
 

 

12. CÜZ 
KURAN OKULU 
 

 

 

 

 

 

HASAN TEMUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURAN-DER  



 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

12. CÜZ 

Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden 
hiçbir yaratık yoktur ki 

 َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْْلَْرِض 
Rızqı Allah’a ait olmasın  ِإَّلَّ َعَلى اَّللَِّ رِْزقُ َها 
Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı 
yedi de bilir 

 َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَها
Hepsi apaçık bir kitaptadır    ُ( 6ِبنٍي )ُكلٌّ ِف ِكَتاٍب م  
O ki gökleri ve yeryüzünü yaratandır  َماَواِت َواْْلَْرَض  َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
Altı günde  ٍم  ِف ِستَِّة َأَّيَّ
Altı günde onun arşı suyun üzerinde oldu  وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء 
Hanginiz en güzel şekilde amel edeceksiniz diye 
imtihan etmek için 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا   لِيَ ب ْ
Eğer ( sen onlara) dersen  َولَِئْن قُ ْلَت 
Siz ölümden sonra diriltileceksiniz  إِنَُّكْم َمبْ ُعوثُوَن ِمْن بَ ْعِد اْلَمْوِت 
Kâfirler diyeceklerdir ki  لَيَ ُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 
Bu apaçık sihirdir  ( 7ِإْن َهَذا ِإَّلَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي )  
Eğer onlardan azabı ertelesek  ُهُم اْلَعَذاَب ْرََن َعن ْ  َولَِئْن َأخَّ
Belirli bir vakte kadar  ٍة َمْعُدوَدٍة  ِإََل أُمَّ
Diyecekler ki onu ne tutuyor  لَيَ ُقوُلنَّ َما ََيِْبُسُه 
Dikkat edin! O gün gelecektir  َأََّل يَ ْوَم ََيْتِيِهْم 
Onlardan da geri çevrilmeyecektir  لَْيَس َمْصُروفاا َعنْ ُهْم 
Ve onları kuşattı  َوَحاَق ِِبِْم 
Alay ettikleri şey ( 8َما َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزُِئوَن )  
Eğer insana  bizden bir rahmet tattırırsak  ْنَساَن ِمنَّا َرْْحَةا  َولَِئْن أََذقْ َنا اْْلِ
Sonra ondan çekip aldığımız zaman   ُُثَّ نَ َزْعَناَها ِمْنُه 
O umutsuz ve nankör olur ( 9إِنَُّه لَيَ ُئوٌس َكُفوٌر )  
Nimetleri tattırdığımız zaman  َولَِئْن أََذقْ َناُه نَ ْعَماَء 
Ona dokunan zarardan sonra   ْتُه  بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّ
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Muhakkak diyecekler  َّلَيَ ُقوَلن 
Kötülük benden gitti  ِِيَِِئاُت َعّن  َذَهَب السَّ
O sevinir/şımarır ve gururlanır ( 10إِنَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر )  
Sabredenler ve salih amel işleyenler müstesna  اِِلَاِت  ِإَّلَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَعِمُلوا الصَّ
Onlara mağfiret ve büyük ecir vardır ( 11أُولَِئَك ََلُْم َمْغِفرٌَة َوَأْجٌر َكِبرٌي )  
Sanki sana vahyedileni terk edecek gibisin  فَ َلَعلََّك ََترٌِك بَ ْعَض َما يُوَحى إِلَْيَك 
Onunla(vahyle) göğsün daralıyor  َوَضاِئٌق بِِه َصْدُرَك 
(şöyle) demelerinden dolayı  َأْن يَ ُقوُلوا 
Ona hazine indirilmeli değil mi idi  ٌز  َلْوََّل أُْنزَِل َعَلْيِه َكن ْ
Ya da onunla birlikte bir melek gelmeli değil mi 
idi 

 َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك 
Muhakkak ki sen bir uyarıcısın  َا أَْنَت َنِذيٌر  ِإَّنَّ
Allah her şeye vekildir ( َعَلى ُكلِِ َشْيٍء وَِكيٌل ُ ( 12َواَّللَّ  
Veya diyorlar iftira etti (uydurdu)  أَْم يَ ُقولُوَن افْ تَ رَاُه 
Deki; onun benzeri on sure getirin  ُقْل َفْأُتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه 
Uydurulmuş   ُمْفتَ َرََّيٍت 
Gücünüz yetenleri çağırın  َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم 
Allah dışında  َِِّمْن ُدوِن اَّلل 
Eğer sadıklardan iseniz  ( ُتْم َصاِدِقنَي ( 13ِإْن ُكن ْ  
Eğer size icabet etmezlerse  فَِإْن ََلْ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم 
Bilin   فَاْعَلُموا 
Muhakkak o Allah’ın ilmi ile indirilmiştir  ََِّا أُْنزَِل ِبِعْلِم اَّلل  أَّنَّ
Ve (bilin ki) ondan başka ilah yoktur  َوَأْن ََّل إِلََه ِإَّلَّ ُهَو 
Siz teslim oldunuz mu? ( 14فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن )  
Kim dünya hayatını isterse  نْ َيا  َمْن َكاَن يُرِيُد اِْلََياَة الدُّ
Ve zinetini  isterse   َوزِينَ تَ َها 
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Onda onlara amelleri öderiz  نُ َوفِِ إِلَْيِهْم أَْعَماََلُْم فِيَها 
Onlara onda eksiltmeyiz ( 15َوُهْم ِفيَها ََّل يُ ْبَخُسوَن )  
İşte onlar varya onlar  أُولَِئَك الَِّذيَن 
Onlara ahirette ateşten başkası yoktur  لَْيَس ََلُْم ِف اْْلَِخرَِة ِإَّلَّ النَّاُر 
Orada (dünyada) yaptıkları boşa gitmiştir  َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها 
(zaten) bütün yaptıkları boştur ( 16َوََبِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )  
Rabbinden bir delil üzere olan kişi (dünalık 
isteyen kişi gibi midir) 

 أََفَمْن َكاَن َعَلى بَ يَِِنٍة ِمْن رَبِِِه 
Ve onu bir şahit takip ediyor  ُلوُه َشاِهٌد ِمْنُه  َويَ ت ْ
Ve öncesinden   َوِمْن قَ ْبِلِه 
Musa’nın kitabı önündedir ve rahmettir  َْا َوَرْح ةا ِكَتاُب ُموَسى ِإَماما  
İşte onlar ona iman ederler  أُولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِه 
Hizblerden ki inkâr ederse  َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِمَن اْْلَْحزَاِب 
Ateş onun va’d olunduğu yerdir  فَالنَّاُر َمْوِعُدُه 
Sakın ondan şüpheye düşme  َفًَل َتُك ِف ِمْريٍَة ِمْنُه 
Muhakkak o rabinden bir haqq dır  إِنَُّه اِلَْقُّ ِمْن رَبَِِك 
Faka insanların çoğu iman etmezler ( 17َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََّل يُ ْؤِمُنوَن )  
Allah’a yalan olarak iftira edenden daha zalim 
kim olabilir 

  َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن افْ تَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذَبا 
Onlar rablerine arzolunurlar  أُولَِئَك يُ ْعَرُضوَن َعَلى َرِبِِِْم 
Ve şahidler derler  َويَ ُقوُل اْْلَْشَهاُد 
İşte bunlar rablerine karşı yalan söyleyenlerdir  َهُؤََّلِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى َرِبِِِْم 
Dikkat edin Allah’ın laneti zalimler üzerinedir ( 18َأََّل َلْعَنُة اَّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنَي )  
Onlar ki Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar  َِّوَن َعْن َسِبيِل اَّلل  الَِّذيَن َيُصدُّ
Eğri yolu talep ediyorlar  ا ُغونَ َها ِعَوجا  َويَ ب ْ
İşte onlar ahireti inkar edenlerdir ( 19َوُهْم َِبْْلَِخرَِة ُهْم َكاِفُروَن )  
İşte onlar yeryüzünde (Allah’ın dinini) aciz 
bırakamazlar 

 أُولَِئَك ََلْ َيُكونُوا ُمْعِجزِيَن ِف اْْلَْرِض 
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Onlara Allah dışında sahip olabilecek bir şeyde 
yoktur 

