korursan;
şüphesiz
ona rahmet etmiş
olursun.
En büyük
kurtuluş
işte budur
Muhakkak küfredenlere
seslenilir
ki: Allah´ın gazabı sizin
birbirinize
öfkenizden daha
büyüktür.
Çünkü
siz, imana davet
olunuyordunuz da
küfrediyordunuz.
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İnkar eden=إِ َّنşüphesiz
lere de bağrılır: «Alَّ
 َكفَ ُروا.. َ=الذِينinkâr edenlere
lah´ın gaَ=يُنَادَ ْونbağırılır ُ(=لَ َم ْقتsize) kızması zabı sizin
birbirinize
ِاّٰلل
olan öfkeَّ =Allah’ın =أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür
nizden daha
 َم ْقتِ ُك ْم..= ِم ْنsizin kızmanızdan
büyüktür.
Zira siz
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi kendinize ْ= ِإذzira
imana çağrıldığınızda
َع ْون
َ =ت ُ ْدsiz çağrılırdınız
inkar ederdiniz.»
ْ
َ
ان
ِ ..=إِلىimana
ِ اْلي َم
َ=فَت َ ْكفُ ُرونinkâr ederdiniz
..
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=قَالُواdediler ki = َربَّنَاRabbimiz
=أ َ َمتَّنَاbizi öldürdün =اثْنَتَي ِْنiki kez
= َوأ َ ْح َي ْيتَنَاve dirilttin =اثْنَتَي ِْنiki kez
=فَا ْعت َ َر ْفنَاitiraf ettik
= ِبذُنُو ِبنَاgünahlarımızı =فَ َه ْلvar mı?
 ُخ ُروج,,= ِإلَ ٰىçıkmak için
سبِيل
َ ,,= ِم ْنbir yol
,,
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Dediler ki:
«Rabbimiz,
bizi iki kez
öldürdün ve
iki kez dirilttin. Günahlarımızı itiraf
ettik. Şimdi
şu ateşten
çıkmak için
bize bir yol
var mı?»
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= ٰذَ ِل ُك ْمbu ُ=بِأَنَّهsebebiyledir
= ِإذَاzaman ي
َ =د ُ ِعçağrıldığınız
َّ =Allah’a ُ= َو ْحدَهtek
ُاّٰلل
= َكفَ ْرت ُ ْمinkâr etmeniz = َوإِ ْنve eğer
=يُ ْش َر ْكortak koşulursa =بِ ِهO’na
=تُؤْ ِمنُواinanmanız
ِ َّ ِ =Allah’a aittir
=فَ ْال ُح ْك ُمartık hüküm ّٰلل
ِ ِ= ْال َكبve büyük
ِ = ْالعَ ِليyüce ير
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الَّذِي,,= ُه َوO’dur ki
=ي ُِري ُك ْمsize gösteriyor =آيَاتِ ِهayetlerini
= َويُن َِز ُلve indiriyor  =لَ ُك ْمsizin için
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = ِر ْزقًاrızık
ِ س َم
يَتَذَ َّك ُر,,= َو َماöğüt almaz =إِ َّلbaşkası
يب
ُ ِيُن,,(= َم ْنO’na) yönelenden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Onlara «Bu
duruma
düşmenizin
sebebi şudur: Tek Allah´a çağrıldığınız
zaman inkar
ederdiniz.
O´na ortak
koşulunca
inanırdınız.
Artık hüküm
yüce ve büyük Allah´ındır.»
Size mucizelerini gösteren, size
gökten rızık
indiren
O´dur. Allah´a yönelenden başkası ibret
almaz.
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Ey inananعوا
ُ =فَا ْدsiz çağırın اّٰلل
َ َّ =Allah’a
lar! Kafirlehoşuna
َصين
ِ = ُم ْخ ِلhalis kılarak ُ=لَهyalnız O’na rin
gitmese de
siz, dini yalَ=الدِينdini
nız Allah´a
halis kılarak
َ َك ِره..= َولَ ْوhoşuna gitmese de
O´na çağıَ= ْال َكافِ ُرونkâfirlerin
rın.
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..

= َرفِي ُعyükselten
ت
ِ =الد ََّر َجاdereceleri =ذُوsahibi
= ْال َع ْر ِشArş’ın =ي ُْل ِقيindirir
,,

Arş sahibi,
varlıkların
en yücesi
olan Allah,
kavuşma
gününü ih-

Onlar da:
Rabbımız; bizi
iki defa
öldürdün,
iki defa
dirilttin.
Biz de
suçlarımızı itiraf
ettik. Bir
daha
çıkmaya
yol var
mı? derler.
Bunun
sebebi
şudur:
Yalnız Allah´a dua
edildiği
zaman
inkar
ederdiniz
de, O´na
şirk koşulunca
inanırdınız. Artık
hüküm;
Aliyy, Kebir Allah´ındır.
Size ayetlerini gösteren ve
sizin için
gökten rızık indiren
O´dur.
O´na yönelenden
başkası
ibret almaz.
Öyleyse
kafirler istemese
de, siz
dini yalnız
O´na halis kılanlar
olarak Allah´a dua
edin.
Dereceleri yükselten,
Arş´ın
sahibi Allah, karşı-
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

الرو َح
ُّ =ruhu
أ َ ْم ِر ِه,,= ِم ْنemrinden olan
يَشَا ُء,, َم ْن,,علَ ٰى
َ =dilediğine
 ِعبَا ِد ِه,,= ِم ْنkullarından
= ِليُ ْنذ َِرuyarmak için = َي ْو َمgününe karşı
ق
ِ =الت َّ ََلbuluşma

tar etmek
için kullarından dilediğine emriyle vahyi
indirir.

= َي ْو َمo gün = ُه ْمonlar
َار ُزون
ِ َ=بortaya çıkarlar
يَ ْخفَ ٰى..= َلgizli kalmaz
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a = ِم ْن ُه ْمonlardan
ش ْيء
َ =hiçbir şey = ِل َم ِنkimindir?
ُ= ْال ُم ْلكmülk = ْاليَ ْو َمbugün
ِ َّ ِ =Allah’ın اح ِد
ّٰلل
ِ = ْال َوtek
ار
ِ = ْالقَ َّهve kahhar

O gün onlar
meydana
çıkarlar; onların hiçbir
şeyi Allah´a
gizli kalmaz.
«Bugün hükümranlık
kimindir?»
denir. Hepsi
«Gücü her
şeye yeten
tek Allah´ındır»
derler.

= ْاليَ ْو َمbugün =ت ُ ْجزَ ٰىcezalanır
= ُك ُّلher =نَ ْفسcan
ْ َسب
ت
َ  َك,,=بِ َماkazandığıyla = َلyoktur
ُ =zulüm = ْاليَ ْو َمbugün
ظ ْل َم
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
س ِري ُع
َ =çabuk görendir
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesabı

Bugün herkese, kazandığının
karşılığı verilir. Bugün
haksızlık
yoktur. Doğrusu Allah,
hesabı çabuk görendir.

= َوأ َ ْنذ ِْر ُه ْمonları uyar = َي ْو َمgüne karşı
= ْاْل ِزفَ ِةyaklaşan = ِإ ِذzira
وب
ُ ُ= ْالقُلyürekler =لَدَىdayanmıştır
َاج ِر
ِ = ْال َحنgırtlaklara
َاظ ِمين
ِ = َكyutkunur dururlar = َماyoktur
َّ = ِلzalimlerin
َلظا ِل ِمين
 َح ِميم..= ِم ْنbir dostu = َو َلve yoktur
َ ُ=يsözü tutulur
ش ِفيع
َ =bir aracıları ع
ُ طا

Ey Muhammed!
Onları yüreklerin ağıza geleceği,
tasadan
yutkunacakları yaklaşan Kıyamet günü ile
uyar. Zalimlerin ne
dostu ne de
sözü dinlenecek şefaatçisi olur.

Bu sebeple,
onları yüreklerin boğulurcasına
gırtlağa dayanacağı o
yaklaşan
Gün'e karşı
uyar! (o Gün)
zalimler ne
bir dost bulacaklar, ne de
sözü dinlenecek bir şefaatçi.

=يَ ْعلَ ُمbilir َ=خَا ِئنَةhain(bakışlar)ını
= ْاْل َ ْعي ُِنgözlerin
ت ُ ْخ ِفي,,= َو َماve gizlediklerini
ُور
ُّ =الgöğüslerin
ُ صد

Allah gözlerin hainliğini
ve gönüllerin gizlediğini bilir.

(çünkü) O,
art niyetli bakışların ve
yüreklerin
gizlediği şeylerin farkındadır.

َّ = َوAllah ضي
ِ =يَ ْقhükmeder
ُاّٰلل
ق
ِ =بِ ْال َحhak ile
َيَ ْدعُون.. َ= َوالَّذِينyalvardıkları ise
د ُو ِن ِه..= ِم ْنO’ndan başka
َيَ ْقضُون..= َلhüküm veremezler
ش ْيء
َ ِ=بhiçbir = ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
= ُه َوO س ِمي ُع
َّ =الişitendir
ير
ُ ص
ِ َ= ْالبgörendir

Allah adaletle hükmeder.
O´ndan
başka çağırdıkları
tanrılar ise,
hiçbir şeye
hükmedemezler.
Çünkü işiten, gören
yalnız Allah´tır.

Allah hakikate ve adalete
göre hükmeder; O'nu bırakıp yalvardıkları şu
(varlık)lar ise
hiçbir hüküm
veremezler
çünkü, yalnız
Allah'tır her
şeyi işiten,
her şeyi gören.

Allah; hak
ile hükmeder.
O´nu bırakıp da
taptıkları
ise hiç bir
şeye
hükmedemez.
Şüphesiz
ki Allah;
Semi´dir,
Basir´dir.

يروا
ُ  َي ِس,,=أ َ َولَ ْمgezip dolaşmadılar mı?
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ُ =فَيَ ْنgörsünler ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğunu ُعاقِ َبة
َ =sonunun
قَ ْب ِل ِه ْم,, ِم ْن,, َكانُوا,, َ=الَّذِينkendilerinden
َ =idiler = ُه ْمonlar
öncekilerin كانُوا
َّ شد
َ َ =أdaha üstün = ِم ْن ُه ْمkendilerinden
ً =قُ َّوةkuvvet
ارا
ً َ = َوآثve eserleri bakımından
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzündeki
=فَأ َ َخذَ ُه ُمfakat onları yakaladı
َّ =Allah
ُاّٰلل
=بِذُنُو ِب ِه ْمgünahları yüzünden
َ َكان,,= َو َماve olmadı =لَ ُه ْمonları
َ= ِمنkarşı ِاّٰلل
َّ =Allah’a
 َواق,,= ِم ْنkoruyan

Onlar, yeryüzünde
gezip dolaşmadılar
mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun
nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet
ve yeryüzündeki
eserleri bakımından
kendilerinden daha
üstün idiler.
Fakat Allah,
onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah´ın
azabından
koruyan da
olmadı.

Onlar hiç
yeryüzünde
dolaşıp kendilerinden
önce yaşamış olan (inkarcı)ların
sonunun ne
olduğunu
görmezler
mi? Onlar,
(kendilerinden) daha
güçlüydüler
ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı
ama Allah
onları günahlarından dolayı hesaba
çekti ve (o
zaman) kendilerini Allah'a karşı
koruyacak bir
kimse bulamadılar.

Yeryüzünde
gezip dolaşmadılar mı ki;
kendilerinden
öncekilerin akıbetlerinin
nasıl olduğunu
görsünler? Onlar; kendilerinden
daha
kuvvetli
ve yeryüzünde
daha çok
eser bırakan kimselerdi.
Allah; onları günahlarıyla
yakalayıverdi. Allah´a karşı onları
koruyan
yoktur.
Bu; peygamberleri kendilerine
apaçık
mucizelerle geldiğinde
inkar etmelerindendir.
Allah da
onları yakalayıverdi.
Muhakkak ki O;
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tur. O, Kendi
iradesiyle
kullarından
dilediğine
vahiy indirir
ki (bütün insanları) O'na
kavuşacakları Gün(ün gelip çatacağı)
konusunda
uyarsın;
ki o Gün Allah'tan gizli
saklı hiçbir
şeyleri olmadan (öldükleri yerden)
meydana çıkacaklardır.
O Gün hükümranlık
kimin olacak? Elbette
bütün varlıklar üzerinde
mutlak otorite Sahibi
olan Tek Allah'ın (olacak)!
O Gün her
insan kazandığının karşılığını görür.
O Gün hiçbir
haksızlık
(yapılmaz).
Şüphesiz Allah, hesabı
çabuk görendir!

İbn Kesir

Çünkü onlar Çünkü onlar,
= ٰذَ ِل َكbu
öyle kimse- elçileri kendilerdir ki, el- lerine hakika= ِبأَنَّ ُه ْمçünkü onların (sebebiyle)
çileri onlara tin bütün kaْ= َكانَتolmaları =تَأْتِي ِه ْمonlara getirirdi açık belge- nıtlarıyla
ler getirdiği gelmiş olmaسلُ ُه ْم
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık kanıtlar halde kabul larına rağُ = ُرelçileri ت
etmemişler- men onu
=فَ َكفَ ُرواama inkâr ettiler
di. Bu yüz- reddetmişden Allah lerdi, bu yüz=فَأ َ َخذَ ُه ُمbu yüzden onları yakaladı
onları yaka- den Allah onZira O ları hesaba
َّ =Allah ُ=إِنَّهzira O =قَ ِويgüçlüdür ladı.
ُاّٰلل
üstündür, çekti, çünkü
çetin Allah güçlüُ شدِيد
َ =çetin olandır ب
ِ = ْال ِعقَاcezası cezası
olandır.
dür, intika..
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mında şiddetlidir.

laşma
gününden
korkutmak için,
kendi emrinden
olan ruhu
kullarından dilediğine indirir.
O gün onlar, ortaya
çıkarlar.
Hiç bir
şeyleri Allah´a gizli
kalmaz.
Kimindir
bugün
mülk?
Vahid,
Kahhar
olan Allah´ındır.

Bugün
her nefis
kazandığı
ile karşılık
görür.
Bugün
zulüm
yoktur.
Muhakkak ki Allah; hesabı çabuk görendir.
Onları
yaklaşan
gün ile
uyar. O
zaman ki;
yürekler
ağızlara
gelecek,
tasadan
yutkunacaklar.
Zalimlerin
ne dostu,
ne de dinlenecek
şefaatçısı
olur.
O; gözlerin hainliğini ve
göğüslerin gizlediğini bilir.

Kelime Meali
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Biz, Musa'yı
= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik Andolsun
biz Musa´yı mesajlarımızla ve
س ٰى
َ = ُموMusa’yı =بِآيَاتِنَاayetlerimizle ayetlerimizle ve apaçık (Bizden aldıَ س ْل
طان
ُ = َوve bir yetki ile = ُم ِبينapaçık yetki ile ğı) açık bir
gönderdik. yetki ile gön,,

,,
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,,

,,

dermiştik
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َع ْون
َ فِ ْر..= ِإلَ ٰىFir’avn’a
َ= َوهَا َمانve Haman’a
َارون
ُ َ= َوقve Karun’a =فَقَالُواdediler
احر
ِ س
َ =bir büyücüdür = َكذَّابyalancı

Firavun´a,
Haman´a ve
Karun´a
gönderdik.
«Bu yalancı
bir büyücüdür» dediler.

 َجا َء ُه ْم,,(=فَلَ َّماMusa) onlara getirince
ق
ِ = ِب ْال َحhakkı  ِع ْن ِدنَا,,= ِم ْنkatımızdan
=قَالُواdediler =ا ْقتُلُواöldürün
=أ َ ْبنَا َءoğullarını
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananların
ُ= َم َعهonunla beraber
= َوا ْست َ ْحيُواve sağ bırakın
سا َء ُه ْم
َ ِ=نkadınlarını = َو َماdeğildir
ُ= َك ْيدtuzağı َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin
= ِإ َّلbaşkası
ض ََلل
َ ,,=فِيboşa çıkandan

Musa, onlara katımızdan hakkı
getirince:
«Onunla
beraber
inananların
oğullarını
öldürün,
kadınlarını
sağ bırakın!» dediler. Fakat
kafirlerin tuzağı hep
boşa çıkar.

= َوقَا َلdedi ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
=ذَ ُرو ِنيbırakın =أ َ ْقت ُ ْلöldüreyim
س ٰى
ُ = َو ْل َي ْدve yalvarsın
َ = ُموMusa’yı ع
ُ= َربَّهRabbine =إِنِيçünkü ben
َاف
ُ =أَخkorkuyorum
يُ َب ِد َل..=أ َ ْنonun değiştireceğinden
=دِي َن ُك ْمdininizi =أ َ ْوyahut
ْ ي..=أ َ ْنçıkaracağından
ُظ ِه َر
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
َساد
َ َ= ْالفfesad

Firavun:
«Ben bırakın da Musa´yı öldüreyim. O
Rabb´ine
yalvaradursun. Onun
sizin dininizi
değiştireceğinden veya
yeryüzünde
bozgunculuk çıkaracağından
korkuyorum.» dedi.
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Firavun'a,
Haman'a ve
Karun'a; ama
onlar (yalnızca), O, bir
büyücüdür,
bir yalancıdır! demişlerdi.
(Firavun'a,
ve tebaasına
gelince,) Musa onlara
Bizden (aldığı) hakikati
getirdiğinde
Onun inançlarını benimseyenlerin
kadınlarını
sağ bırakıp
oğullarını öldürün! dediler. Fakat inkarcıların hilesi hep boşa
çıktı.
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dedi: Buna karşılık
= َوقَا َلdedi س ٰى
َ = ُموMusa = ِإنِيben Musa
Ben hesap Musa: Kibre
gününe
kapılarak
ُع ْذت
ُ =sığındım
inanmayan Hesap Güher kibirli- nü'nü redde=بِ َر ِبيbenim de Rabbim
den, benim denlerden,
= َو َر ِب ُك ْمve sizin de Rabbinize
de Rabbim sizin de
sizin de
Rabbiniz,
 ُك ِل,,= ِم ْنhepsinden = ُمتَ َك ِبرkibirlilerin Rabbiniz benim de
Allah´a Rabbim (olan
يُؤْ ِم ُن,,= َلinanmayan = ِب َي ْو ِمgününe olan
sığınırım. Allah'a) sığınırım! dedi.
ب
ِ سا
َ = ْال ِحhesap
,,
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,,
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Ve Firavun
Bırakın dedi,
Musa'yı ben
öldüreyim ve
bırakın o'nu,
(var olduğunu iddia ettiği) Rabbine
yalvarıp dursun! Dikkat
edin, ben
o'nun dininizi
değiştirmesinden yahut
yeryüzünde
fesat çıkarmasından
korkuyorum!

,,

,,

(= َوقَا َلşöyle) dedi = َر ُجلbir adam
= ُمؤْ ِمنmümin آ ِل..= ِم ْنailesinden
َع ْون
َ = ِف ْرFir’avn = َي ْكت ُ ُمgizleyen
ُ=إِي َمانَهimanını
َ=أَت َ ْقتُلُونöldürüyor musunuz?
= َر ُج ًَلbir adamı  َيقُو َل..=أ َ ْنdediği için
ي
َّ =Allah’tır
َ ِ= َربRabbim ُاّٰلل
= َوقَ ْدoysa = َجا َء ُك ْمsize getirmiştir
ت
ِ = ِب ْال َب ِينَاkanıtlar
 َر ِب ُك ْم..= ِم ْنRabbinizden = َو ِإ ْنeğer
ُ=يَكise = َكا ِذبًاyalancı
=فَ َعلَ ْي ِهkendi zararınadır ُ= َك ِذبُهyalanı
= َو ِإ ْنve eğer
صا ِدقًا
َ .. ُ=يَكdoğru söylüyorsa
ُص ْب ُك ْم
ِ =يbaşınıza gelir
ض
ُ = َب ْعbir kısmı
يَ ِعد ُ ُك ْم..=الَّذِيsize vadettiklerinin
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
يَ ْهدِي..= َلdoğru yola iletmez
= َم ْنkimseyi = ُه َوo
= ُمس ِْرفaşırı giden = َكذَّابyalancı

Firavun ailesinden
olup da,
inandığını
gizleyen bir
adam dedi
ki:
«Rabb´im
Allah´tır diyen bir
adamı mı
öldüreceksiniz? Oysa
size
Rabb´inizde
n belgeler
gelmiştir.
Eğer yalancı ise yalanı
kendinedir;
eğer doğru
sözlü ise,
sizi tehdit
ettiklerinin
bir kısmı
başınıza
gelebilir.
Şüphesiz
Allah aşırı
giden, yalancı kimseyi doğru
yola iletmez.

O anda,
inancını (o
güne kadar)
gizlemiş olan
Firavun ailesinden bir
mümin (şöyle) haykırdı:
'Rabbim Allah'tır dediği
için adam mı
öldüreceksiniz? Oysa o,
size Rabbinizden kanıtlar getirmiştir. Eğer o,
bir yalancı
ise yalanı
kendi aleyhine dönecektir; ama gerçeği söylüyorsa, sizi
uyardığı
(azabın) bir
kısmı başınıza gelecek,
çünkü Allah,
(kendileri
hakkında)
yalan söyleyerek kendi
kişiliklerini
harcayanları
doğru yola
ulaştırmaz.

قَ ْو ِم,,= َياey kavmim = َل ُك ُمsizindir
ُ= ْال ُم ْلكmülk = ْاليَ ْو َمbugün
َ =hakimsiniz
َظا ِه ِرين
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzüne =فَ َم ْنkim

Ey kavmim!
Bugün
memlekette
hükümranlık
sizindir. Buraya siz hakimsiniz.
Ancak Al-

Ey kavmim!
Bugün hükümranlık sizindir; (ve)
yeryüzünün
en güçlüsü
sizlersiniz fakat, Allah'ın
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kuvvetlidir, cezalandırması pek
şiddetlidir.
Andolsun
ki; Biz,
Musa´yı
ayetlerimizle ve
apaçık
burhan ile
gönderdik.
Firavun´a,
Haman´a
ve Karun´a. Bu,
yalancı
sihirbazın
biridir,
dediler.
O, katımızdan
kendilerine hakkı
getirince:
Onunla
beraber
iman etmiş olanların oğullarını öldürün,
kadınlarını sağ bırakın, dediler. Kafirlerin
düzeni
hedef olmaktan
başka bir
şey değildir.
Firavun
demişti ki:
Bırakın
beni de
Musa´yı
öldüreyim. O ise
Rabbına
yalvaradursun.
Onun, sizin dininizi değiştirmesinden veya
yeryüzünde fesad çıkarmasından
korkuyorum.
Musa da
demişti ki:
Doğrusu
ben, hesab gününe
inanmayan her
mütekebbirden ;
benim de
Rabbım,
sizin de
Rabbınız
olana sığınırım.
Firavun
hanedanından
olup da
imanını
gizleyen
mü´min
bir adam
da demiştir ki:
Rabbım
Allah´tır,
dedi diye
bir kişiyi
mi öldüreceksiniz? Halbuki o, size Rabbınızdan
ayetlerle
gelmiştir.
Eğer yalancıysa;
yalanı
kendisinedir.
Eğer doğru sözlü
ise; sizi
tehdit ettiklerinin
bir kısmı
başınıza
gelebilir.
Muhakkak ki Allah; haddi
aşan yalancı bir
kimseyi
hidayete
erdirmez.
Ey kavmim; bugün mülk
sizindir.
Yeryüzünde galib sizsiniz. Fakat
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ص ُرنَا
ُ =يَ ْنbizi kurtarır?
ِ َّ =Allâh’ın
 َبأ ْ ِس,,= ِم ْنhışmından اّٰلل
=إِ ْنeğer = َجا َءنَاbize gelirse
=قَا َلdedi ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
أ ُ ِري ُك ْم,,= َماben size göstermiyorum
= ِإ َّلbaşkasını
أ َ َر ٰى,,= َماgördüğüm şeyden
أ َ ْهدِي ُك ْم,,= َو َماve ben sizi iletmem
= ِإ َّلbaşkasına س ِبي َل
َ =yoldan
الرشَا ِد
َّ =doğru

lah´ın baskını bize çatınca, O´na
karşı bize
kim yardım
eder?» Firavun: «Ben
size kendi
görüşümden başkasını söylemiyorum.
Ben size
ancak doğru yolu gösteriyorum»
dedi.

cezası başımıza gelirse,
bizi ondan
kim kurtaracak? Firavun
'Ben' dedi,
'size yalnız
kendi gördüğümü gösteriyorum; ve
sizi yalnız
doğruluk yoluna çağırıyorum!

= َوقَا َلdedi ki
َآ َمن..=الَّذِيinanan adam
قَ ْو ِم..=يَاey kavmim =إِنِيben
َاف
ُ =أَخkorkuyorum علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize
= ِمثْ َلmislinden = َي ْو ِمgününün
ب
ِ = ْاْل َ ْحزَ اöncekilerin

İnanan
adam dedi
ki: «Ey
kavmim,
ben üzerinize önceki
toplulukların
uğradıkları
bir günün
benzerinden korkuyorum.

Bunun üzerine, imana
ermiş olan
adam: Ey
kavmim! diye
haykırdı,
(İlahi hakikate karşı) birleşmiş olan
şu diğerlerinin başına
vaktiyle gelmiş olan durumun sizin
başınıza da
gelmesinden
korkuyorum.

= ِمثْ َلgibi ب
ِ ْ=دَأdurumu
=قَ ْو ِمkavminin =نُوحNuh
عاد
َ = َوve ’Ad َ= َوث َ ُمودve Semud’un
بَ ْع ِد ِه ْم,, ِم ْن,, َ= َوالَّذِينve onlardan sonra
kilerin = َو َماdeğildir ُ اّٰلل
َّ =Allah
ُ =zulmetmek
ُ=ي ُِريدisteyecek ظ ْل ًما
= ِل ْل ِعبَا ِدkullara

Nuh kavminin, Ad ve
Semud´un
ve onlardan
sonrakilerin
durumu gibi
bir durumla
karşılaşmanızdan korkuyorum.
Allah kullara
zulmetmek
istemez.

Nuh kavminin, 'Ad ve
Semud (kavimlerinin) ve
onlardan
sonrakilerin
başına gelmiş olana
benzer (bir
durumun!)
Ve unutmayın Allah,
kulları için
hiçbir haksızlık istemez.
Ey kavmim!
Sizin için,
(sıkıntıyla)
birbirinizi çağıracağınız
Gün(ün, Hesap Günü'nün gelmesin)den
korkuyorum;
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قَ ْو ِم..= َويَاve ey kavmim
= ِإنِيgerçekten ben
َاف
ُ =أَخkorkuyorum علَ ْي ُك ْم
َ =sizin için
=يَ ْو َمgününden =التَّنَا ِدo çağırma
..

Ey kavmim,
sizin için insanların
korku ve
dehşetten
bağırıp birbirlerinden
yardım isteyecekleri o
çağırma
gününden
korkuyorum.
Arkanıza
=o gün
=arkanızı dönüp
dönüp kaçacağın gün
=kaçarsınız
=ama yoktur
Allah´a karşı sizi koru=sizin için
=kimse
yan bulun=Allah’dan
,,
=kurtaracak maz. Allah
kimi şaşır=kimi
=şaşırtırsa
tırsa artık
ona yol gös=Allah
=artık olmaz
=ona
teren olmaz.
,,
=yol gösteren
..
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يَ ْو َم
َت ُ َولُّون
َما
َُم ْد ِب ِرين
لَ ُك ْم
َِمن
ِاّٰلل
اصم
َّ
ِ ع
َ ِم ْن
َو َم ْن
ض ِل ِل
ْ ُي
ُ لَه
فَ َما
َّ
ُاّٰلل
ِم ْن هَاد
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= َولَقَ ْدandolsun = َجا َء ُك ْمsize getirmişti
ف
ُ =يُوYusuf قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
ُ س
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık kanıtlar
 ِز ْلت ُ ْم..=فَ َماdevam etti
شَك..=فِيkuşkunuz
 َجا َء ُك ْم..= ِم َّماsize getirdiklerinden
=بِ ِهonun = َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
= َهلَ َكöldüğü =قُ ْلت ُ ْمdediniz
َ  َي ْب َع..=لَ ْنgöndermez ُاّٰلل
ث
َّ =Allah
ً س
بَ ْع ِد ِه..= ِم ْنondan sonra ول
ُ = َرelçi
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle ُض ُّل
ِ =يsaptırır
َّ =Allah = َم ْنkimseleri = ُه َوo
ُاّٰلل
= ُمس ِْرفaşırı giden = ُم ْرتَابşüpheci

Daha önce
Yusuf da size açık kanıtlar getirmişti. Onun
getirdiklerinden de
kuşkulanıp
duruyordunuz. Nihayet o ölünce: «Allah
ondan sonra peygamber göndermez»
dediniz. İşte
Allah, aşırı
giden, şüpheci kimseleri böyle
saptırır.»

Ve (hatırlayın:) Yusuf
da size daha
önce hakikatin bütün kanıtlarıyla
gelmişti; ama
size getirdiği
(mesajların
tümü)ne karşı şüphe
duymaktan
kaçınmadınız, sonunda
Yusuf ölünce
de, 'Allah
o'ndan sonra
hiçbir elçi
göndermeyecek!' dediniz. Allah,
(vahyettiklerine karşı)
şüpheye kapılarak kendi
kendilerine
yazık edenleri işte böyle
saptırır.

َ=الَّذِينonlar ki َ=يُ َجا ِدلُونtartışırlar
=فِيhakkında ت
ِ =آيَاayetleri
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ِب َغي ِْرolmadan
َ س ْل
طان
ُ =bir delil
=أَتَا ُه ْمkendilerine gelmiş
= َكب َُرne büyük = َم ْقتًاbir kızgınlıktır
َّ =Allah
َ= ِع ْندyanında ِاّٰلل
َ= َو ِع ْندve yanında
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ْ = َيmühürler
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle ط َب ُع

Bunlar, Allah´ın ayetleri üzerinde
kendilerine
gelmiş bir
delil bulunmadan tartışırlar. Bu
Allah katında da, inananların
yanında da
öfkeyi artırır. Allah
büyüklük
taslayan her
zorbanın
kalbini bundan dolayı
mühürler.

Hiçbir delilleri
olmadan Allah'ın mesajlarını sorgulayanları
(da): hem Allah'ın, hem
de iman etmiş olanların
gözünde son
derece çirkin
(bir günah).
Allah, bütün
kibirli zorbaların kalbini
işte böyle
mühürler.
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ki o Gün sizi
Allah(ın
elin)den kurtaracak kimse bulamayacak ve arkanızı dönüp
kaç(mak istey)eceksiniz
, çünkü Allah
kimi şaşırtırsa artık ona
yol gösteren
olmaz.
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İbn Kesir

Allah´ ın
baskını
gelip çatınca,
O´na karşı bize
kim yardım
eder? Firavun dedi ki: Ben,
size kendi
görüşümden başkasını
söylemiyorum.
Size doğru yolun
tersini de
göstermiyorum.
İnanmış
olan dedi
ki: Ey
kavmim;
doğrusu
ben, sizin
hakkınızda peygamberleri yalanlayan toplulukların
uğradıkları bir günün benzerinden
korkuyorum.
Nuh
kavminin,
Ad, Semud ve
onlardan
sonra gelenlerin
durumu
gibi. Allah, kullarına zulüm dilemez.
Ey kavmim; doğrusu ben,
sizin için
o feryad
gününden
endişe
ediyorum.

Arkanıza
dönüp
kaçacağınız gün,
sizi Allah´a karşı koruyan bulunmaz.
Allah, kimi saptırırsa; onu
doğru yola getirecek yoktur.
Andolsun
ki; daha
önce Yusuf da size apaçık
burhanlarla gelmişti. O
zaman da
size getirdiği
şeylerden
şüphelenip durmuştunuz. Nihayet vefat edince: Allah,
bundan
sonra hiç
bir peygamber
göndermez, demiştiniz.
İşte Allah;
haddi
aşan aşırı
şüphecileri böyle
şaşırtır.
Onlar ki;
kendilerine gelmiş
bir huccet
bulunmaksızın
Allah´ın
ayetleri
üzerinde
tartışırlar.
Bu, Allah
katında
da, iman
edenlerin
yanında
da öfkeyi
arttırır. Ve
böylece
Allah; büyüklük
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َّ =Allah علَ ٰى
َ =üzerini = ُك ِلher
ُاّٰلل
ب
ِ =قَ ْلkalbi = ُمتَ َك ِبرkibirli
= َجبَّارzorbanın
40.
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«Firavun
dedi: Ey
Haman, bana yüksek
bir kule yap
ki o sebeplere (yollara) erişeyim.»

Firavun: Ey
Haman! diye
seslendi,
Bana haşmetli bir kule
inşa et, belki
böylece (uygun) araçlara
sahip olabilirim;

اب
َ َ=أ َ ْسبsebeplerine
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
َّ َ =فَأböylece bakayım
ط ِل َع
إِ ٰلَ ِه,,=إِلَ ٰىtanrısına س ٰى
َ = ُموMusa’nın
= َو ِإنِيçünkü ben
ُ َ = َْلonu sanıyorum = َكا ِذبًاyalancı
ُظنُّه
= َو َك ٰذَ ِل َكböylece َ= ُزيِنsüslü gösterildi
َع ْون
ُ =kötü
َ = ِل ِف ْرFir’avn’a سو ُء
ع َم ِل ِه
ُ = َوve çıkarıldı
َ =işi َّصد
سبِي ِل
َّ ال,,ع ِن
َ =yoldan = َو َماdeğildi
ُ= َك ْيدtuzağı َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın
= ِإ َّلbaşka تَبَاب,,=فِيhüsrandan

Göklerin
yollarına
erişeyim de
Musa´nın
tanrısına çıkıp bakayım. Çünkü
ben onu
(Musa´yı,
peygamberlik davasında) yalancı
sanıyorum.
Böylece
yaptığı kötü
iş, Firavuna
süslü gösterildi ve o
yoldan çıkarıldı. Firavun´un tuzağı tamamen boşa
çıktı.

göklere yaklaşmanın
araçlarına ve
belki (bu yolla) Musa'nın
tanrısını görebilirim; zaten o'nun bir
yalancı olduğuna kesinlikle eminim!
İşte böyle,
yaptığı kötülükler Firavun'a güzel
göründü ve
bu nedenle
(doğru) yoldan alıkondu. Firavun'un tuzağı
hüsrandan
başka bir şeye yaramadı.

= َوقَا َلdedi ki
َآ َمن..=الَّذِيinanan (adam)
قَ ْو ِم..= َياey kavmim
ون
ِ ُ=اتَّبِعbana uyun
=أ َ ْه ِد ُك ْمsizi götüreyim سبِي َل
َ =yola
الرشَا ِد
َّ =doğru

İnanan
adam dedi
ki: «Ey
kavmim!
Bana uyun,
sizi doğru
yola götüreyim.»

İmana ermiş
olan adam
(şöyle) devam etti: Ey
kavmim! Bana uyun;
(uyun ki) sizi
doğruluk ve
dürüstlük yoluna yönelteyim!
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taslayan
her zorbanın
kalbini
mühürler.

= َوقَا َلdedi ع ْو ُن
َ = ِف ْرFir’avn
هَا َما ُن..=يَاey Haman =اب ِْنyap
= ِليbana ص ْر ًحا
َ =bir kule
=لَ َع ِليyüksek =أ َ ْبلُ ُغerişeyim
اب
َ َ= ْاْل َ ْسبsebeplere
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..

..

..

..

..

..

40.
39
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Firavun
demişti ki:
Ey Haman; bana yüksek bir
kule yap.
Belki o
yollara
ulaşabilirim.
Göklerin
yollarına.
Musa´nın
tanrısını
görürüm.
Doğrusu
ben, onu
yalancı
sanıyorum. Böylece yaptığı kötü
iş Firavun´a güzel gösterildi de
doğru
yoldan
alıkonuldu. Firavun´un
düzeni
elbette
boşa gidecekti.
İnanmış
olan demişti ki:
Ey kavmim; bana uyun,
sizi doğru
yola hidayet
edeyim.

kavmim! Ey kavmim! Ey kavقَ ْو ِم,,=يَاey kavmim = ِإنَّ َماgerçekten Ey
Bu dünya Bu dünya
mim;
hayatı
kısa
hayatı
gelip
ٰ
ْ
= َه ِذ ِهbu ُ =ال َح َياةhayatı =الدُّ ْن َياdünya bir geçimdir. geçici bir eğ- şüphesiz
dünya
Ahiret ise lenceden
hayatı
= َمتَاعbir geçinmedir
ebedi olarak başka bir şey geçici bir
= َوإِ َّنve gerçekten َ = ْاْل ِخ َرةahiret durulacak değildir, hal- geçinmeyerdir.
buki öteki
dir. Ahiret
ي
ُ َ=دyerdir
dünya kalıcı ise doğَ = ِهo ار
bir yurttur.
rusu işte
= ْالقَ َر ِارebedi olarak durulacak
o, asıl ka,,
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= َم ْنkim ع ِم َل
َ =yaparsa
ًس ِيئَة
َ =bir kötülük
ي ُْجزَ ٰى..=فَ ََلcezalandırılmaz
= ِإ َّلbaşka = ِمثْلَ َهاonun mislinden
= َو َم ْنve her kim ع ِم َل
َ =yaparsa
صا ِل ًحا
َ =faydalı bir iş ذَ َكر..= ِم ْنerkek
=أ َ ْوveya =أ ُ ْنث َ ٰىkadından
 ُمؤْ ِمن..= َو ُه َوinanarak =فَأُو ٰلَئِ َكonlar
َ= َي ْد ُخلُونgirerler َ= ْال َجنَّةcennete
َ=ي ُْرزَ قُونkendilerine rızık verilir
=فِي َهاorada ساب
َ  ِح..=بِ َغي ِْرhesapsız

Kim bir kötülük işlerse
onun kadar
ceza görür.
Kadın veya
erkek, kim,
inanarak
yararlı iş
yaparsa,
cennete girerler ve
orada kendilerine hesapsız rızıklar verilir.

(Orada,) kim
bir kötülük
yapmışsa
sadece yaptığı kadarıyla
cezalandırılacaktır; kim
de, ister erkek ister kadın olsun,
iman edip
doğru ve yararlı işler
yapmışsa
cennete girecek ve
orada kendisine hesapsız nimetler
verilecektir!

قَ ْو ِم,,= َويَاey kavmim
 ِلي,,= َماne oluyor bana?
عو ُك ْم
ُ =أ َ ْدben sizi çağırıyorum
ِالنَّ َجاة,,= ِإلَىkurtuluşa
عو َننِي
ُ = َوت َ ْدsiz beni çağırıyorsunuz
ار
ِ َّالن,,=إِلَىateşe

Ey kavmim!
Neden ben
sizi kurtuluşa çağırdığım halde
siz beni
ateşe çağırıyorsunuz?

Ey kavmim!
Nasıl olur da
ben sizi kurtuluşa çağırdığım halde
siz beni ateşe çağırırsınız?

Siz beni Alعو َننِي
ُ =ت َ ْدsiz beni çağırıyorsunuz
lah´ı inkar
ُ= ِْل َ ْكف َرnankörlük etmeğe اّٰلل
ِ َّ ِ=بAllah’a etmeye,
bilmediğim
= َوأ ُ ْش ِر َكve ortak koşmağa = ِب ِهO’na bir şeyi
O´na ortak
َ
koşmaya
= َماşeyleri ْس
ي
ل
=olmayan
ي
ل
=benim
ِ
َ
çağırıyor= ِب ِهonun hakkında = ِع ْلمbilgim
sunuz. Ben
ise, güçlü
= َوأَنَاben ise عو ُك ْم
ُ =أ َ ْدsizi çağırıyorum olan, çok
bağışlayan
يز
ِ  ْال َع ِز..= ِإلَىaziz olana
Allah´a çağırıyorum.
ْ
ار
ِ َّ=الغَفçok bağışlayana

Siz beni Allah'ı(n birliğini) inkara ve
hakkında
(belki de)
hiçbir bilgim
olmayan şeyleri Allah'ın
uluhiyetine
ortak koşmaya çağırıyorsunuz; ben
ise sizi, O
Kudret Sahibi ve Çok
Bağışlayıcı
olan(ı tanımay)a çağırıyorum!
Sizin beni
çağırdığınız
şey, açıkçası, ne bu
dünyada ne
de öteki dünyada çağrılmaya layık
bir şey değil,
(şüphesiz)
dönüşünüz
Allah'adır ve
kendi kişilik-
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 َج َر َم,,= َلşüphe yok ki =أَنَّ َماkesinlikle
عونَ ِني
ُ =ت َ ْدsiz beni çağırıyorsunuz
= ِإلَ ْي ِهona ْس
َ (=لَيoysa) yoktur
ُ=لَهonun =دَع َْوةduaya değer tarafı
الدُّ ْنيَا,,=فِيdünyada
 ْاْل ِخ َر ِة,,فِي,,= َو َلne de ahirette
= َوأ َ َّنelbette = َم َردَّنَاbizim dönüşümüz
,,
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Sizin beni
davet ettiğiniz şeyin ne
dünyada,
ne de ahirette hiçbir
davet yetkisi yoktur.
Gerçekte
dönüşümüz
Allah´adır.
Aşırı gidenlere gelince,

lınacak
yurd
odur.
Kim, bir
kötülük
işlerse;
ancak
onun
benzerleriyle ceza
görür.
Kadın veya erkek
her kim
de inanarak salih
amel işlerse; işte
onlar,
cennete
girerler ve
orada hesapsız
şekilde
rızıklanırlar.
Ey kavmim; bana ne
oluyor ki,
sizi kurtuluşa çağırırken, siz
beni; ateşe çağırıyorsunuz.
Siz, beni;
Allah´a
küfretmem, hiç
tanımadığım nesneleri
O´na ortak tutmam için
çağırıyorsunuz.
Ben ise,
sizi Aziz
ve Gaffar´a çağırıyorum.
Şüphesiz
sizin beni
kendisine
çağırdığınız; bu
dünyada
da, ahirette de
çağırabilecek kabiliyette
değildir.
Ve mu-
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ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىAllah’adır = َوأ َ َّنve elbette
َ= ْال ُمس ِْرفِينaşırı gidenler
= ُه ْمişte onlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş

işte onlar lerini harcaateş ehlidir- yıp tüketenler.
ler ateşe gireceklerdir:

َست َ ْذ ُك ُرون
َ َ=فyakında hatırlayacaksınız
أَقُو ُل..= َماbenim söylediklerimi
=لَ ُك ْمsize ض
ُ = َوأُفَ ِوbe bırakıyorum
 =أ َ ْم ِريişimi ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’a
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
صير
ِ َ=بgörür = ِب ْال ِعبَا ِدkulları

Benim size
söylediklerimi yakında
hatırlayacaksınız.
Ben işimi
Allah´a bırakıyorum.
Şüphesiz
Allah kulları
görür.

َّ =Allah
ُ =فَ َوقَاهonu korudu ُاّٰلل
ت
ِ سيِئَا
َ =kötülüklerinden
 َم َك ُروا,,= َماonların kurdukları tuzakların
َ= َو َحاقve kuşattı = ِبآ ِلailesini
َع ْون
ُ =en kötüsü
َ =فِ ْرFir’avn سو ُء
ب
ِ = ْال َعذَاazabın

Allah o
adamı,
kurmak istedikleri tuzaktan korudu. Kötü
azab, Firavun´un
adamlarını
sardı.

ار
ُ َّ=النateş َ=يُ ْع َرضُونsunulurlar
ُ =sabah
علَ ْي َها
َ =ona غد ًُّوا
ع ِشيًّا
َ = َوve akşam = َو َي ْو َمgünü
ُ عة
َّ ال..=تَقُو ُمkıyamet koptuğu
َ سا
=أَد ِْخلُواsokun (denilir) =آ َلailesini
َ َ =أen çetinine
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn َّ شد
ب
ِ = ْال َعذَاazabın

Onlar sabah
akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet
çattığı gün:
"Firavun´un
adamlarını
azabın en
ağırına sokun!" denir.
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içinَ َيت َ َحاجُّون,,= َو ِإ ْذbirbirleriyle tartışırlarke Ateşin
de birbirleriyle tartışırn =فِيiçinde ار
ِ َّ=النateşin
ken, zayıf
olanlar, bü=فَيَقُو ُلdediler ki
yüklük taslayanlara
ض َعفَا ُء
ُّ =الzayıf olanlar
dediler ki:
ا ْست َ ْكبَ ُروا,, َ= ِللَّذِينbüyüklük taslayanlar «Biz size
uymuştuk.
ُ =idik =لَ ُك ْمsize
a = ِإنَّاbiz كنَّا
Şimdi siz şu
ateşin ufak
=ت َ َبعًاuymuş
bir parçasıbizden
َ ُم ْغنُون,,أ َ ْنت ُ ْم,,=فَ َه ْلsiz savabilir misiniz? nısavabilir
عنَّا
َ =bizden َصيبًا
ِ =نufak bir parçasını misiniz?»
ار
ِ َّالن,, َ= ِمنateşin
,,
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Büyüklük
taslıyanlar:
«Doğrusu
hepimiz de
onun içindeyiz. Allah
kulları arasında şüphesiz hüküm vermiştir.» derler.

= َوقَا َلdediler ki
ار
ِ َّالن,,فِي,, َ=الَّذِينateştekiler
= ِلخَزَ نَ ِةbekçilerine
= َج َهنَّ َمcehennemin عوا
ُ =ا ْدdua edin
= َربَّ ُك ْمRabbinize ف
ْ =يُخ َِفhafifletsin
عنَّا
َ =bizden =يَ ْو ًماbir gün َ= ِمنbiraz
ب
ِ = ْال َعذَاazabı

Ateştekiler,
cehennemin
bekçilerine
dediler ki:
«Ne olur
Rabbinize
dua edin de
hiç değilse
bir gün, bizden azabı
biraz hafifletsin.»

Ve ateşin
içinde olanlar
cehennemin
bekçilerine,
Ne olur Rabbinize yalvarın da bir gün
(bile olsa) bu
azabımızı
hafifletsin!diyecekle
r.

=قَالُواdediler
تَأْتِي ُك ْم.. ُت َك..=أ َ َولَ ْمsize getirmezler miydi
ُ ُ سل
? ك ْم
ُ = ُرelçileriniz
ت
ِ = ِب ْال َب ِينَاaçık kanıtlar =قَالُواdediler
=بَلَ ٰىevet (getirirlerdi) =قَالُواdediler
عوا
ُ =فَا ْدöyle ise yalvar(ıp dur)un
= َو َماdeğildir عا ُء
َ ُ =دyalvarması
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin =إِ َّلbaşka bir şey
ض ََلل
َ ..=فِيdalaletten

Bekçiler
dediler ki:
«Peygamberleriniz
size açık
kanıtlar getirmezler
miydi?»
«Evet getirirlerdi» dediler. Bekçiler: «Öyleyse yalvarıp
durun. Nankörlerin yalvarması
hep çıkmazdadır»
dediler.

(Cehennemin bekçileri): Elçileriniz
size hakikatin bütün kanıtlarını getirmiş değiller
miydi? diye
soracaklar. O
(ateşdeki)ler,
Evet, öyleydi!
diyecekler.
(Ve cehennemin bekçileri,) Madem
öyle yalvarıp
durun! diye
cevap verecekler; çünkü
inkar edenlerin yalvarması, avunmadan başka
bir anlam taşımaz.

..

..

..

,,

,,

,,

,,

40.
50

(öteki dünyadaki)
ateş(in, ki o
ateş)e sabah
akşam (rastgele) sokulacaklar: Nitekim Son
Saat'in gelip
çattığı Gün
(Allah), Firavun ailesini
en şiddetli
azabın içine
atın! (buyuracaktır).
Onlar, (hayatta iken
hakikati inkar
etmiş olanlar,
içine atıldıkları öteki
dünyanın)
ateşi ortasında birbirleriyle tartışacaklar; ve
zayıf olanlar
küstahça böbürlenenlere:
Doğrusu biz
sadece size
uymuştuk, o
halde, şu
ateşten (bize
düşen) payı
hafifletebilir
misiniz? diyeceklerdir.
Büyüklük
taslayanlar
ise, Biz hepimiz onun
içindeyiz! Allah, (artık)
kulları arasında hüküm
vermiş bulunmaktadır!
diye cevap
verecekler.

=قَا َلdediler ki
ا ْست َ ْكبَ ُروا.. َ=الَّذِينbüyüklük taslayanlar
= ِإنَّاbiz = ُكلhepimiz
=فِي َهاonun içindeyiz = ِإ َّنşüphesiz
َّ =Allah ْ=قَدelbette
َاّٰلل
= َح َك َمhüküm verdi َ=بَيْنarasında
= ْال ِع َبا ِدkullar
..

..
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ve işte o zaman (şimdi)
söylediklerimi (ister istemez) hatırlayacaksınız.
(Bana gelince,) ben
kendimi Allah'a adıyorum; çünkü
Allah, kullarının (kalbinde olan) her
şeyi mutlaka
görür.
Allah onu
(kavminin)
şeytani tuzaklarından
korudu, Firavun'un ailesi
ise şiddetli
bir azabın
pençesine
düştü:
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İbn Kesir

hakkak
dönüşümüz Allah´adır.
Elbette
müsrifler;
işte onlardır cehennem
yaranı
olanlar.
Size söylediğimi
hatırlayacaksınız.
Ben, işimi
Allah´a
bırakıyorum. Muhakkak ki
Allah; kulları görendir.

Allah;
onu, kurmak istedikleri tuzakların
fenalıklarından
korudu ve
Firavun´un
adamlarını azabın
kötüsü
kuşatıverdi.
Sabah
akşam
ateşe sunulurlar.
Kıyamet
koptuğu
gün; Firavun´un
adamlarını azabın
en şiddetlisine sokun, denir.
Ateşin
içinde
birbirleriyle tartışırlarken
güçsüzler, büyüklük
taslayanlara derler ki:
Doğrusu
biz, size
uymuştuk. Şimdi
ateşin bir
parçasını
olsun
bizden
savabilir
misiniz?
Büyüklük
taslayanlar: Doğrusu hepimiz,
onun
içindeyiz.
Şüphesiz
Allah kullar arasında
hükmünü
vermiştir,
derler.
Ateşte
olanlar,
cehennemin
bekçilerine derler
ki: Rabbınıza
yalvarın
da hiç
değilse
bir gün
olsun
azabımızı
hafifletsin.
Onlar da
derler ki:
Size peygamberleriniz
burhanlarla gelmemişler
miydi?
Evet, derler. Öyleyse
kendiniz
yalvarın,
derler.
Kafirlerin
yalvarışı
şüphesiz
boşunadır.
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= ِإنَّاelbette biz ص ُر
ُ =لَنَ ْنyardım ederiz
سلَنَا
ُ = ُرelçilerimize
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينve inananlara
ِ ْال َحيَاة,,=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya
= َو َي ْو َمgünde
(= َيقُو ُمşahidliğe) duracakları
ُ = ْاْل َ ْش َهادşahidlerin

gün za- O Gün zalim=يَ ْو َمo gün يَ ْنفَ ُع..= َلfayda vermez Olimlere,
özür lere mazeretbeyan
etlerinin hiçbir
َّ
َ=الظا ِل ِمينzalimlere
meleri fayda faydası olvermez, la- mayacak,
= َم ْعذ َِرت ُ ُه ْمmazeretleri
net onlara- onların payı= َولَ ُه ُمve onlar için vardır ُ=اللَّ ْعنَةlanet dır. Yurdun na her türlü
kötüsü de iyilikten yok= َولَ ُه ْمve onlara vardır سو ُء
ُ =en kötüsü onlaradır. sun bırakılma ve kor=الد َِّارyurt(lar)ın
kunç bir son

Şüphesiz
ki Biz;
peygamberlerimize ve
iman etmiş olanlara hem
dünya
hayatında, hem
de şahidlerin şehadet
edecekleri günde
mutlaka
yardım
ederiz.
O gün;
mazeretleri zalimlere fayda
vermez.
La´net
onların,
yurdun
kötüsü de
onlarındır.

= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
سى
َ = ُموMusa’ya = ْال ُهدَ ٰىhidayet
= َوأ َ ْو َرثْنَاve miras kıldık
=بَ ِنيoğullarına =إِس َْرائِي َلİsrail
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı

Andolsun
ki; Biz,
Musa´ya
hidayeti
verdik. İsrailoğullarına da kitabı miras
bıraktık
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= ُهدًىbir yol gösterici
= َو ِذ ْك َر ٰىve öğüttür
= ِْلُو ِليsahiplerine ب
ِ ْاْل َ ْلبَا
..
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düşecektir.
Gerçek şu ki
Biz, daha
önce Musa'ya hidayetimizi ihsan
etmiş ve
(böylece) İsrailoğulları'nı
(o'na vahyedilmiş olan)
ilahi kelamın
mirasçısı
kılmıştık,
O, akıl sa- akıl, iz'an
hipleri için sahipleri için
bir öğüt ve bir uyarı ve
doğruluk
bir rehberlik
=sağduyu rehberidir. (aracı) olarak.
Andolsun!
Biz Musa´ya hidayet verdik
ve İsrailoğullarına o
Kitab´ı miras kıldık.

ص ِب ْر
ْ =فَاsabret =إِ َّنmutlaka
ِ َّ =Allah’ın
َ= َو ْعدvaadi اّٰلل
= َحقgerçektir = َوا ْست َ ْغ ِف ْرve istiğfar et
= ِلذَ ْن ِب َكgünahına س ِب ْح
َ = َوve an
=بِ َح ْم ِدövgü ile = َربِ َكRabbini
ِ اْل ْب َك
ِ ْ = َوsabah
ِ = ِب ْال َع ِشيakşam ار
,,
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Bakın, Biz,
elçilerimizi ve
imana ermiş
olanları
(hem) bu
dünya hayatında, hem
de bütün şahitlerin hazır
bulunacağı
Gün'de koruyacağız.
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Elbette biz,
peygamberlerimize ve
inananlara
dünya hayatında ve
şahitlerin
şahitlik
edecekleri
günde yardım ederiz.

Ey Muhammed!
Sabret, Allah´ın verdiği söz
şüphesiz
gerçektir.
Suçunun
bağışlanmasını dile.
Rabbini akşam sabah
överek tesbih et.

o halde sıkıntılara karşı sabırlı ol;
çünkü, Allah'ın vaadi
mutlaka gerçekleşecektir, günahların için bağışlanma dile
ve Rabbinin
şanını sabah
akşam yücelt.

Allah´ın
Allah'ın me=إِ َّنşüphesiz
ayetleri üze- sajlarını hiçrinde kendi- bir delilleri
َيُ َجا ِدلُون.. َ=الَّذِينtartışanlar
lerine gelen olmadan
bir delil ol- sorgulayan=فِيhakkında ت
ِ =آ َياayetleri
madan tar- lara gelince;
ِاّٰلل
tışanların onların içinde
َّ =Allah’ın =بِ َغي ِْرolmadan
gönüllerin- hiçbir zaman
َ س ْل
طان
ُ =hiçbir delil
de, ulaşa- tatmin edemayacakları meyecekleri
=أَتَا ُه ْمkendilerine gelmiş
bir büyük- küstahça bir
var- kendini beُور ِه ْم
ُ .. ِفي..= ِإ ْنonların göğüslerind lenme
ِ صد
dır. Sen Al- ğenmişlik
lah´a sığın. (duygue =إِ َّلbaşka bir şey yoktur
O şüphesiz sun)dan
işitendir, gö- başka bir şey
= ِكبْرbüyüklük taslamaktan
rendir.
yoktur, öyleyse sen Al ِب َبا ِل ِغي ِه.. ُه ْم..= َماerişemeyecekleri
lah'a sığın
=فَا ْست َ ِع ْذsen sığın ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a
çünkü her
şeyi işiten,
ُ= ِإنَّهçünkü O = ُه َوO’dur
her şeyi gören yalnız
ْ
س ِمي ُع
َّ =الişiten ير
ُ ص
ِ َ=البgören
O'dur!
..
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=لَخ َْل ُقyaratmak ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri
=أ َ ْكبَ ُرçok daha zordur
ق
ِ خ َْل,,= ِم ْنyaratmaktan
اس
ِ َّ=النinsanları = َو ٰلَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َرçoğu اس
ِ َّ=النinsanların
َيَ ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

Göklerin ve
yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha
büyük bir
şeydir. Fakat insanların çoğu
bilmezler.

Göklerin ve
yerin yaratılması elbette insanın
yaratılmasından daha
büyük (bir
olay)dır ama
insanların
çoğu (bunun
ne anlama
geldiğini)
bilmezler.

 َي ْستَ ِوي..= َو َماeşit olmaz
= ْاْل َ ْع َم ٰىkör ير
ُ ص
ِ َ= َو ْالبve gören
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينinanan
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlarla
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
 ْال ُم ِسي ُء..= َو َلkötülük yapan
ً =قَ ِلne kadar az
 َما..يَل
َ=تَتَذَ َّك ُرونdüşünüyorsunuz

Körle gören
bir olmaz.
İnanan ve
iyi işler yapanlarla,
kötülük yapan bir olmaz. Ne
kadar az
düşünüyorsunuz.

(Öyleyse,)
gören ile
görmeyen bir
olmaz; iman
edip doğru
ve yararlı işler yapanlar
ile kötülük işleyenler de
bir değildir.
Bundan ne
kadar da az
ders çıkarıyorsunuz?

Kıyamet
= ِإ َّنmutlaka َعة
َّ =الsaat
َ سا
saati mutlaka gelecekَ
=ْل ِتيَةgelecektir
tir. Bunda
asla şüphe
ْب
َ  َري,,= َلasla şüphe yoktur
yoktur. Fa=فِي َهاbunda = َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َرçoğu kat insanların çoğu
اس
ِ َّ=النinsanların
inanmazlar.
َيُؤْ ِمنُون,,= َلinanmazlar

Son Saat
mutlaka gelecektir, buna
hiç şüphe
yok; fakat
hala insanların çoğu buna inanmaz.
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Ki o; akıl
sahipleri
için hidayet ve
öğüttür.
Şimdi
sen; sabret, Allah´ın vaadi mutlaka haktır. Günahının yarlığanmasını dile,
sabah
akşam
Rabbını
hamd ile
tesbih et.
Kendilerine gelmiş
kesin bir
delil olmadan
Allah´ın
ayetleri
üzerinde
tartışanların göğüslerinde, şüphesiz ki
ulaşamayacakları
bir büyüklenme
vardır.
Öyleyse
sen, Allah´a sığın. Muhakkak ki
O´dur O,
Semi,
Basir.
Elbette
göklerin
ve yerin
yaratılması, insanların
yaratılmasından
daha büyüktür.
Ne var ki
insanların
çoğu bilmezler.
Körle gören, inanıp salih
amel işleyenlerle
kötülük
yapan bir
değildir.
Ne de az
düşünüyorsunuz.

Kıyamet
günü
mutlaka
gelecektir. Bunda
hiç şüphe
yoktur.
Ne var ki
insanların
çoğu
inanmazlar.
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= َوقَا َلdedi ki = َربُّ ُك ُمRabbiniz
عو ِني
ُ =ا ْدbana dua edin
ْ=أ َ ْست َ ِجبkabul edeyim =لَ ُك ْمsizden
= ِإ َّنşüphesiz
َ َي ْست َ ْك ِب ُرون.. َ=الَّذِينbüyüklenenler
 ِع َبادَ ِتي..ع ْن
َ =bana kulluk etmeğe
َسيَ ْد ُخلُون
َ =gireceklerdir
= َج َهنَّ َمcehenneme
َاخ ِرين
ِ َ=دaşağılık olarak

Rabbiniz
buyurdu ki:
«Bana dua
edin, duanızı kabul
edeyim.
Bana kulluk
etmeye tenezzül etmeyenler,
aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir.»

Ama Rabbiniz buyurur
ki: Bana dua
edin, duanızı
kabul edeyim! Bana
kulluk etmeye tenezzül
etmeyenler,
mutlaka aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!

Allah O´dur
ki, geceyi
içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık) gündüzü de işinizi görmeniz için aydınlık yaptı.
Şüphesiz
Allah, insanlara lütufkârdır fakat insanların çoğu
şükretmezler.
İşte her şe=işte budur
=Allah
yin yaratıcı=Rabbiniz
=yaratıcısı olan sı Rabbiniz
olan Allah
budur.
..
=herşeyin
=yoktur
O´ndan
=tanrı
=başka
=O’ndan
başka ilah
yoktur. Na..
=nasıl da çevriliyorsunuz sıl da aldatılıp döndürü?
lüyorsunuz?

Geceyi dinlenmeniz ve
gündüzü de
görmeniz için
yaratan Allah'tır. Allah
insanlara
karşı sonsuz
derecede lütufkardır ama
çoğu insan
(bunu görmeyecek kadar) nankördür.
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َّ =Allah =الَّذِيO’dur ki
ُاّٰلل
= َج َع َلyaptı =لَ ُك ُمsize =اللَّ ْي َلgeceyi
= ِلت َ ْس ُكنُواistirahat etmeniz için
= ِفي ِهiçinde ار
َ = َوالنَّ َهve gündüzü
ْص ًرا
ِ = ُمبgörmeniz için =إِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah فَضْل,,=لَذُوlütufkardır
اس
ِ َّالن,,علَى
َ =insanlara = َو ٰلَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َرçoğu اس
ِ َّ=النinsanların
َيَ ْش ُك ُرون,,= َلşükretmezler
,,

,,

,,

,,

,,
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ٰذَ ِل ُك ُم
َّ
ُاّٰلل
َربُّ ُك ْم
خَا ِل ُق
ش ْيء
َل
َ ُك ِل
ِإ َّل
ُه َو
َِإ ٰلَه
َفَأَنَّ ٰى تُؤْ فَ ُكون
..

..

..
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= َك ٰذَ ِل َكişte böyle ُ=يُؤْ َفكçevriliyorlardı
 َكانُوا,, َ=الَّذِينdevam edenler
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
َ=يَ ْج َحد ُونkasden inkâra
,,

,,

,,

,,

40.
64

Allah´ın
ayetlerini bile bile inkar
edenler
böylece
döndürülüyorlardı.

Yeryüzünü
sizin için bir
dinlenme
yurdu ve göğü de bir
kubbe yapan, size şekil veren -çok
da güzel bir
şekil verenve sizi hayatın tertemiz
nimetleri ile
rızıklandıran
Allah'tır. İşte
Rabbiniz Allah budur.
Bütün alemlerin Rabbi
olan Allah ne
yücedir!

= ُه َوO ي
ُّ = ْال َحdiridir = َلyoktur
َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ُ =فَا ْدO’na yalvarın
ُعوه
َصين
ِ = ُم ْخ ِلhalis kılarak
ُ=لَهyalnız kendisine َ=الدِينdini
ِ َّ ِ =Allah’a mahsustur
ُ = ْال َح ْمدhamd ّٰلل
ب
ِ = َرRabbi َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

O diridir.
O´ndan
başka ilah
yoktur. Dini
yalnız O´na
has kılarak
O´na yalvarın. Övgü,
alemlerin
rabbi Allah
içindir.

O, hep diri'dir; O'ndan
başka ilah
yoktur, öyleyse içten
bir inançla
yalnız O'na
bağlanarak
O'na yalvarın. Hamd
alemlerin
Rabbi olan
Allah'a mahsustur!

=قُ ْلde ki = ِإنِيben
ُ=نُ ِهيتmen olundum
َأ َ ْعبُد..=أ َ ْنtapmaktan
َت َ ْدعُون.. َ=الَّذِينsizin yalvardıklarınıza
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
ي
َ  َجا َء ِن..=لَ َّماbana gelince
ُ= ْالبَيِنَاتaçık deliller
 َربِي..= ِم ْنRabbimden
ُ= َوأ ُ ِم ْرتve emrolundum
أ ُ ْس ِل َم..=أ َ ْنteslim olmakla
ب
ِ = ِل َرRabbine َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Ey Muhammed!
De ki: «Sizin, Allah´ı
bırakıp da
kulluk ettiklerinize kulluk etmek
bana yasak
kılınmıştır.
Zira bana
Rabbimden
belgeler
gelmiştir.
Ben, alemlerin Rabbine teslim
olmakla emrolundum.»

De ki: Rabbimden bana
hakikatin bütün kanıtları
verildiği için,
Allah'ı bırakıp da yalvardığınız
varlıklar(dan
hiç birine)
kulluk yapamam; ben
alemlerin
Rabbine
kendimi teslim etmekle
emrolunmuşum.

الَّذِي,,= ُه َوO’dur ki = َخلَقَ ُك ْمsizi yarattı
ت ُ َراب,,= ِم ْنtopraktan =ث ُ َّمsonra
ْ ُن,,= ِم ْنnutfe(sperm)den =ث ُ َّمsonra
طفَة
علَقَة
َ ,,= ِم ْنalaka(embriyo)dan

Sizi topraktan, sonra
nutfeden,
sonra kan
pıhtısından
yaratan;
sonra erginlik çağına
ulaşmanız,

Sizi topraktan, sonra bir
sperm damlasından ve
sonra bir döllenmiş hücreden yaratan O'dur ve
sonra O, sizi
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İşte böyle,
Allah'ın mesajlarını bile
bile reddedenlerin zihinleri çarpılmıştır.

Sizin için
َّ =Allah =الَّذِيO’dur ki
ُاّٰلل
yeri durak,
bina
َ
ْ
= َج َع َلyaptı =لَ ُك ُمsize ض
َ =اْل ْرarzı göğü
eden, size
şekil verip
ارا
ً =قَ َرdurulacak yer
de, şeklinizi
س َما َء
güzel yaَّ = َوالve göğü =بِنَا ًءbina
pan, sizi
ص َّو َر ُك ْم
temiz şeyَ = َوsizi şekillendirdi
lerle rızıkَسن
َ =فَأ َ ْحgüzel yaptı
landıran Allah´tır. İşte
ص َو َر ُك ْم
ُ =şekillerinizi
Rabbiniz
olan Allah
ُ= َو َرزَ قَك ْمve sizi besledi
budur.
َّ .. َ= ِمنgüzel rızıklarla
Alemlerin
ت
ِ الط ِيبَا
Rabbi Allah
ne yücedir.
= ٰذَ ِل ُك ُمişte budur ُاّٰلل
َّ =Allah
= َربُّ ُك ْمRabbiniz ار َك
َ َ=فَتَبne yücedir
َّ =Allah ُّ= َربRabbi
ُاّٰلل
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin
..

..
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İşte her şeyin
Yaratıcı'sı
olan Rabbiniz Allah budur! O'ndan
başka ilah
yoktur. Nasıl
olur da zihinleriniz hala
(bu gerçekten) sapıp
durmaktadır!

,,

,,

,,

İbn Kesir

Rabbınız:
Bana dua
edin ki,
size icabet edeyim. Bana
kulluk
etmeyi
büyüklüklerine yediremeyenler hor
ve hakir
olarak
cehenneme gireceklerdir, buyurdu.
Allah
O´dur ki;
dinlenesiniz diye
size geceyi karanlık,
gündüzü
aydınlık
kılmıştır.
Şüphesiz
ki Allah;
insanlara
karşı lutufkardır.
Ne var ki
insanların
çoğu şükretmezler.
İşte Rabbınız
olan; her
şeyi yaratan Allah,
budur.
O´ndan
başka hiç
bir ilah
yoktur. O
halde nasıl olup
da çevriliyorsunuz?
Allah´ın
ayetlerini
bile bile
inkar
edenler,
işte böyle
çevriliyorlar.
Allah,
O´dur ki;
sizin için
yeri bir
karargah,
göğü bir
bina
yapmış,
size şekil
verip şeklinizi güzelleştirmiş ve size temiz
şeylerden
rızık vermiştir. İşte Rabbınız olan
Allah budur.
Alemlerin
Rabbı
olan Allah
ne yücedir.
O; diridir.
O´ndan
başka hiç
bir ilah
yoktur.
Öyleyse
dini yalnızca
kendisine
halis kılanlar olarak O´na
dua edin.
Hamd olsun alemlerin
Rabbı Allah´a.
De ki:
Rabbımdan bana
apaçık
deliller
geldiği
için sizin
Allah´tan
başka
ibadet ettiklerinize
ibadet
etmekten
nehyolundum.
Ve alemlerin
Rabbına
teslim
olmakla
emrolundum.
Sizi; topraktan,
sonra bir
nutfeden,
sonra bir
kan pıhtısından
yaratan,
sonra er-
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=ث ُ َّمsonra =ي ُْخ ِر ُج ُك ْمsizi çıkarıyor
= ِط ْف ًَلçocuk olarak =ث ُ َّمsonra
= ِلت َ ْبلُغُواermeniz için
ُ َ =أgüçlü çağınıza =ث ُ َّمsonra
شدَّ ُك ْم
= ِلت َ ُكونُواolmanız için
ُ =ihtiyarlar = َو ِم ْن ُك ْمiçinizden
شيُو ًخا
= َم ْنkimi =يُتَ َوفَّ ٰىöldürülüyor
= ِم ْن َق ْبلُقَ ْب ُلdaha önce
= َو ِلت َ ْبلُغُواerişmeniz için =أ َ َج ًَلsüreye
س ًّمى
َ = ُمbelli = َولَعَلَّ ُك ْمve umulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونaklınızı kullanırsınız

sonra da
yaşlanmanız için sizi
yaşatan
O´dur. Kiminiz daha
önce öldürülür, kiminiz de belirlenmiş süreye ulaşırsınız. Belki
artık düşünürsünüz.

çocuklar olarak hayata
getirir ve
sonra olgunluk çağına
erişmenizi ve
ardından
yaşlanmanız(ı emreder) -ama bir
kısmınız için
daha erken
ölüm (verir)ve (bütün
bunları takdir
eder ki
O'nun) belirl(ediğ)i vadeye erişesiniz ve aklınızı kullan(mayı öğren)esiniz.

= ُه َوO’dur =الَّذِيي ُْح ِييي ُْحيِيyaşatan
ُ= َوي ُِميتve öldüren
ض ٰى
َ َق..=فَإِذَاistediğinde =أ َ ْم ًراbir işi
=فَإِنَّ َماsadece = َيقُو ُلder ُ =لَهona
ُ =فَيَ ُكo da olur
“= ُك ْنol” ون

Yaşatan ve
öldüren
O´dur. Bir
işin olmasını istedi mi,
ona sadece
«ol» der o
da olur.

Hayat veren
ve ölüm dağıtan O'dur;
bir şeyin olmasını istediğinde ona
sadece Ol!
der ve o (şey
hemen) oluverir.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
َيُ َجا ِدلُون,, َالَّذِين,,= ِإلَىtartışanlar
=فِيhakkında ت
ِ =آيَاayetleri
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =أَنَّ ٰىnasıl?
َص َرفُون
ْ ُ=يçevriliyorlar

Allah´ın
ayetleri
hakkında
tartışanların
nasıl
Hak´tan
çevrildiklerini görmedin mi?

Görmez misin, Allah'ın
mesajlarını
sorgulayanlar hakikati
nasıl da
görmezden
geliyorlar?

 َكذَّبُوا.. َ=الَّذِينyalanlayanlar
ب
ِ = ِب ْال ِكتَاKitabı = َو ِب َماve şeyi
س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdiğimiz =بِ ِهonunla
سلَنَا
ُ = ُرelçilerimizi ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ= َي ْعلَ ُمونbileceklerdir

O, Kitab´ı
duyurulması
için elçilerimize gönderdiğimiz
şeyleri yalanlayanlar,
yakında bileceklerdir.

Onlar; kitabı ve
peygamberlerimizle
gönderdiklerimizi
yalanlayanlardır.
Yakında
bilecekler.

 ْاْل َ ْغ ََل ُل,,=إِ ِذdemir halkalar
أ َ ْعنَاقِ ِه ْم,,=فِيboyunlarında
س ََل ِس ُل
َّ = َوالve zincirler
َ=يُ ْس َحبُونsürükleneceklerdir

Boyunlarında demir
halkalar ve
zincirler olduğu halde
sürükleneceklerdir.

(Şunlar,) bu
ilahi kelamı
ve (aynı şekilde, geçmişteki) elçilerimizle
göndermiş
olduğumuz
bütün (mesajları) yalanlayanlar?
Ama onlar
zamanı gelince (ne kadar kör olduklarını) göreceklerdir,
(Hesap Günü
bunu görecekler),
ki o Gün boyunlarında
(kendi elleriyle yaptıkları)
zincirleri ve
halkaları taşımak zorunda kalacaklar ve sürüklenecekler

= ِفيiçinde = ْال َح ِم ِيمkaynar su
=ث ُ َّمsonra ار
ِ َّالن..=فِيateşte
َ=يُ ْس َج ُرونyakılacaklardır

Kaynar suda sonra da
ateşte yakılacaklardır.

=ث ُ َّمsonra =قِي َلdenilecektir
=لَ ُه ْمonlara َ=أَيْنnerede?
َت ُ ْش ِر ُكون,, ُك ْنت ُ ْم,,= َماortak koştuklarınız

Sonra onlara denilecektir: «Ortak koştuklarınız nerede?

Sonra onlara
sorulacak:
Şimdi neredeler sizin
ilahlık yakıştırdığınız
(güçler)?
Allah'ın yanısıra (ilahlık
yakıştırdıklarınız)? (Şöyle) cevap verecekler: Onlar bizi yüzüstü bıraktılar; daha
doğrusu,
geçmişte
yalvarıp sığındıklarımız, aslında
hiç yoklardı!
(Ve onlara:)
İşte Allah
hakikati inkar
edenleri böyle şaşırtır;
(denilecektir,)
bu durum,
sizin yeryüzünde hiçbir
doğru(luk
endişesi) ta-

Sonra onlara denilir ki: Nerede şirk
koştuklarınız,
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ِ َّ =Allah’tan Allah´tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşkaları? اّٰلل
başka tapُّ
ُ
َ
=قالواdiyecekler ki ضلوا
َ =kayboldular tıklarınız?»
Dediler ki:
«Bizden
عنَّا
َ =bizden =بَ ْلhayır
uzaklaşıp
عو
kayboldular;
ُ نَ ْد..نَ ُك ْن..=لَ ْمbiz tapmıyormuşuz
hayır, meقَ ْب ُل..= ِم ْنönceden ش ْيئًا
َ =hiçbir şeye ğer biz önceden hiçbir
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle ُض ُّل
ِ =يşaşırtır
şeye tapmamışız.
ْ
َّ =Allah َ=ال َكافِ ِرينkâfirleri
ُاّٰلل
(Taptıkları..

..

..

..

..

mız hiçbir
şey değilmiş).» İşte
Allah kafirleri böyle
şaşırtır.
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= ٰذَ ِل ُك ْمbu durum = ِب َماötürüdür
= ُك ْنت ُ ْمsizin َ=ت َ ْف َر ُحونşımarmanızdan
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
,,

,,

Bu durum
sizin yeryüzünde haksız olarak
şımarma-

ginlik çağına
ulaşmanız, sonra
da yaşlanmanız
için sizi
bebek
olarak
dünyaya
çıkaran
O´dur.
Kiminiz
daha önce öldürülürsünüz.
Kiminiz
de adı
konulmuş
bir ecele
erişirsiniz.
Olur ki
böylece
aklınızı
kullanırsınız.
Dirilten
de öldüren de
O´dur. Bir
şeye
hükmetti
mi sadece ona,
ol, der, o
da oluverir.
Allah´ın
ayetleri
üzerinde
tartışanları görmez
misin?
Nasıl da
döndürülüyorlar.

Hani boyunlarında demir
halkalar
ve zincirler ile sürüklenirler, Yakında bilecekler.
olarak
dünyaya
çıkaran
O´dur.
Kiminiz
daha önce öldürülürsünüz.
Kiminiz
de adı
konulmuş
bir ecele
erişirsiniz.
Olur ki
böylece
aklınızı
kullanırsınız.
yakıcı bir
Kaynar
ümitsizliğe; suya.
ve sonunda Sonra da
(cehennem) ateşte
ateşi için ya- yakılırlar.
kıt olacaklar.

Allah´tan
başka?
Derler ki:
Bizden
uzaklaştılar, hayır
zaten biz
önceleri
hiç bir
şeye ibadet etmiyorduk.
İşte Allah,
kafirleri
böylece
saptırır.

Bu; sizin
yeryüzünde
haksız
yere şı-
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ق
ِ  ْال َح,,= ِب َغي ِْرhaksız olarak
= َو ِب َماve ötürüdür = ُك ْنت ُ ْمolmanızdan
َ=ت َ ْم َر ُحونböbürlenmiş

nızdan ve
aşırı derecede sevinip böbürlenmenizdendir.

=ا ْد ُخلُواgirin اب
َ =أَب َْوkapılarından
= َج َهنَّ َمcehennemin
َ=خَا ِلدِينebedi kalacaksınız
=فِي َهاorada س
َ ْ=فَبِئne kötüdür
= َمثْ َوىyeri
َ= ْال ُمت َ َك ِب ِرينkibirlenenlerin

Cehennemin kapılarından, girin
orada ebedi
kalacaksınız. Kibirlenenlerin yeri
ne kötüdür.

ص ِب ْر
ْ =فَاsabret = ِإ َّنşüphesiz
َّ =Allah’ın
َ= َو ْعدvaadi (sözü) ِاّٰلل
= َحقgerçektir
نُ ِر َينَّ َك,,=فَإ ِ َّماsana gösteririz
ض
َ = َب ْعbir kısmını
نَ ِعد ُ ُه ْم,,=الَّذِيonları tehdid ettiğimiz şeyl
erin =أ َ ْوyahut
=نَتَ َوفَّ َينَّ َكseni vefat ettiririz
=فَإِلَ ْينَاsonunda bize
َ=ي ُْر َجعُونdöndürüleceklerdir

Ey Muhammed!
Sabret,
şüphesiz Allah´ın verdiği söz
gerçektir.
Onlara söz
verdiğimiz
azabın bir
kısmını sana gösteririz
veya seni
öldürürüz,
nasıl olsa
onların dönüşü Bize´dir.
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= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik Andolsun,
biz senden
önce de
س ًَل
ر
=elçiler
ُ ُ
Peygamberler gönderَ
ْ
ق ْب ِل َك..= ِمنsenden önce de
dik. Onlar= ِم ْن ُه ْمonlardan = َم ْنkimini
dan kiminin
hayatını saصنَا
ْ ص
َ =sana
na anlattık,
َ َ=قanlattık علَي َْك
kimini de
= َو ِم ْن ُه ْمve onlardan = َم ْنkimini
anlatmadık.
elçi,
ص
ْ ص
ُ نَ ْق..=لَ ْمanlatmadık علَي َْك
َ =sana Hiçbir
Allah´ın izni
olmadan bir
َ َكان..= َو َماmümkün değildir
mucize getiremez. Alسول
ر
ل
=hiçbir
elçinin
ُ َِ
emri
ْ يَأ..=أ َ ْنgetirmesi =بِآيَةbir mucize lah´ın
geldiği
zaي
ت
ِ
َ
man hak
ِ َّ =Allah’ın yerine geti= ِإ َّلolmadan =بِإ ِ ْذ ِنizni اّٰلل
rilir ve işte o
=فَإِذَاzaman = َجا َءgeldiği =أ َ ْم ُرemri zaman Allah´ın ayetِاّٰلل
َّ =Allah’ın ي
ِ ُ=قyerine getirilir
َ ض
lerini boşa
çıkarmağa
ْ
ق
ِ =بِال َحhak
çalışanlar,
hüsrana uğ= َو َخ ِس َرve hüsrana uğrarlar
rarlar.
= ُهنَا ِل َكorada
َ= ْال ُمب ِْطلُونboşa çıkarmağa uğraşanlar
..
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َّ =Allah =الَّذِيO’dur ki
ُاّٰلل
= َج َع َلyarattı =لَ ُك ُمsize
ام
َ َ= ْاْل َ ْنعhayvanları
= ِلت َ ْر َكبُواbinmeniz için = ِم ْن َهاkimine
= َو ِم ْن َهاve kiminden
َ=تَأ ْ ُكلُونyemeniz için

Binek olarak kullanmanız ve
yemeniz
için hayvanları sizin için
yaratan Allah´tır.

= َولَ ُك ْمsizin için vardır =فِي َهاonlarda
= َمنَا ِف ُعfaydalar = َو ِلتَ ْبلُغُواerersiniz
علَ ْي َها
َ =onların üstünde ً= َحا َجةarzuya
ُور ُك ْم
ُ ..=فِيgönüllerinizdeki
ِ صد
علَ ْي َها
َ = َوve onların üstünde
علَى
َ = َوve üstünde = ْالفُ ْل ِكgemilerin
َ=ت ُ ْح َملُونtaşınırsınız

Onlardan
sizin için
daha nice
faydalar
vardır, gönüllerinizdeki arzulara, onlara
binerek ulaşırsınız. Onların ve
gemilerin
üstünde taşınırsınız.

= َوي ُِري ُك ْمsize gösteriyor
=آ َيا ِت ِهayetlerini ي
َّ َ =فَأhangisini?
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =آيَاayetlerinden اّٰلل
َ=ت ُ ْن ِك ُرونinkâr ediyorsunuz

Allah size
ayetlerini
gösteriyor.
Allah´ın
ayetlerinden
hangisini
inkar ediyorsunuz?
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يروا
ُ يَ ِس..=أَفَلَ ْمgezip dolaşmadılar mı?
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ُ =فَ َي ْنgörsünler ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğunu ُعاقِبَة
َ =sonunun
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينkendilerinden öncekil
َ =onlar idiler
erin كانُوا
..

..

..

..

..

Yeryüzünde
dolaşıp,
kendilerinden daha
çok, daha
kuvvetli,
yeryüzünde
bıraktıkları
eserler, daha sağlam
olan, öncekilerin son-

şımadan
küstahça böbürlenmenizin ve kendinizi beğenmişliğinizin
bir ürünüdür!
(Şimdi) içinde yaşayıp
kalacağınız
cehennemin
kapılarından
girin içeri!
Yersiz gurura
kapılanlar
için orası ne
dehşetli bir
yerdir!

Sen, sıkıntılara karşı
sabırlı ol,
çünkü Allah'ın vaadi
mutlaka gerçekleşecektir. Ve şu
(hakikati inkar ede)nler
için hazırladıklarımızı
sana ister
(bu dünyada)
gösterelim,
ister (bunların gerçekleşmesinden
önce) seni
ölüme götürelim, (unutma ki, sonunda,) onlar
Bize döndürüleceklerdir.
Gerçek şu ki
(ey Muhammed!); senden önce elçiler göndermiştik,
onların kiminden sana
bahsettik,
kimi hakkında da sana
bir bilgi vermedik. Ve
(gönderdiğimiz) hiçbir
elçi, Allah'ın
izni olmadan
bir mucize
ortaya koyamaz. Allah'ın iradesi
açığa çıktığı
zaman hüküm (çoktan)
adaletle yerini bulmuş
olacak, (anlayamadıkları
her şeyi) yok
etmeye çalışanların tümü o zaman
ve orada
hüsrana uğramış olacaklar.
Allah (her
zaman sizin
için harikalar
yaratandır;
böylece, O)
sizin için (her
türlü) hayvanı varetmiştir
ki onların bir
kısmına binersiniz ve
bir kısmından da yiyeceklerinizi
elde edersiniz.
Onlardan
(başka) faydalar da sağlarsınız; ve
(birçok)
önemli ihtiyacınızı karşılarsınız;
onların üzerinde de,
gemilerin
içinde olduğu
gibi, (hayatınızı) sürdürürsünüz.
Ve O, yarattığı harikaları
(işte böyle)
önünüze koyuyor. Öyleyse Allah'ın
harikalarından hangisini
inkar edebilirsiniz?
Onlar hiç
yeryüzünde
dolaşıp kendilerinden
önce yaşamış olan
(hakikat inkarcı)larının
sonunun ne
olduğuna
bakmazlar
mı? Onlar

İbn Kesir

marmanız
ve böbürlenmenizden
ötürüdür.
İçinde
ebediyyen kalıcı
olarak
cehenneme kapılarından
girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri
yer ne kötüdür.
Şu halde
sen; sabret. Muhakkak ki
Allah´ın
vaadi
haktır.
Onlara
vaadettiğimiz
azabın bir
kısmını
sana gösteririz veya senikendimize alırız.
Nihayet
onların
dönüşü
ancak Bizedir.

Andolsun
ki; senden önce
de peygamberler gönderdik.
Onlardan
kimini sana anlattık, kimini
anlatmadık. Allah´ın izni
olmadan
hiç bir
peygamber herhangi bir
ayeti
kendiliğinden
getiremez. Allah´ın
emri geldiği vakit
de iş,
gerçekten
biter. İşte
o zaman,
batıl işleyenler
hüsranda
kalırlar.
Allah
O´dur ki;
binek olarak kullanasınız
ve yiyesiniz diye
davarları
sizin için
yaratmıştır.

Onlarda
sizin için
daha nice
faydalar
vardır.
Gönüllerinizdeki
arzulara,
onlara binerek
ulaşırsınız. Onlarla ve
gemilerle
taşınırsınız.
Size ayetlerini gösterir. Allah´ın
ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?
Yeryüzünde
gezip dolaşmazlar
mı ki;
kendilerinden
öncekilerin akıbetlerinin
nasıl olduğunu

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=أ َ ْكث َ َرdaha çok = ِم ْن ُه ْمbunlardan
َّشد
َ َ = َوأdaha şiddetli
ً =قُ َّوةkuvvet bakımından
ارا
ً َ = َوآثve eserleri bakımından
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzündeki
أ َ ْغن َٰى..=فَ َماama hiçbir yarar sağlamadı
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine
َيَ ْك ِسبُون.. َكانُوا..= َماkazandıkları

larının nasıl
olduğunu
görmezler
mi? Kazandıkları, onlara bir fayda vermemişti.

kendilerinden
daha kalabalık ve daha
güçlüydüler
ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı
fakat başarılarının kendilerine hiçbir
faydası olmamıştı.

 َجا َءتْ ُه ْم,,=فَلَ َّماonlara gelince
سلُ ُه ْم
ُ = ُرelçileri
ت
ِ = ِب ْالبَ ِينَاaçık kanıtlarla
=فَ ِر ُحواsevindiler
 ِع ْندَ ُه ْم,,=بِ َماyanlarında bulunan
 ْال ِع ْل ِم,, َ= ِمنbilgi ile
َ= َو َحاقsonunda kuşatıverdi
=بِ ِه ْمkendilerini  = َماşey
َيَ ْست َ ْه ِزئُون,,بِ ِه,,= َكانُواalay edegeldikl

Peygamberleri, onlara
belgelerle
gelince,
kendilerinden olan
bilgiden gururlandılar
da, alaya
aldıkları şey
kendilerini
salıverdi.

Çünkü elçileri onlara, hakikatin bütün
kanıtlarıyla
geldiklerinde,
(halen) sahip
oldukları bilgiye yaslanarak küstahça
böbürlendiler
ve (böylece /
sonunda,)
küçümsedikleri şey tarafından sarılıp
kuşatıldılar.
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Ne zaman Ve sonra,
=فَلَ َّماne zaman ki = َرأ َ ْواgördüler
ki, şiddetli verdiğimiz
ْ
azabımızı cezayı (apaُ
سنَا
َ = َبأhışmımızı =قَالواdediler
gördüler:
çık) görünce
«Tek
Alde: Tek Alَّ=آ َمناinandık ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a ُ= َو ْحدَهtek
lah´a inan- lah'a artık
dık ve O´na inandık ve
= َو َكفَ ْرنَاve inkâr ettik =بِ َماşeyleri
ortak koştu- Allah'a ortak
= ُكنَّاolan = ِب ِهO’na
ğumuz şey- koştuğumuz
leri inkar et- şeylere inanَ= ُم ْش ِركِينortak koştuğumuz
tik.» dediler. cımızı terk

ُ َيك,,=فَلَ ْمfakat sağlamadı
=يَ ْن َفعُ ُه ْمkendilerine bir fayda
= ِإي َمانُ ُه ْمinanmaları =لَ َّماzaman
= َرأ َ ْواgördükleri سنَا
َ ْ = َبأhışmımızı
ت
َّ =Allah’ın
َ َّسن
ُ =yasası budur ِاّٰلل
ْ َ َخل,,ْقَد,,=الَّتِيgelip geçen
ت
=فِيhakkında = ِعبَا ِد ِهkulları
= َو َخ ِس َرve ziyana uğramışlardır
= ُهنَا ِل َكorada َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler

Fakat şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmaları,
kendilerine
bir fayda
sağlamadı.
Allah´ın kulları hakkında eskiden
beri yürürlükte olan
yasası budur. İşte o
zaman kafirler ziyana
uğramışlardır.

ettik! dediler.
Fakat cezamızın farkına
vardıktan
sonra iman
etmiş olmaları kendilerine
bir fayda
sağlamayacaktır. Allah'ın kulları
için her zaman uyguladığı yol yöntem budur.
İşte, hakikati
inkar etmiş
olanlar, o
zaman ve
orada, ziyana uğramış
olacaklardır.

=حمHa mim

Ha, Mim.

Ha. Mim.

=ت َ ْن ِزيلindirilmiştir
الر ْح ٰ َم ِن
َّ ,, َ= ِمنRahman’dan
الر ِح ِيم
َّ =Rahim’den

Bu Kitab,
Rahman ve
Rahim olan
Allah katından indirilmiştir.

(Bu vahyin)
indirilişi,
Rahman ve
Rahim'dendir:

Rahman
ve Rahim
katından
indirilmedir.

bir ilahi kelam ki, (taşıdığı) mesajlar, anlama
ve kavrama
yeteneğine
sahip insanlar için Arapça bir hitabe
olarak apaçık
beyan edilmiştir;
güzel haberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak.
Fakat (bu
ilahi kelam
insanlara ne
zaman tebliğ
edilse) çoğu
yüz çevirir ki
(mesajını)
duymasınlar;
ve (Ey Muhammed!)
derler, Kalplerimiz bizi
çağırdığın
her şeye kapalıdır, kulaklarımız
sağırdır ve
bizimle senin
aranda bir
engel vardır.
Öyleyse, sen
(ne istersen)
yap, unutma
ki biz de (her
zaman yaptığımızı) yine
yapacağız!

Ayetleri
uzun
uzun
açıklanmış bir kitab. Bilen
bir kavim
için arabça
Kur´an.
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bir
ْ ص َل
= ِكتَابbir Kitaptır ت
ِ ُ=فaçıklanmış Bilen
toplum için
ayetleri
ُ=آ َياتُهayetleri =قُ ْرآنًاokunan
açıklanmış;
َ
ع َربِيًّا
َ =Arapça = ِلق ْومbir toplum için arapça
okunan bir
Kitab´dır.
َ=يَ ْعلَ ُمونbilen
..
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Müjdeleyici
ve uyarıcı
olarak gönderilmiştir.
Fakat insanların çoğu onu düşünüp kabul
etmekten
yüz çevirmiştir. Onlar
işitmezler.
Dediler ki:
=dediler ki
=kalblerimiz
«Ey Muhammed!
=içinde
=kılıflar var
Bizi çağır=şeye karşı
=bizi çağırdığın dığın şeye
karşı kalbi=kendisine
=ve var
miz kapalıdır, kulakla=kulaklarımızda
=bir ağırlık rımızda bir
ağırlık ve
..
=ve bizim aramızda var
seninle bizim aramız=seninle
=bir perde
da bir perde
=sen (istediğini) yap
=biz de vardır. Sen
istediğini
yap, biz de
=yapıyoruz
istediğimizi
yapıyoruz.»

يرا
ً = َب ِشmüjdeleyici olarak
ِيرا
ً = َونَذve uyarıcı olarak
ض
َ =فَأَع َْرfakat yüz çevirmiştir
=أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçokları =فَ ُه ْمonlar
َيَ ْس َمعُون,,= َلişitmezler
,,
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,,

41.
5

,,

َوقَالُوا
قُلُوبُنَا
فِي
أ َ ِكنَّة
ِم َّما
عونَا
ُ ت َ ْد
إِلَ ْي ِه
َوفِي
آذَانِنَا
َو ْقر
َو ِم ْن َب ْي ِننَا
َو َب ْينِ َك
ِح َجاب
فَا ْع َم ْل
ِإنَّنَا
َاملُون
ِ ع
َ
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görsünler.
Hem onlar; kendilerinden
daha çok,
daha
kuvvetli
ve yeryüzünde
daha sağlam eser
bırakan
kimselerdi. Ama
kazandıkları onlara
bir fayda
sağlamamıştı.
Peygamberleri
kendilerine huccetlerle
gelince;
kendi
yanlarındaki bilgi
ile gururlandılar
da, alaya
aldıkları
şey kendilerini
kuşatıverdi.
Baskınımızı görünce:
Yalnız Allah´a
inandık
ve O´na
şirk koştuğumuz
şeyleri inkar ettik,
dediler.
Ama baskınımızı
görüp de
öylece
inanmaları kendilerine fayda
vermedi.
Bu; Allah´ın kulları hakkında
öteden
beri cari
olan sünnetidir.
Ve işte
kafirler
burada
hüsrana
uğramışlardır.
Ha, Mim,
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=قُ ْلde ki = ِإنَّ َماelbette =أَنَاben
= َبشَرbir insanım = ِمثْلُ ُك ْمsizin gibi
=يُو َح ٰىvahyediliyor ي
َّ َ=إِلbana
=أَنَّ َماelbette = ِإ ٰلَ ُه ُك ْمtanrınızın
,,

,,

,,

,,

..

De ki: «Ben
de ancak
sizin gibi bir
insanım.
Bana ilahınızın tek bir
ilah olduğu
vahyedili-

(Ey Muhammed) de ki,
Ben de ancak sizin gibi
bir beşerim.
Bana tanrınızın yalnızca
Tek Tanrı ol-

Müjdeleyici ve
uyarıcı
olarak.
Ama onların çoğu
yüz çevirmiştir,
artık onlar
işitmezler.
Bizi, çağırdığın
şeye karşı kalblerimiz kapalıdır,
kulaklarımızda
da bir
ağırlık
vardır.
Seninle
bizim
aramızda
bir perde
var. Sen;
istediğini
yap, biz
de yapıcılarız, dediler
De ki:
Ben de
ancak sizin gibi
bir beşerim. Yalnız bana
tanrınızın
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= ِإ ٰلَهtanrı olduğu احد
ِ = َوbir tek
=فَا ْست َ ِقي ُمواdoğrulun = ِإلَ ْي ِهO’na
ُ= َوا ْست َ ْغ ِف ُروهO’ndan mağfiret dileyin
= َو َويْلvay haline
َ= ِل ْل ُم ْش ِركِينortak koşanların
,,
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َ=الَّذِينonlar ki َيُؤْ تُون..= َلvermezler
َّ =zekat = َو ُه ْمve onlar
َ الز َكاة
ِ=بِ ْاْل ِخ َرةahireti = ُه ْمonlar
َ= َكافِ ُرونinkâr ederler
..
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= ِإ َّنşüphesiz
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينiman edenler
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
=لَ ُه ْمonlar için vardır =أ َ ْجرbir mükâfat
َ =kesintisiz
 َم ْمنُون,,غي ُْر
,,
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yor. O´na
yönelerek
işlerinizi düzeltin,
O´ndan
mağfiret dileyin. O´na
ortak koşanların vay
haline!»

Onlar zekat
vermezler
ve ahireti de
inkar ederler.

(vay haline)
karşılıksız
harcamadan
kaçınanların!; işte böyleleridir ahireti inkar
edenler!
İnanıp iyi iş- (Ama,) imaler yapanla- na erip doğru
ra gelince; ve yararlı işonlar için ler yapanlar
kesintisiz kesintisiz bir
mükafat
mükafat kavardır.
zanacaklardır!

=قُ ْلde ki =أَئِنَّ ُك ْمsiz mi?
َ=لَت َ ْكفُ ُرونinkâr ediyorsunuz
َ َخلَق..=بِالَّذِيyaratanı ض
َ = ْاْل َ ْرarzı
يَ ْو َمي ِْن..=فِيiki günde
َ= َوتَ ْج َعلُونve koşuyorsunuz ُ=لَهO’na
=أ َ ْندَادًاeşler = ٰذَ ِل َكO ُّ= َربRabbidir
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

De ki: «Siz
mi yeryüzünü iki günde
yaratana
nankörlük
ediyor ve
O´na ortaklar koşuyorsunuz? O
alemlerin
Rabb´idir.»

= َو َج َع َلyaptı = ِفي َهاarza
ي
َ = َر َوا ِسağır baskılar
فَ ْوقِ َها,,= ِم ْنüstünden
ار َك
َ = َو َبve bereketler yarattı
=فِي َهاonda = َوقَد ََّرve takdir etti
=فِي َهاonda =أ َ ْق َوات َ َهاgıdalarını
أ َ ْربَ َع ِة,,=فِيdört =أَيَّامgünde
س َوا ًء
َ =eşit olarak
َسائِلِين
َّ = ِللarayıp soranlar için

Yeryüzüne
sabit dağlar
yerleştirdi.
Onda bereketler yarattı ve orada
rızıklarını
arayanlar
için dört
günde düzene koydu.

=ث ُ َّمsonra =ا ْست َ َو ٰىyöneldi
اء
َّ ال..= ِإلَىgöğe
ِ س َم
دُخَان..ي
َ = َو ِهduman halinde olan
=فَقَا َلdedi =لَ َهاona
ض
ِ = َو ِل ِْل َ ْرve arza =ائْتِيَاgelin
َ =isteyerek =أ َ ْوveya
عا
ً ط ْو
= َك ْر ًهاistemeyerek =قَالَتَاdediler ki
َ =isteyerek
=أَت َ ْينَاgeldik َطا ِئعِين

Sonra duman halinde
bulunan
göğe yöneldi, ona ve
yeryüzüne:
«İsteyerek
veya istemeyerek
buyruğuma
gelin» dedi.
«İsteyerek
geldik» dediler.

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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duğu vahyedilmiştir, öyleyse O'na
yönelin ve
O'ndan bağışlanma dileyin! O'ndan
başkasına
ilahlık yakıştıranların vay
haline!

,,

..
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De ki: Siz,
arzı iki evrede yaratmış
olan Allah'ı
gerçekten inkar mı ediyorsunuz?
Ve O'na,
alemlerin
Rabbine rakip güçlerin
bulunduğunu
mu iddia ediyorsunuz?
O, (arzı yarattıktan sonra,) üzerine
(kuleler gibi)
sarsılmaz
dağlar yerleştirdi, ona
(sayısız) nimetler bağışladı ve oradaki geçim
araçlarını onları arayanlar
arasında eşit
şekilde paylaştırdı; (ve
bütün bunları) dört evrede (yarattı).
Ve O, (sadece) duman
halinde olan
göklere şekil
verdi; onlara
ve arza, İkiniz de isteyerek yahut istemeden
(varlık alanına) gelin! diye buyurdu.
İkisi birden:
Peki, boyun
eğerek geliriz! dediler.

Böylece on- Ve onları iki
ضا ُه َّن
َ َ=فَقböylece onları yaptı
ları, iki gün evrede yedi
içinde yedi gök olarak
س ْب َع
َ =yedi س َم َاوات
َ =gök
gök var etti yarattı, her
ve her gö- göğe kendi
 َي ْو َمي ِْن,,=فِيiki günde
ğün görevini işlevini yük= َوأ َ ْو َح ٰىve vahyetti  ُك ِل,,=فِيher vahyetti. ledi. Biz, yeYakın göğü re en yakın
س َماء
َ =göğe =أ َ ْم َرهَاemrini
ışıklarla do- olan gökleri
nattık ve
ışıklarla süs= َوزَ يَّنَّاve biz donattık س َما َء
َّ =الgöğü bozulmak- ledik. Ve ontan koruları emniyetli
=الدُّ ْن َياen yakın صا ِبي َح
َ = ِب َمlambalarla duk. İşte bu kıldık: İşte
ً = َو ِح ْفve koruma ile = ٰذَ ِل َكişte bu bilen, güçlü bu, Kudret
ظا
olan Allah Sahibi ve
ْ
şeyi Biْ
ِير
ُ =تَقدtakdiridir يز
ِ =ال َع ِزgüçlü olanın kanunudur. Her
len'in takdiridir.
= ْال َع ِل ِيمbilenin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=فَإ ِ ْنeğer ضوا
ُ =أَع َْرyüz çevirirlerse
=فَقُ ْلde ki =أ َ ْنذَ ْرت ُ ُك ْمben sizi uyardım
ًصا ِعقَة
َ =bir yıldırıma karşı = ِمثْ َلgibi
صا ِعقَ ِة
َ =başına düşen yıldırım
عاد
َ =‘Ad َ= َوث َ ُمودve Semud’un

Eğer yüz
çevirirlerse
de ki: «Ben
sizi Ad ve
Semud kavimlerinin
başlarına
gelen yıldırıma benzer
bir yıldırıma
karşı uyardım.»

= ِإ ْذhani = َجا َءتْ ُه ُمonlara gelmişti
س ُل
ُ الر
ُّ =elçiler
أ َ ْيدِي ِه ْم,,بَي ِْن,,= ِم ْنönlerinden
خ َْل ِف ِه ْم,,= َو ِم ْنve arkalarından
ت َ ْعبُد ُوا,,=أ َ َّلkulluk etmeyin
=إِ َّلbaşkasına َاّٰلل
َّ =Allah’tan
=قَالُواdediler =لَ ْوşayet
=شَا َءdileseydi = َربُّنَاRabbimiz
= َْل َ ْنزَ َلindirirdi ً= َم ََل ِئ َكةmelekler
=فَإِنَّاbiz =بِ َماşeyi (mesajı)

Onlara «Allah´tan başkasına kulluk etmeyin» diyerek
önlerinden
ve arkalarından peygamberler
geldiği vakit,
«Rabb´imiz
dileseydi
melekler indirirdi. Onun
için biz sizinle gönderilen şeyleri

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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(Bütün bu
kozmik gerçeklere rağmen) onlar
yine de yüz
çevirirlerse
de ki: Sizi,
'Ad ve Semud (kabilelerinin başına
düşen) yıldırımlara benzer bir yıldırıma karşı
uyarıyorum!
Hani, onlara
(Allah'ın) elçileri gelmişti
ve önlerine
serilmiş olanla (halen)
bilgi ve kavrayış alanlarının dışında
tutulan hakkında konuşmuşlardı,
(ve onlara):
Yalnız Allah'a kulluk
edin! (diye
çağrıda bulunmuşlardı).

İbn Kesir

tek bir
tanrı olduğu
vahyediliyor. Artık
O´na yönelin ve
O´ndan
mağfiret
dileyin.
Müşriklerin vay
haline.
Onlar ki;
zekat
vermezler. Ve
onlar; ahireti inkar
edenlerdir.
Muhakkak ki
iman edip
salih
amel işleyenlere;
işte onlara, kesintisiz bir
mükafat
vardır.
De ki: Siz
mi yeri iki
günde yaratanı inkar ediyor
ve O´na
eşler koşuyorsunuz?
Alemlerin
Rabbı işte O´dur.
O; yeryüzüne sabit dağlar
yerleştirdi
ve orada
bereketler
yarattı.
Ve onda
arayanlar
için dört
beşit gıdalar takdir etti.

Sonra
göğe yöneldi ki;
o, duman
halindeydi. Ona
ve yere
dedi ki:
İsteyerek
veya istemeyerek ikiniz
de gelin.
İkisi de
dediler ki:
İsteyerek
geldik.
Böylece
iki gün
içerisinde
yedi gök
var etti.
Ve her
göğün
işini kendisine bildirdi. Biz;
dünya
semasını
ışıklarla
donattık,
koruduk.
İşte bu;
Aziz,
Alim´in
takdiridir.
Eğer yüz
çevirecek
olurlarsa;
Ad ve SeSemud´un
yıldırımına benzer
bir yıldırımla sizi
uyarırım,
de.

Onlara;
Allah´tan
başkasına ibadet
etmeyin,
diye önlerinden ve
arkalarından peygamberler geldiğinde
demişlerdi ki: Şayet Rabbımız dileseydi;
elbette

Kelime Meali

=أ ُ ْر ِس ْلت ُ ْمgönderildiğiniz = ِب ِهonunla
َ= َكا ِف ُرونtanımıyoruz
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inkar ediyo- Onlar, Eğer
ruz» demiş- demişlerdi,
lerdi.
Rabbimiz
(sizin söylediklerinize
inanmamızı)
dileseydi,
(mesajının
tebliğcisi olarak) melekler
gönderirdi.
Bakın işte
biz, getirdiğiniz(i iddia ettiğiniz) şeyde
bir gerçek
payı bulunduğunu inkar
ediyoruz!
Ad kavmi, Ad (kavmine)
=fakat
=Ad (kavmi)
yeryüzünde gelince, onhaksız ola- lar, doğru
=büyüklük tasladılar
rak büyük- olan her şelük tasladı ye karşı (çı..
=yeryüzünde
ve: «Bizden karak) yer..
=haksız olarak
daha kuv- yüzünde küsvetli kim
tahça dolaş=ve dediler
=kimdir?
var?» dedi- tılar ve Bizler. Onlar den daha
=daha şiddetli
=bizden
kendilerini güçlü kim
yaratan Al- varmış? diye
=kuvveti
lah´ın ken- böbürlendi..
=görmediler mi?
=elbette dilerinden ler. Hayret!
daha kuv- Onları yara=Allah
..
=onları yaratan vetli oldu- tan Allah'ın
ğunu gör- kendilerinden
mediler mi? daha güçlü
=O
=daha güçlüdür
Onlar bizim olduğunu
=kendilerinden
=kuvvetçe
ayetlerimizi görmediler
kasten inkar mi? Ama on=ve devam ettiler
ediyorlardır. lar mesajlarımızı red=bizim ayetlerimizi
detmeye devam ettiler;
=inkâra

فَأ َ َّما
عاد
َ
فَا ْست َ ْكبَ ُروا
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
ق
ِ ِب َغي ِْر ْال َح
َوقَالُوا
َم ْن
ُّ شد
ِمنَّا
َ َأ
ً قُ َّوة
أ َ َولَ ْم يَ َر ْوا
أ َ َّن
اّٰلل
الَّذِي َخلَقَ ُه ْم
َ َّ
ُّ شد
ُه َو
َ َأ
ً قُ َّوة
ِم ْن ُه ْم
َو َكانُوا
بِآيَاتِنَا
ََي ْج َحد ُون
..
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Biz de onla- Bunun üzeriس ْلنَا
َ =فَأ َ ْرbiz de gönderdik
ra dünya
ne, bu dünya
hayatında
علَ ْي ِه ْم
َ =üzerlerine = ِري ًحاbir rüzgâr rezillik aza- hayatında
aşağılanmabını
taddırnın azabını
ص ًرا
ر
ص
=dondurucu
َ َْ
mak için o tattırmak için
أَيَّام,,=فِيgünlerde سات
َ =ن َِحuğursuz uğursuz o bahtsız
günlerde, günlerde
= ِلنُذِيقَ ُه ْمtattırmak için اب
َ َ عذ
َ =azabını üzerlerine üzerlerine
dondurucu dondurucu
ِ = ْال ِخ ْزيrezillik
bir rüzgar bir rüzgar
gönderdik.
 ْال َح َيا ِة,,= ِفيhayatında =الدُّ ْن َياdünya gönderdik.
Ahiret azabı Onların öteki
daha da dünyadaki
اب
ُ َ= َولَعَذazabı ise = ْاْل ِخ َر ِةahiret ise
kepazeliktir azap(lar)ı ise
ve onlara daha da
=أ َ ْخزَ ٰىdaha da kepaze edicidir
hiç yardım aşağılayıcı
edilmez.
olacak ve bir
= َو ُه ْمve onlara
yardımcı da
َص ُرون
bulamayaَ يُ ْن,,= َلhiç yardım edilmeyecektir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوأ َ َّماgelince ُ=ث َ ُمودSemud(kavmin)e
=فَ َهدَ ْينَا ُه ْمonlara yol gösterdik
=فَا ْست َ َحبُّواfakat onlar yeğlediler
= ْالعَ َم ٰىkörlüğü
 ْال ُهدَ ٰى..علَى
َ =doğru yolu bulmağa
=فَأ َ َخذَتْ ُه ْمböylece onları yakaladı
ُصا ِعقَة
ِ = ْالعَذَاazab
َ =yıldırımı ب
ون
ِ = ْال ُهalçaltıcı =بِ َماyüzünden
َ َي ْك ِسبُون..= َكانُواyaptıkları

Semud
kavmine gelince onlara
doğru yolu
gösterdik;
fakat onlar,
körlüğü
doğru yola
tercih ettiler.
Böylece
yaptıkları
yüzünden
alçaltıcı
azab yıldırımı onları
yakaladı.

= َو َن َّج ْينَاve kurtardık
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
َيَتَّقُون,,= َو َكانُواve korunanları

İnananları
ve Allah´a
karşı gelmekten sakınmış olanları kurtardık.
Allah´ın
düşmanları
ateşe sürüldükleri gün
toplanıp bir
araya getirilirler.

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َو َي ْو َمgün =ي ُْحش َُرtoplanır
ِ َّ =Allah’ın
=أ َ ْعدَا ُءdüşmanları اّٰلل
ار
ِ َّالن..= ِإلَىateşe =فَ ُه ْمonlar
َ=يُوزَ عُونbir araya getirilirler
..

..
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..

Nihayet
= َحت َّ ٰىnihayet
oraya var َجا ُءوهَا,, َما,,= ِإذَاoraya vardıklarında dıklarında
kulakları,
َ
َ =şahidlik ettiler عل ْي ِه ْم
َش ِهد
َ =aleyhlerine gözleri ve
derileri,
س ْمعُ ُه ْم
yaptıkları
َ =kulakları
hakkında
ار ُه ْم
ُ ص
onların
َ = َوأ َ ْبve gözleri
= َو ُجلُودُ ُه ْمve derileri =بِ َماhakkında aleyhine
şahitlik ettiler.
َيَ ْع َملُون,,= َكانُواyaptıkları işler
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوقَالُواdediler = ِل ُجلُو ِد ِه ْمderilerine
= ِل َمniçin? ش ِه ْدت ُ ْم
َ =şahidlik ettiniz
علَ ْينَا
َ =aleyhimize =قَالُواdediler
َ =أ َ ْنbizi konuşturdu ُاّٰلل
طقَنَا
َّ =Allah
َ أ َ ْن..=الَّذِيkonuşturan
َطق
ش ْيء
َ ..= ُك َّلher şeyi = َو ُه َوve O
= َخلَقَ ُك ْمsizi yaratmıştı =أ َ َّو َلilk
= َم َّرةdefa = َوإِلَ ْي ِهişte O’na
..

..

..

..

..

..

..

Derilerine:
«Aleyhimize
niçin şahidlik ettiniz?»
derler. Derileri: «Her
şeyi konuşturan Allah
bizi konuşturdu. İlk
defa sizi O
yaratmıştı,
işte O´na
döndürülüyorsunuz»
cevabını ve-

Semud
(kavmine)
gelince, onlara doğru yolu
gösterdik,
ama onlar
körlüğü doğru yola tercih
ettiler. Ve
böylece, yaptıkları (kötülükler)in bir
karşılığı olarak onların
üzerine alçaltıcı bir azap
yıldırımı düştü.
Biz, (yalnızca) imana
ermiş olan ve
Bize karşı
sorumluluk
bilinci duyanları kurtardık.
Bu nedenle,
(bütün insanları,) Allah
düşmanlarının ateşin
başında toplanacakları
ve sonra içine atılacakları Gün(e karşı uyar),
ve onlar
(ateşe) yaklaştıklarında,
kulakları,
gözleri ve
derileri onlara karşı tanıklık yapacak ve onların (yeryüzünde) yaptıklarını anlatacaklar.
Derilerine soracaklar: Neden aleyhimize tanıklık
yaptınız?
Onlar da:
Her şeye konuşma imkanı veren Allah, bize (de)
vermiştir. Sizi
yoktan var
eden O'dur,
(şimdi) yine
O'na döndürülüyorsu-

İbn Kesir

melekler
indirirdi.
Doğrusu
biz, sizinle gönderilen şeyi
inkar ederiz.

Ad´a gelince;
yeryüzünde
haksız
yere büyüklük
taslamış
ve bizden
daha
kuvvetli
kim var?
demişlerdi. Onlar,
kendilerini yaratan
Allah´ın
daha
kuvvetli
olduğunu
görmüyorlar
mıydı?
Onlar
ayetlerimizi bile
bile inkar
ediyorlardı.
Böylece
uğursuz
günlerde
dünya
hayatında
rüsvaylık
azabını
tattıralım
diye Biz
de onların
üzerine
şiddetli
bir rüzgar
gönderdik. Ahiret
azabı ise,
elbet daha horlayıcıdır.
Onlara
yardım da
edilmez.
Semud´a
gelince;
onlara hidayeti
göstermiştik,
ama onlar
körlüğü
hidayete
tercih ettiler ve
yaptıkları
yüzünden
onları
horlayıcı
azabın
yıldırımı
çarptı.
İman edip
de korkar
olanları
da kurtardık.
Allah´ın
düşmanları bir
araya getirilip toplanacakları gün;
onlar, dağıtılırlar.
Nihayet
oraya varınca; kulakları,
gözleri ve
derileri
yapar oldukları
şeye
aleyhlerinde şehadet
ederler.
Derilerine
derler ki:
Niçin
aleyhimize şahidlik ettiniz?
Onlar da:
Bizi, her
şeyi konuşturan
Allah konuşturdu.
Sizi önceden yaratan
O´dur ve

Kelime Meali
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َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürülüyorsunuz

rirler.

nuz.

O´na
döndürülürsünüz,
derler.

 ُك ْنت ُ ْم,,= َو َماsiz değildiniz
َ=ت َ ْست َ ِت ُرونgizleniyor
َيَ ْش َهد,,=أ َ ْنşahidlik etmesinden
علَ ْي ُك ْم
َ =aleyhinize
س ْمعُ ُك ْم
َ =kulaklarınızın
= َو َلve değildiniz
ار ُك ْم
ُ ص
َ =أ َ ْبgözlerinizin
= َو َلve değildiniz
= ُجلُود ُ ُك ْمderilerinizin = َو ٰلَ ِك ْنfakat
َ =sanıyordunuz ki =أ َ َّنelbette
ظ َن ْنت ُ ْم
اّٰلل
َ َّ =Allah يَ ْعلَ ُم,,= َلbilmez
يرا
ً = َك ِثçoğunu
َت َ ْع َملُون,,= ِم َّماyaptıklarınızın

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve
derilerinizin,
aleyhinize
şahidlik etmesinden
sakınmıyordunuz, yaptıklarınızdan
çoğunu Allah´ın bilemeyeceğini
sanıyordunuz.

Ve kulaklarınız, gözleriniz yahut deriniz size
karşı tanıklık
yapmasın diye (günahlarınızı) gizlemeye çalışanlardan
olmadınız,
üstelik, Allah'ın yaptıklarınız hakkında fazla
bir şey bilmediğini
sandınız.

Gözleriniz, kulaklarınız
ve derileriniz
aleyhinize
şahidlik
eder diye
sakınmadınız. Aksine
yapmakta
olduklarınızın bir
çoğunu
Allah´ın
bilmediğini sanıyordunuz.

İşte
Rabb´inize
karşı beslediğiniz bu
zannınız,
sizi helak
etti, ziyana
uğrayanlardan olup
çıktınız.

Ve Rabbiniz
hakkında taşıdığınız bu
düşünce sizi
helake uğrattı, böylece
kendinizi
hüsrana uğrayanlar arasında buldunuz!

İşte Rabbınızı
böyle
sanmanız
sizi mahvetti de
hüsrana
uğrayanlardan oldunuz.

İster sabretsinler ister etmesinler, onların
durağı ateştir. Hoş tutulmalarını
isteseler de
artık hoş tutulmazlar.

(Başlarına
gelene) sabırla katlansalar (bile,)
onların mekanı, yine
ateş olacak
ve kendilerini
düzeltmelerine izin verilmesi için yalvarsalar da
buna izin verilmeyecek;

Şimdi
eğer sabredebilirlerse; işte
onların
durağı
ateştir.
Eğer
dönmek
isterlerse;
artık onlar
hoşnud
edilecek
değildirler.
Biz; onlara bir takım yoldaşlar
kattık da
önlerindekini ve
arkalarındakini onlara süslü
gösterdiler. Gerek
cinnlerden, gerekse insanlardan
kendilerinden
önce
geçmiş
ümmetler
içinde
aleyhlerinde söz
hak olmuştur.
Doğrusu
onlar,
hüsrana
uğrayanlardı.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

41.
23

َ =zannınız
= َو ٰذَ ِل ُك ْمişte bu ظنُّ ُك ُم
َ ..=الَّذِيzannettiğiniz
ظنَ ْنت ُ ْم
= ِب َر ِب ُك ْمRabbinize karşı
=أ َ ْردَا ُك ْمsizi helak etti
صبَ ْحت ُ ْم
ْ َ =فَأve oldunuz
َ ْالخَا ِس ِرين.. َ= ِمنziyana uğrayanlardan
..

..

..

..

..

..

..

41.
24

=فَإ ِ ْنşimdi eğer
صبِ ُروا
ْ َ=يdayanabilirlerse
ار
ُ َّ=فَالنateştir = َمثْ ًوىyeri
=لَ ُه ْمonların = َوإِ ْنve eğer
=يَ ْست َ ْع ِتبُواaffedilmek isterlerse
=فَ َماdeğildir = ُه ْمonlar
َ ْال ُم ْعت َ ِبين,, َ= ِمنaffedilenlerden
,,

,,

,,

,,
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onlara ve (Bize karضنَا
ْ َّ= َوقَيbiz musallat ettik =لَ ُه ْمonlara Biz
birtakım kö- şı isyankar
tü arkadaş- oldukların=قُ َرنَا َءbirtakım arkadaşlar
lar musallat dan,) onlara
=فَزَ يَّنُواsüslü gösterdiler =لَ ُه ْمonlara ettik. Onla- (şeytani dürrın önlerin- tülerini) öteki
= َماbulunanı
de ve arka- kişilikleri
larında ne (olarak) muأ َ ْيدِي ِه ْم.. َ=بَيْنonların önlerinde
varsa hep- sallat ettik;
sini onlara ve bunlar,
= َو َماve bulunanı
gösterdiler. önlerine seKendilerin- rilmiş olan
=خ َْلفَ ُه ْمve arkalarında
den önce ile, bilgi alangelip geç- larının dışınَّ= َو َحقve gerekli oldu
miş olan cin da kalanı
ve insan
kendilerine
علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine = ْالقَ ْو ُلsöz
toplulukları güzel gösiçin uygula- terdi. Ve böyأ ُ َمم..= ِفيtopluluklarına
nan söz
lece, kendileْ َ َخل..=قَ ْدgelip geçmiş olan
ت
(azap) ken- rinden önce
dilerine de gelip geçmiş
قَ ْب ِل ِه ْم..= ِم ْنkendilerinden önce
geçerli ol- olan diğer
muştur.
(günahkar)
ْ
ال ِج ِن.. َ= ِمنcin اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insan Çünkü onlar insan ve göhüsrana
rünmeyen
=إِنَّ ُه ْمçünkü onlar
düşenlerdir. varlık toplulukları için
َخَا ِس ِرين..= َكانُواziyanda idiler
..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

..
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= َوقَا َلdediler ki
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ت َ ْس َمعُوا,,= َلdinlemeyin = ِل ٰ َهذَاbu
آن
ِ = ْالقُ ْرKur’an’ı = َو ْالغ َْواgürültü edin
=فِي ِهonda (okunduğunda) =لَ َعلَّ ُك ْمbelki
َ=ت َ ْغ ِلبُونona galib gelirsiniz

İnkar edenler: «Bu
Kur´an´ı
dinlemeyin,
okunurken
gürültü yapın, belki
ona galip
gelirsiniz»
dediler.

=فَلَنُذِيقَ َّنtattıracağız
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlere
عذَابًا
َ =şiddetli
َ =bir azab شدِيدًا
= َولَن َْج ِز َينَّ ُه ْمve onları cezalandıracağız
َ =أَس َْوأen kötüsüyle
َيَ ْع َملُون.. َكانُوا..=الَّذِيyaptıklarının

İnkar edenlere şiddetli
bir azab
taddıracağız ve onları, yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

,,

,,

,,

,,
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İbn Kesir

= ٰذَ ِل َكbu = َجزَ ا ُءcezası
ِ َّ =Allah
اء
ِ َ=أ َ ْعدdüşmanlarının اّٰلل
ار
ُ َّ=النateştir =لَ ُه ْمonlara vardır
=فِي َهاorada ار
ُ َ=دyurdu
= ْال ُخ ْل ِدsürekli kalma
= َجزَ ا ًءceza olarak
 َكانُوا,,= ِب َماsebebiyle
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi
َ=يَ ْج َحد ُونinkâr etmeleri
,,

,,

,,

,,

,,

İşte böyle;
Allah´ın
düşmanlarının cezası
ateştir.
Ayetlerimizi
bile bile inkar etmeleri
karşılığı
orası onların temelli
kalacakları
yerdir.

geçerli olan
(ceza) vaadi
onlar için de
geçerli olacak. Kuşkusuz onlar(ın
hepsi) hüsrana uğrayacaktır!
Hakikati inkar edenler
(birbirlerine):
Bu Kuran'ı
dinlemeyin
ve onun hakkında saçma,
anlamsız
şeyler uydurun ki onu(n
gücünü) bastırasınız! derler.
Fakat hakikati (böylece)
inkar edenlere kesinlikle
şiddetli bir
azabı tattıracak ve onları
yaptıklarının
en kötüsüyle
cezalandıracağız!

O Allah
düşmanlarının cezası,
(öteki dünyadaki) ateş
olacaktır.
Onlar, mesajlarımızı bilerek reddetmelerinin
karşılığı olarak içinde
sonsuza kadar kalacakları bir yere
mahkum olacaklardır.

Küfredenler dediler
ki: Bu
Kur´an´ı
dinlemeyin, onun
hakkında
yaygaralar yapın,
belki bastırırsınız.
O küfredenlere
şiddetli
bir azabı
tattıracağız ve onları yapmakta olduklarının
en kötüsü
ile cezalandıracağız.
İşte böyle; Allah´ın
düşmanlarının
cezası
ateştir.
Ayetlerimizi bile
bile inkar
etmelerinin cezası olarak
onların
temelli
kalacakları yer
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İbn Kesir

oradadır.
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Ateşe giren Ve (yeryü- Ve küfre= َوقَا َلdediler ki
kafirler der- zündeki ha- denler
ler ki:
yatlarında) derler ki:
=الَّذِينَ َكفَ ُروا َكفَ ُرواkâfirler
«Rabb´imiz hakikati inkar Rabbıcinlerden ve etmiş olanlar mız; cinn= َربَّنَاRabbimiz =أ َ ِرنَاbize göster
insanlardan (bunun üze- lerden ve
ض ََّلنَا
bizi saptı- rine) feryad insanlarَ َ أ..=اللَّذَي ِْنbizi saptıran
ranları gös- edecekler: dan bizi
 ْال ِج ِن.. َ= ِمنcin اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insanları ter, onları Ey Rabbimiz! saptırmış
ayaklarımı- Bizi saptıran olanları
=ن َْجعَ ْل ُه َماonları alalım ت
َ =تَ ْحaltına zın altına şu insanları göster,
Ki ve görünme- onları
=أ َ ْقدَ ِامنَاayaklarımızın = ِليَ ُكونَاolsunlar alalım.
altta kalan- yen varlıkları ayaklarılar olsun- göster bize. mızın alَ ْاْل َ ْسفَلِين.. َ= ِمنalçaklardan
lar.»
Onları ayak- tına ala..

..

..

..

..

..
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= ِإ َّنşüphesiz قَالُوا,, َ=الَّذِينdiyenlere
= َربُّنَاRabbimiz ُاّٰلل
َّ =Allah’tır
=ث ُ َّمsonra =ا ْستَقَا ُمواdoğru olanlara
=تَتَن ََّز ُلiner علَ ْي ِه ُم
َ =üzerine
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler
تَخَافُوا,,=أ َ َّلkorkmayın
ت َ ْحزَ نُوا,,= َو َلve üzülmeyin
= َوأ َ ْب ِش ُرواsevinin = ِب ْال َجنَّ ِةcennetle
َعدُون
َ تُو,, ُك ْنت ُ ْم,,=الَّتِيsize söz verilen
,,

,,

,,

,,
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Şüphesiz
Rabb´imiz
Allah´tır deyip, sonra
dosdoğru
yolda yürüyenlerin
üzerine melekler iner.
Onlara
«Korkmayın, üzülmeyin, size
söz verilen
cennetle
sevinin!»
derler.

dünya
=ن َْح ُنbiz =أ َ ْو ِليَا ُؤ ُك ْمsizin dostlarınızız Biz
hayatında
ahiret
ِ ْال َحيَاة..=فِيhayatında =الدُّ ْنيَاdünya da
hayatında
da sizin
ِ ْاْل ِخ َرة..= َوفِيve ahirette
dostlarını= َولَ ُك ْمsize vardır = ِفي َهاorada
zız. Orada
canlarınızın
ت َ ْشت َ ِهي..= َماçektiği her şey
çektiği ve
istediğiniz
س ُك ْم
ُ ُ=أ َ ْنفcanlarınızın = َولَ ُك ْمve size var her şey sizindir.
=فِي َهاorada
َتَدَّعُون..= َماistediğiniz her şey

Biz bu dünya
hayatında sizin dostunuzuz ve öteki
dünyada (da
dostunuz
olacağız),
orada canınızın çektiği
her şeye sahip olacak ve
istediğiniz
her şeye kavuşacaksınız,

=نُ ُز ًلağırlamasıdır
َ ,,= ِم ْنçok bağışlayanın
غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyenin

bağışlayıcı
ve rahmet
kaynağı olan
Allah'tan bir
karşılama
(olarak)!

..

..

..

..

..

..

..

..
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,,

..

..

Bütün bunlar, O bağışlayan ve
esirgeyen
Allah´tan bir
ağırlama
olarak size
lûtfedilmiştir.
İnsanları Al=kim olabilir?
=daha güzel
lah´a çağıran, iyi iş
=sözlü
..
=çağırandan
yapan ve
..
=Allah’a
=ve yapandan «Ben müslümanlar=iyi iş
=ve diyenden
danım» diyenden da=ben
ha güzel
sözlü kim
..
=Müslümanlardanım
olabilir?
,,

,,
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َو َم ْن
س ُن
َ أ َ ْح
قَ ْو ًل
عا
َ َِم َّم ْن د
ِاّٰلل
ع ِم َل
َّ إِلَى
َ َو
صا ِل ًحا
َوقَا َل
َ
ِإنَّنِي
َِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمين
..

..

..
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..

..
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İyilikle kötülük bir olmaz. Sen
kötülüğü en
güzel bir tavırla sav! O
zaman bakarsın ki
seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki
sıcak bir
dost oluvermiştir.

(Madem ki)
İyilik ile kötülük bir değil,
sen (kötülüğü) daha güzel olan ile
sav; bak, o
zaman seninle arasında düşmanlık
olan kimse,
(eski bir)
dostun, gerçek bir arkadaşınmış gibi
davranır!

يُلَقَّاهَا..= َو َماbuna kavuşturulmaz
= ِإ َّلbaşkası
صبَ ُروا
َ .. َ=الَّذِينsabredenlerden
يُلَقَّاهَا..= َو َماve buna kavuşturulmaz
=إِ َّلbaşkası  َحظ..=ذُوşansı olandan
ع ِظيم
َ =büyük

Bu haslete
ancak sabredenler
kavuşturulur. Buna
ancak hayırda büyük
pay sahibi
olan kimse
kavuşturulur.

Ama (bu
mazhariyet)
sadece sıkıntıya karşı
sabredenlere
verilmiştir;
yalnızca (faziletten) en
büyük payı
almış olanlara verilmiştir.

= َوإِ َّماeğer
=يَ ْنزَ َغنَّ َكseni dürtecek olursa
َ ش ْي
َّ ال,, َ= ِمنşeytandan
ان
ِ ط
=ن َْزغkötü bir düşünce
ِ َّ ِ=بAllah’a
=فَا ْست َ ِع ْذhemen sığın اّٰلل
ُ= ِإنَّهçünkü O = ُه َوO
س ِمي ُع
َّ =الişitendir = ْالعَ ِلي ُمbilendir

Eğer şeytandan gelen kötü bir
düşünce
seni dürtecek olursa,
hemen Allah´a sığın.
Çünkü O,
işiten ve bilendir.

Bu nedenle,
eğer Şeytandan gelen bir
vesvese seni
(anlamsız,
sebepsiz bir
öfkeye) sürükleyecek
olursa, hemen Allah'a
sığın, şüphesiz yalnız O,
her şeyi işiten, her şeyi
bilendir!

,,

,,

,,

,,
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(İnsanları)
Allah'a çağıran, doğru ve
adil olanı yapan ve Şüphesiz ben Allah'a teslim
olanlardanım! diyenden daha
güzel sözlü
kim vardır?

ت َ ْستَ ِوي,,= َو َلbir değildir
ُسنَة
َّ ال,,= َو َلkötülükle
َ = ْال َحiyilik ُس ِيئَة
=ا ْدفَ ْعsav (onu)
س ُن
َ أ َ ْح,,ي
َ  ِه,,=بِالَّتِيen güzel olanla
=فَإِذَاbir de bakarsın ki
بَ ْين ََك,,=الَّذِيseninle aranda
ُ= َو َب ْينَهonun arasında
عدَ َاوة
َ =düşmanlık olan ُ= َكأَنَّهsanki
= َو ِليbir dosttur = َح ِميمsıcak
,,

,,
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larımızın altına al(ıp
çiğneyel)im
ki hepimizin
en alçağı olsunlar!
(Fakat,)
Rabbimiz Allah'tır! diyen
ve sebatla
doğru yolu
izleyenlere
gelince, onların üzerine
sık sık melekler iner
(ve şöyle
derler:)
Korkmayın
ve üzülmeyin, işte alın
size vaad
edilmiş olan
cennet müjdesini!

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

lım da alçaklar,
aşağıların
aşağısı
olsunlar.
Muhakkak ki;
Rabbımız
Allah´tır,
deyip
sonra
dosdoğru
bir istikamet tutturanların
üzerine
melekler
iner, onlara: Korkmayın,
üzülmeyin size
vaad olunan cennetle sevinin, derler.
Biz; dünya hayatında da,
ahirette
de sizin
dostlarınızız. Burada canlarınızın
çektiği
şeyler sizedir ve
burada
size umduğunuz
her şey
vardır.
Gafur,
Rahim
olanın ikramı olarak.

Muhakkak ki
ben müslümanlardanım,
diyerek
salih
amel işleyen ve Allah´a çağıran
kimseden
daha güzel sözlü
kim vardır?
İyilikle kötülük bir
olmaz.
Sen, fenalığı en
iyi şekilde
sav. O
zaman
göreceksin ki; seninle arasında
düşmanlık bulunan kişi
bile yakın
bir dost
gibi oluvermiştir.
Bu, ancak
sabredenlere
vergidir.
Ve buna
ancak o
büyük
hazzı tadanlar
kavuşturulur.
Şeytan,
seni bir
vesvese
ile dürtecek olursa; Allah´a sığın. Doğrusu O;
Semi,
Alim olanın kendisidir.
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Gece, gün- Gece ile
آيَاتِ ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerindendir
düz, güneş gündüz, güve ay onun neş ile ay
َّ
=اللَّ ْي ُلgece ار
ه
ن
ال
و
=ve
gündüz
ُ َ َ
ayetlerin- O'nun işaretْ
َّ
َ
س
ُ = َوالش ْمve güneş = َوالق َم ُرve ay dendir. Eğer lerindendir:
Allah´a kul- (O halde,)
luk ediyor- güneşe ve
ت َ ْس ُجد ُوا..= َلsecde etmeyin
sanız, gü- aya secde
َّ = ِللgüneşe
ش ْم ِس
neşe ve aya etmeyin ama
secde et- onları yarat ِل ْلقَ َم ِر..= َو َلne de aya
meyin. On- mış olan Alyaratan lah'a secde
ِ َّ ِ =Allah’a ları
= َوا ْس ُجد ُواsecde edin ّٰلل
Allah´a
edin; eğer
secde
edin!
(gerçekten)
َّ
 َخلَقَ ُه َّن..=الذِيonları yaratan = ِإ ْنeğer
O'na kulluk
etmek isti= ُك ْنت ُ ْمiseniz ُ= ِإيَّاهO’na
yorsanız.
َ=ت َ ْعبُد ُونtapıyorsanız
..

..
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=فَإ ِ ِنeğer
=ا ْست َ ْك َب ُرواbüyüklük taslarlarsa
َ ِع ْند,, َ=فَالَّذِينyanında bulunan(melek)ler
= َربِ َكRabbinin
َس ِب ُحون
َ ُ=يtesbih ederler ُ =لَهO’nu
=بِاللَّ ْي ِلgece ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüz
= َو ُه ْمve onlar
َ َيسْأ َ ُمون,,= َلhiç usanmazlar
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

41.
39

Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki,
Rabb´inin
yanında bulunanlar
(melekler),
gece gündüz O´nu
tesbih ederler ve onlar
hiç usanmazlar.

Bazısı (bu
çağrıya kulak
kapatacak
kadar) büyüklük tasladığı halde
(içlerinden)
Rableri ile
birlikte olanlar gece
gündüz hiç
bıkmadan,
usanmadan
O'nun sınırsız şanını
yüceltirler.

ayet- O'nun işaretآيَاتِ ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerinden biri de (ş Onun
lerinden biri lerinden biri
de şudur: de şudur:
udur) ك
َ َّ=أَنsen =ت َ َرىgörürsün
Sen toprağı Sen toprağı
َ
ْ
boynu bü- çorak görürض
ر
اْل
=toprağı
َ ْ
kük kupkuru sün ama
ً=خَا ِشعَةboynu bükük =فَإِذَاzaman görürsün. üzerine
Onun üzeri- yağmur yağ=أ َ ْنزَ ْلنَاdöktüğümüz
ne suyu
dırdığımızda
döktüğümüz
hemen hareعلَ ْي َها
َ =onun üzerine = ْال َما َءsuyu
zaman titre- kete geçer
ve kaba- ve (hayata)
ْ =ا ْهت َ َّزtitreşir ت
ْ َ= َو َربve kabarır şir
ت
rır. Onu di- uyanıverir!
Allah Ona hayat
= ِإ َّنelbette أ َ ْحيَاهَا..=الَّذِيonu dirilten rilten
elbette ölü- veren, şüp=لَ ُم ْح ِييdiriltir = ْال َم ْوت َ ٰىölüleri de leri de diril- hesiz, ölü
tir. O´nun (kalbe de)
َ
ُ
َُّ=إِنهO ش ْيء
َ ..ك ِل..عل ٰى
َ =her şeye herşeye gü- hayat verir,
cü yeter.
çünkü O, her
=قَدِيرkadirdir
şeye kadirdir.
..
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=إِ َّنşüphesiz
َي ُْل ِحد ُون,, َ=الَّذِينdoğruluktan sapanlar
=فِيhususunda =آ َياتِنَاayetlerimiz
َ َي ْخفَ ْون,,= َلgizli kalmazlar علَ ْينَا
َ =bize
ي ُْلقَ ٰى,,=أَفَ َم ْنatılan mı? =فِيiçine
ار
ِ َّ=النateşin = َخيْرdaha iyidir
=أ َ ْمyoksa  َيأ ْ ِتي,,= َم ْنgelen mi?
= ِآمنًاgüvenle =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =ا ْع َملُواyapın
= َما ِشئْت ُ ْم ِشئْت ُ ْمdilediğinizi ُ= ِإنَّهO
َت َ ْع َملُون,,=بِ َماyaptıklarınızı
صير
ِ َ=بgörmektedir

Ayetlerimiz
hakkında
doğruluktan
ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli
kalmazlar.
O halde
ateşin içine
atılan mı
daha iyidir,
yoksa kıyamet günü
güvenle gelen mi? Dilediğinizi
yapın, O,
yaptıklarınızı görmektedir.

Mesajlarımızın anlamını
saptıranlar
Bizden gizlenemezler,
öyleyse (şu
iki kişiden)
hangisi daha
iyidir? Ateşe
atıl(maya
mahkum
edil)en mi,
yoksa Kıyamet Günü
(huzurumuza) güvenle
gelecek olan
mı? Dilediğinizi yapın! O,
yaptığınız
her şeyi görür.

= ِإ َّنşüphesiz َ=الَّذِينonlar
= َكفَ ُرواinkâr ettiler
الذ ْك ِر
ِ = ِبZikr’i (Kur’an’ı)
 َجا َء ُه ْم..=لَ َّماkendilerine gelen
ُ= َوإِنَّهhalbuki o =لَ ِكتَابbir Kitaptır
ع ِزيز
َ =aziz

Kendilerine
gelen
Kur´ân´ı inkar ettiler.
Halbuki o
yüce bir Kitab´dır.

Gerçek şu ki,
kendilerine
gelen bu
uyarıyı inkar
edenler (var
ya, işte onlar
hüsrana uğrayanlardır);
çünkü o yüce
bir ilahi kelamdır.

يَأْتِي ِه,,= َلona gelmez
اط ُل
ِ َ= ْالبboşa çıkaracak bir söz
 َيدَ ْي ِه,, َبي ِْن,,= ِم ْنönünden
خ َْل ِف ِه,, ِم ْن,,= َو َلne de arkasından
=ت َ ْن ِزيلindirilmiştir
 َح ِكيم,,= ِم ْنhüküm ve hikmet sahibinden
= َح ِميدçok övülenden

Geçmişte
ve gelecekte ona batıl
karışmaz.
Her yaptığını bir hikmete göre
yapan ve
övülmeye
layık Allah
katından indirilmiştir.

Hiçbir boşluk
ve anlamsızlık ona ne
açıkça yaklaşabilir, ne
de gizlice,
(çünkü o)
hikmet Sahibi ve övgüye
layık olan tarafından indirilmiştir.

,,

,,

,,
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İbn Kesir

Gece ve
gündüz,
güneş ve
ay O´nun
ayetlerindendir.
Güneşe
ve aya
secde
etmeyin.
Eğer
O´na ibadet isteyen kimselerseniz; bunları yaratmış
olan Allah´a
secde
edin.
Eğer büyüklük
taslarlarsa; bilsinler ki,
Rabbının
nezdinde
bulunanlar gece
gündüz
O´nu tesbih eder
dururlar
ve onlar
hiç
usanmazlar.
O´nun
ayetlerinden biri
de, kupkuru gördüğün
yeryüzünün Biz
ona su
indirdiğimiz zaman harekete
geçip kabarmasıdır. Ona
can veren
Allah, elbette ölüleri de diriltir. Muhakkak ki
O; her
şeye kadirdir.
Ayetlerimiz hakkında
doğruluktan ayrılıp
eğriliğe
sapanlar,
bize gizli
değillerdir. Ateşe
atılan mı,
yoksa kıyamet
günü güven içinde olan
mı daha
iyidir? Dilediğinizi
yapın.
Doğrusu
O; yaptıklarınızı
görendir.
Kendilerine zikir
gelince;
onlar onu
inkar etmişlerdir.
Halbuki o,
aziz bir
kitabdır.

Önünden
de, ardından da
batıl sokulamaz.
O, Hakim,
Hamid
katından
indirilmedir.

,,
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Mu(Sana gelin- Senin için
= َماdeğildir =يُ َقا ُلsöylenen =لَ َكsana Ey
hammed! ce, ey Mu- söylenenSana söy- hammed,)
ler, mut=إِ َّلbaşka bir şey = َماolandan
lenen, sen- senin için
laka senقِي َل..=قَ ْدsöylenmiş س ِل
ُ لر
ُّ = ِلelçilere den önceki söylenenler, den önelçilere söy- senden ön- ceki peyقَ ْب ِل َك..= ِم ْنsenden önceki
lenmiş
ceki (Allah'ın) gamberolandan
elçiler(i) için ler için de
= ِإ َّنkuşkusuz = َرب ََّكRabbin
başka bir- söylenenler- söylenşey değildir. den başka miştir. El=لَذُوsahibi = َم ْغ ِف َرةbağışlama
Senin
bir şey değil- bette ki
Rabb´in
dir. Bak, se- Rabbın;
ُ= َوذوve sahibidir = ِعقَابazab
hem bağış- nin Rabbin hem
lama sahibi, bağışlayıcı- mağfiret
=أ َ ِليمacı
hem de acı dır, ama aynı sahibidir,
..

..

..

..

..

azap sahi- zamanda en
bidir.
şiddetli şekilde cezalandırmaya da
kadirdir!

hem de
elim bir
azab sahibidir.
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İbn Kesir

biz bu Eğer bu (ilahi Biz; onu
= َولَ ْوeğer ُ= َج َع ْلنَاهbiz onu yapsaydık Eğer
Kur´ân´ı
kelamın)
yabancı
yabancı bir Arapça dı- bir dil ile
=قُ ْرآنًاbir Kur’an
dilde oku- şında bir dil- ortaya
َ
nan bir kitap de (indirilmiş) koysaydık
=أ ْع َج ِميًّاyabancı (dilde)
yapsaydık bir hitabe
diyecek=لَقَالُواderlerdi ki =لَ ْو َلdeğil miydi? derlerdi ki: olmasını di- lerdi ki:
«Ayetleri
leseydik, on- Ayetleri
ْ َصل
ت
ِ ُ=فaçıklanmalı
anlayaca- lar, (şimdi
tafsilatlı
ğımız bir
onu redde- olarak
ُ=آ َياتُهonun ayetleri
şekilde
denler,) bu açıklamaaçıklanmalı
defa, Neden lı değil
=أَأ َ ْع َج ِميyabancı söz mü?
değil miydi? onun mesaj- miydi?
Muhatapları ları anlaşılır Hem yaع َر ِبي
َ = َوaraba olana =قُ ْلde ki
Arap olduğu bir şekilde
bancı,
= ُه َوo آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlar için halde Arap- ifade edil- hem da
ça olmayan memiş? Hay- Arab´a mı
kitap mı
ret! Arapça hitab et= ُهدًىbir yol gösterici
geldi?» De dışında bir mektedir?
= َو ِشفَاءve (gönüllere) şifadır
ki: «O
dil(de indiril- De ki:
mü´minler miş bir mesaj İman
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ= َوالَّذِينinanmayanlara ge için doğru bu) ve (tebliğ edenler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

lince

آذَانِ ِه ْم,,=فِيonların kulaklarında vardır
= َو ْقرbir ağırlık = َو ُه َوve o
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara ع ًمى
َ =bir körlüktür
=أُو ٰلَئِ َكonlar َ=يُنَادَ ْونçağırılıyorlar
 َم َكان,,= ِم ْنbir yerden =بَ ِعيدuzak
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz vermiştik
سى
َ َ = ْال ِكتKitabı
َ = ُموMusa’ya اب
ْ َ=فayrılığa düşülmüştü
ف
َ اخت ُ ِل
=فِي ِهonda = َولَ ْو َلeğer olmasaydı
ْ َسبَق
= َك ِل َمةbir söz ت
َ =geçmiş
 َر ِب َك..= ِم ْنRabbinden
ي
ِ ُ=لَقderhal hüküm verilirdi
َ ض
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında = َو ِإنَّ ُه ْمonlar
=لَ ِفيiçindedirler =شَكbir kuşku
ُ= ِم ْنهondan = ُم ِريبişkilli

Andolsun ki
Musa´ya kitap vermiştik de onda
ayrılığa
düşmüşlerdi.
Rabb´inin
verilmiş bir
sözü olmasaydı, aralarında
hükmedilmiş olurdu.
Doğrusu
onlar, onun
hakkında
şüphe içindedirler.

= َم ْنkim ع ِم َل
َ =yaparsa
صا ِل ًحا
َ =iyi iş
=فَ ِلنَ ْف ِس ِهyararı kendisinedir
= َو َم ْنve kim سا َء
َ َ =أkötülük yaparsa
=فَعَلَ ْي َهاzararı kendisinedir
= َو َماdeğildir = َرب َُّكRabbin
َ = ِبzulmedici = ِل ْل َع ِبي ِدkullara
ظ ََّلم

Kim iyi bir iş
yaparsa
faydası
kendisinedir
ve kim kötülük yaparsa
zararı kendisinedir.
Rabb´in kullara zulmedici değildir.

..
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yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır.» İnanmayanlara
gelince, onların kulaklarında bir
ağırlık vardır ve
Kur´an, onlara bir körlüktür. Sanki onlar
uzak bir
yerden çağrılıyorlar.

eden de) bir
Arap (elçi)?
diyeceklerdi.
De ki: Bu
(ilahi kelam,)
iman edenler
için bir rehber ve bir şifa kaynağıdır; ona
inanmayanlara gelince,
onların kulaklarında bir
sağırlık var
ve bundan
dolayı (Kuran) onlara
kapalı, anlaşılmaz gelir.
Onlar çok
uzaklardan
seslenilen
(insanlar gibi)ler.
Biz Musa'ya
da daha önce vahiy indirmiştik,
sonra onun
üzerinde ihtilaflar başlamıştı. Ve (o
zaman, şimdiki gibi,)
Rabbinden
gelen bir
buyruk bulunmamış olsaydı, her
şey onlar
arasında
(başından)
kararlaştırılmış olurdu.
Aslında onlar, (bu ilahi
kelama
inanmayanlar,) onun
uyarı ve
öğütleri hakkında şüpheye varan büyük bir tereddüt içindedirler.
Kim doğru ve
yararlı bir iş
yaparsa,
kendi iyiliği
için yapmış
olur ve kim
de kötülük işlerse kendi
aleyhine işlemiş olur.
Allah hiçbir
zaman kullarına haksızlık
yapmaz.

Kıyametin Son Saat'in
=إِلَ ْي ِهO’na ُّ=ي َُردdöndürülür
ne zaman ne zaman
geleceği bilْ= ِعل ُمbilgisi ع ِة
َّ =الsaat (kıyamet) kopacağı
َ سا
bilgisi O´na gisi yalnız
aittir. AlO'nun katınت َ ْخ ُر ُج..= َو َماçıkmaz
lah´ın bilgisi dadır. O'nun
ث َ َم َرات..= ِم ْنmeyvalar
dışında hiç- bilgisi olmabir ürün ka- dan ne meyام َها
ِ أ َ ْك َم..= ِم ْنkabuklarından
buğundan veler kabukçıkmaz,
larını çatlatır,
ت َ ْح ِم ُل..= َو َماgebe kalmaz
hiçbir dişi ne de bir dişi
gebe kal- gebe kalır
أ ُ ْنث َ ٰى..= ِم ْنbir dişi
maz ve do- veya doğurur. O Gün
َّ
َ
ض ُع
َ َ ت..= َولve doğurmaz =إِلolmadan ğurmaz.
Onlara:
Allah, onlara:
«Bana koş- Benim şu
= ِب ِع ْل ِم ِهO’nun bilgisi = َويَ ْو َمgün
tuğunuz or- (sözde) ortaklar nere- taklarım ne=يُنَادِي ِه ْمonlara seslenildiği
de?» diye redeler şimُ =ortaklarım seslenildiği di? diye sesَ=أَيْنnerede? ش َر َكائِي
gün: «Sana lendiğinde
=قَالُواdemişlerdir
arz ederiz ki (hiç teredbizde hiçbir dütsüz) ceاك
َ َّ=آذَنsana arz ederiz ki = َماyok
gören yok» vap verecekler: İtiraf ede= ِمنَّاbizden ش ِهيد
َ ..= ِم ْنhiçbir gören derler.
riz ki hiçbiri..
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ض َّل
َ = َوsapıp gitmiştir ع ْن ُه ْم
َ =onlardan Önceden
yalvarıp
durdukları
= َماşeyler
tanrıları onlardan
َيَ ْدعُون,,= َكانُواyalvarıp durdukları
uzaklaşmışقَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
tır. Kendilerinin kaçaَ = َوve onlar anlamışlardır
ظنُّوا
cak yerleri,,

,,

,,

,,

,,

nin olmadı-

miz (başkasının senin
ilahlığına ortak olduğuna) tanık olmuş değiliz!
Böylece, onların önceden yalvarıp
durdukları
bütün güçler,
kendilerini
terk etmiş
olacak ve
kendileri için
bir kaçış im-

için hidayet ve şifadır.
İman etmemiş
olanların
kulaklarında ise
bir ağırlık
vardır ve
bu, onlara
kapalıdır.
Sanki onlara uzak
bir mesafeden
sesleniyorlar da
anlamıyorlar.

Andolsun
ki; Biz,
Musa´ya
kitab
vermiştik
de onda
ihtilafa
düşülmüştü.
Şayet
Rabbından bir
söz geçmiş olmasaydı;
aralarında hüküm
verilirdi.
Muhakkak ki onlar; bundan şüphe ve endişe içindedirler.

Kim, salih
amel işlerse;
kendi lehinedir.
Kim de
kötülük
yaparsa;
kendi
aleyhinedir. Ve
Rabbın;
kullarına
zulmedici
değildir.
Kıyamet
saatının
bilgisi,
ancak
O´na aittir. O´nun
ilmi olmadıkça
hiç bir
meyve
tomurcuklarından
çıkmaz.
Hiç bir dişi gebe
kalmaz
ve doğurmaz.
Onlara:
Nerede
Benim ortaklarım?
diye seslendiği
gün derler ki:
Bizden
hiç bir
şahid olmadığını
Sana arzederiz.
Önceden
taptıkları
şeyler onlardan
uzaklaşıp
gitmiştir.
Ve kendilerinin
kaçacak
yerleri

Kelime Meali
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= َماolmadığını = َل ُه ْمkendileri için
 َم ِحيص,,= ِم ْنkaçacak bir yer

ğını anlamışlardır.

kanı olmadı- olmadığığını kesinlik- nı anlale öğrenemışlardır.
ceklerdir.

ُ س
 َيسْأ َ ُم..= َلusanmaz ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
اء
ِ ع
َ ُ د..= ِم ْنistemekten
= ْال َخي ِْرhayır (iyilik) = َوإِ ْنama eğer
ُ سه
َّ = َمkendisine dokunursa
َّ =الbir şer =فَ َيئُوسhemen üzülür
ش ُّر
=قَنُوطümitsiz olur

İnsan hayır
istemekten
yorulmaz.
Ancak kendisine bir
şer dokundu mu hemen üzgündür,
ümitsizdir.

= َولَئِ ْنeğer ُ =أَذَ ْقنَاهbiz ona tattırırsak
ً= َر ْح َمةbir rahmet = ِمنَّاkendimizden
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra ض َّرا َء
َ =bir zarardan
ُستْه
َّ = َمona dokunan =لَ َيقُولَ َّنder ki
= ٰ َهذَاbu = ِليbenim hakkımdır
ُ َ أ,,= َو َماsanmıyorum
ظ ُّن
َعة
َّ =الkıyametin ً=قَا ِئ َمةkopacağını
َ سا
= َولَئِ ْنeğer
ُ= ُر ِج ْعتgötürülmüş olsam bile
 َر ِبي,,= ِإلَ ٰىRabbime = ِإ َّنmuhakkak
= ِليbenim için vardır
ُ= ِع ْندَهO’nun yanında
=لَ ْل ُح ْسن َٰىdaha güzel şeyler
=فَلَنُن َِبئ َ َّنbiz mutlaka haber vereceğiz
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlere
ع ِملُوا
َ ,,=بِ َماyaptıklarını
= َولَنُذِي َقنَّ ُه ْمve mutlaka tattıracağız
َ =kaba
عذَاب
َ ,,= ِم ْنazabdan غ ِليظ

Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona
bir rahmet
taddırırsak:
«Bu benim
hakkımdır;
kıyametin
kopacağını
sanmıyorum.
Rabb´ime
götürülmüş
olsam bile
muhakkak
O´nun yanında benim için güzel şeyler
vardır» der.
Biz inkar
edenlere,
yaptıklarını
mutlaka haber vereceğiz ve mutlaka onlara
acı azabdan
taddıracağız.

İnsan, (hayatın) güzel
(şeyler)ini isteyip aramaktan asla
bıkmaz, kötü
bir olayla
karşılaşınca
da endişeye
kapılarak bütün ümitlerini
kaybeder.
Ama başına
bir bela geldikten sonra
kendisine
rahmetimizden tattırırsak, emin bir
şekilde Bu
zaten benim
hakkımdır!
der; ve devam eder,
Son Saat'in
geleceğini de
sanmıyorum:
ama eğer
(gelirse ve)
ben Rabbime
döndürülürsem, O'nun
katında beni
mutlak bir
güzellik bekler! Fakat
hakikati inkara şartlanmış
olanlara (Hesap Günü)
yaptıkları her
şeyi apaçık
gösterecek
ve onlara (bu
şekilde) şiddetli bir azap
tattıracağız.

أ َ ْنعَ ْمنَا..= َوإِذَاbir nimet verdiğimizde
ان
َ =insana
َ اْل ْن
ِ ْ ..علَى
ِ س
ض
َ =أَع َْرyüz çevirir
 ِب َجا ِن ِب ِه..= َونَأ َ ٰىve yan çizer
ُ سه
َّ  َم..= َوإِذَاon dokunduğunda
َّ  =الbir şer
ش ُّر
عاء
َ ُ د..=فَذُوyalvarıp durur
ع ِريض
َ =bol bol

İnsana bir
nimet verdik
mi yüz çevirir; yan çizer. Ona bir
şer dokundu mu yalvarıp durur.

Ne zaman
insana nimetlerimizi
bağışlasak
yan çizer ve
(Bizi anmaktan) uzaklaşır, başına
bir kötülük
gelince de
hemen dualar okumaya
başlar!

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمgördünüz mü
=إِ ْنeğer (Kur’an) َ= َكانise
ِ َّ =Allah
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنtarafından اّٰلل
=ث ُ َّمsonra
= َكفَ ْرت ُ ْمsiz de inkâr etmişseniz =بِ ِهonu
= َم ْنkim olabilir? ض ُّل
َ َ =أdaha sapık
= ِم َّم ْنkimseden = ُه َوo
 ِشقَاق,,= ِفيbir ayrılığa düşen
=بَ ِعيدuzak

De ki: «Kur
ân Allah katından gelmiş olup da
sizde onu
inkar etmişseniz, söyleyin bana
derin bir
çıkmazda
bulunan
kimseden
daha sapık
kim vardır?»

De ki: Ya inkar ettiğiniz
bu (vahiy),
gerçekten Allah'tan ise
(halinizin ne
olacağını) hiç
düşündünüz
mü? Kendisini kötülüğe
ve eğriliğe
(bu kadar)
çok kaptırandan daha
sapık kim
olabilir?

سنُ ِري ِه ْم
َ =biz onlara göstereceğiz
=آ َيا ِتنَاayetlerimizi
ق
ِ  ْاْلفَا..=فِيufuklarda
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..= َوفِيve kendi canlarında
= َحت َّ ٰىkadar َ= َيت َ َبيَّنiyice belli olana
=لَ ُه ْمonlara ُ=أَنَّهo(Kur’a)n’ın
= ْال َح ُّقgerçek olduğu
ف
ِ يَ ْك..=أ َ َولَ ْمyetmez mi?
= ِب َر ِب َكRabbinin ُ=أَنَّهO’nun
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
ش ِهيد
َ =şahit olması

Biz onlara iç
ve dış
alemdeki
ayetlerimizi
göstereceğiz ki, o
Kur´an´ın
gerçek olduğu, onlara iyice belli
olsun.
Rabb´inin
her şeye
şahit olması
yetmez mi?

=أ َ َلiyi bil ki = ِإنَّ ُه ْمonlar
=فِيiçindedirler = ِم ْر َيةkuşku
اء
ِ َ ِلق,,= ِم ْنkavuşmaktan
= َربِ ِه ْمRablerine =أ َ َلiyi bil ki ُ=إِنَّهO
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلher şeyi
= ُم ِحيطkuşatmıştır

İyi bil ki onlar,
Rabb´ine
kavuşmaktan kuşku
içindedirler.
İyi bil ki O,
herşeyi kuşatmıştır.

Zamanı geldiğinde insana mesajlarımızı (evrenin) uçsuz
bucaksız
ufuklarında
ve kendi öz
benliklerinde
(bulduklarıyla) tam olarak anlatacağız ki bu
(vahy)in tartışılmaz bir
gerçek olduğu, apaçık
ortaya çıksın.
Rabbinin her
şeye tanık
olduğu(nu
bilmeleri onlara) hala
yetmez mi?
Gerçek şu ki
onlar, (Hesap Günü)
Rableri ile
karşılaşıp
karşılaşmayacaklarından tam
emin değiller!
Şüphesiz O,
her şeyi kuşatır!
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İbn Kesir
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İnsan;
hayır istemekten
usanmaz
da, kendisine bir
kötülük
gelince
ümitsizliğe düşer,
meyus
olur.
Oysa ona
dokunan
bir sıkıntıdan sonra kendisine katımızdan
bir rahmet tattırırsak;
muhakkak: Bu,
benim
hakkımdır, kıyametin kopacağını
sanmıyorum.
Rabbıma
döndürülürsem,
muhakkak ki
O´nun
nezdinde
de güzel
şeyler bulacağım,
der. Andolsun ki;
Biz, küfredenlere
yaptıklarını muhakkak
bildireceğiz. Ve
andolsun
ki; Biz,
onlara
muhakkak ağır
bir azab
tattıracağız.
İnsana
nimet
verdiğimiz zaman yüz
çevirir,
yan çizer.
Başına
bir fenalık
gelince
de uzun
uzun yalvarır.
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De ki:
Şayet o,
Allah katından
gelmiş ve
siz de
onu inkar
etmişseniz; söyleyin bana: Derin
bir çıkmazda
bulunan
kimseden
daha sapık kim
vardır?
Onun hak
olduğunu
anlayıncaya kadar ayetlerimizi
onlara
hem ufuklarda hem
de kendi
nefislerinde göstereceğiz.
Rabbının
her şeye
şahid olması
yetmez
mi?

İyi bilin ki;
onlar,
Rabblarına kavuşmaktan şüphededirler. Dikkat
edin, muhakkak ki
Allah; her
şeyi çepeçevre
kuşatandır.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=حمHa mim
..

=عسقAyın sin kaf
,,

,,

Ayn, Sin,
Kaf.

Ayn-Sin-Kaf. Ayn, Sin,
Kaf.

ti:

Göklerde ve
yerde olan
her şey
O'nundur; O,
yücedir, uludur.

Göklerde
olanlar
da, yerde
olanlar da
O´nundur
. O,
Aliyy´dir,
Azim´dir.

ُ=ت َ َكادneredeyse ُس َم َاوات
َّ =الgökler
َّ = َيت َ َفçatlayacaklar
َط ْرن
فَ ْو ِق ِه َّن..= ِم ْنüstlerinden
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve melekler
َس ِب ُحون
َ ُ=يtesbih ederler
= ِب َح ْم ِدhamd ile = َر ِب ِه ْمRablerini
َ= َويَ ْست َ ْغ ِف ُرونve mağfiret dilerler
ض
ِ  ْاْل َ ْر..فِي..= ِل َم ْنyerdekiler için
=أ َ َلiyi bil ki = ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
= ُه َوO’dur ور
ُ ُ= ْالغَفçok bağışlayan
الر ِحي ُم
َّ =çok esirgeyen

Neredeyse
gökler onların Allah´a
ortak koşmaları karşısında tepelerinden
çatlayacaklar. Melekler,
Rab´lerini
hamd ile
tesbih ederler, yerdekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilinki Allah,
çok bağışlayan, çok
esirgeyendir.

En üstteki
gökler (O'nun
korkusundan) neredeyse parçalanır; melekler Rablerinin
sonsuz ihtişamını hamd
ile yüceltir ve
yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Şüphesiz Allah,
çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

ات َّ َخذُوا,, َ= َوالَّذِينedinenleri
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
=أ َ ْو ِليَا َءveliler ُاّٰلل
َّ =Allah
= َح ِفيظkollamaktadır علَ ْي ِه ْم
َ =onları
= َو َماve değilsin ت
َ =أ َ ْنsen
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerinde =بِ َو ِكيلvekil

Allah´tan
başka dostlar edinenleri Allah
gözetlemektedir. Sen
onların üzerinde vekil
değilsin.

Allah'tan
başkasını koruyucu edinenlere gelince; Allah
onları görüp
gözetlemektedir ve sen
onların yaptıklarından
sorumlu değilsin.

Ey Muhammed!
Şehirlerin
anası Mekke´de ve
onun çevresinde bulunanları
uyarman;
hakkında
asla şüphe
olmayan
toplanma
gününe
karşı korkutman için
sana Arapça bir
Kur´an vahyettik. O
gün insanların bir kısmı
cennete, bir
kısmı da
çılgın alevli
cehenneme
girerler.
Allah dile=şayet
=dileseydi
=Allah
miş olsaydı,
onları bir
=onları yapardı
=millet
tek ümmet
yapardı. O
=bir tek
=fakat
dilediğine
rahmetini
=sokar
,,
=dilediğini
kavuşturur.
,,
=rahmetine
Zalimlerin
ise bir dost
=zalimlere gelince
ve yardımcısı olmaz.
=yoktur
=onların

(Sana sadece Bizim mesajımız emanet edilmiştir:) işte Biz
sana Arap dilinde bir hitabe gönderdik
ki, bütün
kentlerin atasını ve çevresinde oturanları uyarabilesin; yani, (varlığı)
her türlü
şüphenin üstünde olan
Toplanma
Günü'ne karşı (onları)
uyarasın. (O
Gün) bazısı
cennete girecek, bazısı
da yakıcı
ateşe.
Eğer Allah
dileseydi onları tek bir
ümmet yapardı; bununla birlikte O,
(kavuşturulmayı) dileyeni rahmetine
kavuşturur;
halbuki (Hesap Günü)
zalimler ne
kendilerini
koruyacak bir
kimse, ne de
bir yardımcı
bulamayacaklardır.
Yoksa onlar,
Allah'tan
başka koruyucular
edi(nebilecek
lerini mi
sa)nıyorlar?
Hayır, yalnız
Allah'tır (bütün varlıkların) koruyucusu; çünkü
yalnız O'dur
ölüye can veren ve yalnız
O'dur her şeye kadir olan.

Nerede
ise gökler
tepelerinden çatlayacaklar. Melekler de
Rabblarını hamd
ile tesbih
ediyorlar;
yeryüzünde bulunanlar
için
O´ndan
bağışlanma diliyorlar.
İyi bilin ki;
Allah,
muhakkak Gafur, Rahim olandır.
Ondan
başka veliler edinenlere
gelince;
Allah, onların üzerinde daima gözetleyicidir. Sen,
onların
üzerinde
vekil değilsin.
Şehirlerin
anasını
ve onun
çevresinde bulunanları
uyarman
ve hakkında hiç
bir şüphe
bulunmayan o toplanma
günüyle
korkutman için,
sana böyle arabça
bir Kur´an
vahyettik.
Bir fırka
cennette,
bir fırka
da çılgın
alevli cehennemdedir.
Şayet Allah dileseydi;
hepsini
tek bir
ümmet
yapardı.
Ama O;
dilediğini
rahmetine
sokar.
Zalimlere
gelince;
onlar için
ne bir veli
vardır, ne
de bir
yardımcı.

ُ=لَهO’nundur = َماbulunan herşey
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve bulunan herşey
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيve yerde = َو ُه َوve O
ي
ُّ = ْال َع ِلyücedir = ْال َع ِظي ُمuludur
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= َو َك ٰذَ ِل َكve böyle
=أ َ ْو َح ْينَاbiz vahyettik ki =إِلَي َْكsana
=قُ ْرآنًاbir Kur’an ع َر ِبيًّا
َ =Arapça
= ِلت ُ ْنذ َِرuyarman için
 ْالقُ َر ٰى..=أ ُ َّمAnakenti (Mekke’yi)
 َح ْولَ َها..= َو َم ْنve çevresindekileri
= َوت ُ ْنذ َِرve uyarman için
=يَ ْو َمgününe karşı ِ= ْال َج ْمعtoplanma
ْب
َ  َري..= َلasla kuşku bulunmayan
=فِي ِهonda =فَ ِريقbir bölük
 ْال َجنَّ ِة..= ِفيcennette
= َوفَ ِريقve bir bölük
ير
َّ ال..=فِيateştedir
ِ س ِع
..
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َولَ ْو
شَا َء
َّ
ُاّٰلل
ًأ ُ َّمة
لَ َج َعلَ ُه ْم
ً احدَة
َو ٰلَ ِك ْن
ِ َو
يُد ِْخ ُل
َم ْن يَشَا ُء
فِي َر ْح َمتِ ِه
َّ َو
َالظا ِل ُمون
َما
لَ ُه ْم
 َو ِلي,,= ِم ْنvelisi = َو َلve yoktur
َصير
ِ =نyardımcısı
,,
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Ha, Mim.

..

,,

42.
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Ha-Mim.

böyle vahyeder.
Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
O´nundur.
O, yücedir,
büyüktür.

,,

42.
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Ha, Mim.

O üstün ira- Kudret ve
Aziz, Ha= َك ٰذَ ِل َكböyle ُوحي
ِ =يvahyeder
deli ve her hikmet sahibi kim olan
yaptığını bir olan Allah, Allah sa=إِلَي َْكsana
hikmete gö- (ey Muham- na da,
قَ ْب ِل َك.. ِم ْن.. َالَّذِين..= َو ِإلَىve senden önc re yapan Al- med) sana senden
lah, sana ve ve senden öncekileُ = ْال َع ِزaziz
senden ön- öncekilere re de
ekilere ُاّٰلل
َّ =Allah يز
ceki pey- (hakikati)
böyle
= ْال َح ِكي ُمhakim
gamberlere şöyle vahyet- vahyeder.
..

42.
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İbn Kesir

Yoksa onlar
ات َّ َخذُوا..=أ َ ِمyoksa -mi edindiler?
Allah´tan
başka dostد ُونِ ِه..= ِم ْنO’ndan başka
lar (veli)mi
=أ َ ْو ِليَا َءveliler ُاّٰلل
َّ َ=فAllah’tır = ُه َوO edindiler?
Halbuki
ْ
ُ
ي
ل
و
ال
=veli
و
ه
و
=ve
O
ي
ي
ُح
ي
=diriltir
dost (veli)
ْ
ِ
ُّ ِ َ
َ َ
yalnız Al= ْال َم ْوت َ ٰىölüleri = َو ُه َوve O
lah´tır. O
ölüleri diriltir
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
ve O´nun
gücü herşe=قَدِيرkadirdir
ye yeter.
..

..

..

..

..

..

..

Yoksa
O´ndan
başka veliler mi
edindiler?
İşte Allah;
O´dur veli. Ölüleri
O, diriltir.
Ve O, her
şeye kadirdir.

Kelime Meali
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İbn Kesir

Görüş ayrı- Öyleyse (ey İhtilafa
= َو َماşeyde
lığına düş- müminler bi- düştüğüْ =ayrılığa düştüğünüz =فِي ِهonda tüğünüz liniz ki,) ayrı- nüz herاختَلَ ْفت ُ ْم
herhangi bir lığa düştü- hangi bir
meselede ğünüz her
şeyde
ْ
ش ْيء
َ ,,= ِمنherhangi bir
hüküm
konuda hü- hüküm
ُ=فَ ُح ْك ُمهhüküm vermek
vermek Al- küm Allah'a Allah´a aittir. aittir. (De ki:) lah´ındır.
ِاّٰلل
َّ ,,= ِإلَىAllah’a aittir = ٰذَ ِل ُك ُمişte budur İşte bu, be- İşte Allah! İşte Rabnim
Benim Rab- bım Allah
َّ =Allah = َر ِبيRabbim علَ ْي ِه
َ =O’na Rabb´im bim budur. budur.
ُاّٰلل
AlO'na dayanıp Ben,
ُ=ت َ َو َّك ْلتdayandım = َوإِلَ ْي ِهve O’na olan
lah´tır. O´na güvendim ve O´na tedayandım, her zaman vekkül etيب
ُ ِ=أُنyöneldim
O´na yönel- O'na yöneli- tim ve
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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اط ُر
ِ َ=فyoktan var edendir
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri = َج َع َلyaratmıştır
=لَ ُك ْمsize أ َ ْنفُ ِس ُك ْم..= ِم ْنkendinizden
=أ َ ْز َوا ًجاçiftler
 ْاْل َ ْن َع ِام.. َ= َو ِمنve hayvanlardan
=أ َ ْز َوا ًجاçiftler = َي ْذ َر ُؤ ُك ْمsizi üretiyor
=فِي ِهbu(düzen içi)nde ْس
َ =لَيyoktur
= َك ِمثْ ِل ِهO’na benzer ش ْيء
َ =hiçbir şey
= َو ُه َوve O س ِمي ُع
َّ =الişitendir
ير
ُ ص
ِ َ= ْالبgörendir
..

..

..

..
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ُ=لَهO’nundur ُ = َمقَا ِليدanahtarları
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ُ س
ض
ُ = َي ْبaçar
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ط
َالر ْزق
ِ =rızkı يَشَا ُء,,= ِل َم ْنdilediğine
= َويَ ْقد ُِرve kısar ُ=إِنَّهO
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلher şeyi ع ِليم
َ =bilendir
,,

,,

,,

,,
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(O'dur) gökleri ve yeri
yoktan var
eden. O, nasıl ki hayvanlar arasında
eşler (bulunmasını)
irade etmişse
size de kendi
cinsinizden
eşler vermiştir ve sizi
böylece çoğaltıp durmaktadır:
(ama) hiçbir
şey O'na
benzemez ve
yalnız O'dur,
her şeyi işiten, her şeyi
gören.
Göklerin ve Göklerin ve
yerin anah- yerin anahtarları Al- tarları
lah´ındır.
O'nundur; O,
Dilediğine dilediğine bol
rızkı bol ve- rızık verir, dirir, diledi- lediğine az.
ğinden de Çünkü O her
kısar. O,
şeyi bilendir.
herşeyi bilendir.
Allah, dinden Nuh´a
tavsiye ettiği, sana
vahyettiğimiz, İbrahim´e, Musa´ya ve
İsa´ya tavsiye ettiğimiz
´Allah´ın dinini hayata
egemen kılın ve bu
konuda görüş ayrılığına düşmeyin´ direktifini sizin için
bir hayat
düsturu olarak öngördü. Fakat
kendilerini
çağırdığın
bu düstur
Allah´a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini
kendisine
seçer ve
kendisine
yöneleni de
doğru yola
iletir.

تَفَ َّرقُوا,,= َو َماonlar ayrılığa düşmediler
= ِإ َّلbaşka sebeple بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َء ُه ُم,,= َماkendilerine geldikten
= ْال ِع ْل ُمilim =بَ ْغيًاçekememezlik
=بَ ْينَ ُه ْمaralarındaki
= َولَ ْو َلeğer olmasaydı = َك ِل َمةsözü
ْ َسبَق
ت
َ =geçmiş  َربِ َك,,= ِم ْنRabbinden
= ِإلَ ٰىkadar =أ َ َجلbir süre
س ًّمى
ِ ُ=لَقhüküm verilirdi
َ = ُمbelli ي
َ ض
= َب ْينَ ُه ْمaralarında = َو ِإ َّنve şüphesiz
ورثُوا
ِ ُ أ,, َ=الَّذِينvaris kılınanlar
اب
َ َ = ْال ِكتKitaba
 َب ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنonlardan sonra
=لَ ِفيiçindedirler =شَكbir şüphe
ُ= ِم ْنهondan = ُم ِريبkuşku veren

Onlar, kendilerine ilim
geldikten
sonra sadece aralarındaki çekememezlik
yüzünden
ayrılığa
düştüler.
Eğer belli
bir süre için
Rabb´inin
verilmiş sözü olmasaydı, aralarında hemen hükmedilirdi.
Onlardan
sonra Kitab´a varis
kılınanlar da
ondan kuşku duymaktadırlar.

..

..

..

..

..
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..
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..

..
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Gökleri ve
yeri yoktan
var edendir.
Size kendinizden eşler, hayvanlardan da
çiftler yarattı. Bu düzen
içinde çoğalmanızı
sağlamıştır.
O´nun benzeri hiçbir
şey yoktur.
O herşeyi
işitir, görür.

ع
َ =ش ََرşeri’at (hukuk düzeni) yaptı
=لَ ُك ْمsize ِين
ِ الد.. َ= ِمنdinden
ص ٰى
َّ  َو..= َماtavsiye ettiğini =بِ ِهonunla
=نُو ًحاNuh’a
أ َ ْو َح ْينَا..= َوالَّذِيve vahyettiğimizi
= ِإلَي َْكsana
ص ْينَا
َّ  َو..= َو َماve tavsiye ettiğimizi
=بِ ِهonunla يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’e
س ٰى
َ = َو ُموve Musa’ya
س ٰى
َ = َو ِعيve ve Îsa’ya =أ َ ْنşöyle ki
=أَقِي ُمواdoğru tutun َ=الدِينdini
تَت َ َف َّرقُوا..= َو َلve ayrılığa düşmeyin
= ِفي ِهonda = َكب َُرağır geldi
َ ْال ُم ْش ِركِين..علَى
َ =ortak koşanlara
عو ُه ْم
ُ ت َ ْد..= َماonları çağırdığın
= ِإلَ ْي ِهkendisine ُاّٰلل
َّ =Allah
=يَ ْجت َ ِبيseçer =إِلَ ْي ِهkendisine
= َم ْنيَشَا ُءيَشَا ُءdilediğini
= َو َي ْهدِيve iletir = ِإلَ ْي ِهkendisine
يب
ُ يُ ِن..= َم ْنiyi niyetle yöneleni
..

,,

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

rim!

O, itikadi konularda,
Nuh'a emrettiğini -ve sana (ey Muhammed,)
vahiy aracılığıyla öğrettiğimizi ve aynı zamanda
İbrahim'e,
Musa'ya ve
İsa'ya emrettiğimizi- sizin
için uygun
gördü. (Sahih) itikada
sağlam bir
şekilde sarılın ve o konuda bütünlüğünüzü
bozmayın.
Onları çağırdığın bu (itikad bütünlüğü) başka
varlıkları veya güçleri Allah'a ortak
koşanlara
ağır gelse
(bile). Allah
dileyen herkesi kendine
çeker ve
O'na yönelenleri doğru
yola ulaştırır.
(Geçmiş vahiylerin mensuplarına gelince,) onlar
(hakikati) tanıyıp öğrendikten sonra,
aralarındaki
kıskançlık ve
çekişmelerden dolayı
bütünlükten
uzaklaştılar;
ve Rabbinden (O'nun
koyduğu)
belli bir vadeye kadar
(bütün hükümleri iptal
eden) bir hüküm gelmemiş olsaydı,
onlar arasında (baştan)
her şey karara bağlanmış
olurdu. İşte
bakın, öncekilerden ilahi
kelamı devralanlar
(şimdi) onun
öğretileri
hakkında
şüpheye varan büyük bir
tereddüt
içindeler.

yalnız
O´na yöneldim.
Göklerin
ve yerin
yaratanı,
size kendinizden
eşler yarattı. Davarlardan
da çiftler.
Bu suretle çoğalmanızı
sağlıyor.
O´nun
benzeri
hiç bir
şey yoktur. Ve O;
Semi´dir,
Basir´dir.

Göklerin
ve yerin
anahtarları
O´nundur
. Dilediğinin rızkını
genişletir,
ve kısar.
Muhakkak ki O;
her şeyi
bilendir.
Dine bağlı kalın ve
onda tefrikaya
düşmeyin, diye
dinden
Nuh´a
buyurduğunu, size de teşri buyurdu. Sana
vahyettiğimizi ve
İbrahim´e,
Musa´ya,
İsa´ya
buyurduğumuzu.
Kendilerini çağırdığın bu
şey; müşriklere
ağır geldi.
Allah; dilediğini
kendisine
seçer.
Kendisine
yöneleni
de hidayete iletir.

Onlar;
kendilerine ilim
geldikten
sonra
aralarındaki ihtiras yüzünden
ayrılığa
düştüler.
Şayet belirli bir süre için
Rabbından bir
söz geçmiş olmasaydı,
aralarında hüküm
verilirdi.
Onlardan
sonra kitaba varis
kılınanlar
da ondan
mutlak bir
şüphe ve
tereddüt
içindedirler.
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Bundan do- İşte bunun Şu halde
=فَ ِل ٰذَ ِل َكbundan dolayı sen
layı sen in- için sen (bü- sen, busanları Al- tün insanlı- nun için
ُ(=فَا ْدعHakka) çağır
lah´ın dinine ğa) çağrıda davet et
davet et ve bulun ve (Al- ve emroَ
َ
= َوا ْست ِق ْمve doğru ol =ك َماgibi
emrolundu- lah tarafın- lunduğun
ğun gibi
dan) emro- şekilde
ت
َ =أ ُ ِم ْرemrolunduğun
doğru ol,
lunduğun gibi dosdoğru
تَت َّ ِب ْع..= َو َلuyma
onların he- dosdoğru ol! bir istiva ve he- Onların heva kamet tut=أ َ ْه َوا َء ُه ْمonların keyiflerine
veslerinden ve hevesleri- tur. Onlane uyma ve rın heves= َوقُ ْلve de ki ُ=آ َم ْنتben inandım kaynaklanan hayat de ki: Ben, lerine
sistemlerine Allah'ın bü- uyma. Ve
أ َ ْنزَ َل..= ِب َماindirdiği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
uyma ve de tün vahyettik- de ki:
ki: «Ben Al- lerine inanı- Ben, Al ِكتَاب..= ِم ْنher Kitaba
lah´ın indir- rım. Sizin
lah´ın indiği her Ki- değişik gö- dirdiği kiُ= َوأ ُ ِم ْرتve emrolundum
tab´a inan- rüşleriniz
taba
= ِْل َ ْع ِد َلadalet yapmakla
dım; ara- arasında
inandım
nızda ada- adaleti gö- ve ara= َب ْينَ ُك ُمaranızda ُاّٰلل
َّ =Allah
leti gerçek- zetmekle
nızda
leştirmekle emrolundum. adalet
= َربُّنَاbizim de Rabbimiz
emrolunAllah benim etmekle
dum. Allah de, sizin de emrolunُ= َو َربُّك ْمsizin de Rabbinizdir
bizim de
Rabbinizdir. dum. AlRabb´imiz,
Bizim yaptık- lah; bizim
=لَنَاbize aittir
sizin de
larımızın he- de RabRabb´inizdir sabı bize çı- bımız, si=أ َ ْع َمالُنَاbizim eylemlerimiz
. Bizim
kacaktır, si- zin de
= َولَ ُك ْمve size aittir
amellerimiz zin yaptıkla- Rabbıbize, sizin rınız da size. nızdır. Bi=أ َ ْع َمالُ ُك ْمsizin eylemleriniz
amelleriniz Bizimle sizin zim işlesize aittir. aranızda bir diklerimiz
َ ُح َّجة..= َلbir tartışma nedeni yoktur
Bizimle si- çekişme ol- bize, sizin
aranızda mamalı. Al- işledikle=بَ ْينَنَاbizimle = َوبَ ْينَ ُك ُمsizin aranızda zin
tartışılacak lah hepimizi riniz sizeyok- bir araya top- dir. Bizimَّ =Allah =يَ ْج َم ُعbulur (bir araya toplar) birşey
ُاّٰلل
tur. Allah
layacaktır; le sizin
hepimizi bir çünkü varış aranızda
=بَ ْينَنَاaramızı = َو ِإلَ ْي ِهve O’nadır
araya top- O'nadır.
tartışılaْ
lar,
dönüşte
cak hiç
ير
ص
م
ال
=dönüş
ُ ِ َ
..
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İnsanlar Al- O'nu(n çağrıَيُ َحاجُّون,, َ= َوالَّذِينtartışanların
lah´ın çağ- sını) kabul
rısını kabul ettikten sonِ َّ =Allah
=فِيhakkında اّٰلل
ettikten son- ra Allah hakra, Allah´ın kında (hala)
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
dini hakkın- tartışanlara
َ
ُ
ُ
da tartışan- gelince: onlaيب
ج
ت
س
ا
,,
ا
م
=kabul
ettikten
ه
ل
=onu
ْ
َ ِ
َ
ların delille- rın bütün iti= ُح َّجت ُ ُه ْمdelilleri ضة
ِ َ=دbatıldır ri, Rab´leri razları Rabَ اح
yanında ba- leri katında
َ= ِع ْندyanında = َربِ ِه ْمRableri
tıldır. Onla- geçersizdir,
rın aleyhine boştur.
علَ ْي ِه ْم
َ = َوve üzerlerine
bir gazab ve (O'nun) gaçetin bir
zabı üzerleَ
ضب
َ =غbir gazab
azab vardır. rine çökecektir; ve onları
= َولَ ُه ْمve onlara vardır عذَاب
َ =bir azab
şiddetli bir
azap bekleشدِيد
َ =şiddetli
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

mektedir.
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الَّذِي..ُاّٰلل
َّ =Allah’tır ki =أ َ ْنزَ َلindirdi
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı ق
ِ = ِب ْال َحgerçeği içeren
َ= َو ْال ِميزَ انve ölçüyü
يك
َ يُد ِْر..= َو َماne bilirsin? =لَعَ َّلbelki
َعة
َّ =الo saat =قَ ِريبyakındır
َ سا

Gerçekten
Kitab´ı ve
ölçüyü indiren Allah´tır.
Ne bilirsin,
belki de kıyamet saati
yakındır.

=يَ ْستَ ْع ِج ُلçabuk gelmesini isterler
= ِب َهاonun
َيُؤْ ِمنُون,, َل,, َ=الَّذِينinanmayanlar
=بِ َهاona آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinananlar ise
َ= ُم ْش ِفقُونkorkarlar = ِم ْن َهاondan
َ= َو َي ْعلَ ُمونve bilirler =أَنَّ َهاonun
= ْال َح ُّقgerçek olduğunu =أ َ َلiyi bil ki
= ِإ َّنelbette
َارون
ُ يُ َم,, َ=الَّذِينtartışanlar
=فِيhakkında ع ِة
َّ =الo saat
َ سا
=لَ ِفيiçindedirler ض ََلل
َ =bir sapıklık
= َب ِعيدuzak

O’na inanmayanlar
çabucak
gelmesini
isterler.
İman edenler ise ondan korku
ile titrerler.
Ve O’nun
hakkın kendisi olduğunu bilirler.
Dikkat edin
kıyamet günü hakkında
tartışanlar
derin bir
sapıklık
içindedirler.

َّ =Allah =لَ ِطيفlütufkardır
ُاّٰلل
= ِب ِعبَا ِد ِهkullarına =يَ ْر ُز ُقrızıklandırır
 َيشَا ُء..= َم ْنdilediğini = َو ُه َوve O
ُ = ْالعَ ِزgaliptir
ي
ُّ = ْالقَ ِوkuvvetlidir يز

Allah kullarına lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. O
kuvvetlidir,
galibtir.

Allah kullarına çok lütufkardır; dilediğine rızık
verir, çünkü
yalnız O güçlüdür, yücedir.

= َم ْنkim ُي ُِريد,, َ= َكانistiyorsa
َ = َح ْرekinini ِ= ْاْل ِخ َرةahiret
ث
=ن َِز ْدartırırız ُ=لَهonun için
 َح ْر ِث ِه,,= ِفيonun ekinini = َو َم ْنkim
َ = َح ْرekinini
ُي ُِريد,, َ= َكانistiyorsa ث
=الدُّ ْنيَاdünya =نُؤْ تِ ِهona veririz
= ِم ْن َهاondan bir şey = َو َماfakat olmaz
ُ=لَهonun ِ ْاْل ِخ َرة,,=فِيahirette
َصيب
ِ ن,,= ِم ْنbir nasibi

Ahiret kazancı isteyenin kazancını artırırız; dünya
kazancını
isteyene de
ondan veririz; fakat
onun ahirette bir payı
bulunmaz.

Kim öteki
dünyada kazanç elde
etmeyi isterse onun kazancında bir
artış sağlarız: bu dünyada bir kazanç isteyene ise ondan
bir şeyler
ver(ebil)iriz
fakat böyle
biri, öteki
dünya(nın
nimetlerin)den hiçbir
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çünkü indirdiği vahiy ile
hakikati ortaya koyan ve
(böylece insana, doğru
ile eğriyi tartacağı) bir terazi veren
O'dur. Senin
bütün bildiğin
ise, Son
Saat'in yakın
olduğudur.
O (Kıyamet
Saati)ne
inanmayanlar, (alay
edercesine)
onun çabucak gelmesini isterler,
halbuki imana ermiş
olanlar ondan korkarlar
ve onun gerçek olduğunu
bilirler. Gerçek şu ki,
Son Saat'i
tartışanlar,
tam bir sapıklık içindeler!

bir şey
yoktur.
Allah; hepimizi bir
araya
toplar ve
dönüş de
O´nadır.
Kabul ettikten
sonra Allah´ın dini
hakkında
tartışmaya girişenlerin
delilleri
Rabbları
katında
boştur.
Onların
üzerine
hem bir
gazab,
hem de
şiddetli
bir azab
vardır.
Allah,
O´dur ki;
kitabı ve
mizanı
hak ile
indirmiştir. Ne bilirsin; belki de o
saat yakındır.

Buna
inanmayanlar
onun çabucak
gelmesini
isterler.
İman
edenler
ise, ondan korku
ile titrerler
ve onun
hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki; kıyamet
günü
hakkında
tartışanlar
derin bir
sapıklık
içindedirler.
Allah; kullarına çok
lutufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O´dur
Kavi,
Aziz.
Kim, ahiret ekinini
isterse;
onun ekinini arttırırız. Kim
de dünya
ekinini isterse; ona
da bundan veririz. Ancak
onun ahirette bir
nasibi
yoktur.
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pay alamayacaktır.
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Yoksa, Al- Yoksa onlar, Yoksa Alلَ ُه ْم..=أ َ ْمyoksa onların -mı var?
lah´ın dinde (bu dünya- lah´ın izin
izin verme- dan başka vermediği
ُ =ortakları عوا
ش َر َكا ُء
َر
ش
=şeriat
kılan
ُ َ
diği bir şeyi bir şeyi
bir şeyi,
َ
onlara
kaönemsemedinde on=ل ُه ْمkendilerine ِين
ِ الد.. َ= ِمنdini
nun kılacak yenler,) Al- lara şeriat
يَأْذَ ْن..لَ ْم..= َماizin vermediği = ِب ِهonu ortakları mı lah'ın asla kılacak
vardır?
izin vermedi- ortakları
َّ =Allah’ın = َولَ ْو َلeğer olmasaydı Eğer azabı ği şeyleri mı var?
ُاّٰلل
erteleme
kendileri için Şayet keص ِل
ْ َ ْالف..ُ= َك ِل َمةkarar
sözü olma- (hukuki ve) sin söz
saydı, der- ahlaki bir yü- bulunmaي
ِ ُ=لَقderhal hüküm verilirdi
َ ض
hal arala- kümlülük ha- yacak olrında hü- line sokan
saydı;
= َب ْينَ ُه ْمaralarında = َو ِإ َّنkuşkusuz
küm verilir- sözde uluhi- aralarınَّ =zalimler için
di. Şüphesiz yet ortağı
da derhal
َالظا ِل ِمين
zalimler için güçlere mi hüküm
=لَ ُه ْمonlara vardır عذَاب
َ =bir azab can yakıcı inanırlar? Ni- verilirdi.
bir azap
hai hüküm ile Doğrusu
=أ َ ِليمacı
vardır.
ilgili (Allah'ın) zalimlere
..
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َّ =zalimlerin
=ت َ َرىgörürsün َالظا ِل ِمين
َ= ُم ْش ِفقِينkorkudan titrediklerini
= ِم َّماyüzünden سبُوا
َ = َكyaptıkları işler
= َو ُه َوo بِ ِه ْم,,= َواقِعbaşlarına inerken
آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينfakat inananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
ت
ِ ضا
َ  َر ْو,,=فِيbahçelerindedirler
ت
ِ = ْال َجنَّاcennet =لَ ُه ْمonlara vardır
= َماher şey َ=يَشَا ُءونdiledikleri
َ= ِع ْندyanında = َربِ ِه ْمRablerinin
= ٰذَ ِل َكişte = ُه َوbudur ض ُل
ْ َ= ْالفlütuf
ير
ُ = ْال َك ِبbüyük
,,
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,,

,,
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Yaptıkları
işler başlarına inerken
zalimlerin,
korkudan
titrediklerini
görürsün.
Utanıp iyi
işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler.
Rab´lerinin
yanında onlara diledikleri herşey
vardır. İşte
büyük lütuf
budur.

ina= ٰذَ ِل َكbu يُ َب ِش ُر..=الَّذِيmüjdelediğidir Allah,
nıp salih
ameller işَّ =Allah’ın ُ= ِعبَادَهkullarını
ُاّٰلل
leyen kullarını bununla
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinanan
müjdeler.
ع ِملُوا
و
=ve
yapan
Ey Muَ َ
hammed!
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =قُ ْلde ki
De ki: «Ben
sizden buna
أَسْأَلُ ُك ْم..= َلben sizden istemiyorum
karşı yakınsevgiَ
علَ ْي ِه
َ =bunu karşılık =أ ْج ًراbir ücret lara
den başka
bir ücret is= ِإ َّلancak َ = ْال َم َودَّةarzu ediyorum
temem.»
ْ
Kim güzel
ُ
الق ْربَ ٰى..(=فِيAllah’a) yaklaşmayı
bir amel işlerse onun
= َو َم ْنve kim ف
ْ =يَ ْقت َ ِرyaparsa
güzelliğini
ًسنَة
َ = َحbir iyilik =ن َِز ْدartırırız ُ=لَهona arttırırız.
Doğrusu Al ُح ْسنًا..=فِي َهاonun iyiliğini =إِ َّنşüphesiz lah bağışlayandır. Şükَ =bağışlayandır
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
rün karşılığını verenش ُكور
َ =karşılık verendir
dir.
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

42.
24

َ َيقُولُون,,=أ َ ْمyoksa -mu diyorlar?
=ا ْفت َ َر ٰىuydurdu ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ =Allah’a
= َك ِذبًاyalan =فَإ ِ ْنöyle bir durumda
َ = َيdilese ُاّٰلل
َّ =Allah
ِ شإ
= َي ْخ ِت ْمmühür basar
علَ ٰىقَ ْلبِ َكقَ ْلبِ َك
َ =senin kalbine
= َو َي ْم ُحve mahveder ُاّٰلل
َّ =Allah
اط َل
ِ = ْال َبbatılı = َوي ُِح ُّقve yerleştirir
= ْال َح َّقhakkı =بِ َك ِل َماتِ ِهsözleriyle
ُ= ِإنَّهşüphesiz O ع ِليم
َ =bilir
ت
ِ = ِبذَاözünü ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد
,,

,,

,,

,,

,,
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Yoksa «Allah´a yalan
uydurdu»
mu diyorlar? Allah
dilerse senin kalbine
mührü basar; batılı
mahveder,
hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Doğrusu O,
kalplerde
olanı bilendir.