لَِياَء َوَما َكاَن ََلُْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َأوْ   
Onların azabı kat kat arttırılır  ُيَضاَعُف ََلُُم اْلَعَذاُب 
Onlar işitmeye güç yetiremezler  ْمَع  َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّ
Onlar görmezler ( 20َوَما َكانُوا يُ ْبِصُروَن )  
Onlar ki nefislerini hüsrana uğratanlardır  أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم 
Uydurdukları kendilerinden uzaklaşmıştır ( 21َوَضلَّ َعنْ ُهْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن)  
Şüphe yok ki   ََّل َجَرَم  
Onlar ahirette  ِأَن َُّهْم ِف اْْلَِخرَة 
En çok hüsrana uğrayanlardır  ( 22ُهُم اْْلَْخَسُروَن )  
İman edenlere ve salih amel işleyenlere gelince  اِِلَاِت  ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
Ve rablerine gönülden bağlananlar  ِْم  َوَأْخبَ ُتوا ِإََل َرِبِِ
Onlar cennet ashabıdır  أُولَِئَك َأْصَحاُب اْْلَنَِّة 
Orada ebedi olarak kalacaklardır ( 23ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )  
İki fırkanın misali kör ve sağır gibidir  َِِمَثُل اْلَفرِيَقنْيِ َكاْْلَْعَمى َواْْلََصم 
Gören ve işiten (kimseler gibidir)  ِميِع  َواْلَبِصرِي َوالسَّ
Hiçbir olurlar mı? Örnek olarak  َهْل َيْسَتِوََّيِن َمَثًلا 
Hiç düşünmez misiniz? ( ُروَن ( 24أََفًَل َتذَكَّ  
Muhakkak biz Nuh’u qavmine gönderdik  ا ِإََل قَ ْوِمِه  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحا
‘ben apaçık bir Uyarıcıyım’  ( 25ِإِّنِ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي )  
Allah’tan başkasına ibadet etmeyin (diye)  ِإَّلَّ اَّللََّ َأْن ََّل تَ ْعُبُدوا  
Ben sizin için korkuyorum  ِإِّنِ َأَخاُف َعَلْيُكْم 
Elim azab gününden ( 26َعَذاَب يَ ْوٍم أَلِيٍم )  
Qaminden kâfirlerin meleleri dediler  فَ َقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه 
Biz seni benzerimiz olan insandan başka bir şey 
olarak görmüyoruz 

 َما نَ رَاَك ِإَّلَّ َبَشراا ِمثْ َلَنا 
Ve sana tabi olanları görmüyoruz  َوَما نَ رَاَك ات َّبَ َعَك 
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Ancak en düşüklerimiz (olarak görüyoruz)  ِإَّلَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا 
İlk nazarda/düşük görüşlü  ََبِدَي الرَّْأِي 
Sizin bizim üzerimize bir fadlınızı (üstünlüğünüzü 
de) da görmüyoruz 

َنا ِمْن َفْضٍل   َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ
Hatta sizin yalancılar olduğunuzu zannediyoruz 
(düşünüyoruz) 

( 27َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنَي )  
Dedi; ‘Ey qavmim   قَاَل ََّي قَ ْوِم 
Ne dersiniz  أَرَأَيْ ُتْم 
Rabbimden bir beyyine üzerine olsam da mı?  ِِِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِِنٍة ِمْن َرّب 
Ve bana verdi katından bir rahmet   َوَآََتّن َرْْحَةا ِمْن ِعْنِدِه 
Ve siz kör kılındınız (hakka karşı)  َيْت َعَلْيُكْم  فَ ُعمِِ
Biz sizi zorlayacak mıyız?  أَنُ ْلزُِمُكُموَها 
Siz onu kerih görürken ( 28َوأَنْ ُتْم ََلَا َكارُِهوَن )  
Ey qavmim  َوََّي قَ ْوِم 
Sizden mal istemiyorum  ََّل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َماَّلا 
Benim ecrim Allah’tan başkasına değil  َِِّإْن َأْجرَِي ِإَّلَّ َعَلى اَّلل 
Ben iman edenleri kovacak değilim  َوَما َأََن ِبطَارِِد الَِّذيَن َآَمُنوا 
Onlar rablerine kavuşmayı umuyorlar  إِن َُّهْم ُمًَلُقو َرِبِِِْم 
Fakat ben sizi cahil bir qavm olarak görüyorum ( ا ََتَْهُلوَن ( 29َوَلِكّنِِ أَرَاُكْم قَ ْوما  
Ey qavmim  َوََّي قَ ْوِم 
Allah’a karşı bana yardım edecek kimdir  ََِّمْن يَ ْنُصُرّن ِمَن اَّلل 
Ben onları kovarsam  ِإْن طََرْدتُ ُهْم 
Düşünmez misiniz? ( ُروَن ( 30أََفًَل َتذَكَّ  
Size demiyorum  َوََّل أَُقوُل َلُكْم 
Allah’ın hazineleri yanımdadır  َِِّعْنِدي َخزَاِئُن اَّلل 
Ğaybı bilmem  َوََّل أَْعَلُم اْلَغْيَب 
Ben meleğim de demiyorum  َوََّل أَُقوُل ِإِّنِ َمَلٌك 



 

 
7 

Demiyorum   َوََّل أَُقوُل 
Gözlerinizin hor gördüğü kimseler için  لِلَِّذيَن تَ ْزَدرِي أَْعيُ ُنُكْم 
‘Allah onlara hayır vermeyecektir’ (demiyorum)  راا ُ َخي ْ  َلْن يُ ْؤتِيَ ُهُم اَّللَّ
Allah onların kalplerindekini bilendir  أَْعَلُم ِبَا ِف أَنْ ُفِسِهْم ُ  اَّللَّ
O zaman ben zalimlerdenim ( 31ِإِّنِ ِإذاا َلِمَن الظَّاِلِمنَي )  
Dediler; Ey Nuh  قَاُلوا ََّي نُوُح 
Bizimle mücadele ettin  َقْد َجاَدْلتَ َنا 
Ve mücadeleyi çoğalttın  َفَأْكثَ ْرَت ِجَدالََنا 
Bize va’d ettiğin şeyi getir  َفْأتَِنا ِبَا َتِعُدََن 
Eğer sadıklardan isen ( اِدِقنَي ( 32ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ  
Dedi;  قَاَل 
Muhakkak Allah onu (azabı) getirecektir  ُ َا ََيْتِيُكْم بِِه اَّللَّ  ِإَّنَّ
Eğer dilerse  ِإْن َشاَء 
Ve siz (onu) aciz bıkamayacaksınız ( 33َوَما أَنْ ُتْم ِبُْعِجزِيَن )  
Benim nasihatim size zarar vermeyecek  َفُعُكْم ُنْصِحي  َوََّل يَ ن ْ
Eğer size nasihat etmeyi dilersem  ِإْن أََرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم 
Eğer Allah  َُِّإْن َكاَن اَّلل 
Sizi azdırılmanızı dilemişse  يُرِيُد َأْن يُ ْغِوَيُكْم 
O sizin rabbinizdir  ُهَو رَبُُّكْم 
Dönüşünüz onadır ( 34َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن )  
Veya   أَْم 
O uydurmadır diyorlar  يَ ُقوُلوَن افْ تَ رَاُه 
Eğer ben uydurdu isem  ُقْل ِإِن افْ تَ رَيْ ُتُه 
Günahım banadır  فَ َعَليَّ ِإْجرَاِمي 
Ve be sizin günahlarınızdan beriyim ( 35َوَأََن بَرِيٌء ِمَّا َُتْرُِموَن )  
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Ve Nuh’a vahyolundu  َوأُوِحَي ِإََل نُوٍح 
Şu  أَنَُّه 
Kavmin iman etmeyecek  َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك 
(Şu ana kadar) iman etmiş olanlar hariç.  ِإَّلَّ َمْن َقْد َآَمَن 
Ümitsizliğe düşme  َفًَل تَ بْ تَِئْس 
Onların yaptıklarından dolayı ( 36ِبَا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن )  
Gemiyi gözlerimizin önünde yap  ُْفْلَك ِِبَْعيُِنَنا َواْصَنِع ال  
Ve vahyimiz (doğrultusunda)  َوَوْحِيَنا 
Zalimler hakkında bana hitabta bulunma  َوََّل ُُتَاِطْبِّن ِف الَِّذيَن ظََلُموا 
Onlar boğulacaklardır ( 37إِن َُّهْم ُمْغَرُقوَن )  
Ve gemiyi yapıyor  َوَيْصَنُع اْلُفْلَك 
Her bir qavminin meleleri yanına uğradıklarında  وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمََلٌ ِمْن قَ ْوِمِه 
Onunla dalga geçtiler  َسِخُروا ِمْنُه 
Dedi   قَاَل 
Eğer bizimle dalga geçiyorsanız  ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا 
Bizde sizinle dalga geçiyoruz/geçeceğiz  فَِإَنَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم 
Sizin bizimle dalga geçtiğiniz gibi  ( 38َكَما َتْسَخُروَن )  
Bileceksiniz   َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن 
Kime onu rezil edecek azab gelecek  َمْن ََيْتِيِه َعَذاٌب ُُيْزِيِه 
Sürekli azab kime serbest bırakılacak ( لُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم ( 39َوَيَِ  
Taki emrimiz geldiği zaman  َحَّتَّ ِإَذا َجاَء أَْمُرََن 
Ve tandır fokurdadı  َوفَاَر الت َّنُّوُر 
Ve biz dedik  قُ ْلَنا 
Ona (gemiye) her (şeyden) bir çift bindir ve ehlini  ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍِ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ َوأَْهَلَك  اْحِْ
Haklarında söz geçmiş olanlar hariç  ِإَّلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل 
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Ve iman edenleri de (bindir)  َوَمْن َآَمَن 
Onunla birlikte iman edenler çok azdı ( 40َوَما َآَمَن َمَعُه ِإَّلَّ قَلِيٌل )  
Dedi binin ona  َوقَاَل ارَْكُبوا فِيَها 
Onun ilerlemesi Allah’ın adıyladır  ِبْسِم اَّللَِّ ََمْرَاَها 
Onun durması da Allah’ın adıyladır  َوُمْرَساَها 
Muhakkak rabbim ğafur ve rahimdir ( 41ِإنَّ َرّبِِ َلَغُفوٌر َرِحيٌم )  
O onlar ile akıp gidiyor  َوِهَي ََتْرِي ِِبِْم 
Dağlar gibi dalgalar arasında (içinde)  ِف َمْوٍج َكاْْلَِباِل 
Ve nu oğluna nida etti  َوََنَدى نُوٌح ابْ َنُه 
Bir yere çekilmişti  وََكاَن ِف َمْعزٍِل 
Ey oğulcuğum  َََّّي بُ َّن 
Bizimle birlikte bin  ارَْكْب َمَعَنا 
Kâfirlerle birlikte olma ( 42َوََّل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن )  
Dedi; ‘dağa sığınacağım  قَاَل َسَآِوي ِإََل َجَبٍل 
Beni sudan koruyacak’  يَ ْعِصُمِّن ِمَن اْلَماِء 
Bu gün Allah’ın emrinden koruyacak yoktur dedi  َِّقَاَل ََّل َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن أَْمِر اَّلل  
Allah’ın merhamet ettikleri hariç  ِإَّلَّ َمْن َرِحَم 
Ve ikisinin arasına dalga girdi  َوَحاَل بَ يْ نَ ُهَما اْلَمْوُج 
Ve boğulanlardan oldu ( 43َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي )  
Ve denildi  َوِقيَل 
Ey yeryüzü suyunu yut  ََّي أَْرُض ابْ َلِعي َماَءِك 
Ey gökyüzü   َوََّي ََسَاُء 
(suyunu) tut  أَْقِلِعي 
Su çekildi  َوِغيَض اْلَماُء 
İş bitirildi  َوُقِضَي اْْلَْمُر 
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Ve (gemi) cudi üzerine oturdu  َِِواْستَ َوْت َعَلى اْْلُوِدي 
Ve denildi  َوِقيَل 
Zalim qavm (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun ( ا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي ( 44بُ ْعدا  
Ve Nuh rabbine nida etti  َوََنَدى نُوٌح رَبَُّه 
Ve dedi;  فَ َقاَل 
Rabbim   َِِرب 
Benim oğlum benim ehlimdendi  ِإنَّ اْبِّن ِمْن أَْهِلي 
Senin va’din haqq dır  َُّوِإنَّ َوْعَدَك اِلَْق 
Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin ( 45َوأَْنَت َأْحَكُم اِْلَاِكِمنَي )  
Dedi; (Allah)  قَاَل 
Ey Nuh  ََّي نُوُح 
O senin ehlinden değil  إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك 
O salih olmayan ameller işliyor  ُر َصاِلٍح  إِنَُّه َعَمٌل َغي ْ
Bana sorma   َفًَل َتْسأَْلِن 
Senin için ilim olmayan şeyden  َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 
Ben sana va’z veriyorum  ِإِّنِ أَِعُظَك 
Cahillerden olmayasın diye ( 46َأْن َتُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلنَي )  
Dedi;  َقَال 
Rabbim    َِِرب  
Ben sana sığınırım  ِإِّنِ أَُعوُذ ِبَك 
Sana sormaktan   َأْن َأْسأََلَك 
Benim onun hakkında ilim olmayan şeyden  َما لَْيَس ِل بِِه ِعْلٌم 
Beni bağışlaman müstesna  َوِإَّلَّ تَ ْغِفْر ِل 
Ve bana rahmet etmen müstesna  َوتَ ْرَْحِّْن 
(yoksa) hüsrana uğrayanlardan olurum ( 47َأُكْن ِمَن اْْلَاِسرِيَن )  
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Denildi;  ِقيَل 
Ey Nuh  ََّي نُوُح 
Bizden bir selam ile in  اْهِبْط ِبَسًَلٍم ِمنَّا 
Ve senin üzerine olsun berakat  َوبَ رََكاٍت َعَلْيَك 
Ve ümmet üzerine olsun  َوَعَلى أَُمٍم 
Seninle birlikte olan  ِمَّْن َمَعَك 
Ve ümmetler ki onları faydalandıracağız  َوأَُمٌم َسُنَمتُِِعُهْم 
Sonra bizden onlara acı verici bir azab dokunacak ( ُهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم (48ُُثَّ ََيَسُّ  
İşte bunlar ğaybın haberleridir   تِْلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلَغْيِب  
Sana vahyediyoruz  نُوِحيَها إِلَْيَك 
Sen onları bilir değildin  َما ُكْنَت تَ ْعَلُمَها أَْنَت 
Ve sen de qavmin de (bilmezdi)  َوََّل قَ ْوُمَك 
Bundan önce   ِمْن قَ ْبِل َهَذا 
Sabret   ْفَاْصِب 
Aqıybet muttaqıylerindir ( 49ِإنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنَي )  
Ve Ada..                             ٍَوِإََل َعاد 
Ve kardeşleri Hud   َأَخاُهْم ُهوداا  
Dedi; ey qavmim Allah’a ibadet edin  َ  قَاَل ََّي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللَّ
Sizin için ondan başka ilah yoktur  رُُه  َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه َغي ْ
Siz ancak iftira ediyorsunuz ( 50ِإْن أَنْ ُتْم ِإَّلَّ ُمْفتَ ُروَن )  
Ey qavmim  ََّي قَ ْوِم 
Size onun üzerine ecir istemiyorum  ََّل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراا 
Benim ecrim ancak beni yaratan içindir  ِإْن َأْجرَِي ِإَّلَّ َعَلى الَِّذي َفطََرّن 
Aqıl etmez misiniz? ( 51أََفًَل تَ ْعِقُلوَن )  
Ey qamim   َوََّي قَ ْوِم 
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Rabbinize dua edin  اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم 
Sonra ona Tevbe edin  ُُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه 
Sizin üzerinize yağmuru bol bol göndersin  َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراا  يُ ْرِسِل السَّ
Quvvetinize quvvet katsın  َويَزِدُْكْم قُ وَّةا ِإََل قُ وَِّتُكْم 
Günahkârlar olarak dönmeyi/yüz çevirmeyin ( 52َوََّل تَ تَ َولَّْوا َُمْرِِمنَي )  
Dediler   قَاُلوا 
Ey Hud  ََّي ُهوُد 
Bize bir delil gelmedi  تَ َنا بِبَ يَِِنٍة  َما ِجئ ْ
Biz ilahlarımızı da terkedecek değiliz  َوَما ََنُْن بَِتارِِكي َآَِلَتَِنا 
Senin sözünden dolayı  َعْن قَ ْوِلَك 
Sana iman edecek te değiliz ( 53َوَما ََنُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي )  
Biz diyoruz   ِإْن نَ ُقوُل 
‘İlahlarımız seni fena çarpmış’  ِإَّلَّ اْعتَ رَاَك بَ ْعُض َآَِلَِتَنا ِبُسوٍء 
Dedi;  قَاَل 
Ben Allah’ı şahit kılarım  ََِّإِّنِ ُأْشِهُد اَّلل 
Ve sizde şahit olun ki   َواْشَهُدوا  
Ben sizin şirk koştuklarınızdan beriyim ( 54َأِّنِ بَرِيٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَن)  
Onun dışında   ِمْن ُدونِِه  
Bana toplu olarak kurun tuzaklarınızı  يعاا  َفِكيُدوّن َجَِ
Sonra beklemeyin ( 55ُُثَّ ََّل تُ ْنِظُروِن )  
Ben sizin rabbiniz olan ve benim rabbim olan 
Allah’a tevekkül ettim 