,,

42.
25

kullarınالَّذِي..= َو ُه َوO’dur ki = َي ْق َب ُلkabul eder O,
dan tevbeyi
kabul eden,
َ=الت َّ ْوبَةtevbeyi
kötülükleri
bağışlayan
 ِعبَا ِد ِه..ع ْن
َ =kullarından
ve yaptıkla= َو َي ْعفُوaffeder
rınızı bilendir.
ت
ِ س ِيئَا
َّ ال..ع ِن
َ =kötülüklerden
= َو َي ْعلَ ُمve bilir
َت َ ْف َعلُون..= َماyaptıklarınızı
..

..

..

..

bir kararı bulunmasaydı,
onlar arasında her şey
(bu dünyada)
hükme bağlanmış olurdu ama zalimleri (öteki
dünyada) acı
bir azap beklemektedir.
Zalimlerin
(öteki dünyada) kazandıkları
şey(i düşünmek)ten
korktuklarını
göreceksin.
Zaten korktukları başlarına mutlaka
gelecektir.
İmana erip
doğru ve yararlı işler yapanları ise
(cennetin) çiçek dolu
bahçelerinde
(bulacaksın).
Onlar Rablerinin katında
diledikleri her
şeye sahip
olacaklardır
(ve) bu, büyük bir lütuftur, ki;
Allah onu
iman edip
doğru ve yararlı işler yapan kullarına
bir müjde
olarak vermektedir. De
ki (ey Muhammed):
Bu (mesaj)
karşılığında
sizden yol
arkadaşlarınızı sevmenizden başka
bir şey beklemiyorum.
Kim güzel bir
iş yap(ma
erdemine
ulaşır)sa ona
daha büyük
güzellikler
bağışlarız ve
gerçek şu ki
Allah, çok
bağışlayıcıdır, şükrün
karşılığını
verendir.
Yoksa onlar,
(Muhammed)
kendi yalanlarını Allah'a
isnad etmektedir mi diyorlar? Eğer
Allah dileseydi, senin
kalbini (ebediyyen) mühürlerdi. Nitekim Allah
batılı silip
süpürür ve
hakkı sözleriyle ortaya
koyar. Gerçek şu ki O,
(insanların)
kalplerinde
olanı tümüyle
bilir.
ve O'dur kullarının tevbelerini kabul
eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptığınız her
şeyi bilen,

elim bir
azab vardır.

Göreceksin ki; zalimler
yaptıkları
şeyler
başlarına
gelirken
korkudan
titrerler.
İman edip
salih
amel işleyenler ise
cennet
bahçelerindedirler. Rabblarının katında onlara diledikleri
vardır. İşte bu; büyük lutfun
kendisidir.
İşte Allah´ın
iman edip
salih
ameller
işleyen
kullarına
müjdelediği budur. De
ki: Ben,
sizden
buna karşılık; akrabalıkta
sevgiden
başka bir
ücret istemem.
Kim, bir
iyilik kazanırsa;
Biz onun
iyiliğini
arttırırız.
Muhakkak ki Allah; Gafur´dur,
Şekur´dur.
Yoksa
onlar; Allah´a karşı yalan
uydurdu
mu derler? Allah;
dilerse
senin
kalbini
mühürler,
batılı yok
eder, sözleriyle
hakkı yerine getirir. Muhakkak ki
O; göğüslerin özünü bilendir.
O; kullarından
tevbeyi
kabul
eden, kötülükleri
bağışlayan ve
yaptıklarını bilendir.
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يب
ُ = َويَ ْست َ ِجdileklerini kabul eder
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananların
ع ِملُوا
َ = َوve yapanların
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
= َو َي ِزيد ُ ُه ْمve onlara daha fazlasını verir
ض ِل ِه
ْ َف,,= ِم ْنlütuf ve kereminden
َ= َو ْال َكافِ ُرونkâfirlere gelince
=لَ ُه ْمonlara da vardır عذَاب
َ =bir azab
شدِيد
َ =çetin

Allah, iman
edip iyi işler
yapanların
tevbesini
kabul eder.
Lütfundan
onlara fazlasını verir.
Kafirlere gelince onlara
da çetin bir
azap vardır.

َ س
= َولَ ْوeğer ط
َ َ=بbollaştırsaydı
َّ =Allah َالر ْزق
ُاّٰلل
ِ =rızkı
= ِل ِع َبا ِد ِهkullarına =لَ َبغ َْواazarlardı
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= َو ٰلَ ِك ْنfakat =يُن َِز ُلindiriyor
= ِبقَدَرölçüde يَشَا ُء..= َماdilediği
ُ= ِإنَّهçünkü O
=بِ ِعبَا ِد ِهkullarını(n her halini)
= َخ ِبيرhaber alandır صير
ِ َ=بgörendir

Allah kullarına rızkı
bollaştırsaydı, yeryüzünde
azarlardı.
Fakat O rızkı dilediği
ölçüde indirir. Çünkü
O, kullarından haberdardır, onları görür.

= َو ُه َوO’dur يُن َِز ُل,,=الَّذِيindiren
َ = ْالغَيyağmuru  َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra
ْث
ُ َقَن,,= َماumutlarını kestikten
طوا
ُ = َو َي ْنve yayan ُ= َر ْح َمتَهrahmetini
ش ُر
= َو ُه َوO ي
ُّ = ْال َو ِلvelidir
ُ= ْال َح ِميدövülmüştür

İnsanların
umutsuzluğa düşmelerinin ardından
yağmuru
indiren ve
rahmetini
yayan Allah´tır. O,
gerçek
dosttur,
övülmeye
layık olandır.
Gökleri, yer
ve bunların
içine yayıp
ürettiği canlıları yaratması da
O´nun ayetlerindendir.
O, dilediği
zaman onları tekrar
toplamaya
da kaadirdir
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آيَاتِ ِه..= َو ِم ْنO’nun ayetlerindendir
=خ َْل ُقyaratması ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yeri
َّ َب..= َو َماve yaydığı
ث
=فِي ِه َماbunların içine
دَابَّة..= ِم ْنcanlıları = َو ُه َوO
 َج ْم ِع ِه ْم..علَ ٰى
َ =onları toplamağa
يَشَا ُء..= ِإذَاdilediği zaman
=قَدِيرkadirdir
..
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..

..

..

..
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Gökleri,
yeri ve
ikisinde
yaydığı
canlıları
yaratması
da O´nun
ayetlerindendir. O,
dileyince
bunları
toplamaya da
hakkıyla
kadirdir.

O´dur ki;
ümidlerini
kestikten
sonra
yağmuru
indirir ve
rahmetini
yayar. O;
Veli´dir,
Hamid´dir.

Size musibetten
ne gelirse, kendi
ellerinizin
kazandığındandır. Bununla beraber O,
çoğunu
affeder.

= َو َماve değilsiniz =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ=بِ ُم ْع ِج ِزينaciz bırakacak
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyer yüzünde
= َو َماve yoktur =لَ ُك ْمsizin
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
 َو ِلي..= ِم ْنbir veliniz
َصير
ِ ن..= َو َلne de bir yardımcınız

Yeryüzünde
O´nu aciz
bırakamazsınız. Allah´tan başka bir dostunuz da
yardımcınız
da yoktur.

ve siz O'nu
yeryüzünde
bertaraf
edemezsiniz,
(öteki dünyada da) sizi
Allah(ın cezasın)dan
koruyacak ve
size yardım
edecek kimse bulamazsınız.

Yeryüzünde
O´nu aciz
bırakamazsınız.
Ve sizin
Allah´tan
başka ne
bir veliniz
vardır, ne
de bir
yardımcınız.

آيَاتِ ِه,,= َو ِم ْنO’nun ayetlerindendir
= ْال َج َو ِارakıp giden(gemi)ler
 ْالبَ ْح ِر,,=فِيdenizde
= َك ْاْلَع ََْل ِمdağlar gibi

Denizde
dağlar gibi
akıp giden
gemiler de
O´nun ayetlerindendir.

ْ يَشَأ..=إِ ْنdilerse =يُ ْس ِك ِنdurdurur
ْ َ=فَيsonra da
الري َح
ِ =rüzgârı َظلَ ْلن
َ= َر َوا ِكدdurakalır
َ ..علَ ٰى
ظ ْه ِر ِه
َ =(denizin) sırtında
= ِإ َّنkuşkusuz  ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
= َْل َياتibretler = ِل ُك ِلherkes için
صبَّار
َ =şükreden
َ =sabreden ش ُكور

Allah dilerse
rüzgarı durdurur, gemiler denizin
yüzünde
durakalır.
Elbette
bunda çok
sabreden,
çok şükreden herkes
için ibretler
vardır.

Denizler üzerinde, dağlar(ın salınıp
durması) gibi
akıp giden
gemiler de
O'nun işaretlerindendir:
dilerse rüzgarı dindirir,
o zaman denizin üstünde
hareketsiz
kalıverirler;
bunda, şüphesiz, sıkıntılara göğüs
geren ve (Allah'a) gönülden şükreden herkes
için mesajlar
vardır;

=أ َ ْوyahut =يُوبِ ْق ُه َّنonları helak eder
=بِ َماyüzünden سبُوا
َ = َكyaptıkları (işler)
ف
ُ = َو َي ْعve affeder (kurtarır)
 َك ِثير,,ع ْن
َ =birçoğunu da

Yahut yaptıkları yüzünden
gemileri helak eder. Bir
çoğunu da
affeder.

Denizde
dağlar gibi akıp
giden
gemiler
de O´nun
ayetlerindendir.
Dilerse O;
rüzgarı
durdurur
da denizin yüzünde durakalırlar.
Muhakkak ki
bunda,
sabırlı
olan ve
çok şükreden
kimseler
için ayetler vardır.
Yahut
yaptıklarına karşılık onları helak
eder. Bir
çoğunu
da bağışlar.
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Gökleri ve
yeri ve bunların içinde
üretip çoğalttığı bütün
canlı varlıkları yaratması,
O'nun işaretlerindendir.
(Bunları yaratan) Allah,
dilediği zaman onları
(kendi katında) toplama
gücüne de
sahiptir.

Şayet Allah kulları
için rızkı
geniş tutsaydı;
yeryüzünde
azgınlık
ederlerdi.
Fakat O;
dilediği
ölçüde
indirir.
Muhakkak ki O;
kulları için
Habir´dir,
Basir´dir.

(Hesap Günü) başınıza
gelecek her
felaket kendi
ellerinizle
yapıp ettiklerinizin bir
ürünü olacaktır; bununla beraber Allah çok
bağışlayıcıdır;

,,
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İman edip
salih
ameller
işleyenlerin duasını kabul
buyurur
ve onlara
lutfundan
arttırır.
Kafirlere
gelince;
onlar için
şiddetli
bir azab
vardır.

Başınıza
gelen herhangi bir
musibet
kendi ellerinizin yaptığı
işler yüzündendir. O,
yine de çoğunu affeder.

,,

,,
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inanıp doğru
ve yararlı işler yapanların dileklerini
kabul eden;
ve (O'dur
öteki dünyada) lütfuyla
onlara (hak
ettiklerinden)
fazlasını verecek olan.
Hakikati inkar edenleri
(yalnızca)
çetin bir azap
beklemektedir.
Eğer Allah
(bu dünyada)
kullarına bol
rızık vermiş
olsaydı, yeryüzünde küstahça davranırlardı. Halbuki O,
(rahmetini)
gereği kadar
dilediğince
ihsan etmektedir çünkü
O, kullarının
(ihtiyaçlarından) tamamiyle haberdardır ve onları görmektedir.
O, (insanlar)
bütün ümitlerini yitirdikten
sonra yağmuru indiren
ve (bu suretle) rahmetini
sergileyendir;
çünkü (insanların) koruyucusu
yalnız O'dur,
hamd O'na
mahsustur.

صابَ ُك ْم
َ َ أ,,= َو َماbaşınıza gelen
= ِم ْنherhangi bir صي َبة
ِ = ُمmusibet
=فَبِ َماyüzündendir
ْ َسب
ت
َ = َكyaptığı (işler)
=أ َ ْيدِي ُك ْمkendi ellerinizin
= َو َي ْعفُوve affeder
 َكثِير,,ع ْن
َ =birçoğunu
,,
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İbn Kesir
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ya da yapıp
ettiklerinden
dolayı onları
yok eder,
(her şeye
rağmen) Allah çok bağışlayıcıdır.
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= َو َي ْعلَ َمve bilsinler
َيُ َجا ِدلُون.. َ=الَّذِينtartışanlar
=فِيhakkında =آيَاتِنَاayetlerimiz
= َماolmadığını =لَ ُه ْمkendileri için
 َم ِحيص..= ِم ْنkaçacak bir yer

Ayetlerimiz
hakkında
tartışanlar,
kendileri
için kaçacak
bir yer olmadığını
bilsinler.

Ve bilsinler
ki, mesajlarımızı sorgulayanlar için
kurtuluş yoktur.

أُوتِيت ُ ْم,,=فَ َماsize verilen
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنşeyler ع
ُ =فَ َمتَاgeçimidir
ِ= ْال َحيَاةhayatının =الدُّ ْنيَاdünya
َ ِع ْند,,= َو َماyanında bulunan ise
ِ َّ =Allah’ın = َخيْرdaha hayırlı
اّٰلل
= َوأ َ ْبقَ ٰىve daha kalıcıdır
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlar için
 َربِ ِه ْم,,علَ ٰى
َ = َوve Rablerine
َ= َيتَ َو َّكلُونdayananlar

Size verilen
şeyler, dünya hayatının
geçimidir.
İnanıp
Rabb´lerine
güvenenler
için Allah´ın
yanında bulunanlar
daha iyi ve
daha kalıcıdır.

(Unutmayın
ki,) size ne
verildiyse bu
dünya hayatından (geçici) bir zevk
almanız içindir. Allah katında olan ise
daha iyi ve
daha kalıcıdır. (Bu
ödül,) iman
eden ve
Rablerine
güvenenler
(içindir).

َيَ ْجت َ ِنبُون.. َ= َوالَّذِينonlar kaçınırlar
= َك َبائِ َرbüyük اْلثْ ِم
ِ ْ =günahlardan
ش
ِ = َو ْالفَ َوve çirkin işlerden
َ اح
= َوإِذَاzaman َضبُوا
ِ غ..= َماkızdıkları
= ُه ْمonlar َ=يَ ْغ ِف ُرونaffederler

Onlar büyük
günahlardan ve çirkin işlerden
kaçınırlar;
kızdıkları
zaman da
affederler.

bağışlanmaz
günahlardan
ve hayasızlıktan kaçınanlar ve öfke bastığında da kolayca affedenler
(için);

ا ْست َ َجابُوا,, َ= َوالَّذِينçağrısına gelirler
= ِل َربِ ِه ْمRablerinin = َوأَقَا ُمواve kılarlar
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوأ َ ْم ُر ُه ْمve işleri
ُ =danışma iledir
ور ٰى
َ ش
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında = َو ِم َّماşeylerden
= َرزَ ْقنَا ُه ْمkendilerine rızıklandırdığımız
َ=يُ ْن ِفقُونinfak ederler

Rabb´lerinin
çağrısına
gelirler,
namaz kılarlar. Onların işleri
aralarında
danışma
(İstişare)
iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır
için harcarlar.

Rablerinin
(çağrısına)
karşılık verenler ve
namazlarında dikkatli ve
devamlı
olanlar (için);
ve (bütün ortak meselelerini) aralarında danışma
ile karara
bağlayanlar
(için); ve
kendilerine
rızık olarak
verdiğimizden başkalarına harcayanlar (için);
ve bir zorbalık ile karşılaştıkları zaman kendilerini savunanlar (için).
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Bir zulüm
َ= َوالَّذِينonlar =إِذَاzaman
ve saldırıya
ْ
َ
صابَ ُه ُم
َ =أuğradıkları ي
ُ =البَ ْغsaldırıya uğradıkları
zaman,
yardımlaşaْ
َ
= ُه ْمkendilerini َص ُرون
ت
ن
ي
=savunurlar
ِ َ
..

= َو َجزَ ا ُءcezası سيِئَة
َ =kötülüğün
سيِئَة
َ =bir kötülüktür
= ِمثْلُ َهاyine onun gibi =فَ َم ْنkim
عفَا
ْ َ = َوأve barışırsa
َ =affeder صلَ َح
ُ=فَأ َ ْج ُرهonun mükâfatı علَى
َ =aittir
ِ َّ =Allah’a ُ= ِإنَّهdoğrusu O
اّٰلل
َّ =zalimleri
ُّي ُِحب,,= َلsevmez َالظا ِل ِمين
,,
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rak kendilerini savunurlar.
Kötülüğün
cezası, yine
onun gibi bir
kötülüktür.
Kim affeder,
barışırsa
onun mükafatı Allah´a
aittir. Doğrusu Allah
zalimleri
sevmez.

Ama (unutma ki,) kötülüğü cezalandırma (teşebbüsü) de,
bizatihi bir
kötülük olabilir; o halde,
kim (düşmanını) affeder
ve barış yaparsa mükafatı Allah katındadır,
çünkü O, zalimleri sevmez.
Zulme uğradıklarında
kendilerini
savunanlara
gelince; onlara hiçbir suç
isnad edilemez:

Kötülüğün karşılığı; ona
denk bir
kötülüktür. Kim,
affeder ve
ıslah
ederse;
ecri Allah´a aittir. Muhakkak ki
Allah; zalimleri
sevmez.

= ِإنَّ َماancak vardır س ِبي ُل
َّ =الbir yol
علَى
َ =aleyhine
ْ َي,, َ=الَّذِينzulmedenler
َظ ِل ُمون
اس
َ َّ=النinsanlara
َ= َو َي ْبغُونve saldıranlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ٰ
ق
ِ  ْال َح,,= ِب َغي ِْرhaksız yere =أُولَئِ َكişte
=لَ ُه ْمonlara vardır عذَاب
َ =bir azab
=أ َ ِليمacı

İnsanlara
zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere
taşkınlık
edenlere
karşı durulmalıdır.
İşte can yakıcı azap
bunlaradır.

ancak (başka) insanları
baskı altına
alan ve yeryüzünde
gaddarca
davranarak
her türlü
haksızlığı
yapanlar suç
işlemişlerdir.
Onları şiddetli bir azap
beklemektedir.

Yol; ancak insanlara
zulmedenler ve
yeryüzünde
haksız
yere taşkınlık
edenler
içindir. İşte onlara
elim bir
azab vardır.

= َولَ َم ْنfakat kim صبَ َر
َ =sabreder
َ = َوve affederse = ِإ َّنşüphesiz
غفَ َر
= ٰذَ ِل َكbu ع ْز ِم
َ ..=لَ ِم ْنçok önemli
ور
ِ = ْاْل ُ ُمişlerdendir

Fakat kim
sabreder
kendisine
yapılan kötülüğü affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Ama bilin ki,
kim sıkıntıya
göğüs gerer
ve affederse
işte bu, gönülden istenen bir şeydir.

= َو َم ْنve kimi
ض ِل ِل
ْ ُ=يsapıklıkta bırakırsa ُاّٰلل
َّ =Allah
=فَ َماartık yoktur ُ=لَهonun

Allah kimi
sapıklıkta
bırakırsa artık onun,
bundan
sonra bir

İşte (böyle:)
Allah kimi
saptırırsa artık onun hiçbir koruyucusu olmaz,

Bununla
beraber
kim de
sabreder
ve bağışlarsa; işte
bu, şüphesiz
azmedilmeye değer işlerdendir.
Kimi de
Allah saptırırsa;
bundan
sonra artık onun
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Onlar ki;
kendilerine zulüm
vaki olunca yardımlaşırlar.

Zulüm gördükten sonra hakkını
alan kimselerin aleyhine bir yol
yoktur.

..

42.
43

Ayetlerimiz üzerinde tartışanlar
bilsinler
ki; kendileri için
kaçacak
bir yer
yoktur.
Size verilen herhangi bir
şey, yalnızca
dünya
hayatının
bir geçimliliğidir.
Allah katında olan
ise, hem
daha hayırlı, hem
de daha
bakidir.
Bu; iman
edenler
ve Rabblarına tevekkül
edenler
içindir.
Ve büyük
günahlardan, hayasızlıktan çekinenler,
öfkelendiklerinde
bile bağışlayanlar içindir.
Ve Rabblarına
icabet
edenler,
namaz kılanlar
içindir.
Onların
işleri aralarında
şura iledir. Kendilerine
verdiğimiz rızıktan da infak ederler.

= َولَ َم ِنkim
ص َر
َ َ =ا ْنتkendini savunursa َ=بَ ْعدsonra
ُ =zulme uğradıktan
ظ ْل ِم ِه
=فَأُو ٰلَ ِئ َكöylelerinin = َماyoktur
علَ ْي ِه ْم
َ =aleyhine سبِيل
َ ..= ِم ْنbir yol
..
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Kim, zulme uğradıktan
sonra
hakkını
alırsa;
aleyhine
bir yol
yoktur.
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 َو ِلي,,= ِم ْنbir velisi
 َب ْع ِد ِه,,= ِم ْنO’ndan sonra
= َوت َ َرىve görürsün
َّ =zalimlerin =لَ َّماzaman
َالظا ِل ِمين
= َرأ َ ُواgördükleri اب
َ َ= ْال َعذazabı
َ= َيقُولُونdediklerini =ه َْلvar mı?
 َم َرد,,=إِلَ ٰىgeri dönecek
س ِبيل
َ ,,= ِم ْنbir yol

dostu olmaz. Azabı
gördükleri
zaman zalimlerin:
«Geri dönecek bir yol
var mı?»
dediklerini
görürsün.

böylece sen
bu zalimlerin
(Kıyamet
Günü kendilerini bekleyen) azabı
görür görmez, (Eyvah!) Bunun
dönüşü yok
mu? diye
feryad ettiklerini görecek
(ve duyacak)sın.

için bir
veli yoktur. Göreceksin ki;
o zalimler, azabı
gördükleri
zaman:
Geri dönecek bir
yol yok
mudur?
diyeceklerdir.

= َوتَ َرا ُه ْمyine onları görürsün
َ=يُ ْع َرضُونsunulurlarken
علَ ْي َها
َ =ona (ateşe)
َ=خَا ِشعِينbaşlarını öne eğik
الذُّ ِل.. َ= ِمنaşağılıktan
ُ = َي ْنbakarlar
َظ ُرون
َ ..= ِم ْنgöz ucuyla
ط ْرف
= َخ ِفيgizli gizli = َوقَا َلve demişlerdir
آ َمنُوا.. َ=الَّ ِذينinananlar = ِإ َّنşüphesiz
َ= ْالخَا ِس ِرينasıl ziyana uğrayanlar
 َخ ِس ُروا.. َ=الَّذِينziyan edenlerdir
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendilerini
= َوأ َ ْه ِلي ِه ْمve ailelerini = َي ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =أ َ َلbakın
َّ =zalimler
= ِإ َّنgerçekten َالظا ِل ِمين
=فِيiçindedirler عذَاب
َ =bir azab
= ُم ِقيمsürekli

Yine onları;
aşağılıktan
başlarını
öne eğmiş
vaziyette
ateşe sunulurlarken
göz ucuyla
gizli gizli
bakarken
görürsün.
İnananlar
da: «İşte
asıl ziyana
uğrayanlar,
kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana
sokanlardır» derler.
Bakın, gerçekten zalimler sürekli bir azap
içindedirler.

Ve sen onları, zavallı şekilde boyunlarını bükerek (çevrelerine) göz
ucuyla bakarken o
(akibet)e atladıklarını
göreceksin; o
zaman iman
edenler, (Bu)
Kıyamet Günü hüsrana
uğrayanlar,
kendilerini ve
arkalarından
gidenleri
mahvedenlerdir! diyecekler. Gerçek şu ki zalimler, ebedi
azaba mahkum olacaklar,

َ َكان,,= َو َماyoktur =لَ ُه ْمonların
أ َ ْو ِليَا َء,,= ِم ْنvelileri
ص ُرو َن ُه ْم
ُ =يَ ْنkendilerine yardım edecek
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
= َو َم ْنve kimi
ض ِل ِل
ْ ُ=يsapıklıkta bırakırsa ُاّٰلل
َّ =Allah
=فَ َماartık yoktur ُ=لَهonun için
س ِبيل
َ ,,= ِم ْنbir yol

Onların, Allah´tan başka kendilerine yardım
edecek
dostları yoktur. Allah
kimi sapıklıkta bırakırsa artık
onun için bir
kurtuluş yolu yoktur.

ve Allah'a
karşı kendilerine yardım
edecek bir
koruyucu bulamayacaklar, çünkü Allah'ın saptırdığı için (kurtuluş) yolu
yoktur.

Ve onları
ateşe sunulurken
zilletten
başları
öne eğilmiş, göz
ucuyla
gizli gizli
çevreye
bakarken
göreceksin. İman
etmiş
olanlar da
derler ki:
Hüsranda
olanlar;
kıyamet
günü
kendilerini de, ailelerini de
hüsranda
bırakanlardır. İyi
bilin ki;
zalimler
muhakkak sürekli bir
azab
içindedirler.
Onların
Allah´tan
başka
kendilerine yardım
edecek
velileri de
yoktur.
Kimi de
Allah saptırırsa; artık onun
için bir yol
yoktur.

=ا ْست َ ِجيبُواuyun = ِل َر ِب ُك ْمRabbinize
ْ
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce ي
َ ِيَأت..=أ َ ْنgelmezden
=يَ ْومbir gün
ُ لَه..َّ َم َرد..= َلgeri çevrilmesi mümkün olm
ِ َّ .. َ= ِمنAllah’tan = َماyoktur
ayan اّٰلل
=لَ ُك ْمsizin için
 َم ْل َجإ..= ِم ْنsığınacak bir yer
= َي ْو َمئِذo gün = َو َماve yoktur
=لَ ُك ْمsizin için نَ ِكير..= ِم ْنhiçbir inkâr

Allah´tan,
geri çevrilmesi imkansız bir
gün gelmeden önce,
Rabb´inizin
çağrısına
uyun. Çünkü o gün
hiçbiriniz
sığınacak
bir yer bulamazsınız,
inkar da
edemezsiniz.

=فَإ ِ ْنeğer ضوا
ُ =أَع َْرyüz çevirirlerse
َاك
َ س ْلن
َ أ َ ْر,,=فَ َماbiz seni göndermedik
ً = َح ِفيbekçi
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine ظا
علَي َْك
َ ,,=إِ ْنsana düşen =إِ َّلyalnızca
ُ= ْالبَ ََلغduyurmaktır = َو ِإنَّاbiz
= ِإذَاzaman =أَذَ ْقنَاtattırdığımız
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana = ِمنَّاbizden
ً= َر ْح َمةbir rahmet =فَ ِر َحsevinir
= ِب َهاona = َو ِإ ْنama eğer
ص ْب ُه ْم
ِ ُ =تbaşlarına gelirse
سيِئَة
َ =bir kötülük =بِ َماdolayı
ْ =قَدَّ َمöne sürdüğü işlerden
ت
=أ َ ْيدِي ِه ْمellerinin =فَإ ِ َّنşüphesiz hemen
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan = َكفُورnankör olur

Eğer yüz
çevirirlerse
üzülme; biz
seni onların
üzerine
bekçi göndermedik.
Sana düşen
sadece duyurmaktır.
Biz insana
katımızdan
bir rahmet
tattırdığımız
zaman ona
sevinir. Ancak elleriyle
yaptıkları
yüzünden
başlarına
bir kötülük
gelirse işte
o zaman
görürsün ki
insan gerçekten pek
nankördür.

ِ= ِ َّّٰللAllah’ındır ُ= ُم ْلكmülkü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َي ْخلُ ُقyaratır
 َيشَا ُء..= َماdilediğini ب
ُ = َي َهbahşeder
يَشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine =إِنَاثًاdişiler
ب
ُ = َو َي َهve bahşeder
 َيشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğine de

Göklerin ve
yerin hükümranlığı
Allah´ındır.
Dilediğini
yaratır, dilediğine kız
çocuğu, dilediğine de
erkek çocuğu verir.

(O halde, ey
insanlar,) Allah'ın buyruğu ile geri
dönüşün imkansız olduğu Gün gelmeden önce
Rabbiniz(in
daveti)ne
uyun! (Çünkü) o Gün ne
sığınacağınız
bir yer bulabilirsiniz, ne
de (yaptığınız hataları)
inkar edebilirsiniz.
Ama onlar,
(ey Peygamber, senden)
yüz çevirip
uzaklaşırlarsa (bil ki) Biz
seni onların
bekçisi olarak göndermedik. Sana
düşen, yalnız
(emanet edilen) mesajı
iletmektir. Ve
bakın, (Bizim
mesajlarımıza yüz çevirmek, insan
tabiatının zayıflığı ve
kaypaklığından kaynaklanır; böylece,) Biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman
onunla övünç
duyar, ama
kendi eliyle
yaptıklarının
sonucu olarak başına
bir bela gelirse, o zaman,
şükürden ne
kadar uzak
olduğunu
gösterir.
Göklerin ve
yerin hakimiyeti yalnız Allah'a aittir. O,
dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bağışlar, dilediğine erkek.
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Allah katından,
geri çevrilmesi
imkansız
bir gün
gelmezden önce,
Rabbınıza icabet
edin. O
gün; hiç
biriniz için
sığınacak
bir yer
yoktur,
inkar da
edemezsiniz.
Eğer onlar yine
yüz çevirirlerse;
Biz, seni
onların
üzerine
bekçi olarak göndermedik.
Senin vazifen, sadece tebliğdir.
Gerçekten Biz,
insana
katımızdan bir
rahmet
tattırırsak;
o bununla
sevinir.
Ama elleriyle işlediklerinden ötürü
başlarına
bir fenalık
gelirse;
işte o
zaman
insan,
cidden
pek nankördür.

Göklerin
ve yerin
mülkü Allah´ındır.
Dilediğini
yaratır.
Dilediğine
dişiler
bağışlar,
dilediğine
ne erkekler bağışlar.
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ور
َ =الذُّ ُكerkekler
42.
50

=أ َ ْوyahut
=يُزَ ِو ُج ُه ْمonları çift (ikiz) yapar
=ذ ُ ْك َرانًاerkekler = َوإِنَاثًاve dişiler
= َو َي ْج َع ُلve yapar
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini ع ِقي ًما
َ =kısır
ُ=إِنَّهşüphesiz O ع ِليم
َ =bilendir
=قَدِيرgücü yetendir

Yahut hem
kız hem erkek çocuk
verir. Dilediğini de kısır yapar. O
herşeyi bilendir, herşeye gücü
yetendir.

yahut (dilediğine) hem
erkek hem
kız (çocuklar)
verir ve dilediğini de kısır
yapar. Çünkü
O, her şeyi
bilendir, sınırsız güç
sahibidir.

َ َكان..= َو َماyoktur, olmaz
= ِلبَشَرbir insanla
ُيُ َك ِل َمه..(=أ َ ْنkarşılıklı) konuşması
َّ =Allah’ın = ِإ َّلdışında = َو ْحيًاvahiy
ُاّٰلل
=أ َ ْوyahut اء
ِ  َو َر..= ِم ْنarkasından
= ِح َجابperde =أ َ ْوyahut
ً س
=ي ُْر ِس َلgönderir ول
ُ = َرbir elçi
ي
ِ =فَيvahyedecek = ِبإ ِ ْذ ِن ِهizniyle
َ ُوح
يَشَا ُء..= َماdilediğini ُ=إِنَّهşüphesiz O
ع ِلي
َ =yücedir
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir

Allah bir insanla ancak
vahiy yoluyla veya perde arkasında konuşur.
Yahut bir
elçi gönderip izniyle
ona dilediğini vahyeder. O, yücedir ve her
yaptığı yerindedir.

Allah, insanla, ancak
apansız gelen bir ilham
aracılığıyla
yahut bir
perde arkasından (seslenerek,) yahut (vahyedilmesini) dilediği şeyi
kendi izniyle
vahyeden bir
elçi göndermek suretiyle
konuşur. O,
şüphesiz yücedir, hikmet
Sahibidir.

İşte böylece
sana da
emrimizle
Kur´an´ı
vahyettik.
Sen kitap
nedir, iman
nedir bilmezdin. Fakat biz onu
(Kitab´ı), bir
nur yaptık.
Kullarımızdan dilediğimizi,
onunla hidayete iletiyoruz. Ve
şüphesiz ki
sen, doğru
yola götürüyorsun.

İşte sana da
(ey Muhammed,) kendi
buyruğumuz
altında hayat
veren bir
mesaj vahyettik. (Bu
mesaj sana
gelmeden
önce,) sen
vahiy nedir,
iman (nedir)
bilmezdin
ama (şimdi)
bu (mesajı)
bir ışık yaptık
ki onunla kullarımızdan
dilediğimizi
doğru yola
ulaştıralım;
şüphesiz sen
de (insanları
onunla) doğru yola ulaştıracaksın.
göklerde ve
yerdeki her
şeyin maliki
olan Allah'a
götüren yola.
Gerçek şu ki,
her şeyin başı ve sonu
Allah'tadır.
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= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle =أ َ ْو َح ْينَاvahyettik
= ِإلَي َْكsana = ُرو ًحاbir ruh
أ َ ْم ِرنَا,,= ِم ْنemrimizden
ت
َ  ُك ْن,,= َماsen değildin =تَد ِْريbiliyor
اب
ُ َ  ْال ِكت,,= َماKitap nedir
ٰ
ُ اْلي َم
ان
ِ ْ ,,= َو َلiman nedir = َولَ ِك ْنfakat
ُ= َجعَ ْلنَاهbiz onu yaptık ورا
ً ُ=نbir nur
=نَ ْهدِيdoğru yola ilettiğimiz = ِب ِهonunla
نَشَا ُء,,= َم ْنdilediğimizi
 ِعبَا ِدنَا,,= ِم ْنkullarımızdan
= َو ِإنَّ َكşüphesiz sen
=لَت َ ْهدِيgötürüyorsun
ص َراط
ِ ,,=إِلَ ٰىyola = ُم ْست َ ِقيمdoğru
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اط
َّ =Allah’ın
ِ ص َر
ِ =yoluna ِاّٰلل
ُ لَه..=الَّذِيsahibi olan
= َماbulunan herşeyin
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..= ِفيgöklerde
= َو َماbulunan herşeyin
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيve yerde =أ َ َلiyi bilin ki
ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’a
ير
ُ ص
ِ َ =تsonunda varır
ور
ُ = ْاْل ُ ُمbütün işler

Göklerde ve
yerde bulunan herşeyin sahibi
Allah´ın yoluna. Dikkat
edin, bütün
işler sonunda Allah´a
döner.

=حمHa mim

Ha, Mim.

..
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..

..

..

..

Veya
hem dişi,
hem erkek olmak üzere çift verir. Dilediğini de
kısır bırakır. Muhakkak ki
O;
Alim´dir,
Kadir´dir.
Bir beşer
için Allah´ın
kendisiyle
konuşması olacak şey
değildir.
Meğer ki
bir vahy
ile veya
perde arkasından,
yahut bir
elçi gönderip de
izni ile dilediğini
vahyetsin. Muhakkak ki
O;
Aliyy´dir,
Hakim´dir.
İşte böylece Biz;
sana da
emrimizden bir
ruh vahyettik.
Sen kitab
nedir,
iman nedir bilmezdin.
Fakat Biz;
onu, kullarımızdan dilediğimizi
hidayete
eriştirdiğimiz bir
nur kıldık.
Şüphesiz
ki sen,
dosdoğru
bir yolu
göstermektesin.
Göklerde
ve yerde
olanların
kendisine
ait olduğu
Allah´ın
dosdoğru
yolunu.
İyi bilin ki;
bütün işler sonunda Allah´a döner.
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ب
ِ = َو ْال ِكتَاKitaba andolsun ki
ين
ِ = ْال ُم ِبapaçık
..

Apaçık Kitab´a andolsun ki.

..

=إِنَّاbiz ُ= َجعَ ْلنَاهonu yaptık
=قُ ْرآنًاbir Kur’an ع َر ِبيًّا
َ =Arapça
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونdüşünüp anlarsınız
,,

,,

,,

Düşün özünde apaçık
olan ve hakikati bütün
açıklığıyla ortaya seren
bu ilahi fermanı!
Düşünüp Onu, düşüanlamanız nüp kavraiçin onu
yabilmeniz
Arapça bir için Arapça
Kur´an yap- bir hitabe
tık.
yaptık.

,,
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O, katımızُ= َوإِنَّهgerçekten O =فِيiçindedir
da bulunan
ُ=أ ِمana ب
ana kitabْ
ِ =ال ِكتَاKitap
dadır. Şanı
=لَدَ ْينَاkatımızda bulunan =لَ َع ِليyücedir yücedir,
hikmetle do= َح ِكيمhikmetlidir
ludur.
..

..

..
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ب
ُ =أَفَنَض ِْرbırakalım mı? ع ْن ُك ُم
َ =sizi
الذ ْك َر
ِ =uyarmaktan ص ْف ًحا
َ =vazgeçip
=أ َ ْنdiye = ُك ْنت ُ ْمoldunuz
=قَ ْو ًماbir kavim َ= ُمس ِْرفِينaşırı giden
,,

,,

,,

,,

Ha-Mim.

Siz, haddi
aşan kimseler oldunuz
diye, sizi
Kur´an´la
uyarmaktan
vaz mı geçelim?

Ha, Mim.

Apaçık kitaba andolsun ki;

Düşünüp
anlayasınız diye
gerçekten
Biz, onu
arabça bir
Kur´an
kılmışızdır
Ve o, katı- O nezdimızda bulu- mizdeki
nan bütün
ana kivahiylerin
tabdadır.
kaynağınŞanı yüda(n çıkcedir,
mış)tır; o,
hikmet
gerçekten
doludur.
yücedir, hikmet doludur.
(Siz ey haki- Haddi
kati inkar
aşan bir
edenler!)
kavimsiKendi kişili- niz diye,
ğinizi harca- sizi o
yan insanlar Kur´an´la
olduğunuzu uyarmakgöre göre bu tan vaz
hatırlatma ve mı geçeuyarıyı siz- lim?
den tamamen geri mi
çekelim?

Kelime Meali
43.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َو َك ْمnice س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik
نَ ِبي..= ِم ْنpeygamber = ِفيiçinde
َ= ْاْل َ َّولِينönce gelenler

Biz, sizden
önce gelenlere nice
peygamberler gönderdik.

Eski zamanların halkına
ne kadar da
çok peygamber gönderdik!

Daha öncekilere
nice peygamberler göndermiştik.

 َيأ ْ ِتي ِه ْم,,= َو َماonlara gelmezdi
نَبِي,,= ِم ْنhiçbir peygamber
 َكانُوا,,= ِإ َّلetmedikleri =بِ ِهonunla
َ= َي ْست َ ْه ِزئُونalay

Onlar, kendilerine gelen her
peygamberi
mutlaka
alaya alırlardı.

Ama onlara
hiçbir peygamber gelmedi ki
o'nunla alay
etmiş olmasınlar;

=فَأ َ ْهلَ ْكنَاbiz de helak ettik
َّ شد
َ َ =أdaha güçlü olanı = ِم ْن ُه ْمbunlardan
ْ َ=بyakalayarak ض ٰى
ً ط
شا
َ = َو َمve geçti
= َمثَ ُلörneği َ= ْاْل َ َّولِينöncekilerin

Bizde bunlardan daha
güçlü oları o
kavimleri
helak ettik.
Öncekilere
dair nice
misaller
geçmiştir.

سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ ,,= َولَئِ ْنandolsun onlara sorsan
= َم ْنkim? َ= َخلَقyarattı
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
=لَيَقُولُ َّنelbette diyecekler ki
= َخلَقَ ُه َّنonları yarattı
ُ = ْال َع ِزçok üstün = ْال َع ِلي ُمçok bilen
يز

Andolsun
onlara:
«Gökleri ve
yeri kim yarattı?» diye
sorsan elbette «Onları, çok üstün, çok bilen Allah
yarattı» diyeceklerdir.

 َج َع َل..(=الَّذِيO) kılandır
=لَ ُك ُمsizin için ض
َ = ْاْل َ ْرyeri
= َم ْهدًاbeşik = َو َج َع َلve yapandır
=لَ ُك ْمsize =فِي َهاorada سب ًَُل
ُ =yollar
=لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْهتَد ُونhidayete eresiniz

O; size yeri
beşik kılan
ve doğru
gitmeniz
için yeryüzünde size
yollar gösterendir.

ن ََّز َل,,= َوالَّذِيve indirendir
اء
َّ ال,, َ= ِمنgökten = َما ًءsu
ِ س َم
=بِقَدَرbir ölçü ile
=فَأ َ ْنش َْرنَاböylece canlandırdık
= ِب ِهonunla ً = َب ْلدَةbir ülkeyi = َم ْيتًاölü
= َك ٰذَ ِل َكişte öyle
َ=ت ُ ْخ َر ُجونsiz de çıkarılacaksınız

Gökten bir
ölçüye göre
suyu indiren
O´dur. Biz
onunla kupkuru ölü bir
memlekete
hayat verdik. İşte
böyle sizde
tekrar diriltileceksiniz.

َ َخلَق..= َوالَّذِيO yaratandır
= ْاْل َ ْز َوا َجçiftleri = ُكلَّ َهاbütün
= َو َجعَ َلve var edendir =لَ ُك ْمsize
 ْالفُ ْل ِك.. َ= ِمنgemiler
= َو ْاْل َ ْن َع ِامve hayvanlar
َت َ ْر َكبُون..= َماbineceğiniz

Bütün çiftleri Allah yarattı, size
bineceğiniz
gemiler ve
hayvanlar
var etti.

(sonunda)
şimdikilerden
daha kudretli
(oldukları
halde) onları
silip yok ettik
ve o eski toplumlar geçmişten bir iz,
bir hatıra oldular.
İşte böyle,
şayet onlara
da Gökleri ve
yeri yaratan
kimdir? diye
sorarsan hiç
tereddüt etmeden Kudret Sahibi
Olan, Her
Şeyi Bilen
(Allah)tır. cevabını verecekler.
Yeri sizin için
bir beşik yapan ve üzerinde (geçiminizi kazanma) yolları var eden
O'dur; umulur ki doğru
yolu (seçer
ve onu) izlersiniz.
O'dur gökten
gerekli miktarda suyu
tekrar tekrar
indiren; işte,
Biz (nasıl)
onunla ölü
toprağa hayat veriyorsak, siz de
böyle (öldükten sonra)
yeniden sahneye çıkarılacaksınız.
Ve O bütün
karşıtları (da)
yaratandır.
O'dur bütün
gemileri ve
hayvanları
binmeniz için
sizin hizmetinize veren;

Kendilerine bir
peygamber gelmeyedursun mutlaka
onunla
alay ederlerdi.
Biz, bunlardan
daha güçlü olanları
helak ettik. Öncekilerin misali geçti.

= ِلت َ ْست َ ُوواbinmeniz için
ُ ,,علَ ٰى
ور ِه
َ =onların sırtlarına
ِ ظ ُه
=ث ُ َّمsonra =ت َ ْذ ُك ُرواanmanız için
َ= ِن ْع َمةnimetini = َر ِب ُك ْمRabbinizin
=إِذَاzaman =ا ْست َ َو ْيت ُ ْمbindiğiniz
علَ ْي ِه
َ =onlara
= َوتَقُولُواve (şöyle) demeniz için
َس ْب َحان
ُ =şanı yücedir
س َّخ َر
َ ,,=الَّذِيhizmetimize verenin
=لَنَاbizim = ٰ َهذَاbunu
 ُكنَّا,,= َو َماyoksa biz değildik ُ =لَهbunu
َ(= ُم ْق ِرنِينhizmetimize) yanaştıracak

Böylece onların sırtına
binip, üzerlerine yerleşince, Rabbinizin nimetini anarak «Bunu
bizim hizmetimize
veren Allah´ın şanı
yücedir,
yoksa biz
bunlara güç
yetiremezdik» demeniz içindir.
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İbn Kesir
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böyle yapar
ki onlara
hükmedesiniz ve ne
zaman onlardan yararlanırsanız
Rabbinizin
nimetlerini
hatırlayıp
(Bütün) bunları bizim
hizmetimize
veren O ne
yücedir, çünkü (O olmasaydı) biz
bunu elde
edemezdik;

Andolsun
ki; onlara:
Gökleri
ve yeri
kim yarattı? diye
sorsan,
muhakkak: Onları Aziz,
Alim yaratmıştır,
diyeceklerdir.
O ki; yeri,
sizin için
bir beşik
kılmış,
doğru gidesiniz
diye orada yollar
var etmiştir.
O ki; gökten bir ölçüye göre
su indirmiştir. İşte Biz,
onunla
ölü bir
memleketi dirilttik,
siz de
böylece
çıkarılacaksınız.
Ve O ki;
bütün çiftleri yaratmıştır.
Sizin için
bineceğiniz gemiler ve davarlar var
etmiştir.
Ta ki bunların üzerine oturunca,
Rabbınızın nimetini anarak: Bunları bize
müsahhar
kılan ne
yücedir,
yoksa biz
bunlara
güç yetiremezdik,
diyesiniz.
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şüphe- o halde biz Ve biz,
= َو ِإنَّاbiz elbette  َر ِبنَا..= ِإلَ ٰىRabbimize Biz
siz Rabbi- mutlaka O'na şüphesiz
mize döne- döneceğiz! Rabbımıَ=لَ ُم ْنقَ ِلبُونdöneceğiz
ceğiz deyin. diyesiniz.
za döne-

..

..

= َو َجعَلُواtasarladılar ُ =لَهO’na
 ِعبَا ِد ِه,,= ِم ْنkullarından
= ُج ْز ًءاbir parça = ِإ َّنgerçekten
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan =لَ َكفُورbir nankördür
= ُم ِبينapaçık

Böyle iken
kafirler Allah´a çocuk
isnad ettiler.
İnsan gerçekten apaçık nankördür, gerçeği
inkar eder.

َات َّ َخذ..=أ َ ِمyoksa kendisine mi aldı?
يَ ْخلُ ُق..= ِم َّماyarattıklarından
=بَنَاتkızları صفَا ُك ْم
ْ َ = َوأve size seçti
َ= ِب ْالبَنِينoğulları

Demek Allah, yarattıkları arasından kızları kendisine alıp da
oğulları size
verdi öyle
mi?

ب ُِش َر,,= َو ِإذَاmüjdelense
=أ َ َحد ُ ُه ْمonlardan birine
ب
َ ,,=بِ َماanlattığı
َ ض َر

Fakat Rahman olan
Allah´a isnad ettiği
kız evlat
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Ama hala
O'na bir çocuk yakıştırırlar, üstelik
yarattıklarından birini!
Belli ki, (böyle düşünen)
insan şükretmeyi terk
etmiş bir
nankördür!
Yoksa, (düşünüyor musunuz ki) O,
yarattıkları
arasından
kız çocukları
kendisi için
seçti ve size
erkek çocukları bıraktı?
Nitekim onlardan birine,
Rahman'a
kolayca isnad ettiği

ceğiz.
Ama onlar; kullarından bir
kısmını,
O´nun bir
parçası
saydılar.
İnsan,
gerçekten
apaçık bir
nankördür.
Yoksa;
Allah, yarattıkları
arasından
kızları
kendisine
alıp oğulları size
mi ayırdı?
Ama
Rahman´a isnad edilen kız

Kelime Meali
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لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’a
َ =kesilir
= َمث َ ًَلbenzer olarak ظ َّل
ُ= َو ْج ُههyüzü = ُمس َْودًّاkapkara
= َو ُه َوve o
= َك ِظيمöfkesinden yutkunup durur

kendilerinden birine
müjdelenince, o kimsenin yüzü
simsiyah
kesilir, öfkesinden
yutkunup
durur.

ُ شأ
َّ َيُن..=أ َ َو َم ْنyetiştirileni mi?
 ْال ِح ْليَ ِة..=فِيsüs içinde = َو ُه َوve
ص ِام
َ  ْال ِخ..=فِيmücadelede

Demek süs
içinde yetiştirilerek mücadele gücü
olmayanı mı
Allah´a isnad ediyorsunuz?
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َ =olmayanı = ُم ِبينaçık
غي ُْر

43.
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= َو َجعَلُواsaydılar
َ= ْال َم ََلئِ َكةmelekleri
ُ  ِع َباد,, ُه ْم,, َ=الَّذِينkulları olan
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’ın =إِنَاثًاdişi
ش ِهد ُوا
َ َ =أşahid mi oldular?
=خ َْلقَ ُه ْمonların yaratılışlarına
ب
ُ َست ُ ْكت
َ =yazılacak
ش َهادَت ُ ُه ْم
َ =şahidlikleri
َ= َويُسْأَلُونve (bundan) sorulacaklardır

Onlar Rahman´ın kulları olan
melekleri de
dişi saydılar. Acaba
meleklerin
yaratılışını
mı gördüler? Onların
bu şahidlikleri yazılacak ve sorguya çekilecekler.

= َوقَالُواve dediler ki
شَا َء..=لَ ْوdileseydi الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman
عبَ ْدنَا ُه ْم
َ ..= َماbiz onlara tapmazdık
= َماyoktur =لَ ُه ْمonların
= ِب ٰذَ ِل َكbu hususta  ِع ْلم..= ِم ْنbir bilgileri
 ُه ْم..=إِ ْنonlar =إِ َّلsadece
َصون
ُ =يَ ْخ ُرsaçmalıyorlar

Ve derler ki:
“Eğer Rahman dilemiş
olsaydı biz
onlara kulluk etmezdik.” Buna
dair bir bilgileri yoktur
onların. Onlar sadece
vehimde
bulunuyorlar.

آت َ ْينَا ُه ْم,,=أ َ ْمyoksa onlara -mı vermişiz?
= ِكتَابًاbir Kitap قَ ْب ِل ِه,,= ِم ْنbundan önce
=فَ ُه ْمonlar = ِب ِهona
َ= ُم ْست َ ْم ِس ُكونsarılıyorlar

Yoksa bundan önce
onlara bir
kitab verdik
de ona mı
sarılıyorlar?

=بَ ْلhayır =قَالُواdediler ki =إِنَّاbiz
= َو َج ْدنَاbulduk =آبَا َءنَاbabalarımızı
علَ ٰى
َ =üzerinde =أ ُ َّمةbir din
= َوإِنَّاbiz de
ار ِه ْم
َ =onların izlerinde
ِ َ آث..علَ ٰى
َ= ُم ْهتَد ُونgidiyoruz

Hayır! Sadece «Biz
babalarımızı bu din
üzerinde
bulduk, biz
de onların
izinde gidiyoruz» dediler.
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= َو َك ٰذَ ِل َكişte böyle
س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َماgöndermedik
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce
قَ ْريَة,,=فِيherhangi bir kente
نَذِير,,= ِم ْنuyarıcı = ِإ َّلbaşkasını
=قَا َلdiyenlerden
= ُمتْ َرفُوهَاoranın varlıklıları =إِنَّاbiz
= َو َج ْدنَاbulduk =آبَا َءنَاbabalarımızı
علَ ٰى
َ =üzerinde =أ ُ َّمةbir din
= َوإِنَّاve biz de
ار ِه ْم
َ =onların izlerine
ِ َ آث,,علَ ٰى
َ= ُم ْقتَدُونuyarız
,,

,,

,,

,,
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,,
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İşte böyle
senden önce hangi
memlekete
uyarıcı
gönderdiysek, mutlaka oranın
ileri gelen
zenginleri:
«Biz babalarımızı bir
din üzerinde
bulduk, biz
de onların
izlerine uyarız» dediler.

,,

,,
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=قَا َلdedi
 ِجئْت ُ ُك ْم..=أ َ َولَ ْوben size getirsem de mi?
=بِأ َ ْهدَ ٰىdaha doğrusunu
 َو َج ْدت ُ ْم..= ِم َّماbulduğunuzdan
علَ ْي ِه
َ =üzerinde =آ َبا َء ُك ْمbabalarınızı
=قَالُواdediler = ِإنَّاdoğrusu biz
أ ُ ْر ِس ْلت ُ ْم..=بِ َماsizinle gönderileni
=بِ ِهonu َ= َكافِ ُرونinkâr ediyoruz

evladla
onlardan
birisi
müjdelenince;
yüzü
kapkara
kesilir de
öfkesinden yutkunur durur.
Ne! (diye
Yoksa
şaşkınlıkla süs içinde
sorar), (Bir yetiştirilip
kız sahibi mi de mücaoldum) (yal- delede
nız) süs için açık olvar olan bir mayanı
kız? Bunun mı?
üzerine kendini belli belirsiz bir iç
çatışmanın
içinde bulur.
Ve onlar me- Onlar;
leklerin (de) - Rahki Rahman man´ın
tarafından
kulları
yaratılan var- olan melıklardır- dişi lekleri de
olduklarını dişi sayiddia ederler, dılar. Ya(yoksa) onla- ratılışlarırın yaratılışı- nı mı
nı gördüler görmüşmi? Onların ler. Onlabu saçma id- rın şehadiası kayde- detleri
dilecek ve
yazılacak
böyleleri
ve onlar
(Hesap Günü sorguya
bundan do- çekileceklayı) yargıla- lerdir.
nacaklar!
Onlar hala: Ve derler
Rahman di- ki: Eğer
lemiş
Rahman
ol(ma)saydı dilemiş
biz onlara
olsaydı;
asla tapmaz- biz, onladık! diyorlar. ra ibadet
(Ama) onlar etmezdik.
(Rahman'ın) Onların
böyle bir şey bu konu(istediği)
da bir bilhakkında bil- gileri yokgi sahibi de- tur. Onlar,
ğiller. Onlar yalnız yasadece zan- lan söylenediyorlar. yip dururlar.
Yoksa biz, Yoksa;
bundan ön- daha önce, kendileri- ce onlara
ne, hala sıkı bir kitab
sıkıya sarıl- verdik de
dıkları (aykı- ona mı
rı) bir vahiy tutunumi gönder- yorlar?
dik?
Hayır! Ama Hayır,
şöyle derler: dediler ki:
Biz ataları- Doğrusu
mızı (belli) biz, atalabir inanç
rımızı bir
üzerinde
ümmet
bulduk ve
üzerinde
ancak onla- bulduk ve
rın izinden biz de ongiderek doğ- ların izleru yolu bulu- rinden
ruz!
gitmekteyiz.
İşte böyle: Senden
Biz, ne za- önce de
man, senden hangi kaönce hersabaya
hangi bir top- bir uyarıcı
luluğa bir
gönderuyarıcı gön- diysek; o
derdiysek, kasabahalkın keyif nın varlıkve haz pe- lıları saşinde koşan dece dekesimi daima diler ki:
şöyle dediler: Doğrusu
Biz ataları- biz, babamızı bir inanç larımızı
üzerinde
bir ümmet
bulduk, biz üzerinde
ancak onla- bulduk ve
rın izinden biz de ongideriz!
ların izlerine uymaktayız.
(Bunun üzerine her peygamber) Nasıl? derdi,
Atalarınızı
inanır bulduğunuzdan
daha iyi bir
kılavuz getirmiş olsam
da mı? Berikiler, buna,
Sizin mesajlarınızda bir
doğruluk payı olduğunu
inkar ediyoruz! diye cevap verirlerdi.

Biz de on=فَا ْنتَقَ ْمنَاbiz de öc aldık
lardan intikam aldık.
ُ =فَا ْنbak
= ِم ْن ُه ْمonlardan ظ ْر
Bak, yalanُ
َ
َ
ْف
َ =sonu layanların
َ =كيnasıl? َ=كانoldu عاقِبَة

Ama sonunda onlardan
intikamımızı
aldık; işte
bakın hakikati yalanlayan-
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(çocuğun
doğumu)
müjdelenirse,
yüzü kararır
ve içi öfkeyle
dolar.

Ben size,
babalarınızı
üzerinde
bulduğunuz
dinden daha doğrusunu getirmiş olsam
da yine babalarınızın
yolunu mu
tutacaksınız? deyince, dediler
ki: «Doğrusu biz seninle gönderileni inkar ediyoruz.»

..

,,

,,

,,

..

,,

sonu nasıl

İbn Kesir

Şayet size atalarınızı üzerinde bulduğunuz
şeyden
daha
doğrusunu getirmişsem;
yine mi
bana uymazsınız? deyince,
dediler ki:
Doğrusu
sizin
gönderildiğiniz
şeyi, biz
inkar ediyoruz.
Biz de
onlardan
intikam
aldık. Yalanlayanların so-
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َ= ْال ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların
43.
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oldu?

ların sonu ne nunun
oldu!
nasıl olduğuna
bir bak.

= َو ِإ ْذbir zaman =قَا َلdemişti ki
= ِإب َْرا ِهي ُمİbrahim = ِْل َ ِبي ِهbabasına
= َوقَ ْو ِم ِهve kavmine
= ِإنَّنِيşüphesiz ben =بَ َراءuzağım
َت َ ْعبُدُون..= ِم َّماsizin taptıklarınızdan

Bir zaman
İbrahim babasına ve
kavmine
demişti ki;
«Ben sizin
taptıklarınızdan uzağım.»

= ِإ َّلyalnızca
َ َف,,=الَّذِيbeni yaratana
ط َرنِي
ُ=فَإِنَّهçünkü O
ِين
َ =bana doğru yolu gösterecektir
ِ سيَ ْهد

Ben yalnız
beni yaratana taparım. Çünkü
O, bana
doğru yolu
gösterecektir.

İbrahim, babasına ve
halkına seslendi(ğinde
bu gerçeği
dikkate almıştı:) Sizin
taptıklarınıza
tapmak benden uzak olsun!
Hiç kimse(ye
tapmam),
beni var etmiş olan hariç, beni doğru yola ileten
O'dur!

= َو َجعَلَ َهاve onu yaptı ً= َك ِل َمةbir söz
ً=بَاقِيَةkalıcı
ع ِق ِب ِه
َ ..=فِيsonrakiler içinde
=لَ َعلَّ ُه ْمumulur ki َ= َي ْر ِجعُونdönerler

ve bu tevhid
sözünün
ardından
kalıcı bir
söz yaptı ki,
insanlar Allah´a dönsünler.

=بَ ْلdoğrusu ُ= َمت َّ ْعتyaşattım
= ٰ َهؤ َُل ِءbunları
= َوآبَا َء ُه ْمve babalarını = َحت َّ ٰىdek
= َجا َء ُه ُمkendilerine gelinceye
= ْال َح ُّقgerçek söz سول
ُ = َو َرve elçi
= ُم ِبينaçıklayan

Doğrusu
bunları da,
babalarını
da kendilerine hak ve
hakikatı
açıklayan
bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim.

 َجا َء ُه ُم..= َولَ َّماfakat onlara gelince
= ْال َح ُّقgerçek =قَالُواdediler = ٰ َهذَاbu
= ِس ْحرbüyüdür = َوإِنَّاve biz =بِ ِهonu
َ= َكافِ ُرونtanımayız

Fakat kendilerine hak
gelince:
«Bu büyüdür biz onu
tanımayız.»
dediler.

= َوقَالُواve dediler ki
نُ ِز َل,,=لَ ْو َلindirilmeli değil miydi?
= ٰ َهذَاbu = ْالقُ ْرآ ُنKur’an
 َر ُجل,,علَ ٰى
َ =bir adama
 ْالقَ ْريَتَي ِْن,, َ= ِمنiki kentten
ع ِظيم
َ =büyük

Ve dediler
ki: «Bu
Kur´an iki
şehrin birinden bir büyük adama
indirilmeli
değil miydi?»
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Ve bunu, daha sonra gelenler arasında yaşamaya devam
eden bir söz
olarak söyledi ki onlar
(daima) o
(sözü hatırlayıp ona)
dönsünler.
Şimdi, (İbrahim'den sonra yaşamış
olanlara gelince,) onlara
-ve atalarınaher şeyi apaçık ortaya
seren bir elçi
aracılığıyla
hakikati gönderinceye
kadar istedikleri gibi yaşamalarına
izin verdim:
ama şimdi
hakikat onlara ulaşınca,
Bütün bunlar
sadece büyüleyici laflardır ve biz
onlarda bir
doğruluk payı olduğuna
inanmıyoruz!
derler.
Ve yine şöyle
derler: Bu
Kuran, neden iki şehrin
ileri gelenlerine inmiş
değil?

Hani İbrahim;
babasına
ve kavmine demişti ki:
Şüphesiz
ben, sizin
taptığınız
şeylerden
uzağım.
Beni yaratan
müstesna. Şüphesiz ki
O; beni
hidayete
iletecektir.
Ve onu;
belki dönerler diye ardından gelenler için
kalıcı bir
kelime
kıldı.

Hayır.
Ben, onları da,
atalarını
da hakkı
açıklayan
bir peygamber
gelene
kadar geçindirdim.

Hak kendilerine
geldiğinde ise: Bu
bir büyüdür. Doğrusu biz,
onu inkar
ediyoruz,
dediler.
Ve dediler ki: Bu
Kur´an, o
iki kasabanın birinden
büyük bir
adama
indirilmeli
değil
miydi?

Rabbinin
Rabbinin
Yoksa
=أ َ ُه ْمonlar mı?
rahmetini rahmetini
Rabbının
onlar
mı
yoksa
onlar
rahmetini
ْ
َ=يَق ِس ُمونbölüştürüyorlar
paylaştırı- mı bölüştü- onlar mı
ت
َ = َر ْح َمrahmetini = َر ِب َكRabbinin yorlar? rüyorlar? paylaştıDünya ha- (Hayır, nasıl rıyorlar?
yatında on- ki) bu dün- Dünya
=ن َْح ُنbiz س ْمنَا
َ َ=قtaksim ettik
ların geçim- yada geçim hayatında
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında
liliklerini Biz araçlarını on- onların
taksim ettik; lar arasında geçimleشتَ ُه ْم
َ = َم ِعيonların geçimliklerini
birbirlerine bölüştüren rini aralagördür- ve onların
rında Biz
ْ
ال َح َيا ِة..= ِفيhayatında =الدُّ ْن َياdünya işmeleri
için bazısını baş- paylaştırkimini öte- kalarına yar- dık. Bir= َو َرفَ ْعنَاve üstün kıldık
kine dere- dım etmeleri birlerine
celerle üs- için diğerleri- iş gördüض ُه ْم
َ =بَ ْعonlardan kimini
tün kıldık. nin üstüne rebilmeleRabbinin
çıkaran Biziz; ri için kiَ=فَ ْوقüzerine = َب ْعضötekiler
rahmeti, on- (aynı şekilde, mini kimi=دَ َر َجاتderecelerle
ların topla- dilediğimize ne dereyıp yığdıkla- manevi ba- celerle
َ= ِليَت َّ ِخذedinmeleri için ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbiri rından daha ğışlarda bu- üstün kılhayırlıdır. lunan da Bi- dık. Rabضا
ً =بَ ْعdiğerine
ziz): Rabbi- bının
nin bu rah- rahmeti,
س ْخ ِريًّا
ُ =hizmetçi, çalışan
meti, onların onların biyığabilecek- riktirdikleُ= َو َر ْح َمتrahmeti = َربِ َكRabbinin
leri bütün
ri şeyler(dünyevi ser- den daha
= َخيْرdaha hayırlıdır
vetler)den
hayırlıdır.
َ َي ْج َمعُون..= ِم َّماonların toplayıp yığdıklar
daha hayırlı..
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(= َولَ ْو َلsözkonusu) olmasaydı
َيَ ُكون,,=أ َ ْنolması اس
ُ َّ=النinsanların
ً=أ ُ َّمةümmet ً احدَة
ِ = َوbir tek
=لَ َج َع ْلنَاyapardık
 َي ْكفُ ُر,,= ِل َم ْنinkâr edenlerin
الر ْح ٰ َم ِن
َّ ِ=بRahman’ı
= ِلبُيُوتِ ِه ْمevlerine سقُفًا
ُ =tavanlar
 ِفضَّة,,= ِم ْنgümüşten
ار َج
ِ َ= َو َمعve merdivenler
علَ ْي َها
َ =üzerine
ْ = َيbinip çıkacakları
َظ َه ُرون
,,

,,

,,

,,

,,

,,

İnsanlar küfürde birleşen bir tek
ümmet olmayacak
olsaydı,
Rahman´ı
inkar edenlerin evlerinin tavanları
ve üzerine
binip çıkacakları
merdivenleri
gümüşten
yapardık.

Eğer (sınırsız
zenginliklerin
önlerine serilmesiyle)
bütün insanlar tek bir
(şeytani) toplum haline
gelmiyecek
olsaydı,
(şimdi) Rahman'ı inkar
edenlerin evlerini gümüşten çatılar ve
tırmanacakları (gümüşten) merdivenler ile donatırdık;

Şayet insanlar,
tek bir
ümmet
haline
gelmeyecek olsaydı;
Rahman´ı
inkar
edenlerin
evlerinin
tavanlarını ve üzerinde
yükseldikleri merdivenleri
gümüşten
yapardık.
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= َو ِلبُيُوتِ ِه ْمve evlerine =أَب َْوابًاkapılar
س ُر ًرا
ُ = َوve koltuklar علَ ْي َها
َ =üzerine
َ=يَت َّ ِكئُونyaslanacakları

ve evlerine
(gümüş) kapılar, üzerinde yatıp
uzanacakları
(gümüş) yataklar,

Evlerinin
kapılarını
ve üzerlerine yaslanacakları kerevetleri de,

َو ُز ْخ ُرفًا
َو ِإ ْن ُك ُّل
ٰذَ ِل َك
لَ َّما
ع
ُ َمتَا
الدُّ ْنيَا
ِْال َحيَاة
ُ َو ْاْل ِخ َرة
َِع ْند
َر ِب َك
َِل ْل ُمتَّقِين

Altına
boğardık.
Bunların
hepsi sadece
dünya
hayatının
geçimliğidir. Ahiret
ise; Rabbının katında
müttakiler
içindir.

..

Evlerinin
kapılarını ve
üzerlerine
yaslanacakları koltukları da hep
gümüşten
yapardık.
ve nice süs=ve (nice) süsler
ler verirdik.
Bütün bun,,
=bütün
=bunlar
lar sadece
=sadece
=geçici menfaatleridir dünya hayatının geçici malın=hayatının
=dünya
dan ibaret=ahiret ise
=katında
tir. Ahiret
nimeti ise,
=Rabbinin
Rabbinin
katında, Al=muttakiler içindir
lah´ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara
mahsustur.
Kim Rah=kim
=kör olursa
man´ın
Kur´an´ında
=karşı
=zikrine
n yüz çevirirse ona,
=Rahman’ın
bir şeytanı
arkadaş ve=sardırırız
=ona
ririz ve o
=bir şeytanı
=artık o
şeytan artık
onun ayrıl=onun
=arkadaşı olur
maz dostudur.
..

..
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= َوإِنَّ ُه ْمonlar
صدُّو َن ُه ْم
ُ َ=لَيonları engelledikleri halde
س ِبي ِل
َّ ال,,ع ِن
َ =yoldan
َسبُون
َ = َو َي ْحsanırlar =أَنَّ ُه ْمbunlar
َ= ُم ْهتَد ُونdoğru yolda olduklarını

O şeytanlar
bunları doğru yoldan
çıkardıkları
halde bunlar doğru
yolda olduklarını sanırlar.

= َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
= َجا َءنَاbize geldiği =قَا َلder ki
ْت
َ لَي..= َياkeşke olsaydı = َب ْي ِنيbenimle
= َو َب ْين ََكsenin aranda
َ=بُ ْعدkadar uzaklık
= ْال َم ْش ِرقَي ِْنiki doğu
س
َ ْ=فَ ِبئmeğer ne kötü
ُ = ْالقَ ِرarkadaş(mışsın)
ين

O şeytanın
dostu bize
geldiği zaman arkadaşına:
«Keşke benimle senin
aranda doğu ile batı
arası kadar
uzaklık olsaydı» der.
Meğer ne
kötü arkadaşmış.

 َي ْنفَ َع ُك ُم,,= َولَ ْنsize bir yarar sağlamaz
= ْاليَ ْو َمbugün =إِ ْذçünkü
َ =zulmettiniz =أَنَّ ُك ْمsiz
ظلَ ْمت ُ ْم
ب
ِ  ْال َعذَا,,=فِيazabda
َ= ُم ْشت َ ِر ُكونortaksınız

İkiniz de zalim olduğunuz için bugün pişman
olmanız size hiçbir
fayda vermeyecektir.
Çünkü siz
azapta ortaksınız.

ve (sınırsız
ölçüde) altın? Ama
bunların tümü, bu dünya hayatının
(gelip geçici)
zevklerinden
başka bir şey
değildir; halbuki Allah'a
karşı sorumluluk duyanları öteki
dünya(da)
Rableri katında (mutluluk) bekler.
Rahman'ın
uyarısını
görmezden
gelmeyi tercih eden
kimseye gelince, Biz
onun içine
öteki kişiliğini
oluşturmak
üzere (kalıcı)
bir şeytani
dürtü yerleştiririz.
Bu (şeytani
dürtüler) böylelerini (hakikat) yolundan alıkoyar
ve bunlar
kendilerinin
doğru yolda
olduklarını
sanırlar!
Ama sonunda (bu şekilde günaha
batmış olan)
kişi, (Hesap
Günü) önümüze geldiği
zaman, (öteki kişiliğine,)
Keşke benimle senin
aranda doğu
ile batı kadar
bir mesafe
olsaydı! diyecektir; şu
öteki kişilik
ne kadar da
kötüymüş!
O Gün bu(nu
öğrenmeniz)
size bir fayda
sağlamaz,
çünkü siz
(birlikte) günah işlediniz,
şimdi (de)
azabınızı
birbirinizle
paylaşın.

ت
َ =أَفَأ َ ْنsen mi? =تُس ِْم ُعişittireceksin
ص َّم
ُّ =الsağıra =أ َ ْوyahut
=ت َ ْهدِيyola ileteceksin ي
َ = ْالعُ ْمkörü
= َو َم ْنve kimseyi َ= َكانolan
ض ََلل
َ ..=فِيsapıklıkta = ُم ِبينapaçık

Ey Muhammed!
Sen mi sağırlara işittireceksin,
yahut kör ve
apaçık sapıklıkta olanı doğru yola ileteceksin?

Sen (ey Muhammed)
sağıra işittirebilir misin,
yahut köre
doğru yolu
gösterebilir
misin, ya da
sapkınlığa
gömülmüş
olana?

=فَإ ِ َّماbile =نَ ْذ َهبَ َّنbiz alıp götürsek
= ِب َكseni =فَإِنَّاmuhakkak biz
= ِم ْن ُه ْمonlardan َ= ُم ْنت َ ِق ُمونöc alırız

Eğer biz
seni alıp götürürsek
(vefat ettirirsek) onlardan intikam alacağız.

Biz (mesajın
hakim duruma geçmeden önce)
seni (onların)
elinden alsak
da (almasak
da) mutlaka
onlardan
öcümüzü alırız.
ve onlara
vaad ettiğimiz şeyi yerine getirdiğimizi (bu
dünyada)
sana göstersek de (göstermesek de)
onlar üzerinde kesin bir
otoriteye sahibiz!
Öyleyse sana vahyedilmiş olan her
şeye sımsıkı
sarıl; çünkü
sen dosdoğru bir yoldasın;
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َو َم ْن
ش
ُ يَ ْع
ع ْن
ِذ ْك ِر
َ
الر ْح ٰ َم ِن
َّ
ُلَه
ض
ْ نُقَ ِي
َ ش ْي
طانًا
فَ ُه َو
َ
ُلَه
قَ ِرين
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Yahut onları
=أ َ ْوyahut =نُ ِريَنَّ َكsana gösteririz
tehdit ettişeyi
َّ
ع ْدنَا ُه ْم
َ  َو..=الذِيonları uyardığımız şeyi ğimiz
sana gösteBizim
=فَإِنَّاşüphesiz bizim علَ ْي ِه ْم
َ =onlara ririz.
onlara gücümüz yeَ= ُم ْقتَد ُِرونgücümüz yeter
..

..

..

..

..

..

ter.
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=فَا ْست َ ْم ِس ْكsen sımsıkı sarıl
ي
ِ ُ أ,,= ِبالَّذِيvahyedilene
َ وح
=إِلَي َْكsana =إِنَّ َكçünkü sen
علَ ٰى
َ =üzerindesin ص َراط
ِ =yol
= ُم ْست َ ِقيمdoğru

Sen, sana
vahyedilene
sımsıkı sarıl. Zira sen,
dosdoğru
yoldasın.

ُ= َو ِإنَّهşüphesiz O (Kur’an)
=لَ ِذ ْكرbir Zikir’dir =لَ َكsana
= َو ِلقَ ْو ِم َكve kavmine
ف
َ = َوve yakında
َ س ْو

Doğrusu bu
Kur´an sana
ve ümmetine bir öğüttür, ondan
sorumlu tutulacaksınız.
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ve bu (vahiy)
şüphesiz senin ve halkın
için bir şeref
ve itibar
(kaynağı)
olacaktır
ama zamanı
gelince hepi-

Kim, RahRahman´ın
zikrinigörmezlikten gelirse; Biz,
ona şeytanı musallat
ederiz.

Şüphesiz
ki onlar
da bunları
yoldan
çıkarırlar.
Bunlar ise
doğru
yolda olduklarını
sanırlar.
Nihayet
Bize gelince der
ki: Keşki
benimle
senin
aranda
Doğu ile
Batı arasındaki
kadar
uzaklık
olsaydı.
Sen, ne
kötü arkadaş
imişsin.
Zulmettiğiniz için,
bugün
pişmanlığın hiç bir
faydası
yoktur.
Muhakkak ki
azabda
ortaksınız.
Sen mi
duyuracaksın o
sağırlara?
Körleri ve
apaçık
sapıklıkta
olanları
sen mi
hidayete
eriştireceksin?
Seni onlardan
uzaklaştırsak da;
muhakkak ki
Biz, onlardan intikam alırız.
Yahut da
onlara
vaadettiğimizi sana gösteririz.
Çünkü
Biz, onlara karşı
gücü yetenleriz.
Sen; sana vahyolunana
sarıl. Muhakkak ki
sen, dosdoğru bir
yol üzerindesin.
Doğrusu
bu; sana
ve kavmine bir
öğüttür.
Ondan
sorguya
çekileceksiniz.

Kelime Meali
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َ=تُسْأَلُونsorulacaksınız
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= َواسْأ َ ْلve sor
س ْلنَا
َ أ َ ْر,,= َم ْنgönderdiğimiz
قَ ْب ِل َك,,= ِم ْنsenden önce
س ِلنَا
ُ  ُر,,= ِم ْنelçilerimizden
=أ َ َج َع ْلنَاyapmış mıyız?
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’dan ً=آ ِل َهةtanrılar
َ=يُ ْع َبد ُونtapılacak

Senden önce gönderdiğimiz
peygamberlere sor. Biz
Rahman
olan Allah´tan başka tapılacak
tanrılar mı
yapmışız?

= َولَقَ ْدandolsun س ْلنَا
َ =أ َ ْرbiz gönderdik
س ٰى
َ = ُموMusa’yı = ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizle
َع ْون
َ فِ ْر..=إِلَ ٰىFir’avn’a
= َو َملَئِ ِهve ileri gelen adamlarına
=فَقَا َلdedi = ِإنِيben
سو ُل
ُ = َرelçisiyim ب
ِ = َرRabbinin
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Andolsun
biz Musa´yı
da ayetlerimizle Firavun´a ve ileri gelen
adamlarına
gönderdik:
«Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim» demişti.

İşte bu şekilde Musa'yı
mesajlarımızla Firavun'a ve ileri
gelen adamlarına gönderdik: Musa
onlara, Bakın
dedi, ben bütün alemlerin
Rabbinin bir
elçisiyim!

 َجا َء ُه ْم,,=فَلَ َّماonlara getirince
= ِبآ َيا ِتنَاayetlerimizi = ِإذَاhemen
= ُه ْمonlar = ِم ْن َهاonlarla
َض َح ُكون
ْ َ(=يalay edip) gülmeğe başladıl

Onlara
ayetlerimizi
getirince,
birden bire
onlarla alay
etmeye koyuldular.

Ama önlerine
(mucizevi)
işaretlerimizi
getirince,
hemen onları
alaya aldılar,

نُ ِري ِه ْم..= َو َماonlara göstermeyiz
آ َية..= ِم ْنbir mucize mutlaka
=إِ َّلbaşkasını ي
َ = ِهki o
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür
أ ُ ْختِ َها..= ِم ْنkardeşinden (ötekinden)
= َوأ َ َخ ْذنَا ُه ْمonları yakaladık
ب
ِ =بِ ْالعَذَاazab(lar) ile
=لَ َعلَّ ُه ْمumulur ki َ=يَ ْر ِجعُونdönerler

Onlara biri
diğerinden
daha büyük
olmayan
hiçbir ayet
göstermedik. Doğru
yola dönmeleri için
azaba uğrattık.

halbuki kendilerine gösterdiğimiz
her işaret,
öncekinden
daha etkileyici idi ve
(her defasında) onları
belki (Bize)
dönerler diye
azaba çarptırdık.

Onlara biri diğerinden daha
büyük
olmayan
hiç bir
ayet göstermedik.
Doğru yola dönmeleri için
onları
azaba uğrattık.

= َوقَالُواdediler ki َأَيُّه,,=يَاey
اح ُر
َّ =الbüyücü ُ=ا ْدعdua et
ِ س
=لَنَاbizim için = َرب ََّكRabbine
َع ِهد
َ ,,=بِ َماsöz hürmetine
= ِع ْندَ َكsana verdiği = ِإنَّنَاartık biz
َ=لَ ُم ْهتَدُونyola geleceğiz

Azabı görünce: «Ey
büyücü, bizim için
Rabb´ine
dua et,
sende bulunan ahdi
hürmetine
bizi bağışlamasını dile, artık yola
geleceğiz»
dediler.

Ve (her defasında,) Ey
büyücü! diye
feryad ettiler,
Seninle yaptığı (peygamberlik)
sözleşmesinin hatırına
bizim için
Rabbine yalvar, biz artık
kesinlikle
doğru yola
döneceğiz!
Fakat biz Ama azaptan
onlardan
kurtarır kurazabı kaldı- tarmaz, bir
rınca sözle- bakarsın ki
rinden
hemen sözdönmeye lerinden döbaşladılar. nüvermişler!

Ve dediler ki: Ey
sihirbaz;
sana verdiği ahde
göre
Rabbına
bizim için
dua et.
Muhakkak biz,
hidayete
eriştirilmiş
olacağız.
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niz (ona karşı tutumunuzdan dolayı) hesaba
çekileceksiniz.
(Bırak başkasını da,)
senden önce
gönderdiğimiz elçilerimize sor,
Rahman'dan
başka tanrılara tapılmasına hiç izin
vermiş miyiz?
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ش ْفنَا
َ  َك..=فَلَ َّماfakat biz kaldırınca
ع ْن ُه ُم
َ =onlardan اب
َ َ= ْال َعذazabı
= ِإذَاhemen = ُه ْمonlar
َ=يَ ْن ُكثُونsözlerinden dönüyorlar
..
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= َونَادَ ٰىseslendi ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
=فِيiçinde =قَ ْو ِم ِهkavminin
=قَا َلdedi ki قَ ْو ِم,,=يَاey kavmim
ْس
َ =أَلَيdeğil mi? = ِليbenim
ُ= ُم ْلكmülkü ص َر
ْ = ِمMısır
= َو ٰ َه ِذ ِهve şu ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
=ت َ ْج ِريakıp giden
ت َ ْح ِتي,,= ِم ْنaltımdan
َْص ُرون
ِ تُب,,=أَفَ ََلgörmüyor musunuz?
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=أ َ ْمyahut değil miyim? =أَنَاben
= َخيْرdaha iyi  ٰ َهذَا..= ِم ْنşundan
 ُه َو..=الَّذِيki o = َم ِهينaşağılıktır
= َو َلve olmayandır ُ =يَ َكادnerdeyse
ُ =يُ ِبsöz anlatacak durumda
ين
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ُ
ي
َ أ ْل ِق,,=فَلَ ْو َلatılmalı değil miydi?
علَ ْي ِه
َ =üzerine =أ َ ْس ِو َرةbilezikler
ذَهَب,,= ِم ْنaltın =أ َ ْوyahut
= َجا َءgelmeli (değil miydi?)
ُ= َمعَهyanında ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler
َ= ُم ْقت َ ِرنِينyakın
,,
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َف
َّ =فَا ْستَخküçümsedi ُ= َق ْو َمهkavmini
َ َ =فَأonlar da ona boyun eğdiler
ُ طا
ُعوه
=إِنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكانُواidiler
..
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Firavun
kavmine
şöyle seslenip dedi
ki: «Ey
kavmim,
Mısır mülkü
ve şu altından akıp giden ırmaklar benim
değil mi?
Görmüyor
musunuz?

Ve Firavun,
halkına bir
çağrıda bulunarak Ey
kavmim! dedi, Mısır'ın
hakimiyeti
bana ait değil
mi? Bütün bu
nehirler benim ayaklarımın altında
akmıyor mu?
(Sizin en büyük efendiniz
olduğumu)
görmüyor
musunuz?
Yoksa ben, Ben, ne dekendisi za- mek istediğiyıf ve nere- ni bile anladeyse söz tamayan şu
anlatama- zavallı
yacak du- adamdan
rumda bu- daha iyi değil
lunan şu
miyim?
adamdan
daha hayırlı
değil miyim?
Ona altın bi- Sonra, nelezikler ve- den ona hiç
rilmeli, ya- altın bilezikhud yanın- ler verilmeda kendisiy- miş ve neden
le beraber onunla birlikyardımcı
te bir melek
melekler
gelmiş değil?
gelmeli değil miydi?
İşte Firavun
bu şekilde
kavmini küçümsedi.
Onlar da
ona boyun
eğdiler.

Firavun, böylece halkını
ahmaklaştırdı ve onlar
da sonunda
boyun eğdiler, çünkü

Senden
önce
gönderdiğimiz
peygamberlerimize sor:
Biz, RahRahman´dan
başka
ibadet
edecek
tanrılar
kılmış
mıyız?
Andolsun
ki; Biz,
Musa´yı
da ayetlerimizle Firavun´a
ve erkanına göndermiştik.
Ve demişti ki:
Şüphesiz
ben,
alemlerin
Rabbının
elçisiyim.
Onlara
ayetlerimizle varınca, onlar bunlara gülüvermişlerdi.

Azabı
üzerlerinden kaldırınca,
hemen
sözlerinden caydılar.
Firavun,
kavmine
seslendi
ve dedi
ki: Ey
kavmim;
Mısır
mülkü ve
altımdan
akan şu
ırmaklar
benim
değil mi?
Hala
görmüyor
musunuz?
Ben,
açıkça
söyleyemeyecek
derecede
zavallı
olan şu
adamdan
daha hayırlı değil
miyim?
Ona altın
bilezikler
verilmeli
veya beraberinde
kendisine
yardım
edecek
melekler
gelmeli
değil
miydi?
Firavun,
kavmini
küçümsedi, ama
onlar yine
de kendisine itaat
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onlar onlar alda=قَ ْو ًماbir kavim َ=فَا ِسقِينyoldan çıkmış Çünkü
yoldan çık- tılmış, ayar..
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mış bir kavimdi.
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سفُونَا
َ آ,,=فَلَ َّماonlar bizi kızdırınca
=ا ْنتَقَ ْمنَاbiz de öc aldık = ِم ْن ُه ْمonlardan
=فَأ َ ْغ َر ْقنَا ُه ْمve onları boğduk
َ=أ َ ْج َمعِينhepsini

Bizi öfkelendirince
onlardan intikam aldık,
böyle hepsini suda
boğduk.

=فَ َج َع ْلنَا ُه ْمonları yaptık
سلَفًا
َ =geçmiş ataları = َو َمث َ ًَلve örneği
َ= ِل ْْل ِخ ِرينsonradan gelenlerin

Böylece onları, sonrakiler için
hem bir örnek, hem
de bir ibret
yaptık.
Meryemoğlu İsa, bir
misal olarak
anlatılınca
hemen
kavmin
yaygarayı
bastı.
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ب
ُ ,,= َولَ َّماanlatılınca =اب ُْنoğlu
َ ض ِر
= َم ْر َي َمMeryem = َمث َ ًَلbir misal olarak
=إِذَاhemen =قَ ْو ُم َكkavmin
ُ= ِم ْنهondan ötürü
َصدُّون
ِ = َيyaygarayı bastılar
,,
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= َوقَالُواdediler
=أَآ ِل َهتُنَاbizim tanrılarımız mı?
= َخيْرhayırlı =أ َ ْمyoksa = ُه َوo mu?
ُض َربُوه
َ ..= َماbunu misal vermediler
=لَ َكsana =إِ َّلbaşka bir sebeple
= َجدَ ًلtartışmadan =بَ ْلdoğrusu
= ُه ْمonlar =قَ ْومbir toplumdur
ََص ُمون
ِ =خkavgacı

Bizim tanrılarımız mı
hayırlı yoksa o mu?
dediler. Bunu sana ancak tartışmak için
söylediler.
Öyle ya onlar, kavgacı
bir toplumdur.

 ُه َو,,= ِإ ْنO = ِإ َّلsadece
عبْد
َ =bir kuldur
=أ َ ْنعَ ْمنَاnimet verdiğimiz
علَ ْي ِه
َ =kendisine
ُ= َو َج َع ْلنَاهve kıldığımız = َمث َ ًَلörnek
= ِلبَنِيoğullarına =إِس َْرائِي َلİsrail

O, sadece
kendisine
nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek
kıldığımız
bir kuldur.

= َولَ ْوeğer =نَشَا ُءdileseydik
=لَ َجعَ ْلنَاyapardık = ِم ْن ُك ْمsizden
ً= َم ََل ِئ َكةmelekler
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيşu dünyada
َ=يَ ْخلُفُونyerinize geçen

Eğer biz dileseydik, sizin yerinize,
yeryüzünde
melekler yaratırdık da
sonra yerinize geçerlerdi.

ُ= َو ِإنَّهO = َل ِع ْلمilmidir
ع ِة
َّ = ِللkıyametin
َ سا
ت َ ْمت َ ُر َّن,,=فَ ََلhiç şüphe etmeyin
= ِب َهاondan ون
ِ ُ= َوات َّ ِبعve bana uyun
= ٰ َهذَاbudur ص َراط
ِ =yol
= ُم ْست َ ِقيمdoğru

O kıyametin
kopacağını
gösterir bir
ilimdir. O
saatin geleceğinden
hiç şüphe
etmeyin,
bana uyun.
Doğru yol
budur.

صدَّنَّ ُك ُم
ُ  َي..= َو َلsizi (bundan) alıkoyması
َ ش ْي
َّ =الşeytan ُ=إِنَّهçünkü o
ُ ط
n ان
=لَ ُك ْمsizin için عد ُو
َ =bir düşmandır
= ُم ِبينaçık

Şeytan sizi
bundan alıkoymasın.
Çünkü o,
sizin için
açık bir
düşmandır.

 َجا َء,,= َولَ َّماgelince س ٰى
َ = ِعيÎsa
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاaçık kanıtlarla =قَا َلdedi ki
=قَ ْدelbette = ِجئْت ُ ُك ْمben size geldim
= ِب ْال ِح ْك َم ِةhikmet ile
َ= َو ِْل ُ َب ِينve açıklamak için (geldim)
=لَ ُك ْمsize ض
َ =بَ ْعbir kısmını
َت َ ْخت َ ِلفُون,,=الَّذِيayrılığa düştüğünüz şe
ylerden ه
ِ = ِفيonda =فَاتَّقُواkorkun
َّ =Allah’tan
َاّٰلل
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana itaat edin

İsa açık delilleri getirdiği zaman
dedi ki: «Size hikmetle
ve ayrılığa
düştüğünüz
şeylerin bir
kısmını
açıklamak
üzere geldim. Allah´a
karşı gelmekten sakının, bana
itaat edin.»

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah = ُه َوO’dur
= َربِيbenim Rabbim
= َو َربُّ ُك ْمve sizin Rabbiniz
ُ=فَا ْعبُد ُوهO’na tapın = ٰ َهذَاbudur
ص َراط
ِ =yol = ُم ْست َ ِقيمdoğru

Çünkü Allah
benim de
Rabbim, sizin de Rabbinizdir.
O´na ibadet
edin. İşte
bu, doğru
bir yoldur.
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İbn Kesir

ettiler.
Çünkü
tılmış bir
onlar, fahalktı!
sık olan
bir kavim
idi.
Ama Bize
Bizi öfkemeydan
lendirinokumaya de- ce; onlarvam edince dan intionlara misil- kam aldık
lemede bu- ve hepsilunduk ve
ni suda
hepsini suda boğduk.
boğduk.
onları geç- Ve onları,
mişten kalan sonradan
bir hatıra ve geleceksonrakiler
lere bir
için bir ibret geçmiş
örneği kıldık. ve örnek
kıldık.
Şimdi, ne
Merzaman Mer- yem´in
yem'in oğ- oğlu milu(nun tabia- sal olarak
tı) örnek ola- verilince;
rak ortaya
senin
getirilse, (ey kavmin
Muhammed,) hemen
senin kavmin bağrıştı.
bu yüzden
yaygarayı
basar;
ve Hangisi Ve: Bizim
daha iyi, bi- tanrılarızim ilahları- mız mı,
mız mı yoksa yoksa o
o mu? derler. mu daha
(Ama) onlar iyidir?
bu mukaye- dediler.
seyi, yalnız- Sana
ca, sırf mu- böyle
halefet olsun demeleri,
diye senin
sadece
önüne getirir- tartışmaler. Evet, on- ya girişlar kavgamek içincı/tartışmacı dir. Hayır,
bir toplum- onlar
dur!
kavgacı
bir kavimdir.
(İsa'ya gelin- O; kendice,) o sade- sine nice (bir inmet versandır) ken- diğimiz ve
disini (pey- İsrailoğulgamberlikle) larına öronurlandırdı- nek kıldığımız ve İs- ğımız bir
railoğulları kuldur.
için örnek
kıldığımız bir
kul(umuz).
Ve eğer iste- Şayet diseydik, (siz leseydik;
ey meleklere sizden,
tapanlar,) sizi yeryüyeryüzünde zünde sibirbiri ardın- zin yerinidan gelen
zi tutacak
melekler ya- melekler
pardık!
var ederdik.
Bakın, bu
Şüphesiz
(ilahi kelam) ki o, saaSon Saati(n tın bilgisigeleceğini) dir.
bildiren bir O´ndan
araçtır; o
hiç şüphe
halde (Son etmeyin
Saat) hak- ve Bana
kında hiçbir tabi olun.
şüpheye ka- İşte doğru
pılmayın ve yol.
Bana uyun;
dosdoğru yol
(yalnız) budur.
Şeytan'ın sizi Sakın
(bu yoldan) şeytan siçevirmesine zi çevirizin verme- mesin.
yin; çünkü o, Şüphesiz
sizin apaçık ki o, size
düşmanınız- apaçık bir
dır!
düşmandır.
İsa, (kendi İsa huchalkına) ha- cetlerle
kikatin bütün gelince;
kanıtları ile demişti ki:
geldiği za- Size hikman, Ben
metle ve
dedi, size
ihtilafa
hikmet ile ve düştüğüüzerinde ay- nüz şeyrılığa düştü- lerin bir
ğünüz şeyle- kısmını
rin bir kısmı- açıklanı açıklığa mak için
kavuşturmak geldim.
üzere gelÖyleyse
dim. O halde, Allah´tan
Allah'a karşı korkun ve
sorumlulu- bana itaat
ğunuzun bi- edin.
lincine varın
ve bana tabi
olun!
Allah, şüp- Muhakhesiz benim kak ki Alde Rabbim, lah, besizin de
nim de
Rabbinizdir; Rabbımöyleyse (yal- dır, sizin
nızca) O'na de Rabkulluk edin; bınızdır.
doğru yol
Öyleyse
(sadece) bu- O´ na
dur!
ibadet
edin. İşte
doğru yol.
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arala- Fakat
Ama araْ َ=فbirbirleriyle ihtilafa düşmüşlerdi Ama
ف
َ َاختَل
rından çı- (İsa'dan son- larında
kan gruplar, ra gelenler) hizibler
r اب
ُ َ= ْاْل َ ْحزgruplar
birbiriyle ih- arasından
birbirleriytilafa
düştüçıkan
gruplar
le ihtilafa
ْ
بَ ْي ِن ِه ْم,,= ِمنaralarından çıkan
ler. Acı bir farklı görüş- düştüler.
günün aza- leri savun- Acıklı bir
=فَ َويْلvay haline
bı karşısın- maya başla- günün
َ ,, َ= ِللَّذِينzulmedenlerin
ظلَ ُموا
da vay o
dılar. Vay ha- azabınzulmedenle- line o zulme- dan vay o
ب
ِ عذَا
َ ,,= ِم ْنazabından = َي ْومbir günün rin haline! denlerin ve zulmeyazık o acı denlerin
=أ َ ِليمacı
Gün'de (baş- haline.
,,
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,,

,,

,,
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ُ يَ ْن..=ه َْلonlar -mi bekliyorlar? Onlar illa o
َظ ُرون
saatin kendilerinin hiç
= ِإ َّلille َعة
َّ =الsaatin
َ سا
farkında
ْ
َ
ْ
َ
تأتِيَ ُه ْم..=أنkendilerinin başlarına gelmesi olmadıkları
bir sırada,
ْ َ=بansızın = َو ُه ْمonlar
ni ًغتَة
ansızın başlarına gelَيَ ْشعُ ُرون..= َلhiç farkında değillerken mesini mi
..

..

..

..

..

..

..

bekliyorlar?

= ْاْل َ ِخ ََّل ُءdostlar = َي ْو َم ِئذo gün
 ِلبَ ْعض,,ض ُه ْم
ُ =بَ ْعbirbirine
عد ُو
َ =düşmandır = ِإ َّلdışında
َ= ْال ُمتَّقِينmuttakiler

43.
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..

O gün takva
sahipleri dışında, dost
olanlar birbirlerine
düşman
olurlar.

,,

Ey kullarım,
 ِعبَا ِد..=يَاey kullarım
bugün size
korku yoktur
خ َْوف..= َلkorku yoktur علَ ْي ُك ُم
=size
َ
ve siz
ْ
üzülmeye=اليَ ْو َمbugün
ceksiniz.
َت َ ْحزَ نُون..أ َ ْنت ُ ْم..= َو َلve siz üzülmeyecek
..

..

..

..
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larına gelecek) azap
için!
Onlar, (günaha batmış
olanlar) (oturup) Son
Saat'i mi
bekliyorlar;
onun (yaklaştığı) fark
edilmeden
başlarına
ansızın gelmesini mi?
O Gün, (eski)
dostlar birbirlerine düşman olacaklar; Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
duyanlar dışında (hepsi).
(Ve Allah onlara,) Ey Benim kullarım!
diyecek, Bugün ne
korkmanıza
gerek var, ne
de üzüleceksiniz!

Onlar,
farkında
değillerken kendilerine
ansızın o
saatın
gelmesini
mi bekliyorlar?
O gün;
müttakilerin dışında, dostlar birbirlerine
düşman
olurlar.
Ey kullarım; bugün size
korku
yoktur.
Ve siz,
üzülecek
de değilsiniz.

Onlar, ayet- (Siz ey) me- Onlar ki;
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينiman edenler
lerimize
sajlarımıza ayetlerive iman etmiş mize
= ِبآ َياتِنَاayetlerimize = َو َكانُواve olanlar inanmış
müslüman ve kendilerini iman etolmuş kulla- Bize teslim miş ve
َ= ُم ْس ِل ِمينMüslüman
,,

,,

,,

rımdı.
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=ا ْد ُخلُواhaydi girin َ= ْال َجنَّةcennete
=أ َ ْنت ُ ْمsiz = َوأ َ ْز َوا ُج ُك ْمve eşleriniz
َ=ت ُ ْحبَ ُرونağırlanıp sevindirileceksiniz
..

..

..

..
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etmiş olanlar! müslüman olmuşlardır.
Siz ve eşle- Siz ve eşleri- Siz ve eşriniz, ağır- niz, sevinç leriniz,
lanmış ola- ve mutlulukla ağırlanrak cennete cennete gi- mış olagiriniz.
rin!
rak cennete girin.

َ ُ=يdolaştırılır
اف
ُ ط
علَ ْي ِه ْم
َ =onların önünde
ص َحاف
ِ ِ=بtepsiler ذَهَب,,= ِم ْنaltın
= َوأ َ ْك َوابve kadehler
= َو ِفي َهاorada vardır = َماher şey
=ت َ ْشت َ ِهي ِهcanların çektiği
س
ُ ُ= ْاْل َ ْنفnefislerinin
ُّ= َوتَلَذve hoşlandığı = ْاْل َ ْعي ُُنgözlerin
= َوأ َ ْنت ُ ْمve siz =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونebedi kalacaksınız

Onların
önünde altın tepsiler
ve kadehler
dolaştırılır.
Orada canların çektiği,
gözlerin
hoşlandığı
herşey var.
Ve siz, orada ebedi
kalacaksınız.

(Orada) altın
tepsiler ve
kadehler ile
karşılanacaklar ve canlarının istediği
ve hoşlanacağı her şeyi
orada bulacaklar. Ve siz
orada oturup
kalacaksınız
(ey inananlar!)

Onlara altın kadehler ve
tepsiler
dolaştırılır. Canların istediği ve gözlerin hoşlandığı
her şey
oradadır.
Ve siz,
orada
ebediyyen kalacaksınız.

= َوتِ ْل َكişte ُ= ْال َجنَّةcennet
ورثْت ُ ُموهَا
ِ ُ أ..=الَّتِيsize miras verilen
= ِب َماkarşılık
َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınıza

İşte yaptıklarınıza karşılık size
miras verilen cennet
budur.

Geçmişte
yaptıklarınız
sayesinde
hak edeceğiniz cennet işte böyledir!

=لَ ُك ْمsizin için var = ِفي َهاorada
=فَا ِك َهةmeyva يرة
َ ِ= َكثçok
= ِم ْن َهاonlardan َ=تَأ ْ ُكلُونyersiniz

Orada sizin
için bol bol
meyveler
vardır, onlardan yersiniz

(bu yaptıklarınızın) meyvelerini bolca
görecek (ve)
onları tadacaksınız!

İşte o
cennet,
işlediklerinize
karşılık
size miras kılındı.
Orada sizin için
meyveler
vardır. Ve
onlardan
yersiniz.

=إِ َّنşüphesiz َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlular
ب
ِ عذَا
َ ..=فِيazabında
= َج َهنَّ َمcehennem
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Suçlular,
cehennem
azabında
ebedi kalacaklardır.

(Ama) dikkat
edin, günaha
batmış olanlar cehennem azabı
içinde kalacaklar:

يُفَت َّ ُر,,= َلhiç hafifletilmeyecektir
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerinden = َو ُه ْمve onlar
=فِي ِهonun içinde
َسون
ُ = ُم ْب ِلumutsuzdurlar

Kendilerinden azab
hiç hafiflemeyecektir.
Onlar azab
içinde ümitsizdirler.

َ ..= َو َماbiz onlara zulmetmedik
ظلَ ْمنَا ُه ْم
= َو ٰلَ ِك ْنfakat = َكانُواidiler
َّ =zalim
= ُه ُمonlar kendileri َالظا ِل ِمين

Biz onlara
zulmetmedik; fakat
onlar kendileri zalim
idiler

= َونَادَ ْواve seslendiler
ُ َما ِلك,,=يَاey Malik
ض
ِ = ِليَ ْقhüküm versin
علَ ْينَا
َ =bizim hakkımızda = َرب َُّكRabbin
=قَا َلdedi = ِإنَّ ُك ْمsiz
َ= َما ِكثُونkalacaksınız

«Ey Malik!
Rabbin bizim işimizi
bitirsin!» diye seslenirler. Malik de
«Siz böyle
kalacaksınız» der.

bu (azap),
onlar için hiç
hafifletilmeyecek ve
orada çaresizlik, ümitsizlik içinde
kaybolup gidecekler.
Onlara haksızlık yapacak olan Biz
değiliz, ama
onlardır kendi kendilerine
haksızlık yapanlar.
Ve onlar: Ey
(cehennemi)
idare eden
(melek)! diye
seslenecekler, Bırak
Rabbin işimizi bitirsin!
(Bunun üzerine) melek,
Siz artık (bu
durumda) kalacaksınız!
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Muhakkak ki
mücrimler; ebediyyen
kalacakları cehennem
azabındadırlar.
Azablarına ara
verilmeyecek ve
orada
tamamen
ümitsiz
kalacaklardır.
Biz onlara
zulmetmedik,
ama onlar
zalimlerin
kendileridir.
Ey nöbetçi; Rabbın hiç
olmazsa
bizi ölüme mahkum etsin, diye
çağırışırlar. O da:
Siz, böyle
kalacaksınız, der.
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diye cevap
verecek.

43.
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=لَقَ ْدandolsun = ِج ْئنَا ُك ْمbiz size getirdik
ٰ
ق
ِ = ِب ْال َحhakkı = َولَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َر ُك ْمsizin çoğunuz ق
ِ = ِل ْل َحhaktan
َار ُهون
ِ = َكhoşlanmıyorsunuz

Andolsun
biz size
hakkı getirdik; fakat
sizin çoğunuz haktan
hoşlanmıyorsunuz.

أَب َْر ُموا,,=أ َ ْمyoksa -mi kararlaştırdılar?
=أ َ ْم ًراbir iş =فَإِنَّاbiz de
َ= ُمب ِْر ُمونkararlıyız

Yoksa bir
işe mi karar
verdiler?
Doğrusu Biz
de kararlıyız.

َسبُون
َ يَ ْح..=أ َ ْمyoksa -mu sanıyorlar?
=أَنَّاbiz نَ ْس َم ُع..= َلişitmiyoruz
= ِس َّر ُه ْمonların sırlarını
= َون َْج َوا ُه ْمve gizli konuşmalarını
=بَلَ ٰىhayır (işitiriz)
سلُنَا
ُ = َو ُرve elçilerimiz
=لَدَ ْي ِه ْمyanlarında bulunan
َ=يَ ْكتُبُونyazarlar

Yoksa bizim, kendilerinin sırlarını ve gizli
konuşmalarını işitmediğimizi mi
sanıyorlar?
Aksine işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz
yazmaktadırlar.

=قُ ْلde ki =إِ ْنeğer َ= َكانolsaydı
لر ْح ٰ َم ِن
َّ = ِلRahman’ın = َولَدçocuğu
=فَأَنَاben olurdum =أ َ َّو ُلilki
َ= ْال َعا ِبدِينtapanların

De ki:
«Eğer
Rahman´ın
çocuğu olsaydı O´na
tapanlardan
ilki ben
olurdum.»

َس ْب َحان
ُ =münezzehtir ب
ِ = َرRabbi
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ب
ِ = َرRabbi
= ْال َع ْر ِشArş’ın
َصفُون
ِ  َي..ع َّما
َ =onların nitelendirmelerin

Göklerin ve
yerin Rabbi,
Arş´ın da
Rabbi olan
Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir,
münezzehtir.
Bırak onları,
kendilerine
söylenen
günlerine
kavuşuncaya kadar
dalsın, oyalansınlar!

..

..

..

..

43.
79

,,

,,

,,

,,

43.
80

,,

..

..

..

..

..

..

..

..

..

43.
81

,,

,,

,,

43.
82

..

..

..

den
43.
83

=فَذَ ْر ُه ْمbırak onları
ضوا
ُ =يَ ُخوdalsınlar
= َويَ ْل َعبُواve oynasınlar = َحت َّ ٰىkadar
=ي ََُلقُواkavuşuncaya
=يَ ْو َم ُه ُمgünlerine
َعد ُون
َ يُو,,=الَّذِيkendilerine vadedilen
,,

,,

,,

,,
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Gökteki ilah
الَّذِي..= َو ُه َوO’dur ki
da, yerdeki
ٰ
ilah da
َ
اء
َّ ال..=فِيgökte = ِإلهTanrı’dır
ِ س َم
O´dur. O,
ٰ
َ
ْ
َ
hakimdir,
ض
ر
اْل
..
ي
ف
و
=ve
yerde
ه
ل
إ
=Tanrı’dır
ِ
ِ ْ
ِ
َ
alimdir.
= َو ُه َوve O = ْال َح ِكي ُمhakimdir
= ْال َع ِلي ُمbilendir
..

..

..

..
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ار َك
َ = َوتَ َبne yücedir
ُ لَه,,=الَّذِيkendisine ait olan
ُ= ُم ْلكmülkü ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= َو َماve bulunan her şeyin
=بَ ْينَ ُه َماikisi arasında
ُ= َو ِع ْندَهO’nun yanındadır = ِع ْل ُمbilgisi
ع ِة
َّ =الsaatin = َو ِإلَ ْي ِهve O’na
َ سا
َ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz

Göklerin,
yerin ve ikisi
arasında
bulunan
herşeyin
mülkü kendisine ait
olan Allah
yücedir. Kıyametin ilmi
de O´nun
yanındadır
ve siz O´na
döndürüleceksiniz.

ُ َي ْم ِلك..= َو َلsahip değillerdir
َيَ ْدعُون.. َ=الَّذِينyalvardıkları şeyler
د ُو ِن ِه..= ِم ْنO’ndan başka
َعة
َّ =الşefaat (yetkisin)e
َ شفَا
= ِإ َّلancak bunun dışındadır
َ ..= َم ْنşahidlik edenler
َش ِهد
ق
ِ =بِ ْال َحhakka َيَ ْعلَ ُمون..= َو ُه ْمbilerek

Allah´tan
başka tanrı
diye yalvardıkları şeyler, şefaat
gücüne ve
yetkisine
sahip değillerdir. Ancak bilerek
Hakka şahidlik edenler bunun
dışındadır.

= َولَئِ ْنandolsun
سأ َ ْلت َ ُه ْم
َ =onlara sorsan = َم ْنkim?
= َخلَقَ ُه ْمonları yarattı
=لَيَقُولُ َّنelbette derler ُاّٰلل
َّ =“Allah”
=فَأَنَّ ٰىo halde nasıl?

Andolsun
onlara
«kendilerini
kim yarattı?» diye
sorsan, elbette «Allah» Derler.
O halde nasıl haktan
çeviriliyor-
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(Siz ey günahkarlar!)
Size hakikati
ilettik, fakat
çoğunuz ondan nefret
ediyorsunuz.

Andolsun
ki; size
hak ile
geldik.
Fakat çoğunuz
hakkı hoş
görmüyordunuz.
Öyle mi?
Yoksa bir
(Hakikatin) işe mi kane olması
rar verdigerektiğine ler? Doğonlar, (o, ha- rusu Biz
kikati inkar de kararedenler) mi lıyız.
karar verecek?
Yoksa onlar, Yoksa
dışarı vurkendilerimadıkları
nin sırladüşüncelerini rını ve
ve gizli ko- gizli konuşmalarını nuşmaladuymaz mı- rını işityız sanırlar? miyoruz
Elbette (Biz mu sanıduyarız) ve yorlar?
yanıbaşla- Hayır, öyrındaki se- le değil,
mavi güçle- yanlarınrimiz (bütün daki elçio gizledikle- lerimiz
rini) kayde- yazmakderler.
tadır.
De ki (ey
De ki:
Muhammed): Eğer
Eğer Rah- Rahman (gerçek- man´ın
ten) bir erkek çocuğu
çocuk sahibi olsaydı; o
olsaydı, ben takdirde
ona tapanla- ben, kulrın ilki olur- luk edendum!
lerin ilkiydim.
Göklerin ve Göklerin
yerin Rabbi - ve yerin
kudret ve
Rabbı,
egemenlik Arş´ın
tahtının sa- Rabbı onhibi Rabb- ların tavonların isnad siflerinettikleri her den mütürlü sıfattan nezzehtir.
kesinlikle
münezzehtir!
Onları bırak Bırak onda vaad edi- ları, kenlen (Hesap) dilerine
Günü ile kar- vaadedişılaşıncaya len güne
kadar bey- ulaşıncahude koya kadar
nuşmalarla dalsınlar,
oyalansınlar oyalanıp
ve (kelime- dursunlar.
lerle) oynayıp dursunlar!
çünkü (o
Gökte de
zaman anla- ilah, yeryacaklardır de de ilah
ki) gökte ve O´dur. Ve
yerde Allah O; Ha(yalnız) O'dur kim´dir,
ve yalnız
Alim´dir.
O'dur hikmet
sahibi olan,
her şeyi bilen.
Göklerin, ye- Göklerin,
rin ve ikisi
yerin ve
arasındaki ikisi araher şeyin
sında bumülkünün
lunanların
kendisine ait mülkü
olduğu, Son kendisine
Saat bilgisi- ait olan
nin Sahibi ve ne yücehepinizin
dir. KıO'na döne- yamet
ceği (Allah)ın saatının
şanı ne yü- bilgisi
cedir!
O´nun katındadır
ve O´na
döndürüleceksiniz.
Bazılarının O´ndan
Allah'tan
başka tabaşka sığınıp pındıkları
yalvardıkları şeyler,
bu (varlık)lar, şefaat
(hayatların- edemezda) hakikate ler. Ancak
şahitlik yap- hak ile
mış ve (Al- şehadet
lah'ın tek ve edenler
benzersiz ol- bunun dıduğunun)
şındadır
farkına var- ve onlar
mış olanlar bilirler.
dışında (Hesap Günü)
hiç kimseye
şefaat etme
gücüne sahip
değiller.
Eğer onlara, Andolsun
(Allah'tan
ki; onlara,
başka varlık- kendilerilara tapanla- ni kimin
ra,) kendile- yarattığını
rini kimin ya- sorsan
rattığını sor- elbette;
san hiç te- Allah, direddütsüz Al- yeceklerlah! derler. dir. O
Peki, neden halde ne-
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َ=يُؤْ فَ ُكونçevriliyorlar
43.
88

lar?

bu (apaçık
gerçekten)
sapıyorlar!

ye çevriliyorlar?

= َوقِي ِل ِهve onun demesi(ne andolsun)
ب
ِ  َر..= َياya Rab = ِإ َّنşüphesiz
= ٰ َهؤ َُل ِءbunlar =قَ ْومbir kavimdir
َيُؤْ ِمنُون..= َلinanmayan

Resulullah´ın «Ya
Rabbi! Bunlar inanmayan bir kavimdir» demesini de
Allah biliyor.

Onun: Ey
Rabbım,
demesi
hakkı için,
muhakkak ki
bunlar
inanmayan bir
kavimdir.

ص َف ْح
ْ =فَاşimdi sen geç
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan = َوقُ ْلve de ki
س ََلم
َ =“selam” ف
َ َ=فyakında
َ س ْو
َ=يَ ْعلَ ُمونbileceklerdir

Ey Muhammed!
Sen şimdilik
onlardan
yüz çevir ve
esenlik dile;
yakında bileceklerdir.

=حمHa mim

Ha, Mim.

(Ama Allah
gerçek müminleri hakkıyla bilir) ve
onun (ümitsiz) feryadı(nı): Ey
Rabbim!
Bunlar inanmayacak bir
kavimdir!
Ama sen onlar(ın yaptıkların)a dayan
ve de ki: Selam (olsun
size)! Çünkü
onlar zamanı
geldiğinde
(hakikati) anlayacaklar.
Ha-Mim.

Düşün,
özünde açık
olan ve hakikati bütün
açıklığıyla ortaya seren
bu ilahi kelamı!
Biz onu kutlu
bir gecede
indirdik. Zaten Biz, (insanı) her
zaman
uyarmaktayız.

Apaçık kitaba andolsun ki;
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ب
ِ = َو ْال ِكتَاKitaba andolsun ki
ين
ِ ِ= ْال ُمبapaçık

Apaçık Kitab´a andolsun ki,

=إِنَّاbiz ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهonu indirdik
لَ ْيلَة..=فِيbir gecede
ار َكة
َ = ُم َبmübarek  ُكنَّا..= ِإنَّاçünkü biz
َ= ُم ْنذ ِِرينuyarıcıyız

Biz onu
mübarek bir
gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları
uyarmaktayız.

= ِفي َهاonda (o gecede)
=يُ ْف َر ُقayırdedilir = ُك ُّلher =أ َ ْمرemir
= َح ِكيمhikmetli

Her hikmetli
iş o mübarek gecede
ayırd edilir.

=أ َ ْم ًراemir
 ِع ْن ِدنَا..= ِم ْنkatımızdan olan
 ُكنَّا..= ِإنَّاçünkü biz
َ= ُم ْر ِسلِينelçi göndericiyiz

Bu katımızdan verilen
her emirdir.
Çünkü Biz
elçi göndericiyiz.

ً= َر ْح َمةrahmet olarak
 َربِ َك,,= ِم ْنRabbinden ُ=إِنَّهdoğrusu O
= ُه َوO س ِمي ُع
َّ =الişitendir
= ْال َع ِلي ُمbilendir

Bu Rabbinden bir
rahmettir.
Allah, işitendir, bilendir.

ب
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ِ = َرRabbidir ت
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= َو َماve bulunanların
=بَ ْينَ ُه َماikisi arasında = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz
َ= ُمو ِقنِينkesin olarak inanıyor
= َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka
= ُه َوO’ndan =ي ُْحيِيyaşatır
ُ= َوي ُِميتve öldürür
= َربُّ ُك ْمsizin de Rabbinizdir
ُّ= َو َربve Rabbidir =آ َبا ِئ ُك ُمatalarınızın
َ= ْاْل َ َّولِينönceki

Eğer kesin
olarak inanıyorsanız
bilin ki Allah, göklerin, yerin ve
ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

=بَ ْلama = ُه ْمonlar =فِيiçinde
=شَكşüphe َ=يَ ْلعَبُونoynuyorlar

Fakat onlar
şüphe içinde eğlenip
duruyorlar.

ْارتَقِب
ْ َ=فgözetle =يَ ْو َمgünü
=تَأ ْ ِتيgetireceği س َما ُء
َّ =الgöğün
=بِدُخَانbir duman = ُم ِبينaçık

Göğün gözle görülür
bir duman
getireceği
günü gözetle.

=يَ ْغشَىsarar اس
َ َّ=النinsanları
= ٰ َهذَاbu عذَاب
َ =bir azabdır =أ َ ِليمacı

Duman, insanları bürüyecektir.
Bu, acı bir
azabtır.

= َربَّنَاRabbimiz ف
ْ =ا ْك ِشkaldır
عنَّا
َ =bizden اب
َ َ= ْال َعذazabı
= ِإنَّاçünkü biz َ= ُمؤْ ِمنُونinanıyoruz

«Rabbimiz,
bizden azabı kaldır,
çünkü biz
artık inanıyoruz» derler.
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İbn Kesir
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O´ndan
başka ilah
yoktur, yaşatır, öldürür. Sizinde
Rabbiniz,
önceki atalarınızın da
Rabbidir.

Şimdilik
sen, onlardan
yüz çevir
ve; selam, de.
Yakında
bileceklerdir.
Ha, Mim.

Gerçekten Biz;
onu, mübarek bir
gecede
indirdik.
Doğrusu
Biz, uyarıcı idik.
O (gece)de, Ki onda
bütün (iyi ve her hikkötü) şeyler metli iş
arasındaki ayrılır.
farklılık, hikmetle ortaya
konmuştur,
katımızdan Katımızbir emir ge- dan bir
reği, çünkü emirle.
biz (doğru
Muhakyola ileten
kak ki
mesajlarımı- Biz, peyzı) her zagamber
man göngöndedermekteyiz, renleriz.
Rabbinin (in- Rabbınsana) rahme- dan bir
tini yerine
rahmet
getirmek için. olarak.
Şüphesiz
Gerçekyalnız O, her ten O;
şeyi işiten, Semi,
her şeyi bi- Alim olalendir:
nın kendisidir.
göklerin ve Göklerin,
yerin ve ikisi yerin ve
arasında bu- ikisi aralunan her
sında buşeyin Rabbi, lunanların
buna bütün Rabbınkalbinizle
dan. Şainanıp bağ- yet kesin
lanmışsanız! olarak
inanıyorsanız.
O'ndan başka ilah yoktur, hayat
bağışlayan
ve ölüm veren O'dur: O
sizin de
Rabbinizdir,
geçmiş atalarınızın da.

Ondan
başka
ilah yoktur. Diriltir
ve öldürür. Sizin
de Rabbınızdır,
sizden
önceki
atalarınızın da
Rabbıdır.
Evet, ama
Hayır, ononlar, (bütün lar şüphe
kalpleriyle
içinde
inanıp bağ- oynayıp
lanmaktan dururlar.
uzak olanlar), yalnızca
kendi şüpheleriyle oyalanıp duruyorlar.
Öyleyse,
Öyleyse
gökyüzünde sen göz(Son Saat'in le. Göğün
yaklaştığını) açıkça bir
haber veren duman
bir duman
çıkaracatabakasının ğı gün;
belireceği
Gün'ü bekle,
bütün insan- İnsanları
lığı sarıp ku- bürüyeşatan (ve
cektir. Bu;
günahkarları) elim bir
Bu azap ne azabdır.
acı! (diye
feryad ettiren
ve)
Ey Rabbimiz, Rabbıbizi azaptan mız; bu
uzak tut,
azabı
çünkü biz
bizden
(artık Sana) kaldır.
inanıyoruz! Doğrusu
(dedirten). biz, artık
mü´minler
iz.
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=أَنَّ ٰىne kadar uzak =لَ ُه ُمonlar için
الذ ْك َر ٰى
ِ =öğüt almak = َوقَ ْدoysa
= َجا َء ُه ْمkendilerine gelmişti
سول
ُ = َرbir elçi = ُمبِينapaçık
..

..

..

Artık onlar
nasıl düşünüp öğüt
alacaklar?
Öğüt alma
zamanı
geçti. Oysa
kendilerine
gerçeği
açıklayan
bir elçi gelmişti.
Ondan yüz
çevirdiler
«Bu, deli
görünümünde eğitilmiş biridir» dediler.
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=ث ُ َّمsonra =ت َ َولَّ ْواyüz çevirdiler
ُع ْنه
َ =ondan = َوقَالُواdediler
= ُم َعلَّمöğretilmiştir
= َم ْجنُونcinlenmiştir
,,

,,

= ِإنَّاbiz = َكا ِشفُوkaldırırız
ً =قَ ِلbirazcık
ب
ِ = ْال َعذَاazabı يَل
=إِنَّ ُك ْمama siz َعائِد ُون
َ =dönersiniz

Biz sizden
azabı birazcık kaldıracağız, fakat
siz yine inkara döneceksiniz.

=يَ ْو َمo gün ش
ُ =نَب ِْطvururuz
ْ َ= ْالبvuruşla = ْال ُكب َْر ٰىbüyük
َ شة
َ ط
= ِإنَّاzira biz َ= ُم ْنت َ ِق ُمونöc alıcıyız

O gün büyük bir şiddetle çarparız; zira Biz
öç alıcıyız!

= َولَقَ ْدandolsun =فَتَنَّاsınadık
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce =قَ ْو َمtoplumunu
َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn
= َو َجا َء ُه ْمonlara geldi سول
ُ = َرbir elçi
= َك ِريمdeğerli

Andolsun,
onlardan
önce Firavun toplumuna da
imkanlar vererek sınamıştık. Onlara saygın
bir peygamber
gelmişti.
Ey Allah´ın
kulları! Bana gelin,
doğrusu
ben size
gönderilmiş
güvenilir bir
elçiyim.
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أَدُّوا,,=أ َ ْنteslim edin ي
َّ َ= ِإلbana
َّ =Allah’ın
َ= ِع َبادkullarını ِاّٰلل
= ِإ ِنيçünkü ben =لَ ُك ْمsizin için
سول
ُ = َرbir elçiyim =أ َ ِمينgüvenilir
,,
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ve bana yaptığınız bütün
hakaretlerden Rabbime
ve sizin de
Rabbinize
sığınıyorum.

= َو ِإ ْنeğer تُؤْ ِمنُوا..=لَ ْمinanmadınızsa
= ِليbana
ون
ِ ُ=فَا ْعت َ ِزلbenden uzaklaşın

Eğer bana
inanmadınızsa bari
yolumdan
çekilin.

Ve eğer bana inanmıyorsanız, (hiç
olmazsa) yolumdan çekilin!

عا
َ َ=فَدsonra dua etti ُ= َربَّهRabbine
=أ َ َّنgerçekten = ٰ َهؤ َُل ِءbunlar
=قَ ْومbir toplumdur
َ= ُم ْج ِر ُمونsuç işleyen

Sonra Musa: «Bunlar,
suç işleyen
bir toplum»
diye Rabbine dua etti.

Ama sonra,
(onların
düşmanlığından bezdiğinde,)
Bunlar (gerçekten) günaha batmış
bir toplumdur! diye
Rabbine seslendi.
(Ve Allah,)
Sen kullarımla geceleyin
ilerle dedi,
çünkü mutlaka takip altında olacaksınız
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=فَأَس ِْرo halde yürüt
=بِ ِعبَادِيkullarımı =لَي ًَْلgeceleyin
= ِإنَّ ُك ْمçünkü
َ= ُمت َّ َبعُونtakibedileceksiniz
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Allah da
şöyle buyurdu: «Kullarımı geceleyin yola
çıkar; şüphesiz takip
olunacaksınız.»
Denizi yarıp
=ve bırak
=denizi
toplumunu
geçirdikten
=açık
=çünkü onlar
sonra oldu=bir ordudur
=boğulacak ğu gibi açık
bırak. Çünkü onlar
boğulacak
bir ordudur.
..

..

َواتْ ُر ِك
َر ْه ًوا
ُج ْند

ْال َب ْح َر

,,

إِنَّ ُه ْم
َُم ْغ َرقُون
,,

,,

ve denizi
(seninle Firavun'un
adamları
arasında) öyle, olduğu gibi bırak, zaten onlar boğulmaya
mahkum bir
topluluktur!
dedi.
(Onlar böylece yok oldular ve) arkalarında nice
bahçeler bıraktılar, nice
çeşmeler,

Biz, az bir
süre için
azabı
kaldıracağız.
Ama siz,
eski halinize döneceksiniz.
Onları
çarptıkça
çarpacağımız
gün; şüphesiz intikam alırız.
Andolsun
ki; onlardan önce
Firavun
kavmini
de denemiştik ve
onlara kerim bir
peygamber gelmişti.
Allah´ın
kullarını
bana teslim edin.
Doğrusu
ben, size
gönderilmiş emin
bir peygamberim.
Allah´a
karşı yücelik taslamayın.
Doğrusu
ben, size
açık bir
burhan
getirdim.
Beni taşlamanızdan ötürü; benim
de Rabbım, sizin
de Rabbınız olana sığındım.
Eğer bana inanmazsanız; benden uzaklaşıp gidin.
Bunlar,
suçlu bir
kavimdir,
diyerek
Rabbına
dua etti.

Öyleyse
kullarımı
geceleyin
yürüt, siz
muhakkak takip
olunacaksınız.
Denizi
sakin iken
geride bırak. Doğrusu onlar, suda
boğulacak bir
ordudur.

= َك ْمnice şeyler
=ت َ َر ُكواonlar geride bıraktılar
 َجنَّات..= ِم ْنbahçeler
عيُون
ُ = َوve çeşmeler

Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler.

= َو ُز ُروعve ekinler
= َو َمقَامve makamlar = َك ِريمgüzel

Ekinler, gü- nice ekin tar- Ekinleri,
zel makam- laları, nice muhtelar!
güzel yurtlar, şem konakları
da.

..

..

..

..

..

44.
26

Bana teslim
olun, ey Allah'ın kulları!
Ben size
(gönderilen)
bir elçiyim,
güvene layık
(bir elçi)!
demişti.

Ben, beni
taşlayıp öldürmenizden, benim
de Rabbim
sizin de
Rabbiniz
olan Allah´a
sığındım.

,,

44.
25

Ondan
yüz çevirmişler;
belletilmiş
delinin biri, demişlerdi

= َو ِإنِيben ُع ْذت
ُ =sığındım
=بِ َر ِبيbenim Rabbim
= َو َر ِب ُك ْمve sizin Rabbiniz olana
ون
ِ ت َ ْر ُج ُم,,=أ َ ْنbeni taşla(yıp öldür)meni
,,

,,

44.
22

ama yüz çevirip uzaklaşmışlar ve
O (başkalarınca) öğretilmiş biridir,
bir delidir!
demişlerdi.
Biz (yine de)
bu azabı kısa
bir süre erteleyeceğiz,
oysa siz
(kendi saplantılarınıza)
yeniden döneceksiniz;
(ama)
(bütün günahkarları)
şiddetli bir
hamle ile kuşatacağımız
Gün, (sizden
de) intikamımızı mutlaka alacağız!
Biz onlardan
(uzun zaman) önce
Firavun halkını (aynı
yolla) sınadık. Onlara
soylu bir elçi
gelmiş (ve)

Ve Allah'a
karşı büyüklük taslamayın. Çünkü
ben size
(O'ndan) açık
bir delil getiriyorum;

..

44.
21

Nerede
onlarda
öğüt almak?
Kendilerine gerçeği açıklayan bir
peygamber gelmişti.

Allah´a karşı büyüklük
taslamayın.
Ben size
apaçık bir
delil getiriyorum.

..

..

44.
20

(Ama) bu hatırlama (Son
Saat'te) onlara ne fayda
sağlar ki?
Çünkü onlara
daha önce
hakikati apaçık ortaya
koyan bir elçi
gelmişti,

ت َ ْعلُوا.. َل..= َوأ َ ْنve ululanmayın
ِ َّ =Allah’a =إِنِيben
علَى
َ =karşı اّٰلل
=آتِي ُك ْمsize getiriyorum
َ س ْل
طان
ُ = ِبbir delil = ُم ِبينapaçık
..

İbn Kesir

,,

,,

,,

Onlar, nice nice
bağları,
pınarları
bırakmışlardı.

Kelime Meali
44.
27

Ve zevkü
sefa sürecekleri nice
nimetler!

= َو َن ْع َمةve nice nimetler
 ِفي َها..= َكانُواorada
َ=فَا ِك ِهينzevkü sefa sürdükleri
..

..

..

..

44.
28

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

..

= َك ٰذَ ِل َكişte böyle oldu
= َوأ َ ْو َرثْنَاهَاve biz onları miras verdik
=قَ ْو ًماbir topluma َ=آخ َِرينbaşka
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

44.
29

ْ  َب َك..=فَ َماağlamadı ع َل ْي ِه ُم
ت
َ =onlara
س َما ُء
َّ =الgök ض
ُ = َو ْاْل َ ْرve yer
 َكانُوا..= َو َماve olmadılar
َ = ُم ْنfırsat verilenlerden
َظ ِرين
..

..

..

..

44.
30

= َولَقَ ْدandolsun =نَ َّج ْينَاbiz kurtardık
= َب ِنيoğullarını = ِإس َْرائِي َلİsrail
ب
ِ  ْالعَذَا,, َ = ِمنazabdan
ين
ِ = ْال ُم ِهküçültücü
,,

,,

,,

44.
31

Bir kez öleceğiz ve
herşey bitecek. Biz dirilecek değiliz.

Bu (önümüzde bulunan,)
bizim ilk (ve
tek) ölümümüzdür ve
hayata yeniden döndürülmeyeceğiz.

=فَأْتُواgetirin =بِآبَا ِئنَاbabalarımızı
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğrulardan

Doğru söylüyorsanız,
babalarımızı getirin.

=أ َ ُه ْمonlar mı = َخيْرhayırlı =أ َ ْمyoksa
=قَ ْو ُمkavmi =تُبَّعTubba’
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ= َوالَّذِينve onlardan öncekil
ُ =أ َ ْهلَ ْكنَاbiz onları helak ettik
er mi? ه ْم
= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar
َ ُم ْج ِر ِمين..= َكانُواsuç işlemişlerdi

Peki onlar
mı hayırlı,
yoksa Tubba kavmi ve
onlardan
önce gelen
kavimler
mi? Suç işledikleri için
biz onların
hepsini helak ettik.

O halde,
eğer iddianızda haklı
iseniz atalarımızı (şahit
olarak) getirin!
Yoksa onlar,
(aynı) günahları işlediklerinden dolayı
yok ettiğimiz
Tubbe' halkından ve
onlardan önce yaşamış
olanlardan
daha mı iyiydiler?

O, ilk
ölümümüzden
başkası
değildir.
Ve biz, diriltilip kaldırılacaklar da değiliz.
Doğru
sözlüler
iseniz; bize babalarımıza
getirsenize.
Bunlar mı
daha hayırlı, yoksa Tübba
kavmi ile
onlardan
evvel gelenler mi?
Biz, onları
helak ettik. Muhakkak ki
onlar,
mücrimler
idiler.
Biz; gökleri, yeri
ve ikisinin
arasındakileri
oyun ve
oyalanma
olsun diye yaratmadık.
Biz; onları, ancak
hak ile
yarattık.
Ne var ki
onların
çoğu,
bilmezler.

,,

,,

,,

= َوآتَ ْينَا ُه ْمve onlara verdik
ت
ِ  ْاْل َيا.. َ= ِمنayetler = َماbulunan
=فِي ِهiçinde =بَ ََلءbir sınav
= ُم ِبينaçık
..

..

..

..

= ِإ َّنgerçekten = ٰ َهؤ َُل ِءşunlar
َ=لَ َيقُولُونdiyorlar ki

,,

,,

..

..

44.
36

,,

44.
37

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

44.
38

Gök ve
yer onların helakine ağlamadı.
Ve onlar,
mühlet
verilenler
de olmadı.
Andolsun Biz gerçek- Andolsun
biz, İsrailo- ten, İsrailo- ki; İsraiğullarını o ğulları'nı
loğullarını
küçültücü aşağılayıcı horlayıcı
azaptan
azaptan kur- azabdan
kurtardık
tardık,
kurtardık,

ي
َ  ِه..= ِإ ْنo = ِإ َّلancak
= َم ْوتَتُنَاölümümüzdür = ْاْلُو َل ٰىilk
ن َْح ُن..= َو َماbiz değiliz
َ=بِ ُم ْنش َِرينdiriltilecek

= َولَقَ ِدandolsun
ْ =biz onları üstün kıldık
اخت َ ْرنَا ُه ْم
 ِع ْلم,,علَ ٰى
َ =bir bilgiye göre
َ ْال َعالَ ِمين,,علَى
َ =alemlere
,,

,,

44.
35

Ve andolsun ki;
Biz, onları
bile bile
alemler
üzerinde
seçkin
kıldık.
Onlara,
ve onlara
Onlara
içinde açık açıkça bir sı- ayetlerbir imtihan navı haber den öylebulunan
veren (rah- lerini verayetler ver- metimizin) dik ki; her
dik.
işaretler(ini) birinde
verdik.
açıkça bir
imtihan
vardı.
Bu inkarcı- (Şimdi) ba- Bunlar
lar da diyor- kın, bu (in- gerçekten
lar ki:
san)lar derler derler ki:
ki:

Biz gökleri, İşte (böyle:)
 َخلَ ْقنَا,,= َو َماbiz yaratmadık
yeri ve bun- Biz gökleri ve
lar arasında yeri ve ikisi
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
bulunanları arasında buَ
ْ
eğlenmek lunan her
ض
ر
اْل
و
=ve
yeri
ا
م
و
=ve
bulunanları
َ ْ َ
َ َ
için yarat- şeyi sırf bir
=بَ ْينَ ُه َماbunlar arasında
madık!
oyun olsun
diye yaratَ= َل ِع ِبينeğlenmek için
madık.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

44.
39

 َخلَ ْقنَا ُه َما..= َماonları yaratmadık
= ِإ َّلdışında bir sebeple
ٰ
ق
ِ = ِب ْال َحhikmetli bir gaye = َولَ ِك َّنfakat
=أ َ ْكث َ َر ُه ْمonların çoğu
َيَ ْعلَ ُمون..= َلbilmiyorlar

Onları sadece hak ilkesine dayalı olarak
yarattık.
Fakat onların çoğu
bilmiyorlar.

=إِ َّنşüphesiz =يَ ْو َمgünü
ص ِل
ْ َ= ْالفhüküm
= ِميقَات ُ ُه ْمvaracağı gündür
َ=أ َ ْج َمعِينhepsinin

Hüküm günü, hepsinin
buluşacağı
gündür.

..

..

..

..

..

..

..

44.
40

,,

يَ ْو َم
َل يُ ْغنِي
َم ْولًى
ع ْن َم ْولًى
َ
ش ْيئًا
َو َل
ُه ْم
َ
َص ُرون
َ يُ ْن
..

Bunların hiç
birini (deruni
bir) hakikatten yoksun
yaratmış değiliz ama çoğu bunu anlamaz.

Gerçek şu ki,
(doğru ile
yanlış arasında) Karar
Günü, onların tümü için
belirlenmiş
olan bir gündür.
O gün, dos- ki o Gün hiç
=o gün
.. =savamaz
tun dosta kimsenin ar=dost
..
=dostundan hiçbir fay- kadaşına bir
dası olmaz, hayrı do=bir şey
=ve olma
=onlar yardım da kunmayacak
görmezler. ve hiç kimse
=yardım edilenlerden
bir yardım
görmeyecektir,
,,

44.
41

İşte böyle. Onlara
başka
kavimleri
mirasçı
kıldık.

Firavun´dan.
Doğrusu
o, azgın
bir zorba
idi.

,,

44.
34

İşte böyle oldu. Ve (sonra) başka bir
toplumu (onların geride
bıraktıklarına) varis kıldık;
Onlara gök onlara ne
ve yer ağ- gök ne de
lamadı ve yer ağladı ve
kendilerine ne de bir
mühlet de mühlet verilverilmedi. di.

Zevk ve
safa sürdükleri
nimetleri
de.

Firavun(un
onların başına sardığı
azap)tan; zaten o, kendi
zorba idi. kişiliklerini
harcayıp duranların en
başta gelenlerindendi;
Andolsun ve Biz onları
biz, İsrailo- bilerek bütün
ğullarını, bir diğer toplumbilgiye göre lardan üstün
alemlere
kıldık,
üstün kıldık.

..

44.
33

İşte böyle
oldu ve biz
onları başka
bir topluma
miras verdik.

Yani Firaَع ْون
َ فِ ْر..= ِم ْنFir’avn’dan
vun´dan.
o
ُ= ِإنَّهçünkü o َ= َكانidi عا ِليًا
َ =ululanan Çünkü
haddi aşanlardan bir
َ ْال ُمس ِْرفِين.. َ= ِمنsınırı aşanlardan
..

..

44.
32

ve hoşlandıkları nice rahatlıklar, kolaylıklar!

İbn Kesir

..

..

..

..

Muhakkak ki
ayırdetme
günü,
hepsinin
bir arada
bulunacağı vakittir.
O gün;
dostun
dosta hiç
bir yardımı olmaz,
yardım da
görmezler.

Kelime Meali
44.
42

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِإ َّلancak hariçtir = َم ْنkimseler
= َر ِح َمacıdığı ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ُ=إِنَّهşüphesiz O = ُه َوO
ُ = ْال َع ِزüstündür
يز
الر ِحي ُم
َّ =esirgeyendir
,,

Ancak Allah´ın
merhamet ettiği
müstesna. Muhakkak ki
O; Aziz,
Rahim
olanın
kendisidir.
Zakkum
Gerçek şu ki, Doğrusu
ağacı.
(öteki dün- zakkum
yada) ölüm- ağacı;
cül meyve
ağacı
Günahkar- günahkarla- Günahların yeme- rın gıdası
karların
ğidir.
olacaktır:
yiyeceğidir.

,,

,,

= ِإ َّنşüphesiz ت
َ =ağacı
َ ش َج َر
َّ =Zakkum
وم
ِ ُّالزق

44.
43

..

44.
44

,,

44.
45

..

44.
46

,,

َ =yemeğidir
طعَا ُم
= ْاْلَثِ ِيمgünahkarların
= َك ْال ُم ْه ِلpota gibi =يَ ْغ ِليkaynar
ُ ُ ْالب..=فِيkarınlarda
ون
ِ ط
,,

,,

ُ= ُخذُوهtutun onu ُ=فَا ْع ِتلُوهsürükleyin
اء
ِ س َو
َ ..=إِلَ ٰىortasına
= ْال َج ِح ِيمcehennemin
..

44.
48

,,

Allah'ın rahmetini ve
şefkatini bağışladığı
kimseler hariç. Yalnız O,
kudret sahibidir, rahmet
kaynağıdır.

Tıpkı erimiş
madenler
gibi karınlarında kaynar.

tıpkı karın
boşluğunda
kaynayan sıvı kurşun gibi,

Erimiş
maden
gibidir.
Karınlarında
kaynar,
Sıcak suyun tıpkı kabaran Suyun
kaynaması yakıcı ümit- kaynagibi.
sizlik gibi.
ması gibi.

..

ِ = َكغ َْليkaynaması gibi
= ْال َح ِم ِيمsıcak suyun

44.
47

Yalnız Allah´ın merhamet ettiği
bunun dışındadır.
Şüphesiz
Allah, üstündür,
esirgeyendir.

İbn Kesir

..

=ث ُ َّمsonra صبُّوا
ُ =dökün
َ=فَ ْوقüstüne = َرأْ ِس ِهbaşının
ب
ِ عذَا
َ ,,= ِم ْنazabından
= ْال َح ِم ِيمkaynar su

Tutun onu,
cehennemin
ortasına sürükleyin.

(Ve emir gelecektir:) Onu
yakalayın (ey
cehennem
güçleri) ve
yanan ateşin
ortasına sürükleyin;
Sonra başı- sonra başının üzerine nın üstüne
kaynar su yakıcı ümitazabından sizliğin acısıdökün.
nı boşaltın!

Yakalayın
onu, cehennemin
ortasına
sürükleyin.
Sonra
azab olarak başına kaynar
su dökün.

,,

=ذ ُ ْقtad = ِإنَّ َكzira sen
ُ = ْال َع ِزüstündün
ت
َ =أ َ ْنkendince يز
= ْال َك ِري ُمşerefliydin

44.
49

..

44.
50

,,

44.
51

..

Tad bakalım, hani şerefli olan,
üstün olan
yalnız sendin?

Tad bakalım;
hani güçlü olan,
değerli
olan yalnız sendin?
İşte o kuş- İşte siz (ha- İşte bu;
kulanıp
kikat inkar- doğrusu
durduğunuz cı)larının
şüpheleşey budur! sorguladığı nip durşey budur! duğunuz
şeydir.

..

= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاo = َماşeydir
= ُك ْنت ُ ْمolduğunuz = ِب ِهondan
َ=ت َ ْمت َ ُرونkuşkulanmış
= ِإ َّنşüphesiz َ= ْال ُمتَّقِينmuttakiler
 َمقَام..=فِيbir makamdadır
=أ َ ِمينgüvenli

Müttakiler
ise güvenli
bir makamdadır.

 َجنَّات,,=فِيbahçelerde
عيُون
ُ = َوve çeşme başlarında

Bahçelerde ve
pınar
başlarında.
İnce ipekten ipek ve altın- İnce ipekve parlak dan giysiler ten ve
atlastan
içinde birbir- parlak atgiysiler gi- lerine (sev- lastan giyerek karşı- giyle) yakla- yerler,
lıklı oturur- şarak.
karşılıklı
lar.
otururlar.

..

44.
52

,,

,,

44.
53

,,

َسون
ُ = َي ْل َبgiysiler giyerler
س ْند ُس
ُ ..= ِم ْنince ipekten
= َو ِإ ْستَب َْرقve parlak atlastan
َ= ُمتَقَا ِبلِينkarşılıklı otururlar
..

..

..

..

..

..

44.
54

= َك ٰذَ ِل َكayrıca
= َوزَ َّو ْجنَا ُه ْمonları evlendirmişizdir
=بِ ُحورhurilerle = ِعينiri gözlü
,,

,,

,,

44.
55

(Buna karşılık,) Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
duyanlar,
kendilerini
emniyet içinde bulacaklardır,
Bahçelerde bahçeler ve
ve çeşme pınarlar arabaşlarında. sında,

Müttakiler
ise; muhakkak ki
emin bir
makamdadırlar.

Ayrıca onları, iri gözlü
hurilerle de
evlendirmişizdir.

İşte böyle. Onları
iri siyah
gözlülerle
evlendiririz.

َ= َي ْدعُونisterler =فِي َهاorada
= ِب ُك ِلher =فَا ِك َهةmeyveyi
َ= ِآمنِينgüven içinde

Orada, güven içinde,
her meyveyi
isterler.

َيَذُوقُون,,= َلtadmazlar =فِي َهاorada
ت
َ = ْال َم ْوölüm = ِإ َّلbaşka
َ= ْال َم ْوتَةölümden = ْاْلُولَ ٰىilk
= َو َوقَا ُه ْمve onları korur
اب
َ َ عذ
َ =azabından
= ْال َج ِح ِيمcehennem

Orada ilk
ölümden
başka ölüm
tatmazlar,
sürekli yaşarlar ve Allah onları
cehennem
azabından
korumuştur.

=فَض ًَْلbir lütuf olarak
 َربِ َك..= ِم ْنRabbinden = ٰذَ ِل َكişte budur
= ُه َوo = ْالفَ ْو ُزbaşarı = ْال َع ِظي ُمbüyük

Cehennemden korunmaları Rabbinden bir
lütuftur. İşte
büyük kurtuluş budur.

=فَإِنَّ َماkesinlikle
َّ َ=يbiz o’nu kolaylaştırdık
ُس ْرنَاه
سانِ َك
َ =بِ ِلsenin diline =لَعَلَّ ُه ْمumulur ki
َ= َيتَذَ َّك ُرونdüşünüp öğüt alırlar

Biz o
Kur´an´ı
senin dilinde indirerek
kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt
alsınlar.
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Bunları tat ey
(yeryüzünde)
kendini böyle
kudret sahibi,
böyle üstün
gören!
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,,
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,,
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İşte böyle
olacak. Ve
Biz onları
güzel gözlü
saf ve temiz
eşler ile birleştireceğiz.
Orada, (cennette,) güven
içinde, (geçmiş fiillerinin)
bütün meyvelerini
(meşru şekilde) isteyip
tadabilecekler;
ve orada önceki ölümlerinden sonra
(başka) bir
ölüm tatmayacaklar.
Böylece Allah, onları
yakıcı ateşin
azabından
korumuş olacaktır.
Rabbinizin
bir lütfu bu
ve en büyük
zafer bu olacak!

Böylece (ey
Peygamber!)
Biz bu (ilahi
kelamı) senin
kendi dilinde
kolay anlaşılır kıldık ki,
insanlar düşünüp ondan
ders alabilsinler.

Orada
emniyet
içerisinde
her meyveyi isteyebilirler.

Orada ilk
ölümden
başka bir
ölüm tatmazlar.
Ve onları
cehennem azabından
korumuştur.
Rabbından bir lutuf olarak.
İşte bu,
büyük
kurtuluşun kendisidir.
Biz; onu,
öğüt alsınlar diye senin
dilinde
indirerek
kolayca
anlaşılmasını
sağladık.

Kelime Meali

Öyleyse
bekle, onlar
da beklemektedirler.

=حمHa mim

Ha, Mim.

=ت َ ْن ِزي ُلindirilmesi ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
ِ َّ =Allah
َ= ِمنtarafındandır اّٰلل
يز
ِ = ْال َع ِزüstün
= ْال َح ِك ِيمhüküm ve hikmet sahibi
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ْارتَقِب
ْ َ=فbiraz bekle = ِإنَّ ُه ْمonlar da
َ= ُم ْرت َ ِقبُونbeklemektedirler

44.
59

..
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= ِإ َّنşüphesiz
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde
= َْليَاتibretler vardır
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinananlar için
,,

,,

İbn Kesir

Öyleyse (geleceğin ne
getireceğini)
bekle! Unutma, onlar da
bekliyorlar.
Ha-Mim.

Öyleyse
bekle, onlar da
beklemektedirler.
Ha, Mim.

Kitab´ın indirilmesi,
üstün iradeli
ve her yaptığını bir
hikmete göre yapan Allah´ın katındandır.
Göklerde ve
yerde müminler için
nice dersler
vardır.

Bu ilahi kelam, Kudret
ve Hikmet
Sahibi olan
Allah'tan
gelmektedir.

Kitabın
indirilmesi; Aziz,
Hakim Allah´tandır
.

Bakın, göklerde ve yerde inan(mak
istey)enler
için (ibret dolu) mesajlar
vardır.

Muhakkak ki
göklerde
ve yerde
mü´minler
için ayetler vardır.

Sizin yaratılmanızda
ve canlıların
yeryüzünde
yayılmasında, kesin
olarak inanan kimseler için ibretler vardır.

Kendi yaratılışınızda ve
O'nun (yeryüzüne) serpiştirdiği
hayvan
(tür)ler(in)de
bütün kalpleriyle inananlar için mesajlar vardır.

Sizin yaratılmanızda ve
yeryüzüne yaydığı her
canlıda
yakinen
inanan
topluluklar için
ayetler
vardır.
Gece ve
gündüzün
değişmesinde ve
Allah´ın
gökten
indirmiş
olduğu rızıkla
ölümünden sonra
yeri diriltmesinde, rüzgarları
yönetmesinde akleden bir
kavim için
ayetler
vardır.
İşte bunlar; Allah´ın
ayetleridir. Onları
sana hak
ile okuyoruz. Artık
Allah´tan
ve onun
ayetlerinden sonra
hangi söze inanırlar.
Yalancı,
günahkar
her kişinin vay
haline.

,,

,,
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خ َْل ِق ُك ْم..= َوفِيsizin yaratılışınızda
ُّ  َيب..= َو َماve yaymakta olduğu
ُث
دَابَّة..= ِم ْنcanlılarda
=آيَاتibretler vardır = ِلقَ ْومkavimler için
َ=يُو ِقنُونkesin olarak inanan
..
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Gecenin ve Gece ile
ْ = َوdeğişmesinde
ف
ِ اخ ِت ََل
gündüzün gündüzün
ardı- birbirini izleَّ
َّ
=الل ْي ِلgecenin ار
ِ = َوالن َهve gündüzün birbiri
na gelme- mesinde ve
sinde, gök- Allah'ın gökأ َ ْنزَ َل,,= َو َماve indirmesinde
ten, Allah´ın lerden indirip
اّٰلل
م
س
ال
,,
م
=gökten
rızık vermek onunla canَن
َُّ =Allah’ın اء
َّ
ِ َ
ِ
için yağmur sız toprağa
 ِر ْزق,,= ِم ْنrızık (sebebi)
indirip, yeri hayat verdiği
onunla ölü- rızık imkanla=فَأ َ ْحيَاve diriltmesinde =بِ ِهonunla
münden
rında ve rüzsonra
diriltgarların deَ
ض
َ = ْاْل ْرyeri َ= َب ْعدsonra
mesinde, ğişmesinde,
rüzgarı es- (bütün bun= َم ْوتِ َهاölümünden
tirmesinde larda) akıllaaklını kulla- rını kullanan
يف
ِ ص ِر
ْ َ = َوتve estirmesinde
nan kimse- insanlar için
ler için ders- mesajlar
الر
اح
ي
=rüzgârları
ات
ي
آ
=ibretler
vardır
َ
َ
ِ ِ
ler vardır. vardır.
= ِلقَ ْومbir toplum için َ= َي ْع ِقلُونdüşünen
,,
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=تِ ْل َكişte şunlar ُ=آ َياتayetleridir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =نَتْلُوهَاonları okuyoruz
علَي َْك
َ =sana ق
ِ =بِ ْال َحgerçek ile
ِ =فَ ِبأَيhangi = َحدِيثsöze
ِ َّ =Allah’tan
َ= َب ْعدsonra اّٰلل
= َوآيَاتِ ِهve O’nun ayetlerinden
َ=يُؤْ ِمنُونinanacaklar

İşte bunlar
Allah´ın
ayetleridir.
Bunları sana hak ilkesine göre
okuyoruz.
Allah´tan ve
O´nun ayetlerinden
sonra hangi
söze inanacaklar

Hakikati ortaya koyan
Allah'ın bu
mesajlarını
sana aktarıyoruz. Eğer
Allah'ın (bu
ibret dolu)
mesajlarına
değilse başka hangi habere inanacaklar?

= َويْلyuh olsun = ِل ُك ِلher
=أَفَّاكyalancı
=أَثِيمgünah yüklü kimseye

Her yalancı,
günah yüklü
kimsenin
vay haline.

Vay haline
kendi kendini
aldatan günahkarın,

=يَ ْس َم ُعo işitir ت
ِ =آيَاayetlerinin
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =تُتْلَ ٰىokunduğunu
علَ ْي ِه
َ =kendisine =ث ُ َّمsonra
ُص ُّر
ِ =يdirenir
= ُم ْست َ ْكبِ ًراbüyüklük taslar = َكأ َ ْنsanki
يَ ْس َم ْع َها..=لَ ْمhiç onları işitmemiş
ُ=فَ َب ِش ْرهonu müjdele
=بِعَذَابbir azab ile =أ َ ِليمacı

Allah´ın
ayetlerinin
kendisine
okunduğunu işitir de
sonra büyüklük taslayarak
sanki onları
hiç işitmemiş gibi küfründe direnir. Onu, acı
bir azabla
müjdele.

o ki, kendisine iletilen Allah'ın mesajlarını duyar
ama sanki
onları duymamış gibi
küstahça
umursamazlığında devam eder! Bu
sebeple ona
acıklı bir
azabı haber
ver!
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Ayetlerimiz- Çünkü o,
= َو ِإذَاzaman ع ِل َم
َ =öğrendiği
den birşey mesajlarıöğrendiği mızdan biriْ
آيَاتِنَا,,= ِمنbizim ayetlerimizden
zaman
nin farkına
onunla alay vardığında
ش ْيئًا
َ =bir şey =ات َّ َخذَهَاonu edinir
eder. İşte onu hemen
böyleleri
küçümseyip
= ُه ُز ًواalay konusu =أُو ٰلَئِ َكişte
için alçaltıcı alaya alır.
=لَ ُه ْمöyleleri için vardır عذَاب
َ =bir azab azab vardır. Böylelerini
alçaltıcı bir
= ُم ِهينalçaltıcı
azap bekle-

Ayetlerimizden
bir şey
öğrendiğinde onu
alaya alır.
İşte onlara, horlayıcı bir
azab vardır.

 َو َرائِ ِه ْم..= ِم ْنötelerinden de
= َج َهنَّ ُمcehennem
يُ ْغ ِني..= َو َلbir yarar sağlamaz
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine
سبُوا
َ =şeyler
َ  َك..= َماkazandıkları ش ْيئًا
= َو َلve (sağlamaz)
ات َّ َخذُوا..= َماedindikleri
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka اّٰلل
=أ َ ْو ِل َيا َءveliler = َولَ ُه ْمonlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab ع ِظيم
َ =büyük

Arkalarından da
cehennem. Kazandıkları
şeyler de,
Allah´tan
başka
edindikleri veliler
de onlara
bir fayda
vermez.
Ve onlar
için, büyük bir
azab vardır.
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Kendisine
okunan
Allah´ın
ayetlerini
dinleyip
de sonra
onları hiç
duymamış gibi
büyüklük
taslamakta direnir.
Ona elim
bir azabı
müjdele.
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Cehennem
onların peşindedir.
Kazandıkları şeyler de,
Allah´ı bırakıp edindikleri dostlar
da onlara
hiçbir fayda
vermez.
Onlar için
büyük bir
azap vardır.

mektedir.
Cehennem
önlerindedir;
ve ne (bu
dünyada)
kazanabilecekleri şeyler, ne de Allah'ın yerine
dost ve koruyucu edindikleri, onlara
hiçbir fayda
sağlamaz,
çünkü onları
korkunç bir
azap beklemektedir.

Kelime Meali
45.
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= ٰ َهذَاişte budur = ُهدًىyol gösterici
= َوالَّذِينَ َكفَ ُروا َك َف ُرواinkâr edenler
ت
ِ =بِآيَاayetlerini = َربِ ِه ْمRablerinin
=لَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =bir azab
 ِر ْجز,,= ِم ْنçok çetin =أ َ ِليمincitici
,,
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İşte doğru
yolu gösteren bu
Kur´an´dır.
Rabblerinin
ayetlerini
tanımayanlar için çok
kötü, acı bir
azap vardır.

Allah emri
الَّذِي..ُاّٰلل
َّ =Allah’tır ki
gereğince
denizde
َ
ُ
َّ
سخ َر
َ =boyun eğdirdi =لك ُمsize
yüzmek
üzere gemiَ
= ْالبَ ْح َرdenizi ي
ر
ج
ت
ل
=akıp
gitsin
diye
ْ
ِ
َ ِ
leri, lütfedip
ُ= ْالفُ ْلكgemiler =فِي ِهonun içinde
verdiği rızkı
aramanız
=بِأ َ ْم ِر ِهbuyruğuyla
için denizi
= َو ِلت َ ْبتَغُواve payınızı arayasınız diye buyruğunuz
altına vermiştir. Belki
ض ِل ِه
ْ َف..= ِم ْنO’nun lütfundan
artık şükredersiniz.
= َولَ َعلَّ ُك ْمve umulur ki
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükredersiniz
..
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س َّخ َر
َ = َوve boyun eğdirdi =لَ ُك ْمsize
= َماbulunan şeyleri
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve bulunan şeyleri
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde = َج ِميعًاhepsini
ُ= ِم ْنهkendisinden = ِإ َّنelbette
 ٰذَ ِل َك,,=فِيbunda vardır = َْل َياتibretler
= ِلقَ ْومbir toplum için
َ=يَت َ َف َّك ُرونdüşünen

Gökte olanları, yerde
olanları,
hepsini sizin
buyruğunuz
altına vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için
dersler vardır.

=قُ ْلsöyle آ َمنُوا.. َ= ِللَّذِينinananlara
=يَ ْغ ِف ُرواaffetsinler
َ َي ْر ُجون.. َل.. َ= ِللَّذِينummayanları
َّام
َّ =Allah’ın
َ =أَيgünlerini ِاّٰلل
ي
َ = ِليَ ْج ِزcezalandırması için
=قَ ْو ًماbir toplumu
َ َي ْك ِسبُون.. َكانُوا..= ِب َماyaptıklarıyla

Müminlere
de ki: Allah´ın, her
milletin yaptıklarının
karşılığını
vereceği
günlerinin
geleceğine
inanmayanları bağışlasınlar.
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(Allah'ın işaretlerine ve
mesajlarına
dikkatlice kulak vermek;
işte) rehberliğ(in anlamı)
budur. Diğer
taraftan,
Rablerinin
mesajlarını
inkara şartlanmış olanları, (yaptıkları) çirkinliklerin bir karşılığı olarak
acı bir azap
beklemektedir.
Denizi (kendi
kanunları
doğrultusunda faydalanmanız
için) sizin
emrinize veren Allah'tır.
Böylece gemiler O'nun
emriyle denizin üstünde
yüzebilsinler
ve siz O'nun
lütfundan (ihtiyaç duyduğunuz şeyleri) elde edebilesiniz ve
şükredenlerden olasınız
diye.
O, göklerde
ve yerde
olan her şeyi,
Kendinden
(bir bağış
olarak) emrinize vermiştir: bunda
düşünen bir
topluluk için
mesajlar
vardır!

Bu; hidayettir.
Rabblarının ayetlerini inkar edenlere gelince; çetin ve
elim bir
azab vardır.

İman etmiş
olan herkese
söyle: Allah'ın Günleri'nin geleceğine inanmayanları affetsinler, (çünkü) insanlara
hak ettiklerinin karşılığını
vermek (yalnız) O'na özgüdür.

İman
edenlere
söyle: Allah´ın
günlerinin
geleceğini ummayan kimseleri bağışlayıp
geçsinler.
Çünkü Allah, her
kavmi
yaptıklarıyla cezalandıracaktır.
Her kim,
salih
amel işlerse;
kendi lehinedir.
Kim de
kötülük
yaparsa;
aleyhinedir. Sonra
Rabbınıza döndürüleceksiniz.
Andolsun
ki; Biz, İsrailoğullarına kitabı, hükmü
ve nübüvveti
vermiştik.
Onları
temiz
şeylerden
rızıklandırmış ve
dünyalara
üstün
kılmıştık.

,,

..

Kim iyi bir iş Her kim doğ= َم ْنkim ع ِم َل
َ =yaparsa
yaparsa
ru ve uygun
faydası
bir şey yaصا ِل ًحا
َ =iyi bir iş
kendisinedir parsa kendi
ve kim kötü- iyiliği için
=فَ ِلنَ ْف ِس ِهyararı kendisinedir
lük yaparsa yapmış olur;
ََ =أkötülük yaparsa zararı ken- kim de kötü= َو َم ْنve kim سا َء
disinedir. lük işlerse
=فَ َعلَ ْي َهاzararı kendisinedir =ث ُ َّمsonunda Sonra Rab- kendi aleyhibinize dön- ne işlemiş
 َربِ ُك ْم,,=إِلَ ٰىRabbinize
dürülecek- olur; ve sosiniz.
nunda hepiَ=ت ُ ْر َجعُونdöndürüleceksiniz
niz Rabbini,,
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= َولَقَ ْدandolsun =آت َ ْينَاbiz verdik
=بَ ِنيoğullarına =إِس َْرائِي َلİsrail
اب
َ َ = ْال ِكتKitap
= َو ْال ُح ْك َمve hüküm (hikmet hükümranlık)
َ = َوالنُّب َُّوةve peygamberlik
= َو َرزَ ْقنَا ُه ْمve onları besledik
َّ .. َ= ِمنgüzel rızıklarla
ت
ِ الط ِيبَا
= َوفَض َّْلنَا ُه ْمve onları üstün kıldık
َ ْالعَالَ ِمين..علَى
َ =alemlere

Andolsun ki
biz İsrailoğullarına kitab, hüküm
ve peygamberlik verdik; onları
temiz şeylerle rızıklandırdık;
onları dünyada üstün
kıldık.

= َوآتَ ْينَا ُه ْمve onlara verdik
=بَ ِينَاتaçık deliller
 ْاْل َ ْم ِر,, َ= ِمنbu işde
ْ ,,=فَ َماonlar ayrılığa düşmediler
اختَلَفُوا
=إِ َّلsadece (şu sebeple düştüler)
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َء ُه ُم,,= َماkendilerine geldikten
= ْال ِع ْل ُمbilgi
=بَ ْغيًاçekememezlik yüzünden
=بَ ْينَ ُه ْمaralarındaki = ِإ َّنşüphesiz
= َرب ََّكRabbin
ضي
ِ =يَ ْقhüküm verecektir
=بَ ْينَ ُه ْمonlar arasında =يَ ْو َمgünü
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet

Din konusunda onlara açık deliller verdik.
Onlar kendilerine bilgi
geldikten
sonra sadece aralarındaki çekememezlik
yüzünden
ayrılığa
düştüler.
Şüphesiz,
Rabbin kıyamet günü, ayrılığa
düştükleri
şeylerde
onlar arasında hüküm verecektir.
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ze döndürüleceksiniz.
Doğrusu Biz,
İsrailoğulları'na (da) vahiy, hikmet
ve peygamberlik verdik,
onları hayatın güzel nimetleriyle rızıklandırdık
ve onları
(dönemlerinin) bütün
diğer topluluklarına üstün kıldık.

Ve onlara
(imanın)
amacı konusunda açık
işaretler verdik; onlar,
bütün bu bilgilerin kendilerine tevdi
edilmesinden
sonradır ki,
aralarındaki
kıskançlıktan
dolayı farklı
görüşlere sarıldılar; (ama)
ihtilafa düştükleri her
konuda Kıyamet Günü
Rabbin onlar
arasında bir
hüküm verecektir.

Emri gereğince
denizde
yüzmek
üzere
gemileri
ve lutfedip verdiği rızkı
aramanız
için denizi
size boyun eğdiren Allah´tır.
Umulur ki
şükredersiniz.

Göklerde
olanları,
yerde
olanları,
hepsini
size musahhar
kılmıştır.
Elbette ki
düşünen
bir kavim
için bunda ayetler
vardır.

Ve onlara
emirden
burhanlar
verdik.
Ama onlar, kendilerine ilim
geldikten
sonra
aralarındaki çekememezlikten
dolayı ayrılığa düştüler. Elbette
Rabbın;
ayrılığa
düştükleri
şeyler
hakkında
kıyamet
günü aralarında
hüküm
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 َكانُوا,,=فِي َماşeylerde =فِي ِهonda
َ= َي ْخت َ ِلفُونayrılığa düştükleri

İbn Kesir

verecektir.
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=ث ُ َّمsonra َاك
َ = َج َع ْلنseni koyduk
ش َِري َعة..علَ ٰى
َ =bir şeriate
 ْاْل َ ْم ِر.. َ= ِمنemrimizden
=فَات َّ ِب ْع َهاsen ona uy
تَت َّ ِب ْع..= َو َلve uyma =أ َ ْه َوا َءkeyiflerine
َيَ ْعلَ ُمون.. َل.. َ=الَّذِينbilmeyenlerin

Sonra ey
Muhammed! Sana
da insanların uyacakları bir hayat sistemi
(şeriat) verdik. Sen
ona uy, bilmeyenlerin
arzularına
uyma.

= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar
يُ ْغنُوا,,=لَ ْنsavamazlar ع ْن َك
َ =senden
ِاّٰلل
َ =hiçbir şeyi
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan ش ْيئًا
َّ =zalimler
= َو ِإ َّنve şüphesiz َالظا ِل ِمين
ض ُه ْم
ُ = َب ْعbir kısmı =أ َ ْو ِل َيا ُءvelisidirler
=بَ ْعضdiğerinin ُاّٰلل
َّ = َوAllah ise
ي
ُّ = َو ِلvelisidir َ= ْال ُمتَّقِينmuttakilerin

Çünkü onlar, Allah´tan gelecek hiçbir
şeyi senden
savamazlar.
Zalimler
birbirlerinin
dostlarıdır.
Allah ta
müttakilerin
dostudur.

= ٰ َهذَاbu (Kur’an)
صائِ ُر
َ َ=بkanıtlar(sunmakta)dır
اس
ِ َّ= ِللنinsanlara = َو ُهدًىyol gösterici
= َو َر ْح َمةve rahmettir
= ِلقَ ْومkavimler için
َ=يُوقِنُونkesin olarak inanan

Sonra
seni de
emirden
bir şeriat
üzere kıldık. Öyleyse
sen; ona
uy, sakın
bilmeyenlerin heveslerine
uyma.

Bu Kur´an,
insanlara
kurtuluş yollarını gösteren kanıtlar
sunmaktadır; kesin
olarak inananlara kılavuz ve
rahmettir.

Ve son olarak (ey Muhammed,)
seni (imanın)
hedefini gerçekleştireceğin bir yola
koyduk. O
halde bu (yolu) izle ve
(hakikati)
bilmeyenlerin
boş arzu ve
heveslerine
uyma.
Bak, eğer Allah'ın iradesine karşı
gelmiş olsaydın, onların sana hiçbir faydası
dokunmazdı,
çünkü bu zalimler sadece
birbirlerinin
dostları ve
koruyucularıdır; halbuki
Allah, O'nun
bilincinde
olan herkesin
koruyucusudur.
(İşte) bu (vahiy,) insanlık
için bir kavrayış aracıdır; tereddütsüz bir inanca ve emniyete ulaşanlar için de bir
rahmet ve
hidayettir.

ب
َ  َح ِس,,=أ َ ْمyoksa -mı sandılar?
اجت َ َر ُحوا
ْ ,, َ=الَّذِينişleyen kimseler
ت
ِ سيِئَا
َّ =الkötülükleri
ن َْجعَلَ ُه ْم,,=أ َ ْنonları yapacağımızı
آ َمنُوا,, َ= َكالَّذِينinanan kimseler gibi
ع ِملُوا
َ = َوve yapan
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi ameller
س َوا ًء
َ =bir olacak (öyle mi?)
= َم ْح َيا ُه ْمyaşamaları
= َو َم َمات ُ ُه ْمve ölümleri سا َء
َ =ne kötü
َيَ ْح ُك ُمون,,= َماhüküm veriyorlar

Yoksa kötülükleri işleyen kimseler kendilerini inanıp
iyi ameller
işleyenlerle
bir tutacağımızı mı
sandılar?
Yaşamaları
ve ölmeleri
bir olacak
öyle mi? Ne
kötü hüküm
veriyorlar.

Kötülük işleyenlere gelince: onlar
kendilerini
hayatlarında
ve ölümlerinde, iman
edip doğru
ve yararlı işler yapanlarla aynı yere
koyacağımızı
mı sanırlar?
Onların yargıları ne kadar da kötü!

َ= َو َخ َلقyaratmıştır ُاّٰلل
َّ =Allah
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
ق
ِ =بِ ْال َحgerçek olarak
= َو ِلت ُ ْجزَ ٰىcezalandırılsın = ُك ُّلher
ْ َسب
=نَ ْفسcan ت
َ  َك..= ِب َماkazandığıyla
= َو ُه ْمve onlara
ْ ي..= َلhaksızlık edilmesin
َُظلَ ُمون

Allah, gökleri ve yeri
hak ilkesine
dayalı olarak yarattı,
ta ki herkes
kazandığının karşılığını görsün.
Onlara haksızlık edilmez.

Çünkü Allah,
gökleri ve yeri (deruni bir)
hakikate göre yarattı ve
(bu sebeple
diledi ki) her
insan kazandığının karşılığını görsün
ve hiç kimseye haksızlık yapılmasın.

Yoksa;
kötülükleri kazananlar,
ölümlerinde ve
sağlıklarında
kendilerini iman
edip salih
amel işleyen kimseler ile
bir tutacağımızı
mı sandılar? Ne
kötü hüküm veriyorlar.
Allah,
gökleri ve
yeri hak
ile yaratmıştır. Ta
ki her nefis, zulme
uğratılmaksızın
kazancına göre
karşılık
görsün.
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Muhakkak ki onlar; Allah´a karşı sana
hiç bir
fayda veremezler.
Doğrusu
zalimler
birbirlerinin velileridir. Allah
da muttakilerin velisidir.

Bu; insanlar
için açık
belgeler,
kesin olarak inanan bir
kavim için
de hidayet ve
rahmettir.

MuKendi arzu Gördün
ْت
َ =أَفَ َرأَيgördün mü? = َم ِنkimseyi Ey
hammed! ve özlemleri- mü, o
Heva ve
ni tanrı edi- kimseyi
َ=ات َّ َخذedinen ُ=إِ ٰلَ َههtanrı
hevesini
nen ve (bu- ki; heva
ُ=ه ََواهkeyfini ُ ضلَّه
َ َ = َوأve saptırdığı tanrı edinen nun üzerine) ve heveAllah´ın bir Allah'ın, (zih- sini kenاّٰلل
=bir
bilgiye
göre
bilgiye da- ninin hidaye- disine
َُّ =Allah’ın  ِع ْلم,,علَ ٰى
َ
yalı olarak te kapalı ol- tanrı
= َو َخت َ َمve mühürlediği
şaşırttığı, duğunu) bile- edinmiş,
kulağını ve rek saptırdı- bilgisi olس ْم ِع ِه
َ =kulağını
َ ,,علَ ٰى
kalbini mü- ğı, kulaklarını duğu halve kalbini
de Allah
ْ
= َوقَل ِب ِهve kalbini = َو َج َع َلve çektiği hürlediği,
gözünü
mühürlediği onu şaperdelediği ve gözlerinin şırtmış,
علَ ٰى
َ =üstüne ص ِر ِه
َ َ=بgözünün
kimseyi
üzerine bir kulağını,
gördün
mü?
perde çektiği kalbini
ً َاوة
َ = ِغشperde =فَ َم ْنşimdi kim?
Onu Al(insan)ı, hiç mühürlelah´tan baş- düşündün
miş ve
=يَ ْهدِي ِهona doğru yolu gösterecek
ka kim doğ- mü? Allah(ın gözüne
 َب ْع ِد,,= ِم ْنsonra ِاّٰلل
َّ =Allah’tan
ru yola eriş- onu terk et- perde
tirebilir? Ha- mesin)den koymuşَتَذَ َّك ُرون,,=أَفَ ََلdüşünmüyor musunuz? la anlamıyor sonra kim tur? Al,,
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musunuz? ona doğru
yolu gösterebilir? O
halde, hiç
düşünüp
ders çıkarmaz mısınız?
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«Hayat, an- Onlar hala:
= َوقَالُواdediler ki ي
َ  ِه..= َماyoktur cak bu dün- Bu dünyadaha- ki hayatımız=إِ َّلbaşka bir şey = َحيَاتُنَاhayatımızdan yadaki
yatımızdır. dan başka
Ölürüz ve bir şey yok!
=الدُّ ْنيَاdünya ُ=نَ ُموتölürüz
yaşarız; bizi derler, Dün= َون َْح َياve yaşarız
ancak za- yaya geldiman yok
ğimiz gibi
يُ ْه ِل ُكنَا..= َو َماbizi helak etmiyor
eder» der- ölürüz ve bizi
ler. Onların ancak zaman
= ِإ َّلbaşkası =الدَّ ْه ُرzamandan
bu hususta yok eder.
bir bilgisi
Fakat onların
لَ ُه ْم..= َو َماfakat onların yoktur
yoktur; sa- bu konuda
dece böyle hiçbir bilgileri
= ِب ٰذَ ِل َكbu hususta
zanneder- yok, onlar
ْ ِعلم..= ِم ْنhiçbir bilgileri هُ ْم..=إِ ْنonlar ler.
sadece zan..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

nederler.

lah´tan
sonra onu
kim hidayete eriştirebilir?
Hala düşünmeyecek misiniz?
Hayat;
ancak bu
dünyada
yaşadığımızdır.
Ölürüz ve
yaşarız.
Bizi ancak Dehr
helak
eder, dediler. Oysa onların
bu konuda bilgileri yoktur.
Başka
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ُ = َيzannediyorlar
= ِإ َّلsadece َظنُّون
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= َو ِإذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آيَاتُنَاayetlerimiz
=بَ ِينَاتaçık açık َ َكان,,= َماolmamıştır
= ُح َّجت َ ُه ْمbir delilleri = ِإ َّلbaşka
قَالُوا,,=أ َ ْنdemelerinden =ائْتُواgetirin
=بِآبَائِنَاbabalarımızı =إِ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğru
,,

,,

,,
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Ayetlerimiz
onlara açık
açık okunduğu zaman delilleri
yalnızca:
«Doğru sözlü iseniz
babalarımızı getirin
bakalım!»
demek olur.

Ve (böylece,)
ne zaman
mesajlarımız
bütün açıklığıyla onlara
tebliğ edildiyse tek cevapları şu
olmuştur:
Atalarımızı
(şahit olarak)
getirin, eğer
iddianızda
haklı iseniz!

De ki: «Sizi De ki: Size
=قُ ِلde ki ُاّٰلل
َّ =Allah
Allah diriltir, hayat veren
sonra öldü- ve sonra sizi
ُ=ي ُْحيِيك ْمsizi yaşatıyor =ث ُ َّمsonra
rür, sonra öldüren, Alsizi şüphe lah'tır; ve so=ي ُِميت ُ ُك ْمsizi öldürüyor =ث ُ َّمsonra
götürmeyen nunda O,
kıyamet gü- hepinizi Kı= َي ْج َمعُ ُك ْمsizi toplayıp getirecektir
nünde top- yamet Günü
 َي ْو ِم..= ِإلَ ٰىgününe = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet lar. Fakat bir araya topinsanların layacaktır, ki
ْب
َ  َري..= َلasla şüphe yoktur =فِي ِهbunda çoğu bil- o (Gün'ün
mezler.»
gelip çataca= َو ٰلَ ِك َّنama =أ َ ْكث َ َرçoğu
ğı,) her türlü
şüphenin üsاس
ِ َّ=النinsanların
tündedir ama
insanların
َ
َ
َيَ ْعل ُمون..=لbilmezler
..
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ِ َّ ِ = َوAllah’ındır ُ= ُم ْلكmülkü
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َو َي ْو َمgün
=تَقُو ُمbaşladığı ُ عة
َّ =الsaat
َ سا
=يَ ْو َمئِذişte o gün
س ُر
َ = َي ْخhüsrana uğrayacaktır
َ= ْال ُمب ِْطلُونiptalciler
,,
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,,

,,

45.
28

Göklerin ve
yerin hükümranlığı
Allah´ındır.
Kıyamet
kopacağı
gün, işte o
gün batıl
sözlere uymuş olanlar
hüsranda
kalırlar.

O gün her
= َوتَ َر ٰىgörürsün = ُك َّلher
ümmeti Alُ
lah´ın huzuً
=أ َّمةümmeti = َجاثِ َيةtoplanmış
runda diz
olaُ
ُّ= ُكلher =أ ُ َّمةümmet ع ٰى
ْ
َ =تدçağırılır çökmüş
rak görür ِكتَابِ َها..=إِلَ ٰىkendi Kitabına
sün. Her
ümmet kita= ْاليَ ْو َمbugün
bını almaya
çağırılır:
َ=ت ُ ْجزَ ْونcezalandırılacaksınız
«Bugün size işlediğiَت َ ْع َملُون.. ُك ْنت ُ ْم..= َماyaptıklarınızla
nizin karşı..

..
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= ٰ َهذَاişte = ِكتَابُنَاKitabımız
= َي ْن ِط ُقsöylüyor علَ ْي ُك ْم
َ =aleyhinize
ق
ِ =بِ ْال َحgerçeği  ُكنَّا,,=إِنَّاçünkü biz
=نَ ْست َ ْن ِس ُخyazıyorduk
َت َ ْع َملُون,, ُك ْنت ُ ْم,,= َماyaptıklarınızı
,,

,,
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lığı verilecektir.»
İşte kitabımız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü
biz yaptıklarınızı yazıyorduk..

çoğu bunu
anlamaz.
Çünkü, göklerin ve yerin
hakimiyeti Allah'ındır ve
Son Saat'in
gelip çattığı
gün o Gün,
(hayatlarında
anlayamadıkları her
şeyi) geçersiz kılmaya
çalışanlar ziyana uğrayacaklardır.
Ve (o Gün)
bütün insanları (zillet
içinde) diz
çökmüş görürsün; herkes kendi sicili ile (yüzleşmeye)
çağrılır: Bugün, yaptığınız her şeyin
karşılığını
göreceksiniz!
Bu bizim kayıtlarımız, sizinle ilgili her
şeyi bütün
gerçekliğiyle
anlatır çünkü
yaptığınız
her şeyi kayda geçirtmiştik!

iyi iş- İman edip
=فَأ َ َّماgelince آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlara İnanıp
ler yapanla- doğru ve yara gelince; rarlı işler yaع ِملُوا
َ = َوve yapanlara
Rabbleri on- panlara geları rahme- lince, Rableri
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
tinin kap- onları rahme=فَيُد ِْخلُ ُه ْمonları sokar = َربُّ ُه ْمRableri samına alır. tine kabul
İşte apaçık edecektir; iş َر ْح َم ِت ِه..= ِفيrahmetine = ٰذَ ِل َكişte kurtuluş bu- te bu (onladur.
rın) bariz üs= ُه َوbudur = ْالفَ ْو ُزbaşarı
tünlükleri
olacaktır!
ْ
ُ ِ=ال ُمبapaçık
ين
..

..

..

..
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= َوأ َ َّماama gelince
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlere
ت َ ُك ْن,,=أَفَلَ ْمdeğil mi? =آيَاتِيayetlerim
=تُتْلَ ٰىokunurdu علَ ْي ُك ْم
َ =size
=فَا ْست َ ْكبَ ْرت ُ ْمfakat siz büyüklük tasladınız
= َو ُك ْنت ُ ْمve oldunuz =قَ ْو ًماbir toplum
َ= ُم ْج ِر ِمينsuçlu

Ancak kafirlere gelince:
«Ayetlerim
size okunurdu, fakat
siz büyüklük
tasladınız
ve suçlu bir
toplum oldunuz değil
mi?»

= َو ِإذَاzaman = ِقي َلdendiği
=إِ َّنşüphesiz َ= َو ْعدvaadi
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َحقgerçektir
ُ عة
َّ = َوالve saatte
َ سا
ْب
َ  َري..= َلşüphe yoktur = ِفي َهاonda
=قُ ْلت ُ ْمdemiştiniz نَد ِْري..= َماbilmiyoruz
= َماnedir ُ عة
َّ =الSaat
َ سا
ُ ظنُّ َن
ُ َ= ِإ ْننsanıyoruz = ِإ َّلsadece
ظ ُّن
َ =bir kuruntu ن َْح ُن..= َو َماbiz değiliz
ظنًّا
َ=بِ ُم ْستَ ْي ِقنِينinananlardan

Allah’ın vaadi haktır.
Ve kıyamet
günü şüphe
götürmez
denildiği
zaman siz
demiştiniz
ki: “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak birtakım
tahminlerde
bulunuyoruz. Onun
hakkında
kesin bir
bilgi elde
etmiş değiliz.”
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Hakikati inkar edenlere
ise (şöyle
denecek:)
Mesajlarımız
size iletilmedi
mi? Aslında
(iletildi, ama)
siz küstahça
büyüklük tasladınız ve
böylece günaha saplanmış bir
toplum oldunuz
Çünkü Bakın, Allah'ın
vaadi her
zaman gerçekleşir ve
Son Saat(in
gelişi) hakkında hiçbir
şüphe olamaz denildiğinde siz şu
cevabı verirdiniz: Son
Saat'in ne
olduğunu
bilmiyoruz,
onun boş bir
zandan başka bir şey
olmadığını
düşünüyoruz
ve (sonuçta)
ona kani olmuş değiliz!

İbn Kesir

değil, onlar sadece zannediyorlar.
Ayetlerimiz onlara açıkça
okunduğu
zaman;
doğru
sözlüler
iseniz,
babalarımızı getirin bakalım, demekten
başka bir
huccetleri
yoktur.
De ki: Allah diriltir
sizi sonra
öldürür,
sonra
hakkında
hiç bir
şüphe bulunmayan
o kıyamet
gününde
toplar.
Fakat insanların
pek çoğu
bilmezler.
Göklerin
ve yerin
mülkü Allah´ındır.
Kıyametin
kopacağı
gün; işte
o gün,
batıla
saplananlar hüsranda kalırlar.
Her ümmeti dizüstü
çökmüş
görürsün.
Her ümmet kendi
kitabına
çağrılır.
Bugün,
size yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.
Bu kitablarımız
sizin
aleyhinize
hak ile
konuşuyor. Şüphesiz Biz,
yaptıklarınızı bir
bir kaydediyorduk.
İman edip
salih
amel işlemiş
olanlara
gelince;
Rabbları
onları
rahmetine
girdirir.
Apaçık
kurtuluş
işte budur.
Küfredenlere gelince;
ayetlerimiz size
okunmuş,
siz de
büyüklük
taslayıp
mücrim
bir kavim
olmuştunuz, değil
mi?
Allah´ın
vaadi
haktır ve
kıyamet
günü
hakkında
hiç şüphe
yoktur,
denildiği
zaman;
siz demiştiniz
ki: Kıyamet nedir? bilmiyoruz,
ancak bir
takım
tahminlerde bulunuyoruz. Onun
hakkında
kesin bir
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bilgi elde
etmiş değiliz.
45.
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= َو َبدَاgöründü =لَ ُه ْمonlara
ُس ِيئ َات
َ =kötülükleri
ع ِملُوا
َ ,,= َماyaptıklarının
َ= َو َحاقve kuşattı = ِب ِه ْمonları
 َكانُوا,,= َماve oldukları şey = ِب ِهonunla
َ=يَ ْست َ ْه ِزئُونalay ettikleri

Yaptıklarının kötülükleri onlara
göründü ve
alay edip
durdukları
şey onları
kuşattı.

(O Gün) yaptıkları kötülükler onlara
apaçık görünecek ve
alay edip
durdukları
şey onları alt
edecektir.

Onlara,
yaptıkları
işlerin kötülükleri
belli oldu
ve alaya
aldıkları
şeyler
kendilerini kuşattı.

= َو ِقي َلve denildi = ْال َي ْو َمbugün
سا ُك ْم
َ =نَ ْنsizi unuttuk
نَ ِسيت ُ ْم..= َك َماunuttuğunuz gibi
= ِلقَا َءkarşılaşmayı = َي ْو ِم ُك ْمgününüzle
= ٰ َهذَاbu = َو َمأ ْ َوا ُك ُمve yeriniz
ار
ُ َّ=النateştir = َو َماve yoktur
=لَ ُك ْمsizin için = ِم ْنhiçbir
ََاص ِرين
ِ =نyardımcınız

Onlara denildi ki: «Siz
bu günümüze kavuşacağınızı
nasıl unutmuşsanız,
biz de bugün sizi
unuttuk. Yeriniz ateştir,
yardımcılarınız da
yoktur.»

Ve onlara
Siz, denilecek, bu (hesap) gününün geleceğine aldırmadığınız
gibi Biz de
bu gün size
aldırmayacağız; sonuçta varacağınız yer ateştir ve size
yardım edecek bir kimse
de bulamayacaksınız;
böyle olacaktır, çünkü siz
Allah'ın mesajlarını küçümseyip
alaya aldınız
ve bu dünya
hayatının sizi
ayartmasına
izin verdiniz!
Bundan dolayı o gün,
onlar ne
ateşten çıkarılacaklar, ne
de bir değişiklik yapmalarına izin verilecek.

Denilir ki:
Siz, nasıl
bugüne
kavuşacağınızı
unuttuysanız, Biz
de sizi
unuttuk.
Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da
yoktur.
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= ٰذَ ِل ُك ْمböyledir = ِبأَنَّ ُك ُمçünkü siz
=ات َّ َخ ْذت ُ ْمedindiniz ت
ِ =آ َياayetlerini
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = ُه ُز ًواeğlence
= َوغ ََّرتْ ُك ُمve sizi aldattı ُ = ْال َحيَاةhayatı
=الدُّ ْن َياdünya =فَ ْال َي ْو َمartık bugün
َي ُْخ َر ُجون,,= َلonlar çıkarılmazlar
= ِم ْن َهاondan (ateşten) = َو َلve olmaz
= ُه ْمonlar
َ=يُ ْست َ ْعتَبُونmazeret istenenlerden

Hamd, göklerin Rabbi,
yerin Rabbi
ve bütün
alemlerin
Rabbi olan
Allah´a
mahsustur.

Hamd, göklerin Rabbi ve
yerin Rabbine mahsustur, bütün
alemlerin
Rabbi olan
Allah'a!

ُ= َولَهyalnız O’na aittir = ْال ِكب ِْريَا ُءululuk Göklerde
yerde ululuk, yalnız
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
O´na aittir.
َ
ْ
O, üstün
ُ
ض
ر
اْل
و
=ve
yerde
و
ه
و
=ve
O
ِ ْ َ
َ َ
iradelidir,
ُ = ْالعَ ِزazizdir = ْال َح ِكي ُمhakimdir her yaptığıيز

Göklerde ve
yerde bütün
azamet yalnız O'nundur;
ve yalnız O,
kudret ve
hikmet sahibidir!

Bunun
böyle olmasının
sebebi;
Allah´ın
ayetlerini
alaya almanız ve
dünya
hayatının
sizi aldatmış
olmasıdır.
İşte o
gün; oradan çıkarılmayacaklar ve
özürleri
de dinlenmeyecektir.
Hamd;
göklerin
Rabbı,
yerin
Rabbı ve
alemlerin
Rabbı
olan Allah´a
mahsustur.
Göklerde
de, yerde
de büyüklük
O´nundur
. O´dur
Aziz, Hakim.

=حمHa mim

Ha-Mim.

Ha, Mim.

Bu İlahi kelamın indirilişi, Kudret ve
Hikmet Sahibi olan Allah'tandır.

Kitab´ın
indirilmesi; Aziz,
Hakim Allah´tandır
.
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=فَ ِللَّ ِهAllah’a mahsustur ُ = ْال َح ْمدhamd
ب
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ِ = َرRabbi ت
ب
ِ = َو َرve Rabbi ض
ِ = ْاْل َ ْرyerin
ب
ِ = َرRabbi َ= ْال َعالَ ِمينbütün alemlerin
..
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Bunun böyle olmasının
sebebi “Sizin Allah’ın
ayetlerini
alaya almanız ve dünya hayatının
sizi aldatmış olmasıdır.” O gün
oradan çıkarılmayacaklar ve
özür de
aranmayacaktır onlardan.

,,

nı bir hikmete göre
yapar.
Ha, Mim.

..

=ت َ ْن ِزي ُلindirilişi ب
ِ = ْال ِكتَاKitabın
ِ َّ =Allah
َ= ِمنtarafındandır اّٰلل
يز
ِ = ْال َع ِزaziz = ْال َح ِك ِيمhakim

Bu Kitab´ın
indirilişi
aziz, hakim
olan Allah
katındandır.

Biz, gökleri, Biz, gökleri, Biz; gkö َخلَ ْقنَا..= َماbiz yaratmadık
yeri ve ikisi- yeri ve onlar leri, yeri
nin arasın- arasındaki ve ikisinin
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
da bulunan- her şeyi an- arasında
َ
ْ
ancak cak (deruni bulunanض
َ = َواْل ْرve yeri = َو َماve bulunanları ları,
gerçek üze- bir) anlam ve ları ancak
=بَ ْينَ ُه َماikisi arasında
re ve belirli amaç üzere hak üzere
bir süre için ve (Bizim ta- ve belirli
= ِإ َّلancak (yarattık) ق
ِ = ِب ْال َحgerçek ile yarattık; in- rafımızdan) bir süre
kar edenler, konulmuş bir için yarat= َوأ َ َجلve bir süreye göre س ًّمى
َ = ُمbelli uyarıldıkları süre için ya- tık. Küfşeylerden rattık ama
redenler
 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler
yüz çevir- hakikati inka- ise korkuşartlanmış tuldukları
ع َّما
َ =şeyden =أ ُ ْنذ ُِرواuyarıldıkları mektedirler. raolanlar,
ken- şeylerden
dilerine tebliğ yüz çeَ= ُم ْع ِرضُونyüz çevirmektedirler
edilen uyarı- virmekte..
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=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمgördünüz mü?
َت َ ْدعُون,,= َماyalvardıklarınızı
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
=أ َ ُرو ِنيbana gösterin
 َخلَقُوا,,= َماذَاonlar neyi yarattılar?
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنyerden =أ َ ْمyoksa mı var? ه ْم
ُ َ=لonların
= ِش ْركbir ortaklığı
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
=ائْتُونِيbana getirin = ِب ِكتَابbir Kitap
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce = ٰ َهذَاbundan
=أ َ ْوyahut ارة
َ َ =أَثkalıntısı
 ِع ْلم,,= ِم ْنbir bilgi = ِإ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğru
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Ey Muhammed!
De ki: «Allah´ı bırakıp
taptığınız
şeyleri gördünüz mü?
Bana gösterin, onlar
yerden neyi
yarattılar?
Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortağı
mı var?
Eğer doğru
iseniz bundan önce
inmiş olan
bir kitap,
yahut bir
bilgi kalıntısını getirin.»

dan yüz çevirirler.
De ki: Siz,
Allah'ı bırakıp yalvardığınız şeylerin
(gerçekten)
ne olduklarını hiç düşündünüz mü?
Gösterin bana: bu (varlıklar veya
güç)ler yeryüzünün
hangi parçasında bir şey
yarattılar!
Yoksa, onlar
gök(lerin yaratılmasın)da
pay sahibi
midirler?
(Eğer öyleyse,) bundan
önceki herhangi bir ilahi
kelamı, yahut
(başka) bir
bilgi kalıntı-

dirler.
De ki: Allah´tan
başka
taptığınız
şeyleri
gördünüz
mü? Yeryüzünde
ne yaratmışlardır
gösteriniz
bana?
Yoksa
onların
ortakları
göklerde
midir?
Eğer doğru söyleyenlerden
iseniz; size indirilmiş bir
kitab veya size
intikal
etmiş bir
bilgi ka-
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sını getirin lıntısı
bana, eğer varsa, geiddianızda tirin bana.
haklı iseniz!
46.
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= َو َم ْنkim olabilir? ض ُّل
َ َ =أdaha sapık
= ِم َّم ْنkimseden عو
ُ = َي ْدyalvaran
ُون
َّ =Allah’ı
ِ د..= ِم ْنbırakıp da ِاّٰلل
= َم ْنkimselere
يب
ُ  َي ْست َ ِج..= َلcevap veremeyecek
ُ=لَهkendisine =إِلَ ٰىkadar
=يَ ْو ِمgününe = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
= َو ُه ْمoysa onlar
عائِ ِه ْم
َ ُ د..ع ْن
َ =bunların yalvardıklarından
َ=غَافِلُونhabersizdirler

Allah´ı bırakıp da kıyamet gününe kadar
kendisine
cevap veremeyecek
şeylere yalvarandan
daha sapık
kim olabilir?
Oysa onlar,
bunların
yalvardıklarından habersizdirler.

Allah'ı bırakıp onlara ne
şimdi, ne de
Kıyamet Günü cevap veremeyecek
olan ve kendilerine yalvarıldığının
bile farkında
olmayanlara
yalvarıp yakarandan
daha sapık
kim olabilir?

Allah´ı bırakıp da
kıyamet
gününe
kadar cevab veremeyecek şeylere dua
edenden
daha sapık kimdir. Halbuki bunlar, onların dualarından
habersizdirler.

= َوإِذَاzaman = ُح ِش َرtoplandıkları
اس
ُ َّ=النinsanlar = َكانُواolurlar
=لَ ُه ْمonlara =أ َ ْعدَا ًءdüşman
= َو َكانُواve
=بِ ِعبَادَتِ ِه ْمonların kendilerine tapmalarını
َ= َكافِ ِرينtanımazlar

İnsanlar kıyamet günü
toplatılınca,
putları onlara düşman
olurlar ve
tapınmalarını inkar
ederler.

Bütün insanlar (yargılanmak için)
toplandıkları
zaman, (tapındıkları
güçler,) onlara (tapınanlara) düşman
kesilecekler
ve onların
tapınmalarını
şiddetle reddedecekler!
Ama mesajlarımız ne
zaman onlara bütün
açıklığıyla
iletildiyse,
hakikati inkara şartlanmış
olanlar, hakikat kendilerine iletilir iletilmez onun
hakkında,
Bu, göz boyayan bir büyüden başka
bir şey değil!
diye konuşurlar.
Yoksa, Bütün
bunları o uydurdu mu diyorlar? De ki
(ey Muhammed): Eğer
onu ben uydursaydım
Allah'a karşı
bana hiçbir
faydanız dokunmazdı. O,
düşüncesizce bulaştığınız bu (iftira)nın tamamen farkındadır. Benimle sizin
aranızda şahit olarak O
yeter! Ve
yalnız O,
gerçek bağışlayıcıdır,
gerçek bir
rahmet kaynağıdır.