ْلُت َعَلى اَّللَِّ َرّبِِ َورَبُِِكْم   ِإِّنِ تَ وَكَّ
Depreşen/hareket eden hiçbir canlı yoktur ki  َما ِمْن َدابٍَّة 
O onun perçeminden yakalamış olmasın  ِإَّلَّ ُهَو َآِخٌذ بَِناِصَيِتَها 
Benim rabbim sıratı mustaqıym üzeredir ( 56ِإنَّ َرّبِِ َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم )  
Eğer dönerseniz  فَِإْن تَ َولَّْوا 
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Muhakkak size tebliğ ettim  فَ َقْد أَبْ َلْغُتُكْم 
Kendisi ile size gönderildiğim şeyi  َما أُْرِسْلُت بِِه إِلَْيُكْم 
Rabbim sizin dışınızda bir qavmi arkanızdan 
gönderecektir 

ا َغيْ رَُكْم   َوَيْسَتْخِلُف َرّبِِ قَ ْوما
Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz  َوََّل َتُضرُّونَُه َشيْ ئاا 
Rabbim her şeyi koruyandır ( 57ِإنَّ َرّبِِ َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َحِفيٌظ )  
Emrimiz geldiği zaman  َّا َجاَء أَْمُرََن َوَلم  
Hud’u kurtardık  َنا ُهوداا  ََنَّي ْ
Ve onunla birlikte iman edenleri  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه 
Katımızdan bir rahmet ile  بَِرْْحٍَة ِمنَّا 
Onları yoğun/ağır bir azabtan kurtardık ( 58َوََنَّيْ َناُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ )  
Be bu da Ad  َوتِْلَك َعاٌد 
Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler  َجَحُدوا ِبَََِّيِت َرِبِِِْم 
Ve rasullerine isyan ettiler  َوَعَصْوا ُرُسَلُه 
Her inatçı zorbanın emrine uydular ( 59َوات َّبَ ُعوا أَْمَر ُكلِِ َجبَّاٍر َعِنيٍد )  
Bu dünyada lanet peşlerin düşürüldü  نْ َيا لَْعَنةا  َوأُْتِبُعوا ِف َهِذِه الدُّ
Ve kıyamet gününde de  َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة 
Dikkat! Ad rablerine kafir oldu  َأََّل ِإنَّ َعاداا َكَفُروا رَب َُّهْم 
Dikkat uzak olsun (rametten) Hud’un qavmi ad ( ا لَِعاٍد قَ ْوِم ُهوٍد ( 60َأََّل بُ ْعدا  
Ve Semud (qavmine) kardeşleri Salih’i 
(gönderdik) 

 َوِإََل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاِِلاا 
Dedi ey qavmim Allah’a ibadet edin  ََّقَاَل ََّي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّلل 
Sizin için ondan başka ilah yoktur   َرُُه َما َلُكْم ِمْن إِل ٍه َغي ْ  
O sizi yeryüzünden inşa etti  ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض 
Ve sizi onda (yeryüzünde) medeniyete kadir kıldı  َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها 
Ondan bağışlanma dileyin  فَاْستَ ْغِفُروُه 
Sonra ona Tevbe edin (ona yönelin)  ُُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه 
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Muhakkak rabbim yakın ve icabet edendir ( يٌب ( 61ِإنَّ َرّبِِ َقرِيٌب َمُِ  
Dediler; Ey Salih  قَاُلوا ََّي َصاِلُح 
Sen bizim içimizden (kendisinden) ümit beslenen 
bir adamdın 

 َقْد ُكْنَت فِيَنا َمْرُجوًّا 
Bundan önce  قَ ْبَل َهَذا 
Bizi ibadet etmekten men ediyor musun?  ََهاََن َأْن نَ ْعُبد  أَتَ ن ْ
Babalarımızın ibadet ettiklerine   َما يَ ْعُبُد َآََبُؤََن  
Muhakkak biz şüphe içerisindeyiz  ٍَِوإِن ََّنا َلِفي َشك 
Bizi çağırdığın şeyden şüphe içerisindeyiz ( 62ِمَّا َتْدُعوََن إِلَْيِه ُمرِيٍب )  
Dedi; Ey Qavmim  قَاَل ََّي قَ ْوِم 
Ne dersiniz  أَرَأَيْ ُتْم 
Ben rabbimden bir beyyine üzerinde olsam  ِِِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِِنٍة ِمْن َرّب 
Bana ondan bir rahmet verdi  َوَآََتّن ِمْنُه َرْْحَةا 
Kim bana Allah’a (karşı) yardım edebilir  ََِّفَمْن يَ ْنُصُرّن ِمَن اَّلل 
Eğer ona isyan edersem  ُتُه  ِإْن َعَصي ْ
Siz benim hüsranımı arttırmaktan başka bir şey 
yapmazsınız 

َر َُتِْسرٍي ) ( 63َفَما تَزِيُدوَنِّن َغي ْ , 
Ey qavmim  َوََّي قَ ْوِم 
Bu Allah’ın devesidir  ََِّهِذِه ََنَقُة اَّلل 
(Onda) sizin için mucize vardır  َلُكْم َآيَةا 
Onu bırakın  َفَذُروَها 
Allah’ın arzında yesin  َََِّتُْكْل ِف أَْرِض اَّلل 
Ona kötülükle dokunmayın  وَها ِبُسوٍء  َوََّل ََتَسُّ
Sizi yakın bir azab alır ( 64فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب )  
Onu bacaklarını keserek öldürdüler  فَ َعَقُروَها 
Evlerinizde metalanın dedi (Salih)  ُعوا ِف َدارُِكْم  فَ َقاَل ََتَت َّ
Üç gün  ٍم  َثًَلثََة َأَّيَّ
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Bu yalanlanamayacak bir va’d dir ( ُر َمْكُذوٍب ( 65َذِلَك َوْعٌد َغي ْ  
Emrimiz onlara geldiği zaman  ا َجاَء أَْمُرََن  فَ َلمَّ
Salih’i kurtardık  َنا َصاِِلاا  ََنَّي ْ
Onunla birlikte iman edenleri de  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه 
Bizden bir rahmet olarak  بَِرْْحٍَة ِمنَّا 
O günün rezilliğinden  َوِمْن ِخْزِي يَ ْوِمِئٍذ 
Muhakkak senin rabbin  ِإنَّ رَبََّك 
O kuvvetli ve azizdir ( 66ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز )  
Zalimleri bir çığlık aldı  ْيَحُة  َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّ
Ve memleketlerinde diz üstü çöküp sabahladılar ( 67َفَأْصَبُحوا ِف ِدََّيرِِهْم َجاَثِنَي )  
Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi  َكَأْن ََلْ يَ ْغنَ ْوا فِيَها 
Dikkat! Semud’da rabblerini inkâr etti  َأََّل ِإنَّ ََثُوَد َكَفُروا رَب َُّهْم 
Semud (Allah’ın) rahmetinden uzak olsun ( ا لَِثُموَد ( 68َأََّل بُ ْعدا  
Elçilerimiz İbrahim’e gelmişti  َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبْ رَاِهيَم 
Müjde ile  َِبْلُبْشَرى 
Dediler;  selam  ا  قَاُلوا َسًَلما
Dedi; selam  قَاَل َسًَلٌم 
Çok geçmedi  َفَما لَِبَث 
(İbrahim’in) kızarmış bir buzağı ile gelmesi ( 69َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ )  
Onların ellerini gördüğü zaman  ا رََأى أَْيِديَ ُهْم  فَ َلمَّ
Ona uzanmıyor  ََّل َتِصُل إِلَْيِه 
Onlardan hoşlanmadı  َنِكَرُهْم 
Korkudan bir korku aldı  ُهْم ِخيَفةا  َوَأْوَجَس ِمن ْ
Dediler; korkma  قَاُلوا ََّل َُتَْف 
Biz Lut Qavmine gönderildik ( 70ِإَنَّ أُْرِسْلَنا ِإََل قَ ْوِم ُلوٍط )  
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Onun (İbrahim’in) hanımı ayakta idi  َواْمرَأَتُُه قَاِئَمٌة 
Güldü   َفَضِحَكْت 
Biz İshaq’ı ona (Sara’ya) müjdeledik  ْرََنَها ِبِِْسَحاَق  فَ َبشَّ
İshaq’ın arkasından Ya’qub’u da (müjdeledik) ( 71َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوَب )  
Dedi; bay başıma gelenler  قَاَلْت ََّي َويْ َلََّت 
Ben doğuracak mıyım?  أَأَِلُد 
Ben ihtiyarım  َوَأََن َعُجوٌز 
Şu benim kocam da yaşlı  ا  َوَهَذا بَ ْعِلي َشْيخا
Bu acaib bir şeyden başka bir şey değil ( 72ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب )  
Dediler; Allah’ın işine mi şaşırıyorsun  َِّقَاُلوا أَتَ ْعَجِبنَي ِمْن أَْمِر اَّلل 
Allah’ın sizin üzerinize rahmetine ve bereketine 
mi? 

َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكمْ َرْْحَُة اَّللَِّ   
Ey ev halkı  أَْهَل اْلبَ ْيِت 
O hamid ve mecid dir ( يٌد َمَِيٌد ( 73إِنَُّه ْحَِ  
İbrahim’den korku gidince  ا َذَهَب َعْن إِبْ رَاِهيَم الرَّْوُع  فَ َلمَّ
Ve müjde gelince  َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى 
Lut Qavmi hakkında bizimle (elçilerimizle) 
tartışıyor (du)/tartışmaya başladı 

( 74ِم لُوٍط )ُُيَاِدلَُنا ِف قَ وْ   
Muhakkak İbrahim  ِإنَّ إِبْ رَاِهيَم 
Halim(yumuşak huylu)  َِلَِليٌم 
Evvah (yanık yürekli)  َأوَّاٌه 
Münib (Allah’a dönen/yönelen) ( 75ُمِنيٌب )  
Ey İbrahim  ََّي إِبْ رَاِهيُم 
Bundan (tartışmaktan) vageç  أَْعِرْض َعْن َهَذا 
Muhakkak rabbinin emri geldi  إِنَُّه َقْد َجاَء أَْمُر رَبَِِك 
Muhakkak onlara gelecektir  َوإِن َُّهْم آَتِيِهْم 
Geri çevrilmeyecek azab ( ُر َمْرُدوٍد ( 76َعَذاٌب َغي ْ  
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Elçilerimiz Lut’a geldiği zaman  ا َجاَءْت ُرُسلَُنا ُلوطاا  َوَلمَّ
Onlardan dolayı (kendini) kötü (hissetti)  ِسيَء ِِبِْم 
Onlardan dolayı son haddine kadar (göğsü) 
daraldı 

 َوَضاَق ِِبِْم َذْرعاا 
Bu zor bir gün dedi ( 77َوقَاَل َهَذا يَ ْوٌم َعِصيٌب )  
Ve qavmi ona geldi  َوَجاَءُه قَ ْوُمُه 
Ona doğru koşuyorlar(dı)  يُ ْهَرُعوَن إِلَْيِه 
Bundan önce de kötülüğü işliyorlardı  يَِِئاِت  َوِمْن قَ ْبُل َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّ
Dedi ey qavmim  قَاَل ََّي قَ ْوِم 
Bunlar benim kızlarım  َهُؤََّلِء بَ َناِت 
Onlar sizin için daha temiz  ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم 
Allah’tan sakının  ََّفَات َُّقوا اَّلل 
Misafirlerim hakkında beni üzmeyin  َوََّل ُُتُْزوِن ِف َضْيِفي 
Sizin içinizde hiç olgun adam yok mu? ( 78أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد )  
Dediler   قَاُلوا 
Muhakkak sen bildin(biliyorsun)  َلَقْد َعِلْمَت 
Senin kızlarınla alakamız yoktur  ٍَِما لََنا ِف بَ َناِتَك ِمْن َحق 
Sen bizim ne istediğimizi biliyorsun ( 79َوإِنََّك لَتَ ْعَلُم َما نُرِيُد )  
Dedi   قَاَل 
Keşke benim için size karşı bir quvvet olsa idi  َلْو َأنَّ ِل ِبُكْم قُ وَّةا, 
Ya da kuvvetli bir kaleye sığınabilseydim  ( 80َأْو َآِوي ِإََل رُْكٍن َشِديٍد)  
Dediler; Ey Lut   قَاُلوا ََّي ُلوُط  
Biz senin rabbinin elçileriyiz  ِإَنَّ ُرُسُل رَبَِِك 
Onlar sana ulaşamayacak  َلْن َيِصُلوا إِلَْيَك 
Ehlini gece yürüt  َفَأْسِر ِِبَْهِلَك 
Gecenin bir kısmında للَّْيِل ِبِقْطٍع ِمَن ا  
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Sizden hiç kimse onlara iltifat 
etmesin(yönelmesin) 

 َوََّل يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد 
Senin karın hariç  ِإَّلَّ اْمرَأََتَك 
Ona onlara isabet eden şey isabet edecek  إِنَُّه ُمِصيبُ َها َما َأَصابَ ُهْم 
Onların va’di sabahdır  ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح 
Sabah yakın değil midir? ( ْبُح ِبَقرِيٍب ( 81أَلَْيَس الصُّ  
Emrimiz onlara geldiği zaman  ا َجاَء أَْمُرََن  فَ َلمَّ
Onun üstünü altına getirdik  َجَعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها 
Üzerine taş yağdırdık  َها ِحَجارَةا  َوأَْمطَْرََن َعَلي ْ
Ateşte pişirilmiş ve üst üste yığılmış ( يٍل َمْنُضوٍد ( 82ِمْن ِسجِِ  
Senin rabbinin katında işaretlemiş/damgalanmış  ُمَسوََّمةا ِعْنَد رَبَِِك 
O zalimlere uzak değil ( 83َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيٍد )  
Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik  باا  َوِإََل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعي ْ
Dedi; ey qavmim  ِقَاَل ََّي قَ ْوم 
Allah’a ibadet edin   ََّاْعُبُدوا اَّلل  
Sizin için ondan başka ilah yoktur  رُُه  َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه َغي ْ
Ölçüyü ve tartıyı eksik kılmayın  ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن  َوََّل تَ ن ْ
Ben sizi hayır ile görüyorum  ٍِإِّنِ أَرَاُكْم ِِبَرْي 
Ve ben kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum ( يٍط ( 84َوِإِّنِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم ُمُِ  
Ey qavmim  َوََّي قَ ْوِم 
Ölçü ve tartıda tam olarak adaletli olun  َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن َِبْلِقْسِط 
İnsanların eşyalarını (mallarını) eksiltmeyin  َوََّل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم 
Yeryüzünde fesat çıkarmak için ayaklanmayın ( 85َوََّل تَ ْعثَ ْوا ِف اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن )  
Allah’ın sizin için bıraktığı (kar) sizin için (daha) 
hayırlıdır 

ٌر َلُكْم   بَِقيَُّة اَّللَِّ َخي ْ
Eğer iman ediyorsanız  ُتْم ُمْؤِمِننَي  ِإْن ُكن ْ
Ben sizin üzerinize koruyucu değilim ( 86َوَما َأََن َعَلْيُكْم ِِبَِفيٍظ )  
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Dediler;   قَاُلوا 
Ey Şuayb  َُشَعْيُب َّي  
Senin namazın mı bize emrediyor   َأَصًَلُتَك ََتُْمُرَك 
Terk etmemizi  ُرَك  َأْن نَ ت ْ
Babalarımızın ibadet ettikleri şeyi  َما يَ ْعُبُد َآََبُؤََن 
Mallarımızda dilediğimizi yapmamızı  َأْو َأْن نَ ْفَعَل ِف أَْمَوالَِنا َما َنَشاُء 
Muhakkak ki sen; sen varya, sen yumuşak huylu 
ve olgunsun/dun 

( 87إِنََّك َْلَْنَت اِْلَِليُم الرَِّشيُد )  
Dedi; Ey Qavmim  قَاَل ََّي قَ ْوِم 
Ne dersiniz  أَرَأَيْ ُتْم 
Ne dersiniz rabbimden açık bir delil üzerine 
olsam  

َرّبِِ ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ يَِِنٍة ِمْن   
Ve (Allah) beni onunla güzel bir şekilde 
rızıklandırma 