İnsanlar
haşrolundukları
zaman;
bunlar,
onlara
düşman
kesilirler.
Ve onların ibadetlerini
inkar
ederler.
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Ayetlerimiz
= َوإِذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
onlara açıkça okunduعلَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آيَاتُنَاayetlerimiz
ğu zaman
inkar eden= َب ِينَاتaçık açık =قَا َلdediler
ler kendile َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
rine gelen
gerçek için:
ق
«Bu, apaçık
ِ = ِل ْل َحhakkı
büyü َجا َء ُه ْم..=لَ َّماkendilerine gelen = ٰ َهذَاbu bir
dür» derler.
= ِس ْحرbir büyüdür = ُمبِينapaçık
..

..

..

..

..
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َ َيقُولُون,,=أ َ ْمyoksa -mu diyorlar?
ُ =ا ْفت َ َراهonu kendisi uydurdu =قُ ْلde ki
= ِإ ِنeğer
ُ=ا ْفت َ َر ْيتُهben onu uydurmuşsam
َت َ ْم ِل ُكون,,=فَ ََلsizin hiçbir yararınız olmaz
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
= ِليbana اّٰلل
ش ْيئًا
َ =bir şeye (gelecek cezaya) = ُه َوO
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir = ِب َماşeyleri
َ=ت ُ ِفيضُونtaşkınlık yaptığınız
=فِي ِهonda = َكفَ ٰىyeter =بِ ِهO’nun
ش ِهيدًا
َ =şahid olması = َب ْينِيbenimle
= َو َب ْي َن ُك ْمsizin aranızda = َو ُه َوve O
ور
ُ ُ= ْالغَفbağışlayan
الر ِحي ُم
َّ =esirgeyendir

veya «Onu
Muhammed
uydurdu»
derler. De
ki: «Eğer
ben onu
uydurduysam, beni
Allah´a karşı hiçbir şekilde savunamazsınız.
O Kur´an
için yaptıklarınız taşkınlıkları
daha iyi bilir. Benimle
sizin aranızda şahid
olarak Allah
yeter. O,
bağışlayandır, merhamet edendir.»

=قُ ْلde ki ُ ُك ْنت..= َماben değilim
عا
ً = ِب ْدtüredi س ِل
ُ الر
ُّ .. َ= ِمنbir elçi
أَد ِْري..= َو َماve bilmem
يُ ْفعَ ُل..= َماne yapılacağını =بِيbana
 ِب ُك ْم..= َو َلne de size
أَت َّ ِب ُع..= ِإ ْنben uyuyorum = ِإ َّلsadece
يُو َح ٰى..= َماvahyedilene ي
َّ َ=إِلbana
أَنَا..= َو َماve ben değilim
= ِإ َّلbaşka bir şey =نَذِيرbir uyarıcıdan
= ُم ِبينapaçık

Ey Muhammed!
De ki: «Ben
Peygamberlerin ilki değilim; benim
ve sizin başınıza gelecekleri bilmem; ben
sadece bana vahyedilene uyuyorum. Ben
sadece
apaçık bir
uyarıcıyım.»

De ki: Ben
(Allah'ın) elçilerin(in) ilki
değilim; ve
(onların tümü
gibi) ben de,
bana ve size
ne olacağını
bilemem, sadece bana
vahyolunana
uyuyorum
çünkü ben
sadece açık
bir uyarıcıyım.

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمhiç düşündünüz mü?
= ِإ ْنeğer َ= َكانise
 ِع ْن ِد,,= ِم ْنkatından ِاّٰلل
َّ =Allah
= َو َكفَ ْرت ُ ْمve siz inkâr ettiyseniz = ِب ِهonu
َ = َوve görüp =شَا ِهدbir şahid
َش ِهد
بَنِي,,= ِم ْنoğullarından
= ِإس َْرائِي َلİsrail
 ِمثْ ِل ِه,,علَ ٰى
َ =bunun benzerini
َ=فَآ َمنve inandığı halde
= َوا ْست َ ْكبَ ْرت ُ ْمsiz tenezzül etmemişseniz
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
 َي ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
َّ =zalim
= ْالقَ ْو َمbir toplumu َالظا ِل ِمين

De ki: «Hiç
düşündünüz
mü? Eğer
bu Kur´an
Allah katından olduğu
halde siz
onu tanımamışsanız; İsrailoğullarından
bir şahid de
bunun benzerini Tevrat´ta görüp
inandığı
halde siz
inanmaya
tenezzül
etmemişseniz durumunuz nice
olur? Şüphesiz Allah,
zalim bir

De ki: Eğer
bu gerçekten
Allah'tan (gelen bir vahiy)
ise ve buna
rağmen onun
gerçekliğini
inkar ediyorsanız (halinizin ne olacağını) hiç düşündünüz
mü? Hatta,
İsrailoğullarından bir
şahit, kendisi
gibi birisi(nin
ortaya çıkması)na şahitlik yaparken ve (o'na)
inanırken bile
sizin küstahça büyüklük
taslamanız

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,
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Onlara,
ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman;
kendilerine geldiğinde
hakkı inkar edenler: Bu,
apaçık bir
büyüdür,
dediler.

Yoksa:
Onu kendiliğinden
uydurdu
mu diyorlar; De ki:
Eğer onu
ben uydurmuşsam; Allah tarafından
bana gelecek hiçbir şeye
sizin gücünüz
yetmez.
O; yaptığınız taşkınlıkları
çok daha
iyi bilir.
Benimle
sizin aranızda şahit olarak
Allah, yeter. O;
Gafur´dur,
Rahim´dir.
De ki:
Ben,
peygamberlerden
bir ilk değilim. Bana ve size ne yapılacağını
da bilmem.
Ben, sadece bana vahyolunana
uyarım.
Ve ben,
ancak
apaçık bir
uyarıcıyım.
De ki:
Şayet Allah katından ise
ve siz de
onu inkar
etmişseniz, İsrailoğullarından birisi de
bunu böyle olduğuna dair
şehadet
edip
inandığı
halde siz
yine de
büyüklük
taslamışsanız,
zulmetmiş olmaz mı-
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toplumu
(ve o'nun
doğru yola mesajını
iletmez.» reddetmeniz)
halinde? Allah, (böyle)
zalim bir toplumu doğru
yola eriştirmez!
İnkar eden- Fakat haki=ve dediler
ler inanan- kati inkara
lar için:
şartlanmış
..
=inkâr edenler
«Eğer İslam olanlar, iman
iyi bir şey edenlere
..
=inananlar için
olsaydı, on- şöyle derler:
.. =olsaydı
=iyi bir şey
lar ona uy- Eğer bu
mada bizi (mesaj)da bir
.. =bizi geçemezlerdi
geçemez- hayır olsaydı,
lerdi» der- bu (insanlar)
=ona (inanmada)
=zaman ise ler. Onlar onu kabul
doğru yola etmekte bi.. =hidayete ermedikleri
girmedikleri zim önümüze
=onunla
=diyeceklerdir ki için de «Bu, geçmezlerdi!
eski bir uy- Ve onlar, bu
=bu
=bir yalandır
=eski durmadır» (mesaj) saderler.
yesinde hidayete ulaşmayı reddettiklerinden,
her zaman,
Bu (yalnızca)
eski bir yalandır! diyecekler.
Kur´an´dan Ama bundan
,,
=ve ondan önce
önce, Mu- önce de, bir
sa´nın kitabı rehber ve
=Kitabı
=Musa’nın
Tevrat, bir (Allah'ın)
rahmet ve rahmet(inin
=önder
=ve rahmet
rehberdi. Bu bir işareti)
Kur´an,
olarak Mu=ve bu
=Kitaptır
zulmedenle- sa'nın kitabı
=doğrulayan
=diliyle
ri uyarmak vardı; ve bu
ve güzel
(Kuran),
=Arap
=uyarmak için
davrananla- zulmedenleri
ra müjde
uyarmak ve
,,
=kendilerine yazık edenleri
olmak üzere iyilik yapanarap diliyle lara bir müj=ve müjdelemek için
indirilmiş, deli haber
kendinden (getirmek)
=güzel davrananları
öncekileri için (Tevdoğrulayan rat'taki) hakibir Kitap´tır. kati tasdik
etmek üzere
Arap dilinde
indirilmiş ilahi
bir kelamdır.
Doğrusu, artık Rabbi=şüphesiz
..
=diyenler
«Rabbimiz miz Allah'tır
Allah´tır» diyen ve on=Rabbimiz
=Allah’tır
deyip, sonra dan sonra
da dosdoğ- (inançların=sonra
=doğru olanlar
ru gidenlere da) sağlam
..
=korku yoktur
korku yok- duranlar ne
tur, onlar
bir korkuya
=onlara
=ve değildir
üzülmeye- kapılırlar, ne
ceklerdir. de üzüntüye.
=onlar
=üzülecek

َوقَا َل
الَّذِينَ َكفَ ُروا
ِللَّذِينَ آ َمنُوا
َخي ًْرا
َلَ ْو َكان
سبَقُونَا
َ َما
ِإلَ ْي ِه
َو ِإ ْذ
لَ ْم يَ ْهتَد ُوا
بِ ِه
َسيَقُولُون
َ َف
ٰ َهذَا
ِإ ْفك
قَدِيم
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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َو ِم ْن قَ ْب ِل ِه
اب
س ٰى
ُ َ ِكت
َ ُمو
ًَو َر ْح َمة
ِإ َما ًما
َو ٰ َهذَا
ِكتَاب
صدِق
سانًا
َ ِل
َ ُم
ع َربِيًّا
ِليُ ْنذ َِر
َ
َ َالَّذِين
ظلَ ُموا
َوبُ ْش َر ٰى
َِل ْل ُم ْح ِسنِين
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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إِ َّن
الَّذِينَ قَالُوا
َربُّنَا
َّ
ُاّٰلل
ث ُ َّم
ا ْستَقَا ُموا
فَ ََل خ َْوف
علَ ْي ِه ْم
َو َل
َ
ُه ْم
َيَ ْحزَ نُون
..

..

..

..
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=أُو ٰلَئِ َكonlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
= ْال َجنَّ ِةcennet
َ=خَا ِلدِينebedi kalacaklardır
= ِفي َهاorada = َجزَ ا ًءceza olarak
=بِ َماkarşılık
َيَ ْع َملُون,,= َكانُواyaptıklarına
,,

,,

,,
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ص ْينَا
َّ = َو َوbiz tavsiye ettik
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana
= ِب َوا ِلدَ ْي ِهana babasına
سانًا
َ =إِ ْحiyilik etmesini
ُ= َح َملَتْهonu taşıdı ُ=أ ُ ُّمهanası
= ُك ْر ًهاzahmetle
ُضعَتْه
َ = َو َوve doğurdu
= ُك ْر ًهاzahmetle ُ= َو َح ْملُهtaşınması
ُ صالُه
َ ِ= َوفve sütten kesilmesi
َ =aydır
َ=ث َ ََلثُونotuz ش ْه ًرا
= َحت َّ ٰىnihayet بَلَ َغ..=إِذَاerince
ُ َ =أgüçlü çağına = َوبَلَ َغve varınca
ُ شدَّه
َ=أ َ ْر َبعِينkırk ًسنَة
َ =yaşına =قَا َلdedi
ب
ِ = َرRabbim
=أ َ ْو ِز ْع ِنيbeni sevk eyle
أ َ ْش ُك َر..=أ َ ْنşükretmeğe
= ِن ْع َمت َ َكnimetine
ت
َ أ َ ْنعَ ْم..=الَّتِيverdiğin ي
َ =bana
َّ َعل
ي
َ = َوve anama babama
َّ َ َوا ِلد..علَ ٰى
أ َ ْع َم َل..= َوأ َ ْنve yapmağa
صا ِل ًحا
َ =yararlı işler
ُ ضاه
َ =ت َ ْرrazı olacağın
ص ِل ْح
ْ َ = َوأve salahı devam ettir
= ِليbenim için =فِيiçinde
=ذ ُ ِريَّ ِتيzürriyetim =إِنِيşüphesiz ben
ُ=تُبْتyüz tuttum = ِإلَي َْكsana
= َو ِإ ِنيve ben
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

İşte onlar
cennetliklerdir; yaptıklarına
karşılık olarak, içinde
temelli kalacaklardır.

onlar yaptıkları her şeyin
bir ödülü olarak hep orada kalacak
cennetliklerdir.

Biz insana,
ana babasına iyilik
etmesini
tavsiye ettik. Annesi
onu zahmetle taşıdı
ve zahmetle
doğurdu.
Taşınması
ile sütten
kesilmesi
otuz ay sürdü. Nihayet
insan güçlü
çağına erip
kırk yaşına
varınca:
«Ya Rabbi,
dedi, beni,
bana ve
anama, babama verdiğin nimete
şükretmeye
razı olacağın yararlı
işler yapmaya sevk
eyle. Benim
için de zürriyetim için
de iyiliği devam ettir.
Ben sana
döndüm ve
elbette ki
ben müslümanlardanım.»

İmdi, insana
emrettiğimiz
(fiillerin en
güzellerinden
biri,) anne
babasına
karşı iyi davranmasıdır.
Annesi onu
zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu; annesinin
onu taşıması, onun anneye bağımlılığı otuz ayı
buldu. Nihayet tam olgunluğa erişip kırk yaşına vardığında o, (dürüst
ve erdemli
biri olarak)
Ey Rabbim!
diye yakarır,
Bana ve anne babama
lütfettiğin nimetler için
ebediyyen
şükretmemi
ve Senin kabulüne mazhar olacak
(şekilde)
doğru ve yararlı şeyler
yapmamı
nasip et; benim soyuma
(da) iyilik bağışla. Gerçek
şu ki pişmanlık içinde Sana döndüm,
elbette ben
Sana teslim
olanlardanım!

İbn Kesir

sınız?
Muhakkak ki Allah; zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.
O küfredenler,
inananlar
için : Bu
iş, bir hayır olsaydı; onlar
bunda bizi geçemezlerdi,
dediler.
Onlar bununla hidayete
ermediklerinden;
bu, eski
bir uydurmadır,
diyeceklerdir.

Ondan
önce de
rehber ve
rahmet
olarak
Musa´nın
kitabı var.
Bu ise
zulmedenleri
uyarmak
ve ihsan
edenlere
müjde
olmak
üzere
arabça bir
dille doğrulayıcı
bir kitabdır.
Muhakkak ki;
Rabbımız
Allah´tır,
deyip de
sonra
dosdoğru
istikamette gidenlere korku
yoktur.
Ve onlar,
üzülecek
de değillerdir.
İşte onlar,
cennet
ehlidirler.
İşlediklerine karşılık olarak
orada
temelli
kalacaklardır.
Biz; insana, anne
ve babasına ihsan etmesini
tavsiye
ettik. Annesi onu
zahmetle
taşıdı ve
zahmetle
doğurdu.
Taşınması ve sütten kesilmesi
otuz aydır. Nihayet erginlik çağına
ulaşınca
ve kırk
yaşına
varınca
der ki:
Rabbım
bana;
anababama
verdiğin
nimete
şükretmemi ve
senin
hoşnud
olacağın
salih
amel işlememi
ilham et.
Bana
verdiğin
gibi soyuma da
salah ver.
Doğrusu
ben, Sana döndüm. Ve
gerçekten
ben, müs-
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َ ْال ُم ْس ِل ِمين.. َ= ِمنteslim olanlardanım

lümanlardanım.
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46.
16

İbn Kesir

öyle Onlar (öyle) İşte bun=أُو ٰلَئِ َكonlar َ=الَّذِينöyle kişilerdir ki Onlar
kişilerdir ki, kişilerdir ki, lar, cenBiz yaptıkla- netlikler=نَت َ َقبَّ ُلkabul ederiz ع ْن ُه ْم
َ =onlardan yaptıklarının
en iyisini
rının iyilerini dendirler.
َ
onlardan
kabul ederiz Yaptıklaَسن
َ =أ ْحen iyisini
kabul ederiz ve kötü fiille- rının en
ع ِملُوا
ve onların rini de gör- iyisini kaَ ,,= َماyaptıklarının
günahlarını mezden geli- bul ede= َو َنت َ َج َاو ُزve geçeriz
bağışlarız, riz; (onlar,) ceğimiz
cennet halkı kendilerine ve kötüسيِئَاتِ ِه ْم
َ =onların kötülüklerinden arasındadır- (bu dünyada) lüklerinَ ,,ع ْن
Bu dün- verilen doğru den vaz=فِيarasındadırlar ب
ْ َ =أhalkı lar.
ِ ص َحا
yada kendi- sözün tutul- geçecelerine söy- masıyla cen- ğimiz
= ْال َجنَّ ِةcennet َ= َو ْعدsözdür
lenen doğru net sakinleri kimselersözün ger- arasına katı- dir. Bu;
ْ
ق
ِ =doğru
ِ الصد
çekleşme- lacaklardır. onlara
vaadoluَعد ُون
َ يُو,, َكانُوا,,=الَّذِيkendilerine vad sidir.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوالَّذِيo kimse = َقا َلdedi
= ِل َوا ِلدَ ْي ِهanasına babasına =أُفöf
=لَ ُك َماsize =أَت َ ِعدَانِ ِنيsiz bana -

Fakat o
kimse ki
anasına
babasına:
«Öf size,
benden önmı vadediyorsunuz?
ce nice nesiller gelip
.. =benim çıkarılacağımı
geçmiş iken
..
=gelip geçmiş iken
benim öldükten son=nice nesiller
ra dirilip çıkarılacağımı
..
=benden önce
mı bana
va´dediyors
=onlar ise
=sığınarak
unuz?» dedi. Onlarsa
=Allah’a
=yazık sana
Allah´a sığınarak
=inan ki
=şüphesiz
«Yazık sana, etme,
=sözü
=Allah’ın
gel inan; Al=gerçektir
=derken o der ki lah´ın sözü
gerçektir»
.. =bu değildir
=başka bir şey derken O;
«Bu, eskile=masallarından
rin masallarından baş=eskilerin
ka birşey
değildir»
der.
..

..

..

..

..

..

أ َ ْن أ ُ ْخ َر َج
ت
ِ ََوقَ ْد َخل
ُ ْالقُ ُر
ون
ِم ْن قَ ْب ِلي
َو ُه َما
ان
ِ َ يَ ْستَ ِغيث
اّٰلل
َو ْيلَ َك
َ َّ
ِآم ْن
ِإ َّن
ِ َّ
اّٰلل
ََو ْعد
َحق
فَيَقُو ُل
َما ٰ َهذَا
ِإ َّل
ير
ِ س
ُ اط
َ َأ
َْاْل َ َّولِين
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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..

..

..

..

=أُو ٰلَئِ َكişte onlar َ=الَّذِينkimselerdir
= َح َّقhak olan علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine
(= ْالقَ ْو ُلazab) söz(ü) =فِيarasında
ْ َ َخل,,=قَ ْدgelip geçen
=أ ُ َممtoplulukları ت
قَ ْب ِل ِه ْم,,= ِم ْنkendilerinden önce
 ْال ِج ِن,, َ= ِمنcin اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insan
= ِإنَّ ُه ْمgerçekten onlar
َخَا ِس ِرين,,= َكانُواziyana uğrayanlardır
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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İşte onlar
da kendilerine azab
sözü gerekli
olmuş kimselerdir.
Kendilerinden önce
geçen cin
ve insan
toplulukları
arasında
azab içinde
bulunacaklardır. Gerçekten onlar
ziyana uğrayanlardır.

= َو ِل ُكلher birinin vardır
=دَ َر َجاتdereceleri
ع ِملُوا
َ ..= ِم َّماyaptıkları işlerden
= َو ِلي َُو ِفيَ ُه ْمonlara tam verir
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıklarının karşılığını
= َو ُه ْمve onlara
ْ ي..= َلhaksızlık edilmez
َُظلَ ُمون

Herkesin
yaptıklarına
göre dereceleri vardır. Allah,
onlara yaptıklarının
karşılığını
verir, asla
kendilerine
haksızlık
yapılmaz.

= َو َي ْو َمgün ض
ُ =يُ ْع َرsunulacakları
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ار
َ =ateşe =أ َ ْذ َه ْبت ُ ْمzayi ettiniz
ِ َّالن,,علَى
َ =bütün güzelliklerinizi
ط ِي َباتِ ُك ْم
 َحيَاتِ ُك ُم,,=فِيhayatınızda
=الدُّ ْنيَاdünya
= َوا ْست َ ْمت َ ْعت ُ ْمve sefa sürdünüz
= ِب َهاbunlarla =فَ ْال َي ْو َمbugün
َ=ت ُ ْجزَ ْونcezalandırılacaksınız
اب
َ َ عذ
َ =bir azab ile ون
ِ = ْال ُهalçaltıcı
= ِب َماötürü
َت َ ْست َ ْكبِ ُرون,,= ُك ْنت ُ ْمbüyüklük taslamanız
dan ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ق
ِ  ْال َح,,= ِب َغي ِْرhaksız yere = َو ِب َماötürü
َسقُون
ُ ت َ ْف,,= ُك ْنت ُ ْمve yoldan çıkmanızdan

İnkar edenler ateşe
sunuldukları
gün kendilerine denir ki:
«Dünya hayatında bütün güzel
şeylerinizi
zayi ettiniz;
onların zevkini sürdürdünüz. Yeryüzünde
haksız yere
büyüklük
taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan ötürü bugün,
alçaltıcı bir
azab ile cezalandırılacaksınız.»

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Fakat (öyle
insan da var
ki) kendisine
Allah'a inanmayı her
tavsiye ettiklerinde anne
babasına,
Yuh olsun size! diye çıkışır, Benden
önce (bu kadar çok) insan gelip
geçmişken
(öldükten
sonra) tekrar
diriltileceğimizi mi söylüyorsunuz?
Onlar ise Allah'ın yardımı
için dua eder
ve Yazık sana! derler,
Çünkü Allah'ın vaadi
her zaman
doğru çıkar!
O da: Bu,
eski zamanların masallarından
başka bir şey
değil! diye
cevap verir.
İşte bunlar,
kendilerinden
önce geçip
gitmiş (öteki
günahkar)
insanlar ve
görünmeyen
varlıklar toplulukları ile
birlikte (yok
olup gitme)
cezasına
çarptırılacak
olanlardır.
Onlar, kesinlikle kaybedenlerden
olacaktır.

(öteki dünyada) onların
tümü, yaptıkları (iyi veya
kötü) şeylere
göre tesbit
edilmiş bir
dereceye
sahip olacaklardır; ve
böylece Allah, onların
yaptıklarının
karşılığını
tam olarak
ödeyecek ve
hiç kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.
Hakikati inkara şartlanmış olanlar ateşin
karşısına getirilecekleri
Gün, (onlara:) Bütün
güzel şeyler(deki payınızı) dünya
hayatında
tükettiniz,
(öteki dünyayı hiç düşünmeden)
onlarla sefa
sürdünüz!
denilecektir,
O halde, bugün yeryüzünde küstahça büyüklük tasladığınız ve haklı
olan her şeye karşı mücadele ettiğiniz için ve
yaptığınız
bütün sapkınlıkların
karşılığı ola-

nan dosdoğru bir
vaaddir.
Anne ve
babasına:
Of sizden, benden önce
nice nesiller gelip
geçmişken beni
mi tekrar
dirilmekle
tehdit
ediyorsunuz? diyen kimseye, anne ve babası Allah´a sığınarak:
Yazıklar
olsun sana. İman
et, muhakkak ki
Allah´ın
vaadi
haktır dedikleri
halde; bu,
eskilerin
masallarından
başka bir
şey değildir, der.
İşte onlar;
kendilerinden
önce
cinnlerden ve
insanlardan gelip
geçmiş
ümmetler
içinde
üzerlerine
söz hak
olmuş
kimselerdir. Doğrusu onlar, hüsrana uğrayanlardandırlar.
Herkesin
yaptıklarına göre
dereceleri
vardır.
Herkese
işlediklerinin karşılığı
ödenir.
Ve kendilerine
zulmedilmez.

O küfredenlere,
ateşe sunuldukları
gün:
Dünyadaki hayatınızda
sizin için
temiz
olan her
şeyi harcadınız,
onların
zevkini
sürdünüz.
Bugün ise
yeryüzünde
haksız
yere büyüklük
taslamanızdan ve
fasıklık
etmenizden ötürü
alçaltıcı
bir azab
göreceksiniz, denir.
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rak aşağılanma cezası
ile cezalandırılacaksınız!
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= َوا ْذ ُك ْرve an =أَخَاkardeşini (Hud’u)
عاد
َ =Ad’ın = ِإ ْذhani =أ َ ْنذَ َرuyarmıştı
ُ=قَ ْو َمهkavmini اف
ِ َ=بِ ْاْل َ ْحقAhkaf’taki
ت
ِ َ َخل..= َوقَ ْدgelip geçti
=النُّذ ُ ُرnice uyarıcılar
يَدَ ْي ِه..بَي ِْن..= ِم ْنonun önünden
خ َْل ِف ِه..= َو ِم ْنve ardından
ت َ ْعبُد ُوا..=أ َ َّلkulluk etmeyin
=إِ َّلbaşkasına َاّٰلل
َّ =Allah’tan
=إِنِيben َاف
ُ =أَخkorkuyorum
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin
اب
َ َ عذ
َ =azabına uğramanızdan
=يَ ْومbir günün ع ِظيم
َ =büyük

Ey Muhammed!
Ad kavminin
kardeşi
Hud´u an;
ondan önce
ve sonra,
«Allah´tan
başkasına
kulluk etmeyin» diyen nice
uyarıcılar
gelmişken,
Ahkaf bölgesindeki
kavmini
uyarmış,
«Doğrusu
sizin için
büyük günün azabından korkuyorum»
demişti.

=قَالُواdediler ki =أ َ ِجئْتَنَاsen َ ِ= ِلتَأْفbizi çevirmek için
mi geldin? كنَا
آ ِل َه ِتنَا,,ع ْن
َ =tanrılarımızdan
=فَأْتِنَاbize getir
ت َ ِعدُنَا,,=بِ َماbizi tehdid ettiğin şeyi
= ِإ ْنeğer ت
َ = ُك ْنisen
َصا ِدقِين
َّ ال,, َ= ِمنdoğrulardan

Dediler:
«Sen bizi
tanrılarımızdan çevirmek için
mi geldin?
Doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin şeyi
getir.»

=قَا َلdedi =إِنَّ َماsadece = ْال ِع ْل ُمbilgi
َّ =Allah
َ= ِع ْندkatındadır ِاّٰلل
= َوأُبَ ِلغُ ُك ْمve ben size tebliğ ediyorum
= َماşeyi (mesajı)
ُ=أ ُ ْر ِس ْلتgönderildiğim =بِ ِهonunla
= َو ٰلَ ِك ِنيfakat ben
=أ َ َرا ُك ْمsizi görüyorum =قَ ْو ًماbir kavim
َ=ت َ ْج َهلُونcahillik eden

Dedi ki:
«Azabın ne
zaman geleceğine
dair bilgi,
ancak Allah
katındadır.
Ben görevlendirildiğim
şeyi size
duyuruyorum; fakat
sizi cahillik
eden bir kavim görüyorum.»
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Nihayet
=فَلَ َّماnihayet ُ= َرأ َ ْوهonu görünce
azabın
ufukta geniş
ضا
ً ار
َ =geniş bir bulut halinde
ِ ع
bir bulut halinde vadile= ُم ْست َ ْق ِب َلyönelerek geldiğini
rine doğru
=أ َ ْو ِد َي ِت ِه ْمvadilerine =قَالُواdediler geldiğini görünce «Bu,
= ٰ َهذَاbu ارض
bize yağmur
َ =bir buluttur
ِ ع
yağdıracak
= ُم ْم ِط ُرنَاbize yağmur yağdıracak
bir buluttur»
dediler. Ha=بَ ْلhayır = ُه َوo = َماşey
yır, o sizin
gel=ا ْست َ ْع َج ْلت ُ ْمsizin acele gelmesini istediğin acele
mesini istediğiniz şey,
iz ه
ِ ِ=بonun = ِريحbir rüzgârdır
içinde acı
=فِي َهاiçinde bulunan عذَاب
َ =azab azab bulunan bir rüz=أ َ ِليمacı
gardır.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

46.
25

=تُدَ ِم ُرyıkar mahveder
ش ْيء
َ ..= ُك َّلher şeyi =بِأ َ ْم ِرemriyle
= َربِ َهاRabbinin
ص َب ُحوا
ْ َ =فَأonlar o hale geldiler ki
ي َُر ٰى..= َلgörülmez oldu
=إِ َّلbaşka bir şey
سا ِكنُ ُه ْم
َ = َمkonutlarından
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
=ن َْج ِزيbiz cezalandırırız
= ْالقَ ْو َمtoplumu
َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuç işleyen
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Rabb´inin
emriyle herşeyi yıkar,
mahveder.
Derken onlar o hale
geldiler ki
evlerinden
başka birşey görünmez oldu.
İşte biz suç
işleyen toplumu böyle
cezalandırırız.

Ve Ad'ın kardeşini hatırlayın; hani o,
gerek kendi
bilgisi içinde
gerekse bilgisi dışındaki
zamanlarda
gerçekleşmiş
olan (öteki)
uyarıları(n izlerini) görerek şu kum
tepeleri arasında (yaşamış olan)
halkını uyardı: Yalnızca
Allah'a kulluk
edin! Yoksa
ben, sizin
dehşet verici
bir günde
azaba uğramanızdan
korkarım!
Onlar, Sen,
dediler, Bizi
tanrılarımızdan soğutup
vazgeçirmek
için mi geldin? Öyleyse, eğer hakikat erbabı
isen, bizi
tehdit edip
durduğun şu
(akibeti) gerçekleştir bakalım!
O, (Bu akibetin ne zaman
gerçekleşeceği) bilgisi
Allah katındadır. dedi,
Ben, sadece
bana emanet
edilen mesajı
size iletiyorum; ama görüyorum ki
siz (doğrudan ve eğriden) habersiz bir kavimsiniz!
Sonuçta yoğun bir bulutun vadilerine
doğru yaklaştığını fark
ettiklerinde,
Bu, bize (bereketli) bir
yağmur getirecek olan
buluttur! diye
haykırdılar.
(Ama Hud,)
Hayır, dedi,
o, sizin (bu
kadar müstehzi şekilde)
çabuklaşmasını istediğiniz acıklı
azabı haber
veren bir
rüzgardır.
Her şeyi
Rabbi'nin
emriyle yakıp
yıkacak (bir
rüzgar)! Onlar öylesine
çarçabuk silinip gittiler ki
geride (bomboş) evlerinden başka
bir şey kalmaz oldu.
Biz günaha
saplanmış bir
topluluğu işte
böyle cezalandırırız.

Ad´ın
kardeşini
de hatırla.
Hani
kavmini;
Allah´tan
başkasına ibadet
etmeyin,
diyen nice uyarıcılar gelip
geçmişken Ahkaf
ile uyarıp;
doğrusu
ben, sizin
için büyük
günün
azabından korkarım, diye korkutmuştu.
Onlar da:
Sen, bizi
tanrılarımızdan
döndürmek için
mi geldin? Doğru söyleyenlerden
isen;
haydi
taehdit ettiğin şeyi
başımıza
getir, demişlerdi.
O da:
İlim, ancak Allah
katındadır. Ben,
size gönderildiğim
şeyi tebliğ
ediyorum.
Ama bakıyorum
ki siz, cahil bir kavimsiniz,
demişti
Onu, vadilerine
doğru yayılan bir
bulut şeklinde görünce dediler ki:
Bu; bize
yağmur
getirecek
büyük bir
buluttur.
Hayır o,
acelece
beklediğiniz şey,
bir rüzgardır ki
içinde
elem verici azab
vardır.
Rabbının
emri ile
her şeyi
yıkar.
Bunun
üzerine
onların
meskenlerinden
başka bir
şey görünmez
oldu. İşte
biz, suçlular güruhunu
böylece
cezalandırırız.

..
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Onlara size
= َولَقَ ْدandolsun
vermediğiservet
فِي َما,,= َم َّكنَّا ُه ْمonlara imkân vermiştik miz
ve kuvvet
فِي ِه,, َم َّكنَّا ُك ْم,,=إِ ْنsize vermediğimiz vermiştik,
onlara ku= َو َجعَ ْلنَاve yaratmıştık =لَ ُه ْمonlara laklar, gözler ve göس ْمعًا
ً ص
َ =kulaklar ارا
َ = َوأ َ ْبve gözler nüller yaratmıştık.
ً = َوأ َ ْف ِئدَةve gönüller
Fakat ne
kulakları ne
أ َ ْغن َٰى,,=فَ َماfakat sağlamadı
gözleri ne
gönülleri
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine س ْمعُ ُه ْم
َ =kulakları de
kendilerine
bir yarar
ار ُه ْم
ُ ص
َ أ َ ْب,,= َو َلne gözleri
sağlamadı.
Zira düşüأ َ ْفئِدَت ُ ُه ْم,,= َو َلne de gönülleri
nüp ibret
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنbir yarar ْ= ِإذzira
almıyorlardı, tersine
َ َي ْج َحد ُون,,= َكانُواbile bile inkâr ediyorlar bile bile Allah´ın ayetِ َّ =Allah’ın
dı ت
ِ = ِبآ َياayetlerini اّٰلل
lerini inkar
َ= َو َحاقve kuşatıverdi  =بِ ِه ْمkendilerini ediyorlar.
Ve alay
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edip dur-

Ama (ey sonraki dönemin
insanları;)
Biz size sağlamadığımız
bir emniyet
içinde onları
yerleştirmiş
ve kendilerine kulaklar,
gözler ve
(kavrayan)
kalpler bahşetmiştik;
ama Allah'ın
mesajlarını
reddetmeye
devam ettikleri için ne
kulakları, ne
gözleri ne de
kalpleri onlara bir fayda
sağlamadı;
ve (sonunda)
alay ettikleri
şey tarafın-

Andolsun
ki; onları,
sizi yerleştirmediğimiz
yerlere
yerleştirmiştik. Ve
kendilerine kulaklar, gözler
ve kalbler
vermiştik.
Ne var ki;
kulakları,
gözleri ve
kalbleri
onlara bir
fayda
sağlamadı. Çünkü
onlar; Allah´ın
ayetlerini
bile bile
inkar ediyorlardı.
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= َماşey
َ َي ْست َ ْه ِزئُون,, ِب ِه,,= َكانُواalay edip durdu
,,
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kları
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= َولَقَ ْدandolsun =أ َ ْه َل ْكنَاbiz yok ettik
 َح ْولَ ُك ْم..= َماçevrenizdeki
 ْالقُ َر ٰى.. َ= ِمنkentleri
ص َّر ْفنَا
َ = َوve tekrar tekrar açıkladık
ت
ِ = ْاْل َياayetleri =لَ َعلَّ ُه ْمbelki de
َ(=يَ ْر ِجعُونküfürlerinden) dönerler
..
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=فَلَ ْو َلolmaz mıydı?
ص َر ُه ُم
َ َ=نkendilerine yardım etselerdi
ات َّ َخذُوا,, َ=الَّذِينedindikleri şeyler
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka اّٰلل
=قُ ْر َبانًاyakınlık sağlamak için
ً=آ ِل َهةtanrı = َب ْلhayır
ضلُّوا
َ =kaybolup gittiler
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan = َو ٰذَ ِل َكişte budur
= ِإ ْف ُك ُه ْمonların yalanları = َو َماve şeyler
= َكانُواoldukları َ=يَ ْفت َ ُرونuydurmuş
,,
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= َو ِإ ْذbir zaman ص َر ْفنَا
َ =yöneltmiştik
=إِلَي َْكsana =نَفَ ًراbir topluluğu
 ْال ِج ِن.. َ= ِمنcinlerden
َ= َي ْست َ ِمعُونdinlemek üzere
َ= ْالقُ ْرآنKur’an
ُض ُروه
َ  َح..=فَلَ َّماona geldiklerinde
=قَالُواdediler
صتُوا
ِ =أ َ ْنsusun (dinleyin)
ي
ِ ُق..=فَلَ َّماbitirilince de
َ ض
= َولَّ ْواdöndüler
قَ ْو ِم ِه ْم..= ِإلَ ٰىkavimlerine
َ= ُم ْنذ ِِرينuyarıcılar olarak
..
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=قَالُواdediler قَ ْو َمنَا,,= َياey kavmimiz
= ِإنَّاbiz س ِم ْعنَا
َ =dinledik
= ِكتَابًاbir Kitap =أ ُ ْن ِز َلindirilen
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra س ٰى
َ = ُموMusa’dan
ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayan
يَدَ ْي ِه,, َبَيْن,,= ِل َماkendinden öncekini
=يَ ْهدِيgötüren ق
ِ  ْال َح,,= ِإلَىgerçeğe
َ ,,= َو ِإلَ ٰىve yola = ُم ْست َ ِقيمdoğru
ط ِريق
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قَ ْو َمنَا..= َياey kavmimiz =أ َ ِجيبُواuyun
ِ َّ =Allah’ın
ي
َ =دَا ِعdavetçisine اّٰلل
= َو ِآمنُواve inanın =بِ ِهO’na
= َي ْغ ِف ْرbağışlasın =لَ ُك ْمsizi
ذُنُو ِب ُك ْم..= ِم ْنgünahlarınızdan bir kısmını
= َوي ُِج ْر ُك ْمve sizi korusun
عذَاب
َ ..= ِم ْنazabdan =أ َ ِليمacı
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..
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= َو َم ْنve kim ْي ُِجب,,= َلuymazsa
ِ َّ =Allah’ın
ي
َ =دَا ِعdavetçisine اّٰلل
ْس
َ =فَلَيdeğildir =بِ ُم ْع ِجزaciz bırakacak
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyeryüzünde
ْس
َ = َولَيve olmaz ُ=لَهkendisinin
د ُونِ ِه,,= ِم ْنO’ndan başka
=أ َ ْو ِليَا ُءvelileri =أُو ٰلَئِ َكonlar
=فِيiçindedirler ض ََلل
َ =bir sapıklık
= ُم ِبينapaçık
,,
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İbn Kesir

dukları şey dan kuşatılıp Sonunda
kendilerini alt edildiler. onları
kuşatıverdi.
alay ettikleri şey
kuşatıverdi.
Andolsun, Çevrenizde Andolsun
Biz çevre- yaşayan bir- ki biz,
nizdeki
çok (günah- çevrenizkentleri de kar) toplulu- deki kayok ettik ve ğu bu şekilde sabaları
belki küfre- yok ettik;
da yok etdenlerden ama (onları tik. Belki
dönerler di- yok etmeden dönerler
ye ayetleri önce) belki diye ayettekrar tekrar (eğri yolla- leri takrar
açıkladık. rından) dö- tekrar
nerler diye açıkladık.
(uyarıcı) mesajlar(ımız)ı
çok yönlü
şekilde dile
getirdik.
O zamanlar, Peki, kendi- Allah´ı bıAllah´ı bıra- lerini (O'na) rakarak
kıp da O´na yaklaştırırlar O´na yayakınlık
ümidiyle ta- kınlık
sağlamak pınmak için peyda
için edindik- Allah'tan
etmek
leri tanrılar başka ilah
için edinkendilerine olarak seçtik- dikleri
yardım et- leri bu (var- tanrılar
meli değil lık)lar (sokendilerimiydi? Ha- nunda) ken- ne yardım
yır, tanrılar dilerine yar- etmeli
onlardan
dım ettiler
değil
uzaklaştılar. mi? Hayır, miydi?
Bu, onların tersine onları Hayır, onyalanı ve yüzüstü bı- lar göuydurdukla- raktılar: çün- rünmez
rı şeydir.
kü bu (sahte oldular.
ilahlık) onla- Bu; onların kendi
rın yalankendilerini
ları ve
kandırmala- uydurup
rının ve
durdukları
düzmece ha- şeydir.
yallerinin
ürününden
başka bir şey
değildi.
Bir zaman- Hani (ey Mu- Hani
lar cinlerden hammed!)
Kur´an
bir topluluğu Biz bir grup dinlesinKur´an din- tanınmaler diye
lemek üzere yan/bilinmey sana cinsana yöen varlığı,
lerden bir
neltmiştik. Kuran'ı din- taife yöOna geldik- leyebilsinler neltmiştik.
lerinde
diye sana
Hazır
«Susun din- doğru yöolunca
leyin» dedi- neltmiştik ve demişlerler. Kur´an o(nun mesaj- di ki: Suokuması bi- ları)nı fark
sun.
tince uyarı- eder etmez Kur´an
cılar olarak de (birbirleri- tamam
kavimlerine ne) Sessizce olunca da
döndüler. dinleyin! de- her biri bimişler ve
rer uyarı(okuma) bit- cı olarak
tiğinde kendi kavimletoplumlarına rine dönuyarıcı ola- müşlerdi.
rak dönmüşlerdi.
«Ey kavmi- Onlar, Ey
Ve demiz, dediler, halkımız! di- mişlerdi
biz Muye seslendi- ki: Ey
sa´dan son- ler, (Tevkavmimiz,
ra indirilen rat'tan) geri- doğrusu
kendinden ye hakikat
biz Muöncekini
adına ne
sa´dan
doğrulayan, kalmışsa
sonra inHakk´a ve hepsini teyid dirilmiş
doğru yola (ve tasdik) olan ve
götüren bir eden, MukendinKitab dinle- sa(nınkin)de den öndik.
n sonra indi- cekileri
rilmiş olan bir doğrulavahyi dinle- yan, hakyip geldik.
ka ve
(Ve anladık doğru yoki) bu (vahiy) la hidayet
hakikate ve eden bir
dosdoğru yo- kitab dinla götürmek- ledik.
tedir.
Ey kavmi- Ey halkımız! Ey kavmiz, AlAllah'ın çağ- mimiz: Allah´ın da- rısına uyun lah´ın davetçisine
ve O'na iman vetçisine
uyun ve
edin: O,
uyun.
O´na inanın (geçmişte iş- Ona iman
ki Allah gü- lediğiniz bü- edin ki sinahlarınız- tün) günahla- zin güdan bir kıs- rınızı affede- nahlarımını bağış- cek ve (öteki nızdan bir
lasın ve sizi, dünyada) sizi kısmını
acı bir
acıklı azap- bağışlaazabdan
tan koruya- sın ve sizi
korusun.
caktır.
elim bir
azabdan
kurtarsın.
Kim Allah´ın Ama Allah'ın Allah´ın
davetçisine çağrısına
davetçisiuymazsa, uymayan,
ne uymayeryüzünde (O'ndan)
yan kimbaşına ine- yeryüzünde se bilsin
cek belaya asla kurtula- ki; yeryüengel ola- maz ve (öteki zünde Almaz. Onlar dünyada)
lah´ı aciz
apaçık bir O'na karşı
bırakasapıklık
hiçbir koru- maz. Ve
içindedirler. yucu bula- onun için
maz. Böyle- Allah´tan
leri, sapıklık başka veiçinde kaybo- liler de
lup gitmişler- bulundir.
maz. İşte
onlar
apaçık bir
sapıklık
içindedirler.
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يَ َر ْوا..=أ َ َولَ ْمgörmediler mi?
=أ َ َّنgerçekten اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
َ َخلَق..=الَّذِيyaratan

Gökleri ve
yeri yaratan, bunları
yaratmakla
yorulmayan
Allah´ın,
ölüleri diriltmeye de
kadir olduğunu görmediler mi?
Evet O,
herşeye kadirdir.

Öyleyse onlar, (öteki
dünyayı inkar
edenler,)
gökleri ve yeri yaratmış
olan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın
(aynı zamanda) ölüye yeniden
hayat verme
gücüne sahip
olduğunu da
anlamazlar
mı? Evet O,
kesinlikle dilediği her şeyi yapma gücüne sahip'tir!

Görmezler mi ki;
gökleri ve
yeri yaratn ve
onları yaratmaktan
yorulmayan Allah,
ölüleri de
diriltmeye
kadirdir.
Evet O,
muhakkak her
şeye kadirdir.

= َو َي ْو َمgün ض
ُ =يُ ْع َرsunulacakları
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ار
َ =ateşe
ِ َّالن,,علَى
ْس
َ =أَلَيdeğil miymiş? = ٰ َهذَاbu
ق
ِ = ِب ْال َحgerçek =قَالُواderler
=بَلَ ٰىevet = َو َر ِبنَاRabbimiz hakkı için
=قَا َلder =فَذُوقُواöyleyse tadın
اب
َ َ= ْال َعذazabı = ِب َماdolayı
َت َ ْكفُ ُرون,,= ُك ْنت ُ ْمinkâr etmenizden

İnkar edenler ateşe
sunulacakları gün Allah onlara:
«Nasıl bu
gerçek değil
miymiş?»
der. «Evet.
Rabb´imizin
hakkı için
gerçekmiş!»
derler. «Öyleyse inkar
etmenizden
dolayı azabı
tadın!» der.

Böylece, hakikati inkara
şartlanmış
olanlar, ateşin karşısına
getirilecekleri
ve Bu, gerçek değil mi?
diye sorulacağı Gün
Rabbimize
andolsun ki
öyle! diye
cevaplayacaklar. (Bunun üzerine)
Allah, Öyleyse, hakikati
inkar etmenizin karşılığı
olan bu azabı tadın! diyecektir.

ص ِب ْر
ْ =فَاo halde sabret = َك َماgibi
ص َب َر
َ =sabrettikleri =أُولُوsahibi
= ْالعَ ْز ِمazim (ve irade)
س ِل
ُ الر
ُّ .. َ= ِمنelçilerin
ت َ ْستَ ْع ِج ْل..= َو َلacele etme
=لَ ُه ْمonlar için = َكأَنَّ ُه ْمonlar gibi olurlar
=يَ ْو َمgün َ=يَ َر ْونgördükleri
= َماşeyi (azabı)
َعدُون
َ =يُوtehdit edildikleri
يَ ْلبَثُوا..(=لَ ْمsanki) yaşamamışlar
= ِإ َّلbaşka ًعة
َ سا
َ =bir saatinden
نَ َهار..= ِم ْنgündüzün
=بَ ََلغbir duyurudur
ُيُ ْهلَك..=فَ َه ْلhelak mı edilecektir?
= ِإ َّلbaşkası = ْالقَ ْو ُمtopluluktan
َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkmış

O halde
peygamberlerden azim
sahibi olanların sabrettiği gibi sen
de sabret.
Onlar hakkında acele
etme, onlar
va´dedildikl
eri azabı
gördükleri
gün sanki
dünyada
gündüzün
sadece bir
saat kadar
kaldıklarını
sanırlar. Bu,
bir tebliğdir.
Yoldan
çıkmışlardan başkası
helak edilir
mi hiç?

 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
صدُّوا
َ = َوengel olanların
س ِبي ِل
َ =kendisinin yoluna
َ ,,ع ْن
ِاّٰلل
َّ =Allah ض َّل
َ َ =أboşa çıkarmıştır
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمişlerini

Allah, inkar
edip kendisinin yoluna
engel olanların işlerini
boşa çıkarmıştır.

Öyleyse (ey
inananlar!)
Kalpleri azim
ve kararlılıkla
doldurulmuş
olan bütün
Peygamberler gibi sıkıntılara karşı
sabırlı olun
ve onlara
sabırla katlanın. Ve (hakikati inkar
edip duran)
bu kişilerin
hemen azaba çarptırılmalarını istemeyin,
kendilerine
vaad edilen
şeyin (gerçekleştiğini)
gördükleri o
gün, (yeryüzünde) kaldıkları süre,
onlara (dünyevi ölçülerle) ancak bir
günün bir
saati kadar
(kısa görünecek.) Mesaj(ımız işte
budur.) Öyleyse hiç
sapkın bir
halktan başkası yok edilir mi?
Hakikati inkara şartlanmış olan
ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya
kalkışanlar;
Allah, işte
onların bütün
(güzel ve iyi)
işlerini değersiz kılacaktır.
İman edip
doğru ve yararlı işler yapan ve Rableri tarafından Muhammed'e
indirilen hakikate inanmış olanlar
ise (Allah'ın
rahmetine
erişeceklerdir.) Allah onların (geçmişte işledikleri) kötü fiillerini silecek
ve kalplerini
sükuna kavuşturacaktır.

O küfredenler
ateşe sunuldukları
gün. Nasıl, bu
gerçek
değil
miymiş?
denildiğinde:
Rabbımıza andolsunki,
evet gerçekmiş,
derler. O
da: Şu
halde küfrettiğinizden dolayı tadın
azabı,
der.
Peygamberlerden
azim sahibi olanların sabrettiği gibi
sen de
sabret.
Onlar için
acele etme. Onlar
vaad
olunduklarını
gördükleri
gün; sanki dünyada sadece gündüzün bir
saatı kadar kaldıklarını
sanırlar.
Bu bir
tebliğdir.
Fasıklar
güruhundan başkası helak edilir
mi hiç?

..

..

ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
ي
َ  َي ْع..= َولَ ْمve yorulmayan
=بِخ َْل ِق ِه َّنbunları yaratmakla
= ِبقَادِرkadir olduğunu
ي
َ =diriltmeğe
َ ي ُْح ِي..أ َ ْن..علَ ٰى
= ْال َم ْوت َ ٰىölüleri =بَلَ ٰىevet
ُ= ِإنَّهşüphesiz O
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir
..
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İnanıp iyi
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينinananların
ameller işleyenlerin,
ُ
ع ِملوا
َ = َوve yapanların
Rabbleri tarafından
ت
ال
=iyi
işler
ِ صا ِل َحا
َّ
Muham= َوآ َمنُواve inananların
med´e indirilen gerçeنُ ِز َل..=بِ َماindirilene
ğe inananların da gü ُم َح َّمد..علَ ٰى
َ =Muhammed’e = َو ُه َوki o nahlarını
örtmüş ve
= ْال َح ُّقgerçektir
hallerini düzeltmiştir.
 َربِ ِه ْم..= ِم ْنRableri tarafından
= َكفَّ َرörtmüş ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
س ِيئَا ِت ِه ْم
َ =günahlarını
صلَ َح
ْ َ = َوأve düzeltmiştir
=بَالَ ُه ْمhallerini
Bunun se- Bu böyledir,
= ٰذَ ِل َكbu böyledir =بِأ َ َّنçünkü
bebi, inkar çünkü hakiedenlerin kati inkara
َّ
=الذِينَ َكفَ ُروا َكفَ ُرواinkâr edenler
batıla uy- şartlanmış
ْ
maları, ina- olanlar, sah=ات َّ َبعُواuymuşlardır اط َل
ب
ال
=batıla
ِ َ
nanların da te ve yalanın
= َوأ َ َّنve şüphesiz
Rablerinden arkasından
..

..
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İbn Kesir
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Küfredip
de Allah
yolundan
alıkoyanların
amellerini
Allah, boşa çıkarır.

İman edip
salih
ameller
işleyenlerin, Muhammed´e indirilene-ki
o, Rabblarından
olan haktırinananların kötülüklerini
örter ve
durumlarını ıslah
eder.

İşte böyle. Muhakkak ki
o küfredenler,
batıla
uymuşlar
gelen hakka gittikleri hal- ve iman

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar ise
=ات َّ َبعُواuymuşlardır = ْال َح َّقhakka
 َربِ ِه ْم,,= ِم ْنRablerinden gelen
= َك ٰذَ ِل َكişte böyle ب
ُ =يَض ِْرanlatır
َّ =Allah اس
ِ َّ= ِللنinsanlara
ُاّٰلل
=أ َ ْمثَالَ ُه ْمonların durumlarını

uymuş olmalarındandır. İşte
Allah, onların durumlarını, insanlara böyle
anlatır.

سيَ ْهدِي ِه ْم
َ =onları doğru yola iletecek
ص ِل ُح
ْ ُ= َويve düzeltecektir
= َبالَ ُه ْمdurumlarını

Allah onları
hidayete iletecek ve durumlarını
düzeltecek.

= َويُد ِْخلُ ُه ُمonları sokacaktır
َ= ْال َجنَّةcennete ع َّرفَ َها
َ =tanımladığı
=لَ ُه ْمkendilerine

Onları dünyada iken
tanıttığı
cennete koyar.

de iman
edenler (yalnızca) Rablerinden (gelen) hakikate
uyarlar. Allah, onların
gerçek durumu ile ilgili
örnek olayları insanlara
bu şekilde
anlatmaktadır.
İmdi, (savaşta) hakikati
inkara şartlanmış olanlar ile karşılaştığınız
zaman onları
alt edinceye
kadar boyunlarını vurun
ve sonra iplerini sıklaştırın ama sonra ya bir lütuf
olarak yahut
fidye karşılığı
(onları serbest bırakın)
ki savaşın izleri tamamiyle silinebilsin,
(yapmanız
gereken) budur. Ve (bilin
ki) Allah dilemiş olsaydı
onları (bizzat
kendisi) cezalandırabilirdi ama (O,
mücadele
etmenizi istiyor ki) sizi
birbiriniz aracılığıyla sınasın. Allah
yolunda öldürülenlere
gelince, Allah
onların yaptıklarını zayi
etmeyecektir.
Onlara (öteki
dünyada da)
rehberlik yapacak ve
kalplerini sükuna kavuşturacaktır
ve onları
kendilerine
vaad ettiği
cennete koyacaktır.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ِإ ْنeğer
ص ُروا
ُ =ت َ ْنsiz yardım ederseniz
اّٰلل
َ َّ =Allah(ın dinin)e
ص ْر ُك ْم
ُ (= َي ْنAllah da) size yardım eder
ْ ِ= َويُثَبve sağlam tutar
ت
=أ َ ْقدَا َم ُك ْمayaklarınızı

Ey inananlar! Siz Allah´ın dinine
yardım
ederseniz,
O da size
yardım
eder, ayaklarınızı savaşta sabit
kılar.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Eğer Allah(ın davasın)a yardım
ederseniz, O
da size yardım eder ve
adımlarınızı
sağlamlaştırır.

Ey iman
edenler;
siz Allah´a yardım ederseniz, O
da size
yardım
eder ve
sebatınızı
arttırır.

 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenlere
سا
ً =فَت َ ْعyıkım =لَ ُه ْمonlara olsun
ض َّل
َ َ = َوأve boşa çıkarmıştır
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمonların işlerini

İnkar edenlere gelince,
onların hakkı yıkımdır.
Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,
onları kötü
bir akibet
beklemektedir; çünkü
(Allah), onların bütün (iyi)
işlerini değersiz kılacaktır.
Bu, onların
Allah'ın indirdiğine nefret
duymaları
(yüzü)nden
olacaktır. Bu
sebeple, Allah, onların
bütün yapıp
ettiklerini değersiz hale
getirecektir.
Onlar hiç
yeryüzünde
dolaşıp kendilerinden
önce yaşamış olan (bilinçli günahkar)ların sonlarının ne olduğunu görmediler mi?
Allah onları
kökten yok
etti. Hakikati
inkar edenlerin tümünü
buna benzer
(bir akibet)
beklemektedir.
Böyle (olacaktır,) çünkü Allah
iman edenlerin koruyucusudur, hakikati inkar
edenlerin ise

Küfredenlere gelince; onların hakkı yüzükoyun
kapanmak. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.
İşte böyle. Çünkü
onlar, Allah´ın indirdiğini
çirkin
görmüşlerdir. O
da onların
amellerini
boşa çıkarmıştır.
Yeryüzünde dolaşmazlar
mı, kendilerinden
öncekilerin akibetlerinin
nasıl olduğuna
baksınlar.
Allah onları yere
batırmıştır. Ve kafirlere de
bunun
benzeri
vardır.
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,,

,,
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İnkar eden=فَإِذَاzaman = َل ِقيت ُ ُمkarşılaştığınız
lerle karşılaştığınız
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlerle
zaman boَ
ب
ِ الرقا
َ َ=فvurun ب
َ ض ْر
ِ =boyunlarını yunlarını
vurun. Ni= َحت َّ ٰىnihayet
hayet onları
iyice vurup
أَثْ َخ ْنت ُ ُمو ُه ْم..= ِإذَاonları iyice vurup sindiri sindirince
bağı sıkıca
ُ َ=فbağı bağlayın
nce شد ُّوا
bağlayın
esir
ْ
َ
َ=ال َوثاقsıkıca  =فَإ ِ َّماondan sonra artık (onları
alın). Savaş
sona erince
= َمنًّاister ُ= َب ْعدlütfen bırakır
de artık ya
karşılıksız
= َوإِ َّماveya =فِدَا ًءfidye alırsınız
veya fidye
karşılığı sa= َحت َّ ٰىkadar ض َع
َ َ =تbırakıncaya
lıverin. Allah
َ
َز
ب
و
أ
=ağırlıklarını
ُ = ْال َح ْرharb ارهَا
dileseydi
ْ
َ
onlardan
= ٰذَ ِل َكişte  َيشَا ُء..= َولَ ْوdileseydi
başka türlü
de öç alabiَّ =Allah ص َر
َ َ = َل ْنتöc alırdı
ُاّٰلل
lirdi. Bunun
ٰ
öyle olması
َ
= ِم ْن ُه ْمonlardan = َول ِك ْنfakat
kiminizi kiminizle de= ِل َي ْبلُ َوdenemek için
nemek içinُ
dir. Ancak
بِبَ ْعض..ضك ْم
َ =بَ ْعsizi birbirinizle
kendi yoقُتِلُوا.. َ= َوالَّذِينöldürülenlerin
lunda ölenlerin yaptıkس ِبي ِل
َّ =Allah larını boşa
َ ..=فِيkendi yolunda ِاّٰلل
çıkarmaz.
ُض َّل
ِ ي..=فَلَ ْنzayi etmeyecektir
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıkları işleri
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= ٰذَ ِل َكböyledir =بِأَنَّ ُه ْمçünkü onlar
= َك ِر ُهواhoşlanmamışlardır
أ َ ْنزَ َل,,= َماindirdiğinden ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
َ َ(=فَأ َ ْحبAllah da) heder etmiştir
ط
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمonların amellerini
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يروا
ُ  َي ِس..=أَفَلَ ْمgezip dolaşmadılar mı?
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
ُ =فَيَ ْنgörsünler? ْف
ظ ُروا
َ = َكيnasıl
َ= َكانolduğunu ُعاقِ َبة
َ =sonunun
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينkendilerinden öncekil
erin ر
َ =دَ َّمyıkıp başlarına geçirmiştir
َّ =Allah علَ ْي ِه ْم
َ =onları
ُاّٰلل
َ= َو ِل ْل َكا ِف ِرينkâfirlere de vardır
=أ َ ْمثَالُ َهاonun benzeri sonuçlar
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Bunun sebebi, Allah´ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah
ta onların
amellerini
boşa çıkarmıştır.
Yeryüzünde
dolaşıp
kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl
olduğuna
bakmazlar
mı? Allah
onları yere
geçirmiştir;
inkarcılara
da onların
başına gelenin benzerleri vardır.

Çünkü Allah
= ٰذَ ِل َكbu böyledir =بِأ َ َّنçünkü
inananların
sahibidir.
اّٰلل
َ َّ =Allah = َم ْولَىkoruyucusudur
Kafirlerin
ise sahibi
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananların
yoktur.
= َوأ َ َّنşüphesiz َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlerin ise
,,

,,

,,

edenler
de Rabblarından
gelen
hakka
uymuşlardır.
Böylece
Allah, insanlara
misallerini
anlatır.
Öyleyse
küfredenlerle karşılaştığınızda
hemen
boyunlarını vurun. Nihayet onları sindirince, bağı sıkı
basın.
Sonra da
ya bir lütuf veya
bir fidye.
Yeter ki
harb hazırlıklarını
bıraksın.
Eğer Allah, dileseydi; onlardan elbette intikam alırdı. Fakat
kiminizi
kiminizle
denemek
ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince; Allah
onların
amellerini
asla boşa
çıkarmaz.
Onları hidayete
eriştirir ve
durumlarını ıslah
eder.
Onları
kendilerine tanıttığı cennete sokar.

İşte böyle. Çünkü
Allah,
imanetmiş olanların Mevla´sıdır.
Kafirlere
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= َلyoktur = َم ْولَ ٰىkoruyucuları
=لَ ُه ْمonların
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Doğrusu Allah, inanıp
iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan
cennetlere
sokar, inkar
edenler ise
dünya hayatında
zevklenirler,
hayvanların
yediği gibi
yerler. Onların yeri
ateştir.

= َو َكأَيِ ْنnicesini قَ ْريَة,,= ِم ْنkent
ُّ شد
َ َ أ,,ي
َ = ِهdaha şiddetli
ً =قُ َّوةkuvvet bakımından
قَ ْر َي ِت َك,,= ِم ْنkentten
أ َ ْخ َر َجتْ َك,,=الَّتِيseni çıkardıkları
=أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْمbiz yok ettik =فَ ََلve olmadı
َاص َر
ِ =نyardım eden =لَ ُه ْمonlara

Biz, halkı
seni yurdundan çıkaran şehirden daha
kuvvetli nice
şehirleri yok
ettik, fakat
onlara bir
yardım
eden çıkmadı.

(Ey Muhammed,) Seni
(yurdundan)
kovan bu
toplumdan
daha güçlü
nice toplumları yok ettik
de onlara bir
yardım eden
çıkmadı!

=أَفَ َم ْنkimse olur mu? َ= َكانbulunan
علَ ٰى
َ =üzerinde =بَ ِينَةbir delil
 َربِ ِه..= ِم ْنRabbinden
= َك َم ْنkimseler gibi َ= ُز ِينsüslendirilen
ُ=لَهkendilerine سو ُء
ُ =kötü ع َم ِل ِه
َ =işi
= َوات َّ َبعُواve uyan
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمkeyiflerine

Rabbinin
katından bir
belgesi olan
kimse, kötü
işi kendisine
güzel gösterilen ve kötü
arzularına
uyan kimse
gibi olur
mu?

Rabbinden
(aldığı) açık
bir kanıta göre davranan
kimse, yaptığı kötülükleri
(her zaman)
kendisine
güzel görünen ve yalnızca kendi
keyfine göre
hareket eden
kimse ile bir
olur mu?

..

..

..

..

..

..

..

..
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bir koruyucu- gelince;
su yoktur.
muhakkak ki onların mevlası yoktur.
Gerçek şu ki, MuhakAllah, iman kak ki Aledip yararlı lah iman
ve doğru iş- edip salih
ler yapanları amel işleiçinden ıryenleri
makların
altlarıngeçtiği bah- dan ırçelere koya- maklar
caktır; haki- akan
kati inkara cennetleşartlanmış re koyar.
olanlar ise, Küfreden(bu dünya- ler ise,
daki) hayat- eğlenirler
larından zevk ve hayalıp hayvan- vanların
lar gibi yiyip yediği gibi
içseler de
yerler.
(öteki dün- Onları yeyada) yerleri ri de ateşateş olacak- tir.
tır.

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah
=يُد ِْخ ُلsokar آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler ise
َ(=يَتَ َمتَّعُونdünyada) biraz yaşarlar
َ= َويَأ ْ ُكلُونve yerler = َك َماgibi
=تَأ ْ ُك ُلyediği = ْاْل َ ْن َعا ُمhayvanların
ار
ُ َّ= َوالنve ateştir = َمثْ ًوىyerleri
=لَ ُه ْمonların
..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

47.
15

kar- Allah'a karşı
= َمثَ ُلdurumu şudur = ْال َجنَّ ِةcennetin Allah´a
şı gelmek- sorumluluk
ten sakıbilinci duyanَ ُو ِعد,,=الَّ ِتيsöz verilen
nanlara söz lara vaad
verilen cen- edilmiş olan
َ= ْال ُمتَّقُونmuttakilere
net şöyledir: cennet örne=فِي َهاiçinde vardır =أ َ ْن َهارırmakları İçinde bo- ği -(bir cenzulmayan net ki) içinde
َ =bozulmayan sudan ır- zamanın bo َماء,,= ِم ْنsu آ ِسن,,غي ِْر
tadı zamadığı
= َوأ َ ْن َهارve ırmakları لَبَن,,= ِم ْنsüt maklar,
değişmeyen sudan ırmakırlar, tadı hiç
َ =tadı sütten
يَتَغَي َّْر,,=لَ ْمdeğişmeyen ُط ْع ُمه
maklar,
değişmeyen
içenlere
ırmakَ
= َوأ ْن َهارve ırmakları خ َْمر,,= ِم ْنşarap lezzet veren sütten
lar, içene
َّ = ِللiçenlere şaraptan lezzet veren
=لَذَّةlezzet veren َاربِين
ِ ش
ırmaklar ve şaraptan ır= َوأ َ ْن َهارve ırmakları سل
َ ,,= ِم ْنbal süzme bal- maklar ve saf
َ ع
dan ırmak- süzme balصفًّى
م
=süzme
lar vardır. dan ırmaklar
ُ
َ
Onlar için var ve içinde
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır = ِفي َهاorada orada her (yaptıkları
meyve, güzel işlerin)
 ُك ِل,,= ِم ْنher çeşit ت
ِ =الث َّ َم َراmeyva türlü
Rablerinden bütün meyde bağış- velerini ve
= َو َم ْغ ِف َرةve bağışlama
lanma var- Rablerinin
dır. Bunların mağfiretini
 َر ِب ِه ْم,,= ِم ْنRablerinden
durumu,
tadabilme
ateşte ebedi (imkanı) varْ= َك َمنkimseler gibi olur mu?
kalan ve
işte bu (cenخَا ِلد,,= ُه َوebedi kalan
bağırsakla- net), ateşi
rını parça mesken ediار
ُ = َوve içirildiği parça ede- nenlerin ve
ِ َّالن,,=فِيateşte سقُوا
cek kaynar bağırsakları= َما ًءsuyun = َح ِمي ًماsıcak
su içirilen nı parçalakimselerin ması için yaَّ َ=فَقparça parça kesen
ط َع
durumu gibi kıcı ümitsizlik
olur mu hiç? sularını içَ
=أ ْم َعا َء ُه ْمbarsaklarını
meye mah,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

kum edilenlerin (hak ettikleri karşılık)
ile bir olur
mu?
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= َو ِم ْن ُه ْمve onlardan = َم ْنkimisi
=يَ ْست َ ِم ُعseni dinler =إِلَي َْكgelip
= َحت َّ ٰىnihayet = ِإذَاzaman
=خ ََر ُجواçıktıkları
ِك
َ  ِع ْند..= ِم ْنsenin yanından
=قَالُواderler
أُوتُوا.. َ= ِللَّذِينverilmiş olanlara
= ْال ِع ْل َمbilgi = َماذَاne? =قَا َلsöyledi
=آنِفًاaz önce =أُو ٰلَئِ َكonlar
َ =mühürlediği
َ=الَّذِينkimselerdir طبَ َع
َّ =Allah’ın قُلُو ِب ِه ْم..علَ ٰى
َ =kalblerini
ُاّٰلل
= َوات َّ َبعُواardına düşmüş
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمkeyiflerinin
..

..

..

..

..

..

..

Ey Muhammed!
Onların
içinde seni
dinleyenler
vardır; sonra senin yanından çıkınca, bilgili
kimselere
«Az önce
ne demişti?» diye sorarlar. İşte
bunlar, Allah´ın kalplerini mühürlemiş olduğu, kendi
heveslerine
uyan kimselerdir.

İbn Kesir

Şimdi bu çaresiz günahkarlar arasında seni
(ey Muhammed) dinliy(or görün)enler var,
ama yanından ayrıldıktan sonra
(senin mesajını) anlamış
olanlara (küçümseyici bir
edayla) O
şimdi ne anlattı bakalım?
diye sorarlar.
Böyleleri,
kalpleri Allah
tarafından
mühürlenmiş
olanlardır,
çünkü onlar
(her zaman)
sadece kendi

Nice kasabaları
yok ettik
ki; onlar,
seni sürüp çıkaran kasabadan
daha
kuvvetli
idiler. Ve
onlara
yardım
eden de
bulunmadı.
Rabbındab apaçık bir
burhan
üzerinde
bulunan
kimse; işlediği kötülükleri
kendisine
güzel
gösterilen
ve heveslerine
uyanlar
gibi midir?
Muttakilere vaadolunan
cennetin
misali:
İçinde
bozulmayan sudan ırmaklar,
tadı değişmeyen
sütten ırmaklar,
içenlere
zevk veren şaraptan
ırmaklar
ve süzme
baldan
ırmaklar
vardır.
Orada
meyvelerin her
çeşidi onlarındır.
Ve Rabblarından
mağfiret
de vardır.
Hiç bu;
ateşte
temelli
kalan ve
bağırsaklarını parça parça
edecek
kaynar su
içirilen
kimseler
gibi midir?
Onların
arasında
seni dinleyenler
vardır.
Nihayet
senin yanından
çıkınca,
kendilerine ilim
verilmiş
olanlara:
Az önce
ne demişti? diye
sorarlar.
İşte bunlar, Allah´ın
kalblerini
mühürlemiş olduğu ve
kendi heveslerine
uyan
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İbn Kesir

tutku ve ihti- kimselerraslarına
dir.
uymuşlardır.
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ا ْهتَدَ ْوا,, َ= َوالَّذِينhidayet bulanlara gelin
ُ َ=زَ ادonların artırmış
ce ه ْم
= ُهدًىhidayetlerini
= َوآتَا ُه ْمve onlara vermiştir
=ت َ ْق َوا ُه ْمkorunmalarını
,,

,,

,,

,,

,,
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,,

ُ يَ ْن..=فَ َه ْل-mi bekliyorlar?
َظ ُرون
= ِإ َّلyalnızca َعة
َّ =الsaatin
َ سا
تَأْتِيَ ُه ْم..=أ َ ْنkendilerine gelmesini
ً=بَ ْغتَةansızın =فَقَ ْدişte = َجا َءgeldi
ُ =أ َ ْش َراonun belirtileri
ط َها
=فَأَنَّ ٰىneden mümkün olsun?
=لَ ُه ْمonlara = ِإذَاsonra
= َجا َءتْ ُه ْمkendilerine geldikten
= ِذ ْك َرا ُه ْمöğüt almaları
..

..

..

..

..

..

..

..
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ُ أَنَّه,,=فَا ْعلَ ْمbil ki = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
= ِإ َّلbaşka ُاّٰلل
َّ =Allah’tan
= َوا ْست َ ْغ ِف ْرve mağfiret dile
= ِلذَ ْنبِ َكkendi günahın
َ= َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinanan erkekler için
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve inanan kadınlar için
َّ = َوAllah =يَ ْعلَ ُمbilir
ُاّٰلل
= ُمتَقَلَّ َب ُك ْمdönüp dolaşacağınız yeri
= َو َمثْ َوا ُك ْمve varıp duracağınız yeri
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Hidayeti bu- Doğru yola
lanlara ge- ulaş(mak islince, Allah tey)enlere
onların hi- gelince, Aldayetlerini lah, onların
artırır ve on- (kendi) rehlara takva- berliği(ne
sını (ateş- uyma arzu
ten nasıl ko- ve yeteneklerunacakla- ri)ni çoğaltır
rını) öğretir. ve Allah'a
karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini
sağlar.
Onlar kıya- Öyleyse onmet günü- lar, (kalpleri
nün ansızın mühürlenmiş
gelip çat- olanlar,) Son
masını mı Saati mi bekbekliyorlar? liyorlar, onun
İşte onun ansızın gelbelirtileri
mesini mi?
geldi. O
Şüphesiz
uyarıldıkları o(nun gelesaat kendi- ceği) şimdilerine gelip den haber
çatınca öğüt verilmiştir! O
almaları ne- bir kez başlaye yarar? rına geldikten sonra,
(geçmiş günahlarını) hatırlamalarının
onlara ne
faydası olacak?
Ey Muhammed!
Allah´tan
başka ilah
olmadığını
bil ve kendi
günahına,
inanan erkeklerin ve
inanan kadınların günahları için
Allah´tan
mağfiret dile. Allah,
gezip dolaştığınız ve
duracağınız
yeri bilir.

İnananlar
= َو َيقُو ُلve derler
«Keşke cihad hakkınآ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
da bir sure
َ
َ
ْ =نُ ِزلindirilmeli indirilmiş ol=ل ْو َلdeğil miydi? ت
saydı!» derَ
َ
ورة
س
=bir
sure
ا
ذ
إ
ف
=zaman
ler. Fakat
ُ
َ
ِ
hükmü açık
ْ َ=أ ُ ْن ِزلindirildiği ورة
ت
ُ =bir sure bir sure inَ س
dirilip de
= ُم ْح َك َمةhükmü açık
onda savaştan söz ediُ
= َوذ ِك َرve söz edilince =فِي َهاonda
lince, kalphasْ
َ
=ال ِقتَا ُلsavaştan ْت
َ = َرأيgörürsün lerinde
talık buluقُلُوبِ ِه ْم..فِي.. َ=الَّذِينkalblerinde bulunanl nanların
sana ölümden bayılıp
arın رض
َ = َمhastalık
kimُ =يَ ْنbaktıklarını = ِإلَي َْكsana düşen
َظ ُرون
senin bakışı
gibi baktıkَ َ=نbakışı gibi
ظ َر
larını görürsün. Oysa
علَ ْي ِه
َ ..ِ = ْال َم ْغ ِشيbayılıp düşen kimsenin onlara düşen:
ت
ِ  ْال َم ْو.. َ= ِمنölümden
=فَأ َ ْولَ ٰىdaha yakın =لَ ُه ْمonlara
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

O halde, (ey
insanoğlu,)
bil ki Allah'tan başka
ilah yoktur ve
(hala vakit
varken) kendi günahlarının ve öteki
bütün mümin
erkek ve kadınların (günahlarının)
bağışlanmasını dile!
Çünkü Allah
bütün geliş
gidişlerinizi
ve (dinlenmek için) bütün kalışlarınızı bilir.
İmana ermiş
olanlar: (Bize
mücadele izni veren) bir
vahiy indirilmeli değil
miydi? derler. Ama,
şimdi savaştan bahseden açık ve
kesin hükümlü bir vahiy
indirildiğinde
kalpleri hastalıklı olanların, sana (ey
Muhammed,)
ölüm korkusundan bayılmaktaymış
gibi baktıklarını görürsün!
Ve fakat onlar için en
iyisi,

..
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َ =itaat etmektir
عة
َ طا
= َوقَ ْولve söylemektir
= َم ْع ُروفgüzel =فَإِذَاzaman
عزَ َم
َ =azmedildiği = ْاْل َ ْم ُرişe
صدَقُوا
َ ,,=فَلَ ْوsadık kalsalardı
َّ =Allah’a َ=لَ َكانelbette olurdu
َاّٰلل
= َخي ًْراdaha iyi =لَ ُه ْمkendileri için

İtaat etmek
ve güzel
söz söylemektir. İş
ciddiye bindiği zaman
Allah´a sadakat gösterselerdi,
elbette kendileri için
daha hayırlı
olurdu.

س ْيت ُ ْم
َ ..=فَ َه ْلöyle mi?
َ ع
ت َ َولَّ ْيت ُ ْم..= ِإ ْنişbaşına gelecek olursanız
ت ُ ْف ِسد ُوا..=أ َ ْنbozgunculuk yapacak
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzünde
= َوت ُ َق ِطعُواve koparacaksınız
=أ َ ْر َحا َم ُك ْمrahimleri (akrabalık bağlarını)

Demek sizler iş başına
gelecek
olursanız,
yeryüzünde
bozgunculuk yapacak, akrabalık bağlarını da koparacaksınız, öyle
mi?

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..
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(Allah'ın çağrısına) uymak ve
(O'nun) rızasını kazanabilecek bir
söz (söylemek)tir. Konu
(O'nun indirdiği vahiy tarafından) çözümlendiği
için Allah'a
karşı sadık
olmak onların kendi iyiliği içindir.
(Onlara sor:)
Siz, (Allah'ın
buyruğundan) uzaklaştıktan sonra, (kendi
eski yollarınıza dönmeyi
tercih ederek) yeryüzünde bozgunculuk yapar ve (bir
kez daha)
akrabalık
bağlarınızı
koparır mıydınız?

Hidayete
erenlere
gelince;
onların
hidayetlerini arttırır
ve onlara
takvalarını verir.

Onlar, kıyamet
saatının
ansızın
kendilerine gelip
çatmasından
başka bir
şey mi
bekliyorlar? Şüphesiz
onun
alametleri
gelmiştir.
Kendilerine gelip
çatınca
öğüt almaları
neye yarar?
Bil ki; Allah´tan
başk ailah yokturç Hem
kendinin,
hem de
mü´min
erkeklerle
mü´min
kadınların
günahlarının bağışlanmasını dile. Allah,
dolaştığınız yeri
de, barındığınız
yeri de bilir.
İman etmiş olanlar; bir sure indirilmeli değil
miydi?
derler.
Fakat
muhkem
bir sure
indirilip
de orada
muharebe zikrolununca;
kalblerinde hastalık olanların, ölüm
korkusundan
bayılmış
kimselerin bakışları gibi
sana baktıklarını
görürsün.
Bu, onlar
için daha
evladır.
İtaat ve
güzel
söz. Bunun için iş
ciddileşince
derhal Allah´a sadakat
gösterselerdi; elbette
kendileri
için daha
hayırlı
olurdu.
Demek,
sizler idareyi ele
alırsanız;
yeryüzünde fesad çıkaracak, akrabalık
bağlarını
bile koparacaksınız öyle
mi?
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=أُو ٰلَئِ َكonlar َ=الَّذِينkimselerdir
=لَ َعنَ ُه ُمlanetlediği ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
ص َّم ُه ْم
َ َ =فَأsağır yaptığı
= َوأ َ ْع َم ٰىve kör ettiği
ار ُه ْم
َ ص
َ =أ َ ْبgözlerini
,,

,,

,,
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َ َيتَدَب َُّرون..=أَفَ ََلdüşünmüyorlar mı?
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı =أ َ ْمyoksa -mi var?
علَ ٰى
َ =üzerinde =قُلُوبkalbler(inin)
=أ َ ْقفَالُ َهاkilitleri
..

..

..
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İşte bunlar,
Allah´ın
kendilerini
lanetlediği,
bu yüzden
kendilerini
sağır ve
gözlerini kör
kıldığı kimselerdir.

Böyleleri, Allah'ın gözden
çıkardığı,
(hakikatin
sesine karşı)
sağırlaştırdığı ve (ışığa
karşı) gözlerini körleştirdiği kimselerdir!

Onlar
Kur´an´ı
düşünmüyorlar mı?
Yoksa kalpleri kilitli mi?

Öyleyse, onlar bu Kuran
üzerinde hiç
düşünmezler
mi? Yoksa
kalpleri üzerinde kilitler
mi var?

Şüphesiz ki Gerçek şu ki,
= ِإ َّنşüphesiz
kendilerine kendilerine
doğru yol doğru yol
َّ
ارتَدُّوا
,,
ذ
ال
=dönenlere
ْ َِين
belli olduk- apaçık gösَ
َ
tan sonra, terildikten
ار ِه ْم
َ =arkalarına
ِ َأ ْدب,,عل ٰى
ona arka
sonra sırtlaبَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
dönenleri, rını (bu meşeytan sü- saja) dönenَت َ َبيَّن,,= َماbelli olduktan =لَ ُه ُمkendilerine rüklemiş ve ler (böyle
yaparlar,
َ ش ْي
َّ =الşeytan kendilerine
ُ ط
= ْال ُهدَىdoğru yol ان
ümit vermiş- çünkü) Şeytir.
tan onların
س َّو َل
َ =sürüklemiştir =لَ ُه ْمonları
hayallerini
süsleyip beَ
= َوأ ْملَ ٰىve uzun emellere düşürmüştür
zemiş ve onları sahte ve
=لَ ُه ْمonları
düzmece
,,

,,

,,

,,
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= ٰذَ ِل َكbu böyledir =بِأَنَّ ُه ْمçünkü onlar
=قَالُواdediler
 َك ِر ُهوا.. َ= ِللَّذِينhoşlanmayanlara
ن ََّز َل..= َماindirdiğinden ُاّٰلل
َّ =Allah’ın
سنُ ِطيعُ ُك ْم
َ =size itaat edeceğiz
ض
ِ بَ ْع..=فِيbazısında = ْاْل َ ْم ِرişin
َّ = َوoysa Allah = َي ْعلَ ُمbiliyor
ُاّٰلل
ار ُه ْم
َ =إِس َْرonların gizlediklerini
..

..

..

..

..

..

..
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ْف
َ =فَ َكيnice olur?
ت َ َوفَّتْ ُه ُم,,=إِذَاcanlarını alırken
ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler
َ= َيض ِْربُونvurarak
= ُو ُجو َه ُه ْمyüzlerine
ار ُه ْم
َ َ= َوأ َ ْدبve kıçlarına
= ٰذَ ِل َكbu böyledir =بِأَنَّ ُه ُمçünkü onlar
,,

,,

,,

Bunun sebebi; onların, Allah´ın
indirdiğinden hoşlanmayanlara «Bazı
hususlarda
size itaat
edeceğiz»
demeleridir.
Oysa Allah,
onların gizlediklerini
biliyor.
Ya melekler
onların yüzlerine ve
sırtlarına
vurarak
canlarını
alırken durumları nasıl olacak?

ümitlerle doldurmuştur.
(Evet, sırtlarını ona dönerler) çünkü
onlar, Allah'ın vahyettiği her şeyden nefret
edenlere,
Bazı konularda sizin
görüşlerinizle
uyuşuyoruz
derler. Ama
Allah onların
gizledikleri
düşüncelerini
bilir.
Peki, melekler onları öldükten sonra
bir araya toplayıp yüzlerine ve sırtlarına vururken
ne olacak
halleri?

İbn Kesir

Allah´ın
kendilerini
la´netlemi
ş, sağırlaştırmış
ve gözlerini kör
etmiş olduğu
kimseler
işte bunlardır.
Kur´an´ı
düşünmezler
mi? Yoksa kalblerin üzerinde kilitleri mi
vardır?
Muhakkak ki
kendilerine hidayet belli
olduktan
sonra arkalarına
dönenleri
şeytan
aldatmış
ve onlara
ümit vermiştir.

İşte böyle. Zira
onlar, Allah´ın indirdiğini
çirkin
karşılayanlara;
bazı işlerde size
itaat edeceğiz,
demişlerdi. Allah,
onların
gizlediklerini bilir.
Ya, melekler onların yüzlerine ve
sırtlarına
vurarak
canlarını
alırken ne
olacak?

,,
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Bu, Allah´ı
gazaplandıran şeye
uymaları ve
O´nun rızasından hoşnut olmamalarından
ötürüdür.
Allah ta onların işlerini
boşa çıkarmıştır.

Böyle olacaktır, çünkü
onlar Allah'ın
kınadığı şeylere uydular
ve O'nun
hoşnutluk(la
karşılayacağı
her şey)den
nefret ettiler;
böylece Allah, onların
bütün (güzel)
fiillerini değersiz kılmıştır.

ب
َ  َح ِس,,=أ َ ْمyoksa -mı sandılar?
َ=الَّذِينbulunanlar
قُلُو ِب ِه ْم,,= ِفيkalblerinde
= َم َرضhastalık
ي ُْخ ِر َج,,لَ ْن,,=أ َ ْنortaya çıkarmayacağını
ْ َ =أkinlerini
َّ =Allah’ın ضغَانَ ُه ْم
ُاّٰلل

Yoksa,
kalplerinde
hastalık
olanlar, Allah´ın onların kinlerini
dışarı vurmayacağını
mı sandılar?

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar
zannederler
mi ki Allah
onların ahlaki
zaaflarını
açığa çıkarmayacak?

نَشَا ُء..= َولَ ْوbiz dileseydik
= َْل َ َر ْينَا َك ُه ْمonları sana gösterirdik
=فَلَعَ َر ْفت َ ُه ْمsen onları tanırdın
=بِ ِسي َما ُه ْمsimalarından
= َولَت َ ْع ِرفَنَّ ُه ْمve onları tanırdın
لَ ْح ِن..= ِفيüslubundan
= ْالقَ ْو ِلsözlerinin ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=يَ ْعلَ ُمbilir =أ َ ْع َمالَ ُك ْمyaptığınız işleri

Biz isteseydik onları
sana gösterirdik de,
sen onları
yüzlerinden
tanırdın.
Andolsun ki
sen onları,
konuşma
üslubundan
tanırsın. Allah bütün
yaptıklarınızı bilir.

Eğer dileseydik onları
sana açıkça
gösterirdik ki
görünür/dış
işaretlerine
bakıp onları
kesin olarak
teşhis edebilesin ama
(öyle olsa bile,) sen onları seslerinin
tonundan
mutlaka tanırsın. Ve Allah yaptığınız
her şeyi bilir
(ey insanlar!)

= َولَ َن ْبلُ َونَّ ُك ْمandolsun biz sizi deneyeceği
z ى
ٰ َّ = َحتkadar =نَ ْعلَ َمbilinceye
َ= ْال ُم َجا ِهدِينcihad edenleri
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
َصابِ ِرين
َّ = َوالve sabredenleri
= َو َن ْبلُ َوve sınayacağız

Andolsun ki
içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye
kadar ve
söylediğiniz
sözlerin
doğru olup
olmadığını
açıklayın-

Ve hepinizi
mutlaka sınayacağız ki
(Bizim yolumuzda) üstün gayret
gösterenleri
ve sıkıntılara
göğüs gerenleri (diğerlerinden) ayırabilelim;

..

..

..

=اتَّبَعُواardınca gittiler = َماşeylerin
َ =أ َ ْس َخkızdıran َاّٰلل
ط
َّ =Allah’ı
= َو َك ِر ُهواve hoşlanmadılar
ُ= ِرض َْوانَهO’nu razı edecek şeylerden
َ َ=فَأ َ ْحبve boşa çıkardı
ط
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمonların amellerini
..

..

..

..
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..
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İşte böyle. Çünkü
onlar,
gerçekten
Allah´ı
gazaplandıran
şeye uydular ve
O´nu
hoşnud
edecek
şeyleri
çirkin
karşıladılar. Bunun için
O da onların
amellerini
boşa çıkardı.
Yoksa;
kalblerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah´ın dışarı vurmayacağını mı
sandılar?
Şayet isteseydik;
Biz, onları
sana gösterirdik de
sen; onları yüzlerinden tanırdın.
Andolsun
ki; sen,
onları
sözlerinin
üslubundan da
tanırsın.
Allah; bütün yaptıklarınızı
bilir.
Andolsun
ki; içinizden, cihad
edenlerle
sabredenleri
belirleyinceye ve
haberlerinizi açıklayıncaya

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed
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ار ُك ْم
َ َ=أ َ ْخبsöylediğiniz sözleri

caya kadar çünkü biz,
kadar sizi
sizi imtihan bütün iddia- imtihan
edeceğiz. larınızı(n
edeceğiz.
doğruluğunu)
deneyeceğiz.
Nankörlük Gerçek şu ki, Muhak=şüphesiz
edip Allah hakikati inka- kak ki
yolundan ra şartlanmış küfredip
..
=inkâr edenler
alıkoyanlar olan ve (baş- de Allah
ve kendile- kalarını) Al- yolundan
=ve engel olanlar
rine doğru lah yolundan alıkoyanyol belli ol- alıkoyanlar lar ve
..
=yoluna
=Allah
duktan son- ve doğru yol kendileri=ve incitenler
=Elçiyi ra peygam- rehberliği
ne hidaberi inciten- kendilerine yet belli
..
=sonra
ler, Allah´a tevdi edildik- olduktan
hiçbir zarar ten sonra (bu sonra
.. =belli olduktan
=kendilerine
veremezler. şekilde) ken- peygamAllah onla- dilerini (Al- berlere
=doğru yol
rın işlerini lah'ın) Elçi- karşı geboşa çıka- si'nden kopa- lenler; Al.. =zarar veremezler
racaktır.
ranlar hiçbir lah´a hiç
şekilde Al- bir zarar
=Allah’a
=hiçbir
lah'a bir za- vereme=ve boşa çıkaracaktır
rar veremez- yeceklerler; ama Al- dir. O;
=onların işlerini
lah, bunların bunların
bütün fiillerini amellerini
değersiz kı- hep boşa
lacak, boşa çıkaraçıkaracaktır. caktır.
Ey inanan- Siz ey imana Ey iman
,, =ey
,,
=inananlar
lar, Allah´a erenler! Al- edenler;
ve Rasulü- lah'a ve El- Allah´a it=itaat edin
=Allah’a
ne itaat
çi'ye itaat
aat edin,
edin,
işleriedin
ve
peygam=ve itaat edin
nizi boşa
(iyi/güzel) fiil- bere itaat
=Elçi’ye
çıkarmayın. lerinizi heder edin ve
etmeyin!
amelleri,,
=ve boşa çıkarmayın
nizi boşa
çıkarma=işlerinizi
yın.
,,
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ِإ َّن
الَّذِينَ َكفَ ُروا
صدُّوا
َ َو
ِاّٰلل
س ِبي ِل
َّ
َ
َ ع ْن
َوشَاقُّوا
سو َل
ُ الر
َّ
ِم ْن بَ ْع ِد
َل ُه ُم
ََما تَبَيَّن
ْال ُهدَ ٰى
ض ُّروا
ُ َلَ ْن ي
اّٰلل
ش ْيئًا
َ
َ َّ
ُ سي ُْح ِب
ط
َ َو
أ َ ْع َمالَ ُه ْم
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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الَّذِينَ آ َمنُوا يَا أَيُّ َها
اّٰلل
أ َ ِطيعُوا
َ َّ
َوأ َ ِطيعُوا
سو َل
ُ الر
َّ
َو َل تُب ِْطلُوا
أ َ ْع َمالَ ُك ْم
,,

,,

,,

,,

,,
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= ِإ َّنşüphesiz
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
صدُّوا
َ = َوve engel olanlar
ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ =yoluna اّٰلل
َ ..ع ْن
=ث ُ َّمsonra = َماتُواölenler
 ُكفَّار..= َو ُه ْمkâfir olarak
يَ ْغ ِف َر..=فَلَ ْنaffetmeyecektir ُاّٰلل
َّ =Allah
=لَ ُه ْمonları

Nankörlük
edip Allah
yoluna engel olan,
sonra kafir
olarak ölenleri Allah affetmeyecektir.

Hakikati inkara şartlanmış olan
ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoyan ve sonra
hakikat inkarcıları olarak ölenlere
gelince; Allah
onlara mağfiretini bağışlamayacaktır!

Muhakkak ki
küfredip
de Allah
yolundan
alıkoyanlar, sonra
da kafir
olarak
ölenler;
işte onları
Allah, asla bağışlamayacaktır.

ت َ ِهنُوا,,=فَ ََلgevşemeyin
عوا
ُ = َوت َ ْدve davet etmeyin
س ْل ِم
َّ ال,,=إِلَىbarışa = َوأ َ ْنت ُ ُمsiz iken
َ= ْاْل َ ْعلَ ْونgalip durumda ُاّٰلل
َّ = َوAllah
= َم َع ُك ْمsizinle beraberdir
 َي ِت َر ُك ْم,,= َولَ ْنzayi etmeyecektir
=أ َ ْع َمالَ ُك ْمsizin amellerinizi

Sakın gevşemeyin.
Üstün olduğunuz halde
barışa davet etmeyin.
Allah sizinle
beraberdir.
O amellerinizi asla eksiltmez.

Öyleyse
sakın
gevşemeyin;
üstün olduğunuz
halde
sulha davet etmeyin. Allah,
sizinle
beraberdir. O;
amellerinizi asla
eksiltmez.

= ِإنَّ َماşüphesiz ُ = ْال َح َياةhayatı
=الدُّ ْنيَاdünya =لَ ِعبbir oyundur
= َولَ ْهوve eğlencedir = َو ِإ ْنeğer
=تُؤْ ِمنُواinanırsanız
= َوتَتَّقُواve korunursanız
=يُؤْ تِ ُك ْمsize verir
ور ُك ْم
َ =أ ُ ُجmükâfatlarınızı
 َيسْأ َ ْل ُك ْم..= َو َلve sizden istemez
=أ َ ْم َوالَ ُك ْمmallarınızı

Doğrusu
dünya hayatı ancak
oyun ve eğlencedir.
Eğer iman
eder sakınırsanız Allah size
mükafatlarını verir ve
sizden mallarınızın
tümünü sarf
etmenizi istemez.

= ِإ ْنeğer = َيسْأ َ ْل ُك ُموهَاonları isteseydi
=فَي ُْح ِف ُك ْمve sizi sıkıştırsaydı
=ت َ ْب َخلُواcimrilik ederdiniz
ْ= َوي ُْخ ِرجve ortaya çıkarırdı
ضغَانَ ُك ْم
ْ َ =أkinlerinizi

Eğer sizden
onları isteyip de sizi
zorlasa,
cimrilik
edecektiniz.
O da kinlerinizi ortaya
çıkaracaktı.

أ َ ْنت ُ ْم..=هَاişte sizler
= ٰ َهؤ َُل ِءonlarsınız ki
َع ْون
َ =ت ُ ْدçağrılıyorsunuz
= ِلت ُ ْن ِفقُواinfak etmeye
ِ َّ =Allah
سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
=فَ ِم ْن ُك ْمama içinizden = َم ْنkimisi
= َي ْب َخ ُلcimrilik ediyor = َو َم ْنkimse
=يَ ْبخ َْلcimrilik eden =فَإِنَّ َماşüphesiz
=يَ ْب َخ ُلcimrilik etmiş olur ع ْن
َ =karşı
=نَ ْف ِس ِهkendi nefsine ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ي
ُّ = ْالغَ ِنzengindir = َوأ َ ْنت ُ ُمve sizler

İşte sizler,
Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz;
fakat içinizden kiminiz
cimrilik ediyor. Kim
cimrilik
ederse o
ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengindir, sizler
fakirsiniz.
Eğer yüz
çevirecek
olursanız,

Böylece,
(adil bir dava
uğrunda mücadele ettiğinizde) korkup gevşemeyin ve barış için yalvarıp yakarmayın! Allah sizinle beraber
olduğuna göre (sonunda)
mutlaka siz
üstün geleceksiniz ve
O, sizin (iyi
ve güzel) fiillerinizi zayi
etmeyecektir.
Bu dünya
hayatı, bir
oyundan ve
geçici bir eğlenceden
ibarettir: ama
eğer (Allah'a)
inanır ve
O'na karşı
sorumluluk
bilinci duyarsanız size
(hak ettiğiniz)
her türlü ödülü bağışlayacaktır. Dikkat
edin! O sizden sahip olduğunuz bütün varlıkları
(kendi davası
uğrunda feda
etmenizi) istemez;
(çünkü,) O
her şeyinizi
isteseydi ve
sizi zorlasaydı (onlara) cimrice
sarılırdınız
ve böylece
sizin ahlaki
zaaflarınızı
ortaya çıkarmış olurdu.
Bakın, (ey
müminler,)
sizler Allah
yolunda sınırsızca harcama yapmaya çağrılıyorsunuz:
ama sizin
aranızda (bile) cimrice
davrananlar
var! Ve kim
(Allah yolunda) cimrice
davranırsa,
sadece kendisine karşı
cimrilik yapmış olur.
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Muhakkak ki
dünya
hayatı,
ancak bir
oyun ve
eğlencedir. Şayet
iman eder
ve sakınırsanız;
O, size
hem ecirlerinizi
verir, hem
de mallarınızı istemez.

Eğer sizden onları
ister ve
zorlarsa;
cimrilik
edeceksiniz. Ve
bu da kinlerinizi ortaya çıkaracaktır.
İşte sizler; Allah
yolunda
infak etmek için
çağrılıyorsunuz.
İçinizden
kiminiz
cimrilik
ediyor.
Kim cimrilik ederse; ancak
kendi
nefsine
cimrilik
etmiş
olur. Allah; Ga-
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yerinize
= ْالفُقَ َرا ُءfakirsiniz = َو ِإ ْنve eğer
başka bir
toplum gelir
=تَتَ َولَّ ْواyüz çevirecek olursanız
de onlar sizin gibi olْ=يَ ْست َ ْبدِلyerinize getirir
mazlar.
َ =sizden başka
=قَ ْو ًماbir toplum غي َْر ُك ْم
=ث ُ َّمsonra  َي ُكونُوا..= َلonlar olmazlar
=أ َ ْمثَالَ ُك ْمsizin gibi
..
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= ِإنَّاbiz =فَت َ ْحنَاaçtık (fetih verdik)
=لَ َكsana =فَتْ ًحاbir fetih
= ُم ِبينًاapaçık

Biz sana
apaçık fetih
verdik.

= ِليَ ْغ ِف َرki bağışlasın = َل َكsenin
َّ =Allah تَقَد ََّم..= َماgeçmiş
ُاّٰلل
ذَ ْنبِ َك..= ِم ْنgünahını
تَأ َ َّخ َر..= َو َماve gelecek
= َويُتِ َّمve tamamlasın ُ=نِ ْع َمتَهnimetini
علَي َْك
َ =sana olan
= َو َي ْه ِديَ َكve seni iletsin
ً ص َرا
طا
ِ =bir yola = ُم ْست َ ِقي ًماdoğru

Allah böylece, senin
geçmiş ve
gelecek günahlarını
bağışlar,
sana olan
nimetini tamamlar,
seni doğru
yola iletir.

ص َر َك
ُ = َو َي ْنve sana yardım etsin
َّ =Allah ص ًرا
ْ َ=نbir yardımla (zaferle)
ُاّٰلل
ً ع ِز
يزا
َ =şanlı

Ve sana
şanlı bir zaferle yardım
eder.

= ُه َوO أ َ ْنزَ َل..=الَّذِيindirendir
َس ِكينَة
َّ =الhuzur ب
ِ قُلُو..=فِيkalblerine
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
= ِليَ ْزدَاد ُواartırmak için
= ِإي َمانًاimanlarını = َم َعberaber
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır
= ِإي َمانِ ِه ْمimanlarıyla ّٰلل
ُ= ُجنُودaskerleri ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
َّ .. َ= َو َكانAllah
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ُاّٰلل
ع ِلي ًما
َ =bilendir
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

İnananların,
imanlarını
kat kat artırmaları
için, kalblerine güven
indiren
O´dur. Göklerdeki ve
yerdeki ordular Allah´ındır. Allah bilendir,
Hakim
olandır.

= ِليُد ِْخ َلsoksun diye
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinanan erkekleri
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve inanan kadınları
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينebedi kalacakları =فِي َهاiçinde
= َويُ َك ِف َرve örtsün diye ع ْن ُه ْم
َ =onların
سيِئَا ِت ِه ْم
َ =kötülüklerini
ٰ
ذَ ِل َك,, َ= َو َكانgerçekten bu
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندkatında اّٰلل
=فَ ْو ًزاbir başarıdır ع ِظي ًما
َ =büyük

İnanan erkek ve kadınları, içinde temelli
kalacakları,
içinden ırmaklar akan
cennetlere
koyar, onların kötülüklerini örter.
Allah katında büyük
kurtuluş budur.

ِب
َ = َويُ َعذve azabetsin diye
َ= ْال ُمنَافِقِينmünafık erkeklere
ت
ِ = َو ْال ُمنَافِقَاve münafık kadınlara
َ= َو ْال ُم ْش ِركِينve ortak koşan erkeklere
ت
ِ = َو ْال ُم ْش ِر َكاve ortak koşan kadınlara
َّ =zanda bulunan
َالظانِين
َ =zan ile
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah hakkında ظ َّن
س ْو ِء
َّ =الkötü علَ ْي ِه ْم
َ =başlarına gelsin
ُ =دَائِ َرةçemberi (olaylar)
س ْو ِء
َّ =الkötülük
ب
َّ =Allah
َ َض
ِ = َوغgazab etmiştir ُاّٰلل
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara
= َولَعَ َن ُه ْمve onları lanetlemiştir
َّعد
َ َ = َوأve hazırlamıştır =لَ ُه ْمonlara
= َج َهنَّ َمcehennemi
ْ سا َء
ت
َ = َوorası ne kötü
يرا
ً ص
ِ = َمbir yerdir

İnananlara
yardım etmez diye
Allah hakkında kötü
zanda bulunan iki yüzlü erkek ve
kadınlar,
puta tapan
erkek ve
kadınlara
Allah azab
etsin, kötü
zanları kendi başlarına
gelsin! Allah
onlara gazab etmiş
onları lanetlemiş ve
cehennemi
kendilerine
hazırlamıştır. Ne kötü
dönüş yeridir.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır ُ= ُجنُودaskerleri
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin َ= َو َكانve
ً ع ِز
َّ =Allah يزا
َ =azizdir
ُاّٰلل
= َح ِكي ًماhakimdir

Göklerdeki
ve yerdeki
ordular Allah´ındır. Allah güçlü
olandır, Hakim olandır.
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Çünkü Allah
kendi kendine yeterlidir,
halbuki siz
(O'na) muhtaçsınız; ve
şayet
(O'ndan) yüz
çevirirseniz,
başka toplumları sizin
yerinize geçirir ve onlar
sizin gibi
yapmazlar!

İbn Kesir

ni´dir, siz
ise fakirlersiniz.
Eğer
O´ndan
yüz çevirirseniz;
yerinize
sizden
başka bir
kavmi getirir. Sonra onlar
sizin benzerleriniz
olmazlar.
Gerçek şu ki Muhak(ey Muham- kak ki
med,) Biz
Biz; sana,
senin için
apaçık bir
apaçık bir
feth ihsan
zaferin önü- ettik.
nü açtık,
böylece Al- Ta ki Allah, senin
lah; senin
hem geçmiş- geçmiş
te hem de
ve gelegelecekteki cek gübütün hatala- nahını
rına karşı
bağışlabağışlayıcılı- sın. Sana
ğını göstere- olan nicek; ve (böy- metini
lece) bütün tamamlanimetlerini sın ve
sana verecek seni doğve seni dos- ru yola
doğru bir yo- eriştirsin.
la sevk edecektir;
ve Allah sa- Ve Allah;
na güçlü
sana çok
yardım elini şerefli bir
uzatacaktır. muzafferiyetle
yardım
etsin.
Müminlerin O´dur;
kalplerine
mü´minler
sükunet ba- in kalbleğışlayan
rine sekiO'dur, ki gök- neti indilerin ve yerin ren. Ta ki;
bütün güçle- imanlarını
rinin Allah'a imanla
ait bulundu- arttırsınğunu ve Al- lar. Göklah'ın her şe- lerin ve
yi bilen ve
yerin orgerçek hik- duları Almet Sahibi lah´ındır.
olduğunu gö- Allah;
rerek, iman- Alim ve
larını daha Hakim
da sağlam- olandır.
laştırabilsinler;
ve Allah,
Ta ki;
mümin erkek mü´min
ve kadınları, erkeklerle
mesken ola- mü´min
rak, içinden kadınları,
ırmakların
altlarıngeçtiği bah- dan ırçelere kabul maklar
etsin ve
akan ve
(geçmişte iş- içinde
ledikleri kötü) ebedi kafiilleri silsin; lacakları
bu, Allah ka- cennetletında gerçek- re koysun
ten büyük bir ve onların
kurtuluştur. kötülüklerini örtsün. İşte
Allah katında en
büyük
kurtuluş
budur.
Ve (Allah)
Ve Allah
ikiyüzlü er- hakkınkek ve kadın- daki kötü
ları ve Alzan beslah'tan baş- leyen
kasına ilahlık münafık
yakıştıran
erkeklerle
erkek ve ka- münafık
dınları (öteki kadınlara,
dünyada)
müşrik
azaba uğerkeklerle
rat(mayı di- müşrik
le)miştir.
kadınlara
Bunların tü- azab etmü Allah
sin. Kötühakkında kö- lük onlatü, uygunsuz rın başladüşünceler rına döntaşırlar. Kö- sün. Altülük onları lah; onlaher taraftan ra gazakuşatır ve Al- betmiş,
lah'ın gaza- la´netlemi
bına uğrarlar. ş ve ceO, (rahme- hennemi
tinden) onları kendileri
dışlamış ve için hazıronlar için ce- lamıştır.
hennemi hazırlamıştır.
Ne kötü bir
varış yeridir
orası!
Göklerin ve Göklerin
yerin bütün ve yerin
güçleri Alorduları
lah'a aittir ve AlAllah kudret lah´ındır.
sahibidir,
Allah;
hikmet sahi- Aziz, Habidir!
kim olandır.
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seni şa= ِإنَّاbiz َاك
َ س ْلن
َ =أ َ ْرseni gönderdik Biz
hid, müjdeve
=شَا ِهدًاşahid = َو ُم َب ِش ًراve müjdeleyici leyici
uyarıcı olarak gönderِيرا
ً = َونَذve uyarıcı

Gerçek şu ki
(ey Muhammed,) Biz
seni (hakikatin) bir şahidi,
bir müjdeci
ve bir uyarıcı
olarak gönderdik.

ِ َّ ِ=بAllah’a
= ِلتُؤْ ِمنُواki inanasınız اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Resulüne
ُ= َوت ُ َع ِز ُروهO’nu destekleyesiniz
ُ= َوت ُ َوقِ ُروهOna saygı gösteresiniz
ُسبِ ُحوه
َ ُ = َوتve O’nu tesbih edesiniz
ً ص
ً =بُ ْك َرةsabah يَل
ِ َ = َوأakşam

ki siz (ey insanlar,) Allah'a ve Elçisi'ne inanasınız, O'nun
izzetini takdir
edesiniz,
O'na saygı
gösteresiniz
ve sabahtan
akşama
O'nun şanını
yüceltesiniz.
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Ki Allah´a
ve Resulüne inanasınız O´nun
dinini destekleyesiniz.
O´na saygı
gösteresiniz
ve sabah
akşam O´nu
tesbih edip
şanını yüceltesiniz.

Sana biat Sana bağlı=إِ َّنşüphesiz
edenler, Al- lıklarını bildibiat renler, Alَّ
يُبَايِعُون ََك.. َ=الذِينsana biat edenler lah´a
etmektedir- lah'a bağlılıkler. Allah´ın larını gös= ِإنَّ َماgerçekte
eli, onların termiş olurellerinin
lar. Allah'ın
َ=يُ َبا ِيعُونbiat etmektedirler
üzerindedir. eli onların elاّٰلل
َّ =Allah’ın
Kim ahdini leri üzerinَ َّ =Allah’a ُ =يَدeli ِاّٰلل
bozarsa,
dedir. O halَ=فَ ْوقüzerindedir
kendi aley- de, kim ahdihine boz- ni bozarsa
=أ َ ْيدِي ِه ْمonların ellerinin =فَ َم ْنkim
muş olur. yalnızca
kim Al- kendi aleyhiَ=نَ َكثahdini bozarsa =فَإِنَّ َماşüphesiz Ve
lah´a verdiği ne bozmuş
tutarsa olur ve kim
ُ =يَ ْن ُكbozmuş olur علَ ٰى
ث
َ =aleyhine sözü
Allah ona Allah'a karşı
büyük bir taahhüdüne
=نَ ْف ِس ِهkendi = َو َم ْنve kim
mükafat ve- uyarsa (Al=أ َ ْوفَ ٰىtutarsa َعا َهد
َ ..=بِ َماverdiği sözü recektir. lah) ona büyük bir ödül
ُعلَ ْيه
َّ =Allah
َ =O’na َاّٰلل
ihsan edecektir.
سيُؤْ ِتي ِه
َ َ=فona verecektir
=أ َ ْج ًراbir mükâfat ع ِظي ًما
َ =büyük
..
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Bedeviler- Geride kalan
سيَقُو ُل
َ =diyecekler ki =لَ َكsana
den geri
bedeviler sakalmış
olanna: Mallarıْ
َّ
ُ
َ=ال ُمخَلفونgeri bırakılanlar
lar, sana di- mız ve aileleyecekler ki rimiz(e bakب
ِ  ْاْلَع َْرا,, َ= ِمنAraplardan
«Mallarımız ma mecburiشغَلَتْنَا
ve aileleri- yeti) bizi
َ =bizi alıkoydu
miz bizi alı- (gelmekten)
=أ َ ْم َوالُنَاmallarımız
koydu. Al- alıkoydu; öylah´tan bi- leyse (ey
= َوأ َ ْهلُونَاve çocuklarımız
zim bağış- Muhammed,)
Allah'tan bi=فَا ْست َ ْغ ِف ْرmağfiret dile =لَنَاbizim için lanmamızı
dile». Onlar zim için mağkalblerinde firet dile! diَ=يَقُولُونonlar söylüyorlar
olmayanı yecekler.
ْ
َ
dilleriyle
(Böylece) on=بِأل ِسنَتِ ِه ْمdilleriyle
söylerler. lar kalplerinDe ki: «Al- de olmayan
ْس
َ لَي,,= َماolmayan bir şeyi
lah size bir bir şeyi dile
قُلُو ِب ِه ْم,,= ِفيkalblerinde =قُ ْلde ki zarar ver- getiriyorlar.
mek dile- De ki: Allah
ُيَ ْم ِلك,,=فَ َم ْنkim engel olabilir?
miş, yahut size bir zarar
size bir fay- vermek veya
=لَ ُك ْمsizin için ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’ın
da vermek yarar sağlaolsa mak isterse,
ش ْيئًا
َ =dilediğine َأ َ َراد,,= ِإ ْنistemiş olsa istemiş
Allah´ın, si- kim Allah'ın
zin için dile- istediği bir
=بِ ُك ْمsize ض ًّرا
َ =bir zarar vermek
diğine kim şeyi geri çe=أ َ ْوyahut َ=أ َ َرادistemiş olsa =بِ ُك ْمsize engel olabi- virebilir? Halir? Hayır
yır, (kimse
=نَ ْفعًاbir yarar vermek َ= َب ْل َكانَ َكانhayır hiç kimse çeviremez)
engel ola- ama Allah
َّ =Allah َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızı maz, Allah yaptıklarınızُاّٰلل
yaptıkları- dan tamaيرا
ً = َخ ِبhaber almaktadır
nızdan ha- miyle haber,,
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َ =siz sandınız ki
= َب ْلherhalde ظ َن ْنت ُ ْم
ب
َ  َي ْنقَ ِل..لَ ْن..=أ َ ْنdönmeyecekler
سو ُل
ُ الر
َّ =elçi
َ= َو ْال ُمؤْ ِمنُونve müminler
أ َ ْه ِلي ِه ْم..= ِإلَ ٰىailelerine =أ َ َبدًاbir daha
َ= َو ُزيِنve süslendirildi = ٰذَ ِل َكbu
قُلُوبِ ُك ْم..=فِيgönüllerinizde
َ = َوve zanda bulundunuz
ظنَ ْنت ُ ْم
َ =zan ile س ْو ِء
ظ َّن
َّ =الkötü
= َو ُك ْنت ُ ْمve oldunuz =قَ ْو ًماbir topluluk
ُورا
ً =بhelaki hak etmiş

Aslında siz
Peygamberin ve
mü´minlerin
ailelerine bir
daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönlünüze güzel
göründü de
kötü zanda
bulundunuz
ve helakı
hak etmiş
bir topluluk
oldunuz.

Siz zannettiniz ki Elçi ve
müminler bir
daha ailelerine ve akrabalarına dönemeyecekler ve bu,
kalplerinize
güzel göründü. Siz (bu
tür) haince
düşüncelere
kapıldınız,
çünkü her
zaman güzelliklerden
yoksun bir
topluluk oldunuz!

Kim Allah´a
= َو َم ْنkim يُؤْ ِم ْن,,=لَ ْمinanmazsa
ve Resulüinanِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine ne
mazsa bil=فَإِنَّاbilsin ki biz =أ َ ْعت َ ْدنَاhazırlamışızdır sin ki biz,
kafirler için
alevli bir
َ= ِل ْل َكافِ ِرينkâfirler için
ateş hazırيرا
ً س ِع
َ =alevli bir ateş
lamışızdır.

Allah'a ve Elçisi'ne inanmayanlara
gelince, Biz
bu tür bütün
hakikat inkarcıları için
yakıcı bir
ateş hazırlamışızdır!
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İbn Kesir

Muhakkak ki
Biz; seni
şahid,
müjdeleyici ve
uyarıcı
olarak
gönderdik;
Ki; Allah´a ve
peygamberine
iman
edesiniz,
O´na yardım edesiniz ve
saygı
gösteresiniz. Sabah, akşam O´nu
tesbih
edesiniz.
Muhakkak ki sana bi´at
edenler;
ancak Allah´a bi´at
etmektedirler. Allah´ ın eli
onların elleri üstündedir.
Onun için
kim, ahdini çözerse;
ancak
kendi
aleyhine
çözmüş
olur. Kim
de Allah´a verdiği ahde
vefa gösterirse;
ona da
Allah büyük bir
ecir verecektir.
Bedevilerden
geri bırakılanlar
sana diyeceklerdir ki:
Mallarımız ve ailelerimiz
bizi alıkoydu. Allah´tan
bizim bağışlanmamızı
dile. Kalblerinde
olmayanı
dilleriyle
söylüyorlar. De ki:
Allah, size bir zarar gelmesini dilerse veya bir
fayda elde etmenizi isterse; O´na
karşı kim
engel
olabilir?
Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdar
olandır.
Hayır, siz;
peygamberin ve
mü´minler
in, ailelerine bir
daha dönemeyeceklerini
sanmıştınız. Bu,
sizin kalblerinize
güzel göründü de
kötü zanda bulundunuz.
Ve helake
mahkum
bir kavim
oldunuz.
Kim, Allah´a ve
Rasulüne
iman etmezse;
muhakkak ki
Biz; kafirler için
çılgın bir
ateş hazırlamışızdır.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır ُ= ُم ْلكmülkü
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin =يَ ْغ ِف ُرbağışlar
يَشَا ُء..= ِل َم ْنdilediğini
ِب
ُ = َويُ َعذve azab eder
 َيشَا ُء..= َم ْنdilediğine َ= َو َكانve
َ =bağışlayandır
َّ =Allah ورا
ً ُ غف
ُاّٰلل
= َر ِحي ًماesirgeyendir

Göklerin ve
yerin mülkü
Allah´ındır.
O dilediğini
bağışlar, dilediğine
azab eder.
Allah bağışlayandır,
esirgeyendir.

Göklerin ve
yerin hakimiyeti Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar,
dilediğini
azaba uğratır
ve O, gerçekten çok
bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

Göklerin
ve yerin
mülkü Allah´ındır.
Dilediğini
bağışlar,
dilediğini
azablandırır. Ve
Allah Gafur, Rahim olandır.

سيَقُو ُل
َ =diyecekler
َ= ْال ُمخَلَّفُونgeri bırakılanlar
َ =ا ْنgittiğiniz
= ِإذَاzaman طلَ ْقت ُ ْم
 َمغَانِ َم,,=إِلَ ٰىganimetlere
= ِلتَأ ْ ُخذُوهَاonları almak için
=ذَ ُرونَاbizi bırakın
=نَتَّبِ ْع ُك ْمsizinle beraber gelelim
َ=ي ُِريدُونonlar istiyorlar
يُ َب ِدلُوا,,=أ َ ْنdeğiştirmek = َك ََل َمsözünü
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =قُ ْلde ki
تَتَّبِعُونَا,,=لَ ْنsiz bizimle gelemezsiniz
= َك ٰذَ ِل ُك ْمböyle =قَا َلbuyurdu
َّ =Allah قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
ُاّٰلل
َسيَقُولُون
َ َ=فonlar diyecekler
سدُو َننَا
ُ ت َ ْح,,=بَ ْلbizi çekemiyorsunuz
= َب ْلhayır = َكانُواonlar
َيَ ْفقَ ُهون,,= َلanlamazlar =إِ َّلancak
ً =قَ ِلpek az
يَل

Savaştan
geri kalmış
olanlar, siz
ganimetleri
almaya giderken; «Bırakın biz de
sizinle gelelim» diyeceklerdir.
Onlar Allah´ın sözünü değiştirmek isterler.
De ki: «Bize
uymayacaksınız; Allah sizin için
önceden
böyle buyurdu». Onlar size:
«Hayır bizi
kıskanıyorsunuz» diyecekler.
Hayır aksine, kendileri
ancak pek
az söz anlayan kimsedirler.

Siz, ganimetleri
almak için
gittiğinizde; geride
bırakılanlar diyeceklerdir
ki: Bırakın, biz
de arkanıza düşelim.
Onlar, Allah´ın kelamını
değiştirmek isterler. De ki:
Bize uymayacaksınız.
Allah, daha önce
böyle buyurmuştur. Size;
hayır, bizi
çekemiyorsunuz,
diyeceklerdir.
Hayır onlar, pek
az anlayan kimselerdir.

=قُ ْلde ki َ= ِل ْل ُمخَلَّفِينgeride kalanlara
ب
ِ  ْاْلَع َْرا.. َ= ِمنAraplardan
َع ْون
َ ست ُ ْد
َ =siz yakında davet edileceksini
z قَ ْوم..ى
ٰ َ=إِلbir kavme karşı
بَأْس..=أُو ِليgüç sahibi
شدِيد
َ =çok kuvvetli
=تُقَاتِلُونَ ُه ْمonlarla savaşırsınız
=أ َ ْوyahut
َ(=يُ ْس ِل ُمونonlar) Müslüman olurlar
=فَإ ِ ْنeğer =ت ُ ِطيعُواitaat ederseniz
=يُؤْ تِ ُك ُمsize verir ُاّٰلل
َّ =Allah
=أ َ ْج ًراbir mükâfat سنًا
َ = َحgüzel
= َو ِإ ْنve eğer =تَت َ َولَّ ْواdönerseniz
= َك َماgibi =ت َ َولَّ ْيت ُ ْمdöndüğünüz
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden
=يُ َع ِذ ْب ُك ْمsize azabeder
عذَابًا
َ =bir azapla =أ َ ِلي ًماacı

Bedevilerden geri
kalmış olanlara de ki:
«Siz yakında çok kuvvetli olan bir
kavme karşı
savaşmaya
çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız ya da
müslüman
olurlar. Eğer
itaat ederseniz, Allah
size güzel
bir mükafat
verir. Fakat
önceden
döndüğünüz gibi yine dönecek
olursanız
sizi acıklı bir
azaba uğratır.»

Siz (ey müminler,) ganimet vaad
eden bir savaşa katılmak için yola
çıktığınız
zaman (daha
önce) geride
kalmış olanlar: Bırakın
sizinle gelelim! diyecekler; Allah'ın
Sözünü değiştirmek iste(diklerini
böylece gösterecek)ler.
De ki: Bizimle hiçbir zaman gelemeyeceksiniz. Allah
daha önce
(ganimetleri
kimin kazanacağını)
bildirmiştir.
Bunun üzerine onlar: Hayır, aslında
bizi(m ganimetten alacağımız payı) kıskanıyorsunuz! diye (kendilerinden emin
bir şekilde)
cevap verecekler. Hayır,
(tersine) onlar hakikati
çok az kavrayabilirler!
Arkada kalan
bu bedevilere de ki: Yakında çok
güçlü bir topluma karşı
(savaşmaya)
çağrılacaksınız, onlarla
(siz ölünceye) yahut onlar teslim
oluncaya kadar savaşacaksınız. Ve
sonra, (bu
çağrıya)
uyarsanız Allah size güzel bir mükafat ihsan
edecek ama
şimdi olduğu
gibi (yine)
vazgeçerseniz sizi şiddetli bir cezaya çarptıracaktır.

ْس
َ =köre
َ =لَيyoktur  ْاْل َ ْع َم ٰى,,علَى
= َح َرجgüçlük = َو َلve yoktur
َ =topala = َح َرجgüçlük
ِ ْاْلَع َْرج,,علَى
= َو َلve yoktur
يض
ِ  ْال َم ِر,,علَى
َ =hastaya
= َح َرجgüçlük = َو َم ْنkim
=ي ُِط ِعitaat ederse اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine
ُ=يُد ِْخ ْلهonu sokar = َجنَّاتcennetlere
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar = َو َم ْنve kim
= َيتَ َو َّلyüz çevirirse ُ=يُ َع ِذ ْبهonu uğratır
عذَابًا
َ =bir azaba =أ َ ِلي ًماacı

Gözleri
görmeyen,
topal ya da
hasta olanların savaşa
gitmemelerinde bir sorumluluk
yoktur. Kim
Allah´a ve
Peygamberine itaat
ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan
cennetlere
koyar. Kim
yüz çevirirse onu can
yakıcı azaba uğratır.
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Körün, topalın ve hastanın (Allah yolunda savaşmaktan
uzak kalmalarından dolayı) bir sorumlulukları
yoktur; ama
her kim (fiilen
veya kalben)
Allah'ın ve
Elçisi(nin
çağrısı)na
uyarsa Allah
onu içinden
ırmakların
geçtiği cennetlere sokacaktır; kim de
yüz çevirirse
onu büyük
bir azaba
çarptıracaktır.

ki, (Ey Mu=لَقَ ْدandolsun ي
ِ = َرrazı olmuştur Andolsun
َ ض
o ağacın al- hammmed!)
tında sana O ağacın alَّ =Allah
ُاّٰلل
biat eder- tında sana
ken, Allah, bağlılıklarını
=müminlerden
َ ْال ُمؤْ ِمنِين..ع ِن
َ
mü´minlerd bildiren mü= ِإ ْذzaman =يُ َبا ِيعُون ََكsana biat ettikleri en razı ol- minlerden Almuştur. Al- lah razı olَّ =الağacın
ت
َ =ت َ ْحaltında ِش َج َرة
lah onların muştu, çünkü
gönüllerin- onların kalp=فَ َع ِل َمbildi = َماolanı
den geçeni lerinden ge..

..

..

..

Bedevilerden
geride bırakılanlara de ki:
Siz, yakında zorlu savaşçı
olan bir
kavme
çağrılacaksınız.
Onlarla
savaşırsınız veya onlar
müslüman olurlar. Şayet
itaat
ederseniz; Allah
size güzel
bir ecir
verir.
Ama daha önce
döndüğünüz gibi
yine dönecek
olursanız;
sizi, elim
bir azabla
azablandırır.
Gözü kör
olana vebal yok.
Topala da
vebal
yok, hastaya da
vebal
yok. Kim,
Allah´a ve
peygamberine itaat ederse; onu
altlarından ırmaklar
akan
cennetlere sokar.
Kim de
geri kalırsa; onu
elim bir
azab ile
azablandırır.
Andolsun
ki; sana,
o ağacın
altında
bi´at
ederlerken Allah
mü´minler
den hoşnud olmuştur.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

قُلُو ِب ِه ْم..=فِيonların kalplerinde
=فَأ َ ْنزَ َلve indirdi
َس ِكينَة
َّ =الhuzur ve güven
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
= َوأَثَا َب ُه ْمve onlara verdi =فَتْ ًحاbir fetih
=قَ ِريبًاyakın

bildiği için
onların üzerine huzur
ve güven
indirdi ve
onlara yakın
bir fetih
verdi.

çeni biliyordu; böylece
Allah, onlara
bir iç huzuru
bağışladı ve
yakında gerçekleşecek
bir zafer(in
müjdesi) ile
onları ödüllendirdi

= َو َمغَا ِن َمve ganimetler (bahşeyledi)
ً يرة
َ = َك ِثbirçok =يَأ ْ ُخذُونَ َهاalacakları
َ= َو َكانve ُاّٰلل
َّ =Allah
ً ع ِز
يزا
َ =üstündür
= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir

Yine onlara
alacakları
birçok ganimetler
bahş eyledi.
Allah üstündür, hüküm ve
hikmet sahibidir.
Allah size
elde edeceğiniz birçok
ganimetler
va´detti.
Bunu size
hemen
vermiş ve
insanların
ellerini sizden çekmiştir ki bu
mü´minlere
bir işaret olsun ve Allah
sizi dosdoğru yola iletsin.

ve elde edecekleri birçok
savaş ganimeti (ile);
çünkü Allah
gerçekten
kudret ve
hikmet Sahibidir.
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عدَ ُك ُم
َّ =Allah
َ = َوsize vadetti ُاّٰلل
= َمغَانِ َمganimetler ً يرة
َ = َك ِثbirçok
=تَأ ْ ُخذُو َن َهاelde edeceğiniz
=فَ َع َّج َلşimdilik verdi =لَ ُك ْمsize
= ٰ َه ِذ ِهbunu (Hudeybiye Barışı)
ف
َّ = َو َكve çekti ِي
َ =أ َ ْيدellerini
اس
ِ َّ=النinsanların ع ْن ُك ْم
َ =sizden
َ= َو ِلت َ ُكونolsun diye ً=آ َيةbir ibret
َ= ِل ْل ُمؤْ ِمنِينinananlara
= َو َي ْه ِد َي ُك ْمve sizi iletsin diye
ً ص َرا
طا
ِ =yola = ُم ْست َ ِقي ًماdosdoğru
..
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= َوأ ُ ْخ َر ٰىve başka (şeyler)
ت َ ْقد ُِروا,,=لَ ْمhenüz ele geçiremediniz
علَ ْي َها
َ =onları =قَ ْدfakat
َ =أ َ َحاkuşatmıştır ُاّٰلل
ط
َّ =Allah
=بِ َهاonları َ= َو َكانve ُاّٰلل
َّ =Allah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
ِيرا
ً =قَدkadirdir

Bundan
başka sizin
güç yetiremediğiniz,
ancak Allah´ın sizin
için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah
her şeye
kadirdir.

= َولَ ْوeğer = َقات َ َل ُك ُمsizinle savaşsalardı
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينkâfirler
=لَ َولَّ ُواdön(üp kaç)arlardı
ار
َ = ْاْل َ ْد َبarkalarına =ث ُ َّمsonra
َ َي ِجد ُون..= َلbulamazlardı
= َو ِليًّاbir koruyucu
يرا
ً َص
ِ ن..= َو َلne de bir yardımcı

Eğer kafirler
sizinle savaşsalardı,
arkalarına
dönüp kaçarlardı,
sonra ne bir
koruyucu ne
de bir yardımcı bulamazlardı.
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سنَّ َة
َّ =Allah’ın Allah´ın
ُ =sünnetidir (yasasıdır) ِاّٰلل
öteden beri
süregelen
ْ َ َخل,,ْقَد,,=الَّ ِتيsüregelen
ت
yasasıdır.
Allah´ın yaَ
ق ْب ُل,,= ِم ْنöteden beri
sasında bir
değişme
َت َ ِجد,,= َولَ ْنve bulamazsın
bulamazsın.
ِ َّ =Allah’ın
سنَّ ِة
ُ = ِلyasasında اّٰلل
ً =ت َ ْبدbir değişme
ِيَل
,,

,,

,,

,,

(Ey müminler!) Allah size daha birçok savaş
ganimeti
vaad etti. O,
bu (dünyevi
kazanç)ları
önceden size
ihsan etmiş
ve (düşman)
toplumun ellerini üzerinizden çektirmiştir ki
(sizden sonra gelenlere)
bu (iç huzurunuz) bir örnek olsun ve
Allah hepinizi
dosdoğru yola iletsin.
Hala kavrayışınız dışında bulunan
(ama) Allah'ın şimdiden (sizin
için) hazırladığı daha
başka (kazançlar da)
var çünkü Allah dilediğini
yapma gücüne sahiptir.
Ve (şimdi,)
eğer hakikati
inkara şartlanmış olanlar, size karşı
savaşa girerlerse muhakkak arkalarını döner(ek
kaçar)lar ve
ne kendilerini
koruyacak ne
de yardım
edecek kimse bulamazlar.
Allah'ın yöntemi öteden
beri hep böyledir ve siz
Allah'ın yönteminde hiçbir değişme
bulamazsınız!

,,
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= َو ُه َوO’dur ف
َّ  َك..=الَّذِيçeken
=أ َ ْي ِديَ ُه ْمonların ellerini ع ْن ُك ْم
َ =sizden
= َوأ َ ْي ِد َي ُك ْمve sizin ellerinizi
ْ = ِب َبgöbeğinde
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan ط ِن
َ= َم َّكةMekke’nin بَ ْع ِد..= ِم ْنsonra
ْ َ أ..=أ َ ْنsizi galip getirdikten
ظفَ َر ُك ْم
علَ ْي ِه ْم
َّ =Allah
َ =onlara َ= َو َكانve ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
يرا
ً ص
ِ َ=بgörmektedir
..
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Mekke´nin
ortasında,
sizi onlara
galip getirdikten sonra
onların ellerini sizden,
sizin ellerinizi onlardan çeken
O´dur. Allah, yaptıklarınızı
görmektedir.

Sizi onlara
muzaffer kıldıktan sonra
Mekke vadisinde onların
ellerini sizin
üzerinizden,
sizin ellerinizi
de onların
üzerinden
çeken O'dur;
ve Allah
yapmış olduğunuz her
şeyi görmektedir.

Onlar inkar (Düşmanla= ُه ُمonlar
eden ve si- rınızı sizin
zin Mescid-i elinizden alَّ
 َكفَ ُروا,, َ=الذِينinkâr edenlerdir
Haram´ı zi- mam, onların
yaretinizi ve hatırı için
صدُّو ُك ْم
و
=size
engel
olanlardır
َ َ
bekletilen değildir, çün ْال َح َر ِام,, ْال َمس ِْج ِد,,ع ِن
kurbanların kü) onlar,
َ =Mescidyerine
hakikati inkaْ
i Haram’dan ْي
د
ه
ال
و
=ve
kurbanlardan
ulaşmasını
ra şartlanmış
َ َ َ
men eden- olan, sizi
= َم ْع ُكوفًاbekletilen
lerdir. Eğer Mescid-i Haram'dan alı َي ْبلُ َغ,,=أ َ ْنvarmasına ُ= َم ِحلَّهyerlerine Mekke´de
kendilerini koyan ve
henüz ta- kurbanlarını= َولَ ْو َلeğer olmasaydı
nımadığınız zın yerine
= ِر َجالerkekler َ= ُمؤْ ِمنُونinanmış mü´min er- ulaşmasına
kekler ve engel olankadınları
lardır. İsteْؤ
ساء
ن
و
=ve
kadınlar
َات
ن
م
م
=inanmış
ِ ُ
َ ِ َ
bilmeyerek meden çiğت َ ْعلَ ُمو ُه ْم,,=لَ ْمbilmeyerek
eziyet et- neyip geçebimenizi ön- leceğiniz ve
َ َ ت,,=أ َ ْنtepelediğiniz
طئُو ُه ْم
lemek için, bilmeden,
Allah savaşı kendileri yüصي َب ُك ْم
ِ ُ =فَتisabet edecek (olmasaydı) önledi. Di- zünden bü,,
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lediklerine

yük bir hata

İbn Kesir

Kalblerinde olanı
bilmiş de
onlara
sekineti
indirmiş
ve onları
pek yakın
bir fethle
mükafatlandırmıştır.
Ve alacakları
bol ganimetlerle.
Allah;
Aziz, Hakim olandır.
Allah; size, ele
geçireceğiniz bol
ganimetler vaadetmiştir.
Bunu size
hemen
vermiş ve
insanların
ellerini
sizden
çekmiştir
ki
mü´minler
e bir ayet
olsun ve
sizi dosdoğru yola hidayet
etsin.
Bundan
başka, sizin gücünüzün
yetmediği
ama Allah´ın sizin için
sakladığı
ganimetler de
vardır. Ve
Allah; her
şeye kadir olandır.
O küfredenler,
sizinle
savaşa
katılsalardı;
mutlaka
arkalarını
dönerlerdi. Sonra
bir veli ve
yardımcı
da bulamazlardı.
Bu, önceden beri geçmiş
olan Allah´ın
sünnetidir. Ve
sen; Allah´ın
sünnetinde asla
bir değişiklik bulamazsın.
Mekke´nin
göbeğinde sizi
onlara
muzaffer
kıldıktan
sonra,
onların ellerini sizden, sizin
ellerinizi
de onlardan çeken
O´dur. Allah; yaptıklarınızı
görmekte
olandır.
Onlar;
küfretmiş
olanlardır.
Sizi Mescid-i Haram´ı ziyaretten
ve bekletilmekte
olan kurbanlıklarınızı da
mahalline
ulaşmaktan
men´ede
nlerdir.
Eğer orada henüz
bilmediğiniz
mü´min
erkekler,
mü´min
kadınları
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= ِم ْن ُه ْمonlardan = َم َع َّرةbir eziyet
 ِع ْلم,,= ِب َغي ِْرbilmeden
= ِليُد ِْخ َلki soksun ُاّٰلل
َّ =Allah
 َر ْح َمتِ ِه,,=فِيrahmetine
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini =لَ ْوşayet
=ت َزَ يَّلُواayrılmış olsalardı
=لَعَذَّ ْبنَاelbette azab ederdik
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenleri
= ِم ْن ُه ْمonlardan عذَابًا
َ =bir azabla
=أ َ ِلي ًماacı

rahmet etmek için Allah böyle
yapmıştır.
Eğer onlar
birbirinden
ayrılsaydı
elbette onlardan inkar
edenleri,
elemli bir
azaba çarptırırdık.

= ِإ ْذo zaman = َج َع َلkoymuşlardı
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenler
قُلُوبِ ِه ُم..=فِيkalblerine
َ= ْال َح ِميَّةöfke ve gayreti
َ= َح ِميَّةöfke ve gayretini
= ْال َجا ِه ِليَّ ِةcahiliyye (çağının)
=فَأ َ ْنزَ َلve indirdi ُاّٰلل
َّ =Allah
ُس ِكي َنتَه
َ =huzur ve güvenini
سو ِل ِه
ُ  َر..علَ ٰى
َ =Elçisine
َ ْال ُمؤْ ِمنِين..علَى
َ = َوve müminlere
= َوأ َ ْلزَ َم ُه ْمve onları bağladı
َ= َك ِل َمةkelimesine =الت َّ ْق َو ٰىtakva
= َو َكانُواzaten onlar idiler
=أ َ َح َّقdaha layık =بِ َهاbuna
= َوأ َ ْهلَ َهاve ehil َ= َو َكانve ُاّٰلل
َّ =Allah
ش ْيء
َ ..=بِ ُك ِلher şeyi ع ِلي ًما
َ =bilendir

O zaman
inkar edenler, kalplerine öfke ve
gayretin cahiliyye çağının öfke
ve gayretini
koymuşlardı. Allah da
elçisine ve
mü´minlere
huzur ve
güveni indirdi; onları
takva sözüne tutunmalarını sağladı. Onlar,
bu söze layık ve ehil
kimselerdi.
Allah herşeyi bilmektedir.

=لَقَ ْدandolsun َصدَق
َ =doğruladı
َّ =Allah ُسولَه
ُ = َرElçisinin
ُاّٰلل
الرؤْ يَا
ُّ =rüyasını ق
ِ =بِ ْال َحhak ile
=لَت َ ْد ُخلُ َّنgireceksiniz
ام
َ  ْال َح َر,,َ= ْال َمس ِْجدMescid-i Haram’a
شَا َء,,=إِ ْنdilerse ُاّٰلل
َّ =Allah
َ= ِآمنِينgüven içinde
َ= ُم َح ِلقِينtıraş ederek
س ُك ْم
َ = ُر ُءوbaşlarınızı
َص ِرين
ِ َ= َو ُمقve(ya) kısaltarak
َتَخَافُون,,= َلkorkmadan
=فَ َع ِل َمböylece bildi
ت َ ْعلَ ُموا,,لَ ْم,,= َماsizin bilmediğinizi
=فَ َج َع َلve verdi ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka
= ٰذَ ِل َكbundan =فَتْ ًحاbir fetih
=قَ ِريبًاyakın

Andolsun ki
Allah, Peygamberinin
rüyasının
gerçek olduğunu
tasdik eder.
Ey inananlar! Siz, Allah dilerse,
güven içinde başlarınızı tıraş
etmiş veya
saçlarınız
kısaltılmış
olarak,
korkmadan
Mescid-i
Haram´a gireceksiniz.
Allah sizin
bilmediğinizi
bilir. Size
bundan
başka, yakın zamanda bir zafer
verecektir.

= ُه َوO س َل
َ أ َ ْر..=الَّذِيgönderendir
ُسولَه
ُ = َرElçisini =بِ ْال ُهدَ ٰىhidayet ile
ِين
ِ = َودve din ile ق
ِ = ْال َحhak
ْ = ِليonu üstün kılmak için
ُُظ ِه َره
ِين
َ =dinlere = ُك ِل ِهbütün
ِ الد..علَى
ِ َّ ِ=بAllah
= َو َك َف ٰىyeter اّٰلل
ش ِهيدًا
َ =şahid olarak

Resulünü,
hidayet ve
hak dinle
gönderdi ki
o hak dini,
bütün dinlere üstün kılsın. Şahid
olarak Allah
yeter.

= ُم َح َّمدMuhammed سو ُل
ُ = َرelçisidir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
ُ َم َعه,, َ= َوالَّذِينonun yanında bulunanlar
=أ َ ِشدَّا ُءkatı علَى
َ =karşı
ار
ِ َّ= ْال ُكفkâfirlere
= ُر َح َما ُءmerhametlidirler
= َب ْينَ ُه ْمbirbirlerine karşı
=ت َ َرا ُه ْمonları görürsün
= ُر َّكعًاrükû’ ederek

Muhammed
Allah´ın elçisidir.
Onun yanında bulunanlar, kafirlere karşı
şiddetli
kendi aralarında merhametlidirler. Onların,
rüku ve
secde ederek Allah´ın
lütuf ve rızasını ara-
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işleyebileceğiniz (Mekke'deki) mümin erkekler
ve kadınlar
olmasaydı
(evet, eğer
bunlar olmasaydı şehre
savaşarak
girmenize
izin verilirdi
ama savaşmanız yasaklandı) ki Allah (zamanı
geldiğinde)
dilediğine
rahmetini ihsan edebilsin. Eğer onlar, (Bizim
rahmetimizi
hak edenler
ile gazabımıza uğrayanlar, sizin tarafınızdan)
ayırt edilebilselerdi içlerinden hakikati inkar
edenleri (sizin elinizle)
acıklı bir
azaba çarptırırdık.
Hakikati inkara şartlanmış olanlar kalplerinde küstahça
bir büyüklük
duygusu cahiliyye
ürünü bir
duygu- taşırken Allah
(da) Elçisi'ne
ve müminlere iç huzuru
(nimetini) ihsan etmiş ve
onlara Allah'a karşı
sorumluluk
duygusu aşılamıştır; çünkü onlar bu
(ilahi armağana) en çok
layık olanlardı ve onu
pekala hak
etmişlerdi.
Ve Allah her
şeyi tam bilendir.
Allah, Elçisi'nin sadık
rüyasını gerçekleştirmiştir. Allah dilerse, Mescid-i Haram'a
güven içinde,
başlarınız
traşlı yahut
saçlarınız kısa kesilmiş
olarak ve
hiçbir korkuya kapılmadan mutlaka
girersiniz
çünkü O, sizin bilmediğinizi (her
zaman) bilmektedir ve
(sizin için,)
bunun yanısıra, yakında
gerçekleşecek bir zafer
takdir etmiştir.

O, Elçisini
rehberliği ve
hak dini
(yayma görevi) ile göndermişti ki,
bu (dini) öteki bütün (batıl) dinlere
üstün kılsın;
ve hiç kimse
Allah kadar
(hakikate)
şahitlik yapamaz.
Muhammed
Allah'ın Elçisi'dir ve (sadakatle)
o'nun yanında olanlar,
bütün hakikat
inkarcılarına
karşı kararlı
ve tavizsiz,
(ama) birbirlerine karşı
merhamet
doludurlar.
Onların (namazda) eğilerek (ve) ye-

İbn Kesir

bilmeyerek ezmek suretiyle
üzüntüye
kapılmanız ihtimali olmasaydı;
Allah, savaşı önlemezdi.
Dilediklerine rahmet etmek için
Allah,
böyle
yapmıştır.
Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı; o
küfredenleri elim
bir azabla
azablandırırdık.

O küfredenler
kalblerinde hamiyyeti,
cahiliyyet
hamiyyetini ateşlendirdiklerinde
Allah; sekinetini
peygamberine ve
mü´minler
in üzerine
indirdi. Ve
onları
takva sözü üzerinde
durdurdu.
Onlar,
buna daha layık
ve ehil
kimselerdi. Allah;
her şeyi
bilmekte
olandır.
Andolsun
ki; Allah,
Rasulünün gördüğü
rü´yanın
hak olduğunu tasdik etmiştir. Allah,
dilerse;
siz güven
içinde
başlarınızı tıraş
etmiş veya saçlarınızı kısaltmış
olarak
korkmadan Mescid-i Haram´a gireceksiniz. Allah,
sizin bilmediğinizi
bilir. Bundan başka size
yakın bir
zamanda
bir feth de
verecektir.
O´dur
Rasulünü
hidayet
ve hak
din ile
gönderen. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere. Şahid
olarak Allah yeter.
Muhammed; Allah´ın
Rasulüdür. Beraberinde
bulunanlar da; kafirlere
karşı zorlu, kendi
aralarında merhametlidirler. Onları rüku´
edenler,
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İbn Kesir

dıklarını gö- re kapanarak secde
س َّجدًا
ُ =secde ederek
rürsün. Yüz- Allah'ın lütuf edenler
sec- ve rızasını olarak göَ= َي ْبتَغُونaradıklarını =فَض ًَْلbir lütuf lerinde
delerin izin- aradıklarını rürsün.
den nişanla- görürsün.
Allah´tan
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’dan
rı vardır.
Onların işa- lutuf ve
Onların,
retleri, yüzle- rıza ister= َو ِرض َْوانًاve rızasını
Tevrat´taki rindeki secde ler. Onlar;
= ِسي َما ُه ْمnişanları vardır
vasıfları ve izleridir. Şu, yüzlerinİncil´deki
onların hem deki izin ُو ُجو ِه ِه ْم,,= ِفيyüzlerinde
vasıfları da Tevrat'taki ve den tanıFi- hem de İn- nırlar. İşte
أَث َ ِر,,= ِم ْنizinden س ُجو ِد
ُّ =الsecde şöyledir:
lizini çıkar- cil'deki tem- onların
onu
silleridir: (On- Tev= ٰذَ ِل َكşöyledir = َمثَلُ ُه ْمonların vasıfları mış
kuvvetlen- lar) filiz veren rat´taki
dirmiş, ka- bir tohum gi- vasıfları
الت َّ ْو َرا ِة,,= ِفيTevrat’taki
lınlaşmış, bi(dirler),
budur. İngövdesi
sonra Allah o cil´de de
= َو َمثَلُ ُه ْمve vasıfları
üzerine di- (filizi) güç- şöyle vaِْ ,,=فِيİncil’deki
اْل ْن ِجي ِل
kilmiş, ekin- lendirir ki
sıflandıcilerin ho- sağlam şe- rılmışlar= َكزَ ْرعbir ekin gibidir =أ َ ْخ َر َجçıkaran şuna giden kilde büyü- dı: Onlat
ْ =شfilizini ُ =فَآزَ َرهonu güçlendiren ekin gibidir- sün ve (so- filizini yaَُطأَه
ler. Allah
nunda) kökü rıp çıkarböylece
üzerinde
mış, gitَ=فَا ْست َ ْغلَظsonra kalınlaşan
bunları ço- dimdik dur- tikçe onu
kuv- sun ve üreti- kuvvet=فَا ْست َ َو ٰىderken dikilen علَ ٰى
َ =üstüne ğaltıp
vetlendir- cileri sevin- lendirerek
mekle in- dirsin... (Al- kalınlaşسو ِق ِه
ُ =gövdesinin
karcıları öf- lah böylece mış, gövب
kelendirir. müminleri
desi üzeُ =يُ ْع ِجhoşuna gider
Allah, ina- sağlam ve rine diُّ =ekincilerin
ع
َ الز َّرا
nıp yararlı dayanıkkilmiş bir
işler yapan- lı/dirençli kı- ekine
َ = ِل َي ِغيöfkelendirsin diye
ظ
lara mağfi- lar) ki onlar benzerler
ret ve büyük aracılığıyla ki bu, eki=بِ ِه ُمonlara karşı ار
َ َّ= ْال ُكفkâfirleri
mükafat
hakikat in- cilerin de
va´detmiştir.
karcılarını
hoşuna
َّ =Allah
َعد
َ = َوvadetmiştir ُاّٰلل
şaşırtsın.
gider. Al(Ama) onlar- lah; böyآ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlara
dan inanıp lece onladoğru ve ya- rı çoğaltıp
ع ِملُوا
و
=ve
yapanlara
َ َ
rarlı işler ya- kuvvetت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler = ِم ْن ُه ْمonlardan
panlara Allah lendirmağfiret ve mekle,
ً = َم ْغ ِف َرةmağfiret = َوأ َ ْج ًراve mükâfat
büyük bir
kafirleri
mükafat
öfkelendiع ِظي ًما
َ =büyük
vaad etmiştir. rir. Allah;
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أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تُقَ ِد ُموا..= َلgeçmeyin
ِ َّ =Allah’ın
ِ يَدَي.. َ=بَيْنönüne اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisinin
= َواتَّقُواve korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
س ِميع
َ =bilendir
َ =işitendir ع ِليم
..

..

..

49.
2

Ey inananlar! Allah´ın
ve peygamberinin
önüne
geçmeyin,
Allah´tan
korkun.
Şüphesiz
Allah, işitendir, bilendir.

inananأَيُّ َها,,=يَاEy آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
lar! Seslerinizi, peyت َ ْرفَعُوا,,= َلçıkarmayın
gamberin
َ
ُص َواتَك ْم
َ
ْ =أseslerinizi َ=ف ْوقüstüne sesini bastıracak şekilَّ
ت
=sesinin
ي
ب
ن
ال
=Peygamberin
de yükseltِ ص ْو
ِ
َ
ِ
meyin. Birت َ ْج َه ُروا,,= َو َلyüksek sesle konuşmayın birinize
yüksek sesُ=لَهonunla = ِب ْالقَ ْو ِلsözü
le konuştugibi
= َك َج ْه ِرyüksek sesle konuştuğunuz gibi ğunuz
onunla da
öyle yüksek
 ِلبَ ْعض,,ض ُك ْم
ِ =بَ ْعbirbirinizle
sesle konuşmayın;
َ ت َ ْح َب,,=أ َ ْنyoksa boşa gider
ط
yoksa siz
farkında
=أ َ ْع َمالُ ُك ْمamelleriniz = َوأ َ ْنت ُ ْمsiz
olmadan
َت َ ْشعُ ُرون,,= َلfarkında olmadan
amelleriniz
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Siz ey imana
ermiş olanlar! Allah'ın
ve Elçisi'nin
(emrettiği
şeyin) önüne
kendinizi
koymayın,
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun.
Çünkü Allah,
kuşkusuz her
şeyi işiten,
her şeyi bilendir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Sesinizi
Peygamberin
sesinden daha fazla yükseltmeyin,
birbirinizle
yüksek sesle
konuştuğunuz gibi
o'nunla konuşmayın,
yoksa bütün
(güzel ve iyi)
işleriniz, siz
farkında olmadan boşa
gitmiş olur.

,,

49.
3

boşa gider.
Allah´ın
=şüphesiz
peygamberinin yanın..
=kısanlar
da seslerini
=seslerini
=huzurunda kısanlar,
şüphesiz Allah´ın kalp=elçisinin
=Allah’ın
lerini takva
=işte onlar
ile imtihan
ettiği kimse..
=imtihan etmiştir
lerdir. Onlara mağfiret
=Allah
=onların kalblerini
ve büyük bir
=takva için
=onlar için vardır mükafat
vardır.
=mağfiret
=ve bir mükâfat

إِ َّن
َالَّذِينَ يَغُضُّون
ص َوات َ ُه ْم
َِع ْند
ْ َأ
ِ َّ
اّٰلل
سو ِل
ُ َر
ٰ
أُولَئِ َك
َالَّذِينَ ْامت َ َحن
قُلُوبَ ُه ْم
َّ
ُاّٰلل
ِللت َّ ْق َو ٰى
لَ ُه ْم
َم ْغ ِف َرة
َوأ َ ْجر
ع ِظيم
َ =büyük
..
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= ِإ َّنşüphesiz
يُنَاد ُون ََك,, َ=الَّذِينsana bağıranların
اء
ِ  َو َر,,= ِم ْنarkasından
ت
ِ = ْال ُح ُج َراodaların =أ َ ْكث َ ُر ُه ْمçoğu
َ َي ْع ِقلُون,,= َلdüşüncesiz kimselerdir

Ey Muhammed!
Odaların
arkasından
sana bağıranların çoğu, düşüncesiz kimselerdir.

= َولَ ْوşayet =أَنَّ ُه ْمonlar
ص َب ُروا
َ =bekleselerdi = َحت َّ ٰىkadar
=ت َ ْخ ُر َجsen çıkıncaya
= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerinin yanına

Onlar, sen
kendilerinin
yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olur-
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Bakın, Allah'ın Elçisi'nin huzurunda seslerini kısanlar
var ya, işte
onlar kalpleri,
kendisine
karşı sorumluluk bilinci
ile (doldurularak) Allah
tarafından
sınananlardır; onlar için
bağışlanma
ve büyük bir
mükafat vardır.
Gerçek şu ki
(ey Peygamber,) seni
evinin dışından çağıranlar var ya, işte onların
çoğu akıllarını kullanmazlar.
Çünkü, sen
(kendi isteğinle) onların
yanına gelinceye kadar
sabred(ip
bekle)selerdi,
kendi lehlerine olurdu.

iman edip
salih
amel işleyenlere
hem
mağfiret,
hem de
büyük bir
mükafat
vaadetmiştir.
Ey iman
edenler;
Allah´ın
ve Rasulünün huzurunda
öne geçmeyin. Allah´tan
korkun.
Muhakkak ki Allah; Semi´dir,
Alim´dir.

Ey iman
edenler;
seslerinizi
peygamberin sesinden
yüksek
çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız
gibi peygambere
bağırmayın. Yoksa siz
farkına
varmadan
amelleriniz boşa
gider.
Peygamberin yanında
seslerini
kısanlar,
muhakkak ki onlar; Allah´ın gönüllerini
takva ile
imtihan
ettiği kimselerdir.
Onlar
için; mağfiret ve
büyük bir
mükafat
vardır.
Muhakkak ki sana, hücrelerin
ardından
seslenenlerin çoğunun
akılları
ermez.
Eğer onlar; sen,
yanlarından çıkıncaya
kadar
sabretselerdi;
kendileri

Kelime Meali
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َ=لَ َكانelbette olurdu = َخي ًْراdaha iyi
=لَ ُه ْمkendileri için ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

du. Allah,
bağışlayandır, esirgeyendir.

Ama Allah
yine de çok
bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
 َجا َء ُك ْم,,= ِإ ْنsize getirirse
=فَا ِسقbir fâsık (yoldan çıkmış)
=بِ َنبَإbir haber =فَتَبَيَّنُواonu araştırın
صيبُوا
ِ ُ ت,,=أ َ ْنyoksa kötülük edersiniz
=قَ ْو ًماbir topluluğa karşı
= ِب َج َهالَةbilmeyerek
صبِ ُحوا
ْ ُ =فَتsonra olursunuz
فَ َع ْلت ُ ْم,, َما,,علَ ٰى
َ =yaptığınıza
َ=نَاد ِِمينpişman

Ey inananlar! Size fasık (yoldan
çıkmış) bir
adam bir
haber getirirse onun
doğruluğunu araştırın.
Yoksa bilmeyerek bir
topluluğa
karşı kötülük edersiniz de sonra
yaptığınıza
pişman
olursunuz.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Yoldan
çıkmışın biri
size (yalan)
bir haber getirirse, muhakemenizi
kullanın;
yoksa istemeden insanları incitir
ve sonra
yaptığınızdan pişmanlık duyarsınız.
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..

49.
6

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

49.
7

İbn Kesir

için elbette daha
hayırlı
olurdu.
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Ey iman
edenler;
eğer bir
fasık size
bir haberle gelirse,
onu iyice
araştırın.
Yoksa
bilmeden
bir kavme
sataşırsınız da
sonradan
ettiğinize
pişman
olursunuz.

Bilin ki, Al- Ve bilin ki, Hem bilin
= َوا ْعلَ ُمواbilin ki =أ َ َّنelbette
lah´ın elçisi Allah'ın Elçisi ki; içiniziçinizdedir. aranızdadır. de Al= ِفي ُك ْمiçinizdedir سو َل
ر
=Elçisi
ُ َ
Şayet bir- O, her işiniz- lah´ın
َ
çok işte size de ve her
peygamِاّٰلل
َّ =Allah’ın =ل ْوşayet
uysaydı, sı- zaman sizin beri varkıntıya dü- temayülünü- dır. Şayet
=ي ُِطيعُ ُك ْمsize uysaydı
şerdiniz.
ze uysaydı, o, birçok
 َكثِير..=فِيbirçok  ْاْل َ ْم ِر.. َ= ِمنişte Fakat Allah (toplum ola- işlerde siimanı rak) bundan ze uymuş
=لَعَنِت ُّ ْمsıkıntıya düşerdiniz = َو ٰلَ ِك َّنfakat size
sevdirdi ve zarar görür- olsaydı;
sizin
dünüz. Ama, şüphesiz
اّٰلل
َ = َحبsevdirdi =إِلَ ْي ُك ُمsize onu
َ َّ =Allah َّب
kalpleriniz- görüldüğü
ki sıkıntıde
süsledi
gibi,
Allah
düşerَاْلي َمان
ِ ْ =imanı ُ= َوزَ يَّنَهve onu süsledi ve size küf- imanı(nızı) ya
diniz.
rü, fıskı ve size sevdirdi, Ama Alقُلُو ِب ُك ْم..= ِفيsizin kalblerinizde
isyanı çirkin onu kalpleri- lah; size
َ= َو َك َّرهve çirkin gösterdi =إِلَ ْي ُك ُمsize gösterdi. İş- nizde güzel- imanı
te doğru
leştirdi ve
sevdirmiş
= ْال ُك ْف َرküfrü َسوق
ُ ُ= َو ْالفve fıskı
yolda olan- hakikati inkar ve onu
lar bunlar- etmeyi, gü- kalbleriniَص َيان
ْ = َو ْال ِعve isyanı =أُو ٰلَئِ َكişte dır.
nah işlemeyi ze ziynet
ve (güzel
yapmış;
= ُه ُمbunlardır
olan şeylere) küfrü, fakarşı çıkmayı sıklığı ve
َالرا ِشد ُون
َّ =doğru yolda olanlar
size çirkin
isyanı da
..

..

..

..
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gösterdi. İşte
bunlar, doğru
yönü izleyenlerdir.
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=فَض ًَْلbir lütuftur ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
ً= َو ِن ْع َمةve nimetdir ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ع ِليم
َ =bilendir = َح ِكيمhakimdir

Bu size Allah´ın bir lütuf ve nimetidir Allah
bilendir, hakimdir.

َ =iki grup
= َو ِإ ْنeğer ان
ِ َ طائِ َفت
َ ْال ُمؤْ ِمنِين.. َ= ِمنinananlardan
=ا ْقتَتَلُواvuruşurlarsa
ص ِل ُحوا
ْ َ =فَأdüzeltin
=بَ ْينَ ُه َماonların arasını =فَإ ِ ْنşayet
ْ = َبغsaldırırsa = ِإ ْحدَا ُه َماbiri
َت
 ْاْل ُ ْخ َر ٰى..علَى
َ =ötekine
=فَقَاتِلُواvuruşun
ت َ ْب ِغي..=الَّتِيsaldıran tarafla
= َحت َّ ٰىkadar =ت َ ِفي َءdönünceye
ِ َّ =Allah’ın
أ َ ْم ِر..=إِلَ ٰىbuyruğuna اّٰلل
ْ =فَا َءdönerse
=فَإ ِ ْنeğer ت
ص ِل ُحوا
ْ َ =فَأartık düzeltin
=بَ ْينَ ُه َماonların arasını
=بِ ْال َع ْد ِلadaletle
ُ = َوأ َ ْق ِسve daima adil olun
طوا
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُم ْق ِس ِطينadalet yapanları

Eğer
mü´minlerd
en iki topluluk birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltiniz; eğer
biri diğeri
üzerine saldırırsa, saldıranlarla
Allah´ın
buyruğuna
dönmelerine kadar
savaşınız;
eğer dönerlerse aralarını adaletle
bulunuz,
adil davranınız, şüphesiz Allah
adil davrananları sever.

,,

,,

,,
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Allah'ın nimeti ve lütfu
sayesinde;
ve Allah her
şeyi bilendir,
hikmet Sahibidir.
O halde,
müminler
içinden iki
grup çatışırsa onlar arasında barışı
sağlayın;
ama sonra,
iki (grup)tan
biri diğerine
haksız şekilde davranırsa, (davranışı)nı Allah'ın
buyruğuna
uygun hale
getirinceye
kadar, haksızlık yapan
taraf ile mücadele edin;
(yaptıklarından) vazgeçerlerse adil
bir şekilde
aralarını bulun ve (onlara) eşit davranın çünkü
Allah, eşit
davrananları
sever!

..
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size çirkin
göstermiştir.
Rüşdünü
bulanlar,
işte onlardır.
Allah´tan
bir lutuf
ve nimet
olarak.
Ve Allah
Alim´dir,
Hakimdir.
Eğer
mü´minler
den iki taife çarpışacak
olursa;
aralarını
düzeltin.
Şayet biri
diğeri
üzerine
saldırırsa;
saldıranlarla Allah´ın
buyruğuna dönünceye
kadar savaşın.
Eğer dönerlerse;
artık adaletle aralarını bulun ve
adil davranın.
Şüphesiz
ki Allah;
adil davrananları
sever.

Bütün mü- Mü´minler
=إِنَّ َماmuhakkak َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler Muhakkak
mü´minler minler kar- ; ancak
deştir. O hal- kardeştir= ِإ ْخ َوةkardeştirler ص ِل ُحوا
ْ َ =فَأdüzeltin kardeştirler.
Kardeşleri- de, (her ne ler. Öyle
َ=بَيْنarasını =أَخ ََو ْي ُك ْمkardeşlerinizin nizin arasını zaman arala- ise iki
düzeltin ve rı açılırsa) iki kardeşiAllah´tan
kardeşinizin nizin ara= َواتَّقُواve korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
korkun ki arasını dü- sını dü=لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
size rahmet zeltin ve Al- zeltin ve
edilsin.
lah'a karşı
Allah´tan
َ=ت ُ ْر َح ُمونsize rahmet edilsin
sorumlulu- korkun ki;
,,

,,

,,

,,

49.
11

,,

أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
يَ ْسخ َْر..= َلalay etmesin
=قَ ْومbir topluluk
قَ ْوم..= ِم ْنbaşka bir toplulukla
س ٰى
َ =belki يَ ُكونُوا..=أ َ ْنolurlar
َ ع
= َخي ًْراdaha iyi = ِم ْن ُه ْمkendilerinden
ساء
َ ِن..= َو َلve kadınlar da
ساء
َ ِن..= ِم ْنbaşka kadınlarla
س ٰى
َ =belki يَ ُك َّن..=أ َ ْنolurlar
َ ع
= َخي ًْراdaha iyi
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Ey inananlar! Bir topluluk başka
bir toplulukla alay etmesin. Belki
alay ettikleri
kimseler,
kendilerinden iyidirler.
Kadınlarda
başka kadınlarla alay
etmesin.
Belki onlar
kendilerinden iyidirler.
Birbirinizde

ğunuzun bilincinde olun
ki O'nun
rahmetine
nail olasınız.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Hiçbir insan (başka)
insanları alaya alıp küçümsemesin!
Belki o (alay
edip küçümsedik)leri
kendilerinden
daha hayırlı
olabilirler ve
hiçbir kadın
(başka) kadınları (küçümseyip
alaya alma-

esirgenesiniz.

Ey iman
etmiş
olanlar;
bir topluluk diğer
topluluk
ile alay
etmesin.
Belki de
onlar,
kendilerinden
daha hayırlıdır.
Kadınlar
da kadınlarla. Belki onlar

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِم ْن ُه َّنonlar kendilerinden
ت َ ْل ِم ُزوا..= َو َلkusur aramayın
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفbirbirinizde
تَنَا َب ُزوا..= َو َلbirbirinizi çağırmayın
ب
ِ = ِب ْاْل َ ْلقَاkötü lakaplarla
س
َ ْ= ِبئne kötü bir şeydir = ِال ْس ُمadı
ُ س
وق
ُ ُ= ْالفfısk َ= َب ْعدsonra
ان
ِ ْ =inandıktan = َو َم ْنve kim
ِ اْلي َم
ْ َيتُب..=لَ ْمtevbe etmezse =فَأُو ٰلَ ِئ َكişte
َّ =zalimdirler
= ُه ُمonlar َالظا ِل ُمون

kusur aramayın; birbirinizi kötü
lakaplarla
çağırmayın.
İnandıktan
sonra fasık
(yoldan
çıkmış) olmak ne kötü
bir addır.
Kim tevbe
etmezse, işte onlar, zalimlerdir.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
اجت َ ِنبُوا
ْ =sakının يرا
ً ِ= َكثçok
َّ ,, َ= ِمنzandan = ِإ َّنzira
الظ ِن
َّ =zannın
ض
َ =بَ ْعbir kısmı الظ ِن
= ِإثْمgünahtır
سوا
َّ ت َ َج,,= َو َلmerak etmeyin
ُ س
ْيَ ْغتَب,,= َو َلarkasından çekiştirmesin
ض ُك ْم
ُ =بَ ْعbiriniz ضا
ً =بَ ْعdiğerinizi
ُّ=أ َي ُِحبsever mi? =أ َ َحد ُ ُك ْمbiriniz
 َيأ ْ ُك َل,,=أ َ ْنyemeği =لَ ْح َمetini
=أ َ ِخي ِهkardeşinin = َم ْيتًاölmüş
ُ=فَ َك ِر ْهت ُ ُموهişte bundan iğrendiniz
= َواتَّقُواo halde korkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=ت َ َّوابtevbeyi çok kabul eden
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Ey inananlar! Zandan
çok sakının.
Zira zanların bir kısmı
günahtır.
Birbirinizin
gizli şeylerinizi araştırmayın; biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş
kardeşinin
etini yemeyi
sever mi?
İşte bundan
iğrendiniz.
O halde Allah´tan korkun, şüphesiz Allah,
tevbeyi çok
kabul eden,
çok esirgeyendir.
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insanlar,
أَيُّ َها..= َياey اس
ُ َّ=النinsanlar = ِإنَّاbiz Ey
biz sizi bir
erkek ve bir
= َخلَ ْقنَا ُك ْمsizi yarattık
kadından
yarattık ve
َ
ْ
ذ َكر..= ِمنbir erkekten
birbirinizi
= َوأ ُ ْنثَ ٰىve bir kadından
tanımanız
için sizi mil= َو َج َع ْلنَا ُك ْمve ayırdık
letlere ve
kabilelere
ُ =sizi milletlere
شعُوبًا
ayırdık. Allah yanında
= َوقَبَا ِئ َلve kabilelere
en üstün
olanınız Alارفُوا
َ = ِلت َ َعbirbirinizi tanımanız için
lah´tan en
çok korka= ِإ َّنşüphesiz
nınızdır. Allah bilendir,
=أ َ ْك َر َم ُك ْمen üstün olanınız
haber alanِ َّ =Allah
َ= ِع ْندyanında اّٰلل
dır.
=أَتْقَا ُك ْمen çok korunanınızdır
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ =bilendir
َ َّ =Allah ع ِليم
= َخ ِبيرhaber alandır
..
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..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

49.
14

ت
ِ =قَا َلdediler اب
ُ = ْاْلَع َْرAraplar
“=آ َمنَّاinandık” =قُ ْلde ki
=لَ ْمتُؤْ ِمنُواتُؤْ ِمنُواinanmadınız
= َو ٰلَ ِك ْنfakat =قُولُواdeyin
“=أ َ ْسلَ ْمنَاİslam olduk”
يَ ْد ُخ ِل,,= َولَ َّماhenüz girmedi
ُ اْلي َم
ان
ِ ْ =iman
قُلُوبِ ُك ْم,,=فِيkalblerinize = َوإِ ْنeğer
=ت ُ ِطيعُواitaat ederseniz اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine
 َي ِلتْ ُك ْم,,= َلsize eksiltmez
أ َ ْع َما ِل ُك ْم,,= ِم ْنamellerinizden
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi = ِإ َّنşüphesiz
َ =çok bağışlayan
اّٰلل
َ َّ =Allah غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Ey Muhammed!
Bedeviler:
«İnandık»
dediler, de
ki: «İnanmadık fakat
İslam olduk
deyin; inanç
henüz gönüllerinize
yerleşmedi;
eğer Allah´a
ve Peygamberine
itaat ederseniz yaptıklarınızdan
birşey eksilmez; doğrusu Allah,
bağışlar,
merhamet
eder.»

Bedeviler,
Biz imana
erdik derler.
De ki (onlara,
ey Muhammed!): Siz
(daha) imana
ermediniz.
'Biz (zahiren)
teslim olduk'
demeniz daha doğrudur;
çünkü (gerçek) inanç
henüz kalplerinize girmiş
değil. Ama
Allah'a ve Elçisi'ne (gerçekten) kulak
verirseniz O,
hiçbir işinizin
boşa gitmesine izin
vermez çünkü şüphesiz
Allah çok
bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

= ِإنَّ َماşüphesiz َ= ْال ُمؤْ ِمنُونMüminler
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينiman edenlerdir
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine
=ث ُ َّمsonra
 َي ْرتَابُوا..=لَ ْمşüphe etmeyenlerdir
= َو َجا َهدُواve cihad edenlerdir
= ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْمmallarıyla
= َوأ َ ْنفُ ِس ِه ْمve canlarıyla

Gerçek
mü´minler
ancak Allah´a ve
Resulüne
iman eden,
ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda
mallarıyla
canlarıyla
savaşanlardır. İşte
iman sözle-

(Şunu bil ki,
gerçek) müminler, yalnızca, Allah'a
ve Elçisi'ne
iman edenler
ve (bu konuda) bütün
şüphelerden
uzak duranlardır; ve Allah yolunda
bütün malları
ve canları ile
cihad edenlerdir; işte

,,
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sın)! Onlar
kendilerinden
daha hayırlı
olabilirler. Ve
hiçbiriniz
başka birini
karalamasın,
birbirinizi (yaralayıcı, incitici) lakaplar
ile aşağılamayın! (Kişi)
iman ettikten
sonra ona
hiçbir şekilde
günah isnad
etmeyin ve
(bu suçu işleyen, ama
sonra) pişmanlık duymayanlar işte
gerçek zalimler onlardır!
Siz ey imana
ermiş olanlar! (Birbiriniz
hakkında)
yersiz zanda
bulunmaktan
kaçının; çünkü (bu şekildeki) zannın
bir kısmı (da)
günahtır; birbirinizin gizli
yönlerini
araştırmayın
ve arkanızdan birbirinizi
çekiştirmeye
kalkışmayın.
Aranızdan,
hiç ölmüş
kardeşinin
etini yemek
isteyen kimse çıkar mı?
Hayır, siz
ondan iğrenirsiniz. Ve
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun.
Şüphesiz Allah, tevbeleri
kabul edendir, rahmet
kaynağıdır.
Ey insanlar!
Bakın, Biz
sizi bir erkek
ve bir kadından yarattık
ve sizi kavimler ve kabileler haline
getirdik ki
birbirinizi tanıyabilesiniz.
Şüphesiz, Allah katında
en üstün
olanınız,
O'na karşı
derin bir sorumluluk bilincine sahip
olanınızdır.
Allah her şeyi bilendir,
her şeyden
haberdar
olandır.

..

..

..

..

..

..

..

İbn Kesir

kendilerinden
daha hayırlıdırlar.
Kendi
kendinizi
ayıplamayın ve
birbirinizi
kötü lakaplarla
çağırmayın.
İmandan
sonra fasıklık ne
kötü addır. Kim
de tevbe
etmezse;
işte onlar
zalimlerin
kendileridir.
Ey iman
edenler;
zannın bir
çoğundan
kaçının.
Çünkü
bazı zan
günahtır.
Birbirinizin kusurunu
araştırmayın,
kiminiz
kiminizi
arkasından çekiştirmesin. Hangi
biriniz ölü
kardeşinin etini
yemekten
hoşlanır?
Bundan
tiksindiniz
değil mi?
Allah´tan
korkun,
şüphesiz
ki Allah;
Tevvab´dır,
Rahim´dir.
Ey insanlar; doğrusu Biz,
sizi bir
erkekle
bir dişiden yarattık. Ve
birbirinizle tanışasınız diye
sizi milletlere ve
kabilelere
ayırdık.
Gerçekten Allah
katında
en değerliniz;
O´ndan
en çok
korkanınızdır.
Şüphesiz
ki Allah;
Alim´dir,
Habir´dir.
Bedeviler:
İman ettik, dediler. De ki:
Siz iman
etmediniz, ama
müslüman olduk, deyin. İman
henüz
kalblerinize yerleşmedi.
Şayet Allah´a ve
peygamberine itaat ederseniz; O,
amellerinizden
hiç bir
şey eksiltmez.
Muhakkak ki Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Mü´minler
, ancak
onlardır
ki; Allah´a
ve Rasulüne iman
edip sonra şüpheye düşmemiş ve
Allah yolunda
mallarıyla
canlarıyla
cihad etmişlerdir.
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ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
=أُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlardır
َصا ِدقُون
َّ =الdoğru olanlar

rinde doğru onlardır söz- İşte onlar,
olanlar on- lerinde du- sadıkların
lardır.
ranlar!
kendileridir.

=قُ ْلde ki
َ=أَتُعَ ِل ُمونsiz mi öğreteceksiniz?
اّٰلل
َ َّ =Allah’a =بِدِي ِن ُك ْمdininizi
َّ = َوAllah = َي ْعلَ ُمbilir = َماolanları
ُاّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve olanları
ض
َّ = َوAllah
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيve yerde ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلher şeyi ع ِليم
َ =bilendir

De ki: «Siz
mi Allah´a
dininizi öğreteceksiniz? Allah,
göklerde ve
yerde olanları bilir, Allah, herşeyi
bilendir.»

De ki: Siz,
Allah'a dininizi(n mahiyetini) mi öğret(mek
ist)iyorsunuz
? Allah göklerde ve yerde olan her
şeyi bilir. Allah her şeyin
eksiksiz bilgisine sahiptir!

De ki: Dininizi Allah´a mı
öğretiyorsunuz?
Halbuki
Allah;
göklerde
olanları
da, yerde
olanları
da bilir.
Allah; her
şeyi bilendir.

َ= َي ُمنُّونbaşına kakıyorlar
علَي َْك
َ =senin
أ َ ْسلَ ُموا..=أ َ ْنİslam olmalarını =قُ ْلde ki
ت َ ُمنُّوا..= َلbaşıma kakmayın
ي
َ =benim
َّ َعل
=إِس ََْل َم ُك ْمMüslüman olmanızı
=بَ ِلtersine yeridir ُاّٰلل
َّ =Allah
= َي ُم ُّنbaşınıza kaksa علَ ْي ُك ْم
َ =sizin
 َهدَا ُك ْم..=أ َ ْنsize hidayeti nedeniyle
ان
ِ ْ = ِلimana =إِ ْنeğer
ِ لي َم
= ُك ْنت ُ ْمiseniz َصا ِدقِين
َ =doğrulardan

Ey Muhammed!
Müslüman
oldular diye
seni minnet
altında bırakmak isterler de ki:
«Müslüman
olmanızı
benim başıma kakmayın. Tersine, size
imanı nasip
ettiği için Allah sizi
minnet altında bırakır.»

Müslüman oldukları
için sana
minnet
ediyorlar.
De ki:
Müslümanlığınızla bana minnet
etmeyin.
Bilakis sizi imana
erdirdiği
için Allah,
size minnet eder.
Şayet sadıklardan
iseniz.

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah = َي ْع َل ُمbilir
َ =gizlisini ت
ْب
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
َ غي
ض
َّ = َوAllah
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ُاّٰلل
صير
ِ َ=بgörmektedir
َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızı

Şüphesiz
Allah, göklerin ve yerin gizlisini
bilir. Allah
yaptıklarınızı görmektedir.

Birçok insan,
(sana) teslim
olmak suretiyle (ey Muhammed),
sana bir lütufta bulunduklarını
zannederler.
De ki: Teslimiyetinizi
bana bir lütuf
olarak görmeyin! Hayır,
tersine size
iman yolunu
göstermek
suretiyle Allah size lütufta bulunmuştur; eğer sözünüzde samimi iseniz!
Şüphesiz Allah, göklerin
ve yerin bütün sırlarını
bilir ve bütün
yaptıklarınızı
görür.

=قKaf آن
ِ = َو ْالقُ ْرKur’an’a andolsun
= ْال َم ِجي ِدuyarıcı şerefli

Kaf. Şerefli Kaf. Düşün
Kur´an´a
bu yüce ve
andolsun! özlü Kuran'ı!

ع ِجبُوا
َ ,,=بَ ْلşaştılar
 َجا َء ُه ْم,,=أ َ ْنgelmesine
= ُم ْنذِرbir uyarıcı = ِم ْن ُه ْمiçlerinden
=فَقَا َلdediler َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler
= ٰ َهذَاbu ش ْيء
َ =bir şeydir
ع ِجيب
َ =tuhaf

Kafirler aralarından bir
uyarıcının
gelmesine
şaştılar da
«Bu şaşılacak bir şeydir» dediler.

Onlar içlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine şaştılar;
ve bu hakikat
inkarcıları:
Ne tuhaf bir
şey bu! diyorlar,

=أ َ ِإذَاzaman mı? = ِمتْنَاbiz öldüğümüz
= َو ُكنَّاve olduğumuz =ت ُ َرابًاtoprak
= ٰذَ ِل َكbu = َر ْجعbir dönüştür
= َب ِعيدuzak

Biz öldüğümüz ve
toprak olduğumuz
zaman mı
dirileceğiz?
Bu uzak bir
dönüştür.

=قَ ْدandolsun ع ِل ْمنَا
َ =biz bilmişizdir
ص
ُ ُت َ ْنق,,= َماne eksilttiğini
ض
ُ = ْاْل َ ْرyerin = ِم ْن ُه ْمonlardan
= َو ِع ْندَنَاve yanımızda vardır
= ِكتَابbir Kitap
(= َح ِفيظher şeyi) zapteden

Biz toprağın
onlardan
neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o
bilgileri koruyan bir kitap vardır.

Neden (ve
nasıl olur da)
biz öldükten
ve toz toprak
haline geldikten sonra
(yeniden diriliriz)? Bu,
gerçekleşmesi mümkün ve muhtemel olmayan bir dönüştür!
Biz toprağın
onların bedenlerini nasıl çürütüp
yok ettiğini iyi
biliriz, çünkü
katımızda
şaşmaz bir
sicil vardır.

=بَ ْلdoğrusu = َكذَّبُواonlar yalanladılar
ق
ِ = ِب ْال َحhak ile
 َجا َء ُه ْم..=لَ َّماkendilerine gelince
=فَ ُه ْمşimdi onlar =فِيiçindedirler
=أ َ ْمرbir durumun = َم ِريجçalkantılı

Doğrusu
onlar, hak
kendilerine
gelince onu
yalanladılar.
Şimdi onlar
şaşırmış bir
haldedirler.
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ُ يَ ْن,,=أَفَلَ ْمbakmadılar mı?
ظ ُروا
اء
َّ ال,,= ِإلَىgöğe
ِ س َم
=فَ ْوقَ ُه ْمüstlerindeki ْف
َ = َكيnasıl
=بَ َن ْينَاهَاonu bina ettik
= َوزَ يَّنَّاهَاve onu süsledik
= َو َماve yoktur =لَ َهاonun
فُ ُروج,,= ِم ْنhiçbir çatlağı
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Buna rağmen onlar,
(yeniden dirilmeyi inkar
edenler,) ne
zaman kendilerine tebliğ
edildiyse hakikati yalanladılar; ve
şimdi bir
şaşkınlık
içindeler.
Üzerlerin- Onlar tepeledeki göğe rindeki gökbakmazlar yüzüne hiç
mı ki, onu bakmıyorlar
nasıl bina mı? Onu naetmiş ve
sıl inşa ettik,
nasıl dogüzelleştirdik
natmışız? ve nasıl büOnda hiçbir tün kusurlarçatlak ta
dan, eksiklikyoktur.
lerden arındırdık?

Muhakkak ki Allah; göklerin ve
yerin
gaybını
bilir. Ve
Allah;
yaptıklarınızı görendir
Kaf. O
şerefli
Kur´an´a
andolsun
ki;
Aralarından bir
uyarıcının
gelmesine şaştılar da o
kafirler:
Bu, şaşılacak bir
şey, dediler.
Öldüğümüz ve
toprak olduğumuz
zaman
mı? Bu,
uzak bir
dönüştür.

Doğrusu
Biz; toprağın onlardan
neleri eksilttiğini
biliyoruz.
Katımızda da her
şeyi saklayan bir
kitab vardır.
Hayır, onlar; hak
kendilerine gelince onu
yalanladılar. Şimdi
de şaşırmış bir
haldedirler.
Üstlerindeki göğe
hiç bakmazlar
mı? Onu
nasıl bina
etmiş ve
nasıl donatmışız?
Onda hiç
bir çatlak
da yoktur.

,,
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ض
َ = َو ْاْل َ ْرve arzı = َمدَ ْدنَاهَاyaydık
= َوأ َ ْلقَ ْينَاve attık =فِي َهاona
ي
َ = َر َوا ِسsağlam dağlar
= َوأ َ ْن َبتْنَاve bitirdik =فِي َهاonda
 ُك ِل..= ِم ْنher =زَ ْوجçifti
..

..

..

..

..

Yeryüzünü
de yaydık,
ona sağlam
dağlar yerleştirdik,
onda her
güzel çifti
bitirdik.

Ve yeryüzü
ki; Biz onu
genişletip
yaydık, üzerine sağlam
dağlar yerleştirdik ve
üstünde her
cins güzel

Yeryüzünü de döşedik ve
ona sabit
dağlar
koyduk.
Orada
her türden güzel
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bitki yeşerttik,

=بَ ِهيجgüzel
50.
8

,,

,,

= َون ََّز ْلنَاve indirdik
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten = َما ًءbir su
ِ س َم
ار ًكا
َ َ= ُمبbereketli =فَأ َ ْنبَتْنَاbitirdik
=بِ ِهonunla = َجنَّاتbahçeler
َّ= َو َحبve daneler صي ِد
ِ = ْال َحbiçilecek
..

..

..

gözünü açmak için ve
ona ibret
vermek için
yaptık.
Gökten bereketli su
indirdik,
onunla bahçeler ve biçilecek taneli ekinler
bitirdik.

uyarı vesilesi ibret ololarak.
sun diye.

Birbirine
girmiş kat
kat tomurcukları olan
yüksek
hurma
ağaçları yetiştirdik.
Kullara rızık
olması için.
Ve o su ile
ölü bir
memlekete
can verdik.
İşte insanların yeniden
dirilmesi de
böyledir.

ve salkım
salkım meyveleriyle
uzun hurma
ağaçlarının,

..
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= َوالنَّ ْخ َلve hurmalar
= َبا ِسقَاتyüksek =لَ َهاolan
َ =tomurcukları
ط ْلع
َضيد
ِ =نbirbirine girmiş
,,

,,
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= ِر ْزقًاrızıktır = ِل ْل ِعبَا ِدkullar için
= َوأ َ ْح َي ْينَاve can verdik
= ِب ِهonunla (su ile) ً = َب ْلدَةbir ülkeye
= َم ْيتًاölü = َك ٰذَ ِل َكişte öyledir
= ْال ُخ ُرو ُجçıkış
..
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ْ َ= َكذَّبyalanlamıştı
ت
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce =قَ ْو ُمkavmi
=نُوحNuh اب
ُ ص َح
ْ َ = َوأve halkı
الر ِس
َّ =Res ُ= َوث َ ُمودve Semud
,,

,,

,,
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عاد
َ = َوve Ad = َو ِف ْر َع ْو ُنve Fir’avn
ُ = َوإِ ْخ َوve kardeşleri =لُوطLût’un
ان
..

..

..

..
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=أَفَ َعيِينَاaciz mi kaldık?
ق
ِ = ِب ْالخ َْلyaratmadan = ْاْل َ َّو ِلilk
= َب ْلdoğrusu = ُه ْمonlar
=فِيiçindedirler =لَبْسkuşku
خ َْلق..= ِم ْنbir yaratmadan = َجدِيدyeni

İlk yaratma
ile yorulup
aciz mi kaldık ki yeniden yaratamayalım?
Doğrusu
onlar yeniden yaratılmaktan
şüphe etmektedirler.

= َولَقَ ْدandolsun = َخلَ ْقنَاbiz yarattık
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı = َونَ ْعلَ ُمve biliriz
س
ُ ت ُ َو ْس ِو,,= َماne fısıldadığını = ِب ِهona
ُ سه
ُ =نَ ْفnefsinin = َون َْح ُنçünkü biz
ب
ُ =أ َ ْق َرdaha yakınız = ِإلَ ْي ِهona
 ْال َو ِري ِد,, َح ْب ِل,,= ِم ْنşah damarından

Andolsun
insanı biz
yarattık ve
nefsinin ona
ne fısıldadığını biliriz,
çünkü biz
ona şah
damarından
daha yakınız.

ve (Medyen'in) yemyeşil vadilerinin sakinleri
ve Tubbe'
halkı. Onların
hepsi elçileri
yalanladılar;
ve bunun
üzerine (onları) uyardığım şey başlarına geldi.
O halde,
Biz(im) yoktan var etme
ile yorgun
düş(tüğümüz
nasıl düşün)ülebilir?
Hayır, ama
bazı insanlar
yeni bir yaratma(nın
mümkün olduğun)dan
(hala) şüphe
duymaktalar!
Gerçek şu ki,
insanı yaratan Biziz ve
onun iç benliğinin ona ne
fısıldadığını
Biz biliriz
çünkü Biz
ona şah damarından
daha yakınız.

= ِإ ْذo zaman =يَتَلَقَّىkaydetmektedir
ان
ِ = ْال ُمتَلَ ِق َيiki alıcı (melek)
ين
َ =onun sağında
ِ  ْاليَ ِم..ع ِن
الش َما ِل
ِ ..ع ِن
َ = َوve solunda
=قَ ِعيدoturan

Çünkü onun
sağında ve
solunda
oturan, her
davranışı
yakalayıp
tesbit eden
iki melek
vardır.

(Ve böylece,)
ne zaman
(tabiatında
mevcut) iki
eğilim, sağdan soldan
çatışarak
karşı karşıya
gelseler,

İnsan hiçbir
söz söylemez ki yanında gözetliyen,
dediklerini
zapteden
bir melek
hazır bulunmasın.
Ölüm sar=ve geldi
=sarhoşluğu
hoşluğu bir
gün Hakk´ı
=ölüm
=gerçekten
getirir de
«İşte ey in=işte bu
=şeydir
san bu, senin öteden
=senin olduğun
=ondan
beri kaçtığın
şeydir» de-

insanın söylediği her
şeyde yanıbaşında mutlaka bir gözetleyici bulunur.
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ُ يَ ْل ِف,,= َماsöylemez
ظ
قَ ْول,,= ِم ْنhiçbir söz = ِإ َّلolmadan
=لَدَ ْي ِهyanında = َرقِيبgözetleyiciler
ع ِتيد
َ =hazır bulunan
,,

,,

,,
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insanlara
tahsis edilmiş rızk olarak; ve
bun(lar)la ölü
toprağa hayat veririz; işte (insanın)
ölümden
(sonra) yeniden vücuda
gelmesi de
böyle (olacak)tır.
Onlardan Bu (şimdi
önce Nuh yeniden dikavmi, Res rilmeyi inkar
halkı ve
ede)nlerden
Semud
önce Nuh'un
kavmi de kavmi de bu
yalanlamış- hakikati yatı.
lanladı ve
Ress ve Semud halkı
da,
Ad, Firavun Ad, Firavun
ve Lut´un ve Lut'un
kardeşleri kardeşleri,
de.
Eyke halkı
ve Tubba´
kavmi de.
Bütün bunların hepsi
peygamberleri yalanladılar da
üzerlerine
tehdidim
hak oldu.

,,
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Biz gökten
bereketli bir
su indiririz ve
onunla bahçelerin yeşerip büyümesini sağlarız;
ve ekin tarlalarının,

اب
ُ ص َح
ْ َ = َوأve halkı = ْاْل َ ْي َك ِةEyke
= َوقَ ْو ُمve kavmi =تُبَّعTubba’
= ُكلbunların hepsi ب
َ َّ= َكذyalanlayıp
س َل
ُ الر
ُّ =elçileri =فَ َح َّقhak ettiler
= َو ِعي ِدtehdidimi
,,

,,
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çiftler yetiştirdik.

bun- isteyerek Al- Allah´a
ً ْص َرة
ِ =تَبbasirettir = َو ِذ ْك َر ٰىve ibrettir Bütün
ları, Allah´a lah'a yönelen yönelen
her her insana her kula
عبْد
َ ,,= ِل ُك ِلher kul için = ُم ِنيبyönelen yönelen
kulun, gönül bir basiret ve öğüt ve
,,

,,
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İbn Kesir

ْ َو َجا َء
ت
ت
ِ ْال َم ْو
ٰذَ ِل َك
ت
َ ُك ْن
..

..

..

..

ُ س ْك َرة
َ
ق
ِ بِ ْال َح
َما
ُِم ْنه

Ve (sonra,)
ölüm kabusu,
kendisiyle
beraber (asıl)
gerçeği de
ortaya koyacaktır -işte
bu, (ey insan,) senin

Gökten
bereketli
bir su indirdik de
onunla
bahçeler
ve biçilecek taneler bitirdik.
Ve birbiri
üstüne
dizilmiş
tomurcuk
yüklü
yüksek
hurma
ağaçları.
Kullara
rızık olması için.
Ve onunla ölü bir
beldeye
can verdik. İşte
çıkış da
böyledir.

Onlardan
önce Nuh
kavmi,
Ress halkı ve Semud da
tekzib
etmişti.

Ad, Firavun kavmi ve
Lut´un
kardeşleri
de.
Eyke´liler
ve Tübba
kavmi de.
Bunların
her biri
peygamberlerini
yalanlamışlardı
da tehdidim üzerlerine hak
olmuştu.
Ya Biz ilk
yaratışta
güçsüz
mü düştük? Hayır, onlar
yeni bir
yaratılıştan şüphe
içindedirler.

Andolsun
ki; insanı,
Biz yarattık ve
nefsinin
kendisine
ne fısıldadığını
da biliriz.
Biz, ona
şah damarından
daha yakınız.
Sağında
ve solunda onunla
beraber
oturup
amellerini
tesbit
eden iki
de tesbit
edici vardır.
O, bir söz
atmaya
dursun;
mutlaka
yanında
hazır bir
gözcü
vardır.
Ölüm
sarhoşluğu gerçekten
geldi. İşte
bu; senin
öteden
beri kaçıp
durduğun
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ُ=ت َ ِحيدkaçmış

nir.

= َونُ ِف َخve üflendi ور
ُّ ال,,=فِيSur’a
ِ ص
= ٰذَ ِل َكişte bu = َي ْو ُمgündür
= ْال َو ِعي ِدkendisine karşı uyarılan

Sur´a üfürülür. İşte bu
geleceği
söz verilen
gündür.

Sur´a üfürülmüştür.
İşte bu;
geleceği
vaadedilen gündür.

=لَقَ ْدandolsun ت
َ = ُك ْنsen idin
َ =gaflet
=فِيiçinde غ ْفلَة
 ٰ َهذَا,,= ِم ْنbundan ش ْفنَا
َ =فَ َكbiz açtık
َ = ِغperdeni
ع ْن َك
َ =senden طا َء َك
ص ُر َك
َ َ=فَبartık gözün = ْاليَ ْو َمbugün
= َحدِيدkeskindir

Ona: «Andolsun ki,
sen, bundan gafilsin;
işte senden
gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık
görüşün
keskindir»
denir.

Andolsun
ki; sen,
bundan
gaflette
idin. İşte
senin
perdeni
kaldırdık.
Bugün artık görüşün keskindir.

= َوقَا َلdedi ki ُ= َق ِرينُهarkadaşı
= ٰ َهذَاişte ي
َّ َلَد..= َماyanımdaki
ع ِتيد
َ =hazır

Yanındaki
arkadaşı:
«İşte yanımdaki hazır» dedi.

=أ َ ْل ِقيَاhaydi ikiniz atın
 َج َهنَّ َم,,=فِيcehenneme = ُك َّلher
= َكفَّارnankörü ع ِنيد
َ =inatçı

Allah:
«Haydi ikiniz, atın cehenneme
her inatçı
nankörü.»

= َمنَّاعengel olan = ِل ْل َخي ِْرhayra
= ُم ْعتَدsaldırgan = ُم ِريبşüpheciyi

Hayra engel
olan, saldırgan şüpheciyi.

=الَّذِيo ki = َج َع َلedindi
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah
= ِإ ٰلَ ًهاtanrılar =آخ ََرbaşka
ُ =فَأ َ ْل ِق َياهbundan dolayı onu atın
َّ =الçetin
ب
ِ  ْالعَذَا,,=فِيbir azaba شدِي ِد

O ki Allah
ile beraber
başka tanrılar edindi,
bundan dolayı onu çetin bir azaba
atın.

=قَا َلdedi ki ُ=قَ ِرينُهarkadaşı
= َربَّنَاRabbimiz
ْ َ أ..= َماben onu azdırmadım
ُطغَ ْيتُه
= َو ٰلَ ِك ْنzaten َ= َكانidi =فِيiçinde
ض ََلل
َ =bir sapıklık =بَ ِعيدderin

Yanındaki
arkadaşı
dedi ki:
«Rabb´imiz,
ben onu
azdırmadım, zaten
o kendisi
derin bir
sapıklık
içinde idi.»

(=قَا َلAllah) buyurdu ki
ص ُموا
ِ َ ت َ ْخت,,= َلçekişmeyin
ي
َّ َ=لَدhuzurumda = َوقَ ْدandolsun
ُ=قَد َّْمتönceden yaptım = ِإلَ ْي ُك ْمsize
=بِ ْال َو ِعي ِدuyarı

Allah: «Huzurumda
çekişmeyin.
Ben size
daha önce
uyarı göndermiştim.»

يُبَدَّ ُل..= َماdeğiştirilmez = ْالقَ ْو ُلsöz
ي
َّ َ=لَدbenim huzurumda
أَنَا..= َو َماve ben değilim
َ ِ=بzulmedici = ِل ْلعَبِي ِدkullara
ظ ََّلم

Benim katımda söz
değişmez;
Ben kullara
asla zulmetmem
der.

=يَ ْو َمo gün =نَقُو ُلderiz
= ِل َج َهنَّ َمcehenneme
ت
ِ ْ ْامت َ َِل,,“= َه ِلdoldun mu?”
= َوتَقُو ُلve der
 َم ِزيد,, ِم ْن,,“=ه َْلdaha yok mu”

O gün cehenneme:
«Doldun
mu?» deriz.
«Daha yok
mu?» der.

ت
ِ َ= َوأ ُ ْز ِلفve yaklaştırılmıştır
ُ= ْال َجنَّةcennet َ= ِل ْل ُمتَّقِينkorunanlara
َ =uzak değildir
 َب ِعيد..غي َْر

Cennet Allah´a karşı
gelmekten
sakınanlara
yaklaştırılır,
zaten uzak
değildir.

= ٰ َهذَاişte budur
َعد ُون
َ تُو,,= َماsize vadedilen
= ِل ُك ِلdaima (=أ َ َّوابAllah’a) yüz tutan
= َح ِفيظkoruyan

İşte size
vaadedilen
budur. Daima tevbe ile
Allah´a dönen, O´nun
buyruklarını
koruyan.

,,

,,

,,

ْ = َو َجا َءve geldi = ُك ُّلher
ت
=نَ ْفسcan = َم َع َهاyanında
سائِق
َ = َوve şahidle
َ =bir sürücü ش ِهيد
..

..
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her zaman şeydir.
kaçtığın şeydir!-

ve (yeniden
diriliş) suru,
(sonunda) üflenecektir. İşte o, bir uyarının gerçek
olacağı
Gün'dür.
Her can,
Her insan,
yanında bir (kendi geçsürücü ve miş) iç dürtübir şahidle leri ve vicdagelir.
nı ile ortaya
çıkacak,
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(ve ona,)
Sen, (denilecek,) bu (Hesap Günü)nü
umursamıyordun, ama
şimdi Biz senin (gözündeki) perdeni
kaldırdık, bakışın bugün
artık daha
keskindir!
Ve onun (kişiliğinin) bir
parçası: Her
zaman benimle olan işte budur! diyecek.
(Bunun üzerine Allah:)
Atın, atın cehenneme bütün (bu tür)
inatçı hakikat
düşmanlarını! diye emredecek,
Bu (her) hayra engel
olanları, günahkar saldırganları (ve
insanlar arasında) güvensizlik ve
şüphe yayanları,
Allah'ın yanısıra başka
ilahlar edinenleri. O
halde atın
bunları şiddetli azabın
içine!
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İnsanın öteki
kişiliği: Ya
Rabbi! diyecek, Onun
aklını, bilincini kötülüğe
bulaştıran
ben değilim;
(hayır,) ama
o (kendi yüzünden) sapıklığa düştü!
(Ve) Allah:
Benim
önümde çekişmeyin (ey
günahkarlar!)
diyecek,
Çünkü Ben
sizi (bu Hesap Günü'ne
karşı) uyarmıştım,
Benim verdiğim hüküm
değişmeyecek; ve Ben
kullarıma asla zulmetmem!

Her nefis,
yanında
bir sürücü
ve şahidle gelir.

Ona yakın olan
dedi ki:
İşte yanımda
hazır olan
şey.
Siz ikiniz,
atın cehenneme;
her inatçı
kafiri;

Hayra bütün hızıyla engel
olan azgın şüpheciyi.

Ki o; Allah´tan
başka bir
ilah
edinmiştir. Haydi
siz ikiniz,
onu en
şiddetli
azabın
içine atın.
Onun yakın dostu
dedi ki:
Rabbımız; onu
ben azdırmadım, fakat
kendisi
derin bir
sapıklıktaydı.
Buyurdu
ki: Benim
katımda
çekişmeyin. Size
önceden
tehdid
göndermiştim.

Benim
katımda
söz değiştirilmez. Ve
Ben, kullara asla
zulmedici
değilim.
O Gün, ce- O gün
henneme:
cehenDoldun mu? neme:
diye soraca- Doldun
ğız; o, (Ha- mu? deyır) diyecek, riz. O da:
başka yok
Daha var
mu (bana
mı? der.
göndereceğin)?
(O Gün)
Cennet
cennet, Al- de takva
lah'a karşı
sahiplerisorumluluk ne yakbilinci duyan- laştırılır.
ların görüş Zaten
sahasına ge- uzakta
tirilecek ve değildir.
hiç uzaklaştırılmayacaktır; (ve onlara;)
Size vaad
İşte size
edilen (yer) vaadolubudur! (deni- nan bulecek,) dur. Ki o;
Allah'a yöne- daima Allen ve O'nu lah´a yöher zaman nelen ve
aklında tu- buyruklatanlara (vaad rına riayet
edilen)eden,
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= َم ْنherkesin ي
َ = َخ ِشsaygı gösteren
َالر ْح ٰ َمن
َّ =Rahman’a
ب
ِ =بِ ْالغَ ْيgörmeden = َو َجا َءve getiren
=بِقَ ْلبbir yürek (= ُمنِيبHakka) dönük
..

..

..

..
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=ا ْد ُخلُوهَاona girin
س ََلم
َ ِ=بselam (esenlik) ile = ٰذَ ِل َكbu
= َي ْو ُمgünüdür = ْال ُخلُو ِدsüreklilik
,,

,,

,,
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Görmediği
Rahman´dan
korkan ve
Allah´a yönelmiş bir
kalble gelen
sizlere, hepinize söz
verilen yerdir.
Oraya
esenlikle girin; işte
sonsuzluk
günü budur
denir.

insan kavrayışının dışında olduğu
halde Rahman'ın ürpertisini duyan
ve pişmanlık
dolu bir kalp
ile (O'na)
gelmiş olan
(herkese).
Bu (cennete)
huzur içinde
girin; bu,
ebedi hayatın başladığı
Gündür!

İbn Kesir

Görmediği halde
Rahman´dan
korkan ve
Allah´a
yönelik
bir kalb
ile gelenlere.
Selemetle
girin oraya. İşte
bu, ebediyet günüdür.

Orada iste- Onlar orada Orada di=لَ ُه ْمonlara vardır
dikleri her- arzu ettikleri ledikleri
şey vardır. her şeye sa- onlarınَ َيشَا ُءون..= َماistedikleri herşey
Katımızda hip olacaklar, dır. Katıَ
=فِي َهاorada = َولدَ ْينَاve katımızda vardır daha fazlası ama (bilsinler mızda
da vardır. ki) katımızda daha fazdaha fazlası lası da
= َم ِزيدdaha fazlası
..

..

..

..

..
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َو َك ْم
أ َ ْهلَ ْكنَا
قَ ْبلَ ُه ْم
ِم ْن قَ ْرن
ُّ شد
َ َأ
ْ َب
ً ط
شا
فَنَقَّبُوا
ِفي ْال ِب ََل ِد
ه َْل ِم ْن َم ِحيص
,,

Biz onlar=nice
=helak etmiştik
dan önce
nice nesille=bunlardan önce
ri helak ettik. Gerçek,,
=kuşakları
=onların
te onlar
=daha kuvvetli idi
=bunlardan bunlardan
daha güçlü
=tutuşu
idiler. Buna
rağmen
=gezip dolaşmışlardı
ölümden
kurtulmak
,,
=ülkelerde
için memlekette delik,,
,,
=ama yer mi var?
ler aradılar.
Kurtuluş var
mı?
,,

,,

,,

,,

ُه ْم
ِم ْن ُه ْم
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= ِإ َّنmuhakkak ki
 ٰذَ ِل َك..=فِيbunda vardır
=لَ ِذ ْك َر ٰىbir öğüt = ِل َم ْنkimse için
َ= َكانolan ُ=لَهonun =قَ ْلبkalbi
=أ َ ْوyahut =أ َ ْلقَىveren س ْم َع
َّ =الkulak
ش ِهيد
َ ..= َو ُه َوşahid olarak
..

..

..

..

..

Doğrusu
bunda, kalbi
olana veya
şahid olarak
kulak veren
kimse için
bir öğüt
vardır.

da var.
Bu (gün hakikati inkar
ede)nlerden
önce onlardan çok
daha güçlü
olan- kaç
nesli yok ettik ama (her
ne zaman
azabımız
başlarına
geldiyse)
yeryüzünde
gezginler gibi
dolaşıp sığınacak bir yer
aradılar.
Bunda şüphesiz kalpleri
açık olanlar,
(yani) uyanık
bir zihinle kulak verenler
için bir uyarı
vardır;

..
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= َولَقَ ْدandolsun = َخلَ ْقنَاbiz yarattık Andolsun
Biz, gökleri,
yeri ve ikisi
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
arasında
َ
ْ
bulunanları
ض
ر
اْل
و
=ve
yeri
ا
م
و
=ve
bulunanları
ْ
َ
َ َ
َ
altı günde
= َب ْينَ ُه َماikisi arasında  ِست َّ ِة,,= ِفيaltı yarattık. Bize hiçbir
=أَيَّامgünde
yorgunluk
dokunmadı.
سنَا
َّ  َم,,= َو َماbize dokunmadı
لُغُوب,,= ِم ْنhiçbir yorgunluk

ve Bizim
gökleri ve yeri ve aralarındaki her
şeyi altı devrede yarattığ(ımızı) ve
bizi hiçbir
yorgunluğun
etkilemedi(ğini bilenler için).

ص ِب ْر
ْ =فَاsabret
َيَقُولُون.. َما..علَ ٰى
َ =onların dediklerine
س ِب ْح
َ = َوve tesbih et = ِب َح ْم ِدövgü ile
= َر ِب َكRabbini =قَ ْب َلönce
ُُ
َّ =الgüneş
ِ=طلوعdoğmadan ش ْم ِس
= َوقَ ْب َلve önce ب
ِ = ْالغُ ُروbatmadan

Ey Muhammed!
Onların dediklerine
sabret. Güneşin doğuş
ile batışında
önce
Rabb´ini
hamd ile
tesbih et.

اللَّ ْي ِل,, َ= َو ِمنve gecenin bir kısmında
ُسبِ ْحه
َ َ=فO’nu tesbih et
ار
َ = َوأ َ ْد َبve arkalarında
س ُجو ِد
ُّ =الsecde

Gecenin bir
bölümünde
ve secdelerin ardından
O´nu tesbih
et.

O halde (ey
müminler!)
Onların söyleyebilecekleri her şeye
karşı sabırlı
olun ve güneşin doğmasından ve
batmasından
önce Rabbinizin sınırsız
ihtişamını
yüceltin ve
hamd edin!
Geceleri ve
her namazın
sonunda
O'nun şanını
yüceltin.

= َوا ْست َ ِم ْعdinle = َي ْو َمo gün
=يُنَا ِدçağırır = ْال ُمنَا ِدo ünleyici
 َم َكان..= ِم ْنbir yerden =قَ ِريبyakın

Bir çağırıcının yakın bir
yerde çağıracağı güne
kulak ver.

=يَ ْو َمo gün َ=يَ ْس َمعُونduyarlar
َص ْي َحة
َّ =الçağrıyı
ٰ
ق
ِ =بِ ْال َحgerçek olarak =ذَ ِل َكişte bu
=يَ ْو ُمgünüdür وج
ِ = ْال ُخ ُرçıkış

O gün çığlığı gerçekten duyarlar; işte o,
kabirden çıkış günüdür.

=إِنَّاancak biziz =ن َْح ُنbiz
=نُ ْحيِيyaşatan ُ= َونُ ِميتve öldüren
= َو ِإلَ ْينَاve bizedir ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş

Doğrusu Biz
diriltiriz, Biz
öldürürüz,
dönüş Bizedir.

= َي ْو َمo gün شقَّ ُق
َ َ =تyarılır
ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
ع ْن ُه ْم
َ =onlar(ın üstün)den
عا
ً = ِس َراsüratle koşarlar = ٰذَ ِل َكişte bu
= َح ْشرtoplamadır علَ ْينَا
َ =bize göre

O gün yer
onların üstünden yarılıp açılır. Ve
onlar kabirlerinden çıkıp süratle
koşarlar. İşte bu toplanmadır,
bize göre
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var.
Biz; onlardan
önce,
kendilerinden
daha
kuvvetli
olan ve
diyar diyar dolaşan nice
nesilleri
yok etmişizdir.
Kurtuluş
var mı?

Muhakkak ki
bunda;
kalbi olan
veya hazır bulunup da
kulak veren kimseler için
elbette bir
öğüt vardır.
Andolsun
ki; Biz,
gökleri,
yeri ve
ikisinin
arasında
bulunanları altı
günde yarattık. Ve
Bize hiç
bir yorgunluk da
dokunmadı.
Ne derlerse sabret sen.
Güneşin
doğuşundan evvel
ve batışından
önce
Rabbını
hamd ile
tesbih et.

Gecenin
bir bölümünde ve
secdelerinin ardından da
O´nu tesbih et.
Ve (ölüm)
Bir müçağrısında nadinin
bulunan Al- yakın bir
lah'ın (sizi) yerden
yakından ça- çağıracağıracağı o
ğı güne,
Güne (dai- kulak ver.
ma) kulak
verin;
(ve kendi
O gün; bu
kendinize
sayhayı
düşünün) bü- gerçekten
tün (insanoğ- işiteceklunun) nihai lerdir. İşte
çağrıyı ger- bu, çıkış
çekten duya- günüdür.
cağı Gün(ü),
(ölümden)
hayata dönecekleri
Günü.
Gerçek şu ki, Muhakhayat veren kak ki ölve ölümü ge- dürecek
tiren Biziz; de, dirilher yol, Bi- tecek de
zim katımız- Biziz Biz.
da menziline Ve dönüş
varır,
de ancak
Bizedir.
Onlar (AlO gün;
lah'ın hük- yer yarılır,
müne doğru onlar çahızla) koşar- bucak çıken yeryüzü- karlar. İşnün çepete bu, Biçevre yarılıp ze göre
parçalana- kolay
cağı Gün, bu olan bir
toplanma,
haşirdir.
Bizim için ko-
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=يَ ِسيرkolaydır

kolaydır.

=ن َْح ُنbiz =أ َ ْع َل ُمbiliyoruz
َ َيقُولُون..= ِب َماonların ne dediklerini
= َو َماve değilsin ت
َ =أ َ ْنsen
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üstünde
= ِب َجبَّارbir zorlayıcı =فَذَ ِك ْرöğüt ver
آن
ِ =بِ ْالقُ ْرKur’an ile
َاف
ُ يَخ..= َم ْنkorkanlara
= َو ِعي ِدtehdidimden

Biz onların
ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üstünde bir zorlaştırıcı değilsin, sadece tehdidimden korkanlara
Kur´an´la
öğüt ver.

..

..

..

..

..

..

..

ت
ِ َوالذَّ ِاريَا
un ر ًوا
ْ َذ

51.
1

,,

51.
2

..

51.
3

,,

51.
4

..

51.
5

,,

lay olacaktır.

Biz onların,
(o yeniden
dirilmeyi inkar edenlerin) ne söylediklerini iyi
biliyoruz; ve
sen onları
hiçbir şekilde
(inanmaya)
zorlayamazsın. Ama sen
yine de Benim uyarımdan korkabileceklere bu
Kuran aracılığıyla hatırlatmada bulun.
Esip savu- Düşün rüz=kaldıran(rüzgâr)lara andols
ranlara.
garları, tozları sağa sola
=savurup
savuran,

..

,,

Esip savuranlara.

Yükünü
ve (koyu bu- Yükünü
yüklenenle- lutların) yü- yüklenenre.
künü taşıyan, lere,

ت
ِ اريَا
ِ =فَ ْال َجakıp gidenlere andolsun
=يُس ًْراkolayca

Kolayca sü- yumuşak bir Kolayca
zülenlere. şekilde akıp süzülengiden,
lere,

ت
ِ =فَ ْال ُمقَ ِس َماtaksim edenlere andolsun
=أ َ ْم ًراiş(ler)i

İşi ayıranla- ve (hayatın
ra and ol- nimetlerini)
sun.
(Allah'ın)
buyruğu altında paylaştıran!
Size
Gerçek şu ki,
va´dedilen, size vaad
mutlaka
edilmiş olan
doğrudur. kesinlikle
doğrudur,

..

..

,,

,,

..

..

= ِإنَّ َماgerçekten
َعدُون
َ =تُوsize vadedilen
صادِق
َ َ=لmutlaka doğrudur
,,

= َوإِ َّنve muhakkak َ=الدِينceza
=لَ َواقِعolacaktır

51.
6

..

51.
7

,,

..

اء
َّ = َوالgöğe andolsun ki
ِ س َم
ت
ِ =ذَاbulunan
= ْال ُحب ُِكyolları (yörüngeleri)
,,

,,

,,

ُ=يُؤْ فَكçevriliyor ُع ْنه
َ =ondan
أُفِ َك,,= َم ْنçevrilen

Çevrilen,
ondan çevriliyor.

=قُتِ َلkahrolsun
َصون
ُ = ْالخ ََّراyalancılar

O çeşitli görüşleri atan
yalancılar
kahrolsun.

 ُه ْم,, َ=الَّذِينonlar =فِيiçinde
=غ َْم َرةaptallık
َسا ُهون
َ =yanılıp durmaktadırlar

Onlar aptallık içinde ne
yaptıklarını
bilmezler.

َ=يَسْأَلُونsorarlar َ=أَيَّانne zaman?
= َي ْو ُمgünü ِين
ِ =الدceza

Ceza günü
ne zaman?
diye sorarlar.

51.
9

,,

51.
10

..

51.
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,,

Siz (ey insanlar,) neye
inanılacağı
konusunda
derin bir ayrılık içindesiniz.
Bu konuda
(gerçeğe)
aykırı görüşleri savunan,
(yalnızca)
kendini aldatır!
Onlar yalnızca kendilerini
yok ederler,
o anlayamadıkları şeyler
hakkında
zanda bulunanlar,
aptallıklarıyla
cehalete
gömülenler;

Muhakkak siz,
ihtilaflı bir
sözdesiniz.

(müstehzi bir
şekilde,) Ne
zaman gelecekmiş Hesap Günü?
diye soranlar.
O gün onla- (O Gün,) on=onlar
=üzerinde
rın ateşe
lar ateşle
sokulacakdenenecek=yakılacaklardır
ları gündür. ler,

Din günü
ne zaman? diye sorarlar.

,,
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..
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,,
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..

..

=يَ ْو َمo gün ُه ْم
علَى
َ
ار
ِ َّ=النateş َيُ ْفتَنُون

..

..

بِ ِه

..

ِإ َّن
فِي َجنَّات
عيُون
ُ َو

َْال ُمتَّقِين

,,

,,

َآخذِين
ِ
َما آتَا ُه ْم
َربُّ ُه ْم
ِإنَّ ُه ْم
َكانُوا
قَ ْب َل
ٰذَ ِل َك
َُم ْح ِسنِين
..

Ondan
döndürülen kimseler
döndürülür.
Kahrolsun o koyu yalancılar.

Ki onlar;
koyu bir
cehalet
içerisinde
kalmış
gafillerdir.

O, kendilerinin
ateşe sokulacakları gündür.
Azabımızı (ve o Gün,) Tadın
=tadın
=fitnenizi
tadın! Acele Bu sınanma- azabınızı,
gelmesini yı yaşayın! işte acele
=budur işte
beklediğiniz (denilecek,) istediğiniz
..
=durduğunuz şey
=onu şey budur O kadar ıs- bu idi.
işte denir. rarla istediği=acele isteyip
niz şey budur
işte!
Doğrusu Al- (Ama,) AlMuhak=şüphesiz
=muttakiler
lah´a karşı lah'a karşı
kak ki
gelmekten
sorumluluk
muttaki,,
=cennetlerdedir
sakınanlar, bilinci duyan- ler; cencennetler- lar, kendileri- netlerde
=ve çeşme başlarındadırlar
de, pınar
ni bahçeler ve çeşbaşlarında- ve pınarlar melerdedırlar.
arasında bu- dirler.
lacaklar,
Rab´lerinin, Rablerinin
Rabbları=alırlar
kendilerine bağışlayaca- nın kendiverdiğini
ğı her şey- lerine
.. =kendilerine verdiğini
alırlar. Çün- den istedikle- verdiğini
kü onlar
ri gibi yarar- almış ola=Rablerinin
=çünkü onlar
bundan ön- lanarak;
rak. Zira
=idiler
=önce
=bundan ce de güzel (çünkü) onlar onlar
davranırlar- geçmişte iyi bundan
=güzel davranan
dı.
şeyler yapan önce de
(insan)lardı; ihsan
edenlerdendi.
,,

ذُوقُوا
فِتْنَتَ ُك ْم
ٰ َهذَا
الَّذِي ُك ْنت ُ ْم
َت َ ْست َ ْع ِجلُون
,,

Muhakkak size
vaadolunan elbette doğrudur.

Muhakkak ceza
elbet vuku bulacaktır.
Yolları bu- Düşün yıldız Hareli
lunan göğe kümeleri ile yollara
andolsun ki. dolu gök
sahip
kubbeyi!
olan göğe
andolsun
ki;
Ey inkarcılar, siz,
şüphesiz
çeşitli görüştesiniz.

..

İşi ayıranlara andolsun ki;

Ceza mu- ve yargılama
hakkak ola- (Günü) mutcaktır.
laka gelecektir!

= ِإنَّ ُك ْمsiz =لَ ِفيiçindesiniz
=قَ ْولsöz(ler) = ُم ْخت َ ِلفçeşitli

51.
8

51.
16

Biz; onların dediklerini çok
iyi biliriz.
Sen, onların üstünde bir
zorba değilsin.
Tehdidimden
korkacaklara
Kur´an´la
öğüt ver.

ت
ِ ام ََل
ِ =فَ ْال َحyüklü (bulut)lara andolsun
= ِو ْق ًراağır

,,

51.
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İbn Kesir

..

..

..
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Geceleri
pek az
uyurlardı.

gecenin çok
az bir kısmında uyurlardı,

Onlar gecenin az
bir kısmında
uyurlardı.

ار
ِ = َو ِب ْاْل َ ْس َحseherlerde = ُه ْمonlar
َ=يَ ْست َ ْغ ِف ُرونistiğfar ederlerdi

Seher vaktinde de istiğfar ederlerdi.

Seher
vakitlerinde de
istiğfar
ederlerdi.

أ َ ْم َوا ِل ِه ْم,,= َوفِيmallarında vardı
= َحقbir hak سائِ ِل
َّ = ِللdilenci için
وم
ِ = َو ْال َم ْح ُرve yoksul için

Mallarında
dilenci ve
yoksul için
bir hak vardı.

= َو ِفيve vardır ض
ِ = ْاْل َ ْرyeryüzünde
=آيَاتnice ibretler
َ= ِل ْل ُموقِنِينkesin inanacaklar için

Kesin inanacak insanlar için
yeryüzünde
nice deliller
vardır.

= َوفِيve vardır
=أ َ ْنفُ ِس ُك ْمkendi canlarınızda
َْص ُرون
ِ تُب,,=أَفَ ََلgörmüyor musunuz?

Kendi canlarınızda da
nice deliller
vardır.
Görmüyor
musunuz?

= َوفِيve vardır اء
َّ =الgökte
ِ س َم
= ِر ْزقُ ُك ْمrızkınız
َعدُون
َ تُو..= َو َماve uyarıldığınız şey

Rızkınız da,
size
va´dedilen
azab da
göktedir.

ب
ِ =فَ َو َرRabbine andolsun ki
اء
َّ =الgöğün ض
ِ س َم
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
ُ= ِإنَّهşüphesiz O =لَ َحقgerçektir
 َما,,= ِمثْ َلşey gibi =أَنَّ ُك ْمsizin
َ=ت َ ْن ِطقُونkonuştuğunuz

Göklerin ve
yerin
Rabb´ine
and olsun ki
bu vaad, sizin konuşmanız kadar kesin ve
gerçektir.

اك
َ َ أَت..=ه َْلsana geldi mi?
ُ = َحدhaberi ْف
ِيث
ِ ضي
َ =misafirlerinin
يم
َ = ِإب َْرا ِهağırlanan
َ= ْال ُم ْك َر ِمينİbrahim’in

İbrahim´in
şerefli misafirlerinin haberi sana
geldi mi?

bağışlanmak
için kalplerinin derinliğinden gelerek yalvarırlardı;
ve sahip oldukları her
şeyden,
(yardım) isteyenlere ve
sıkıntı içinde
bulunanlara
bir pay (ayırırlardı).
Yeryüzünde
içlerinde hiçbir şüphe
duymadan
inananlar(ın
görebileceği,
Allah'ın varlığının) işaretleri vardır,
tıpkı kendi
kişiliğiniz
üzerinde de
(O'nun işaretleri bulunduğu) gibi.
(Bunları)
görmüyor
musunuz?
(Yeryüzündeki) azığınızın ve
(ölümden
sonraki hayatınız için)
vaad edilen
her şeyin
(kaynağı)
göktedir;
yerin ve göğün Rabbine
andolsun ki
bu (ölümden
sonraki hayat) gerçektir; konuşma
(yeteneği)ne
sahip olmanız kadar
gerçek!
İbrahim'in
seçkin konukları ile ilgili kıssayı
hiç duydun
mu?

= ِإ ْذbir zaman =دَ َخلُواgirmişlerdi
علَ ْي ِه
َ =onun yanına
=فَقَالُواve demişlerdi س ََل ًما
َ =“selam”
=قَا َلdedi ki س ََلم
َ =selam
=قَ ْومbir topluluk(sunuz)
َ= ُم ْن َك ُرونtanınmamış

Onlar, İbrahim´in yanına girip
«Selam sana» demişlerdi, İbrahim de:
«Selam size» demişti.
İçinden de,
onların «tanınmamış
bir topluluk»
olduklarını
geçirmişti.
Gizlice ailesinin yanına
gitti, semiz
bir buzağı
getirdi

O (semavi
elçi)ler İbrahim'e gelip
ona selam
verdiklerinde,
(Size de) selam olsun!
demişti; (ve
kendi kendine,) Bunlar,
yabancı kimseler! (diye
düşünmüştü.)

Hani onlar, yanına girip;
selam
sana,
demişlerdi de; selam, demişti. Tanınmamış
bir zümre.

Sonra sessizce evine
dönerek semiz bir (kızartılmış)
buzağı getirmiş,
Onu, önleri- ve Yemez
=onu yaklaştırdı
=önlerine
ne yaklaş- misiniz? diye
tırdı «Ye- önlerine
=dedi
mez misi- koymuştu.
niz?» dedi.
,, =“yemez misiniz?”

Hemen
ailesine
giderek
semiz bir
buzağı ile
gelmiş,

,,
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َ =فَ َراgizlice gitti = ِإلَ ٰىyanına
غ
=أ َ ْه ِل ِهailesinin =فَ َجا َءgetirdi
=بِ ِع ْجلbir buzağı س ِمين
َ =semiz
..

..

..
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ِإلَ ْي ِه ْم

ُفَقَ َّربَه
قَا َل
َأ َ َل تَأ ْ ُكلُون
,,

,,

,,

س
َ =فَأ َ ْو َجiçine düşürdü
= ِم ْن ُه ْمonlardan ً= ِخيفَةbir korku
=قَالُواdediler َف
ْ تَخ..“= َلkorkma”
َّ = َو َبve ona müjdelediler
ُش ُروه
=بِغُ ََلمbir oğlan çocuğu ع ِليم
َ =bilgin

Yemediklerini görünce
içine bir
korku düştü.
«Korkma»
dediler ve
ona bilgin
bir oğlan
çocuğu
müjdelediler.

ت
ِ =فَأ َ ْق َب َلgeldi ُ= ْام َرأَتُهkarısı (Sare)
ص َّرة
َ ,,=فِيçığlık içinde
ْ ص َّك
ت
َ َ=فvurarak = َو ْج َه َهاyüzüne
ْ َ= َوقَالdedi ع ُجوز
ت
َ =bir koca karı
ع ِقيم
َ =kısır

Karısı hayretle çığlık
içinde geldi.
Yüzünü kapayarak
«Ben kısır
bir kocakarıyım» dedi.

..

..

..

..

..
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İbn Kesir

ً = َق ِلpek az
= َكانُواidiler يَل
اللَّ ْي ِل,, َ= ِمنgeceleri
َيَ ْه َجعُون,,= َماuyurlardı

51.
17

,,

=قَالُواdediler ki = َك ٰذَ ِل ِكböyle
=قَا َلdedi = َرب ُِّكRabbin
ُ= ِإنَّهşüphesiz O = ُه َوO
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir
= ْال َع ِلي ُمbilendir
..

..

..

..

..

..

Dediler ki:
«Rabb´in
böyle dedi.
O, hüküm
ve hikmet
sahibidir, bilendir.»

(İbrahim, misafirlerin yemediklerini
görünce,) onlardan endişeye kapıldı;
(ama) onlar:
Korkma! dediler ve derin
bilgi ile donatılan bir erkek çocuk
(sahibi olacağı) müjdesini verdiler.
Bunun üzerine karısı çığlık atarak
(misafirlerin)
yanına geldi
ve (şaşkınlık
içinde) yüzüne vurarak
feryad etti:
(Benim gibi)
kısır bir kocakarıdan
mı!
Onlar: Rabbin böyle buyurdu; ve
şüphesiz
yalnız O'dur
hikmet sahibi
olan, her şeyi
bilen! dediler.

Onların
mallarında yoksullar ve
muhtaçlar
için de bir
hak vardır.
Kesin olarak inananlar
için yeryüzünde
ayetler
vardır.
Kendi nefislerinizde de.
Hala
görmez
misiniz?

Rızkınız
da, size
vaadolunan şeyler de
semadadır.

Göğün ve
yerin
Rabbına
andolsun
ki; bu, sizin konuşmanız
gibi kesin
ve gerçektir.
Sana, İbrahim´in
şerefli
misafirlerinin haberi geldi
mi?

Onlara
yaklaştırıp; yemez misiniz?
demişti.
Derken
onlardan
endişeye
düşmüştü. Korkma; demişler ve
onu bilgin
bir oğulla
müjdelemişlerdi.

Bunun
üzerine
zevcesi
hayretle
seslenerek döndü, yüzünü kapayarak: Kısır bir kocakarı,
dedi.
Onlar:
Bu, böyledir,
Rabbın
buyurdu.
Muhakkak ki O;
Hakim,
Alim
olandır,
dediler.
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İbrahim: «O
halde işiniz
nedir ey elçiler?» dedi.

(İbrahim,)
Ey elçiler,
Peki dedi,
işiniz ne(başka) ne dir? dedi.
görüyorsunuz, ey (semavi) elçiler?

=قَالُواdediler = ِإنَّاbiz
=أ ُ ْر ِس ْلنَاgönderildik
قَ ْوم..= ِإلَ ٰىbir kavme َ= ُم ْج ِر ِمينsuçlu

Dediler ki:
«Biz suçlu
bir kavme
gönderildik.»

Onlar, Bak
dediler, biz
günaha batmış bir topluma gönderildik,

,,
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İbn Kesir

=قَا َلdedi = َف َماo halde nedir?
ْ =خgöreviniz =أَيُّ َهاey
َطبُ ُك ْم
َسلُون
َ = ْال ُم ْرelçiler

51.
31

Dediler ki:
Biz, suçlu
bir kavme
gönderildik,

Ki onların ki onlara taş Ki; üzer= ِلنُ ْر ِس َلsalalım diye
üzerine ça- gibi sert ceza lerine
murdan taş- darbeleri vu- çamurdan
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
lar salalım; ralım,
taşlar
yağdıraً ارة
ْ
ج
ح
=taş(lar)
ين
ط
,,
ن
م
=çamurdan
ِ ِ
َ َ ِ
,,

,,

,,

lım.

51.
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ًس َّو َمة
َ = ُمişaretlenmiş (taşlar)
َ= ِع ْندkatında = َر ِب َكRabbinin
َ= ِل ْل ُمس ِْرفِينhaddi aşanlar için

Rabbinin
katında,
haddi aşanlar için işaretlenmiş
taşlar.

=فَأ َ ْخ َر ْجنَاçıkardık
فِي َها,, َ َكان,,= َم ْنorada bulunan
َ ْال ُمؤْ ِمنِين,, َ= ِمنmüminleri

Orada
mü´minlerd
en kim varsa çıkardık.

 َو َج ْدنَا..=فَ َماzaten bulmadık
َ =başka
= ِفي َهاorada غي َْر
=بَيْتbir ev(halkın)dan
َ ْال ُم ْس ِل ِمين.. َ= ِمنMüslüman

Zaten orada
bir ev halkından başka müslüman da bulamadık.

= َوتَ َر ْكنَاve bıraktık =فِي َهاorada
ً=آيَةbir ibret
َ َيخَافُون,, َ= ِللَّذِينkorkanlar için
اب
َ َ= ْالعَذazabdan يم
َ = ْاْل َ ِلacı

Acı azabdan korkanlar için orada bir ibret
bıraktık.

س ٰى
َ  ُمو..= َوفِيve Musa’da (ibret vardır)
=إِ ْذhani ُ س ْلنَاه
َ =أ َ ْرonu göndermiştik
َع ْون
َ فِ ْر..= ِإلَ ٰىFir’avn’a
َ س ْل
طان
ُ = ِبbir delil ile = ُم ِبينaçık

Musa´nın
başından
geçenlerde
de ibretler
vardır. Onu
apaçık bir
delille
Fir´avn´a
gönderdik.

=فَت َ َولَّ ٰىçevirdi = ِب ُر ْكنِ ِهyanını
= َوقَا َلve dedi احر
ِ س
َ =büyücüdür
=أ َ ْوveya = َم ْجنُونcinlidir

Fir´avn ordusuyla birlikte yüz çevirmiş ve
«Musa, ya
bir büyücü
ya da bir
delidir» dedi.

ُ=فَأ َ َخ ْذنَاهbiz de onu yakaladık
ُ= َو ُجنُودَهve askerlerini
=فَنَ َب ْذنَا ُه ْمonları attık  ْاليَ ِم..= ِفيdenize
 ُم ِليم..= َو ُه َوkendi kendini kınıyordu

Sonunda
onu ve ordularını yakalayıp denize attık.
O, kınanmayı haketmişti.

عاد
َ ,,= َوفِيve Ad’de (ibret vardır)
= ِإ ْذhani س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
علَ ْي ِه ُم
َ =onlara الري َح
ِ =bir rüzgâr
يم
َ = ْال َع ِقköklerini kesen

Ad kavminde de ibretler vardır.
Onlara kasıp kavuran
rüzgarı
göndermiştik.
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Üzerinden
تَذَ ُر..= َماbırakmıyor
geçtiği şeyi
َ
ْ َ =أتgeçtiği canlı bırakش ْيء
َ ..= ِم ْنhiçbir şeyi ت
mıyor, onu
َّ
kül edip saعلَ ْي ِه
=üzerinden
ل
إ
=ancak
َ
ِ
vuruyordu.
ُ= َجعَلَتْهonu ediyordu الر ِم ِيم
َّ = َكkül gibi
..

..
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َث َ ُمود,,= َو ِفيve Semud’da (ibret vardır)
=إِ ْذhani =قِي َلdenmişti =لَ ُه ْمonlara
=ت َ َمتَّعُواsefa sürün = َحت َّ ٰىkadar
= ِحينbir süreye
,,

,,

,,

,,

,,
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=فَ َعتَ ْواbaşkaldırdılar
أ َ ْم ِر..ع ْن
َ =buyruğuna
= َربِ ِه ْمRablerinin
=فَأ َ َخذَتْ ُه ُمbu yüzden onları yakaladı
ُ صا ِعقَة
َّ =الyıldırım = َو ُه ْمonlar
ُ =يَ ْنbakıp dururlarken
َظ ُرون
..

..

..

..

Semud
kavminin
başına gelende de ibretler vardır:
Onlara, «Bir
süreye kadar zevklenin» denmişti.
Rab´lerinin
buyruğuna
baş kaldırdılar, bu
yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım
yakaladı.

..
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َ َ ا ْست,,=فَ َماgüçleri yetmedi
عوا
ُ طا
قِ َيام,,= ِم ْنayağa kalkmaya
 َكانُوا,,= َو َماve olmadılar
,,

,,

,,

,,

Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım
edenleri de

bu şekilde
kendi kişiliklerini harcamış olanlar(a
ceza) için
Rabbinin katında belirlenmiş olan
(darbeler).
Ve zaman
içinde orada
bulunan (bazı) müminleri
(Lut'un şehrinden) çıkardık;
çünkü bir
(tek) hane
dışında orada Bize teslim olan hiç
kimse görmedik.

Ki; aşırı
gidenler
için Rabbının katında nişanlanmış.

Ve böylece
(bütün zalimleri bekleyen)
şiddetli azaptan korkanlar
için orada bir
işaret, bir
mesaj bıraktık.
Musa (ile Firavun kıssasın)da da
(aynı mesajı
verdik; çünkü) Biz o'nu
Firavun'a
açık bir otorite ile göndermiştik,
o zaman (Firavun) kudretinden (dolayı böbürlenerek) karşı
koymuştu ve
(Bu Musa)
bir büyücü
veya bir delidir! demişti;
ve Biz onu
ve adamlarını yakalayıp
hepsini denize atmıştık,
(bütün bu
olup bitenler
için) suçlanması gereken, (Firavun'dan başkası değildi,)
yalnız o idi
(tek suçlu).
Ve; canlıları
yok eden kasırgayı üzerlerine saldığımız 'Ad
(kavminin
başına gelenlerde) de
(aynı mesajı
bulursunuz),
(bu kasırga)
geçtiği yerde
hiçbir şey bırakmadı ve
(her şeyi) çürümüş kemiklere benzetti.
Semud
(kavminin
kıssasın)da
da (aynı mesaj vardır), ki
Biz onlara:
Kısa bir süre
sefanızı sürün bakalım!
demiştik,
(çünkü) Rablerinin buyruğuna baş
kaldırmışlardı; bunun
üzerine,
(ümitsizce)
bakınıp dururlarken bir
ceza şimşeği
onları yakalamıştı,

Elim
azabdan
korkanlar
için orada
bir ayet
bıraktık.

çünkü yerlerinden kalkacak durumda
bile değillerdi
ve kendilerini

Bunun
üzerine
orada bulunan
mü´minler
i çıkardık.
Zaten
orada bir
evden
başka
müslüman bulamadık.

Musa´da
da. Hani
onu, apaçık bir delille Firavun´a
göndermiştik.
O, erkanı
ile birlikte
yüz çevirmiş; ya
bir büyücü, ya da
bir delidir,
demişti.
Sonunda
onu da,
ordularını
da yakalayıp denize attık.
O, kınanacak işler yapıp
durmaktaydı.

Ad´da da.
Hani onların üzerine kasıp
kavuran
rüzgarı
göndermiştik.
İsabet ettiği şeyi
bırakmayıp toza
çeviriyordu.

Semud´da
da. Hani
onlara:
Bir süreye kadar
yararlanın, demişti.
Onlar ise
Rabblarının emrine başkaldırmışlardı, buyruğundan
çıkmışlardı. Bunun üzerine kendilerini
göz göre
göre yıldırım
çarpmıştı.
Ayağa
kalkacak
güçleri
kalmamış, yar-
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َص ِرين
ِ َ = ُم ْنتyardım edilen

olmamıştı. savunamaz- dım da
lardı.
görmemişlerdi.

= َوقَ ْو َمve kavmini (helak etmiştik)
=نُوحNuh قَ ْب ُل..= ِم ْنdaha önce
=إِنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكانُواidiler
=قَ ْو ًماbir toplum
َ=فَا ِسقِينyoldan çıkmış

Daha önce
de Nuh
kavmini helak etmiştik.
Çünkü onlar
da yoldan
çıkmış bir
toplum idiler.

,,
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Daha önce
Nuh kavmini
(de böylece
yok etmiştik).
Çünkü onlar
yoldan çıkmış bir toplum idi.

Daha önce de
Nuh
kavmini.
Zira onlar
gerçekten
fasıklar
güruhu
idiler.

Evreni (yaratıcı)
güc(ümüz)
ile inşa eden
Biziz; ve
şüphesiz Biziz onu istikrarlı bir şekilde genişleten.
Yeri biz dö- Biz yeri geşedik biz ne nişçe yaydık
=ne güzel güzel döşe- ve onu pek
yiciyiz.
de güzel düzenledik!

Göğü gücümüzle
Biz kurduk. Ve
muhakkak ki
Biz, genişleticiyiz.

..

..

..

..
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س َما َء
َّ = َوالve göğü = َب َن ْينَاهَاinşa ettik
= ِبأَيْدsağlam = َو ِإنَّاve biz
َ=لَ ُمو ِسعُونgenişleticiyiz
,,

,,

,,
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ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
=فَ َر ْشنَاهَاbiz döşedik فَنِ ْع َم
َ= ْال َما ِهد ُونdöşeyiciyiz
..

..

..
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Her şeyden
çift çift yarattık ki düşünüp öğüt
alasınız.

Ve her şeyin
karşıtını yarattık, ki (Allah'ın Tek olduğunu) anlayabilesiniz.

Ve her
şeyden
çift çift
yarattık ki
ibret alasınız.

ِ َّ ..= ِإلَىAllah’a
=فَ ِف ُّرواo halde kaçın اّٰلل
= ِإنِيşüphesiz ben =لَ ُك ْمsize
ُ= ِم ْنهO’nun tarafından
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُمبِينapaçık

O halde Allah´a koşun.
Çünkü ben,
sizi O´ndan
açık bir şekilde korkutuyorum.

Öyleyse
Allah´a
koşun.
Doğrusu
ben; size,
O´ndan
apaçık bir
uyarıcıyım.

تَ ْج َعلُوا,,= َو َلuydurmayın
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah
=إِ ٰلَ ًهاtanrılar =آخ ََرbaşka
= ِإنِيşüphesiz ben =لَ ُك ْمsize
ُ= ِم ْنهO’nun tarafından
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُمبِينapaçık

Allah ile beraber başka
tanrılar uydurmuyorum. Ben
size O´nun
tarafından
görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Böylece, (ey
Muhammed,
onlara söyle:) (Sahte ve
kötü olan her
şeyden) Allah'a sığının!
Gerçek şu ki
ben, O'nun
tarafından
görevlendirilmiş açık bir
uyarıcıyım!
Allah'ın yanısıra başka
hiçbir şeye
ilahlık yakıştırmayın.
Şüphesiz
ben, O'nun
tarafından
görevlendirilmiş açık bir
uyarıcıyım!

= َك ٰذَ ِل َكişte böyle
أَتَى..= َماne kadar geldiyse
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan önce
سول
ُ  َر..= ِم ْنelçi = ِإ َّلmutlaka
=قَالُواdediler احر
ِ س
َ =büyücü
=أ َ ْوveya = َم ْجنُونcinlenmiş

İşte böyle,
onlardan
önce de ne
kadar elçi
geldiyse
mutlaka:
«Büyücü
veya cinlenmiş» dediler.
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ص ْوا
َ (=أَت َ َواbirbirlerine) tavsiye mi ettiler
? ه
ِ = ِبbunu = َب ْلdoğrusu = ُه ْمonlar
َ =azgın
ُ طا
=قَ ْومbir topluluktur َغون
,,

,,

,,

,,

,,

=فَت َ َو َّلyüz çevir ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
=فَ َماdeğilsin ت
َ =أ َ ْنsen
=بِ َملُومkınanacak

51.
54
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Onlar bu
(düşünce
tarzı)nı birbirlerine miras
olarak mı aktarmışlar?
Hayır, onlar
azgınca bir
küstahlığa
kapılmış bir
topluluktur!
Onlardan O halde, onyüz çevir, lardan yüz
sen kınana- çevir, (bu ducak değil- rumda) senin
sin.
bir suçun olmaz;

ُ َخلَ ْقت..= َو َماben yaratmadım
= ْال ِج َّنcinleri س
ِ ْ = َوve insanları
َ اْل ْن
= ِإ َّلancak
ُون
ِ = ِل َي ْعبُدbana kulluk etsinler (diye)

Ben cinleri
ve insanları,
ancak bana
kulluk etsinler diye yarattım.

ُ أ ُ ِريد,,= َماben istemiyorum
= ِم ْن ُه ْمonlardan  ِر ْزق,,= ِم ْنrızık
ُ أ ُ ِريد,,= َو َماve istemiyorum
ْ ي,,=أ َ ْنbeni beslemelerini
ون
ِ ُط ِع ُم

Ben onlardan rızık istemiyorum,
beni beslemelerini de
istemiyorum.

= ِإ َّنşüphesiz َاّٰلل
َّ =Allah’tır = ُه َوO
ُ الر َّز
اق
َّ =rızık veren =ذُوsahibi
ِ= ْالقُ َّوةkuvvet

Şüphesiz
rızık veren,
güç ve kuvvet sahibi
olan ancak
Allah´tır.

çünkü bizzat
Allah bütün
rızıkları verendir, her
türlü kudretin
Sahibidir,
baki olandır!

ُ = ْال َم ِتsağlam = َفإ ِ َّنmuhakkak
ين
َ ,, َ= ِللَّذِينzulmedenlerin vardır
ظلَ ُموا

Muhakkak
ki bu zulmedenlerin
de, geçmiş
arkadaşla-

Gerçek şu ki,
zulüm işleyenler,
(geçmişteki)
arkadaşları
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Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır
onlar azgın
bir topluluktur.

Ancak yine
de hatırlat,
çünkü hatırlatmak,
mü´minlere
fayda verir.

,,

..
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İşte böyle,
kendilerinden
önce yaşamış olanlara
da hangi elçi
geldiyse,
mutlaka, (O)
bir göz boyayıcı(dır), yahut bir deli!
dediler.

= َوذَ ِك ْرama yine de hatırlat
=فَإ ِ َّنçünkü الذ ْك َر ٰى
ِ =hatırlatmak
=ت َ ْنفَ ُعyararlıdır َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinananlara

..
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Yeryüzünü Biz,
döşedik.
Ne güzel
döşeyicileriz.

 ُك ِل,,= َو ِم ْنve her ش ْيء
َ =şeyden
= َخلَ ْقنَاyarattık =زَ ْو َجي ِْنiki çift (erkekُ َّ=لَعَلumulur ki
dişi) ك ْم
َ=تَذَ َّك ُرونdüşünüp öğüt alasınız
,,

,,
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Göğü gücümüzle biz
kurduk;
şüphesiz
biz onu genişleticiyiz.

..

,,
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İbn Kesir

,,

,,

ama yine de
(kulak veren
herkese) hatırlatmaya
devam et!
Çünkü bu
hatırlatmalar
müminlere
fayda sağlar.
Ve (onlara
söyle!) Görünmez varlıkları ve insanları yalnızca (Beni
tanımaları
ve) Bana kulluk etmeleri
için yarattım.
(Ama dikkat
edin,) Ben
onlardan ne
bir rızık istiyorum ne de
Beni gözetip
beslemelerini.

Allah ile
birlikte
başka bir
tanrı
edinmeyin. Doğrusu ben;
size,
O´ndan
apaçık bir
uyarıcıyım.
İşte böyle. Onlardan öncekilere
herhangi
bir peygamber
geldiğinde sadece; büyücüdür veya delidir,
dediler.
Bunu birbirlerine
tavsiye mi
ettiler?
Hayır, onlar; azgın
birer topluluktu.

Onlardan
yüz çevir.
Artık sen,
kınanacak değilsin.
Sen, öğüt
ver. Çünkü öğüt
mü´minler
e fayda
verir.

Ben,
cinnleri
ve insanları ancak
Bana kulluk etsinler diye
yarattım.
Ben, onlardan bir
rızık istemiyorum. Beni
doyurmalarını da
istemiyorum.
Şüphesiz
ki rızıklandıran,
güç ve
kuvvet
sahibi
olan Allah´tır.
Muhakkak ki
zulmedenlerin,
arkadaş-
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=ذَنُوبًاbir (azab) payı = ِمثْ َلgibi
ب
ِ =ذَنُوpayı
ص َحابِ ِه ْم
ْ َ =أarkadaşlarının
ون
ِ ُيَ ْست َ ْع ِجل,,=فَ ََلacele etmesinler

rının payı
gibi bir azab
payı vardır.
Acele etmesinler.

=فَ َويْلvay haline
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينkâfirlerin
 َي ْو ِم ِه ُم..= ِم ْنgünlerinden dolayı
َعد ُون
َ يُو..=الَّذِيuyarıldıkları

Söz verilen
günün azabından vay
o kafirlerin
haline!

ُّ = َوandolsun Tur’a
ور
ِ الط

Andolsun
Tur´a.

= َو ِكتَابve Kitaba
ُ = َم ْسsatır satır yazılmış
طور

Satır satır Düşün (Alyazılmış Ki- lah'ın) vahtab´a;
yi(ni), ki işlenmiştir

 َرق,,=فِيince deri üzerine
ُ = َم ْنyayılmış
شور

Yayılmış in- açık tomarlar Yayılmış
ce deri üze- üstüne.
ince deri
rine.
üzerine.

ت
ِ = َو ْالبَ ْيve eve (Kâbe’ye)
ور
ِ = ْال َم ْع ُمmamur (bakımlı)

Ma´mur bir Ayakta kalan Ma´mur
ev olan
(ibadet)
eve.
Ka´be´ye. evi(ni) düşün!

ف
َّ = َوالve tavana (göğe)
ِ س ْق
ْ
ِ=ال َم ْرفُوعyükseltilmiş

Yükseltilmiş Düşün yük- Yükseltavan gibi sek (göğün) tilmiş tagöğe.
tavanı(nı)!
vana.

= َو ْال َب ْح ِرve denize
ور
ِ = ْال َم ْس ُجkaynatılmış

Kaynatılmış Kabaran de- Dolan
denize
nizi düşün! denize.

= ِإ َّنmutlaka اب
َ َ عذ
َ =azabı
= َربِ َكRabbinin =لَ َواقِعvukubulacaktır

Rabbinin
azabı hiç
şüphesiz
gelecektir.
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Andolsun;
Tur´a.

Satır satır
dizilmiş
kitaba;

O gün gök,
sarsıldıkça
çalkalanacak.

O gün;
gök, sarsıldıkça
sarsılır,

ير
ُ = َوت َ ِسyürür = ْال ِج َبا ُلdağlar
سي ًْرا
َ =bir yürüyüş

Dağlar bir
yürüyüş yürür ki...

=فَ َويْلvay haline = َي ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذبِينyalanlayanların

O gün, yalanlayanların vay haline.

 ُه ْم.. َ=الَّذِينOnlar ki =فِيiçinde
=خ َْوضbatıl şeyler
َ= َي ْل َعبُونoynayıp dururlar

Ki onlar o
daldıkları
batıl içinde
oyalanıp
duranlardır.

=يَ ْو َمo gün َ=يُدَعُّونkakılırlar
َار
ِ ن,,= ِإلَ ٰىateşine = َج َهنَّ َمcehennem
=دَعًّاsürüklenerek

O gün şöyle
denilerek
cehennem
ateşine itilirler:

,,
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,,
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Göklerin (büyük) bir sarsıntı ile sarsılacağı o Gün
(bu azap
gerçekleşecek),
ve dağların
(korkunç) bir
hareketle
(yerlerinden
oynayıp) harekete geçecekler(i
Gün).
Vay haline o
Gün hakikati
yalanlayanların,
(bütün hayatları boyunca)
tamamen
boş şeylerle
oyalanıp duranların;

= ٰ َه ِذ ِهişte budur ار
ُ َّ=النateş
 ُك ْنت ُ ْم..=الَّتِيolduğunuz =بِ َهاonu
َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlamış

Onlar, o Gün
(karşı konulamaz bir)
darbe ile cehennem ateşine atılacaklar (ve kendilerine denilecek:)
«İşte yalan- Bu, sizin yalayıp dur- lanlamış olduğunuz
duğunuz
cehennem ateştir!
budur!

=أَفَ ِس ْحرbüyü müymüş? = ٰ َهذَاbu
=أ َ ْمyoksa =أ َ ْنت ُ ْمsiz mi
َْص ُرون
ِ تُب,,= َلgörmüyormuşsunuz

Bir büyü
müdür bu,
yoksa görmüyor musunuz?

صلَ ْوهَا
ْ =اgirin ona
ص ِب ُروا
ْ =فَاve dayanın =أ َ ْوveyahut
صبِ ُروا
ْ َ ت..= َلdayanmayın
س َواء
َ =sizin için
َ =birdir علَ ْي ُك ْم
= ِإنَّ َماancak
َ=ت ُ ْجزَ ْونcezalandırılacaksınız
= َماgöre َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınıza

Girin ona ister dayanın,
ister dayanmayın,
sizin için
birdir. Anlattıklarımıza
göre cezalandırılacaksınız.»

= ِإ َّنşüphesiz َ= ْال ُمتَّقِينkorunanlar
= ِفيiçindedirler = َجنَّاتcennetlerde
= َو َن ِعيمnimet

Allah´a karşı gelmekten sakınanlar da
cennetlerde, nimet
içindedirler.

,,

..

,,

,,
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Kendilerine vaadedilen
günlerinden dolayı vay kafirlere.

= َي ْو َمo gün ور
ُ =ت َ ُمçalkanır
س َما ُء
َّ =الgök = َم ْو ًراbir çalkalanış

= َماyoktur ُ= َلهona = ِم ْنbir şey
=دَا ِفعengel olacak

..
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larının
suçlarına
benzer
suçları
vardır.
Acele etmesinler.

Muhakkak Rabbının
azabı vuku bulacaktır.

,,

52.
10

gibi (kötülükten) paylarını
alacaklardır.
Öyleyse
(akibetlerini)
çabuklaştırmayı benden
istemesinler!
Hakikati inkara şartlanmış olanların vay haline; haber
verilen Günde (başlarına
gelecekler
için vay haline onların!)
Düşün Sina
Dağı'nı!

Gerçek şu ki
(ey insanoğlu!) Rabbin
tarafından
(günahkarlar
için) öngörülmüş olan
azap, kesinlikle vuku bulacaktır.
Ona engel ona hiç kimolacak bir se engel
şey yoktur. olamaz.

..
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İbn Kesir

,,

Peki bu, bir
yanılsama
mıydı yoksa
(doğruluğunu) görmek
istemediğiniz
bir şey mi?
(İşte şimdi)
onu çekin!
Ama (ister)
sabredin, ister etmeyin,
sizin için fark
etmez. Siz,
yalnızca
yapmış olduğunuzun
karşılığını
görüyorsunuz.
(Ama,) Allah'a karşı
sorumluluklarının bilincinde olanlar
kendilerini (o
Gün) bahçelerde ve
esenlik için-

Onu engelleyecek yoktur.

Dağlar,
yürüdükçe yürür.

İşte o
gün; yalanlayanların vay
haline.
Onlar ki;
daldıkları
batıl içinde oyalanıp durmaktadırlar.
O gün;
cehennem ateşine itildikçe itilirler.

Yalanlayıp durduğunuz
ateş, işte
budur.
Bu bir
büyü müdür, yoksa siz
görmüyor
musunuz?
Girin oraya. Sabretseniz
de, sabretmeseniz de artık birdir.
Çünkü
siz; ancak
yapmakta
olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.
Muhakkak ki
muttakiler; cennetler ve
nimetlerdedirler.
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İbn Kesir

de bulacaklar,
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َ=فَا ِك ِهينsefa sürerler
آتَا ُه ْم..= ِب َماkendilerine verdikleriyle
= َربُّ ُه ْمRablerinin
= َو َوقَا ُه ْمve onları korumuştur
= َربُّ ُه ْمRableri اب
َ َ عذ
َ =azabından
= ْال َج ِح ِيمcehennem

Rabblerinin
kendilerine
verdikleriyle
sefa sürerler. Rabbleri
onları, cehennem
azabından
korumuştur.

Rablerinin
kendilerine
bağışlayacağı şeyler ile
mutluluk bulacaklar çünkü Rableri
onları yakıcı
ateşin azabından koruyacaktır.

َ= ُمت َّ ِكئِينyaslanarak
س ُرر
ُ ..علَ ٰى
َ =koltuklara
صفُوفَة
ْ = َمsıra sıra dizilmiş
= َوزَ َّو ْجنَا ُه ْمonları evlendirmişizdir
= ِب ُحورhurilerle = ِعينiri gözlü

Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak.
Onları, iri
gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinananlar
= َوات َّ َبعَتْ ُه ْمve kendilerine uyanların
=ذ ُ ِريَّت ُ ُه ْمzürriyetleri de
= ِبإِي َمانimanda =أ َ ْل َح ْقنَاkatmışızdır
=بِ ِه ْمkendilerine =ذ ُ ِريَّت َ ُه ْمzürriyetlerini
أَلَتْنَا ُه ْم,,= َو َماeksiltmemişizdir
ع َم ِل ِه ْم
َ ,,= ِم ْنkendi amellerinden
ش ْيء
َ ,,= ِم ْنhiçbir şey
 ْام ِرئ,,= ُك ُّلherkes
ب
َ س
َ  َك,,= ِب َماkendi kazandığına
= َر ِهينbağlıdır

İnanan,
soyları da
inançta
kendilerine
uyan kimselere soylarını da katarız. Onların
işlediklerinden hiçbir
şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır.

sıra sıra dizilmiş (mutluluk) sedirlerine uzanarak!
(denilecek.)
Ve (cennette) saf ve
temiz, güzel
gözlü eşler
ile onları evlendireceğiz.
Kendileri
iman eden
ve soyları bu
imanı sürdürecek olanlara gelince,
Biz onları
soyları ile bütünleştirecek
ve işlerini
heder ettirmeyeceğiz
(ama, sonuçta) herkes
kendi kazandığının hesabını verecek.

..

Rabblarının kendilerine
verdikleriyle mutlu olarak.
Rabbları
onları cehennem
azabından da
korumuştur.
Yaptıkları- (Ve onlara:) İşlediklenıza karşılık Yapmış ol- rinize
afiyetle ye- duklarınızın karşılık
yin, için!
karşılığı ola- afiyetle
rak afiyetle yeyin,
yiyip için,
için.

..

..

..

..

= ُكلُواyiyin = َوا ْش َربُواve için
= َهنِيئًاafiyetle =بِ َماkarşılık
َت َ ْع َملُون,,= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınıza
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Onlara,
diledikleri
meyve ve
etten bol
bol vermişizdir.

َ= َيتَنَازَ عُونkapışırlar = ِفي َهاorada
سا
ً ْ = َكأbir kadeh = َلyoktur
=لَ ْغوsaçmalama =فِي َهاiçinde
= َو َلyoktur =تَأ ْ ِثيمgünaha sokma

Orada öyle bir kadehi devrederler
ki; onda,
bir saçmalama
ve günaha sokma
yoktur.
Sedefleri
içinde
gizlenmiş
inci gibi
civanlar
da kendileri için
etraflarında döner.

..

..

..

..

..

veririz.

hepsini.

Orada bir
kadehi kapışırlar fakat onda ne
saçmalama
vardır, ne
de günaha
sokma.

ve orada,
(cennette),
birbirlerine,
boş konuşturmayan ve
günaha
sokmayan
kaseler uzatacaklar.

ُ = َو َيçevrelerinde dolaşır (hizmet e
وف
ُ ط
derler) علَ ْي ِه ْم
َ =onların
= ِغ ْل َمانcivanlar
=لَ ُه ْمkendilerine mahsus = َكأَنَّ ُه ْمgibi
=لُؤْ لُؤinci = َم ْكنُونsedef içinde saklı

Sedefteki
inciler gibi
olan gençler
yanlarında
dolaşırlar.

= َوأ َ ْق َب َلve dönmüş
بَ ْعض,,علَ ٰى
ُ =بَ ْعbirbirlerine
َ ,,ض ُه ْم
َسا َءلُون
َ َ =يَتsoruyorlar

Cennettekiler birbirlerine dönüp
sorarlar:

=قَالُواdediler = ِإنَّاbiz = ُكنَّاidik
=قَ ْب ُلdaha önce =فِيiçinde
=أ َ ْه ِلنَاailemiz َ= ُم ْش ِفقِينkorkuyor

Derler ki:
«Daha önce
biz, ailemiz
içinde korkardık.»

=فَ َم َّنlütfetti ُاّٰلل
َّ =Allah علَ ْينَا
َ =bize
= َو َوقَانَاve bizi korudu
اب
َ َ عذ
َ =azabdan
وم
َّ =الhücrelere işleyen
ِ س ُم

Allah bize
lütfetti de
bizi vücudun içine işleyen azabtan korudu.

= ِإنَّاbiz = ُكنَّاidik
قَ ْب ُل..= ِم ْنbundan önce
ُ =نَ ْدyalnız O’na yalvarır
ُعوه
ُ= ِإنَّهçünkü O = ُه َوO’dur
= ْال َب ُّرiyilik eden الر ِحي ُم
َّ =esirgeyen

Biz bundan
önce yalnız
O´na yalvarırdık. Çünkü iyilik
eden, esirgeyen
O´dur O.

=فَذَ ِك ْرsen hatırlat =فَ َماdeğilsin
ت
ِ = ِبنِ ْع َمnimeti sayesinde
َ =أ َ ْنsen ت
= َر ِب َكRabbinin = ِب َكا ِهنkahin

Ey Muhammed!
Sen hatırlat,
öğüt ver.
Rabbinin
nimetiyle

Ve onları
(ölümsüz)
gençlikler
bekleyecek,
(sanki) kendi
kendilerinin
(çocuklarıymış gibi), kabuklarının
içinde saklanan inciler
gibi (saf ve
temiz).
Ve (böylece
nimet tattırılanlar,) birbirlerine dönerek (geçmişte yaşadıkları
hakkında)
sorular soracaklar.
Onlar, Bakın
diyecekler,
eskiden, çoluk çocuğumuz arasında yaşadığımız sıralarda, (Allah'ın bizden
razı olmadığını düşünerek) korku
içindeydik;
ve bu durumdayken
Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve
(çaresizliğin)
yakıcı fırtınalarının azabından bizi
korudu.
Şüphesiz biz
bundan önce
(yalnız) O'na
yalvarırdık.
(Ve O, bize
şimdi gösterdi ki) yalnız
O'dur gerçekten iyilik
eden ve gerçek rahmet
kaynağı!
Öyleyse (ey
Muhammed!
Bütün insanlara) öğüt
ver! Çünkü,
Rabbinin
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İman edip
de soyları
da imanda kendilerine tabi
olanlar;
onlara,
soylarını
da kattık.
Onların
işlediklerinden hiç
bir şey
eksiltmedik. Herkes kazandığı
ile bağlıdır.

Biz onlara
= َوأ َ ْمدَ ْدنَا ُه ْمve onlara bol bol vermişizdir Cennette
olanlara di- meyveyi ve
eti bolca ve= ِبفَا ِك َهةmeyvadan = َولَ ْحمve etten ledikleri
meyve ve receğiz, ne
etten bol bol isterlerse
َيَ ْشت َ ُهون..= ِم َّماcanlarının istediği
..

..
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Sıra sıra
dizilmiş
tahtlara
yaslanarak. Ve
onları iri
siyah
gözlü hurilerle evlendirdik.

,,

,,

,,

Birbirlerine dönüp
sorarlar:

Derler ki:
Gerçekten biz,
bundan
önce ailelerimiz
arasında
korku
içindeydik.

Allah; bize, lutfetti
de bizi
gözeneklere işleyen o
Semum
azabından korudu.
Gerçekten biz,
bundan
önce de
O´na dua
ediyorduk. Muhakkak ki
O´dur O
Berr, Rahim.
Sen; öğüt
ver. Rabbının nimeti sayesinde
sen; ne
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= َو َلve değilsin = َم ْجنُونmecnun

sen, ne ka- rahmetiyle, bir kahinhinsin ne de sen ne bir
sin, ne de
delisin.
kahinsin, ne bir deli.
de bir deli.
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َ َيقُولُون..=أ َ ْمyoksa -mı diyorlar?
=شَا ِعرbir şairdir
َّص
ُ =نَت َ َربgözetliyoruz =بِ ِهonun
ْب
َ = َريfelaketlerine çarpılmasını
ون
ِ ُ= ْال َمنzamanın

Yoksa onlar:
(O, yalnızca)
bir şair(dir);
bekleyip görelim zaman
ona neler
yapacak mı
diyorlar?

Yoksa
derler mi
ki: Şairdir,
zamanın
onun
aleyhine
dönmesini gözlüyoruz.

=قُ ْلde ki صوا
ُ َّت َ َرب
=فَإ ِ ِنيben de َم َع ُك ْم
َصين
ِ ِ ْال ُمت َ َرب,, َِمن

De ki: (Öyleyse,) ümitle
bekleyin!
Ben de sizinle birlikte
ümitle bekleyeceğim!

De ki:
Gözleyin,
doğrusu
ben de
sizinle
beraber
gözleyenlerdenim.
Bunu
kendilerine akılları
mı buyuruyor,
yoksa onlar, azgın
bir kavim
midirler?

Yoksa onlar: «Muhammed bir
şairdir, zamanın onun
aleyhine
dönmesini
gözlüyoruz»
mu diyorlar?
De ki:
=gözetleyin
«Gözleyin,
doğrusu
=sizinle beraber
ben de si=gözetleyenlerdenim zinle beraber gözlemekteyim.»
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تَأ ْ ُم ُر ُه ْم..=أ َ ْمyoksa -mu emrediyor?
=أ َ ْح ََل ُم ُه ْمakılları = ِب ٰ َهذَاbunu
 ُه ْم..=أ َ ْمyoksa onlar -mudur?
َ =azgın
ُ طا
=قَ ْومbir topluluk َغون

Onların akılları mı bunu
emreder,
yoksa onlar,
azgın bir
topluluk
mudur?

َيَقُولُون,,=أ َ ْمyoksa -mu diyorlar?
ُ=تَقَ َّولَهonu uydurdu =بَ ْلhayır
َيُؤْ ِمنُون,,= َلonlar inanmıyorlar

Yoksa
«Onu uydurdu» mu
diyorlar?
Hayır, onlar
inanmıyorlar.

=فَ ْل َيأْتُواhaydi getirsinler
=بِ َحدِيثbir söz = ِمثْ ِل ِهonun gibi
= ِإ ْنeğer = َكانُواiseler
َصا ِدقِين
َ =doğru

İddialarında
samimi iseler haydi
onun gibi bir
söz getirsinler.

 ُخ ِلقُوا,,=أ َ ْمyoksa -mı yaratıldılar?
َ ,,= ِم ْنolmadan ش ْيء
غي ِْر
َ =hiçbir şey
 ُه ُم,,=أ َ ْمyoksa kendileri midir?
َ= ْالخَا ِلقُونyaratanlar

Yoksa kendileri, hiçbir
şey olmadan mı yaratıldılar.
Yoksa yaratanlar kendileri midir?

 َخلَقُوا..=أ َ ْمyoksa -mi yarattılar?
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri =بَ ْلhayır
َيُوقِنُون..= َلonlar düşünüp inanmazlar

Yoksa gökleri ve yeri
mi yarattılar? Hayır,
onlar düşünüp te
inanmazlar.
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Rab ِع ْندَ ُه ْم,,=أ َ ْمyoksa onların yanında mıdır? Yoksa
binin hazionla=خَزَ ائِ ُنhazineleri = َر ِب َكRabbinin neleri
rın yanında
mıdır? Ya
 ُه ُم,,=أ َ ْمyahut kendileri midir?
da herşeye
hakim olan
َصي ِْط ُرون
َ  = ْال ُمhakim olan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

kendileri
midir?

52.
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لَ ُه ْم..=أ َ ْمyoksa onların var mı?
سلَّم
ُ =bir merdivenleri
َ=يَ ْست َ ِمعُونdinleyecekleri =فِي ِهonu
ت
ِ ْ =فَ ْل َيأöyleyse getirsin
= ُم ْست َ ِمعُ ُه ْمdinleyenleri
َ س ْل
طان
ُ ِ=بbir delil = ُمبِينaçık

Yoksa onlar, üzerine
çıkıp gizli
sırları dinledikleri bir
merdivenleri
mi var? Öyleyse, dinleyenleri
açık bir delil
getirsin.

ُ لَه,,=أ َ ْمyoksa O’nun mudur?
ُ= ْال َبنَاتkızlar = َولَ ُك ُمve sizin
َ= ْالبَنُونoğullar

Yoksa kızlar
Allah´a,
oğullar size
mi?
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İbn Kesir

تَسْأَلُ ُه ْم..=أ َ ْمyoksa sen onlardan istiyor m
usun? را
ً =أ َ ْجbir ücret =فَ ُه ْمve onlar mıdır? رم
َ  َم ْغ..= ِم ْنbir borç
َ= ُمثْقَلُونağır yükü altında
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Yoksa sen
onlardan bir
ücret istiyorsun da
onlar ağır
bir borç altında mı kalıyorlar?

Akılları mı
onlara bu
(tavrı takınmaları)nı telkin ediyor,
yoksa (bu
hal) (sadece)
kaba bir küstahlığın eseri
midir?
Yoksa onlar:
Bu (mesaj)ı
kendisi uydurmuştur!
mu diyorlar?
Hayır, tersine, onlar
(gerçeği biliyor, ama)
inanmak istemiyorlar!
Ama, (eğer
onu basit bir
faninin işi
olarak görüyorlarsa) ona
benzeyen
başka bir
söylem üretsinler (de görelim!) Söyledikleri doğru mu, değil
mi?
(Yoksa onlar,
Allah'ın varlığını inkar mı
ediyorlar?)
Kendileri,
hiçbir (sebep) olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendi
kendilerinin
mi yaratıcılarıdırlar?
(Ve) gökleri
ve yeri onlar
mı yarattı?
Hayır, ama
onlar hiçbir
şey hakkında
kesin bir
inanca sahip
değiller!
(Nasıl olabilirler ki?)
Rabbinin hazineleri onlarda mı?
Onlar mı
(kaderden)
sorumlular?

Yoksa onların (nihai hakikatlere
yükselecekleri ve insan
kavrayışının
ötesindekini)
dinleyecekleri bir merdivenleri mi
var? Öyleyse, (onu) dinlemiş olanlardan birisi
(bilgisinin)
açık bir delilini getirsin!
Yahut, (eğer
Allah'a inanıyorsanız), siz
(yalnız) erkek çocuk
sahibi olurken O(nun)
kız çocuk
sahibi (olmayı tercih ettiğine nasıl
inanırsınız?)
Yoksa (ey
Muhammed,
senin mesajını reddedenler, seni
dinlerlerse)
onlardan bir
karşılık isteyeceğinden
ve kendilerini
borç altına
sokacağ(ından mı
korkuyorlar?)

Yoksa;
onu kendisi uydurdu mu
diyorlar?
Hayır, onlar iman
etmezler.

Şayet sadıklardan
iseler,
onun
benzeri
bir söz
getirsinler.

Onlar; hiç
bir şey
olmaksızın mı yaratıldılar,
yoksa
kendileri
midir yaratanları?

Yoksa,
gökleri ve
yeri mi
yarattılar?
Hayır onlar, iyi
bilmiyorlar.
Yoksa,
Rabbının
hazineleri
onların
yanında
mıdır?
Veya işe
hakim
olanlar
onlar mıdır?
Yoksa,
üzerine
çıkıp dinlendikleri
bir merdivenleri mi
var? Öyleyse dinleyicileri
açık bir
delil getirsinler.

Yoksa,
kızlar
O´nundur
da, oğullar sizin
öyle mi?

Yoksa,
sen, kendilerinden
bir ücret
istiyorsun
da onlar
ağır bir
borç altında mı
kalıyorlar?

Kelime Meali
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gayb Yoksa, (bü- Yahut,
 ِع ْندَ ُه ُم,,=أ َ ْمyoksa kendilerinin yanında m Yoksa
kendilerinin tün mevcu- gaybı
yanındadır datın) gizli bilmek
ıdır? ْب
ُ = ْالغَيgayb
da kendileri gerçekliğinin, kendileriْ
ُ
َ
=ف ُه ْمkendileri (mi?) َ=يَكتبُونyazıyorlar mi istedikle- (zamanı gel- ne aittir
,,

,,

,,

,,

,,
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rini yapıyor- diğinde) yalar?
zabilmeleri
için kendi
kavrayış
alanları içine
gireceği(ni mi
sanıyorlar)?
Yoksa bir Yoksa (seni
.. =yoksa -mı istiyorlar?
tuzak mı
çelişkilerin)
kurmak
istituzağına mı
=bir tuzak kurmak
yorlar? Asıl düşürmek istuzağa dü- tiyorlar? Ama
..
=asıl inkâr edenlerdir
şecek olan- aslında tuza=onlar
lar, o inkar ğa düşenler
edenlerin onlardır, o
=tuzağa düşecek olanlar
kendileridir. hakikati inkar
edenler!
Yoksa onla- O halde, Al,, =yoksa onların var mı?
rın Allah´tan lah'tan başka
başka bir bir tanrıları
=bir tanrısı
=başka
tanrısı mı mı var? Alvar? Allah, sınırsız
=Allah’tan
=şanı yücedir
lah´ın şanı şanıyla in=Allah’ın
onların or- sanların O'na
tak koştuk- yakıştırdığı
,,
=onların ortak koştukları larından yü- ortaklardan
cedir.
münezzehtir!
ndan

َأ َ ْم ي ُِريد ُون
َك ْيدًا
فَالَّذِينَ َكفَ ُروا
ُه ُم
َْال َم ِكيد ُون
..

..

52.
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..

..

..

..

..

..

..

أ َ ْم لَ ُه ْم
َ
إِ ٰلَه
غي ُْر
ِاّٰلل
َس ْب َحان
َّ
ُ
ِاّٰلل
َّ
َع َّما يُ ْش ِر ُكون
َ
,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

,,

يَ َر ْوا..= َوإِ ْنgörseler
= ِك ْسفًاbir parçanın
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
ً ِساق
طا
َ =düştüğünü =يَقُولُواderler
س َحاب
َ =bulutlardır
= َم ْر ُكومüst üste yığılmış
..

..

..
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Gökten bir
parçanın
düştüğünü
görsek «Üst
üste yığılmış bulutlardır» derler.

..

Korkudan
=فَذَ ْر ُه ْمbırak onları = َحت َّ ٰىkadar
bayılacakları günlerine
=ي ََُلقُواkavuşuncaya
kavuşuncaya kadar bı= َي ْو َم ُه ُمgünlerine
rak onları.
َصعَقُون
ْ ُي,,فِي ِه,,=الَّذِيkorkudan bayılac
,,

,,

,,

akları
52.
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O gün;
tuzakları
kendilerine bir
fayda
vermez,
yardım da
görmezler.

= َوإِ َّنşüphesiz
َ ,, َ= ِللَّذِينzulmedenlere vardır
ظلَ ُموا
عذَابًا
َ =bir azab
 ٰذَ ِل َك,, َ=د ُونbundan başka
= َو ٰلَ ِك َّنfakat =أ َ ْكث َ َر ُه ْمçokları
َ َي ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

Zulmedenlere, şüphesiz bundan
başka da
azab vardır;
fakat onların çoğu
bilmezler.

Muhakkak ki o
zulmedenlere;
bundan
başka da
azab vardır. Ne
var ki onların çoğu
bilmezler.

صبِ ْر
ْ = َواsabret = ِل ُح ْك ِمhükmüne
= َر ِب َكRabbinin =فَإِنَّ َكçünkü sen
=بِأ َ ْعيُ ِننَاgözlerimizin önündesin
سبِ ْح
َ = َوve an = ِب َح ْم ِدövgü ile
= َر ِب َكRabbini َ= ِحينzaman
=تَقُو ُمkalktığın

Rabbinin
hükmüne
sabret, çünkü sen, gözlerimizin
önündesin,
kalktığın
zaman
Rabbini övgü ile an.

اللَّ ْي ِل,, َ= َو ِمنgecenin bir kısmında
ُس ِب ْحه
َ َ=فO’nu tesbih et
ار
َ َ= َوإِ ْدبve ardından
وم
ِ =النُّ ُجyıldızların

Gecenin bir
kısmında ve
yıldızların
ardından da
Allah ı tesbih et.

Gerçek şu ki
zulüm işlemeye şartlanmış olanları, (öteki
dünyadaki
korkunç
azaptan) daha yakın bir
azap beklemektedir
ama çoğu
bunun farkında değil.
O halde
Rabbinin
hükmünü
sabırla bekle,
çünkü sen
gözümüzün
önündesin;
ve her ne
zaman ayağa kalkarsan
Rabbinin sınırsız şanını
hamd ile yücelt!
Gece ve bütün yıldızların
çekildiği an
O'nun şanını
yücelt!

= َوالنَّ ْج ِمyıldıza andolsun ki
ه ََو ٰى..= ِإذَاaşağı kayan

Kayan yıldız
hakkı için.

ض َّل
َ ,,= َماsapmadı
احبُ ُك ْم
ِ ص
َ =arkadaşınız
غ ََو ٰى,,= َو َماve azmadı

Arkadaşınız
Muhammed
ne sapıttı
ne de azıttı.

 َي ْن ِط ُق..= َو َماO konuşmaz
 ْال َه َو ٰى..ع ِن
َ =heva’dan

O havadan ve ne de
konuşmu- kendi arzu ve
yor.
heveslerine
göre konuşmaktadır:
Söyledikleri, bu (size iletkendisine tiği), kendisiindirilen bir ne indirilen
vahiydir.
(ilahi) vahiyden başka
bir şey değildir;
Bu vahyi
son derece
O´na müthiş kudretli birigüçleri olan nin ona öğCebrail öğ- rettiği (bir
retti.
vahiy):

..

,,

,,

,,

..

..

..

..

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

..

 ُه َو,,=إِ ْنO =إِ َّلbaşka bir şey değildir
= َو ْحيvahiyden
=يُو َح ٰىkendisine vahyedilen
,,

,,

,,

,,
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Artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak
onları.

O Gün
komplolarının kendilerine hiçbir faydası olmayacak ve hiçbir
yardımcı bulamayacaklar...

,,

52.
49

Yoksa, bir
tuzak mı
kurmak
istiyorlar?
Ama asıl
tuzağa
düşecek
olanlar
küfredenlerdir.
Yoksa,
onların
Allah´tan
başka bir
tanrısı mı
var? Allah; onların koşmakta oldukları
ortaklardan münezzehtir.
Gökten
bir parçanın düşmekte olduğunu
görseler:
Birbiri üstüne yığılmış buluttur,
derler.

O gün, tuzakları kendilerine hiçbir yarar
sağlamaz
ve onlara
yardım da
edilmez.

..

..

52.
48

Ama onlar,
(hakikati)
görmeyi reddedenler,
gökyüzünde
bir parçanın
düşmekte olduğunu görselerdi, (yalnızca) O, bir
bulut yığını(ndan ibaret)tir! derlerdi.
Bundan böyle, dehşete
kapılacakları
(Hesap) Günü ile karşılaşıncaya
kadar kendi
hallerine bırak onları!

de, onlar
mı yazıyorlar?

=يَ ْو َمo gün يُ ْغنِي..= َلsağlamaz
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerine = َك ْيد ُ ُه ْمtuzakları
ش ْيئًا
َ =hiçbir yarar
 ُه ْم..= َو َلve onlara edilmez
َص ُرون
َ =يُ ْنyardım
..

..

52.
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ُعلَّ َمه
َ =müthiş olan
َ =onu öğretti ُ شدِيد
= ْالقُ َو ٰىkuvvetleri
..

..

..

Rabbının
hükmüne
sabret.
Şüphesiz
sen, Bizim gözetimimiz
altındasın. Kalkacağın
zaman da
Rabbını
hamd ile
tesbih et.
Gecenin
bir kısmında ve
yıldızların
batışından sonra
da tesbih
et.
Düşün yüce- Andolsun
lerden inen yıldıza,
(Allah'ın me- battığı
sajının) göz- demde.
ler önüne
serdiğini!
Sizin bu ar- Arkadakadaşınız ne şınız
sapmış, ne sapmade aldatılmış ve
mıştır,
azmamıştır.
Kendiliğinden
konuşmaz o.
Bu; sadece vahy
edilen bir
vahiydir.

Onu müthiş kuvvetli olan
öğretti.
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 ِم َّرة,,=ذُوüstün akıl sahibi
=فَا ْست َ َو ٰىve doğruldu

(o,) fevkalade bir güçle
donatılmış
(bir melektir)
ki o an geldiğinde kendini
gerçek şekli
ve hüviyeti
ile gösterdi,
Yüce ufuk- ufkun en uç
tayken.
noktasında
görünerek,

O; akıl ve
görüşünde kamildir. Hemen doğruluverdi.

=ث ُ َّمsonra =دَنَاyaklaştı =فَتَدَلَّ ٰىsarktı

Sonra yak- ve sonra
laştı, yere yaklaşarak
doğru
yanına geldi,
uzandı.

َ=فَ َكانkaldı اب
َ َ=قuzunluğu kadar
سي ِْن
َ =قَ ْوiki yay =أ َ ْوyahut
=أ َ ْدن َٰىdaha az

Öyle ki,
Peygamberle araları iki
yay aralığı
ya da daha
yakın oldu.

aralarında iki
yay mesafesi
kalıncaya
kadar, hatta
daha da yakınına.

Sonra
yaklaştı,
derken
sarkıverdi.
İki yay
kadar yahut daha
da yakın
oldu.

=فَأ َ ْو َح ٰىvahyetti ع ْب ِد ِه
َ ,,=إِلَ ٰىkuluna
أ َ ْو َح ٰى,,= َماvahyettiğini

O anda Allah dilediği
mesajı
Kul´una
vahyetti.

ب
َ َ َكذ..= َماyanılmadı ُ = ْالفُ َؤادgönül
 َرأ َ ٰى..= َماgördüğünde

O´nun gönlü, gözünün
gördüğünü
yalanlamadı.
Siz şimdi
gözü ile
gördükleri
hakkında
O´nunla tartışmaya mı
girişiyorsunuz?
O, Cebrail´i
bir başka
inişinde de
görmüştü.

Böylece (Allah), vahyedilmesini uygun gördüğü
her şeyi kuluna vahyetmiş oldu.
(Kulunun)
kalbi gördüğünü yalanlamadı.

,,

,,

O üstün yetenekli melek doğruldu.

,,

,,

= َو ُه َوo iken ق
ِ ُ=بِ ْاْلُفufukta
= ْاْل َ ْعلَ ٰىyüksek
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..
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,,
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..

..

..

..

..
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,,
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..
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,,

ُارونَه
ُ =أَفَت ُ َمkuşku mu duyuyorsunuz?
 َي َر ٰى,, َما,,علَ ٰى
َ =onun gördüğünden
,,

,,

,,
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= َولَقَ ْدandolsun ُ = َرآهonu görmüştü
ً=ن َْزلَةbir inişinde =أ ُ ْخ َر ٰىbaşka
..

53.
15

53.
16

53.
17

ِع ْندَهَا
َُجنَّة
..

..

Ve onu bir
kez daha
gördü,

..

ْال َمأ ْ َو ٰى

ص ُر
َ ْال َب

َ َما زَ ا
غ
َ َو َما
طغ َٰى
..

..

َرأ َ ٰى
ت
ِ آيَا
ْال ُكب َْر ٰى

لَقَ ْد
ِم ْن
َر ِب ِه

53.
19

..

53.
22

Onun
gördüğünü gönül
yalanlamadı.
Peki siz, ne Onun
gördüğü ko- gördüğü
nusunda
şey üzeo'nunla tar- rinde de
tışmaya mı kendisiyle
giriyorsunuz? tartışacak
mısınız?

ِإ ْذ
يَ ْغشَى
َ السد َْرة
َما َي ْغش َٰى
ِ
,,

,,
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O vakit
kuluna
vahyedeceğini etti.

َِع ْند
ِسد َْرةِ ْال ُم ْنت َ َه ٰى
,,

53.
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Ve o; en
yüce
ufukta idi.

Andolsun
ki; onu,
bir de diğer inişte
görmüştü.
En uçtaki en uzak nok- Sidret´ül=yanında
ağacın (Sid- tadaki sidre Münteağacının ya- ha´nın
,,
=Sidretü’l-Müntehanın retü´lMüntenında,
yanında.
ha´nın) yanında.
Yanıbaşın- vaad edilen Ki Cen=onun yanında vardır
da me´va bahçenin ya- net´ülcenneti var- kınında,
Me´va da
=bahçe
=oturulacak
dı.
onun yanındadır.
O sırada
meçhul bir O zaman
=hani
=kaplıyordu
ağacı ya- parlaklığın Sidre´yi
=Sidre’yi
,, =kaplayan man bir şey çevresini sa- bürümekbürümüştü. rıp kuşattığı te olan
sidre ağacı- bürüyornın başında. du.
Muham(Dikkat edin,) Göz, ne
.. =şaşmadı
=göz(ü)
med´in gö- göz ne kaydı, şaştı ne
zü ne yana ne de (başka aştı.
..
=ve azmadı
kaydı ve ne yöne) çevrilde öteye
di:
geçti
O gerçekten ve o, gerçek- Andolsun
=andolsun
=gördü
Rabb´inin ten de Rab- ki; Rabbazı büyük binin en
bının,
=bazılarını
=ayetlerinden
ayetlerini muhteşem ayetleringördü.
sembollerin- den en
=Rabbinin
=büyük
den bir kıs- büyüğünü
mını gördü. gördü.
Lât ve Uzza Hiç düşün- Gördünüz
=gördünüz mü?
=Lat
hakkındaki dünüz mü
mü Lat ve
görüşünüz
(neden
taptıUzza´yı?
=ve ’Uzza’yı
nedir?
ğınızı) Lat ve
'Uzza'ya?
Ya bunların Ve (üçlünün) Üçüncüsü
=ve Menat’ı?
öbürü,
üçüncüsü ve olan diğer
üçüncüsü
sonuncusu Menat´ı?
=üçüncüsünü
=öteki
olan Menat olan Mehakkında ne nat(a)?
düşünüyorsunuz?
Demek er- Neden ken- Demek
=demek size midir?
=erkek
kekler sizin, diniz için
erkekler
dişiler
Al(yalnız)
ersizin, dişi=ve O’na
=kadın
lah´ın, öyle kek çocuklar ler O´nun
mi?
(istersiniz de) mu?
O'na kız çocuklar (isnad
edersiniz?)
Öyleyse bu Bakın, bu
Öyleyse
=bu
=o halde
haksız bir kesinlikle
bu, insafbölüştürhaksız
bir
sız bir
=bir taksimdir
medir.
taksimdir!
paylaşma.
=insafsızca
..

..
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أَفَ َرأ َ ْيت ُ ُم
َو ْالعُ َّز ٰى

..

َ َو َمنَاة
َالثَّا ِلثَة
,,

أَلَ ُك ُم
َُولَه
..

,,

ْاْل ُ ْخ َر ٰى

..

الذَّ َك ُر

..

ْاْل ُ ْنثَ ٰى

..

ِإذًا تِ ْل َك
قِ ْس َمة
ضيزَ ٰى
ِ
,,

َّ
ت
َ الَل

..

,,

,,
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ي
َ  ِه..= ِإ ْنonlar
=إِ َّلbaşka bir şey değildir
=أ َ ْس َماءisimlerden
س َّم ْيت ُ ُموهَا
َ =isimlendirdiğiniz
=أ َ ْنت ُ ْمsizin = َوآ َباؤُ ُك ْمve babalarınızın
أ َ ْنزَ َل..= َماindirmemiştir ُاّٰلل
َّ =Allah
َ س ْل
=بِ َهاonlara = ِم ْنhiçbir طان
ُ =güç
َ َيت َّ ِبعُون..= ِإ ْنonlar uyuyorlar
َّ =zanna
=إِ َّلancak الظ َّن
ت َ ْه َوى..= َو َماve hevesine
س
ُ ُ= ْاْل َ ْنفnefislerin = َولَقَ ْدoysa
= َجا َء ُه ْمkendilerine gelmiştir
 َربِ ِه ُم..= ِم ْنRableri tarafından
= ْال ُهدَ ٰىyol gösterici
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Aslında
bunlar sizin
ve atalarınızın uydurduğu kuru
isimlerdir.
Allah, onlara ilişkin
hiçbir kanıt
indirmemiştir. Onlar
sadece sanılarının ve
canlarının
istediğinin
peşinden
gidiyorlar.
Oysa onlara
Rabbleri katından doğru yola ilişkin bilgi
geldi.

Bu (sözde
ilahi varlık)lar
sizin ve atalarınızın uydurduğu boş
isimlerden
başka şeyler
değildir; (ve)
Allah onlara
hiçbir yetki
vermemiştir.
Onlar, (o putlara tapanlar,) sadece
zannın ve
kuruntuların
peşine takılıyorlar; halbuki şimdi
onlara Rablerinden bir
yol gösterici
gelmiştir.

Bunlar,
sizin ve
atalarınızın taktığı
adlardan
başka bir
şey değildir. Allah onlara
hiç bir
güç indirmemiştir. Onlar
kuruntudan ve
nefislerin
arzu ettiği
hevadan
başkasına uymuyorlar.
Halbuki
kendilerine Rabblarından
hidayet
gelmiştir.

Kelime Meali
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ان
َ ل ْن
ِ ْ  ِل,,=أ َ ْمyoksa insan için midir?
ِ س
ت َ َمنَّ ٰى,,= َماher arzu ettiği
,,

Yoksa insanın her hayal ettiği
şey gerçekleşir mi sanıyorsunuz?
Oysa haya=Allah’ındır
=son (ahiret)
tın sonu da
ilki de (ahi=ve ilk (dünya)
ret de dünya da) Allah´a aittir.
Göklerde
=nice var ki
,,
=melek
nice melek
var ki, Al,,
=göklerde
lah´ın dilediklerine ve
,, =işe yaramaz
hoşlandıkla=onların şefaati
=hiçbir rına ilişkin
izni olma=başkası hariç
,,
=sonra
dıkça, şefaatleri hiçbir
,, =izin verdikten
=Allah’ın yarar sağlamaz.
=kimseye
=dilediği
,,

,,
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فَ ِللَّ ِه
َو ْاْلُولَ ٰى
..

,,

,,

,,

ُ ْاْل ِخ َرة

..

..

..

İnsan, her dilediğini elde
etme hakkına sahip olduğunu mu
sanır?
Halbuki hem
ötekisi, hem
de bu dünya,
(yalnız) Allah'a aittir!

ِإ َّن
َالَّذِينَ َل يُؤْ ِمنُون
َس ُّمون
ِبِ ْاْل ِخ َرة
َ ُلَي
َْال َم ََلئِ َكة
َتَس ِْم َية
ْاْل ُ ْنثَ ٰى

Doğrusu
ahirete
inanmayanlar
meleklere
dişi adlarını takarlar.

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

= َو َماyoktur =لَ ُه ْمonların
=بِ ِهbu hususta  ِع ْلم,,= ِم ْنbir bilgileri
َيَتَّبِعُون,,= ِإ ْنuyuyorlar = ِإ َّلsadece
َّ ,,= َو ِإ َّنve zan ise
َّ =zanna الظ َّن
الظ َّن
يُ ْغ ِني,,= َلkazandırmaz
ق
َ =hiçbir şey
ِ  ْال َح,, َ= ِمنhaktan ش ْيئًا

Oysa onların bu konuda hiçbir
bilgileri yoktur. Sadece
sanılarının
peşinden
gidiyorlar.
Sanıları ise
gerçeğin kırıntısının bile yerini tutamaz.

ve onların bu
konuda hiçbir
bilgileri olmadığından
yalnızca
zannın ardından giderler ama zan,
hiçbir zaman
gerçeğin yerini tutmaz.

Bizi anmakض
ْ =فَأَع ِْرyüz çevir
tan yüz çeviren ve saَّ
َ
 َم ْن..ع ْن
=kimseden
ى
ل
و
ت
=yüz
çeviren
َ
ٰ َ
dece dünya
ْ
hayatını is ِذك ِرنَا..ع ْن
َ =bizi anmaktan
teyenlerden
ي ُِر ْد..= َولَ ْمve istemeyen
yüz çevir.
= ِإ َّلbaşka bir şey َ = ْال َح َياةhayatından
=الدُّ ْنيَاdünya

O halde, Bizi
anmaktan
uzak duran
ve bu dünya
hayatından
başka bir şeye önem
vermeyenlere mani ol,

,,

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..

..

..

..

= ٰذَ ِل َكişte budur
= َم ْبلَغُ ُه ْمonların erişebilecekleri
 ْال ِع ْل ِم,, َ= ِمنbilgi = ِإ َّنşüphesiz
= َرب ََّكRabbin = ُه َوO =أ َ ْعلَ ُمiyi bilir
ض َّل
َ ,,=بِ َم ْنsapanı
س ِبي ِل ِه
َ =yolundan = َو ُه َوve O
َ ,,ع ْن
=أ َ ْعلَ ُمiyi bilir ا ْهتَدَ ٰى,,= ِب َم ِنyola geleni

Onların bilgilerinin erişebileceği
sınır budur.
Hiç kuşkusuz senin
Rabb´in kimin yolundan saptığını bildiği
gibi kimin
doğru yolda
olduğunu
da bilir.

ki bu onlar
için bilinmeye değer tek
şeydir. Şüphe yok ki
Rabbin, kimin O'nun
yolundan
saptığını ve
kimin O'nun
rehberliğine
uyduğunu
hakkıyla bilir.

ِ َّ ِ = َوAllah’ındır = َماbulunan herşey
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماve bulunan ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde
ي
َ = ِل َي ْج ِزcezalandırsın diye
سا ُءوا
َ َ أ.. َ=الَّذِينkötülük edenleri
ع ِملُوا
َ ..=بِ َماyaptıklarıyla
ي
َ = َو َي ْج ِزve mükâfatlandırsın diye
سنُوا
َ أ َ ْح.. َ=الَّذِينgüzel davrananları
=بِ ْال ُح ْسنَىgüzellikle

Göklerde ve
yeryüzünde
ne varsa
hepsi Allah´a aittir.
Amaç kötülük işleyenlere kötülüklerinin ve
iyilik yapanlara da iyiliklerinin
karşılığını
vermektir.

Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah'a aittir:
O, kötülük
yapanlara
yaptıklarının
karşılığını
verecek ve
iyilik yapanları da katıksız iyilikle
ödüllendirecektir.

َ=الَّذِينki onlar َ=يَ ْجتَنِبُونkaçınırlar
= َك َبائِ َرbüyüklerinden اْلثْ ِم
ِ ْ =günahın
ش
ِ = َو ْالفَ َوve çirkin işlerden
َ اح
=إِ َّلyalnız hariç =اللَّ َم َمküçük hatalar
= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbinin
= َوا ِس ُعgeniştir = ْال َم ْغ ِف َر ِةaffı = ُه َوO
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir =بِ ُك ْمsizi
= ِإ ْذzaman =أ َ ْنشَأ َ ُك ْمsizi inşa ettiği
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنtopraktan
= َوإِ ْذve zaman =أ َ ْنت ُ ْمsiz iken
=أ َ ِجنَّةcenin halinde
ُ ُب,,=فِيkarınlarında
ون
ِ ط
=أ ُ َّم َها ِت ُك ْمannelerinizin
تُزَ ُّكوا,,=فَ ََلartık övüp yüceltmeyin
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendinizi = ُه َوO
=أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
اتَّقَ ٰى,,=بِ َم ِنkorunanı

İyilik işleyenler büyük günahlardan ve
çirkin davranışlardan
uzak dururlar. Sadece
küçük kusurları olabilir. Senin
Rabb´inin
bağışlayıcılığı geniş
kapsamlıdır.
O sizi gerek
ilk başta
topraktan
yaratırken
ve gerekse
annelerinizin karınlarında cenin
aşamasındayken bilir.
Öyleyse
kendinizi
temize çıkarmayınız.
Çünkü o
kimin kötülüklerden
sakındığını
herkesten

Büyük günahlardan ve
çirkin fiillerden kaçınanlara gelince,
onlar arada
bir hataya
düşseler de
(bilsinler ki)
Rabbin bağışlamada
cömerttir. O,
sizi toz topraktan var
ederken de,
annelerinizin
rahminde
saklı bulunduğunuzda
da sizinle ilgili her bilgiye sahiptir. O
halde kendinizi saf ve
temiz görmeyin; (çünkü) O, kimin
Kendisine
karşı sorumluluk bilinci
taşıdığını en
iyi bilendir.

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..
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Ahiret de
dünya da
Allah´ındır.
Göklerde
nice melek vardır
ki; Allah,
dileyeceği
ve razı
olacağı
kimseler
için izin
vermedikçe onların şefaatı hiç
bir şeye
yaramaz.

Çünkü, göklerde ne kadar çok melek olsa da,
onların şefaati (hiç kimseye) en
ufak bir fayda sağlamayacaktır;
meğer ki Allah dilediği
ve razı olduğu kimse için
(şefaat) izni
vermiş olsun.
Ahirete
Bakın, (an=şüphesiz
inanmayan- cak) öteki
lar melekle- dünyaya
.. ..
=inanmayanlar
re dişi adları (samimiyetle)
=ahirete
=takıyorlar takıyorlar. inanmayanlar, melekleri
=meleklere
=adlarını
dişi varlıklar
olarak görür=dişilerin
ler;
,,

,,
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Yoksa,
her umduğu şey
insanın
mıdır?

َو َك ْم
ِم ْن َملَك
ت
ِ س َم َاوا
َّ فِي ال
َل ت ُ ْغ ِني
عت ُ ُه ْم
ش ْيئًا
َ
َ
َ شفَا
إِ َّل
ِم ْن بَ ْع ِد
َأ َ ْن يَأْذَن
َّ
ُاّٰلل
ِل َم ْن
َيشَا ُء
ض ٰى
َ = َو َي ْرve razı olduğu
,,

,,

53.
29

İbn Kesir

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Halbuki
onların bu
hususta
bilgileri
yoktur.
Onlar,
sadece
zanna
uyarlar.
Zan ise
hiç şüphesiz
gerçekten
bir şey
ifade etmez.
Onun için
sen, Bizim zikrimize sırt
çeviren
ve dünya
hayatından başkasını istemeyenlerden
yüz çevir.
Onların
bilgiden
erişebilecekleri işte budur.
Muhakkak ki
Rabbın;
yolundan
sapmış
olanı en
iyi bilendir. Ve O;
hidayete
ereni de
en iyi bilendir.
Göklerde
olan da,
yerde
olan da
Allah´ındır.
Kötülük
edenlere
yaptıklarının karşılığını
vermesi,
ihsan
edenleri
de daha
güzeliyle
mükafatlandırması içindir.
Onlar ki;
ufak-tefek
kusurları
dışında
günahın
büyüklerinden ve
hayasızlıktan kaçınırlar.
Muhakkak ki
Rabbın;
mağfireti
geniş
olandır.
Sizi, daha
topraktan
yarattığı
zaman ve
henüz
analarınızın karınlarında
cenin halinde iken
sizi en iyi
bilen
O´dur.
Kendinizi
temize
çıkarmayın. O;
takva sa-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

iyi bilir.

53.
33

ْت
َ =أَفَ َرأَيgördün mü?
ت َ َولَّ ٰى..=الَّذِيarkasını döneni

Ey Muhammed,
görüyor
musun, şu
gerçeğe sırt
çevireni?

َ = َوأ َ ْعve vereni يَل
ً = َق ِلazıcık
ط ٰى
= َوأ َ ْكدَ ٰىve gerisini elinde tutanı

Önce biraz
verip de arkasını getirmeyeni.

ُ=أ َ ِع ْندَهkendi yanında mı? = ِع ْل ُمbilgisi
ب
ِ = ْالغَ ْيgayb’ın =فَ ُه َوve o (mu?)
= َي َر ٰىgörüyor

Acaba gaybın bilgisine
sahiptir de o
alemin sırlarını mı görüyor?

=أ َ ْمyoksa ْ يُنَبَّأ,,=لَ ْمhaber verilmedi mi?
=بِ َماbulunan
ف
ِ ص ُح
ُ ,,=فِيsahifelerinde
س ٰى
َ = ُموMusa’nın

Yoksa Musa´ya indirilen kutsal
sayfaların
içeriğinden
haberi olmadı mı?

..

..

..
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,,

,,

,,
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,,

..

..

,,

..

..
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,,

53.
37

..

..

,,

,,

يم
َ = َو ِإب َْرا ِهve İbrahim’in
 َوفَّ ٰى..=الَّذِيçok vefalı
..

..

53.
38

ت َ ِز ُر,,=أ َ َّلyüklenmez
= َو ِاز َرةhiçbir günahkar
(= ِو ْز َرgünah) yükünü
=أ ُ ْخ َر ٰىbaşkasının
,,

,,

,,
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ْس
َ لَي..= َوأ َ ْنve yoktur
ان
َ ل ْن
ِ ْ = ِلinsana =إِ َّلbaşka bir şey
ِ س
س َع ٰى َما
َ =çalışmasından
..

..

..

..

..
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İbn Kesir

hibi olanları da en
iyi bilendir.
Peki, hiç düşündün mü
(Bizi hatırlamaktan)
uzak duranı
(ve bu dünya
hayatından
başka şeye
değer vermeyeni),
ve (kendi ruhunun temizliği için kendisinden) bu
kadar az ve
bu kadar gönülsüzce vereni?
O, insan kavrayışının
ötesindeki
şeyin bilgisine sahip (olduğunu) ve
böylece (onu
açıkça) görebil(diğini mi
iddia
ed)iyor?
Yoksa henüz
kendisine
bildirilmedi
mi Musa'ya
gelen vahiylerde ne vardı,

Gördün
mü o yüz
çevireni;

Biraz verip sonra
vermemekte direneni.

Gaybın
bilgisi
onun yanındadır
da kendisi mi görüyor?

Yoksa
kendisine
bildirilmedi mi
Musa´nın
sahifelerinde
olanlar?
Ve görevini ve her türlü Ve sözütitizlikle ye- güvene layık nü yerine
rine getiren olan İbragetiren
İbrahim´e him'e;
İbrainmiş olan
him´inkin
kutsal sayde de.
faların içeriğinden haberdar olmadı mı?
Ki, hiç kim- ve hiç kimse, Doğrusu
se başkası- kimsenin yü- hiç bir
nın günah künü taşıya- günahkar
yükünü ta- cak değildir; başkasışımaz.
nın günah
yükünü
yüklenmez.
İnsan ancak ve insana
Gerçekkendi ça- uğrunda ça- ten insan
lışmasının ba gösterdiği için, çalışkarşılığını dışında bir tığından
elde edebi- şey verilme- başkası
lir.
yecektir;
yoktur.

Onun ça- ve zamanı Ve onun
= َوأ َ َّنve muhakkak
lışması,
geldiğinde çalışması
ilerde
kesinilerde göُس ْعيَه
َ =onun çalışması ف
َ =yakında likle gözler kendisine
َ س ْو
çabası(nın rülecektir.
önüne seri- gerçek an=ي َُر ٰىgörülecektir
lecektir.
lamı) gösteri,,

,,

,,
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=ث ُ َّمsonra ُ=ي ُْجزَ اهona verilecektir
= ْال َجزَ ا َءkarşılığı = ْاْل َ ْوفَ ٰىtastamam
..

..

= َوأ َ َّنve sonunda
 َر ِب َك,,= ِإلَ ٰىsenin Rabbine
= ْال ُم ْنت َ َه ٰىvarılacaktır
,,

,,

,,
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ُ= َوأَنَّهve şüphesiz O = ُه َوO’dur
ض َح َك
ْ َ =أgüldüren = َوأ َ ْب َك ٰىve ağlatan
..

..

..

..
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ُ= َوأَنَّهve şüphesiz O = ُه َوO’dur
ات
َ =أ َ َمöldüren = َوأ َ ْحيَاve yaşatan
,,

,,

,,

,,
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ُ= َوأَنَّهve şüphesiz O َ= َخلَقyarattı
َّ =iki çifti =الذَّ َك َرerkeği
الز ْو َجي ِْن
= َو ْاْل ُ ْنث َ ٰىve dişiyi
..

..

..

..

..
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ْ ُن,,= ِم ْنnutfe(sperm)den
طفَة
=إِذَاzaman =ت ُ ْمن َٰىatıldığı
= َوأ َ َّنşüphesiz علَ ْي ِه
َ =O’nun işidir
َ =النَّ ْشأَةyaratmak = ْاْل ُ ْخ َر ٰىtekrar
..

ُ= َوأَنَّهve şüphesiz O = ُه َوO’dur
=أ َ ْغن َٰىzengin eden
= َوأ َ ْقن َٰىve bol veren
,,

,,

,,

,,

,,

,,

ُ= َوأَنَّهve şüphesiz O = ُه َوO’dur
ُّ= َربRabbi الش ْع َر ٰى
ِ =Şi’ra’nın

53.
49

..

53.
50

,,

..

..

ُ= َوأَنَّهve şüphesiz O =أ َ ْه َل َكhelak etti
عادًا
َ =‘Ad’ı = ْاْلُولَ ٰىönce gelen
,,

,,

,,

,,

lecek,
ve sonra ona Sonra
tam karşılığı ona karşıverilecektir; lığı tastamam
verilecektir.
ve (bütün
mevcudatın)
başı ve sonu
Rabbinin katındadır;

Muhakkak ki en
son varış,
Rabbınadır.

Güldüren (sizi) güldü- Gerçekde, ağlatan ren ve ağla- ten O´dur
da O´dur. tan yalnız
güldüren
O'dur;
de, ağlatan da.
Öldüren de ölümü geti- Gerçekdirilten de ren ve hayatı ten O´dur
O´dur.
bağışlayan öldüren
yalnız O'dur; de, dirilten de.
Erkeği ve ve O'dur iki Doğrusu
dişiyi çiftler cinsi -erkeği O yarattı
halinde ya- ve dişiyi- ya- iki çifti;
ratan O´dur. ratan,
erkeği de,
dişiyi de.
Fışkıran
(sadece) bir Atıldığınspermadan. sperm dam- da menilasından,
den.

,,

..

Sonra çalışmasının
karşılığı
kendisine
eksiksiz olarak verilecektir.
Sonunda
kesinlikle
Rabb´inin
huzuruna
varılacaktır.

Tekrar diril- ve O'nun
tecek olan kudretindedir
da O´dur. ikinci bir hayatı da var
etmek;
İnsana zen- isteklerden
ginlik veren arındıran ve
de gözünü mülk sahibi
doyuran da kılan yalnız
O´dur.
O'dur;

Muhakkak tekrar
diriltmek
de O´na
aittir.
Doğrusu
muhtaç
olmaktan
kurtaran
da O´dur,
sermaye
sahibi kılan da.
(Bazı müş- ve yalnız
Doğrusu
riklerin tap- O'dur en par- O´dur
tıkları) «Şi- lak yıldıza
Şi´ra yılra» yıldızı- destek ve- dızının
nın Rabb´i ren;
Rabbı.
de O´dur.
Eski döve O'dur yok Ve gernemlerde eden kadim çekten O
yaşamış
(kabileler)
helak etti
Adoğullarını 'Ad
evvelki
yokeden
Ad´ı.
O´dur.
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َ= َوثَ ُمودve Semud’u
أ َ ْبقَ ٰى..=فَ َماgeriye bırakmadı

Semudoğullarının da.
Kazıdı köklerini.

ve Semud'u,
hiçbir iz bırakmayacak
şekilde,

Semud´u
da. Geri
bırakmadan.

= َوقَ ْو َمve kavmini (helak etmişti)
=نُوحNuh قَ ْب ُل,,= ِم ْنönceden
=إِنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكانُواidiler
ْ َ =أdaha zalim
= ُه ْمonlar ظلَ َم
ْ َ = َوأve azgın
طغ َٰى

Daha önce
de Nuh´un
soydaşlarını
yoketmişti.
Çünkü onlar
son derece
zalim ve
azgın kimselerdi.

ve onlardan
önce Nuh
kavmini (çünkü,)
hepsi de kötülükte çok
iştahlı ve çok
azgın olmuşlardı-

َ= َو ْال ُمؤْ ت َ ِف َكةaltı üstüne getirilen kentleri
=أ َ ْه َو ٰىdevirip yıktı

Lût´un soydaşlarının
yaşadıkları
yöreleri alt
üst eden
O´dur.

َّ َ=فَغsardırttı onlara
شاهَا
َّ غ
َ ,,= َماsardırdığını
ش ٰى

Buraları yerin dibine O
geçirmiştir.

(işte Rabbin
onları yok etti,) tıpkı yıkılıp altüst olan
öteki şehirleri
yok olmaya
terk ettiği
ve sonra
ebediyyen
görünmez
hale getirdiği
(gibi).
O halde
Rabbinin
hangi nimet
ve kudretinden (hala)
şüphe duyabilirsin?
Bu, önceki
uyarılar gibi
bir uyarıdır.

Daha önce de
Nuh
kavmini.
Çünkü
onlar gerçekten
çok zalim
ve pek
azgın idiler.
Altı üstüne gelen
kasabaları da O,
yerin dibine geçirdi.
Onlara
giydirdiğini giydirdi.

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

53.
53

..

..

..

..

..

53.
54

,,

53.
55

..

,,

Ey insanoğِ =فَ ِبأَيo halde hangi? = َآل ِءnimetinden lu, öyleyse
Rabb´inin
= َر ِب َكRabbinin
hangi nimetinden kuşار ٰى
َ =تَتَ َمkuşku duyuyorsun
..

..

..

53.
56

,,

ْاْلُولَ ٰى

ت
ِ َأ َ ِزف

..

53.
58

,,

53.
60

ku duyuyorsun?
Bu Pey=bu
=bir uyarıcıdır
gamber de
,,
=uyarıcılardan
=ilk eski uyarıcıların bir halkasıdır:
Kıyamet
Yakın olan
=yaklaştı
=yaklaşıcı
günü iyice şu (Son
yaklaştı
Saat) daha
da yaklaşıyor,
Onun deh- (Ama) onu
=yoktur
=onu
şetini AlAllah'tan
lah´tan
başbaşka kimse
,,
=başka
=Allah’tan
ka hiç kim- açığa çıkase başınız- ramaz...
=açacak kimse
dan savamaz.
Bu Kur´an Siz bu haber..
=buna mı?
=söze
sizin tuhafı- leri tuhaf mı
nıza mı gi- buluyorsu=hayret ediyorsunuz
diyor?
nuz?

ٰ َهذَا
نَذِير
ِمنَ النُّذ ُ ِر
,,

53.
57

53.
59

ُْاْل ِزفَة

ْس
َ لَي
ُون
ِ ِم ْن د
َكا ِشفَة

لَ َها

ِاّٰلل
َّ

,,

أَفَ ِم ْن ٰ َهذَا
َت َ ْع َجبُون

..

ث
ِ ْال َحدِي

..

..

َض َح ُكون
ْ َ = َوتve gülüyorsunuz
َت َ ْب ُكون,,= َو َلve ağlamıyorsunuz

 َي َر ْوا,,= َو ِإ ْنgörecek olsalar
ً=آ َيةbir mucize
ضوا
ُ =يُ ْع ِرyüz çevirirler
= َويَقُولُواve derler = ِس ْحرbir büyüdür
= ُم ْست َ ِمرsüregelen

Onlar bir
mucize görseler yüz
çevirirler ve
«Bu öteden
beri gördüğümüz bir
büyüdür»
derler.

= َو َكذَّبُواve yalanladılar
= َوات َّ َبعُواve uydular
=أ َ ْه َوا َء ُه ْمheveslerine = َو ُك ُّلve her
=أ َ ْمرiş = ُم ْست َ ِقرyerini bulacaktır

Yalanladılar, keyfi arzularına uydular; ama
herşey yerinde duruyor.

= َولَقَ ْدandolsun = َجا َء ُه ْمonlara geldi
اء
ِ َ ْاْل َ ْنب,, َ= ِمنhaberlerden = َماolan
=فِي ِهiçinde = ُم ْزدَ َجرönleyici

Onlara bu
tutumlarından vazgeçmelerini
sağlayacak
haberler
geldi.
Bu haberler
son derece
anlamlı ve
etkilidir,
ama uyarılar yararlı
olmuyor.

Ama eğer
onlar, (Son
Saat düşüncesini tamamen reddedenler, onun
yaklaştığının)
işaretini görselerdi, sırtlarını dönerler ve (Bu,)
hep olagelen
bir göz yanılmasıdır!
derlerdi,
çünkü onlar
kendi arzu ve
heveslerine
uyarak bunu
yalanlamaya
şartlanmışlardır. Ama
her şeyin
doğruluğu
sonunda ortaya çıkacaktır.
Ve bakın, onlara (küstahlıklarını) önleyecek birçok haber
gelmiştir;

=فَا ْس ُجد ُواhaydi secde edin
ِ= ِ َّّٰللAllah’a = َوا ْعبُدُواve kulluk edin
,,

,,

,,

,,

ُ عة
َّ =الsaat
َ سا
= ْال َق َم ُرay

ت
ِ َ=ا ْقت َ َربyaklaştı
= َوا ْنش ََّقve yarıldı
..

,,

,,

,,

,,

,,
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= ِح ْك َمةhikmettir =بَا ِلغَةüstün
ت ُ ْغ ِن..=فَ َماama fayda vermiyor
=النُّذ ُ ُرuyarılar
..

54.
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Bu söze
mi şaşıyorsunuz
siz?

(Ama artık)
Allah'a secde
edin ve (yalnız O'na) kulluk yapın!

..

..

54.
2

Onu Allah´tan
başka ortaya çıkaracak
yoktur.

Haydi, hemen Allah´a
secde ediniz, O´na
kulluk ediniz.
Kıyamet anı
yaklaştı, ay
ikiye ayrıldı.

= َوأ َ ْنت ُ ْمve siz
َامد ُون
ِ س
َ =baş kaldırıyorsunuz

..

,,

54.
1

İşte bu;
ilk uyarıcılar gibi
bir uyarıcıdır.
Yaklaşan
yaklaştı.

Ağlayacağı- Ve gülünıza gülüyor- yorsunuz
sunuz;
da ağlamıyorsunuz.

,,

..

53.
62

Şimdi
Rabbının
hangi nimetinden
şüpheye
düşersin?

Onu dinlerken ağlayacağınıza
gülüyorsunuz, öyle
mi?.
Gaflet içinde yüzüyorsunuz, değil
mi?

,,

,,

53.
61

İbn Kesir

..

=فَت َ َو َّلöyleyse sen de yüz çevir
ع ْن ُه ا ْم
َ =onlardan =يَ ْو َمgün
ع
ُ = َي ْدçağıracağı ِ=الدَّاعçağırıcının
ش ْيء
َ ,,=إِلَ ٰىbir şeye
=نُ ُكرgörülmemiş tanınmamış
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Sen de yüz
çevir onlara.
Görevli melek, o gün
onları benzeri yaşanmamış olaya çağırdığında;

ve eğlenip
duruyorsunuz?

Son saat
yaklaşacak
ve ay yarılacak!

(ve onlara
aslında) kapsayıcı hikmet
(verilmişti)
ama bütün
uyarılar boşa
gitti(ğinden),
sen (yine)
onlardan
uzak dur.
Çağrı Sesinin, (insanı)
aklın tasavvur edemeyeceği bir
şeye çağıracağı Gün,

Ve siz,
habersiz
oyalanmaktasınız.
Haydi Allah´a
secde
edin ve
ibadet
edin.
Saat yaklaştı ve
ay yarıldı.
Onlar, bir
ayet görürlerse
yüz çevirirler ve;
süregelen
bir büyüdür, derler.

Ve yalanlayıp
kendi heveslerine
uyarlar.
Ve her iş
kararlaşmıştır.

Andolsun
ki; onlara
vazgeçirecek nice önemli
haberler
gelmiştir.
Ki bunlar
gayesine
ermiş bir
hikmettir.
Fakat
uyarılar
fayda
vermiyor.
Öyleyse
yüz çevir
onlardan.
O çağıranın, görülmemiş
ve tanınmamış bir
şeye çağırdığı
gün.
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َّ = ُخkorkarak ار ُه ْم
شعًا
ُ ص
َ =أ َ ْبgözleri
َ= َي ْخ ُر ُجونçıkarlar
ث
ِ  ْاْل َ ْجدَا.. َ= ِمنkabirlerden
= َكأَنَّ ُه ْمtıpkı gibidirler = َج َرادçekirgeler
= ُم ْنت َ ِشرyayılan

Mezarlarından donuk
ve ürkek
bakışlarla
çıkarak çekirge sürüsü
gibi etrafa
yayılırlar.

onlar kederli
gözlerle,
(rüzgarın)
dağıtıp savurduğu çekirgeler gibi
mezarlarından kalkacaklar,

Gözleri
hor ve
hakir olarak, yaygın çekirgeler gibi
kabirlerinden çıkarlar.

َ= ُم ْه ِطعِينkoşarlarken
ِالدَّاع,,= ِإلَىçağırana doğru
=يَقُو ُلderler َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler
= ٰ َهذَاbu =يَ ْومbir gündür ع ِسر
َ =çetin

Kendilerini
çağıran görevliye doğru koşarlar.
O zaman
kafirler «Bu
zor bir gündür» derler.

O çağırana koşarak kafirler: Bu,
zorlu bir
gündür,
derler.

ْ َ= َكذَّبyalanlamıştı
ت
=قَ ْبلَ ُه ْمonlardan önce =قَ ْو ُمkavmi
=نُوحNuh’un =فَ َكذَّبُواyalanladılar
ع ْبدَنَا
َ =kulumuzu = َوقَالُواve dediler
= َم ْجنُونcinlenmiştir
ْ = َوve o menedildi
ازد ُِج َر

Onlardan
önce
Nuh´un
soydaşları
da yalanlamışlardı.
Onlar kulumuz Nuh´u
yalanlayarak «Bu
adam delidir» dediler,
onu görevinden alıkoydular.

عا
َ َ=فَدbunun üzerine yalvardı
ُ= َربَّهRabbine =أَنِيben
= َم ْغلُوبyenik düştüm
ص ْر
ِ َ =فَا ْنتyardım et

O da «Ben
yenik düştüm, yardım
et bana» diye Rabb´ine
dua etti.

=فَفَت َ ْحنَاbiz de açtık اب
َ =أَب َْوkapılarını
اء
َّ =الgöğün = ِب َماءbir su ile
ِ س َم
= ُم ْن َه ِمرboşalan

Göğün kapılarını açarak bardaktan su boşanır gibi bir
yağmur
yağdırdık.

Çağrı sesine
doğru şaşkınlık içinde
koşacaklar;
(ve şimdi)
hakikati inkar
edenler: Bu
ne felaket bir
Gün'dür! diye
haykıracaklar.
Bunlardan,
(şimdi yeniden dirilmeyi
inkar edenlerden) önce
Nuh'un kavmi de O'nu
yalanlamıştı;
onlar kulumuzu yalanlamışlar ve
O, bir delidir!
demişlerdi
(ve bundan
dolayı) o kovulup defedilmişti.
Bunun üzerine (Nuh,)
Rabbine:
Doğrusu ben
yenik düştüm, artık
Sen gel ve
bana yardım
et! şeklinde
yalvardı.
Biz de seller
gibi akan bir
su ile göğün
kapılarını açtık

Ve böyle
(yüzen gemi)leri (insana rahmetimizin) ebedi
bir işareti kıldık. Öyleyse,
yok mudur
ondan ders
almak isteyen?
Benim aza- Ve uyarılarım
bım ve uya- gözardı edilrılarım na- diğinde versılmış?
diğim azap
ne şiddetlidir!

Andolsun
ki Biz,
onu bir
ayet olarak bıraktık. Düşünüp ibret alan
var mı?

Biz
Kur´an´dan
öğüt alınabilsin diye
onu kolay
anlaşılır kıldık. Yok mu
öğüt alan?

Bu nedenle
Biz bu Kuran'ı akılda
kolay tutulur
kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan
ders almak
isteyen?

Andolsun
ki; Biz,
Kur´an´ı
düşünmek için
kolaylaştırdık.
Düşünüp
öğüt alan
var mı?

Adoğulları
da peygamberlerini yalanladılar. Ama
benim azabım ve
uyarmam
nasılmış?
Baştan başa uğursuz
bir günde
üzerlerine
=uğultulu sert ve
dondurucu
bir kasırga
saldık.

Ad (kavmi
de) hakikati
yalanlamıştı
ve uyarılarım
gözardı edildiğinde verdiğim azap
ne şiddetliydi!
Biz onların
üstüne müthiş uğursuz
bir günde
şiddetli bir
kasırga gönderdik,

Ad kavmi
de tekzib
etti. Benim azabım ve
tehdidim
nasılmış?

..

..
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= َوفَ َّج ْرنَاve fışkırttık ض
َ = ْاْل َ ْرyeri
عيُونًا
ُ =kaynaklar halinde
=فَ ْالتَقَىbirleşti = ْال َما ُءsu(ları)
أ َ ْمر,,علَ ٰى
َ =bir işin için
قُد َِر,,=قَ ْدtakdir edilmiş
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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ُ= َو َح َم ْلنَاهOnu (Nuh’u) taşıdık
علَ ٰى
ِ (=ذَاyapılmış)
َ =üzerinde ت
=أ َ ْل َواحtahtalar سر
ُ ُ = َودve çiviler
..

..

..

..
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=ت َ ْج ِريakıp gidiyordu
=بِأ َ ْعيُ ِننَاgözlerimizin önünde
= َجزَ ا ًءbir mükâfat olmak üzere
= ِل َم ْنkimseye َ= َكانedilene
= ُك ِف َرnankörlük
,,

,,

,,

,,
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,,

,,

= َولَقَ ْدandolsun =ت َ َر ْكنَاهَاonu bıraktık
ً=آيَةbir ibret olarak =فَ َه ْلyok mudur?
 ُمدَّ ِكر..= ِم ْنibret alan
..

..

..

..

..

..
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َ َكان,,ْف
َ =فَ َكيnasılmış
عذَا ِبي
َ =benim azabım
= َونُذ ُ ِرve uyarılarım
,,

,,

,,
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= َولَقَ ْدandolsun
س ْرنَا
َّ َ=يbiz kolaylaştırdık
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
= ِل ِلذ ْك ِرöğüt almak için
=فَ َه ْلyok mudur?
 ُمدَّ ِكر..= ِم ْنöğüt alan
..

..

..

..

Onlardan
önce Nuh
kavmi de
yalanlamış, kulumuzu
tekzib
ederek;
delidir,
demişler
ve yolunu
kesmişlerdi.

O da
Rabbına
yalvarmış: Ben;
yenildim,
bana yardım et,
demişti.

Bunun
üzerine
Biz de
gök kapılarını boşanan sularla açmıştık.
Yeri de
ve toprağın Yeryücoşkun
pınarlar ha- zünde
kaynaklar linde fışkır- kaynaklar
halinde fış- masını sağ- fışkırttık
kırttık. Her ladık ki sular da su,
iki yönden önceden be- takdir edigelen su
lirlenmiş bir len bir ölbelirlenen amaca hiz- çüye göre
bir görevi met etsin
birleşiyerine geverdi.
tirmek üzere birleşti.
Onu çiviler- ama o'nu
Onu tahle tutturul- (sadece) tah- tadan yamuş tahta- talar ve çivi- pılmış,
lardan yapı- lerden yamıhla çalan bir ge- pılmış o
kılmışa
miye bindir- (gemi) ile ta- bindirdik.
dik.
şıdık,
Mesajı inkar ve (gemi),
Küfrediledilen ku- gözlerimizin miş olana
lumuza ödül önünde akıp mükafat
olarak bu gitti. (Bu,)
olmak
gemi göze- nankörce
üzere Bitimimiz al- reddedilmiş zim gözetında yüzü- olan o (Nuh) timimizle
yordu.
için bir ödül- yüzüyordü.
du.
Biz onu bir
ibret dersi
olarak geride bıraktık.
İbret alan
yok mu?

..

Benim
azabım
ve tehditlerim nasılmış?

..

54.
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ْ َ= َكذَّبyalanladı عاد
ت
َ =‘Ad da
ْف
َ =فَ َكيama nasıl? َ= َكانoldu
عذَا ِبي
َ =azabım = َونُذ ُ ِرve uyarılarım
,,

,,

,,

,,
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= ِإنَّاbiz س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üstüne
= ِري ًحاbir kasırga ص ًرا
َ ص ْر
َ
 َي ْو ِم..=فِيbir günde
=ن َْحسdevam eden
= ُم ْست َ ِمرuğursuzluğu
..

..

..

..

..

Nitekim
uğursuz
günde
üzerlerine
şiddetli
bir rüzgarı devamlı
olarak
gönderdik.
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ع
ُ =ت َ ْن ِزkoparıp deviriyordu
اس
َ َّ=النinsanları = َكأَنَّ ُه ْمsanki gibi
ُ =أ َ ْع َجkütükleri =ن َْخلhurma
از
= ُم ْن َق ِعرköklerinden sökülmüş

Bu kasırga
insanları
sökülmüş
hurma kütükleri gibi
havaya kaldırıp savuruyordu.
Peki benim
azabım ve
uyarılarım
nasılmış?

(bu kasırga,)
insanları köklerinden koparılmış
hurma kütükleri gibi savurup attı.

İnsanları,
sökülmüş
hurma
kütükleri
gibi koparıp yere
seriyordu.

Zaten uyarılarım gözardı
edildiğinde
verdiğim
azap ne şiddetlidir!

İşte Benim azabım ve
tehditlerim nasılmış?

Biz
Kur´an´dan
öğüt alınabilsin diye
onu kolay
anlaşılır kıldık. Yok mu
öğüt alan?

Bu nedenle
Biz bu Kuran'ı akılda
kolay tutulur
kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan
ders almak
isteyen?

Andolsun
ki; Biz,
Kur´an´ı,
düşünmek için
kolaylaştırdık.
Düşünüp
öğüt alan
var mı?

Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı.

Semud
(kavmi de)
bütün uyarılarımızı yalanlamıştı;
ve şöyle demişlerdi: Biz
kendi içimizden çıkan bir
faniye mi
uyacağız? O
takdirde biz
mutlaka hataya ve ahmaklığa duçar oluruz!

Semud
kavmi de
uyarıları
yalanladı.

neceklerdir.

Neden içimizden bir
tek o'na (ilahi) öğüt ve
uyarı indirildi? Hayır, o
küstah bir
yalancıdan
başka bir şey
değil!
(Allah:) Onlar
yarın kimin
küstah ve yalancı olduğunu görecekler! dedi,

=إِنَّاbiz = ُم ْر ِسلُوonlara göndereceğiz
=النَّاقَ ِةdişi deveyi ً=فِتْنَةsınamak için
=لَ ُه ْمkendilerini
ارت َ ِق ْب ُه ْم
ْ َ=فsen onları gözetle
َ ص
طبِ ْر
ْ = َواve sabret

Biz onları
sınavdan
geçirmek
için dişi deveyi göndereceğiz.
Sabret de
gör bakalım, ne yapacaklar?

Bak (ey Salih,) Biz bu
dişi deveyi
onlar için bir
sınama olsun
diye gönderiyoruz; sen
onları sadece seyret ve
sabırlı ol.

= َون َِبئْ ُه ْمonlara haber ver
=أ َ َّنmuhakkak = ْال َما َءsuyun

Onlara suyun deve ile
aralarında
bölüştürüldüğünü bildir. Kimin
sırası ise
gelir, su
içer.

Onlara (kuyu) sularının
aralarında
paylaştırılacağını bildir;
her birine
eşit paylar
(şeklinde.)

Zikir,
aramızdan ona
mı verilmiş? Hayır o, pek
yalancı
ve şımarığın biridir.
Yarın kimin pek
yalancı,
şımarığın
biri olduğunu bileceklerdir.
Gerçekten onları,
imtihan
etmek
için dişi
deveyi
gönderen
Biziz. Onları gözetle ve sabret.
Onlara,
suyun
aralarında taksim
olunduğunu da
haber
ver. Her
biri su
nöbetinde
hazır bulunsun.
Arkadaşlarını çağırdılar, o
da sarılarak onu
kesti.

,,

,,

,,
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ْف
َ =فَ َكيnasıl? َ= َكانoldu
عذَابِي
َ =benim azabım
= َونُذ ُ ِرve uyarılarım
..

..

..
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İbn Kesir

= َولَقَ ْدandolsun
س ْرنَا
َّ = َيbiz kolaylaştırdık
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
= ِل ِلذ ْك ِرöğüt almak için
=فَ َه ْلyok mudur?
 ُمدَّ ِكر,,= ِم ْنöğüt alan
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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54.
24

ْ = َكذَّ َبyalandı ُ=ث َ ُمودSemud da
ت
=بِالنُّذ ُ ِرuyarıları
..

..

ki:
=فَقَالُواdediler =أَبَش ًَراinsana mı? Dediler
«İçimizden
bir insanın
= ِمنَّاbizden احدًا
ِ = َوbir
peşinden mi
gideceğiz?
ُ=نَت َّ ِبعُهuyacağız = ِإنَّاbiz
Öyle yapar=إِذًاo takdirde =لَ ِفيiçine düşmüş oluruz sak sapıtmış ve kenض ََلل
َ =apaçık bir sapıklık
dimizi ateşe
atmış oluسعُر
ُ = َوve çılgınlık
ruz.»
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ُ
ي
ِ =Zikir
َ =أَأ ْل ِق-mı bırakıldı? الذ ْك ُر
علَ ْي ِه
َ =ona  َب ْينِنَا..= ِم ْنaramızdan
= َب ْلhayır = ُه َوo = َكذَّابyalancıdır
=أ َ ِشرküstahtır

54.
25

..

54.
26

,,

..

Bizler dururken vahiy
ona indirildi,
öyle mi?
Hayır, o şımarık bir
yalancıdır!

yarın
َ =yarın Onlar
َسيَ ْعلَ ُمون
َ =onlar bilecekler غدًا
kimin şımabir ya= َم ِنkim olduğunu اب
ُ َّ= ْال َكذyalancı rık
lancı olduğunu öğre= ْاْل َ ِش ُرküstahın
,,

,,
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=قِ ْس َمةpaylaştırılacağını
=بَ ْينَ ُه ْمaralarında
 ِش ْرب,,= ُك ُّلher içme sırası (gelen)
ضر
َ َ = ُم ْحتhazır bulunsun (suyunu alsın)
,,

,,

,,
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=فَنَادَ ْواçağırdılar
احبَ ُه ْم
ِ ص
َ =bir arkadaşlarını
َ =فَت َ َعاo da bıçağı çekti
ط ٰى
(=فَ َعقَ َرdeveyi) kesti

Ama onlar
bir arkadaşlarını çağırdılar. O da
kılıcını çekerek hayvanı cansız
yere serdi.

..

..

..

..

..
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ْف
َ =فَ َكيama nasıl? َ= َكانoldu
عذَا ِبي
َ =azabım = َونُذ ُ ِرve uyarılarım
,,

,,

,,
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İşte, Benim azabım ve
tehditlerim nasılmış?
Nitekim
üzerlerine
bir tek
çığlık
gönderdik
de ağılcıların kullandığı
kurumuş
ot gibi oldular.

= ِإنَّاbiz س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
ًص ْي َحة
َ =sayha (korkunç bir ses)
ً احدَة
ِ = َوtek =فَ َكانُواoldular
= َك َه ِش ِيمkuru ot gibi
= ْال ُم ْحت َ ِظ ِرağıldaki

Onların
üzerine bir
tek çığlık
saldık da
ağıl bekçisinin biriktirdiği kuru
ot yığınlarına dönüştüler.

Biz onlara
(ceza olarak)
bir tek darbe
vurduk ve bir
çiftliğin kurumuş, kırılmış fidanlarına döndüler.

= َولَقَ ْدandolsun
س ْرنَا
َّ َ=يbiz kolaylaştırdık
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
= ِل ِلذ ْك ِرöğüt almak için
=فَ َه ْلyok mudur?
 ُمدَّ ِكر,,= ِم ْنöğüt alan

Biz
Kur´an´dan
öğüt alınabilsin diye
onu kolay
anlaşılır kıldık. Yok mu
öğüt alan?

Bu nedenle
Biz bu Kuran'ı akılda
kolay tutulur
kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan
ders almak
isteyen?

Andolsun
ki; Biz,
Kur´an´ı
düşünmek için
kolaylaştırdık.
Düşünüp
öğüt alan
var mı?

ْ َ= َكذَّبyalanladı = َق ْو ُمkavmi
ت
=لُوطLût’un = ِبالنُّذ ُ ِرuyarıları

Lut´un soydaşları da
uyarıları yalanlamışlardı.
Biz de üzerlerine taşları
savuran bir
kasırga
gönderdik.
Yalnız

Lut halkı (da)
bütün uyarılar(ımız)ı gözardı etmişti;

Lut kavmi
de uyarıları yalanladı.

Onların üzerine de öldürücü bir kasırga saldık
ve şafak vakti yalnız

Biz de
üzerlerine
taş yağdıran bir
rüzgar
yolladık.

..

..

..

..
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Ama onlar
(en yakın)
adamlarını
çağırdılar; o
(gelir gelmez
kötü bir işe)
kalkıştı ve
(hayvanı)
vahşice boğazladı.
Peki benim uyarım göazabım ve zardı edildiuyarılarım ğinde verdinasılmış? ğim azap ne
şiddetlidir!

Dediler ki:
İçimizden
bir insana
mı uyacağız? O
zaman
biz, sapıklık ve
delilik etmiş oluruz.

..

..

..
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= ِإنَّاbiz س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
علَ ْي ِه ْم
َ =üstlerine اصبًا
ِ = َحbir fırtına
=إِ َّلyalnız hariç =آ َلailesi =لُوطLût
,,

,,

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

=نَ َّج ْينَا ُه ْمonları kurtardık
س َحر
َ = ِبseher vakti

Lut´un taraf- Lut'un ailesitarları hariç. ni kurtardık,
Onları sabahleyin erkenden kurtardık.

ً=نِ ْع َمةbir nimet olarak
 ِع ْن ِدنَا..= ِم ْنkatımızdan = َك ٰذَ ِل َكböyle
=ن َْج ِزيbiz mükâfatlandırırız
ش َك َر
َ ..= َم ْنşükredeni

Tarafımızdan sunulmuş bir nimet olarak.
Biz şükredenleri işte
böyle ödüllendiririz.

katımızdan
bir nimet olarak; işte biz
şükredenleri
böyle ödüllendiririz.

= َولَقَ ْدandolsun
=أ َ ْنذَ َر ُه ْمonları uyarmıştı
ْ = َبbizim yakalamamıza karşı
شتَنَا
َ ط
ار ْوا
َ =فَت َ َمfakat kuşku duydular
=بِالنُّذ ُ ِرuyarılara karşı

Lut onları
bizim sillemiz konusunda
uyarmıştı.
Fakat, onlar
bu uyarıları
kuşku ile
karşıladılar.

Aslında o,
Bizim cezalandırma gücümüz konusunda onları
uyarmıştı;
ama onlar bu
uyarılara hep
şüpheyle
baktılar,

= َولَقَ ْدve andolsun
ُ= َر َاود ُوهmurad almağa kalkıştılar
ض ْي ِف ِه
َ ..ع ْن
َ =onun konuklarından
َ َ=فbiz de siliverdik
ط َم ْسنَا
=أ َ ْعيُنَ ُه ْمgözlerini =فَذُوقُواhaydi tadın
عذَا ِبي
َ =azabımı = َونُذ ُ ِرve uyarılarımı

Onlar
Lut´un konuklarını elde etmek istediler. Bunun üzerine
gözlerini kör
ettik. «Tadın bakalım
azabımı ve
uyarılarımın
sonuçlarını.»

Ancak
Lut´un ailesi müstesna.
Onları
seher
vakti kurtardık.
Katımızdan bir
nimet olarak. İşte
Biz; şükredeni
böyle
mükafatlandırırız.
Andolsun
ki; onlara,
azab ile
yakalayacağımızı
da haber
vermişti.
Ama onlar bu
uyarıları
kuşku ile
karşılayarak yalanladılar.
Andolsun
ki; onlar,
misafirlerine kötülük yapmayı
kasdetmişlerdi.
Biz de
gözlerini
kör ettik.
Azabımı
ve tehdidimi tadın.

,,
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= َولَقَ ْدve andolsun
صبَّ َح ُه ْم
َ =sabah onları yakaladı
ً =بُ ْك َرةerken عذَاب
َ =bir azab
= ُم ْست َ ِقرkararlı
,,

,,

,,
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Andolsun
ki; bir sabah erken, önü
alınmaz
bir azab
geldi başlarına.
Uyarılarım Tadın, işgözardı edil- te azabıdiğinde başı- mı ve
nıza gelen tehditleazabı tadın rimi.
bakalım!
Bu nedenle, Andolsun
Biz bu Ku- ki; Biz,
ran'ı akılda Kur´an´ı
kolay tutulur düşünkıldık. Öyley- mek için
se, yok mu- kolaylaşdur ondan
tırdık.
ders almak Düşünüp
isteyen?
ibret alan
var mı?

=فَذُوقُواtadın عذَا ِبي
َ =azabımı
= َونُذ ُ ِرve uyarılarımı

Tadın bakalım azabımı
ve uyarılarımın sonuçlarını.

= َولَقَ ْدve andolsun
س ْرنَا
َّ َ=يbiz kolaylaştırdık
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
= ِل ِلذ ْك ِرöğüt almak için
=فَ َه ْلyok mudur?
 ُمدَّ ِكر,,= ِم ْنöğüt alan

Biz
Kur´an´dan
öğüt alınabilsin diye
onu kolay
anlaşılır kıldık. Yok mu
öğüt alan?

= َولَقَ ْدve andolsun = َجا َءgelmiştir
=آ َلkavmine َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın
=النُّذ ُ ُرuyarılar

Firavun
yanlılarına
da uyarılar
gelmişti.

Firavun halkına (da) kesinlikle bu tür
uyarılar gelmişti;

Andolsun
ki; Firavun erkanına da
uyarıcılar
geldi.

= َكذَّبُواyalanladılar
= ِبآ َياتِنَاayetlerimizi = ُك ِل َهاbütün
=فَأ َ َخ ْذنَا ُه ْمbiz de onları yakaladık
َ=أ َ ْخذyakalaması gibi
ع ِزيز
َ =aziz olanın
= ُم ْقتَدِرve güçlü olanın

Fakat bütün
ayetlerimizi
yalanladılar.
Biz de güçlü
ve üstün
iradeli birine
yaraşacak
bir sertlikle
onların yakalarına yapıştık.

Onlar, bütün ayetlerimizi
yalanladılar. Biz de
kendilerini, çok
kuvvetli
ve kudretli bir yakalayışla
yakaladık.

ار ُك ْم
ُ َّ=أ َ ُكفsizin kâfirleriniz mi?
= َخيْرhayırlı
أُو ٰلَئِ ُك ْم..= ِم ْنötekilerinizden
=أ َ ْمyoksa var mı? =لَ ُك ْمsizin için
= َب َرا َءةbir beraet
ُّ ..=فِيKitaplarda
الزب ُِر

Acaba sizin
içinizdeki
kafirler onlardan daha
mı iyidir,
yoksa kutsal kitaplarda size ilişkin bir suçsuzluk belgesi mi var?

َ َيقُولُون,,=أ َ ْمyoksa diyorlar mı?
=ن َْح ُنbiz = َج ِميعbir topluluğuz
صر
ِ َ = ُم ْنتmuzaffer (yenilmez)

Yoksa onlar
«Biz karşımıza çıkacak herkesi
yenen güçlü
bir orduyuz» mu diyorlar?

سيُ ْهزَ ُم
َ =bozulacak = ْال َج ْم ُعo topluluk
َ= َوي َُولُّونve dönüp kaçacaklardır
=الدُّب َُرgeriye

Yakında orduları bozguna uğratılacak ve geri püskürtüleceklerdir.

Onlar Bizim
bütün mesajlarımızı yalanlamışlardı.
Bunun üzerine, yalnızca,
her şeyin belirleyicisi olan
Kudret Sahibinin hesap
soracağı şekilde onlara
hesap sorduk.
Öyleyse,
(şimdi) sizden hakikati
inkar edenler
diğerlerinden
daha mı iyidirler; yoksa
(kadim ilahi)
hikmet belgelerinde sizin için dokunulmazlık
(sözü) mü
verildi?
Yoksa onlar,
Biz yek vücut
olmuş bir
grubuz, (ve
bundan dolayı) üstünlük
bizim hakkımız! mı diyorlar?
(Ama hakikati inkar edenlerin) ordusu
bozguna uğrayacak, arkalarını dönecek (ve
kaçacak)lar!

=بَ ِلhayır ُ عة
َّ =الo saattir
َ سا
= َم ْو ِعد ُ ُه ْمbuluşma zamanları
ُ عة
َّ = َوالve o saat
َ سا
=أ َ ْده َٰىcidden çok fecidir

Asıl azaba
kıyamet günü çarpılacaklardır.
Kıyamet
günü onlar
için daha

..

..
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Ve hatta
o'ndan misafirlerini (kendilerine) teslim etmesini
istediler. Bunun üzerine
onları (gerçeği) görmekten yoksun bıraktık.
Uyarılarım
gözardı edildiğinde başınıza gelen
azabı tadın
bakalım! (diye seslendik.)
Sabah er- Nitekim sakenden sü- bahın erken
rekli bir
vaktinde (etazaba yaka- kileri) kalıcı
landılar.
bir azap onları yakaladı:
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Sizin kafirleriniz
bunlardan
daha mı
iyidir?
Yoksa kitablarda
sizin için
bir beraat
mi vardır?

Yoksa
onlar: Biz,
intikam
almaya
muktedir
bir topluluğuz mu
diyorlar?

Topluluk
yakında
dağıtılacak ve
onlar arkalarını
dönüp
kaçacaklar.
Evet! Son
Daha
Saat, onların doğrusu
kaderleriyle onlara
gerçekten
vaadolubuluşacakları nan asıl
andır; ve o saattir. O
Son Saat en saat ne

Kelime Meali
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= َوأ َ َم ُّرve acıdır

feci ve daha korkunç ve
acıdır.
en acı (an)
olacaktır;

belalı, ne
acıdır.

= ِإ َّنşüphesiz َ= ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlular
= ِفيiçindedir ض ََلل
َ =bir sapıklık
سعُر
ُ = َوve çılgınlık

Suçlular
şaşkınlık ve
ateş içindedirler.

Muhakkak ki
suçlular;
sapıklık
ve çılgın
ateşler
içindedirler.
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gün onlar
=يَ ْو َمo gün َ=يُ ْس َحبُونsürüklenecekler Oyüzüstü
sürüklenerek
َّ
ار
ن
ال
,,
ي
ف
=ateşe
ِ
ِ
cehenneme
َ
atılırlar;
 ُو ُجو ِه ِه ْم,,عل ٰى
َ =yüzükoyun
«Ateşin vücudunuza
=ذُوقُواtadın س
َّ = َمdokunuşunu
değişini taسقَ َر
َ =cehennemin
dınız» diye.
,,

,,

= ِإنَّاbiz = ُك َّلher ش ْيء
َ =şeyi
ُ= َخلَ ْقنَاهyarattık = ِبقَدَرbir kadere göre

Biz her şeyi
belirli bir
plan uyarınca yarattık.

= َو َماyoktur =أ َ ْم ُرنَاbizim buyruğumuz
= ِإ َّلsadece احدَة
ِ = َوbir tek (vardır)
= َكلَ ْمحgöz açıp yumma gibidir
ص ِر
َ َ=بِ ْالبbakış ile

Bizim buyruğumuz
göz kırpması kadar kısa sürede
gerçekleşen
bir tek sözdür.

= َولَقَ ْدve andolsun
=أ َ ْهلَ ْكنَاbiz helak ettik
ع ُك ْم
َ =أ َ ْش َياsizin benzerlerinizi
=فَ َه ْلyok mudur?
 ُمدَّ ِكر..= ِم ْنöğüt alan

Biz sizin gibi sapıkları
daha önce
yokettik.
Öğüt alan
yok mu?

ش ْيء
َ ,,= َو ُك ُّلve her şey
ُ=فَ َعلُوهyaptıkları =فِيmevcuttur
ُّ =Kitaplarda
الزب ُِر

Onların
yaptıkları
herşey defterlere
geçmiştir.

= َو ُك ُّلve hepsi ص ِغير
َ =küçük
= َو َك ِبيرbüyük
َ َ = ُم ْستsatır satır yazılmıştır
طر

Küçük büyük bütün
davranışları
satırlara işlenmiştir.

= ِإ َّنşüphesiz َ= ْال ُمتَّقِينmuttakiler
 َجنَّات,,=فِيcennetlerdedir
= َو َن َهرve ırmaklar(ın kenarın)dadırlar

Kötülüklerden sakınanlar cennetlerde ve
ırmak kenarlarındadırlar.

 َم ْق َع ِد..= ِفيkoltuklarındadırlar
صدْق
ِ =doğruluk َ= ِع ْندhuzurunda
= َم ِليكpadişahın = ُم ْقتَدِرgüçlü

Güçlü hükümdarın
katında güvenli bir konutta ağırlanacaklardır.
Rahman
olan Allah.
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الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Çok merhametli (Allah)
,,

,,

O gün,
yüzleri
üstü ateşe sürüldüklerinde: Tadın
cehennemin tadını, denir.
Muhakkak ki
Biz, her
şeyi bir
ölçüye
göre yaratmışızdır.
Bizim (bir
Ve Bizim
şeyi) takdir emrimiz
etmemiz ve bir tektir;
(onun mey- bir göz
dana gelme- kırpması
si) göz kırp- gibidir.
ması gibi bir
anlık bir
(fiil)dir.
Nitekim,
Andolsun
(geçmişte) ki; Biz, sisizin gibi top- zin benlumları yok zerlerinizi
ettik. Öyley- hep helak
se, yok mu- etmişizdur ondan
dir. Şu
ders almak halde bir
isteyen?
düşünen
var mı?
(Onlar ger- Yaptıkları
çekten suç- her şey
luydular,)
kitablarda
çünkü yaptık- kayıtlıdır.
ları bütün
(kötülükler),
(ilahi) hikmetin (kadim)
belgelerinde
(kendilerine
gösterilmiştir);
ve (insanın Küçük,
yaptığı) her büyük her
şey, ister kü- şey satır
çük isterse satırdır.
büyük olsun,
(Allah'ın
nezdinde)
kaydedilmektedir.
(Bu neden- Muhakle,) Allah'a kak ki
karşı sorum- muttakiluluklarının ler, cenbilincinde
netlerde
olanlar, ken- ve ırmakdilerini bir
lardadırbahçeler ve lar.
akarsular
(cennetin)de
bulacaklar,
her şeyin be- Doğruluk
lirleyicisi olan makaKudret Sahi- mında,
bi'nin huzu- güçlü bir
runda, (saf) hükümdagerçeğin tah- rın katıntı üzerinde... dadırlar.
Rahman,
Rahman.

Kur´an´ı öğ- Bu Kuran'ı Kur´an´ı
retti.
(insana) öğ- öğretti.
retti.

َ= َخلَقyarattı َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı

İnsanı yarattı.

O, insanı ya- İnsanı yarattı:
rattı.

ُعلَّ َمه
َ =ona öğretti َ= ْالبَيَانbeyanı

Ona düşüncesini açıklamayı öğretti.

Ona beyanı öğretti.

َّ =الgüneş = َو ْال َق َم ُرve ay
س
ُ ش ْم
=بِ ُح ْسبَانbir hesap iledir

Güneşin ve
ayın konumları ve
hareketleri
belirli bir
hesaba dayanır.

= َوالنَّ ْج ُمnecm (bitkiler yıldızlar)
َّ = َوالve ağaçlar
ش َج ُر
ان
ِ َ=يَ ْس ُجدsecde etmektedirler

Bitkiler ve
ağaçlar
O´nun buyruğuna boyun eğerler.

ona açık ve
berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.
Güneş ve ay
(O'nun buyruğu doğrultusunda)
kendileri için
belirlenen
yörüngelerde
akarlar;
yıldızlar ve
ağaçlar
(O'nun
önünde) yere
kapanırlar.

س َما َء
َّ = َوالve göğü = َرفَعَ َهاyükseltti
ض َع
َ = َو َوve koydu َ= ْال ِميزَ انmizanı

O, göğü
yüksek yarattı ve tartı
ilkesini koydu.

Ve O, gökleri
yükseltti ve
(her şey için)
bir ölçü koydu

Göğü
yükseltmiş, mizanı
koymuştur.

..

,,

,,
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çünkü, günaha batmış
olanlar (o
zaman, görecekler ki)
sapıklıkta ve
ahmaklıkta
kaybolup
gitmişler!
Yüzükoyun
ateşe sürüklenecekleri o
Gün (onlara
denilecek:)
Cehennem
ateşinin dokunuşunu
tadın bakalım şimdi!
Bakın, Biz
her şeyi gerekli ölçü ve
nisbette yarattık;

علَّ َم
َ =öğretti َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı

,,
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,,

,,

,,

Güneş
de, ay da
bir hesab
iledir.

Bitkiler ve
ağaçlar
da secde
ederler.

Kelime Meali
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ْ َ ت..=أ َ َّلtaşkınlık etmeyin
طغ َْوا
ان
ِ َ ْال ِميز..= ِفيtartıda

55.
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..
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,,

Tartıda titiz ki (siz, ey inolun diye. sanlar,) asla
(doğruluk ve
haklılık) ölçüsünden
şaşmayasınız!
Teraziyi
Öyleyse
doğru tutu- (yaptıklarınınuz, sakın zı) adaletle
eksik tart- tartın ve ölmayız.
çüyü eksik
tutmayın!

Tartıda
haksızlık
etmeyin.

Allah, yeryüzünü canlıların ayakları altına
serdi.
Orada türlü
türlü meyvalar, salkımlı hurma
ağaçları
var.

O, yeri, bütün canlı varlıklar için genişletip yaymıştır,
üzerinde
meyveler ve
salkım salkım hurma
ağaçlarıyla

Yeri de
yaratıklar
için alçalttı.

ُّ= َو ْال َحبve dane(ler)
ف
ِ ص
ْ َ ْالع..=ذُوsaplı ve yapraklı
ُ الر ْي َح
ان
َّ = َوve hoş kokulu bitkiler

Yine orada
yapraklı taneler, hoş
kokulu bitkiler var.

ve filizlenip
dal veren tohumları ve
hoş kokulu
bitkileriyle.

Yapraklı
taneler ve
kokulu
bitkiler
var.

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz

Ey insanlar
ve cinler,
peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?
O insanı
pişmiş çamuru andıran kuru
balçıktan
yarattı.

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

ُّ= َربRabbidir
= ْال َم ْش ِرقَي ِْنiki doğunun
ُّ= َو َربve Rabbidir
= ْال َم ْغ ِر َبي ِْنiki batının

O iki doğunun da
Rabbidir, iki
batının da.

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

= َم َر َجsalıverdi = ْال َب ْح َري ِْنiki denizi
ان
ِ َ=يَ ْلت َ ِقيbirbirine kavuşuyorlar

Acı ve tatlı
sulu iki denizi birbiri
üzerine salarak yanyana getirdi.

= َب ْينَ ُه َماaralarında vardır
=بَ ْرزَ خbir engel
ان
ِ َيَ ْب ِغي..(= َلbirbirine) geçip karışmıyorlar

Ama aralarında birbirlerine karışmalarını
önleyen bir
engel vardır.
Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

..

= َوأَقِي ُمواve yapın َ= ْال َو ْزنtartıyı
ْط
ِ = ِب ْال ِقسadaletle
ت ُ ْخ ِس ُروا,,= َو َلeksiklik yapmayın
َ= ْال ِميزَ انterazide
,,

,,
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ض
َ = َو ْاْل َ ْرyeryüzünü
ض َع َها
َ = َوkoydu = ِل ِْلَن َِامcanlılar için
..
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=فِي َهاonda vardır =فَا ِك َهةmeyva(lar)
= َوالنَّ ْخ ُلve hurmalar
 ْاْل َ ْك َم ِام,, ُ=ذَاتsalkımlı
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,,

,,

55.
12

..

..

..

..

55.
13

,,

55.
14

..

..

..

..

,,

َ= َخلَقyarattı َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı
صال
َ ص ْل
َ ..= ِم ْنpişmiş çamurdan
ار
ِ = َك ْالفَ َّخkiremit gibi
..
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َّ = ْال َجcin’i
َ= َو َخ َلقve yarattı ان
ارج
ِ  َم,,= ِم ْنdumanı olmayan alevden
نَار,,= ِم ْنateşten
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ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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= َي ْخ ُر ُجçıkar = ِم ْن ُه َماikisinden de
ُ = َو ْال َم ْر َجve mercan
=اللُّؤْ لُ ُؤinci ان

Her iki denizden de
inci ve mercan çıkar.

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

ُ= َولَهve O’nundur = ْال َج َو ِارgemiler
ُ= ْال ُم ْنشَآتinşa edilmiş
 ْال َب ْح ِر..= ِفيdenizde
= َك ْاْلَع ََْل ِمkoca dağlar gibi

O´nun denizlerde yüzen, dağlar
gibi iri gemileri vardır.

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

= ُك ُّلher şey
علَ ْي َها
َ ..= َم ْنüzerinde bulunan
=فَانyok olacaktır

Yeryüzündeki her şey
yok olacaktır.
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Tartıyı
doğru yapın, tartılanı eksik
yapmayın.

Onda
meyveler,
salkımlı
hurma
ağaçları;

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
O, insanı
İnsanı
çömlek gibi pişmiş
pişmiş çaçamur gimurdan ya- bi kupkurattı,
ru bir balçıktan yaratmıştır.
Cinleri de halbuki gö- Cinnleri
dumansız rünmez var- de yalın
alevden ya- lıkları garip bir alevrattı.
bir ateş ale- den yavinden ya- ratmıştır.
ratmıştır.

,,
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İbn Kesir

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
(O,) gündo- O; hem
ğumunun en iki doğuuzak iki nok- nun Rabtasının ve
bı, hem
günbatımının de iki baen uzak iki tının
noktasının Rabbıdır.
Rabbi(dir).
Öyleyse,
Şu halde
Rabbinizin Rabbınıhangi nimet zın hangi
ve kudretini nimetleriinkar edebi- ni yalan
lirsiniz?
sayabilirsiniz?
O, birbirleri- İki denizi
ne kavuşup birbirine
karışabilme- kavuşleri için iki
mak üzebüyük su küt- re salılesini serbest vermiştir.
bırakmıştır;
(ama) arala- Aralarınrında aşada bir enmayacakları gel vardır,
bir engel var. birbirinin
sınırını
aşamazlar.
Öyleyse,
Şu halde
Rabbinizin Rabbınıhangi nimet zın hangi
ve kudretini nimetleriinkar edebi- ni yalan
lirsiniz?
sayabilirsiniz?
Bu (su küt- Her ikile)lerinin iki- sinden de
sinden bü- inci ve
yüklü küçük- mercan
lü inciler çı- çıkar.
kar.
Öyleyse,
Şu halde
Rabbinizin Rabbınıhangi nimet zın hangi
ve kudretini nimetleriinkar edebi- ni yalan
lirsiniz?
sayabilirsiniz?
Ve (hareket Denizde
halindeki)
yüzen
dağlar gibi koca dağdenizler üze- lar gibi
rinde yüzüp gemiler
giden koca- de
man gemiler O´nundur
O'nundur.
.
Peki, öyley- Şu halde
se, Rabbini- Rabbınızin hangi ni- zın hangi
met ve kud- nimetleriretini inkar ni yalan
edebilirsiniz? sayabilirsiniz?
Göklerde ve Onun
yerde var
üzerinde
olan her şey her buluyok olup git- nan fanimeye mah- dir.
kumdur;

Kelime Meali
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= َو َي ْبقَ ٰىbaki kalacaktır ُ= َو ْجهyüzü
= َر ِب َكRabbinin =ذُوsahibi
= ْال َج ََل ِلcelal اْل ْك َر ِام
ِ ْ = َوve ikram

Sadece kerem sahibi,
yüce Rabbinin varlığı
süreklidir.

ama kudret
ve ihtişam
sahibi olan
Rabbinizin
Zatı sonsuza
dek kalıcıdır.

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

ُ= َيسْأَلُهO’ndan isterler = َم ْنbulunanlar
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,= ِفيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = ُك َّلher
=يَ ْومgün = ُه َوO
شَأْن,,= ِفيyeni bir iştedir

Göktekiler
ve yerdekiler hep
O´ndan bir
şey isterler.
O her gün
(her an) yeni bir işle
meşguldür.

,,
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ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz
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Göklerde ve
yerdeki bütün mevcudat O(nun
kanunları)na
tabidir: (ve)
O, her gün
kendini bambaşka (şaşkınlık verici)
bir yolla ifade
eder.
Peki, Rab- Öyleyse,
binizin han- Rabbinizin
gi nimetini hangi nimet
yalanlıyor- ve kudretini
sunuz?
inkar edebilirsiniz?

Ey insanlar
ُ سنَ ْف ُر
غ
َ =boş vaktimiz
ve cinler,
yakında siَ
=ل ُك ْمsizin için olacak
zinle hesapالثَّقَ ََل ِن,,َ=أَيُّهey iki yük sahibi (insan ve ci laşmak için
özel vakit
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

n)

ayıracağız.
Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Bu durumda,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

= َياey = َم ْعش ََرtopluluğu
= ْال ِج ِنcinler اْل ْن ِس
ِ ْ = َوve insanlar
َ َ ا ْست,,= ِإ ِنgücünüz yeterse
ط ْعت ُ ْم
ت َ ْنفُذُوا,,=أ َ ْنgeçip gitmeğe
َ أ َ ْق,,= ِم ْنbucaklarından
ار
ِ ط
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
=فَا ْنفُذُواgeçin gidin
َت َ ْنفُذُون,,= َلgeçemezsiniz
= ِإ َّلancak (geçebilirsiniz)
َ س ْل
طان
ُ = ِبkudretle

Ey cinler ve
insanlar,
eğer göklerin ve yerin
sınırlarını
aşarak
kaçmaya
gücünüz yetiyorsa kaçınız. Fakat
ancak özel
bir gücünüz
varsa bunu
başarabilirsiniz.

Siz ey görünmez varlıklar(ın) ve
insanlar(ın
şerlileriy)le
bir arada yaşayanlar!
Eğer göklerin
ve yerin ötelerine geçebileceğinizi
(düşünüyorsanız), haydi
geçin! (Ama)
onların ötesine geçemezsiniz,
(Allah'tan) bir
yardım olmazsa!

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

س ُل
َ =ي ُْرgönderilir
علَ ْي ُك َما
َ =ikinizin üzerine
ُ =yalın alev نَار,,= ِم ْنateşten
ش َواظ
= َونُ َحاسve kıpkızıl bir duman
ان
ِ َ ت َ ْنت,,=فَ ََلbaşaramazsınız
ِ ص َر

Üzerinize
dumansız
alev ve bakır eriyiği
püskürtülür
de bu azaptan sizi kurtaran bulunmaz.

Bir ateş alevi
ve duman
üzerinize salınacak ve
hiçbir yardım
görmeyeceksiniz!

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Bu durumda,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

=فَإِذَاzaman ت
َ =ا ْنyarıldığı
ِ َّشق
ْ =فَ َكانve olduğu
س َما ُء
َّ =الgök َت
ً = َو ْردَةkıpkırmızı bir gül
َان
ِ = َكerimiş yağ gibi
ِ الده

Gök parçalanıp da
kırmızı gül
renginde bir
yağ eriyiğine dönüştüğü zaman;
Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Gök parça
parça yarıldığı ve (yanık) yağ gibi
kızıllaştığı
zaman:
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=فَ َي ْو َم ِئذo gün يُسْأ َ ُل,,= َلsorulmaz
ذَ ْنبِ ِه,,ع ْن
َ =günahından =إِ ْنسinsana
 َجان,,= َو َلne de cin’e
,,

,,
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ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
..

..

ف
ُ =يُ ْع َرtanınır َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçlular
=بِ ِسي َما ُه ْمsimalarından
ُ=فَيُؤْ َخذve tutulur
اصي
ِ = ِبالنَّ َوalınlar(ın)dan
= َو ْاْل َ ْقدَ ِامve ayaklar(ın)dan
,,

,,

,,

O gün ne
insana ne
de cinne
suçu sorulmaz.

Hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

O Gün ne insana ne de
görünmez
varlığa günahları hakkında bir şey
sorulmayacaktır.
Peki, Rab- Öyleyse,
binizin han- Rabbinizin
gi nimetini hangi nimet
yalanlıyor- ve kudretini
sunuz?
inkar edebilirsiniz?
Suçlular yüz
ifadelerinden tanınarak perçemlerinden ve
ayaklarından yakalanırlar.

Ancak celal ve ikram sahibi Rabbının zatı
baki kalacaktır.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Göklerde
ve yerde
kim varsa
hepsi
O´ndan
ister. O;
her gün
bir şe´n
üzeredir.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
(Bir gün) siz- Ey insanden hesap lar ve
soracağız, cinnler;
siz ey günah yakında
yüklü çift!
size de
yöneleceğiz

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

55.
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İbn Kesir

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Ey cinnler
ve insanlar topluluğu; göklerin ve
yerin çevresinden
geçip
gitmeye
gücünüz
yetiyorsa
geçip gidin. Ama
üstün bir
güç olmadan
geçemezsiniz.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Üzerinize
dumansız
bir alev
ve ateşsiz
bir duman
gönderilir
de birbirinizi kurtaramaz ve
yardımlaşamazsınız.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Gök, yarılıp da
kırmızı
sahtiyan
gibi bir
gül olduğu zaman,
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
İşte o
gün; insana da,
cinne de
günahından sorulmaz.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz. _
Bütün güSuçlular
nahkarlar
simalaişaretlerin- rından
den tanına- tanınırlar
cak ve alınla- da perrı ile ayakla- çemlerinrından yaka- den ve
lanacaklar! ayaklarından tutulurlar.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

= ٰ َه ِذ ِهişte bu = َج َهنَّ ُمcehennemdir
ِب
ُ يُ َكذ,,=الَّ ِتيyalanladığı = ِب َهاonunla
َ= ْال ُم ْج ِر ُمونsuçluların

İşte suçluların yalanladıkları cehennem
budur.

İşte bu, günahkarların
(şimdi) yalanladıkları
cehennemdir:

ُ = َيdolaşırlar = َب ْي َن َهاonunla
َطوفُون
َ= َو َبيْنarasında = َح ِميمkaynar su
=آنkızgın

Cehennem
ile kaynar
su arasında
mekik dokurlar.

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Rabbinin
Rablerinin
Rabbının
huzuruna huzuruna
makaçıkacağı
korku içinde mından
andan kor- çıkanlar için korkana
kanlara
iki (cennet) iki cennet
cennette bir bahçe(si ha- vardır.
konut veri- zırlanmıştır.)
lecektir.
Peki, Rab- Öyleyse,
Şu halde
binizin han- hangi nimet Rabbınıgi nimetini ve kudretini zın hangi
yalanlıyor- inkar edebi- nimetlerisunuz?
lirsiniz Rab- ni yalan
binizin?
sayabilirsiniz?
Bu cennet Türlü türlü
Her ikisi
konutlarının harika renk- çeşit çeşit
bahçeleri ler (ile beağaçlarla
sık dallı
zenmiş iki
doludur.
ağaçlarla bahçe).
kaplıdır.
Peki, Rab- Öyleyse,
Şu halde
binizin han- hangi nimet Rabbınıgi nimetini ve kudretini zın hangi
yalanlıyor- inkar edebi- nimetlerisunuz?
lirsiniz Rab- ni yalan
binizin?
sayabilirsiniz?
Bu iki ko- Bu iki (bah- İkisinde
nutta birer çenin her bi- de akpınar akrin)de iki
makta
maktadır. çeşme aka- olan iki
cak.
pınar
vardır.

..
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Onlar bununla
kaynar su
arasında
dolaşır
dururlar.

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

=فِي ِه َماikisinde de vardır
 ُك ِل..= ِم ْنhepsinden
=فَا ِك َهةmeyvaların ان
ِ =زَ ْو َجiki çift

Bu konutların bahçelerindeki
ağaçlarda
her meyvanın iki çeşidi
vardır.
Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

İkisinde de
her meyveden iki cins
bulunacak.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
İkisinde
de her tür
meyveden çift
çift vardır.

Bu konutlarda ağırlananlar astarları yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her
iki konutun
bahçelerindeki ağaçların meyvaları yere yakındır, kolayca devşirilebilirler.
Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

(İşte böyle
bir cennette,
kutsananlar)
atlastan dokunmuş halılara uzanarak (hayat
sürecekler);
ve bu iki
bahçenin
meyvesi kolayca erişebilecekleri yerde bulunacak.

=فِي ِه َّنorada vardır
ُاص َرات
ِ َ(=قeşlerine) diken (dilberler)
َّ =bakışlarını
ف
ِ الط ْر
ْ  َي..=لَ ْمonlara temas etmemiştir
ط ِمثْ ُه َّن
= ِإ ْنسinsan =قَ ْبلَ ُه ْمbunlardan önce
 َجان..= َو َلne de cin

Bu konutlarda gözleri
erkeklerinden başkasını görmeyen, daha
önce ne insan ve ne
de cin kökenli bir erkeğin, el
değdirmediği eşler
vardır.

Bu (bahçe)lerde, ne
insanın ne
de görünmez
bir varlığın
daha önce
hiç dokunmadığı yumuşak bakışlı eşler bulunacak.

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Öyleyse,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

= َكأَنَّ ُه َّنsanki onlar ُ= ْال َياقُوتyakut
ُ = َو ْال َم ْر َجve mercandırlar
ان

O eşler
sanki birer
yakut ve
mercandırlar.

İncilerin ve
yakutların
(güzelliği) gibi (muhteşem güzellikler vaad edildiği zaman,)
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= َو ِل َم ْنkimseler için vardır
َاف
َ =خkorkan
ام
َ َ= َمقdivanında durmaktan
= َربِ ِهRabbinin ان
ِ َ = َجنَّتiki cennet
..

..

..

..

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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=ذَ َواتَاikisinin de vardır
=أ َ ْفنَانçeşitli ağaçları meyvaları
..

..

..

..

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz
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=فِي ِه َماikisinde de vardır
َان
َ =iki kaynak
ِ ع ْين
ان
ِ =ت َ ْج ِر َيakıp giden
..

..

..

..
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Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Suçluların
yalanladıkları
cehennem, işte
budur.

onlar, cehennem ile
(kendi) yakıcı
ümitsizlikleri
arasında gidip gelecekler!
Peki, Rab- Öyleyse,
binizin han- Rabbinizin
gi nimetini hangi nimet
yalanlıyor- ve kudretini
sunuz?
inkar edebilirsiniz?

..
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İbn Kesir

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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َ= ُمت َّ ِكئِينyaslanırlar
فُ ُرش..علَ ٰى
َ =yataklara
َ َ=بastarları
طا ِئنُ َها
 ِإ ْستَب َْرق..= ِم ْنkalın atlastan
= َو َجنَىve devşirmesi (meyvelerin)
= ْال َجنَّتَي ِْنiki cennetin =دَانyakındır
..

..

..

..

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

Öyleyse,
Rabbinizin
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz?

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Hepsi de
örtüleri
atlastan
döşemelere yaslanırlar.
İki cennetin meyvelerini
de kolayca toplarlar.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Oralarda
bakışlarını yalnız
eşlerine
çevirmişler vardır
ki, daha
önce
kendilerine ne bir
insan, ne
de bir
cinn dokunmuştur.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Sanki onlar yakut
ve mercandırlar.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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=ه َْلdeğil midir? = َجزَ ا ُءkarşılığı
ان
َ اْل ْح
ِ ْ =iyiliğin = ِإ َّلyalnız
ِ س
ُ س
ان
َ اْل ْح
ِ ْ =iyilik
..

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
,,

د ُونِ ِه َما..= َو ِم ْنikisinin ötesinde var
ان
ِ َ  = َجنَّتiki cennet (daha)
..

..

..

..

..

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz
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ان
ِ َ = ُم ْدهَا َّمتyemyeşildirler

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ =ت ُ َك ِذ َبyalanlıyorsunuz
,,

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

O halde,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

O halde,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
İyiliğin, iyi- İyiliğin karşı- İhsanın
likten başka lığı iyilikten karşılığı,
bir karşılığı başka bir şey ihsandan
olabilir mi? olabilir mi? başkası
mıdır?
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Bu iki cen- Ve o ikisinin O ikisinnet konu- yanında
den baştunda ali
(başka) iki ka iki
düzeyde iki bahçe daha cennet
cennet ko- olacak;
daha varnutu daha
dır.
vardır.
Peki, Rab- o halde,
Şu halde
binizin han- hangi nimet Rabbınıgi nimetini ve kudretini zın hangi
yalanlıyor- inkar edebi- nimetlerisunuz?
lirsiniz Rab- ni yalan
binizin?
sayabilirsiniz?
Bu konutla- Yemyeşil iki Koyu yerın renkleri (bahçe).
şildirler.
koyu yeşildir.

İki konutta Bu iki (bah=فِي ِه َماikisinde de vardır
sürekli kay- çe)nin (her
nayan iki
birinde) iki
َ
َ
َان
ن
ي
ع
=iki
kaynak
ان
ت
خ
َّا
ض
ن
َ
=fışkıran
ْ
ِ َ
ِ
pınar vardır: kaynak fışkı..

..

..

racak.

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َر ِب ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

O halde,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

=فِي ِه َماikisinde de vardır
=فَا ِك َهةmeyva = َون َْخلve hurma
= َو ُر َّمانve nar

İki konutun
bahçelerinde de çeşitli
meyva,
hurma ve
nar ağaçları
vardır.
Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

Onların ikisinde de (çeşit çeşit
meyveler),
hurmalar ve
narlar olacak.
O halde,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

= ِفي ِه َّنonlarda vardır
= َخي َْراتiyi huylu (kadınlar)
سان
َ = ِحgüzel

O konutlarda iyi huylu,
güzel kadınlar vardır.

Ve bu (bahçeler)de
(her)şeyin en
muhteşemi
ve en güzeli
bulunacak.

ِ =فَبِأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz?

O halde,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?
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ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
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kadınlar
= ُحورhuriler ورات
ُ = َم ْقkapanmış Oceylan
َ ص
gözlüdürler
ve
ْ
ال ِخيَ ِام..=فِيçadırlara
çadırlarının

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
,,

Daha önce
onlara ne
cin ne insan
kökenli hiçbir erkeğin
eli değmemiştir.

Daha önce
ne bir insanın ne de görünmez varlığın dokunmadığı (eşler).

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz

Peki, Rabbinizin hangi nimetini
yalanlıyorsunuz

O halde,
hangi nimet
ve kudretini
inkar edebilirsiniz Rabbinizin?

َ= ُمت َّ ِكئِينyaslanırlar
 َر ْف َرف..علَ ٰى
َ =yastıklara
= ُخضْرyeşil = َو َع ْبقَ ِريve döşeklere
سان
َ = ِحharikulade güzel

Bu konutlarda ağırlananlar yeşil yastıklara ve güzel
işlemeli
minderlere
yaslanırlar.

..

..

..
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,,

55.
76

..

..

,,

..

..

55.
77

(Kutsananlar,
orada, harika) çadırlarda saf ve çedışına hiç kingen, yuçıkmazlar. muşak huylu
eşleri (ile birlikte yaşayacaklar).
Peki, Rab- O halde,
binizin han- hangi nimet
gi nimetini ve kudretini
yalanlıyor- inkar edebisunuz?
lirsiniz Rabbinizin?

ْ َي..=لَ ْمonlara temas etmemiştir
ط ِمثْ ُه َّن
=إِ ْنسinsan =قَ ْبلَ ُه ْمbunlardan önce
 َجان..= َو َلne de cin
..

ِ =فَ ِبأَيşimdi hangi? = َآل ِءnimetlerini
= َربِ ُك َماRabbinizin
ان
ِ َ=ت ُ َك ِذبyalanlıyorsunuz
,,

,,

İbn Kesir

(Onlar, böyle
bir cennette)
yeşil çimenler ve harikulade güzellikte halılar
üzerinde
uzanarak
(hayat sürecekler).
Peki, Rab- O halde,
binizin han- hangi nimet
gi nimetini ve kudretini
yalanlıyor- inkar edebisunuz?
lirsiniz Rabbinizin?

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
İkisinde
de durmadan
fışkıran
iki kaynak
vardır.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
İkisinde
de meyveler,
hurma ve
nar vardır.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Orada
huyları
güzel,
yüzleri
güzel kadınlar
vardır.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Otağlar
içinde korunmuş
huriler
vardır.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Bunlardan önce
kendilerine ne bir
insan, ne
de bir cin
dokunmuştur.
Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?
Yeşil yastıklara ve
güzel işlemeli
döşeklere
yaslanırlar.

Şu halde
Rabbınızın hangi
nimetlerini yalan
sayabilirsiniz?

Kelime Meali
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ار َك
َ َ=تَبne yücedir =ا ْس ُمadı
= َر ِب َكRabbinin =ذِيsahibi
= ْال َج ََل ِلbüyüklük
اْل ْك َر ِام
ِ ْ = َوve ikram

Kerem sahibi, ulu
Rabbinin
adı ne yücedir!

=إِذَاzaman ت
ِ َ= َوقَعolduğu
ُ= ْال َواقِ َعةolacak vak’a

Kıyamet
koptuğu
zaman,

..

..

İhtişam sahibi ve kerim
Rabbinin ismi ne yücedir!

İbn Kesir

Celal ve
ikram sahibi Rabbının adı
ne yücedir.

..

56.
1

,,

,,

ْس
َ =لَيyoktur = ِل َو ْق َعتِ َهاonun oluşunu
= َكا ِذ َبةyalanlayacak

56.
2

..

56.
3

,,

56.
4

..

ضة
َ =خَا ِفo alçaltıcıdır
= َرافِعَةyükselticidir
=إِذَاzaman ت
ِ = ُر َّجsarsıldığı
ض
ُ = ْاْل َ ْرyer = َر ًّجاşiddetle sarsılarak

Yeryüzü
şiddetle
sarsıldığı
zaman.

ت
ِ س
َّ ُ= َوبve serpildiği (zaman)
= ْال ِجبَا ُلdağlar سا
ًّ َ=بserpildikçe

Dağlar pa- ve dağlar
Dağlar,
ramparça ufalana ufa- ufalanolup,
lana,
dıkça ufalandığı;

ْ =فَ َكانhaline geldiği (zaman)
َت
= َه َبا ًءtoz duman = ُم ْن َبثًّاdağılan

Toz halinde toz toprak
boşluğa da- haline geldiğıldığı za- ğinde
man.

Dağılmış
toz haline
geldiği
zaman;

= َو ُك ْنت ُ ْمve sizler olduğunuz (zaman)
=أ َ ْز َوا ًجاsınıf (grup) ً=ث َ ََلثَةüç

Sizler üç
gruba ayrıldığınız zaman.

(işte o Gün,)
siz üç sınıf(a
ayrılmış) olacaksınız:

Siz üç sınıf olmuşsunuzdur:

اب
ُ ص َح
ْ َ =فَأadamları = ْال َم ْي َم َن ِةsağın
= َماne (kutludurlar)
اب
ُ ص َح
ْ َ =أadamları = ْال َم ْي َمنَ ِةsağın

Defterleri
sağdan verilenler. Ne
mutlu onlara!

Sağcılar;
o sağcılar
ne mutludurlar.

اب
ُ ص َح
ْ َ = َوأadamları
= ْال َم ْشأ َ َم ِةsolun = َماne (uğursuzlardır)
اب
ُ ص َح
ْ َ =أadamları = ْال َم ْشأ َ َم ِةsolun

Defterleri
soldan verilenler. Vay
gele başlarına!

َسابِقُون
َّ = َوالve öne geçenler ise
َسا ِبقُون
َّ =الöne geçenler

Ve öncüler,
hep önden
gidenler.

=أُو ٰلَئِ َكişte onlardır
َ= ْال ُمقَ َّربُونyaklaştırılanlar

Onlar Allah´a yakındırlar.

Kiminiz doğruyu bulmuşlardan olacak. Ah! ne
(mutlu) kimselerdir doğruyu bulmuş
olanlar!
Ve kiminiz
kötülüğe
batmışlardan
olacak. Ah!
ne (mutsuz)
kimselerdir
kötülüğe
batmış olanlar!
Önde olanlar
ise (hayatta
iken, inanç
ve güzel fiillerde) öne
çıkanlar olacak.
(Her zaman)
Allah'a yakınlık sağlayanlar!

ت
ِ  َجنَّا..=فِيcennetlerinde
=النَّ ِع ِيمNimet

Bol nimetli
cennetlerdedirler.

(Onlar) esenlik ve mutluluk bahçelerinde (yaşayacaklar,)
Çoğu öncü çoğu eski
ümmetler- zamanların,
den,

Naim
cennetlerindedirler.

Birazı da
ama (sadesonrakiler- ce) pek azı
dendir.
sonraki dönemlerin (insanları).
Altın işle- Onlar, altın
meli tahtlar- işlemeli mutda otururlar. luluk tahtlarına (kurulacaklar),
Karşılıklı
(ve) birbirleolarak bu rine (sevgi
tahtlara ku- ile) bakarak
rulurlar.
uzanacaklar.

Birazı da
sonrakilerden.

ُ َ=يdolaşır علَ ْي ِه ْم
وف
ُ ط
َ =çevrelerinde
= ِو ْلدَانgençler
َ= ُمخَلَّد ُونebedi yaşamağa erdirilmiş

Hiç ölmeyecek genç
hizmetçiler
aralarında
dolaşır,

Onları ölümsüz gençlikler bekleyecek,

Ölümsüz
civanlar
etraflarında dolaşırlar.

= ِبأ َ ْك َوابtestilerle
َاريق
ِ َ= َوأَبve ibrikler
= َو َكأْسve kadehlerle
 َم ِعين..= ِم ْنkaynağından doldurulmuş

Gürül gürül
akan bir
çeşmeden
doldurulmuş
testiler, ibrikler ve kadehlerle.

tertemiz kaynakların suyundan doldurulmuş kaseler, ibrikler
ve fincanlarla,

Main´den
büyük
kaplarla,
ibrikler ve
kadehlerle.

َصدَّعُون
َ ُي,,= َلbaşları ağrıtmayan
ع ْن َها
َ =ondan
َيُ ْن ِزفُون,,= َو َلve akılları gidermeyen

Bu içki ne
başlarını
ağrıtır, ne
de sarhoş
eder.

ne kafalarını
dumanlayan
ne de onları
sarhoş eden
(bir su)

َ =kuş
= َولَ ْح ِمve eti طيْر
َ َي ْشت َ ُهون,,= ِم َّماcanlarının çektiği

İştahla yiyecekleri
kuş etleri
ile,

ve canlarının
çekebileceği
her çeşit kuş
etiyle.

= َو ُحورve huriler = ِعينiri gözlü

Onlara iri Ve en güzel Şahin
gözlü huriler gözlü saf ve gözlü husunulur,
temiz eşler riler de;
(yanlarında
olacak),
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=ثُلَّةçoğu bir ümmettir
َ ْاْل َ َّولِين,, َ= ِمنöncekilerden
,,

,,

= َوقَ ِليلve birazı da
َ ْاْل ِخ ِرين.. َ= ِمنsonrakilerden
..

..

ع َل ٰى
ُ =tahtlar
َ =üzerindedirler س ُرر
ضونَة
ُ = َم ْوaltın ve cevahirle işlenmiş
,,

56.
16

,,

,,

َ= ُمت َّ ِكئِينyaslanırlar
علَ ْي َها
َ =onların üzerinde
َ= ُمتَقَا ِبلِينkarşılıklı
..

..
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,,
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Yer (şiddetli) Yer; sarbir sarsıntı ile sıldıkça
sarsıldığın- sarsıldığı;
da,

Solcular;
o solcular
ne bahtsızdırlar.

Önde
olanlar da
öncüdürler.

İşte onlar
en çok
gözde
olanlardır.

Bir çoğu
öncekilerden,

Murassa
tahtlar
üzerindedirler.
Karşılıklı
olarak
üzerinde
yaslanırlar.

Ondan
baş ağrısına uğratılmayacakları
gibi, akılları da giderilmez.
Hoşlarına ve seçebile- Beğene=şeylerden
giden mey- cekleri her cekleri
valarla,
çeşit mey- meyveler,
veyle,

,,

,,

,,

= َوفَا ِك َهةve meyva(lar) ِم َّما
َ= َيتَ َخي َُّرونbeğendikleri

56.
20

..

56.
21

,,

..

,,

,,

56.
22

Kıyamet
koptuğu
zaman,

Onun vukuunu hiç
bir yalanlayıcı
yoktur.
O kimini al- o, (bazılarını) O; alçaltıçaltır, kimini alçaltan, (di- cı, yükde yükseltir. ğerlerini) yü- selticidir.
celten(dir)!

..

..

56.
7

Gerçekleşecek olan (sonunda) gerçekleştiği
zaman,
Onu hiç
onun yalan
kimse ya- olmadığı
lanlayama- apaçık ortayacaktır.
ya çıkacaktır;

..

..

..

Kuş eti,
içlerinin
çektiğinden.
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= َكأ َ ْمثَا ِلgibi =اللُّؤْ لُ ِؤinciler
ون
ِ ُ= ْال َم ْكنsaklı

56.
23

,,

56.
24

..

56.
25

,,

Tıpkı sedef- kabuklarının Saklı inci
teki inciler içinde saklı misali.
gibi.
bulunan inciler gibi.

(Hayatta
iken) yaptıklarının bir
ödülü (olacak
bu).
Orada ne Orada ne
,, =işitmezler
=orada
boş ve ne boş konuşgünah içe- malar duya=boş bir söz
rikli bir söz caklar, ne de
günaha yö,,
=ve ne de günaha sokan bir laf işitirler.
nelten bir
çağrı,

Yapmakta olduklarına
karşılık
olarak.
Orada ne
boş bir
laf, ne de
günaha
sokacak
birşey
işitmezler.
İşittikleri tek ama sadece Yalnız se=yalnızca
=denilir
söz «selâm, iç sükuneti lama karselâm» dır. ve barış
şılık; se=selam
=selam
müjdesi.
lam, denir.
Defterleri Dürüst ve
Sağcılar;
=adamları
=sağın
sağdan ve- erdemli bir ne bahtirilenler. Ne hayat yaşa- yardır o
=nedir
=adamları
mutlu onla- yanlara ge- sağcılar.
ra!
lince, nedir
=sağın
bu dürüst ve
erdemli hayat sürenler(in ödülü)?
Onlar di(Onlar,)
Dikensiz
=içindedirler
=sedir ağaçları
kensiz sedir meyve dolu kiraz,
ağaçları,
sidre ağaçla=dikensiz
rı arasında
(bulacaklar
kendilerini),
Meyva yük- çiçeklerle
Salkımları
=ve muzlar
lü muz
bezenmiş
sarkmış
ağaçları
akasyalar,
muz
=meyva dizili
arasında,
ağaçları,

= َجزَ ا ًءkarşılık olarak = ِب َماnedeniyle
َ َي ْع َملُون..= َكانُواyaptıkları
..

ََل يَ ْس َمعُون
لَ ْغ ًوا
َو َل تَأْثِي ًما
,,

..

56.
27

,,

56.
28

..

56.
29

,,

Yaptıkları
iyiliklerin
karşılığı olarak,

فِي َها

,,

ِإ َّل
س ََل ًما
َ

56.
26

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ً ِق
يَل
س ََل ًما
َ

اب
ين
ُ ص َح
ْ َ َوأ
ِ ْاليَ ِم
َما
اب
ُ ص َح
ْ َأ
ين
ِ ْال َي ِم

ِفي
ضود
ُ َم ْخ
َ َو
ط ْلح
ضود
ُ َم ْن

56.
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ِسدْر

..

,,

,,

= َو ِظلve gölge(ler) = َم ْمدُودuzamış

Kesintisiz genişçe ya- Yayılmış
gölgeler al- yılmış gölge- gölge,
tında,
ler,

= َو َماءve sular = َم ْس ُكوبfışkıran

Çağlayan fışkıran suakarsu boy- lar,
larında,

Çağlayan
su,

= َوفَا ِك َهةve meyvalar يرة
َ = َك ِثpek çok

Bol meyva- ve bol bol
lar yanında, meyveler,

Bir çok
meyve,

ُ  َم ْق,,= َلtükenmeyen
عة
َ طو
عة
َ  َم ْمنُو,,= َو َلve yasaklanmayan

Sürekli ve
yasaksız,

= َوفُ ُرشve döşekler (üstündedirler)
عة
َ = َم ْرفُوyükseltilmiş

Yüksek döşekler üzerindedirler.

= ِإنَّاbiz
=أ َ ْنشَأْنَا ُه َّنkadınları inşa’ etmişizdir
(= ِإ ْنشَا ًءyeni bir) inşa’ ile

Biz oradaki
hurileri yeniden yarattık.

=فَ َجعَ ْلنَا ُه َّنonları yapmışızdır
ارا
ً =أ َ ْب َكbakireler

Onları baki- ve bakireler Ve onları
re yaptık. olarak dirilte- el değceğiz,
memişler
kıldık.

ع ُربًا
ُ =sevgililer =أَتْ َرابًاhep yaşıt

Eşlerine
sevgi dolu ve Eşlerine
aşık ve on- uyum içinde, düşkün
larla aynı
hep bir
yaşta,
yaşıtlar.

ب
ْ َ = ِْلadamları için
ِ ص َحا
ين
ِ = ْال َي ِمsağın

Defterleri dürüst ve er- Sağcılar
sağdan ve- demli olan- için.
rilenler için, larla:

=ثُلَّةbir bölümü
َ ْاْل َ َّولِين,, َ= ِمنöncekilerdendir

Bunların
bir kısmı eski Bir çoğu
bazıları eski zamanlaröncekiümmetler- dan,
lerden,
den,

= َوثُلَّةbir bölümü de
َ ْاْل ِخ ِرين.. َ= ِمنsonrakilerdendir

Bazıları da bir kısmı da Bir çoğu
sonrakiler- sonraki za- da sonradendir.
manlardan. kilerdendir.

اب
ُ ص َح
ِ =solun
ْ َ = َوأadamları الش َما ِل
= َماnedir اب
ُ ص َح
ْ َ =أadamları
الش َما ِل
ِ =solun

Defterleri
soldan verilenler. Vay
gele başlarına!

Kötülükte ısrar edenlere
gelince, nedir
bu kötülük ısrarcıları(nın
cezası)?

Solcular
da. Solcular kimlerdir?

= ِفيiçindedirler
س ُموم
َ =iliklere işleyen bir ateş
= َو َح ِميمve kaynar su

Onlar gözeneklerine işleyen kavurucu bir
rüzgar
önünde ve
kaynar su
içinde,
Kara ve boğucu bir
dumanın
gölgesi altındadırlar.

(Onlar,) kavurucu rüzgarlar ve yakıcı bir ümitsizlik içinde
(bulacaklar
kendilerini),

Kızgın
ateşte,
kaynar
sulardadırlar.

Çünkü onlar
vaktiyle varlık içinde
azıtmışlardı.

Çünkü, geçmişte onlar
kendilerini
tamamen
hazlara kaptırmışlardı,
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= َو ِظلve gölgededirler
يَ ْح ُموم,,= ِم ْنkara dumandan
,,

,,

,,

56.
44

ارد
ِ َب..= َلserin olmayan
 َك ِريم..= َو َلve faydası olmayan
..

..

..

56.
45

İbn Kesir

..

= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar = َكانُواidiler
=قَ ْب َلönce = ٰذَ ِل َكbundan
َ= ُمتْ َرفِينvarlık içinde şımartılmış
,,

,,

,,

,,

hiç eksilme- Bitip tüyen, hiç tü- kenmekenmeyen. yen ve
yasaklanmayan.
Ve yüceltil- Yükselmiş eşler(i tilmiş döonlarla ola- şekler üscak):
tündedirler.
çünkü, Biz Gerçekonları yeni- ten Biz;
lenmiş bir
onları,
hayatta tek- yeni bir
rar var etmiş yaratılışla
olacağız,
yarattık.

ve siyah du- Ve kapman gölge- kara dusinde,
mandan
bir gölge
içindedirler.
Ne serinliği ne serinle- Ne serinve ne de
ten, ne de
dir, ne de
okşayıcılığı rahatlatan
hoştur.
var.
(bir gölge).
Çünkü
onlar;
bundan
önce refahla şımarmışlardı.
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= َو َكانُواve ediyorlardı
َُص ُّرون
ِ =يısrar
ث
ِ  ْال ِح ْن..علَى
َ =günahı işlemekte
= ْال َع ِظ ِيمbüyük

Büyük günahı (Allah´a ortak
koşmayı) işlemekte ısrar ediyorlardı.

çirkin günahlar işlemekte
inat ediyorlardı,

َيَقُولُون,,= َو َكانُواve diyorlardı ki
=أَئِذَاzaman mı? = ِمتْنَاbiz öldükten
= َو ُكنَّاve olduğumuz =ت ُ َرابًاtoprak
َ = َو ِعve kemik yığını =أَإِنَّاbiz mi?
ظا ًما
َ=لَ َم ْبعُوثُونbir daha diriltileceğiz

«Ölüp toprak ve kemik yığını
olduktan
sonra, biz
yeniden mi
diriltileceğiz?

ve diyorlardı
ki: Ne Yani!
Biz ölüp de
toz ve kemik
yığını haline
geldikten
sonra mı diriltileceğiz
yeniden?

..

..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

=أ َ َوآبَا ُؤنَاatalarımız da mı?
َ= ْاْل َ َّولُونönceki

56.
48

..

56.
49

,,

..

..

=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz
َ= ْاْل َ َّولِينöncekiler de
َ= َو ْاْل ِخ ِرينsonrakiler de
,,

,,

,,
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َ=لَ َم ْج ُموعُونmutlaka toplanacaklardır
ت
ِ  ِميقَا..= ِإلَ ٰىbuluşma vakti için
= َي ْومbir günün = َم ْعلُومbelli

Ve derlerdi ki:
Öldüğümüzde,
toprak ve
kemik yığını olduğumuzda
mı, gerçekten
biz mi
yeniden
diriltileceğiz?
Eski atala- Ve eski ata- Önce
rımız da
larımız da
gelmiş
mı?» diyor- mı?
geçmiş
lardı.
atalarımız
da mı?
De ki: «Ön- De ki: Daha De ki:
cekiler de, önce yaşa- Şüphesiz
sonrakiler mış olanlar hem önde.»
da, sonraki- cekiler,
ler de
hem sonrakiler,
Belli bir
günün
belli bir
vaktinde
mutlaka
toplanacaklardır.

َ= َْل ِكلُونmutlaka yiyecekler
ش َجر
َ ..= ِم ْنağacından
زَ قُّوم..= ِم ْنbir Zakkum

Size kesinlikle Zakkum ağacının meyvası
yedirilecektir.

siz kesinlikle
ağulu meyve
ağacından
tadacaksınız,

Muhakkak ki yiyeceksiniz zakkum ağacından.

َ=فَ َما ِلئُونdolduracaklar = ِم ْن َهاonunla
ُ ُ= ْالبkarınları(nı)
َطون

Onunla ka- ve karnınızı
rınlarınız
onunla doldoldurula- duracaksınız,
caktır.

Karınlarınızı dolduracaksınız hep
ondan.
Üstüne
de içeceksiniz o
kaynar
sudan.
Susamış
develerin
suya saldırışı gibi
içeceksiniz.
İşte ceza
günü onlara sunulacak ziyafet budur.

..

..