َوَرَزَقِّن ِمْنُه رِْزقاا َحَسناا    
Size muhalefet etmek istemiyorum  َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم 
Sizi nehyettiğim şeyde  ُِإََل َما أَنْ َهاُكْم َعْنه 
Ben ıslahtan başka bir şey istemiyorum   ْصًَلَح ِإْن أُرِيُد ِإَّلَّ اْْلِ  
Güç yetirebildiğim kadarıyla  َما اْسَتَطْعُت 
Benim başarım Allah’tan başka bir şeyde değildir  ََِّوَما تَ ْوفِيِقي ِإَّلَّ َِبَّلل 
Ona tevekkül ettim  ْلُت  َعَلْيِه تَ وَكَّ
Ona yöneldim ( 88َوإِلَْيِه أُنِيُب )  
Ey qavmim  َوََّي قَ ْوِم 
Benim ayrılığım(bana düşmanlığınız) sizi günaha 
sürüklemesin 

 ََّل َُيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي 
Size isabet etmesine (sebeb olmasın)  َأْن ُيِصيَبُكْم 
Nuh Qavmi’ne isabet eden şeyin benzerinin  ِمْثُل َما َأَصاَب قَ ْوَم نُوٍح 
Veya Hud Qavmi’ne  َأْو قَ ْوَم ُهوٍد 
Veya Salih Qavmi’ne  َأْو قَ ْوَم َصاِلٍح 
Qavm-i Lut sizden çok da uzak değil  َوَما قَ ْوُم لُوٍط ِمْنُكْم 
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( 89بَِبعِيٍد )   
Rabbinize istiğfarda bulunun  َواْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم 
Sonra ona Tevbe edin  ُُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه 
Muhakkak rabbim merhametli ve kullarını çok 
sevendir 

( 90ِإنَّ َرّبِِ َرِحيٌم َوُدوٌد )  
Dediler; Ey Şuayb  قَاُلوا ََّي ُشَعْيُب 
Biz çok anlamıyoruz  َما نَ ْفَقُه َكِثرياا 
Dediğin şeyden  ِمَّا تَ ُقوُل 
Biz seni içimizde zayıf görüyoruz  ا  َوِإَنَّ لَنَ رَاَك ِفيَنا َضِعيفا
Eğer senin topluluğun(qavmin) olmasa idi  َوَلْوََّل َرْهُطَك 
Seni recmederdik  لََرََجَْناَك 
Sen bizim üzerimize aziz (güçlü)değilsin ( َنا ِبَعزِيٍز ( 91َوَما أَْنَت َعَلي ْ  
Dedi; Ey Qavmim  قَاَل ََّي قَ ْوِم 
Benim qavmim size  Allah’tan daha mı güçlü 
geliyor 

 أََرْهِطي أََعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اَّللَِّ 
Onu (Allah’ı) arkanıza attınız  ًَّواُتََّْذَُتُوُه َورَاءَُكْم ِظْهرَّي 
(halbuki) Rabbim sizin amelleriniz kuşatmıştır ( يٌط ( 92ِإنَّ َرّبِِ ِبَا تَ ْعَمُلوَن ُمُِ  
Ey qavmim  َوََّي قَ ْوِم 
Yapabildiğinizi yapın  اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم 
Bende yapacağım  ِإِّنِ َعاِمٌل 
Bileceksiniz   َسْوَف تَ ْعَلُموَن 
Rezil rüsvay edecek azab kime gelecek  ُْزِيِه َمْن ََيْتِيِه َعَذاٌب ُي  
Kim o yalancı (olan)  َوَمْن ُهَو َكاِذٌب 
Gözetleyin bende sizinle beraber gözetleyeceğim ( 93َواْرَتِقُبوا ِإِّنِ َمَعُكْم َرِقيٌب )  
Emrimiz onlara geldiği zaman  ا َجاَء أَْمُرََن  َوَلمَّ
Şuayb’ı kurtardık  باا َنا ُشَعي ْ  ََنَّي ْ
Ve onunla birlikte iman edenleri  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه 
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Katımızdan bir rahmet  ile  بَِرْْحٍَة ِمنَّا 
Zalimleri bir sayha aldı  ْيَحُة  َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموا الصَّ
Memleketlerinde diz üstü çökerek sabahladılar ( 94َفَأْصَبُحوا ِف ِدََّيرِِهْم َجاَثِنَي )  
Sanki orada hiç bulunmamış gibi  َكَأْن ََلْ يَ ْغنَ ْوا فِيَها 
Dikkat! Medyen( Allah’ın rahmetinden) uzak 
olsun 

ا ِلَمْدَيَن   َأََّل بُ ْعدا
Semud’un (Allah’ın rahmetinden) uzak olduğu 
gibi 

( 95َكَما بَِعَدْت ََثُوُد )  
Muhakkak Musa’yı ayetlerimiz ile gönderdik  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِبَََِّيتَِنا 
Ve apaçık deliller ile ( 96َوُسْلطَاٍن ُمِبنٍي )  
Fir’avn’a   ِإََل ِفْرَعْوَن 
Ve Fir’avn’ın işlerine takipçi olan melelerine(ileri 
gelenler) 

 َوَمَلِئِه فَات َّبَ ُعوا أَْمَر ِفْرَعْوَن 
Hâlbuki Fir’avn’ın işleri olgu işler değildi ( 97َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن بَِرِشيٍد )  
Kıyamet gününde Fir’avn qavminin önüne 
geçecek 

 يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة 
Ve onları ateşe götürecek  َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر 
Ne kötü gidiştir bu ve varılan yerde ne kötüdür ( 98َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد )  
Ve bu gidişlerinde arkalarından lanet lanet takip 
ettirilecektir  

 َوأُْتِبُعوا ِف َهِذِه َلْعَنةا 
Kıyamet gününde (fir’avn’ın) bu desteği ne kötü 
destektir. (Fir’avn’ın qavmi de ) ne kötü 
desteklenmiştir 

( 99َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الِرِْفُد اْلَمْرُفوُد )  

İşte bu şehirlerin haberlerindendir   َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلُقَرى 
Sana anlatıyoruz  ُه َعَلْيَك  نَ ُقصُّ
Onların bazılarının(kalıntıları) ayaktadır, bazıları 
biçilmiştir( yok olmuştur) 

َها قَائٌِم َوَحِصيٌد ) ( 100ِمن ْ  
Biz onlara zulmetmedik  َوَما ظََلْمَناُهْم 
Fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler  َوَلِكْن ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم 
Onların ilahları onlara hiçbir fayda sağlamadı  ُهْم َآَِلَتُ ُهُم  َفَما أَْغَنْت َعن ْ
Allah’ın dışında dua ettikleri ilahları  َِّالَِِّت َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّلل 
Hiçbir şeyde    ٍِمْن َشْيء  
Rabbinin emri geldiği zaman   ا َجاَء أَْمُر رَبَِِك َلمَّ  
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Onların yok oluşlarını arttırmaktan başka ( َر تَ ْتِبيٍب ( 101َوَما زَاُدوُهْم َغي ْ  
İşte rabbinin yakalaması böyledir  وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِِك 
Bir şehri (ele) aldığı zaman  ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى 
O zalim olduğu halde  َوِهَي ظَاِلَمٌة 
Muhakkak onun yakalaması acı verici ve 
şiddetlidir 

( 102ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد )  
Muhakkak bunda bir ayet vardır  ِإنَّ ِف َذِلَك َْلَيَةا 
Ahiret azabından korkanlar için  ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اْْلَِخرَِة 
İşte bu toplanma günüdür  ٌَذِلَك يَ ْوٌم ََمُْموع 
Onun için insanların   لَُه النَّاُس  
Bu şahid olunacak bir gündür ( 103َوَذِلَك يَ ْوٌم َمْشُهوٌد )  
Onu ertelemeyiz  رُُه  َوَما نُ َؤخِِ
Sayılı günler hariç ( 104ِإَّلَّ ِْلََجٍل َمْعُدوٍد )  
O gün gelir  يَ ْوَم ََيِْت 
Hiçbir nefis onun izni olmadan konuşamaz  ََّل َتَكلَُّم نَ ْفٌس ِإَّلَّ ِبِِْذنِِه 
Bazıları bedbaht bazıları da mutludur ( ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد ( 105َفِمن ْ  
Bedbaht olanlara gelince  ا الَِّذيَن َشُقوا  َفَأمَّ
O ateştedir  َفِفي النَّاِر 
Onlar için orada derin bir iç çekme ve acı bir 
inleme vardır 