..

=ث ُ َّمsonra = ِإنَّ ُك ْمsiz de =أَيُّ َهاey
َ=الضَّالُّونsapık
َ= ْال ُم َك ِذبُونyalanlayıcılar
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..

Belirlenmiş
bir günün
randevusunda bir
araya getirileceklerdir.

de
ََاربُون
َ =üzerine Üzerine
ِ =فَشiçeceklerdir علَ ْي ِه
kaynar su
içeceksiniz.
 ْال َح ِم ِيم.. َ= ِمنkaynar su

ve yakıcı
ümitsizliği
(yudum yudum) içeceksiniz,
Onu, içtikçe doymak bil=içeceklerdir
susayan
mez susuz
develer
gibi
develerin içi=içişi gibi
=susuz develerin
içeceksiniz. şi gibi içeceksiniz!
..

56.
56

ََاربُون
ِ فَش
ُ
ب
َ ش ْر
,,

ْال ِه ِيم

,,

,,

Onlar hesap Hesap Günü
= ٰ َهذَاişte böyledir
günü işte onların karşıağır- lanışı işte
=نُ ُزلُ ُه ْمonların ağırlanışı = َي ْو َمgününde böyle
lanacaklar- böyle olacak!
dır.
ِين
ِ =الدceza
..

..

..
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Sizleri yara- Sizi yaratan
=ن َْح ُنbiz = َخ َل ْقنَا ُك ْمsizi yarattık
tan biziz,
Biziz, (ey inbunu
onayÖyُ
َ
ُ
َ
َ
َص ِدقون
َ ت,,=فل ْولdoğrulamanız gerekm lasanıza. sanlar!)
leyse neden

,,

,,

,,

ez mi?

hakikati kabul etmezsiniz?
Fışkırttığı- Attığınız o
nız meniyi (tohum)u hiç
görüyor
düşündünüz
musunuz? mü?

,,
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=أَفَ َرأ َ ْيت ُ ْمgördünüz mü?
َت ُ ْمنُون..= َماakıttığınız meniyi

=ن َْح ُنbiziz =قَد َّْرنَاtakdir eden
=بَ ْينَ ُك ُمaranızda ت
َ = ْال َم ْوölümü
= َو َماve değildir =ن َْح ُنbizim
َ= ِب َم ْسبُوقِينönümüze geçilmiş

Ölümü aranızda
plânlayan
biziz. Hiç
kimse bizim
önümüze
geçemez.

Ölümün sizin
aranızda (her
zaman geçerli) olmasını emrettik:
ama hiçbir
şey Bizi alıkoyamaz

نُ َب ِد َل,,أ َ ْن,,علَ ٰى
َ =sizin yerinize getirelim
=أ َ ْمثَالَ ُك ْمbenzerlerinizi
= َونُ ْن ِشئَ ُك ْمve sizi yeniden inşa’ edelim
 َما,,=فِيbir biçimde
َت َ ْعلَ ُمون,,= َلbilmediğiniz

Amacımız
benzerlerinizi yerinize
geçirmek ve
hepinizi
bilmediğiniz
bir alemde
yeniden diriltmektir.

varoluşunuzun tabiatını
değiştirmekten ve (henüz) size
malum olmayan bir şekilde sizi (yeniden) var etmekten.

İlk yaratıl= َولَقَ ْدandolsun ع ِل ْمت ُ ُم
َ =bildiniz
mayı bildiniz. Bunu
ََ =النَّ ْشأةyaratmayı = ْاْلُولَ ٰىilk
düşünüp
َتَذَ َّك ُرون..=فَلَ ْو َلdüşünüp ibret almaz mı ders alsanı-

Ve (mademki) baştaki
yaratılışınızı(n mucizevi
bir olay olduğunu) biliyorsunuz; öyleyse, neden
(Bizim hakkımızda) düşünüp dersler çıkarmazsınız?

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..
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Sizi; Biz,
yarattık.
Hala tasdik etmez
misiniz?

=أَأ َ ْنت ُ ْمsiz mi?
ُ=ت َ ْخلُقُونَهonu yaratıyorsunuz
ن َْح ُن,,=أ َ ْمyoksa biz miyiz?
َ= ْالخَا ِلقُونyaratıcılar

..

,,
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Sonra
gerçekten
siz ey sapıklar, yalanlayıcılar;

Söyleyin
öyleyse;
dökmekte
olduğunuz meni
nedir?
Onu siz mi Onu yaratan Onu siz
yaratıyor- siz misiniz, mi yaratısunuz, yok- yoksa Biz
yorsunuz,
sa onu ya- miyiz onun yoksa yaratan biz
yaratılışının ratanlar
miyiz?
kaynağı?
Biz miyiz?

..

..
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Ve büyük
günah işlemekte
direnip
dururlardı.

(yalnızca Allah tarafından) bilinen
bir Gün'ün
belirlenmiş
olan bir vaktinde bir araya getirilecekler;
Sonra siz, ve o zaman,
ey sapık ya- siz ey yoldan
lanlayıcılar, sapmış ve
hakikati yalanlamış
olanlar,

..

..
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İbn Kesir

..

..

sınız?

..

..

za!

Biz, takdir
ettik aranızda
ölümü.
Ve Biz,
önüne
geçilecekler de
değiliz.
Yerinize
benzerlerinizi getirmekte
ve sizi bilemeyeceğiniz
bir yaratılışla tekrar var
etmekte.
Andolsun
ki; ilk yaratılışınızı
bildiniz.
İyice düşünmeli
değil misiniz?

Kelime Meali
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=أَفَ َرأ َ ْيت ُ ْمgördünüz mü?
َت َ ْح ُرثُون,,= َماektiğinizi

Ektiğiniz tohumu görüyor musunuz?

Toprağa ektiğiniz tohumu hiç düşündünüz
mü?

=أَأ َ ْنت ُ ْمsiz mi?
ُعونَه
ُ =ت َ ْز َرonu bitiyorsunuz
ن َْح ُن..=أ َ ْمyoksa biz miyiz?
َّ = bitirenler
َالز ِارعُون

Onu siz mi
bitiriyorsunuz, yoksa
onu bitiren
biz miyiz?

نَشَا ُء,,=لَ ْوdileseydik
ُ=لَ َج َع ْلنَاهonu yapardık
َ = ُحkuru bir çöp
طا ًما
َ َ=فdururdunuz َ=تَفَ َّك ُهونsızlanıp
ظ ْلت ُ ْم

Eğer isteseydik o
ekinlerinizi
ot kırıntılarına dönüştürürdük de
şaşakalırdınız.
Derdiniz ki;
«Biz borca
battık.»

Onu büyütüp
yeşerten siz
misiniz, yoksa Biz miyiz
onun büyüyüp yeşermesinin sebebi?
(Çünkü,) dileseydik, onu
kuru bir çöpe
döndürürdük
ve siz hayret
(ve dehşet)
içinde kalırdınız:
Eyvah, mahvolduk!

,,

..

,,

..

..

..

..

..
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=إِنَّاbiz َ=لَ ُم ْغ َر ُمونborçlandık

56.
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..
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,,

=بَ ْلdoğrusu =ن َْح ُنbiz
َ= َم ْح ُرو ُمونyoksun bırakıldık

Daha doğrusu her
şeyimizi
kaybettik.

,,

=أَفَ َرأ َ ْيت ُ ُمbaktınız mı? = ْال َما َءsuya
َت َ ْش َربُون..=الَّذِيiçtiğiniz

56.
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..
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,,

..

=أَأ َ ْنت ُ ْمsiz mi? ُ=أ َ ْنزَ ْلت ُ ُموهonu indirdiniz
 ْال ُم ْز ِن,, َ= ِمنbuluttan
ن َْح ُن,,=أ َ ْمyoksa biz miyiz?
َ= ْال ُم ْن ِزلُونindirenler

Onu siz mi
buluttan yere indiriyorsunuz, yoksa onu indiren biz miyiz?

نَشَا ُء..=لَ ْوdileseydik
ُ= َج َع ْلنَاهonu yapardık =أ ُ َجا ًجاtuzlu
َت َ ْش ُك ُرون..=فَلَ ْو َلşükretmez misiniz?

Eğer isteseydik onu
acı yapardık. Şükretsenize!

,,

,,

,,
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=أَفَ َرأ َ ْيت ُ ُمgördünüz mü? ار
َ َّ=النateşi
َورون
ُ ُ ت,,=الَّتِيçıkardığınız

56.
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,,
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..

,,

Onun ağacını siz mi
yaratıyorsunuz, yoksa onu yaratan biz
miyiz?

=ن َْح ُنbiz = َج َع ْلنَاهَاonu yaptık
ً =ت َ ْذ ِك َرةbir ibret عا
ً = َو َمتَاve bir fayda
َ= ِل ْل ُم ْق ِوينçölden gelip geçenlere

Biz onu
hem düşündürücü,
ibret verici
bir uyarıcı,
hem de ihtiyacı olanlar
için bir yararlanma
kaynağı olarak yarattık.

س ِب ْح
َ َ=فöyleyse yücelt = ِباس ِْمadını
= َربِ َكRabbinin = ْالعَ ِظ ِيمbüyük

Öyleyse yüce Rabbinin
adını noksanlıklardan
tenzih et.
Yıldızların
yörüngeleri
üzerine yemin ederim
ki;

..

..

..

,,

,,

,,

,,
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=فَ ََلhayır =أ ُ ْق ِس ُمyemin ederim
ِ =النُّ ُجyıldızların
ِ=بِ َم َواقِعyerlerine وم
,,

,,

Ateşin yakıtı
olarak görevlendirilen
ağacı var
eden siz misiniz, yoksa
Biz miyiz
onun varoluşunun sebebi?
Onu (Bizi)
hatırlamanı(zı)n bir
vasıtası ve
(hayatlarının)
yabaniliği
içinde kaybolmuş ve
acıkıp susamış bütün insanlar için bir
rahatlama
vasıtası yaptık.
Öyleyse kudret sahibi
Rabbinin ismini yücelt!

Hayır, (bu
Kuran'ın)
parçalar halinde indirilişini tanıklığa
çağırırım,
Keşke bil- eğer bilseniz
=bir yemindir
seniz bu ne bu en güçlü
=büyük büyük bir bir teyiddir!
yemindir

ُ= َو ِإنَّهmuhakkak o سم
َ َلَق
َت َ ْعلَ ُمون..=لَ ْوbilirseniz ع ِظيم
َ
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ُ= ِإنَّهO =لَقُ ْرآنelbette bir Kur’an’dır
= َك ِريمdeğerli

Bu kitap,
O, gerçekten
yüce
değerli bir hiKur´an´dır. tabedir,

 ِكتَاب..=فِيbir Kitaptadır
= َم ْكنُونsaklı

Aslı (Allah
katındaki)
bir kitapta
saklıdır.

,,

,,

..

ُ سه
ُّ يَ َم,,= َلona dokunmaz ِإ َّل
َ = ْال ُمtemizlerden
َط َّه ُرون
,,

=ت َ ْن ِزيلindirilmiştir
ب
ِ  َر..= ِم ْنRabbinden
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin
=أَفَ ِب ٰ َهذَاşimdi bunu mu?
ث
ِ = ْال َحدِيsözü =أ َ ْنت ُ ْمsiz
َ= ُم ْد ِهنُونküçümsüyorsunuz
,,

,,

Şimdi
Bana;
ekmekte
olduğunuzu haber verin.
Onu, siz
mi bitiriyorsunuz,
yoksa Biz
miyiz, bitirenler?

Dilersek
Biz, onu
çörçöp
yaparız
da şaşar
kalırsınız.

Doğrusu
borç altına girdik,
Daha
doğrusu
biz mahrumlarız.

Söyleyin
Bana
şimdi, içmekte olduğunuz
suyu;
Siz mi onu Onu bubulutlardan luttan siz
indirdiniz,
mi indiryoksa Biz
diniz,
miyiz onun yoksa Biz
yere inmesini miyiz indisağlayan? renler?

(O tatlı bir su
şeklinde iner,
ama) dileseydik yakacak kadar
tuzlu ve acı
yapabilirdik.
Öyleyse neden (Bize)
şükretmiyorsunuz?
Tutuşturdu- Hiç tutuşturğunuz ateşi duğunuz
görüyor
ateşi düşünmusunuz? dünüz mü?

=أَأ َ ْنت ُ ْمsiz mi? =أ َ ْنشَأْت ُ ْمyarattınız
ش َج َرتَ َها
َ =onun ağacını
ن َْح ُن..=أ َ ْمyoksa biz miyiz?
َ= ْال ُم ْن ِشئُونyaratanlar
..

56.
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Yok yok, aslında (geçinme imkanlarımızdan)
mahrum bırakıldık! (diyerek).
İçtiğiniz su- Hiç içtiğiniz
yu görüyor suyu düşünmusunuz? dünüz mü?

İbn Kesir

sağlam korunan ilahi
kelam içinde
(insana tebliğ
edilmiş)tir
Ona sadece ki ona ancak
=başkası
tertemiz
(kalben) tekimseler el miz olanlar
sürebilir.
dokunabilir:

İsteseydik
onu tuzlu
bir su kılardık.
Öyleyse
şükretmeli değil
misiniz?

Söyleyin
bana,
şimdi
çakmakta
olduğunuz ateşi,
Onun
ağacını
siz mi yarattınız,
yoksa Biz
miyiz yaratanlar?

Biz, onu
bir ibret
ve konaklayanlar
için faydalı kıldık.

Öyleyse
Rabbını o
büyük
adıyla
tesbih et.
Hayır yıldızların
yerleri
üzerine
yemin
ederim;
Gerçekten bilseniz bu,
büyük bir
yemindir.
Şüphesiz
o; şerefli
bir
Kur´an´dı
r.
Korunmuş bir
kitabdadır.

Ona
arınmış
olanlardan başkası dokunamaz.
O, Allah ta- bütün alem- Alemlerin
rafından in- lerin Rabbin- Rabbındirilmiştir. den (gelen) dan indibir vahiy!
rilmedir.

Şimdi siz bu
sözü bu
mesajı hafife mi alıyorsunuz?

Şimdi böyle
bir habere
küçümseyerek mi bakıyorsunuz,

Siz, bu
sözü mü
küçümsüyorsunuz?

Kelime Meali
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َ= َوتَ ْج َعلُونve kılıyorsunuz?
= ِر ْزقَ ُك ْمrızkınızı =أَنَّ ُك ْمsizin
َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlamanızdan (ibaret)

ve hakikati
yalanlamayı
günlük gıdanız olarak mı
görüyorsunuz?

Rızkınızı
yalanlamakla mı
çıkarıyorsunuz?

Peki, öyleyse, (ölüm
döşeğindeki
bir adamın)
boğazına
(son nefesi)
dayandığında,
O sırada
siz de (çare=ve siz de
=o zaman
sizler gözle- siz bir şekilrinizi o can de) durup
=bakıp durursunuz
çekişen
seyrederken,
adama dikersiniz.
Biz ona siz- ve (Bizi)
=ve biz
=daha yakınız
den daha görmediğiniz
halde, Biz
=ona
=sizden
=fakat yakınız,
ama siz gö- ona sizden
remezsiniz. daha yakın,, =siz görmezsiniz
ken:

Hele can
boğaza
gelince;

..

..

..
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=فَلَ ْو َلya ? = ِإذَاzaman
ت
ِ َ(= َبلَغcan) dayandığı
وم
َ ُ= ْال ُح ْلقboğaza
,,

,,

,,
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َوأ َ ْنت ُ ْم
ُ ت َ ْن
َظ ُرون

..

..

ِحي َنئِذ

..

Yalanlamayı kendinize
rızık ve ileriye dönük
birikim mi
yapıyorsunuz?
Canın boğaza dayandığı an
var ya,

İbn Kesir

..

..

O vakit
görürsünüz siz.

َون َْح ُن
ب
ُ أ َ ْق َر
إِلَ ْي ِه
ِم ْن ُك ْم
َو ٰلَ ِك ْن
َْص ُرون
ِ َل تُب
,,

Biz ona
sizden
daha yakınız,
ama
görmezsiniz.
Eğer yeni- peki öyleyse, Madem ki
.. ..
=eğer iseniz
den diriltilip eğer (Bize) ceza
hesaba çe- bağımlı ol- görmeye..
=cezalandırılmayacak
kilmeyecek- madı(ğınızı cekmişsiseniz,
düşününiz,
yor)sanız,
Eğer söyle- o (bitip tüke- Onu geri
=onu geri döndürsenize
diğiniz doğ- nen hayatı) çevirseniru ise o
geri döndü- ze. Şayet
=eğer
=iseniz
çıkmak üze- rebilir misi- sadıklar
re olan canı niz, eğer id- iseniz.
=doğrulardan
geriye dön- dianızda
dürsenize! haklı iseniz?
Eğer ölmek (Hepiniz
Eğer o ki=ama
=eğer
=ise
üzere olan ölümü tada- şi gözdekişi Allah´a caksınız.)
lerden
..
=yaklaştırılanlardan
yakın olan- Eğer bir kim- ise;
lardan ise; se Allah'a
yaklaşanlardan olursa,
Esenlik, hoş (öteki dün- Rahatlık,
=(O’na) rahatlık (vardır)
kokulu çi- yada onu)
güzel rıçekler
ve
mutluluk,
gözık ve
=ve güzel rızık (vardır)
bol nimetli nül rahatlığı Naim
=ve cenneti (vardır)
=nimet cennet onu ve bir esenlik cenneti.
bekliyor
bahçesi
(bekler).
Eğer adam Ve yine eğer Şayet
=ama
.. =ise
defteri sağ- bir kimse dü- sağcılardan verile- rüst ve erdan ise;
..
=ashabından
ceklerden demli bir haise,
yat sürenler=sağ
den olursa,
,,

,,

,,

فَلَ ْو َل ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم
َ
َغي َْر َمدِينِين

56.
86

..

56.
87

,,

56.
88

..

56.
89

,,

ت َ ْر ِجعُو َن َها
ِإ ْن
ُك ْنت ُ ْم
َصا ِدقِين
َ

..

,,

,,

فَأ َ َّما
ِإ ْن
َِمنَ ْال ُمقَ َّربِين

فَ َر ْوح
َو َر ْي َحان
َُو َجنَّت

ََكان

,,

,,

,,

,,

,,

,,

نَ ِعيم

,,

َوأ َ َّما
َإِ ْن َكان
ب
ْ َ ِم ْن أ
ِ ص َحا
ين
ِ ْال َي ِم

56.
90

..

56.
91

,,

56.
92

..

56.
93

,,

س ََلم
َ َ=فselam = َل َكsana
ب
ْ َ أ,,= ِم ْنashabından
ِ ص َحا
ين
ِ = ْاليَ ِمsağ

Defterlerini
sağdan alacak olan arkadaşlarının
selâmı var
sana.

= َوأ َ َّماama َ َكان..= ِإ ْنise
َ ْال ُم َك ِذ ِبين.. َ= ِمنyalanlayıcılardan
َ=الضَّالِينsapık

Eğer adam
sapık bir inkarcı ise,

=فَنُ ُزلbir ziyafet
 َح ِميم,,= ِم ْنkaynar sudan

O kaynar su
sunularak
ağırlanır.

ُص ِل َية
ْ َ = َوتve atılma (vardır)

Ve cehenneme atılır.

,,

,,

56.
94

..

..

..

= َج ِحيمcehenneme

Şüphesiz
ki bu; kesin gerçeğin
kendisidir.
Öyleyse
Rabbını
büyük
adıyla
tesbih et.
Göklerde
ve yerde
olanlar
Allah´ı
tesbih
etmektedirler. Ve
O;
Aziz´dir,
Hakim´dir.
Göklerin
ve yerin
mülkü
O´nundur
. Diriltir,
öldürür.
Ve O; her
şeye kadirdir.

Bu kesin
gerçektir.

Kuşkusuz
bu, hakikatlerin hakikatidir!

سبِ ْح
َ َ=فöyleyse tesbih et =بِاس ِْمadını
= َر ِب َكRabbinin = ْال َع ِظ ِيمbüyük

Öyleyse yüce Rabbinin
adını noksanlıklardan
tenzih et.
Göklerdeki
ve yerdeki
tüm varlıklar
Allah´ı noksanlıklardan
tenzih ederler. O üstün
iradelidir ve
her işi yerinde yapar.

Öyleyse kudret sahibi
Rabbinin ismini yücelt!

ُ=لَهO’nundur ُ= ُم ْلكmülkü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin =ي ُْح ِييyaşatır
ُ= َوي ُِميتve öldürür = َو ُه َوve O
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir

Göklerin ve
yerin egemenliği
O´nun tekelindedir.
Can verir ve
öldürür.
O´nun herşeye gücü
yeter.

O'nundur
göklerin ve
yerin mülkü;
O'dur öldüren ve yaşatan; ve O'dur
dilediğini
yapmaya
muktedir
olan!

= ُه َوO = ْاْل َ َّو ُلilktir
= َو ْاْل ِخ ُرve sondur
َّ = َوve zahirdir
الظا ِه ُر
اط ُن
ِ َ= َو ْالبve batındır = َو ُه َوve O
= ِب ُك ِلher ش ْيء
َ =şeyi ع ِليم
َ =bilendir

O hem ilktir
hem sondur; hem
açıktır hem
gizlidir. O
herşeyi bilir.

O, İlk ve
Sondur; hem
Dış Görüntüdür hem İç
Gerçeklik ve
O, her şeyin
bilgisine sahiptir.

,,
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..
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,,

,,

..

..

ِ َّ ِ =Allah’ı
سبَّ َح
َ =tesbih etmiştir ّٰلل
= َماbulunan her şey
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = َو ُه َوO
ُ = ْال َع ِزazizdir = ْال َح ِكي ُمhakimdir
يز
,,

,,

,,

,,

..

..

..

..

..
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Selem
sana
sağcılardan.

=إِ َّنelbette لَ ُه َو,,= ٰ َهذَاbudur işte
= َح ُّقgerçek ين
ِ = ْاليَ ِقkesin

56.
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(cennette şu
sözlerle karşılanacaktır:)
Dürüst ve
erdemlilerden (olan)
sana selam
olsun!
Ama eğer biriniz hakikati
yalanlayanlardan ve
(böylece)
yoldan sapmışlardan
olursa,
(öteki dünyada onu)
yakıcı bir
ümitsizlik
karşılar,
ve alev saçan bir ateşin
sıcaklığı!

,,

,,

,,

,,

,,

Göklerde ve
yerde olan
her şey Allah'ın sınırsız
kudretini yüceltir; çünkü
yalnız O'dur
güç sahibi,
hikmet sahibi!

Eğer sapık yalanlayıcılardan ise;

İşte ona
da kaynar
sudan bir
ziyafet,
Ve cehenneme
atılış.

O; hem
Evvel´dir,
hem
Ahir´dir,
hem Zahir´dir,
hem Batın´dır. Ve
O; her
şeyi bilendir.

Kelime Meali
57.
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ُه َوO’dur َ َخ َلق..=الَّذِيyaratan
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri  ِست َّ ِة..=فِيaltı
=أَيَّامgünde =ث ُ َّمsonra
=ا ْست َ َو ٰىoturan
ْ َعل
ىال َع ْر ِش ْال َع ْر ِش
َ =Arş’a = َي ْعلَ ُمbilir
يَ ِل ُج..= َماgireni ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyere
يَ ْخ ُر ُج..= َو َماve çıkanı = ِم ْن َهاondan
 َي ْن ِز ُل..= َو َماve ineni
اء
َّ ال.. َ= ِمنgökten
ِ س َم
يَ ْع ُر ُج..= َو َماve çıkanı =فِي َهاona
= َو ُه َوve O = َم َع ُك ْمsizinle beraberdir
َ=أَيْنnerede  ُك ْنت ُ ْم..= َماolsanız
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
صير
ِ = َبgörmektedir

O gökleri ve
yeri altı
günde yarattı, sonra
Arş´a kuruldu. O yeraltına giren
ve oradan
çıkan, gökten inen ve
oraya yükselen herşeyi bilir.
Nerede olsanız sizinle
beraberdir.
O Allah
yaptığınız
her işi görür.

O, gökleri ve
yeri altı çağda yaratmış
ve kudret ve
egemenlik
tahtına oturmuştur. O,
hem toprağa
giren ve ondan çıkan
her şeyi,
hem de gökten inen ve
ona yükselenleri bilir.
Nerede olursanız olun O
sizinle beraberdir; ve Allah bütün
yaptıklarınızı
görmektedir.

Gökleri
ve yeri altı günde
yaratan,
sonra da
Arş´a
hükmeden
O´dur.
Yere gireni ve
ondan çıkanı, gökten ineni
ve oraya
yükseleni
bilir. Nerede olursanız
olun, O,
sizinle
beraberdir. Ve Allah; yaptıklarınızı
görmektedir.

ُ=لَهO’nundur ُ= ُم ْلكmülkü
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
ِاّٰلل
َّ ,,= َو ِإلَىAllah’a
=ت ُ ْر َج ُعdöndürülecektir
ور
ُ = ْاْل ُ ُمbütün işler

Göklerin ve
yerin egemenliği
O´nun tekelindedir. Her
işin sonu Allah´a varır.

Göklerin ve
yerin mülkü
O'nundur; ve
bütün işler,
(asıl kaynağı
olan) Allah'a
döndürülür.

Göklerin
ve yerin
mülkü
O´nundur
. Ve bütün işler
ancak
O´na
döndürülür.

=يُو ِل ُجsokar =اللَّ ْي َلgeceyi =فِيiçine
ار
ِ =النَّ َهgündüzün = َويُو ِل ُجve sokar
ار
َ =النَّ َهgündüzü =فِيiçine
=اللَّ ْي ِلgecenin = َو ُه َوO ع ِليم
َ =bilir
ت
ِ =بِذَاözünü ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد

O geceyi
gündüze,
gündüzü de
geceye dönüştürür. O
kalplerin
özünü bilir.

O, gündüzü
kısaltarak
geceyi uzatır,
ve geceyi kısaltarak
gündüzü
uzatır; ve O,
(insanların)
kalpler(in)de
olanı eksiksiz
bilir.
Allah'a ve Elçisi'ne inanın
ve O'nun size emanet
olarak tevdi
ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü
sizden imana
eren ve (Allah yolunda)
sınırsızca
harcayanlar
büyük bir
mükafat göreceklerdir.

Geceyi
gündüze
katar,
gündüzü
de geceye katar.
Ve O;
göğüslerin özünü
bilendir.

..

..

..

..

..

..
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İbn Kesir

..

,,

,,

,,
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ِ َّ ِ=بAllah’a
= ِآمنُواinanın اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine
= َوأ َ ْن ِفقُواve infak edin = ِم َّماşeylerden
= َجعَلَ ُك ْمsizi kıldığı َ= ُم ْست َ ْخلَفِينhakim
=فِي ِهonda آ َمنُوا,, َ=فَالَّذِينinananlar
= ِم ْن ُك ْمsizden
= َوأ َ ْنفَقُواve infak edenlere
=لَ ُه ْمonlar için vardır =أ َ ْجرmükâfat
= َك ِبيرbüyük
,,

Allah´a ve
peygambere inanınız.
Allah´ın kullanma yetkisini elinize
verdiği malların bir bölümünü
O´nun için
harcayınız.
İçinizdeki
iman edenleri ve hayır
yolunda mal
harcayanları büyük bir
ödül bekliyor.
Peygamber
..
=ne oluyor size?
sizi Allah´a
inanmaya
.. =güvenmiyorsunuz
çağırdığı
halde niçin
=Allah’a
=elçi
O´na inan=sizi çağırdığı halde
mıyorsunuz? Oysa
=inanmağa
=Rabbinize o bu konuda sizden
=ve
=aldığı halde
söz almıştı.
Eğer inana=sizden sağlam söz
=eğer
caksanız ne
duruyorsu=iseniz
=inananlar
nuz?
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َو َما لَ ُك ْم
ََل تُؤْ ِمنُون
ِاّٰلل
سو ُل
َّ ِب
ُ الر
َّ َو
عو ُك ْم
ُ َي ْد
ِلتُؤْ ِمنُوا
بِ َر ِب ُك ْم
َأ َ َخذ
َوقَ ْد
ِميثَاقَ ُك ْم
ِإ ْن
ُك ْنت ُ ْم
َُمؤْ ِمنِين
..

..

..

..

..

..

..
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= ُه َوO’dur يُن َِز ُل,,=الَّذِيindiren
ع ْب ِد ِه
َ ,,علَ ٰى
َ =kuluna =آ َياتayetler
= َب ِينَاتaçık açık
= ِلي ُْخ ِر َج ُك ْمsizi çıkarmak için
ُّ ,, َ= ِمنkaranlıklardan
ت
ِ الظلُ َما
ور
ِ ُّالن,,= ِإلَىaydınlığa = َو ِإ َّنşüphesiz
َّ =Allah =بِ ُك ْمsize karşı
َاّٰلل
=لَ َر ُءوفçok şefkatli
= َر ِحيمçok merhametlidir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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O sizi karanlıklardan
aydınlığa
çıkarmak
için kulu
Muhammed´e apaçık ayetler
indiriyor.
Hiç kuşkusuz Allah
size karşı
son derece
şefkatli ve
merhametlidir.

Elçi, sizi
Rabbiniz
(olan Allah)a
inanmaya
çağırdığı ve
O sizden bir
taahhüt almış bulunduğu halde
neden Allah'a inanmazsınız?
(Herhangi bir
şeye) inanabildiğiniz
halde (O'na
neden inanmıyorsunuz)?
(Bu) kuluna,
sizi koyu karanlıktan aydınlığa çıkarmak için
apaçık mesajlar indiren
O'dur: çünkü
Allah size
karşı sonsuz
şefkat sahibidir, rahmet
kaynağıdır.

Allah´a ve
peygamberine
iman edin
ve sizi
halifeler
kıldığı
şeylerden
de infak
edin.
Aranızdan iman
edip de
infak
eden
kimselere
büyük
mükafat
vardır.
Peygamber; sizi
Rabbınıza iman
etmeye
çağırdığı
halde, niçin Allah´a
inanmıyorsunuz?
Halbuki
O, sizden
kesin söz
almıştı.
Eğer inanacaklardan iseniz.
Sizi karanlıklardan aydınlığa
çıkarmak
için kuluna apaçık
ayetler
indiren
O´dur.
Doğrusu
Allah; size karşı
Rauf´tur,
Rahim´dir.

Niçin malı- Göklerin ve Ne oluyor
لَ ُك ْم..= َو َماne oluyor size?
nızı Allah yerin mirası- size ki;
yolunda
nın (tek ba- Allah yoَ
ت ُ ْن ِفقُوا..=أ َّلinfak etmiyorsunuz
harcamışına) Allah'a lunda inyorsunuz?
ait olduğunu fak etmiِ
سبِي ِل
َّ =Allah
َ ..=فِيyolunda اّٰلل
Oysa gökler gördüğünüz yorsuُ ير
ِ َّ ِ = َوzaten Allah’ındır اث
ّٰلل
َ = ِمmirası ve yer Al- halde neden nuz?
lah´a miras Allah yolun- Halbuki
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
kalacaktır. da sınırsızca göklerin
İçinizden
harcamazsı- ve yerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
Mekke fet- nız? İçiniz- mirası Alhinden önce den Fetih'ten lah´ındır.
يَ ْست َ ِوي..= َلelbette bir olmaz
mal harca- önce (Allah İçinizden,
yanlar ve yolunda)
fetihten
= ِم ْن ُك ْمiçinizden
savaşanlar, harcayan ve önce indaha sonra savaşanlar fak eden
َأ َ ْنفَق..= َم ْنinfak edenler
mal harca- (bundan ka- ve savayanlar ve çınanlar ile) şanlar;
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce ِ= ْالفَتْحfetihden
savaşanlar- eşit olmazlar. daha son= َوقَات َ َلve savaşanlar =أُو ٰلَئِ َكonların la bir değil- Bu (önce- ra infak
Onla- ki)lerin dere- edip saَ =أ َ ْعdaha büyüktür ً=دَ َر َجةderecesi dirler.
ظ ُم
rın derecesi cesi (Fevaşanlar
daha
sonra
tih'ten)
sonra
bir
أ َ ْنفَقُوا.. َالَّذِين.. َ= ِمنinfak edenlerden mal harca- harcamaya elbette
değildir.
yıp sava- ve savaşma- Berikiler
ُبَ ْعد..= ِم ْنsonradan
şanların de- ya başlayan- daha üs..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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= َوقَاتَلُواve savaşanlardan
= َو ُك ًَّلhepsine َعد
َ = َوvadetmiştir
َّ =Allah = ْال ُح ْسن َٰىen güzel sonucu
ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
= َخ ِبيرhaber almaktadır
..

..

..

..
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recesinden
daha üstündür. Bununla birlikte Allah her
iki gruba da
en güzel
ödülü vadetmiştir.
Allah sizin
neler yaptığınızı bilir.

= َم ْنkimdir?
ض
ُ يُ ْق ِر,,الَّذِي,,=ذَاborç verecek olan
اّٰلل
ً =قَ ْرbir borç ile
َ َّ =Allah’a ضا
سنًا
َ = َحgüzel
ُضا ِعفَه
َ ُ=فَيO da kat kat artırsın
ُ=لَهona ُ= َولَهve onun için vardır
=أ َ ْجرbir mükâfat = َك ِريمdeğerli
,,

Çıkar amacı
gütmeksizin
gönüllü olarak Allah´a
borç verecek olan var
mı? Allah
ona verdiğini kat kat
fazlası ile
geri verir.
Ayrıca ona
onurlandırıcı bir ödül
vardır.
O gün erkek
=o gün
=görürsün
kadın bütün
müminler=inanan erkekleri
den çıkan
nurun önleri
=ve inanan kadınları
ve sağ yan=koşar durumda
ları yönünde ilerledi=ışıkları
ğini görürsün. Onlara
..
=önlerinde
«Müjdeler
olsun ki, alt=ve sağlarında
larından ırmaklar akan
=müjdeniz
=bugün
ve içlerinde
sürekli ka=cennetlerdir
=akan
lacağınız
cennetler
..
=altlarından
sizi bekliyor.
=ırmaklar
İşte büyük
başarı bu=ebedi kalacağınız
=içinde dur!» denir.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َي ْو َم
ت َ َرى
َْال ُمؤْ ِمنِين
ت
ِ َو ْال ُمؤْ ِمنَا
َي ْس َع ٰى
ور ُه ْم
ُ ُن
بَيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم
َو ِبأ َ ْي َما ِن ِه ْم
بُ ْش َرا ُك ُم
ْال َي ْو َم
َجنَّات
ت َ ْج ِري
ِم ْن ت َ ْح ِت َها
ار
ُ ْاْل َ ْن َه
فِي َها
َخَا ِلدِين
ٰ
=ذَ ِل َكişte budur = ُه َوo = ْالفَ ْو ُزbaşarı
= ْال َع ِظي ُمbüyük
..

..

..

..

..

..

..
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ların derecesinin üstündedir, halbuki
Allah (kendi
yolunda çaba
sarf edecek)
herkese en
güzeli vaad
etmiştir. Ve
Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır.
Kimdir Allah'a güzel,
bereketli bir
borç verip
onu kat kat
fazlasıyla geri alacak
olan? Böyle
(yapan)lar
değerli ve
anlamlı bir
mükafat görecekler,

tün derecededirler. Allah;
hepsine
de en güzel olanı
vaadetmiştir. Allah; yaptıklarınızdan haberdardır.

Bütün mümin
erkekleri ve
mümin kadınları önlerinde ve sağ
taraflarında
hızla yayılan
ışık dalgalarıyla göreceğin Gün, (o
Gün onlar şu
hitapla karşılanacaklar:)
Bugün size
bir müjde
(var); içinden
ırmaklar
akan, mesken edineceğiniz bahçeler! Bu, en
büyük mazhariyettir!

O gün;
mü´min
erkeklerle
mü´min
kadınların
nurları
önlerinden ve
sağlarından koşarken
görürsün.
Müjde,
bugün altlarından
ırmaklar
akan ve
içinde
ebediyyen kalacağınız
cennetler
sizindir,
denilir. İşte bu, büyük kurtuluşun
kendisidir.
O gün;
münafık
erkeklerle
münafık
kadınlar,
iman
edenlere:
Bekleyin
bizi; ışığınızdan
faydalanalım, diyeceklerdir. Onlara: Dönün, arkanıza da
bir ışık
arayın,
denilir.
Nihayet
onların
arasına
kapısının
içinde
rahmet,
dışında
azab olan
bir sur
çekilir.
Onlara:
Biz sizinle
beraber
değil
miydik?
diye seslenirler.
Onlar da:
Evet,
ama siz
kendinizi
aldattınız,
pusu kurdunuz,
şüpheye
düştünüz
ve kuruntular sizi
aldattı. O
çok aldatan, sizi
Allah´a
karşı bile
aldattı.
Nihayet
Allah´ın
emri gelip
çattı.

..
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=يَ ْو َمo gün =يَقُو ُلderler ki
َ= ْال ُمنَافِقُونmünafık erkekler
ُ= َو ْال ُمنَافِقَاتve münafık kadınlar
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينmüminlere
ُ =ا ْنbize bakın
ظ ُرونَا
س
ْ ِ=نَ ْقتَبyararlanalım
ور ُك ْم
ِ ُن,,= ِم ْنsizin nurunuzdan
=قِي َلdenilir ki ار ِجعُوا
ْ =dönün
= َو َرا َء ُك ْمarkanıza
سوا
ُ =فَ ْالت َ ِمve arayın ورا
ً ُ=نnur
ب
ُ َ=فçekilir = َب ْي َن ُه ْمaralarına
َ ض ِر
سور
ُ ِ=بbir sur بَاب,,ُ=لَهkapısı olan
ُاطنُه
ِ َ=بonun içinde =فِي ِهvardır
ُالر ْح َمة
َ = َوve dış
َّ =rahmet ُظا ِه ُره
قِبَ ِل ِه,,= ِم ْنyönünde اب
ُ َ= ْالعَذazab

O gün erkek
kadın bütün
münafıklar,
müminlere
«bize doğru
bakın da
yüzünüzün
nurundan
ışık alalım»
derler. Fakat onlara
«geldiğiniz
yere dönün
de nuru
orada arayın» diye
seslenilir.
Bu sırada
aralarına
kapısı olan
bir duvar
çekilir. Bu
duvarın gerisinde
rahmet ve
dış tarafında azap
vardır.

O Gün ikiyüzlü erkekler ve kadınlar imana
ermiş olanlara: Bizi bekleyin! diyecekler, Sizin
nurunuzdan
bir (parça)
ışık alalım!
(Ama) onlara: Geriye
dönüp gidin
ve (kendinize
ait) bir ışık
arayın! denilecek. Bunun
üzerine onlar(la müminler) arasına
kapısı olan
bir duvar çekilecek; içinde rahmet ve
şefkat bulunacak, dışında ise azap.

=يُنَادُو َن ُه ْمonlara seslenirler
نَ ُك ْن..=أَلَ ْمdeğil miydik?
= َم َع ُك ْمsizinle beraber =قَالُواderler ki
= َبلَ ٰىevet = َو ٰلَ ِكنَّ ُك ْمama siz
=فَت َ ْنت ُ ْمkötülük ettiniz
س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi canlarınıza
صت ُ ْم
ْ َّ= َوت َ َربve beklediniz
ارتَ ْبت ُ ْم
ْ = َوve kuşkulandınız
= َوغ ََّرتْ ُك ُمve sizi aldattı
ي
ُّ ِ= ْاْل َ َمانkuruntular = َحت َّ ٰىkadar
= َجا َءgelinceye =أ َ ْم ُرemri (ölüm)
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َوغ ََّر ُك ْمve sizi aldattı
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah(ın affı) ile
ور
ُ = ْالغ َُرçok aldatıcı (şeytan)

Münafıklar,
müminlere
«Dünyada
sizinle birlikte değil
miydik?»
diye seslenirler. Müminler de
onlara şöyle
derler;
«Evet, birlikteydik.
Fakat siz
kendiniz eğri yola saptınız, hep
komplo peşinde koştunuz, gerçeklerden
kuşku duydunuz, asılsız kuruntulara kapıldınız, sonunda Allah´ın
emri gelince
öldünüz, o
yaman
ayartıcı
(şeytan) sizi
Allah´ın affediciliğine
güvendirerek baştan
çıkardı.»
bu gün ne
=bugün artık
,, =alınmaz
sizden ve
=sizden
=fidye
=ne de ne de kâfirlerden fidye
kabul edil,,
,,
=inkâr edenlerden
mez. Vara=varacağınız yer
=ateştir cağınız yer
cehennem
=odur
=sizin layığınız
ateşidir. Size orası ya=ne kötü
raşır. Orası
ne kötü bir

O(nun dışında kala)nlar,
şu (içindeki)lere, Sizinle değil miydik? diye
seslenecekler. Berikiler,
Evet öyleydi!
diye cevap
verecekler,
Ama siz
kendi kendinizi ayarttınız, (inancınızda) tereddüt gösterdiniz; (yeniden
dirilme konusunda) şüpheye kapıldınız ve Allah'ın buyruğu ulaşıncaya kadar kuruntunuz sizi
yoldan çıkardı çünkü, Allah hakkındaki ayartıcı
düşünceler(iniz) sizi
yanılgıya sürükledi!

َُل يُؤْ َخذ
فَ ْاليَ ْو َم
ِم ْن ُك ْم
فِ ْديَة
َو َل
ِمنَ الَّذِينَ َكفَ ُروا
َمأ ْ َوا ُك ُم
ار
ُ َّالن
ي
َم ْو َل ُك ْم
َ ِه
س
َ َْو ِبئ

Ve böylece,
bugün ne
sizden, ne de
hakikati
(açıkça) inkar etmiş
olanlardan
hiçbir fidye
kabul edilmeyecek. Sizin varacağınız yer ateş-
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İbn Kesir

Kim, Allah´a güzel bir
ödünç verecek
olursa;
Allah ona
karşılığını
kat kat
verir. Ve
ona, çok
değerli bir
mükafat
da vardır.

Bugün,
sizden ve
küfretmiş
olanlardan fidye
kabul
edilmez.
Varacağınız yer
ateştir.
Size yaraşan

Kelime Meali

ير
ُ ص
ِ = ْال َمgidilecek yerdir orası

yerdir!

 َيأ ْ ِن..=أَلَ ْمvakti gelmedi mi?
آ َمنُوا.. َ= ِللَّذِينinananlar için
ش َع
َ ت َ ْخ..=أ َ ْنsaygı duymasının
=قُلُوبُ ُه ْمkalblerinin = ِل ِذ ْك ِرzikrine
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın نَزَ َل..= َو َماve inene
ق
ِ  ْال َح.. َ= ِمنhaktan
يَ ُكونُوا..= َو َلve olmasınlar
َ= َكالَّذِينkimseler gibi =أُوتُواverilen
اب
َ َ = ْال ِكتKitap قَ ْب ُل..= ِم ْنbundan önce
َ َ=فve geçen علَ ْي ِه ُم
طا َل
َ =üzerlerinden
ُ= ْاْل َ َمدuzun zaman
ْ س
ت
َ َ=فَقve katılaşan =قُلُوبُ ُه ْمkalbleri
= َو َكثِيرve çoğu = ِم ْن ُه ْمonların
َ=فَا ِسقُونyoldan çıkmıştır

Allah´tan
gelen öğütlerin ve
O´nun indirdiği gerçeğin etkisi
ile müminlerin kalplerinin yumuşayacağı,
ürpereceği
gün halâ
gelmedi mi?
Müminler
daha önce
kendilerine
kutsal kitap
verilenler
gibi olmasınlar. Uzun
zaman geçince onların kalpleri
katılaştı ve
çoğu yoldan
çıkmış kimseler oldu.

=ا ْعلَ ُمواbiliniz ki =أ َ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =ي ُْح ِييdiriltir
ض
َ = ْاْل َ ْرyeri َ= َب ْعدsonra
= َم ْوتِ َهاölümünden =قَ ْدandolsun
=بَيَّنَّاaçıkladık =لَ ُك ُمsize
ت
ِ = ْاْل َياayetleri =لَ َعلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت َ ْع ِقلُونaklınızı kullanırsınız

Biliniz ki, Allah, ölmüş
toprağa hayat verir.
Size ayetlerimizi açıkladık ki,
üzerlerinde
düşünesiniz.

(Ama) bilin ki
Allah cansız
hale gelen
toprağa yeniden hayat
verir! Ve aklınızı kullanabilesiniz
diye mesajlarımızı sizin
için kolay anlaşılır kıldık.

= ِإ َّنşüphesiz
َص ِدقِين
َّ = ْال ُمsadaka veren erkekler
ت
ِ ص ِدقَا
َّ = َو ْال ُمve sadaka veren kadınlar
ضوا
ُ = َوأ َ ْق َرve borç verenler
َّ =Allah’a ضا
ً =قَ ْرbir borçla
َاّٰلل
سنًا
ُ ع
َ ُ=يkat kat yapılır
َ ضا
َ = َحgüzel ف
=لَ ُه ْمonlara = َولَ ُه ْمve onlar için vardır
=أ َ ْجرbir mükâfat = َك ِريمdeğerli

Sadaka veren erkekler
ve kadınlar
ile çıkar
amacı gütmeksizin
gönüllü olarak Allah´a
borç verenler var ya,
onlar verdiklerini kat
kat fazlası
ile geri alırlar, ayrıca
kendilerine
onurlandırıcı bir ödül
verilir.
Allah´a ve
Peygambere inananlar
var ya, onlar özü sözü
doğru olanlar ile şehitlerdir. Allah
katında onlara ödül ve
nur verilir.
Ayetlerimizi
yalanlayan
kafirler ise
cehennemliktirler.

Hakikati tasdik eden kadınlara ve
erkeklere ve
(böylece) Allah'a güzel
bir borç verenlere gelince, onlara
kat kat fazlası geri ödenecek ve
(öteki dünyada) değerli
bir mükafat
kazanacaklar.

Biliniz ki,
dünya hayatı oyundan, eğlenceden, süs
ve gösterişten, birbirinize karşı
övünmeden, mal ve
evladı çoğaltma yarışından ibarettir. Bu
hayat, ekini
ve bitkisi
çiftçisinin
yüzünü güldüren bol
yağmura
benzer. Fakat bir süre
sonra kuruyan bu bitki
örtüsünün
sarardığını
görürsün.
Arkasından
da ot kırıntılarına dönüşür. Ahirette ise bir
yanda ağır
bir azab,
öbür yanda
Allah´ın bağışlaması
ve hoşnut-

Bilin ki (ey
insanlar!) Bu
dünya hayatı, sadece bir
oyundan,
geçici bir eğlence ve güzel bir gösteriden, birbirinizle büyüklük yarışı(na
girişmenizden) ve daha
çok servet ve
çocuk sahibi
olma hırsın(ız)dan
ibarettir. Bu
(dünya)nın
durumu, (hayat getiren)
yağmurun
hikayesine
benzer:
Yağmurun
yeşerttiği bitki, toprağı
ekenlere sevinç verir;
ama sonra
kurur ve sen
onun sarardığını görürsün; sonunda toprak haline gelir.
Ama öteki
dünyada (in-
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tir. O sizin
(tek) sığınağınızdır ve
ne kötü bir
varış yeridir!
İmana ermiş
olanların
kalplerinin
Allah'ı ve
(kendilerine)
indirilen hakikati anarken acizliklerini fark etmelerinin
zamanı gelmedi mi? (Ve
vakti gelmedi
mi) kendilerine daha önce vahiy indirilmiş olanlara ve zamanın geçmesiyle kalpleri
katılaşarak
çoğu (bugün)
yoldan sapmış olanlara
benzememelerinin?

İbn Kesir

odur. Ve
o, ne kötü
dönüş yeridir.
İman
edenlerin,
Allah´ı
anması
ve
O´ndan
inen gerçek için
kalblerinin yumuşaması zamanı
hala gelmedi mi?
Onlar,
daha önce kendilerine kitab verilip
de üzerlerinden
uzun zaman
geçmiş,
artık kalbleri katılaşmış
bulunanlar gibi
olmasınlar. Onlardan bir
çoğu fasıklardır.
Bilin ki;
Allah,
ölümünden sonra
yeryüzünü diriltiyor. Akledesiniz
diye, size
ayetleri
açıkça
bildirdik.
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آ َمنُوا,, َ= َوالَّذِينinananlar
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerine
=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َالصدِيقُون
ِ =sıddîkler
ُّ = َوالve şehidler َ= ِع ْندyanında
ش َهدَا ُء
= َر ِب ِه ْمRableri =لَ ُه ْمonların vardır
=أ َ ْج ُر ُه ْمmükâfatları
ور ُه ْم
ُ ُ= َونve nurları
 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينinkâr edenler
= َو َكذَّبُواve yalanlayanlar
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi =أُو ٰلَئِ َكonlar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
= ْال َج ِح ِيمcehennem
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=ا ْعلَ ُمواbilin ki =أَنَّ َماşüphesiz
ُ = ْال َحيَاةhayatı =الدُّ ْنيَاdünya
=لَ ِعبbir oyundur = َولَ ْهوve eğlencedir
= َو ِزينَةve süstür
= َوتَفَا ُخرve övünmedir
=بَ ْينَ ُك ْمkendi aranızda
= َوتَ َكاثُرçoğaltma yarışıdır
 ْاْل َ ْم َوا ِل..=فِيmalda
= َو ْاْل َ ْو َل ِدve evladda
= َك َمث َ ِلtıpkı şuna benzer
َ =bir yağmura
غيْث
ب
َ =أ َ ْع َجhoşuna giden
ار
َ َّ= ْال ُكفekincilerin ُ=نَبَاتُهbitirdiği ot
=ث ُ َّمsonra = َي ِهي ُجkurur
ْ = ُمsapsarı
ُ=فَت َ َراهonu görürsün صفَ ًّرا
ُ = َي ُكolur
=ث ُ َّمsonra ون
َ = ُحçerçöp
طا ًما
 ْاْل ِخ َر ِة..= َو ِفيahirette ise vardır
عذَاب
َ =çetin
َ =bir azab شدِيد
= َو َم ْغ ِف َرةve mağfiret
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Allah'a ve Elçisi'ne inananlar, işte
onlardır hakikate sahip
çıkan ve Allah'ın huzurunda (ona)
tanıklık
edenler.
(Böylece) onlar ödüllerini
ve nurlarını
elde edecekler. Hakikati
inkara ve
mesajlarımızı
yalanlamaya
şartlanmış
olanlara gelince, onlar
yakıcı ateşe
mahkum
olanlardır!

Muhakkak ki sadaka veren erkeklerle,
sadaka
veren kadınlar ve
Allah´a
güzel bir
ödünç verenlere;
işte onlara, kat kat
artırılır ve
onlara
değerli bir
mükafat
vardır.
Allah´a ve
peygamberlerine
iman
edenler;
işte onlar,
Rabbları
katında
doğrular
ve şahidlerdir. Onların hem
mükafatları, hem
de nurları
vardır.
Küfredip
de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar da cehennem
yaranıdırlar.
Bilin ki;
dünya
hayatı
ancak bir
oyun, bir
eğlence,
bir süs,
aranızda
bir övünme ve
daha çok
mal ve
evlad sahibi olmak isteğinden
ibarettir.
Bu; yağmurun bitirdiği,
ekicilerin
de hoşuna giden
bir bitki
gibidir ki;
sonra kurur da
sapsarı
olduğunu
görürsün.
Sonra da
çörçöp
olur. Ahirette şiddetli azab
vardır. Allah´ın rızası ve
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ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’tan = َو ِرض َْوانve rıza
= َو َماve değildir ُ = ْال َح َياةhayatı
=الدُّ ْنيَاdünya =إِ َّلbaşka bir şey
ع
ُ = َمتَاbir zevkten ور
ِ = ْالغُ ُرaldatıcı

luğu vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı
bir hazdan
başka bir
şey değildir.

سابِقُوا
َ =koşun
 َم ْغ ِف َرة,,= ِإلَ ٰىbir mağfirete
 َر ِب ُك ْم,,= ِم ْنRabbinizden
= َو َجنَّةve bir cennete
ض َها
ُ ع ْر
َ =genişliği
ض
ِ = َك َع ْرgenişliği gibi olan
اء
َّ =الgök ض
ِ س َم
ِ = َو ْاْل َ ْرile yerin
ْ =أ ُ ِعدhazırlanmış
َّت
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlar için
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerine
= ٰذَ ِل َكişte bu ض ُل
ْ َ=فlütfudur
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =يُؤْ تِي ِهvereceği
 َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğine ُاّٰلل
َّ = َوAllah
=ذُوsahibidir ض ِل
ْ َ= ْالفlütuf
= ْالعَ ِظ ِيمbüyük

O halde
Rabbinizin
bağışlaması
ve Allah ile
Peygambere inananlar
için hazırlanmış, gökle yer arası
kadar genişliği olan
cennet uğruna yarışınız. Bu Allah´ın dilediklerine
verdiği bir
lütfudur. Allah büyük
lütuf sahibidir.

= َماyoktur اب
َ ص
َ َ =أisabet eden
صيبَة
ِ  ُم..= ِم ْنhiçbir musibet
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde = َو َلne de
أ َ ْنفُ ِس ُك ْم..= ِفيkendi canlarınızda
=إِ َّلolmayan  ِكتَاب..=فِيbir Kitapta
قَ ْب ِل..= ِم ْنönce
نَب َْرأَهَا..=أ َ ْنbiz onu yaratmadan
=إِ َّنdoğrusu = ٰذَ ِل َكbu
ِاّٰلل
َّ ..علَى
َ =Allah’a =يَ ِسيرkolaydır
س ْوا
َ ْ تَأ,,= ِل َكي ََْلüzülmemeniz için
فَات َ ُك ْم,, َما,,علَ ٰى
َ =elinizden çıkana
ت َ ْف َر ُحوا,,= َو َلve şımarmamanız için
آتَا ُك ْم,,=بِ َماsize verdiğiyle ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ُّي ُِحب,,= َلsevmez = ُك َّلhiçbirini
= ُم ْختَالkendini beğenenleri
=فَ ُخورövünenleri

..

..

..

..

sanın durumu ile ilgili
ebedi hakikat
açıkça ortaya
çıkacaktır).
(Ya) şiddetli
azap, yahut
Allah'ın bağışlayıcılığı
ve hoşnutluğu, çünkü bu
dünya hayatı, kendini
kandırmanın
zevkin(i tatmak)tan
başka bir şey
değildir.
(Bu nedenle,) Rabbinizin bağışlayıcılığına nail
olmak ve
(böylece) Allah'a ve Elçisine iman
edenler için
hazırlanmış
bulunan,
gökler ve yer
kadar geniş
bir cenneti
elde etmek
yolunda birbirinizle yarışın! Bu, Allah'ın dilediğine bağışladığı bir lütfudur; çünkü
Allah sonsuz
lütuf sahibidir.

mağfireti
de vardır.
Dünya
hayatı,
aldatıcı
bir geçinmeden
başka bir
şey de
değildir.

Gerek yeryüzünde
görülen, gerekse başınıza gelen
her musibet
tarafımızdan yaratılmadan
önce kesinlikle bir kitapta belirlenmiştir.
Bu ayrıntılı
planlama
Allah için
kolay bir iştir.

Hiçbir musibet, daha
önce buyruğumuzda
(öngörülmüş)
olmadıkça ne
yeryüzünün
ne de sizin
başınıza
gelmez, şüphesiz bu Allah için kolay
(bir iş)tir.

Amaç, kaybettiklerinize üzülmemeniz ve
O´nun size
verdikleri
yüzünden
şımarmamanızdır.
Allah kendini beğenmiş
şımarıkları
sevmez.

(Bunu bilin
ki,) elinizden
kaçan (iyi ve
güzel) şeylere üzülmeyesiniz ve elinize geçen (iyi
ve güzel)
şeylerle de
(boş yere)
şımarmayasınız. Çünkü
Allah, kendini
beğenip küstahça davrananları sevmez.
Ki onlar (Allah'ın nimetleri üzerinde)
cimrilik edip
başkalarına
da cimrice
davranmayı
tavsiye ederler! Ve sırtını
(bu hakikate)
çevirenler
(bilsin ki) Allah kendi
kendine yeterlidir, bütün
övgülere layıktır!

Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir
musibet
yoktur ki;
Biz onu
yaratmadan evvel
kitabda
bulunmasın. Şüphesiz ki
bu; Allah´a göre kolaydır.
Kaybettiğinize
üzülmeyesiniz ve
size verdiği nimetlerle
şımarmayasınız
diye. Allah; kendini beğenip böbürlenenleri sevmez.
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َيَ ْب َخلُون.. َ=الَّذِينonlar cimrilik ederler
َ= َويَأ ْ ُم ُرونve emrederler
اس
َ َّ=النinsanlara da = ِب ْالب ُْخ ِلcimriliği
= َو َم ْنkim =يَت َ َو َّلyüz çevirirse
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah = ُه َوO
ي
ُّ ِ= ْالغَنzengindir
ُ= ْال َح ِميدövgüye layıktır
..

Bunlar hem
kendileri
cimrice davranırlar hem
de başkalarına cimri
olmayı önerirler. Kim
hayr yapmaktan kaçınırsa bilsin ki, Allah
hiçbir şeye
muhtaç değildir ve özü
itibarı ile
övgüye layıktır.
Biz Pey=andolsun
=biz gönderdik
gamberlerimizi kesin
=elçilerimizi
kanıtlarla
gönderdik,
=açık kanıtlarla
insanlar
=ve indirdik
arasında
adil bir dü=onlarla beraber
=Kitabı zen kurulsun diye on=ve ölçüyü
larla birlikte
kitabı ve öl=yerine getirsinler diye
çüyü indirdik. Ayrıca
=insanlar
=adaleti
büyük caydırıcılığı ve
=ve indirdik
=demiri
sertliği yanında in=kendisinde bulunan
sanlara yö=bir kuvvet
=büyük
nelik birçok
faydaları
=ve birçok yararlar
olan demiri
indirdik.
=insanlara
=bilsin diye Böylece
kimlerin
=Allah
=kimin
görmedikleri
halde Al=kendisine yardım edeceğini
lah´ı ve
=ve elçilerine
=gaybda Peygamberi
destekleye=şüphesiz
=Allah
ceklerini ortaya çıkar=kuvvetlidir
mak istedik.
Hiç kuşkusuz Allah
..

..

..

..

..

..
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لَقَ ْد
س ْلنَا
َ أ َ ْر
سلَنَا
ُ ُر
ت
ِ بِ ْالبَيِنَا
َوأ َ ْنزَ ْلنَا
َم َع ُه ُم
اب
َ َ ْال ِكت
ََو ْال ِميزَ ان
وم
َ ُِل َيق
اس
ْط
ِ ِب ْال ِقس
ُ َّالن
َوأ َ ْنزَ ْلنَا
َْال َحدِيد
فِي ِه
َبأْس
شدِيد
َ
َو َمنَافِ ُع
اس
َو ِليَ ْعلَ َم
ِ َِّللن
َم ْن
َّ
ُاّٰلل
ُص ُره
ُ يَ ْن
ُسلَه
ب
ُ َو ُر
ِ بِ ْالغَ ْي
ِإ َّن
اّٰلل
َ َّ
قَ ِوي
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İbn Kesir

Doğrusu,
(daha önce
de) elçilerimizi (bu) hakikatin bütün
kanıtları ile
gönderdik;
ve onlar aracılığıyla vahyi bağışladık
(ve böylece,
doğru ile eğriyi tartabilmeniz için size) bir terazi
(verdik) ki insanlar adaletle davranabilsinler;
ve (size)
içinde müthiş
bir güç ve insanlar için
birçok faydalar bulunan
demiri (kullanma yeteneği) bağışladık. (Bütün
bunlar size
verildi ki) Allah, O'nun ve
Elçisi'nin yolunda yürüyenleri ayı-

Rabbınızdan bir
mağfirete,
Allah´a ve
peygamberlerine
iman
edenler
için hazırlanmış
olup da
genişliği
yerle göğün genişliği kadar olan
cennete
koşuşun.
İşte bu;
Allah´ın
lutfudur,
onu dilediğine verir. Allah
büyük lutuf sahibidir.

Onlar ki;
cimrilik
ederler ve
insanlara
da cimriliği emrederler.
Kim, yüz
çevirirse;
şüphesiz
ki Allah;
Gani´dir,
Hamid´dir.

Andolsun
ki; Biz,
peygamberlerimizi açık
delillerle
gönderdik. Ve
insanların
adaleti
ayakta
tutmaları
için beraberlerinde
kitabı ve
mizanı
indirdik.
Bir de
kendisinde çetin
bir sertlik
ve insanlar için
faydalar
bulunan
demiri indirdik. Allah; kimin, görmeden
Allah´a ve
peygamberlerine
yardım
edeceğini
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güçlü ve üs- rabilsin,
bilir. Mutün iradeli- (Kendisi) in- hakkak ki
dir.
san kavrayı- Allah;
şının ötesin- Kavi´dir,
de olsa bile. Aziz´dir.
Şüphesiz Allah güçlüdür,
kudret sahibidir.
Biz Nuh´u Gerçekten, Andolsun
=andolsun
=gönderdik
ve İbrahim´i (aynı amaç- ki; Biz,
=Nuh’u
=ve İbrahim’i peygamber la) Nuh'u ve Nuh´u ve
olarak gön- İbrahim'i (el- İbrahim´i
derdik. İki- çilerimiz ola- gönder=ve koyduk
=arasına
sinin soyu- rak) gönder- dik. Pey=bunların zürriyetleri
na da pey- dik ve soyla- gamberligamberlik rından gelen- ği de, ki=peygamberliği
ve kitap
lere peytabı da
verdik. On- gamberlik ve onların
=ve Kitabı
ların soyla- vahiy verdik; soyuna
rından türe- onların bir
verdik.
=onlardan vardır
yenlerin bir kısmı doğru Onlardan
bölümü
yoldaydı,
kimi doğ=doğru yolda olanlar
doğru yola ama çoğu da ru yoldabağlı kaldı, yoldan sap- dır, içle=ama çoğu
=onlardan
fakat çoğu mıştı.
rinden bir
yoldan çıktı.
çoğu da
=yoldan çıkmıştır
fasıklardır.
Onların ar- Ve sonra on- Sonra on=sonra
=ardarda gönderdik
kasından ların ardın- ların izleri
ardarda di- dan öteki el- üzerinde,
,,
=bunların peşinden
ğer peyçilerimizi
peygamgamberlegönderdik;
berlerimi=elçilerimizi
rimizi gön- ve (zaman zi ard arderdik, bu içinde) arka- da gön=ve onların ardına kattık
arada Mer- larından
derdik.
=Îsa’yı
=oğlu
yemoğlu
kendisine İn- Meryem
İsa´yı da
cil verdiğimiz oğlu
=Meryem
=ona verdik
gönderdik. Meryem oğlu İsa´yı da
O´na İncil´i İsa'yı gön- arkaların=İncil’i
=ve koyduk
verdik, bağ- derdik; o'na dan gönlılarının
(sadık bir şe- derdik.
,,
=kalblerine
kalplerine kilde) uyanla- Ona İnşefkat ve rın kalplerine cil´i verdik
,,
=ona uyanların
merhamet şefkat ve
ve ona
merhamet
uyanların
=şefkat
=ve merhamet duygusu
aşıladık. Biz yerleştirdik. kalblerine
=ve ruhbanlığı
onlara aşırı Ruhbanca ri- bir şefkat
sofuluğu
yazete gelin- ve mer=icadettikleri
farz kılmış ce, Biz onla- hamet
değildik.
ra bunu em- koyduk.
,, =biz yazmamıştık
Bunu akılla- retmedik, Al- Onların
rı sıra Al- lah'ın rızasını uydurduk=onlara
=yalnız
lah´ın hoş- kazanmak ları rehnutluğunu arzusuyla
baniyyete
=kazanmak için
kazanmak onu kendileri gelince;
için kendile- uydurdu.
onu ken=rızasını
=Allah’ın
ri uydurdu- Ama sonra dilerine
,,
=ama ona uymadılar
lar. Buna ona, (her
Biz, yazrağmen
zaman) ge- madık.
=hakkıyla
=riayet ederek onun gerek- rektiği gibi
Fakat
lerini yerine uymadılar, kendileri
=biz de verdik
getirmedi- böylece Biz, Allah´ın
ler. Biz on- (gerçekten) rızasını
,,
=iman edenlere
ların inaiman etmiş kazannanlarına
olanlara kar- mak için
=onlardan
=mükâfatlarını
ödüllerini şılığını ver- yaptılar.
=fakat birçoğu
=onlardan verdik, fakat dik, ama on- Ama buçoğu yoldan ların çoğu
na da
çıkmış kim- yoldan çık- hakkıyla
=yoldan çıkmıştır
selerdir.
mışlardı.
riayet etmediler.
Biz de
onlardan
iman etmiş olanlara ecirlerini verdik. İçlerinden
çoğu ise
fasıklardır.
Ey mümin- Siz ey imana Ey iman
.. =ey
..
=inananlar
ler, Alermiş olan- edenler;
lah´tan kor- lar! Allah'a Allah´tan
=korkun
=Allah’tan
kunuz ve karşı sorum- korkun ve
Peygambe- luluğunuzun peygam=ve inanın
re inanınız bilincine va- berlerine
=O’nun Elçisine
ki, O size rın ve O'nun inanın ki,
vereceği
Elçisi'ne ina- size rah=size versin
=iki pay
rahmeti iki- nın, ki O, si- metini iki
ye katlasın, ze rahmetin- kat ver..
=rahmetinden
size yolu- den iki kat
sin. Size
nuzu aydın- versin ve si- ışığında
=ve yaratsın
=sizin için
latacak bir zin için (ay- yürüye=bir nur
=yürüyeceğiniz nur bağışla- dınlığında) ceğiniz
sın, günah- yürüyeceği- bir nur
larınızı af- niz bir ışık
lutfetsin.
=onda
=ve bağışlasın
fetsin. Çün- yaksın ve
Ve sizi
kü Allah af- (geçmiş gü- bağışla=sizi
=Allah
fedici ve
nahlarınızı) sın. Allah;
=çok bağışlayan
merhamet- bağışlasın. Galidir.
Çünkü Allah fur´dur,
=çok esirgeyendir
çok bağışla- Rayıcıdır, rah- him´dir.
met kaynağıdır.
Böylece ya- Ve geçmiş Böylece
,,
=bilmezlik etmesinler
hudiler ile vahiylerin
kitab ehli,
hristiyanlar
mensupları
Allah´ın
=ehli
=Kitap
bilsinler ki, bilsinler ki Al- lutfundan
Allah´ın lüt- lah'ın lütfu
hiç bir
,, =malik olmadıklarını
fu kendi te- üzerinde hiç- şey elde
,,
=hiçbir şeye
kellerinde bir güçleri
edemedeğildir. Lü- yoktur; bütün yecekle,,
=lütfundan
=Allah’ın
tuf O´nun lütuf (yalnız- rini bilsinelindedir, di- ca) Allah'ın ler. Mu=ve şüphesiz
=lütfun
lediğine ve- elindedir,
hakkak ki
rir onu. Al- onu dilediği- lutuf, bü=elinde olduğunu
=Allah’ın
lah büyük ne verir. Al- tünüyle
lütuf sahibi- lah sonsuz Allah´ın
=onu vereceğini
dir.
lütuf sahibi- elindedir,
dir.
onu dile,,
=dilediğine
=Allah
diğine verir. Ve Al=sahibidir
=lütuf
lah; bü=büyük
yük lutuf
sahibidir.
Allah, koca- Allah, kocası Allah, ko=andolsun
=işitti
=Allah
sı hakkında hakkında sa- cası hakseninle tar- na başvuran kında se=(kadının) sözünü
tışan ve Al- ve Allah'a şi- ninle tarlah´a şika- kayette bulu- tışan ve
..
=seninle tartışan
yette bulu- nan kadının Allah´a

ع ِزيز
َ =daima üstündür
,,
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َولَقَ ْد
نُو ًحا
َو َج َع ْلنَا
ذ ُ ِريَّ ِت ِه َما
َالنُّب َُّوة
اب
َ َ َو ْال ِكت
فَ ِم ْن ُه ْم
ُم ْهتَد
َو َكثِير
َفَا ِسقُون
..

س ْلنَا
َ أ َ ْر
يم
َ َو ِإب َْرا ِه
ِفي

..

..

..

..

..

..

..

ِم ْن ُه ْم

..

..

ث ُ َّم
قَفَّ ْينَا
ار ِه ْم
َ
ِ َ علَ ٰى آث
س ِلنَا
ُ بِ ُر
َوقَفَّ ْينَا
سى
اب ِْن
َ ِب ِعي
َم ْريَ َم
َُوآت َ ْينَاه
اْل ْن ِجي َل
َو َج َع ْلنَا
ِْ
ب
ِ فِي قُلُو
ُالَّذِينَ اتَّبَعُوه
ًَرأْفَة
ًَو َر ْح َمة
ًَو َر ْهبَانِيَّة
عوهَا
ُ َا ْبتَد
َما َكت َ ْبنَاهَا
علَ ْي ِه ْم
ِإ َّل
َ
ا ْبتِغَا َء
ِاّٰلل
ان
َّ
ِ ِرض َْو
ع ْوهَا
َ فَ َما َر
َح َّق
عا َيتِ َها
َ ِر
فَآت َ ْينَا
الَّذِينَ آ َمنُوا
ِم ْن ُه ْم
أ َ ْج َر ُه ْم
َو َكثِير
ِم ْن ُه ْم
َفَا ِسقُون
,,
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,,
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,,
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الَّذِينَ آ َمنُوا يَا أَيُّ َها
اتَّقُوا
اّٰلل
َ َّ
َو ِآمنُوا
سو ِل ِه
ُ بِ َر
يُؤْ تِ ُك ْم
ِك ْفلَي ِْن
ِم ْن َر ْح َم ِت ِه
َو َي ْج َع ْل
لَ ُك ْم
ُ ت َ ْم
ورا
َشون
ً ُن
ِب ِه
َو َي ْغ ِف ْر
لَ ُك ْم
َّ َو
ُاّٰلل
َ
غفُور
َر ِحيم
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
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ِلئ َ ََّل يَ ْعلَ َم
أ َ ْه ُل
ب
ِ ْال ِكتَا
َأ َ َّل َي ْقد ُِرون
ش ْيء
َ علَ ٰى
َ
ِ َّ
ض ِل
اّٰلل
ْ َِم ْن ف
َوأ َ َّن
ض َل
ْ َْالف
ِ َّ
ِب َي ِد
اّٰلل
يُؤْ تِي ِه
َم ْن يَشَا ُء
َّ َو
ُاّٰلل
ذُو
ض ِل
ْ َْالف
ْالعَ ِظ ِيم
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

58.
1

قَ ْد
س ِم َع
َ
قَ ْو َل
الَّتِي ت ُ َجا ِدلُ َك
..

İbn Kesir

َّ
ُاّٰلل

..

..
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nan kadının sözlerini
= ِفيhakkında =زَ ْو ِج َهاkocası
sözünü işit- işitmiştir. Ve
ti. Allah si- Allah ikinizin
= َوت َ ْشت َ ِكيve şikayette bulunan
zin konuş- söylediklerini
َ
manızı işitir. de mutlaka
ِاّٰلل
َّ ..=إِلىAllah’a ُاّٰلل
َّ = َوAllah
Çünkü Allah işitir. Şüpheişitendir, bi- siz Allah her
=يَ ْس َم ُعişitir
lendir.
şeyi işiten,
او َر ُك َما
her şeyi göُ =ت َ َحikinizin birbirinizle konuşman
rendir.
َّ = ِإçünkü اّٰلل
ızı ن
َ َّ =Allah
س ِميع
ِ َ=بgörendir
َ =işitendir صير

şikayette
bulunanın
sözünü
işitmiştir.
Allah; sizin konuşmanızı işitir.
Muhakkak ki Allah; Semi´dir,
Basir´dir.

َ ُي,, َ=الَّذِينzıhar edenler
َظا ِه ُرون
= ِم ْن ُك ْمsizden سائِ ِه ْم
َ ِن,,= ِم ْنkadınlara
(= َماbilsinler ki) değildir = ُه َّنonlar
=أ ُ َّم َها ِت ِه ْمonların anaları
أ ُ َّم َهات ُ ُه ْم,,=إِ ْنonların anaları
َّ =onlar
= ِإ َّلancak الَلئِي
= َولَ ْدنَ ُه ْمonları doğuranlardır
= َوإِنَّ ُه ْمve onlar َ=لَيَقُولُونsöylüyorlar
= ُم ْن َك ًراçirkin  ْالقَ ْو ِل,, َ= ِمنbir söz
ورا
ً = َو ُزve yalan = َو ِإ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah =لَ َعفُوaffedicidir
َ =bağışlayıcıdır
غفُور

Sizden eşlerine zihar
yapanlar,
bilmelidir ki
o kadınlar,
onların anaları değildir.
Onların
anaları, ancak kendilerini doğurmuş kadınlardır. Şüphesiz onlar
çirkin ve yalan bir söz
söylüyorlar.
Şüphesiz
Allah, affedici, bağışlayıcıdır.

İçinizden
zihar yapanların
karıları
onların
anaları
değildir.
Anaları,
ancak
kendilerini doğuranlardır.
Şüphesiz
ki onlar,
çirkin ve
yalan bir
laf söylüyorlar. Ve
muhakkak ki Allah;
Afüvv´dür
, Gafur´dur.

َ ُي.. َ= َوالَّذِينzıhar edenler
َظا ِه ُرون
سائِ ِه ْم
َ ِن..= ِم ْنkadınlarına =ث ُ َّمsonra da
َ=يَعُود ُونdönenler
قَالُوا..= ِل َماsöylediklerine
ير
ُ =فَت َ ْح ِرhürriyete kavuşturmalıdırlar
= َرقَبَةbir köle قَ ْب ِل..= ِم ْنönce
سا
َّ يَت َ َما..=أ َ ْنtemaslarından
= ٰذَ ِل ُك ْمbudur
ُ =تُو َعsize öğütlenen
بِ ِه.. َظون
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
= َخ ِبيرhaber almaktadır

Eşlerinden
zihar ile ayrılmak isteyip de sonra
söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temas etmeden önce
bir köleyi
hürriyetine
kavuşturmaları gerekir. Size
öğütlenen
budur. Allah, yaptıklarınızdan
haberi
olandır.

..

..

..

58.
2

..

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

58.
3

..

..

..

..

..

..

..

58.
4

Buna imkan
=فَ َم ْنkimse
bulamayan
kimse, teَ
يَ ِج ْد,,=ل ْمimkân bulamayan
mas etmeصيَا ُم
َ =iki ay den önce
ِ َ=فoruç tutmalıdır ش ْه َري ِْن
aralıksız
olarak iki ay
= ُمتَتَا ِب َعي ِْنaralıksız olarak
oruç tutar.
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
Buna da
gücü yetسا
َّ يَت َ َما,,=أ َ ْنtemaslarından
meyen, altmış fakiri
=فَ َم ْنkimse
doyurur. Bu
kolaylık, Al َي ْست َ ِط ْع,,(=لَ ْمbuna) gücü yetmeyen
lah´a ve
ْ
َ
=فإِطعَا ُمdoyurmalıdır َ= ِستِينaltmış peygamberine inanmış
olmanızdan
= ِم ْس ِكينًاfakiri = ٰذَ ِل َكbunlar
ötürüdür;
= ِلتُؤْ ِمنُواinanmanız içindir
bunlar Allah´ın koyِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine duğu sınırİnkar
= َوتِ ْل َكve bunlar ُ= ُحد ُودsınırlarıdır lardır.
edenler için
çok yakıcı
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın
azap vardır.
ْ
َ
ر
ف
ا
ك
ل
ل
و
=ve
kâfirler
için
vardır
ََ ِ ِ ِ ين
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı
,,
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(Bundan
sonra) içinizden Sen artık
bana annem
kadar haramsın! diyerek hanımlarından ayrılanlara gelince, (unutmasınlar ki) (eşleri) hiçbir
zaman anneleri (gibi)
olamaz, kendilerini doğuran kadından
başkası anneleri olamaz. O halde, akla sığmayan bir
sözdür söyledikleri, (bu
nedenle de)
asılsız ve
düzmecedir.
Ama Allah,
gerçekten
günahları affedicidir, çok
bağışlayıcıdır.
o halde, Sen
bana annem
kadar haramsın! diyerek hanımlarından ayrılanlara ve
sonra söylediklerinden
geri dönenlere gelince,
(onların keffareti) eşlerin
tekrar birbirlerine dokunmalarından önce bir
köleyi özgürlüğüne kavuşturmak
olacaktır. Size (burada)
tavsiye edilen budur;
çünkü Allah
yaptığınız
her şeyden
tamamiyle
haberdardır.
Ancak buna
imkanı olmayan, (bunun
yerine,) birbirlerine yeniden dokunmadan
önce peşpeşe iki ay oruç
tutacak ve
buna gücü
yetmeyen
altmış yoksulu doyuracak.
Bu, Allah'a
ve Elçisi'ne
inancınızı isbat etmeniz
için (gerekli)dir. Bunlar
Allah'ın koyduğu sınırlardır ve hakikati inkar
edenleri
(öteki dünyada) şiddetli
bir azap beklemektedir.

Allah´a ve Allah'a ve El= ِإ َّنşüphesiz
Peygambe- çisi'ne karşı
rine karşı gelenler, onَّ
َيُ َحادُّون.. َ=الذِينkarşı gelenler
gelenler,
lardan önce
اّٰلل
ََّ =Allah’a ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine kendilerin- yaşamış olup
den önceki- da Biz (ken= ُك ِبتُواtepeleneceklerdir = َك َماgibi ler nasıl al- dilerine) açık
çaltıldı ise mesajlar
ت
َ ِ= ُكبtepelendikleri
öyle alçaltı- gönderdikten
sonra aşağıقَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينkendilerinden öncekil lacaklardır.
Biz, apaçık lanmış buluin- nan (zaْ َ= َوقandolsun =أ َ ْنزَ ْلنَاbiz indirdik ayetler
erin د
dirmişizdir, lim)ler kadar
bunları in- aşağılana=آ َياتayetler = َب ِينَاتaçık açık
kar edene caklardır. Ve
ْ
alçaltıcı
(böylece,)
َ= َو ِلل َكافِ ِرينve kâfirler için vardır
azap vardır. hakikati inkar
edenleri
عذَاب
َ =bir azab
utanç verici
= ُم ِهينküçük düşürücü
bir azap bek..
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= َي ْو َمgün = َي ْب َعث ُ ُه ُمtekrar dirilteceği
َّ =Allah = َج ِميعًاonların hepsini
ُاّٰلل
=فَيُن َِبئ ُ ُه ْمkendilerine haber verecektir
ع ِملُوا
َ ,,= ِب َماne yaptıklarını
,,

,,

,,

,,

,,

,,

O gün Allah
onların
hepsini diriltecek ve
yaptıklarını
kendilerine
haber vere-

Allah'ın onları dirilteceği
ve (hayatta
iken) yaptıkları her şeyi
tam olarak
(kendilerine)

Karılarından zıhar
ile ayrılmak isteyip de
sonra dediklerini
geri alanların aileleriyle
temas
etmeden
önce bir
köle azad
etmeleri
gerekir.
Size böylece öğüt
verilmektedir. Allah; yaptıklarınızdan haberdardır.

Kim de
bulamazsa; temas
etmezden
önce birbiri peşinden iki
ay oruç
tutmalıdır.
Buna da
gücü
yetmeyen
altmış
yoksulu
doyurur.
Bu; Allah´a ve
peygamberine
iman etmekte olduğunuz
içindir.
Bunlar,
Allah´ın
hudududur. Ve
kafirler
için elim
bir azab
vardır.
Allah´a ve
Rasulüne
muhalefet
edenler;
kendilerinden
öncekiler
nasıl alçaltıldı ise
öyle alçaltılacaklardır.
Halbuki
Biz, apaçık ayetler indirmişizdir.
Ve küfredenlere
horlayıcı
bir azab
vardır.
O gün;
Allah, onların hepsini diriltecek ve
kendilerine işle-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َّ =Allah
ُ صاه
َ =أ َ ْحonu saymıştır ُاّٰلل
ُ َ= َونonlar ise onu unutmuşlardır
ُسوه
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
ش ِهيد
َ =şahiddir

cektir. Allah
onları birbir
saymıştır.
Onlar ise
unutmuşlardır. Allah
herşeye şahiddir.

anlatacağı
Gün, onlar
unutmuş olsalar bile Allah onu (bütünüyle) hesaba katacaktır çünkü
Allah her şeye şahittir.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi? =أ َ َّنşüphesiz
َّ =Allah =يَ ْعلَ ُمbilir = َماolanı
َاّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماve olanı ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde
ُ  َي ُك..= َماolmaz ki
ون
ن َْج َو ٰى..= ِم ْنgizli konuşan
=ث َ ََلثَةüç kişi = ِإ َّلmutlaka = ُه َوO’dur
= َرا ِبعُ ُه ْمdördüncüleri = َو َلve olmasa
سة
َ =خ َْمbeş kişi =إِ َّلmutlaka
= ُه َوO’dur س ُه ْم
ُ سا ِد
َ =altıncıları
= َو َلve olmasa =أ َ ْدن َٰىdaha az
 ٰذَ ِل َك..= ِم ْنbundan = َو َلve olmasa
=أ َ ْكث َ َرdaha çok =إِ َّلmutlaka = ُه َوO
= َم َع ُه ْمonlarla beraberdir َ=أَيْنnerede
 َكانُوا..= َماbulunsalar =ث ُ َّمsonra
=يُنَبِئ ُ ُه ْمonlara haber verir
ع ِملُوا
َ ..=بِ َماyaptıklarını =يَ ْو َمgünü
= ْال ِق َيا َم ِةkıyamet = ِإ َّنçünkü
َ ..=بِ ُك ِلher şeyi
َّ =Allah ش ْيء
َاّٰلل
ع ِليم
َ =bilendir

Göklerde ve
yerde olanları, Allah´ın
bildiğini bilmiyor musun? Üç kişi
gizli konuşsa mutlaka
dördüncüsü
O´dur. Beş
kişi gizli konuşsa mutlaka altıncısı O´dur.
Bunlardan
az veya çok
olsunlar ve
nerede bulunursalar
bulunsunlar
mutlaka O
onlarla beraberdir.
Sonra kıyamet günü
onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah,
herşeyi bilendir.

(Ey İnsanoğlu!) Göklerde
ve yerde
olan her şeyi
Allah'ın bildiğinden haberin yok mu?
Aralarında
gizli gizli konuşan her üç
kişinin dördüncüsü
mutlaka
O'dur ve her
beş kişinin
altıncısı; ister
daha az isterse çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar
O'nsuz olamazlar. Ama
sonunda, Kıyamet Günü,
Allah, yaptıklarını onlara
gösterecektir
çünkü Allah
her şeyi hakkıyla bilendir.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
نُ ُهوا,, َالَّذِين,,=إِلَىmenedilenleri
النَّ ْج َو ٰى,,ع ِن
َ =gizli gizli konuşmaktan
=ث ُ َّمsonra yine َ= َيعُود ُونdönüyorlar
نُ ُهوا,,= ِل َماmenedildikleri işe
ُع ْنه
َ =ondan
َ= َو َيتَنَا َج ْونve gizli gizli konuşuyorlar
اْلثْ ِم
ِ ْ = ِبgünah hususunda
ان
ِ = َو ْالعُد َْوve düşmanlık
ت
ِ َصي
ِ = َو َم ْعve isyan
سو ِل
ُ الر
َّ =Elçiye = َو ِإذَاzaman
وك
َ = َجا ُءsana geldikleri
= َحي َّْو َكseni selamlıyorlar
= ِب َماbir tarzda
يُ َح ِي َك,,=لَ ْمselamlamadığı = ِب ِهonu
َّ =Allah’ın َ= َويَقُولُونve diyorlar
ُاّٰلل
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم,,=فِيkendi içlerinde
=لَ ْو َلdeğil miydi?
=يُعَ ِذبُنَاbize azab etmeli ُاّٰلل
َّ =Allah
=بِ َماötürü =نَقُو ُلdediğimizden
= َح ْسبُ ُه ْمonlara yeter
= َج َهنَّ ُمcehennem
صلَ ْو َن َها
ْ َ=يoraya gireceklerdir
س
َ ْ=فَبِئne kötü
ير
ُ ص
ِ = ْال َمgidilecek yerdir

Görmedin
mi şu
adamları ki
gizli gizli
konuşmaları
yasaklandığı halde yine o yasaklanan işi
yapıyorlar.
Günah,
düşmanlık
ve Resule
isyan hususunda gizli
gizli konuşuyorlar.
Onlar sana
geldiklerinde seni, Allah´ın selamlamadığı
bir tarzda
selamlıyorlar. Kendi
içlerinden
de «Bu söylediklerimiz
yüzünden
Allah´ın bize azap etmesi gerekmez
miydi?»
derler. Cehennem onlara yeter.
Oraya gireceklerdir, ne
kötü gidilecek yerdir
orası.

(Ve sen ey
Muhammed!)
gizli konuşmalar (yoluyla dolap çevirmek)ten
men edilen,
ama men
edildikleri
şeye (tekrar)
başvurmaktan kaçınmayanların ve
kötülükte bulunmaya,
saldırganlığa
ve Elçi'ye
karşı gelmeye niyetlenerek fesatlık
kuranların
farkında değil misin? Bu
(insan)lar,
sana ne zaman yaklaşsalar Allah'ın
asla hoş
görmeyeceği
tarzda seni
selamlarlar
ve birbirlerine: Allah neden söylediklerimizden
dolayı bizi
cezalandırmıyor? derler. Cehennemdir onların payına
düşecek
olan, onlar
işte oraya girecekler; o,
ne kötü bir
duraktır!

أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=إِذَاzaman
=تَنَا َج ْيت ُ ْمaranızda gizli konuştuğunuz
تَتَنَا َج ْوا..=فَ ََلkonuşmayın
اْلثْ ِم
ِ ْ = ِبgünah üzerinde
ان
ِ = َو ْالعُد َْوve düşmanlık
ت
ِ َصي
ِ = َو َم ْعve karşı gelme
سو ِل
ُ الر
َّ =Elçiye = َوتَنَا َج ْواkonuşun
=بِ ْالبِ ِرiyilik üzerinde
= َوالت َّ ْق َو ٰىve takva = َواتَّقُواve korkun
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan إِلَ ْي ِه..=الَّذِيhuzuruna
َ=ت ُ ْحش َُرونtoplanacağınız

Ey iman
edenler!
Aranızda
gizli konuştuğunuz
zaman günah, düşmanlık ve
peygambere karşı
gelmek üzere konuşmayın. İyilik
ve takva
üzerine konuşun, huzuruna varacağınız
Allah´tan
korkun.

(O halde,) ey
iman etmiş
olanlar, gizli
konuşmalarınızda, kötü
fiiller, saldırgan davranışlar ve Elçi'ye itaatsizlik niyetiyle
fesat kurmayı bırakın;
(bunun yerine) fazilet ve
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci üzerinde görüşmeler yapın
ve (her zaman) huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı
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diklerini
haber verecektir.
Allah, onları bir bir
saymıştır.
Ama
kendileri
unutmuşlardır. Ve
Allah; her
şeye şahiddir.
Bilmez
misin ki
Allah;
göklerde
olanları
da, yerde
olanları
da bilir.
Üç kişinin
gizli bulunduğu
yerde
dördüncü
mutlaka
O´dur,
beş kişinin gizli
bulunduğu yerde
altıncı
mutlaka
O´dur.
Bundan
az veya
çok olsunlar ve
nerede
bulunurlarsa bulunsunlar
mutlaka
onlarla
beraberdir. Sonra, bütün
yaptıklarını kıyamet günü
kendilerine haber
verecektir. Muhakkak ki
Allah, her
şeyi bilendir.
Gizli gizli
konuşmaktan
men´edild
ikleri halde,
men´edild
ikleri şeyi
yapmaya
kalkışanlarla günah işlemek,
düşmanlık etmek
ve Peygambere
karşı
gelmek
konusunda gizlice
konuşanları görmedin
mi? Sana
geldikleri
zaman,
seni Allah´ın selamladığı
bir şeyle
selamlarlar. Kendi
aralarında da:
Söylediklerimiz
yüzünden
Allah´ın
bize azab
etmesi
gerekmez
miydi?
derler.
Onlara
cehennem yeter. Oraya
gireceklerdir. Ne
kötü dönüş yeridir.
Ey iman
edenler;
aranızda
gizli konuşacağınız zaman; günahı,
düşmanlığı ve
Peygambere isyanı fısıldaşmayın. Birr´i,
takvayı
konuşun
ve huzurunda
toplanacağınız
Allah´tan
korkun.
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sorumluluğunuzun bilincinde olun!
58.
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ko(Öteki her
Gizli ko= ِإنَّ َماşüphesiz =النَّ ْج َو ٰىgizli konuşma Gizli
nuşmalar türlü) gizli
nuşmalar,
(fiskoslar)
konuşmalar
ancak
َ
َّ
ان
ط
ي
ش
ال
,,
م
=şeytandandır
َِ ن
ِ ْ
şeytanın
yalnızca şey- iman
yapacağı iş- tanın işidir, o edenleri
َ= ِليَ ْح ُزنüzülsünler diye
lerdendir. ki inananlara üzmek
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
Bu iman
bu şekilde
için şeyedenleri
üzüntü verir; tandanْس
üzmek için- ama Allah'ın dır. Halَ = َولَيdeğildir
dir. Oysa izni olmadık- buki Alار ِه ْم
َ ِ=بonlara zarar verecek
ِ ض
şeytan, Al- ça onlara
lah´ın izni
lah´ın
izni
hiçbir
zarar
ْ
َّ
ش ْيئًا
َ =hiçbir = ِإلolmadıkça = ِبإِذ ِنizni olmadıkça, veremez; olmadıkça onlara
mü´minlere
inananlar
hiç bir
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ = َوAllah’a
hiçbir zarar yalnızca Al- şeyle zaveremez.. lah'a güven- rar vere=فَ ْليَت َ َو َّك ِلdayansınlar
Mü´minler sinler!
mez.
Allah´a daMü´minler
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler
,,
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أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=إِذَاzaman =قِي َلdendiği =لَ ُك ْمsize
س ُحوا
َّ َ=تَفyer açın
 ْال َم َجا ِل ِس..=فِيmeclislerde
س ُحوا
َ =فَا ْفyer açın ki
َّ =Allah
َ =يَ ْفgenişlik versin ُاّٰلل
ِ سح
=لَ ُك ْمsize = َو ِإذَاzaman da
ُ =ا ْنkalkın
= ِقي َلdendiği ش ُزوا
ُ =فَا ْنkalkın ki =يَ ْرفَ ِعyükseltsin
ش ُزوا
َّ =Allah آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları
ُاّٰلل
= ِم ْن ُك ْمsizden
أُوتُوا.. َ= َوالَّذِينve kendilerine verilenleri
= ْال ِع ْل َمilim =دَ َر َجاتderecelerle
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı
= َخ ِبيرhaber almaktadır

Ey inananlar! Size:
«Meclislerde yer
açın» denildiği zaman
yer açın ki
Allah ta size
yeriniz ve
rızkınızda
genişlik
versin. Size
«Kalkın»
denildiği
zaman, kalkın ki Allah
sizden inananları ve
kendilerine
ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızı haber
almaktadır.

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ِإذَاzaman
=نَا َج ْيت ُ ُمsiz gizli konuşacağınız
سو َل
ُ الر
َّ =Elçi ile =فَقَ ِد ُمواverin
ي
ْ َ َيد,, َ= َبيْنönce
=ن َْج َوا ُك ْمgizli konuşmanızdan
ًصدَقَة
َ =bir sadaka = ٰذَ ِل َكbu
= َخيْرdaha hayırlıdır =لَ ُك ْمsizin için
ْ َ = َوأve daha temizdir =فَإ ِ ْنşayet
ط َه ُر
ت َ ِجد ُوا,,=لَ ْمbulamazsınız
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Ey iman
edenler!
Peygamber
ile gizli
(özel) bir
şey konuşacağınız
zaman bu
konuşmanızdan önce
bir sadaka
veriniz. Bu
sizin için
daha hayırlı
ve daha
temizdir.
Şayet sadaka verecek bir şey
bulamazsanız, Allah
bağışlayan,
esirgeyendir.

=أَأ َ ْشفَ ْقت ُ ْمkorktunuz mu?
تُقَ ِد ُموا..=أ َ ْنvermenizden
ي
ْ َيَد.. َ=بَيْنönce
=ن َْج َوا ُك ْمgizli konuşmanızdan
صدَقَات
َ =sadaka ْ=فَإِذçünkü
ت َ ْفعَلُوا..=لَ ْمyapmadınız
اب
َّ =Allah
َ َ = َوتve affetti ُاّٰلل
علَ ْي ُك ْم
َ =sizi =فَأ َ ِقي ُمواartık kılın
َ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوآتُواve verin
َّ =zekatı = َوأ َ ِطيعُواve itaat edin
َ الز َكاة
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisine
َ َّ =Allah’a ُسولَه
َّ = َوAllah = َخ ِبيرbilmektedir
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..=بِ َماyaptıklarınızı

Gizli konuşmanızdan önce
sadaka
vermenizden korktunuz mu?
Çünkü
yapmadınız.
Allah sizi affetti. Artık
namaz kılın,
zekat verin,
Allah´a ve
Resulüne
itaat edin!
Allah yaptıklarınızı
haber alandır.

ت َ َر,,=أَلَ ْمgörmedin mi?
ت َ َولَّ ْوا,, َالَّذِين,,=إِلَىdost edinenleri
=قَ ْو ًماbir topluluğu
ب
َّ =Allah’ın
َ َض
ِ =غgazabettiği ُاّٰلل
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine = َماdeğildir

Allah´ın
kendilerine
gazap ettiği
bir topluluğu
dost edinenleri
görmedin
mi? Onlar
ne sizdendirler, ne de
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Siz ey imana
ermiş olanlar! Size,
Toplumsal
hayatınızda
birbirinize yer
verin! denildiğinde yer
verin! (Karşılığında) Allah
da (rahmetinde) size
yer verir. Ve
ne zaman size, (İyi bir iş
için) ayağa
kalkın! denildiğinde ayağa kalkın!
(Ve) Allah,
içinizden
iman etmiş
olanları ve
(hepsinin üstünde,) kendilerine (doğru) bilgi tevdi
edilenleri (kat
kat) yüceltecektir. Çünkü
Allah bütün
yapıp ettiklerinizden haberdardır.
Siz ey iman
etmiş olanlar!
Elçi'ye ne
zaman bir
şey danış(maya niyetlen)irseniz,
bu danışma
vesilesi ile
karşılıksız
yardımda bulunun! Bu sizin yararınıza olacak ve
sizin (iç) temizliğinizi
sağlayacaktır. Ama buna gücünüz
yetmezse
(bilin ki) Allah
çok affedicidir, rahmet
kaynağıdır.

(Elçi'ye) danışmanız vesilesiyle kimseye bir yardımda bulunmamaktan dolayı
(günah işlemiş olabileceğinizden)
korkuyor
musunuz?
Eğer (imkanlarınızın olmamasından
dolayı) bunu
yapamazsanız ve Allah
size affediciliğini gösterirse, siz de
namazlarınızda devamlı ve dikkatli olun ve
(sadece)
arındırıcı yükümlülüklerinizi yerine
getirin ve
(böylece) Allah'a ve Elçisi'ne itaat
edin! Çünkü
Allah yaptığınız her
şeyden haberdardır.
Allah'ın gazabına uğrayan bir toplum ile dostluk kuranların farkında
değil misin?
Onlar ne sizdendir (ey
müminler) ne

, Allah´a
tevekkül
etsinler.
Ey iman
edenler;
size:
Meclislerde yer
açın, denilince;
yer açın
ki, Allah
da size
açsın.
Kalkın,
denince
de kalkın
ki, Allah
içinizden
iman etmiş olanları ve
kendilerine ilim
verilenleri
derecelerle yükseltsin.
Allah;
yaptıklarınızdan
haberdardır.

Ey iman
edenler;
Peygamberle
mahrem
bir şey
konuşacağınız
vakit, bu
konuşmanızdan
önce sadaka verin. Bu;
sizin için
daha hayırlı ve
daha temizdir.
Eğer bir
şey bulamazsanız, şüphesiz ki
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Mahrem
bir şey
konuşmazdan
önce, sadaka
vermekten korktunuz mu
da yerine
getirmediniz?
Fakat Allah, sizin
tevbelerinizi kabul
etti. Şu
halde
namazı
kılın, zekatı verin,
Allah´a ve
Rasulüne
itaat edin.
Allah; işlediklerinizden
haberdardır.

Bakmaz
mısın onlara ki, Allah´ın,
kendilerine gazab
ettiği bir
kavmi
dost
edinmiş-

Kelime Meali
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= ُه ْمonlar = ِم ْن ُك ْمsizden
= َو َلve değildir = ِم ْن ُه ْمonlardan
َ= َو َي ْح ِلفُونve yemin ediyorlar
ب
ِ  ْال َك ِذ,,علَى
َ =yalan yere
َ َي ْعلَ ُمون,,= َو ُه ْمbilerek

onlardan.
Bile bile yalan yere
yemin ediyorlar.

َّعد
َّ =Allah
َ َ =أhazırlamıştır ُاّٰلل
=لَ ُه ْمonlar için عذَابًا
َ =bir azab
شدِيدًا
َ =çetin = ِإنَّ ُه ْمonlar
سا َء
َ =ne kötü = َماişler
َ َي ْع َملُون..= َكانُواyapıyorlar

Allah onlara
çetin bir
azap hazırlamıştır.
Gerçekten
onların yaptıkları şey
çok kötüdür.

=ات َّ َخذُواyaptılar =أ َ ْي َما َن ُه ْمyeminlerini
ً= ُجنَّةkalkan صدُّوا
َ َ=فve engel oldular
ِ َّ =Allah’ın
س ِبي ِل
َ =yoluna اّٰلل
َ ,,ع ْن
=فَلَ ُه ْمonlar için vardır عذَاب
َ =bir azab
= ُم ِهينküçük düşürücü

Yeminlerini
kalkan yapıp Allah´ın
yoluna engel oldular.
Onlar için
küçük düşürücü azap
vardır.

ي
َ ِت ُ ْغن..=لَ ْنkoruyamaz
ع ْن ُه ْم
َ =kendilerini =أ َ ْم َوالُ ُه ْمmalları
أ َ ْو َلد ُ ُه ْم..= َو َلne de çocukları
ِاّٰلل
َ =hiçbir şey
َّ .. َ= ِمنAllah’a karşı ش ْيئًا
=أُو ٰلَئِ َكonlar اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır
ار
ِ َّ=النateş = ُه ْمonlar =فِي َهاorada
َ=خَا ِلد ُونsürekli kalacaklardır

Onların ne
malları, ne
de evlatları
kendilerini
Allah´a karşı koruyamaz. Onlar
ateş halkıdır. Orada
ebedi kalacaklardır.
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de o (hakikati
inatla reddede)nlerden.
Böylece onlar yalan ve
düzmece
(değerler)
üstüne (onların yalan ve
sahte olduklarını) bile bile yemin
ederler.
Allah onlar
için (öteki
dünyada)
şiddetli bir
azap hazırlamıştır. Onların yapageldikleri şey
gerçekten
çok kötüdür:
Onlar ahidlerini (yalancılıklarına ve
sahtekarlıklarına) örtü
yaptılar ve
böylece başkalarını Allah
yolundan alıkoydular. Bu
nedenle onları alçaltıcı
bir azap beklemektedir.
Ne dünyevi
servetleri ne
de soy sopları onları Allah'a karşı
koruyamayacaktır. Onlar,
kalıcı meskenleri olan
cehenneme
mahkum
edilmişlerdir!

..
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Allah´ın on- Allah'ın onla=يَ ْو َمgün dünyada
ların hepsini rın tümünü
yeniden di- tekrar dirilteُ
=يَ ْب َعث ُه ُمtekrar dirilttiği ُاّٰلل
َّ =Allah
rilteceği
ceği Gün,
gün, dün- (şimdi) senin
= َج ِميعًاonların hepsini
yada şu
önünde yeَ=فَيَ ْح ِلفُونyemin edecekler ُ=لَهO’na da yemin ettik- min ettikleri
leri gibi, Al- gibi, (varsaَيَ ْح ِلفُون,,= َك َماyemin ettikleri gibi
lah´a da
yımlarında)
yemin eder- haklı oldukla=لَ ُك ْمsize َسبُون
َ = َو َي ْحve sanacaklardır ler. Kendile- rı zannıyla
rinin doğru O'nun önün=أَنَّ ُه ْمkendilerini علَ ٰى
َ =üzerinde
yolda olduk- de de yemin
larını sanır- edecekler.
َ
ش ْيء
َ =bir şey =أ َلiyi bilin ki
lar. İyi bilin Gerçek şu ki,
ki onlar ger- (en büyük)
= ِإنَّ ُه ْمonlar
çekten ya- yalancılar
lancıdırlar. onlardır!
َ ْال َكا ِذبُون,,= ُه ُمyalancılardır
,,
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َ=ا ْست َ ْح َوذkuşatmıştır علَ ْي ِه ُم
َ =onları
َ ش ْي
َّ =الşeytan
ُ ط
ان
سا ُه ْم
َ =فَأ َ ْنve onlara unutturmuştur
ِ َّ =Allah’ı
= ِذ ْك َرanmayı اّٰلل
=أُو ٰلَئِ َكonlar ب
ُ = ِح ْزhizbidir
َ ش ْي
َّ =الşeytanın =أ َ َلdikkat edin
ان
ِ ط
=إِ َّنmuhakkak ki ب
َ = ِح ْزhizbi
َ ش ْي
َّ =الşeytanın
ان
ِ ط
َ ْالخَا ِس ُرون..= ُه ُمkaybedecektir

Şeytan onları istila
etmiş, onlara Allah´ı
anmayı
unutturmuştur. Onlar
şeytanın taraftarlarıdır.
İyi bilin ki
şeytanın taraftarları
mutlaka
kaybedenlerdir.

Şeytan, onlar
üzerinde üstünlük kurmuş ve onları Allah'ı anmaktan
uzaklaştırmıştır. Böyleleri Şeytan'ın
yandaşlarıdır. Gerçekten hüsranda
olanlar onlardır, Şeytan'ın yandaşları!

= ِإ َّنşüphesiz
َيُ َحادُّون,, َ=الَّذِينdüşman olanlar
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisine
َ َّ =Allah’a ُسولَه
=أُو ٰلَئِ َكonlar =فِيarasındadırlar
َ= ْاْلَذَلِينen alçaklar

Allah´a ve
peygamberine düşman olanlar, onlar en
alçak kimselerle beraberdirler.

Allah'a ve Elçisi'ne karşı
gelenler, işte
onlar (Hesap
Günü) en sefiller arasında bulunacaklardır.

ب
َّ =Allah
َ َ = َكتyazmıştır ُاّٰلل
= َْل َ ْغ ِلبَ َّنelbette galib geleceğiz
=أَنَاben س ِلي
ُ = َو ُرve elçilerim
=إِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
=قَ ِويgüçlüdür ع ِزيز
َ =galiptir

Allah´a andolsun ki
«ben ve elçilerim galip
geleceğiz.»
diye yazmıştır. Şüphesiz Allah
güçlüdür,
galiptir.

(Çünkü) Allah böyle buyurdu: Ben
kesinlikle üstün geleceğim, Ben ve
Elçim! Şüphesiz Allah,
güçlüdür,
kudret sahibidir!

ُت َ ِجد,,= َلgörmezsin =قَ ْو ًماbir milletin
ِ َّ = ِبAllah’a
َ=يُؤْ ِمنُونinanan اّٰلل
= َو ْال َي ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret
َ=ي َُوادُّونdostluk ettiğini = َم ْنolanlarla
َّ= َحادdüşman اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine = َولَ ْوşayet

Allah´a ve
ahiret gününe inanan bir
kavmin; babaları, oğulları, kardeşleri, yahut
akrabaları
da olsa Allah´a ve
Peygambe-

Allah'a ve
Ahiret Günü'ne (gerçekten) inanan, ama
(aynı zamanda) babaları,
oğulları, kardeşleri yahut
(öteki) akrabaları bile ol-
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İbn Kesir

lerdir?
Onlar; ne
sizdendir,
ne de onlardan.
Ve bile bile yalan
yere yemin etmektedirler.
Allah; onlara şiddetli bir
azab hazırlamıştır. Gerçekten
onların
yaptıkları
şey ne
kötüdür.
Onlar;
yeminlerini kalkan edindiler de
Allah yolundan
alıkoydular. İşte
onlara,
horlayıcı
bir azab
vardır.
Onların
malları
da, oğulları da Allah katında kendilerine bir
fayda
vermez.
Onlar,
cehennem ashabıdırlar
ve orada
ebediyyen kalacaklardır.
Allah, onların hepsini yeniden dirilteceği
gün; size
yemin ettikleri gibi,
O´na da
yemin
ederler.
Ve gerçekten bir
şey üzerinde olduklarını
sanırlar.
İyi bilin ki;
onlar,
gerçekten
yalancılardır.
Şeytan
onlara
baskın
gelip Allah´ı anmayı
unutturmuştur.
İşte onlar,
şeytanın
taraftarlarıdır. İyi
bilin ki;
şeytanın
taraftarları muhakkak hüsrana uğrayanların
kendileridir.
Allah´a ve
Peygamberine
muhalefet
edenler;
işte onlar,
en çok
zillete düşenlerle
beraberdirler.
Allah:
Andolsun
ki Ben ve
Peygamberlerim
elbette
galip geleceğiz,
diye
yazmıştır.
Muhakkak ki Allah; Kavi´dir,
Aziz´dir.
Allah´a ve
ahiret gününe
iman
eden bir
kavmin;
kendi babaları,
oğulları,
kardeşleri
veya akrabaları
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İbn Kesir

rine düşsa- Allah'a ve da olsa
= َكانُواolsa bile =آبَا َء ُه ْمbabaları
man olan- Elçisi'ne kar- Allah ve
dostluk şı çıkanları Peygam=أ َ ْوyahut =أ َ ْبنَا َء ُه ْمoğulları =أ َ ْوyahut larla
ettiğini gö- seven bir
berine
َ
remezsin.
toplum
gömuhalefet
ْ
=إِخ َوا َن ُه ْمkardeşleri =أ ْوyahut
Allah onla- remezsin.
eden
يرتَ ُه ْم
َ =akrabaları =أُو ٰلَئِ َكişte rın kalpleri- (Gerçek kimselere
َ ع ِش
ne imanı
müminlere sevgi
ب
َ َ = َكتyazmıştır
yazmış ve gelince,) Al- besledionları ka- lah'ın kalple- ğini göقُلُو ِب ِه ُم,,= ِفيonların kalblerine
tından bir rine imanı
remezsin.
ruh
ile
desnakşettiği
ve
İşte onlaَاْلي َمان
ِ ْ =iman
teklemiştir. ilhamı ile
rın kalbiOnları,
altlagüçlendirdiği
ne Allah,
َ
= َوأيَّدَ ُه ْمve onları desteklemiştir
rından ır- kimseler on- iman
maklar akan lardır ve
yazmış
= ِب ُروحbir ruh ile ُ= ِم ْنهkendinden
cennetlere (zamanı ge- ve katınsokacak,
lince) onları dan bir
= َويُد ِْخلُ ُه ْمonları sokacaktır
orada ebedi içlerinden
ruh ile on= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
kalacaklar- ırmaklar
ları desdır. Allah
akan bahçe- teklemişت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
onlardan
lerde barındı- tir. Onları
razı
olmuş
racaktır. Al- altlarınار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
onlar da
lah onlardan dan ırO´ndan razı hoşnuttur ve maklar
َ=خَا ِلدِينebedi kalacaklardır
olmuşlardır. onlar da Al- akan
onlar lah'tan. İşte cennetle=فِي َهاorada ي
ِ = َرrazı olmuştur İşte
َ ض
Allah´ın ta- onlar Alre sokaraftarlarıdır.
lah'tan
yana
caktır.
اّٰلل
=onlardan
َُّ =Allah ع ْن ُه ْم
َ
Muhakkak olanlardır. İş- Bunlar
ضوا
ki başarıya te onlar, Al- orada
ُ = َو َرonlar da razı olmuşlardır
ulaşacak
lah'tan yana ebediyٰ
ُع ْنه
َ =O’ndan =أُولَئِ َكişte onlar
olanlar, Al- olanlar, mut- yen kalalah´ın taraf- luluğa ulaşa- caklardır.
ِ َّ =Allah’ın
ب
ُ = ِح ْزhizbidir اّٰلل
tarlarıdır. caklardır!
Allah; onlardan ra=أ َ َلdikkat edin =إِ َّنmuhakkak ki
zı olmuştur, onlar
ْ
ِ َّ =Allah’ın
ب
َ = ِحزhizbidir اّٰلل
da Allah´tan
= ُه ُمonlar
hoşnud
olmuşlarَ= ْال ُم ْف ِل ُحونbaşarıya ulaşacak olanlardır
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

59.
1

,,

ِ َّ ِ =Allah’ı
سبَّ َح
َ =tesbih eder ّٰلل
= َماbulunanlar
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
= َو َماve bulunanlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde = َو ُه َوve O
ُ = ْال َع ِزüstündür
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir
..

Göklerde ve
yerde olanların hepsi
Allah´ı tesbih etmektedir. O üstündür,
hikmet sahibidir.

..

..

..

..
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..

Göklerde ve
yerde olan
her şey Allah'ın sınırsız
şanını yüceltir; çünkü
yalnız O'dur
izzet ve hikmet sahibi.

dır. İşte
onlar; Allah´ın
hizbidir.
Dikkat
edin; Allah´ın
hizbi, felaha
erenlerin
kendileridir.
Göklerde
olanlar
da, yerde
olanlar da
Allah´ı
tesbih
eder. Ve
O; Aziz´
dir, Hakim´dir.

..

ehlin- Hakikati in- O´dur
= ُه َوO’dur أ َ ْخ َر َج,,=الَّذِيçıkaran Kitap
den inkar kara şartEhl-i Kiedenleri,
ilk
lanmış
olan
tab´tan
َّ
 َكفَ ُروا,, َ=الذِينinkâr edenleri
sürgünde geçmiş vah- küfretmiş
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنsahiplerinden ب
ِ = ْال ِكتَاkitap yurtlarından yin mensup- olanları
çıkaran
larını (savaş ilk sürَ
ْ
O´dur.
Siz
için) ilk top- günde
ار ِه ْم
ي
د
,,
ن
م
=yurtlarından
ل
و
ْل
=ilk
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ َ
onların çı- lanmalarında yurtların= ْال َح ْش ِرhaşirde
kacaklarını yurtlarından dan çısanmamış- çıkaran
karmış
َ ,,= َماsiz sanmamıştınız
ظنَ ْنت ُ ْم
tınız. Onlar- O'dur. Siz
olan.
da
kaleleri(ey
müminHalbuki
َ
 َي ْخ ُر ُجوا,,=أ ْنonların çıkacaklarını
nin, kendile- ler,) onların siz, onlarini Al(hiçbir dirın çıkaَ = َوonlar da sanmışlardı
ظنُّوا
lah´tan ko- renme gös- caklarını
ruyacağını termeden) sanmıştı=أَنَّ ُه ْمkendilerini
sanmışlardı. bırakıp gide- nız. Onlar
Allah onlara ceklerini dü- da kalele= َمانِ َعت ُ ُه ْمkoruyacağını
ummadıkla- şünmediniz; rinin kenصونُ ُه ْم
rı yerden
onlar da ka- dilerini Alُ = ُحkalelerinin
geldi, yürek- lelerinin ken- lah´tan
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan =فَأَتَا ُه ُمonlara geldi lerine korku dilerini Al- koruyasaldı; öyle lah'a karşı
cağını
ُ  َحي,,= ِم ْنyerden
َّ =Allah ْث
ُاّٰلل
ki evlerini koruyacağını sanmışkendi elle- sandılar ama lardı. Fa َي ْحت َ ِسبُوا,,=لَ ْمummadıkları
riyle ve
Allah onlara kat Allah´
müminlerin
hiç bekleme- ın azabı
َ
َ
ف
َ = َوقذve saldı
elleriyle yı- dikleri bir
onlara
kıyorlardı. tarzda vurdu hesablaقُلُوبِ ِه ُم,,=فِيyüreklerine
Ey akıl sa- ve kalplerine madıkları
ْب
ع
الر
=korku
hipleri ibret korku saldı; yerden
ُّ
َ
alın!
onlar (böyle- geldi. Ve
َ=ي ُْخ ِربُونharap ediyorlardı
ce) yurtlarını kalblerine
kendi elleriy- korku
=بُيُوتَ ُه ْمevlerini
le ve mümin- saldı.
lerin eliyle
Kendi elَ
=بِأ ْيدِي ِه ْمkendi elleriyle
yok ettiler. leriyle ve
Öyleyse
inananla= َوأ َ ْيدِيve elleriyle
bundan ders rın elleriyalın siz ey
le evlerini
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
derin kavra- yıkıyoryış sahipleri! lardı. Ey
=فَا ْعتَبِ ُرواibret alın =يَاey
basiret
=أُو ِليsahipleri ار
sahipleri
َ = ْاْل َ ْبakıl
ِ ص
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= َولَ ْو َلeğer olmasaydı
ب
َّ =Allah
َ َ  َكت..=أ َ ْنyazmış ُاّٰلل
علَ ْي ِه ُم
َ =onlara = ْال َج ََل َءsürgünü
=لَعَذَّبَ ُه ْمmutlaka onlara azabederdi
الدُّ ْنيَا..=فِيdünyada
= َولَ ُه ْمonlar için vardır
ِ ْاْل ِخ َرة..=فِيahirette de
اب
ُ َ عذ
َ =azabı ار
ِ َّ=النateş
..

..

..

..

..

..

Eğer Allah
onlara sürgün yazmamış olsaydı, mutlaka onlara
dünyada
azap ederdi. Ahirette
de onlar için
ateş azabı
vardır.

Allah onlar
için sürülmeyi takdir etmemiş olsaydı, bu
dünyada onları (daha
büyük) bir
azaba çarptırırdı; öteki
dünyada ise
onları ateşin
azabı beklemektedir.

Bunun sebebi şudur:
Onlar Allah´a ve
Peygamberine karşı
geldiler; kim

Bu, Allah ve
Elçisi ile bağlarını koparmalarından
dolayıdır; Allah ve Elçisi
ile (böylece)

..

59.
4

= ٰذَ ِل َكbu =بِأَنَّ ُه ْمonların sebebiyledir
=شَاقُّواkarşı gelmeleri اّٰلل
َ َّ =Allah’a
ُسولَه
ُ = َو َرve Elçisine = َو َم ْنve kim
,,

,,

,,

,,

,,

ibret alın.
Şayet Allah, onlara sürülmeyi
yazmamış olsaydı,
dünyada
onları
azablandıracaktı
ve onlar
için ahirette de
ateş azabı vardır.
Bu; onların Allah´a ve
Rasulüne
karşı
gelmelerinden

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َاق
ِ =يُشkarşı gelirse اّٰلل
َ َّ =Allah’a
=فَإ ِ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ُ شدِيد
َ =çetindir ب
ِ = ْال ِعقَاazabı

Allah´a karşı gelirse
bilsin ki Allah´ın azabı
çetindir.

bağını koparana gelince;
şüphesiz Allah'ın misillemesi çetindir!

َ َق..= َماkesmeniz
ط ْعت ُ ْم
 ِلينَة..= ِم ْنbir hurma ağacını =أ َ ْوyahut
=ت َ َر ْكت ُ ُموهَاonu bırakmanız
ً=قَائِ َمةdikili علَ ٰى
َ =üzerinde
صو ِل َها
ُ ُ =أkökleri =فَبِإ ِ ْذ ِنhep izniyle
ِ َّ =Allah’ın
اّٰلل
ي
َ = َو ِلي ُْخ ِزve cezalandırması içindir
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkanları

Hurma
ağaçlarından herhangi bir
şeyi kesmeniz veya
kökleri üzerinde bırakmanız
hep Allah´ın
izniyledir.
Bu izin yoldan çıkan
fasıkları rezil etmek
içindir.

(Onların)
hurma ağaçlarından her
ne kestiyseniz (ey müminler,) veya
kökleri üzerinde her ne
bıraktıysanız,
hepsi Allah'ın
izniyle (olmuştu) ve
O'nun yoldan
çıkanları cezalandırması
içindi.

= َو َماşey =أَفَا َءverdiği ise
َّ =Allah’ın سو ِل ِه
ُ  َر,,علَ ٰى
َ =Elçisine
ُاّٰلل
= ِم ْن ُه ْمonlardan (ganimetlerden)
أ َ ْو َج ْفت ُ ْم,,=فَ َماsiz sürmediniz
علَ ْي ِه
َ =onun üzerine  َخيْل,,= ِم ْنbir at
= َو َلne de = ِر َكابdeve
= َو ٰلَ ِك َّنfakat اّٰلل
َ َّ =Allah
ُ س ِل
ط
ُ = ُرelçilerini
َ ُ=يmusallat eder ُ سلَه
علَ ٰى
َ =üzerine = َم ْنkimselerin
=يَشَا ُءdilediği ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
=قَدِيرkadirdir

Allah´ın onların mallarında Peygamberine
verdiği ganimetler için
siz at ve
deveye binip onları
sürmüş değilsiniz. Fakat Allah,
Peygamberlerini dilediği kimselere
karşı üstün
kılar. Allah
herşeye kadirdir.

Yine (hatırlayın!) Düşmandan (ganimet olarak)
ne alındıysa
Allah hepsini
Elçisi'ne devretti, onu (elde etmek)
için at veya
deve sevk
etmek zorunda kalmadınız ama
Allah elçilerini kimi dilediyse onlara
üstün kılar;
Allah dilediğini yapmaya
kadirdir.

أَفَا َء..= َماverdikleri (ganimetler)
َّ =Allah’ın سو ِل ِه
ُ  َر..علَ ٰى
َ =Elçisine
ُاّٰلل
أ َ ْه ِل..= ِم ْنhalkından = ْالقُ َر ٰىo kent
=فَ ِللَّ ِهAllah’a سو ِل
ُ لر
َّ = َو ِلElçiye
 ْالقُ ْربَ ٰى..= َو ِلذِيve akraba olanlara
= َو ْاليَتَا َم ٰىve yetimlere
ين
َ = َو ْال َمve yoksullara
ِ سا ِك
سبِي ِل
َّ ال..= َواب ِْنve yolcuya aittir
= َك ْيta ki َيَ ُكون..= َلolmasın
ً=د ُولَةdolaşan bir şey َ=بَيْنarasında
اء
ِ = ْاْل َ ْغ ِن َيzenginler = ِم ْن ُك ْمiçinizden
آتَا ُك ُم..= َو َماsize ne verdiyse
سو ُل
ُ الر
َّ =Elçi ُ=فَ ُخذُوهonu alın
نَ َها ُك ْم..= َو َماsize neyi yasakladıysa
ُع ْنه
َ =ondan =فَا ْنت َ ُهواsakının
= َواتَّقُواve korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
= ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
ُ شدِيد
َ =şiddetlidir ب
ِ = ْال ِعقَاazabı

Allah´ın fethedilen ülkeler halkının mallarından Peygamberine
verdiği ganimetler, Allah, Peygamber,
yakınları,
yetimler,
yoksullar ve
yolda kalmışlar içindir. Böylece
o mallar,
yalnızca
zenginler
arasında
dolaşan bir
ayrıcalık
olmaz.
Peygamber
size ne verdiyse onu
alın, size
neyi yasakladıysa ondan sakının
ve Allah´tan
korkun.
Çünkü Allah´ın azabı
şiddetlidir.

اء
ِ = ِل ْلفُقَ َرfakirler içindir
َاج ِرين
ِ = ْال ُم َهhicret eden
أ ُ ْخ ِر ُجوا,, َ=الَّذِينçıkarılan
ار ِه ْم
ِ َ ِدي,,= ِم ْنyurtlarından
= َوأ َ ْم َوا ِل ِه ْمve mallarından
َ= َي ْبتَغُونararlar =فَض ًَْلbir lütuf
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’dan
= َو ِرض َْوانًاve rızasını
َص ُرون
ُ = َو َي ْنve yardım ederler
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisine
َ َّ =Allah’a ُسولَه
=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlardır
َصا ِدقُون
َّ =الdoğru olanlar

Allah´ın
verdiği bu
ganimet
malları,
yurtlarından
ve mallarından çıkmış
olan, Allah´tan bir
lütuf ve rıza
dileyen, Allah´ın dinine
ve Peygamberine
yardım
eden fakir
muhacirlerindir. İşte
doğru olanlar bunlardır.

تَبَ َّو ُءوا.. َ= َوالَّذِينve yerleşenler
َّار
َ =الدo yurda (Medine’ye)
َاْلي َمان
ِ ْ = َوve imana sarılanlar
قَ ْب ِل ِه ْم..= ِم ْنonlardan önce
َ=ي ُِحبُّونseverler
هَا َج َر..= َم ْنhicret edenleri
= ِإلَ ْي ِه ْمkendilerine
َيَ ِجدُون..= َو َلve duymazlar
ُور ِه ْم
ُ ..=فِيgöğüslerinde
ِ صد
ً= َحا َجةbir ihtiyaç = ِم َّماötürü

Daha önce
Medine´yi
yurt edinmiş
ve gönüllerine imanı
yerleştirmiş
olan kimseler, kendilerine göç
edip gelenleri severler
ve onlara
verilenler
karşısında
içlerinde bir
kaygı duymazlar.
Kendilerinin
ihtiyaçları

Bu beldelerin
halkından
(ganimet olarak) ne alındıysa Allah,
hepsini Elçisi'ne devretti,
(ganimetin
tümü,) Allah'a ve Elçisi'ne, (ölen
müminlerin)
yakınlarına,
yetimlere,
yoksullara ve
yolculara aittir; (böyle
yapıldı) ki o,
içinizden (zaten) zengin
olanlar arasında dolaşıp
duran (bir
servet) haline gelmesin.
Bu nedenle,
Elçi size (ondan) ne kadar verirse
(gönülden)
kabul edin ve
size vermediği şey(i istemek)ten
kaçının; ve
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun!
Çünkü Allah
misillemesinde çetindir.
(Böylece, bu
ganimetlerin
bir kısmı) zulüm ve kötülük diyarını
terk etmiş
olanlar arasındaki yoksullar(a verilecektir.)
Yurtlarından
ve mülklerinden sürülmüş, Allah'ın
lütfunu ve rızasını arayan ve Allah'a ve Elçisi(nin davası)na yardım
edenler, sözlerinde duranlar işte
onlardır!
Onlardan
önce bu yöreyi yurt
edinmiş ve
(gönüllerine)
imanı yerleştirmiş olanlar
(arasındaki
yoksullara da
ganimetin bir
kısmı verilecektir), bir
sığınak arayışı içinde
kendilerine
gelenlerin
hepsini seven ve başkasına veril-
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İbn Kesir

ötürüdür.
Her kim
Allah´a
karşı gelirse; muhakkak ki
Allah,
azabı
şiddetli
olandır.
Herhangi
bir hurma
ağacını
kesmeniz
veya
kesmeyip
gövdeleri
üzerinde
bırakmanız hep
Allah´ın
izniyledir.
Bir de fasıkları
rüsvay
etmek
içindir.
Allah´ın
peygamberine
verdiği
fey´e gelince; siz
onun için
ne bir at,
ne de bir
deve sürdünüz.
Fakat Allah; peygamberine, dilediği kimselere
karşı üstünlük verir. Allah;
her şeye
kadirdir.
Kasabalar halkından,
Allah´ın
Rasulüne
fey´ olarak verdiği; Allah,
peygamber, akrabalar,
yetimler,
yoksullar
ve yolda
kalanlar
içindir. Ta
ki içinizden zenginler
arasında
elden ele
dolaşan
bir devlet
olmasın.
Peygamber, size
ne verirse
onu alın,
neden de
nehyederse ondan sakının. Ve
Allah´tan
korkun.
Muhakkak ki Allah; azabı
şiddetli
olandır.

Yurtlarından ve
mallarından çıkarılmış
olan, Allah´tan bir
lutuf ve
rıza dileyen, Allah´ın dinine ve
peygamberine
yardım
eden fakir
muhacirler içindir.
İşte bunlar, sadıkların kendileridir.
Onlardan
önce o
diyarı yurt
edinmiş
ve göğüslerine
imanı yerleştirmiş
olanlar;
kendilerine hicret
edip gelenleri
severler.
Ve onlara
verilenlerden
ötürü içlerinde bir
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=أُوتُواonlara verilenlerden (ganimet)
َ= َويُؤْ ِث ُرونtercih ederler
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم..علَ ٰى
َ =öz canlarına
َ َكان..= َولَ ْوolsa dahi =بِ ِه ْمkendilerinin
صة
َ صا
َ = َخihtiyaçları = َو َم ْنkim
ُ =cimriliğinden
َ=يُوقkorunursa ش َّح
=نَ ْف ِس ِهnefsinin =فَأ ُو ٰلَئِ َكişte
= ُه ُمonlar
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونbaşarıya erenlerdir

olsa dahi,
göç eden
yoksul kardeşlerini öz
canlarına
tercih ederler. Kim
nefsinin
cimriliğinden korunursa, işte
onlar başarıya erenlerdir.

miş olanlara
karşı kalplerinde hiçbir
haset olmayan, aksine
kendileri
yoksulluk
içinde bulunsalar bile diğerlerini
kendilerine
tercih edenler; işte böyleleri, açgözlülükten korunanlardır,
onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar!

 َجا ُءوا,, َ= َوالَّذِينgelenler
 َب ْع ِد ِه ْم,,= ِم ْنonlardan sonra
َ= َيقُولُونderler ki = َربَّنَاRabbimiz
=ا ْغ ِف ْرbağışla =لَنَاbizi
= َو ِ ِْل ْخ َوانِنَاve kardeşlerimizi
س َبقُونَا
َ ,, َ=الَّذِينbizden önce
ان
ِ ْ ِ=بinanmış olan
ِ اْلي َم
ت َ ْج َع ْل,,= َو َلve bırakma
قُلُو ِبنَا,,=فِيkalblerimizde = ِغ ًَّلbir kin
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlara karşı
= َربَّنَاRabbimiz =إِنَّ َكsen
= َر ُءوفçok şefkatli
= َر ِحيمçok merhametlisin

Onlardan
sonra gelenler derler
ki: «Rabbimiz, bizi ve
bizden önce
inanan kardeşlerimizi
bağışla,
kalplerimizde inananlara karşı
bir kin bırakma!
Rabbimiz
sen çok
şefkatli, çok
merhametlisin!»

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi?
نَافَقُوا.. َالَّذِين..=إِلَىiki yüzlülük edenleri
َ=يَقُولُونderler
= ِ ِْل ْخ َوا ِن ِه ُمkardeşlerine
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr eden
أ َ ْه ِل..= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاkitap
=لَئِ ْنeğer =أ ُ ْخ ِر ْجت ُ ْمsiz çıkarılırsanız
=لَن َْخ ُر َج َّنmutlaka biz de çıkarız
= َم َع ُك ْمsizinle beraber
نُ ِطي ُع..= َو َلitaat etmeyiz
= ِفي ُك ْمsizin aleyhinize
=أ َ َحدًاhiç kimseye =أَبَدًاasla
= َو ِإ ْنşayet =قُوتِ ْلت ُ ْمsizinle savaşılırsa
ص َرنَّ ُك ْم
ُ =لَنَ ْنmutlaka size yardım ederiz
َّ = َوAllah ُ=يَ ْش َهدşahidlik eder
ُاّٰلل
=إِنَّ ُه ْمonların
َ=لَ َكا ِذبُونyalancı olduklarına

Münafıkların, kitap
ehlinden inkar eden
dostlarına
«Eğer siz
yurdunuzdan çıkartılırsanız,
mutlaka biz
de sizinle
beraber çıkarız; sizin
aleyhinizde
kimseye asla uymayız.
Şayet sizinle savaşırlarsa mutlaka size yardım ederiz»
derler. Allah, onların
yalancı olduklarına
şahidlik
eder.

Onlardan
sonra gelenler, Ey Rabbimiz! diye
yalvarırlar,
Bizi ve bizden önce
iman etmiş
olan kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş
olan(lardan
hiçbiri)ne
karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce veya
duygulara
yer bırakma.
Ey Rabbimiz!
Sen şefkat
Sahibisin,
rahmet kaynağısın!
(Gerçek
duygularını)
her zaman
gizleyenlerin,
geçmiş vahiylerin mensupları arasındaki inkarcı yandaşlarına,
Eğer buradan sürülürseniz biz de
kesinlikle sizinle geleceğiz ve size
karşı olan hiç
kimseye kulak vermeyeceğiz ve size
savaş açılırsa mutlaka
yardımınıza
geleceğiz
dediklerinden
haberin yok
mu? Ama Allah, onların
göz göre göre yalan söylediklerine
şahitlik yapar.
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Andolsun (çünkü) eğer
=لَ ِئ ْنandolsun eğer
eğer onlar, (kendilerine
ُ
çıkarılsalar, karşı taahhüt
ْ
=أخ ِر ُجواonlar çıkarılsalar
onlarla be- altına girdikraber çık- leri) o kimseَيَ ْخ ُر ُجون,,= َلçıkmazlar
mazlar;
ler gerçekten
= َم َع ُه ْمonlarla beraber = َولَ ِئ ْنve eğer eğer onlarla sürülürlerse
savaşılsa onlarla birlik=قُوتِلُواonlarla savaşılsa
onlara yar- te gitmezler;
dım etmez- ve onlara saص ُرونَ ُه ْم
ُ يَ ْن,,= َلonlara yardım etmezler ler, yardım vaş açıldıetseler bile ğında yar= َولَئِ ْنve eğer
arkalarına dımlarına
dönüp ka- gelmezler;
ُص ُروه ْم
َ َ=نyardım etseler bile
çarlar, son- yardım
ُّ
ra kendileri- et(meye çaَ
=لي َُول َّنdönüp kaçarlar
ne de yar- lış)salar bile
َ
ُ
ْ
dım edilsonra arkalaْ
ار
ب
د
اْل
=arkalar(ın)a
م
ث
=sonra
َ
َ
َّ
mez.
rını dön(üp
َص ُرون
kaç)arlar ve
َ يُ ْن,,= َلkendilerine de yardım edil
,,
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= َْل َ ْنت ُ ْمelbette sizin ُّ شد
َ َ =أfazladır
ً= َر ْهبَةkorkunuz
ُور ِه ْم
ُ ..=فِيonların kalblerinde
ِ صد
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’ınkinden = ٰذَ ِل َكböyledir
= ِبأَنَّ ُه ْمçünkü onlar =قَ ْومbir topluluktur
َيَ ْفقَ ُهون..= َلanlamaz
..
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..
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Ey inananlar! Onların
yüreklerine
korku salan,
Allah´tan
çok sizlersiniz; çünkü
onlar anlamayan bir
topluluktur.

sizinيُقَاتِلُو َن ُك ْم,,= َلonlar sizinle savaşamazla Onlar
le toplu olarak savar ج ِميعًا
َ =toplu olarak
şamazlar,
ancak müs= ِإ َّلancak (savaşırlar) =فِيiçinde
tahkem şe=قُ ًرىkaleler صنَة
َّ = ُم َحmüstahkem hirlerde yahut duvarla=أ َ ْوyahut اء
ِ  َو َر,,= ِم ْنardından
rın ardından
,,

,,

,,

,,

,,

sizinle sa-

sonunda
(kendileri de)
bir yardım
görmezler.
Evet, (ey
müminler,)
siz onların
kalplerine Allah (korkusun)dan da
daha şiddetli
bir korku salarsınız, çünkü onlar hakikati kavramaktan aciz
bir topluluktur.
Onlar ittifak
içinde oldukları zaman
(bile), ancak
sağlam kaleler içinden
veya surlar
arkasından
savaşırlar.
Kendi arala-
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çekememezlik
duymazlar. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile
onları,
kendilerine tercih
ederler.
Her kim
nefsinin
tamahkarlığından korunabilmişse; işte
onlar, felaha
erenlerin
kendileridir.
Onlardan
sonra gelenler ise
derler ki:
Rabbımız, bizi
ve bizden
önce
iman etmiş olan
kardeşlerimizi bağışla. Ve
iman etmiş olanlar için
kalblerimizde kin
bırakma.
Rabbımız, muhakkak ki
Sen;
Rauf´sun,
Rahim´sin.
Münafıklık etmiş
olanlara
bakmadın
mı ki; Ehli Kitab´dan
küfretmiş
olan kardeşlerine:
Eğer siz
çıkarılırsanız andolsun ki;
biz de sizinle beraber çıkarız. Ve
sizin
aleyhinizde asla
kimseler
itaat etmeyiz.
Eğer savaşa tutuşursanız; muhakkak
size yardım ederiz, derler.
Allah şehadet
eder ki;
onlar yalancıdırlar.
Andolsun
ki; eğer
onlar çıkarılsalar;
onlarla
beraber
çıkmazlar. Eğer
onlara
savaş
açılırsa;
yardım
etmezler.
Yardıma
gitseler
bile; mutlaka gerisin geri
dönerler.
Sonra da
kendileri
yardım
görmezler.
Doğrusu
onların
kalbine
korku salan; Allah´tan
çok, sizlersiniz.
Çünkü
onlar anlamazlar
güruhudur.
Onlar, sizinle topluca savaşı; ancak surla
çevrilmiş
kasabalarda veya duvarlar ara-
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= ُجد ُرduvarların
س ُه ْم
ُ ْ = َبأonların çekişmeleri
=بَ ْينَ ُه ْمkendi aralarında شدِيد
َ =şiddetli
سبُ ُه ْم
َ =ت َ ْحsen onları sanırsın
= َج ِميعًاtoplu = َوقُلُوبُ ُه ْمama kalbleri
شت َّ ٰى
َ =dağınıktır = ٰذَ ِل َكöyledir
=بِأَنَّ ُه ْمçünkü onlar =قَ ْومbir topluluktur
َيَ ْع ِقلُون,,= َلdüşünmez

vaşmak isterler. Kendi
aralarındaki
çekişmeleri
şiddetlidir.
Sen onları
toplu sanırsın, ancak
onların
kalpleri dağınıktır.
Böyledir,
çünkü onlar
düşünmez
bir topluluktur.

rındaki çekişmeleri
şiddetlidir;
sen onları
birlik sanırsın, halbuki
(aslında)
kalpleri (birbirlerine)
karşı soğuktur; çünkü
onlar akıllarını kullanmayan bir
topluluktur.

= َك َمث َ ِلdurumu gibidir
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينkendilerinden öncekil
erin =قَ ِريبًاyakın zaman
=ذَاقُواtadmışlardır = َو َبا َلvebalini
=أ َ ْم ِر ِه ْمyaptıklarının
= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

Onların durumu, kendilerinden
az önce,
yaptıklarının
vebalini
tatmış olan,
ahirette de
kendileri
için acı bir
azap bulunan kimselerin durumu gibidir.

= َك َمث َ ِلdurumuna benzer
َ ش ْي
َّ =الşeytanın = ِإ ْذhani
ان
ِ ط
=قَا َلdemişti ان
َ ل ْن
ِ ْ = ِلinsana
ِ س
=ا ْكفُ ْرinkâr et
 َكفَ َر,,=فَلَ َّماinkâr edince de
=قَا َلdemişti = ِإ ِنيşüphesiz ben
=بَ ِريءuzağım = ِم ْن َكsenden
= ِإنِيben َاف
ُ =أَخkorkarım
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan َّ= َربRabbi
َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

İkiyüzlülüklerinin durumu insana: «inkar
et» deyip
insan da inkar edince:
«Doğrusu
ben senden
uzağım;
alemlerin
Rabbi olan
Allah´tan
korkarım»
diyen şeytanın durumu gibidir.

(Ey müminler, düşmanlarınızın her
ikisinin akibeti de) onlardan kısa
bir süre önce, kendi
yaptıklarından doğan
felaketi tatmış olanlar(ınki) gibi
(olacak)tır ve
onları (öteki
dünyada daha şiddetli)
bir azap beklemektedir;
tıpkı Şeytanın insana:
Hakikati inkar et! deyip
(insan da)
inkar edince,
Bak, ben
senden, (senin yaptıklarından) sorumlu değilim, ben bütün alemlerin
Rabbi olan
Allah'tan korkarım! dediği
zaman(ki)
gibi.

َ=فَ َكانnihayet oldu عاقِ َبت َ ُه َما
َ =sonları
=أَنَّ ُه َماikisinin de
ار
ِ َّالن..=فِيateşte kalmaları
=خَا ِلدَي ِْنebedi olarak =فِي َهاorada
= َو ٰذَ ِل َكbudur = َجزَ ا ُءcezası
َّ =zalimlerin
َالظا ِل ِمين

Nihayet ikisinin de sonu, içinde
ebedi kalacakları ateş
olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır.

أَيُّ َها,,= َياey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
=اتَّقُواkorkun اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
ُ = َو ْلت َ ْنve baksın =نَ ْفسkişi
ظ ْر
ْ قَدَّ َم,,= َماne gönderdiğine
ت
= ِلغَدyarın için = َواتَّقُواve korkun
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
= َخ ِبيرbilmektedir
َت َ ْع َملُون,,= ِب َماyaptıklarınızı

Ey iman
edenler! Allah´tan korkun ve herkes yarına
ne hazırladığına baksın. Allah´tan korkun. Çünkü
Allah yaptıklarınızı
haber almaktadır.

تَ ُكونُوا..= َو َلolmayın
َ= َكالَّذِينkimseler gibi سوا
ُ َ=نunutanlar
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı
سا ُه ْم
َ =فَأ َ ْنve onlara unutturduğu
س ُه ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendi canlarını =أُو ٰلَ ِئ َكişte
= ُه ُمonlar
َ= ْالفَا ِسقُونyoldan çıkanlardır

Allah´ı unutup da, Allah´ın da
kendilerini
unutturduğu
kimseler gibi olmayın.
Çünkü onlar
sapık kimselerdir.

يَ ْست َ ِوي,,= َلbir olmaz
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkı ار
ِ َّ=النateş
اب
ُ ص َح
ْ َ = َوأve halkı = ْال َجنَّ ِةcennet
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır = ْال َجنَّ ِةcennet
= ُه ُمonlar َ= ْالفَائِ ُزونkurtulanlar

Cehennemliklerle cennetlikler bir
olmaz. Kurtulanlar ancak cennetlik olanlardır.

= َل ْوşayet =أ َ ْنزَ ْلنَاbiz indirseydik
= ٰ َهذَاbu َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı
 َجبَل..علَ ٰى
َ =bir dağa
ُ=لَ َرأ َ ْيتَهonu görürdün
=خَا ِشعًاbaş eğmiş
عا
ً ص ِد
َ َ = ُمتparçalanmış
ِ َّ =Allah
 َخ ْش َي ِة..= ِم ْنkorkusundan اّٰلل
= َو ِت ْل َكbu = ْاْل َ ْمثَا ُلmisalleri
=نَض ِْربُ َهاanlatıyoruz

Eğer biz bu
Kur´an´ı bir
dağa indirseydik muhakkak ki
onu Allah
korkusundan baş
eğerek parça parça
olmuş görürdün. Bu
örnekleri
düşünsünler
diye insanlara veriyoruz.
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Böylece, sonunda ikisi
de, (hem hakikati inkar
edenler, hem
de ikiyüzlüler,) kendilerini yerleşip
kalacakları
bir ateşte bulacaklar,
çünkü zalimlerin cezası
budur.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Allah'a
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun; herkes
yarın için ne
hazırladığına
baksın! Ve
(bir kez daha) Allah'a
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun, çünkü
Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır;
ve Allah'tan
habersiz
olan, bu nedenle Allah'ın
da kendileri
(için neyin iyi
olduğu)ndan
habersiz bıraktıkları gibi
olmayın!
(Çünkü) onlar gerçekten
sapmış olanlardır!
Ateşe mahkum edilmiş
olanlar ile
cenneti hak
etmiş olanlar
bir olamaz.
Cenneti hak
etmiş olanlar,
(Hesap Günü) kurtuluşa
erecek olanlardır!
Bu Kur'an-ı
bir dağa indirmiş olsaydık, dağın
ezilip büzülerek Allah
korkusuyla
paramparça
olduğunu görürdün. Ve
işte (bütün)
bu temsilleri,
belki düşün(meyi öğrenebil)irler
diye insanların önüne
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sında kabul ederler. Kendi
aralarındaki çekişmeleri
şiddetlidir. Sen,
onları
toplu sanırsın,
ama kalbleri darmadağınıktır. Bu;
onların
akletmez
bir kavim
olmalarındandır.
Kendilerinden az
önce
geçmiş
ve işlerin
vebalini
tatmış
olanların
durumu
gibidir.
Onlar için
elim bir
azab vardır.

Şeytanın
durumu
gibi; hani
o, insana;
küfret,
deyip de
küfredince; doğrusu ben
senden
uzağım,
çünkü
ben;
alemlerin
Rabbı Allah´tan
korkarım,
demişti.
Nihayet
ikisinin de
akıbeti;
içinde
ebediyyen kalacakları
ateştir. İşte zalimlerin cezası budur.
Ey iman
edenler;
Allah´tan
korkun.
Ve herkes, yarın
için ne
hazırladığına bir
baksın.
Allah´tan
korkun,
şüphesiz
ki Allah;
işlediklerinizden
haberdardır.
Allah´ı
unutanlar
gibi olmayın.
Nefisleri
O´nu
kendilerine unutturmuştur. İşte
onlar, fasıklardır.
Cehennem ashabı ile
cennet
ashabı bir
değildir.
Cennet
ashabı;
işte onlardır kurtuluşa
erenler.
Şayet
Biz, bu
Kur´an´ı
bir dağa
indirmiş
olsaydık;
sen, onun
Allah´ın
haşyetinden baş
eğerek
parça
parça olduğunu
görürdün.
İşte Biz,
bu misal-
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اس
ِ َّ= ِللنinsanlara =لَ َعلَّ ُه ْمumulur ki
َ= َيت َ َف َّك ُرونdüşünürler

koyuyoruz.

..
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= ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah’tır =الَّذِيki
= َلyoktur َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka
= ُه َوO’ndan عا ِل ُم
َ =bilir
ب
ِ = ْالغَ ْيgörülmeyeni
َّ = َوالve görüleni = ُه َوO
ِش َهادَة
الر ْح ٰ َم ُن
َّ =çok esirgeyen
الر ِحي ُم
َّ =çok acıyandır

O görüleni
de görülmeyeni de
bilen kendisinden başka ilah olmayan Allah´tır. Çok
esirgeyen,
çok merhamet
edendir.

,,
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,,
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O kendisin= ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah’tır =الَّذِيki
den başka
ilah olmaَ=لyoktur َ=إِ ٰلَهtanrı =إِ َّلbaşka
yan, hüküm
= ُه َوO’ndan ُ= ْال َم ِلكmelik (padişahtır) sahibi mukaddes,
ْ
ُ
ُّوس
د
ق
ال
=kuddus
(mukaddestir)
esenlik veُ
ren, güven
س ََل ُم
َّ =الselam (esenlik verendir)
veren gözetip koruyan
= ْال ُمؤْ ِم ُنmümin (güvenlik verendir)
üstün ve
olan
ْ
=ال ُم َهي ِْم ُنmüheymin (kollayıp koruyandır galip
otorite sahibi, gerçekُ = ْال َع ِزaziz (üstün galibdir)
) يز
ten ulu olan
ْ
َّار
ُ =ال َجبcebbar (istediğini zorla yaptırandı Allah´tır.
Yüce Allah
r) ر
ُ ِ= ْال ُمت َ َكبmütekebbir(çok uludur) onların ortak koştukِ َّ =Allah
َس ْب َحان
ُ =yücedir اّٰلل
larından
münezzehَيُ ْش ِر ُكون..ع َّما
َ =ortak koşmalarından tir.
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yaratan,
= ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah = ْالخَا ِل ُقyaratandır Oyoktan
var
eden, varْ
ُ ار
ئ
ب
ال
=var
edendir
ِ َ
lıklara şekil
ْ
َ
Alص ِو ُر
َ =ال ُمbiçim verendir ُ =لهO’nundur veren
lah´tır. İsim= ْاْل َ ْس َما ُءisimler = ْال ُح ْسن َٰىen güzel lerin en güzelleri O´na
س ِب ُح
َ ُ=يtesbih ederler ُ=لَهO’nu
aittir. Göklerde ve
= َماbulunanlar
yerde olanların hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
O´nu takdis
etmektedir.
َ
ض
ِ = َو ْاْل ْرve yerde = َو ُه َوve O
Üstün güç
sahibi ve
ُ = ْال َع ِزazizdir (mutlak galip)
يز
herşeyi
= ْال َح ِكي ُمhakimdir (hükümdar herşeyi hikm hikmeti uya,,

,,

,,

Allah O'dur ki
O'ndan başka ilah yoktur. O, yaratılmışların
kavrayış alanı dışındaki
şeyleri de,
duyuları yahut akıllarıyla
kavrayabildiklerini de
tek bilendir.
O, Rahman
ve Rahim.
Allah O'dur ki
O'ndan başka ilah yoktur. Mutlak
Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek
Kaynağı,
İman Bağışlayan, Doğru
ile Yanlışın
Tek Belirleyicisi, Üstün,
Eğriyi Düzeltip Doğruyu
İhya Eden,
Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı yüce
olan Allah,
insanların
ilahlık yakıştırdıkları her
şeyden münezzehtir.
O, Allah'tır,
Yaratıcı, bütün özlere ve
görüntülere
şekil veren
Yapıcı!

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تَت َّ ِخذُوا..= َلedinmeyin
عد ُِوي
َ =benim düşmanımı
عد َُّو ُك ْم
َ = َوve sizin düşmanınızı
=أ َ ْو ِليَا َءdost َ=ت ُ ْلقُونsiz iletiyorsunuz
= ِإلَ ْي ِه ْمonlara = ِب ْال َم َودَّ ِةsevgi
= َوقَ ْدhalbuki = َكفَ ُرواonlar inkâr ettiler
 َجا َء ُك ْم..=بِ َماsize geleni
ق
ِ  ْال َح.. َ= ِمنhaktan
َ(=ي ُْخ ِر ُجونyurdunuzdan) çıkardılar
سو َل
ُ الر
َّ =Elçiyi = َوإِيَّا ُك ْمve sizi
تُؤْ ِمنُوا..=أ َ ْنinandığınızdan dolayı
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َر ِب ُك ْمRabbiniz
=إِ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
=خ ََر ْجت ُ ْمçıkmış
= ِج َهادًاcihadetmek için
س ِبي ِلي
َ ..= ِفيbenim yolumda
= َوا ْب ِتغَا َءve kazanmak için
ضاتِي
َ = َم ْرbenim rızamı
َ(=ت ُ ِس ُّرونnasıl) gizliyorsunuz
=إِلَ ْي ِه ْمonlara =بِ ْال َم َودَّ ِةiçinizde sevgi
= َوأَنَاoysa ben =أ َ ْعلَ ُمbilirim
أ َ ْخفَ ْيت ُ ْم..= ِب َماsizin gizlediğinizi
أ َ ْعلَ ْنت ُ ْم..= َو َماve açığa vurduğunuzu
= َو َم ْنve kim ُ=يَ ْفعَ ْلهbunu yaparsa
= ِم ْن ُك ْمsizden =فَقَ ْدelbette
ض َّل
َ =sapmıştır س َوا َء
َ =doğru
سبِي ِل
َّ =الyoldan
..
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leri insanlara anlatırız, belki
düşünürler.
O, öyle
Allah´tır
ki;
O´ndan
başka
ilah yoktur. Görülmeyeni
ve görüleni bilendir. O,
Rahman´dır,
Rahim´dir.
O, öyle
Allah´tır
ki;
O´ndan
başka
ilah yoktur. Melik,
Kuddüs,
Selam,
Mü´min,
Müheymin, Aziz,
Cebbar,
Mütekebbir´dir. Allah, onların koştukları eşlerden
münezzehtir.

O, öyle
Allah´tır
ki; Halik,
Bari, Musavvir´dir.
En güzel
isimler
O´nundur
. Göklerde ve
yerde
olanlar
O´nu tesbih ederler. Ve O;
Aziz´dir,
Hakim´
dir.

rınca yapandır.

etle yapan)
60.
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İbn Kesir

..

= ِإ ْنeğer
=يَثْقَفُو ُك ْمonlar sizi ele geçirseler
=يَ ُكونُواolurlar =لَ ُك ْمsize
,,

,,

,,

,,

Ey iman
edenler!
Benim de
düşmanım,
sizin de
düşmanınız
olanları dost
edinmeyin.
Onlar size
gelen gerçeği inkar
etmişken,
onlara sevgi
gösteriyorsunuz. Halbuki onlar
Rabbiniz
olan Allah´a
inandığınızdan dolayı,
Peygamberi
ve sizi yurdunuzdan
çıkarıyorlar.
Eğer siz
benim yolumda savaşmak ve
rızamı kazanmak için
çıkmışsanız, onlara
nasıl sevgi
gösteriyorsunuz? Oysa ben sizin
gizlediğinizi
de açığa
vurduğunuzu da bilirim. Sizden
kim bunu
yaparsa
doğru yoldan sapmış
olur.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Size
gelmiş olan
bütün hakikatleri inkar
eden ve
(yalnızca)
Rabbiniz Allah'a inandığınız için Elçi'yi ve sizi
(yurtlarınızdan) süren
düşmanlarımı -ki onlar
aynı zamanda sizin de
düşmanlarınızdır- şefkat
göstererek
dost edinmeyin! Eğer
Benim yolumda cehd
göstermek
için ve Benim
rızamı kazanmak arzusuyla (evlerinizden)
çıkıp gitti(ği)niz (doğru) ise, onlara gizli bir
şefkatle yaklaş(arak
dostluk
yap)mayın;
çünkü hem
açıktan yaptığınız hem
de gizlemiş
olduğunuz
her şeyden
tamamiyle
haberdarım.
Ve içinizden
bunu her kim
yaparsa doğru yoldan
sapmış olur.

Ey iman
edenler;
benim de
düşmanım, sizin
de düşmanınız
olanları
dost
edinmeyin. Onlar, size
gelen
gerçeği
inkar etmişken
onlara
sevgi
gösteriyorsunuz.
Halbuki
onlar;
Rabbınız
olan Allah´a
inandığınızdan
dolayı sizi
ve peygamberi
yurdunuzdan
çıkarıyorlar. Eğer
siz, benim yolumda
savaşmak ve
hoşnudluğumu
kazanmak için
çıkmışsanız; onlara nasıl
sevgi
gösterirsiniz?
Oysa
Ben, sizin
gizlediğinizi de,
açığa
vurduğunuzu da
bilirim.
İçinizden
kim bunu
yaparsa;
şüphesiz
ki doğru
yoldan
sapmış
olur.
Onlar sizi Onlar eğer Şayet onele geçirse- size üstün
lar, sizi
ler, size
gelselerdi
ele geçidüşman
(yine) düş- rirlerse;
olurlar, size manınız ola- size

Kelime Meali
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=أ َ ْعدَا ًءdüşman
ُ س
طوا
ُ = َو َي ْبve uzatırlar = ِإلَ ْي ُك ْمsize
=أ َ ْي ِديَ ُه ْمellerini = َوأ َ ْل ِسنَت َ ُه ْمve dillerini
وء
ُّ =بِالkötülükle = َو َودُّواve isterler
ِ س
=لَ ْوkeşke َ=ت َ ْكفُ ُرونinkâr etseniz

ellerini, dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar
etmenizi isterler.

rak kalırlardı
ve size karşı
kötü niyetle
el kaldırır, dil
uzatırlardı
çünkü sizin
(de) hakikati
inkar etmenizi isterlerdi.

ت َ ْنفَ َع ُك ْم..=لَ ْنsize fayda vermez
=أ َ ْر َحا ُم ُك ْمakrabanız = َو َلne de
=أ َ ْو َلد ُ ُك ْمçocuklarınız =يَ ْو َمgünü
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet ص ُل
ِ =يَ ْفayırır
= َب ْينَ ُك ْمaranızı ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
صير
ِ َ=بgörmektedir

Kıyamet
günü yakınlarınız ve
çocuklarınız
size fayda
veremezler.
Allah aranızı ayırır. Allah, yaptıklarınızı görendir.

Ama (unutmayın ki) ne
akrabalarınız
ne de (hatta)
kendi çocuklarınız Kıyamet Günü size bir fayda
sağlar, (çünkü o Gün) Allah aranızda
(yalnızca erdemli davranıp davranmadığınıza
göre) karar
verecektir ve
Allah bütün
yaptıklarınızı
görür.
Gerçekten
İbrahim'de ve
ona uyanlarda sizin için
güzel bir örnek vardı:
Onlar kendi
(putperest)
toplumlarına
şöyle seslenmişlerdi:
Kesinlikle biz
sizden de Allah'tan başka
bütün o taptıklarınızdan
da uzağız;
sizin inandığınız her şeyi
inkar ediyoruz; sizinle
bizim aramızda, Tek
Allah'a inanacağınız
zamana kadar sürecek
bir düşmanlık
ve nefret
vardır! Tek
istisna, İbrahim'in, babasına: Senin
için (Allah'tan) bağışlama dileyeceğim ama
senin adına
Allah'tan
herhangi bir
şey elde etmek benim
elimde değil
demesiydi.
(Ve İbrahim
ile ona uyanlar,) Ey Rabbimiz! diye
yalvardılar,
Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz çünkü
bütün yolların varışı Sanadır.

,,

,,

,,

,,

60.
3

..

..

..

..

60.
4

İbrahim´de
ْ  َكان,,=قَ ْدvardır = َل ُك ْمsizin için
َت
ve onunla
ُ
beraber
=أس َْوةbir örnek سنَة
َ = َحgüzel
olanlarda,
sizin için
يم
ه
ا
ْر
ب
إ
,,
ي
ف
=İbrahim’de
ِ
ِ
َ َ ِ
gerçekten
ُ َم َعه,, َ= َوالَّذِينve onunla beraber bulunan güzel bir
varْ ِ=إhani =قَالُواonlar demişlerdi örnek
larda ذ
dır. Onlar
kavimlerine
= ِلقَ ْو ِم ِه ْمkavimlerine =إِنَّاbiz
demişlerdi
ki, «Biz siz=ب َُرآ ُءuzağız = ِم ْن ُك ْمsizden
den ve sizin
Allah´tan
َت َ ْعبُدُون,,= َو ِم َّماve taptıklarınızdan
başka taptıklarınızdan
ْ
ِ َّ =Allah’tan
ُون
ِ د,,= ِمنbaşka اّٰلل
uzağız. Sizi
tanımıyo= َكفَ ْرنَاtanımıyoruz =بِ ُك ْمsizi
ruz. Siz bir
= َو َبدَاve belirmiştir
tek Allah´a
inanıncaya
=بَ ْينَنَاbizim aramızda = َوبَ ْينَ ُك ُمsizinle kadar sizinle bizim
ُ = ْالعَدَ َاوةbir düşmanlık
aramızda
bir
ْ
َ
ضا ُء
َ = َوالبَ ْغve nefret =أبَدًاsürekli sürekli
düşmanlık
= َحت َّ ٰىkadar =تُؤْ ِمنُواsiz inanıncaya ve nefret
belirmiştir.»
demişlerdi.
ِ َّ ِ=بAllah’a ُ= َو ْحدَهbir tek
اّٰلل
Yalnız, İb= ِإ َّلyalnız hariçtir =قَ ْو َلdemesi
rahim´in
babasına:
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’in = ِْل َ ِبي ِهbabasına «Andolsun
ki, senin için
= َْل َ ْست َ ْغ ِف َر َّنmağfiret dileyeceğim
mağfiret dileyeceğim
َ
=ل َكsenin için
fakat sana
Allah´tan
َ
ُأ ْم ِلك,,= َو َماfakat gücüm yetmez
gelecek
herhangi
=لَ َكsenin için ِاّٰلل
,,
م
=Allah’tan
َّ َِ ن
birşeyi
savmaya
ش ْيء
َ ,,(= ِم ْنgelecek) bir şeye
gücüm yet= َربَّنَاRabbimiz علَي َْك
mez.» sözü
َ =sana
bu örneğin
=ت َ َو َّك ْلنَاdayandık = َو ِإلَي َْكve sana dışındadır.
Ey inanan=أَنَ ْبنَاyöneldik = َوإِلَي َْكve sanadır
lar deyin ki:
«Rabbimiz,
ْ
ير
ُ ص
ِ =ال َمdönüş
sana gü,,
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vendik, sana yöneldik,
dönüşümüz
sanadır.»
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= َربَّنَاRabbimiz ت َ ْجعَ ْلنَا..= َلbizi yapma Rabbimiz!
Bizi, inkar
edenlerle
ً=فِتْنَةbir sınav
imtihan etme; bizi ba َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenler için
ğışla, doğ= َوا ْغ ِف ْرbağışla =لَنَاbizi
rusu sen,
güçlü olan,
= َربَّنَاRabbimiz = ِإنَّ َكancak Sensin Hakim
olansın.
ُ = ْال َع ِزyegane galib
ت
َ =أ َ ْنSen يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibi

Ey Rabbimiz!
Bizi hakikati
inkar edenler
için bir oyun
ve eğlence
aracı yapma!
Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz! Çünkü
Sensin tek
kudret ve
hikmet sahibi!

=لَقَ ْدandolsun َ= َكانvardır
=لَ ُك ْمsizin için =فِي ِه ْمonlarda
=أُس َْوةbir örnek سنَة
َ = َحgüzel
يَ ْر ُجو,, َ َكان,,= ِل َم ْنarzu edenler için
اّٰلل
َ َّ =Allah’ı = َو ْاليَ ْو َمve gününü
= ْاْل ِخ َرahiret = َو َم ْنve kim
=يَتَ َو َّلyüz çevirirse =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
ُّ ِ= ْالغَنzengin
َ َّ =Allah = ُه َوO’dur ي
ُ= ْال َح ِميدövgüye layık olan

Andolsun,
Allah´ı ve
ahiret gününü arzu
edenler için,
bunlarda
güzel örnekler vardır. Kim yüz
çevirirse
şüphesiz Allah, zengindir, övülmeye lâyık
olandır.

Onlarda, Allah'ı ve Ahiret Günü'nü
(ümit ve korku ile) bekleyen herkes
için güzel bir
örnek bulursunuz. Eğer
biriniz yüz
çevirirse,
(bilsin ki) Allah hiç kimseye muhtaç
değildir, bütün övgülere
tek layık
olandır.

سى
َّ =Allah
َ =belki de ُاّٰلل
َ ع
يَ ْجعَ َل..=أ َ ْنkoyar =بَ ْينَ ُك ْمsizinle
َ= َو َبيْنarasına

Belki de Allah sizinle,
onlardan
düşman olduklarınız
arasına ağır
sevgi koyar,

(Ama) belki
Allah, (ey
müminler,)
(şimdi) düşman olarak
gördüğünüz
kimseler ile
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düşman
kesilirler.
Kötülükle
ellerini ve
dillerini
uzatırlar.
Ve sizin
kafir olmanızı isterler.
Yakınlarınız ve
çocuklarınız size
asla fayda veremezler.
Allah, kıyamet
günü onlarla sizin
aranızı
ayırır. Ve
Allah; işlediklerinizi görendir.

İbrahim´de ve
onun beraberinde
olanlarda
sizin için
gerçekten
güzel bir
örnek
vardı.
Hani onlar, kavimlerine
demişlerdi ki: Biz,
sizden ve
Allah´ ı
bırakıp
taptığınız
başka
şeylerden
uzağız.
Sizi inkar
ediyoruz.
Yalnız Allah´a inanıncaya
kadar bizimle sizin aranızda
ebedi
düşmanlık ve öfke belirmiştir.
Yalnız İbrahim´in
babasına;
andolsun
ki, senin
için mağfiret dileyeceğim.
Ama Allah´tan
sana gelecek
herhangi
birşeyi
def´etmey
e gücüm
yetmez,
demesi
müstesna. Ey
Rabbımız; Sana tevekkül ettik
ve Sana
yöneldik.
Dönüş de
ancak
Sana´dır.
Ey Rabbımız; bizi, o küfredenler
için bir
fitne kılma. Bağışla bizi.
Ey Rabbımız;
doğrusu
Aziz, Hakim olan
Sensin
Sen.
Andolsun
ki; sizlerden, Allah´ı ve
ahiret gününü
umanlar
için onlarda güzel bir örnek vardır. Kim
de yüz
çevirirse,
muhakkak ki Allah; Gani´
dir, Hamid´dir.
Olur ki Allah; sizinle, onlardan düşman olduğunuz
kimseler

Kelime Meali
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عادَ ْيت ُ ْم
َ .. َ=الَّذِينdüşman olduklarınız
= ِم ْن ُه ْمonlardan ً = َم َودَّةbir sevgi
َّ = َوAllah =قَدِيرkadirdir
ُاّٰلل
َ =çok bağışlayan
َّ = َوAllah غفُور
ُاّٰلل
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Allah buna
kadirdir. Allah çok bağışlayan
çok esirgeyendir.

sizin aranızda (karşılıklı)
bir yakınlık
oluşturabilir;
çünkü Allah
her şeye kadirdir ve çok
bağışlayıcıdır, rahmet
kaynağıdır.

يَ ْن َها ُك ُم,,= َلsizi men etmez ُاّٰلل
َّ =Allah
َالَّذِين,,ع ِن
َ =kimselerden
يُقَاتِلُو ُك ْم,,=لَ ْمsizinle savaşmayan
= ِفيhakkında ِين
ِ =الدdin
ي ُْخ ِر ُجو ُك ْم,,= َولَ ْمve sizi çıkarmayan
ار ُك ْم
ِ َ ِدي,,= ِم ْنyurtlarınızdan
ت َ َب ُّرو ُه ْم,,=أ َ ْنiyilik etmekten
ُ = َوت ُ ْق ِسve adaletli davranmaktan
طوا
= ِإلَ ْي ِه ْمonlara = ِإ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
ُّ=ي ُِحبsever
َ= ْال ُم ْق ِس ِطينadalet yapanları

Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan
ve sizi yurtlarınızdan
çıkarmayanlara iyilik
yapmanız
ve adil davranmanızı
yasaklamaz. Çünkü
Allah, adaletli olanları
sever.

İnanc(ınız)da
n dolayı size
karşı savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan sürmeyen (inkarcılara) gelince,
Allah onlara
nezaketle ve
adaletle davranmanızı
yasaklamaz
çünkü Allah
adil davrananları sever.
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yalnız Allah, yalnız= ِإنَّ َماancak = َي ْن َها ُك ُمsizi men eder Allah,
sizinle din ca,
inanc(ınız)da
َّ =Allah َالَّذِين..ع ِن
َ =kimselerden uğrunda
ُاّٰلل
savaşanları, n dolayı size
=قَاتَلُو ُك ْمsizinle savaşan =فِيhakkında sizi yurtla- karşı savarından çıka- şan ve sizi
الد
ِين
=din
ranları ve anayurduِ
çıkarılmanız nuzdan sü= َوأ َ ْخ َر ُجو ُك ْمve sizi çıkaran
için yardım ren veya
edenleri
(başkalarıار ُك ْم
ِ َ ِدي..= ِم ْنyurtlarınızdan
dost edin- nın) sizi sürmenizi ya- mesine yarَ = َوve yardım eden
ظاه َُروا
saklar. Kim dım edenlere
onları dost dostlukla
اج ُك ْم
ِ  ِإ ْخ َر..علَ ٰى
َ =çıkarılmanıza
edinirse, iş- yaklaşmanızı
te zalim on- yasaklar; ve
ُت َ َولَّ ْوه ْم..=أ َ ْنdost olmanızdan
lardır.
(içinizden)
onlara dost= َو َم ْنve kim
luk gösteren= َيتَ َولَّ ُه ْمonlarla dost olursa
lere gelince,
gerçek zalim=فَأُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ُمonlardır
ler işte onlardır!
َّ =zalimler
َالظا ِل ُمون
..
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İbn Kesir

arasında
yakında
bir dostluk peyda
eder. Allah; Kadir´dir. Ve
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Sizinle
din uğrunda savaşmayan, sizi
yurdunuzdan
çıkarmayanlara
iyilik
yapmanızı ve adil
davranmanızı
Allah yasaklamaz.
Doğrusu
Allah; adil
olanları
sever.
Allah; sadece sizinle din
uğrunda
savaşanları, sizi
yurtlarınızdan
çıkaranları ve çıkarılmanıza
yardım
edenleri
dost
edinmenizi yasaklar.
Kim onları dost
edinirse;
işte onlar,
zalimlerin
kendileridir.

iman
Siz ey imana Ey iman
أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar Ey
edenler!
ermiş olan- edenler;
Mümin ka- lar! Mümin inanan
َ=إِذاzaman = َجا َء ُك ُمsize geldiği
dınlar hicret kadınlar her kadınlar
ederek size ne zaman
hicret
ُ= ْال ُمؤْ ِمنَاتmümin kadınlar
gelirse, on- zulüm ve kö- ederek
ları imtihan tülük diyarını size gelirاج َرات
ِ = ُم َهgöç ederek
edin. Allah terk ederek lerse, onامت َ ِحنُو ُه َّن
ْ َ=فonları imtihan edin
onların
size gelirler- ları imtiimanlarını
se, Allah on- han edin.
َّ =Allah =أ َ ْعلَ ُمdaha iyi bilir
ُاّٰلل
daha iyi bi- ların inanAllah, onlir. Eğer siz cından tam ların
= ِبإِي َما ِن ِه َّنonların imanlarını =فَإ ِ ْنeğer de onların haberdar (ol- imanlarını
gerçekten duğu halde) daha iyi
ع ِل ْمت ُ ُمو ُه َّن
َ =anlarsanız
inanmış ol- siz yine de bilir. Faduklarını
onları sına- kat siz de
= ُمؤْ ِمنَاتinanmış olduklarını
anlarsanız yın; eğer
onların
ت َ ْر ِجعُو ُه َّن,,=فَ ََلonları geri döndürmeyi onları kafir- mümin ol- inanmış
lere geri
duklarına
kadınlar
n ار
ِ َّ ْال ُكف,,= ِإلَىkâfirlere = َلdeğildir döndürme- tam emin olduklarıyin. Bu ka- olursanız,
nı öğre= ُه َّنbunlar (kadınlar) = ِحلhelal
dınlar, o in- onları inkar- nirseniz;
cılara geri
artık onla=لَ ُه ْمonlara = َو َلve değildir = ُه ْمonlar karcılara
helal değil- gönderme- rı kafirlere
dir. Onlar yin, (çünkü) geri gönَ= َي ِحلُّونhelal =لَ ُه َّنbunlara
da bunlara onlar (artık) dermeyin.
helal olmaz- eski kocala- Bunlar
ُ= َوآتُوه ْمve onlara verin
lar. Onların rına helal
onlara
kocalarının (değiller) ve helal deأ َ ْنفَقُوا,,= َماonların harcadıklarını
sarfettiğini ötekiler de ğildir, on= َو َلyoktur = ُجنَا َحbir günah
(mehirleri) bunlara helal lar da
geri verin. (değiller). Ay- bunlara
علَ ْي ُك ْم
َ =sizin için
Mehirlerini rıca, onlar
helal olkendilerine
(hanımlarına
ت َ ْن ِك ُحو ُه َّن,,=أ َ ْنbunlarla evlenmenizde geri verdiği- mehir olarak) mazlar.
Onların
niz
zaman
ne
verdilerse
sarfettik= ِإذَاtakdirde
onlarla ev- hepsini iade lerini
lenmenizde edin. Ve (ey kendileri=آت َ ْيت ُ ُمو ُه َّنkendilerine verdiğiniz
size bir gü- müminler,) ne geri
ُ
nah yoktur. siz bu kadın- verin.
َّور ُهن
َ =أ ُجücretlerini
Kafir kadın- larla mehirle- Mehirleriları nikahı- rini verdikten ni verdiت ُ ْم ِس ُكوا,,= َو َلtutmayın
nızda tut- sonra evle- ğiniz zaص ِم
mayın, har- nirseniz bir man onَ = ِب ِعismetlerini
cadığınızı günah işle- larla ev= ْال َك َوا ِف ِرkâfir kadınların
isteyin. On- miş olmazsı- lenmelarda har- nız. Diğer ta- nizde bir
= َواسْأَلُواisteyin
cadığını is- raftan, haki- vebal
tesinler. Al- kati inkar
yoktur.
َ
ْ
أ ْنفَقت ُ ْم,,= َماharcadığınız(mehri)i
lah´ın hük- (etmeye de- Kafir kamü budur. vam) eden dınları ni= َو ْل َيسْأَلُواonlar da istesinler
Aranızda O kadınlarla
kahınızda
ٰ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
hükmeder.
evlilik
bağıtutmayın,
َ
أنفقوا,,= َماharcadıklarını =ذ ِلك ْمbu size
Allah bilen- nızı sürdür- sarfettiğiِ َّ =Allah’ın
= ُح ْك ُمhükmüdür اّٰلل
dir, hikmet meyin ve on- nizi istesahibidir. lara (mehir yin. Onlar
(= َي ْح ُك ُمböyle) hükmediyor
olarak) ne
da sarfetverdiyseniz tiklerini is=بَ ْينَ ُك ْمaranızda ُاّٰلل
َّ = َوAllah
(iade etmele- tesinler.
rini) isteyin, Allah´ın
ع ِليم
َ =bilendir
aynı şekilde hükmü
ötekiler, (ha- budur.
= َح ِكيمhüküm ve hikmet sahibidir
nımları size Aranızda
,,
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gelmiş olanlar da,) harcadıkları her
şeyi(n iadesini) talep
etme hakkına sahiptirler. Bu, Allah'ın hükmüdür. O, sizin aranızda
(adaletle)
hükmeder
çünkü Allah,
her şeyi bilendir, hikmet

O hükmeder.
Ve Allah;
Alim´ dir,
Hakim´dir.
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sahibidir.
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= َو ِإ ْنeğer =فَات َ ُك ْمgiderse
ش ْيء
َ =herhangi bir şey
اج ُك ْم
ِ أ َ ْز َو..= ِم ْنeşlerinizden
ار
ِ َّ ْال ُكف..= ِإلَىkâfirlere
=فَ َعاقَ ْبت ُ ْمsonra sıra size gelirse
ْ َذَ َهب.. َ=الَّذِينgidenlere
=فَآتُواverin ت
=أ َ ْز َوا ُج ُه ْمeşleri = ِمثْ َلmislini
أ َ ْنفَقُوا..= َماharcadıklarının
= َواتَّقُواve sakının اّٰلل
َ َّ =Allah’a
=الَّذِيki =أ َ ْنت ُ ْمsiz =بِ ِهona
َ= ُمؤْ ِمنُونinanıyorsunuz

Eğer eşlerinizden biri,
sizden kafirlere kaçar
da siz de
savaşta galip durumda
olursanız,
eşleri gitmiş
olanlara
ganimetten,
harcadıkları
kadar verin.
İnandığınız
Allah´a karşı gelmekten sakının.

أَيُّ َها,,= َياey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
=إِذَاzaman = َجا َء َكsana geldiği
ُ= ْال ُمؤْ ِمنَاتinanmış kadınlar
=يُ َبا ِي ْعن ََكsana biat ederlerse
علَ ٰى
َ =hususunda
َيُ ْش ِر ْكن,, َل,,=أ َ ْنortak koşmamaları
ِاّٰلل
َ =hiçbir şeyi
َّ = ِبAllah’a ش ْيئًا
َ َيس ِْر ْقن,,= َو َلve hırsızlık etmemeleri
َيَ ْزنِين,,= َو َلve zina etmemeleri
َيَ ْقت ُ ْلن,,= َو َلve öldürmemeleri
=أ َ ْو َلدَ ُه َّنçocuklarını
َيَأْتِين,,= َو َلve getirmemeleri
=بِبُ ْهتَانuydurup ُ=يَ ْفت َ ِرينَهbir iftira
َ=بَيْنarasında =أ َ ْيدِي ِه َّنelleri
= َوأ َ ْر ُج ِل ِه َّنve ayakları
صين ََك
ِ يَ ْع,,= َو َلve sana karşı gelmemel
eri روف
ُ  َم ْع,,=فِيiyi bir işte
=فَ َبا ِي ْع ُه َّنonlarla biatleş
= َوا ْست َ ْغ ِف ْرve mağfiret dile
=لَ ُه َّنonlar için اّٰلل
َ َّ =Allah’tan
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
َ =çok bağışlayan
غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir

Ey Peygamber!
İnanmış kadınlar, Allah´a hiçbir
şeyi ortak
koşmamak,
hırsızlık
yapmamak,
zina etmemek, çocuklarını öldürmemek,
elleri ile
ayakları
arasında bir
iftira uydurup getirmemek, iyi
bir işte sana
karşı gelmemeleri
hususunda
sana biat
etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et
ve onlar için
Allah´tan
mağfiret dile. Şüphesiz
Allah, çok
bağışlayan,
çok esirgeyendir.

أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
تَت َ َولَّ ْوا..= َلdostluk etmeyin
=قَ ْو ًماbir topluluk ile
ب
َّ =Allah’ın
َ َض
ِ =غgazabettiği ُاّٰلل
علَ ْي ِه ْم
َ =kendilerine
سوا
ُ ِيَئ..=قَ ْدumudu kesmiş olan
 ْاْل ِخ َر ِة.. َ= ِمنahiretten = َك َماgibi
س
ُ َّ= ْال ُكفkâfirlerin
َ =يَ ِئumudu kestiği ار
ب
ْ َ أ..= ِم ْنhalkından
ِ ص َحا
ُور
ِ = ْالقُبmezarlık

Ey iman
edenler, Allah´ın gazabına uğrayan bir
topluluğu
dost edinmeyin.
Çünkü bunlar kafirlerin
mezardakilerden ümitlerini kestikleri gibi ahiretten ümitlerini kesmişlerdir.

ِ َّ ِ =Allah’ı
سبَّ َح
َ =tesbih etmiştir ّٰلل
= َماve bulunanların hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve bulunanların hepsi
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde = َو ُه َوve O
ُ = ْال َع ِزüstündür
يز
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

Göklerde ve
yerde bulunanların
hepsi Allah´ı tesbih
etmiştir. O
üstündür,
hikmet sahibidir.

أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ِل َمniçin? َ=تَقُولُونsöylüyorsunuz
= َماşeyi َت َ ْفعَلُون..= َلyapmayacağınız

Ey iman
edenler!
Yapmayacağınız şeyi
niçin söylüyorsunuz?
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Eğer hanımlarınızdan biri (sizi bırakıp) hakikati
inkar edenlere giderse ve
siz de buna
üzülürseniz o
zaman hanımları bırakıp giden
(koca)lara
(hanımlarına
mehir olarak)
harcadıklarına eşit bir
şey verin ve
inandığınız
Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun!
Ey Peygamber! Mümin
kadınlar ne
zaman sana
gelip (bundan böyle)
Allah'tan
başka hiçbir
şeye ilahlık
yakıştırmayacaklarını,
hırsızlık
yapmayacaklarını, zina
etmeyeceklerini, çocuklarını öldürmeyeceklerini,
hiç yoktan
yalan uydurarak iftira
atmayacaklarını ve (bildireceğin) hiçbir hakikate
karşı çıkmayacaklarını
(taahhüt ederek) sana
bağlılıklarını
bildirirlerse,
onların bağlılık taahhütlerini kabul et
ve Allah'tan
onların
(geçmiş) günahlarını affetmesini dile! Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır,
rahmet kaynağıdır.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Allah'ın
gazabına uğrayan toplum
ile dost olmayın! Onlar(ı dost
edinenlerin)
öteki dünya
ile ilgili hiçbir
ümitleri kalmamıştır;
tıpkı bu hakikat inkarcılarının, (şimdi)
mezarlarında
yatanları
(tekrar görme) ümitlerini kaybetmiş
bulunmaları
gibi.
Göklerde ve
yerde ne
varsa tümü
Allah'ın sınırsız şanını
yüceltir çünkü yalnız
O'dur kudret
ve hikmet
sahibi.

Eğer eşlerinizden
kafirlere
bir şey
geçecek
olursa ve
siz de galib durumda
bulunursanız; eşleri gidenlere sarfettikleri
kadarını
verin.
İnandığınız Allah´tan
sakının.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Niçin bir
türlü söylüyor, başka
türlü yapıyorsunuz;
Yapmaya- yapmayacacağınız şeyi ğınız şeyi
söylemek, söylemeniz
Allah katın- Allah nazada büyük rında en tikgazaba se- sinti verici
bep olur.
şeydir!

Ey iman
edenler;
yapmayacağınız
şeyi niçin
söylersiniz?
Yapmayacağınızı söylemeniz; Allah katında büyük
bir gazaba sebep
olur.
Muhakkak ki Allah; kendi
uğrunda
kenetlenmiş bir
duvar gibi
saf halinde savaşanları
sever.
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= َكب َُرbüyük (gerektirir) = َم ْقتًاgazab
ِ َّ =Allah
َ= ِع ْندkatında اّٰلل
تَقُولُوا,,=أ َ ْنsöylemek = َماşeyi
َت َ ْف َعلُون,,= َلyapmayacağınız
,,

َّ ..= ِإ َّنAllah ُّ=ي ُِحبsever
َاّٰلل
َيُقَاتِلُون.. َ=الَّذِينçarpışanları
سبِي ِل ِه
َ ..=فِيkendi yolunda
صفًّا
َ =saf bağlayarak = َكأَنَّ ُه ْمgibi
=بُ ْنيَانbinalar
صوص
ُ = َم ْرkenetlenmiş
..

..

..

Göklerde
ne var,
yerde ne
varsa; Allah´ı tesbih eder.
Ve O;
Aziz´dir,
Hakim´dir.

,,

..

,,

Ey Peygamber;
inanmış
kadınlar;
Allah´a
hiç bir
şeyi ortak
koşmamak, hırsızlık
yapmamak, zina
etmemek,
çocuklarını öldürmemek, elleriyle
ayakları
arasından
bir iftira
düzüp getirmemek,
ma´rufu
işlemekte
sana karşı gelmemek
üzere biat
etmeye
geldikleri
zaman,
biatlarını
kabul et.
Ve onlar
için Allah´tan
mağfiret
dile. Muhakkak ki
Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Ey iman
edenler;
Allah´ın
kendilerine gazab
ettiği bir
kavim ile
dost olmayın.
Kafirlerin
kabirdekilerden
ümidlerini
kestikleri
gibi, onlar
da ahiretten ümidlerini
kesmişlerdir.

Doğrusu Allah, kendi
yolunda kenetlenmiş
bir duvar
gibi saf bağlıyarak savaşanları
sever.

Gerçek şu ki
Allah (yalnızca) kendi davası uğrunda, sağlam
ve yekpare
bir bina gibi,
kenetlenmiş
saflar halinde
savaşanları
sever.
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= َو ِإ ْذbir zaman =قَا َلdemişti
س ٰى
َ = ُموMusa = ِلقَ ْو ِم ِهkavmine
قَ ْو ِم,,=يَاey kavmim = ِل َمniçin?
=تُؤْ ذُو َننِيbeni incitiyorsunuz
= َوقَ ْدhalde َ=تَ ْعلَ ُمونbildiğiniz
=أ َ ِنيbenim olduğumu سو ُل
ُ = َرelçisi
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =إِلَ ْي ُك ْمsize
ُ زَ ا,,=فَلَ َّماonlar eğrilince
غوا
َ =أ َزَ اeğriltti ُاّٰلل
غ
َّ =Allah da
=قُلُوبَ ُه ْمkalblerini ُاّٰلل
َّ = َوAllah
يَ ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
= ْالقَ ْو َمkavmi َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkan
,,
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Musa kavmine: «Ey
kavmim!
Benim Allah´ın size
gönderdiği
elçisi olduğumu bildiğiniz halde
niçin beni
incitiyorsunuz?» demişti. Onlar
yoldan sapınca Allah
da kalplerini
saptırmıştı.
Allah, yoldan çıkan
milleti doğru
yola eriştirmez.

Vaktiyle Musa, kavmine:
Size Allah tarafından
gönderilmiş
bir elçi olduğumu bildiğiniz halde neden beni
üzüyorsunuz? dedi(ğinde kasdettiği şey işte bu gerçekti). Böylece
onlar doğru
yoldan saptıklarında Allah da kalplerinin hakikatten sapmasına izin verdi; çünkü Allah günaha
gömülüp
gitmiş bir
toplumu doğru yola çıkarmaz.

Meryem oğ- Ve vaktiyle
= َو ِإ ْذhani =قَا َلdemişti
lu İsa da: Meryem oğlu
«Ey İsrailo- İsa: Ey İsraiسى
َ = ِعيÎsa da =اب ُْنoğlu
ğulları! Ben loğulları!
size gönde- Şüphesiz,
= َم ْريَ َمMeryem =يَاey
rilmiş Alben, Tevإِس َْرائِي َل..=بَ ِنيİsrail oğulları =إِنِيben lah´ın elçi- rat'tan geriye
siyim, ben- kalmış hakiِ َّ =Allah’ın
سو ُل
ُ = َرelçisiyim اّٰلل
den önce kat adına ne
gelen Tev- varsa hepsini
= ِإلَ ْي ُك ْمsize (gönderilen)
rat´ı doğru- doğrulamak
layıcı ve
ve benden
ص ِدقًا
َ = ُمdoğrulayıcı
benden
sonra gelesonra
gelecek olan
ي
َّ َيَد.. َبَيْن..= ِل َماelimde olanı
cek Ahmed Ahmed adınadında bir daki bir elçiyi
الت َّ ْو َرا ِة.. َ= ِمنTevrat’tan
peygamberi müjdelemek
de müjdele- için size
= َو ُمبَ ِش ًراve müjdeleyici
yici olarak gönderilmiş
سول
ُ =بِ َرbir elçiyi =يَأْتِيgelecek
geldim»
olan Allah'ın
demişti. Fa- elçisiyim de َب ْعدِي..= ِم ْنbenden sonra
kat o kendi- di(ğinde de
açık aynı şey geُ=ا ْس ُمهonun ismi ُ =أ َ ْح َمدAhmed’dir lerine
deliller geti- çerliydi.)
«Bu Ama, (gelişi=فَلَ َّماzaman = َجا َء ُه ْمonlara geldiği rince,
apaçık bir ni İsa'nın önbüyüdür» ceden haber
ت
ِ =بِ ْالبَيِنَاapaçık delillerle
dediler.
verdiği) elçi
hakikatin bü=قَالُواdediler = ٰ َهذَاbu
tün kanıtla= ِس ْحرbir büyüdü = ُم ِبينapaçık
rıyla onlara
..
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ْ َ =أdaha zalim İslama çağ= َو َم ْنkim olabilir? ظلَ ُم
rılırken Alkarşı
ْ
= ِم َّم ِنkimseden =افت َ َر ٰىiftira atan lah´a
yalan uydurandan daِ َّ =Allah’ın
علَى
َ =üstüne اّٰلل
ha zalim
ِب
kimdir? Alَ = ْال َكذyalan
lah zalimler
ع ٰى
topluluğunu
َ يُ ْد,,= َو ُه َوo çağırıldığı halde
doğru yola
اْلس ََْل ِم
َّ = َوAllah iletmez.
ِ ْ ,,= ِإلَىİslam’a ُاّٰلل
 َي ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
َّ =zalimler
= ْالقَ ْو َمtopluluğunu َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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َ=ي ُِريدُونistiyorlar
ْ = ِليsöndürmek ور
ُط ِفئُوا
َ ُ=نnurunu
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =بِأ َ ْف َوا ِه ِه ْمağızlarıyla
َّ = َوAllah = ُمتِ ُّمtamamlayacaktır
ُاّٰلل
ور ِه
ِ ُ=نnurunu = َولَ ْوşayet
َ= َك ِرهhoşlanmasa da
َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler
..

..
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Onlar ağızlarıyla Allah´ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki
zalimler istemese de
Allah nurunu tamamlayacaktır.

is= ُه َوO =الَّذِيki س َل
َ =أ َ ْرgönderdi Müşrikler
temese de
bütün
ُسولَه
ُ = َرelçisini =بِ ْال ُهدَ ٰىhidayetle dinini
dinlere üstün kılmak
ِين
ِ = َودve din ile ق
ِ = ْال َحhak
için peyْ = ِليonu getirsin diye علَى
gamberini
ُظ ِه َر ُه
=üstün
َ
hidayet ve
ِين
ِ =الدdinlere = ُك ِل ِهbütün = َولَ ْوşayet hak ile gönderen
َ= َك ِرهhoşlanmasa da
O´dur.
ْ
َ=ال ُم ْش ِر ُكونmüşrikler
,,

,,

,,

,,
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أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
أَد ُلُّ ُك ْم..=ه َْلsize göstereyim mi?
ارة
َ =bir ticaret
َ تِ َج..علَ ٰى
=ت ُ ْن ِجي ُك ْمsizi kurtaracak
عذَاب
َ ..= ِم ْنazabdan =أ َ ِليمacı

Ey iman
edenler! Sizi acı bir
azaptan
kurtaracak
ticareti size
göstereyim
mi?

ِ َّ ِ=بAllah’a
َ=تُؤْ ِمنُونinanırsınız اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine
َ= َوت ُ َجا ِهد ُونve cihad edersiniz

Allah´a ve
Resulüne
inanır, mallarıyla canlarıyla Allah
yolunda sa-

..

..

..

..

..
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geldiğinde:
Bu (doğruluğunu iddia
ettiğin mesaj), göz boyayan bir büyü(den başka bir şey
değil)! demişlerdi.
(Yalnızca)
Allah'a teslim
olması istendiği halde Allah(ın mesajı) hakkında
(böyle) yalanlar uydurandan daha
zalim kim
olabilir? Ama
Allah zalim
halka rehberliğini bağışlamaz.
Onlar Allah'ın
nurunu boş
laflarıyla
söndürmek
isterler ama
Allah, hakikati inkar
edenler ne
kadar öfkelenseler de,
nurunu bütün
parlaklığıyla
yaymaya devam edecektir.
Allah'tan
başka şeylere ilahlık yakıştıranlar ne
kadar öfkelense de, elçisini, bütün
(batıl) dinlere
üstün kılmak
üzere rehberliği ve hakikat dinini
yaymak (görevi) ile gönderen O'dur.
Siz ey imana
ermiş olanlar! (Hem bu
dünyada
hem de öteki
dünyada)
şiddetli bir
azaptan sizi
koruyacak bir
alışveriş göstereyim mi
size?
Allah'a ve
Peygamberi'ne inanır ve
Allah yolunda malınız ve
canınızla

İbn Kesir

Hani Musa, kavmine demişti ki:
Ey kavmim, niçin bana
eziyet verirsiniz?
Halbuki
benim size gerçekten Allah´ın rasulü olduğumu
biliyorsunuz. Fakat onlar
yoldan
sapınca;
Allah da
onların
kalblerini
saptırmıştı. Ve Allah; fasıklar güruhunu hidayete
erdirmez.
Hani
Meryem
oğlu İsa
da demişti ki: Ey
İsrailoğulları; muhakkak ki
ben, size
Allah´ın
peygamberiyim.
Benden
önceki
Tevrat´ı
doğrulayan ve
benden
sonra gelecek, adı
Ahmed
olacak bir
peygamberi de
müjdeleyenim.
Ama o,
kendilerine açık
burhanlarla gelince; bu,
apaçık bir
büyüdür,
dediler.

İslama
çağrıldığı
halde. Allah´a karşı yalan
uydurandan daha
zalim
kimdir?
Allah; zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.
Onlar, Allah´ın nurunu
ağızlarıyla söndürmek
isterler.
Halbuki
kafirler istemeseler
de; Allah,
nurunu
tamamlayacaktır.
Müşrikler
istemeseler de; dinini bütün
dinlere
üstün
kılmak
için peygamberlerini hidayet ve
hak din
ile gönderen
O´dur.
Ey iman
edenler;
sizi, elim
azabtan
kurtaracak bir ticareti
göstereyim mi size?
Allah´a ve
peygamberine
iman
eder,
malları-

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ِ َّ =Allah
س ِبي ِل
َ ,,=فِيyolunda اّٰلل
= ِبأ َ ْم َوا ِل ُك ْمmallarınızla
= َوأ َ ْنفُ ِس ُك ْمve canlarınızla
= ٰذَ ِل ُك ْمişte budur = َخيْرen iyisi
=لَ ُك ْمsizin için = ِإ ْنeğer
َت َ ْعلَ ُمون,,= ُك ْنت ُ ْمbilirseniz

vaşırsınız.
Eğer bilirseniz bu sizin için en
iyi yoldur.

gayret gösterirsiniz; bu
sizin kendi
iyiliğinizedir,
keşke bilseydiniz.

= َي ْغ ِف ْرbağışlasın =لَ ُك ْمsizin
=ذُنُوبَ ُك ْمgünahlarınızı
= َويُد ِْخ ْل ُك ْمve sizi koysun
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ =güzel
َساكِن
َ = َو َمve konutlara ًط ِي َبة
= ِفيiçinde ت
ِ = َجنَّاbahçeler
عدْن
َ =durulmağa değer
= ٰذَ ِل َكişte budur = ْالفَ ْو ُزbaşarı
= ْال َع ِظي ُمbüyük

Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi
altlarından
akan cennetlere Adn
cennetlerindeki güzel
meskenlere
koyar. İşte
en büyük
kurtuluş budur.

(Eğer böyle
yaparsanız,)
Allah günahlarınızı bağışlayacak
ve sizi (öteki
dünyada)
içinden ırmaklar akan
bahçelere ve
bu sonsuz
mutluluk
bahçelerindeki güzel
köşklere koyacaktır. Bu
büyük bir
mazhariyettir!

= َوأ ُ ْخ َر ٰىbir şey daha var
=ت ُ ِحبُّونَ َهاseveceğiniz صر
ْ َ=نbir zafer
ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan = َوفَتْحve bir fetih
=قَ ِريبyakın = َوبَ ِش ِرve müjdele
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminleri

Seveceğiniz
bir şey daha
var Allah´tan bir
zafer ve yakın bir fetih,
müminleri
müjdele!

Seveceğiniz başka bir şey
daha var;
Allah katında yardım ve
yakın bir
fetih ve
mü´minler
i müjdele.

أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
= ُكونُواolun ار
َ ص
َ =أ َ ْنyardımcıları
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َك َماnitekim
=قَا َلdemişti سى
َ = ِعيÎsa =اب ُْنoğlu
= َم ْريَ َمMeryem
َ= ِل ْل َح َو ِار ِيينhavarilere = َم ْنkimdir?
اري
َ =أ َ ْنbenim yardımcılarım
ِ ص
ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah yolunda =قَا َلdediler
َ= ْال َح َو ِاريُّونhavariler =ن َْح ُنbiziz
ار
ُ ص
َ =أ َ ْنyardımcıların
ْ =فَآ َمنinandı
ِ َّ =Allah(yolun)un َت
اّٰلل
َ =bir zümre
طائِفَة
 ِإس َْرا ِئي َل.. َب ِني..= ِم ْنİsrail oğullarından
ْ = َو َكفَ َرve inkâr etti
ت
َ =bir zümre
طائِفَة
=فَأَيَّ ْدنَاbiz de destekledik
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananları علَ ٰى
َ =karşı
عد ُِو ِه ْم
َ =düşmanlarına
صبَ ُحوا
ْ َ =فَأonlar oldular
َ =üstün gelenlerden
َظا ِه ِرين

Ey iman
edenler! Allah´ın yardımcıları
olun! Tıpkı
Meryem oğlu İsa´da
havarilere:
«Allah yolunda benim
yardımcılarım kimdir?» dediğinde Havariler: «Allah
yolunun
yardımcıları
biziz» demeleri gibi.
İsrail oğullarından bir
zümre
inandı, bir
zümre inkar
etti. Biz de
inananları,
düşmanlarına karşı
destekledik,
onlar üstün
geldiler.

ِ َّ ِ =Allah’ı
س ِب ُح
َ ُ=يtesbih etmektedir ّٰلل
= َماbulunanların hepsi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve bulunanlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,=فِيyerde = ْال َم ِل ِكpadişah
ُّوس
ِ = ْالقُدmukaddes يز
ِ = ْال َع ِزaziz
= ْال َح ِك ِيمhakim

Göklerde ve
yerde olanların hepsi
mülkün sahibi, mukaddes,
aziz, hakim
olan Allah´ı
tesbih eder.

Ve (bakın,
Allah size)
gönülden seveceğiniz
başka bir şey
daha (bağışlayacak): (bu
dünyada) Allah'ın yardımı
ve yakında
gerçekleşecek bir zafer;
(ey Peygamber, bunu)
bütün inananlara müjdele.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Meryem
oğlu İsa gibi,
siz de Allah'ın (davasının) hizmetçileri
olun! Hani o,
beyaz giysililere, Kim Allah(ın davası) uğrunda
benim yardımcılarım
olacak? diye
sormuştu.
Bunun üzerine beyaz
giysili (havari)ler Allah
(yolunda)
yardımcılar(ın) biz
olacağız! diye cevap
vermişlerdi.
Ve böylece
İsrailoğulları'ndan bir
kısmı (İsa'nın
peygamberliğine) inanmaya başladı, diğerleri
ise hakikati
inkar ettiler.
Ama (şimdi)
Biz, (gerçekten) imana
kavuşmuş
olanları
düşmanlarına karşı koruyup destekledik ve
onlar üstün
gelenlerden
oldular.
Göklerde ve
yerde olan
her şey, Mülkün Sahibi,
Mukaddes,
Kudret ve
Hikmet Sahibi Allah'ın sınırsız şanını
yüceltmektedir.

َ بَ َع..=الَّذِيgönderendir
= ُه َوO ث
=فِيiçinde َ= ْاْل ُ ِم ِيينümmiler
ً س
ول
ُ = َرbir elçi
= ِم ْن ُه ْمkendilerinden olan =يَتْلُوokuyan
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara =آ َياتِ ِهO’nun ayetlerini
= َويُزَ ِكي ِه ْمve onları yücelten
= َويُعَ ِل ُم ُه ُمve onlara öğreten
اب
َ َ = ْال ِكتKitabı َ= َو ْال ِح ْك َمةve hikmeti
= َو ِإ ْنoysa = َكانُواonlar idiler
قَ ْب ُل..= ِم ْنönceden =لَ ِفيiçinde
ض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينaçık

Ümmiler
arasından
kendilerine
Allah´ın
ayetlerini
okuyan, onları arındıran, onlara
kitabı ve
hikmeti öğreten bir
peygamber
gönderen
Allah´tır.
Halbuki onlar daha
önceleri
apaçık bir
sapıklık
içindeydiler.

O, Kitap ile
ilgisiz bir topluma, kendi
içlerinden
kendilerine
Allah'ın mesajlarını aktaran, onları
arındıran,
ilahi kelamı
ve hikmeti
öğreten bir
elçi göndermiştir ki,
o'ndan önce,
açık bir sapıklık içindeydiler;

Ümmiler
arasından, kendilerine
O´nun
ayetlerini
okuyan,
onları temizleyen
ve onlara
kitabı ve
hikmeti
öğreten
bir peygamber
gönderen
O´dur.
Halbuki
onlar; daha önceleri gerçekten
apaçık bir
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nızla ve
canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz.
Eğer bilirseniz; bu
sizin için
çok daha
hayırlıdır.
O; sizin
günahlarınızı bağışlar, sizi
altlarından ırmaklar
akan
cennetlere ve Adn
cennetlerindeki
güzel yerlere koyar. İşte
en büyük
kurtuluş
budur.

Ey iman
edenler;
siz Allah´ın
yardımcıları olun.
Nitekim
Meryem
oğlu İsa,
havarilere: Allah´a giden yolda
benim
yardımcılarım kimlerdir?
deyince,
havariler
demişlerdi ki: Biziz, Allah´ın
yardımcıları. İsrailoğullarının bir takımı böylece
inanmış,
bir takımı
da küfretmişti.
Nihayet
Biz, o
iman
edenleri
düşmanlarına
karşı destekledik
de böylece üstün
geldiler.

Göklerde
ne var,
yerde ne
varsa;
hepsi Melik, Kuddüs, Aziz,
Hakim´i
tesbih
eder.
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sapıklık
içindeydiler.
62.
3

62.
4

62.
5

َ= َوآخ َِرينve diğerlerine
= ِم ْن ُه ْمonlardan =لَ َّماhenüz
=يَ ْل َحقُواkatılmayan =بِ ِه ْمkendilerine
ُ = ْال َع ِزazizdir
= َو ُه َوO يز
= ْال َح ِكي ُمhakimdir
,,

,,

ِ َّ =Allah’ın
= ٰذَ ِل َكbu ض ُل
ْ َ=فlütfudur اّٰلل
=يُؤْ تِي ِهvereceği يَشَا ُء..= َم ْنdilediğine
َّ = َوAllah =ذُوsahibidir
ُاّٰلل
ض ِل
ْ َ= ْالفlütuf = ْال َع ِظ ِيمbüyük
..

= َمثَ ُلdurumu
 ُح ِملُوا,, َ=الَّذِينyükletilenlerin
َ =الت َّ ْو َراةTevrat =ث ُ َّمsonra da
يَ ْح ِملُوهَا,,=لَ ْمonu taşımayanların
= َك َمث َ ِلdurumu gibidir ار
ِ = ْال ِح َمeşeğin
=يَ ْح ِم ُلtaşıyan ارا
ً َ=أ َ ْسفkitaplar
س
َ ْ=بِئne kötüdür = َمث َ ُلdurumu
= ْالقَ ْو ِمkavmin
 َكذَّبُوا,, َ=الَّذِينyalanlayan
ِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =بِآيَاayetlerini اّٰلل
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
 َي ْهدِي,,= َلdoğru yola iletmez
َّ =zalimler
= ْالقَ ْو َمtopluluğunu َالظا ِل ِمين
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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Bu peygamberi, yine onlardan
olup henüz
kendilerine
yetişmemiş
bulunan
başka insanlara da
gönderdik.
O Azizdir,
Hakimdir.

ve başka
toplumlarla
temasa
geçmeleri
sonucunda,
kendilerinden
diğerlerine
(bu mesajın
yayılmasını
sağlamıştır),
çünkü yalnız
O, güç ve
hikmet Sahibidir.
Bu Allah´ın Bu, Allah'ın
dilediğine lütfudur. Alverdiği lütuf- lah, onu, (eltur. Allah
de etmek) isbüyük lütuf teyen herkesahibidir. se bağışlar
çünkü, Allah
lütfunda sınırsızdır.
Kendilerine Tevrat'ın yüTevrat öğre- kü ile onurtildiği halde, landırılmış
onun gere- iken bu yükü
ğini yapma- taşıyamamış
yanların du- olanların durumu, sırtı- rumu, sırtına
na kitap
kitaplar yükyüklü eşe- lenmiş (ama
ğin durumu onlardan hagibidir. Al- bersiz bululah´ın ayet- nan) merkelerini yalan- bin durumulayanların na benzer.
durumu ne Allah'ın mekötüdür. Al- sajlarını yalah zalimler lanlamaya
topluluğunu şartlanmış
doğru yola olanların duiletmez.
rumu ne acıdır, çünkü Allah rehberliğini böyle zalim bir halka
ihsan etmez!

De ki: «Ey De ki: Siz ey
=قُ ْلde ki أَيُّ َها..=يَاey
yahudiler! Yahudi akiin- desine menَّ
هَاد ُوا.. َ=الذِينYahudi olanlar = ِإ ْنeğer Bütün
sanlar bir sup olanlar!
yana, yalnız Eğer, (yalnız)
ع ْمت ُ ْم
َ َ=زsanıyorsanız
kendinizin kendinizin AlAllah´ın
lah'a yakın
=أَنَّ ُك ْمyalnız sizin
dostları ol- olduğunu idِ َّ ِ =Allah’ın duğunuzu dia eder ve
=أ َ ْو ِليَا ُءdostları olduğunuzu ّٰلل
iddia edi- diğer bütün
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka olarak
yorsanız ve insanları dışbu iddianız- larsanız, o
اس
ِ َّ=النinsanlardan
da samimi zaman ölüölü- mü özlüyorْ
=فَت َ َمنَّ ُواtemenni edin ت
َ =ال َم ْوölümü iseniz,
mü dileyin sunuz debakalım.» mektir; eğer
= ِإ ْنeğer = ُك ْنت ُ ْمiseniz
söylediğinizde samimi
=samimi
َصا ِدقِين
َ
..

..

..

..

..

..

..

iseniz!
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ُ َيت َ َمنَّ ْونَه,,= َو َلtemenni etmezler
=أ َ َبدًاasla = ِب َماyüzünden
ْ =قَدَّ َمöne sürdükleri =أ َ ْيدِي ِه ْمellerinin
ت
َّ = َوAllah ع ِليم
َ =bilir
ُاّٰلل
َّ = ِبzalimleri
َالظا ِل ِمين

Dünyada
yaptıklarından dolayı,
ölümü asla
istemezler.
Allah, zalimleri çok iyi
bilendir.

=قُ ْلde ki = ِإ َّنşüphesiz
ت
َ = ْال َم ْوölüm
َت َ ِف ُّرون..=الَّذِيsizin kaçtığınız
ُ= ِم ْنهkendisinden ُ=فَإِنَّهmutlaka
= ُم ََل ِقي ُك ْمsizi bulacaktır =ث ُ َّمsonra
َ=ت ُ َردُّونdöndürüleceksiniz
عا ِل ِم
َ ..= ِإلَ ٰىbilen’e
ب
ِ = ْالغَ ْيgörünmeyeni
َّ = َوالve görüneni
ِش َهادَة
=فَيُن َِبئ ُ ُك ْمO size haber verecektir
= ِب َماşeyleri َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptığınız

De ki:
«Doğrusu
kendisinden
kaçtığınız
ölüm mutlaka karşınıza
çıkacaktır;
sonra, görüleni de görülmeyeni
de bilen Allah´a döndürüleceksiniz. O size
yaptıklarınızı haber verecektir.»

أَيُّ َها,,=يَاey آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
= ِإذَاzaman ِي
َ =نُودçağrıldığı(nız)
ِص ََلة
َّ = ِللnamaz için  َي ْو ِم,,= ِم ْنgünü
= ْال ُج ُمعَ ِةCuma =فَا ْسعَ ْواkoşun
ِ َّ =Allah’ı
 ِذ ْك ِر,,=إِلَ ٰىanmağa اّٰلل
= َوذَ ُرواbırakın = ْالبَ ْي َعalışverişi
= ٰذَ ِل ُك ْمbu = َخيْرdaha hayırlıdır
=لَ ُك ْمsizin için =إِ ْنeğer
َت َ ْعلَ ُمون,,= ُك ْنت ُ ْمbilirseniz

Ey iman
edenler!
Cuma günü
namaza
çağrıldığınız
zaman,
hemen Allah´ı anmaya koşun ve
alışverişi bırakın. Eğer
siz gerçeği
anlayan
kimseler
iseniz elbette bu, sizin
için daha
hayırlıdır.

,,

,,

,,
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..

,,

,,

,,
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Ama aslında
onu hiçbir
zaman özlemezler, çünkü bu dünyada kendi
elleriyle yapıp ettiklerini(n farkındadırlar) ve
Allah zalimleri hakkıyla bilendir.
De ki: Bakın,
kendisinden
kaçtığınız
ölüm, eninde
sonunda sizi
yakalayacaktır; o zaman,
hem yaratılmışların zihinsel kavrayışlarının
ötesinde
olanları, hem
de duyular
yoluyla yahut
akıl ile kavranabilen
şeyleri bilen
Allah'a döndürüleceksiniz; ve O,
orada size
(hayatta
iken) yaptıklarınızın tümünü gösterecektir.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Cuma
günü namaz
için çağrıldığınızda her
türlü dünyevi
alışverişi bırakıp Allah'ı
anmaya koşun! Eğer
bilseniz, bu
sizin yararınızadır.

Onlardan
başkalarına da.
Ki henüz
onlara katılmamışlardır. Ve
O; Aziz´
dir, Hakim´dir.

Bu, Allah´ın lutfudur.
Onu dilediğine verir. Ve Allah; büyük lutuf
sahibidir.
Kendilerine Tevrat
yükletildiği halde
onu taşıyamayanların misali; koca
koca kitablar taşıyan
eşeğin
misalidir.
Allah´ın
ayetlerini
yalanlamış olan
kavmin
durumu
ne de kötüdür. Ve
Allah; zalimler güruhunu
hidayete
erdirmez.
De ki: Ey
yahudiler;
bütün insanları bir
yana bırakarak
yalnız
kendinizin
mi Allah´ın
dostları
olduğunu
iddia ediyorsunuz? Öyleyse
bunda
samimi
iseniz
ölümü
temenni
edin.
Yaptıklarından
dolayı
ölümü katiyyen
temenni
edemezler. Allah;
zalimleri
bilendir.

De ki:
Gerçekten sizin
kaçıp
durduğunuz ölüme muhakkak
yakalanacaksınız. Sonra da görüleni ve
görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz.
O; size
neler yaptığınızı
haber verecektir.

Ey iman
edenler;
cum´a
günü namaz için
çağrıldığınız vakit, hemen Allah´ ın
zikrine
koşun ve
alış-verişi
bırakın.
Bilirseniz
bu, sizin
için daha
hayırlıdır.

Kelime Meali
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ت
ِ ض َي
ِ ُق..=فَإِذَاkılınca
ُ ص ََلة
َّ =الnamaz =فَا ْنت َ ِش ُرواdağılın
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzüne
= َوا ْبتَغُواve arayın
ِ َّ =Allah’ın
ض ِل
ْ َف..= ِم ْنlütfundan اّٰلل
= َوا ْذ ُك ُرواve anın َاّٰلل
َّ =Allah’ı
يرا
ً = َك ِثçokça =لَعَلَّ ُك ْمumulur ki
َ=ت ُ ْف ِل ُحونbaşarıya erersiniz
..

..

Namaz bitince yeryüzüne dağılın
ve Allah´ın
lütfunu isteyin. Allah´ı
çok zikredin, umulur
ki kurtuluşa
erersiniz.

..

..

Ve namaz
bittiğinde
yeryüzüne
serbestçe
dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya
devam edin;
mutluluğa
ulaşabilmek
için de Allah'ı
sıkça anın!

İbn Kesir

Namaz
bitince;
yeryüzüne dağılın. Ve Allah´ın lutfundan isteyin. Allah´ı çok
zikredin ki
felaha
eresiniz.

..
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Onlar bir ti- Ama insan- Onlar bir
= َوإِذَاzaman = َرأ َ ْواgördükleri
caret ve eğ- lar, dünyevi tidaret
lence gör- bir kazanç veya bir
َ
ً ارة
َ =تِ َجbir ticaret =أ ْوveya
dükleri za- (fırsatı) veya oyun görman hemen geçici bir eğ- dükleri
=لَ ْه ًواeğlence =ا ْنفَضُّواdağılıp
dağılıp ora- lence görzaman;
=إِلَ ْي َهاona giderler
ya giderler dükleri za- seni
ve seni
man ona
ayakta bıوك
َ = َوت َ َر ُكve seni bırakırlar
ayakta bıra- doğru koşup rakarak
De ki: seni ayakta oraya yö=قَائِ ًماayakta =قُ ْلde ki = َماbulunan kırlar.
«Allah´ın
(ve konuşur neldiler.
yanında
budurumda) bı- De ki: Alَّ =Allah’ın
َ= ِع ْندyanında ِاّٰلل
lunan eğ- rakıverirler. lah´ın kave De ki: Allah tında
= َخيْرhayırlıdır اللَّ ْه ِو,, َ= ِمنeğlenceden lenceden
ticaretten katında olan, olan;
daha hayır- bütün geçici oyun ve
ِارة
َ التِ َج,, َ= َو ِمنve ticaretten
lıdır. Allah eğlenceler- ticaretten
rızık veren- den ve bütün daha haَ
اّٰلل
و
=Allah
ْر
ي
خ
=en
hayırlısıdır
ُ
ُ َّ َ
lerin en ha- kazançlardan yırlıdır.
َالر ِازقِين
yırlısıdır.» çok daha ha- Ve Allah;
َّ =rızık verenlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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=إِذَاzaman = َجا َء َكsana geldikleri
َ= ْال ُمنَافِقُونmünafıklar =قَالُواderler
ُ=نَ ْش َهدtanıklık ederiz
=إِنَّ َكsenin muhakkak
ِ َّ =Allah’ın
سو ُل
ُ =لَ َرelçisi olduğuna اّٰلل
َّ = َوAllah = َي ْعلَ ُمbilir
ُاّٰلل
= ِإنَّ َكsenin muhakkak
ُسولُه
ُ =لَ َرonun elçisi olduğunu
َّ = َوve Allah ُ=يَ ْش َهدtanıklık eder
ُاّٰلل
= ِإ َّنşüphesiz َ= ْال ُمنَافِقِينmünafıkların
َ=لَ َكا ِذبُونyalancılıklarına

Ey Muhammed!
Münafıklar
sana geldiklerinde,
«şahitlik
ederiz ki,
sen Allah´ın
peygamberisin» derler. Allah ta
bilir ki sen
elbette,
kendisinin
peygamberisin. Bununla birlikte Allah
münafıkların yalancı
olduklarını
da bilir.

=ات َّ َخذُواyaptılar =أ َ ْي َما َن ُه ْمyeminlerini
ً= ُجنَّةkalkan صدُّوا
َ َ=فengel oldular
ِ َّ =Allah’ın
سبِي ِل
َ =yoluna اّٰلل
َ ,,ع ْن
= ِإنَّ ُه ْمonların سا َء
َ =ne kötüdür
= َماşeyler = َكانُواoldukları
َ=يَ ْع َملُونyapmış

Çünkü, onlar yeminlerini kalkan
yapıp insanları Allah´ın
yolundan
alıkorlar.
Onların
yaptıkları ne
kötüdür.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

63.
2

..

,,

,,

,,

63.
3

= ٰذَ ِل َكbu =بِأَنَّ ُه ْمonların sebebiyledir
=آ َمنُواinandılar =ث ُ َّمsonra
ُ َ=فmühürlendi
= َكفَ ُرواinkâr ettiler ط ِب َع
علَ ٰى
َ =üzeri =قُلُو ِب ِه ْمkalblerinin
=فَ ُه ْمartık onlar
َيَ ْفقَ ُهون..= َلanlamazlar
..

..

..

..
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Bunun sebebi, onların önce
iman edip
sonra inkar
etmeleridir.
Bu yüzden
kalpleri mühürlenmiştir
artık onlar
hiç anlamazlar.

gör= َو ِإذَاzaman = َرأ َ ْيتَ ُه ْمonları gördüğün Onları
düğün zaman kalıpla=ت ُ ْع ِجب َُكhoşuna gider
rı hoşuna
َ
konuسا ُم ُه ْم
َ =أ ْجcisimleri = َوإِ ْنve eğer gider,
şurlarsa on=يَقُولُواkonuşsalar =ت َ ْس َم ْعdinlersin ların sözlerini dinledi= ِلقَ ْو ِل ِه ْمsözlerini = َكأَنَّ ُه ْمonlar gibidirler ğin zaman
sanki elbise
ُ = ُخodunlar سنَّدَة
شب
َ = ُمdayatılmış giydirilmiş
(bir yere
َسبُون
َ =يَ ْحsanırlar = ُك َّلher
dayandırılmış) kütük
ص ْي َحة
َ =bağırtıyı
gibidirler.
gürültüَ
ُ
عل ْي ِه ْم
َ =kendi aleyhlerinde =ه ُمonlar Her
yü kendi
aleyhlerine
= ْالعَد ُُّوdüşmandır
sanırlar.
احذَ ْر ُه ْم
ْ َ=فonlardan sakın
Onlar düşmandır; on=قَاتَلَ ُه ُمonları kahretsin ُاّٰلل
َّ =Allah
lardan sakın. Allah
=أَنَّ ٰىnasıl da?
onları kahretsin! Nasıl
َ=يُؤْ فَ ُكونdöndürülüyorlar
da Hak´tan
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

döndürülüyorlar?
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= َوإِذَاzaman =قِي َلdendiği
=لَ ُه ْمonlara =ت َ َعالَ ْواgelin
= َي ْست َ ْغ ِف ْرmağfiret dilesin =لَ ُك ْمsizin için
..

..

..

Münafıklara: «Gelin
de Allah´ın
Rasulü sizin
için bağış-

yırlıdır! Ve
Allah rızık
verenlerin en
iyisidir!
İkiyüzlüler
sana geldiklerinde: Senin gerçekten Allah'ın
Elçisi olduğuna tanıklık
ederiz! derler. Ama Allah, senin
kendi elçisi
olduğunu bilir; ve Allah,
ikiyüzlülerin
(inandık demelerinde)
asla samimi
olmadıklarına tanıklık
eder.

Onlar yeminlerini (yalan
ve sahtekarlıklarına) kalkan yapmakta ve böylece
başkalarını
Allah yolundan saptırmaktadırlar.
Yaptıkları,
gerçekten
çok çirkindir;
böyledir,
çünkü onlar
imana erdi(klerini iddia eder)ler,
halbuki (içlerinde) hakikati inkar
ederler ve
böylece,
kalplerine bir
mühür vurulmuştur, artık (neyin
doğru, neyin
yanlış olduğunu) anlayamazlar.
Şimdi sen
onları gördüğünde dış
görünüşleri
hoşuna gider; ve konuştuklarında ne söylediklerine kulak vermek
istersin. Onlar, yere
(sağlam şekilde) dikilmiş
kütükler gibi
(olduklarına
emin görünseler de) her
çığlığı kendilerine (yönelik) sanırlar.
Onlar (bütün
inançlara)
düşmandırlar, öyleyse
onlara karşı
dikkatli ol.
(Ve bedduayı
hak ederler:)
Allah onları
kahretsin!
Akılları nasıl
da (hakikatten) sapıyor!
Çünkü onlara: Gelin, Allah'ın Elçisi
bağışlanmanız için (Al-

rızık verenlerin
en hayırlısıdır.
Münafıklar sana
geldiklerinde:
Şehadet
ederiz ki
muhakkak sen,
Allah´ın
peygamberisin,
derler. Allah da bilir ki; sen,
elbette
kendisinin
peygamberisin.
Allah;
münafıkların şüphesiz yalancılar
olduklarına şehadet eder.
Onlar;
yeminlerini kalkan edindiler de
Allah´ın
yolundan
alıkoydular. Gerçekten
yaptıkları
işler ne
kötüdür.
Bu, önce
iman edip
sonra küfretmiş
olmalarındandır.
Bunun
üzerine
kalbleri
mühürlenmiştir,
artık hiç
anlamazlar.

Onlara
baktığında; gövdeleri hoşuna gider, konuşurlarsa; sözlerini dinlersin.
Onlar
giydirilmiş
odunlar
gibidir.
Her gürültüyü kendi aleyhlerinde
sanırlar.
Düşman
onlardır,
sakın onlardan.
Allah,
canlarını
alsın. Nasıl olup
da döndürülüyorlar.

Onlara;
gelin, Allah´ın
peygamberi sizin

Kelime Meali
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سو ُل
َّ =Allah’ın
ُ = َرElçisi ِاّٰلل
=لَ َّو ْواçevirirler س ُه ْم
َ = ُر ُءوbaşlarını
= َو َرأ َ ْيت َ ُه ْمve onları görürsün
َصدُّون
ُ َ=يyüz çevirdiklerini
= َو ُه ْمve onlar
َ= ُم ْست َ ْك ِب ُرونbüyüklük taslarlar
..

..

..

..

lanma dilesin denildiği
zaman,
başlarını
çevirirler ve
onların, büyüklük taslayarak yüz
çevirdiklerini görürsün.

lah'a) dua
edecek!
dendiği zaman başlarını çevirirler
ve sen onların sahte bir
kibirle nasıl
çekip gittiklerini görürsün.

..
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Onlar için Onlar için
س َواء
َ =onlara
َ =eşittir ع َل ْي ِه ْم
bağışlanma bağışlanma
dilesen de dilemen ile
ت
َ =أ َ ْست َ ْغفَ ْرmağfiret dilesen de
dilemesen dilememen
َ
َ
de birdir; Al- aynıdır: Allah
=ل ُه ْمonlar için =أ ْمya da
lah onları onları bağışت َ ْست َ ْغ ِف ْر,,=لَ ْمmağfiret dilemesen de
bağışlama- lamayacaktır,
yacaktır.
çünkü Allah,
=لَ ُه ْمonlar için
Çünkü Allah böyle sapkın
yoldan çık- bir halka
يَ ْغ ِف َر,,=لَ ْنbağışlamayacaktır ُاّٰلل
َّ =Allah mış toplulu- rehberliğini
ğu doğru
bahşetmez.
=لَ ُه ْمonları =إِ َّنçünkü اّٰلل
َ َّ =Allah
yola iletmez.
يَ ْهدِي,,= َلyola iletmez
= ْالقَ ْو َمtopluluğu
َ= ْالفَا ِسقِينyoldan çıkan
,,
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= ُه ُمonlar َ=الَّذِينki
َ=يَقُولُونdiyorlar
ت ُ ْن ِفقُوا..= َلbir şey vermeyin
 َم ْن..علَ ٰى
َ =bulunanlara َ= ِع ْندyanında
سو ِل
َّ =Allah’ın
ُ = َرElçisinin ِاّٰلل
يَ ْنفَضُّوا..= َحت َّ ٰىdağılıp gitsinler
ِ َّ ِ = َوAllah’ındır =خَزَ ائِ ُنhazineleri
ّٰلل
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin = َو ٰلَ ِك َّنfakat
َ= ْال ُمنَافِقِينmünafıklar
َ َي ْفقَ ُهون..= َلanlamazlar

Bunlar: «Allah´ın Peygamberinin
yanında bulunanlara
bir şey vermeyin de
dağılıp gitsinler» diyen kimselerdir. Oysa
göklerin ve
yerin hazineleri Allah´ındır.
Fakat münafıklar anlamazlar.

Onlar, (hemşehrilerine):
Allah'ın Elçisi
ile birlikte
olanlara hiçbir şey vermeyin ki belki o'nu terk
et(mek zorunda
kal)ırlar derler. Göklerin
ve yerin hazineleri Allah'ındır ama
bu gerçeği
ikiyüzlüler
kavrayamaz.

َ=يَقُولُونdiyorlar ki
=لَ ِئ ْنandolsun eğer = َر َج ْعنَاdönersek
ْ َ=إِلMedine’ye
ىال َمدِينَ ِة ْال َمدِينَ ِة
=لَي ُْخ ِر َج َّنmutlaka çıkaracaktır
ع ُّز
َ َ = ْاْلüstün olan = ِم ْن َهاoradan
= ْاْلَذَ َّلalçak olanı
ِ َّ ِ = َوAllah’a mahsustur
ّٰلل
ُ = ْال ِع َّزةüstünlük
سو ِل ِه
ُ = َو ِل َرve Elçisine
َ= َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينve ve müminlere
= َو ٰلَ ِك َّنfakat َ=ا ْل ُمنَافِقِينmünafıklar
َ َي ْعلَ ُمون,,= َلbilmezler

Diyorlar ki:
«Andolsun,
eğer Medine´ye dönersek şerefli olan,
alçak olanı
oradan mutlaka çıkaracaktır.» Şeref ancak
Allah´ın,
O´nun Peygamberinin
ve müminlerindir. Fakat
münafıklar
bunu bilmezler.

(Ve) onlar:
Kente döndüğümüzde
şan şeref
sahibi olan
(biz)ler, zavallı biçareleri oradan sürüp atacaktır!
derler. Ama
asıl şeref, Allah'a, O'nun
Elçisi'ne ve
inananlara
aittir ama ikiyüzlüler bunun farkında
değiller.

..
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iman
Siz ey imana
أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar Ey
edenler!
ermiş olanMallarınız lar! Malınıُت ُ ْل ِهك ْم..= َلsizi alıkoymasın
ve çocukla- zın, mülkürınız sizi Al- nüzün veya
=أ َ ْم َوالُ ُك ْمmallarınız
lah´ı ançocuklarınıأ َ ْو َلد ُ ُك ْم..= َو َلve çocuklarınız
maktan alı- zın sizi Alkoymasın. lah'ı anmakِ َّ =Allah’ı
 ِذ ْك ِر..ع ْن
َ =anmaktan اّٰلل
Kim bunu tan alıkoyişte masına izin
= َو َم ْنkim =يَ ْف َع ْلyaparsa = ٰذَ ِل َكbunu yaparsa
onlar ziyana vermeyin!
uğrayanlar- Çünkü böyle
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
dır.
davranan
herkes ziyaْ
َ=الخَا ِس ُرونziyana uğrayanlardır
na uğrayan..

..

..

..

lardan olur.
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Birinize
Birinize ölüm
= َوأ َ ْن ِفقُواsadaka verin
ölüm gelip yaklaştığı ve
«Rab- Ey Rabbim!
 َرزَ ْقنَا ُك ْم,, َما,,= ِم ْنsize verdiğimiz rızıkta de:
bim beni
Bana bir
yakın bir sü- mühlet tanın ل
ِ قَ ْب,,= ِم ْنönce
kadar san da karşıْ  َيأ,,=أ َ ْنgelmeden =أ َ َحدَ ُك ُمbiriniz reye
ي
ت
ertelesen
lıksız yarِ
َ
de, sadaka dımda buluُ= ْال َم ْوتölüm =فَ َيقُو َلve demeden versem, iyi- nup iyiler
lerden ol- arasına girب
ِ = َرRabbim
sam» diye- sem! diye
ceği zaman (yalvara)cağı
َ
أ َّخ ْرت َ ِني,,=لَ ْو َلbeni erteleseydin
gelmezden zaman gelip
önce, size çatmadan
َ
= ِإلَ ٰىkadar =أ َجلbir süreye
verdiğimiz önce size rırızklardan zık olarak
َ
=ق ِريبyakın
sarf edin. verdiğimizden harcaَصدَّق
َّ َ =فَأsadaka verseydim
yın.
= َوأ َ ُك ْنve olsaydım
َصا ِل ِحين
َّ ال,, َ= ِمنiyilerden
,,
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ي َُؤ ِخ َر..= َولَ ْنertelemez ُاّٰلل
َّ =Allah
سا
ً =نَ ْفhiçbir canı  َجا َء..= ِإذَاgeldiğinde
=أ َ َجلُ َهاsüresi ُاّٰلل
َّ = َوAllah
= َخ ِبيرhaber alandır
..

..

..

Allah, yaşama süresi
dolduğu
zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıkla-

Ama, vakti
geldiğinde
Allah hiçbir
insana mühlet tanımaz;
ve Allah bütün yaptıkla-

İbn Kesir

için mağfiret dilesin, denildiği
zaman;
başlarını
çevirdiler.
Ve sen,
onların
büyüklük
taslayarak yüz
çevirdiklerini görürsün.
Onlar için
mağfiret
dilesen
de, mağfiret dilemesen de
birdir. Allah, onları
katiyyen
bağışlamayacaktır. Muhakkak ki
Allah; fasıklar güruhunu
hidayete
erdirmez
Onlar öyle kimselerdir ki;
Allah´ın
peygamberinin
yanında
bulunanlar için hiç
bir şey infak etmeyin de
dağılıp
gitsinler,
derler.
Halbuki
göklerin
ve yerin
hazineleri
Allah´ındır.
Ama o
münafıklar, bunu
anlamazlar.
Onlar;
şayet
Medine´ye dönersen,
andolsun
ki; şerefli
ve kuvvetli olanlar, zayıf
olanları
oradan
muhakkak çıkaracaktır,
diyorlardı.
Oysa izzet Allah´
ın, Peygamberinin ve
mü´minler
indir. Fakat münafıklar, bunu bilmezler.
Ey iman
edenler;
mallarınız
ve çocuklarınız,
sizi Allah´ı anmaktan
alıkoymasın.
Kim bunu
yaparsa;
onlar,
hüsrana
uğrayanların kendileridir.
Birinize
ölüm gelip de;
Rabbım,
beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de
sadaka
versem
ve salihlerden olsam, diyeceği
zaman
gelmezden evvel, size
rızık olarak verdiğimizden
infak
edin.
Eceli gelince Allah; hiç
bir nefsi
asla geri
bırakmaz.
Ve Allah;
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َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı

rınızdan
rınızı tam
haberdardır. olarak bilir.

işlediklerinizden
haberdardır.

ِ َّ ِ =Allah’ı
س ِب ُح
َ ُ=يtesbih etmektedir ّٰلل
= َماbulunanlar
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال,,=فِيgöklerde
= َو َماve bulunanlar
ض
ِ  ْاْل َ ْر,,= ِفيyerde ُ =لَهO’nundur
ُ= ْال ُم ْلكmülk ُ= َولَهve O’nundur
ُ = ْال َح ْمدhamd = َو ُه َوve O
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeye
=قَدِيرkadirdir

Göklerde ve
yerde ne
varsa hepsi
Allah´ı tesbih eder.
Mülk
O´nundur,
hamd
O´nadır.
O´nun gücü
her şeye
yeter.

Göklerde ve
yerde olan
her şey, Allah'ın sınırsız
şanını yüceltir. Bütün
otorite
O'nundur ve
bütün övgüler O'na
mahsustur.
O dilediğini
yapmaya kadirdir.

Göklerde
ne var,
yerde ne
varsa;
hepsi Allah´ı tesbih ederler. Mülk
O´ nundur,
hamd
O´na
mahsustur. Ve O;
her şeye
kadirdir.

= ُه َوO’dur  َخلَقَ ُك ْم..=الَّذِيsizi yaratan
=فَ ِم ْن ُك ْمkiminiz = َكافِرkâfirdir
= َو ِم ْن ُك ْمve kiminiz = ُمؤْ ِمنmümin
َّ = َوAllah
ُاّٰلل
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
صير
ِ َ=بgörmektedir

Sizi yaratan
Allah´tır.
Bununla beraber kiminiz kâfirdir,
kiminiz
mü´min. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

Sizi yaratan
O'dur. İçinizden kimi hakikati inkar
eder, kimi de
(ona) inanır.
Ve Allah her
yaptığınızı
görür.

َ= َخلَقyarattı ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgökleri
ض
َ = َو ْاْل َ ْرve yeri
ق
ِ = ِب ْال َحhak (hikmet) ile
ص َّو َر ُك ْم
َ = َوve sizi biçimlendirdi
َسن
َ =فَأ َ ْحgüzel yaptı
ص َو َر ُك ْم
ُ =biçimlerinizi = َو ِإلَ ْي ِهO’nadır
ير
ُ ص
ِ = ْال َمdönüş

Gökleri ve
yeri hakka
dayalı olarak gerektiği
gibi yaratmıştır. Size
şekil vermiş
ve şeklinizi
güzel yapmıştır. Dönüş
O´nadır.

O, gökleri ve
yeri (deruni
bir) anlam ve
amaç üzere
yaratmış ve
size (belli bir)
şekil vermiştir; hem de
öyle güzel bir
şekil ki. Yolculuğunuzun
varışı O'nadır.

Sizi yaratan
O´dur.
Böyle
iken kiminiz kafir,
kiminiz de
mü´mindir
. Allah;
yaptıklarınızı görür.
Gökleri
ve yeri
hak ile
yaratmıştır. Size
suret verip suretlerinizi en
güzel şekilde
yapmıştır.
Dönüş,
ancak
O´nadır.
Göklerde
ve yerde
olanları
bilir. Gizlediklerinizi ve
açığa
vurduklarınızı da
bilir. Ve
Allah; göğüslerin
özünü bilendir.
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Göklerde ve O, göklerde
=يَ ْعلَ ُمbilir = َماbulunanları
yerde olan- ve yerde
ları bilir.
olan her şeyi
ت
ِ س َم َاوا
َّ ال..=فِيgöklerde
Gizledikleri- bilir; ve O,
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerde = َو َي ْعلَ ُمve bilir nizi ve açı- sakladıklarığa vurduk- nızı da, açı= َماşeyleri َ=ت ُ ِس ُّرونgizlediğiniz
larınızı da ğa vurduklabilir. Allah rınızı da bil= َو َماve şeyleri
kalplerde mektedir.
olanı bilen- Çünkü Allah,
َ=ت ُ ْع ِلنُونaçığa vurduğunuz ُاّٰلل
َّ = َوAllah dir.
(insanların)
kalpler(in)de
ع ِليم
ِ =بِذَاözünü
َ =bilendir ت
olanın her
türlü bilgisine
ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد
sahiptir.
..

..

..

..
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önce Geçmişte
Daha önيَأْتِ ُك ْم,,=أَلَ ْمsize gelmedi mi? ُ = َنبَأhaberi Daha
inkar etmiş hakikati ka- ce küfrebule yanaş- dip de
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr etmiş olanların olanların
haberi size mayanların yaptıklaقَ ْب ُل,,= ِم ْنdaha önce =فَذَاقُواtattılar gelmedi mi? kıssasından rının karOnlar dün- haberin yok şılığını
= َوبَا َلvebalini =أ َ ْم ِر ِه ْمişlerinin
yada gümu? (Onlar tadanların
nahlarının hakikati inkar haberi si= َولَ ُه ْمve onlar için vardır
cezasını
ettiler) ve
ze gelçektiler.
Ayböylece
yapmedi mi?
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı
rıca ahrette tıklarının so- Ve onlara
,,
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de onlar için nucuna katacı bir azap lanmak zovardır.
runda kaldılar, (öteki
dünyada da)
onları bekleyen şiddetli
bir azap
(vardır).
Bunun ne- Böyledir,
=bu
=sebepledir ki
deni onlara çünkü onlara
elçileri, açık elçileri haki..
=getirirlerdi
deliller ge- katin bütün
=elçileri
=açık deliller tirdiğinde kanıtları ile
«Bir insan defalarca
mı bize yol geldiler, an=fakat onlar dediler
gösterecak onlar
=bir insan mı?
cek?» deyip (her defasıninkar etme- da): Yalnızca
=bize yol gösterecek
leri, yüz çe- ölümlü insanvirmeleriydi. lar mı bizim
=ve inkâr ettiler
Allah ta hiç- rehberimiz
bir şeye
olacak? şek=ve yüz çevirdiler
muhtaç ol- linde cevap
verdiler. Böy=muhtaç olmadığını gösterdi madığını
gösterdi. Al- lece hakikati
lah zengin- inkar ettiler
=Allah da
=Allah
dir, övülve ondan
=zengindir
=övülmüştür
müştür.
uzaklaştılar.
Ama Allah
(onlara)
muhtaç değildi. Çünkü
Allah Kendine yeterlidir,
övgüye layık
olandır.

ُِبأَنَّه
ٰذَ ِل َك
ْ َكان
َت تَأ ْ ِتي ِه ْم
سلُ ُه ْم
ت
ِ بِ ْالبَيِنَا
ُ ُر
فَقَالُوا
أ َ َبشَر
يَ ْهدُو َننَا
فَ َكفَ ُروا
َوتَ َولَّ ْوا
َوا ْست َ ْغنَى
َّ
َّ َو
ُاّٰلل
ُاّٰلل
َ
غنِي
َح ِميد
..

..
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İnkar eden- Hakikati inع َم
َ َ=زsandılar
ler, diriltil- kara şartmeyecekle- lanmış olan َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
rini ileri sür- lar, tekrar diَ
ُ
َ
ْ
ْ
يُ ْبعَثوا,,لن,,=أنkesinlikle diriltilmeyecekl düler. De ki: riltilmeyecek«Hayır
lerini iddia
ْ ُ=قde ki =بَلَ ٰىhayır
erini ل
Rabbime ediyorlar! De
And olsun ki ki: Evet,
= َو َر ِبيRabbim hakkı için
mutlaka di- Rabbime anriltileceksi- dolsun! Siz
=لَت ُ ْب َعث ُ َّنmutlaka diriltileceksiniz
niz, sonra kesinlikle diyaptıklarınız riltileceksiniz
ُ=ث َّمsonra
kesinlikle ve o zaman,
size haber (hayatta
=لَتُنَبَّ ُؤ َّنsize haber verilecektir
verilecektir. iken) yaptıkٰ
Bu Allah´a larınız size
َ
ع ِم ْلت ُ ْم
,,
ا
م
ب
=yaptıklarınız
ك
ل
ذ
و
=ve
bu
َ ِ َ
َ َِ
göre kolay- mutlaka gösdır.»
terilecektir!
ِ َّ =Allah’a
علَى
َ =göre اّٰلل
Bu, Allah için
=يَ ِسيرkolaydır
kolay bir
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

şeydir!

elim bir
azab vardır.

Bunun
sebebi
şudur:
Peygamberleri
onlara
apaçık
deliller
getiriyorlardı da
onlar; bizi
bir beşer
mi doğru
yola götürecekmiş? diyerek küfredip yüz
çevirmişlerdi. Allah ise hiç
bir şeye
muhtaç
olmadığını göstermişti.
Allah;
Gani´dir,
Hamid´dir.
Küfredenler; öldükten sonra
katiyyen
diriltilemeyeceklerini ileri
sürdüler.
De ki:
Evet,
Rabbıma
andolsun
ki; muhakkak
diriltileceksiniz
ve sonra
yaptıklarınız size
bildirilecektir. Ve
bu, Al-
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lah´a göre pek kolaydır.
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ِ َّ = ِبAllah’a
آمنُوا
ِ َ=فartık inanın اّٰلل
سو ِل ِه
ُ = َو َرve Elçisine
ور
ِ ُّ= َوالنve nura
أ َ ْنزَ ْلنَا..=الَّذِيindirdiğimiz ُاّٰلل
َّ = َوAllah
َت َ ْع َملُون..= ِب َماyaptıklarınızı
= َخ ِبيرhaber almaktadır

Öyleyse Allah´a, peygamberine
ve indirdiğimiz nur´a
(Kur´an´a)
inanın. Allah yaptıklarınızı haber
almaktadır.

Öyleyse, (ey
insanlar!) Allah'a ve Elçisine ve (size)
bahşettiğimiz
(vahiy) aydınlığına
inanın! Allah
bütün yaptıklarınızdan
haberdardır.

=يَ ْو َمgün = َي ْج َمعُ ُك ْمsizi topladığı
= ِليَ ْو ِمgünü için ِ= ْال َج ْمعtoplantı
= ٰذَ ِل َكişte o = َي ْو ُمgünüdür
=التَّغَاب ُِنaldanma = َو َم ْنkim
ِ َّ ِ=بAllah’a
=يُؤْ ِم ْنinanır اّٰلل
= َو َي ْع َم ْلve yaparsa صا ِل ًحا
َ =yararlı iş
=يُ َك ِف ْرörter ُع ْنه
َ =onun
سيِئَاتِ ِه
َ =kötülüklerini
ُ= َويُد ِْخ ْلهve onu sokar
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar َ=خَا ِلدِينkalırlar
=فِي َهاorada =أَبَدًاebedi
= ٰذَ ِل َكişte budur = ْالفَ ْو ُزbaşarı
= ْالعَ ِظي ُمbüyük

Toplanma
günü (hesap günü)
için, sizi bir
araya getirdiği zaman,
işte o, kimin
aldandığının ortaya
çıkacağı
gündür. Kim
Allah´a
inanmış ve
yararlı işler
yapmışsa,
Allah onun
kötülüklerini
örter ve
onu, altlarından ırmaklar akan
cennetlere
sokar orada
ebedi kalırlar. İşte büyük başarı
budur.

O'nun sizi
(Nihai) Toplanma Günü
bir araya toplayacağı zaman(ı düşünün), o Kayıp
ve Kazanç
Gününü!
Kim, Allah'a
inanıp iyi ve
doğru işler
yaparsa, (o
Gün) Allah
onun kötü fiillerini silecek
ve onu içinden ırmaklar
akan, sonsuza kadar kalacağı bahçelere koyacaktır. Bu,
büyük bir
kurtuluş olacak.

 َكفَ ُروا.. َ= َوالَّذِينinkâr edenler
= َو َكذَّبُواve yalanlayanlar
=بِآيَاتِنَاayetlerimizi =أُو ٰلَئِ َكişte onlar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أhalkıdır ار
ِ َّ=النateş
َ=خَا ِلدِينsürekli kalacaklardır
=فِي َهاorada س
َ ْ= َو ِبئne kötü
ير
ُ ص
ِ = ْال َمgidilecek yerdir orası

Kafir olup
ayetlerimizi
yalanlayanlara gelince
onlar da
ateş halkıdır. Orada
ebedi kalacaklardır.
Orası gidilecek ne kötü yerdir.

Hakikati inkara ve mesajlarımızı
yalanlamaya
şartlanmış
olanlara gelince, işte onlar ateşi hak
edenlerdir,
orada kalıp
dururlar. Ne
kötü bir son!

اب
َ ص
َ َ أ,,= َماisabet etmez
صي َبة
ِ  ُم,,= ِم ْنhiçbir musibet
ِ َّ =Allah’ın
=إِ َّلdışında =بِإ ِ ْذ ِنizni اّٰلل
= َو َم ْنkim =يُؤْ ِم ْنinanırsa
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = َي ْه ِدdoğruya iletir
ُ=قَ ْلبَهonun kalbini ُاّٰلل
َّ = َوAllah
ش ْيء
َ ,,=بِ ُك ِلherşeyi ع ِليم
َ =bilendir

Allah´ın izni
olmaksızın
hiçbir musibet isabet
etmez. Kim
Allah´a inanırsa, Allah
onun kalbini
doğruya götürür. Allah
her şeyi bilendir.

Allah'ın izni
olmadıkça
(insanın) başına hiçbir
musibet gelmez. O halde, kim Allah'a inanırsa
kendi kalbini
(bu hakikate)
açmış olur ve
Allah her şeyi bilendir.

= َوأ َ ِطيعُواitaat edin اّٰلل
َ َّ =Allah’a
= َوأ َ ِطيعُواve itaat edin
سو َل
ُ الر
َّ =Elçiye =فَإ ِ ْنeğer
=ت َ َولَّ ْيت ُ ْمdönerseniz =فَإِنَّ َماşüphesiz
سو ِلنَا
ُ  َر..علَ ٰى
َ =Elçimize düşen
ُ= ْال َب ََلغduyurmaktır ين
ُ = ْال ُم ِبaçıkça

Allah´a itaat
edin, Peygamber´e
itaat edin.
Yüz çevirirseniz bilin
ki, elçimize
düşen apaçık bir duyurmadır.

Öyleyse Allah'a ve Elçi'ye itaat
edin! Eğer
yüz çevirip
uzaklaşırsanız (bilin ki)
Elçimiz'in görevi, yalnızca
bu mesajı
açık bir şekilde iletmektir.

َّ =Allah = َلyoktur َ= ِإ ٰلَهtanrı
ُاّٰلل
= ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ِاّٰلل
َّ ,,علَى
َ = َوAllah’a
=فَ ْليَت َ َو َّك ِلdayansınlar
َ= ْال ُمؤْ ِمنُونmüminler

Allah O´dur
ki, O´ndan
başka ilah
yoktur.
Mü´minler
yalnız Allah´a dayanıp güvensinler.

Allah, O'ndan
başka ilah
yoktur! Öyleyse, inananlar yalnız
Allah'a güvensinler.

Ey inananlar! Eşlerinizden ve
çocuklarınızdan bazıları size
düşmandır.
Onlardan
sakının.
Eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız
muhakkak
ki Allah da
çok bağışlayan, çok
esirgeyendir.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Bakın,
eşlerinizden
ve çocuklarınızdan bazısı
size düşmandır. Öyleyse onlara
karşı dikkatli
olun! Ama
(hatalarını)
hoş görür,
tahammül
eder ve affederseniz, bilin ki Allah
çok bağışlayıcıdır, bir
rahmet kaynağıdır.
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أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=إِ َّنşüphesiz
اج ُك ْم
ِ أ َ ْز َو..= ِم ْنeşlerinizden bazıları
= َوأ َ ْو َل ِد ُك ْمve çocuklarınızdan
عد ًُّوا
َ =düşmandır =لَ ُك ْمsize
احذَ ُرو ُه ْم
ْ َ=فonlardan sakının
= َو ِإ ْنama =ت َ ْعفُواaffederseniz
ص َف ُحوا
ْ َ = َوتve hoşgörürseniz
= َوتَ ْغ ِف ُرواve bağışlarsanız
=فَإ ِ َّنmuhakkak ki اّٰلل
َ َّ =Allah da
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir
..

..

..
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..
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Şu halde
Allah´a,
peygamberine ve
indirdiğimiz nura
iman
edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Sizi toplanma
günü için
topladığı
gün; işte
o gün,
kimin aldandığının açığa
çıkacağı
gündür.
Kim, Allah´a inanır ve salih amel
işlerse;
Allah
onun kötülüklerini
örter ve
onu, altından
ırmaklar
akan,
içinde
ebediyyen kalacakları
cennetlere sokar.
İşte büyük kurtuluş budur.
Küfredip
de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte
onlar, cehennem
ashabıdırlar.
Orada
ebediyyen kalacaklardır.
Ne kötü
dönüş yeridir.
Allah´ın
izni olmadıkça
hiç bir
musibet
isabet
etmez.
Kim de
Allah´a
inanırsa;
onun kalbini doğruya götürür. Ve
Allah; her
şeyi bilendir.
Allah´a itaat edin,
peygambere itaat
edin. Şayet yüz
çevirecek
olursanız;
bilin ki
peygamberimize
düşen,
apaçık
tebliğdir.
Allah
O´durki;
O´ndan
başka hiç
bir ilah
yoktur.
Ve
mü´minler
, yalnız
Allah´a
tevekkül
etsinler.
Ey iman
etmiş
olanlar;
eşlerinizin
ve çocuklarınızın
içinde size düşmanlık
edenler
vardır.
Onlardan
sakının.
Ama affeder, kusurlarını
başlarına
kakmaz
ve örterseniz;
şüphesiz
ki Allah;
Gafur´dur,
Rahim´dir.
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أ َ ْم َوالُ ُك ْم,,= ِإنَّ َماmallarınız
= َوأ َ ْو َلدُ ُك ْمve evladlarınız
=فِتْنَةbir imtihandır ُاّٰلل
َّ = َوAllah ise
ُ= ِع ْندَهO’nun yanındadır =أ َ ْجرödül
ع ِظيم
َ =büyük

Mallarınız
ve evlatlarınız bir sınav
konusudur.
Büyük mükafat ise Allah katındadır.

=فَاتَّقُواöyle ise korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
َ َ ا ْست..= َماgücünüz yettiği kadar
ط ْعت ُ ْم
= َوا ْس َمعُواve dinleyin
= َوأ َ ِطيعُواve itaat edin
= َوأ َ ْن ِفقُواve infak edin
= َخي ًْراen hayırlı olanı
= ِْل َ ْنفُ ِس ُك ْمkendiniz için = َو َم ْنve kim
ُ =cimriliğinden
َ=يُوقkorunursa ش َّح
=نَ ْف ِس ِهnefsinin =فَأُو ٰلَئِ َكişte
= ُه ُمonlar
َ= ْال ُم ْف ِل ُحونbaşarıya erenlerdir

O halde gücünüzün
yettiği kadar
Allah´tan
korkun. Dinleyin, itaat
edin, kendi
iyiliğinize
olarak mallarınızı Allah yolunda
harcayın.
Kim nefsinin
cimriliğinden korunursa işte
onlar kurtuluşa erenlerdir.
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Al=إِ ْنeğer ضوا
ُ =ت ُ ْق ِرborç verirseniz Eğer
lah´a güzel
borç verirاّٰلل
ً =قَ ْرbir borçla
َ َّ =Allah’a ضا
seniz, Allah
onu sizin
سنًا
ح
=güzel
َ َ
için kat kat
ُضا ِع ْفه
yapar ve siَ ُ=يonu kat kat yapar
zi bağışlar.
=لَ ُك ْمsizin için = َويَ ْغ ِف ْرve bağışlar
Allah şükredenlere
=لَ ُك ْمsizi ُاّٰلل
َّ = َوAllah
karşılık vehaش ُكور
َ =karşılık verendir = َح ِليمhalimdir rendir,
limdir.
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عا ِل ُم
ِ = ْال َغ ْيgörünmeyeni
َ =bilendir ب
َّ = َوالve görüneni
ِش َهادَة
ُ = ْال َع ِزazizdir = ْال َح ِكي ُمhakimdir
يز

Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür,
hikmet sahibidir.
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Ey Peyأَيُّ َها,,=يَاey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
gamber!
Kadınları
= ِإذَاzaman
boşamak isَ =boşa(mak iste)diğiniz
tediğiniz
ُطلَّ ْقت ُم
zaman onسا َء
ları iddetleri
َ ِ=النkadınları
içinde boَ َ=فonları boşayın
ط ِلقُو ُه َّن
şayın ve iddeti de sa= ِل ِعدَّ ِت ِه َّنiddetleri içinde
yın. Rabbiniz Alصوا
ُ = َوأ َ ْحve sayın َ = ْال ِعدَّةiddeti
lah´tan korkun. Apaçık
= َواتَّقُواve korkun َاّٰلل
َّ =Allah’tan
bir hayasızlık yapmala= َربَّ ُك ْمRabbiniz
rı bir yana,
onları evleت ُ ْخ ِر ُجو ُه َّن,,= َلonları çıkarmayın
rinden çıبُيُو ِت ِه َّن,,= ِم ْنevlerinden
karmayın,
kendileri de
َ َي ْخ ُر ْجن,,= َو َلkendileri de çıkmasınlar çıkmasınlar.
Al= ِإ َّلancak başka َ َيأْتِين,,=أ َ ْنgelmeleri Bunlar
lah´ın sınırKim
احشَة
ِ َ=بِفbir edepsizlikle = ُم َبيِنَةapaçık larıdır.
Allah´ın sınırını aşar= َوتِ ْل َكbunlar ُ= ُحد ُودsınırlarıdır
sa, şüphesiz kendisiِاّٰلل
َّ =Allah’ın = َو َم ْنve kim
ne zulmetَّ=يَتَعَدgeçerse َ= ُحد ُودsınırlarını
miş olur. Bilemezsin,
ِ َّ =Allah’ın =فَقَ ْدgerçekten
اّٰلل
olur ki, Allah
bunun arَ =yazık etmiştir ُسه
ظلَ َم
َ =نَ ْفkendisine dından
(gönlünüzتَد ِْري,,= َلbilmezsin =لَعَ َّلbelki
de sevgi gibi) bir hal
ُ
اّٰلل
َ َّ =Allah =ي ُْحدِثortaya çıkarır
meydana
getirir.
َ=بَ ْعدsonra = ٰذَ ِل َكbundan
=أ َ ْم ًراyeni bir iş
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müdَ=فَإِذَا َبلَ ْغنَ َبلَ ْغنsürelerinin sonuna vardıkl İddet
detlerini
..

..

arında

doldurduk-

onفَأ َ ْم ِس ُكو ُه َّن..=أ َ َجلَ ُه َّنonları (yanınızda) larında
ları ya gütutun
tutun روف
ُ = ِب َم ْعgüzelce =أ َ ْوyahut zelce
veya onlardan uygun
ارقُو ُه َّن
ِ َ=فonlardan ayrılın
bir şekilde
=بِ َم ْع ُروفgüzellikle
ayrılın. İçinizden ada= َوأ َ ْش ِهد ُواve şahid tutun
let sahibi iki
kişiyi şahit
ي
َ =adalet tutun. Şahitْ =ذَ َوsahibi iki kişiyi عدْل
liği Allah
= ِم ْن ُك ْمiçinizden = َوأَقِي ُمواyapın
için yapın.
İşte bu Alَّ =الşahidliği ّٰلل
ِ َّ ِ =Allah için
َ ش َهادَة
laha ve ahiُ ع
ret gününe
= ٰذَ ِل ُك ْمişte budur ظ
ُو
ي
=öğütlenen
َ
inananlara
verilen
=بِ ِهonunla = َم ْنkimseye
öğüttür. Kim
ِ َّ ِ=بAllah’a
يُؤْ ِم ُن.. َ= َكانinanan اّٰلل
Allah´tan
korkarsa,
= َو ْال َي ْو ِمve gününe = ْاْل ِخ ِرahiret Allah ona
..

.
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..
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..
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Sizin malınız
mülkünüz ve
çocuklarınız,
sadece bir
sınama ve
bir ayartma
aracıdır, halbuki Allah
katında muhteşem bir
ödül vardır.
O halde, elinizden geldiği kadar Allah'a karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun,
(O'nu) dinleyin ve itaat
edin. Ve
kendi iyiliğiniz için karşılıksız harcamada bulunun, böylece
açgözlülüklerinden kurtulmuş olanlar; işte onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar!
Eğer Allah'a
güzel bir
borç verirseniz, O bunu
fazlasıyla size geri ödeyecek ve günahlarınızı
bağışlayacaktır, çünkü
Allah, şükrün
karşılığını
her zaman
verendir, halimdir;
yaratılmışların kavrayış
alanının ötesindeki şeyleri de, insanların
duyguları ve
akılları ile görüp gözleyebildiklerini de
bilir; Kudretlidir, Hikmet
Sahibidir!
Ey Peygamber! Kadınları boşa(maya
niyetlen)diğinizde,
onlar için belirlenmiş iddeti gözetecek şekilde
boşayın ve
süreyi (dikkatlice) hesaplayın ve
Allah'a, Rabbinize karşı
sorumluluğunuzun bilincinde olun.
Onları evlerinizden kovmayın ve
açıkça hayasız davranışlarda bulunmadıkça onlar ayrılma(k
zorunda bırakılma)sın.
Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır;
ve kim Allah
tarafından
konulan sınırları aşarsa, aslında
kendisine
karşı haksızlık etmiş olur,
(çünkü, ey
insan!) Sen
onu bilmezsin, (ama), o
(ilk ihlal)den
sonra Allah,
yeniden bazı
şeylerin
meydana
gelmesini
sağlayabilir.
Böylece, iddetlerinin sonuna yaklaşmak üzere
olduklarında,
ya onları uygun bir şekilde tutun, yahut uygun bir
şekilde bırakın. Ve kendi
toplumunuz
içinden dürüst(lüğü bilinen) iki kişi
(verdiğiniz
karara) şahit
olarak bulunsun; kendiniz
de Allah huzurunda doğru şahitlik
yapın! İşte
bunlar Allah'a ve Ahi-

İbn Kesir

Doğrusu
mallarınız
ve çocuklarınız sizin için bir
imtihandır. Allah
katında
ise büyük
bir mükafat vardır.
Öyleyse,
gücünüz
yettiğince
Allah´tan
korkun.
Dinleyin,
itaat edin
ve kendinizin hayrına olarak infak
edin. Kim
de nefsinin cimriliğinden
korunursa; işte
onlar, felaha
erenlerin
kendileridir.
Eğer Allah´a güzel bir
ödünçle
ödünç verirseniz;
onu sizin
için katkat
arttırır ve
sizi bağışlar. Allah; Şekur´dur,
Halim´dir.
Görüleni
ve görülmeyeni
bilendir.
Aziz´dir,
Hakim´dir.

Ey Peygamber;
kadınları
boşayacağınız
zaman,
onları iddetleri
içinde
boşayın.
İddeti de
sayın.
Rabbınız
olan Allah´tan
korkun.
Apaçık bir
hayasızlık
yapmaları
hali bir
yana, onları evlerinden çıkarmayın,
kendileri
de çıkmasınlar.
Bunlar Allah´ın hudududur.
Kim, Allah´ın hududunu
aşarsa;
şüphesiz
kendine
zulmetmiş olur.
Bilmezsin
belki Allah, bunun ardından bir
durum
peyda
ediverir.

Sürelerini
doldurdukları
vakit; onları; ya
ma´ruf ile
tutun veya onlardan
ma´ruf ile
ayrılın.
İçinizden
adalet
sahibi iki
kişiyi de
şahid tutun. Şahidliği, Allah için
yapın. İşte bu, Allah´a ve
ahiret gününe
iman et-
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= َو َم ْنve kim ق
ِ َّ =يَتsakınırsa
اّٰلل
َ َّ =Allah’dan = َي ْج َع ْلyaratır ُ=لَهona
= َم ْخ َر ًجاbir çıkış

mekte
olanlara
verilen
öğüttür.
Kim, Allah´tan
korkarsa;
ona bir
çıkış yolu
ihsan
eder.

َُو َي ْر ُز ْقه
ُ ِم ْن َحي
ْث
ب
َو َم ْن
ُ َل يَ ْحت َ ِس
ِاّٰلل
َيتَ َو َّك ْل
َّ علَى
َ
َح ْسبُهُ فَ ُه َو
اّٰلل
إِ َّن
َ َّ
بَا ِل ُغ
أ َ ْم ِر ِه
قَ ْد
َج َع َل
َّ
ُاّٰلل
ش ْيء
قَد ًْرا
َ ِل ُك ِل

Ve ona
beklemediği yerden rızık
verir.
Kim, Allah´a tevekkül
ederse;
O, kendisine yeter. Şüphesiz ki
Allah;
emrini yerine getirendir.
Gerçekten Allah;
her şey
için bir ölçü var
etmiştir.
Kadınlarınızdan
adetten
kesilmiş
olanların
iddetieğer
şüphe
edersenizüç aydır.
Henüz
adet
görmemiş
olanlar da
böyle.
Gebe kadınların
süresi
ise; yüklerini
vaz´etmel
eridir.
Kim, Allah´tan
korkarsa;
O, işinde
bir kolaylık halkeder.

bir çıkış yo- ret Günü'ne
lu ihsan
inananlara
eder.
verilen öğütlerdir. Ve Allah, Kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyan
herkese,
(mutsuzluktan) bir çıkış
yolu (daima)
sağlar
Ve ona bek- ve ona bütün
=ve onu rızıklandırır
lemediği
beklentilerin
yerden
rızk
ötesinde bir
,,
=yerden
verir. Kim rızık verir. Al,, =ummadığı
=ve kim Allah´a gü- lah'a güvevenirse
nen herkese
=dayanırsa
,,
=Allah’a kendisine O (tek başıyeter. Şüp- na) yeter.
=O
=ona yeter
hesiz Allah, Gerçek şu ki,
emrini yeri- Allah, irade
=şüphesiz
=Allah
ne getiren- ettiği işi sodir. Allah
nucuna ulaş=yerine getirendir
her şey için tırır (ve) Albir ölçü
lah her şey
=buyruğunu
=elbette
koymuştur. için bir (vade
ve) ölçü be=koymuştur
=Allah
lirlemiştir.
,,
=herşey için
=bir ölçü
..

..
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,,

َّ = َوolanlar َ= َيئِسْنkesilenlerin Kadınlarını- Ay hali görالَلئِي
zın içinden mekten kesiadetten ke- len ve hiç ay
ْ
يض
ِ ال َم ِح.. َ= ِمنadetten
silmiş olan- hali görmelarla, henüz yen kadınlaسائِ ُك ْم
َ ِن..= ِم ْنkadınlarınızdan
adetini
rınıza gelinارت َ ْبت ُ ْم
görmemiş ce, onların
ْ ..= ِإ ِنşüphe ederseniz
bulunanlar- iddeti, -eğer
=فَ ِعدَّت ُ ُه َّنonların bekleme süresi
dan eğer
(onun süreşüphe
siyle ilgili) bir
ُ=ث َ ََلثَةüç =أ َ ْش ُهرaydır
ederseniz, şüpheniz
onların bek- varsa- üç
َّ = َوve olanlar da
الَلئِي
leme süresi (takvim) ay(ı)
aydır.
olacaktır;
َ َي ِحضْن..=لَ ْمhenüz adet görmeyenler üç
Gebe olan- hamile olanَ ُ = َوأve olanların = ْاْل َ ْح َما ِلgebe ların bekle- ların iddetleri
ُولت
me süresi ise, doğum
ise, yükleri- yaptıklarında
=أ َ َجلُ ُه َّنsüresi
ni bırakma- sona erecekَض ْعن
ları, doğum tir. Allah,
َ  َي..=أ َ ْنdoğumlarına kadardır
yapmaları- kendisine
= َح ْملَ ُه َّنyüklerini = َو َم ْنve kim
dır. Kim Al- karşı sorumlah´tan kor- luluk bilinci
ق
َّ =Allah’tan
ِ َّ =يَتkorkarsa َاّٰلل
karsa, Allah taşıyan herona işinde kese, buy=يَ ْج َع ْلyaratır ُ=لَهona
bir kolaylık ruklarına
uymayı koأ َ ْم ِر ِه..= ِم ْنişinde =يُس ًْراbir kolaylık verir.
laylaştırır.
..

..

..

..
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= ٰذَ ِل َكbu =أ َ ْم ُرbuyruğudur
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ُ=أ َ ْنزَ لَهindirdiği
=إِلَ ْي ُك ْمsize = َو َم ْنve kim
ق
َّ =Allah’tan
ِ َّ =يَتkorkarsa َاّٰلل
=يُ َك ِف ْرörter ُع ْنه
َ =onun
سيِئَاتِ ِه
َ =kötülüklerini
= َويُ ْع ِظ ْمve büyütür ُ =لَهonun
=أ َ ْج ًراmükâfatını

Bu Allah´ın
size indirdiği buyruğudur. Kim Allah´tan korkarsa Allah
onun kötülüklerini örter ve onun
mükafatını
büyütür.

,,

,,

,,
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İbn Kesir

bu, Allah'ın
size indirdiği
buyruğudur.
Ve O, Allah'a
karşı sorumluluğunun bilincinde olan
herkesin
(bazı) kötü fiillerini örter
ve onlara
büyük bir
ödül bağışlar.

Bu, Allah´ın
emridir.
Onu size
indirmiştir. Kim,
Allah´tan
korkarsa;
onun kusurlarını
örter ve
ecrini büyütür.

Boşadığınız (O halde, id- Onları,
=أ َ ْس ِكنُو ُه َّنonları oturtun
kadınları
detlerinin
gücünügücünüz öl- içinde bulu- zün yettiُ  َحي..= ِم ْنyerde
ْث
çüsünde
nan) kadınla- ği kadar
oturduğurın, sizinle
ikamet etُس َك ْنت ْم
َ =oturduğunuz
nuz yerin bir aynı yerde, tiğiniz ye ُو ْج ِد ُك ْم..= ِم ْنgücünüz ölçüsünde
bölümünde aynı imkanla- rin bir
oturtun, on- rı kullanarak kısmında
ارو ُه َّن
ُّ ض
َ ُ ت..= َو َلve onlara zarar verme ları sıkıştı- geçinmelerini oturtun.
rıp, gitmele- sağlayın ve Onları,
yin ض ِيقُوا
َ ُ = ِلتsıkıntıya sokmak için rini sağla- onları rahat- sıkıntıya
mak için za- sız edip ha- sokmak
علَ ْي ِه َّن
َ =onları = َوإِ ْنşayet
rar vermeye yatlarını çe- için zarar
kalkışma- kilmez hale vermeye
ُ
َ =أonlar
= ُك َّنiseler ت
ِ ول
yın. Eğer
getirmeyin. kalkışma= َح ْملgebe =فَأ َ ْن ِفقُواgeçimini sağlayın hamile ise- Eğer hamile yın. Eğer
ler, doğum kalırlarsa,
hamile
yapıncaya doğumlarını iseler,
علَ ْي ِه َّن
َ =onların = َحت َّ ٰىkadar
kadar nafa- yapıncaya yüklerini
َض ْعن
kalarını ve- kadar onlar koyuncaَ َ=يbırakıncaya
rin. Sizin
için her türlü ya kadar
= َح ْملَ ُه َّنyüklerini =فَإ ِ ْنeğer
için çocuğu harcamayı nafakalaemzirirlerse yapın; (bo- rını verin.
َض ْعن
َ (=أ َ ْرçocuğunuzu) emzirirlerse onlara ücre- şanma kesin- Sizin için
verin, leştikten son- emzirir=لَ ُك ْمsizin için =فَآتُو ُه َّنonlara verin tini
aranızda
ra) çocuğu- lerse; onُ
uygun
bir
nuzu emzirir- lara, ücور ُه َّن
َ =أ ُجücretlerini
şekilde an- lerse onlara retlerini
laşın. Eğer (hak ettikleri) verin.
= َوأْت َ ِم ُرواve konuşup anlaşın
güçlüğe uğ- karşılığı verin Aranızda
=بَ ْينَ ُك ْمaranızda =بِ َم ْع ُروفgüzellikle rarsanız ço- ve kendi uygun bir
cuğu, başka aranızda
şekilde
= َو ِإ ْنeğer
bir kadın
(çocuğun ge- anlaşın.
emzirecek- leceğini) uy- Eğer güçس ْرت ُ ْم
َ =ت َ َعاgüçlük çekerseniz
tir.
gun bir şekil- lüğe uğde konuşun. rarsanız;
ض ُع
ِ ست ُ ْر
َ َ=فo zaman emzirecektir
Eğer ikiniz çocuğu
de (annenin bir başka
َُ=لهonu =أ ُ ْخ َر ٰىbaşka biri
çocuğu em- kadın
..
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= ِليُ ْن ِف ْقnafaka versin
س َعة
َ ,,=ذُوeli geniş olan
سعَتِ ِه
َ ,,= ِم ْنgenişliğine göre
= َو َم ْنkimse =قُد َِرkısılmış olan
علَ ْي ِه
َ =aleyhine ُ= ِر ْزقُهrızkı
,,

,,

,,

,,

,,

,,

İmkanı geniş olan, nafakayı imkanlarına
göre versin.
Rızkı daralmış bulunan da nafakayı, Allah´ın ken-

zirmesi ihtimalini) zor
görürseniz
onu (babasının) adına
başka bir kadın emzirsin.
(Bütün bu
durumlarda,)
geniş imkanlara sahip
olan kişi, genişliği ile
uyumlu olarak harcasın;
rızık imkanları dar olan

emzirir.

Eli geniş
olan; genişliğine
göre nafaka versin. Rızkı
kendisine
daraltılmış bulunan da,

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

disine ver- kimse ise Al- nafakayı
=فَ ْليُ ْن ِف ْقversin
diğinden
lah'ın kendi- Allah´ın
versin. Allah sine verdiği- kendisine
آتَا ُه,,= ِم َّماkendisine verdiğinden
hiç kimseye ne uygun şe- verdiğinَ
َ
َّ =Allah’ın ف
ُ يُك ِل,,=لsorumlu tutmaz gücünün kilde harca- den verُاّٰلل
yettiğinden sın! Allah hiç sin. Allah
başkasını kimseye
kimseyi,
اّٰلل
َُّ =Allah سا
ً =نَ ْفbir kişiye
yüklemez. kendi verdi- kendisine
= ِإ َّلbaşkasıyla آتَاهَا,,= َماverdiğinden Allah daima ğinden daha verdiğinbir güçlük- fazlasını yük- den fazس َي ْج َع ُل
َّ =Allah
َ =yaratacaktır ُاّٰلل
ten sonra lemez; (ve lasıyla
bir kolaylık mümkündür yükümlü
ُ =bir güçlükten
َ=بَ ْعدsonra عسْر
yaratır.
ki) Allah sı- tutmaz.
kıntıdan son- Allah;
=يُس ًْراbir kolaylık
ra rahatlık
güçlüğün
,,

,,

,,

,,

,,

verecektir.
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= َو َكأَيِ ْنnicesi قَ ْريَة..= ِم ْنkentlerden
ْ َ عت
ت
َ =baş kaldırdı
أ َ ْم ِر..ع ْن
َ =buyruğuna = َر ِب َهاRabbinin
س ِل ِه
ُ = َو ُرve elçilerinin
س ْبنَاهَا
َ =فَ َحاbiz de onu hesaba çektik
سابًا
َ =çetin
َ = ِحbir hesabla شدِيدًا
عذَّ ْبنَاهَا
َ = َوve ona azabettik
عذَابًا
َ =biçimde =نُ ْك ًراgörülmemiş

Nice şehirler var ki
Rabbinin ve
elçilerinin
emirlerine
baş kaldırdı,
biz de onu
çetin bir hesaba çektik
ve ona görülmemiş
şekilde
azab ettik.

Nice topluluk
var ki Rablerinin ve Elçilerinin emirlerine küstahça karşı
çıkmışlardır!
Bunun üzerine Biz tümünü çetin bir
hesaba çektik ve görülmemiş bir
azaba çarptırdık.

ْ =فَذَا َقtattı = َوبَا َلvebalini
ت
=أ َ ْم ِرهَاişinin َ= َو َكانve idi
ُعا ِق َبة
َ =sonucu =أ َ ْم ِرهَاişinin
= ُخس ًْراbir ziyan

Onlar yaptıklarının
karşılığını
tatmışlardır.
İşlerinin sonu tam bir
hüsran olmuştur.

Ve böylece
onlar kendi
yaptıklarının
kötü meyvelerini tattılar;
(bu dünyada,) yaptıklarının sonu
yıkım oldu;

َّعد
َّ =Allah
َ َ =أhazırlamıştır ُاّٰلل
=لَ ُه ْمonlara عذَابًا
َ =bir azab
شدِيدًا
َ =şiddetli =فَاتَّقُواkorkun
اّٰلل
َ َّ =Allah’tan = َياey =أُو ِليsahipleri
ب
ِ = ْاْل َ ْلبَاsağduyu
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinanmış olan
=قَ ْدandolsun =أ َ ْنزَ َلindirdi ُاّٰلل
َّ =Allah
=إِلَ ْي ُك ْمsize = ِذ ْك ًراbir uyarı

Allah onlara
şiddetli bir
azab hazırlamıştır. Ey
inanan akıl
sahipleri.
Allah´tan
korkun. Allah size
gerçekten
bir uyarıcı
kitab indirmiştir.

(Öteki dünyada ise) Allah onlar için
(daha da)
şiddetli bir
azap hazırlamıştır. O
halde siz ey
basiret sahipleri, (siz)
iman edenler, Allah'a
karşı sorumluluğunuzun
bilincinde
olun! Allah
size gerçekten bir uyarıcı indirmiştir.
Allah'ın apaçık mesajlarını size aktaran bir elçi
(göndermiştir) ki iman
edip doğru
ve yararlı işler yapanları
zifiri karanlıktan aydınlığa
çıkarabilsin.
Kim Allah'a
inanıp doğru
ve yararlı işler yaparsa,
Allah onu
içinden ırmaklar akan
sonsuza kadar kalacakları bahçelere koyacaktır. Allah,
(böylece)
ona en güzel
rızkı vermiş
olacaktır.
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İman edip
ً س
ول
ُ = َرbir elçi (gönderdi)
salih amel
işleyenleri,
= َيتْلُوokuyan علَ ْي ُك ْم
=size
َ
karanlıklardan aydınlıِ َّ =Allah’ın
ت
ِ =آيَاayetlerini اّٰلل
ğa çıkarmak
= ُم َبيِنَاتaçık açık
için size Allah´ın apa= ِلي ُْخ ِر َجçıkarsın diye
çık ayetlerini okuyan
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananları
bir peygamber
ع ِملُوا
َ = َوve yapanları
göndermiştir. Kim Alت
ِ صا ِل َحا
َّ =الyararlı işler
lah´a inanır
ُّ
ُ
ve faydalı iş
ت
ا
م
ل
الظ
,,
م
=karanlıklardan
َن
ِ َ
ِ
yaparsa Alور
ِ ُّالن,,=إِلَىaydınlığa = َو َم ْنve kim lah onu, altlarından ırِ َّ ِ=بAllah’a
=يُؤْ ِم ْنinanır اّٰلل
maklar
akan, içinde
= َو َي ْع َم ْلve yaparsa صا ِل ًحا
َ =yararlı iş ebedi kalacenُ=يُد ِْخ ْلهonu sokar = َجنَّاتcennetlere cakları
netlere soAllah
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından kar.
böylesine
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar َ=خَا ِلدِينkalacakları gerçekten
güzel bir
= ِفي َهاiçinde =أ َ َبدًاebedi ْ=قَدgerçekten rızk vermiştir.
َسن
َّ =Allah ُ=لَهona
َ =أ َ ْحgüzel ُاّٰلل
= ِر ْزقًاrızık vermiştir
,,
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Allah yedi Allah, yedi
َّ =Allah =الَّذِيO’dur ki
ُاّٰلل
kat göğü ve göğü ve aynı
yerden bir o şekilde yeri(n
ََ= َخلقyarattı س ْب َع
َ =yedi
kadarını ya- sayısız parrattı. Alçasını) yaraس َم َاوات
َ =göğü
lah´ın buy- tandır. O'nun
ض
ruğu bunlar (yaratıcı) iraِ  ْاْل َ ْر.. َ= َو ِمنve yerden
arasında
desi, bütün
= ِمثْلَ ُه َّنonların benzerini = َيتَن ََّز ُلiner iner ki, böy- bu (yaratlece Altık)ları aracı= ْاْل َ ْم ُرbuyruğu
lah´ın her lığıyla kesinşeye kadir tisiz tecelli
=بَ ْينَ ُه َّنbunlar arasında
olduğunu ve eder ki Alşeyi il- lah'ın her şeَ
= ِلت َ ْعلَ ُمواbilesiniz diye =أ َّنşüphesiz her
miyle kuşat- ye kadir oltığını bilesi- duğunu ve
َّ =Allah’ın
َاّٰلل
niz.
her şeyi bilgisiyle kuşatش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =herşeye
tığını göresi=قَدِيرkadir olduğunu = َوأ َ َّنve şüphesiz
niz.
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın =قَ ْدmuhakkak
َ =أ َ َحاkuşatmış bulunduğunu
ط
ش ْيء
َ ..= ِب ُك ِلher şeyi = ِع ْل ًماbilgice
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ardından
bir kolaylık ihsan
eder.
Rabbının
ve onun
peygamberlerinin
emrinden
uzaklaşıp
azmış nice kasabalar halkı vardır
ki; Biz onları şiddetli bir
hesaba
çekmiş ve
görülmemiş azaba çarptırmışızdır.
Onlar,
yaptıklarının karşılığını
tatmışlardır. İşlerinin sonu
ise hüsran olmuştur
Allah, onlar için
şiddetli
bir azab
hazırlamıştır. Ey
iman
eden akıl
sahipleri,
Allah´tan
korkun.
Allah; size gerçekten bir
zikir indirmiştir.

İman edip
salih
amel işleyenleri
karanlıklardan
aydınlığa
çıkarmak
için, size
Allah´ın
apaçık
bildiren
ayetlerini
okuyan
bir peygamber
gönderdi.
Kim Allah´a inanır ve salih amel
işlerse;
onu, altlarından
ırmaklar
akan
cennetlere girdirir,
orada
ebediyyen kalırlar. Allah;
ona, gerçekten
güzel bir
rızık vermiştir.
Allah; yedi göğü
ve yerden
de o kadarını yaratmış
olandır.
Allah´ın
buyruğu
bunlar
arasında
iner durur. Ki, Allah´ın
gerçekten
her şeye
kadir olduğunu
ve Allah´ın
gerçekten
her şeyi
ilmiyle
kuşatmış
oşduğunu
bilesiniz.
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أَيُّ َها,,=يَاey ي
ُّ =النَّ ِبpeygamber
= ِل َمniçin? =ت ُ َح ِر ُمharam kılıyorsun
= َماşeyi =أ َ َح َّلhelal kıldığı
َّ =Allah’ın =لَ َكsana
ُاّٰلل
=ت َ ْبت َ ِغيisteyerek ات
َ ض
َ = َم ْرhatırını
اج َك
َّ = َوAllah
ِ =أ َ ْز َوeşlerinin ُاّٰلل
َ =bağışlayandır
غفُور
= َر ِحيمesirgeyendir

Ey peygamber! Niçin Allah´ın
sana helal
kıldığı şeyi,
eşlerinin
hayrı için
kendine haram kılıyorsun? Allah
çok bağışlayan, çok
esirgeyendir.

Ey Peygamber! Eşlerin(den herhangi biri)ni
memnun etmek için, neden Allah'ın
sana helal
kıldığı bazı
şeyleri (kendine) haram
kılıyorsun?
Allah çok
bağışlayıcıdır, rahmet
kaynağıdır.

=قَ ْدandolsun ض
َ =فَ َرmeşru’ kılmıştır
َّ =Allah =لَ ُك ْمsize َ=تَ ِحلَّةçözmeyi
ُاّٰلل
=أ َ ْي َمانِ ُك ْمyeminlerinizi ُاّٰلل
َّ = َوAllah
= َم ْو َل ُك ْمsizin sahibinizdir = َو ُه َوve O
= ْالعَ ِلي ُمbilendir
= ْال َح ِكي ُمhüküm ve hikmet sahibidir

Allah size
yeminlerinizi kefaretle
geri almanızı meşru
kılmıştır. Allah sizin
dostunuzdur. O her
şeyi bilir ve
her yaptığı
yerindedir.

(Ey müminler!) Allah,
(doğru ve
haklı bir gerekçesi olmayan) yeminlerinizi
bozmayı ve
keffaretini
vermeyi (size) emretmiştir. Allah,
sizin Yüce
Efendinizdir
ve yalnız
O'dur her şeyi bilen, gerçek hikmet
sahibi.
Hani, (bir
gün) Peygamber, eşlerinden birine gizli bir
şeyler söylemişti; eşi
bunu ifşa
edip Allah da
Peygamber'e
bildirince,
Peygamber
(söylediklerinin) bir kısmını (diğerlerine de) anlatmış, bir
kısmına ise
hiç değinmemişti.
Peygamber
durumu eşine anlatınca,
kadın: Bunu
sana kim
söyledi? diye
sordu. (Peygamber de,)
Her şeyi Bilen, Her şeyden Haberdar Olan,
bana söyledi
diye cevap
verdi.
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Peygamber,
= َو ِإ ْذhani س َّر
َ َ =أgizlice söylemişti
eşlerinden
birine gizliَ
َّ
ي
ب
ن
ال
=peygamber
ض
ع
ب
,,
ى
ل
إ
=birine
ِ َْ ٰ ِ
ُّ ِ
ce bir söz
َ
ً
ْ
اج ِه
ِ =أز َوeşlerinden = َحدِيثاbir söz söylemişti.
O bunu
peygambe=فَلَ َّماne zaman ki
rin diğer bir
ْ َ (=نَبَّأeşi) haber verdi = ِب ِهonu (sözü) eşine haber
ت
verince, Alْ َ = َوأve onu muttali kıldı ُاّٰلل
َّ =Allah lah da bu
ُظ َه َره
durumu
علَ ْي ِه
َ =ona (peygambere)
peygambere bildirmişف
َ =bildirmişti
َ ع َّر
ti, o da bir
kısmını yüُ ضه
ع
ب
=onun
bir
kısmını
َ َْ
züne vurmuş bir
ض
َ = َوأَع َْرve vazgeçmişti
kısmını da
بَ ْعض,,ع ْن
=bir
kısmından
da
yüzüne
َ
vurmamıştı.
نَبَّأَهَا,,=فَلَ َّماeşine haber verince
Peygamber
bunu ona
ْ َ(=قَالeşi) dedi
=بِ ِهbunu ت
haber verince eşi
َ
َ
أ ْنبَأ َك,,= َم ْنsana kim söyledi?
«Bunu sana
kim söyle= ٰ َهذَاbunu =قَا َلdedi ki
di?» dedi.
ْ
َ
Peygamber:
ي
َ =نَبَّأ ِنbana söyledi =العَ ِلي ُمbilen
«Bilen, her
ير
şeyden haُ ِ= ْال َخبhaber alan
,,
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beri olan Allah, bana
söyledi»
dedi.
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= ِإ ْنeğer =تَتُو َباikiniz tevbe ederseniz
ِاّٰلل
َّ ..=إِلَىAllah’a
ْ صغ
َت
َ ..=فَقَ ْدsapmış olmasından dolayı
=قُلُوبُ ُك َماkalblerinizin = َو ِإ ْنve eğer
َ َ =تbirbirinize arka olursanız
ظاه ََرا
علَ ْي ِه
َ =ona karşı =فَإ ِ َّنşüphesiz
اّٰلل
َ َّ =Allah’tır = ُه َوO
ُ= َم ْو َلهonun koruyucusu
= َو ِجب ِْري ُلve Cibril’dir
صا ِل ُح
َ = َوve iyileridir
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlerin
ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve melekler َ=بَ ْعدsonra
َ =ona arkadır
= ٰذَ ِل َكbundan ظ ِهير

Eğer her
ikinizde Allah’a tevbe
ederseniz
kaymış olan
kalpleriniz
düzelmiş
olur. Şayet
onun aleyhinde birbirinize arka
verirseniz
hiç şüphesiz ki Allah
bizzat onun
yardımcısıdır. Cebrail
de,
mü’minlerin
salih olanları da. Bunların ardından
bütün melekler de
yardımcıdır.

(Onlara de
ki, ey Peygamber:) İkiniz tevbe
ederek Allah'a yönelin,
çünkü ikinizin
de kalbi
(haktan) ayrılmıştı! Ve
(Allah'ın elçisi olan) Peygamber'e
karşı birbirinizi desteklerseniz (bilin
ki) Allah,
o'nun Koruyucusudur ve
(bilin ki) bundan dolayı,
Cebrail, müminler arasındaki bütün
dürüst ve erdemliler ve
(öteki) bütün
melekler,
o'nun yardımına koşacaktır.

س ٰى
َ =belki de ُ= َربُّهonun Rabbi
َ ع
َ =o sizi boşarsa
= ِإ ْنeğer طلَّقَ ُك َّن
=أ َ ْنona ُ=يُ ْب ِدلَهdeğiştirir (verir)
=أ َ ْز َوا ًجاeşlerle = َخي ًْراdaha hayırlı
= ِم ْن ُك َّنsizden
(= ُم ْس ِل َماتkendisini Allah’a) teslim eden
= ُمؤْ ِمنَاتinanan
=قَانِتَاتgönülden itaat eden
=تَائِبَاتtevbe eden
عا ِبدَات
َ =ibadet eden
سائِ َحات
َ =seyahat eden =ث َ ِيبَاتdul
ارا
ً = َوأ َ ْب َكve bakire

Eğer o sizi
boşarsa
Rabbi ona,
sizden daha
iyi, kendini
Allah´a veren, inanan,
gönülden itaat eden,
tevbe eden,
ibadet
eden, Allah´ın uçsuz
bucaksız
mülkünün
yaratılışını
düşünen,
dul ve bakire eşler verir.

(Ey Peygamber eşleri!) Eğer o
siz(den biriniz)i boşasaydı, Allah
yerinize o'na
sizden daha
iyi eşler verebilirdi. Allah'a teslim
olan, gerçekten inanan,
O'nun iradesine gönülden itaat
eden, (günah
işledikleri
zaman) tevbe ederek
(O'na) yönelen, (yalnız
O'na) kulluk
eden ve
(O'nun rızasını aramak
için) yola ko-
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İbn Kesir

Ey Peygamber;
eşlerinin
hoşnudluğunu
gözeterek
Allah´ın
sana helal kıldığı
şeyi niçin
kendine
haram
ediyorsun? Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Allah;
yeminlerinizin çözülmesini
size meşru kılmıştır. Allah
sizin
mevlanızdır. Ve
O;
Alim´dir,
Hakim´dir.

Hani
Peygamber; eşlerinden birine, gizlice bir söz
söylemişti. O, bunu haber
verdi de
Allah da
bunu ona
açıklayınca; bir
kısmını
bildirmiş,
bir kısmından
da vazgeçmişti.
Artık bunu kendisine söyleyince;
eşi: Bunu
sana kim
bildirdi?
demişti.
Bana her
şeyi bilen,
her şeyden haberdar
olan Allah
haber
verdi,
demişti.
Eğer her
ikiniz de
Allah´a
tevbe
ederseniz; gerçekten
kaymış
olan kalbleriniz
düzelmiş
olur. Şayet ona
karşı birbirinize
destek
olmaya
kalkışırsanız; hiç
şüphesiz
Allah,
onun
mevlasıdır. Cebrail de,
mü´minler
in salih
olanı da,
bunun
ardından
bütün
melekler
de ona
yardımcıdırlar.
Şayet o,
sizi boşarsa;
Rabbı
ona sizden daha
hayırlı,
kendini
Allah´a
veren,
inanan,
boyun
eğen,
tevbe
eden, kulluk eden,
oruç tutan
dul ve
bakire eşler verir.
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İbn Kesir

yulan, daha
önce evlenmiş veya bakire kadınlar.
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أَيُّ َها..= َياey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=قُواkoruyun س ُك ْم
َ ُ=أ َ ْنفkendinizi
= َوأ َ ْه ِلي ُك ْمve ailenizi َارا
ً =نbir ateşten
= َوقُودُهَاonun yakıtı
اس
ُ َّ=النinsanlardır
ُ ارة
َ = َو ْال ِح َجve taşlardır
علَ ْي َها
َ =onun başında
= َم ََل ِئ َكةmelekler vardır
= ِغ ََلظgayet katı = ِشدَادşiddetli
َصون
ُ يَ ْع..= َلkarşı gelmeyen
اّٰلل
َ َّ =Allah’ın
أ َ َم َر ُه ْم..= َماkendilerine buyurduğuna
َ= َويَ ْفعَلُونve yapan = َماşeyi
َ=يُؤْ َم ُرونemredildikleri

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı
insanlar ve
taşlar olan
ateşten koruyun.
Onun başında, iri
gövdeli, haşin, Allah´ın
kendilerine
buyurduğuna karşı
gelmeyen
ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

Siz ey imana
ermiş olanlar! Yakıtı insanlar ve
taşlar olan
(öteki dünyanın)
ateş(in)den
kendinizi ve
size yakın
olanları koruyun! Onun
başında (gözetici olarak)
bulunanlar,
emrettiği hiçbir şeyde Allah'a karşı
gelmeyen,
ama (daima)
kendilerinden
isteneni yapan kararlı
(ve) azimli
meleklerdir.

أَيُّ َها,,=يَاey
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
ت َ ْعتَذ ُِروا,,= َلözür dilemeyin
= ْاليَ ْو َمbugün = ِإنَّ َماçünkü ancak
َ=ت ُ ْجزَ ْونsiz cezalandırılıyorsunuz
= َماşeylerle َت َ ْع َملُون,,= ُك ْنت ُ ْمyaptığınız

Ey kafirler!
Bugün özür
dilemeyin,
çünkü siz
ancak yaptıklarınızın
cezasını
çekeceksiniz denir.

أَيُّ َها..=يَاey آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
=تُوبُواtevbe edin ِاّٰلل
َّ ..= ِإلَىAllah’a
ً=ت َ ْوبَةtevbe ile صو ًحا
ُ َ=نyürekten
س ٰى
َ =umulur ki = َربُّ ُك ْمRabbiniz
َ ع
يُ َك ِف َر..=أ َ ْنörter ع ْن ُك ْم
َ =sizden
س ِيئَا ِت ُك ْم
َ =kötülüklerinizi
= َويُد ِْخلَ ُك ْمsizi sokar
= َجنَّاتcennetlere =ت َ ْج ِريakan
ت َ ْح ِت َها..= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar =يَ ْو َمgünde
ي ُْخ ِزي..= َلutandırmayacağı
َّ =Allah’ın ي
ُاّٰلل
َّ =النَّ ِبpeygamberi
آ َمنُوا.. َ= َوالَّذِينve inanmış olanları
ُ= َمعَهonunla beraber
ور ُه ْم
ُ ُ=نonların nuru =يَ ْس َع ٰىkoşar
أ َ ْيدِي ِه ْم.. َ= َبيْنönlerinden
= َوبِأ َ ْي َما ِن ِه ْمve sağ yanlarından
َ=يَقُولُونderler ki = َربَّنَاRabbimiz
=أَتْ ِم ْمtamamla =لَنَاbize
ورنَا
َ ُ=نnurumuzu = َوا ْغ ِف ْرve bağışla
=لَنَاbizi = ِإنَّ َكdoğrusu senin
ش ْيء
َ .. ُك ِل..علَ ٰى
َ =herşeye
=قَدِيرgücün yeter

Ey iman
edenler!
Samimi bir
tevbe ile Allah â dönün. Umulur
ki Rabbiniz
sizin kötülüklerinizi
örter, Peygamberi ve
O´nunla birlikte iman
edenleri
utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan
cennetlere
sokar. Çünkü onların,
nurları, önlerinden ve
yanlarından
koşar da
«Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi
bağışla,
çünkü sen
her şeye
kadirsin»
derler.

(O halde,) ey
hakikati inkara şartlanmış
olanlar, bugün (geçersiz) özürler
beyan etmeyin! (Öteki
dünyada) siz
ancak (bu
dünya hayatında) yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz.
Siz ey imana
ermiş olanlar! Gönülden tevbe
ederek Allah'a yönelin!
Umulur ki
Rabbiniz kötü fiilerinizi
yok eder ve
Allah'ın Peygamberi ile
o'nun inancını paylaşanları utandırmayacağı o
Gün, sizi
içinden ırmaklar akan
bahçelere
koyar. Onlar,
önlerinden
ve sağ taraflarından hızla ışık yayarlar ve Ey
Rabbimiz!
diye yalvarırlar, Bu ışığımızı ebediyyen parlat ve
günahlarımızı bağışla!
Çünkü Sen
her şeye kadirsin!

أَيُّ َها,,=يَاey ي
ُّ =النَّ ِبPeygamber
= َجا ِه ِدcihad et ار
َ َّ= ْال ُكفkâfirlerle
َ= َو ْال ُمنَافِقِينve münafıklarla
ْ ُ= َوا ْغلve katı davran
ظ
علَ ْي ِه ْم
َ =onlara karşı
= َو َمأ ْ َوا ُه ْمonların varacağı yer
= َج َهنَّ ُمcehennemdir س
َ ْ= َو ِبئne kötü
ير
ُ ص
ِ = ْال َمvarılacak yerdir

Ey Peygamber!
Kafirler ve
münafıklarla
savaş, onlara karşı sert
davran. Onların varacağı yer cehennemdir.
O gidecekleri yer ne
kötüdür.
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Allah inkar
ب
َّ =Allah
َ =anlattı ُاّٰلل
َ ض َر
edenlere,
Nuh´un ka= َمث َ ًَلmisal ile
rısı ile
 َكفَ ُروا.. َ= ِللَّذِينinkâr edenler hakkında Lut´un karısını misal
ت
verdi. Onlar,
َ َ = ْام َرأkarısı =نُوحNuh’un
kullarımızت
َ َ = َو ْام َرأve karısını =لُوطLût’un dan iki salih
kişinin nika= َكانَتَاbu ikisi idiler
hında iken
hainت
َ (=ت َ ْحnikahı) altında ع ْبدَي ِْن
َ =iki kulun onlara
lik ettiler:
Kocaları Al ِعبَا ِدنَا..= ِم ْنkullarımızdan
lah´tan gelen hiçbir
صا ِل َحي ِْن
=salih
َ
şeyi onlardan sava=فَخَانَتَا ُه َماonlara hıyanet ettiler
madı. Bu iki
يُ ْغ ِنيَا..(=فَلَ ْمkocaları) savamadı
kadına:
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

«Haydi,

Ey Peygamber! Hakikati
inkar edenler
ve ikiyüzlüler
ile amansızca mücadele
et ve onlara
karşı kararlı
ve ödünsüz
davran. Ve
(eğer tevbe
etmezlerse)
varacakları
yer cehennem olacaktır. O, ne kötü bir varış
yeridir!
Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince,
Allah, Nuh'un
karısı ile
Lut'un karısını(n kıssalarını) örnek
getirmektedir. Onlar iki
dürüst ve erdemli kulumuzun nikahı
altında idiler
ama kocalarına ihanet
etmişlerdi; ve
bu iki kadına
(Hesap Günü): Haydi

Ey iman
edenler;
kendinizi
ve çoluk
çocuğunuzu, yakacağı
insanlar
ve taşlar
olan ateşten koruyun.
Onun
üzerinde
iri gövdeli, haşin
tabiatlı
melekler
vardır. Ki
onlar; Allah´ın
kendilerine emrettiğine katiyyen isyan etmezler.
Ve emrolunduklarını yaparlar.
Ey küfredenler;
bugün,
özür dilemeyin.
Siz, ancak işlediklerinizin karşılığını
görmektesiniz.

Ey iman
edenler;
Allah´a
nasuh
tevbesi ile
tevbe
edin.
Umulur ki
Rabbınız
kötülüklerinizi örter
ve sizi altlarından
ırmaklar
akan
cennetlere koyar.
O gün,
Allah;
peygamberini ve
onunla
beraber
olan
mü´minler
i utandırmayacak.
Onların
nurları
önlerinde
ve sağlarında koşacak;
Rabbımız, ışığımızı
tamamla,
bizi bağışla.
Şüphesiz
ki Sen,
her şeye
kadirsin,
diyecekler.
Ey peygamber;
kafirler ve
münafıklarla savaş, onlara karşı
çetin ol.
Onların
varacağı
yer cehennemdir. O, ne
kötü dönüş yeridir.
Allah; küfredenlere
Nuh´un
karısıyla
Lut´un
karısını
misal
verdi. Onlar, kullarımızdan
iki salih
kulun nikahında
iken hainlik ettiler
de, onları
Allah´tan
hiç bir
şeyle kurtaramadılar. O iki
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ِ َّ .. َ= ِمنAllah’tan
ع ْن ُه َما
َ =onlardan اّٰلل
ش ْيئًا
َ =hiçbir şeyi = َو ِقي َلve denildi
=ا ْد ُخ ََلhaydi girin ار
َ َّ=النateşe
= َم َعberaber ََّاخلِين
ِ =الدgirenlerle

ateşe girenlerle beraber siz de
girin!» denildi.

ب
َّ =Allah
َ = َوve anlattı ُاّٰلل
َ ض َر
= َمث َ ًَلmisal ile
آ َمنُوا,, َ= ِللَّذِينinananlar hakkında
ت
َ َ = ْام َرأkarısını َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın
ْ َ=قَالdemişti ب
= ِإ ْذhani ت
ِ = َرRabbim
=اب ِْنyap = ِليbana = ِع ْندَ َكkatında
= َب ْيتًاbir ev = ِفيiçinde
= ْال َجنَّ ِةcennetin
= َون َِج ِنيve beni kurtar
َع ْون
َ  ِف ْر,,= ِم ْنFir’avn’dan
ع َم ِل ِه
َ = َوve onun (kötü) işinden
= َون َِج ِنيve beni kurtar
 ْالقَ ْو ِم,, َ= ِمنtopluluğundan
َّ =zalimler
َالظا ِل ِمين

Allah inananlara da
Firavun´un
karısını misal gösterdi.
O «Rabbim!
Bana katında, cennette bir ev
yap, beni
Firavun´dan
ve onun kötü işinden
kurtar ve şu
zalimler topluluğundan
kurtar!»
demişti.

= َو َم ْر َي َمve Meryem’i َت
َ =ا ْبنkızı
َ= ِع ْم َرانİmran’ın =الَّتِيO
ْ صن
َت
َ =أ َ ْحkorumuştu =فَ ْر َج َهاırzını
=فَنَفَ ْخنَاbiz de üflemiştik =فِي ِهona
وحنَا
ِ  ُر..= ِم ْنruhumuzdan
ْ َصدَّق
ت
َ = َوve doğrulamıştı
ت
ِ = ِب َك ِل َماkelimelerini = َر ِب َهاRabbinin
= َو ُكت ُ ِب ِهve Kitaplarını
ْ = َو َكانve olmuştu
َت
َ ْالقَانِتِين.. َ= ِمنgönülden itaat edenlerden

Irzını korumuş olan,
İmran kızı
Meryem´i
de Allah misal verdi.
Biz, onun
içine ruhumuzdan üfledik ve
Rabbinin
sözlerini, kitaplarını
tasdik etti.
Ve o gönülden itaat etti.

ار َك
َ =ت َ َبne mübarektir
بِيَ ِد ِه,,=الَّذِيelinde bulunan
ُ= ْال ُم ْلكmülk = َو ُه َوve O’nun
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =herşeye
=قَدِيرgücü yeter

Sınırsız hükümdarlık
elinde olan
Allah, yüceler yücesidir
ve O´nun
her şeye
gücü yeter.
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bütün öteki
(günahkar)lar
ile birlikte
ateşe girin!
denildiğinde
iki (kocanın)
da onlara bir
faydası dokunmayacaktır!
İmana ermiş
olanlara da
Allah, Firavun'un karısını(n kıssasını) örnek
getirmiştir, ki
o: Ey Rabbim! diye
yalvarmıştı,
Senin katında (olan)
cennette benim için bir
köşk inşa et,
beni Firavun'dan ve
yaptıklarından koru ve
beni şu zalim
halkın elinden kurtar!

kadına;
ateşe girenlerle
beraber
siz de girin, denildi.

Ve İmran'ın
kızı Meryem(in kıssasını Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşıyanların
diğer bir örneği yaptık):
O iffetini korumuştu, bunun üzerine
Biz onun
(rahmindeki)ne ruhumuzdan üflemiştik ve
Meryem
Rabbinin
sözlerinin ve
(böylece,)
vahyettiklerinin doğruluğunu kabul
etmiş ve samimiyetle
bağlananlardan biri olmuştu.
Hükümranlığın sahibi
olan Allah
kutludur, yücedir; O her
dilediğini
yapmaya kadirdir.

Mahrem
yerini korumuş
olan İmran kızı
Meryem´i
de. Ona
ruhumuzdan üflemiştik de
Rabbının
sözlerini
ve kitablarını tasdik etmişti. Ve o,
gönülden
itaat
edenlerdendi.

O, hem ölümü, hem de
hayatı yaratmıştır ki
sizi sınamaya tabi tutsun
(ve böylece)
davranış yönünden hanginiz daha
iyidir (onu
göstersin) ve
yalnız
O(nun) kudret sahibi ve
çok bağışlayıcı (olduğuna sizi inandırsın).
Yedi göğü
birbiriyle tam
bir uyum
içinde yaratan O, (ne
yüce)dir!
Rahman'ın
yaratışında
hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü
bir kez daha
(ona) çevir!
Hiç kusur görüyor musun?

Hanginizin daha
iyi amel
işlediğini
denemek
için ölümü ve
hayatı yaratan
O´dur. Ve
O;
Aziz´dir,
Gafur´dur.

Evet, gözünü
tekrar tekrar
(ona) çevir:
(her seferinde) bakışın,
şaşkın ve
bezgin bir
şekilde önüne geri dönecektir...

Sonra
gözünü
iki kere
daha çevir; göz
umduğunu bulamayıp
bitkin ve
yorgun
sana dönecektir.
Andolsun
ki; Biz,
yere en
yakın göğü kandillerle donattık.
Onlarla
şeytanların taş-

Allah;
iman
edenlere
de, Firavun´un
karısını
misal
gösterdi.
O; Rabbım, bana
katında,
cennette
bir ev
yap, beni
Firavun´dan
ve onun
yaptıklarından
kurtar ve
beni zalimler güruhundan
kurtar,
demişti.

Şanı yücedir, bütün mülk
elinde
olanın.
Ve O; her
şeye kadirdir.
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O hangini=الَّذِيki O َ= َخلَقyarattı
zin daha
iş yaْ
ْ
ت
َ =ال َم ْوölümü َ = َوال َحيَاةve hayatı güzel
pacağınızı
= ِليَ ْبلُ َو ُك ْمdenemek için =أَيُّ ُك ْمhanginizin denemek
için, ölümü
َ
ve hayatı
س ُن
ح
أ
=daha
güzel
ْ
َ
yarattı. O,
ع َم ًَل
َ =iş yapacağınızı = َو ُه َوve O üstündür,
bağışlayanُ = ْالعَ ِزüstündür
يز
dır.
ْ
ور
ُ ُ=الغَفbağışlayandır
..
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=الَّذِيki O َ= َخلَقyarattı س ْب َع
َ =yedi
س َم َاوات
َ =göğü = ِط َباقًاtabaka tabaka
ت َ َر ٰى,,= َماgörmezsin
ق
ِ خ َْل,,=فِيyaratmasında
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’ın
اوت
ُ َتَف,,= ِم ْنbir aykırılık ,uygunsuzluk
ْ َ=فdöndür de (bak)
ِار ِجع
ص َر
َ َ= ْالبgözü(nü)
ت َ َر ٰى,,=ه َْلgörüyor musun?
ُ ُف,,= ِم ْنbir bozukluk
طور

Yedi göğü
tabakalar
halinde yaratan O´dur.
Rahman´ın
bu yaratmasında bir
düzensizlik
bulamazsın.
Gözünü bir
çevir bak,
bir çatlak
görebilir misin?

=ث ُ َّمsonra ِار ِجع
ْ =döndür (bak)
ص َر
َ َ= ْالبgözü(nü)
= َك َّرتَي ِْنiki kez daha ْ=يَ ْنقَلِبdöner
= ِإلَي َْكsana ص ُر
َ = ْال َبgöz
=خَا ِسئًاumudu keserek = َو ُه َوo
= َح ِسيرhor ve bitkin

Sonra gözünü iki kez
daha döndür bak.
Göz aradığı
kusuru bulmaktan
umudu keserek yorgun ve bitkin bir halde
sana döner.
And olsun
biz, dünyaya en yakın
göğü lambalarla donattık. Bunları şeytanlara atılan
taşlar yaptık
ve onlara

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

67.
4

..

..

..

..

..

..

67.
5

..

= َولَقَ ْدandolsun =زَ يَّنَّاbiz donattık
س َما َء
َّ =الgöğü =الدُّ ْنيَاen yakın
صا ِبي َح
َ = ِب َمlambalarla
= َو َجعَ ْلنَاهَاve onları yaptık
= ُر ُجو ًماtaşlamalar
,,

,,

,,

,,

,,

Biz, yeryüzüne en yakın olan gökleri ışıklarla
süsledik ve
onları (insanlar arasında
bulunan)
şeytan ruhluların boş ve

O ki; yedi
göğü kat
kat yaratmıştır.
Sen RahRahman´ın
yaratmasında bir
düzensizlik bulamazsın.
Gözünü
çevir de
bak, bir
aksaklık
görebilir
misin?
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َّ = ِللşeytanlar için
ين
ِ َشي
ِ اط
= َوأ َ ْعت َ ْدنَاve hazırladık =لَ ُه ْمonlara
اب
َّ =الçılgın ateş
َ َ عذ
َ =azabı ير
ِ س ِع

lanmasını
sağladık.
Ve onlara, çılgın
alevli
azabı hazırladık.

َو ِللَّذِينَ َكفَ ُروا
ِب َر ِب ِه ْم
اب
ُ َ عذ
َ
َج َهنَّ َم
س
َ َْو ِبئ
ير
ُ ص
ِ ْال َم

Rabblarına küfredenler
için de
cehennem azabı vardır.
Ne kötü
dönüş yeridir.

ateş azabını anlamsız
hazırladık. spekülasyonlarına konu
yaptık ve onlar için yakıcı
alevden bir
azap hazırladık;
Rablerini
Çünkü, (bu
..
=inkâr edenler için vardır
inkar eden- şekilde) Rabler için ce- lerine karşı
=Rablerini
=azabı
hennem
isyankar davazabı
varranan herke=cehennem
=ve ne kötü
dır. O ne
si cehennem
kötü dönüş- azabı bekle=gidilecek sonuçtur
tür.
mektedir;
orası, ne kötü bir varış
yeridir!
Oraya atıl- Onlar, (ce=zaman
=atıldıkları
dıklarında hennem)e
onun kay- atıldıkların=oraya
=işitirler
narken çı- da, onun
kardığı
kaynarken
=onun
=homurtusunu
uğultuyu işi- çıkardığı sesi
=ve o
=kaynıyor
tirler.
duyacaklar,
,,
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إِذَا
فِي َها
لَ َها
ي
َ َو ِه
,,

أ ُ ْلقُوا
س ِمعُوا
َ
ش ِهيقًا
َ
ور
ُ ُتَف

,,

neredeyse
ُ=ت َ َكادneredeyse =ت َ َمي َُّزçatlayacak Neredeyse
cehennem öfke ile patlarcasına (çı ْالغَي ِْظ.. َ= ِمنöfkeden = ُكلَّ َماher biri öfkesinden
çatlayacak! kardığı sesi);
ُ
Her topluluk (ve) her grup
ي
َ =أ ْل ِقatıldıkça =فِي َهاonun içine
onun içine (günahkarın)
=فَ ْوجtopluluk سأَلَ ُه ْم
=onlara
sordu(lar)
atıldıkça
oraya her atıَ
cehennem lışında, bek=خَزَ َنت ُ َهاonun bekçileri
bekçileri on- çiler onlara
lara; «Size soracak: Siيَأْتِ ُك ْم..=أَلَ ْمsize gelmedi mi?
bir uyarıcı ze hiç uyarıcı
gelmedi
gelmemiş
=نَذِيرbir uyarıcı
mi?» diye miydi?
..

..

..

..

..

..

..

..
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=قَالُواdediler = َبلَ ٰىevet
=قَ ْدandolsun = َجا َءنَاbize geldi
=نَذِيرuyarıcı
=فَ َكذَّ ْبنَاama biz yalanladık
= َوقُ ْلنَاve dedik ki ن ََّز َل,,= َماindirmedi
َ ,,= ِم ْنhiçbir şey
َّ =Allah ش ْيء
ُاّٰلل
أ َ ْنت ُ ْم,,= ِإ ْنsiz = ِإ َّلancak
=فِيiçindesiniz ض ََلل
َ =bir sapıklık
= َك ِبيرbüyük

Onlar;
«Evet, doğrusu bize bir
uyarıcı geldi, fakat biz
yalanladık
ve Allah
hiçbir şey
indirmedi,
siz büyük
bir sapıklık
içindesiniz»
dedik.

Onlar: Evet
diyecekler,
aslında bize
bir uyarıcı
gelmişti, ama
biz o'nu(n
söylediklerini) yalanladık
ve o'na: 'Allah (vahiy yoluyla) hiçbir
şey indirmiş
değildir! Siz
(kendinizi
uyarıcı olarak görenler)
büyük bir yanılgı içindesiniz! dedik.

= َوقَالُواve dediler ki =لَ ْوeğer
نَ ْس َم ُع..= ُكنَّاsöz dinleseydik =أ َ ْوyahut
=نَ ْع ِق ُلdüşünseydik
 ُكنَّا..= َماbulunmazdık = ِفيarasında
ب
َّ =الçılgın ateşin
ْ َ =أhalkı ير
ِ ص َحا
ِ س ِع

Eğer kulak
vermiş veya
akletmiş olsaydık, çılgın alevli
cehennemlikler içinde
olmazdık
derler.

=فَا ْعت َ َرفُواitiraf ettiler
=بِذَ ْنبِ ِه ْمgünahlarını
س ْحقًا
ُ َ=فuzak olsun ب
ْ َ = ِْلhalkı
ِ ص َحا
ير
َّ =الçılgın ateş
ِ س ِع

Böylece
günahlarını
itiraf ederler. Çılgın
alevli cehennemlikler yok olsunlar!

= ِإ َّنşüphesiz
َ َي ْخش َْون.. َ=الَّذِينsaygılı olanlar
= َربَّ ُه ْمRablerine ب
ِ =بِ ْالغَ ْيgizlide
=لَ ُه ْمonlar için vardır
= َم ْغ ِف َرةbağış(lama)
= َوأ َ ْجرve mükâfat = َكبِيرbüyük

Fakat görmeden
Rablerinden
korkanlar
var ya, işte
onlar için
bağışlanma
ve büyük
mükafat
vardır.

Ve onlar,
Eğer biz diye
ekleyecekler,
(bu uyarıları)
dinlemiş olsaydık veya
(en azından)
kendi aklımızı kullansaydık, (şimdi)
yakıcı ateşe
müstehak
olanlar arasında bulunmazdık!
Onlar böylece günahlarının farkına
varacaklar
ama (o zaman) bütün
güzellikler bu
yakıcı ateşe
mahkum
olanlardan
uzak bulunacak.
(Buna karşılık,) kendi
kavrayışlarının ötesinde
olsa da Allah'tan korku
ve ürperti
duyanlar için
bağışlanma
ve büyük bir
ödül vardır.

= َوأ َ ِس ُّرواgizleyin =قَ ْولَ ُك ْمsözünüzü
=أ َ ِوyahut اج َه ُروا
ْ =açığa vurun
= ِب ِهonu ُ= ِإنَّهçünkü O ع ِليم
َ =bilir
ت
ِ = ِبذَاözünü ُور
ُّ =الgöğüslerin
ِ صد

Sözünüzü
ister gizleyin, ister
açığa vurun; bilin ki
O, kalplerde
olanı bilir.

 َي ْعلَ ُم..=أ َ َلbilmez mi?
َ َخلَق..= َم ْنyaratan = َو ُه َوO
يف
ُ ِ= ْال َخبhaber alandır
ُ =اللَّ ِطlatiftir ير

Yaratan
bilmez olur
mu? O, latiftir, haberdardır.

= ُه َوO  َجعَ َل,,=الَّذِيyapandır
=لَ ُك ُمsize ض
َ = ْاْل َ ْرyeri
ً ُ=ذَلboynu eğik
ول
ُ ام
شوا
ْ َ=فhaydi yürüyün
 َمنَا ِك ِب َها,,=فِيonun omuzlarında

Yeryüzünü
size boyun
eğdiren
O´dur. Şu
halde yerin
sırtlarında
dolaşın ve
Allah´ın rızkından yiyin. Dönüş
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(Bilin ki ey
insanlar,)
inançlarınızı
ister gizleyin
ister açığa
vurun, O
kalpler(iniz)de
olan her şeyi
bilir.
(Her şeyi)
yaratan O,
nasıl olur da
(her şeyi)
bilmez?
Evet, yalnız
O, (hikmetinde) erişilmez
bir derinlik
sahibidir, her
şeyden haberdar olandır!
O, yeryüzünü
yaşanması
kolay bir yer
yapmıştır.
Öyleyse
onun her tarafını dolaşın
ve Allah'ın
verdiği rızıktan pay al-

Oraya
atıldıklarında;
onun
kaynarken çıkardığı
uğultuyu
işitirler.
Nerede
ise öfkesinden
çatlayacak gibi
olur. Her
bir topluluk ona
atıldığında, bekçileri onlara
sorarlar:
Size bir
uyarıcı
gelmedi
mi?
Onlar:
Evet,
doğrusu
bize bir
uyarıcı
geldi,
ama biz
yalanladık ve: Allah, hiç
bir şey
indirmemiştir.
Siz, büyük bir
sapıklık
içindesiniz, dedik, derler.
Eğer kulak vermiş veya
akletmiş
olsaydık,
bu çılgın
alevli ateş
halkı arasında bulunmazdık, derler.

Böylece
günahlarını itiraf
ettiler.
Yok olsun
çılgın
alevli cehennem
ashabı.

Muhakkak ki
gayb ile
Rabblarından
korkanlar,
işte onlar
için, mağfiret ve
büyük
mükafat
vardır.
Sözünüzü
ister gizleyin, ister açığa
vurun;
muhakkak ki O,
göğüslerin özünü
bilendir.
Yaratan
bilmez
olur mu
hiç? Ve
O; Latif´tir, Habir´dir.

Size yeryüzünü
boyun
eğdiren
O´dur. O
halde
onun sırtlarında
yürüyün.
O´ nun

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َو ُكلُواve yiyin
 ِر ْز ِق ِه,,= ِم ْنO’nun rızkından
ُ ُّ=النdönüş
= َوإِلَ ْي ِهO’nadır ور
ُ ش

ancak
O´nadır.

=أَأ َ ِم ْنت ُ ْمemin misiniz? = َم ْنolanın
اء
َّ ال..= ِفيgökte
ِ س َم
ف
َ يَ ْخ ِس..=أ َ ْنbatırmayacağından
=بِ ُك ُمsizi ض
َ = ْاْل َ ْرyere
=فَإِذَاO zaman ي
َ = ِهo (yer)
ور
ُ =ت َ ُمbirden sallanır

Gökte olanın sizi yere
batırmayacağından
emin misiniz? O zaman yer
sarsıldıkça
sarsılır.

=أ َ ْمyoksa =أ َ ِم ْنت ُ ْمsiz emin misiniz?
= َم ْنolanın اء
َّ ال,,=فِيgökte
ِ س َم
ي ُْر ِس َل,,=أ َ ْنgöndermeyeceğinden
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerine
اصبًا
ِ = َحtaş yağdıran (bir fırtına)
َست َ ْعلَ ُمون
َ َ=فbileceksiniz
ْف
ِ =نَذtehdidim
َ = َكيnasıldır ِير

Gökte olanın başınıza
taş yağdırmasından
güvende
misiniz?
Benim
uyarmamın
nasıl olduğunu yakında bileceksiniz.

Yahut, O
Gökteki'nin,
Benim uyarımın ne kadar (doğru)
olduğunu size gösterecek olan
ölümcül bir
kasırgayı üstünüze salmayacağından emin
olabilir misiniz?

= َولَقَ ْدandolsun ب
َ َّ= َكذyalanladılar
قَ ْب ِل ِه ْم.. ِم ْن.. َ=الَّذِينonlardan öncekiler
ْف
َ =فَ َكيama nasıl? َ= َكانoldu
ير
ِ =نَ ِكbenim inkârım

And olsun
ki, onlardan
öncekiler de
peygamberlerini yalanlamışlardı,
ancak benim intikamım nasıl
olmuştu?

يَ َر ْوا,,=أ َ َولَ ْمgörmüyorlar mı?
َّ ,,= ِإلَىuçan kuşları
الطي ِْر
=فَ ْوقَ ُه ْمüstlerinde صافَّات
َ =sıra sıra
َ= َويَ ْقبِضْنaçıp yumarak
ي ُْم ِس ُك ُه َّن,,= َماonları (havada) tutmuyor
= ِإ َّلbaşkası الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman’dan
ُ=إِنَّهdoğrusu O ش ْيء
َ ,,= ِب ُك ِلherşeyi
صير
ِ َ=بgörmektedir

Üzerlerinde
kanat çırparak uçan dizi dizi kuşları görmezler
mi? Onları
havada
Rahman
olan Allah´tan başkası tutmuyor; doğrusu o her şeyi görendir.

Doğrusu,
daha önce
yaşamış
olanlar(ın
birçoğu) da
(Benim uyarılarımı) yalanlamıştı ve
Benim (onları) yok sayıp
dışlamam ne
korkunçtu!
Onlar, üstlerinde kanat
çırparak
uçan kuşlara
hiç bakmazlar mı? Onları havada tutan yalnızca
Rahman'dır.
Gerçek şu ki
O, her şeyi
gözetiminde
bulundurur.

=أ َ َّم ْنyahut kimdir? = ٰ َهذَاbu
 ُه َو..=الَّذِيo ki = ُج ْندaskerinizdir
=لَ ُك ْمsizin
ص ُر ُك ْم
ُ =يَ ْنsize yardım edecek
ُون
ِ د..= ِم ْنbaşka
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =Rahman’dan = ِإ ِنşüphesiz
َ= ْال َكافِ ُرونkâfirler =إِ َّلancak
=فِيiçindedirler
ُ =derin bir gaflet ve aldanma
غ ُرور

Rahman
olan Allah´a
karşı size
yardım
edecek askerleriniz
hani kimlerdir? Kâfirler
derin bir
gaflet ve aldanma içindedirler.
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maya çalışın
ama (hiçbir
an aklınızdan
çıkarmayın
ki) yine O'na
döneceksiniz.
O Gökteki'nin, yeryüzünün bir
gün gelip
sarsılmaya
başladığında
sizi yutmasına izin vermeyeceğine
emin olabilir
misiniz?

Rahman'dan
başka size
kalkan olabilecek ve sizi
(tehlikelere
karşı) koruyabilecek
kimse var
mı? Bu hakikati inkar
edenler, büyük bir yanılgı içindeler!

İbn Kesir

rızkından
yiyin, nihayet dönüş
O´nadır.
Gökte
olanın;
sizi yerin
dibine
geçirmesinden
emin mi
oldunuz?
O zaman
yer, sarsıldıkça
sarsılır.
Yoksa
gökte
olanın;
başınıza
taş göndermesinden
emin mi
oldunuz?
Benim
tehdidimin nasıl
olduğunu
yakında
bileceksiniz.
Andolsun
ki; onlardan öncekiler de
yalanlamışlardı.
Beni inkar
nasılmış?

Onlar;
üzerlerinde kanat
çırpan sıra sıra
kuşları
görmezler
mi? Onları Rahman´dan
başkası
tutmuyor.
Muhakkak ki O;
her şeyi
görendir.
Rahman´dan
başka size yardımda
bulunacak ordunuz kimdir? Kafirler sadece gurur
içindedirler.

..

Allah, rızkı- Yahut Allah Eğer O;
=أ َ َّم ْنyahut kimdir? = ٰ َهذَاo
nı tutacak geçim imkan- rızkınızı
olursa size larınızı (eli- tutup keَّ
 َي ْر ُزقُ ُك ْم,,=الذِيsize rızık verecek
rızk verecek nizden) ala- siverecek
َ
kimdir?
cak olursa olursa,
ْ
س َك
م
أ
,,
ن
إ
=tutacak
olursa
َ ْ ِ
Doğrusu
size rızık
size rızık
ُ= ِر ْزقَهO rızkını = َب ْلdoğrusu
onlar azgın- sağlayacak verecek
lık ve nefret kimse var
kimdir?
=لَ ُّجواonlar direnmektedirler =فِيiçinde içinde di- mı? Hayır, Hayır, onrenmekte- ama onlar, lar; azgınعتُو
ُ =azgınlık = َونُفُورve nefret
dirler.
(bu hakikati lık ve nef,,
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,,

,,

,,
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ret içinde
direnip
durmaktadırlar.

 َي ْم ِشي..=أَفَ َم ْنyürüyen mi?
= ُم ِكبًّاkapanarak
 َو ْج ِه ِه..علَ ٰى
َ =yüzüstü
=أ َ ْهدَ ٰىdoğru gider
 َي ْم ِشي..=أ َ َّم ْنyoksa yürüyen mi?
س ِويًّا
ِ ..علَ ٰى
َ =yolda
َ =düzgün ص َراط
= ُم ْست َ ِقيمdosdoğru

Yüzükoyun
sürünen mi,
yoksa doğru
yolda düpedüz yürüyen
mi daha
doğru yoldadır?

=قُ ْلde ki = ُه َوO’dur
أ َ ْنشَأ َ ُك ْم,,=الَّذِيsizi yaratan
= َو َج َع َلve veren =لَ ُك ُمsize
س ْم َع
َّ =الişitme (duyusu)
ار
َ ص
َ = َو ْاْل َ ْبve gözler
َ= َو ْاْل َ ْفئِدَةve gönüller
ً =قَ ِلne kadar az
 َما,,يَل
َ=ت َ ْش ُك ُرونşükrediyorsunuz

De ki: «Sizi
yaratan, size kulaklar,
gözler ve
kalpler veren O´dur.
Ne az şükrediyorsunuz.»

De ki: O, sizi
hayata getiren, size kulaklar, gözler
ve kalpler
bağışlayandır; (yine de)
ne kadar az
şükrediyorsunuz!

De ki: Sizi
yaratan
ve sizler
için kulaklar, gözler
ve kalbler
var eden
O´dur. Ne
de az
şükrediyorsunuz.

=قُ ْلde ki = ُه َوO’dur
ذَ َرأ َ ُك ْم..=الَّذِيsizi üreten
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyerde = َو ِإلَ ْي ِهve O’na

De ki: Sizi
yeryüzünde
çoğaltıp yayan O´dur,
ancak
O´nun hu-

De ki: Sizi
yeryüzünde
yaratıp çoğaltan O'dur;
ve (yeniden
dirildiğinizde)

De ki: Sizi
yeryüzünde yaratıp yayan
O´dur. Ve

..
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..
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inkar edenler, Allah'ın
mesajlarını)
küçümsemekte ve
(O'ndan) körükörüne
inatla kaçmaktalar!
Peki öyleyse,
gözünü yere
dikerek giden, hedefe,
doğru yolda
dümdüz yürüyenden
daha iyi mi
ulaşır?
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Yüzükoyun sürünen mi
daha çok
hidayettedir,
yoksa
doğru
yolda düpedüz yürüyen mi?

,,

..

..

..

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

َ=ت ُ ْحش َُرونhuzuruna toplanacaksınız

zuruna gelip O'nun huzu- O´na toptoplanacak- runda topla- lanıp gösınız.
nacaksınız. türüleceksiniz.

َ= َو َيقُولُونve diyorlar
= َمتَ ٰىne zaman? = ٰ َهذَاbu
ُ = ْال َو ْعدtehdid(ettiğiniz azab) =إِ ْنeğer
= ُك ْنت ُ ْمiseniz
َصا ِدقِين
َ =doğru (söylüyor)

«Doğru sözlü iseniz
söyleyin, bu
tehdit hani
ne zaman
gerçekleşecek?» derler.

=قُ ْلde ki = ِإنَّ َماşüphesiz = ْال ِع ْل ُمbilgi
َّ =Allah’ın
َ= ِع ْندyanındadır ِاّٰلل
= َو ِإنَّ َماve ancak =أَنَاben
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُم ِبينapaçık

De ki: «O
bilgi ancak
Allah´a
mahsustur.
Ben ise sadece açık
sözlü bir
uyarıcıyım.»

ُ َرأ َ ْوه,,=فَلَ َّماonu görünce
ً= ُز ْلفَةyakından ت
ْ َ = ِسيئkötüleşti
ُ= ُو ُجوهyüzleri
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenlerin
= َو ِقي َلve dendi = ٰ َهذَاişte budur
 ُك ْنت ُ ْم,,=الَّذِيolduğunuz şey =بِ ِهonu
َ=تَدَّعُونçağırıp

Fakat azabı
gördükleri
zaman, inkar edenlerin yüzleri
kararır ve
kendilerine
«işte sizin
arayıp durduğunuz
budur» denir.

=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمbaksanıza
= ِإ ْنeğer ي
َ ِ=أ َ ْهلَ َكنbeni öldürse
َّ =Allah = َو َم ْنve olanları
ُاّٰلل
ي
َ = َم ِعbenimle beraber =أ َ ْوyahut
= َر ِح َمنَاbize acısa da =فَ َم ْنkim?
ير
ُ =ي ُِجkurtarabilir َ= ْال َكا ِف ِرينkâfirleri
عذَاب
َ ..= ِم ْنazabdan =أ َ ِليمacı

De ki: «Allah beni ve
benimle beraber bulunanları isterse yok
eder veya
isterse
merhamet
eder; söyleyin bu taktirde kâfirleri
can yakıcı
azaptan kim
kurtarabilir?»
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De ki: «O
=قُ ْلde ki = ُه َوO
Allah, Rahmandır; biz
ُالر ْح ٰ َمن
َّ =çok merhametlidir
O´na iman
etmiş ve sırf
=آ َمنَّاinanmışızdır =بِ ِهO’na
O´na güveْ
َّ
َ
علَ ْي ِه
و
=ve
O’na
َا
ن
ل
ك
و
ت
=dayanmışızdır
nip dayanَ َ
َ
mışızdır.
َست َ ْعلَ ُمون
Siz kimin
َ َ=فyakında bileceksiniz
sa= َم ْنkimdir = ُه َوO =فِيiçinde olan apaçık
pıklıkta olyaض ََلل
َ =bir sapıklık = ُم ِبينapaçık duğunu
kında öğre,,

,,

,,

,,

,,

,,

Ama onlar
(yalnızca şunu) soruyorlar: Bu vaad
ne zaman
gerçekleşecek? (Buna
cevap verin,
ey inananlar,) eğer
doğru sözlü
insanlar iseniz!
Onlara de ki
(ey Peygamber): Onun
bilgisi yalnız
Allah katındadır; ben
ise sadece
bir uyarıcıyım.
Ama sonunda, bu (gerçekleşme)nin
yakın olduğunu gördükleri zaman,
hakikati inkar
edenlerin
yüzleri acı ile
buruşacak ve
onlara: İşte
(o kadar küçümseyerek)
çağırıp durduğunuz şey
budur! denilecek.
De ki (ey
Peygamber!): Ne sanıyorsunuz?
Allah isterse
beni ve bana
tabi olanları
yok eder, isterse bize
şefkatiyle
rahmet eder.
Peki, (siz)
hakikat inkarcılarını
(öteki dünyada) şiddetli
azaptan koruyabilecek
kimse var
mı?
De ki: O,
Rahman'dır;
biz O'na
iman ettik ve
O'na güvendik; kimin
açık bir sapıklıkta olduğunu zamanı
geldiğinde
anlayacaksınız.

,,
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=قُ ْلde ki =أ َ َرأ َ ْيت ُ ْمbaksanıza
=إِ ْنeğer صبَ َح
ْ َ =أolsa
= َما ُؤ ُك ْمsuyunuz =غ َْو ًراçekilmiş
=فَ َم ْنkim = َيأْتِي ُك ْمsize getirebilir?
=بِ َماءbir su = َم ِعينakar
..

..

=نNun َو ْال َق َل ِم
ُ يَ ْس,,َو َما
َط ُرون

,,

na
68.
2

,,

,,
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= َماdeğilsin ت
َ =أ َ ْنsen
=بِ ِن ْع َم ِةnimetiyle = َربِ َكRabbinin
= ِب َم ْجنُونcinlenmiş (deli)
..

..
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De ki:
Beni ve
benimle
beraber
bulunanları, Allah
helak
eder veya
esirgerse;
kafirleri,
elim bir
azabdan
kurtaracak olan
kimdir?

De ki: O,
Rahman´dır.
Biz, O´na
inandık
ve O´na
tevekkül
ettik. Kimin apaçık bir
sapıklıkta
olduğunu
yakında
bileceksiniz.
De ki:
Eğer suyunuz yerin dibine
batarsa,
söyleyin;
size kim
temiz bir
su kaynağı getirebilir?

Nun. Kaleme ve
onunla
yazılanlara andolsun ki;
Sen, Rab- Sen bir deli Sen, nibinin nime- değilsin,
meti satiyle cinRabbinin ni- yesinde
lenmiş de- meti saye- bir deli
ğilsin.
sinde!
değilsin.
Doğrusu
senin için
tükenmeyen bir
mükafat
vardır.

= َو ِإنَّ َكve sen =لَ َعلَ ٰىüzerindesin
= ُخلُقbir ahlak ع ِظيم
َ =büyük

Ve sen yü- çünkü sen,
ce bir ahla- üstün bir haka sahipsin. yat tarzına
sahipsin;

ْص ُر
ِ ستُب
َ َ=فgöreceksin
َْص ُرون
ِ = َويُبonlar da görecekler

Sen de göreceksin,
onlar da görecekler.

Muhakkak ki
sen; büyük bir
ahlak
üzerindesin
Yakında
sen de
göreceksin, onlar
da görecekler;

,,

..
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De ki:
Bilgi; ancak Allah
katındadır. Ve
ben sadece
apaçık bir
uyarıcıyım.
Onu yaklaşırken
gördükleri
vakit, küfredenlerin
yüzleri
buruştu.
Ve: Sizin
isteyip
durduğunuz işte
budur,
denildi.

Senin için Ve senin için
kesintisiz bir kesintisiz bir
mükafat
ödül vardır;
vardır.

,,

..
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Derler ki:
Doğru
sözlüler
iseniz,
bildirin ne
zamandır
bu vaad?

= َو ِإ َّنve şüphesiz =لَ َكsenin için vardır
= َْل َ ْج ًراbir mükâfat
َ =kesintisiz
 َم ْمنُون,,غي َْر
,,

,,

,,
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neceksiniz.»
De ki: «Suyunuz yere
batarsa
söyleyin, size kim temiz bir su
kaynağı getirebilir?»

(Hakikati inkar edenlere)
de ki: Ne sanıyorsunuz?
Aniden bütün
suyunuz toprağın altında
yok olup gitseydi (Allah'tan başka) kim size
temiz kaynaklardan
(yeni) su verebilirdi?
Nun. Kale- Nun. Düşün
=kaleme andolsun
me ve
kalemi ve
onunla
yaz(onunla)
=ve (kalemle) yazdıkları
dıranlara
yazdıklarını!
and olsun.

..

..
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İbn Kesir

,,

=بِأ َ ْي ِي ُك ُمhanginiz
ُ ُ = ْال َم ْفتfitnelenmiştir
ون
..

ve (bir gün)
sen de göreceksin, onlar,
(şimdi seni
küçümseyenler) de görecekler,
Hanginizin hanginiz(in)
sınandığını. akıldan yoksun olduğunu.

Hanginizin aklından zoru
olduğunu.

Kelime Meali
68.
7

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
= ُه َوO’dur =أ َ ْعلَ ُمen iyi bilen
=بِ َم ْنkim(ler) ض َّل
َ =sapmıştır
سبِي ِل ِه
َ =kendi yolundan
َ ,,ع ْن
= َو ُه َوve O’dur =أ َ ْعلَ ُمen iyi bilen
َ= ِب ْال ُم ْهتَدِينdoğru yoldadır

Şüphesiz
Rabbin,
kimlerin
kendi yolundan saptığını ve
kimlerin
doğru yolda
olduğunu
herkesten
iyi bilir.

ِت ُ ِطع..=فَ ََلöyleyse itaat etme
َ= ْال ُم َك ِذبِينyalanlayanlara

Öyleyse yalanlayanlara
itaat etme.

= َودُّواistediler ki
ت ُ ْد ِه ُن,,=لَ ْوsen yağcılık yapasın
َ=فَيُ ْد ِهنُونonlar da yağcılık yapsınlar

Onlar istediler ki, sen
yumuşak
davranasın
da onlar da
sana yumuşak davransınlar.

ت ُ ِط ْع..= َو َلve itaat etme = ُك َّلhiçbirine
= َح ََّلفyemin edip duran
= َم ِهينaşağılık

Şunların
hiçbirine itaat etme:
Yemin edip
duran aşağılık.

= َه َّمازkötüleyip duran
َّ = َمgötürüp getiren =بِن َِميمsöz
شاء

Herkesi kınayan, söz
götürüp getiren.

= َمنَّاعengel olan = ِل ْل َخي ِْرhayra
= ُم ْعتَدsaldırgan =أَثِيمgünahkar

Hayra engel
olan, saldırgan, günahkar.

عتُل
ُ =kaba  ٰذَ ِل َك,,َ=بَ ْعدsonra da
=زَ نِيمkötülükle damgalı

Kaba, sonra
da soysuz,
alçak.
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=أ َ ْنdiye َ= َكانolmuş =ذَاsahibi
= َمالmal َ= َوبَنِينve oğullar
..

..

=إِذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه
َ =kendisine =آيَاتُنَاayetlerimiz
=قَا َلder ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasalları
َ= ْاْل َ َّولِينeskilerin

68.
15
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ُسنَ ِس ُمه
َ =biz onu damgalayacağız
ُ = ْال ُخ ْرburnunun
علَى
َ =üzerini وم
ِ ط
..

..

Mal ve oğullar sahibi
olmuş diye
(yolunu şaşırmış)
Kendisine
ayetlerimiz
okunduğu
zaman:
«Eskilerin
masalları»
dedi.
Biz yakında
onun burnuna damga vuracağız.

vakti ile
= ِإنَّاbiz = َبلَ ْونَا ُه ْمbunlara da bela verdik Biz,
«bahçe sahiplerini»
= َك َماgibi =بَلَ ْونَاbela verdiğimiz
sınadığımız
اب
ْ َ =أsahiplerine = ْال َجنَّ ِةbahçe gibi, onları
َ ص َح
da sınadık.
َ
ْ
= ِإ ْذhani س ُموا
ق
أ
=onlar
yemin
etmişlerdi
Hani onlar
َ
(bahçe saص ِر ُمنَّ َها
ْ َ=لَيbahçeyi mutlaka devşirecekl hipleri) sabah olurken
erine َحين
ِ ص ِب
ْ = ُمsabah olunca
kimse gör,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

meden
onun mahsullerini toplayacaklarına yemin
etmişlerdi.

68.
18

..
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,,

َيَ ْستَثْنُون..= َو َلistisna da etmiyorlardı
..

..

Onlar istisna da etmiyorlardı.

Gerçek şu ki,
yalnız senin
Rabbin, kimin kendi yolundan saptığını bilir ve
yalnız O'dur,
kimin doğru
yolda olduğunu bilen.

Muhakkak ki senin Rabbın; kendi
yolundan
sapanları
çok iyi bilir. Ve O,
hidayete
erevleri
de en iyi
bilendir.
O halde, ha- Öyleyse
kikati yalan- sen; yalayanlar(ın lanlayanarzu ve öz- lara uylemlerin)e
ma.
uyma!
Onlar senin Onlar is(kendilerine) terler ki;
yumuşak
sen yudavranmanı muşak
isterler ki
davranakendileri de sın da
(sana) yukendileri
muşak dav- de yumuransınlar.
şaklık
göstersinler.
Ayrıca, ye- Sen; yemin edip du- min edip
ran alçağa duran, izuyma,
zet-i nefsi
bulunmayana uyma.
(yahut) iğDaima
renç dediko- ayıplayan
dular yapan ve laf geiftiracıya,
tirip götürene.
(yahut) iyiliğe Durmamani olana, dan hayra
(yahut) gü- engel
nahkar zor- olana,
baya,
haddi
aşana,
çok günahkara.
(yahut) ihti- Kaba,
raslarına esir haşin ve
olmuş zalime bunlardan
ve bütün
başka da
bunların öte- kulağı
sinde (hem- kesik olacinslerine) na,
hiçbir faydası
dokunmayana.
Onun mal
Mal ve
mülk ve ço- oğullar
cuk sahibi
sahibi
olmasından olmuş dimıdır
ye.
ki ne zaman Ayetlerimesajlarımız miz ona
böyle birine okunduğu
iletildiyse,
zaman;
Bunlar eski öncekilezaman hika- rin masalyeleri! demiş- ları, der.
ti?
(Bunun için) Biz, onun
Biz onu, ya- burnunu
kasını kurta- yakında
ramayacağı yere sürbir zillet ile teceğiz.
damgalayacağız!
Ve Biz o
Biz; vak(günahtiyle o
kar)ları (sa- bahçe
dece) sına- sahipleriyacağız, tıpkı ni deneağaçtaki
diğimiz
meyveleri er- gibi buntesi gün ke- ları da
sinlikle topla- denedik.
yacağına
Hani sayemin eden bah olunbazı bahçe ca; onu
sahiplerini
mutlaka
sınadığımız devşiregibi;
ceklerine
ve biçeceklerine
yemin
etmişlerdi.
ve onlar (Al- Bir istisna
lah'ın iradesi da yapile ilgili) hiçbir mıyorlaristisnai kayıt dı.
da koymamışlardı:
bunun üzeri- Ama onne, onlar uy- lar, daha
kudayken
uykuda
Rabbinden iken;
(gelen) bir
Rabbının
salgın o
katından
(bahçeyi)
gönderisarmıştı,
len bir
salgın
onu sardı
da,
ve ertesi gün O, kupku(bütün bitki- ru kesildi.
ler) sararıp
kurumuştu.

َ َ=فfakat sardı علَ ْي َها
اف
َ =onu
َ ط
َ =dolaşıcı bir bela
طائِف
 َربِ َك,,= ِم ْنRabbinden = َو ُه ْمonlar
َ=نَائِ ُمونuyurlarken

Ancak onlar
uyurken
Rabbin katından gönderilen bir
salgın o
bahçeyi sarıvermişti
de.

ْ صبَ َح
ت
ْ َ (=فَأbahçe) kesiliverdi
ص ِر ِيم
َّ = َكالsimsiyah

Bahçe simsiyah olmuştu.

=فَتَنَادَ ْواbirbirlerine seslendiler
َص ِب ِحين
ْ = ُمsabahleyin

Sabahleyin Sabah erken
birbirlerine kalktıklarında
seslendiler. birbirlerine
seslendiler:

,,

,,
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ا ْغد ُوا..=أ َ ِنerkenden gidin diye
 َح ْر ِث ُك ْم..علَ ٰى
َ =ekininize = ِإ ْنeğer
َار ِمين
َ ..= ُك ْنت ُ ْمdevşirecekseniz
ِ ص
..

..

İbn Kesir

Sabah
erken birbirlerine
seslendiler;
Haydi ürün- Meyve top- Mahsulleleri toplaya- lamak istirinizi devcaksanız
yorsanız er- şirecekerkenden kenden tar- seniz erekininize
lanıza gidin! kence çıgidin diye.
kın, diye.
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َ =فَا ْنderken yürüdüler
طلَقُوا
= َو ُه ْمve onlar
َ=يَتَخَافَتُونfısıldaşıyorlardı
,,

,,

,,
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 َي ْد ُخلَنَّ َها.. َل..=أ َ ْنsakın sokulmasın diye
= ْاليَ ْو َمbugün علَ ْي ُك ْم
َ =yanınıza
= ِم ْس ِكينhiçbir yoksul
..

..

..

..
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َ = َوve erkenden gittiler
غدَ ْوا
 َح ْرد,,علَ ٰى
َ =engellemeye
َ=قَاد ِِرينgüçleri yettiği halde
,,

,,

,,

,,
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 َرأ َ ْوهَا..=فَلَ َّماfakat bahçeyi görünce
=قَالُواdediler
َضالُّون
َ َل..= ِإنَّاherhalde biz (yolu) şaşırdı
..

..

..

..

..

..

k
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=قَالُواdediler َس ْب َحان
ُ =tesbih ederiz
= َربِنَاRabbimizi =إِنَّاdoğrusu biz
َ ,,= ُكنَّاzulmedenlermişiz
َظا ِل ِمين
,,

,,

,,

=فَأ َ ْق َب َلdönüp başladılar
ض ُه ْم
ُ = َب ْعbir kısmı
بَ ْعض..علَ ٰى
َ =diğerini
َ=يَت َ ََل َو ُمونkınamağa
..

..

..

=قَالُواdediler  َو ْيلَنَا,,=يَاyazık bize
َ ,,= ُكنَّاazgınlarmışız
= ِإنَّاbiz َطاغِين

68.
31

,,
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س ٰى
َ =belki = َربُّنَاRabbimiz
َ ع
يُ ْب ِدلَنَا..=أ َ ْنbize onun yerine verir
= َخي ًْراdaha iyisini = ِم ْن َهاondan
= ِإنَّاbiz  َر ِبنَا..= ِإلَ ٰىRabbimizi
َ= َرا ِغبُونarzulayanlarız
..

..

..

..
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= َك ٰذَ ِل َكişte böyledir اب
ُ َ= ْال َعذazab
اب
ُ َ= َولَ َعذazabı ise = ْاْل ِخ َر ِةahiret
=أ َ ْكبَ ُرdaha büyüktür =لَ ْوkeşke
َيَ ْعلَ ُمون,,= َكانُواbilselerdi
,,

,,

,,

,,
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Onu gördüklerinde dediler
ki: Herhalde biz
yanlış
geldik.

Onlar: Rabbimizin şanı
yücedir! Doğrusu biz zulüm işliyorduk! diye cevap verdiler;

Dediler ki:
Tesbih
ederiz
Seni
Rabbımız, gerçekten
biz, zalimlerden
olmuşuz.
Şimdi birbirlerini
yermeye
başladılar.

Ardından,
kabahati
birbirlerine
yüklemeye
başladılar.

ve sonra dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar.

Nihayet
şöyle dediler: «Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kimselermişiz.»
Belki Rabbimiz bize
bundan daha iyisini
verir; doğrusu artık,
Rabbimizden dilemekteyiz.

(Sonunda)
Yazıklar olsun bize! dediler, Gerçekten biz
küstahça
davranmıştık!
(Ama) belki
Rabbimiz yerine daha iyisini bize bağışlayacak.
Biz de ümitle
O'na yöneleceğiz!

İşte azab
böyledir.
Ahiret azabı
ise elbette
daha büyüktür.
Keşke bilselerdi.

İşte (bazı insanları bu
dünyada denemek için
verdiğimiz)
azap böyledir
ama öteki
dünyada
(günahkarların uğrayacağı) azap
daha şiddetli
olacak; keşke bunu bilselerdi!
Çünkü, (yalnız) Allah'a
karşı sorumluluklarının
bilincinde
olanları Rableri katında
mutluluk
bahçeleri
beklemektedir:
yoksa, Bize
teslim olanlara suçlular ile
aynı şekilde
mi davranalım?

Öyle ya biz
Müslümanları o günahkarlarla
bir tutar mıyız hiç?

لَ ُك ْم..= َماneyiniz var? ْف
َ = َكيnasıl
َ=ت َ ْح ُك ُمونhüküm veriyorsunuz

Size ne oluyor? Ne biçim hüküm
veriyorsunuz?

,,

,,

..

..
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Ama bahçeye bakıp onu
(tanınmaz
halde) görünce: Herhalde yolumuzu şaşırmış olacağız!
diye bağırdılar;
(ve sonra da)
Hayır, galiba
elimizden
çıkmış! (dediler).
Aralarındaki
en akl-ı selim
sahibi olanı,
Ben size, Allah'ın sınırsız
şanını yüceltmelisiniz
demedim
mi? diye sordu.

=أَفَن َْج َع ُلbiz yapar mıyız?
َ= ْال ُم ْس ِل ِمينMüslümanları
َ= َك ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlular gibi

,,

,,
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Fakat bahçeyi görünce «Herhalde biz yolu
şaşırdık»
dediler.

Muttakiler
içinde
Rabbleri katında nimet
bahçeleri
vardır.

..

=أ َ ْمyoksa =لَ ُك ْمsizin var mı?
= ِكتَابbir Kitabınız = ِفي ِهonda mı?
َسون
ُ =تَد ُْرokuyorsunuz
,,

,,

,,

,,

,,

Ve gizli
gizli konuşarak
yürüyorlardı.

Sakın
bugün hiç
bir yoksul
çıkmasın
karşınıza
ve oraya
girmesin,
diye.
Ürünleri
ve amaçları- Güçleri
toplayacak- na ulaşmaya yetermiş
larından
kararlı bir
gibi eremin olarak şekilde er- kenden
erkenden kenden kal- gittiler.
gittiler.
kıp gittiler.

= ِإ َّنşüphesiz
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmuttakiler için vardır
َ= ِع ْندkatında = َربِ ِه ْمRableri
ت
ِ = َجنَّاbahçeleri =النَّ ِع ِيمnimet
..

..
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Bugün hiçbir
yoksul, bahçeye girip
(siz habersizken) yanınıza (sokulmayacak)!

Ortancaları,
«Ben size
demedim
mi? Allah´ı
noksan sıfatlardan
tenzih etmeniz gerekmez
miydi?» dedi.
«Rabbimizi
tesbih ederiz, doğrusu
biz kendi
kendimize
zulüm etmişiz» dediler.

..

68.
30

Sakın bugün hiçbir
yoksul bahçeye girip
yanınıza
sokulmasın.

=قَا َلdedi
ُ س
ط ُه ْم
َ =أ َ ْوorta yol üzere olanları
أَقُ ْل..=أَلَ ْمben demedim mi? =لَ ُك ْمsize
=لَ ْو َلgerekmez miydi?
َس ِب ُحون
َ ُ =تtesbih etmeniz
..

..
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Derken yola
koyuldular,
giderken fısıldaşıyorlardı:

Hayır doğrusu biz
mahrum bırakıldık.

,,

68.
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Derken yürüdüler ve
şöyle fısıldaşıyorlardı:

= َب ْلhayır =ن َْح ُنbiz
َ= َم ْح ُرو ُمونmahrum bırakıldık

,,

İbn Kesir

Sizin neyiniz
var? (Haklı
ile haksız
arasındaki)
yargınızı neye dayandırıyorsunuz?
Yoksa bir Yoksa dönüp
kitabınız var baktığınız
da ondan (özel) bir kimı bu hü- tabınız mı
kümleri
var,
okuyorsunuz?

Hayır,
belki de
biz mahrum bırakıldık.
Ortancaları dedi
ki: Ben
size demedim
mi? Tesbih etmeli
değil
miydiniz?

Dediler ki:
Yazıklar
olsun bize, doğrusu biz;
azgınlardanmışız.
Belki
Rabbımız
bize bundan daha
iyisini verir. Doğrusu biz;
artık
Rabbımızdan
dilemekteyiz.
Azab işte
böyledir.
Fakat ahiret azabı
elbet daha büyüktür. Keşki
bilmiş olsalardı.

Muhakkak ki
müttakiler
için,
Rabbları
katında
Naim
cennetleri
vardır.
Biz; müslümanları
suçlular
gibi tutar
mıyız
hiç?
Ne oluyor
size, nasıl
hükmediyorsunuz?
Yoksa size mahsus bir kitab var da
ondan mı
okuyorsunuz?
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= ِإ َّنşüphesiz = َل ُك ْمsizin için var
= ِفي ِهonda =لَ َماher şey
َ=ت َ َخي َُّرونistediğiniz

Onda beğendiğiniz
her şeyi mi
buluyorsunuz?

içinde istediğiniz her şeyi
bulabileceğiniz (bir kitap)?

=أ َ ْمyoksa =لَ ُك ْمsizin -mı var?
=أ َ ْي َمانandlarınız علَ ْينَا
َ =üzerimizde
=بَا ِلغَةsürecek
 َي ْو ِم,,= ِإلَ ٰىgününe kadar
= ْال ِقيَا َم ِةkıyamet =إِ َّنşüphesiz
=لَ ُك ْمsizindir =لَ َماne
َ=ت َ ْح ُك ُمونhükmederseniz

Yoksa «İstediğiniz gibi hükmedebilirsiniz»
diye sizin
lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe
kadar geçerli kesin
sözler mi
var?

Yoksa vereceğiniz her
hükmün sizin
(meşru hakkınız) olacağına dair Kıyamet Günü'ne kadar
Bizi bağlayan
sağlam bir
vaad mi aldınız?

س ْل ُه ْم
َ =sor onlara
=أَيُّ ُه ْمonların hangisi? =بِ ٰذَ ِل َكbuna
=زَ ِعيمkefildir

Yoksa kıyamet
gününe
kadar sürüp gidecek ahidler mi var
aleyhimizde?
Muhakkak ki
hükmettikleriniz
sizin olacaktır.
Sor onlara: Onlara sor Sor onlaBu iddiayı hangisi bunu ra; hangionların
yüklenecek! si bunu
hangisi saüzerine
vunacak?
alacak?

=أ َ ْمyoksa =لَ ُه ْمkendilerinin -mı var?
ُ =ortakları =فَ ْليَأْتُواçağırsınlar
ش َر َكا ُء
ُ = ِبortaklarını = ِإ ْنeğer
ش َر َكا ِئ ِه ْم
= َكانُواiseler َصا ِدقِين
َ =doğrulardan

Yoksa kendilerinin ortakları mı
var? Doğru
iseler ortaklarını çağırsınlar.

= َي ْو َمgün
َف
ُ =يُ ْكشaçılacağı, sıvanacağı
ساق
َ =bacakların
َ ..ع ْن
َ= َويُ ْد َع ْونve davet edilecekleri
س ُجو ِد
ُّ ال..=إِلَىsecdeye
َيَ ْست َ ِطيعُون..=فَ ََلgüçleri yetmez

O gün işin
dehşetinden
baldırlar
açılır; ve
secdeye
davet edilecekleri gün
secde edemezler.

ً=خَا ِشعَةkorkuyla ار ُه ْم
ُ ص
َ =أ َ ْبgözleri
=ت َ ْر َهقُ ُه ْمonları kaplar =ذِلَّةbir zillet
= َوقَ ْدhalbuki
َع ْون
َ يُ ْد,,= َكانُواdavet edilirlerdi
س ُجو ِد
ُّ ال,,= ِإلَىsecdeye = َو ُه ْمonlar
َسا ِل ُمون
َ =sağlam iken

Gözleri
dönmüş
olarak yüzlerini zillet
kaplar. Onlar sağlam
iken de
secdeye
davet edildiler fakat
secde etmezlerdi.

Yoksa görüşlerini destekleyen bilge
kişiler mi
var? Peki,
iddialarında
samimi iseler
kendilerini
destekleyenleri göstersinler,
insan bedeninin bir kemik yığınından ibaret
hale getirileceği gün ve
onların,
(şimdi hakikati inkar
edenlerin, Allah'ın huzurunda) secde
etmeye çağrılacakları
ama onu
yapmaya
güçlerinin
yetmeyeceği
gün.
(işte o Gün)
gözleri zilletin ağırlığıyla
ürkekleşip
durgunlaşacaktır; çünkü
hayatta iken
(Allah'ın huzurunda)
secde etmeye çağrılmaları (boşa
gitmişti).
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Bu sözü ya- O halde bu
=فَذَ ْرنِيbana bırak
lanlayanı haberi yalanbırak; layanları Baِب
ُ يُ َكذ..= َو َم ْنyalanlayanı = ِب ٰ َهذَاbu bana
onları bil- na bırak. Onmedikleri ları, ne olup
ث
ِ = ْال َحدِيsözü
yerden de- bittiğini fark
سنَ ْستَد ِْر ُج ُه ْم
َ =onları derece derece yakl rece derece etmeyecekleazaba yak- ri şekilde,
ُ  َحي..= ِم ْنyerden
aştıracağız ْث
laştıracağız. yavaş yavaş
alçaltacağız;
َ َي ْعلَ ُمون..= َلbilmedikleri
..

..

..
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= َوأ ُ ْم ِليmühlet veriyorum =لَ ُه ْمonlara
= ِإ َّنdoğrusu = َك ْيدِيbenim tuzağım
= َم ِتينsağlamdır

Onlara
mühlet veriyorum.
Doğrusu
benim tuzağım sağlamdır.

çünkü onlara
bir süre belli
bir üstünlük
versem de
Benim ince
planım son
derece sağlamdır!

تَسْأَلُ ُه ْم..=أ َ ْمyoksa sen -mi istiyorsun?
=أ َ ْج ًراbir ücret =فَ ُه ْمonlardan
 َم ْغ َرم..= ِم ْنborçtan dolayı
َ= ُمثْقَلُونağır bir yük altındadırlar

Yoksa sen
onlardan bir
ücret istiyorsun da
onlar ağır
borç altında
mı kalıyorlar?

 ِع ْندَ ُه ُم,,=أ َ ْمyoksa yanlarında mıdır?
ْب
ُ = ْالغَيgayb =فَ ُه ْمonlar
َ=يَ ْكتُبُونyazıyorlar

Yoksa gaybın bilgisi
kendi yanlarında da onlar mı istedikleri gibi
yazıyorlar?

ص ِب ْر
ْ =فَاsen sabret = ِل ُح ْك ِمhükmüne
= َر ِب َكRabbinin ت َ ُك ْن..= َو َلve olma
ب
ِ ص
ِ اح
َ = َكsahibi gibi (Yunus)
ت
ِ = ْال ُحوbalık = ِإ ْذhani
=نَادَ ٰىseslenmişti

Sen Rabbinin hükmünü sabırla
bekle. Balık
sahibi Yunus gibi olma, o pek
üzgün olarak Rabbine
seslenmişti.

Yoksa, (ey
Peygamber,)
onlardan bir
karşılık isteyeceğinden
ve böylece
(seni dinledikleri için)
borç yükü altında kalacaklar(ından
mı korkuyorlar)?
Yoksa, (bütün varoluşun) gizli
gerçekliği(nin) kendi
kavrayış
alanları içinde (olduğunu), böylece
(zamanla)
onu yazabilecekler(ini)
mi (zannediyorlar)?
Öyleyse,
Rabbinin
hükmüne
sabırla katlan
ve öfkeye
kapılıp da
sonra (ızdırap içinde)
haykıran büyük balık sahibi gibi ol-

,,

,,

,,
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..

..

..

..

..

..
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,,
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..

..

..

,,

,,

..

..

..

..

Seçtikleriniz herhalde
orada
olacaktır.

Yoksa
onların
ortakları
mı var?
Öyleyse
ortaklarını
da getirsinler.
Eğer sadıklardan
iseler.
O gün;
baldırlar
açılır ve
secdeye
çağrılırlar.
Ama buna güç
yetiremezler.

Gözleri
dönmüş
olarak,
yğzlerini
zillet bürür. Halbuki kendileri sapa* sağlam oldukları
vakit secdeye çağırılmışlardı.
Bu sözü
yalanlayanları
Bana bırak. Biz;
onları,
kendilerinin bilmeyecekleri bir
yönden
derece
derece
azaba
yaklaştıracağız.
Ben; onlara mühlet veriyorum. Benim tuzağım muhakkak
sağlamdır.
Yoksa
sen, onlardan bir
ücret istiyorsun da
ağır bir
borç altında mı
kalmışlardır?

Yoksa
gayb
kendilerinin katında mıdır
da ondan
yazıyorlar?

Sen;
Rabbının
hükmüne
sabret ve
balık sahibi gibi
olma.
Hani o;
gamla dolu olarak,
Rabbına
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ُ  َم ْك..= َو ُه َوsıkıntıdan yutkunarak
ظوم

ma!

..

68.
49

ُار َكه
َ َتَد,,أ َ ْن,,=لَ ْو َلeğer ona yetişmesey
di ع َمة
ْ = ِنbir nimet
 َربِ ِه,,= ِم ْنRabbinden َ=لَنُبِذatılırdı
اء
ِ = ِب ْال َع َرçıplak bir yere = َو ُه َوo
= َم ْذ ُمومkınanarak
,,

,,

,,

,,

68.
50

68.
51

,,

ْ َف
ُاجت َ َباه
َُربُّه
ُفَ َجعَلَه
َصا ِل ِحين
َّ ِمنَ ال
..

seslenmişti.

Rabbının
katında
ona bir
nimet
erişmiş
olmasaydı; mutlaka o, kınanmış
olarak
çıplak bir
yere atılacaktı.
Fakat Rabbi ama (bilindiği Rabbı,
=onun duasını kabul etti
O´nun dua- gibi,) Rabbi onu seçti
sını kabul o'nu alıp dü- de salih=Rabbi
=ve onu yaptı
etti de onu rüst ve erlerden
salih insan- demliler ara- kıldı.
..
=salihlerden
lardan yap- sına koydu.
tı.
Doğrusu ka- Bu nedenle, Doğrusu
,,
=neredeyse
firler Kuhakikati inka- o küfreran´ı
dinlera şartlanmış denler,
,,
=inkâr edenler
diklerinde olanlar bu
zikri işitneredeyse uyarı ve
tiklerinde,
=seni devireceklerdi
seni gözle- öğüdü her
az kalsın
=gözleriyle
=zaman
riyle yıkıp duydukların- seni gözdevirecek- da gözleriyle leriyle yi=işittikleri
=Zikr(Kur’an)’ı lerdi. «O
seni öldüre- yeceklerdelidir» di- cek gibi olsa- di. Ve o,
=ve diyorlardı
yorlardı.
lar ve (Mu- mutlaka
hammed
bir delidir,
=şüphesiz O
=mecnundur
mi?) o kesin- diyorlardı.
likle bir delidir! deseler
bile, (sabırlı
ol.)
Oysa
(Sabırlı ol!) Halbuki o,
=halbuki değildir
=o
Kur´an
Çünkü bu, alemler
alemler
için
(Allah'tan)
için öğüt=başka bir şey
=uyarıdan
bir öğütten bütün insan- ten başka
başka bir lığa yönelik bir şey
=alemler için
şey değildir. bir öğüt ve değildir.
uyarıdan
başka bir şey
değildir.
Elbette ger- Olacak ola- Gerçek=gerçekleşen
çekleşecek nın gerçek- leşecek
olan
leşmesi!
olan.
,,

..

..

Şayet Rabbinden ona
bir nimet
yetişmemiş
olsaydı, o
mutlaka çırıl
çıplak, kınanacak bir
halde bir
yere atılırdı.
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(Ve hatırla:)
o'na Rabbinin rahmeti
ulaşmamış
olsaydı mutlaka aşağılanmış bir
şekilde ıssız
bir sahile
atılmış olurdu

..

..

..

ُ َوإِ ْن يَ َكاد
الَّذِينَ َكفَ ُروا
لَي ُْز ِلقُون ََك
ار ِه ْم
لَ َّما
َ ِبأ َ ْب
ِ ص
س ِمعُوا
الذ ْك َر
ِ
َ
ََويَقُولُون
ُِإنَّه
لَ َم ْجنُون
,,

,,

,,

,,

,,
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َو َما
إِ َّل
َِل ْل َعالَ ِمين
..

ُه َو
ِذ ْكر

..

..

..

..

ُ ْال َحاقَّة

69.
1

,,

69.
2

..

69.
3

,,

= َماnedir? ُ = ْال َحاقَّةgerçekleşen

Nedir o muhakkak gerçekleşecek
olan

اك
َ َو َما أَد َْر
ُ ْال َحاقَّة
َما

Hangi şey
bildirdi
sana,
gerçekleşecek
olanın ne
olduğunu?
Semûd ve Semud ve
Semud
Âd, mutlaka 'Ad (kabilele- ve Ad,
patlak vere- ri), o ani fe- tepelerine
cek olan kı- laket (haber- inecek
yameti ya- lerin)i yalan- olanı yalan saydılar. ladılar!
lanladılar.

Ne korkunçtur (inanmayanlar için)
başa gelecek
olanın gerçekleşmesi!
O gerçekle- Bilir misin,
,,
=nerden bileceksin?
şecek olanı nedir, başa
=ne olduğunu
=gerçekleşenin sana bildi- gelecek olaren nedir? nın gerçekleşmesi?
,,

,,

69.
4

ْ َ= َكذَّبyalanladılar ُ=ث َ ُمودSemud
ت
عاد
َ = َوve ’Ad
ع ِة
َ ار
ِ َ= ِب ْالقbaşa çarpan olayı
..

..

..

69.
5

..

=فَأ َ َّماbu yüzden ُ=ث َ ُمودSemud
=فَأ ُ ْه ِل ُكواhelak edildiler
َّ = ِبazgın bir vak’a ile
الطا ِغ َي ِة

Böylece
Semûd korkunç bir
sesle yıkıma uğratıldı.

عاد
َ ..= َوأ َ َّماAd (kavmi) ise
=فَأ ُ ْه ِل ُكواhelak edildiler
=بِ ِريحbir kasırga ile
صر
َ =azgın
َ ص ْر
َ =uğultulu عاتِيَة

Âd´a gelin- Ad ise öfkeli
ce onlar da, bir kasırga ile
uğultu yük- yok olup gitti,
lü, azgın bir
kasırga ile
yıkıma uğratıldı.

,,

,,

,,

,,
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..

,,

,,

..

..

..

..
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..

Semud mu?
Onlar şiddetli
bir (yer) sarsıntı(sı) ile
yok edildi;

Onu, yedi Allah, onların
س َّخ َرهَا
َ =onu saldı
gece ve se- (kökünü kukiz gün,
rutmak üzre,)
َ
عل ْي ِه ْم
َ =onların üzerine س ْب َع
َ =yedi
aralık ver- üzerlerinde o
meksizin
kasırgayı ye=لَ َيالgece َ= َوث َ َما ِن َيةve sekiz
onların üze- di gece sekiz
=أَيَّامgün سو ًما
rine musal- gün estirdi;
ُ = ُحardı ardına
lat etti. Öyle öyle ki insan=فَت َ َرىgörürsün = ْالقَ ْو َمo kavmi
ki, o kavmi, ların (kökünorada içi kof den çıkarıl=فِي َهاorada ع ٰى
َ ص ْر
َ =serilmiş
hurma kü- mış) hurma
kütükleri gibi
ُ =أ َ ْع َجkütükleridir tükleriymiş
= َكأَنَّ ُه ْمsanki onlar از
gibi onların yere yıkıldıkçarpılıp ye- larını gözün=ن َْخلhurma =خَا ِويَةiçi boş
re yıkıldığını de canlandı,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

69.
8

görürsün.

rabilirsin.

ت َ َر ٰى..=فَ َه ْلgörüyor musun?
=لَ ُه ْمonlardan بَاقِيَة..= ِم ْنgeri kalan

Şimdi onlardan hiç
arta kalan
görüyor
musun?

şimdi onlardan geriye
kalan bir iz
görüyor musun?

= َو َجا َءgeldiler ع ْو ُن
َ =فِ ْرFir’avn
ُقَ ْبلَه,,= َو َم ْنve ondan öncekiler
ُ= َو ْال ُمؤْ ت َ ِفكَاتve altüst olmuş kentler
َاطئ َ ِة
ِ = ِب ْالخhatalı iş ile

Firavun,
ondan öncekiler ve
yerle bir
olan şehirler
o hata ile
geldiler.

ص ْوا
َ =فَ َعkarşı geldiler
سو َل
ُ = َرelçisine = َر ِب ِه ْمRablerinin
=فَأ َ َخذَ ُه ْمO da onları yakaladı
ً =أ َ ْخذَةbir yakalayışla
ً= َرا ِب َيةşiddeti gittikçe artan

Böylece
Rablerinin
elçisine isyan ettiler.
Bu yüzden
onları, şiddeti gittikçe
artan bir
yakalayışla
yakaladı.

Bir de Firavun vardı; ve
ondan önce
yaşamış (birçok)ları, altüst olmuş
şehirler (onların hepsi)
günah üstüne günah işlemişlerdi;
ve Rablerinin
(gönderdiği)
elçilere isyan
etmişlerdi.
Allah şiddetli
bir ceza darbesi ile onların hesabını
gördü!

..

..

..
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,,

,,

,,

,,
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..

,,

,,

..

..

..

..

..

..

,,

..

Nedir o
gerçekleşecek
olan?

Bu sebeple
Semud,
azgın bir
sesle helak edildiler.
Ad´a gelince; onlar da
uğultulu,
azgın bir
fırtına ile
helak
edildiler.
Onların
kökünü
kesmek
için, üzerlerine yedi gece
sekiz
gün, rüzgarı estirdi. Halkın,
kökünden
sökülmüş
hurma
kütükleri
gibi yere
yıkıldığını
görürdün.
Şimdi onlardan
geri kalan
bir şey
görüyor
musun?
Firavun
da, ondan
öncekiler
de ve altüst olmuş kasabalar
da hep
suçla
gelmişlerdi.
Rabblarının elçisine isyan
etmişlerdi. Bunun
üzerine O
da kendilerini gittikçe artan bir
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şiddetle
yakalayıverdi.
69.
11

َ ,,=لَ َّماkabarınca
= ِإنَّاbiz طغَى
= ْال َما ُءsu(lar) = َح َم ْلنَا ُك ْمsizi taşıdık
اريَ ِة
ِ  ْال َج,,=فِيakıp gidende (gemi)
,,

,,

,,

69.
12

,,

Sular kabarınca biz sizi akıp giden (gemide) taşıdık
ki;

size bir
= ِلن َْج َعلَ َهاonu yapalım diye =لَ ُك ْمsize Onu
ibret yapalım ve belً =ت َ ْذ ِك َرةbir ibret
leyen kulak= َوتَ ِع َي َهاve onu bellesin =أُذُنkulak(lar) lar onu bellesin.
= َوا ِعيَةbelleyen
..

..

..

..

..
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..

=فَإِذَاzaman =نُ ِف َخüflendiği
ور
ُّ ال,,=فِيSur’a =نَ ْفخَةüfleme
ِ ص
احدَة
ِ = َوbir tek

Sura birinci
üfleme üflendiği,

,,

,,

69.
14

ت
ِ َ= َو ُح ِملyerlerinden kaldırıldığı
ض
ُ = ْاْل َ ْرarz = َو ْال ِجبَا ُلve dağlar
=فَد ُ َّكتَاçarpıştırıldığı ً=دَ َّكةçarpma ile
ً احدَة
ِ = َوbir tek
..

Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirlerine çarpıldığı zaman,
İşte o vak´a İşte böyle,
=vuku bulur
olmuştur. olup bitmesi
gereken o
Gün olup bitecek;
Gök yarıl- ve gök yarılıp
=gök
mış, o gün parçalanacak
o; zayıfla- -çünkü o
mış sark- Gün zayıf ve
mıştır.
güçsüz düşecek-;

..

..

..

..
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=فَيَ ْو َمئِذişte o gün ت
ِ َوقَ َع
ُ= ْال َوا ِق َعةolacak olan
,,

,,

,,

,,

69.
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,,

ت
َ = َوا ْنyarılmıştır س َما ُء
ِ َّشق
َّ ال
ي
َ =فَ ِهo =يَ ْو َمئِذo gün
= َوا ِهيَةzayıftır
..

..

69.
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O Gün hesaba çekileceksiniz. En
gizli işiniz (bile) gizli kalmayacak.

ُ
=فَأ َ َّماo zaman ي
َ ِأوت,,= َم ْنverilen
ُ= ِكتَا َبهKitabı = ِب َي ِمينِ ِهsağından
=فَ َيقُو ُلder =هَا ُؤ ُمalın
=ا ْق َر ُءواokuyun = ِكتَا ِبيَ ْهKitabımı

Kitabı sağından verilen: «Alın
kitabımı
okuyun,

Sicili sağ eline tutuşturulan, haykıracak: Gelin,
hepiniz gelin!
Şu sicilimi
okuyun!

َ =sezmiştim
=إِنِيben ُظنَ ْنت
=أَنِيelbette benim
= ُم ََلقkarşılaşacağımı
سا ِب َي ْه
َ = ِحhesabımla

Ben hesabımın inceleneceğini
sezmiştim»
der.

Zaten (bir
gün) hesabımın önüme
konulacağını
bilmiştim!

=فَ ُه َوartık o =فِيiçindedir
= ِعيشَةbir yaşam
اضيَة
ِ = َرmemnun eden

Artık o
memnun
edici bir hayat içindedir.

Ve o, kendini
böylece mutlu bir hayatın
içinde bulacak,

 َجنَّة..=فِيbir bahçede عا ِليَة
َ =yüksek

Yüksek bir yüce bir cen- Yüksek
bahçede ki, nette,
bir cennette,

..

,,

,,

..

..

,,

,,

,,

,,
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..

69.
23

,,

..

ُ ُ=قmeyveleri
طوفُ َها
=دَانِيَةaşağıya sarkmış

Meyvelerin (yaptıklarıdevşirilmesi nın) meyvekolaydır.
lerine kolayca ulaşabileceği.
Geçmiş
(Ve böylece
=yiyin
=ve için
günlerde
kutsanan
yaptığınız herkese,)
=afiyetle
=ötürü
işlerden
Geçip gitmiş
ötürü
afiyetgünlerde ile=yaptığınız işlerden
le yiyin için. risi için yap..
=günlerde
=geçmiş
tığınız bütün
(güzel işler)e
karşılık neşe
ile yiyip için!
(denilecek.)
Kitabı sol Sicili sol eli=o zaman
,,
=verilen ise
tarafından ne tutuşturu=Kitabı
=sol tarafından verilen ise lana gelince,
der ki:
Eyvah! diye
«Keşke ba- feryad ede=der ki
,, =keşke bana
na kitabım cek, Keşke
,, =verilmeseydi
=Kitabım verilmesey- sicilim bana
di,
gösterilmeseydi,
,,

ُكلُوا
َوا ْش َربُوا
َه ِنيئًا
ِب َما
أ َ ْسلَ ْفت ُ ْم
فِي ْاْلَي َِّام
ْالخَا ِليَ ِة
..

..

..

69.
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69.
26

Gök de
yarılmış
ve o gün
bitkin bir
hale gelmiştir.

O gün hesap için huzura alınırsınız. Hiçbir
sırrınız gizli
kalmaz.

..

..

69.
24

İşte o
gün; olan
olmuştur.

= َي ْو َمئِذo gün
َ=ت ُ ْع َرضُونarz olunursunuz
ت َ ْخفَ ٰى..= َلgizli kalmaz = ِم ْن ُك ْمsizden
=خَافِيَةhiçbir giz
..

,,

..

69.
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Yer ile
dağlar
kaldırılıp
bir vuruşla birbirine çarpıldığında,

ve melekler
onun başlarında (duracak); ve onların da üstünde, o Gün
sekiz(i) Rabbinin kudret
ve egemenlik
tahtını taşıyacak.

,,

69.
20

Ki bunu
sizin için
bir öğüt
ve ibret
yapalım.
Ve anlayışlı kulaklar anlasın diye.
Sur´a bir
üfürüldüğünde;

Melekler de
onun kenarlarındadır.
O gün
Rabblerinin
tahtını, bunların da üstünde sekiz
(melek) taşır.

,,

,,

69.
19

Gerçekten su
bastığı
zaman
sizi; Biz,
taşıdık
gemide.

ُ= َو ْال َملَكmelekler de
أ َ ْر َجائِ َها,,علَ ٰى
َ =onun kenarlarındadır
= َو َي ْح ِم ُلve taşır ش
َ =tahtını
َ ع ْر
= َربِ َكRabbinin =فَ ْوقَ ُه ْمüstlerinde
=يَ ْو َمئِذo gün =ثَ َمانِيَةsekiz (melek)
,,

,,

69.
18

(Ve) bakın:
(Nuh tufanının) suları
bütün bentleri aşıp patladığında sizi o
gemi ile Biz
(güvenli bölgelere) taşıdık,
ki bütün bunları size (kesintisiz) bir
uyarı haline
getirelim ve
her uyanık
ve duyarlı
kulak onu bilinçle algılayabilsin.
O halde,
(Son Saat'i
gözünün
önüne getir,)
(hesap vakti)
Sur'u(nun)
bir tek üflemeyle ses
verdiği,
yeryüzü(nün)
ve dağlar(ın)
bir tek darbe
ile yerlerinden sökülüp
parçalandıkları (anı)!

َوأ َ َّما
ُِكتَابَه
فَ َيقُو ُل
وت
َ ُ لَ ْم أ
,,

ُ
ي
َ َِم ْن أوت
بِ ِش َما ِل ِه
َيا لَ ْيت َ ِني
ِكتَا ِب َي ْه

,,

,,

,,

أَد ِْر..= َولَ ْمve hiç bilmeseydim َما
سابِيَ ْه
َ = ِحhesabım
..

..

..

Ki, meyveleri
sarkmıştır.
Geçmiş
günlerde
peşinen
işlediklerinize
karşılık
afiyetle
yeyin,
için.

Kitabı solundan
verilmiş
olana gelince; der
ki: Keşki
kitabım
bana verilmeseydi.
Şu hesabı- ve (keşke) şu Hesabı=nedir
mı hiç gör- hesabımı
mın da ne
memiş ol- görmemiş ol- olduğunu
saydım!
saydım!
bilmeseydim.
,,

,,

Melekler
ise onun
çevresindedirler.
Ve o gün;
Rabbının
Arş´ını,
onların da
üstünde
sekiz tanesi yüklenir.
O gün;
siz, huzura alınırsınız. Ve
hiç bir
şeyiniz
gizli kalmaz.
Kitabı sağından
verilmiş
olan der
ki: Alın,
işte okuyun kitabımı.
Doğrusu
ben, bir
hesablaşma ile
karşılaşacağımı
sanıyordum.
İşte o,
hoş bir
hayat
içindedir.

Kelime Meali
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لَ ْيت َ َها,,=يَاkeşke ت
ِ َ= َكانolsaydı
َاض َية
ِ َ= ْالقişimi bitirmiş

Keşke
(ölüm işimi)
bitirmiş olsaydı!

,,

,,

Malım hiç
fayda
vermedi
bana.

َهلَ َك
َ س ْل
طانِيَ ْه
ُ

Gücüm
de yok
olup gitti
benden.

..

69.
29

,,

69.
31

69.
32

Malım bana (Şimdiye kahiçbir fayda dar) sahip
vermedi,
olduğum
şeylerin bana
hiçbir faydası
olmadı,
Gücüm
(ve) bütün
=yok olup gitti
=benden
benden yok tartışma ve
olup gitti.» karşı koyma
=gücüm (saltanatım)
gücüm elimden kayıp
gitti!
«Tutun onu, (Daha son=tutun onu
=bağlayın onu
bağlayın
ra,) Onu yaonu,
kalayıp bağlayın! (diye
emredilir,)
Sonra ce- Ve sonra ce=sonra
=cehenneme
henneme henneme
sallayın
atın,
=sallayın onu
onu.
..

,,

,,

ُفَغُلُّوه

..

..

يم
َ ْال َج ِح

ث ُ َّم
ُصلُّوه
َ
,,

ع ِني
َ

,,

ُُخذُوه

..

..

,,

=ث ُ َّمsonra  ِس ْل ِسلَة..=فِيzincire
ع َها
ُ =ذَ ْرuzunluğu َس ْبعُون
َ =yetmiş
عا
ً =ذ َِراarşın ُ=فَا ْسلُ ُكوهvurun onu
..

..

ُ=إِنَّهçünkü o
يُؤْ ِم ُن,, َل,, َ= َكانinanmıyordu
ِاّٰلل
َّ = ِبAllah’a = ْال َع ِظ ِيمbüyük

69.
33

,,

69.
34

..

69.
35

,,

,,

ض
ُّ  َي ُح..= َو َلön ayak olmuyordu
َ ..علَ ٰى
طعَ ِام
َ =doyurmaya
ين
ِ = ْال ِم ْس ِكyoksulu
..

,,

..

69.
37

,,

..

,,

,,

=فَ ََلhayır =أ ُ ْق ِس ُمyemin ederim
َْص ُرون
ِ تُب..=بِ َماgördüklerinize

..

69.
39

,,

..

َْص ُرون
ِ تُب,, َل,,= َو َماve görmedikleriniz
,,

e

ُ=إِنَّهşüphesiz o =لَقَ ْو ُلelbette sözüdür
سول
ُ = َرbir elçinin = َك ِريمdeğerli

Bir kahin
sözü de
değildir.
Ne de az
düşünüyorsunuz?
Alemlerin
Rabbından indirilmedir.

= َولَ ْوeğer =تَقَ َّو َلiftira etseydi
علَ ْينَا
َ =bize ض
َ =بَ ْعbazı
= ْاْلَقَا ِوي ِلlaflar uydurup

Eğer Muhammed,
bize karşı
ona bazı
sözler katmış olsaydı.

Eğer o;
bazı sözleri Bize
karşı buna katmış
olsaydı,

= َْل َ َخ ْذنَاelbette alırdık ُ= ِم ْنهonun
ين
ِ =بِ ْاليَ ِمsağını

Şimdi o,
(kendisine
bunu emanet
ettiğimiz kişi,) (kendi)
sözlerinden
bir kısmını
Bize isnad
etmeye kalkışsaydı,
Biz onu
o'nu sağ
kuvvetle
elinden yakayakalardık, lardık;

Elbette
Biz; onu,
kuvvetle
yakalardık.
Sonra onun ve şah da- Sonra da,
şah dama- marını kehiç şüprını koparır- serdik;
hesiz
dık.
onun şah
damarını
koparırdık.
Hiçbiriniz de ve hiç biriniz O zaman
onu koru- o'nu koruya- sizden hiç
yamazdınız. mazdı!
biriniz de
buna engel olamazdınız.
Doğrusu
Kur´an Allah´a karşı
gelmekten
sakınanlara
bir öğüttür.

Doğrusu
o; müttakiler için
bir öğüttür.

,,

,,

..

..

..

=ت َ ْن ِزيلindirilmiştir = ِم ْنtarafından
ب
ِ = َرRabbi َ= ْالعَالَ ِمينalemlerin

69.
44

..

..

..

,,

,,

َ َ=لَقkeserdik
=ث ُ َّمsonra ط ْعنَا
ُ= ِم ْنهonun َ= ْال َوتِينcan damarını
..

..

=فَ َماolamazdı = ِم ْن ُك ْمsizden
أ َ َحد,,= ِم ْنhiç kimse ُع ْنه
َ =ondan
َاج ِزين
ِ = َحengel
,,

,,

69.
48

Ve görme- ve bütün gö- Ve görediklerinize remedikleri- medikleki,
nizi!
rinize de;

ve ders almaya ne kadar az (hazır
olsanız) da
bir kahin sözü de değildir:
Kur´an
(o) bütün
alemlerin alemlerin
Rabbinden Rabbinden
indirilmiştir. bir vahiy(dir).

,,

= َو َلve değildir = ِبقَ ْو ِلsözü
ً =قَ ِلne de az
= َكا ِهنbir kahinin  َما..يَل
َ=تَذَ َّك ُرونdüşünüyorsunuz
..

,,

69.
47

Onun için
bugün
burada
kendisine
bir acıyan
yoktur.

Bir kâhinin
sözü de değildir. Ne
kadar da az
düşünüyorsunuz!

= َو َماve değildir = ُه َوO بِ َق ْو ِل
ً قَ ِل
=شَا ِعرbir şairin  َما,,يَل
َ=تُؤْ ِمنُونinanıyorsunuz
,,

69.
43

69.
46

Ve yoksulu doyurmaktan
hoşlanmazdı. 69

Çünkü o,
yüce Allah´a
inanmazdı.

Muhakkak o; şerefli bir
elçinin
kat´i sözüdür.
Ve o, bir
şair sözü
değildir.
Ne de az
inanıyorsunuz?

..

..

69.
45

Yoksulu doyurmaya
önayak olmazdı.»

Bakın, bu
(Kuran) gerçekten şerefli
bir Elçi'nin
(vahyedilmiş)
sözüdür,
O, bir şairin ve o, inan=sözü
sözü değil- maya ne ka=ne de az dir. Ne de dar az (eğiaz inanıyor- limli) olsanız
sunuz!
da bir şair
sözü değildir;

..

,,

69.
42

Sonra da
onu, boyu
yetmiş
arşın olan
zincire
vurun.

O (Kur´an),
elbette şerefli bir peygamberin
sözüdür.

..

..

69.
41

Sonra
cehenneme salın onu.

İrinden baş- ne de pislik- Ğıska yiyecek ten başka bir lin´den
yoktur.
yiyeceği,
başka yiyecek de
yoktur.
Onu (bile bi- suçlulardan Onu anle) hata iş- başkasının cak güleyenlerden yemediği bir nahkarlar
başkası
yiyecek!
yer.
yemez.
Yoo yemin Evet! Göre- Görebilederim;
bildiğiniz her diğinize
gördükleri- şeyi tanıklığa yemin
nize
çağıracağım; ederim ki;

..

ُيَأ ْ ُكلُه,,= َلonu yemez = ِإ َّلbaşkası
ََاطئُون
ِ = ْالخhata işleyenlerden

69.
38

Tutun
onu da
bağlayın.

ve sonra
(kendisi gibi
suçluların
bağlandığı)
bir zincire
bağlayın,
uzunluğu
yetmiş arşın
olan (bir zincire):
Çünkü o
çünkü o, yüBüyük Al- ce Allah'a
lah´a inan- inanmadı,
mıyordu.

,,

َ ..= َو َلve yiyecek yoktur
طعَام
= ِإ َّلbaşka  ِغ ْس ِلين..= ِم ْنirinden

69.
36

Sonra uzunluğu yetmiş
arşın olan
zincire vurun onu!

ve ihtiyaç
içinde olanları yedirip
içirmek için
hiçbir istek
ve kararlılık
duymadı:
Bugün onun bundan doiçin candan layı bugün
bir dost yok- ne bir dostu
tur.
var,

..

ْس
َ =فَلَيyoktur ُ = َلهonun için
= ْاليَ ْو َمbugün =هَا ُهنَاburada
= َح ِميمcandan bir dost
,,

69.
40

Keşki bu
iş son
bulmuş
olsaydı.

أ َ ْغن َٰى..= َماhiçbir yarar sağlamadı
ع ِني
َ =bana = َما ِل َي ْهmalım

69.
28

69.
30

Keşke bu
(ölümüm)
benim sonum olsaydı!

İbn Kesir

ُ= َو ِإنَّهşüphesiz O =لَت َ ْذ ِك َرةbir öğüttür
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmuttakiler için

..

..

..

..

Gerçek şu ki
bu (Kuran),
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci duyan
herkes için
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İbn Kesir

bir öğüt ve
uyarıdır.

= َو ِإنَّاbiz =لَنَ ْع َل ُمelbette biliyoruz
=أ َ َّنmuhakkak = ِم ْن ُك ْمiçinizdeki
َ= ُم َك ِذبِينyalanlayıcıları

69.
49

,,

69.
50

..

İçinizde yalanlayanlar
bulunduğunu şüphesiz
bilmekteyiz.

Ve bakın,
içinizde onu
yalanlayacakların bulunduğunu iyi
biliriz:

Öyleyse ey
insanlar!
Çok büyük
olan Rabbinin adını
tesbih et.
Bir isteyen,
inecek azabı istedi.

Öyleyse,
kudret sahibi
Rabbinin ismini yücelt!

Öyleyse
Rabbını,
o büyük
adıyla
tesbih et.

Sorup araştırmak isteyen biri,
(öteki dünyada) başa
gelecek azabı sorabilir,
hakikati inkar
edenlerin
(başına).
(Öyleyse, bil
ki) hiçbir şey
ona mani
olamaz;
(çünkü o,) Allah'tan (gelir,) katına
yükselmenin
birçok yolu
olan (Allah'tan):
bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na
(bir günde)
yükselir,
uzunluğu elli
bin yıl (gibi)
süren bir
günde.
Bu nedenle,
(sen ey iman
eden), bütün
sıkıntılara
sabırla katlan!
Bak, insanlar
o (hesaba)
uzak bir şey
olarak bakıyorlar,
ama Biz onu
yakın görüyoruz!

İsteyen
birisi, inecek azabı
istedi.

(Bu hesap,)
göğün erimiş
madene
benzeyeceği
Gün (vuku
bulacak),
ve dağların
yün topakları
gibi olacağı,

O gün
gök, erimiş maden gibi
olur.

 َيسْأ َ ُل..= َو َلve sormaz = َح ِميمdost
= َح ِمي ًماdostun halini

Dost dostun ve hiç kimhalini sor- senin arkamaz.
daşını(n durumunu)
sormayacağı,
birbirlerine ama onların
=birbirlerine gösterilirler
gösterirler. birbirlerinin
Suçlu ister gözü önünde
=ister
=suçlu olan
ki o günün olacaklar(ı
azabından gün): (çün=keşke
=fidye versin
kurtulmak kü,) her suçlu, o Gün ço,,
=azabından (kurtarmak için) için fidye
versin: oğul- cuklarını fe=o günün
=oğullarını
larını,
da ederek
kendisini kurtarmak ister,

Hiç bir
yakın bir
yakınını
sormaz.

ص ُرو َن ُه ْم
َّ يُ َب
ُّيَ َود
ْال ُم ْج ِر ُم
لَ ْو
يَ ْفتَدِي
ب
ِ عذَا
َ ِم ْن
يَ ْو ِمئِذ
ِببَ ِني ِه

,,

ُ= َو ِإنَّهdoğrusu o = َل َحس َْرةhasrettir
َ ْال َكافِ ِرين..علَى
َ =kâfirler için
..

..

ُ= َوإِنَّهve O =لَ َح ُّقgerçektir
ين
ِ = ْال َي ِقkesin

69.
51

,,

69.
52

..

70.
1

,,

,,

س ِب ْح
َ َ=فöyleyse tesbih et = ِباس ِْمadını
= َر ِب َكRabbinin = ْال َع ِظ ِيمulu
..

..

سأ َ َل
َ =sordu سائِل
َ =bir soran
=بِعَذَابazabı = َواقِعvuku bulacak
,,

,,

70.
2

َ= ِل ْل َكا ِف ِرينkâfirler için ْس
َ =لَيyoktur
ُ=لَهonu =دَافِعdef edecek

Kafirlerin
başına; ki
onu savacak yoktur.

ِاّٰلل
َّ ,, َ= ِمنAllah’tan =ذِيsahibi
ِ َ= ْال َمعyüksek makamların
ِارج

Yükselme
derecelerinin sahibi
Allah´tandır.

=ت َ ْع ُر ُجçıkar ُ= ْال َم ََل ِئ َكةmelekler
الرو ُح
ُّ = َوve ruh =إِلَ ْي ِهO’na
=فِيiçinde =يَ ْومbir gün َ= َكانolan
ُاره
ُ َ= ِم ْقدmiktarı
ف
َ =yıl
َ أ َ ْل.. َ=خ َْمسِينelli bin سنَة

Melekler ve
ruh, miktarı
elli bin yıl
süren bir
gün içinde
O´na yükselir.

ص ِب ْر
ْ =فَاşimdi sen sabret
ً = َج ِمgüzel
صب ًْرا
َ =bir sabırla يَل

Şimdi sen
güzelce
sabret.

= ِإنَّ ُه ْمonlar ُ= َي َر ْونَهonu görüyor(lar)
=بَ ِعيدًاuzak

Onlar onu
uzak görüyorlar.

ُ= َون ََراهbiz ise onu görüyoruz
=قَ ِريبًاyakın

Biz ise onu
yakın görüyoruz.

..

..

..

70.
3

,,

,,

70.
4

İçinizde
yalanlayanlar bulunduğunu Biz de
bilmekteyiz.
Doğrusu
ama bu
Ve muKur ân in- (red), şüphe- hakkak ki
karcılar için siz, (Allah'ın o; kafirler
bir üzüntü- vahyinin)
için bir
dür.
doğruluüzüntüğu(nu) inkar dür.
edenler için
acı bir pişmanlık kaynağı olacaktır,
O, şüphesiz çünkü o,
Hiç şüpkesin ger- mutlak haki- hesiz ki o;
çektir.
kattir!
kesin
gerçektir.

..

..

..

..

70.
5

,,

,,

,,

,,

70.
6

..

70.
7

,,

70.
8

..

..

,,

,,

,,

gün gök,
ُ =ت َ ُكolur س َما ُء
=يَ ْو َمo gün ون
َّ =الgök Oerimiş
bakır
gibi
olur.
ْ
= َكال ُم ْه ِلerimiş maden gibi
..

..

70.
9

..

ُ = َوتَ ُكve olur = ْال ِجبَا ُلdağlar
ون
= َك ْال ِع ْه ِنrenkli yün gibi
,,

,,

70.
10

..

Dağlar,
atılmış
renkli yün
gibi olur.

,,

,,

..

..

70.
11

Derecelere sahip,
Allah katındandır.

Melekler
de, ruh
da miktarı
ellibin yıl
olan bir
günde
ona yükselip çıkarlar.
Öyleyse
Sen, güzel güzel
sabret.
Doğrusu
onlar; bunu uzak
görüyorlar.
Biz ise;
onu, yakın görmekteyiz.

Dağlar
ise atılmış pamuk gibi.

اح َبتِ ِه
ِ ص
َ = َوve eşini
= َوأ َ ِخي ِهve kardeşini

eşini ve
kardeşini,

ve eşini ve
kardeşini,

Yalnız
birbirine
gösterilirler. Suçlu
kişi; o
günün
azabından kurtulmak
için oğullarını feda
etmek ister.
Eşini ve
kardeşini,

صيلَتِ ِه
ِ َ= َوفtüm ailesini
تُؤْ ِوي ِه,,=الَّتِيkendisini barındıran

kendisini
barındıran,
içinde yetiştiği tüm ailesini.
Ve yeryüzünde bulunanların
hepsini versin de tek
kendisini
kurtarsın.

ve kendisini
himaye etmiş
bütün akrabalarını,

Kendisini
barındırmış olan
sülalesini.

ve yeryüzünde yaşayan
(başka) herkesi, onların
tümünü; böylece yalnız
kendini kurtarabilsin diye.
Hayır! O
Ama hayır!
alevden bir (Onu bekleateştir.
yen) tek şey
alev saçan
bir ateştir,

Ve yeryüzünde bulunan
herkesi.
Ki nihayet
kendisini
kurtarsın.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

70.
12

O; kafirler
içindir ve
onu engelleyecek yoktur.

..

..

..

70.
13

,,

,,

,,

70.
14

= َو َم ْنve bulunanları
ض
ِ  ْاْل َ ْر..= ِفيyeryüzünde
= َج ِميعًاhepsini =ث ُ َّمsonra
=يُ ْن ِجي ِهkendisini kurtarsın
..

..

..

70.
15

= َك ََّلhayır = ِإنَّ َهاşüphesiz O
َ َ=لalevlenen bir ateştir
ظ ٰى
,,

,,

,,

,,

Fakat ne
mümkün,
çünkü o;
halis
alevdir.
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ًعة
َ =ن ََّزاkavurur soyar
َّ = ِللderileri
ش َو ٰى

70.
16

..

70.
17

,,

Deriler ka- derisini kavu- Deriyi sovurur, so- ran (bir ateş)! yup kavuyar.
randır.

..

عو
ُ =ت َ ْدçağırır أ َ ْد َب َر,,= َم ْنsırtını döneni Kendine
çağırır; sırtını dönüp
= َوتَ َولَّ ٰىve yüz çevireni
gideni.

O, (iyiye ve
doğruya) sırtını dönenleri
ve (hakikatten) uzaklaşanları kendine çeker,
ve (servet)
biriktirip,
(onu öteki insanların elinden) alanları.
Gerçek şu ki,
insan tatminsiz bir tabiata
sahiptir.

Yüz çevirip arkasına döneni çağırır.

= ِإذَاzaman ُسه
َّ = َمkendisine dokunduğu Kendisine
kötülük dokundu mu
َّ =الkötülük عا
ش ُّر
ً = َج ُزوsızlanır
sızlanır.

Başına
bir fenalık
gelince,
feryadı
basandır.

= َو ِإذَاzaman ُسه
َّ = َمdokunduğu
= ْال َخي ُْرhayır عا
ً = َمنُوeli sıkıdır

(Kural olarak,) başına
bir kötülük
geldiği zaman sızlanmaya başlar,
Kendisine bir iyilik ile
hayır dokarşılaşınca
kundu mu da onu benyoksullara cilce (sahipyardım et- lenip başka
mez..
insanlardan)
uzak tutar.
Ancak na- Ancak namaz kılanlar mazda bilinçbunun dı- li olarak Alşındadır.
lah'a yönelenler böyle
değildir,
Onlar ki:
(ve) namazNamazlarını larında desürekli kılar- vamlı ve kalar aksat- rarlı olanlar;
mazlar.

Kendisine
bir hayır
dokununca da çok
cimridir.

َ= َوالَّذِينve vardır
أ َ ْم َوا ِل ِه ْم..=فِيonların mallarında
= َحقbir hak (hisse) = َم ْعلُومbelli

Mallarında ve şunlar:
belli bir his- malları üzese vardır. rinde (başkasının) hak
sahibi olduğunu kabul
edenler,
Saile ve
(yardım) is=isteyenler için
mahruma. teyenlerin ve
(hayatın gü=ve mahrumlar için
zel şeylerinden) yoksun
bulunanların;
Ceza günü- ve Hesap
..
=ve tasdik ederler
nü tasdik Günü'nü(n
ederler.
geleceğini)
=gününü
=ceza
tasdik edenler;
Rabblerinin ve Rablerinin
,,
=ve onlar
azabından azabına karkorkarlar. şı korku ve
,,
=azabından
saygı içinde
bulunanlar,
=Rablerinin
=korkarlar

Ve onlar
ki; mallarında belirli bir
hak vardır;

سا ِئ ِل
َّ ِلل
وم
ِ َو ْال َم ْح ُر

Dilenen
ve yoksula.

,,

,,

,,

= َو َج َم َعtoplayıp ع ٰى
َ =فَأ َ ْوbiriktireni

Mal toplayıp
kasada yığanı.

=إِ َّنdoğrusu َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
َ= ُخ ِلقyaratılmıştır
عا
ً  = َهلُوhırslı (ve huysuz)

Doğrusu insan hırslı ve
huysuz yaratılmıştır.
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= ِإ َّلancak bunun dışındadır
َصلِين
َ = ْال ُمnamaz kılanlar
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 ُه ْم,, َ=الَّذِينonlar ki
ص ََلتِ ِه ْم
َ =namazlarında
َ ,,علَ ٰى
َ=دَائِ ُمونdaimdirler
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َص ِدقُون
َ َُوالَّذِينَ ي
ِب َي ْو ِم
ِين
ِ الد
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َوالَّذِينَ ُه ْم
ب
ِ عذَا
َ ِم ْن
َر ِب ِه ْم

..

..

,,

َُم ْش ِفقُون

= ِإ َّنçünkü اب
َ َ عذ
َ =azabına
= َر ِب ِه ْمRablerinin
َ =güven olmaz
 َمأ ْ ُمون..غي ُْر

Ancak
namaz kılanlar
müstesna.
Onlar ki;
namazlarında daimdirler.

Onlar ki;
din gününü doğrularlar.
Ve onlar
ki; Rabblarının
azabından korkarlar.

zaten Rabbinin azabına
karşı hiç
kimse kendini (tam) bir
güven içinde
hissedemez;

Doğrusu
onlar,
Rabblarının azabından
güvende
değildirler.
Irzlarını ko- Ve iffetlerine Ve onlar
rurlar.
karşı duyarlı ki; maholanlar,
rem yerlerini korurlar.

= ِإ َّلdışındadır
اج ِه ْم
ِ أ َ ْز َو..علَ ٰى
َ =eşleri =أ َ ْوya da
ْ  َملَ َك..= َماaltında bulunanlar
ت
=أ َ ْي َمانُ ُه ْمellerinin =فَإِنَّ ُه ْمonlar
َ =kınanmazlar
َومين
ِ ُ َمل..غي ُْر

Yalnız eşlerine ya da
ellerinin altında bulunan cariyelere karşı
korumazlar.
Bundan ötürü de onlar
kınanmazlar.

eşleri; yani
(nikah yoluyla) meşru
şekilde sahip
oldukları dışında (isteklerini frenleyenler,) çünkü ancak o
zaman hiçbir
kınamaya
uğramazlar,

=فَ َم ِنama kim =ا ْبتَغ َٰىararsa
= َو َرا َءötesini = ٰذَ ِل َكbundan
=فَأُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
َ(= ْال َعاد ُونsınırı) aşanlardır

Ama kim
bundan
ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.

ama o (sınır)ın ötesine
geçmek isteyenler, gerçek haddi
aşanlardır;

 ُه ْم.. َ= َوالَّذِينve onlar
= ِْل َ َمانَا ِت ِه ْمemanetlerini
ع ْه ِد ِه ْم
َ = َوve ahidlerini
َ= َراعُونgözetirler

Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler.

emanetlere
ve ahidlerine
riayet edenler;

 ُه ْم,, َ= َوالَّذِينve onlar
ش َهادَاتِ ِه ْم
َ = ِبşahidliklerini
َ=قَائِ ُمونyaparlar

Şahidlikleri- ve şahitlik
ni yaparlar. yaptıkları
zaman kararlı duranlar;

Ve onlar
ki; şahidliklerini
gereği gibi yaparlar.

 ُه ْم.. َ= َوالَّذِينve onlar
ص ََلتِ ِه ْم
َ =namazlarını
َ ..علَ ٰى
ُ ِ=يُ َحافkorurlar
َظون

Namazlarını ve namazlakorurlar.
rını (bütün
dünyevi endişelerden)
uzak tutanlar.

Ve onlar
ki; namazlarını
muhafaza
ederler.

İşte onlar İşte bunlardır
cennetlerde (cennet)
ağırlanırlar. bahçeler(in)de
ağırlanacak

İşte bunlar; cennetlerde
ikram
olunan-

 ُه ْم,, َ= َوالَّذِينve onlar
وج ِه ْم
ِ = ِلفُ ُرırzlarını
ُ = َحا ِفkorurlar
َظون
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Malını
toplayıp
kap içinde saklayanı da.
Gerçekten insan;
hırsına
düşkün
yaratılmıştır.

Çünkü
Rabblerinin
azabına güven olmaz.
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=أُو ٰلَئِ َكişte onlar
 َجنَّات,,=فِيcennetlerde
,,

Ancak eşleri ve
sağ ellerinin malik oldukları müstesna.
Doğrusu
onlar, bunun için
kınanacak değildirler.
Kim de
bundan
ötesini
ararsa; işte onlar,
haddi
aşanların
kendileridir.
Ve onlar
ki; emanetlerine
ve ahidlerine riayet
ederler.
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َ= ُم ْك َر ُمونağırlanırlar
70.
36

olanlar!

=فَ َما ِلne oluyor?
 َكفَ ُروا.. َ=الَّذِينinkâr edenlere
=قِبَلَ َكsana doğru
َ= ُم ْه ِطعِينkoşuyorlar

O küfredenlere
ne oluyor
ki; gözlerini sana
doğru dikip bakmaktadırlar.

Onlardan
her biri, nimet cennetine sokulacağını mı
umuyor
yoksa?

Onların her
biri (bu şekilde) bir esenlik bahçesine
gireceğini mi
sanıyor?

Onlardan
herkes
Naim
cennetine
konulacağını mı
umuyor?

Hayır! Öyle
şey yok. Aldatıcı akıbetten kurtulamazlar
onlar. Biz
onları bildikleri şeyden
yarattık.
Yoo, doğu=hayır
=yemin ederim ki
ların ve ba=Rabbine
=doğuların tıların Rabbine yemin
ederim ki
=ve batıların
=bizim
bizim gü=gücümüz yeter
cümüz yeter.

Asla! Çünkü,
Biz onları
(çok iyi) bildikleri bir
şeyden yarattık!

Hayır.
Doğrusu
Biz; onları, bilip
durdukları
şeyden
yarattık.

Evet! Bütün
gündoğumu
ve günbatımı
noktalarının
Rabbini (Bizim varlığımıza) tanıklık
etmeye çağırırım; şüphesiz Biz muktediriz,
Onları, ken- onları kendi,, ,,
=onları değiştirmeğe
dilerinden lerinden dadaha hayırlı ha hayırlı (bir
=daha hayırlısıyla
olanlarla
toplum) ile
değiştirme- değiştirmeye.
=kendilerinden
=ve değiliz
ğe. Bizim Çünkü Bizi
=biz
=önüne geçilecek önümüze (istediğimizi
geçilmez. yapmaktan)
alıkoyan hiçbir şey yoktur.

Doğuların
ve Batıların Rabbına yemin ederim ki,
şüphesiz
Biz; gücü
yetenleriz.
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..

..
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ين
َ =sağdan
ِ  ْاليَ ِم,,ع ِن
الش َما ِل
ِ ,,ع ِن
َ = َوve soldan
َ= ِع ِزينayrı ayrı gruplar halinde
,,

,,

,,
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ْ =أ َ َيumuyor mu?
ط َم ُع
 ْام ِرئ..= ُك ُّلher biri = ِم ْن ُه ْمonlardan
يُ ْد َخ َل..=أ َ ْنsokulacağını
َ= َجنَّةcennetine =نَ ِعيمnimet
..

..

..
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= َك ََّلhayır = ِإنَّاbiz
= َخلَ ْقنَا ُه ْمonları yarattık = ِم َّماşeyden
َ=يَ ْعلَ ُمونbildikleri
,,

,,
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فَ ََل
أ ُ ْق ِس ُم
ب
ق
ِ ِب َر
ِ ْال َمش
ِ َار
ب
ِإنَّا
ِ َار
ِ َو ْال َمغ
َلَقَاد ُِرون
..

..

..

..
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علَ ٰى أ َ ْن نُ َب ِد َل
َ
َخي ًْرا
ِم ْن ُه ْم
َو َما
ن َْح ُن
َِب َم ْسبُوقِين
,,

,,

,,
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=فَذَ ْر ُه ْمbırak onları
ضوا
ُ =يَ ُخوdalsınlar
= َو َي ْل َعبُواve oynasınlar = َحت َّ ٰىkadar
=ي ََُلقُواkavuşuncaya
=يَ ْو َم ُه ُمgünlerine
َعد ُون
َ يُو..=الَّذِيkendilerine vadedilen
..

..

..

..
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=يَ ْو َمo gün َ=يَ ْخ ُر ُجونçıkarlar
ث
ِ  ْاْل َ ْجدَا,, َ= ِمنkabirlerden
عا
ً = ِس َراhızlı hızlı
= َكأَنَّ ُه ْمonlar gibidirler =إِلَ ٰىdoğru
صب
ُ ُ=نdikilenlere (putlara)
َ=يُو ِفضُونkoşuyorlar
,,

,,

,,

,,

,,
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lardır.

O halde bu
hakikati inkara şartlanmış
olanlara ne
oluyor ki senin önünde
şaşkın vaziyette oraya
buraya koşturuyorlar,
Sağdan,
sağdan ve
soldan, ayrı soldan kalaayrı gruplar balıklar hahalinde ge- linde (sana
lip etrafını gelerek)?
sarıyorlar.

..

O nankörlere ne oluyor
ki sana doğru koşuyorlar

İbn Kesir

Bırak onları
kendilerine
va´dedilen
günlerine
kavuşuncaya kadar
dalsın oynasınlar.

O halde, bırak onları,
kendilerine
vaad edilen
(Hesap) Günü ile karşılaşıncaya
kadar boş
konuşmalarla
oyalansınlar
ve (kelimelerle) oynayıp dursunlar;
O gün ka- ki o Gün bir
birlerden
hedefe doğru
hızlı hızlı
yarışıyorlarçıkarlar.
mış gibi meOnlar diki- zarlarından
len putlara aceleyle fıryahut he- larlar,
deflere doğru koşar gibi
koşarlar.

Sağdan
ve soldan
halka
halka olarak.

Ki onların
yerine
kendilerinden
daha iyilerini getirelim. Ve
Biz, önüne geçilecekler
de değiliz.
Bırak onları, kendilerine
vaadolunan güne
kavuşuncaya kadar dalıp
oynasınlar.

O gün;
onlar, dikili taşlara
doğru koşuyorlarmış gibi,
kabirlerden çabuk çabuk çıkarlar.

dü- gözleri düş- Gözleri
ً=خَا ِش َعةkorkulu ار ُه ْم
ُ ص
َ =أ َ ْبgözleri Gözleri
şük, yüzle- müş, zillete dönmüş,
alçaklık duçar bir va- yüzlerini
=ت َ ْر َهقُ ُه ْمonları bürümüş =ذِلَّةalçaklık rini
bürümüş bir ziyette; işte zillet büdurumda. onlara defa- rümüş
= ٰذَ ِل َكişte budur = ْاليَ ْو ُمgün
İşte onlara larca haber olarak. İşَعد ُون
َ يُو.. َكانُوا..=الَّذِيonlara vadedile vaadedilen verilen Gün... te bu; on..

..

..

..
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n

gün, bugündür.

=إِنَّاbiz س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
=نُو ًحاNuh’u قَ ْو ِم ِه,,= ِإلَ ٰىkavmine
=أ َ ْنdiye =أ َ ْنذ ِْرuyar =قَ ْو َم َكkavmini
قَ ْب ِل,,= ِم ْنönce
يَأْتِيَ ُه ْم,,=أ َ ْنonlara gelmeden
عذَاب
َ =bir azab =أ َ ِليمacı

Milletine
can yakıcı
bir azab
gelmezden
önce onları
uyar diye
Nuh´u milletine peygamber olarak gönderdik.

Biz Nuh'u
kendi toplumuna göndererek Başlarına şiddetli
bir azap
gelmeden
halkını uyar!
diye (emrettik).

=قَا َلdedi  َق ْو ِم..=يَاey kavmim
= ِإنِيşüphesiz ben =لَ ُك ْمsizin için
=نَذِيرbir uyarıcıyım = ُمبِينaçık

O da şöyle
dedi: «Ey
milletim!
Şüphesiz
ben, size
gönderilmiş
apaçık bir
uyarıcıyım.»

(Nuh) Ey
halkım! diye
seslendi,
Ben sizin için
açık bir uyarıcıyım,

ا ْعبُد ُوا,,=أ َ ِنkulluk edin َاّٰلل
َّ =Allah’a
ُ= َواتَّقُوهve O’ndan korkun
ون
ِ ُ= َوأ َ ِطيعve bana da itaat edin

Allah´a kulluk edin;
ondan sakının ve bana
itaat edin.

(yalnız) Allah'a kulluk
etmeniz ve
O'na karşı
sorumluluk
bilinci taşımanız (gerektiğini bildiren bir uyarıcı). Şimdi
bana kulak
verin
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,,

,,
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lara vaad
olunan
gündür.
Doğrusu
Biz;
Nuh´u
kavmine
gönderdik. Kendilerine
elim bir
azab
gelmezden önce
kavmini
uyar, diye.
Dedi ki:
Ey kavmim;
şüphesiz
ben, sizin
için apaçık bir
uyarıcıyım.
Allah´a
ibadet
edesiniz,
O´ndan
sakınasınız ve
bana itaat
edin, diye.
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=يَ ْغ ِف ْرbağışlasın = َل ُك ْمsizin için
= ِم ْنbir kısmını
=ذُنُوبِ ُك ْمgünahlarınızdan
= َوي َُؤ ِخ ْر ُك ْمve sizi ertelesin
= ِإلَ ٰىkadar =أ َ َجلbir süreye
س ًّمى
َ = ُمbelli = ِإ َّنzira =أ َ َج َلsüresi
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın =إِذَاzaman = َجا َءgeldiği
ي َُؤ َّخ ُر..= َلertelenmez =لَ ْوkeşke
= ُك ْنت ُ ْمolsaydınız َ=تَ ْعلَ ُمونbilenlerden

Ki Allah günahlarınızı
size bağışlasın ve sizi
belli bir süreye kadar
ertelesin;
doğrusu Allah´ın belirttiği süre gelince geri bırakılmaz;
keşki bilseniz.

=قَا َلdedi ب
ِ = َرRabbim =إِنِيben
ُع ْوت
َ َ=دdavet ettim =قَ ْو ِميkavmimi
=لَي ًَْلgece ارا
ً = َونَ َهgündüz

Nuh dedi ki:
«Rabbim!
Doğrusu
ben, milletimi gece
gündüz çağırdım.»

 َي ِز ْد ُه ْم..=فَلَ ْمonların artırmadı
عائِي
َ ُ =دbenim davetim
= ِإ َّلbaşka bir şey ارا
ً =فِ َرkaçışlarından

Fakat benim çağırmam, sadece benden
uzaklıklarını
artırdı.»

= َو ِإ ِنيve ben = ُكلَّ َماher nezaman
ع ْوت ُ ُه ْم
َ َ=دonları davet ettimse
= ِلت َ ْغ ِف َرbağışlaman için =لَ ُه ْمonları
= َج َعلُواkoydular
صابِعَ ُه ْم
َ َ =أparmaklarını
آذَانِ ِه ْم,,=فِيkulaklarına
= َوا ْست َ ْغش َْواve başlarına çektiler
= ِث َيا َب ُه ْمörtülerini
ص ُّروا
َ َ = َوأve direttiler
= َوا ْست َ ْكبَ ُرواve böbürlendiler
ارا
ً =ا ْس ِت ْك َبkibirle

Doğrusu
ben senin
onları bağışlaman
için kendilerini her çağrışımda,
parmaklarını kulaklarına tıkadılar,
elbiselerine
büründüler,
direndiler,
büyüklendikçe büyüklendiler.

Ve doğrusu,
onlara bağışlayıcılığını
göstereceğin
ümidiyle ne
zaman çağrıda bulunduysam
parmaklarını
kulaklarına
tıkadılar,
(günahkarlık)
giysilerine
büründüler,
daha fazla
inada kapıldılar ve boş
gururlarında
(daha da)
azgınlaştılar.

=ث ُ َّمsonra =إِنِيben
ع ْوت ُ ُه ْم
َ َ=دonları davet ettim
ارا
ً = ِج َهaçıkça

Sonra, doğrusu ben
onları açıkça çağırdım.

Doğrusu,
ben onları
açık açık çağırdım;

=ث ُ َّمsonra = ِإنِيben
ُ=أ َ ْعلَ ْنتaçıktan söyledim =لَ ُه ْمonlara
ُ= َوأَس َْر ْرتve gizli söyledim
=لَ ُه ْمonlara ارا
ً =إِس َْرsır olarak

Sonra onlara açıktan
açığa, gizliden gizliye
de söyledim.

Sonra onlara; açıktan açığa
ve gizliden gizliye söyledim.

ُ=فَقُ ْلتdedim
=ا ْست َ ْغ ِف ُرواmağfiret dileyin
= َربَّ ُك ْمRabbinizden ُ= ِإنَّهçünkü O
َ .. َ= َكانçok bağışlayandır
ارا
ً َّغف

Dedim ki:
«Rabbiniz´den bağışlanma dileyin; doğrusu O, çok
bağışlayandır..

=ي ُْر ِس ِلgöndersin diye
س َما َء
َّ =الgökten علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinize
ارا
ً = ِمد َْرbol yağmur

Size gökten
bol bol
yağmur indirsin.»

onlara açıktan tebliğde
bulundum;
(ayrıca) onlarla gizlice,
özel olarak
da konuştum;
ve dedim ki:
Rabbinizden
günahlarınızın bağışlanmasını dileyin, çünkü
O, kuşkusuz
bağışlayıcıdır!
Size, hesapsız semavi
nimetler
yağdıracaktır,

= َوي ُْم ِد ْد ُك ْمve size yardım etsin
= ِبأ َ ْم َوالmallarla َ= َوبَنِينve oğullarla
= َو َي ْج َع ْلve versin =لَ ُك ْمsize
= َجنَّاتbahçeler = َو َي ْج َع ْلve versin
=لَ ُك ْمsize ارا
ً =أ َ ْن َهırmaklar

Sizi, mallar
ve oğullarla
desteklesin;
sizin için
bahçeler
var etsin,
ırmaklar
akıtsın.

dünyevi servet ve evlat
vermek suretiyle size
yardım edecek ve size
bağlar bahçeler ihsan
edecek ve
akıp giden
sular bağışlayacaktır.
Ne oluyor- Size ne olusunuz ki Al- yor ki Allah'ın
lah´a bübüyüklüğünü
yüklüğü ya- kabul etmikıştıramı- yorsunuz,
yorsunuz.

Ve sizi
mallar ve
oğullarla
desteklesin, sizin
için bahçeler var
etsin ve
ırmaklar
akıtsın.
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لَ ُك ْم,,= َماsize ne oluyor ki?
َت َ ْر ُجون,,= َلummuyorsunuz
ِ= ِ َّّٰللAllah için ارا
ً َ= َوقsaygı
,,

,,

,,

,,

,,
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= َوقَ ْدoysa = َخ َل َق ُك ْمO sizi yarattı
ْ َ =أaşama aşama
ارا
ً ط َو
..

..
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أَلَ ْم ت َ َر ْوا
ََخلَق
س َم َاوات
َ
,,

َو َج َع َل
ِفي ِه َّن
َو َجعَ َل
ِس َرا ًجا
..

,,

َّ
ُاّٰلل

..

..

..

..

ِطبَاقًا

ْف
َ َكي
س ْب َع
َ

ْالقَ َم َر
ورا
ً ُن
َّ ال
س
َ ش ْم

,,

Oysa sizi
merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.

ki Allah bir
kısım günahlarınızı bağışlasın ve
(yalnız O'na)
malum olan
bir zamana
kadar size
mühlet tanısın; ama bilin
ki Allah'ın belirlediği vade
gelip çattığında hiçbir
şekilde ertelenemez.
Keşke bunu
bilseydiniz!
(Ve bir zaman sonra,
Nuh) Ey
Rabbim! dedi, Ben halkıma gece
gündüz çağrıda bulunuyorum,
ama bu çağrım onları
yalnızca
(Senden)
daha da
uzaklaştırdı.

sizi(n her birinizi) peşpeşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde?
Allah´ın,
Görmüyor
,,
=görmediniz mi?
=nasıl
göğü yedi musunuz Alkat üzerine lah yedi göğü
=yarattı
=Allah
=yedi
nasıl yarat- nasıl birbiriy=göğü
=tabaka tabaka tığını gör- le uyumlu yamez misi- ratmıştır,
niz?
Aralarında ve onların
=ve yaptı
=Ay’ı
Ay´a aydın- içine ay'ı
lık vermiş (yansıyan)
=bunların içinde
=nur
ve güneşin bir ışık olarak
ışık saçma- yerleştirmiş
=ve yaptı
=güneşi
sını sağla- ve güneşi
=bir lamba
mıştır.
(ışık saçan)
bir lamba
yapmıştır?
..

..

71.
15

İbn Kesir

Ta ki, günahlarınızı size
bağışlasın ve sizi
belli bir
süreye
kadar geciktirsin.
Muhakkak ki Allah´ın süresi gelince geri
bırakılmaz.
Keşki bilseydiniz.
Dedi ki:
Rabbım;
doğrusu
ben,
kavmimi
gece
gündüz
davet ettim.
Ne var ki
benim
davetim;
sadece
benden
uzaklaşmalarını
artırdı.
Doğrusu
ben; Senin onları
bağışlaman için
kendilerini davet
ettiğim
her seferinde,
parmaklarını kulaklarına tıkadılar,
elbiselerine büründüler,
direndiler
ve büyüklendikçe
büyüklendiler.
Sonra
ben; onları gerçekten açıkça çağırdım.

Dedim ki:
Rabbınızdan
mağfiret
dileyin.
Muhakkak ki O
Ğaffar
olandır.
Ta ki size, gökten bol
yağmur
salıversin.

Ne oluyorsunuz
ki siz, büyüklüğü
Alla´a yakıştıramıyorsunuz?
Halbuki
O; sizi
merhalelerden
geçirerek
yaratmıştır.
Görmediniz mi, Allah´ın göğü yedi
kat olarak
nasıl yarattığını?
Aralarında aya
aydınlık
vermiş,
güneşi bir
kandil
kılmıştır.

Kelime Meali
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َّ = َوAllah =أ َ ْن َبت َ ُك ْمsizi bitirdi
ُاّٰلل
ض
ِ  ْاْل َ ْر,, َ= ِمنyerden
=نَبَاتًاbir bitki olarak
,,

Allah sizi
yerden bitirir gibi yetiştirmiştir.

,,

,,
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,,

=ث ُ َّمsonra =يُ ِعيدُ ُك ْمgeri çevirecektir
=فِي َهاoraya
= َوي ُْخ ِر ُج ُك ْمve tekrar çıkaracaktır
=إِ ْخ َرا ًجاmükemmel çıkarışla
..

..

..

..

Ve Allah sizi
yerden (tedrici bir şekilde) yeşertip
büyütmüştür;
ve sonra sizi
(öldükten
sonra) ona
geri döndürecektir:
Sonra sizi (daha sonra)
oraya dön- sizi yeniden
dürür ve yi- dirilterek tekne oradan rar ortaya çıçıkarır.
karacaktır.

İbn Kesir

Ve Allah;
sizi, yerden ot bitirir gibi
bitirmiştir.

Sonra sizi; oraya
döndürür
ve sizi bir
çıkarılışla
çıkarır.

..
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َّ = َوAllah = َج َع َلyaptı
ُاّٰلل
=لَ ُك ُمsizin için ض
َ = ْاْل َ ْرyeri
ً سا
طا
َ ِ=بbir sergi

Ve Allah yeri
sizin için genişçe yaymıştır

Ve Allah;
yeryüzünü sizin
için bir
döşek
kılmıştır.

ِلت َ ْسلُ ُكوا
سب ًَُل
ُ

ki üzerinde
geniş yollardan yürüyüp
geçebilesiniz!

Geniş
yollarında
gezip dolaşasınız,
diye.

Nuh, Ey
Rabbim! diye
ekledi, Onlar
bana (tamamen) karşı
çıktılar, zaten
onlar serveti
ve çocukları
yüzünden
hızla yok olmaya doğru
giden kimselere uyarlar,

Nuh dedi
ki: Rabbım doğrusu bunlar, bana
isyan ettiler. Malı
ve çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular.
Büyük
büyük
düzenler
kurdular.

,,

(19-20)
Yeryüzünde
dolaşabilmeniz, orada yollar ve
geniş geçitlerden geçebilmeniz
için, onu size yayan
O´dur.
(19-20)
=gidesiniz diye
=ondaki
Yeryüzünde
dolaşabil=yollarda
=geniş geniş
meniz, orada yollar ve
geniş geçitlerden geçebilmeniz
için, onu size yayan
O´dur.
Nuh dedi ki:
=dedi
=Nuh
=Rabbim
«Rabbim
doğrusu
=onlar
bunlar bana
isyan ettiler.
=bana karşı geldiler
Ve malı,
=ve uydular
=bir adama
çocuğu
kendisine
,, =artırmayan
=malı
sadece zarar getiren
=ve çocuğu
=ancak (artıran) kimseye
uydular.»
=ziyanını
,,

,,

71.
20

71.
21

..

ِم ْن َها

..

فِ َجا ًجا

..

قَا َل
نُوح
ب
ِ َر
إِنَّ ُه ْم
ص ْو ِني
َ
َ ع
َوات َّ َبعُوا
َم ْن
ُ َمالُه
ُ لَ ْم يَ ِز ْده
ِإ َّل
َُو َولَدُه
ارا
ً س
َ َخ
,,

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

= َو َم َك ُرواtuzaklar kurdular
= َم ْك ًراtuzaklarla َّارا
ً = ُكبbüyük büyük
..

..

..
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Birbirinden
büyük düzenler kurdular.

İnsanlara
= َوقَالُواdediler ki
´sakın tanrılarınızı bıتَذَ ُر َّن,,= َلbırakmayın
rakmayın,
Ved, Suva,
=آ ِل َهت َ ُك ْمtanrılarınızı
Yağus,
تَذَ ُر َّن,,= َو َلve bırakmayın = َودًّاVedd’i Yeuk ve
Nesr putlaعا
ً س َوا
ُ ,,= َو َلve Suva’ı
rından asla
vazgeçmeَ ُ َيغ,,= َو َلve Yeğus’u
وث
yin´ dediler.
َ= َو َيعُوقve Ye’uk’u
= َونَس ًْراve ve Nesr’i
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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= َوقَ ْدandolsun
ضلُّوا
َ َ =أyoldan çıkardılar
يرا
ً = َك ِثçoklarını
ت َ ِز ِد..= َو َلsen de artırma
َّ =o zalimlere
َالظا ِل ِمين
= ِإ َّلbaşka bir şey ض ََل ًل
َ =şaşkınlıktan

Böylece birçoğunu
saptırdılar;
Rabbim!
Sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını arttır.

= ِم َّماdolayı َطيئَاتِ ِه ْم
ِ =خhatalarından
=أ ُ ْغ ِرقُواboğuldular
=فَأُد ِْخلُواsokuldular َارا
ً =نateşe
يَ ِجد ُوا,,=فَلَ ْمve bulamadılar
=لَ ُه ْمkendilerine ُون
ِ د,,= ِم ْنbaşka
ِاّٰلل
َّ =Allah’tan ارا
ً ص
َ =أ َ ْنyardımcılar

Onlar, günahları yüzünden suda boğuldular; ateşe
sokuldular,
kendilerine
Allah´tan
başka yardımcı bulamadılar.

..

..

..

..
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,,

= َوقَا َلdedi ki =نُوحNuh
ب
ِ = َرRabbim تَذَ ْر..= َلbırakma
ض
ِ  ْاْل َ ْر..علَى
َ =yeryüzünde
َ ْال َكافِ ِرين.. َ= ِمنkâfirlerden
َّارا
ً =دَيtek kişi
..

..

..
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=إِنَّ َكçünkü sen
= ِإ ْنتَذَ ْر ُه ْمتَذَ ْر ُه ْمonları bırakırsan
ُضلُّوا
ِ =يşaşırtırlar = ِع َبادَ َكkullarını
يَ ِلد ُوا,,= َو َلve doğurmazlar
(= ِإ َّلolandan) başkasını
اج ًرا
ً َّ= َكفinkârcı
ِ َ=فahlaksız ارا
,,

,,

,,

ب
ا ْغ ِف ْر
ِ َر
ِلي
ي
َّ ََو ِل َوا ِلد
َو ِل َم ْن
دَ َخ َل
ي
ُمؤْ ِمنًا
َ ِبَ ْيت
ََو ِل ْل ُمؤْ ِمنِين
..

Böylece
bir çoğunu saptırdılar. Zalimlere
sapıklıktan başka
bir şeyi
artırma.

Böylece onlar, günahları
yüzünden
(büyük bir tufanda) boğuldular ve
(öteki dünyanın) ateşinde yanmaya mahkum edildiler;
ve kendilerini
Allah'a karşı
koruyacak bir
yardımcı bulamadılar.
Nuh dedi ki: Ve Nuh, Ey
«Rabbim! Rabbim! diye
Yeryüzünde yalvardı:
hiçbir kâfir Yeryüzünde
bırakma.» bu hakikati
inkar edenlerden hiç
kimseyi bırakma:

günahlarından
dolayı
bunlar
suda boğuldular,
ateşe sokuldular
ve Allah´
tan başka
yardımcı
da bulamadılar.

çünkü Sen
onları bırakırsan, Sana
kulluk edenleri hep saptır(maya çalış)ırlar ve
yalnızca fesada ve inatla sürdürülen
nankörlüğe
sebep olurlar.
Rabbim!
Ey Rabbim!
=Rabbim
=bağışla
Beni, ana- Bana, anne=beni
=ve babamı-anamı mı, babamı, me, babama,
evime
evime mümin
inanmış
olaolarak giren
=ve kimseyi
=giren
rak gireni, herkese ve
inanan er- (daha sonra=evime
=inanarak
kek ve ka- ki) bütün
=ve inanan erkekleri
dınları ba- mümin ka,,

,,
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Onlar böylece çoğu kimseyi saptırdılar, o halde,
Sen bu zalimlere yalnızca (özlem
duydukları
şeylerden)
uzaklaşmalarını emret!

..

,,
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Ve dediler ki: Sakın tanrılarınızı bırakmayın.
Vedd,
Süva´,
Yeğus,
Yeuk ve
Nesr´den
asla vazgeçmeyin.

,,

..

..

ve (Sana
karşı) en
korkunç tuzakları kuranlara,
çünkü onlar
(kendilerine
uyanlara):
'Tanrılarınızı
hiçbir zaman
terk etmeyin!
Ne Vedd, ne
Suva', ne
Yeğus, ne
Ye'uk ve ne
de Nesr'i terk
etmeyin!'
demişlerdi.

..

..

..

..

Doğrusu
sen onları
bırakırsan
kullarını
saptırırlar,
sadece
ahlâksız ve
çok inkarcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler.

Nuh dedi
ki: Rabbım; kafirlerden
yeryüzünde
yurd tutan
hiç bir
kimse bırakma.
Çünkü
Sen onları bırakırsan; kullarını saptırırlar.
Kötüden
ve öz kafirden
başka da
evlat doğurmazlar.
Rabbım;
beni,
anamı,
babamı,
inanmış
olarak
evime gireni,
mü´min

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ğışla; zalim- dınlara ve
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve inanan kadınları
lerin de yal- erkeklere
nız helâkini bağışlayıcılıت َ ِز ِد..= َو َلve artırma
artır!
ğını göster
َّ
َّ
ve zulüm işَ=الظا ِل ِمينzalimlerin =إِلbaşka bir şey
leyenleri her
zaman helaارا
ً َ=تَبhelakinden
..

..

..

..

..

ke uğrat!

72.
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=قُ ْلde ki ي
ِ ُ =أvahyolundu
َ وح
ي
َّ َ= ِإلbana ُ=أَنَّهgerçekten
=ا ْست َ َم َعKur’an dinledikleri
=نَفَرbir topluluğun
 ْال ِج ِن,, َ= ِمنcinlerden
=فَقَالُواve dedikleri = ِإنَّاşüphesiz biz
س ِم ْعنَا
َ =dinledik =قُ ْرآنًاbir Kur’an
ع َجبًا
َ =harikulade güzel

Ey Muhammed de
ki: «Bana
vahiy yolu
ile bildirildi
ki bir grup
cin, Kur´ân´ı
dinledi ve
arkasından
şöyle dedi:
Biz harikulâde bir
Kur´an dinledik.

= َي ْهدِيiletiyor
الر ْش ِد
ُّ ..=إِلَىdoğru yola =فَآ َمنَّاinandık
=بِ ِهona = َولَ ْنartık
=نُ ْش ِر َكortak koşmayacağız
= ِب َر ِبنَاRabbimize =أ َ َحدًاhiç kimseyi

O doğru yola iletiyor.
Hemen
inandık ona.
Artık Rabbimize hiçbir ortak
koşmayacağız.

ُ= َوأَنَّهdoğrusu O =ت َ َعا َل ٰىyücedir
ُّ= َجدşanı = َربِنَاRabbimizin
َات َّ َخذ,,= َماO edinmemiştir ًاحبَة
ِ ص
َ =eş
 َولَدًا,,= َو َلve çocuk

Rabbimiz
yüceler yücesidir, ne
eş ne evlat
edinmemiştir.

,,

,,
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,,
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Meğer araُ= َوأَنَّهgerçek şu ki
mızdaki aptallar Allah
 َيقُو ُل.. َ= َكانsöylüyor
hakkında
َ
sözس ِفي ُهنَا
َ =hakkında asılsız
َ =bizim beyinsiz على
ler söylüyorً ط
َ ش
ِاّٰلل
larmış.
َ =saçma şeyler
َّ =Allah طا
..

..

..

..

..
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َ =sanmıştık
= َوأَنَّاbiz ظ َننَّا
تَقُو َل,,لَ ْن,,=أ َ ْنsöylemeyeceklerini
س
ُ اْل ْن
ِ ْ =insanların = َو ْال ِج ُّنve cinlerin
ِ َّ =Allah’a = َك ِذبًاyalan
علَى
َ =karşı اّٰلل

Oysa biz insanların ve
cinlerin Allah katında
yalan sözler
söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk.

ُ= َوأَنَّهdoğrusu َ= َكانidi
= ِر َجالbazı erkekler
اْل ْن ِس
ِ ْ .. َ= ِمنinsanlardan
َ= َيعُوذُونsığınırlardı
=بِ ِر َجالbazı erkeklere
 ْال ِج ِن.. َ= ِمنcinlerden
=فَزَ اد ُو ُه ْمve onların artırırlardı
= َر َهقًاşımarıklığını

Birtakım insanlar birtakım cinlere
sığınırlar ve
bu tutum
onların sapıklıklarını
arttırır.

Gerçi bazı
insanların
(bu tür) görünmez güçlere sığındığı
(her zaman
vaki) olurdu;
ama bunlar
yalnızca onların şaşkınlığını arttırdı.

َ =sanmışlardı
= َوأَنَّ ُه ْمve onlar da ظ ُّنوا
َ =sizin sandığınız
= َك َماgibi ظ َن ْنت ُ ْم
َ يَ ْب َع,,لَ ْن,,=أ َ ْنdiriltmeyeceğini
ث
َّ =Allah’ın =أ َ َحدًاhiç kimseyi
ُاّٰلل

O sapık insanlar, tıpkı
sizler gibi,
Allah´ın hiç
kimseyi yeniden diriltmeyeceğini
sanmışlardır.

= َوأَنَّاbiz =لَ َم ْسنَاdokunduk
س َما َء
َّ =الgöğe
=فَ َو َج ْدنَاهَاve onu bulduk
ْ َ = ُم ِلئdoldurulmuş سا
ت
ً = َح َرbekçilerle
ُ = َوve ışınlarla
شدِيدًا
َ =kuvvetli ش ُهبًا

Göğü yokladık, orayı
sert bekçilerle ve göktaşları ile
dopdolu
bulduk.

O kadar ki,
sizin (vaktiyle) düşündüğünüz gibi,
onlar da Allah'ın hiç
kimseyi (yeniden) asla
(elçi olarak)
göndermeyeceğini düşünmeye
başladılar.
Ve (zaman
oldu) biz göğe uzandık
ama onu
güçlü muhafızlar ve alevlerle dolu
bulduk,

,,

,,
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De ki: Tanınmayan/bilinmey
en varlıklardan bir kısmının (bu
ilahi kelama)
kulak verdikleri ve sonra
(arkadaşlarına şöyle)
söyledikleri
bana vahyedildi: 'Biz
olağanüstü
güzellikte bir
hitabe dinledik,
doğru ile eğriyi ayırd etme bilincine
bizi ulaştıran
(bir hitabe);
ve böylece
ona iman ettik. Ve artık
Rabbimizden
başka kimseye asla
ilahlık yakıştırmayacağız,
çünkü (biliriz
ki) Rabbimizin şanı yücedir: O,
kendisine ne
bir eş, ne de
bir erkek çocuk edinmiştir!
Ve (şimdi öğreniyoruz ki)
aramızdaki
beyinsiz (kişi), Allah
hakkında
asılsız şeyler
söylüyordu,
ve ne insanın
ne de (hiçbir)
görünmez
gücün Allah
hakkında yalan uydurmayacağını
düşün(mekte
yanılmış)tık.
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Daha önce halbuki
= َوأَنَّاve biz ُنَ ْقعُد,,= ُكنَّاotururduk
göğün elve- onu(n gizledinleme diği her sırrı)
= ِم ْن َهاonun َ= َمقَا ِعدoturma yerlerinde rişli
yerlerinde dinleyebilepusuya ya- ceğimiz (uyَّ = ِللdinlemeğe mahsus
ِس ْمع
tardık. Fa- gun) yerlere
=فَ َم ْنartık kim =يَ ْست َ ِم ِعdinlemek istese kat şimdi kurulmuştuk
hangimiz ve şimdi (veَ= ْاْلنşimdi =يَ ِج ْدbulur ُ =لَهkendisini oranın ses- ya başka
lerini işitzaman) onu
= ِش َهابًاbir ışın صدًا
َ = َرgözetleyen meye çalış- dinlemeye
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

sa kendisini
bekleyen
göktaşları
ile karşılaşır.
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= َوأَنَّاve biz نَد ِْري..= َلbilmiyoruz
=أَشَرkötülük mü َ=أ ُ ِريدistendi
=بِ َم ْنbununla
ض
ِ  ْاْل َ ْر..=فِيyeryüzündekilere
َأ َ َراد..=أ َ ْمyoksa -mi diledi = ِب ِه ْمonları
..

..

..

..

..

Acaba yeryüzündekiler için kötülük mü dileniyor, yoksa
Rabbleri onlar hakkında
iyilik mi diliyor, bunu

çalışan herkes (aynı şekilde) kendisini bekleyen
bir alev ile
karşılaşacaktır!
Ve (şimdi anladık ki) biz
(yaratılmış
varlıklar,)
yeryüzünde
yaşayanlar
için kötü bir
akibetin hazırlanıp ha-

İbn Kesir

erkekleri
ve
mü´min
kadınları
bağışla.
Zalimlerin
de helakinden
başka bir
şeyini artırma.
De ki:
Bana
vahyolundu ki;
cinnlerden bir
topluluk
onu dinlemiş ve;
doğrusu
biz, hayrete düşüren bir
Kur´an
dinledik,
demişlerdir.
O, doğru
yola iletiyor. Biz
de ona
iman ettik. Ve
Rabbımıza hiç bir
şeyi şirk
koşmayacağız.

Muhakkak ki
Rabbımızın şanı
yücedir.
O; eş ve
çocuk
edinmemiştir.
Doğrusu
bizim beyinsizimiz; Allah´a karşı yalanlar söylüyormuş.
Doğrusu
öyle zannettik ki;
insanlar
ve cinnler
Allah´a
karşı asla
yalan
söylemezler.
Doğrusu
insanlardan bazı
kimseler;
cinnlerden bir
takım
kimselere
sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı.
Doğrusu
onlar da
sizin sandığınız
gibi, Allah´ın yeniden
kimseyi
diriltemeyeceğini
sandılar.
Doğrusu
biz; göğü
yokladık
da, onu
sert bekçiler ve
alevlerle
doldurulmuş bulduk.
Doğrusu
biz; göğün dinlenebileceği bir
yerinde
oturmuştuk; ama
şimdi kim
onu dinleyecek
olursa,
kendisini
gözetleyen bir
alev buluyor.
Doğrusu
biz bilmiyoruz;
yeryüzünde onlara kötülük mü dilenmiştir,
yoksa

Kelime Meali
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bilmiyoruz. zırlanmadığını, yahut
Rablerinin
onları doğru
ile eğriyi
ayırd etme
bilinciyle donatmak isteyip istemediğini bilmiyoruz
Aramızda tıpkı, içimiz=bize gelince
=bizden var
iyiler de var, den bazıları
bu düzeye (nasıl) dürüst
=iyiler de
erişememiş ve erdemli
=ve bizden var
=başkası da olanlar da olurken bazıvar; farklı larımızın da
=bundan
=biz
yollara ay- bunun (çok
rıldık.
çok) aşağı=yollardayız
=çeşitli
sında kaldı(ğını bilmediğimiz
gibi). Biz her
zaman birbirinden çok
farklı yollar/yöntemler
izledik.
Yeryüzünde Ve sonunda
=biz
=anladık
Allah ile baş anladık ki
.. .. =aciz bırakamayacağımızı edemeye- yeryüzünde
ceğimizi ve (hayat sürer=Allah’ı
..
=yeryüzünde O´ndan ka- ken) Allah'a
çıp kurtula- asla üstün
..
=ve O’nu aciz bırakamayac mayacağı- gelemeyiz ve
mızı kesin- (yine anladık
ağımızı
=kaçmakla da
likle anla- ki) (hayattan)
dık.
kaçarak da
O'nun hükmünden kurtulamayız.

= َربُّ ُه ْمRableri شدًا
َ = َرdoğruya iletmek

Rabbları
onlara iyilik mi dilemiştir?

َوأَنَّا
ِمنَّا
َصا ِل ُحون
َّ ال
َو ِمنَّا
َد ُون
ُكنَّا
ٰذَ ِل َك
َ
قِدَدًا
َط َرائِق

Gerçekten aramızda salihler de
vardır ve
bundan
aşağı
olanlar
da. Biz,
türlü türlü
yollara
ayrılmışız.
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َ
َوأَنَّا
ظ َننَّا
َأ َ ْن لَ ْن نُ ْع ِجز
اّٰلل
ض
ِ فِي ْاْل َ ْر
َ َّ
َُولَ ْن نُ ْع ِجزَ ه
ه ََربًا
..
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= َوأَنَّاbiz س ِم ْعنَا
َ ,,= َل َّماişitince
= ْال ُهدَ ٰىyol gösteren (Kur’an)ı
=آ َمنَّاinandık =بِ ِهona =فَ َم ْنkim
=يُؤْ ِم ْنinanırsa = ِب َر ِب ِهRabbine
َاف
ُ يَخ,,=فَ ََلkorkmaz
سا
ً =بَ ْخeksik verilmesinden = َو َلne de
= َر َهقًاkötülük edilmesinden

Biz doğru
yola ileten
Kur´ân´ı işitir işitmez
ona inandık.
Kim Rabbine inanırsa
ne haksızlığa uğramaktan ve
ne zora koşulmaktan
korkar.

= َوأَنَّاve biz = ِمنَّاbizden
َ= ْال ُم ْس ِل ُمونMüslümanlar var
= َو ِمنَّاve bizden
ُ = ْالقَا ِسdoğru yoldan sapanlar var
َطون
=فَ َم ْنkimler =أ َ ْسلَ َمMüslüman olursa
=فَأُو ٰلَ ِئ َكişte onlar
=ت َ َح َّر ْواaramışlardır
شدًا
َ = َرdoğru yolu

Aramızda
Müslümanlar olduğu
gibi gerçeğe
sırt çevirenler de var.
Müslüman
olanlar,
doğruyu
arayıp bulanlardır.
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ُ َوأ َ َّما ْالقَا ِس
َطون
َ َف
se كانُوا
َ َح
ِل َج َهنَّ َم
طبًا
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 َل ِو..= َوأ َ ْنşayet =ا ْستَقَا ُمواgitselerdi
َّ ..علَى
الط ِريقَ ِة
َ =yolda doğru
= َْل َ ْسقَ ْينَا ُه ْمonları sulardık = َما ًءsu ile
َ =bol
غدَقًا

Eğer onlar
doğru yola
girselerdi
kendilerine
gürül gürül
su sunardık.

= ِلنَ ْف ِتنَ ُه ْمonları sınayalım diye
=فِي ِهonunla = َو َم ْنve kim
ض
ْ =يُ ْع ِرyüz çevirirse
 ِذ ْك ِر,,ع ْن
َ =anmaktan = َربِ ِهRabbini
ُ=يَ ْسلُ ْكهonu sokar عذَابًا
َ =bir azaba
ص َعدًا
َ =alt eden

Böylece onları sınavdan geçirirdik. Kim
Rabbini
anmaktan
vazgeçerse
gittikçe artan ağır
azaba çarptırılır.

= َوأ َ َّنşüphesiz َاجد
ِ س
َ = ْال َمmescidler
ِ= ِ َّّٰللAllah’a mahsustur
عوا
ُ ت َ ْد..=فَ ََلyalvarmayın
= َم َعile beraber ِاّٰلل
َّ =Allah
=أ َ َحدًاhiç kimseye

Mescidler,
camiler Allah içindirler. Öyleyse
oralarda Allah´ın yanısıra başkasına yalvarmayınız.

ام
َ =kulu
َ َق,,لَ َّما,,ُ= َوأَنَّهkalktığında ُع ْبد
ِاّٰلل
َّ =Allah’ın ُعوه
ُ =يَ ْدO’na yalvarınca
= َكاد ُواnerdeyse َ= َي ُكونُونoluyorlardı
علَ ْي ِه
َ =onun üzerine
= ِلبَدًاüşüşüp keçe gibi birbirlerine geçecek

Allah´ın kulu Muhammed, Rabbine yalvarmaya
durunca
müşrikler
birbirlerine
abanarak
keçe gibi
çevresini
sararlardı.
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Bu nedenle,
(Allah'ın)
rehberliği(ne
çağrıyı) duyar duymaz
ona inanmaya başladık.
Rabbine inanan kimse
hiçbir zaman
ziyana veya
haksızlığa
uğrama korkusu duymaz.

Ama içimizde
kendilerini
Allah'a teslim
edenler bulun(duğu
doğrud)ur,
tıpkı kendilerini zulme
kaptıranlar
bulunduğu
gibi. Kendilerini Allah'a
teslim edenler doğru ile
eğriyi ayırd
etme bilincine ulaşanlardır;
Gerçeğe
ama kendile,,
=hak yoldan sapanlar i
sırt çeviren- rini zulme
ler ise ce- kaptıranlar
=olmuşlardır
hennem
yalnızca ceodunlarıdır- hennem
=cehenneme
=odun
lar.
(ateşi) için
yakıt oldular!'
..

..
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Doğrusu
biz, yeryüzünde
kalsak da
Allah´ı
aciz bırakamayacağımızı,
kaçsak
da O´nu
asla aciz
bırakamayacağımızı anladık.
Doğrusu
biz, hidayeti işittiğimizde
ona inandık. Kim
Rabbına
iman
ederse; o,
ecrinin
eksiltilmesinden
ve kendisine haksızlık
edilmesinden
korkmaz.
İçimizden
teslim
olanlar da
vardır,
kendilerine yazık
edenler
de. Kim
teslim
olursa; işte onlar,
doğru yolu aramış
olanlardır.

Kendilerine yazık
edenlere
gelince;
onlar da
cehenneme
odun oldular.
Öyleyse, (bi- Şayet onlin ki) onlar, lar, yol
(çağrımızı
üzerinde
duyanlar,)
istikameti
şaşmadan bulmuş
(doğru) yol- olsalardı;
dan gidecek onlara bol
olurlarsa
bol su içikendilerine rirdik.
sınırsız nimetler yağdıracağız,
ve onları bu Ki onları
yolla dene- bununla
yeceğiz çün- tecrübe
kü Rabbini edelim.
anmaktan
Kim Rabuzaklaşanı bının zikAllah, en
rinden
şiddetli aza- yüz çeviba uğratır. rirse; onu,
gittikçe
artan bir
azaba uğratır.
Ve (bilin ki) Muhakkulluk (yal- kak ki
nızca) Allah'a mescidmahsustur. ler, Allah
O halde Al- içindir.
lah'ın yanısı- Öyleyse
ra başka hiç Allah ile
kimseye yal- beraber
varıp yakar- başkasımayın!
na ibadet
etmeyin.
Ama ne za- Doğrusu
man Allah'ın Allah´ın
bir kulu O'na kulu, kalibadet etmek kıp O´na
için ayağa
yalvarınkalksa, o
ca; nere(hakikati in- deyse
kar ede)nler çevresinhep birlikte de keçe
etrafını telaş- gibi olula kuşatırlar- yorlardı.
dı.
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=قُ ْلde ki = ِإنَّ َماben ancak
عو
ُ =أ َ ْدyalvarırım = َر ِبيRabbime
ُأ ُ ْش ِرك..= َو َلve ortak koşmam
=بِ ِهO’na =أ َ َحدًاhiç kimseyi

De ki: «Ben
sırf Rabbime yalvarırım, O´na
hiç kimseyi
ortak koşmam.»

De ki: Ben
yalnız Rabbime yalvarırım ve
O'ndan başka hiç kimseye ilahlık
yakıştırmam.

=قُ ْلde ki = ِإنِيben
ُأ َ ْم ِلك,,= َلsahip değilim
=لَ ُك ْمsize (vermeye) ض ًّرا
َ =zarar
= َو َلne de شدًا
َ = َرakıl

De ki: «Ben
size ne zarar verebilirim ve ne
de fayda
sağlayabilirim.»

=قُ ْلde ki =إِنِيbeni
ير ِني
َ ي ُِج..=لَ ْنkurtaramaz
ِاّٰلل
َّ .. َ= ِمنAllah’dan =أ َ َحدhiç kimse
َأ َ ِجد..= َولَ ْنve bulamam
د ُونِ ِه..= ِم ْنondan başka
= ُم ْلت َ َحدًاsığınacak kimse

De ki: «Hiç
kimse beni
Allah´ın
elinden kurtaramaz;
ben O´nun
dışında hiçbir sığınak
bulamam.»

De ki: Size
zarar vermek
yahut doğruyu eğriden
ayırd etme
bilinciyle sizi
donatmak
benim elimde
değildir.
De ki: Gerçek şu ki hiç
kimse beni
Allah'a karşı
koruyamazdı
ve O'ndan
kaçıp saklanacak hiçbir
yer bulamazdım,

= ِإ َّلsadece (yapabileceğim)
ً = َب ََلduyurmaktır اّٰلل
ِ َّ ,, َ= ِمنAllah’tan
غا
س َالتِ ِه
َ = َو ِرve O’nun elçiliğidir
= َو َم ْنartık kim ص
ِ =يَ ْعbaş kaldırırsa
اّٰلل
ُ = َو َرve Elçisine
َ َّ =Allah’a ُسولَه
=فَإ ِ َّنşüphesiz ُ=لَهona vardır
َار
َ =نateşi = َج َهنَّ َمcehennem
َ=خَا ِلدِينsürekli kalacağı =فِي َهاiçinde
=أ َ َبدًاebedi

Benim görevim, sadece Allah´tan gelen direktifleri, O´nun
mesajını
duyurmaktır. Allah´a
ve Peygamber´e
başkaldıranları, içinde sürekli
kalacakları
cehennem
ateşi bekliyor.

eğer Allah'ın
mesajlarını
ve O'ndan
(bana ulaşan
aydınlığı
dünyaya)
duyurmamış
olsaydım. Allah'a ve Elçisi'ne isyan
edenlere gelince, şüphe
yok ki onları
içinde sonsuza dek kalacakları cehennem ateşi beklemektedir.

= َحت َّ ٰىnihayet =إِذَاzaman
= َرأ َ ْواgördükleri = َماşeyi
َعدُون
َ =يُوkendilerine vadedilen
َسيَ ْعلَ ُمون
َ َ=فbileceklerdir = َم ْنkimin
ف
ْ َ =أdaha zayıftır
ُ ض َع
َاص ًرا
ِ =نyardım edeni
= َوأَقَ ُّلve daha azdır عدَدًا
َ =sayıca

Onlar kendilerine yönelik tehditlerin somut
olarak gerçekleştiğini
gördüklerinde hangi
tarafın destek bakımından zayıf ve sayıca az olduğunu anlayacaklardır.

=قُ ْلde ki أَد ِْري,,=إِ ْنbilmem
=أَقَ ِريبyakın mıdır?
َعد ُون
َ تُو,,= َماsize söylenen şey
يَ ْجعَ ُل,,=أ َ ْمyoksa koyacak mıdır?
ُ=لَهonun için = َر ِبيRabbim
=أ َ َمدًاuzun bir süre

De ki: «Size
yöneltilen
tehdit yakın
mıdır, yoksa
Rabbim
onun için
uzun bir vade mi belirlemiştir,
bilmiyorum.»

عا ِل ُم
ِ = ْال َغ ْيgaybı
َ =bilendir ب
ْ ُظ ِه ُري
ْ =فَ ََليgöstermez
ُظ ِه ُر
َ ..علَ ٰى
غ ْيبِ ِه
َ =gizli bilgisini
=أ َ َحدًاkimseye

Gaybın bilgisi O´nun
tekelindedir.
O gaybın
sırlarını hiç
kimseye
açmaz.

= ِإ َّلancak (gösterir)
ض ٰى
ْ ,,= َم ِنrazı olduğu
َ َ ارت
سول
ُ  َر,,= ِم ْنelçiye ُ=فَإِنَّهçünkü O
ُ=يَ ْسلُكsevk eder
يَدَ ْي ِه,,بَي ِْن,,= ِم ْنönüne
خ َْل ِف ِه,,= َو ِم ْنve arkasına
صدًا
َ = َرgözetleyiciler

Bu sırları
sadece seçtiği peygamberlerine açar.
Onların önlerinden ve
arkalarından gözcüler, korucular salar.

= ِليَ ْعلَ َمbilsin diye
أ َ ْبلَغُوا..قَ ْد..=أ َ ْنduyurduklarını
ت
ِ س َال
َ = ِرrisaletini = َر ِب ِه ْمRablerinin
َ = َوأ َ َحاve kuşatmıştır = ِب َماherşeyi
ط
=لَدَ ْي ِه ْمonlarda bulunan
ص ٰى
َ = َوأ َ ْحve saymıştır
ش ْيء
َ ..= ُك َّلherşeyi عدَدًا
َ =bir bir

Böylece onların, Rabblerinin mesajlarını insanlara duyurduklarını
belirler. O
onların durumlarını ve
tutumlarını
bilgisi ile
kuşatmış,
herşeyi bir
bir saymıştır.

أَيُّ َها,,= َياey
= ْال ُم َّز ِم ُلörtüsüne bürünen

Ey örtüye
bürünerek
saklanan
Muhammed,

(Öyleyse bırak,) önceden uyarıldıkları (akibet)i görecekleri an
gelinceye
kadar (beklesinler), o
zaman anlayacaklar kim,
hangi (tür)
insan daha
çaresiz ve
daha kimsesizdir!
De ki: Önceden uyarıldığınız bu
(akibet)in yakın olup olmadığını yahut Rabbimin
onun için
uzun bir vade koyup
koymadığını
bilemem.
(Yalnız) O bilir yaratılmışların kavrayış
sınırlarının
ötesindekini
ve hiç kimseye açmaz
Kendi erişilmez derinlikteki sırlarını,
seçmekten
hoşnutluk
duyduğu elçisi hariç. O
zaman Allah
hem onun
gözü önüne
serilmiş olan
her konuda,
hem de aklının ermeyeceği her
alanda onu
gözetlemek
için (semavi
güçler) gönderir;
böylece bu
(elçi)lerin
tebliğ ettikleri
şeyin (yalnızca) Rablerinin mesajları olduğunu
açıkça gösterir, çünkü onların (söyleyebilecekleri)
her şeyi (bilgisi ile) kuşatan O'dur; ve
(mevcut
olan) her şeyi bir bir hesaplayandır.
Ey örtülere
bürünen (insan)!
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İbn Kesir

De ki:
Ben; ancak Rabbıma yalvarırım.
Ve O´na
hiç kimseyi ortak
koşmam.
De ki:
Ben; size
zarar
vermeye
de, iyilik
yapmaya
da muktedir değilim.
De ki:
Doğrusu
kimse
beni, Allah´a karşı savunamaz.
Ve ben,
O´ndan
başka bir
sığınak
da bulamam.
Benim
vazifem;
ancak Allah katından olanı
ve O´nun
risaletlerini tebliğ
etmektir.
Kim, Allah´a ve
Rasulüne
isyan
ederse;
muhakkak ki
onun için,
cehennem ateşi
vardır.
Orada
ebediyyen kalacaklardır.
Nihayet
kendilerine vaadedilenleri gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha
zayıf ve
sayıca
daha az
olduğunu
bileceklerdir.
De ki: Size vaadedilen
yakın mıdır, yoksa
Rabbım
onu uzun
süreli mi
kılmıştır
bilemiyorum.
Gaybı bilendir.
Gaybını
kimseye
açıklamaz.

Ancak
beğenip
seçtiği bir
peygamber müstesnadır.
Çünkü
onun
önünden
ve ardından gözcüler koyar.

Ta ki
Rabblarının risaletlerini,
gerçekten
tebliğ etmiş olduklarını
bilsin.
Onların
yaptıklarını kuşatmış ve
her şeyi
bir sayı
ile saymıştır.
Ey örtüsüne bürünen;

Kelime Meali
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Geceleyin
biraz uyuduktan sonra kalk

Gece biraz
ilerleyince
(namaz için)
kalk;

Gecenin
birazı
müstesna
kalk.

ُصفَه
ْ ِ=نonun yarısında =أ َ ِوyahut
ص
ْ ُ=ا ْنقeksilt ُ= ِم ْنهbundan
ً =قَ ِلbiraz
يَل

Gecenin ya- gece yarısı rısında
biraz önce
uyanık ol,
ya bu miktarı biraz eksilt

Yarısından veya
ondan biraz eksilt.

=أ َ ْوveya = ِز ْدartır علَ ْي ِه
َ =bunu
= َو َر ِت ِلve oku َ= ْالقُ ْرآنKur’an
ً =ت َ ْر ِتağır ağır
يَل

Ya da artır ya da sonrada ağır ağır (kalk) ve ağır
Kur´an oku. ağır, duyarak
Kur'an oku.

Yahut biraz artır
ve
Kur´an´ı
yavaş yavaş oku.

= ِإنَّاdoğrusu biz سنُ ْل ِقي
َ =bırakacağız
علَي َْك
َ =senin üzerine =قَ ْو ًلbir söz
ً =ث َ ِقağır
يَل

Çünkü biz
sana sorumluluğu
ağır bir söz
indireceğiz.

Biz sana (sorumluluğu)
ağır bir mesaj tevdi
edeceğiz;

Kuşkusuz
= ِإ َّنgerçekten َ=نَا ِشئَةkalkmak
gece ibadeti, gündüze
َ
ُّ
=اللَّ ْي ِلgece ي
ه
=o
د
ش
أ
=daha
َ
ِ
َ
göre daha
ْ = َوtesirli = َوأ َ ْق َو ُمve daha sağlamdır zor, fakat
ًطئا
sözü daha
ً ِ=قsöz
يَل
etkilidir.

(ve) gerçek
şu ki, gece
vakti zihin
daha zinde
ve güçlü olur
ve okuma
daha da berraklaşır,

= ِإ َّنçünkü =لَ َكsenin vardır
ار
ِ النَّ َه,,=فِيgündüzde
س ْب ًحا
َ =uğraşacağın şeyler
ً ط ِو
َ =uzun süre
يَل

Çünkü gündüzleri, seni
uzun uzun
uğraştıracak işlerin
vardır.

halbuki gündüzleri seni
meşgul edecek yığınla iş
var,

= َوا ْذ ُك ِرve an =اس َْمadını
= َربِ َكRabbinin = َوت َ َبت َّ ْلve yönel
ً ِ=ت َ ْبتbütün gönlünle
= ِإلَ ْي ِهO’na يَل

Rabbinin
adını an,
bütün varlığınla O´na
yönel!

ُّ= َربRabbidir ق
ِ = ْال َم ْش ِرdoğunun
ب
ِ = َو ْال َم ْغ ِرve batının = َلyoktur
َ= ِإ ٰلَهtanrı = ِإ َّلbaşka = ُه َوO’ndan
ً = َو ِكvekil
ُ=فَات َّ ِخ ْذهyalnız O’nu edin يَل

O doğunun
da, batının
da Rabbidir,
O´ndan
başka ilah
yoktur. O
halde tek
dayanağın
O olsun.

ص ِب ْر
ْ = َواsabret
َيَقُولُون.. َما..علَ ٰى
َ =onların dediklerine
= َوا ْه ُج ْر ُه ْمve onlardan ayrıl
ً = َج ِمgüzel
=ه َْج ًراbir ayrılışla يَل

Müşriklerin
senin için
dediklerine
sabret, yanlarından
nazik bir
şekilde ayrıl.
Ayetlerimi
yalanlayan
o zenginlerin işini bana bırak,
onlara biraz
süre tanı.

ama (hem
gece hem
gündüz)
Rabbinin
adını an ve
bütün varlığınla kendini
O'na ada.
(O'dur) doğunun ve batının Rabbi;
O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse,
kaderini belirleme gücünü yalnız
O'na izafe et,
halkın (senin
aleyhinde)
söyleyebileceği her şeye
sabırla katlan
ve onlardan
uygun şekilde uzaklaş.
Ve nimet
içinde oldukları halde (Allah'tan geldiğini umursamadan)
hakikati yalanlayanları
Bana bırak;
onlara bir süre daha dayan:
çünkü, Katımızda ağır
prangalar ve
yakıcı bir
alev (onları
beklemektedir),

Muhakkak ki
Biz; sana,
ağır bir
söz vahyedeceğiz.
Muhakkak ki gece kalkışı,
daha tesirli ve o
zaman
okumak
daha elverişlidir.
Muhakkak ki
gündüzde; seni,
uzun
uzun alıkoyacak
işler vardır.
Rabbının
adını zikret, her
şeyi bırakıp yalnız
O´na yönel.
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= َوذَ ْرنِيbeni yalnız bırak
َ= َو ْال ُم َك ِذ ِبينve yalanlayıcıları
=أُو ِليsahibi =النَّ ْع َم ِةnimet
= َو َم ِه ْل ُه ْمve onlara mühlet ver
ً =قَ ِلbiraz
يَل
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= ِإ َّنdoğrusu
=لَدَ ْينَاbizim yanımızda vardır
ً =أ َ ْن َكbukağılar
ال
= َو َج ِحي ًماve cehennem

Çünkü bizim yanımızda ağır
zincirler ile
cehennem
vardır.

..

..

َ = َوve bir yiyecek var
ط َعا ًما
ُ ,,=ذَاboğazı tırmalayan
صة
َّ غ
عذَابًا
َ = َوve bir azab var
=أ َ ِلي ًماacı veren
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Doğunun
ve Batının Rabbıdır.
O´ndan
başka
ilah yoktur. Öyleyse onu
vekil edin.
Onların
söylediklerine
sabret ve
yanlarından güzellikle
ayrıl.
Nimet
sahibi
olan o yalancıları
Bana bırak. Ve
onlara biraz mühlet ver.

Muhakkak ki katımızda,
ağır boyunduruklar ve cehennem
var.
İnsan boğa- boğaza takı- Boğazı tızından
lan yiyecek kayan bir
geçmez yi- ve şiddetli bir yiyecek
yecekler ile azap,
ve elim
acıklı azap
bir azab
vardır.
var.
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İbn Kesir

=قُ ِمkalk =اللَّ ْي َلgeceleyin = ِإ َّلyalnız
ً =قَ ِلbirazında
يَل
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=يَ ْو َمo gün ف
ُ =ت َ ْر ُجsarsılır
ض
ُ = ْاْل َ ْرyer = َو ْال ِجبَا ُلve dağlar
ت
ِ َ= َو َكانve olur = ْال ِج َبا ُلdağlar
ً = َم ِهdağılan
= َك ِثيبًاkum yığınları يَل

O gün yer
ve dağlar
şiddetle
sarsılır,
dağlar gevşek kum yığınlarına
dönüşür.

=إِنَّاdoğrusu biz س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdik
ً س
=إِلَ ْي ُك ْمsize ول
ُ = َرbir elçi
=شَا ِهدًاtanıklık edecek
علَ ْي ُك ْم
َ =aleyhinize = َك َماgibi
س ْلنَا
َ =أ َ ْرgönderdiğimiz
َع ْون
َ فِ ْر,,= ِإلَ ٰىFir’avn’a
ً س
ول
ُ = َرbir elçi

Ey insanlar,
biz nasıl Firavuna bir
peygamber
gönderdiysek size de
davranışlarınızı yakından gözleyecek bir
peygamber
gönderdik.

ص ٰى
َ =فِ ْرFir’avn
َ َ=فَعkarşı geldi ع ْو ُن
سو َل
ُ الر
َّ =elçiye
ُ=فَأ َ َخ ْذنَاهbiz de onu yakaladık
ً = َو ِبağır
=أ َ ْخذًاbir yakalayışla يَل

Firavun,
gönderdiğimiz peygambere
karşı geldi
de kendisini
sert bir şekilde yakalayıverdik.
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yeryüzünün
ve dağların
sarsılacağı
ve (parçalanarak) savrulan bir kum
yığını haline
geleceği o
Gün!
Bakın (ey insanlar!) Firavun'a bir elçi
gönderdiğimiz gibi size
de karşınızda hakikate
tanıklık yapacak bir elçi
gönderdik.
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Ve Firavun
elçiye isyan
etti, bunun
üzerine Biz
de onu kahredici bir tutuşla kıskıvrak yakaladık.

O gün;
yeryüzü
ve dağlar
sarsılır.
Ve dağlar
yumuşak
kum yığını haline
gelir.
Doğrusu
Biz; Firavun´a bir
peygamber göndedriğimiz gibi,
size de
üzerinize
şehadet
edecek
bir peygamber
gönderdik.
Fakat Firavun, o
peygambere isyan etti.
Biz de
onu ağır
bir yakalayışla
yakaladık.
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ْف
َ =فَ َكيpeki nasıl?
َ=تَتَّقُونkendinizi kurtaracaksınız
 َكفَ ْرت ُ ْم,,=إِ ْنinkâr ederseniz
=يَ ْو ًماo günden =يَ ْج َع ُلyapan
َ= ْال ِو ْلدَانçocukları = ِشيبًاihtiyar
,,

Eğer kafir
olursanız,
çocukların
saçlarını
anında
ağartan o
günün dehşetinden
paçayı nasıl
kurtaracaksınız?
O günün
=gök
=yarılır
dehşetinden
gökler par=onun sebebiyle
=olmuştur
çalanacaktır. Allah´ın
=O’nun vaadi
sözü kesin=mutlaka yapılmıştır
likle yerine
gelir.
Bu söyle=şüphesiz
=bu
nenler bir
=bir öğüttür
,,
=dileyen öğüttür. Dileyen, Rab=tutar
,,
=Rabbine varan bine erdirecek yolu tu=bir yol
tar.
,,

,,

,,

,,
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ُم ْنفَ ِطر
ََكان

س َما ُء
َّ ال
بِ ِه
َُو ْعدُه
ً َُم ْفع
ول
..
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ٰ َه ِذ ِه

ِإ َّن
ت َ ْذ ِك َرة
َات َّ َخذ
ً س ِب
يَل
َ
,,

فَ َم ْن شَا َء
إِلَ ٰى َربِ ِه

,,

,,

,,

Senin ve
= ِإ َّنşüphesiz = َرب ََّكRabbin
bazı arkadaşlarının,
َ
= َي ْعلَ ُمbiliyor =أنَّ َكsenin
gecenin ya
=تَقُو ُمkalktığını =أ َ ْدن َٰىdaha azında üçte ikisine
yakın bölüُ
ُ
َ
ْ
münü ya
ي
ث
ل
ث
..
ن
م
=üçte
ikisinden
ِ
ِ
yarısını ya
=اللَّ ْي ِلgecenin ُصفَه
ْ ِ= َونve yarısında da üçte birini ibadetle
ُ= َوثُلُثَهve onun üçte birinde
geçirdiğinizi
Rabbin biliَ = َوbir topluluğun da
طائِفَة
yor. Geceve günَّ
 َم َع َك.. َالذِين.. َ= ِمنseninle beraber bulun nin
düzün sürelerini beliranlardan ُاّٰلل
َّ = َوAllah
leyen Alَّ
َ
lah´tır. O bu
=يُقد ُِرtakdir eden =الل ْي َلgeceyi
gece ibadeار
tinin tempoَ =bildi
َ = َوالنَّ َهve gündüzü ع ِل َم
suna dayaُصوه
ُ ت ُ ْح..لَ ْن..=أ َ ْنsizin onu sayamayaca namayacağınızın farğınızı اب
َ َ =فَتbu yüzden affetti
kındadır.
ْ
ُعلَ ْيك ْم
َ
َ =sizi =فاق َر ُءواartık okuyun Bundan
böyle kolayınıza geleس َر
َّ َتَي..= َماkolayınıza geleni
cek kadar
ْ
ُ
Kur´an okuآن
ر
ق
ال
..
م
=Kur’an’dan
م
ل
ع
=bilmiştir
َن
ِ
ِ
ْ
ِ
َ َ
yunuz. Araُ سيَ ُك
ون
nızda hasَ ..=أ َ ْنbulunacağını
talar olaca= ِم ْن ُك ْمiçinizden ض ٰى
َ = َم ْرhastalar ğını, bir bölümünüzün
َ= َوآخ َُرونve başka kimseler
Allah´ın lütfettiği geçim
َ= َيض ِْربُونgezip
payını elde
edebilmek
َ
ْ
ض
ِ اْل ْر..=فِيyeryüzünde
için yeryüَ=يَ ْبتَغُونarayan ض ِل
ْ َف..= ِم ْنlütfunu zünde oradan oraya
koştuğunu,
ِ َّ =Allah’ın
اّٰلل
bir bölümüَ= َوآخ َُرونve başka insanlar
nüzün de
O´nun yoَ=يُقَاتِلُونsavaşan سبِي ِل
َ ..=فِيyolunda lunda saAlِ َّ =Allah =فَا ْق َر ُءواonun için okuyun vaştığını
اّٰلل
lah biliyor.
Öyleyse koس َر
َّ ت َ َي..= َماkolayınıza geleni
layınıza gelecek kadar
ُْ= ِمنهO’ndan = َوأَقِي ُمواve kılın
Kur´an okuyunuz. Naَ ص ََلة
َّ =الnamazı = َوآتُواve verin
mazı kılınız,
َّ =zekatı
َ الز َكاة
zekatı veriniz, gönüllü
ضوا
َّ =Allah’a olarak ve
ُ = َوأ َ ْق ِرve borç verin َاّٰلل
karşılık bekضا
ً =قَ ْرbir borçla سنًا
َ = َحgüzel
lemeksizin
Allah´a borç
تُقَ ِد ُموا..= َو َماve verdiklerinizi
veriniz.
Kendiniz
= ِْل َ ْنفُ ِس ُك ْمkendiniz için
için yaptığınız hayırları
ْ
 َخيْر..= ِمنhayırdan
ilerde Allah
ُ=ت َ ِجدُوهbulacaksınız َ= ِع ْندkatında katında daha yararlı
ِ َّ =Allah = ُه َوo
اّٰلل
ve daha büyük ödüllü
= َخي ًْراdaha hayırlıdır
olarak bulursunuz.
َ= َوأ َ ْعظ َمve daha büyüktür
Allah´tan af
dileyiniz.
َ
=أ ْج ًراmükâfatça
Hiç kuşkusuz Allah
= َوا ْست َ ْغ ِف ُرواmağfiret dileyin
bağışlayıcı
اّٰلل
ََّ =Allah’tan =إِ َّنşüphesiz اّٰلل
ََّ =Allah ve merhametlidir.
َ =çok bağışlayan
غفُور
= َر ِحيمçok esirgeyendir
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أَيُّ َها,,=يَاey = ْال ُمدَّثِ ُرörtüsüne bürünen
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=قُ ْمkalk =فَأ َ ْنذ ِْرve uyar
..

= َو َرب ََّكve Rabbini =فَ َكبِ ْرtekbir et
,,

,,

Ey örtüye
bürünerek
saklanan
Muhammed!
Kalk da
uyar.

İbn Kesir

Öyleyse, hakikati kabul
etmeye yanaşmazsanız, çocukların saçlarını
ağartan o
Gün kendinizi nasıl koruyacaksınız,

Eğer küfrederseniz; gençleri yaşlı
kılan bir
günden
nasıl korunabileceksiniz?

göklerin paramparça
olacağı, (ve)
Allah'ın (yeniden diriltme) vaadinin
gerçekleşeceği (Gün)?
Bu, şüphesiz, bir öğüt
ve uyarıdır.
Öyleyse, dileyen Rabbine ulaştıran
yola koyulsun!
(Ey Peygamber!)
Rabbin, senin ve beraberindekilerin
gecenin üçte
ikisini, yahut
yarısını, yahut üçte birini
(namaz için)
uyanık geçirdiğini bilir.
Gecenin ve
gündüzün ölçüsünü koyan Allah, sizin onu küçümsemeyeceğinizi bilir
ve bu sebeple O rahmetiyle size
yaklaşır. O
halde
Kur'an'ın kolayca okuyabileceğiniz
kadarını
okuyun. Allah, zaman
zaman içinizde hastalar, Allah'ın
lütfunu aramak için yola
koyulanlar ve
Allah yolunda savaşa
çıkanlar olacağını bilir.
Öyleyse ondan (yalnızca) kolayca
okuyabileceğiniz kadarını
okuyun, namazınızda
devamlı ve
dikkatli olun
ve karşılıksız
harcamada
bulunun ve
(böylece) Allah'a güzel
bir borç verin
çünkü kendi
adınıza güzel
ne iş yaparsanız karşılığını aynen
Allah katında
görürsünüz;
evet, daha iyi
ve daha
zengin bir
ödül olarak.
Ve (daima)
Allah'ın bağışlayıcılığını
arayın. Kuşkusuz Allah
çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

Gök,
onunla
yarılmış
ve O´nun
vaadi yerini bulmuştur.

Muhakkak ki bu;
bir öğüttür. Dileyen,
Rabbına
doğru bir
yol edinir.
Şüphesiz
ki Rabbın; senin, gecenin üçte ikisi,
yarısı ve
üçte biri
içinde
kalktığını
bilir. Seninle beraber
olan bir
topluluğun da.
Gece ve
gündüzü
Allah,
takdir
eder. Sizin onu
sayamayacağınızı bildiğinden
tevbenizi
kabul etmiştir.
Öyleyse
Kur´an´da
n kolayınıza geleni okuyun. İçinizden
hasta
olacakları, Allah´ın lutfundan
aramak
üzere
yeryüzünde dolaşacak
olanları
ve Allah
yolunda
savaşacak olanları şüphesiz ki
Allah bilir.
O halde
ondan kolayınıza
geleni
okuyun,
namazı
kılın, zekatı verin
ve Allah´a
güzel bir
ödünç verin. Kendiniz için
hayırdan
ne takdim
ederseniz; Allah
katında
onu mükafat bakımından
daha büyük ve
daha hayırlı olarak bulursunuz. Ve
Allah´tan
mağfiret
dileyin.
Muhakkak ki Allah; Gafur´dur,
Rahim´dir.
Sen ey (yal- Ey örtüye
nızlığına) bü- bürünen;
rünmüş olan!
Kalk ve uyar! Kalk ve
uyar.

Rabbinin
Rabbinin bü- Rabbını
büyüklüğü- yüklüğünü ve da tekbir
nü dile getir. yüceliğini an! et.

Kelime Meali
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Elbiselerini Öz benliğini Elbiseletemizle.
temiz tut!
rini temiz
tut.

َالر ْجز
ُّ = َوve pislikten =فَا ْه ُج ْرkaçın

Çirkin dav- Ve bütün pis- Kötü şeyranışlardan liklerden ka- lerden ise
uzak dur. çın!
sakın.
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تَ ْمنُ ْن..= َو َلve başa kakma
=ت َ ْست َ ْكثِ ُرverdiğini çok bularak

Yaptığın iyiliği çok görüp başa
kakma.

= َو ِل َربِ َكve Rabbin için
صبِ ْر
ْ =فَاsabret

Rabbin için ama sabırla Rabbın
sabret.
Rabbine yö- için sabnel.
ret.

=فَإِذَاzaman =نُ ِق َرüflendiği
ور
ِ ُالنَّاق..=فِيSur’a (boruya)

O Sur´a üf- Ve (insanları
lendiği za- uyar ki), (yeman,
niden diriliş)
suru üflendiği
zaman,
O gün çetin o Gün, bir
bir gündür. ızdırap günü
olacaktır,

..

..

..
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=فَ ٰذَ ِل َكişte =يَ ْو َمئِذo gün
= َي ْومbir gündür ع ِسير
َ =çetin
,,

,,

,,

َو َم ْن
َو ِحيدًا

Bırak Beni ve yarattıklarımı tek
başına.

ُ لَه

Kendisine
bol bol
mal verdiğimi,

,,

Kafirler için rahatlama
hiç de kolay günü değil,
değildir.
(şimdi) hakikati inkar
edenler için!
Şu adamın Bana bırak
=beni yalnız bırak
=adamı
işini bana yalnız yarattığım o ki=yarattığım
=tek olarak bırak ki,
kendisini
şi(yle uğraşyarattığım- ma)yı,
da yapayalnızdı.
Ona bol bol kendisine
=verdim
=ona
=mal
mal verdim. geniş imkanlar verdiğim,
=uzun boylu
..

,,

,,

,,

َُو َجعَ ْلت
َم ْمدُودًا
..
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ً َم
ال

..

önünُ =göz önünde Gözü
َ= َو َبنِينve oğullar ش ُهودًا
den ayrıl,,

,,

ُ= َو َم َّهدْتve döşedim ُ =لَهkendisine
=ت َ ْم ِهيدًاbir döşeyişle
..

..

ْ َ=يhırsla ister
=ث ُ َّمsonra ط َم ُع
َأ َ ِزيد,,=أ َ ْنdaha da artırmamı
,,

,,

,,

,,

= َك ََّلhayır ُ=إِنَّهçünkü o َ= َكانoldu
= ِْليَا ِتنَاbizim ayetlerimize karşı
ع ِنيدًا
َ =bir inatçı
..

..

..

..

..
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ُسأ ُ ْر ِهقُه
َ =onu sardıracağım
صعُودًا
َ =dimdik bir yokuşa
,,

,,

,,
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,,

ُ= ِإنَّهzira o = َف َّك َرdüşündü
= َوقَد ََّرölçtü biçti
..

..

..
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=فَقُتِ َلkahrolası ْف
َ = َكيnasıl da
=قَد ََّرölçtü biçti
,,

,,

,,
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ve (sevginin) Görülen
şahitleri ola- oğullar
mayan ev- rak çocuklar, verdiğimi,
latlar verdim.
Her işini yo- ve hayatına Ve onun
luna koy- geniş bir ufuk için yaydum.
açtığım:
dıkça
yaydığımı.
Böyleyken buna rağmen Sonra
halâ daha o, hala ihti- daha da
çoğunu
rasla verdi- artırmamı
vermemi
ğimden daha umar o.
bekliyor.
fazlasını istiyor!
Hayır, hayır! Evet, o, ken- Hayır;
O ayetleri- dini ayetleri- çünkü o,
mize inatla mize karşı bi- ayetlerikarşı çıkı- lerek, inatla mize karyor.
şartlandırşı bir
mıştır;
inatçı kesildi.
Onu sarp (bu nedenle) Ben; onu
bir yokuşa onu acı ve- sarp bir
saracağım. ren çetin bir yokuşa
yokuşa süre- sardıraceğim!
cağım.
O düşündü Bakınız,
Doğrusu
ve değer- (mesajları- o, düşünlendirme
mız hakikati dü ve ölyaptı.
inkara şart- çüp biçti.
lanmış olan
birine aktarıldığında,
onları nasıl
çürüteceğini)
düşünür ve
(onu) hesaplar,
Kahrolası, kendini de Canı çınasıl bir de- mahveder
kası, nağerlendirme böyle hesap- sıl da ölyaptı?
lar yaparak: çüp biçti.

daha
evet, o ken=ث ُ َّمsonra =قُتِ َلkahrolası ْف
َ = َكيnasıl Bir
kahrolası, dini mahvenasıl bir de- der böyle
=قَد ََّرölçtü biçti
ğerlendirme hesaplarla!
..

..

yaptı?

َ َ=نbaktı
=ث ُ َّمsonra ظ َر

74.
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=ث ُ َّمsonra س
َ =surat astı
َ ع َب
س َر
َ = َو َبkaşlarını çattı

Sonra baktı, Ve sonra
(yeni dayanaklar bulmak için çevresine) bakar,
Sonra sura- sonra kaşlatını astı ve rını çatarak
kaşlarını
dik dik süzer,
çattı.

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْد َب َرarkasını döndü
= َوا ْست َ ْكبَ َرve böbürlendi

Sonra yüz
çevirdi, büyüklük tasladı.

..

..
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=فَقَا َلdedi  ٰ َهذَا..=إِ ْنbu
= ِإ َّلbaşka bir şey değildir
= ِس ْحرbir büyüden
=يُؤْ ث َ ُرrivayet edilip öğretilen
..

..

..

..

..

..
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 ٰ َهذَا,,= ِإ ْنbu = ِإ َّلsadece
=قَ ْو ُلsözüdür = ْالبَش َِرbir insan
,,

ص ِلي ِه
ْ ُ سأ
َ =onu sokacağım
سقَ َر
َ =Sekar’a
..

Sonra yine canı
çıkası
nasıl da
öşçüp
biçti.
Sonra
baktı.

Sonra
kaşlarını
çattı, suratını astı.

sonunda
(mesajlarımıza) sırtını
döner ve
küstahça böbürlenir,
Ve dedi ki; ve: Bu, (eski
«Bu Kur´an zamanlareskilerden dan) intikal
aktarılan bir eden büyülebüyüdür.
yici bir sözdür!

Sonra da
sırt çevirip büyüklük tasladı.

O kesinlikle Bu, ölümlü
insan sözü- beşer södür.»
zünden başka bir şey
değildir! der.
Onu Se(Bu nedenkar´a ata- le,) onu (ötecağım.
ki dünyada)
cehennem
ateşine sokacağım!

Bu; ancak
bir insan
sözüdür.

Ve dedi
ki: Bu;
sadece
öğretilegelen bir
büyüdür.

..

,,
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İşte o
gün, zorlu
bir gündür.

ذَ ْرنِي
َُخلَ ْقت

74.
11

74.
16

Sur´a üflendiğinde;

Kafirler
için hiç de
kolay değildir.

..

74.
15

İyilik yapma- Çok göreyı kendine rek başa
kazanç aracı kakma.
kılma,

َ ْال َكا ِف ِرين..علَى
َ =kâfirler için
َ =değildir =يَ ِسيرkolay
غي ُْر

74.
10

74.
12

İbn Kesir

َ َ=فtemizle
= َو ِثيَابَ َكve elbiseni ط ِه ْر

74.
4

..

Ben, onu
Sekar´a
yaslayacağım.

Kelime Meali
74.
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اك
َ أَد َْر,,= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماne olduğunu سقَ ُر
َ =Sekar’ın
,,

,,

,,

,,

ت ُ ْب ِقي..= َلgeriye bir şey komaz
تَذَ ُر..= َو َلbırakmaz

74.
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74.
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31

..

..

..

=لَ َّوا َحةyakar kavurur = ِل ْلبَش َِرinsanı
,,

علَ ْي َها
َ =üzerinde vardır
عش ََر
َ ..َ=تِ ْس َعةondokuz
..

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

Sekar nedir, Cehennem
biliyor mu- ateşinin ne
sun?
olduğunu hiç
düşündün
mü?
Geride hiç- O ne yaşatır,
bir şey bı- ne de (ölürakmaz,
me) terk
ondan hiçbir eder,
şey kurtulmaz.
Bütün in- ölümlü insasanların
na (nihai hadikkatlerini kikati) gösteüzerinde
rir.
yoğunlaştırır.
On dokuz Onun üzetane görev- rinde ondolisi vardır. kuz (güç)
vardır.

Sekar´ın
ne olduğunu bilir
misin
sen?
O, ne geri
bırakır,
ne de
azabdan
vazgeçer.
Deriyi kavurandır.

Onun
üzerinde
ondokuz
vardır.

Biz cehen- Çünkü yal- Cehen َج َع ْلنَا,,= َو َماbiz yapmadık
nem görev- nızca meleki nem beklilerini me- güçleri (ce- çilerini
َ
اب
ْ =أmuhafızları
َ ص َح
leklerden hennem)
yalnız
َّ
seçtik,
sayıateşinin
gözmeleklerَّ
ار
ِ =النcehennemin =إِلbaşkasını
larını da ka- cüleri kıldık; den kılً= َم ََل ِئ َكةmeleklerden
firler için sı- ve onların
dık. Onlanav konusu sayısını ha- rın sayıla َج َع ْلنَا,,= َو َماve yapmadık
yaptık ki ki- kikati inkara rını da
tap verilen- şartlanmış ancak
= ِعدَّت َ ُه ْمonların sayısını
ler bunun olanlar için küfretmiş
olduğu- bir sınama olanlar
=إِ َّلbaşka bir şey ً=فِتْنَةbir sınavdan hak
nu anlasın- (aracı) yaptık için bir
lar,
ki böylece
fitne kıl َكفَ ُروا,, َ= ِللَّذِينinkâr edenler için
mü´minlerin daha önce dık. Ki
de imanı
vahye muha- kendileriَ= ِل َي ْست َ ْيقِنiyice inansın diye
pekişsin.
tab olanlar ne kitab
أُوتُوا,, َ=الَّذِينkendilerine verilmiş olanlar Mü´minler (bu ilahi ke- verilmiş
şüphe et- lamın doğru- olanlar,
اب
َ َ = ْال ِكتKitap َ= َويَ ْزدَادve artsın diye mesin. luğuna) kani kesin bilgi
Kalplerinde olsunlar ve sahibi olآ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananların
hastalık
(ona) iman sunlar.
olanlar ve etmiş olanla- İman
= ِإي َمانًاimanı
kafirler: "Al- rın imanları edenlerin
lah bununla daha da güç- de imanَ
اب
َ َ يَ ْرت,,= َولkuşkulanmasınlar
ne demek lensin; ve
ları artsın.
ُ
َّ
istedi"
degeçmiş
vaKendileriأوتُوا,, َ=الذِينverilmiş olanlar
sinler. İşte hiylere mu- ne kitab
böyle. Allah hatab olanlar verilmiş
اب
َ َ = ْال ِكتKitap
dilediğini
ile (bu vah- olanlar ve
َ= َو ْال ُمؤْ ِمنُونve inananlar
saptırır, di- ye) iman
mü´minler
lediğini de edenler bü- kuşkuya
= َو ِليَقُو َلve desinler diye
hidayete
tün şüphe- düşmeeriştirir.
kur- sinler. Bir
قُلُو ِب ِه ْم,,فِي,, َ=الَّذِينkalblerinde bulunanl Rabbinin lerden
tulsunlar. Ve de kalbleordularının kalplerinde rinde hasar رض
َ = َمhastalık
sayısını an- hastalık olan- talık bucak kendisi lar ile hakika- lunanlarla
ْ
َ= َوال َكافِ ُرونve kâfirler
bilir. Bu in- ti tamamen kafirler:
َّ =Allah san için bir reddedenler: Bununla
َأ َ َراد,,= َماذَاne demek istedi? ُاّٰلل
öğüttür.
(Sizin) AlAllah neyi
lah(ınız) bu kasdet= ِب ٰ َهذَاbu = َمث َ ًَلmisalle
temsil ile ne miş? de= َك ٰذَ ِل َكböylece ُض ُّل
demek isti- sinler. İşِ =يşaşırtır
yor? diye
te böyle
َّ =Allah يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
ُاّٰلل
sorsunlar.
Allah, diBöylece Al- lediğini
= َو َي ْهدِيve doğru yola iletir
lah, (yoldan saptırır,
çıkmak) iste- dilediğini
يَشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
yeni saptırır, hidayete
(doğruya
erdirir.
َيَ ْعل ُم,,= َو َماve bilmez َ= ُجنُودordularını
ulaşmak) is- Rabbının
teyeni ise
ordularını
= َر ِب َكRabbinin = ِإ َّلbaşkası
doğru yola ancak
= ُه َوO’ndan = َو َماve değildir ي
ulaştırır. Ve kendisi
َ = ِهbu
Rabbinin
bilir. Bu,
=إِ َّلbaşka bir şey = ِذ ْك َر ٰىbir uyarıdan
güçlerini
ancak inKendisinden
sanlara
= ِل ْلبَش َِرinsanlara
başka kimse bir öğüt,,
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= َك ََّلhayır = َو ْالقَ َم ِرandolsun Aya
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= َواللَّ ْي ِلve geceye
أ َ ْدبَ َر,,= ِإ ْذdönüp gitmekte olan

Gerileyen Geçip gitgece karan- mekte olan
lığına,
geceyi düşün,

Dönüp
geldiğinde geceye,

ْح
ُّ = َوالve sabaha
ِ صب
أ َ ْسفَ َر..= ِإذَاağardığında

Söken şafağa.

Ağardığında sabaha,

= ِإنَّ َهاşüphesiz ki o = َ ِْل ْحدَىbiridir
= ْال ُك َب ِرbüyüklerden

Sakar (cehennem)
büyük gerçeklerden
biridir.

,,

,,
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ِيرا
ً =نَذuyarıcıdır ِل ْل َبش َِر

..

= ِل َم ْنkimseler için =شَا َءdileyen
= ِم ْن ُك ْمsizden يَتَقَد ََّم,,=أ َ ْنileri gitmek
=أ َ ْوveya =يَتَأ َ َّخ َرgeri kalmak
,,

,,

= ُك ُّلher =نَ ْفسcan
ْ َسب
ت
َ  َك..=بِ َماkazandığıyla
= َر ِهينَةrehin alınmıştır
..

..
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= ِإ َّلyalnız hariçtir اب
ْ َأ
َ ص َح
ين
ِ = ْاليَ ِمsağın
,,

,,

ve ağaran
sabahı!

Şüphe yok ki
bu (cehennem ateşi)
gerçekten
büyük (bir
uyarı)dır
İnsanlar için ölümlü insan
=insanlar için
uyarıcıdır. için bir uyarı

Aranızdaki
ilerlemek isteyenler için
de, geriye
gitmeyi tercih edenler
için de.
Herkes tutumunun ve
davranışlarının tutsağıdır.

öne çıkmayı
veya geride
kalmayı seçen her biriniz için!

Muhakkak ki o,
büyüklerden biridir.
İnsanlar
için uyarıcıdır.

İçinizden
öne geçmek veya
geri kalmak isteyenler
için.
(Hesap Gü- Her nefis
nü) her in- kazandığı
san, yapmış ile bağlıolduğu bütün dır.
(kötü) fiiller
için rehin olarak tutulacaktır;
Yalnız def- yalnız düAncak
=adamları
terleri sağ rüstlüğü ve sağcılar
yanlarından erdemli ol- müstesverilenler mayı başa- na.
hariç.
ranlar hariç;
,,

74.
38

bilemez. Bü- tür.
tün bunlar
ölümlü insan
için yalnızca
bir uyarıdır.
Hayır, hayır! Evet, hilali Hayır,
Andolsun düşün!
andolsun
aya,
aya,
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= ِفيiçinde = َجنَّاتcennetler
َسا َءلُون
َ َ = َيتsoruyorlar

74.
40

..

74.
41

,,

74.
42

..

َ ْال ُم ْج ِر ِمين,,ع ِن
َ

Onlar cennetlerde
ağırlanırlar.
Sorarlar.

onlar (cennet) bahçelerinde (oturarak) soracaklar
Gügünahkarla=suçluların durumunu
nahkârlara: ra:
,,

= َماnedir? سلَ َك ُك ْم
َ =sizi sürükleyen
سقَ َر
َ ..=فِيyakıcı ateşe
..

..

74.
43

=قَالُواdediler ki ُنَك,,=لَ ْمbiz olmadık
َصلِين
َ  ْال ُم,, َ= ِمنnamaz kılanlardan

,,

,,

,,

,,

74.
44

..

74.
45

,,

ْ ُ=نyediren
ُنَك..= َولَ ْمve değildik ط ِع ُم
َ= ْال ِم ْسكِينyoksula
..

وض
ُ نَ ُخ,,= َو ُكنَّاve biz dalardık
= َم َعile birlikte
َضين
ِ ِ= ْالخَائboş şeylere dalanlar
,,

,,

,,

,,

,,

ِب
ُ نُ َكذ..= َو ُكنَّاve yalanlardık
=بِ َي ْو ِمgününü ِين
ِ =الدceza

74.
46

..

74.
47

,,

..

= َحت َّ ٰىnihayet =أَتَانَاbize gelip çattı
ُ = ْاليَ ِقölüm
ين
,,

,,

74.
48

ت َ ْنفَعُ ُه ْم..=فَ َماartık onlara fayda vermez
ُ عة
َ =şefaati
َ شفَا
َّ =الşefaatçilerin
َشا ِفعِين

74.
49

لَ ُه ْم,,=فَ َماonlara ne oluyor ki?
ِالت َّ ْذ ِك َرة,,ع ِن
َ =öğütten
َضين
ِ = ُم ْع ِرyüz çeviriyorlar

..

..

,,

..

,,

,,

..

,,

,,
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Nedir sizi
Sekar´a
sürükleyen?

Berikiler Biz
diyecekler,
ne namaz kılanlardan
idik,

Derler ki:
Biz, namaz kılanlardan
değildik,

Bizim gibi
olanlarla
birlikte asılsız ve bozguncu konuşmalara
dalardık.
Hesap verme gününü
inkar ederdik.

ve kendilerini
günaha kaptıran (diğer)
günahkarlar
ile birlikte
günaha dalmıştık;
ve Hesap
Günü'nü yalanlamıştık,

Dalanlarla birlikte
biz de dalardık,

Sonunda bir (ölüm ile) her
de ölüm ge- şey açık selip çattı.» çik ortaya çıkıncaya kadar.
Artık onlara Ve böylece,
şefaat ede- onlar için şebilecek
faat edecek
olanların
olanların hiçaracılığı ya- birinin (zerre
rar sağla- kadar) faymaz.
dası olmaz.
O halde on- O halde, onlar niye ha- lara ne olutırlatmalara, yor ki bütün
öğütlere yüz öğütlerden
çeviriyorlar? yüz çeviriyorlar,

Nihayet
ölüm bize
gelip çattı.

=بَ ْلhayır ُ=ي ُِريدistiyor = ُك ُّلher
= ْام ِرئkişi = ِم ْن ُه ْمonlardan
يُؤْ ت َ ٰى..=أ َ ْنkendisine verilmesini
َّ َ= ُمنaçılan
ص ُحفًا
ُ =sahifeler ً ش َرة

Aslında
bunların her
biri, kendisine okunmaya hazır
kutsal sayfalar inmesini istiyor.

= َك ََّلhayır =بَ ْلbilakis
َيَخَافُون,,= َلonlar korkmuyorlar
َ= ْاْل ِخ َرةahiretten

Hayır, hayır!
Aslında onlar ahiretten
korkmuyorlar.

= َك ََّلhayır ُ= ِإنَّهmuhakkak o
=ت َ ْذ ِك َرةbir ikazdır

Hayır, hayır!
Bu Kur´an
bir öğüt, bir
hatırlatmadır.
İsteyen ondan ders
alır.

..

,,

..

..

=فَ َم ْنkimse =شَا َءdileyen
ُ=ذَ َك َرهonu düşünür ,öğüt alır
,,

,,

,,

َ َي ْذ ُك ُرون..= َو َماonlar öğüt almazlar
يَشَا َء..أ َ ْن..=إِ َّلdilemedikçe ُاّٰلل
َّ =Allah
= ُه َوO’dur =أ َ ْه ُلehli =الت َّ ْق َو ٰىtakva
= َوأ َ ْه ُلve ehli = ْال َم ْغ ِف َر ِةmağfiret

Hayır, onlardan
her biri,
önüne
açılıvermiş sahifeler verilmesini
ister.
Asla, onlar Hayır,
öteki dündoğrusu
ya(ya inan- onlar, ahimazlar ve
retten
on)dan
korkmukorkmazlar. yorlar.
Aslında bu
bir öğüttür;

ve dileyen
herkes ondan ders
alabilir.

Yoo andolsun, özünü
eleştiren,
kendini kınayan nefse.

İnsan vicdanının kınayan sesini
tanıklığa çağırırım!

Nedamet
çeken
nefse
yemin
ederim.

ب
ُ س
َ =أ َ َي ْح-mı sanıyor?
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ن َْج َم َع,,=أَلَّ ْنbir araya toplamayacağımızı
َ = ِعkendisinin kemiklerini
ُظا َمه

İnsan, kemiklerini biraraya toplayamayız
mı sanıyor?

=بَلَ ٰىevet َ= َقاد ِِرينgücümüz yeter
ي
َ =düzenlemeğe
َ ُن..أ َ ْن..علَ ٰى
َ س ِو
ُ= َبنَانَهonun parmak uçlarını

Hayır, onun
parmak uçlarını bile
yeniden yapılandırmaya gücümüz
yeter.
Aslında insan günahkârlığı
önüne, geleceğine

İnsan, (onu
tekrar diriltip)
kemiklerini
yeniden bir
araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?
Hayır, kesinlikle! Onu
parmak uçlarına kadar
yeniden var
etmeye kadiriz!
Ama yine de
insan, önüne
serilmiş olan
şeyi inkara
kalkışır,

İnsan
zanneder
mi ki Biz;
onun kemiklerini
bir araya
toplayamayız?
Evet, Biz
parmak
uçlarını
bile düzeltmeye
kadiriz.

..

75.
2

..

,,

..

..

..

,,

..

,,

,,

,,

Fakat Allah
dilemedikçe
onlar bundan ders
alamazlar.
O kendisinden korku
duyulmaya
ve affetmeye lâyıktır.

Hayır,
muhakkak ki o,
bir öğüttür.
Kim isterse; ondan
öğüt alır.

= َو َلyine hayır =أ ُ ْق ِس ُمand içerim
= ِبالنَّ ْف ِسnefse
=اللَّ َّوا َم ِةdaima kendini kınayan

..

= َلhayır =أ ُ ْق ِس ُمand içerim
=بِ َي ْو ِمgününe = ْال ِقيَا َم ِةkıyamet
,,

,,

..

..

..

75.
5

Evet, hepsi
kendilerine
açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi
gerektiğini
iddia ederler!

Allah dilemedikçe öğüt
alamazlar. O,
takvaya
ehildir,
mağfirete
ehildir.

75.
1

75.
4

Ürkek
yaban
eşekleri
gibi;

Ama o (öteki
dünyaya
inanmaya)nlar, Allah
dilemedikçe
ondan ders
almazlar
çünkü O, Allah'a karşı
sorumluluk
bilincinin ve
mağfiretin
kaynağıdır.
Yoo, andol- Kıyamet Güsun kıyamet nü'nü tanıklıgününe.
ğa çağırırım!

..

..

75.
3

O halde
bunlara
ne oluyor
ki öğütten
yüz çeviriyorlar?

aslanlardan Ürkmüş
ürküp kaçan. olan, arslandan.

,,

,,

74.
56

Artık onlara, şefaatçıların
şefaatı
fayda
vermez.

ْ =فَ َّرürkmüş قَس َْو َرة,,= ِم ْنaslandan Arslandan
ت
korkup ka-

..

..

74.
55

Ve din
gününü
yalanlardık.

adeta korkuya kapılmış
merkepler
gibiler,

..

,,

74.
54

ne de yoksul- Yoksulu
ları doyurur- doyurduk;
mazdık,

Yaban
= َكأَنَّ ُه ْمsanki onlar gibi
eşekleri giْ
َ
= ُح ُمرyaban eşekleri = ُم ْستن ِف َرةkaçan bidirler.
..

..

74.
53

Suçlulara;

Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir?

çan.
74.
52

Cennetlerdedirler. Sorarlar,

Sakar´a
(cehenneme) girmenizin sebebi
nedir? diye.
Cehennemlikler derler
ki; «Biz namaz kılanlardan değildik.
Yoksulların
karnını doyurmazdık.

..

74.
51

İbn Kesir

..

=بَ ْلfakat ُ=ي ُِريدister
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
,,

Kıyamet
gününe
yemin
ederim.

Fakat insan,
önündekini yalanlamak
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= ِليَ ْف ُج َرsuç işleyerek berbadetmek
ُ=أ َ َما َمهilerisini

yaymak istiyor.

= َيسْأ َ ُلsorup durur َ=أَيَّانnerede?
= َي ْو ُمgünü = ْال ِق َيا َم ِةkıyamet

Bu yüzden
«Kıyamet
günü ne
zaman?»
diye soruyor.
Gözler korkudan fıldır
fıldır döndükleri zaman,
Ay karardığı
zaman,

,,

75.
6

..

75.
7

,,

75.
8

..

75.
9

,,

,,

..

=فَإِذَاzaman َ= َب ِرقkamaştığı
ص ُر
َ َ= ْالبgöz
ف
َ = َو َخve tutulduğu = ْالقَ َم ُرay
َ س
..

..

= َو ُج ِم َعve bir araya toplandığı
َّ =الgüneş = َو ْالقَ َم ُرve ay
س
ُ ش ْم
,,

,,

,,

,,

75.
10

ُ س
= َيقُو ُلder ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
=يَ ْو َمئِذo gün َ=أَيْنneresidir?
= ْال َمفَ ُّرkaçacak yer
..

..

..

75.
11

..

ُ =يُ َنبَّأkendisine haber verilir
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanın = َي ْو َمئِذo gün
= ِب َماşeyler =قَد ََّمyapıp öne sürdüğü
= َوأ َ َّخ َرve geri bıraktığı
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

ُ س
= َب ِلdoğrusu ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
نَ ْف ِس ِه..علَ ٰى
َ =kendi nefsini
يرة
ِ َ=بgörür
َ ص
..

..

75.
15

75.
16

75.
17

75.
18

75.
19

75.
20

ve ay karan- Ay tutullığa gömül- duğunda,
düğünde,

Güneş ile ve güneş ile
ay biraraya ay bir araya
getirildiği
getirildiğinde,
zaman,

Güneş ve
ay bir
araya getirildiğinde,
İnsan o gün o Gün insan O gün,
«Nereye
haykıracak: insan;
kaçmalı?» (Eyvah!) Ne- kaçacak
der.
reye kaça- yer nereyım?
de? der.

O gün tek
varılacak
yer Rabbinin huzurudur.

..

..

75.
14

Kıyamet
günü de
ne zamanmış?
diye sorar.
Ama (o
Göz kaGün,) gözler maştığınkorku ile
da,
açıldığında,

 َربِ َك..=إِلَ ٰىRabbinin huzurudur
=يَ ْو َمئِذo gün
= ْال ُم ْستَقَ ُّرvarıp durulacak yer
..

..

75.
13

ve (istihza
ile) sorar: Şu
Kıyamet Günü ne zaman
gelecekmiş?

Hayır hayır! Hayır! Bir sıSığınılacak ğınak yok
bir yer yok. (senin için,
ey insan)!

,,

75.
12

ister de;

= َك ََّلhayır = َلyoktur
= َوزَ َرsığınacak yer
,,

= َولَ ْوşayet =أ َ ْل َق ٰىortaya atsa
ُِيره
َ = َم َعاذözürler
,,

ِب ِه

ِلت َ ْع َج َل

,,

ُ قَ َرأْنَاه
ُقُ ْرآنَه

ث ُ َّم
علَ ْينَا
َ

ِإ َّن

,,

Ma´zeretl
erini sayıp dökse
de.
Onu acele etmen
için dilini
onunla
beraber
oynatma.

Şüphesiz
onu toplamak ve
okutmak
Bize aittir.

Öyleyse
Biz, onu
okuduğumuz
vakit;
sen, onun
okunuşunu dinle.
Sonra onu sonra onun Sonra
=sonra
=şüphesiz
sana açık- anlamını
şüphesiz
lamak
da
açıklamak
da
onu açık=bize düşer
=onu açıklamak
bize düşen Bize düşer. lamak da
bir iştir.
Bize aittir.
Hayır hayır! (Çoğunuz) Hayır, bi=hayır
=bilakis
Ey insanlar, bu geçici ha- lakis siz,
sizler şu kı- yatı seviyor- çabuk
=siz seviyorsunuz
sa süreli
sunuz,
geçeni
dünyayı
seseversi=çarçabuk geçeni
viyorsunuz.
niz.
..

..

َُب َيانَه

,,

َك ََّل
َب ْل
َت ُ ِحبُّون
َاجلَة
ِ َْالع
..

,,

,,

فَإِذَا
فَات َّ ِب ْع
..

..

علَ ْينَا
َ

ِإ َّن
َُج ْم َعه
َُوقُ ْرآنَه
,,

O gün,
herkesin
duracağı
yer, ancak Rabbının huzurudur.
O gün insa- O Gün insa- O gün,
nın gerek na, yaptığı önde ve
yapıp
ve yapmadı- sonda ne
önünden
ğı her şey
yaptıysa
gönderdiği, bildirilecek: insana
gerekse arbildirilir.
kasında izleri kalan
tüm işleri
kendisine
bildirilir.
Aslında in- hayır, aslın- Daha
san kendi da insan,
doğrusu
kendinin
kendi aleyhi- insan,
denetleyici- ne şahitlik
kendi
sidir.
yapacak,
kendinin
şahididir.

mazeretler
bulup kendi
(yaptıkları)nı
gizlemeye
çalışsa bile.
Ey Mu(Vahyin söz.. =depretme
=onu
hammed, lerini tekrarCebrail sa- larken) dilini
=diline
=okumak için
na Kur´an´ı hızla oynatıp
okurken,
durma;
=onu
acele edip
onun söylediklerini tekrarlama.
Bu Kur´an´ı çünkü onu
=şüphesiz
=bize düşer
senin hafı- (senin kalbizanda top- ne) yerleş=onu toplamak
lamak ve tirmek ve
sana oku- (gerektiğin=ve okumak
mak bize de) okutturdüşen bir iş- mak Bizim
tir.
işimizdir.
Sana onu Böylece, onu
=zaman
=O’nu okuduğumuz
okuduğu- telaffuz ettimuzda,
ğimiz zaman,
=izle
=onun okunuşunu
onun oku- kelimelerini
nuşunu izle. (bütün zihnini
vererek) takip et,

َل ت ُ َح ِر ْك
سان ََك
َ ِل
بِ ِه
..

Hayır, hiç
bir sığınak yoktur.

O Gün bütün
yolların varış
yeri, Rabbinin katı olacak!

Birtakım
mazeretler
ileri sürse
de.

,,

İbn Kesir

,,

..

75.
21

75.
22

..

َ= َوتَذَ ُرونve bırakıyorsunuz
َ= ْاْل ِخ َرةahireti

ama öteki
dünyayı (ve
Hesap Günü'nü) hiç
düşünmüyorsunuz!
O gün birta- Bazı yüzler o
kım yüzler Gün mutluışıl ışıl par- lukla parlalar.
yacak,

Ve ahireti
bırakırsınız.

 َربِ َها,,= ِإلَ ٰىRabbine َاظ َرة
ِ =نbakar

Onlar Rabb- Rablerine
lerine ba- bakarken;
kar.

Rabblarına bakacaklardır.

= َو ُو ُجوهve yüzler vardır
= َي ْو َم ِئذo gün = َبا ِس َرةasıktır

O gün birta- ve o Gün ba- Bir takım
kım suratlar zı yüzler
yüzler de
da asıktır. ümitsizlikle asıktır.
kararacak,

ُ َ =تanlar يُ ْف َع َل,,=أ َ ْنyapılacağını
ظ ُّن
=بِ َهاkendisine
=فَاقِ َرةbel kemiklerini kıran(bela)nın

Bel kırıcı bir
belaya uğrayacakları
kaygısını
taşırlar.

çatırdatan bir
felaketin başlarına gelmek üzere
olduğunu bilerek.

Belkemiğinin kırılacağını
anlar.

= َك ََّلhayır =إِذَاne zaman ki
ت
ِ َ(=بَلَغcan) dayanır

Hayır hayır,
can köprücük kemiğine dayandığı zaman.

Ne zaman ki,
(son nefes,
ölen birinin)
boğazına gelip düğümle-

Dikkat
edin, köprücük
kemiğine
bir da-

,,

Ahireti gözardı ediyorsunuz.

,,

= ُو ُجوهyüzler vardır =يَ ْو َمئِذo gün
َاض َرة
ِ =نışıl ışıl parlar
..

..

..

75.
23

,,

75.
24

..

..

..

..

..

..

75.
25

,,

,,

75.
26

,,

..

..

..

..

Bir takım
yüzler o
gün parlayacak,
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ي
َ =الت َّ َرا ِقköprücük kemiklerine

nir,

yandığı
zaman;

ve insanlar:
(onu kurtaracak) bir hekim yok mu?
diye sorarlar;
kendisi de bilir ki bu ayrılma vaktidir,

Çare bulacak
kim? denir.

ت
ِ َّ= َو ْالتَفve dolaşır سا ُق
َّ =الbacak
ق
َّ = ِبالbacağa
ِ سا

Bu hastayı
iyileştirecek
biri yok mu?
diye sorarlar.
Adam, ayrılma zamanının
geldiğini anlar.
Çırpınırken
ayakları birbirine dolaşır.

 َر ِب َك..= ِإلَ ٰىRabbinedir =يَ ْو َم ِئذo gün
ُ س
اق
َ = ْال َمsevk

O gün Rabbine doğru
yolculuk
vardır.

O gün;
sevk, yalnız Rabbınadır.

َصدَّق
َ ,,=فَ ََلsadaka vermedi
صلَّ ٰى
َ ,,= َو َلve namaz da kılmadı

Adam ne
inandı, ne
namaz kıldı.

= َو ٰلَ ِك ْنfakat ب
َ َّ= َكذyalanladı
= َوتَ َولَّ ٰىve döndü

Tersine
inkâr etti ve
sırt çevirdi.

işte o zaman
gidişinin
Rabbine
doğru olduğunu hisseder!
(Artık son
pişmanlık
fayda etmez)
çünkü (yaşadığı sürece)
hakikati kabul etmedi ve
(aydınlığa
kavuşmak
için) namaz
kılmadı;
tam tersine,
hakikati yalanladı ve
(ondan)
uzaklaştı,
ve sonra böbürlenerek
geldiği yere
döndü.

..

75.
27

= َوقِي َلve denir = َم ْنkim?
= َراقefsun yapar
,,

,,

,,

75.
28

َ = َوve anlar ُ=أَنَّهbunun
ظ َّن
ُ = ْال ِف َرayrılık zamanı olduğunu
اق
..

..

..
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29

,,

75.
30

..

75.
31

,,

..

,,

..

,,

,,

75.
32

,,

,,

..

..
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33

=ث ُ َّمsonra َب
َ =ذَهgitti
أ َ ْه ِل ِه,,= ِإلَ ٰىailesine
َّ =يَتَ َمçalım satarak
ط ٰى
,,

,,

Sonra çalım
satarak ailesinin yanına döndü.

..

75.
35

,,

75.
36

..

=ث ُ َّمyine =أ َ ْولَ ٰىyazık لَ َك
=فَأ َ ْولَ ٰىyazık

İnsan, başıboş bırakılacağını ve dilediği gibi hareket edebileceğini mi
sanır?

İnsan
kendisinin
başıboş
bırakılacağını mı
sanır?

ُ َيك,,=أَلَ ْمkendisi değil miydi?
ْ ُ=نbir nutfe (sperm)
ًطفَة
 َمنِي,,= ِم ْنmeniden =ي ُْمن َٰىdökülen

O fışkıran
meniden
oluşmuş bir
sperma değil miydi?

O, bir zamanlar (sadece) akıtılan bir meni
damlası değil
miydi,

O, akıtılan bir
meni
damlası
değil
miydi?

,,

,,

,,

,,

Sonra emb- ve sonra döl- Sonra
=ث ُ َّمsonra َ= َكانoldu
riyoya dö- lenmiş hücre; kan pıhtıson- bu safhada sı olmuş;
ًعلَقَة
َ
َ =alaka (embriyo) َ=فَ َخلقve yarattı nüştü,
ra Allah onu Allah (onu) sonra,
yaratıp bi- yaratmış ve onu insan
س َّو ٰى
َ َ=فdüzenledi
çimlendirdi. olması ge- biçimine
..

..

=فَ َج َع َلvar etti ُ= ِم ْنهondan
َّ =iki çifti =الذَّ َك َرerkeği
الز ْو َجي ِْن
= َو ْاْل ُ ْنث َ ٰىve dişiyi
,,

,,

,,

,,

ْس
َ =أَلَيdeğil mi? = ٰذَ ِل َكbuna
= ِبقَادِرgücü yetecek
ي
َ =diriltmeğe
َ ي ُْح ِي..أ َ ْن..علَ ٰى
= ْال َم ْوت َ ٰىölüleri

Öyleyse, Allah, ölüyü
hayata yeniden döndüremez mi?

Şimdi O;
ölüleri diriltmeye
kadir değil midir?

أَت َ ٰى,,=ه َْلgeçmedi mi?
علَى
َ =üzerinden ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanın
ِ س
= ِحينbir süre الدَّ ْه ِر,, َ= ِمنuzun
 َي ُك ْن,,=لَ ْمolmadığı ش ْيئًا
َ =bir şey
ورا
ً = َم ْذ ُكanılan

İnsan, anılmaya değer
bir varlık
olmadan
önce uzun
yıllar geçti,
öyle değil
mi?

İnsanın
üzerinden,
dehrden
bir zaman
geçmiştir
ki o, henüz anılmaya değer bir
şey bile
değildi.

= ِإنَّاdoğrusu biz = َخ َل ْقنَاyarattık
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı
ْ ُن..= ِم ْنbir nutfeden
طفَة
=أ َ ْمشَاجkarışık
=نَ ْبت َ ِلي ِهimtihan etmek için
ُ=فَ َج َع ْلنَاهve onu yaptık س ِميعًا
َ =işitici
يرا
ً ص
ِ = َبgörücü

Biz insanı
sınavdan
geçirmek
amacı ile
karışım nitelikli bir sıvı
damlasından yarattık. Bunun
için onu
işitme ve
görme yetenekleri ile
donattık.
Biz ona yolu
gösterdik.
Artık ister
şükreder isterse nankör olur.

İnsan(ın tarih
sahnesinde
görünmesin)den önceki dönem,
sonsuz bir
zaman kesitinden ibaret
(değil) midir;
insanın henüz dikkate
değer bir varlık olmadığı
(bir zaman
kesiti)?
Şüphesiz,
(sonraki hayatında) denemek için
insanı katışık
bir sperm
damlasından
yaratan Biziz. Biz, onu
işitme ve
görme (duyuları) ile donatılmış bir varlık kıldık.
Gerçek şu ki,
Biz ona yolu/yöntemi
gösterdik;
şükredici, ya
da nankör
(olması artık
kendisine

..

,,

,,

,,

,,

76.
2

..

..

..

..

..

76.
3

rektiği gibi
koyup yaşekil vermiş- ratmış ve
ti,
düzeltmiştir.
Sonra on- ve ondan iki Ve ondan
dan erkek cinsi, erkeği erkek, dive dişi çift- ve dişiyi var şi iki cins
ler türetti. etmişti?
yaratmıştır.
Bunları yapan Allah,
ölüleri diriltemez mi?

..

..

76.
1

Fakat yalanlamış,
yüz çevirmişti.

İnsanoğlu,
başıboş bırakılacağını
mı sanıyor?

..

..

75.
40

Tasdik
etmemişti, namaz
da kılmamıştı.

ب
ُ س
َ =أَيَ ْحsanıyor mu?
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
يُتْ َر َك..=أ َ ْنbırakılacağını
سدًى
ُ =başı boş

,,

75.
39

ve ölüm san- Bacak da
cıları ile
bacağa
örülmektedir: dolaşır.

Sonra da
salına salına kendinden
yana
olanlara
gitmişti.
Vay başına (Ama ey in- Yazıklar
=yazık
geleceklere! san, akibetin olsun sageliyor her na, yazıkdakika) yakı- lar.
nına, daha
da yakınına,
Yine vay
yakınına,
Yine ya=sana
başına ge- daha da ya- zıklar olleceklere! kınına!
sun sana,
yazıklar.

..

75.
38

Ve ayrılık
vaktinin
geldiğini
anlar.

=أ َ ْو َل ٰىyazık =لَ َكsana فَأ َ ْولَ ٰى

75.
34

75.
37

İbn Kesir

..

..

=إِنَّاbiz ُ= َهدَ ْينَاهona gösterdik
سبِي َل
َّ =الyolu = ِإ َّماya
=شَا ِك ًراşükreder = َو ِإ َّماveya
,,

,,

Doğrusu
Biz; insanı katışık
bir damla
sudan yaratmışızdır. Onu
deneriz.
Bu sebeple
onu, işitici
ve görücü
yaptık.
Gerçekten Biz;
ona yolu
gösterdik.
Buna kimisi şükreder, kimisi de
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ورا
ً ُ= َكفnankör olur
,,

76.
4

=إِ َّنşüphesiz ار
َ = ْاْلَب َْرiyiler
َ=يَ ْش َربُونiçerler
 َكأْس,,= ِم ْنbir kadehten َ= َكانolan
= ِمزَ ا ُج َهاkarışımı ورا
ً ُ= َكافkafur

İyiler kâfur
karışımlı bir
içeceği tastan içerler.

ع ْينًا
ُ = َي ْش َرiçerler
َ =bir kaynak ب
ِ َّ =Allah’ın
=بِ َهاondan ُ = ِعبَادkulları اّٰلل
=يُفَ ِج ُرونَ َهاakıtırlar
يرا
ً =ت َ ْف ِجfışkırtarak

Bu Allah´ın
iyi kullarının
istedikleri
yere akmasını sağlayarak içebilecekleri bir
pınardır.
Onlar verdikleri sözleri tutarlar
ve kötülüğü
yaygın günden korkarlar.

(halbuki)
gerçek erdem sahipleri, hoş kokulu
çiçekler ile
tatlandırılmış
bir fincandan
içerler.
bir (kutlu)
kaynak ki Allah'ın kulları
ondan içerler, suyu bol
bol akan (o
kaynaktan).

..

..

..

..

,,

,,

76.
7

..

..

َ=يُوفُونyerine getirirler
= ِبالنَّ ْذ ِرadaklarını
َ= َو َيخَافُونve korkarlar
=يَ ْو ًماbir günden َ= َكانolan
ُ=ش َُّرهşerri يرا
ً = ُم ْستَ ِطsalgın
,,

,,

,,

,,

76.
8

Onlar içleri
ْ = َويve yedirirler
َُط ِع ُمون
çektiği halyemekleَّ
َ
ام
َ =sevdikleri de
َ =الط َعyemeği  ُحبِ ِه..عل ٰى
rini yoksul= ِم ْس ِكينًاyoksula = َو َي ِتي ًماve yetime lara, yetimlere ve tutيرا
saklara yeً = َوأ َ ِسve esire
..

..

..

..

76.
9

ْ ُ=نsize yediriyoruz
= ِإنَّ َماbiz ط ِع ُم ُك ْم
= ِل َو ْج ِهrızası için ِاّٰلل
َّ =Allah
ُنُ ِريد,,= َلbeklemiyoruz = ِم ْن ُك ْمsizden
= َجزَ ا ًءbir karşılık
ُ ,,= َو َلne de teşekkür
ورا
ً ش ُك
,,

,,

,,

,,

,,

76.
10

,,

=إِنَّاçünkü biz َاف
ُ =نَخkorkarız
 َربِنَا..= ِم ْنRabbimizden
= َي ْو ًماbir günde سا
ً عبُو
َ =suratsız
َ =قَ ْمçok katı
يرا
ً ط ِر
..

..

..

dirirler.
Yemek ikram ederken derler
ki; «Biz size
sırf Allah rızası için
yemek veriyoruz. Sizden karşılık
ya da teşekkür beklemiyoruz.»
Çünkü biz
asık suratlı
ve çetin bir
günde Rabbimizden
korkarız.

..

76.
11

da on=فَ َوقَا ُه ُمonları korumuştur ُاّٰلل
َّ =Allah Allah
ları o günün
=ش ََّرşerrinden = ٰذَ ِل َكo = ْاليَ ْو ِمgünün kötülüğünden korur,
yüzlerine
= َولَقَّا ُه ْمve onlara vermiştir
parlaklık ve
ً =نَض َْرةparlaklık ورا
ُ = َوve sevinç gönüllerine
ً س ُر
,,

,,

,,

,,

,,

sevinç sunar.

76.
12

Sabretmelerinin karşılığında kendilerini cennetle ve
ipekli elbiselerle ödüllendirir.

ve onları sıkıntılara karşı sabrettikleri için (kutlu
bir) bahçe ve
ipek(ten giysiler) ile ödüllendirecektir.

َ= ُمت َّ ِكئِينyaslanırlar =فِي َهاorada
علَى
َ =üzerinde = ْاْل َ َرا ِئ ِكdivanlar
َيَ َر ْون,,= َلgörmezler =فِي َهاorada
سا
ً (=ش َْمyakıcı) güneş
يرا
ً زَ ْم َه ِر,,= َو َلne de dondurucu soğuk

Koltuklara
kurulurlar.
Orada ne
yakıcı güneş, ne de
dondurucu
soğuk görürler.

Orada sedirlere uzanacaklar ve ne
(yakıcı bir)
güneş, ne de
şiddetli bir
soğuk görmeyecekler,

ً= َودَا ِنيَةve yaklaşmıştır
ع َل ْي ِه ْم
َ =üzerlerine
= ِظ ََللُ َهاonun gölgeleri
ْ َ= َوذ ُ ِللve eğdirilmiştir
ت
ُ ُ=قmeyvaları
طوفُ َها
ً =ت َ ْذ ِلaşağı eğdirilerek
يَل

Ağaçların
gölgeleyici
saçakları
başlarına
yakın alçaklıkta ve
meyvalarının devşirilmesi son
derece kolay olur.

َ ُ= َويve dolaştırılır
اف
ُ ط
علَ ْي ِه ْم
َ =yanlarında =بِآنِيَةkablar
فِضَّة,,= ِم ْنgümüşten
ْ = َكانolan
= َوأ َ ْك َوابve kupalar َت
يرا
َ =قَ َو ِارbillur

Onlara gümüş tabaklarla ve
saydam kadehlerle
servis yapılır.

çünkü o
(bahçe)nin
(kutlu) gölgeleri başlarını
örtecek ve
meyve salkımları kolayca alınacak şekilde
(yere doğru)
sarkıtılacaktır.
Onlar gümüşten kaplar ve kristal(e benzeyen) kadehlerle karşılanacaklar

ير
َ =قَ َو ِارkadehler  ِفضَّة..= ِم ْنgümüş
=قَد َُّروهَاonları takdir etmişlerdir
ِيرا
ً =ت َ ْقدistedikleri ölçüde

Bu gümüşten saydam
kadehlerin
büyüklükleri
ihtiyaçlarına
göre belirlenmiştir.

-kristal benzeri, (ama)
gümüştenve hacimlerini yalnız
kendileri tesbit edecek.

..

,,

,,

,,
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(Gerçek erdem sahipleri) onlar(dır
ki,) sözlerini
yerine getirirler ve şiddeti
yayılıp genişleyen bir
Gün'ün korkusunu duyarlar.
Ve kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun,
muhtaçlara,
yetimlere ve
esirlere yedirirler,
(ve kendi
kendilerine
konuşurlar:)
Biz sizi yalnız Allah rızası için doyuruyoruz.
Sizden ne bir
karşılık, ne
de bir teşekkür bekliyoruz.
doğrusu, sıkıntı ve dehşet dolu bir
Gün'de Rabbimize (vereceğimiz) hesabın korkusunu duyuyoruz!
Ve bu yüzden Allah onları o Gün'ün
dehşetinden
koruyacak,
aydınlık ve
sevinç verecektir,

= َو َجزَ ا ُه ْمonların ödülleri = ِب َماdolayı
صبَ ُروا
َ =sabrettiklerinden
ً= َجنَّةcennettir يرا
ً = َو َح ِرve ipektir
..

..

76.
13

Gerçekten Biz;
kafirler
için zincirler, demir
halkalar
ve alevlendirilmiş
bir ateş
hazırladık.
Şüphesiz
iyiler,
kafur katılmış dolu bir kaseden
içerler.

(Şimdi) bakın, Biz hakikati inkar
edenler için
zincirler, halkalar ve yakıcı bir ateş
hazırladık;

..

76.
6

küfür.

Biz kafirler
için zincirler, kelepçeler ve çılgın
alevli cehennem
hazırladık.

..

76.
5

kalmıştır).

= ِإنَّاbiz =أ َ ْعت َ ْدنَاhazırlamışızdır
َ= ِل ْل َكا ِف ِرينkâfirler için
س ََل ِس َل
َ =zincirler
= َوأ َ ْغ ََل ًلve demir halkalar
يرا
ً س ِع
َ = َوve alevli bir ateş
..

..

..

..

..

İbn Kesir

Bu; yalnız
Allah´ın
kullarının,
taşıra taşıra içebileceği bir
pınardır.
Onlar;
adağı yerine getirirler. Ve
şerri yaygın olan
bir günden korkarlar.
Onlar;
yoksula,
yetime ve
esire seve seve
yemek
yedirirler.
Biz; sizi,
ancak Allah rızası
için doyuruyoruz.
Sizden bir
karşılık
ve teşekkür beklemiyoruz.
Doğrusu
Biz; suratları astırdıkça
astıracak
bir günde
Rabbımızdan
korkarız.
Allah da
onları, o
günün
şerrinden
korumuştur. Ve
onlara bir
güzellik,
bir sevinç
vermiştir.
Sabretmelerine
karşılık,
onları
cennet ve
ipekle
mükafatlandırmıştır.
Orada
tahtlara
yaslanırlar, ne
yakıcı sıcak ne de
dondurucu soğuk
görmezler.
Meyve
ağaçlarının gölgeleri üzerlerine
sarkmış
ve meyveleri de
aşağı eğdirilmiştir.
Çevrelerinde gümüş kupalar ve
billur kaseler dolaştırılır.

Billurları
gümüş
gibi parlaktır.
Mikdarını
onlar takdir etmiştir.

Kelime Meali
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َ= َويُ ْس َق ْونve onlara içirilir =فِي َهاorada
سا
ً ْ = َكأkadehten َ= َكانolan
ً =زَ ْن َج ِبzencefil
= ِمزَ ا ُج َهاkarışımı يَل

76.
17

Onlara orada taslar
içinde zencefil karışımlı içecekler sunulur.
Bu «selse=bir çeşme
=orada
bil» adı veri=adına denir
=Selsebil len bir cennet pınarıdır.
Onlara hiç
=dolaşır
ölmeyecek
=çevrelerinde
=gençler gençler
hizmet
ederler. Bu
=ölümsüz
gençleri
,, =onları görsen
görsen, ortalığa sa=kendilerini sanırsın
çılmış birer
inci sanır=inci
=saçılmış
sın.

ع ْينًا
َ
س َّم ٰى
َ ُت

,,

,,

فِي َها
ً س ِب
يَل
َ س ْل
َ

..

..

ُ َو َي
وف
ُ ط
علَ ْي ِه ْم
ِو ْلدَان
َ
َُمخَلَّد ُون
ِإذَا َرأ َ ْيت َ ُه ْم
َح ِس ْبت َ ُه ْم
لُؤْ لُؤً ا
ورا
ً ُ َم ْنث
,,

,,

,,

76.
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ve (nereye)
baksan, (yalnız) kutsanmışlık ve aşkın bir düzen
göreceksin.

Nereye
baksan;
orada bir
nimet ve
büyük bir
mülk görürsün.

عا ِل َي ُه ْم
ُ = ِث َيgiysiler
َ =üstlerinde var اب
س ْند ُس
ُ =ince ipekten = ُخضْرyeşil
= َو ِإ ْستَب َْرقve kalın ipekten
= َو ُحلُّواve takınmışlardır
سا ِو َر
َ َ =أbilezikler
فِضَّة,,= ِم ْنgümüşten
سقَا ُه ْم
َ = َوve onlara içirmiştir
= َربُّ ُه ْمRableri =ش ََرابًاbir içki
َ =tertemiz
ورا
ً ط ُه

Üzerlerinde
ince, yeşil
ipekten ve
atlastan elbiseler vardır, bileklerine gümüş
bilezikler
takılmıştır.
Rabbleri onlara temiz
içecekler
sunmuştur.

O (kutsanmış
kimse)lerin
üzerinde yeşil ipekten ve
atlastan giysiler olacak.
Onlar gümüş
bilezikler ile
süslenecekler. Ve Rableri onlara en
temiz içeceklerden ikram
edecek.

bun= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu َ= َكانoldu Bütün
lar iyiliklerinizin karşı=لَ ُك ْمsizin = َجزَ ا ًءödülünüz
lığıdır, çaُ
َ
َ= َوكانve olmuştur س ْعيُك ْم
َ =çalışmanız balarınız,
hoşnutluورا
ğumuzu kaً = َم ْش ُكteşekküre layık

(Ve onlara:)
Bunlar sizin
ödüllerinizdir,
çünkü (hayatta iken)
yaptığınız işler (Allah'ın)
rızasını kazanmıştır!
(denilecek.)
Gerçek şu ki,
(ey iman
eden,) bu
Kur'an'ı sana
safha safha
indiren Biziz,
gerçek bir
armağan
(olarak!)
Öyleyse
Rabbinin
hükmünü
sabırla bekle
ve onlardan
hiçbir günahkara veya
nanköre uyma;

Üzerlerinde ince, yeşil
ipekli ve
parlak atlastan elbiseler
vardır.
Gümüşten bileziklerle
süslenmişlerdir.
Rabbları
onlara
tertemiz
bir içecek
içirmiştir.
İşte bu,
sizin işlediklerinize
karşılık
oldu.
Sa´yiniz
meşkur
olmuştur.
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=إِنَّاmuhakkak Biziz =ن َْح ُنbiz
=ن ََّز ْلنَاindirdik علَي َْك
َ =sana
ً =ت َ ْن ِزparça parça
َ= ْالقُ ْرآنKur’an’ı يَل

Ey Muhammed,
bu ´Kur´an´ı
sana indiren
biziz.

ص ِب ْر
ْ =فَاo halde sabret
= ِل ُح ْك ِمhükmüne = َربِ َكRabbinin
ت ُ ِط ْع..= َو َلve itaat etme
= ِم ْن ُه ْمonlardan =آ ِث ًماgünahkara
=أ َ ْوyahut ورا
ً ُ= َكفinkârcıya

Rabbin
hükmünü
verinceye
dek sabret,
onların günahkârlarının ve inatçı
inkârcılarının sözlerine uyma.

= َوا ْذ ُك ِرve an =اس َْمadını
= َر ِب َكRabbinin ً =بُ ْك َرةsabah
ً ص
يَل
ِ َ = َوأve akşam

Sabah ve
akşam
Rabbinin
adını an.

اللَّ ْي ِل.. َ= َو ِمنgecenin bir bölümünde
=فَا ْس ُج ْدsecde et ُ=لَهO’na
ُس ِب ْحه
َ = َوve O’nu tesbih eyle
ً ط ِو
َ =uzun zaman
=لَي ًَْلgeceleyin يَل

Gecenin bir
bölümünde
O´na secde
et, geceleri
O´nu uzun
uzun tesbih
et.

= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َهؤ َُل ِءbunlar
َ=ي ُِحبُّونseviyorlar
َاجلَة
ِ َ= ْالعçabuk geçeni (dünyayı)
َ= َويَذَ ُرونve bırakıyorlar
= َو َرا َء ُه ْمötelerindeki = َي ْو ًماbir günü
ً =ث َ ِقağır
يَل

Bu adamlar
şu geçici
dünyayı severler ve
önlerindeki
o zorlu günü gözardı
ederler.

=ن َْح ُنbiz = َخلَ ْقنَا ُه ْمonları yarattık
شدَ ْدنَا
َ = َوve sıkıca bağladık
=أَس َْر ُه ْمyapılarını = َو ِإذَاzaman
= ِشئْنَاdilediğimiz =بَد َّْلنَاdeğiştiririz
=أ َ ْمثَالَ ُه ْمonların benzerleriyle
ً =ت َ ْبدtam bir değişiklikle
ِيَل

Onları yaratan ve vücutlarına biçim veren
biziz. İstediğimiz zaman onları
benzerleri
ile değiştiririz.
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Bu bir hatır= ِإ َّنşüphesiz = ٰ َه ِذ ِهbu
latmadır. İsRab=ت َ ْذ ِك َرةbir öğüttür شَا َء,,=فَ َم ْنdileyen teyen
bine giden
َ=ات َّ َخذtutar =إِلَ ٰىvaran = َربِ ِهRabbine yolu tutar.
ً ِسب
يَل
َ =yolu
,,

,,
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Orada karışımı
zencefil
olan bir
kadehten
de içirilirler.
Orada bir
pınardır
ki, Selsebil adı verilir.
Ve onları
Çevreleölümsüz
rinde
gençlikler
ölümsüz
bekleyecek, gençler
gördüğün
dolaşır ki;
zaman sa- onları
çılmış inciler gördüsanacağın ğünde
(gençlikler); saçılmış
bir inci
sanırsın.

Nereye
baksan bir
nimet ve
büyük bir
saltanat görürsün.

,,
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Ve (cennette) kendilerine zencefille
tatlandırılmış
bir fincan
içecek verilecek,
oradaki Selsebil isimli bir
kaynak(tan).

= َوإِذَاzaman ْت
َ = َرأَيbaktığın
=ث َ َّمsonra ْت
َ = َرأَيgörürsün
=نَ ِعي ًماbir nimet = َو ُم ْل ًكاve bir mülk
يرا
ً = َك ِبbüyük
..

..
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İbn Kesir

َتَشَا ُءون..= َو َماsiz dileyemezsiniz
يَشَا َء..أ َ ْن..= ِإ َّلdilemedikçe ُاّٰلل
َّ =Allah
= ِإ َّنşüphesiz اّٰلل
َ َّ =Allah
ع ِلي ًما
َ .. َ= َكانbilendir
..

..

Allah dilemedikçe siz
bir şey dileyemezsiniz.
Hiç kuşkusuz Allah
herşeyi bilir
ve her işi

Muhakkak ki
Kur´an´ı
sana indiren Biziz,
Biz.

Öyleyse
Rabbının
hükmüne
sabret ve
onlardan
hiç bir
günahkara veya
inkarcıya
itaat etme.
Rabbinin is- Sabah
mini sabah akşam
akşam an
Rabbının
adını zikret.
ve gecenin
bir kısmında,
O'nun önünde secde et
ve uzun geceler boyu
O'nun sınırsız şanını
yücelt.
Bakın, (Allah'ı umursamayan) şu
adamlar bu
gelip geçici
dünyayı severler, ama
ızdırap dolu
bir Günü
(düşünmeyi)
ihmal ederler.
(Kendi kendilerine itiraf
etmezler ki)
onları yaratan ve kişiliklerini sağlamlaştıran Biziz
ve dilersek
onları başka
hemcinsleriyle değiştirebiliriz.
Bütün bunlar
bir uyarıdır;
öyleyse, dileyen Rabbine giden yolu
bulabilir.

Geceleyin
O´na
secde et.
Ve geceleri uzun
uzun
O´nu tesbih et.

Ama Allah
(size o yolu
göstermeyi)
dilemedikçe
siz onu dileyemezsiniz
çünkü, bilin
ki Allah her

Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.
Muhakkak ki Allah; Alim,

Doğrusu
bunlar;
çabucak
geçeni
severler
de, o çetin günün
arkalarına
bırakırlar.

Biz yarattık onları
ve mafsallarını
da Biz
pekiştirdik. Dilersek onları
benzerleri
ile değiştiriveririz.
Şüphesiz
ki bu, bir
öğüttür.
Dileyen
Rabbına
bir yol tutar.

Kelime Meali
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= َح ِكي ًماhüküm ve hikmet sahibidir
..
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=يُد ِْخ ُلsokar  َيشَا ُء,,= َم ْنdilediğini
 َر ْح َم ِت ِه,,= ِفيrahmetine
َّ = َوve zalimler
َالظا ِل ِمين
َّعد
َ َ =أhazırlamıştır =لَ ُه ْمonlar için
عذَابًا
َ =bir azab =أ َ ِلي ًماacı

O dilediklerini rahmetinin kapsamı altına
Alır. Zalimlere gelince
O, onlar için
acıklı bir
azap hazırlamıştır.
Dalga dalga
=andolsun gönderilenlere
salınanlara,

,,

,,

,,

,,
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ت
ِ س ََل
َ َو ْال ُم ْر
ع ْرفًا
ُ =birbiri ardınca
..

..

..

ت
ِ اصفَا
ِ =فَ ْال َعesip
صفًا
ْ ع
َ =savuranlara
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ت
ِ = َوالنَّا ِش َراve yayanlara
=نَ ْش ًراyaydıkça
ت
ِ ارقَا
ِ َ=فَ ْالفve ayıranlara
=فَ ْرقًاayırdıkça
,,

Böylece
ayırdıkça
ayıranlara,

ع ْذ ًرا
ُ =özür =أ َ ْوyahut نُ ْذ ًرا

Ma´zeret
ve uyarı
için.

= ِإنَّ َماki mutlaka
َعدُون
َ =تُوsize vadedilen
=لَ َوا ِقعolacaktır

Size vaadedilen
mutlaka
olacaktır.

..

..

=فَإِذَاzaman =النُّ ُجو ُمyıldızların
ُ =silindiği
ْ س
ت
َ ط ِم

Yıldızlar ka- Yıldızlar
rardığı za- söndüğü
man,
zaman (gerçekleşecek,)

Yıldızlar
söndürüldüğü zaman,

= َو ِإذَاzaman س َما ُء
َّ =الgök
ْ =فُ ِر َجyarıldığı
ت

Gök parça- ve gök parlandığı za- çalandığı
man,
zaman,

Gök yarıldığı vakit,

= َوإِذَاzaman = ْال ِجبَا ُلdağlar
ْ َ=نُ ِسفufalanıp savrulduğu
ت

Dağlar ufa- ve dağlar toz Dağlar
lanıp dağıl- gibi ufalandı- atıldığı
dığı zaman, ğı zaman,
zaman,

= َوإِذَاve zaman س ُل
ُ الر
ُّ =elçilere
ْ َ =أُقِتvakit belirlendiği
ت

Peygamberlerin tanıklık
sıraları geldiği zaman,

77.
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ve bütün elçiler belirlenen
bir vakitte
toplanmaya
çağırıldıkları
zaman...
Bu tanıklık Ne zaman
hangi güne gerçekleşeertelendi? cek (bütün
bunlar)?

Peygamberlerin
vakti geldiği zaman,

= ِل َي ْو ِمgünü için ص ِل
ْ َ= ْالفhüküm

Hüküm gü- (Doğruyu
nüne.
yanlıştan)
Ayırd etme
Günü!

Hüküm
gününe,

اك
َ أَد َْر,,= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماnedir =يَ ْو ُمgünü ص ِل
ْ َ= ْالفhüküm

Hüküm gününün ne
olduğunu
biliyor musun?
O gün inkarcıların
vay haline!

..

..

..

يَ ْوم,,ِ = ِْلَيhangi gün için?
ْ َ=أ ُ ِجلertelenmiştir
ت
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= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların
..

..

نُ ْه ِل ِك,,=أَلَ ْمhelak etmedik mi?
َ= ْاْل َ َّولِينöncekileri
,,

,,

=ث ُ َّمsonra
=نُتْبِعُ ُه ُمonların ardına takarız
َ= ْاْل ِخ ِرينgeridekileri
= َك ٰذَ ِل َكböyle =نَ ْفعَ ُلyaparız
َ= ِب ْال ُم ْج ِر ِمينsuçlulara
..

..

Hangi
güne ertelenmişti?

Bu Ayrım
Günü'nün
nasıl bir gün
olacağını bilebilir misin?
O Gün vay
haline hakikati yalanlayanların!

Hüküm
gününü
hangi şey
bildirdi
sana?
O gün;
yalanlayanların
vay haline.
Önceki in- Biz, geçmişin Öncekileri
karcı top- o (günahBiz helak
lumları yo- kar)larını yok etmedik
ketmedik etmedik mi? mi?
mi?
Sonraki in- İşte sonraki- Ardından
karcıları da leri de onlar- sonrakilekatarız on- la aynı yola ri de onlalara.
sokacağız: rın arkasına takacağız.
İşte biz günahkârlara
böyle yaparız.

İşte Biz;
böylr yaparız suçluları.

ن َْخلُ ْق ُك ْم,,=أَلَ ْمsizi yaratmadık mı?
 َماء,,= ِم ْنbir sudan = َم ِهينadi

Sizi basit bir Sizi basit bir
sıvı damla- sıvıdan yasından ya- ratmadık mı,
ratmadık
mı?

ُ=فَ َجعَ ْلنَاهonu koyduk
قَ َرار..=فِيbir karar yerine
= َم ِكينsağlam

Sonra o sıvı
damlasını
korunaklı bir
yuvaya yerleştirmedik
mi?

O gün;
yalanlayanların
vay haline.
Sizi bayağı bir
sudan,
Biz yaratmadık
mı?
Onu sağlam bir
yere yerleştirdik.

= ِإ َل ٰىkadar =قَدَرbir süreye
= َم ْعلُومbelli

Belirli bir
önceden be- Belli bir
sürenin so- lirlenmiş bir süreye
nuna kadar. süreyle?
kadar.
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= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların
..
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Veya
yaydıkça
yayanlara.

Zikri getirenlere,

,,
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Dilediğini
rahmetine
girdirir.
Zalimlere,
işte onlara; elem
verici bir
azab hazırlamıştır.
Düşün bu
Andolsun
(mesaj)ları, birbiri ardalga dalga dınca
gönderilen gönderilenlere,
Kasırga gibi ve sonra fır- Şiddetle
esip savu- tına şiddetiy- esip koşranlara,
le patlayan! tukça koşanlara,

ت
ِ =فَ ْال ُم ْل ِق َياve bırakanlara ِذ ْك ًرا

77.
8

77.
18

Hakim
olandır.

Dileyeni
rahmetine
kabul eder;
ama zalimler
için (öteki
dünyada)
şiddetli bir
azap hazırlamıştır.

Her yana Düşün bu
dağıtanlara, (mesaj)ları,
(hakikati)
dört bir yana
yayan,
Doğruyu
böylece
eğriden ke- (doğru ile eğsin çizgilerle riyi) kesin
ayıranlara, şekilde ayıran,
İlahi mesajı ve sonra bir
=öğüt
peygamber- öğüt ve hatırlere iletenle- latmada bure andollunan,
sun.
Ya bahane- suçlardan
=uyarı
leri boşa çı- arınma(yı
karmak ya vaad eden)
da uyarmak veya bir uyaamacı ile, rı(da bulunan)!
Size söz ve- Bakın, bekrilen kıya- leyip görün
met kesin- denilen her
likle kopa- şey mutlaka
caktır.
gerçekleşecektir.

..

..
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yerinde ya- şeyi görenpar.
dir, hikmet
Sahibidir.

İbn Kesir

,,

..

,,

(çünkü) Biz,
günaha batmış olanlarla
böyle uğraşırız.
O gün in- O Gün vay
karcıların haline hakivay haline! kati yalanlayanların!

(rahmin içinde) sağlam
bir şekilde
muhafaza ettiğimiz (bir
sıvıdan),

Kelime Meali
77.
23

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=فَقَدَ ْرنَاbiçimlendirdik =فَنِ ْع َمne güzel
َ= ْالقَاد ُِرونbiçim vereniz biz

= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذبِينyalanlayanların

Biz, (insanın
yaratılışını)
işte böyle
gerçekleştirdik. Ne mükemmeldir
Bizim (bir
şeyi) gerçekleştirme kudretimiz!
O gün in- O Gün vay
karcıların haline hakivay haline! kati yalanlayanların!

ن َْج َع ِل..=أَلَ ْمyapmadık mı?
ض
َ = ْاْل َ ْرarz’ı = ِكفَاتًاtoplanma yeri

Biz yeryüzünü barınak yapmadık mı?

=أ َ ْحيَا ًءdiriler için
= َوأ َ ْم َواتًاve ölüler için

Ölüler için
de diriler
için de.
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= َو َج َع ْلنَاve meydana getirmedik mi?
=فِي َهاorada ي
َ = َر َوا ِسdağlar
َامخَات
ِ =شyüksek yüksek
= َوأ َ ْسقَ ْينَا ُك ْمve size içirmedik mi?
= َما ًءsu(lar) =فُ َراتًاtatlı

Varın yalanlayıp
durduğunuz şeye
gidin.

َ =ا ْنgidin  ِظل,,=إِلَ ٰىbir gölgeye
ط ِلقُوا
ُ =dalı
=ذِيolan ث
ِ =ث َ ََلüç ش َعب

Üç çatallı Üç katlı göl- Üç kollu
gölgeye ko- geye doğru gölgeye
şunuz.
gidin,
gidin.

َ ..= َلgölgelendirmez
ظ ِليل
يُ ْغنِي..= َو َلve korumaz
ب
ِ اللَّ َه.. َ= ِمنalevden

Serinlik
sağlamayan
ve alevden
korumayan
gölgeye!

hiçbir (serinliği) olmayan
ve ateşten
korumayan
(gölgeye),

Gölge
yapmaz
ve alevden korumaz.

= ِإنَّ َهاgerçekten o =ت َ ْر ِميsaçar
=بِش ََررkıvılcım(lar)
ص ِر
ْ َ= َك ْالقkütük gibi

O saray gibi
kocaman
kıvılcımlar
saçar.

(yanan) kütükler gibi
(ateşten) kıvılcımlar saçan,

O; her biri
bir saray
gibi kıvılcımlar
atar.

ُ= َكأَنَّهsanki o = ِج َمالَتbir halattır
ص ْفر
ُ =sarı

Her biri bi- kızgın dev Ve her birer sarı de- halatlar gibi! ri sanki
ve gibi kıvılbirer sarı
cımlar,
erkek devedir.
O gün in- O Gün vay Vay halikarcıların haline haki- ne o gün,
vay haline! kati yalanla- yalanlayanların,
yanların.
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= َويْلvay haline = َي ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذبِينyalanlayanların
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Orada yüksek dağlar
yaratmadık
ve size tatlı
sular içirmedik mi?
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= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların
,,

,,

= ٰ َهذَاbu = َي ْو ُمgündür
َ َي ْن ِطقُون..= َلkonuşamayacakları

Bugün onların konuşamayacakları bir gündür.
Özür dilemelerine de
izin verilmez.

يُؤْ ذَ ُن,,= َو َلizin verilmez ki
=لَ ُه ْمkendilerine
َ=فَ َي ْعتَذ ُِرونözür dilesinler
,,

,,

,,

hiçbir söz
söyle(ye)meyec
ekleri,

Bu; onların konuşamayacakları
gündür.
ve özür dile- Onlara
melerine izin izin de
verilmeyece- verilmez
ği o Gün.
ki özür dilesinler.

O gün in- O Gün vay
karcıların haline hakivay haline! kati yalanlayanların,

Vay haline o gün,
yalanlayanların.

= ٰ َهذَاişte bu = َي ْو ُمgünüdür
ص ِل
ْ َ= ْالفhüküm
= َج َم ْعنَا ُك ْمsizi bir araya topladık
َ= َو ْاْل َ َّولِينve öncekileri

Bugün sizi
ve sizden
öncekileri
biraraya getirdiğimiz bir
hüküm günüdür.

İşte bu;
sizleri ve
öncekileri
topladığımız hüküm günüdür.

=فَإ ِ ْنeğer َ= َكانvarsa =لَ ُك ْمsizin
= َكيْدbir hileniz
ُون
ِ =فَ ِكيدhaydi bana hile yapın

Eğer bana
karşı oynayacağınız
bir oyununuz varsa
haydi, oynayın bakalım.

= َويْلvay haline = َي ْو َم ِئذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذبِينyalanlayanların

O gün inkarcıların
vay haline!

(onlara şöyle
denilecek,
doğru ile eğri
arasındaki) o
Ayrım Günü:
Sizi eski zamanların o
(günahkar)ları ile bir
araya getirdik;
ve eğer bir
bahaneniz
(olduğunu
sanıyorsanız), haydi
(onu kullanıp) Beni atlatmaya çalışın!
O Gün vay
haline hakikati yalanlayanların!

(Ama,) Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyanlar, (serin) gölgeler
altında ve
pınarlar arasında oturacaklar,
Canlarının ve canlarının
çektiği
istediği her
meyvalarla meyve(den
başbaşadır- tadacaklar);
lar.
Yapmış ol- (ve onlara:)
duğunuz iyi- (Hayatta
liklerin kar- iken) yaptıkşılığı olarak larınızın kar-

Muhakkak ki
muttakiler, gölgeliklerde
ve pınarlardadırlar.

..

,,

..

,,

,,

,,

,,

..

..
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..

..

..

,,

,,

=إِ َّنşüphesiz َ= ْال ُمتَّقِينmuttakiler ise
=فِيaltında = ِظ ََللgölgeler
عيُون
ُ = َوve çeşme başındadırlar
..

..

..

= َوفَ َوا ِك َهve meyvalar (içindedirler)
َيَ ْشت َ ُهون,,= ِم َّماgönüllerinin çektiği

,,

,,

,,

,,
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Vay haline o gün,
yalanlayanların.

= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların

..

,,

77.
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Biz; yeryüzünü
toplantı
mahalli
kılmadık
mı?
diriler ve ölü- Ölülere
ler için?
de, dirilere de.

Şimdi inkar Haydi, yalanettiğiniz ye- layıp durdure koşunuz! ğunuz şu (kıyamete) doğru gidin bakalım!

,,

77.
39

Biz toprağı
toplanma yeri yapmadık
mı

َ =ا ْنhaydi gidin  َما..= ِإلَ ٰىşeye
ط ِلقُوا
= ُك ْنت ُ ْمolduğunuz =بِ ِهonu
َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlamış

77.
28

77.
38

Vay haline o gün,
yalanlayanların.

Orada
yüksek ve
sabit dağlar var
edip tatlı
sular
içirmedik
mi size?

..

..

77.
37

Bunu Biz
takdir ettik, ne
güzel
takdir
edenleriz
Biz.

Onun üzerinde haşmetli, sarsılmaz dağlar
meydana getirmedik mi
ve size içmeniz için
tatlı sular
vermedik mi?
O gün in- O Gün vay
karcıların haline hakivay haline! kati yalanlayanların!

..

..

77.
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Biz o sıvı
damlacığın
gelişmesini
aşamalı bir
plâna bağladık. Biz ne
güzel plân
yaparız.

İbn Kesir

= ُكلُواyiyin = َوا ْش َربُواve için
= َهنِيئًاafiyetle =بِ َماkarşılık
..

..

Kötülüklerden sakınanlara gelince anlar
ağaç gölgeleri altında
ve pınar
başlarındadırlar.

Eğer Bana karşı
bir düzeniniz varsa; onu
hemen
kurun.
Vay haline o gün,
yalanlayanların.

Ve canlarının istediğinden
meyveler.
İşlediklerinize
karşılık
afiyetle

Kelime Meali
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َت َ ْع َملُون..= ُك ْنت ُ ْمyaptıklarınıza
77.
44

şimdi afiyet- şılığı olarak yeyin,
le yiyiniz ve afiyetle yiyip için.
içiniz.
için! denilecek.

= ِإنَّاbiz = َك ٰذَ ِل َكböyle
=ن َْج ِزيmükâfatlandırırız
َ= ْال ُم ْح ِسنِينgüzel davrananları

Biz iyilik ya- İyilik yapanpanları, İşte ları işte böyle
böyle ödül- ödüllendiririz;
lendiririz.

Şüphesiz
ki Biz; ihsan edenleri böyle
mükafatlandırırız.

= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذبِينyalanlayanların

O gün in- (ama) o Gün
karcıların vay haline
vay haline! hakikati yalanlayanların!

Vay haline o gün,
yalanlayanların.

= ُكلُواyiyin = َوتَ َمتَّعُواve sefa sürün
ً =قَ ِلazıcık = ِإنَّ ُك ْمsiz
يَل
َ= ُم ْج ِر ُمونsuçlularsınız

Şimdi yiyiniz, azıcık
safa sürünüz, sizler
suçlusunuz.

= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların

O gün inkarcıların
vay haline!

= َو ِإذَاzaman =قِي َلdendiği
=لَ ُه ُمonlara ار َكعُوا
ْ =“rükû’ edin”
َيَ ْر َكعُون,,= َلrükû’ etmezler

Onlara
«rükûa varın» dendiğinde rüküa
varmazlar.

= َويْلvay haline = َي ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذبِينyalanlayanların

O gün
inkârcıların
vay haline!

 َحدِيث,,ِ =فَ ِبأَيhangi söze?
ُ=بَ ْعدَهbundan sonra
َ=يُؤْ ِمنُونinanacaklar

Onlar
Kur´an´a
inanmadıktan sonra
hangi söze
inanacaklar?
Birbirlerine
neyi soruyorlar?

,,

,,
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78.
1

ع َّم
َ =hangi şeyden?
َسا َءلُون
َ َ =يَتbirbirlerine soruyorlar

..

..

..

,,

= َك ََّلhayır
َس َي ْعلَ ُمون
َ =yakında bilecekler

,,

,,

=ث ُ َّمsonra = َك ََّلhayır
َسيَ ْعلَ ُمون
َ =yakında bilecekler

Yine hayır, Ve bir kez
yakında bi- daha: Elbetlecekler.
te, zamanı
geldiğinde
anlayacaklar!
Yeryüzünü Yeryüzünü
bir beşik, (sizin için) bir
dinlenme yeri
yapmadık
mı,
Dağları da ve dağları da
onun için bi- (onun) sütunrer direk
ları?
kıldık.

Yine hayır; ilerde,
bileceklerdir.

= َو َخلَ ْقنَا ُك ْمve sizi yarattık
=أ َ ْز َوا ًجاçift çift

Ve sizi çift Sizi çiftler
çift yarattık. halinde yarattık;

Ve sizi
çift çift
yarattık.

= َو َج َع ْلنَاve yaptık =ن َْو َم ُك ْمuykunuzu
سبَاتًا
ُ =dinlenme

Uykunuzu uykunuzu
Uykunuzu
dinlenme ölüm(ün bir dinlenme
vakti yaptık. sembolü) kıl- kıldık.
dık

= َو َج َع ْلنَاve yaptık =اللَّ ْي َلgeceyi
سا
ً = ِلبَاbir giysi

Geceyi bir ve geceyi
Geceyi
örtü yaptık. (onun) örtüsü bir örtü
yaptık,
kıldık.

..

..

ن َْجعَ ِل,,=أَلَ ْمyapmadık mı?
ض
َ = ْاْل َ ْرarzı = ِم َهادًاbir beşik
,,

,,

,,

= َو ْال ِجبَا َلve dağları
=أ َ ْوتَادًاbirer kazık
..

..

..

,,

,,

,,

,,
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gündüzü de Gündüzü
hayat(ın
de maişet
sembolü).
vakti kıldık.

= َو َبنَ ْينَاve bina ettik فَ ْو َق ُك ْم
س ْبعًا
َ =yedi (gök) ِشدَادًا

Üstünüze
yedi gök
kubbe bina
ettik,

Gündüzü
geçiminiz
için çalışıp
kazanma
zamanı
yaptık.
Üstünüze
=üstünüzde
yedi sağlam
gök bina et=sağlam
tik.

..

,,

,,

,,

,,
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par- ve (oraya
= َو َج َع ْلنَاve yarattık = ِس َرا ًجاbir lamba Oraya
lak kandiller güneşi,) paastık.
rıldayan ışık
= َو َّها ًجاparıl parıl parlayan
yüklü lamba..

..

..

..
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..

yı yerleştirdik.
Sıkışan bu- Ve rüzgarın
=ve indirdik
lutlardan
sürüklediği
şarıl
şarıl
su
bulutlardan
,,
=sıkışan(bulut)lardan
indirdik ki, şarıldayan
sular indirdik,
=su
=şarıl şarıl

َوأ َ ْنزَ ْلنَا
ت
ِ ص َرا
ِ ِمنَ ْال ُم ْع
َما ًء
ث َ َّجا ًجا
,,

,,

,,

= ِلنُ ْخ ِر َجçıkaralım diye =بِ ِهonunla
= َحبًّاdane(ler) = َو َنبَاتًاve bitki(ler)
..

..

..
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Yeryüzünü bir beşik yapmadık
mı?
Dağları
da birer
kazık?

= َو َجعَ ْلنَاve yaptık ار
َ =النَّ َهgündüzü
ً = َم َعاgeçim zamanı
شا
..

..

78.
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Birbirlerine Neyi so(bu kadar
ruşturusık) neyi so- yorlar?
ruyorlar?

Ki onlar,
bunun
üzerinde
ihtilafa
düşmektedirler.
Hayır ya- Elbette, za- Hayır;
kında bile- manı geldi- ilerde, bicekler.
ğinde (onu) lecekleranlayacaklar! dir.

..

..

78.
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Bundan
sonra artık hangi
söze inanacaklar?

Ki onlar on- üzerinde
da ayrılığa (hiçbir şekildüştüler.
de) anlaşamadıkları.

..

78.
7

Peki, bundan
sonra, başka
hangi habere
inanacaklar?

 ُه ْم..=الَّذِيki onlar =فِي ِهonda
َ= ُم ْخت َ ِلفُونayrılığa düşmektedirler

78.
3

78.
6

Yeyin ve
biraz eğlenin.
Doğrusu
sizler
suçlularsınız.
(Ama) o
Vay haliGün, vay ha- ne o gün,
line hakikati yalanlayalanlayanla- yanların.
rın!
Ve onlara
Onlara;
(Allah'ın hu- rüku edin,
zurunda) baş denildiği
eğin! denildi- zaman,
ğinde buna rüku´a
uymazlar:
varmazlar.
o Gün, vay Vay halihaline haki- ne o gün,
kati yalanla- yalanlayanların!
yanların.

O büyük
O müthiş
Büyük
haberi mi? (yeniden di- haberi
rilme) habe- mi?
rini (mi),

,,

78.
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(Doyuncaya)
kadar yiyip
için ve biraz
sefanızı sürün, siz ey
günahkarlar!

َ =haberden mi?
ِ النَّبَإ,,ع ِن
= ْال َع ِظ ِيمbüyük

78.
2

78.
4

İbn Kesir

= َو َجنَّاتve bahçeler
=أ َ ْلفَافًاbirbirine sarmaş dolaş
,,

,,

,,

,,

(15-16)
Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş
dolaş olmuş
ağaçlı bahçeler çıkaralım.
(15-16)
Onunla taneler, bitkiler ve birbirine sarmaş
dolaş olmuş

(indirdik) ki
onunla taneler ve bitkiler
yetiştirelim,

Üstünüzde yedi
sağlamı
bina ettik.
Pırıl pırıl
parlayan
bir kandil
astık.
Sıkıştırılmlşlardan da
şarıl şarıl
bir su indirdik.
Ki onunla
taneler ve
bitkiler çıkaralım.

ve ağaçlarla Ve sarkaplı bahçe- maş doler.
laş bahçeler yetirelim.

Kelime Meali
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İbn Kesir

ağaçlı bahçeler çıkaralım.
78.
17

= ِإ َّنmuhakkak ki = َي ْو َمgünü
ص ِل
ْ َ= ْالفhüküm
 ِميقَاتًا.. َ= َكانbelirlenmiş bir vakittir
..

..

78.
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Muhakkak
ki hüküm
günü, belirlenmiş bir
vakittir.

..

..

Sur´a üflen= َي ْو َمo gün =يُ ْن َف ُخüflenir
diği gün,
ْ
bölük bölük
ُ
َ
َ
ور
ص
ال
,,
ي
ف
=Sur’a
ت
أ
ت
ف
=gelirsiniz
َون
ِ
ِ ُّ
Allah´a geَ
ْ
lirsiniz.
=أف َوا ًجاbölük bölük
,,

,,

,,
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ت
ِ = َوفُ ِت َحve açılmıştır س َما ُء
َّ =الgök
ْ =فَ َكانve olmuştur =أَب َْوابًاkapı kapı
َت
..

..

..
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..

ت
ِ س ِي َر
ُ = َوve yürütülmüştür
ْ =فَ َكانolmuştur
= ْال ِجبَا ُلdağlar َت
س َرابًا
َ =bir serab
,,

,,

O gün gökyüzü açılır
ve orada
pek çok kapılar oluşur.
Dağlar yürütülür, serap haline
gelir.

Gerçek şu ki,
(doğru ile
yanlış arasında) Ayrım
Günü'nün
belirlenmiş
bir vakti vardır:
(yeniden dirilme) surun(un) üflendiği ve
hepinizin kalabalıklar halinde ortaya
çıkacağınız
Gün;
göklerin açıldığı ve (kanatları açık)
kapılar haline
geldiği (gün);
ve dağların
bir serapmış
gibi kaybolup
gittiği (gün).

Doğrusu,
hüküm
günü;
ta´yin
edilmiş
bir vakittir.

(O Gün,) cehennem,
(hakikati inkar edenleri)
kuşatmak
için bekleyecek;
hak ve adalet
sınırlarını ihlal etmiş
olanların durağı!
Onlar orada
uzun süre
kalacaklar.

Şüphesiz
ki cehennem; bir
gözetleme yeridir.

,,
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=إِ َّنşüphesiz = َج َهنَّ َمcehennem
ْ = َكانolmuştur
َت
صادًا
َ = ِم ْرgözetleme yeri

Cehennem
de suçluları
gözetleyip
durmaktadır.

َّ = ِلazgınların
َلطاغِين
= َمآبًاvaracağı yerdir

Orası azgınların varacağı yerdir.

َ= َل ِبثِينkalacaklardır =فِي َهاorada
=أ َ ْحقَابًاçağlar boyu

Orada sonsuza dek
kalacaklardır.

َ َيذُوقُون,,= َلtadmazlar = ِفي َهاorada
=بَ ْردًاbir serinlik = َو َلne de
=ش ََرابًاiçilecek bir şey

Orada ne
bir serinlik
ne de içilecek bir şey
tadarlar.

= ِإ َّلyalnız (içerler) = َح ِمي ًماkaynar su
َ = َوve irin
ساقًا
َّ غ

Yalnız kay- yalnız yakıcı
nar su ve bir ümitsizlik
irin içerler. ve buz gibi
bir karanlık:

= َجزَ ا ًءbir ceza olarak = ِو َفاقًاuygun

Yaptıklarına (günahlarına)
uygun bir uygun bir
ceza olarak karşılık!

= ِإنَّ ُه ْمçünkü onlar
َيَ ْر ُجون.. َل..= َكانُواummuyorlardı
سابًا
َ = ِحbir hesap

Çünkü onlar
bir hesab
görüleceğini
ummuyorlardı.

Doğrusu onlar hesaba
çekileceklerini beklemiyorlardı,

= َو َكذَّبُواyalanlamışlardı
= ِبآيَاتِنَاayetlerimizi = ِكذَّابًاtekzib ile

Ayetlerimizi
de tamamen yalanlamışlardı.

ش ْيء
َ ..= َو ُك َّلve her şeyi
ُص ْينَاه
َ =أ َ ْحsaymıştık = ِكتَابًاyazmıştık

Biz de herşeyi sayıp
yazmıştık.

=فَذُوقُواşimdi tadın
ن َِزيدَ ُك ْم,,=فَلَ ْنartık size artırmayacağız
= ِإ َّلbaşka bir şey عذَابًا
َ =azabdan

Şimdi tadın,
artık size
azabtan
başka bir
şeyi artırmıyacağız.

= ِإ َّنşüphesiz
َ= ِل ْل ُمتَّقِينmuttakiler için vardır
ً َ= َمفbaşarı ödülü
ازا

Takva sahipleri için
de başarı
ödülü vardır.

mesajlarımızı
tek tek ve
tümüyle yalanladıkları
halde;
ama Biz,
(yaptıkları)
her şeyi bir
kayda almışızdır.
(Ve onlara
şöyle diyeceğiz:) O
halde, (yaptığınız kötülüklerin meyvelerini) tadın, artık size
şiddetli azaptan başka bir
şey vermeyeceğiz!
(Ama,) Allah'a karşı
sorumluluk
bilinci taşıyanlar için
büyük bir
tatmin vardır:
muhteşem
bahçeler ve
bağlar,
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َ= َحدَا ِئقbahçeler = َوأ َ ْعنَابًاve bağlar
,,

ب
َ = َو َك َوا ِعve göğüsleri tomurcuklanmış
=أَتْ َرابًاyaşıt kızlar
..

..

..

سا
ً ْ = َو َكأve kadeh(ler) = ِدهَاقًاdolu

78.
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,,

78.
35

..

,,

َيَ ْس َمعُون..= َلişitmezler =فِي َهاorada
=لَ ْغ ًواboş söz  ِكذَّابًا..= َو َلne de yalan
..

78.
36

..

,,

,,

78.
37

..

,,

ب
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ِ = َرRabbi ت
ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin
= َو َماve bulunanların
..

..

..

Gök
açılmış,
kapı kapı
olmuştur.
Dağlar
yürütülmüş, serab olmuştur.

Azgınlar
için varılacak bir
yer.
Sonsuz
devirler
boyunca
orada kalacaklardır.
Orada serinlik ve
içecekler
tadamayacaklardır.
Sade
kaynar bir
su ve bir
de irinden
başka.
İşlediklerine uygun bir
ceza olarak.
Çünkü
onlar hiç
bir hesab
beklemezlerdi.
Ve ayetlerimizi
yalan sayıp dururlardı.
Oysa Biz,
her şeyi
yazıp
saymıştık.
Öyleyse
tadınız,
bundan
böyle size
azabdan
başka bir
şey artırmayız.

Şüphesiz
ki muttakiler için
kurtuluş
vardır.
Bahçeler
ve bağlar.

Göğüsleri müthiş
Göğüsleri
tomurcuk- uyumlu hari- tomurcuklanmış yaşıt ka eşler,
lanmış
kızlar ve
yaşıt kızlar.
Dolu dolu ve dolup ta- Ve dolu
kadehler
şan (mutlu- kaseler.
luk) kadehleri.

Orada ne
boş bir söz
ve ne de
yalan işitirler.
Bunlar
Rabbinin
katından
yaptıklarına
=yeterli karşılığı verilenlerdir.

= َجزَ ا ًءbir karşılık
 َر ِب َك,,= ِم ْنRabbinden
َ ع
طا ًء
َ =bir bağış olarak سابًا
َ ِح
,,

Nice bahçeler, bağlar,

Orada ne bir
serinlik tadacaklar, ne de
(susuzluk giderici) bir
içecek;

Sur´a üfürüldüğü
gün, hepiniz bölük bölük
gelirsiniz.

Orada, (cennette,) ne
boş sözler ne
de yalanlar
duyacaklar.
(Bütün bunlar,) Rabbinden bir ödül,
(Kendi) hesabına göre
bir armağandır;
O, göklerin göklerin ve
yerin ve ikisi yerin ve ikisi
arasında
arasındaki
olanların
her şeyin
Rabbidir. O, Rabbi(nden),
önünde
Rahman(dan

Orada yalan ve
boş söz
işitmezler.
Rabbından bir
mükafat
ve bağış
olarak.
Göklerin,
yerin ve
ikisi arasında bulunanların
Rabbı
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kimsenin
konuşamayacağı
Rahman
olan Allah´tır.

=بَ ْينَ ُه َماikisi arasında
الر ْح ٰ َم ِن
َّ =çok merhametli
َيَ ْم ِل ُكون..= َلgüçleri yetmez
ُ= ِم ْنهO’nun huzurunda
َ = ِخkonuşamaya
طابًا
..

..

..

..

78.
38

=يَ ْو َمo gün =يَقُو ُمdururlar
الرو ُح
ُّ =Ruh ُ= َو ْال َم ََل ِئ َكةve melekler
صفًّا
َ =sıra sıra
َيَت َ َكلَّ ُمون,,= َلkonuşamaz
= ِإ َّلdışındakiler َأَذِن,,= َم ْنizin verdiği
ُ=لَهO’nun الر ْح ٰ َم ُن
َّ =Rahman’ın
= َوقَا َلve o da söyler ص َوابًا
َ =doğruyu
,,

Cebrail ve
meleklerin
dizi dizi
durdukları
gün, Rahman olan
Allah´ın izni
olmadan
kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu
zaman da
doğruyu
söyleyecektir.
işte gerçek
=günüdür
gün budur.
=artık
=dileyen Dileyen
kimse Rab=varan
=Rabbine bine götürecek bir yol
benimser.

,,

,,

,,

,,

,,
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,,

,,

= ٰذَ ِل َكişte bu ْاليَ ْو ُم
= ْال َح ُّقhak فَ َم ْن
َ=ات َّ َخذtutar ِإلَ ٰى
= َمآبًاbir yol
..

..

..
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شَا َء
َر ِب ِه

,,

79.
1

..

79.
2

,,

79.
3

..

79.
4

,,

79.
5

..

..

َ = َوالنَّا ِشve çekip alanlara
ت
ِ طا
ً =نَ ْشhemen
طا
,,

,,

ت
ِ سابِ َحا
َّ = َوالyüzüp gidenlere
س ْب ًحا
َ =yüzerek
..

Gerçek şu ki,
Biz sizi yakındaki bir
azaba karşı
uyarmaktayız; insanın
ilerisi için yapıp ettiklerini
(açıkça) göreceği ve hakikati inkar
edenin: Eyvah, keşke
toprak olsaydım..! diyeceği Gün(ün
azabına)!
Andolsun Düşün bu
söküp çıka- (yıldız)ları,
ranlara.
batmak üzere yükselen;

Biz, sizi
yakın bir
azabla
uyardık.
O gün;
kişi elleriyle sunduğuna
bakacak.
Ve kafir:
Keşki
ben, toprak olsaydım,
diyecektir.

Yarışıp, ge- ve hızlı şe- Yarıştıkça
çenlere.
kilde (birbiri- yarışanlani) izleyen, ra,

ت
ِ =فَ ْال ُمدَ ِب َراderken düzenleyenlere
=أ َ ْم ًراişi

Derken işi böylece (Yadüzenliyen- ratıcı'nın)
lere!
buyruğunu
yerine getiren!
O gün bir (O halde,
sarsıntı sar- düşün) şidsar.
detli bir sarsıntının
(dünyayı)
sarstığı
Gün(ü),
Ardından bir daha büyük
başka sar- (sarsıntı)ların
sıntı gelir. ardından geleceği (Günü)!
O gün kalp- O Gün (inler titrer.
sanların)
kalpleri titreyerek çarpacak
Gözler kor- (ve) gözleri
kudan aşağı yere bakakayar.
cak...

Ve işleri
yönetenlere,

Diyorlar ki:
«Biz yine
eski halimize döndürülecek miyiz?

Biz, eski
halimize
mi döndürüleceğiz? derler.

,,

..

=يَ ْو َمo gün ف
ُ =ت َ ْر ُجsarsar
ُاجفَة
َّ =o gürültü
ِ الر
,,

,,

=تَتْبَعُ َهاbaşka bir gürültü gelir
ُ الرا ِدفَة
َّ =ardından
..

..

..

..

=قُلُوبyürekler =يَ ْو َمئِذo gün
اجفَة
ِ = َوçarpar

79.
8

,,

79.
9

..

,,

ارهَا
ُ ص
َ =أ َ ْبgözleri
(=خَا ِشعَةkorkudan) aşağı kayar
..

..

َ=يَقُولُونdiyorlar ki
َلَ َم ْرد ُود ُون,,=أ َ ِإنَّاbiz yine döndürülecek
miyiz? ِرة
َ ِ ْال َحاف,,=فِيeski halimize
,,

,,

,,

,,

,,

 ُكنَّا..=أَإِذَاbiz olduktan sonra ha?
َ = ِعkemikler ً =ن َِخ َرةçürümüş
ظا ًما

79.
11

..

79.
12

,,

..

..

..

=قَالُواdediler =تِ ْل َكbu = ِإذًاöyle ise
= َك َّرةbir dönüştür =خَا ِس َرةziyanlı
,,

,,

=فَإِنَّ َماhalbuki ي
َ = ِهO
=زَ ْج َرةhaykırıştır احدَة
ِ = َوbir tek
..

..

=فَإِذَاhemen = ُه ْمonlar
َّ =بِالuyanıklık alanındadırlar
ِسا ِه َرة
,,

,,

79.
15

Bu, Nihai
Hakikat Günü olacaktır.
O halde, dileyen Rabbine giden yolu
tutsun!

ت
ِ سا ِبقَا
َّ =فَالyarışıp geçenlere
س ْبقًا
َ =yarışarak

,,

79.
14

O gün;
ruh ve
melekler,
saf halinde duracaklardır.
Rahman´ın
izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da
doğruyu
söyler.
İşte bu;
hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol
edinir.

Boğulmuş
olanları
söküp
alanlara
andolsun.
Hemen çe- ve (yörünge- Canları
kip alanlara. lerinde) istik- kolaylıkla
rarlı şekilde alanlara,
hareket
eden,
Yüzüp gi- ve (uzayda) Yüzüp
denlere.
sakin sakin yüzüp giyüzen,
denlere,

,,

79.
13

bütün (insan)
ruhların(ın)
ve bütün meleklerin saf
saf sıralandıkları Gün:
Rahman'ın
izin verdikleri
dışında hiç
kimse konuşmayacak
ve (herkes,
yalnız) doğruyu söyleyecek.

ت
ِ عا
َ از
ِ َّ= َوالنandolsun çıkaranlara
=غ َْرقًاsöküp

,,

,,

79.
10

Rahman´dan.
O´na hitabda bulunmaya
kimse
muktadir
olamaz.

Sizi yakın
gelecekteki
azabla
uyardık; o
gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da
«Keşke toprak olsaydım» der.

,,

,,

79.
7

bir ödül)!
(Ve) hiç kimse O'na karşı
sesini yükseltme gücüne sahip değildir,

=إِنَّاbiz =أ َ ْنذَ ْرنَا ُك ْمsiz uyardık
عذَابًا
َ =bir azab ile =قَ ِريبًاyakın
ُ = َي ْنbakar = ْال َم ْر ُءkişi
=يَ ْو َمo gün ظ ُر
ْ =قَدَّ َمöne sürdüğü
= َماişlere ت
ُ=يَدَاهellerinin = َويَقُو ُلve der
= ْال َكافِ ُرkâfir لَ ْيتَنِي,,=يَاkeşke
ُ= ُك ْنتben olsaydım =ت ُ َرابًاtoprak
,,

,,

79.
6

İbn Kesir

اك
َ َ أَت..=ه َْلsana geldi mi?
ُ = َحدhaberi س ٰى
ِيث
َ = ُموMusa’nın
..

..

..

,,

(Ama hala)
bazıları: Ne
yani! diyorlar,
Biz gerçekten eski halimize mi
döndürüleceğiz,
Biz çürüçürüyen kemüş kemik- mik (yığını)
ler olduktan olsak bile?
sonra ha?

O gün; bir
sarsıntı
sarsar,

Ve peşinden bie
başkası
gelir.
O gün
kalbler titrer,
Gözler
yere döner.

Ufalanmış kemikler olduğumuz
vakit mi?
Öyle ise bu, (Ve) ilave
O takdirziyanlı bir ediyorlar:
de bu, zadönüştür» Öyleyse bu, rarlı bir
dediler.
zararlı bir
dönüştür,
dönüş olur! derler.
Doğrusu bir (Ama) o za- Doğrusu
tek çığlık
man, (Son o, bir tek
yetecektir. Saat), bir tek çığlıktır.
çığlık (gibi
ansızın onların üzerine)
kopacak,
Hepsi he- işte o zaman Ki o zamen bir
(hakikati) an- man,
düzlüğe dö- layacaklar! hepsi topkülecektir.
rağın yüzüne dökülecektir.
Musa´nın Musa'nın
Musa´nın
haberi sana kıssasından haberi
geldi mi? hiç haberin geldi mi
oldu mu?
sana?
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= ِإ ْذhani ُ =نَادَاهona seslenmişti
ُ= َربُّهRabbi = ِب ْال َوا ِدvadi’de
ُ =Tuva’da
= ْال ُمقَد َِّسkutsal ط ًوى

Tuva´da,
kutsal bir
vadide,
Rabbi ona
şöyle hitab
etmişti:

79.
17

ْ=ا ْذهَبgit َع ْون
َ فِ ْر..= ِإلَ ٰىFir’avn’a
َ =azdı
ُ= ِإنَّهçünkü o طغ َٰى

Firavuna git
çünkü o azdı.

=فَقُ ْلde ki لَ َك,,=ه َْلister misin?
ت َزَ َّك ٰى,,أ َ ْن,,= ِإلَ ٰىarınmayı

Ona de ki:
«Arınmağa
niyetin var
mı?

= َوأ َ ْه ِد َي َكseni ileteyim
 َربِ َك..=إِلَ ٰىRabbine
=فَت َ ْخش َٰىO’ndan korkasın

Rabbine giden yolu
göstereyim
ki O´na
saygı duyup
korkasın.»

ُ =فَأ َ َراهona gösterdi َ= ْاْليَةmucizeyi
= ْال ُكب َْر ٰىbüyük

Bunun üzerine ona en
büyük mucizeyi gösterdi.

ب
َ َّ=فَ َكذfakat o yalanladı
ص ٰى
َ = َوve karşı geldi
َ ع

Fakat o
Musa´yı yalanladı, karşı geldi.

=ث ُ َّمsonra =أ َ ْدبَ َرsırtını döndü
= َي ْس َع ٰىçalışmağa koyuldu

Sonra sırtını
döndü; çalışmağa koyuldu.

=فَ َحش ََرtopladı =فَنَادَ ٰىve bağırdı

Adamlarını
toplayıp
seslendi:

=فَقَا َلve dedi =أَنَاben
= َربُّ ُك ُمsizi Rabbinizim
 = ْاْل َ ْعلَ ٰىen yüce

Sizin en yüce Rabbiniz
benim dedi.

َّ =Allah
ُ=فَأ َ َخذَهonu cezalandırdı ُاّٰلل
=نَ َكا َلazabıyla ِ= ْاْل ِخ َرةsonun
= َو ْاْلُولَ ٰىve ilkin

Allah bunun
üzerine onu
dünya ve
ahiret azabına uğrattı.

,,

,,

..

..
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= ِإ َّنşüphesiz  ٰذَ ِل َك,,= ِفيbunda vardır
ً =لَ ِعب َْرةibret = ِل َم ْنkimse için
=يَ ْخش َٰىkorkacak
,,

,,

,,

79.
27

=أَأ َ ْنت ُ ْمsiz mi? ُّشد
َ َ =أdaha çetinsiniz
=خ َْلقًاyaratılışça =أ َ ِمyoksa
س َما ُء
َّ =الgök (mü?)
(= َبنَاهَاAllah) onu yaptı
..

..

..

..

..

79.
28

..

= َرفَ َعyükseltti س ْم َك َها
َ =kalınlığını
س َّواهَا
َ َ=فonu düzenledi
,,

,,

79.
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َ = َوأ َ ْغörtüp kararttı
ش
َ ط
=لَ ْيلَ َهاgecesini
= َوأ َ ْخ َر َجve açığa çıkardı
ض َحاهَا
ُ =kuşluğunu
..

..

..

79.
30

..

ض
َ = َو ْاْل َ ْرyeri َ=بَ ْعدsonra da
= ٰذَ ِل َكbundan =دَ َحاهَاyayıp yuvarlattı
,,

,,

,,
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Doğrusu
bunda Allah´tan korkan kimseye ders
vardır.
Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı
daha zordur, yoksa
göğü yaratmak mı?

Hani kutsal
bir vadide
Rabbi o'na
şöyle seslenmişti:

Hani
Rabbı
ona; mukaddes
vadide,
Tuva´da
şöyle
seslenmişti:
Sen, FiraFiravun´a
vun'a git git; çünkü
çünkü o hak o, çok
ve adalet sı- azmıştır.
nırlarını ihlal
ediyorve (ona) söy- De ki:
le: 'Arınmaya temizistekli misin? lenmeye
meylin
var mı
senin.
(Eğer istek- Rabbına
liysen) o za- giden yoman seni
lu gösteRabbin(i ta- reyim de
nıma merte- O´ndan
besin)e ulaş- korkasın.
tıracağım ki
(bundan sonra) O'nun
korkusunu
duyasın.'
Bunun üzeri- Ve ona
ne (Musa), en büyük
(Firavun'a
mucizeyi
gitti ve) ona gösterdi.
(Rabbinin
rahmetinin
eseri olan)
büyük mucizeyi anlattı.
Ama (Fira- Ama o,
vun) o'nu ya- yalanlalanladı ve
yıp isyan
(hidayeti)
etti.
şiddetle reddetti,
sonra da ka- Sonra arba bir şekilde kasını
(Musa'ya)
döndü,
sırtını döndü; koşmaya
başladı.
daha sonra Toplayıp
(ileri gelen seslendi:
adamlarını)
topladı ve
(halkını) çağırdı,
ve onlara
Ve sizin
Ben sizin en en yüce
yüce rabbini- Rabbınız
zim! dedi.
benim,
dedi.
Bunun üzerine Allah onu
yakalayıp
hesaba çekti
(ve bunu)
hem bu dünyada hem de
öteki dünyada uyarıcı bir
örnek yaptı.
Bunda, şüphesiz, (Allah'ın) ürperti
ve korkusunu
duyanlar için
bir ibret vardır.
(Ey insanlar!)
Sizi yaratmak, göğü
yaratmış
olan Allah
için daha mı
zordur?

..

= َو ْال ِج َبا َلve dağları ساهَا
َ أ َ ْر

79.
33

..

,,

عا
ً = َمتَاgeçimi için =لَ ُك ْمsizin
ام ُك ْم
ِ = َو ِْل َ ْن َعve hayvanlarınızın

Bunları sizin
ve hayvanların geçinmesi için
yapmıştır.
Her şeyi
bastıran o
büyük felaket geldiği
zaman.

..

=فَإِذَاzaman ت
ِ = َجا َءgeldiği
َّ =herşeyi bastıran o felaket
ُالطا َّمة
= ْال ُكب َْر ٰىbüyük
,,

,,

79.
35

,,

,,

O gün in= َي ْو َمo gün = َيتَذَ َّك ُرhatırlar
san, neyin
ْ
ْ
ُسان
َ اْلن
َ ..= َماneye çalıştı peşinde
ِ =insan سعَ ٰى
koşmuş ol..

Ondan
suyunu
ve otlağını çıkarmıştır.

na getirmiştir.
Dağları yer- ve dağları
Dağları
=oturttu
leştirmiştir. sağlam şe- dikmiştir.
kilde yerleştirmiştir:

..

79.
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Şüphesiz
ki bunda,
korkan
kimseler
için ibret
vardır.

Ardından Ve ardından Bundan
yeri düzen- yeri düzenle- sonra yeri
lemiştir.
yip yaymıştır, döşemiştir.

Suyunu on- yerden suyu
=أ َ ْخ َر َجçıkardı = ِم ْن َهاondan
dan çıkar- ve bitki örtüve otlak sünü çıkart= َما َءهَاsuyunu عاهَا
َ = َو َم ْرve otlağını mış
yer meyda- mış,

,,

Bunu
üzerine
Allah, onu
dünya ve
ahiret
azabıyla
yakaladı.

Sizi yaratmak mı
daha zordur, yoksa göğü
mü? Onu
bina etmiştir.
Ki Allah onu O, gökkub- Boynu
bina edip beyi yükyükseltyükseltmiş seltmiş ve
miş ve
ve ona şekil ona gerektiği ona bir
vermiştir. gibi biçim
şekil
vermiştir;
vermiştir.
Gecesini
onun gecesi- Gecesini
karanlık
ni karanlık karanlık
yapmıştır. yapmış ve yapmış,
Gündüzünü gündüzünü gündüzüaydınlatmış- aydınlatmış- nü ortaya
tır.
tır.
çıkarmıştır.

..
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İbn Kesir

..

..

duğunu ha-

(bütün bunlar) sizin ve
hayvanlarınızın geçinmesi için(dir).
Ve böylece,
büyük, sarsıcı (yeniden
dirilme) olayı
gelip çattığında,

Sizin ve
hayvanlarınızın
geçinmesi için.
Fakat o
en büyük
bela geldiği zaman;

o Gün insan
yaptığı her
şeyi (açıkça)
hatırlayacak;

O gün insan, neye
çalıştığını
anlar.
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tırlar.

79.
36

ت
ِ َ= َوب ُِرزortaya çıkarılmıştır
= ْال َج ِحي ُمcehennem = ِل َم ْنkimseler için
=يَ َر ٰىgören

Gören kimseler için
cehennem
ortaya çıkarılmıştır.

َ =azmışsa
=فَأ َ َّماartık = َم ْنkim طغ َٰى

Artık kim
azmışsa.