( 106ََلُْم فِيَها َزِفرٌي َوَشِهيٌق )  
Orada ebedi olarak kalacaklardır ِلِديَن ِفيَها َخا  
Gökler ve yer devam ettiği müddetçe  َمَواُت َواْْلَْرُض  َما َداَمِت السَّ
Rabbinin dilemesi müstesna  ِإَّلَّ َما َشاَء رَبَُّك 
Rabbin dilediğini istediği şekilde yapar ( 107ِإنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد )  
Mutlu olanlara gelince  ا الَِّذيَن ُسِعُدوا  َوأَمَّ
Onlar cennettedirler orada ebedi kalacaklardır  َفِفي اْْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها 
Gökler ve yer devam ettiği müddetçe  َمَواُت َواْْلَْرُض  َما َداَمِت السَّ
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Rabbinin dilemesi müstesna  ِإَّلَّ َما َشاَء رَبَُّك 
Sonu kesilmeyen bir ihsan ( َر ََمُْذوٍذ ( 108َعطَاءا َغي ْ  
Şüpheye düşme  َفًَل َتُك ِف ِمْريٍَة 
Şunların taptıklarından  ِمَّا يَ ْعُبُد َهُؤََّلِء 
Onlar ancak babalarının önceden tapmış 
oldukları şeye tapıyorlar 

 َما يَ ْعُبُدوَن ِإَّلَّ َكَما يَ ْعُبُد َآََبُؤُهْم ِمْن قَ ْبُل 
Onlara nasiblerini vereceğiz  َوِإَنَّ َلُمَوفُّوُهْم َنِصيبَ ُهْم 
Noksansız olarak ( ُقوٍص َر َمن ْ ( 109َغي ْ  
Musa’ya kitabı verdik  َوَلَقْد آَتَ يْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب 
Onda ihtilafa düştüler  فَاْختُِلَف ِفيِه 
Rabbinden önceden geçmiş bir kelime olmasaydı  َوَلْوََّل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبَِِك 
Aralarında hüküm verilirdi  نَ ُهْم  َلُقِضَي بَ ي ْ
Onlar bundan derin bir şüphe içerisindeler ( 110َوإِن َُّهْم َلِفي َشكٍِ ِمْنُه ُمرِيٍب )  
Onlardan her birine amellerinin karşılığı 
verilecektir 

ا لَيُ َوفِِيَ ن َُّهْم رَبَُّك أَْعَماََلُْم   َوِإنَّ ُكًلًّ َلمَّ
O onların yaptıklarından haberdardır ( 111إِنَُّه ِبَا يَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي )  
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol  فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت 
Beraberindeki Tevbe edenler (dosdoğru olsunlar)  َوَمْن ََتَب َمَعَك 
Aşırı gitme  َوََّل َتْطَغْوا 
O sizin yaptıklarınızı bilendir ( 112إِنَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي )  
Zalimlere meyletmeyin   َوََّل تَ رَْكُنوا ِإََل الَِّذيَن ظََلُموا 
Yoksa Ateş size dokunur  ُكُم النَّاُر  فَ َتَمسَّ
Allah dışında bir sahip bulamazsınız  َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن أَْولَِياَء 
Sonra yardım olunmazsınız ( 113ُُثَّ ََّل تُ ْنَصُروَن )  
Namazı kıl  ًَلَة  َوأَِقِم الصَّ
Gecenin iki tarafında  َهاِر  طََرِفَِ الن َّ
Gecenin (gündüze) yakın tarafında  ا ِمَن اللَّْيِل  َوزَُلفا



 

 
24 

İyilikler kötülükleri giderir  يَِِئاِت  ِإنَّ اِلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّ
İşte bu zikredenler için bir zikirdir ( اِكرِيَن ( 114َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّ  
Sabret   َْواْصِب 
Muhakkak ki Allah  ََّفَِإنَّ اَّلل 
İyilerin ecrini zayi etmez ( 115ََّل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي )  
Sizden önceki nesillerde olmalı değil miydi?  فَ َلْوََّل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم 
Akıl sahibi kimseler  أُوُلو بَِقيٍَّة 
Yeryüzünde fesadı engellemeli (değil miydi?)  َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِف اْْلَْرِض  يَ ن ْ
Onlardan kurtardığımız az bir kısım müstesna  ُهْم  ِإَّلَّ قَِليًلا ِمَّْن َأَْنَيْ َنا ِمن ْ
Zalimler tabi oldular  َوات ََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا 
Bolluk içerisinde oldukları şeye  َما أُْترُِفوا ِفيِه 
Ve günahkârlardan oldular ( 116وََكانُوا َُمْرِِمنَي )  
Senin rabbin bir şehir halkını yok edecek değil  َوَما َكاَن رَبَُّك لِيُ ْهِلَك اْلُقَرى 
Zulm ile  ِبظُْلٍم 
Ehli ıslah ediciler olduğu halde ( 117َوأَْهُلَها ُمْصِلُحوَن )  
Eğer rabbin dileseydi  َوَلْو َشاَء رَبَُّك 
İnsanları tek bir ümmet kılardı  ةا َواِحَدةا  َْلََعَل النَّاَس أُمَّ
(halbuki) Onlar ihtil af edip duracaklardır ( 118َوََّل يَ زَاُلوَن ُُمَْتِلِفنَي )  
Rabbinin rahmet ettikleri müstesna  ِإَّلَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك 
İşte bu şekilde yarattı onları  َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم 
Ve rabbinin kelimesi tamamlandı  َوََتَّْت َكِلَمُة رَبَِِك 
Cehennemi cinlerden ve insanlardan 
topluluklarla dolduracağım 

( 119َأَْجَِعنَي ) َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاسِ   
Her bir peygamber ki  ًّوَُكًل 
Sana bütün peygamberlerin haberlerini 
anlatıyoruz 

 نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء الرُُّسِل 
Senin gönlünü sağlamlaştırmak için  َما نُ ثَ بُِِت بِِه فُ َؤاَدَك 
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Ve bu sana haqq ile geldi  َُّوَجاَءَك ِف َهِذِه اِلَْق 
Bir öğüt olarak, ve mü’minler için bir hatırlatma 
olarak 

( 120َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننَي )  
Deki; iman etmeyenlere   َوُقْل لِلَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن 
Elinizden geleni yapın  اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم 
Muhakkak ki ben amel edeceğim ( 121ِإَنَّ َعاِمُلوَن )  
Bekleyin   َوانْ َتِظُروا 
Bende bekleyeceğim ( َتِظُروَن ( 122ِإَنَّ ُمن ْ  
Göklerin ve yerin ğaybı Allah’ındır  َماَواِت َواْْلَْرِض  َوَّللَِِّ َغْيُب السَّ
İş(lerin) hepsi ona döndürülecektir  َوإِلَْيِه يُ ْرَجُع اْْلَْمُر ُكلُُّه 
Ona ibadet edin  فَاْعُبْدُه 
Ona tevekkül et  ْل َعَلْيِه  َوتَ وَكَّ
Allah yaptıklarınızdan ğafil değildir ( ا تَ ْعَمُلوَن ( 123َوَما رَبَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ  
  
YUSUF SURESİ  سورة يوسف 
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADI İLE  ِِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيم 
ELİF-LAM-RA  الر 
İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir ( 1تِْلَك َآََّيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي )  
Biz onu Arapça bir Qur’an olarak indirdik  ِإَنَّ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرَآَنا َعرَبِيًّا 
Umulur ki aqledersiniz ( 2َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )  
Biz sana en güzel kıssayı anlatıyoruz  ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص 
Sana vahyimiz ile  َنا إِلَْيَك  ِبَا َأْوَحي ْ
Bu Qur’an’ı  َهَذا اْلُقْرَآَن 
Sen bundan önce ğafillerden idin  ِ( 3َن اْلَغاِفِلنَي )َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه َلم  
O zaman (hatırla) Yusuf babasına demişti  ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِْلَبِيِه 
Ey babacığım  ََّي أََبِت 
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Ben on bir yıldız gördüm  ِإِّنِ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباا 
Ve Güneş’i ve Ay’ı (gördüm)  ْمَس َواْلَقَمَر  َوالشَّ
Onları bana secde ederken gördüm ( 4رَأَيْ تُ ُهْم ِل َساِجِديَن )  
Dedi ey oğulcuğum  َّقَاَل ََّي بُ َّن 
Rüyanı anlatma  ََّل تَ ْقُصْص ُرْؤََّيَك 
Kardeşlerine  َعَلى ِإْخَوِتَك 
Yoksa sana sıkı bir tuzak kurarlar  ا  فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيدا
Şüphesiz şeytan insan için apaçık düşmandır ( ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي ْيطَاَن ِلْْلِ ( 5ِإنَّ الشَّ  
İşte bu şekilde rabbin seni seçti  وََكَذِلَك َُيَْتِبيَك رَبَُّك 
Sana hadislerin tevilini öğretecek  َويُ َعلُِِمَك ِمْن ََتْوِيِل اْْلََحاِديِث 
Ve senin üzerine ni’metini tamamlayacak  َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك 
Ve Ya’qub Hanedan’ı üzerine  َوَعَلى َآِل يَ ْعُقوَب 
Önceden iki babana (İbrahim ve İshaq) 
tamamladığı gibi 