= َوآث َ َرve yeğlemişse َ = ْال َح َياةhayatını
=الدُّ ْن َياdünya

ve şu yakın ve bu dünya
hayatı yeğ- hayatını (ruh
lemişse.
temizliğine)
tercih
eden(in)
Onun barı- varacağı yer
nağı ceo yakıcı ateşhennemdir. tir!

,,

,,

,,
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..
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,,

79.
39

..

79.
40

,,

ve (cehennemin) yakıcı
ateşi, onu
gör(meye
mahkum
edil)en herkesin karşısına getirilecektir.
Çünkü, hak
ve adalet sınırlarını ihlal
eden,

Cehennem, bakan herkese
apaçık
gösterilir.

Artık kim
haddini
aşmışsa.

Ve kim
dünya
hayatını
tercih etmişse;
Şüphesiz
=elbette
=cehennemdir
ki onun
varacağı
=onun
=barınağı
yer; cehennemdir.
Ancak kim Ama Rabbi- Kim de
=ama
=kim
Rabbinin
nin huzurun- Rabbının
huzurunda
da korku ile maka=korkmuşsa
durup he- duranın ve mından
sap vernefsini kötü korkup da
=divanında durmaktan
mekten
arzulardan nefsini
=Rabbinin
=ve men etmişse korkmuş ve alıkoyanın heveslernefsini kötü
den alı=nefsi(ni)
heveslerden
koyduymenetmişsa;
,,
=kötü heves(ler)den
se.
,,

يم
َ ْال َج ِح
ْال َمأ ْ َو ٰى

فَإ ِ َّن
ي
َ ِه

َوأ َ َّما
َم ْن
َاف
َ خ
ام
َ ََمق
َربِ ِه
َونَ َهى
س
َ النَّ ْف
ع ِن ْال َه َو ٰى
َ
,,

,,

,,

,,
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=فَإ ِ َّنelbette َ= ْال َجنَّةcennettir
 ْال َمأ ْ َو ٰى..ي
َ = ِهonun barınağı
= َيسْأَلُون ََكsana soruyorlar
ع ِة
َّ ال,,ع ِن
َ سا
َ =saatden
َ=أَيَّانne zaman?
ساهَا
َ = ُم ْرdemir atacak

Onun barı- varacağı yer Şüphesiz
nağı da
cennettir!
ki onun
cennettir.
varacağı
yer, cennettir.
Ey Mu(Ey peygam- Sana kıhammed! ber!) Sana yametin
Senden kı- Son Saat'i
ne zaman
yametin ne soruyorlar: gelip çazaman gelip Ne zaman tacağını
çatacağını gelip çata- soruyorsorarlar.
cak?
lar.

يم
َ =أ َ ْنsen
َ = ِفnerede? ت
 ِذ ْك َراهَا..= ِم ْنonun söylemek nerede?

Sen nerede,
onun vaktini
söylemek
nerede?

= ِإ َل ٰىaittir = َر ِب َكRabbine
= ُم ْنت َ َهاهَاonun bilgisi

Onun bilgisi (Çünkü)
Rabbine ait- onun (bilgisitir.
nin) başı ve
sonu yalnız
Rabbinin katındadır!
Sen ancak, Sen ancak
ondan kor- ondan korkacak olan- kanları
ları uyarır- uyar(mak için
sın.
gönderil)mişsin.

En sonunda o,
ancak
Rabbına
aittir.

= َكأَنَّ ُه ْمonlar sanki gibidir =يَ ْو َمgün
=يَ َر ْونَ َهاonu gördükleri
 َي ْل َبثُوا,,(=لَ ْمdünyada) kalmamışlar
=إِ َّلbaşka ًع ِشيَّة
َ =bir akşamdan
=أ َ ْوveya
ض َحاهَا
ُ =onun kuşluk vaktinden

Onlar onu
gördükleri
zaman sanki dünyada
bir akşam
veya onun
kuşluk vaktinden fazla
kalmamış
gibi olurlar.

Ve onlar
onu gördükleri
gün; sadece bir
akşam
veya bir
kuşluk
vakti kalmış gibi
olurlar.

س
َ =surat astı = َوت َ َولَّ ٰىve döndü
َ ع َب

Surat astı
ve döndü.

=أ َ ْنdiye ُ= َجا َءهona geldi
= ْاْل َ ْع َم ٰىkör

Yanına âma çünkü kör bir Kendisine
geldi diye. adam o'na a´ma gelyaklaşmıştı! di diye.

..

..
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,,

,,

,,

,,
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..
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..

,,

,,
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= ِإنَّ َماancak ت
َ =أ َ ْنsen
= ُم ْنذ ُِرuyarıcısın = َم ْنolanları
=يَ ْخشَاهَاondan korkacak
..

..
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,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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1

..

80.
2

,,

80.
3

..

80.
4

,,

..

..

,,

يك
َ يُد ِْر..= َو َماne bilirsin? ُ=لَعَلَّهbelki o
=يَ َّز َّك ٰىarınacak

Onu anladıkları Gün (onlara, bu dünyada) bir akşamdan ya
da kuşluğuyla (birlikte
sona eren bir
gece)den
fazla kalmamışlar (gibi
gelecek)!
O, suratını
astı ve uzaklaştı,

Nereden bilebilirsin (ey
Muhammed,)
belki de o
arınacaktı,
Yahut öğüt yahut (haki=yahut
=öğüt dinleyecek
alacak da kat) hatırlatıbu öğüt,
lacak ve bu
=ve kendisine yarayacak
kendisine hatırlatma
fayda vere- kendisine
=öğüt
cek.
fayda verecekti.
Kendisini Ama kendini
=ama
yeterli gö- her şeye ye..
=kendisini muhtaç hissetme rüp tenezzül terli görene
etmeyene gelince,
yen
gelince.
..

..

أ َ ْو
يَذَّ َّك ُر
ُفَت َ ْنفَ َعه
الذ ْك َر ٰى
ِ
,,

Ne bileceksin sen belki o arınacak?

,,

,,

80.
5

Sen onun
hakkında ne
söyleyebilirsin ki?

,,

أ َ َّما
َم ِن ا ْست َ ْغن َٰى
..

..

..

Senin neyine onun
zamanını
bildirmek.

Sen, ancak
O´ndan
korkanı
uyaransın.

Yüzünü
asıp çevirdi,

Ne bilirsin
belki de
o, temizlenecekti.
Yahut
öğüt alacaktı da
bu, kendisine
fayda verecekti.
Ama
kendisini
müstağni
gören.

ت
َ =فَأ َ ْنsen ُ= َلهona
صد َّٰى
َ َ =تyöneliyorsun

Sen onunla sen bütün il- İşte sen,
ilgileniyor- giyi ona gös- onu karsun!
terdin,
şına alıyorsun.

علَي َْك
َ ..= َو َماsana ne?
يَ َّز َّك ٰى..=أ َ َّلonun arınmamasından

Onun arınmamasından sana
ne?

halbuki onun
arınmaktan
geri kalmasının sorumlusu sen değilsin;
Fakat koşa- ama sana
rak sana
büyük bir isgelene;
tekle geleni

Halbuki
onun temizlenmemesinden
sana ne?
Ama sana koşarak gelen,

Allah´tan
ve (Allah)
sakınarak korkusu ile
gelmişken. (yaklaşanı)

Ki o, korkar durumdadır.

80.
6

,,

80.
7

..

..

..

= َوأ َ َّماfakat  َجا َء َك,,= َم ْنsana gelen
=يَ ْس َع ٰىkoşarak

80.
8

,,

80.
9

..

,,

= َو ُه َوve o =يَ ْخش َٰىsaygı duyuyor
..

..
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ت
َ =فَأ َ ْنsen ُع ْنه
َ =onunla
=تَلَ َّه ٰىilgilenmiyorsun

80.
10

,,

80.
11

..

=فَ َم ْنkimse =شَا َءdileyen
ُ=ذَ َك َرهonu düşünür öğüt alır

Sen onunla sen görmez- Sen ona
ilgilenmiden geldin! aldırmıyorsun!
yor, oyalanıyorsun.
Asla olmaz Elbette, bu Sakın;
böyle şey! (mesaj)lar
çünkü bu,
Kur´an
yalnızca birer bir öğütayetleri bi- hatırlatma ve tür.
rer hatırlat- öğütten ibamadır öğüt- rettir:
tür.
Dileyen onu kim istekliyse Dileyen
düşünüp
O'nu hatırla- onu düöğüt alır.
yıp öğüt ala- şünüp
bilir
öğüy alır.

= ِفيiçindedir ص ُحف
ُ =sahifeler
= ُم َك َّر َمةdeğer verilen

Sahifeler
içindedirler,
değerli,
şanslı.

عة
َ (= َم ْرفُوsaygı ile) yükseltilen
َ = ُمtertemiz
ط َّه َرة

Yükseltilen yüce ve arı
ve tertemiz duru,
tutulan (sahifeler)

=بِأ َ ْيدِيellerinde سفَ َرة
َ =yazıcıların

Taşıyıcıların elçilerin elle- Katiblerin
ellerindedir- riyle (yayılıp elleriyle.
ler.
duyurulan),

= ِك َرامdeğerli = َب َر َرةiyilik sahibi

seçkin ve er- Kıymetli,
dem sahibi saygıde(elçilerin).
ğer.

ُ س
=قُ ِت َلkahrolası ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
ُ أ َ ْكفَ َره..= َماne kadar nankördür

(Allah´a göre) değerli
ve çok iyi
(yazıcı ve
taşıyıcıların).
Kahrolası
insan ne
kadar da
nankördür.

ش ْيء
َ ,,ِ أَي,,= ِم ْنhangi şeyden?
ُ= َخلَقَهonu yarattı

Allah onu
hangi şeyden yarattı.

Neden
yaratmış
onu?

ْ ُن..= ِم ْنnutfe (sperm)den
طفَة
ُ= َخلَقَهonu yarattı
ُ=فَقَد ََّرهona biçim verdi

Nutfe
(sperm)den.
Onu yarattı
ve ona biçim verdi.

= َك ََّلhayır = ِإنَّ َهاo
=ت َ ْذ ِك َرةbir hatırlatmadır
..
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İbn Kesir

..

(O'nun) kutsal ve soylu
vahiyleri (ışığında),

(Ama çoğu
zaman) insan kendini
mahveder;
hakikati ne
kadar inatla
inkar eder o!
(İnsan hiç
düşünür mü)
hangi özden
yaratır (Allah) onu?
Bir sperm
damlasından
yaratır ve
sonra onun
tabiatını
oluşturur;

O, çok
şerefli
sahifelerdedir.
Yüceltilmiş ve
temizlenmiştir.

Canı çıksın o insanın. Ne
de nankördür o.

Meniden
yarattı
onu da,
takdir etti.

=ث ُ َّمsonra س ِبي َل
َّ =الyolu
َّ = َيona kolaylaştırdı
ُس َره
,,

Sonra ona sonra hayatı Sonra
yolu kolay- onun için ko- ona tutalaştırmıştır. laylaştırır;
cağı yolu
kolaylaştırmış.
Sonra onu ve sonunda Sonra da
=sonra
=onu öldürdü
öldürdü,
onu öldürür onu ölkabre
koyve kabre ko- dürdü,
=kabre koydurdu
durdu.
yar;
kabre
koydu.
Sonra dile- ve sonra, di- Sonra di=sonra
=zaman
=dilediği
diği zaman lediğinde onu lediğinde
onu yeniden tekrar diriltir. onu tek=onu diriltip kaldırdı
diriltti.
rar çıkaracak.
Hayır, insan Hayır, (inHayır; Al=hayır
..
=yapmadı
hala Alsan) Allah'ın lah´ın
lah´ın ken- kendisine
emrettiği.. =O’nun kendisine emrettiğini
disine em- buyurdukla- ni yerine
rettiğini
rını henüz
getirmeyapmadı. yerine getir- miştir.
miş değildir!
İnsan yiye- Öyleyse in- Öyle ya
=baksın
=insan
ceğine bir san, yiyecek- insan yibaksın.
lerin(in kay- yeceğine
,,
=şu yiyeceğine
nağın)a bir bir bakbaksın:
sın.
O suyu dök- (nasıl) suyu Doğrusu
=biz
=döktük
=suyu
tükçe dök- bolca indir- Biz; o sutük.
mekteyiz;
yu, bol
=iyice döküşle
bol indirdik.
Sonra top- ve sonra top- Sonra
=sonra
=yardık
rağı güzelce rağı (daha da toprağı
büyüterek) iyiden iyi=toprağı
=güzel bir yarışla yardık.
parça parça ye yardık.
yarmaktayız,
Orada bitir- bu sayede Böylece
=ve bitirdik
=orada
dik, taneleri. ondan tahıl- orada talar yetiştir- ne bitir=dane
mekteyiz,
dik.
,,
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ث ُ َّم
ُ فَأ َ ْقبَ َره

ُأ َ َماتَه

ث ُ َّم
ُأ َ ْنش ََره

ِإذَا

..

,,

..

..

شَا َء

,,

,,

َك ََّل
ض
ِ لَ َّما َي ْق
ُ َما أ َ َم َره
..

..

80.
24

80.
25

80.
26

ُ فَ ْل َي ْن
ظ ِر
َ إِلَ ٰى
ام ِه
ِ َطع
,,

أَنَّا
صبًّا
َ
..

..

ُ س
ان
َ اْل ْن
ِْ

,,

ْال َما َء

صبَ ْبنَا
َ
..

ث ُ َّم
شقَ ْقنَا
َ
ض
شقًّا
َ
َ ْاْل َ ْر
,,

فَأ َ ْن َبتْنَا
َحبًّا

80.
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,,

,,

ِفي َها

..

= َو ِعنَبًاve üzüm ضبًا
ْ َ= َوقve yonca

Üzümler,
yoncalar,

ve üzüm
Üzüm ve
bağları ve
yonca,
yenebilir otlar,

= َوزَ ْيتُونًاve zeytin = َون َْخ ًَلve hurma

Zeytinler,
hurmalar.

zeytin ağaç- Zeytin ve
ları ve hur- hurma,
malıklar,

ُ =iri ve gür
َ= َو َحدَائِقve bahçeler غ ْلبًا

İri ve sık
ve ağaçlarla Sık ve bol
ağaçlı bah- dolu bahçe- ağaçlı
çeler.
ler,
bahçeler.

ً= َوفَا ِك َهةve meyva = َوأَبًّاve çayır

Meyveler ve meyveler ve Meyve ve
çayırlar.
otlar,
mer´a.

عا
ً = َمتَاgeçim olarak = َل ُك ْمsizin için
ام ُك ْم
ِ = َو ِْل َ ْن َعve hayvanlarınız için

Sizin ve
hayvanlarınızın yararına.

,,

,,

..

..

,,

,,

..

,,

,,

,,

=فَإِذَاzaman ت
ِ = َجا َءgeldiği
ُ صا َّخة
َّ =الkulakları sağır eden o ses
..

..
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,,

..

,,

80.
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,,

..

..

..

= َي ْو َمişte o gün = َي ِف ُّرkaçar
= ْال َم ْر ُءkişi أ َ ِخي ِه,,= ِم ْنkardeşinden
,,

,,

,,

sizin için ve
hayvanlarınızın beslenmesi için.

Sizin ve
hayvanlarınızın
faydalanması
için.
Kulakları
Ve böylece, O büyük
sağır eder- (yeniden di- gürültü
cesine yük- rilmenin) o geldiği
sek o gürül- kulakları sa- zaman;
tü geldiği ğır eden çağzaman.
rısı duyulduğunda,
İşte o gün herkesin
Kişinin
kişi kaçar, kardeşinden kaçacağı
kardeşin- kaç(mak is- gün; karden,
te)diği Gün, deşinden,
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= َوأ ُ ِم ِهve anasından
= َوأ َ ِبي ِهve babasından

Anasından, annesinden Anasınbabasınve babasın- dan ve
dan,
dan,
babasından.

اح َبتِ ِه
ِ ص
َ = َوve eşinden
= َو َب ِني ِهve oğullarından

Eşinden ve eşinden ve
oğulların- çocuklarından.
dan:

Eşinden
ve oğullarından.

 ْام ِرئ..= ِل ُك ِلher kişinin vardır
= ِم ْن ُه ْمonlardan =يَ ْو َمئِذo gün
=شَأْنbir işi =يُ ْغنِي ِهkendisine yeter

O gün herkesin başından aşkın işi vardır.

o Gün her birinin durumu
kendisi için
yeterli bir
endişe kaynağı olacak.

O gün;
herkesin
kendisine
yeter bir
işi vardır.

= ُو ُجوهyüzler var ki =يَ ْو َمئِذo gün
= ُم ْس ِف َرةparıl parıl

Bazı yüzler Bazı yüzler o
o gün parıl Gün mutluparıldır.
lukla parıldayacak,

اح َكة
ِ ض
َ =güleç = ُم ْستَ ْب ِش َرةsevinçli

Güleç ve
sevinçli.

O gün;
yüzler
vardır,
parıl parıl
parlar.
Güleç,
sevinçli,

= َو ُو ُجوهve yüzler var = َي ْو َمئِذo gün
َ =tozlanmış
علَ ْي َها
َ =üzeri غبَ َرة

Bazı yüzler Bazı yüzler
o gün toz- de o Gün toz
lanmış.
toprakla kapanacak,

..
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=ت َ ْر َهقُ َهاonları bürümüş
=قَت َ َرةkaranlık
..

َّ =الgüneş
= ِإذَاzaman س
ُ ش ْم
ْ = ُك ِو َرbüzüldüğü
ت

Güneş dü- Güneş, ka- Güneş
rüldüğü
ranlığa gö- dürüldüğü
zaman
müldüğünde, zaman;

= َو ِإذَاzaman =النُّ ُجو ُمyıldızlar
ْ =ا ْن َكدَ َرkararıp döküldüğü
ت

Yıldızlar ka- ve yıldızlar
rarıp dağıl- ışıklarını yidığı zaman tirdiğinde,

Yıldızlar
döküldüğü zaman;

= َوإِذَاzaman = ْال ِجبَا ُلdağlar
ْ سيِ َر
ت
ُ =yürütüldüğü

Dağlar sö- dağlar kaykülüp dağıl- bolup gittidığı zaman ğinde,

Dağlar
yürütüldüğü zaman;

= َوإِذَاzaman
َار
ُ = ْال ِعشon aylık gebe develer
ْ َع ِطل
ت
ُ =başı boş bırakıldığı

Gebeliğinin
onuncu
ayındaki
develer
kendi haline
bırakıldığı
zaman
Yabani
hayvanlar
bir araya
toplandığı
zaman

ve doğurmak
üzere olan
dişi develer
başıboş bırakıldığında,

Gebe develer salıverildiği
zaman;

bütün hayvanlar bir
araya toplandığında,

Vahşi
hayvanlar
bir araya
toplandığı
zaman;
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= َوإِذَاzaman
وش
ُ = ْال ُو ُحvahşi hayvanlar
ْ = ُح ِش َرbir araya toplandığı
ت
..

..

..

..

Denizler
ve denizler Denizler
kaynatıldığı kaynadığın- kaynatılzaman
da,
dığı zaman;

= َو ِإذَاzaman وس
ُ ُ=النُّفnefisler
ْ = ُز ِو َجçiftleştirildiği
ت

Nefisler çift- bütün insanleştiği za- lar (yaptıklaman
rıyla) eşleştirildiğinde,

Ruhlar
çiftleştirildiği zaman;

= َوإِذَاzaman
ُ = ْال َم ْو ُءودَةo diri diri toprağa gömülen kız
ْ َسئِل
a ت
ُ =sorulduğu

Ve sorulduğu zaman o
diri diri toprağa gömülen kıza;

Diri diri
gömülen
kız çocuğuna sorulduğu
zaman;

ِ =بِأَيhangi? =ذَ ْنبgünah (yüzünden)
ْ َ=قُتِلöldürüldü
ت

Hangi suç- hangi suçtan Hangi
tan ötürü
dolayı öldü- günahtan
gömüldü? rüldükleri,
dolayı öldiye
dürüldüğü,
Siciller açı- (insanların Sayfalar
lıp yayıldığı yapıp ettikle- açıldığı
zaman
rinin) dosya- zaman;
ları açıldığında,
Gökkubbe ve gökyüzü Gök yeyıkıldığı
açılıp ortaya rinden
zaman
serildiğinde, oynatıldığı zaman;
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= َو ِإذَاzaman ف
ُّ =الdefterler
ُ ص ُح
ْ =نُ ِش َرaçılıp yayıldığı
ت
,,

= َوإِذَاzaman س َما ُء
َّ =الgök
َ = ُك ِشsıyrılıp açıldığı
ْ ط
ت
..

..

Cehennem (cehennekızıştırıldığı min) yakıcı
zaman
ateşi parladığında,

= َو ِإذَاzaman ُ= ْال َجنَّةcennet
ْ َ=أ ُ ْز ِلفyaklaştırıldığı
ت

Cennet yak- ve cennet
Ve Cenlaştırıldığı gözler önüne net yakzaman
getirildiğinde, laştırıldığı
zaman;

ْ ع ِل َم
ت
َ =bilir =نَ ْفسher can
ْ ض َر
ت
َ أ َ ْح,,= َماne yapıp getirdiğini

Herkes ne
getirdiğini
öğrenecektir.

=فَ ََلhayır =أ ُ ْق ِس ُمyemin ederim
=بِ ْال ُخنَّ ِسgeri kalıp gizlenenlere

Yemin ederim geri kalıp gizlenenlere.

= ْال َج َو ِارakıp gidenlere
= ْال ُكنَّ ِسdönüp saklananlara

Akıp giderken ışık verenlere.

= َواللَّ ْي ِلgeceye
س
َ ..= ِإذَاsırtını döndüğünde
َ ع ْس َع

Kararan ge- ve kararan
ceye.
geceyi,
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ve diri diri
gömülen kız
çocuklarına
sorulduğunda

= َوإِذَاzaman = ْال َج ِحي ُمcehennem
ْ س ِع َر
ت
ُ =alevlendirildiği

81.
12

81.
15

İşte bunlar; kafirler ve facirlerdir.

= َو ِإذَاzaman ار
ُ = ْال ِب َحdenizler
ْ س ِج َر
ت
ُ =kaynatıldığı

81.
6

81.
11

O gün;
yüzler de
vardır,
tozlanmış,
Karanlıklar her yanı ku- Bir karanbürümüştür şatan bir ka- lık bürüonları.
ranlıkla:
müştür.
İşte onlar işte bunlar,
hayasız pis hakikati inkar
kafirlerdir. eden ve yoldan sapan
kimselerdir.

81.
1

81.
8

güleç ve
müjdelere
sevinen.

=أُو ٰلَئِ َكişte = ُه ُمonlar
ُ = ْال َكفَ َرةkâfirlerdir
ُ = ْالفَ َج َرةHak’tan sapanlardır
,,

,,

81.
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İbn Kesir

..

..

(o Gün) her
insan, (kendisi için) ne
hazırlamış
olduğunu görecektir.
Hayır! Hayır!
Dönüp duran
yıldızları tanıklığa çağırırım,
yörüngelerinde akan
ve kaybolan
gezegenleri,

Cehennem kızıştırıldığı
zaman;

Kişi önceden ne
hazırladığını bilecektir.
Andolsun
sinenlere;

Akıp akıp
yuvalarına girenlere;
kararmaya başlayan geceye;

Kelime Meali
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18

Soluk alma- ve soluk al- Ağarmaya başlayan maya başla- ya başlasabaha.
yan sabahı: yan sabaha;

ُ= ِإنَّهşüphesiz o =لَقَ ْو ُلsözüdür
سول
ُ = َرbir elçinin = َك ِريمdeğerli

Şüphesiz o
şerefli bir
elçinin sözüdür.

..

,,

..

..

sa=ذِيsahibidir =قُ َّوةgüç َ= ِع ْندkatında Kuvvet
hibidir. Arşın sahibi
=ذِيsahibi = ْالعَ ْر ِشArşın
Allah katında yücedir.
= َم ِكينyücedir
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Arkadaşı- Çünkü, bu Sizin armız deli de- arkadaşınız kadaşınız
ğildir.
bir deli değil: asla deli
değildir.

..

= َولَقَ ْدandolsun ُ = َرآهonu görmüştür
ق
ِ = ْال ُم ِبapaçık
ِ ُ=بِ ْاْلُفufukta ين

Şüphesiz
(Muhammed) onu
apaçık ufukta görmüştür.
O, gayb
=O
=hakkında
hakkında
töhmet al=suçlanacak
tında tutulamaz.
..

= َو َماdeğildir ُه َو
علَى
َ
ب
ِ = ْالغَ ْيgayb ض ِنين
َ ِب

= َو َماdeğildir = ُه َوO = ِب َق ْو ِلsözü
َ ش ْي
طان
َ =şeytanın = َر ِجيمkovulmuş

O, kovulmuş şeytanın sözü
değildir.

َ=فَأَيْنo halde nereye?
َ=ت َ ْذ َهبُونgidiyorsunuz

O halde nereye gidiyorsunuz?

 ُه َو..= ِإ ْنO = ِإ َّلancak = ِذ ْكرöğüttür
َ= ِل ْل َعالَ ِمينalemlere

O alemlere
öğütten
başka birşey değildir.

شَا َء,,= ِل َم ْنisteyen için
= ِم ْن ُك ْمaranızdan
يم
َ يَ ْست َ ِق,,=أ َ ْنdoğru hareket etmek

Sizden düzelmeyi dileyenler
için.

َتَشَا ُءون..= َو َماsiz dileyemezsiniz
يَشَا َء..أ َ ْن..= ِإ َّلdilemedikçe ُاّٰلل
َّ =Allah
ُّ= َربRabbi َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

Ancak
alemlerin
Rabbi Allah
dilemedikçe
siz dileyemezsiniz.
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=إِذَاzaman س َما ُء
َّ =الgök
َ َ=ا ْنفyarıldığı
ْ ط َر
ت

o gerçekten
(meleği) gördü, berrak bir
ufukta (gördü) onu;

Andolsun
ki; onu,
apaçık
ufukta
görmüştür.
o, (başka bi- Gaybdan
rine vahye- ötürü o,
dilmiş olan) asla suçlu
insan kavra- da değilyışının öte- dir.
sindeki şeylerin bilgisinden dolayı
onları kıskanan biri değildir.
Bu (mesaj), Bu, kolanetlenmiş vulmuş
bir şeytani şeytanın
gücün sözü sözü dede değildir. ğildir.
Öyleyse ne- Böyleyreye gidiyor- ken neresunuz?
ye gidiyorsunuz?
Bu (mesaj), O; ancak
bütün insan- alemler
lık için bir
için bir
öğüt ve hatır- öğüttür.
latmadan
başka bir şey
değildir,
doğru yolda Sizden
yürümek is- doğru olteyen her bi- mak isteriniz için.
yenler
için.

Ama Allah,
bütün alemlerin Rabbi,
(o yolu size
göstermeyi)
istemedikçe
siz onu isteyemezsiniz.
Gök yarıldı- Gökyüzü
ğı zaman. parçalanıp
yarıldığında,

Alemlerin
Rabbı
olan Allah
dilemedikçe, sizler dileyemezsiniz.
Gök yarıldığı
zaman;

Yıldızlar sa- ve yıldızlar Yıldızlar
çıldığı za- dağılıp sav- saçıldığı
man.
rulduğunda, zaman;

= َو ِإذَاzaman ار
ُ = ْالبِ َحdenizler
ْ =فُ ِج َرfışkırtıldığı
ت

Denizler
patladığı
zaman.

= َو ِإذَاzaman ُور
ُ = ْالقُبkabirlerin
ْ =بُ ْع ِث َرiçi dışına getirildiği
ت

Kabirlerin içi ve kabirler alt Kabirlerin
dışına çıktı- üst olduğun- içi dışına
ğı zaman. da,
getirildiği
zaman;

ْ ع ِل َم
ت
َ =bilir =نَ ْفسher can ne
ْ قَدَّ َم,,= َماöne sürdüğünü
ت
ْ = َوأ َ َّخ َرve geride bıraktığını
ت

Herkes neyi
öne, neyi
geriye aldığını öğrenir.

ُ س
أَيُّ َها..= َياey ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
غ ََّر َك..= َماseni aldatan nedir?
=بِ َربِ َكRabbine karşı
= ْال َك ِر ِيمengin kerem sahibi

Ey insan!
Seni engin
kerem sahibi Rabbine,
karşı aldatan nedir?

=الَّذِيO ki = َخلَ َق َكseni yarattı
اك
َ س َّو
َ َ=فseni düzenledi
=فَ َعدَلَ َكsana ölçülü bir biçim verdi

O, seni yaratan, belini
doğrultan
ve seni
dengeli kılan.

..

,,

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..
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,,

,,
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ورة
ُ ..ِ أَي..=فِيsurette
َ ص
شَا َء..= َماdilediği
= َر َّك َب َكterkib etti (şekillendirdi)
..

..

= َك ََّلhayır = َب ْلbilakis
َ=ت ُ َك ِذبُونsiz yalanlıyorsunuz
ِين
ِ =بِالدcezayı
,,

,,

Kişi neyi
takdim
edip neyi
te´hir ettiğini bilir.

seni yaratan
ve varlık
amacına uygun olarak
şekillendiren,
tabiatını adil
ölçüler içinde
oluşturan,
Dilediği bi- ve seni dileçimde sana diği şekilde
şekil veren bir araya geRabbine. tiren (Rabbinden)?

O ki; seni
yaratmış,
sana şekil
vermiş ve
düzeltmiştir.

Hayır! Aksine siz dini
yalanlıyorsunuz.

Hayır; bilakis siz,
dini yalan
sayıyorsunuz.

Ey insan;
keremi
bol Rabbına karşı
seni ne
aldattı?

..

,,

..

denizler ka- Denizler
barıp taştı- kaynaştığında,
ğı zaman;

her insan,
(sonunda,)
ilerisi için ne
hazırladığını
ve (bu dünyada) ne bıraktığını anlayacaktır.
Ey insan!
Nedir seni lütuf sahibi
Rabbinden
uzaklaştıran,

,,

..
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Kendisine
uyulandır,
emindir.

= َوإِذَاzaman ب
ُ = ْال َك َوا ِكyıldızlar
ْ =ا ْنتَث َ َرsaçıldığı
ت

..
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Arş´ın
sahibi katında değerlidir ve
güçlüdür.

= َو َماdeğildir احبُ ُك ْم
ِ ص
َ =arkadaşınız
=بِ َم ْجنُونcinli

..

82.
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Şüphesiz
ki bu; şerefli bir
elçinin
sözüdür.

Orada kendisine itaat
edilir, güvenilir.

81.
29

82.
6

bakın, bu
(ilahi kelam),
gerçekten
soylu bir elçinin (vahyedilmiş) sözüdür,
güç bahşedilmiş, kudret
ve egemenlik
tahtının Sahibi nezdinde
emin kılınmış,
itaat edilen
ve güvene
layık birinin
(sözü)!

َ = ُمitaat edilendir =ث َ َّمorada
طاع
=أ َ ِمينgüvenilendir

,,
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İbn Kesir

ْح
ُّ = َوالsabaha
ِ صب
س
َ َّتَنَف,,= ِإذَاsoluk almağa başlayan
,,

,,
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Hayır, (ey insanlar,) siz
(Allah'ın)
hükmünü yalanla(maya
ne zaman
kalkıştıysanız Allah'tan

Seni istediği şekilde terkib
etmiştir.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

uzaklaş)tınız!

82.
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= َو ِإ َّنşüphesiz
علَ ْي ُك ْم
َ =üzerinizde vardır
َ=لَ َحافِ ِظينkoruyucular

Şüphesiz
başınızda
bekçiler
vardır.

Halbuki üzerinizde gözetleyici güçler vardır,

= ِك َرا ًماdeğerli َ= َكاتِ ِبينyazıcılar

Şerefli katipler.

değerli kay- Çok şededici(ler), refli yazıcılar.

َ=يَ ْعلَ ُمونbilirler = َماherşeyi
َ=ت َ ْف َعلُونyaptığınız

Yaptıkları- yaptığınız
nızı bilirler. her şeyin
farkında
olan!

Ne yaptığınızı bilirler.

= ِإ َّنşüphesiz ار
َ = ْاْلَب َْرiyiler
=لَ ِفيiçindedirler = َن ِعيمnimet

Şüphesiz Bakın, (öteki
iyiler cen- dünyada)
nettedirler. gerçek erdem sahipleri
nimetler içinde bulunacaklar,
Kötüler de kötü ruhlular
cehennem- ise yakıcı bir
dedirler.
ateş içinde,

Şüphesiz
ki iyiler;
Cennettedirler.

صلَ ْو َن َها
ْ = َيoraya girerler = َي ْو َمgünü
ِين
ِ =الدceza

Ve şüphesiz ki,
kötüler de
alevli
ateştedirler.
Din günü (bir ateş ki) Din günü
oraya sürü- Hesap Günü oraya gilürler.
ortasına dü- rerler.
şerler,

= َو َماdeğillerdir = ُه ْمonlar
ع ْن َها
َ =ondan َ=بِغَا ِئبِينkaybolacak

Oradan bir ve ondan
daha çıka- kurtulmaları
mazlar.
mümkün olmaz.

Ve orada
kaybolacak değildirler.

اك
َ أَد َْر,,= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماne olduğunu =يَ ْو ُمgününün
ِين
ِ =الدceza

Din günü- Hesap Günü
nün ne ol- nedir bilir miduğunu bilir sin?
misin sen?

Din gününün ne
olduğunu
sen nereden bileceksin.

=ث ُ َّمsonra yine
اك
َ أَد َْر..= َماsen nereden bileceksin?
= َماne olduğunu =يَ ْو ُمgününün
ِين
ِ =الدceza

Hem din
gününün ne
olduğunu
sen nereden bileceksin?

Yine sen
nereden
bileceksin, din
gününün
ne olduğunu?

..
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= َو ِإ َّنve şüphesiz ار
َ = ْالفُ َّجkötüler
=لَ ِفيiçindedirler = َج ِحيمyakıcı ateş
..
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Hiçbir insanın başka birine zerre
fayda sağlayamayacağı
bir Gün(dür
o) çünkü o
Gün (açık
seçik görülecektir ki) hakimiyet yalnız Allah'a
aittir.
Ölçü ve tar- Vay haline
=vay haline
tıda hile ya- ölçüyü eksik
=ölçü ve tartıda hile yapanların panların vay tutanların!
haline.

=يَ ْو َمbir gündür
ُت َ ْم ِلك,,= َلmalik olmadığı
=نَ ْفسkimsenin = ِلنَ ْفسkimseye
ش ْيئًا
َ =yardıma = َو ْاْل َ ْم ُرbuyruk
ِ َّ ِ =yalnız Allah’ındır
=يَ ْو َمئِذo gün ّٰلل
,,

,,

,,

,,
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Onlar insanlardan bir
şey ölçüp
aldıkları
zaman eksiksiz alırlar.

Onlar, (öteki)
insanlardan
haklarını eksiksiz isterler;

= َو ِإذَاzaman
= َكالُو ُه ْمkendileri onlara bir şey ölçtükleri
=أ َ ْوveya = َوزَ نُو ُه ْمtarttıkları
َ=ي ُْخ ِس ُرونeksik yaparlar

Kendileri
onlara birşey ölçtükleri veya
tarttıkları
zaman (ölçü
ve tartıyı)
eksik verirler.
Onlar, tekrar dirileceklerini
sanmıyorlar
mı?

ama borçlarını ölçüp
tartmaya gelince, onu
azaltmaya
çalışırlar.

= ِليَ ْومbir gün için ع ِظيم
َ =büyük

Büyük bir
gün

(ve) korkunç Büyük bir
bir Gün'de gün için.
(hesaba çekilecekler);

= َي ْو َمo gün = َيقُو ُمdururlar
اس
ُ َّ=النinsanlar
ب
ِ = ِل َرRabbinin divanında
َ= ْال َعالَ ِمينalemlerin

İnsanların
alemlerin
Rabbinin
huzurunda
durdukları
gün.

bütün insanların alemlerin Rabbi huzuruna varacakları
Gün'de?

Ki insanlar o gün,
alemlerin
Rabbının
huzurunda duracaklar.

= َك ََّلhayır = ِإ َّنdoğrusu
اب
َ َ = ِكتyazıcısı ار
ِ = ْالفُ َّجsapanların
 ِس ِجين..=لَ ِفيSiccin’dedir

Hayır. Allah´ın buyruğundan
dışarı çıkanların yazısı muhakkak siccindedir.
Siccin´in ne
olduğunu
bilir misin
sen?.

Gerçek şu ki,
kötü ruhluların kaydı, kayıpsız kaçaksız bir
şekilde (tutulmuş)tur!

Doğrusu
kötülerin
kitabı,
muhakkak Siccin´dedir.

,,

,,

,,

,,

..

..

..

..

..

..

83.
4

O, öyle
bir gündür ki;
kimse
kimseye
hiçbir
şeyle
fayda
sağlamaz. Ve
o gün,
emir Allah´ındır.
Ölçüde
ve tartıda
hile yapanların
vay haline.
Onlar ki;
insanlardan bir
şey aldıkları zaman kendileri ölçerek tam
alırlar.
Ama onlara bir
şey ölçüp
tartarak
verdikleri
zaman,
eksik tutarlar.

َ=الَّذِينonlar = ِإذَاzaman
=ا ْكتَالُواbir şey ölçüp aldıkları
اس
ِ َّالن,,علَى
َ =insanlardan
َ=يَ ْستَ ْوفُونölçüyü tam yaparlar
,,

,,

83.
3

O gün kimsenin kimseye faydası olmaz. O
gün yetki
sadece Allah´ındır.

,,

َويْل
َ ِل ْل ُم
َط ِففِين

..

Ve bir kez
daha: Hesap
Günü nedir
bilir misin?

Halbuki
sizin üzerinizde
koruyucular vardır.

ُ َي,,=أ َ َلsanmıyorlar mı?
ظ ُّن
=أُو ٰلَئِ َكişte =أَنَّ ُه ْمonlar
َ= َم ْبعُوثُونtekrar diriltileceklerini
,,

,,

,,
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,,

..

..

,,

,,

83.
7

..

83.
8

,,

83.
9

..

اك
َ أَد َْر,,= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماnedir = ِس ِجينSiccin
,,

,,

= ِكتَابbir Kitaptır = َم ْرقُومyazılmış
..

O, mühürlenmiş bir
kitabdır.

Onlar bilmez Onlar,
mi ki tekrar kendileridiriltilecekler nin diriltileceklerini
sanmıyorlar mı?

Bilir misin
nedir o kayıpsız kaçaksız olan?

Siccin´in
ne olduğunu sen
nereden
bileceksin?
O, (silinmez Yazılmış
şekilde) tutu- bir kitablan bir kayıt- tır.
tır!

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= َويْلvay haline =يَ ْو َمئِذo gün
َ= ِل ْل ُم َك ِذ ِبينyalanlayanların

Vay haline
o gün yalanlayanların.

Vay haline o
Gün hakikati
yalanlayanların,

Vay haline o gün,
yalanlayanların.

َ=الَّذِينonlar
َ=يُ َك ِذبُونyalanlamaktadırlar
=بِ َي ْو ِمgününü ِين
ِ =الدceza

Kıyamet
gününü yalanlamış
olanların.

Hesap Günü'nü(n geleceğini) yalanlayanların:

Onlar ki;
din gününü yalanlarlar.

Oysa onu
ِب
ُ يُ َكذ,,= َو َماyalanlamaz =بِ ِهonu
azgın, güَّ= ِإلbaşkası = ُك ُّلher = ُم ْعتَدsaldırgan nahkardan
başkası yalanlamaz.
=أَثِيمgünahkardan

oysa, hak ve
adalet sınırlarını ihlal
edenler (ve)
günaha batmış (olan)lar
dışında kimse onu yalanlamaz:
(işte böyle,)
ne zaman
mesajlarımız
onlara iletilse, hep
Geçmişin
masalları!
derler.
Hayır, onların kalpleri,
yaptıkları
(kötülükler)
ile pas tutmuştur!

Halbuki
onu, azgın günahkardan başka kimse
yalanlamaz.

Hayır, şüp= َك ََّلhayır = ِإنَّ ُه ْمdoğrusu onlar
hesiz onlar
o gün,
 َر ِب ِه ْم..ع ْن
=Rablerinden
ذ
ئ
م
و
ي
=o
gün
ِ
َ
َ َْ
Rabblerinَ
den mahَ=ل َم ْح ُجوبُونperdelenmişlerdir

Elbette onlar,
o Gün Rablerin(in rahmetin)den yoksun bırakılacaklar:

=ث ُ َّمsonra =إِنَّ ُه ْمonlar
صالُو
َ َ=لelbette gireceklerdir
= ْال َج ِح ِيمcehenneme

Sonra onlar,
şüphesiz
cehenneme
sürükleneceklerdir.

ve sonra kesinlikle yakıcı
ateşe girecekler

=ث ُ َّمsonra =يُقَا ُلdenilecektir
= ٰ َهذَاişte budur
 ُك ْنت ُ ْم..=الَّذِيolduğunuz şey = ِب ِهonu
َ=ت ُ َك ِذبُونyalanlamakta

Sonra da
onlara: «İşte bu, yalanlayıp
durduğunuz
şeydir» denilecek.

ve kendilerine, Bu, işte
sizin yalanlamaya düşkün olduğunuz (şey)dir!
denilecek.

= َك ََّلhayır =إِ َّنşüphesiz
اب
َ َ = ِكتyazısı = ْاْلَب َْر ِارiyilerin
َ ِع ِل ِيين,,=لَ ِفيİlliyyindedir

Fakat iyile- Ama, gerçek
rin yazısı İl- erdem sahipliyyin´dedir. lerinin kaydı
en yüce şekilde (tutulur)!

Hayır
doğrusu
onlar, o
gün
Rabblarından
kesinlikle
mahrumdurlar.
Sonra onlar, muhakkak
cehenneme yuvarlanacaklardır.
Sonra da
onlara;
yalanlayıp durduğunuz
işte budur, denilecektir.
Doğrusu
iyilerin kitabı, İlliyyin´dedir.

اك
َ أَد َْر..= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماnedir َ= ِع ِليُّونİlliyyin

İlliyyinin ne Bilir misin
olduğunu nedir o yüce
bilir misin şekil?
sen.

= ِكتَابbir Kitaptır = َم ْرقُومyazılmış

Mühürlenmiş bir kitaptır o.

ُ= َي ْش َهدُهona tanık olurlar
َ= ْال ُمقَ َّربُونyaklaştırılmış olanlar

Yakınlaştırılmış olanlar onu görürler.

=إِ َّنşüphesiz ار
َ = ْاْلَب َْرiyiler
=لَ ِفيelbette içindedirler =نَ ِعيمnimet

İyiler şüphesiz cennette nimetler içindedirler.

علَى
َ =üzerinde = ْاْل َ َرائِ ِكdivanlar
ُ =يَ ْنoturup bakarlar
َظ ُرون

Tahtlar üzerinde kurulup etrafı
seyrederler.

ف
ُ =ت َ ْع ِرsezersin
 ُو ُجو ِه ِه ْم,,=فِيyüzlerinde
َ =نَض َْرةsevinç ve parıltısını
=النَّ ِع ِيمnimetin

Yüzlerinde
cennetin
aydınlığını
görürsün.

َ=يُ ْسقَ ْونonlara içirilir
 َر ِحيق..= ِم ْنhalis bir şaraptan
= َم ْختُومmühürlü

Onlara mühürlü saf bir
içecekten
içirilir.

ُ= ِختَا ُمهki onun sonu = ِمسْكmisktir
 ٰذَ ِل َك,,= َوفِيişte bunun için
=فَ ْليَتَنَافَ ِسyarışsınlar
َسون
ُ ِ= ْال ُمتَنَافyarışanlar

Sonu misktir, onun. İşte yarışanlar bunda
yarışsınlar.

,,

,,

= ِإذَاzaman =تُتْلَ ٰىokunduğu
علَ ْي ِه
َ =ona =آيَاتُنَاayetlerimiz
=قَا َلder ير
ِ س
ُ اط
َ َ =أmasalları
َ= ْاْل َ َّولِينeskilerin

Ayetlerimiz
kendisine
okunduğu
zaman
´eskilerin
masalları´
der.

= َك ََّلhayır =بَ ْلdoğrusu
َ= َرانpas olmuştur علَ ٰى
َ =üzerine
=قُلُوبِ ِه ْمkalblerinin = َماşeyler
= َكانُواoldukları
َ= َي ْك ِسبُونkazanmakta

Hayır, aksine kazandıkları, kalplerini karatmıştı.

,,
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ُ= َو ِمزَ ا ُجهkarışımı
ت َ ْسنِيم..= ِم ْنtesnimdendir
ع ْينًا
ُ =يَ ْش َرiçerler
َ =bir çeşme ki ب
= ِب َهاondan َ= ْال ُمقَ َّربُونyaklaştırılanlar
,,

,,

Hayır; onların kazandıkları, kalblerini paslandırıp
körletmiştir.

Allah'a yakınlaşmış herkes tarafından gözlenen.
Bakın, gerçek erdem
sahipleri
(öteki dünyada) mutlaka kutsananlardan olacaklar;
sedirler üzerinde (uzanarak) bakacaklar (Allah'a):
ve yüzlerinde
kutsanmışlığın parıltısını
göreceksin.

Gözde
melekler
onu görür.

Onlara (Allah'ın) mührü
ile damgalanmış halis
bir içki verilecek,

Onlara
mühürlü,
halis bir
şarabtan
içirilir.

misk kokusu
saçarak
akan. Öyleyse, değerli
şeylere
ulaşmak için
(can atanlar)
bu (cennet
içkisi)ni hedeflesinler;
Karışımı
çünkü o en
tesnimden- yüce (maddir.
de)lerden
oluşmuştur;
Yakınlaştırılmış olanların kendisinden içtiği
kaynaktan.

Ona ayetlerimiz
okunduğunda;
öncekilerin masalları, der.

İlliyyin´in
ne olduğunu sen
nereden
bileceksin?
O, (silinmez Yazılmış
şekilde) tutu- bir kitablan bir kayıt- dır.
tır,

,,

..
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İbn Kesir

Şüphesiz
iyiler,
Naim´ded
irler.

Tahtlar
üzerinde
temaşa
ederler.
Sen, o
nimetin
güzelliğini
yüzlerinden tanırsın.

Onun sonu misktir. Öyleyse yarışanlar,
bunu için
yarışsınlar.

Onun
katkısı
yüce
kaynaktandır.
Allah'a yakın- Bir pınar
laşanların
ki; gözdeiçecekleri bir ler ondan
(nimetin)
içerler.
kaynağı.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

= ِإ َّنşüphesiz
أ َ ْج َر ُموا.. َ=الَّذِينsuç işleyenler
= َكانُواidiler
آ َمنُوا.. َالَّذِين.. َ= ِمنinananlara
َض َح ُكون
ْ = َيgülüyor

Suçlular,
şüphesiz
inanmış
olanlara gülerlerdi.

..

..

83.
30

Bakın, kendilerini günaha
kaptıranlar,
imana erenlere gülerler

İbn Kesir

Doğrusu
suç işlemiş olanlar;
mü´minler
e, gülerlerdi.

Yanlarından ve ne zaman
= َو ِإذَاzaman
geçtikleri
yanlarından
zaman
da
bir= َم ُّرواyanından geçtikleri = ِب ِه ْمonların birbirlerine geçseler
birlerine (isَ=يَتَغَا َم ُزونbirbirlerine kaş göz ederlerdi göz kırpar- tihza ile) göz

Yanlarından geçtiklerinde
birbirlerine göz
lardı.
kırparlar;
kırparlardı.
Ailelerinin ve kendileriy- Ailelerinin
=zaman da
=döndükleri
yanına
le aynı gö- yanına
döndükleri rüşteki insan- döndükle..
=ailelerine
zaman da lara geri
rinde, eğeğlenmeye
döndüklerinlenerek
=başlarlardı
=eğlenmeye
başlarlardı. de de keyif dönerlerve neşeyle di.
dönerler;
İnananları ve ne zaman Onları
=zaman
=onları gördükleri
gördükle- (inananları) gördükleri
rinde «Bun- görseler, on- vakit;
=derlerdi
=şüphesiz
lar sapıklar- lara: Yazık, muhak=şunlar
=sapıklardır dır» derler- bu (insa)nlar kak bundi.
doğru yoldan lar sapıksapmış! der- lardır,
ler.
derlerdi.
Oysa kendi- Oysa onlara, Halbuki
..
=kendileri gönderilmemişle
leri, onların başkaları(nın onlar,
üzerine
inançları)
bunların
rdi
=onların üzerine
bekçi olarak üzerinde gö- üzerine
gönderilzetleyicilik
gözcüler
=bekçi
memişlerdi. görevi veril- olarak
miş değildir. gönderilmemişlerdir.
İşte bugün (Hesap) Gü- İşte bu=işte bugün
de inanan- nü ise, imana gün de
lar kafirlere ermiş olanlar iman
,,
=inananlar
gülerler.
(geçmişte) edenler, o
hakikati inkar kafirlere
,,
=kâfirlere
edenler(in
gülerler.
=gülerler
halin)e gülecekler
Tahtlar üze- (çünkü, cen- Tahtlar
=üzerinde
=divanlar
rinde kuru- nette) sedir- üzerinde,
lup bakar- lerin üstünde bakarak,
=(oturup) bakarlar
lar;
(uzanmış şekilde) bakınıp
duracaklar
ve (kendi
kendilerine
diyecekler):
Kafirler,
Bu hakikat O küfre,,
=cezalandılar mı?
yaptıklarının inkarcıları, denler,
cezasını
yapmaya
yapagel=kâfirler
gördüler
düşkün ol- diklerinin
mi? diye. dukları şeyler cezasına
,,
,, =yaptıklarıyla
için mi (böy- çarptırılle) cezalan- dılar mı
dırılıyorlar? diye?
Gök yarıldı- Gökyüzü
Gök ya=zaman
=gök
ğı,
parçalara ay- rıldığı
rıldığında,
zaman;
=yarıldığı
,,

,,

,,
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َو ِإذَا
ِإلَ ٰى أ َ ْه ِل ِه ُم
ا ْنقَلَبُوا
..

,,

,,

ا ْنقَلَبُوا

..

َفَ ِك ِهين

َرأ َ ْو ُه ْم
ِإ َّن
َضالُّون
َ َل

َو ِإذَا
قَالُوا
ٰ َهؤ َُل ِء
,,

َو َما أ ُ ْر ِسلُوا
علَ ْي ِه ْم
َ
ََحافِ ِظين

..

,,

..

..

فَ ْاليَ ْو َم
الَّذِينَ آ َمنُوا
ار
ِ َِّمنَ ْال ُكف
َض َح ُكون
ْ َي
,,

,,

ْاْل َ َرا ِئ ِك

ع َلى
َ
ُ يَ ْن
َظ ُرون

..

..

ب
َ ه َْل ث ُ ِو
ار
ُ َّْال ُكف
ََما َكانُوا يَ ْفعَلُون
,,

ِإذَا
ْ َّشق
ت
َ ا ْن

,,

س َما ُء
َّ ال

..

ْ = َوأ َ ِذنve dinlediği (zaman)
َت
= ِل َربِ َهاRabbini
ْ َّ= َو ُحقkendisine yaraştığı üzere
ت
,,

,,

,,

,,

,,

= َو ِإذَاzaman ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
ْ = ُمدuzatıldığı
َّت

84.
3

..

84.
4

,,

ْ = َوأ َ ِذنve dinlediği (zaman)
َت
= ِل َر ِب َهاRabbini
ْ َّ= َو ُحقkendisine yaraştığı üzere
ت

Ve Rabbine
yaraştığı
şekilde
O´na kulak
verip boyun
eğdiği zaman.
Ey insanoğlu! Sen
Rabbine
kavuşuncaya kadar
çalışıp çabalayacak,
sonunda
O´na kavuşacaksın.

..

..

..

ُ س
ان يَا أَيُّ َها
َ اْل ْن
ِْ
ِإنَّ َك
َكادِح
إِلَ ٰى َربِ َك
َك ْد ًحا
فَ ُم ََلقِي ِه
,,

,,

84.
8

,,

,,

ُ
َم ْن
ي
َ ِأوت
بِ َي ِمينِ ِه

فَأ َ َّما
ُِكتَابَه
..

ب
ُ س
َ يُ َحا,,ف
َ َ=فhesaba çekilecek
َ س ْو
سابًا
ً =يَ ِسkolay
َ = ِحbir hesapla يرا
,,

,,

,,
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ب
ُ = َو َي ْنقَ ِلve dönecektir
أ َ ْه ِل ِه..= ِإلَ ٰىailesine
ورا
ً = َمس ُْرsevinçli olarak
..

..

..
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= َوأ َ َّماama = َم ْنkimin
ُ
ي
َ ِ=أوتverilirse ُ= ِكتَابَهKitabı
َ =tarafından
= َو َرا َءarka ظ ْه ِر ِه
,,

İçinde
olanları
dışarı atıp
boşaldığı
zaman;

tabiatı gereği Ve RabRabbine bo- bına boyun eğerek: yun eğdiğinde. Ki
o, zaten
boyun
eğecektir.
(öyleyse,) ey Ey insan;
,, =ey
=insan
insan -sen sen Rab(madem ki) bın için
=sen
=çabalamaktasın
zahmetli bir çalışıp
çaba ile
çabala,,
=Rabbine (varan yolda)
Rabbine yö- dın, nihanelmektesin- yet O´na
=gayretle
sonunda
kavuşa=nihayet O’na varacaksın
mutlaka O'na caksın.
kavuşacaksın!
O zaman Sicili sağ eli- Kimin ki=ama
=kimin
=verilirse
kimin kitabı ne verilecek tabı sasağından olan kimse, ğından
=Kitabı
=sağından
verilirse,
verilirse;
..

,,

84.
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Ve Rabbına boyun eğdiğinde. Ki
o, zaten
boyun
eğecektir.
Yer uzatıla- ve yeryüzü Yer dürak dümdüz dümdüz hale zeltildiği
yapıldığı, getirildiğinde, zaman;
İçindekileri ve içindeki
dışarı atıp her şeyi dıboşaldığı, şarı atarak
tamamen
boşaldığında,

,,

..
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tabiatı gereği
Rabbine boyun eğdiğinde;

ْ َ= َوأ َ ْلقdışarı atıp
ت
فِي َها,,= َماiçindekileri
ْ َّ= َوتَخَلve boşaldığı
ت
,,
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Rabbini dinleyip O´na
yaraşır şekilde boyun
eğdiği zaman!

O kolay bir zamanı gel- Kolayca
hesaba çe- diğinde kolay bir hesab
kilecek.
bir hesaba ile muhaçekilecektir; sebe edilecektir.
Ve sevinçli ve kendi gö- Ve ailesiolarak aile- rüş ve anla- ne de sesine döne- yışındaki in- vinçli olacektir.
sanlara se- rak dönevinçle
cektir.
dön(ebil)ece
ktir.
Kimin kitabı Sicili arka- Ama kida sırtının sından veri- min de kiarkasından lecek olan
tabı arkaverilirse.
ise,
sından
verilirse;

Kelime Meali

عو
ُ يَ ْد..ف
َ َ=فo çağıracak
َ س ْو
ُورا
ً =ثُبölümü

84.
11

..

84.
12

,,

..

صلَ ٰى
ْ = َو َيve girecektir
يرا
ً س ِع
َ =alevli ateşe
,,

,,

84.
13

ُ=إِنَّهçünkü o َ= َكانidi
أ َ ْه ِل ِه..=فِيailesi arasında
ورا
ً = َمس ُْرsevinçli
..

İbn Kesir

O, ölümü zamanı gelçağıracak. diğinde tamamiyle yok
olmak için
yalvaracak:
Ve çılgın
ama yakıcı
alevli ceateşe atılahenneme caktır.
girecektir.

Derhal
helakini
temenni
edecektir.

Çünkü o,
dünyada ailesi arasında sevinç
içinde idi.

Çünkü o,
ailesi
içinde
iken şımarıktı.

Bakın, o
adam, (yeryüzündeki
hayatında)
kendi görüş
ve anlayışındaki insanlar
arasında keyifle yaşadı;
Rabbine hiç çünkü, hiçbir
=şüphesiz o
=sanmıştı
dönmeye- zaman (Alceğini san- lah'a) döne,, ,, =hiç dönmeyeceğini
mıştı.
ceğini düşünmedi.
Aksine
Evet, öyle!
=hayır
=şüphesiz
=Rabbi
Rabbi onu Halbuki
=idi
=O’nu
=görmekte görmekte Rabbi, onda
idi.
olan her şeyi
görmekteydi!
..

..
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َ
ُِإنَّه
ظ َّن
ور
َ أ َ ْن لَ ْن يَ ُح
,,

,,

,,

84.
15

84.
16

بَلَ ٰى
ََكان

..

إِ َّن

َُربَّه
يرا
ً ص
ِ َب

بِ ِه

=فَ ََلhayır =أ ُ ْق ِس ُمand içerim
َّ = ِبالakşamın alaca karanlığına
ق
ِ َشف

Akşamın
alaca karanlığına,

= َواللَّ ْي ِلgeceye = َو َماve şeylere
َسق
َ = َوtopladığı

Geceye ve
gecenin
içinde barındırdığına.

= َو ْالقَ َم ِرve aya
َسق
َ َّ ات,,=إِذَاdolunay olduğunda

Dolunay halindeki Ay´a
andolsun ki,

,,

,,

,,

84.
17

..

84.
18

,,

,,

..

,,

,,

..

84.
20

,,

84.
21

..

..

(işte böylece,
ey insanlar,)
siz adım
adım ilerlerayacaksı- yeceksiniz.
nız.

..

لَ ُه ْم,,=فَ َماonların nesi var?
َيُؤْ ِمنُون,,= َلinanmıyorlar
,,

Onlara ne
oluyor da
inanmıyorlar?

,,

= َو ِإذَاzaman ئ
َ =قُ ِرokunduğu
علَ ْي ِه ُم
َ =kendilerine = ْالقُ ْرآ ُنKur’an
َيَ ْس ُجد ُون..= َلsecde etmiyorlar
..

= َب ِلbilakis  َك َف ُروا,, َ=الَّذِينinkârcılar
َ=يُ َك ِذبُونyalanlıyorlar

84.
22

,,

84.
23

..

َّ = َوAllah =أ َ ْعلَ ُمbiliyor
ُاّٰلل
َيُوعُون..=بِ َماiçlerinde gizledikleri
..

84.
24

= ِإ َّلancak آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الyararlı işler
=لَ ُه ْمonlar için vardır =أ َ ْجرbir mükâfat
َ =kesintisiz
 َم ْمنُون..غي ُْر

İman edenler ve salih
ameller işleyenler hariç. Onlar
için bitip tükenmeyen
mükafat
vardır.

..

..

..

..

..

..

اء
ِ =ذَاsahibi Burçları
َّ = َوالgöğe andolsun ت
ِ س َم
olan göğe.
ْ
وج
ِ =الب ُُرburçlar

85.
1

,,

85.
2

..

85.
3

,,

,,

Halbuki
Allah, onların sakındıklarını en iyi
bilendir.
O halde, on- Onlara
lara (öteki
elim bir
dünyada)
azabı
şiddetli azabı müjdele.
haber ver,
yalnız (piş- Ancak
manlık duya- iman edip
rak) iman
salih
edip doğru amel işleve yararlı iş- yenler
ler yapanlar müsteshariç. Onlar na. Onlaiçin kesintisiz ra bitip
bir ödül var- tükenmedır!
yen bir
ecir vardır.
Düşün büyük Andolsun;
burçlarla do- burçlar
lu göğü,
dolu semaya.

Vaad edilen ve (tahayyül Ve vaagüne.
et) vaad edi- dolunan
len Günü,
güne,

= َوشَا ِهدşahide andolsun
= َو َم ْش ُهودve şahidlik edilene

Şahitlik
edene ve
şahitlik edilene andolsun ki.

=قُتِ َلkahroldu اب
ُ ص َح
ْ َ =أadamları
= ْاْل ُ ْخد ُو ِدhendeğin

Hendekleri
hazırlayanların canı
çıksın.

ار
ِ َّ=النateş
 ْال َوقُو ِد,,ت
ِ =ذَاyakıt doldurulup tutuşturul

Bol yakıtı
olan ateşi
oralara dolduranların.

85.
4

..

85.
5

,,

..

,,

,,

,,

,,

muş

ve O (her
şeye) tanıklık
eden ile
(O'nun tarafından) tanıklık edileni!
Onlar (yalnızca) kendilerini yok
ederler, o
çukuru hazırlayanlar,
(imana ermiş
olanlara karşı) şiddetle
yanan ateş
(çukurunu)!

Şehadet
edene ve
şehadet
edilene.
Uhdud
ashabının
canı çıksın,
Tutuşturucu ateşlerle,

=إِ ْذhani = ُه ْمonlar
علَ ْي َها
َ =onun başında
=قُعُودoturmuşlardı

Hani onlar
hendeklerin
başında
oturuyorlardı.

Hani, onlar
(keyifle) o
(ateşi) seyretmişlerdi,

Hani onlar, onun
çevresinde oturmuşlardı.

= َو ُه ْمve onlar
َ َي ْف َعلُون,, َما,,علَ ٰى
َ =yaptıklarını
َ= ِب ْال ُمؤْ ِمنِينmüminlere
ُ =seyrediyorlardı
ش ُهود

Müminlere
yaptıkları
işkenceleri
seyrediyorlardı.

müminlere
ne yaptıklarının bilincinde olarak;

Mü´minler
e yaptıklarını seyretmekteydiler.

..

..

85.
7

Muhakkak siz;
bir durumdan
diğerine
uğratılacaksınız.
Öyleyse,
ne oluyor
onlara da
inanmıyorlar?
Ve
Kur´an
okunduğu
zaman
secde
etmiyorlar.
Bilakis o
küfredenler, yalanlıyorlar.

= َو ْاليَ ْو ِمgüne andolsun
عو ِد
ُ = ْال َم ْوvadedilen

,,

85.
6

Aksine kafir Evet, hakikati
olanlar ya- inkara şartlanlıyorlar. lanmış olanlar (bu ilahi
kelamı) yalanlıyorlar!
Oysa Allah Ama Allah,
onların için- onların (kalpde gizledik- lerinde) gizlerini biliyor. lediklerini bilir.
Onları acıklı
bir azab ile
müjdele.

,,

,,

84.
25

Peki, onlara
ne oluyor da
(öteki dünyaya) inanmıyorlar?
Kendilerine Ve Kur'an
Kur´an
kendilerine
okunduğu okunduğunzaman sec- da saygıyla
de etmiyor- yere kapanlar?
mıyorlar?

=فَبَ ِش ْر ُه ْمonlara müjdele
=بِ َعذَابbir azabı =أ َ ِليمacı
,,

O, hiç
dönmeyeceğini
sanmıştı.

Hayır;
muhakkak Rabbı, onu
görmekteydi.
Yok yok! Ha- And edeyır! Akşamın rim o şa(geçip giden) fağa;
alacakaranlığını tanıklığa
çağırırım.
Ve geceyi, Geceye
onun (safha ve derlesafha) gözler yip toplaönüne ser- dığı şeye;
diklerini,
ve dolunay Ve toplu
haline gelen halde
ayı:
geldiğinde aya;

Şüphesiz
=لَت َ ْر َكب َُّنsiz mutlaka bineceksiniz
siz bir dudiًطبَقا
َ =tabakaya طبَق
َ ..ع ْن
َ =tabakadan rumdan
ğerine uğ-

84.
19

Ve çılgın
aleve girecektir.

,,

,,
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نَقَ ُموا..= َو َماöc almadılar
= ِم ْن ُه ْمonlardan = ِإ َّلbaşka bir sebeple
يُؤْ ِمنُوا..=أ َ ْنinanmalarından
ِاّٰلل
َّ ِ=بAllah’a يز
ِ = ْال َع ِزaziz
= ْال َح ِمي ِدövgüye layık

Müminlerden öç almalarının
tek sebebi
aziz, övgüye lâyık Allah´a inanmalarıydı.

yalnızca
Kudret Sahibi, bütün övgülere layık
olan Allah'a
inanmalarından dolayı
nefret ediyorlardı o müminlerden,

=الَّذِيO ki ُ=لَهO’nundur
ُ= ُم ْلكhükümranlığı
ت
ِ س َم َاوا
َّ =الgöklerin
ض
َّ = َوAllah
ِ = َو ْاْل َ ْرve yerin ُاّٰلل
ش ْيء
َ ,, ُك ِل,,علَ ٰى
َ =her şeye
ش ِهيد
َ =tanıktır

O Allah ki
göklerin ve
yerin sahibi
olan Allah´a. Allah
herşeye şahittir.

O Allah ki
göklerin ve
yerin hükümranlığına sahiptir. Allah ki
her şeye tanıktır!

..

..

..

..

..

85.
9

,,

,,

,,

,,

85.
10

İbn Kesir

Onlar;
ancak
Aziz,
Hamid Allah´a
inandıkları için
mü´minler
den öç
almışlardı.
O ki; göklerin ve
yerin
mülkü
kendisinindir. Ve
Allah; her
şeye Şahid´dir.

İnanmış er- İnanan er- Şüphesiz
=إِ َّنşüphesiz
kek ve ka- kekler ile
ki mü´min
dınlara
işinanan
kaerkekleri
َّ
فَتَنُوا.. َ=الذِينişkence edenler
kence edip, dınlara işve
sonra yap- kence eden- mü´min
َ= ْال ُمؤْ ِمنِينinanan erkeklere
tıklarına
lere ve sonra kadınları
tevbe etme- hiçbir pişbelaya
ت
ِ = َو ْال ُمؤْ ِمنَاve inanan kadınlara
yenler, var manlık duy- uğratan=ث ُ َّمsonra يَتُوبُوا..=لَ ْمtevbe etmeyenler ya. Şüphe- mayanlara lar sonra
siz onlar
gelince, onla- da tevbe
=فَلَ ُه ْمonlar için vardır اب
ُ َ عذ
َ =azabı için cehen- rı cehennem etmemiş
nem azabı azabı bekle- olanlar,
= َج َهنَّ َمcehennem
vardır. Ya- mektedir;
işte onlar
kıp
kavuran
evet,
yakıcı
ceَ
َ
= َول ُه ْمve onlar için vardır اب
ُ عذ
َ =azabı azap ta on- azap bekle- için
hennem
laradır,
mektedir on- azabı
ق
ِ = ْال َح ِريyangın
ları!
vardır. Ve
..

..

..

..

..

..

..

..

..

85.
11

..

..

= ِإ َّنşüphesiz آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
=لَ ُه ْمonlar için vardır = َجنَّاتcennetler
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar = ٰذَ ِل َكişte budur
= ْالفَ ْو ُزbaşarı ير
ُ ِ= ْال َكبbüyük

inananlar ve
iyi işler yapanlar için
de altlarından ırmaklar akan
cennetler
vardır. İşte
büyük kurtuluş budur.

ْ = َبtutuşu
= ِإ َّنşüphesiz ش
َ ط
= َربِ َكRabbinin شدِيد
َ َ=لşiddetlidir

Doğrusu
Rabbinin
yakalaması
şiddetlidir.

,,

,,

,,

,,

,,

,,

85.
12

85.
13

..

ُ=إِنَّهşüphesiz O = ُه َوO’dur
ُ =يُ ْب ِدilkin var eden
ئ
ُ= َويُ ِعيدsonra yeniden devam eden
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

85.
14

= َو ُه َوO ور
ُ ُ= ْال َغفbağışlayandır
ُ = ْال َود ُودsevendir

85.
15

=ذُوsahibidir = ْال َع ْر ِشArş’ın
ُ= ْال َم ِجيدyücedir

..

,,

O, bağışla- Ve yalnız
yan ve se- O'dur gerçek
vendir.
bağışlayıcı,
sevgide kapsayıcı,
Arş´ın sahi- şanlı kudret
bidir, yüce- tahtının sadir.
hibi,

Arş´ın
sahibidir,
Mecid´dir.

اك
َ َ أَت,,=ه َْلsana geldi mi?
ُ = َحدhaberi = ْال ُجنُو ِدorduların
ِيث

Sana ordu- (Günahkar)
ların haberi orduların
geldi mi? kıssasından
haberin var
mı?
Firavun ve Firavun ve
Semud´a ait Semud
orduların. (kavmi)nin?

O orduların haberi
haberi,
sana geldi mi?
Firavun
ve Semud´un.

Doğrusu
kâfirler bir
yalanlama
içindedirler.

Doğrusu
küfredenler, yalanlamadadırlar.

85.
17

,,

,,

,,

َع ْون
َ =فِ ْرFir’avn’ın
َ= َوثَ ُمودve Semud’un
..

..

= َب ِلdoğrusu
 َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkâr edenler
=فِيiçindedirler =ت َ ْكذِيبbir yalanlama
,,

,,

,,

85.
20

O; Ğafur´dur,
Vedud´dur.

İstediğini
yapandır.

..

85.
19

Şüphesiz,
Rabbinin yakalaması son
derece çetindir!
İlk yaratan O'dur (insave tekrar
nı) yoktan
yaratacak var eden ve
olan da
sonra yeniO´dur.
den hayata
getiren.

=فَعَّالyapandır ُي ُِريد..= ِل َماistediğini

85.
16

85.
18

(Ama,) imana ermiş
olup da doğru ve yararlı
işler yapanlar, (öteki
dünyada)
içinden ırmaklar akan
bahçeler bulacaklardır;
bu, büyük bir
kurtuluştur!

yakıcı
azab da
onlaradır.
Doğrusu
iman edip
salih
amel işlemiş
olanlar
için, altlarından
ırmaklar
akan
cennetler
vardır. İşte büyük
kurtuluş
budur.
Doğrusu
Rabbının
yakalayışı
amansızdır.
Önce yaratıp sonra tekrarlayan
O´dur, O.

..

بَ ْل
َم ِجيد

85.
21

,,

85.
22

..

86.
1

,,

فِي لَ ْوح
َم ْحفُوظ

اء
َّ َوال
ِ س َم
َّ َو
ق
ِ الط
ِ ار

قُ ْرآن

ُه َو

,,

..

,,

,,

اك
َ أَد َْر..= َو َماsen nereden bileceksin?
َّ =tarık
= َماnedir ار ُق
ِ الط

86.
2

..

86.
3

,,

Halbuki Allah onları
artlarından
kuşatmıştır.

Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta
ısrar ederler:

halbuki Allah
onları, farkında olmadıkları halde,
(ilmi ve kudreti ile) kuşatır.
Aksine, o Yok yok, ha=hayır
=o
=bir Kur’an’dır
şerefli bir yır! Bu (redKur´an´dır. dettikleri ilahi
=şerefli
kelam) şerefli/soylu bir hitabedir,
Korunan bir kaybolmayan
..
=bir levhadadır
levhada
bir levha
(Levh-i
üzerine (iş=korunan
Mahlenmiş (bir
fuz´da)´dır. hitabe)).
Göğe ve
Düşün gökle=göğe andolsun
târıka and ri ve gece
olsun.
vakti geleni!
=ve tarık’a

َّ = َوAllah
ُاّٰلل
 َو َرائِ ِه ْم..= ِم ْنonları arkalarından
= ُم ِحيطkuşatmıştır
..

dilediği her Dilediğini
şeyin mutlak mutlaka
Yapıcısı.
yapandır.

..

..

=النَّ ْج ُمyıldızdır ب
ُ ِ=الثَّاقparlayan

Târıkın ne
olduğunu
bilir misin
sen?

Allah ise
onları arkadan
kuşatandır.
Doğrusu
o; şanlı
bir
Kur´an´dı
r.
Levh-i
Mahfuz´dadır.
Andolsun
göğe ve
Tarık´a.

Bilir misin
Nereden
nedir gece bileceksin
vakti gelen? sen Tarık´ın ne
olduğunu?
O karanlığı O, yıldızdır O, delen
delen yıl- (inanmadan yıldızdır.
dızdır.
yaşanan hayatın) karanlığını delip
geçen:

Kelime Meali
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نَ ْفس.. ُك ُّل..= ِإ ْنhiçbir can yoktur ki
=لَ َّماolmasın علَ ْي َها
َ =başında
= َحافِظbir koruyucu

Hiçbir can
yoktur ki
başında bir
koruyucu
olmasın.

ُ =فَ ْليَ ْنbir baksın ان
ُ س
ظ ِر
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
= ِم َّمneden َ= ُخ ِلقyaratıldığına

Öyleyse in- İnsan, neden
san neden yaratıldığına
yaratıldığı- bir baksın:
na bir baksın.

َ= ُخ ِلقyaratıldı  َماء..= ِم ْنbir sudan
=دَا ِفقatılan

Fışkıran su o spermalı
damlacığın- bir sıvıdan
dan yaratıl- yaratılmıştır
dı.

=يَ ْخ ُر ُجçıkan بَي ِْن,,= ِم ْنarasından
ب
ُّ =الbel
ِ ص ْل
ب
ِ ِ= َوالت َّ َرائve kaburga kemikleri

Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan.

ُ= ِإنَّهşüphesiz O
 َر ْج ِع ِه..علَ ٰى
َ =onu tekrar döndürmeye
=لَقَادِرkadirdir

Allah onu
tekrar yaratmaya
kadirdir.

=يَ ْو َمgün =ت ُ ْبلَىyoklanacağı
س َرائِ ُر
َّ =الsırların

O gün,
sırlar yoklanıp
meydana
çıkarılacaktır.
Onun hiçbir ve (insanın) Artık
gücü ve
ne bir kuvvet onun gühiçbir yar- ne de yarcü de,
dımcısı ol- dımcı bula- yardımcımaz.
cağı (Gün)! sı da yoktur.
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..

..
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=فَ َماyoktur ُ= َلهonun
قُ َّوة..= ِم ْنbir gücü = َو َلne de
َاصر
ِ =نbir yardımcısı
..

..

..

(zaten) hiçbir
insan korunmasız bırakılmamıştır.

(erkeğin) beli
ile (kadının)
leğen kemiği
arasından
çıkan.

Elbette O,
(insanı yoktan var eden)
onu yeniden
(hayata)
döndürmeye
de kadirdir:
Gizli işlerin bütün sırların
ortaya çıka- ortaya serilerıldığı gün- ceği Gün,
de.

Hiç bir
nefis yoktur ki mutlaka onun
üzerinde
bir gözeten bulunmasın.
Şu halde
insan bir
baksın,
neden yaratılmıştır?
O, atılıp
dökülen
bir sudan
yaratılmıştır.
Bel kemiği ile göğüslerin
arasından
çıkar.
Şüphe
yok ki O,
onu yeniden döndürmeye
kadirdir.

86.
11

اء
َّ = َوالgöğe andolsun
ِ س َم
ِ =ذَاdönüşlü
َّ ,,ت
ِالر ْجع

Yağmurun Düşün dönüp Andolsun
sahibi göğe. duran gökle- o dönüş
ri,
yeri olan
göğe.

86.
12

ض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yere andolsun
ِ =ذَاçatlayan
َّ ال..ت
ِصدْع

Bitkinin ye- ve bitkilerle Ve yarışerdiği yere patlayıp yarı- lan yere,
andolsun ki. lan yeri!

ُ= ِإنَّهO =لَ َق ْولelbette bir sözdür
صل
ْ َ=فayırdedici

Şüphesiz
Kur´an kesin bir sözdür.

,,

,,

..
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,,

..

..

Bakın, bu
(ilahi kelam)
doğruyu yanlıştan ayıran
bir sözdür,
O saçma bir boş bir lakırsöz değildir. dı değil.

Ki doğrusu bu,
kesin bir
sözdür,

Onlar bir tu- Elbette on(u
zak kuru- kabule yayorlar.
naşmayan)lar, birçok düzmece
kanıt ararlar
(ilahi kelamı
çürütmek
için);
Ben de bir ama Ben ontuzak kuru- ların bütün
yorum.
planlarını
boşa çıkaracağım.
Sen kâfirle- Öyleyse bıre mühlet rak, hakikati
ver. Onlara inkar edenler
biraz zaman dilediklerini
tanı.
yapsınlar,
yapsınlar kısa bir süre!

Gerçekten onlar
düzen kuruyorlar,

Rabbinin
Yücelt Rabyüce adını binin sınırsız
takdis et. şanını! Yüceler Yücesi(nin şanını),
O yaratan O ki, (her şeve düzel- yi) yaratmaktendir.
ta ve amacına uygun şekiller vermektedir;
Ölçüleri be- O ki, (bütün
lirleyip yo- mevcudatın)
lunu göste- tabiatını berendir.
lirlemekte ve
onu (hedefine doğru)
yöneltmektedir;
Yemyeşil O ki, yeşil
meraları bi- ot(lar)ı çıtirendir.
karmakta,

Rabbının
o çok yüce adını
tesbih et.

ُ=فَ َجعَلَهsonra da onu çevirdi
ُ =bir çöpe =أ َ ْح َو ٰىkupkuru siyah
غثَا ًء

Sonra da
onları kupkuru çöpe
çevirendir.

ve sonra
on(lar)ı kara,
kavruk kök
haline getirmektedir!

سنُ ْق ِرئ ُ َك
َ =sana okutacağız
س ٰى
َ ت َ ْن,,=فَ ََلunutmayacaksın

Ey Muhammed!
Sana
Kur´an´ı biz
okutacağız
ve asla
unutmayacaksın.
Yalnız Allah´ın dilediği başka.
O açığı da
bilir gizliyi
de.

Biz sana öğreteceğiz ve
(öğrendiklerinden hiçbirini) unutmayacaksın,

Sonra da
onu kupkuru, siyah bir
çöpe çevirmiştir.
Seni okutacağız
da hiç
unutmayacaksın.

,,

,,

= َو َماve değildir = ُه َوO
=بِ ْال َه ْز ِلşaka
..

= ِإنَّ ُه ْمonlar َ= َي ِكيدُونkuruyorlar
= َك ْيدًاbir tuzak
,,
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ُ= َوأ َ ِكيدben de kuruyorum
= َك ْيدًاbir tuzak
..

..

..

..
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=فَ َم ِه ِلsen mühlet ver
َ= ْال َكافِ ِرينkâfirlere
=أ َ ْم ِه ْل ُه ْمbırak onları
= ُر َو ْيدًاkendi hallerine
,,

,,

,,

,,

,,
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..

ح
َ =tesbih et =اس َْمadını
ِ س ِب
= َربِ َكRabbinin = ْاْل َ ْعلَىyüce
..

=الَّذِيO ki َ= َخ َلقyarattı
س َّو ٰى
َ َ=فdüzenledi
,,

= َوالَّذِيve O ki =قَد ََّرtakdir etti
=فَ َهدَ ٰىhedefini gösterdi
..

..

..

..

= َوالَّذِيve O ki =أ َ ْخ َر َجçıkardı
ع ٰى
َ = ْال َم ْرotlağı

87.
4

,,
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5
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,,

,,
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..
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,,

= ِإ َّلyalnız başka شَا َء..= َماdilediği
َّ =Allah’ın ُ= ِإنَّهO = َي ْعلَ ُمbilir
ُاّٰلل
= ْال َج ْه َرaçığı
يَ ْخفَ ٰى..= َو َماve gizli olanı
..

..

..

..

Allah'ın
(unutmanı)
diledikleri hariç; çünkü,
(yalnız) O'dur
(insanın)
kavrayışına
açık olan her
şeyi ve (ondan) gizli

Ve o, bir
şaka değildir.

Ben de
bir düzen
kurmaktayım.
Sen; şimdilik kafirlere mühlet ver,
onları biraz geciktir.

Ki O, yaratıp şekil
vermiştir.

Ki O, takdir edip
doğru yolu göstermiştir.

Ki O, yeşilliği çıkarmıştır.

Yalnız Allah´ın dilediği
başka.
Çünkü O,
açığı da,
gizli olanı
da bilir.

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

İbn Kesir

olanları bilen.

87.
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= َونُ َي ِس ُر َكve sana kolaylaştıracağız
= ِل ْليُس َْر ٰىen kolay olana

Biz, (böylece) (nihai)
huzura ve
rahatlığa giden yolu senin için kolaylaştıracağız.
O halde ha- O halde,
tırlatmak
(hakikati
fayda verir- başkalarına)
se hatırlat. hatırlat, bu
hatırlatma ister fayda
ver(iyor görün)sün, (ister görünmesin).
Allah´tan
(Allah'tan)
korkan,
korkan, düöğüt alır.
şünüp ondan
ders alır,

Ve seni
kolay
olana
muvaffak
edeceğiz.

= َو َيتَ َجنَّبُ َهاve ondan kaçınır
= ْاْل َ ْشقَىbahtsız olan

Bedbaht
ona yabancıolan ondan laşan ise bir
kaçacaktır. zavallı biçare
olarak kalır;

Bedbaht
olan ise
ondan
kaçınır.

ص َلى
ْ  َي,,=الَّذِيo da girer ار
َ َّ=النateşe
= ْال ُكب َْر ٰىen büyük

O en büyük böylesi, (öteateşe yas- ki dünyada)
lanacaktır. büyük ateşe
atılacak

,,

,,

,,

87.
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Seni en kolay yolu
tutmağa
muvaffak
edeceğiz.

,,

,,

=فَذَ ِك ْرo halde hatırlat öğüt ver
= ِإ ْنeğer ت
ِ =نَ َف َعyarar verirse
الذ ْك َر ٰى
ِ =hatırlatmak
..

..

..

..

..

..
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سيَذَّ َّك ُر
َ =hatırlar
 َي ْخش َٰى,,= َم ْنsaygılı olan
,,

,,
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=ث ُ َّمsonra = َلyoktur ُ=يَ ُموتölüm
=فِي َهاorada = َو َلne de
=يَ ْحيَ ٰىyaşam
..

..

87.
14

=قَ ْدdoğrusu =أ َ ْفلَ َحkurtuluşa ermiştir
ت َزَ َّك ٰى,,= َم ْنnefsini arındıran
,,

,,
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17

= َوذَ َك َرanan
= َر ِب ِهRabbinin

اس َْم
صلَّ ٰى
َ َف

..

= َب ْلama َتُؤْ ِث ُرون
َ = ْال َحيَاةhayatını الدُّ ْنيَا
,,

Doğrusu
mutluluğa
ermiştir arınan,

..

,,

Fakat siz,
dünya
hayatını
tercih
ediyorsunuz.
oysa gelecek Halbuki
hayat daha ahiret,
iyi ve daha daha hakalıcıdır.
yırlı ve
daha bakidir.
Gerçek şu ki, Şüphesiz
(bütün) bun- ki bu, ilk
lar, geçmiş sahifelervahiylerde dedir.
(bildirilmiş)tir.

=إِ َّنşüphesiz = ٰ َهذَاbu
=لَ ِفيelbette vardı
ف
ِ ص ُح
ُّ =الsahifelerde de = ْاْلُولَ ٰىilk

Bu hüküm
elbette ilk
sahifelerde
de vardır.

ف
ِ ص ُح
ُ =sayfalarında
يم
َ = ِإب َْرا ِهİbrahim’in
س ٰى
َ = َو ُموve Musa’nın

İbrahim´in
ve Musa´nın sahifelerinde.

İbrahim ve
Musa'ya indirilen vahiylerde.

İbrahim´in
ve Musa´nın
sahifelerinde.

اك
َ َ أَت,,=ه َْلsana geldi mi?
ُ = َحدhaberi
ِيث
= ْالغَا ِشيَ ِةsarıp kaplayacak olanın

Ey insanoğlu! Herşeyi
kaplayacak
kıyametin
haberi sana
gelmedi mi?

Kabus Gibi
Çöken'den
haberin var
mı?

= ُو ُجوهyüzler var ki =يَ ْو َمئِذo gün
=خَا ِش َعةöne düşüktür

O gün birta- Bazı yüzler o
kım yüzler Gün yere
zillete bü- bakacak,
rünmüştür.

املَة
ِ ع
َ =çalışır َاصبَة
ِ =نyorulur

Zor işler al- (günahın yütında bitkin kü altında)
düşmüştür. bitkin düşmüş, (korku
ile) sarsılmış,
Yakıcı ate- kızgın bir
şe yaslanır- ateşe girmek
lar.

Her şeyi
sarıp kaplayacak
olanın
haberi
sana geldi mi?
Yüzler
vardır ki,
o gün zillete bürünmüştür.
Zor işler
altında
bitkin
düşmüştür.
Kızgın bir
ateşe girerler.

..

..

,,

,,

..

..
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,,

صلَ ٰى
ْ َ =تgirerler َارا
ً =نateşe
ًام َية
ِ = َحkızgın
..

=ت ُ ْسقَ ٰىkendilerine içirilir
عيْن
َ ,,= ِم ْنbir gözeden =آنِيَةkaynamış

Kızgın bir
kaynaktan
içirilirler.

ve kaynar bir
pınardan
tatmak üzere.

ْس
َ =لَيyoktur =لَ ُه ْمonlar için
َ =yiyecek =إِ َّلbaşka
طعَام
ض ِريع
َ ..= ِم ْنkuru dikenden

Onlar için
kuru dikenden başka
yiyecek de
yoktur.

Hiçbir yiyecekleri yok
kuru dikenlerin acılığından başka,

İnanmış
olanların
yüzleri, o
gün, pırıl pırıldır.
Yaptıklarından hoşnutturlar.

Bazı yüzler
(de) o Gün
mutlulukla
parıldayacak,

,,

,,

,,
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..

يُس ِْم ُن,,= َلo beslemez
يُ ْغنِي,,= َو َلve gidermez
 ُجوع,,= ِم ْنaçlığı
,,

,,

,,

88.
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= ُو ُجوهyüzler de var ki =يَ ْو َمئِذo gün
=نَا ِع َمةnimet içinde mutlu
..

..

..

88.
9

..

..

..

..

س ْع ِي َها
ِ = َرmemnun
َ = ِلişinden اض َية

,,

Kızgın bir
kaynaktan içirilecektirler.

Kötü kokulu, kuru
bir dikenden başka yiyecekleri
yoktur.
Ne semirtir, ne bir güç
O, ne
ne de açlığı veren ne de semirtir,
giderir.
açlığı gide- ne de açren (dikenle- lığı giderin).
rir.

..

..

88.
7

Rabbının
adını anıp
namaz kılan.

Oysa ahiret
daha iyi ve
daha kalıcıdır.

..

,,

87.
19

Doğrusu
arınan,
felah
bulmuştur.

ُ = َو ْاْل ِخ َرةoysa ahiret = َخيْرdaha iyi
= َوأ َ ْبقَ ٰىve daha kalıcıdır
..

..

87.
18

..

Korkacak
olan öğüt
alacaktır.

Ki o, en
büyük
ateşe girecek
olandır.
Sonra onun ve orada ne O, orada
içinde ne ölecektir ne ne öleölür ne de de diri kala- cek, ne
yaşar.
cak.
de dirilecektir.

(Bu dünyada) arınmayı
başaran ise,
(öteki dünyada) mutluluğa ulaşır,
Rabbinin
ki böylesi,
=adını
adını anıp Rabbinin is=ve namaz kılan namaz kı- mini hatırlalan.
yan ve (O'na)
ibadet edendir.
Fakat siz şu Ama hayır,
=siz yeğliyorsunuz
dünya ha- (ey insanlar,)
yatını üstün siz bu dünya
=dünya
tutuyorsu- hayatını ternuz.
cih edersiniz,
,,

O halde
öğüt fayda verecekse,
öğüt ver.

Yüzler de
vardır ki;
o gün,
parıl parıldır.
çabaları(nın Çalıştıklameyvesini
rından
tatmak)tan hoşnudmemnun,
dur.
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 َجنَّة..=فِيbir bahçededir
عا ِل َية
َ =yüksek

Yüksek bir harika bir
bahçededir- bahçede,
ler.

Yüksek
bir cennettedir.

ت َ ْس َم ُع,,= َلişitmezler =فِي َهاorada
ً= َل ِغ َيةboş söz

Orada boş boş lakırdı
söz işitmez- işitmeyecekler.
leri (bir bahçede).

Orada
boş bir laf
işitmezler.

= ِفي َهاorada vardır عيْن
َ =bir kaynak
اريَة
ِ = َجakan

Orada akan Sayısız pıbir kaynak narlar akavardır.
cak orada,

Orada
akan bir
pınar
vardır.

=فِي َهاorada س ُرر
ُ =tahtlar
عة
َ = َم ْرفُوyükseltilmiş

Orada yük- (ve) yüksel- Orada
seltilmiş
tilmiş (mutlu- yüksek
tahtlar var- luk) tahtları, tahtlar,
dır.

= َوأ َ ْك َوابve kadehler
عة
ُ = َم ْوkonulmuş
َ ضو

Konulmuş
kadehler.

doldurulmuş Yerleştikadehler,
rilmiş kaseler,

ار ُق
ِ = َو َن َمve yastıklar
صفُوفَة
ْ = َمdizilmiş

Dizilmiş
yastıklar.

dizilmiş yas- Sıra sıra
tıklar,
dizilmiş
yastıklar,

ي
ُّ = َوزَ َرا ِبve halılar = َم ْبثُوثَةserilmiş

Serilmiş ha- ve serilmiş
lılar vardır. halılar...

Serilmiş
saçaklı
halılar
vardır.

ُ  َي ْن,,=أَفَ ََلbakmıyorlar mı?
َظ ُرون
اْلبِ ِل
ِ ْ ,,=إِلَىdevelere ْف
َ = َكيnasıl
ْ َ= ُخ ِلقyaratılmış
ت

Bu insanlar
bakmıyorlar
mı, develerin nasıl yaratıldığına?

Onlar deveye
bakmazlar mı,
nasıl yaratılmıştır?

..

..

,,

,,
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14
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88.
18
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,,

88.
20

..

..

..

..

,,

..

Peki, (o yeniden dirilmeyi inkar
edenler)
bakmazlar
mı yağmur
yüklü bulutlara (ve görmezler mi)
nasıl yaratılmış onlar?
Göğün nasıl Ve (bakmaz=nasıl
yükseltildi- lar mı) göğe,
ğine?
nasıl yükseltilmiş?

,,

اء
َّ ال..= َوإِلَىve göğe? ْف
ِ س َم
َ َكي
ْ = ُرفِ َعyükseltilmiş
ت
..

Göğe de.
Nasıl
yükseltilmiştir?

 ْال ِجبَا ِل,,= َو ِإلَىve dağlara?
ْ ص َب
ْف
ِ ُ=نdikilmiş
َ = َكيnasıl ت

Dağların
Ve dağlara,
nasıl dikildi- nasıl sağğine?
lamca dikilmiş?

ض
ِ  ْاْل َ ْر..= َو ِإلَىve yere?
ْف
َ = َكيnasıl
ْ س ِط َح
ت
ُ =yayılıp döşenmiş

Yerin nasıl Ve toprağa, Yere de.
yayıldığına? nasıl yayıl- Nasıl yamış?
yılmıştır?

,,

..

Dağlara
da. Nasıl
dikilmiştir?

..
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=فَذَ ِك ْرöğüt ver =إِنَّ َماçünkü ancak
ت
َ =أ َ ْنsen = ُمذَ ِكرöğüt verensin
,,

,,

,,

,,
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ْت
َ =لَسdeğilsin
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerinde
صي ِْطر
َ = ِب ُمzorlayıcı
..

..
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,,

ُ=فَيُ َع ِذبُهona azab eder ُاّٰلل
َّ =Allah
اب
َ َ= ْال َعذazabla = ْاْل َ ْك َب َرen büyük
..

..

..

..

=إِ َّنşüphesiz =إِلَ ْينَاbizedir
=إِيَابَ ُه ْمdönüşleri

88.
25

,,

88.
26

..

=ث ُ َّمsonra = ِإ َّنşüphesiz
علَ ْينَا
َ =bize düşer
سا َب ُه ْم
َ = ِحonların hesabı
..

..

= َو ْالفَ ْج ِرandolsun fecre

89.
1

,,

89.
2

..

89.
3

,,

89.
4

..

,,

= َولَ َيالve geceye ع ْشر
َ =on

Ancak, kim
hakikati inkara şartlanmış
olarak yüz
çevirip uzaklaşırsa,
Allah onu Allah ona
en büyük (öteki dünazaba uğra- yada) en bütır.
yük azabı
tattıracaktır:
Dönüşleri Bizedir onlabizedir.
rın dönüşleri,

Ancak
kim yüz
çevirir ve
küfrederse;

Onların
üzerine
zor kullanıcı değilsin.

Allah, onu
en büyük
azab ile
azablandırır.
Şüphesiz
onların
dönüşü,
ancak Bizedir.
Sonra onla- ve Bize dü- Sonra
rın hesabını şer onları
hesablagörmek bize hesaba çek- rını gördüşer.
mek.
mek de
muhakkak Bize
düşer.
Andolsun Şafağı düşün Andolsun
tanyerinin
fecre,
ağarmasına!

َّ = َوالve çift’e = َو ْال َوتْ ِرve tek’e
ِش ْفع

Çifte ve te- Çok olanı ve Hem çifke.
Tek olanı
te, hem
düşün!
teke.

= َواللَّ ْي ِلve geceye
يَس ِْر..=إِذَاgitmekte olan

Gitmekte Kendi yolunolan gece- da akıp giye.
den geceyi
düşün!

Gelip geçeceği
demde
geceye,

Ki bunlarda
akıl sahipleri için birer
yemin değeri var.

Akıl sahipleri için
bunların
her biri birer yemine değmez mi?

,,

,,

..

 ٰذَ ِل َك,,فِي,,=ه َْلbunda var değil mi?
سم
َ َ=قbir yemin = ِلذِيsahibi için
= ِح ْجرakıl
,,

,,

,,
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Öğüt ver,
çünkü
sen; ancak bir
öğütçüsün.

On geceye, ve on geceyi! Ve on
geceye,

..

..

89.
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İşte böyle,
(ey Peygamber,) onlara
öğüt ver; senin görevin
yalnız öğüt
vermektir:
sen onları
(inanmaya)
zorlayamazsın.

Ancak kim
= ِإ َّلancak = َم ْنkim
yüz çevirir,
ederَّ
=ت َ َول ٰىyüz çevirir = َو َكفَ َرve inanmazsa inkar
se,
,,

,,
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Ey Muhammed!
Sen öğüt
ver. Çünkü
sen ancak
öğüt verensin.
Onların
üzerinde
zorlayıcı
değilsin.

,,

,,

,,

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi?
فَ َع َل..ْف
َ = َكيne yaptı = َرب َُّكRabbin
‘= ِب َعادAd’e
..

..

..

Düşün bütün
bunları; bunlarda, akıl
sahipleri için
hakikatin
sağlam bir
kanıtı yok
mudur?
Görmedin Bilmez misin
mi Rabbin Rabbin neler
ne yaptı Ad yaptı Ad
kavmine? (halkın)a,

Görmez
misin,
Rabbın
nasıl yaptı Ad´a?

Kelime Meali

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

Yüksek sü- çok sütunlu
tunlu
İrem (halkıİrem´e.
na),

Sütunlar
sahibi
İrem´e?

=الَّ ِتيki ي ُْخ َل ْق..=لَ ْمyaratılmamıştı
= ِمثْلُ َهاonun eşi
 ْالبِ ََل ِد..=فِيülkeler arasında

Ki ülkeler
arasında
onun eşi yaratılmamıştı.

ki bütün o
topraklarda
bir benzeri
inşa edilmemişti?

Ki o, şehirlerde
bir benzeri yaratılmayandı.

َ= َوثَ ُمودve Semud’a?
 َجابُوا,, َ=الَّذِينoyan
ص ْخ َر
َّ =الkayaları = ِب ْال َوا ِدvadide

Vadide kayaları oyarak evler
yapan Semud kavmine?

Ve vadide
kayaları oymuş olan
Semud (halkın)a?

Dağ yamacında
kayaları
oyan
Semud
kavmine?

َع ْون
َ = َوفِ ْرve Fir’avn’a? =ذِيsahibi
= ْاْل َ ْوتَا ِدkazıklar

ve kazıklar Ve (pek çok) Kazıklar
sahibi Fira- çadır direği- sahibi Fivun´a.
ne sahip Fi- ravun´a,
ravun'a?

َ =azmışlardı
َ=الَّذِينki طغ َْوا
 ْال ِب ََل ِد,,= ِفيülkelerde

Bunlar ülke- (Onlar) toplerinde az- rakları üzemışlardı.
rinde hak ve
adalet sınırlarını aştılar;

=فَأ َ ْكث َ ُرواçokları = ِفي َهاoralarda
َساد
َ َ= ْالفkötülük etmişlerdi

Oralarda
çok kötülük
etmişlerdi.

َّصب
َ َ=فbu yüzden çarptı
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine = َرب َُّكRabbin
َ س ْو
ط
َ =azab
َ =kırbacını عذَاب

Bu yüzden
Rabbin onların üzerine azab
kırbacını
çarptı

=إِ َّنelbette = َرب ََّكRabbin
صا ِد
َ =لَ ِب ْال ِم ْرgözetleme yerindedir

Çünkü
Rabbin her
an gözetlemektedir.

ُ س
=فَأ َ َّماfakat ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
 َما,,= ِإذَاne zaman
ُ=ا ْبت َ ََلهkendisini sınasa ُ= َربُّهRabbi
ُ=فَأ َ ْك َر َمهve ona ikramda bulunsa
ُ= َو َنعَّ َمهve ona nimet verse
=فَ َيقُو ُلder ki = َر ِبيRabbim
=أ َ ْك َر َم ِنbana ikram etti

Rabbin denemek için
bir insana
iyilik edip,
nimet verdiği zaman o:
«Rabbim
beni şerefli
kıldı» der.

= َوأ َ َّماama  َما..= ِإذَاne zaman
ُ=ا ْبت َ ََلهonu sınasa =فَقَدَ َرve daraltsa
علَ ْي ِه
َ =ona ُ= ِر ْزقَهrızkını
=فَيَقُو ُلder ki = َربِيRabbim
=أَهَان َِنbeni alçalttı

Fakat onu
sınamak
için rızkını
daraltıp bir
ölçüye göre
verdiği zaman: «Rabbim bana
hor baktı»
der.
Hayır yetime karşı
cömert davranmıyorsunuz.
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= َك ََّلhayır =بَ ْلdoğrusu
َت ُ ْك ِر ُمون,,= َلsiz ikram etmiyorsunuz
يم
َ ِ= ْاليَتyetime

ََو َل تَ َحاضُّون
َ ..علَ ٰى
ط َع ِام
َ
ين
ِ ْال ِم ْس ِك

89.
18

..
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19

,,

Ki bunlar,
memleketlerde
azgınlık
etmişlerdi.
ve orada bü- Ve fesadı
yük bir yoz- çoğaltlaşma ve çü- mışlardı.
rümeye sebep oldular;
işte bu yüz- Bu seden Rabbin beple
onları azap Rabbın
kırbacından onları,
geçirdi;
azab kırbacından
geçirdi.
çünkü Rab- Doğrusu
bin, şüphe- Rabbın
siz, her za- hep göman gözetle- zetlemekyip durmak- teydi.
tadır!
İnsana gelin- Ama ince, ne zasan;
man Rabbin Rabbı
onu, cömert- kendisini
liğiyle ve
deneyip
hoşnut ola- kerem
cağı bir ha- eder ve
yat bağışla- nimet vemakla dene- rirse:
se, Rabbim, Rabbım
bana karşı beni şe(ne kadar) refli kıldı,
cömertmiş! der.
der;
ama geçim Ama onu
vasıtalarını denemek
daraltarak
üzere rızonu denediği kını daralzaman ise, tırsa:
Rabbim beni Rabbım
küçük düşür- beni fakir
dü! di(ye sız- düşürdü,
lanı)r.
der.

Ama hayır,
hayır, (ey insanlar, bütün
yaptıklarınızı
ve yapmadıklarınızı bir
düşünün:) siz
yetime karşı
cömert değilsiniz,
Yoksulu ye- muhtaçları
..
=ve teşvik etmiyorsunuz
dirmek ko- doyurmaya
nusunda
birbirinizi
=yedirmeğe
birbirinizi
teşvik etmiözendirmi- yorsunuz,
=yoksula
yorsunuz.

,,

,,

,,

..

..

Hayır;
doğrusu
siz, yetime ikram
etmezsiniz.

Yoksulu
yedirmek
için birbirinizi teşvik etmezsiniz.

َ= َوتَأ ْ ُكلُونve yiyorsunuz
َ =الت ُّ َرmirası =أ َ ْك ًَلbir yiyişle
اث
=لَ ًّماhırsla

Size kalan
mirası hak
gözetmeden yiyorsunuz.

(başkalarının) mirasını
açgözlülükle
yiyip bitiriyorsunuz,

Mirası
hak gözetmeden
yersiniz.

َ= َوت ُ ِحبُّونve seviyorsunuz
= ْال َما َلmalı = ُحبًّاsevgiyle
= َج ًّماpek çok

Malı pek
çok seviyorsunuz.

ve sınırsız bir
sevgiyle malı
mülkü seviyorsunuz!

Malı da
pek çok
seversiniz.

= َك ََّلhayır = ِإذَاzaman
ت
ِ =د ُ َّكdümdüz edildiği ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
دَ ًّكا,,=دَ ًّكاbirbiri ardınca sarsılıp

Hayır, yer
çarpılıp paralandığı
zaman,

Ama yer;
parça
parça dağıtıldığında.

= َو َجا َءve geldiği (zaman)
= َرب َُّكRabbine ُ= َو ْال َملَكmelekler
صفًّا
َ ..صفًّا
َ =sıra sıra dizili

Melekler sıra sıra dizilip, Rabbinin buyruğu
gelince,

= َو ِجي َءve getirildiği =يَ ْو َمئِذo gün
= ِب َج َهنَّ َمcehennem = َي ْو َمئِذişte o gün
ُ س
= َيتَذَ َّك ُرanlar ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
= َوأَنَّ ٰىartık ne (yararı) var?
ُ=لَهkendisine الذ ْك َر ٰى
ِ =anlamanın

Ki cehennem de o
gün getirilmiştir. İşte o
gün insan
anlar, ancak
artık anlamanın kendisine ne
faydası var?

=يَقُو ُلder ki لَ ْيتَنِي..=يَاah keşke ben
ُ(=قَد َّْمتiyi işler) gönderseydim

O zaman
insan, ´Ah
keşke ben
bu hayatım
için önceden iyi işler

Peki, (Hesap
Günü nasıl
davranacaksınız,) yeryüzü ardarda
sarsılıp paramparça olduğunda,
ve Rabbin(in
haşmeti) ortaya çıktığında ve melekler (gerçek
hüviyetleriyle) saf saf olduklarında?
İşte o Gün
cehennem
(gözönüne)
getirilip konacak; o Gün
insan (yaptığı ve yapmadığı her
şeyi) hatırlayacak ama
bu hatırlamanın ne
faydası olacak ona?
O, Ah, keşke
(gelecek)
hayatım için
önceden bir
hazırlık yapsaydım! di-
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İbn Kesir

= ِإ َر َمİrem’e?  ْال ِع َما ِد,,ت
ِ =ذَاsütunlu
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Melekler
sıra sıra
dizilip
Rabbının
buyruğu
geldiğinde.
Cehennem o
gün getirilir. İnsan
o gün,
hatırlayacak ama
hatırlamadan
ona ne?

Keşke bu
hayatım
için önceden bir
şey yapsaydım,

Kelime Meali

yapıp gön- yecek.
derseydim´
der.

der.

=فَ َي ْو َمئِذo gün
ِب
ُ يُ َعذ,,= َلazab edemez
ُعذَابَه
َ =O’nun yapacağı azabı
=أ َ َحدhiç kimse

O gün
O´nun yapacağı azabı kimse
yapamaz.

Hiç kimse Allah'ın o Gün
(günahkarlara verdiği)
azap gibi
azap veremez;

O gün
O´nun
azabı gibi
hiç bir
kimse
azab
edemez.

يُو ِث ُق..= َو َلve bağ vuramaz
ُ= َوثَاقَهO’nun vuracağı bağı
=أ َ َحدhiç kimse

O´nun vuracağı bağı
hiç kimse
vuramaz.

ve hiç kimse
O'nun gibi
bağlarla bağlayamaz.

O´nun
vurduğu
bağı kimse vuramaz.

أَيَّت ُ َها,,= َياey س
ُ =النَّ ْفnefis
ْ = ْال ُمhuzura eren
ُط َم ِئنَّة

Ey huzura (Ama dürüst
eren nefis! ve erdemlilere,) Ey iç huzuruna ermiş
olan insanoğlu! (diye
seslenecek
Allah,)
Razı edici Rabbine
ve razı
O'ndan hoşedilmiş ola- nut kalmış ve
rak Rabbine (O'nu) hoşdön.
nut etmiş
olarak dön,

Ey huzur
içinde
olan can.

= َوا ْد ُخ ِليve gir = َجنَّ ِتيcennetime

Cennetime gir cennetigir.
me!

Gir, cennetime.

= َلhayır =أ ُ ْق ِس ُمand içerim = ِب ٰ َهذَاbu
= ْالبَلَ ِدkente

Hayır, and Ben bu bel- Şu beldeiçerim bu deyi tanıklığa ye yemin
şehre.
çağırırım,
ederim;

ت
َ = َوأ َ ْنki sen = ِحلoturmaktasın
=بِ ٰ َهذَاbu = ْالبَلَ ِدşehirde

Ki sen bu
şehre girmektesin.

senin serbestçe yaşadığın bu beldeyi,

= َو َوا ِلدve doğurana andolsun
َ َولَد,,= َو َماve doğurduğuna

Doğurana
ve doğurduğuna andolsun ki,

ve (tanıklığa
çağırırım)
anne babayı
ve çocukları:
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ار ِج ِعي
ْ =dön  َر ِب ِك..= ِإلَ ٰىRabbine
ًاض َية
ِ = َرrazı olarak
ًضيَّة
ِ = َم ْرrızasını kazanarak
..

..

..

=فَا ْد ُخ ِليve gir =فِيarasına
= ِع َبادِيkullarım
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=لَقَ ْدelbette = َخلَ ْقنَاbiz yarattık
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı = ِفيarasında
= َكبَدzorluk

90.
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ب
ُ س
َ =أَيَ ْح-mi sanıyor?
 َي ْقد َِر,,لَ ْن,,=أ َ ْنgüç yetiremeyeceğini
علَ ْي ِه
َ =kendisine =أ َ َحدhiç kimsenin
,,

,,
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= َيقُو ُلdiyor ُ=أ َ ْه َل ْكتben telef ettim
ً = َمmal =لُبَدًاbirçok
ال
..

..

..

ب
ُ س
َ =أَيَ ْح-mi sanıyor?
ُيَ َره,,لَ ْم,,=أ َ ْنkendisini görmediğini
=أ َ َحدkimsenin
,,

,,

,,
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ن َْج َع ْل..=أَلَ ْمbiz vermedik mi? ُ=لَهona
ع ْي َني ِْن
َ =iki göz
..

..

..
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سانًا
َ = َو ِلve bir dil
شفَتَي ِْن
َ = َوve iki dudak
,,

,,

,,
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Biz ona iki Biz ona iki Biz; onun
göz verme- göz vermedik için iki
dik mi?
mi?
göz var
etmedik
mi?
Bir dil, iki
Bir dil ve bir Bir dil ve
dudak ver- çift dudak, iki dudak.
medik mi?
ve ona (kötülüğün ve iyiliğin) iki yolunu da göstermedik mi?
Fakat o zor Ama o, sarp
geçidi aş- yokuşa tırmaya giriş- manmayı
medi.
denemedi...

Biz; ona
iki de yol
gösterdik.

ا ْقت َ َح َم,,=فَ ََلfakat o atılamadı
َ= ْال َعقَبَةsarp yokuşa

=فَ ُّكçözmektir (azad etmek)
= َرقَبَةbir köleyi

Ama o,
sarp yokuşu aşmaya girişemedi.
O zor geçi- Bilir misin
Sarp yodin ne oldu- nedir o sarp kuşun ne
ğunu sen yokuş?
olduğunu
bilir misin?
sen nereden bileceksin?
O geçit bir (O,) boynunu Bir kul
köle ve esir (günah zinci- azad etazad etrinden) kur- mektir.
mektir.
tarmaktır;

ْ ِ=إdoyurmaktır
=أ َ ْوyahut طعَام
يَ ْوم..=فِيgününde  َم ْسغَبَة..=ذِيaçlık

Yahut açlık
gününde
doyurmaktır.

=يَ ِتي ًماyetimi  َم ْق َربَة,,=ذَاakraba olan

Akraba olan yakını olan
yetimi,
bir yetimi,

Yahut açlık gününde
yemek
yedirmektir,
Yakınlığı
olan bir
yetime,

=أ َ ْوyahut = ِم ْس ِكينًاyoksulu
 َمتْ َر َبة..=ذَاhiçbir şeyi olmayan

Hiçbir şeyi
olmayan
yoksulu,

..

..

,,

,,
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اك
َ أَد َْر..= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماnedir ُ= ْال َعقَ َبةsarp yokuş
..

..

..

..
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Sen de
bu beldede oturmuşsun.

Doğurana
da, doğurduğuna da andolsun ki;
Biz insanı Gerçek şu ki, Biz, insabirtakım
Biz insanı
nı gerçekzorluklar, acı, sıkıntı ve ten mezahmetler imtihan (ile şakkat
ve sıkıntılar yüklü bir ha- içinde yaiçinde yarat- yat)a gönrattık.
tık.
derdik.
İnsan hiç İnsan, kim- Yoksa o,
kimsenin
senin kendi kimsenin
kendisine üzerinde güç kendisine
güç yetire- sahibi olma- güç yetimeyeceğini dığını mı
remeyemi sanıyor? zannediyor? ceğini mi
sanıyor?
Yığın yığın Övünüp du- Yığın yımal tüket- ruyor: Ben, ğın mal
mişimdir di- yığınla servet tüketmiyor.
tükettim!
şimdir,
diyor.
Kimsenin Peki, kimse- Kimsenin
kendisini
nin kendisini kendisini
görmediğini görmediğini görmedimi sanıyor? mi sanıyor? ğini mi
sanıyor?

Biz ona eğri
ve doğru iki
yol göstermedik mi?

..
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Dön
Rabbına.
Sen
O´ndan
hoşnud,
O da
senden
razı olarak.
İyi kullarım gir, öyleyse Haydi gir
arasına ka- Benim (öteki kullarımın
tıl.
sadık) kulla- arasına.
rımla birlikte,

ُ= َو َهدَ ْينَاهve ona gösterdik
=النَّ ْجدَي ِْنiki (tepe) yol
..
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= ِل َحيَاتِيbu hayatım için
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,,

,,

,,

,,

90.
14

..

90.
15

,,

90.
16

..

,,

..

..

yahut (kendi)
aç iken (başkasını) doyurmaktır,

yahut toprağa uzanıp
kalmış olan
(yabancı) bir
yoksulu,

Yahut
yerde sürünen bir
yoksula.

Kelime Meali
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Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

=ث ُ َّمsonra َ= َكانolmaktır
آ َمنُوا,, َالَّذِين,, َ= ِمنinananlardan
ص ْوا
َ = َوتَ َواve tavsiye edenlerden
صب ِْر
َّ =بِالsabır
ص ْوا
َ = َوتَ َواve tavsiye edenlerden
= ِب ْال َم ْر َح َم ِةmerhamet

Sonra inanıp birbirlerine sabır
tavsiye
eden ve
merhamet
tavsiye
edenlerden
olmak.

,,

,,

,,

,,

,,

İşte bunlar
=أُو ٰلَ ِئ َكişte onlar
amel deftersağdan
ْ
َ
اب
ُ ص َح
ْ =أadamlarıdır =ال َم ْي َمنَ ِةsağın leri
verilenlerdir.

90.
18

..

90.
19

,,

90.
20

..

..

 َكفَ ُروا,, َ= َوالَّذِينinkâr edenler
= ِبآيَاتِنَاayetlerimizi = ُه ْمonlar
اب
ُ ص َح
ْ َ =أadamlarıdır
= ْال َم ْشأ َ َم ِةsolun

Ayetlerimizi
inkar edenler. İşte onlar amel
defterleri
soldan verilenlerdir.

,,

َّ = َوالgüneşe andolsun
ش ْم ِس
ض َحاهَا
ُ = َوve onun aydın sabahına

Güneşe ve
onun ışığına,

= َو ْالقَ َم ِرve aya andolsun
ت َ ََلهَا..= ِإذَاonu izleyen

Ardından
gelmekte
olan Ay´â,

ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüze andolsun
 َج ََّلهَا,,= ِإذَاonu (güneşi) ortaya çıkaran

Onu ortaya Dünyayı gün
koyan gün- ışığına çıkadüze,
ran gündüzü
düşün,

Onu açığa çıkardığında
gündüze,

= َواللَّ ْي ِلve geceye andolsun
 َي ْغشَاهَا..= ِإذَاonu örten

Onu bürü- ve onu kayen geceye, ranlığa boğan geceyi!

Örtüp bürüdüğünde geceye,

اء
َّ = َوالve göğe andolsun
ِ س َم
بَنَاهَا,,= َو َماve onu yapana

Göğe ve
onu yapana,

..

,,

,,

..

,,

..

,,

..

..
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,,
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,,
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,,

..
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,,

,,

,,

,,

91.
6

,,

= َونَ ْفسve nefse andolsun
س َّواهَا
َ ,,= َو َماve onu biçimlendirene

Kişiye ve
onu şekillendirene,

Nefse ve
onu düzenleyene,

=فَأ َ ْل َه َم َهاona ilham edene andolsun
ورهَا
َ =فُ ُجbozukluğunu
= َوت َ ْق َواهَاve korunmasını

Sonra da
ona iyilik ve
kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,

=قَ ْدelbette =أ َ ْف َل َحkazanmıştır
زَ َّكاهَا,,= َم ْنnefsini yücelten

Kendini arıtan saadete
ermiştir.

= َوقَ ْدve elbette
َاب
َ =خziyana uğramıştır
ساهَا
َّ َد..= َم ْنonu alçaltan

Kendini fenalıklara
gömen kimse de ziyana uğramıştır.

ْ = َكذَّ َبyalanladı ُ=ث َ ُمودSemud
ت
َ ِ=بazgınlığı yüzünden
ط ْغ َواهَا

Semud
kavmi azgınlığı yüzünden
Hakkı yalanladı.
İçinden azgını ileri atılınca

..

..

..

nişliğini!

,,

,,

,,

,,

..

,,

..

..

..

..
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..

..

..
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,,

,,

91.
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َ َ=ا ْنبَعayaklandığı
=إِ ِذzaman ث
=أ َ ْشقَاهَاen haydutları
..

..

91.
13

Allah´ın el=فَقَا َلdemişti =لَ ُه ْمonlara
çisi onlara:
´Allah´ın
ِ َّ =Allah’ın
سو ُل
ُ = َرelçisi اّٰلل
devesine ve
َ=نَاقَةdevesine اّٰلل
onun su içِ َّ =Allah’ın
me hakkına
س ْقيَاهَا
ُ = َوve onun su içme hakkına (doku dokunma,,

,,

,,

,,

,,

ُ=فَ َكذَّبُوهonu yalanladılar
=فَ َعقَ ُروهَاve onu kestiler
=فَدَ ْمدَ َمbaşlarına geçirdi
علَ ْي ِه ْم
َ =onların = َربُّ ُه ْمRableri
=بِذَ ْنبِ ِه ْمgünahları yüzünden
س َّواهَا
َ َ=فve orayı dümdüz etti
..

..

..

..

..

..

..
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,,

yın´ dedi.

nmayın)
91.
14

Gökyüzünü Göğe ve
ve onun ha- onu bina
rika yapısını edene,
düşün,
Yere ve
onu yayana,

..

e

91.
8

ve güneşi(n Ardından
ışığını) yan- gelmekte
sıtan ayı!
olan aya.

Yere ve onu ve yeryüzüض
ِ = َو ْاْل َ ْرve yere andolsun
yayana.
nü, onun
(uçsuz buَ
ط َحاهَا..= َو َماve onu yuvarlayıp döşeyen
caksız) ge..

..

91.
7

Sonra da
iman
edenlerden, birbirine sabrı
tavsiye,
merhameti tavsiye
edenlerden olmaktır.
İşte böyleleri İşte bundürüstlüğe lar, sağcıve erdemlili- lardır.
ğe erişmiş
olanlardır;
Bizim mesaj- Ayetlerilarımızın
mize küfdoğruluğunu redenler
inkara şart- ise, sollanmış olan- cuların
lar ise kötü- kendilerilüğe batmış dir.
kimselerdir,
üzerlerine
Onlara
salınmış ateş sımsıkı
(ile).
kapatılmış bir
ateş vardır.
Güneşi ve
Andolsun
onun aydınlık güneşe
veren parlak- ve aydınlığını düşün, lığına.

Onlar her
yönden ateşe kapatılacaklardır.

..

,,

91.
2

ve imana
ermişlerden
ve birbirine
sabrı ve
merhameti
tavsiye edenlerden olmaktır.

علَ ْي ِه ْم
َ =onlara vardır =نَارbir ateş
صدَة
َ ْ= ُمؤüzerlerine kilitlenmiş
..

91.
1

İbn Kesir

..

..

َاف
ُ  َيخ,,= َو َلve (Rab) korkmaz
ع ْقبَاهَا
ُ =bu işin sonundan
,,

,,

,,

,,

,,

Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rabbleri
de, günahları yüzünden azabı
başlarına
geçirdi, orayı dümdüz
etti.

İnsan benliğini düşün ve
onun nasıl
(yaratılış)
amacına uygun şekillendirildiğini;
ve nasıl ahlaki zaaflarla
olduğu kadar
Allah'a karşı
sorumluluk
bilinciyle de
donatıldığını!
Her kim
(benliğini)
arındırırsa,
kesinlikle
mutluluğa
erişecektir,
onu (karanlığa) gömen
ise hüsrandadır.

Sonra da
ona, hem
kötülüğü
hem de
takvayı ilham edene,
Onu arıtan, gerçekten felaha ermiştir,

Ve onu
örtüp kirleten ise
muhakkak ziyana uğramıştır.
Semud
Semud,
(kavmi,) ka- azgınlığı
ba bir küs- yüzünden
tahlıkla (bu) yalanladı.
hakikati yalan saydı;
içlerinden en En azgınonulmaz az- ları ileri
gınları, (zu- tıldığında.
lüm yapmak
için) ileri atılırken,
Allah'ın Elçisi Allah´ın
onlara: Şu peygamdişi deve Al- beri onlalah'ındır, öy- ra: Alleyse bırakın lah´ın desuyunu içsin vesi ve
(ve ona bir onun su
zarar verme- hakkı,
yin)! demişti. demişti.
Ama onlar
Elçi'yi (hiçe
sayıp) yalanladılar ve deveyi vahşice
boğazladılar;
bunun üzerine Rableri,
bu günahları
yüzünden
onları yıkıma
uğrattı ve
tümünü birden yok etti:

Fakat onu
yalanladılar ve
derken
deveyi
kestiler.
Bunu
üzerine
günahları
sebebiyle
Rabbları
onları kırıp geçirerek yerle bir etti.
Allah bu işin çünkü (on- Bunun
sonundan lardan) hiçbi- sonundan
korkmaz. ri başlarına hiç korkgelecek şe- mayarak.
yin korkusunu taşımıyordu.

Kelime Meali
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= َواللَّ ْي ِلgeceye andolsun = ِإذَاzaman
= َي ْغش َٰىörttüğü

Örttüğü
zaman geceye andolsun,

Düşün (yeryüzünü) karanlığa boğan geceyi,

ار
ِ = َوالنَّ َهve gündüze andolsun
=إِذَاzaman =ت َ َجلَّ ٰىgöründüğü

Ortaya çıkıp
göründüğü
zaman
gündüze
andolsun,
Erkeği ve
dişiyi yaratana andolsun.

ve aydınlığı
yükselten
gündüzü!

92.
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..

92.
2

,,

92.
3

..

..

,,

,,

َ َخلَق..= َو َماve yaratana andolsun
=الذَّ َك َرerkeği = َو ْاْل ُ ْنث َ ٰىve dişiyi
..

..

..

92.
4

= ِإ َّنşüphesiz س ْعيَ ُك ْم
َ =sizin işiniz
شت َّ ٰى
َ َ=لçeşit çeşittir
,,

,,

,,

92.
5

=فَأ َ َّماama = َم ْنkim
َ (=أ َ ْعhayır için) verir
ط ٰى
= َواتَّقَ ٰىkorunursa
..

..

92.
6

..

َصدَّق
َ = َوve doğrularsa
=بِ ْال ُح ْسن َٰىen güzel(söz)ü
,,

,,

,,

92.
7

ُسنُيَ ِس ُره
َ َ=فona kolaylaştırırız
= ِل ْليُس َْر ٰىen kolayı
..

..

..

92.
8

= َوأ َ َّماama = َم ْنkim
= َب ِخ َلcimrilik ederse
= َوا ْست َ ْغن َٰىve kendini zengin görürse
,,

,,

,,

92.
9

,,

,,

ب
َ َّ= َو َكذve yalanlarsa
=بِ ْال ُح ْسن َٰىen güzel(söz)ü
..

..

..

92.
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ُسنُيَ ِس ُره
َ َ=فona da kolaylaştırırız
= ِل ْلعُس َْر ٰىen güç(yolda gitmey)i
,,

,,

,,

,,

92.
11

,,

يُ ْغنِي..= َو َماhiçbir fayda sağlamaz
ُع ْنه
َ =ona ُ = َمالُهmalı =إِذَاzaman
=ت َ َرد َّٰىçukura düştüğü
..

..

..

..

92.
12

92.
16

92.
17

فَأ َ ْنذَ ْرت ُ ُك ْم
َارا
ً ن
,,

..

,,

َّ َتَل
ظ ٰى

ص ََلهَا
ْ ََل ي
ْاْل َ ْشقَى
..

الَّذِي
َوتَ َولَّ ٰى
,,

92.
19

الَّذِي
َُمالَه
,,

..

ب
َ ََّكذ

,,

,,

,,

..

..

..

..

يُؤْ ِتي
يَت َزَ َّك ٰى

,,

َو َما
ِْل َ َحد
ُِع ْندَه
ِم ْن ِن ْع َمة
=ت ُ ْجزَ ٰىkarşılık verilecek
..

,,

إِ َّل

..

سيُ َجنَّبُ َها
َ َو
ْاْلَتْقَى
..

,,

,,

..
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Biz de
ona en
güç olanı
kolaylaştırırız.
Halbuki
düştüğü
zaman,
malı o
kimseye
asla fayda vermez.
Şüphesiz
ki, Bizim
üzerimizedir hidayet.
Ve hiç
şüphesiz
ahiret de,
dünya da
Bizimdir.

ve hem öteki
dünya, hem
de (hayatınızın) bu ilk
bölümü (üzerindeki hakimiyet) Bize
aittir:
Ben sizi
İşte, sizi
=ben sizi uyardım
alev saçan alevler saçan
ateşe karşı
=bir ateşe karşı
=alev saçan bir ateşe
karşı uyar- uyarıyorum;
dım.
Ona ancak (öyle bir ateş
.. =ona girmez
=başkası
bedbaht
ki) kimse
kimse
girer.
girmez, en
=haydut olandan
onulmaz azgınlar dışında,
O ki yalan- hakikati ya=o ki
=yalanlandı
ladı ve dön- lanlayan ve
dü.
(ondan) yüz
=ve sırtını döndü
çeviren (azgınlar).
En çok kor- Ama, Allah'a
=ve ondan uzak tutulur
kan ondan karşı sorumuzak tutulur. luluğunun bi=en muttaki olan
lincinde olanlar (ateşten)
uzak kalacak:
O ki malını arınmak için
=o ki
=(hayra) vererek
Allah rızası servetini
için vererek (başkalarına)
=malını
=arınır yücelir
arınır, yüce- harcayanlar,
lir.
O yaptığı gördüğü bir
=ve yoktur
=hiç kimsenin
iyiliği birin- iyiliğin karşıden karşılık lığı olarak
=onun yanında
görmek için değil,
yapmaz.
..
=bir nimeti
..

,,

92.
15

Biz de onu onun için
en zora yö- zorluğa ve
neltiriz.
sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız:
Çukura düş- bakalım sertüğü zaman veti onu komalı ona
ruyacak mı
hiçbir fayda (mezarına)
sağlamaz. girdiği zaman?

Şüphesiz
ahiret de
dünya da
bize aittir.

..

,,

..

92.
14

Doğrusu
sizin çalışmalarınız bölüm
bölümdür.
Kim verir
ve sakınırsa;

= َوإِ َّنve şüphesiz =لَنَاbizimdir
َ =لَ ْْل ِخ َرةson da = َو ْاْلُولَ ٰىilk de

,,

92.
13

Sizin işiniz Gerçekte,
çeşit çeşit- (ey insanlar,)
tir,
siz çok çeşitli
hedefler peşindesiniz!
Kim verir
Her kim
korunursa, (başkaları
için) harcar
ve Allah'a
karşı sorumluluk bilinci
taşırsa,
ve en güzel ve nihai güsözü doğru- zellilarsa,
ğin/iyiliğin
gerçekliğine
inanırsa,
Onu en ko- işte onun için
lay başarıya (nihai) huzur
ulaştırırız. ve rahatlığa
giden yolu
kolaylaştıracağız.
Fakat kim Cimrilik yacimrilik
pana ve
eder, ken- kendi kendidini zengin ne yeterli olgörüp ken- duğunu zandisini Alnedene,
lah´tan
müstağni
sayarsa,
Ve en güzel ve nihai güsözü de ya- zelliği/iyiliği
lanlarsa,
yalanlayana
gelince,

Doğru yola Bakın, Bize
iletmek bize düşen doğru
aittir.
yolu göstermektir;

,,

..

,,

,,

..

..

..

..

= ِإ َّلyalnız =ا ْبتِغَا َءulaşmak için
= َو ْج ِهrızasına = َربِ ِهRabbinin
= ْاْل َ ْعلَ ٰىyüce

Ancak yüce
Rabbinin
hoşnutluğunu gözeterek yapar.

ف
َ َ= َولyakında
َ س ْو
ض ٰى
َ =يَ ْرrazı olacaktır

Elbette
kendisi de
hoşnut olacaktır.

92.
20

,,

92.
21

..

,,

..

93.
1

ض َح ٰى
ُّ = َوالkuşluk vaktine andolsun

,,

,,

,,

Andolsun
bürüyüp
örttüğü
zaman,
geceye,
Açıldığı
zaman
gündüze,

Erkeğin ve Erkeği ve
dişinin yaratı- dişiyi yalışını düşün! ratana.

= ِإ َّنşüphesiz ع َل ْينَا
َ =bize aittir
=لَ ْل ُهدَ ٰىdoğru yola iletmek
,,

İbn Kesir

ama yalnızca
yüce Rabbinin rızasını
kazanmak
için:

işte böyleleri
de, zamanı
geldiğinde
sevinci tadacaklar.
Kuşluk vak- Aydınlık satine andolu- bahı düşün,
sun.

En güzeli
de tasdik
ederse,
Biz de
onu en
kolaya
muvaffak
kılarız.
Ama kim
de cimrilik
eder ve
kendini
müstağni
sayarsa;

Ve en
güzeli yalanlarsa,

Sizi alevler saçan
ateşle
uyardım.
Oraya
ancak en
azgın
olan girer.
Yalanlayıp yüz
çevirmiş
olan,
En çok
sakınan
ise; ondan uzak
tutulur.
Ki o, malını temizlemek için
verir.
O´nun
nezdinde,
bir kimsenin
karşılık
olarak verilecek hiç
bir nimeti
yoktur.
Ancak
yüce
Rabbının
hoşnudluğunu
gözetmek
içindir.
Elbette
kendisi
de hoşnud olacaktır.
Andolsun,
kuşluk
vaktine.
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ع َك
َ َّ َود,,= َماseni bırakmadı
= َرب َُّكRabbin
قَلَ ٰى,,= َو َماve sana darılmadı

Rabbin seni Rabbin seni
bırakmadı ne unuttu ne
ve sana da- de darıldı:
rılmadı,

Rabbın
seni ne
terk etti,
ne de darıldı.

ُ = َولَ ْْل ِخ َرةve son = َخيْرiyi olacaktır
=لَ َكsenin için  ْاْلُولَ ٰى.. َ= ِمنilkinden

Andolsun
senin için
ahiret dünyadan daha
hayırlıdır,

Ahiret,
elbette
senin için
dünyadan
daha hayırlıdır.

ف
َ َ= َولve yakında
َ س ْو
يك
َ =يُ ْع ِطsana verecek = َرب َُّكRabbin
ض ٰى
َ =فَت َ ْرve sen razı olacaksın

Rabbin sana verecek
ve sen razı
olacaksın.

يَ ِجد َْك..=أَلَ ْمseni bulmadı mı?
=يَ ِتي ًماyetim
=فَ َآو ٰىve barındırmadı mı?

O seni yetim bulup
barındırmadı mı?

öteki dünya
senin için
(hayatının)
bu ilk bölümünden mutlaka daha iyi
olacak!
Ve zamanı
geldiğinde
Rabbin sana
(kalbinden
geçeni) bağışlayacak
ve seni hoşnut kılacak.
O seni yetim
olarak bulup
bir sığınak
vermedi mi?

= َو َو َجدَ َكseni bulmadı mı?
ًّ ض
ال
َ =şaşırmış
=فَ َهدَ ٰىve yola iletmedi mi?

Şaşırmış
bulup da yol
göstermedi
mi?

Ve yolunu
kaybetmiş
görüp seni
doğru yola
ulaştırmadı
mı?

Seni şaşırmış bulup da
doğru yola eriştirmedi mi?
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7

..

,,

,,

,,

93.
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,,

,,

,,

Fakir iken
= َو َو َجدَ َكseni bulmadı mı?
seni zengin
َ
ًعائَِل
ْ
َ
َ =fakir =فأغن َٰىzengin etmedi mi? etmedi mi?

= َوأ َ َّماve sakın سائِ َل
َّ =الdilenciyi
ت َ ْن َه ْر..=فَ ََلazarlama

Yoksula ge- yardım iste- Ve bir şey
lince sakın yeni asla geri isteyeni
onu azar- çevirme,
azarlama.
lama,

= َوأ َ َّماve = ِبنِ ْع َم ِةnimetini
ْ =فَ َحدanlat
= َر ِب َكRabbinin ِث

Yalnızca
Rabbinin
nimetini anlat.

..

..

,,
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94.
1

..

94.
2

,,

..

نَ ْش َر ْح..=أَلَ ْمaçmadık mı? =لَ َكsenin
صد َْر َك
َ =göğsünü
..

ض ْعنَا
َ = َو َوve atmadık mı?
ع ْن َك
َ =senin üzerinden
= ِو ْز َر َكyükünü
,,

,,

,,

=الَّذِيki ض
َ َ=أ َ ْنقçatırdatmıştı
َ =sırtını
ظ ْه َر َك
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95.
1

İhtiyaç içinde
bulup seni
tatmin etmedi mi?

ve (her zaman) Rabbini(n) nimetlerini an.

Rabbının
nimetine
gelince
ondan
sözet.
Ey MuBiz kalbini
Senin
hammed! aç(ıp ferah- göğsünü
Senin göğ- lat)madık mı, açmadık
sünü açmamı?
dık mı?
Yükünü
ve üzerinden Yükünü
üzerinden yükü kaldır- üzerinden
almadık mı? madık mı,
atmadık
mı?

Ki o belini o belini bü- Ki o senin
bükmüştü, ken (yükü)? belini
bükmüştü.

= َو َرفَ ْعنَاve yükseltmedik mi?
=لَ َكsenin = ِذ ْك َر َكşanını

Senin şanı- Şerefini ve Ve senin
nı yücelt- itibarını yük- şanını
medik mi? seltmedik
yükseltmi?
medik
mi?
Muhakkak Elbette her Muhak=muhakkak (vardır)
=beraber
ki her güç- güçlükle bir- kak ki
=her güçlükle
=bir kolaylık lükle bera- likte bir ko- güçlükle
ber bir ko- laylık vardır: beraber
laylık vardır,
bir kolaylık vardır.
Gerçekten Şüphesiz,
Elbette
=elbette (vardır)
=beraber
güçlükle be- her güçlükle güçlükle
=her güçlükle
=bir kolaylık raber bir ko- bir kolaylık! beraber
laylık vardır.
bir kolaylık vardır.
Öyleyse bir Öyleyse (sı- Öyleyse
=zaman
=boşaldığın
işi bitirince kıntıdan) kur- boş kaldiğerine gi- tulduğun
dın mı
=(ibadete) dur
riş,
zaman sağ- hemen
lam dur,
koyul,
Ümit ede- ve yalnız
Ve Rab,,
=Rabb’ine
ceğini Rab- Rabbine
bına koş.
binden
iste.
sevgi
ile
yö=niyaz et yalvar
nel.
,,

فَإ ِ َّن
ْالعُس ِْر

..

َم َع
يُس ًْرا

,,

,,

فَإِذَا
ْصب
َ فَا ْن

..

..

,,

ت
َ فَ َر ْغ
..

َوإِلَ ٰى َربِ َك
ْارغَب
ْ َف

,,

َم َع
يُس ًْرا

..

إِ َّن
ْالعُس ِْر
,,

,,

,,

,,

Andolsun İnciri ve zey- Andolsun;
incir ve zey- tini düşün, incire ve
tine,
zeytine,

ين
ِ = َوincire andolsun
ِ الت
َّ = َوve zeytine
ون
ِ ُ الز ْيت
..

..

..

95.
2

O; seni
öksüz bulup da barındırmadı mı?

=فَأ َ َّماöyleyse يم
َ ِ= ْاليَتöksüzü
ت َ ْق َه ْر,,=فَ ََلsakın ezme

..

,,

94.
6

Şüphesiz
Rabbın,
sana verecek ve
sen, hoşnud olacaksın.

Seni fakir
bulup da
zenginleştirmedi
mi?
Yetime ge- Öyleyse ye- O halde
lince sakın time haksız- sakın yeonu üzme, lık yapma, time kahretme.

..

..

93.
9

İbn Kesir

Durgunla- ve durgun, Ve sükuşan geceye karanlık ge- na erdiandolsun ki, ceyi.
ğinde geceye.

..

93.
4
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= َواللَّ ْي ِلve geceye andolsun
س َج ٰى
َ ..= ِإذَاsakinleşen

93.
2

,,

ُ = َوve sina dağına andolsu Andolsun ve Sina Daَ ِسينِين,,ور
ِ ط
sina dağına, ğını,
,,

,,

,,

n

= َو ٰ َهذَاve bu = ْالبَلَ ِدŞehre (andolsun)
ين
ِ = ْاْل َ ِمgüvenli

95.
3

..

95.
4

,,

..

..

Sina dağına,

Andolsun ve bu güvenli Ve şu
bu güvenli toprakları!
emin kenMekke şehte,
rine,

Biz insanı
=لَقَ ْدandolsun = َخلَ ْقنَاbiz yarattık
en güzel bir
yaَ
ْ
ْ
َسان
َ اْلن
َ أ ْح,,=فِيen güzel şekilde
ِ =insanı س ِن
rattık,
=ت َ ْق ِويمbiçimde

Gerçek şu ki
biz insanı en
güzel şekilde
yaratırız,

Doğrusu
Biz; insanı en güzel biçimde yarattık,

=ث ُ َّمsonra ُ= َردَ ْدنَاهonu çevirdik
=أ َ ْسفَ َلaşağıların َسافِلِين
َ =aşağısına

Sonra onu
aşağıların
en aşağısı
kıldık.

ve sonra onu
aşağıların en
aşağısına indiririz,

= ِإ َّلyalnız hariç
آ َمنُوا,, َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler

Yalnız inanan iyi işler
yapanlar
hariç. Onlar
için kesintisiz bir mükafat vardır.

iman edip
doğru ve yararlı işler yapanlar hariç.
Onlar için
kesintisiz bir
ödül vardır!

Sonra
onu, aşağıların
aşağısına
döndürdük.
Yalnız
iman edip
salih
amel işleyenler
müstesna. Onla-

,,

,,

95.
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,,

,,
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=فَلَ ُه ْمonlar için vardır =أ َ ْجرbir mükâfat
َ =kesintisiz
 َم ْمنُون,,غي ُْر
,,

95.
7

,,

ْ=ا ْق َرأoku = ِباس ِْمadıyla
= َربِ َكRabbinin َ َخلَق..=الَّذِيyaratan

Öyleyse
bundan
sonra
hangi şey
sana dini
yalanlatabilir?
Allah;
hükmedenlerin
en iyi
hükmedeni değil
mi?
Yaratan
Oku yaratan Yaratan
Rabbinin
Rabbin adı- Rabbının
adıyla oku. na,
adıyla
oku.

َ= َخلَقO yarattı َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insanı
علَق
َ ,,= ِم ْنalaktan

O, insanı bir
kan pıhtısından yarattı.

..

..

..

..

95.
8

ْس
َّ =Allah
َ =أَلَيdeğil midir? ُاّٰلل
=بِأ َ ْح َك ِمen iyi hüküm vereni
َ= ْال َحا ِك ِمينhüküm verenlerin
,,

,,

,,

,,

,,

,,

96.
1

..

96.
2

,,

96.
3

..

Öyleyse, (ey
insan,) nedir
bu ahlaki değerler sistemini yalanlamana yol
açan?
Allah hük- Allah hükmedenlerin medenlerin
en güzel
en adili değil
hükmedeni mi?
değil midir?

=الَّذِيO ki علَّ َم
َ =öğretti
=بِ ْالقَلَ ِمkalemle
علَّ َم
َ =öğretti َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insana
يَ ْعلَ ْم..لَ ْم..= َماbilmediğini

İnsana bil- insana bil- İnsana
mediğini öğ- mediğini bel- bilmediretti.
leten!
ğini öğretmiştir.

= َك ََّلhayır =إِ َّنşüphesiz
ْ َ=لَيazar
َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan طغ َٰى

Hayır insan Gerçek şu ki Hayır; inazar.
insan fütur- san azsuzca azar, gınlık
eder.

ُ  َرآه..=أ َ ْنkendini gördüğü için
=ا ْست َ ْغن َٰىzengin (kendine yeterli)

Kendini
ne zaman
zengin gör- kendini yedüğü için. terli görse:

Kendini
müstağni
gördüğü
için.

= ِإ َّنşüphesiz  َربِ َك,,= ِإلَ ٰىRabbinedir
الر ْج َع ٰى
ُّ =dönüş

Dönüş
oysa, herkes
Rabbinedir. eninde sonunda Rabbine dönecektir.
Gördün mü Hiç düşünşu men
dün mü şu
edeni.
engellemeye
kalkışanı

Dönüş,
şüphesiz
ancak
Rabbınadır.
O yasaklayanı
gördün
mü?

ْ=ا ْق َرأoku = َو َرب َُّكRabbin
= ْاْل َ ْك َر ُمen büyük kerem sahibidir

96.
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ْت
َ =أ َ َرأَيgördün mü?
يَ ْن َه ٰى..=الَّذِيşu men edeni
..

..

..

insanı bir
yumurta hücresinden yaratan!

ع ْبدًا
َ =bir kulu?
صلَّ ٰى
َ ,,=إِذَاnamaz kılarken

Namaz kılarken bir
kulu.

(Allah'ın) bir Bir kulu,
kulu(nu) na- namaz kımazdan?
larken?

ْت
َ =أ َ َرأَيgördün mü?
َ َكان..= ِإ ْنya olursa
 ْال ُهدَ ٰى..علَى
َ =doğru yolda

Gördün mü,
ya o kul
doğru yolda
ise.

Hiç düşündün mü o
doğru yolda
mıdır,

=أ َ ْوyahut =أ َ َم َرemrederse
= ِبالت َّ ْق َو ٰىkorunmayı

Yahut kötülüklerden
sakınmayı
emrederse.

ya da Allah'a Veya takkarşı sorum- vayı emluluk bilinciy- rettiyse?
le yüklü mü?

ْت
َ =أ َ َرأَيgördün mü?
ب
َ َّ َكذ..= ِإ ْنya yalanlarsa?
= َوتَ َولَّ ٰىve yüz çevirirse?

Gördün mü,
ya bu adam
yalanlar,
yüz çevirirse.

Gördün
mü; ya
yalan
saydı ve
yüz çevirdi ise?

,,

,,

,,

96.
11

Ey insan!
Öyleyken
sana dini
yalan saydırtan nedir?

O; insanı
pıhtılaşmış kandan yarattı.
Oku, Rab- Oku, çünkü Oku,
bin en bü- Rabbin Son- Rabbın
yük kerem suz Kerem nihayetsiz
sahibidir. Sahibidir,
kerem
sahibidir.
O, insana (insana) ka- Ki O, kakalemle
lemi kullan- lemle öğyazmayı öğ- mayı öğre- retti.
retti.
tendir,

,,

..

96.
10

ra kesintisiz mükafat vardır.

,,

يُ َك ِذب َُك..=فَ َماsana yalanlatan nedir?
ُ= َب ْعدbundan sonra ِين
ِ = ِبالدdini

..

..

..

..

96.
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,,

96.
13

..

Hiç düşündün mü onun
hakikati yalanla(ma)yabilec
eğini ve sırtını (ona)
dön(mey)ebil
eceğini?
O, Allah´ın O bilmez mi
gördüğünü ki Allah (her
bilmiyor
şeyi) görür?
mu?

..

..

..

..

يَ ْعلَ ْم,,=أَلَ ْمbilmedi mi (o)?
= ِبأ َ َّنmuhakkak َاّٰلل
َّ =Allah’ın
=يَ َر ٰىgördüğünü

96.
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,,

96.
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..

,,

,,

= َك ََّلhayır =لَ ِئ ْنeğer
يَ ْنت َ ِه..=لَ ْمbundan vazgeçmezse
=لَنَ ْسفَعًاyakalarız
اص َي ِة
ِ َّ = ِبالنperçeminden

Hayır eğer
bundan
vazgeçmezse onu
perçeminden yakalarız.

َاص َية
ِ =نperçem(den) = َكا ِذ َبةyalancı
َاطئَة
ِ =خgünahkar

O yalancı
günahkar
perçeminden.

ع
ُ =فَ ْل َي ْدo zaman çağırsın
ُ=نَا ِديَهmeclisini

O zaman
gitsin de taraftarlarını
çağırsın.

ع
ُ سنَ ْد
َ =biz de çağıracağız
َالزبَانِيَة
َّ =zebanileri

Biz de zebanileri çağıracağız.

..

..
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..

,,

,,

= َك ََّلhayır ُت ُ ِط ْعه..= َلona boyun eğme
= َوا ْس ُج ْدsecde et ْ= َوا ْقت َ ِربve yaklaş

Hayır ona
boyun eğme. Rabbine secde et
ve yaklaş.

= ِإنَّاbiz ُ=أ َ ْنزَ ْلنَاهonu indirdik
لَ ْيلَ ِة,,=فِيgecesinde = ْالقَد ِْرkadir

Biz Kur´ân´ı
kadir gecesinde indirdik.

..

..

97.
1

İbn Kesir

,,

..

..

,,

Gördün
mü; ya o
kul doğru
yolda
ise?

Bilmez mi
ki; Allah
gerçekten
görmektedir?

Hayır, eğer
vazgeçmezse, onu alnından tutup
sürükleyeceğiz,

Ama
bundan
vazgeçmezse;
andolsun
ki; onu
alnından
tutup sürükleriz.
o yalancı, is- Yalancı,
yankar algünahkar
nından!
alnından.
Bırak, kendi
aklının (asılsız, düzmece) tavsiyelerini (yardımına) çağırsın,
(o zaman)
Biz de semavi azap
güçlerini çağırırız!
Hayır, ona
kulak verme,
ama (Allah'ın
huzurunda)
yere kapan
ve (O'na) yakınlaş!
Biz bu (ilahi
kelam)ı Kadir
Gecesi'nde
indirdik.

Öyleyse
topluluğunu çağırsın
dursun.
Biz de
zebanileri
çağırırız.
Sakın,
sen ona
uyma.
Secde et
ve yaklaş.
Doğrusu
Biz; onu,
Kadr gecesinde
indirdik.

Kelime Meali
..
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3

,,

97.
4
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اك
َ أَد َْر..= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماnedir ُ=لَ ْيلَةgecesi = ْالقَد ِْرkadir

97.
2

..

..

ُ=لَ ْيلَةgecesi = ْالقَد ِْرkadir
= َخيْرhayırlıdır ف
ِ أ َ ْل,,= ِم ْنbin
ش ْهر
َ =aydan

İbn Kesir

Kadir gece- Bilir misin
sinin ne ol- nedir Kadir
duğunu sen Gecesi?
nereden bileceksin?

Kadr gecesinin
ne olduğunu bilir
misin
sen?
Kadir gece- Kadir Gecesi Kadr gesi bin aydan bin aydan
cesi; bin
hayırlıdır. daha hayırlı- aydan
dır:
daha hayırlıdır.

ve o gece me- Melekler
=تَن ََّز ُلiner de iner ُ= ْال َم ََلئِ َكةmelekler Melekler
Ruh (Ceb- lekler, Rable- ve Ruh, o
rail) o ge- rinin izniyle gece
الرو ُح
ُّ = َوve Ruh =فِي َهاonda
cede Rable- ilahi bir esin Rabblarırinin izniyle taşıyarak bö- nın izniyle
= ِبإ ِ ْذ ِنizniyle = َر ِب ِه ْمRab’lerinin
her türlü iş lük bölük
her iş için
için iner.
inerler; (in- iner de
 ُك ِل..= ِم ْنher için =أ َ ْمرiş
..

..

..

..

..
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5

98.
1

sanı) her türlü (kötülük)ten
O gece,
emin kılar bu
=esenliktir
=o
=kadar
tanyerinin (gece), ta şaağarmasına fak vaktine
=ağarıncaya
=tan yeri
kadar bir
kadar.
esenliktir.
Apaçık delil Hakikati in.. =değillerdi
kendilerine kara şartgelinceye lanmış olan..
=inkâr edenler
kadar kitap lar, -ister
ehlinden ve geçmiş vah..
=ehlinden
=Kitap
müşrikler- yin mensup=ve müşriklerden
den inkarcı- larından islar küfürden terse Al=bırakılacak
=dek
ayrılacak lah'tan başdeğillerdi. kasına da
=kendilerine gelinceye
ilahlık yakıştıranlardan
=açık kanıt
(olsunlar)kendilerine
hakikatin
açık kanıtları
gelmeden
(O'nun tarafından) gözden çıkarılacak değillerdir,
Allah tara- (onlara) kut=bir elçi
fından gön- sanmış terderilmiş ter- temiz vahiy,,
=Allah tarafından (gönderilen)
temiz sahi- ler ileten Alfeler okuyan lah'tan bir el=okuyan
=sahifeler
bir elçidir. çi (gelmeden),
=tertemiz

ي
َحت َّ ٰى
َ ِه
ْالفَ ْج ِر

س ََلم
َ
ْ َم
طلَ ِع
,,

,,

لَ ْم يَ ُك ِن
الَّذِينَ َكفَ ُروا
ِم ْن أ َ ْه ِل
ََو ْال ُم ْش ِركِين
َُم ْن َفكِين
تَأْتِ َي ُه ُم
ُْال َب ِينَة
..

..

ب
ِ ْال ِكتَا

..

َحت َّ ٰى

..

..

98.
2

98.
3

سول
ُ َر
ِاّٰلل
َّ َِمن
َيتْلُو
َ ُم
ً ط َّه َرة
,,

,,

,,

,,

ص ُحفًا
ُ

= ِفي َهاonda vardır (sahifelerde)
= ُكتُبKitaplar =قَيِ َمةdoğru, değerli

O, sahifelerde doğru
yazılmış
hükümler
vardır.

َتَفَ َّرق,,= َو َماayrılığa düşmediler
أُوتُوا,, َ=الَّذِينverilmiş olanlar
اب
َ َ = ْال ِكتKitap = ِإ َّلancak (düştüler)
بَ ْع ِد,,= ِم ْنsonra
 َجا َءتْ ُه ُم,,= َماkendilerine geldikten
ُ= ْالبَ ِينَةaçık kanıt

Ama, kendilerine kitab
verilenler,
onlara apaçık belge
geldikten
sonra ayrılığa düştüler.

..

..

..

..

98.
4

,,

,,

,,

,,

,,

doğruluğu
kesin ve açık
hükümler taşıyan (vahiyler ileten bir
elçi).
Ama kendilerine daha
önce vahiy
verilenler,
hakikatin
böyle bir kanıtı geldikten
sonra (inanç)
birlikteliklerini
bozdular.

iner.

O, tanyeri
ağarıncaya kadar
bir selamettir.
Kitab ehlinden ve
müşriklerden
küfredenler, kendilerine
apaçık bir
huccet
gelinceye
kadar
vazgeçecek değillerdi.

Arınmış
sayfaları
okuyan,
Allah katından bir
peygamber.
İçinde en
doğru yazılar bulunan.
Ama kitab
verilmiş
olanlar,
kendilerine apaçık
huccetler
geldikten
sonra ayrılığa düştüler.

,,

98.
5

Oysa onlar, Oysa kendiأ ُ ِم ُروا..= َو َماoysa emredilmedi
doğruya
lerine yalnızyönelerek,
ca Allah'a
= ِإ َّلbaşka bir şey
dini yalnız ibadet etmehas leri, bütün iç= ِل َي ْعبُدُواkulluk etmeleri اّٰلل
َ َّ =Allah’a Allah´a
kılarak O´na tenlikleriyle
َصين
ِ = ُم ْخ ِلhalis kılarak ُ=لَهkendilerine kulluk et- yalnız O'na
mek, nama- iman ederek
َ=الدِينdini = ُحنَفَا َءbirleyerek
zı kılmak ve batıl olan her
zekatı ver- şeyden uzak
= َويُ ِقي ُمواve kılmaları
mekle em- durmaları;
rolunmuş- namazlarınَ ص ََلة
َّ =الnamazı
lardı. Dos- da dikkatli ve
ُ
َّ =zekatı doğru olan devamlı ol= َويُؤْ تواve vermeleri َ الز َكاة
din de bu- maları; ve
dur.
karşılıksız
ُ =دdin
= َو ٰذَ ِل َكişte budur ِين
harcamada
bulunmaları
= ْالقَ ِي َم ِةdoğru
..

..

..

..

..

..

..

..

..

98.
6

ehlin=إِ َّنşüphesiz  َكفَ ُروا,, َ=الَّذِينinkârcılar Kitap
den ve
أ َ ْه ِل,,= ِم ْنehlinden ب
ِ = ْال ِكتَاKitap müşriklerden inkar
edenler, süَ= َو ْال ُم ْش ِركِينve ortak koşanlar
rekli olarak
cehennem
َار
ِ ن,,= ِفيateşindedirler
ateşindedir= َج َهنَّ َمcehennem
ler. Onlar
halkın en
َ=خَا ِلدِينsürekli olarak =فِي َهاorada şerlileridir.
=أُو ٰلَ ِئ َكişte = ُه ْمonlar
=ش َُّرen şerlisidir
= ْالبَ ِريَّ ِةyaratılmışların
,,

,,

,,

,,

,,

98.
7

آ َمنُوا.. َالَّذِين..=إِ َّنinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler =أُو ٰلَئِ َكişte
= ُه ْمonlar = َخي ُْرen hayırlısıdır
= ْالبَ ِريَّ ِةyaratılmışların
..

..

..

..

İnanıp ve iyi
işler yapanlar da halkın
en hayırlılarıdır.

Halbuki
onlar;
doğruya
yönelerek, dini
yalnız Allah´a tahsis ederek O´na
kulluk
etmek,
namazı
kılmak ve
zekatı
vermekle
emrolunmuşlardı.
En doğru
emrolunmuş- din de iştu çünkü bu, te budur.
doğruluğu
kesin ve açık
olan bir ahlaki değerler
sistemidir.
Gerçek şu ki, Şüphesiz
(bütün kanıt- ki kitab
lara rağmen) ehlinden
hakikati inka- ve müşra şartlanmış riklerden
olanlar, -ister küfredengeçmiş vah- ler, ceyin mensup- hennem
larından, is- ateşindeterse Aldirler. Onlah'tan baş- lar, orada
kasına da
temelli
ilahlık yakış- kalacaktıranlardan lardır. Ya(olsunlar)ratıkların
kendilerini
en kötüsü
cehennem de işte
ateşinde ka- bunlardır.
lıcı bulacaklar. Onlar,
bütün yaratıkların en
şerlileridir.
(Ve) iman
Muhakedip doğru kak ki
ve yararlı iş- iman etlerde bulu- miş olup
nanlar, işte salih
onlar, bütün ameller
yaratıkların işleyenen hayırlıla- ler; işte
rıdır.
onlar da,
yaratıkların en hayırlısıdır-
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98.
8

= َجزَ ا ُؤ ُه ْمonların mükâfatı
َ= ِع ْندkatında = َر ِب ِه ْمRableri
ُ= َجنَّاتcennetleridir عدْن
َ =Adn
=ت َ ْج ِريakan ت َ ْح ِت َها,,= ِم ْنaltlarından
ار
ُ = ْاْل َ ْن َهırmaklar
َ=خَا ِلدِينsürekli kalacakları
=فِي َهاiçinde =أَبَدًاebedi
ي
َّ =Allah
ِ = َرrazı olmuştur ُاّٰلل
َ ض
ع ْن ُه ْم
َ =onlardan
ضوا
ُ = َو َرonlar da razı olmuşlardır
ُع ْنه
َ =O’ndan = ٰذَ ِل َكbu mahsustur
ي
َ  َخ ِش,,= ِل َم ْنsaygı gösterene
ُ= َربَّهRabbine
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

99.
1

=إِذَاzaman ت
ِ َ= ُز ْل ِزلsarsıldığı
ض
ُ = ْاْل َ ْرyer
= ِز ْلزَ الَ َهاyaman sarsıntı ile
..

..

,,

99.
3

..

,,

,,

= َوقَا َلve dediği (zaman)
ُ س
ان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
لَ َها..= َماona ne oluyor?
..

..

..

..

Çünkü
Rabbin ona
vahiy ile
herşeyi bildirmiştir.
O gün insanlar ayrı
ayrı gruplar
halinde, ilahi divana
çıkarlar ki,
yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
Artık kim
zerre ağırlığınca hayır
yapmışsa
onu görür,

Rabbinin
vahyettiği
şekilde.

Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu
görür.

kim de zerre
kadar kötülük
yapmışsa
onu(n karşılığını) görecektir.

..

,,

,,

..

= َي ْو َمئِذo gün صد ُُر
ْ = َيçıkarlar
اس
ُ َّ=النinsanlar
=أ َ ْشتَاتًاayrı ayrı gruplar halinde
= ِلي َُر ْواgösterilsin diye
=أ َ ْع َمالَ ُه ْمyaptıkları işler
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

=فَ َم ْنartık kim = َي ْع َم ْلyapmışsa
= ِمثْقَا َلağırlığınca =ذَ َّرةzerre
= َخي ًْراhayır ُ=يَ َرهonu görür
..

..

..

= َو َم ْنve kim =يَ ْع َم ْلyapmışsa
= ِمثْقَا َلağırlığınca =ذَ َّرةzerre
=ش ًَّراşer ُ= َي َرهonu görür
,,

,,

,,

100.
1

ت
ِ = َو ْال َعا ِديَاandolsun koşanlara (atlara)
ض ْب ًحا
َ =soluk soluğa
..

..

..

..

,,

100.
3

..

100.
4

,,

,,

,,

ت
ِ يرا
َ =فَ ْال ُم ِغakın edenlere
ص ْب ًحا
ُ =sabahleyin
..

َ=فَأَث َ ْرنtoz koparanlara
=بِ ِهonunla (ayaklarıyla) =نَ ْقعًاtoz
,,

,,

ْ س
َطن
َ =فَ َوderken dalanlara = ِب ِهonunla
= َج ْمعًاbir topluluğa
..

..

..

100.
6

= ِإ َّنşüphesiz َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
= ِل َربِ ِهRabbine karşı
=لَ َكنُودçok nankördür
,,

,,

,,

ُ= َوإِنَّهve o da  ٰذَ ِل َك..علَ ٰى
َ =buna
ش ِهيد
َ َ=لşahiddir

100.
7

..

100.
8

,,

100.
9

..

..

..

O Gün bütün
insanlar,
(geçmiş) fiillerini görmek
üzere biri
öbüründen
ayrılmış olarak ortaya
çıkacaklar.
Ve kim zerre
kadar iyilik
yapmışsa,
onu(n karşılığını) görecek,

ateş saçan
kıvılcımlar,

Derken
bir topluluğun ortasına dalanlara,
İnsan Rab- Gerçek şu ki, Gerçekbine karşı insan Rabbi- ten insan;
çok nankör- ne karşı çok Rabbına
dür.
nankördür; karşı çok
nankördür.
Ve kendisi ve kendisi
de buna
(de) buna
şahittir.
şahittir:

 َي ْع َل ُم..=أَفَ ََلbilmez mi? = ِإذَاzaman
=بُ ْع ِث َرdışarı atıldığı = َماolanlar
ُور
ِ  ْالقُب..=فِيkabirlerde

Bilmez mi o,
kabirlerde
olanlar dışarı atıldığı,

..

Ve kıvılcımlar
saçanlara,

Düşman
(körcesine)
topluluğu bir ordunun
içine dalan- içine dalan!
lara ki,

Doğrusu o, çünkü servet
malı çok
hırsına kasever.
pılmıştır.

..

Kim de
zerre
mikdarı
şer işlerse; onu
görür.

Sabah ak- sabah vakti Sabah
şam akına akına koşan, sabah
çıkanlara,
baskın
yapanlara,
Ve tozu
böylece toz Ve tozu
dumana ka- bulutları yük- dumana
tanlara,
selten,
katanlara,

ُ= َو ِإنَّهdoğrusu o ب
ِ = ِل ُحsever
= ْال َخي ِْرmalı شدِيد
َ َ=لçok
,,

İşte o
gün; o,
bütün haberlerini
anlatacaktır.
Çünkü
Rabbın
kendisine
vahyetmiştir.
O gün insanlar,
yaptıklarının kendilerine
gösterilmesi için
bölük bölük dönerler.
Kim, zerre mikdarı
hayır işlerse; onu
görür.

Andolsun Ooo! Nefes Andolsun;
Allah yolun- nefese koşan o koştukda koştukça binek atları, ça koşankoşanlara,
lara,

ت
ِ ور َيا
ِ (=فَ ْال ُمtırnaklarıyla) ateş çıkaranl Andolsun
kıvılcımlar
saçanlara,
ًْ َ=قçarparak
ara حا
د

100.
2

100.
5

Ve yer,
bütün
ağırlıklarını çıkardığı zaman;
Ve insanın ve insan:
İnsan;
«Buna ne Ona ne olu- buna ne
oluyor» de- yor? diye
oluyor?
diği zaman, bağırdediği
dı(ğında),
zaman,

=بِأ َ َّنçünkü = َرب ََّكRabbin
لَ َها..=أ َ ْو َح ٰىona vahyetmiştir

99.
5

99.
8

Yeryüzü
ve yeryüzü
ağırlıklarını ağırlıklarını
dışarı çıattı(ğında),
kardığı,

İşte o gün o Gün yer,
yer haberle- bütün haberrini söyler, lerini ortaya
dökecek,

,,

99.
7

Rabbları
katında
onların
mükafatı;
altlarından ırmaklar
akan ve
orada
temelli
kalacakları Adn
cennetleridir. Allah
onlardan
hoşnud,
onlar da
O´ndan
razıdırlar.
İşte bu,
Rabbından korkan kimseye
mahsustur.
Yer dehşet- Yer, o (son) Yer, sarle sarsıldık- müthiş sar- sıldıkça
ça sarsıldı- sıntı ile sar- sarsıldığı
ğı,
sıldığında, zaman;

ُ =ت ُ َحدsöyler
=يَ ْو َمئِذişte o gün ِث
ارهَا
َ َ=أ َ ْخبhaberlerini

99.
4

99.
6

Onların ödülleri Allah katında (kendilerini bekler;)
içinden ırmaklar akan,
sonsuza kadar kalacakları sınırsız
nimet bahçeleri. Allah onlardan hoşnuttur ve onlar da Allah'tan. Bütün bunlar
Rablerini ürpertiyle hissedenler
içindir.

..

ت
ِ = َوأ َ ْخ َر َجve çıkardığı (zaman)
ض
ُ = ْاْل َ ْرyer =أَثْقَالَ َهاağırlıklarını

99.
2

Onların
Rabbleri katındaki mükafatı içinde
temelli ve
sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan
Adn cennetleridir. Allah
onlardan
razıdır. Onlar da Allah´tan razıdır. Bu
mükafat
Rabbinden
korkan kimseyedir.

Ama bilmez
mi ki (Ahiret
Günü,) herkes mezarından ayağa
kalkıp dışarı
çıktığında,

Doğrusu
kendisi
de buna,
hakkıyla
şahiddir.
Gerçekten o, hayır sevgisinde pek
şiddetlidir.
Yoksa
bilmez mi
kabirdekilerin çıkarılacağı
zamanı?
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100.
10

,,

100.
11

..

Fî Zılâl-il Kur'an Muhammed Esed

ص َل
ِ = َو ُحdevşirildiği (zaman)
= َماbulunanlar
ُور
ُّ ال,,=فِيgöğüslerde
ِ صد

Kalplerde
olanlar ortaya konulduğu zaman.

ve insanların
kalplerinde
(gizli) olan
her şey ortaya döküldüğünde,

= ِإ َّنşüphesiz = َربَّ ُه ْمRableri
=بِ ِه ْمonları =يَ ْو َمئِذo gün
=لَ َخبِيرhaber almıştır

Doğrusu
Rabbleri o
gün herşeyinden haberdardır.

işte o Gün
Rableri, onların her halinden haberdar
(olduğunu
gösterecek)tir?

,,

..

ُ عة
َ ار
ِ َ= ْالقçarpan olay

,,

101.
2

..

101.
3

,,

,,

= َماnedir? ُ عة
َ ار
ِ َ= ْالقçarpan olay
..

اك
َ أَد َْر,,= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماnedir ُ عة
َ ار
ِ َ= ْالقçarpan olay
,,

,,

,,

101.
4

ُ =يَ ُكolur(lar)
=يَ ْو َمo gün ون
اس
ُ َّ=النinsanlar
اش
ِ = َك ْالفَ َرpervaneler gibi
ث
ِ = ْال َم ْبثُوyayılmış
..

..

..

101.
5

Dağlar atılmış renkli
yün gibi
olurlar.

=فَأ َ َّماama = َم ْنkimin
ْ َ=ثَقُلağır gelirse ُ= َم َو ِازينُهtartıları
ت

Kimin tartı- O zaman,
ları ağır ge- (iyiliklerinin)
lirse,
tartısı ağır
basan

=فَ ُه َوo =فِيiçindedir
= ِعيشَةbir hayat
اضيَة
ِ = َرmemnun edici

O hoş bir kendisini
O, hoş bir
hayat içinde mutlu bir ha- hayat
olur,
yat içinde bu- içindedir.
lacak;

= َوأ َ َّماama = َم ْنkimin
ْ َّ= َخفhafif gelirse ُ= َم َو ِازينُهtartıları
ت

Kimin tartı- tartısı hafif
ları hafif ge- gelen ise
lirse,

ُ=فَأ ُ ُّمهonun anası
=هَا ِويَةhaviye(uçurum)dur

Onların yeri, bir uçurumun
(haviye) çu- girdabına sükurdur,
rüklenecektir..

,,

,,

..

..

101.
7

Nedir o gü- Ne korkunç- Nedir o
rültü kopa- tur apansız felaket
racak olan, (gelen) bela! kapısını
çalacak
olan?
O gürültü Bilir misin
O felaket
koparacak nedir, nasıl kapısını
olanın ne olacaktır o çalacak
olduğunu apansız be- olanın ne
sen nere- la?
olduğunu
den bilebilir misin
ceksin?
sen?
O gün in- (O,) insanla- O gün;
sanlar ya- rın şaşkın
insanlar
yılmış per- vaziyette
yaygın
vane gibi uçuşan per- pervaneolurlar.
vanelere
ye dönebenzeyeceği cekler.
Gün,

ُ = َوتَ ُكve olur = ْال ِج َبا ُلdağlar
ون
= َك ْال ِع ْه ِنrenkli yün gibi
وش
ِ ُ= ْال َم ْنفatılmış
,,

,,

101.
6

Göğüslerde bulunanların
derlenip
toparlanacağını?

Muhakkak ki
Rabbları,
o gün,
onların
her şeyinden
haberdardır.
Gürültü ko- Ah! Apansız Felaket
paracak
(gelen) bir
kapısını
olan,
bela!.
çalacak
olan,

..

101.
1
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,,

,,

ve dağların
yumuşak yün
topaklarını
andıracağı
Gün (vuku
bulacaktır).

Dağlar;
atılmış
renkli
yünler gibi olacak.
Ama kimin tartıları ağır
gelirse;

,,

101.
8

..

..

101.
9

,,

101.
10

..

,,

اك
َ أَد َْر..= َو َماsen nereden bileceksin?
= َماne olduğunu = ِه َي ْهonun

Onun ne ol- Bilir misin
duğunu sen nedir o (uçunereden bi- rum)?
leceksin?

=نَارbir ateştir ام َية
ِ = َحkızgın

O kızgın bir Dağlayan bir Kızgın bir
ateştir.
ateş!.
ateştir.

=أ َ ْل َها ُك ُمsizi oyaladı
=الت َّ َكاث ُ ُرçokluk yarışı
= َحت َّ ٰىnihayet = ُز ْرت ُ ُمziyaret ettiniz
= ْال َمقَابِ َرkabirleri

Mal ve evlat Bir açgözlü- Çokluk ile
çoğaltma lük saplantısı böbüryarışı sizi içindesiniz, lenmeniz,
oyaladı.
sizi öylesine oyaladı ki;
Nihayet ka- mezarlarını- Mezarlıkbirleri ziya- za girinceye ları bile
ret ettiniz. dek (süren). ziyaret ettiniz,

= َك ََّلhayır ف
َ =yakında
َ س ْو
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz

Hayır ya- Ama, zamanı
kında bile- geldiğinde
ceksiniz.
anlayacaksınız!

Hayır;
ilerde bileceksiniz.

=ث ُ َّمyine = َك ََّلhayır ف
َ =yakında
َ س ْو
َ=ت َ ْعلَ ُمونbileceksiniz

Yine hayır Evet, evet!
yakında bi- Zamanı gelleceksiniz. diğinde anlayacaksınız!

Yine hayır; ilerde
bileceksiniz.

= َك ََّلhayır =لَ ْوkeşke
َ=ت َ ْعلَ ُمونbilseydiniz = ِع ْل َمbilgi ile
ين
ِ = ْاليَ ِقkesin

Hayır gerçeği kesin
bilgi ile bilseydiniz,

Hayır, (onu)
tartışılmaz
bir kesinlikle
anlasaydınız,

Hayır;
eğer kesin bir
bilgi ile
bilseydiniz,

=لَت َ َر ُو َّنmutlaka görürdünüz
يم
َ = ْال َج ِحcehennemi

Andolsun ki
cehennemi
göreceksiniz.

(cehennemin) yakıcı
ateşini mutlaka görürdünüz!

=ث ُ َّمsonra =لَت َ َر ُونَّ َهاonu göreceksiniz
َعيْن
َ =gözle ين
ِ = ْاليَ ِقkesin olarak

Andolsun ki
onu gözünüzle kesin
olarak göreceksiniz.

Sonunda onu
keskin bir
gözle mutlaka göreceksiniz:

=ث ُ َّمsonra =لَتُسْأَلُ َّنsorulacaksınız
=يَ ْو َمئِذo gün النَّ ِع ِيم,,ع ِن
َ =nimetten

Sonra o gün
size verilmiş
olan her
nimetten
sorguya çekileceksiniz

ص ِر
ْ = َو ْال َعasra andolsun ki

Asr´a andolsun ki.

ve o Gün hayatın nimetleri(ne karşı
yaptıklarınız)
için mutlaka
sorguya çekileceksiniz!
Düşün zamanın akıp
gidişini!

Andolsun
ki; cehennemi
muhakkak göreceksiniz.
Andolsun
ki; yine
onu gözünüzle
kesin olarak göreceksiniz.
Sonra o
gün, andolsun ki;
nimetlerden sorulacaksınız.
Asr´a andolsun ki:

= ِإ َّنşüphesiz َسان
َ اْل ْن
ِ ْ =insan
 ُخسْر,,=لَ ِفيziyandadır

İnsan mut- Gerçek şu ki, Muhaklak hüsran- insan ziyan- kak indadır.
dadır;
san, hüsrandadır.
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Ama kimin de
tartıları
hafif gelirse;
Artık
onun da
durağı
Haviye´dir.
Onun ne
olduğunu
bilir misin
sen?
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1
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= ِإ َّلancak (ziyanda değillerdir)
آ َمنُوا.. َ=الَّذِينinananlar
ع ِملُوا
َ = َوve yapanlar
ت
ِ صا ِل َحا
َّ =الiyi işler
ص ْوا
َ = َوتَ َواtavsiye edenler
ق
ِ = ِب ْال َحhakkı
ص ْوا
َ = َوتَ َواve tavsiye edenler
صب ِْر
َّ = ِبالsabrı

Ancak iman
edenler, iyi
işler yapanlar, birbirlerine hakkı
ve sabrı
öğütleyenler
bunun dışındadır.

= َويْلvay haline = ِل ُك ِلherkesin
= ُه َمزَ ةdiliyle çekiştiren
=لُ َمزَ ةkaş göz işaretleriyle alay eden

İnsanları dilleri ile arkalarından çekiştiren ve
karşılarında
kaş, göz hareketleri ile
onları aşağılayan herkese yazıklar olsun!
Malı toplayıp onu teker teker
sayana.
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,,

ً = َمmal
=الَّذِيo ki = َج َم َعyığdı ال
ُعدَّدَه
َ = َوonu saydı durdu
..

..

..

104.
3

..

ب
ُ س
َ =يَ ْحsanıyor =أ َ َّنmuhakkak
ُ= َمالَهmalının
ُ =أ َ ْخلَدَهonu ebedi yaşatacağını
,,

,,

104.
4

,,

= َك ََّلhayır
=لَيُ ْن َبذَ َّنandolsun o atılacaktır
َ  ْال ُح..= ِفيHutame’ye
ط َم ِة
..

..

104.
5

..

اك
َ أَد َْر,,= َو َماsen nereden bileceksin?
َ = ْال ُحHutame
= َماnedir ُط َمة
,,

,,

,,

104.
6

َار
َّ =Allah’ın
ُ =نateşidir ِاّٰلل
ُ = ْال ُموقَدَةtutuşturulmuş

104.
7

َّ َ =تişler
=الَّ ِتيki ط ِل ُع
ِ ْاْل َ ْفئِدَة,,علَى
َ =gönüllere

104.
8

,,

..

,,

İbn Kesir

meğer ki
imana erip
doğru ve yararlı işler yapanlardan
olsun ve birbirlerine hakkı tavsiye
edenlerden,
birbirlerine
sabrı tavsiye
edenlerden...

Ancak
iman
edenler
ve salih
amel işleyenler
müstesnadır. Bir
de birbirlerine
hakkı
tavsiye
edenler
ve sabrı
tavsiye
edenler
Vay haline if- Diliyle
tira atanın ve çekiştirip
ayıp kusur yüzünde
arayanın!
de alay
edenin
vay haline.

(Vay haline o
kişinin) ki,
serveti biriktirir ve onu bir
kalkan sayar,
Malının
zanneder ki
kendisini
serveti onu
ölümsüzleş- sonsuza dek
tireceğini yaşatacak!
zannedene
yazıklar olsun.
Hayır. O kı- Hayır, tersirıp geçen ne, (öteki
yere atıla- dünyada)
caktır.
çökerten bir
azaba terk
edilecektir o!

Ki o, mal
toplayıp
onu sayar.
Malının
kendisini
ebedi kılacağını
sanır.
Hayır;
andolsun
ki o, Hutame´ye
atılacaktır.

O kırıp ge- Bilir misin
Hutaçenin ne ol- nedir o çö- me´nin ne
duğunu bilir kerten azap? olduğunu
misin sen?
bilir misin
sen?
Allah´ın tu- Allah tarafın- O, Altuşturulmuş dan tutuştu- lah´ın tuateşidir o. rulan bir
tuşturulateş,
muş bir
ateşidir.
Tırmanıp (günahkar) Ki tırmayüreklerin kalplerin üs- nıp yüreküstüne çı- tünde yükse- lerin içine
kan.
len:
işler.

= ِإنَّ َهاşüphesiz o
علَ ْي ِه ْم
َ =onların üzerine
صدَة
َ ْ= ُمؤkapatılıp kilitlenecektir

Cehennem üzerlerine
Bu, onlaonların üze- salınacak (bir rın üzeririne kapatı- ateş),
ne kapalacaktır.
tılmıştır.

= ِفيarasında ع َمد
َ =direkler
= ُم َمدَّدَةuzatılmış

Uzun sütun- sonsuz sülar içinde. tunlar arasında!

Uzatılmış
sütunlar
arasında.

ت َ َر..=أَلَ ْمgörmedin mi? ْف
َ = َكيnasıl
=فَ َع َلyaptığını = َرب َُّكRabbinin
ب
ْ َ = ِبأsahiplerine = ْال ِفي ِلfil
ِ ص َحا

Rabbinin fil
sahiplerine
yaptığını
görmedin
mi?

Haberin yok
mu Rabbin
Fil Ordusu'na
ne yaptı?

Rabbının;
fil sahiplerine ne
ettiğini
görmedin
mi?

يَ ْج َع ْل,,=أَلَ ْمçıkarmadı mı?
= َك ْيدَ ُه ْمonların tuzaklarını
ض ِليل
ْ َ ت,,=فِيboşa

Onların tuzaklarını
boşa çıkarmadı mı?

Onların kurnazca planlarını tamamen
bozmadı mı?

O; bunların düzenlerini
boşa çıkarmadı
mı?

س َل
َ =üzerlerine
َ = َوأ َ ْرgönderdi ع َل ْي ِه ْم
َ =kuşlar =أَبَابِي َلsürü sürü
طي ًْرا

Onların
üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.

Üzerlerine
kalabalık sürüler halinde
uçan varlıklar
saldı,

=فَ َج َعلَ ُه ْمnihayet onları yaptı
صف
ْ = َك َعekin yaprağı gibi
= َمأ ْ ُكولyenmiş

Nihayet onları yenik
ekin yaprağı
gibi yapıverdi.

ve onları yalnız sap dipleri kalasıya
yenmiş bir
ekin tarlasına
benzettiler.

َ = ِ ِْلalıştırdığı için
ف
ِ يَل
=قُ َريْشKureyş’i

Kureyş´in
uzlaşıp anlaşması
için,

Kureyş'in
Kureyş´in
emniyeti sağ- alıştırıllanabilsin di- ması için.
ye,
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=ت َ ْر ِمي ِه ْمonlara atan
ارة
َ =بِ ِح َجsertleşmiş taşlar
 ِس ِجيل,,= ِم ْنçamurdan
,,

,,

,,
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1
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2

..

,,

,,

Nihayet
onları,
yenik ekin
yaprağı
gibi yapıverdi.

َ ِ=إonları alıştırdığı için
يَلفِ ِه ْم
َ= ِر ْحلَةyolculuğuna اء
ِ َ الشت
ِ =kış
ْف
ِ صي
َّ = َوالve yaz

Yaz ve kış kış ve yaz
yolculukla- seferlerindeki
rında uzla- emniyeti.
şıp anlaşması için.

Yaz ve
kış yolculuklarına
alıştırılmasından
dolayı,

=فَ ْليَ ْعبُدُواkulluk etsinler
ِ = ْال َب ْيevin
َّ= َربRabbine = ٰ َهذَاbu ت

Bu evin
Rabbine
kulluk etsin
onlar.

O halde bu
Mabed'in
Rabbine kulluk etsinler,

Bu evin
Rabbına
ibadet etsinler.

ْ َ =أonları yedirip
=الَّذِيo ki ط َع َم ُه ْم
 ُجوع..= ِم ْنaçlıktan kurtardı
= َوآ َم َن ُه ْمve onları güvene kavuşturdu
خ َْوف..= ِم ْنkorkudan

O Rabb ki
kendilerini
açlıktan doyurmuş ve
korkudan
güvenliğe
eriştirmiştir.

O ki, aç kalmasınlar diye
onları beslemiş ve tehlikelerden
emin kılmıştır.

Ki o, kendilerini
açlıktan
kurtarmış
ve korkudan emin
kılmıştır.

Hiç bütün bir
ahlaki değerler sistemini
yalanlayan
(birini) tasavvur edebilir
misin?

Dini yalanlayanı
gördün
mü?
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O; bunların üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.
Onların
onlara önce- Ki, onlaüzerine piş- den tesbit
rın üzerikin tuğladan edilmiş taş ne pişkin
taşlar atı- gibi sert azap tuğladan
yorlardı.
darbeleri
taşlar atıvurdular,
yorlardı.

..

..

Dini yalanْت
َ =أ َ َرأَيgördün mü?
layanı görَّ
ِب
ُ يُ َكذ,,=الذِيyalanlayanı ِين
ِ = ِبالدdini dün mü?
,,

,,
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ُّ ُ يَد..=الَّذِيiter kakar
=فَ ٰذَ ِل َكişte o ع
يم
َ = ْال َي ِتöksüzü

107.
2

..

107.
3

,,

107.
4

..

İşte böyle bi- İşte o´dur
ridir, yetimi yetimi
itip kakan,
şiddetle
iten,

ض
ُّ  َي ُح,,= َو َلve önayak olmaz
َ ,,علَ ٰى
ط َع ِام
َ =doyurmağa
ين
ِ = ْال ِم ْس ِكyoksulu

Yoksulu doyurmaya
önayak olmaz.

yoksulu doyurma arzusu/gayreti
duymayan.

=فَ َويْلvay haline
َصلِين
َ = ِل ْل ُمnamaz kılanların

Vay, o na- Yazıklar olmaz kılanla- sun şu narın haline ki; maz kılıp duranlara,

Vay o
namaz kılanların
haline,

 ُه ْم,, َ=الَّذِينki onlar
ص ََلتِ ِه ْم
َ =namazlarından
َ ,,ع ْن
َسا ُهون
َ =gaflet ederler

Onlar kıldıkları namazdan gafildirler.

Ki onlar;
kıldıkları
namazdan gafildirler.

 ُه ْم.. َ=الَّذِينonlar
َ=ي َُرا ُءونgösteriş yaparlar

Onlar gös- onlar ki niyet- Ki onlar;
teriş yapar- leri yalnızca gösteriş
lar.
görülüp tak- yaparlar,
dir edilmektir,

َ= َو َي ْم َنعُونesirgerler
َ= ْال َماعُونen ufak bir yardımı

En ufak bir ve üstelik on- Ve zekatı
yardımı
lar, (insanla- da
esirgerler. ra) en ufak men´eder
bir yardımı ler.
bile reddederler!
Ey muBak, Biz sa- Gerçekhammed! na bol nimet ten Biz;
Doğrusu biz verdik:
sana,
sana pek
Kevser´i
çok nimet
verdik.
vermişizdir.
Öyleyse
o halde (yal- Öyleyse
Rabbin için nız) Rabbine Rabbın
namaz kıl ibadet et ve için nave kurban (yalnız O'nun maz kıl
kes.
adına) kur- ve kurban
ban kes.
kes.

..

,,

,,

..

,,

,,

onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır,

,,
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َ =أ َ ْعsana verdik
= ِإنَّاbiz َاك
َ ط ْين
= ْال َك ْوث َ َرKevser’i

108.
1

..

108.
2

,,

..

ص ِل
َ َ=فöyleyse namaz kıl
= ِل َربِ َكRabbin için
= َوا ْن َح ْرve kurban kes
,,

,,

,,

,,
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= ِإ َّنşüphesiz
=شَا ِنئ َ َكsana buğzedendir = ُه َوo
= ْاْل َ ْبت َ ُرsonu kesik olan
..

..

..

109.
1

..

=قُ ْلde ki أَيُّ َها,,= َياey
َ= ْال َكا ِف ُرونinkâr edenler

,,

,,

Doğrusu adı
sanı ortadan kalkacak olan
sana kin tutan kimsedir.
De ki: Ey
kâfirler.

,,

109.
2

ُ أ َ ْعبُد..= َلben ibadet etmem
َت َ ْعبُد ُون..= َماsizin taptığınıza

..

..

..

..
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= َو َلve etmezsiniz =أ َ ْنت ُ ْمsiz de
َعابِد ُون
َ =ibadeti
ُ أ َ ْعبُد,,= َماbenim taptığıma
,,

,,

,,

,,

109.
4

Ben sizin
taptıklarınıza tapacak
değilim.

Ve ben tapmayacağım
(asla) sizin
tapıp durduğunuza,

Ben de
sizin taptıklarınıza, tapacak değilim.

= َو َلdeğilsiniz =أ َ ْنت ُ ْمsiz de
َعابِد ُون
َ =ibadet eden
ُ أ َ ْعبُد,,= َماbenim ibadet ettiğime

Sizler de
benim taptığıma tapacak değilsiniz.

siz de (hiç)
tapmayacaksınız benim
taptığıma.

Benim
taptığıma
da sizler,
tapacak
değilsiniz.

=لَ ُك ْمsizindir =دِينُ ُك ْمdininiz
ي
ِ =دdinim
َ = َو ِلve benimdir ِين

Sizin dininiz Sizin dininiz Sizin disize, benim size, benimki niniz size;
dinim bana. bana!
benim dinim banadır.
Allah´ın
Allah'ın yar- Allah´ın
yardımı ve dımı ve zafer nusreti ve
fethi geldi- geldiğinde, fetih gelğinde
diğinde,

,,

,,

,,

,,

,,

..
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Sana
buğzeden; şüphesiz ki
zürriyetsiz olan,
işte odur.
De ki: Ey
kafirler;

Ben sizin Ben tapmam Ben, sizin
taptıklarını- sizin taptığı- tapmakta
za tapmam. nıza,
olduklarınıza tapmam.
Siz de be- siz de tap- Benim
nim taptı- mazsınız be- taptığıma
ğıma tap- nim taptığı- da sizler
mazsınız. ma.
tapmazsınız.

..

109.
6

Şu gerçek ki,
senden nefret eden,
(her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!
De ki: Siz ey
hakikati inkar
edenler!

Yoksulu
doyurmaya teşvik
etmeyen,

= َو َلdeğilim =أَنَاben
عا ِبد
َ =ibadet eden
عبَ ْدت ُ ْم
َ ..= َماsizin taptıklarınıza
..

..
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İşte o, öksüzü iter,
kakar.

..

..
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= ِإذَاzaman = َجا َءgeldiği
ِ َّ =Allah’ın
ص ُر
ْ َ=نyardımı اّٰلل
= َو ْالفَتْ ُحve fetih
,,

,,

110.
2

İnsanların
ْت
َ = َو َرأَيve gördüğün (zaman)
dalga dalga
diُ
اس
َ َّ=النinsanların َ=يَ ْد ُخلونgirdiklerini Allah´ın
nine girdiğini gördüِ َّ =Allah’ın
ِين
ِ د..=فِيdinine اّٰلل
ğünde,
=أ َ ْف َوا ًجاdalga dalga

ve insanların
Allah'ın dinine dalga
dalga girdiklerini gördüğünde,

س ِب ْح
َ َ=فtesbih et = ِب َح ْم ِدöverek
= َر ِب َكRabbini
ُ= َوا ْست َ ْغ ِف ْرهO’ndan mağfiret dile
ُ= ِإنَّهçünkü O
ت َ َّوابًا,, َ= َكانtevbeyi kabul edendir

Rabbini
överek tesbih et,
O´ndan
mağfiret dile. Çünkü O
tevbeleri
kabul edendir.

Rabbinin sınırsız şanını
yücelt, O'na
hamdet ve
O'ndan mağfiret dile çünkü O, her
zaman tevbeleri kabul
edendir.

ْ =تَبkurusun =يَدَاiki eli
َّت
لَ َهب..=أَبِيEbuleheb’in
َّ= َوتَبzaten yok oldu

Ebu Leheb´in iki eli
kurusun,
kurudu da!

Kahrolsun o
parlak yüzlünün iki eli ve
kahrolsun
kendisi!

أ َ ْغن َٰى,,= َماkurtaramadı ُع ْنه
َ =onu
ُ= َمالُهmalı ب
َ س
َ  َك,,= َو َماve kazandığı

Malı ve kazandığı
kendisine
fayda vermedi.
Alevli ateşte
yanacaktır.

Ne faydası
olacak servetinin ve kazancının?

..
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..
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1

..

..
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2

,,

..

,,

,,

ص َل ٰى
ْ س َي
ً =نbir ateşe
َ =girecektir َارا
لَ َهب..ات
َ َ=ذalevli

111.
3

..

111.
4

,,

..

ُ= َو ْام َرأَتُهve karısı َ= َح َّمالَةhamalı
َ = ْال َحodun
ب
ِ ط
,,

(Öteki dünyada) şiddetle parlayan
bir ateşe atılacak,
Karısı da iğrenç söyodun hama- lentilerin talı olarak.
şıyıcısı olan
karısı ile birlikte,

Ve insanların fevc
fevc Allah´ın dinine girdiklerini
gördüğünde;
Hemen
Rabbını
hamd ile
tesbih et
ve
O´ndan
mağfiret
dile. Şüphesiz ki
O; Tevvab olandır.
İki eli kurusun
Ebu Leheb´in ve
yok olsun.
Malı ve
kazandığı
ona fayda
vermedi.
Alevli
ateşe girecektir.
Karısı da
odun taşıyarak;
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 ِجي ِدهَا..=فِيboynunda = َحبْلbir ip
سد
َ  َم..= ِم ْنhurma lifinden
..

..

..

=قُ ْلde ki = ُه َوO ُاّٰلل
َّ =Allah
=أ َ َحدbirdir

112.
1

,,

112.
2

..

112.
3

,,

,,

يَ ِل ْد,,=لَ ْمdoğurmamıştır
يُولَ ْد,,= َولَ ْمve doğurulmamıştır
يَ ُك ْن..= َولَ ْمve olmamıştır ُ=لَهO’nun
= ُكفُ ًواdengi =أ َ َحدhiçbir şey

Hiçbir şey ve hiçbir şey
O´nun den- O'na denk tugi olmamış- tulamaz.
tır.

Hiçbir şey
O´na
denk değildir.

..

..

Doğurmamış ve
doğurulmamıştır.

De ki; «Sı- De ki: Sığını- De ki:
=قُ ْلde ki ُ عوذ
ُ َ =أsığınırım ben
ğınırım ben, rım ben yük- Tanyerini
karanlığı
selen şafağın ağartan
ب
ِ = ِب َرRabbe
yarıp saba- Rabbine,
Rabba
ْ
َ
hı
ortaya
çısığınırım.
َ
ق
ِ =الفلkaranlığı yarıp sabahı ortaya çıkara
,,

,,

,,

,,

,,

,,

n

karan Rabbime.

ش َِر..= ِم ْنşerrinden = َماşeylerin
َ= َخلَقyarattığı

Yarattığı
O'nun yarat- Yaratıklaşeylerin şer- tıklarının şer- rın şerrinden.
rinden,
rinden,

ش َِر,,= َو ِم ْنve şerrinden
=غَا ِسقgecenin = ِإذَاzaman
ب
َ َ= َوقkaranlığı çöktüğü

Karanlığı
çöktüğü
zaman gecenin şerrinden.

ve bastıran
kapkara karanlığın şerrinden,

Bastırdığı
zaman,
karanlığın
şerrinden,

ش َِر..= َو ِم ْنşerrinden
ت
ِ =النَّفَّاثَاüfleyenlerin
 ْالعُقَ ِد..=فِيdüğümlere

Düğümlere
üfleyip tüküren büyücü
kadınların
şerrinden.

karanlık işlere düşkün
tüm insanların şerrinden,

Düğümlere üfürenlerin şerrinden,

ش َِر,,= َو ِم ْنve şerrinden
= َحا ِسدhasedcinin = ِإذَاzaman
َ سد
َ = َحhased ettiği

ve hased
ettiği zaman
hasedcinin
şerrinden.»

ve kıskançlık
duyduğunda
kıskancın
şerrinden.

Hased ettiğinde,
hased
edenlerin
şerrinden.

=قُ ْلde ki ُ عوذ
ُ َ =أsığınırım ben
ب
ِ = ِب َرRabbine اس
ِ َّ=النinsanların

De ki: Sığınırım ben,
insanların
Rabbine,

De ki: Sığınırım ben insanların
Rabbine,

De ki: İnsanların
Rabbına
sığınırım,

= َم ِل ِكpadişahına اس
ِ َّ=النinsanların

insanların
Melikine,

insanların
Hakimine,

İnsanların
malikine,

= ِإ ٰ َل ِهtanrısına اس
ِ َّ=النinsanların

insanların
Tanrısına.

insanların
İlahına;

İnsanların
Tanrısına,

113.
2

..

113.
3

,,

,,

,,

113.
5

De ki: O, Tek De ki: O
Allah'tır:
Allah; bir
tektir.
Allah´tır,
Samed´dir.

,,

113.
4

Boynunda bükülmüş
bir ip olduğu halde.

Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün
Evrenin Asıl
Sebebi.
O doğurO doğurmamamış ve mıştır, doğudoğmamış- rulmamıştır;
tır.

..

113.
1

(o ki,) boynunda bükülmüş iplerden bir halat
(taşır)!

Allah Samed´dir.

َّ =Allah ُ ص َمد
َّ =الSamed’dir
ُاّٰلل

,,

112.
4

Boynunda
sağlam
hurma lifinden örülmüş bir ip
bulunacaktır.
De ki: O Allah tektir.

İbn Kesir

..

,,

,,

,,

114.
1

..

114.
2

,,

114.
3

..

114.
4

,,

114.
5

..

114.
6

,,

..

..

ش َِر,,= ِم ْنşerrinden
اس
ِ = ْال َوس َْوvesvesecinin
اس
ِ َّ= ْال َخنsinsi

O sinsi ves- fısıldayan
O sinsi
vesecinin sinsi ayartı- şeytanın
şerrinden. cının şerrin- şerrinden.
den,

=الَّذِيo ki س
ُ =ي َُو ْس ِوfısıldar
ُور
ُ ..=فِيgöğüslerine
ِ صد
اس
ِ َّ=النinsanların

O ki insan- insanların
ların göğüs- kalbine fısıllerine kötü dayan;
düşünceleri
fısıldar.

Ki o, insanların
kalblerine
hep vesvese verir.

 ْال ِجنَّ ِة,, َ= ِمنcinlerden
اس
ِ َّ= َوالنve insanlardan

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Gerek
cinnlerden, gerek insanlardan.

..

,,

görünmez
güçler(in) ve
insanlar(ın
bütün ayartmaların)dan.