 َكَما أَََتََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبلُ 
İbrahim ve İshaq   إِبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق  
Muhakkak senin rabbin alim ve hakimdir ( 6ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم )  
Muhakkak Yusuf ve kardeşlerinde oldu  َلَقْد َكاَن ِف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه 
Ayetler soranlar için ( ائِِلنَي ( 7َآََّيٌت لِلسَّ  
O zaman (hatırla) dediler;  ِإْذ قَاُلوا 
Yusuf ve kardeşi  ُلَُيوُسُف َوَأُخوه 
Babamıza bizden daha sevimli   َأَحبُّ ِإََل أَبِيَنا ِمنَّا  
Biz güçlü bir topluluğuz  َوََنُْن ُعْصَبٌة 
Şüphesiz babamız apaçık bir dalalet içerisindedir ( 8ِإنَّ َأََبََن َلِفي َضًَلٍل ُمِبنٍي )  
Yusuf’u öldürün  اقْ تُ ُلوا يُوُسَف 
Ya da onu bir yere atın  ا  َأِو اْطَرُحوُه أَْرضا
Babanızın yüzü sizinle baş başa kalsın  َُيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم 
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Ondan sonra (günahtan sonra) salih bir qavm 
olursunuz 

ا َصاِلِِنَي ) ( 9َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوما  
Onlardan konuşan birisi dedi;  ُهمْ قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ  
Yusuf’u öldürmeyin  ََّل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسَف 
Onu bir kuyunun dibine atın  َِِوأَْلُقوُه ِف َغَيابَِة اْْلُب 
Bazı yolcular onu alsın  يَّارَِة  يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّ
Eğer (illaki) yapacaksanız ( ُتْم فَاِعِلنَي ( 10ِإْن ُكن ْ  
Dediler ey babacığımız  قَاُلوا ََّي َأََبََن 
Ne oluyor sana bize güvenmiyorsun  َما َلَك ََّل ََتَْمنَّا َعَلى يُوُسَف 
Şüphesiz ona nasihat edicileriz ( 11َوِإَنَّ لَُه لََناِصُحوَن )  
Yarın onu bizimle beraber gönder  ا  أَْرِسْلُه َمَعَنا َغدا
Gezsin  ve oynasın  يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب 
Muhakkak biz onu koruyacağız ( 12َوِإَنَّ لَُه َِلَاِفُظوَن )  
Dedi;  قَاَل 
Muhakkak sizin onu götürmeniz beni 
hüzünlendiriyor 

 ِإِّنِ لََيْحزُُنِّن َأْن َتْذَهُبوا بِِه 
Ve onu kurdun yemesinden korkuyorum  َوَأَخاُف َأْن ََيُْكَلُه الذِِْئُب 
Siz ondan gafilsiniz ( 13َوأَنْ ُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن )  
Dediler  قَاُلوا 
Eğer onu bir kurt yerse  لَِئْن َأَكَلُه الذِِْئُب 
Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde  َوََنُْن ُعْصَبٌة 
O zaman hüsrana uğrayanlardan oluruz ( 14ِإَنَّ ِإذاا َْلَاِسُروَن )  
Onunla gittikleri zaman  ا َذَهُبوا بِِه  فَ َلمَّ
Kastettiler  َوَأَْجَُعوا 
Onu kuyunun dibine atmaya  َِِأْن َُيَْعُلوُه ِف َغَيابَِة اْْلُب 
Ve ona vahyettik  َنا إِلَْيِه  َوَأْوَحي ْ
Onlara bu işleri haber verilecektir  لَتُ نَ بِِئَ ن َُّهْم ِِبَْمرِِهْم َهَذا 
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Onlar hissetmezler ( 15َوُهْم ََّل َيْشُعُروَن )  
Babaları akşam geldiler  َوَجاُءوا َأََبُهْم ِعَشاءا 
Ağlayarak ( 16يَ ْبُكوَن )  
Dediler   قَاُلوا 
Ey babacığımız  ََّي َأََبََن 
Biz yarışmaya gittik  َنا َنْسَتِبُق  ِإَنَّ َذَهب ْ
Ve Yusuf’u eşyalarımızın yanında bıraktık  َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا 
Onu kurt yedi  َفَأَكَلُه الذِِْئُب 
Sen bize inanacak değilsin  َوَما أَْنَت ِبُْؤِمٍن لََنا 
Biz doğrulardan olsak bile ( 17َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقنَي )  
Gömleğinin üzerinde yalancı bir kanla geldiler  َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب 
Dedi;  قَاَل 
Bilakis    َبْل 
Nefsiniz size güzel ve kolay gösterdi  َسوََّلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم أَْمراا 
Böylece (bana düşen) güzel bir sabır’ dan başkası 
değil 

يٌل  ٌر َجَِ  َفَصب ْ
Allah vasıflandırdıklarınızdan münezzehtir ( اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن ُ ( 18َواَّللَّ  
Ve bir kafile geldi  َوَجاَءْت َسيَّارٌَة 
Sucularını gönderdiler  َفَأْرَسُلوا َوارَِدُهْم 
Ve kovasını aşağı sarkıttı  َفأَْدََل َدْلَوُه 
Dedi   قَاَل 
Müjde!  ََّي ُبْشَرى 
Bu genç bir çocuk  َهَذا ُغًَلٌم 
Ticaret malı olarak gizlediler  َوَأَسرُّوُه ِبَضاَعةا 
Allah onların yaptıklarını bilendir ( َعِليٌم ِبَا يَ ْعَمُلوَن ُ ( 19َواَّللَّ  
Ve onu sattılar  َوَشَرْوُه 
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Az bir pahaya  بَِثَمٍن َِبٍْس 
Sayılı/birkaç dinara  َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة 
Onun hakkında zahid (uzak duran) idiler ( 20وََكانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن )  
Mısırda onu satın alan dedi  َوقَاَل الَِّذي اْشتَ رَاُه ِمْن ِمْصَر 
Kadınına   َِّلْمرَأَتِِه 
Onun yerini iyi tut  َأْكرِِمي َمثْ َواُه 
Bize faydası olması umulur  َفَعَنا  َعَسى َأْن يَ ن ْ
Yada onu evlat ediniriz  ا  َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلدا
Böylece biz Yusuf’u yeryüzünde yerleştirdik  نَّا لُِيوُسَف ِف اْْلَْرِض  وََكَذِلَك َمكَّ
Olayların (rüyaların) yorumunu öğretmek için  َولِنُ َعلَِِمُه ِمْن ََتِْويِل اْْلََحاِديِث 
Allah emrinde galiptir  َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه ُ  َواَّللَّ
Fakat insanların çoğu bilmezler ( 21َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََّل يَ ْعَلُموَن )  
Gücü kuvveti yerine gelince (genç delikanlı 
olunca) 

ُه  ا بَ َلَغ َأُشدَّ  َوَلمَّ
Ona hüküm ve ilim verdik  ا ا َوِعْلما َناُه ُحْكما  َآتَ ي ْ
İşte iyileri bu şekilde mükâfatlandırırız ( 22وََكَذِلَك ََنْزِي اْلُمْحِسِننَي )  
(o kadın) istedi ondan  َورَاَوَدْتُه 
Onun (Yusuf’un) Onun(kadın) evinde bulunduğu   الَِِّت ُهَو ِف بَ ْيِتَها 
Onun (Yusuf’un) nefsinden (istedi)  َعْن نَ ْفِسِه 
Kapıları kapadı  َوَغلََّقِت اْْلَبْ َواَب 
Ve dedi  َوقَاَلْت 
Haydi gel  َهْيَت َلَك 
Dedi maazallah/Allah’a sığınırım  َاَذ اَّللَِّ قَاَل َمع  
O beni en güzel şekilde yerleştiren rabbimdir  إِنَُّه َرّبِِ َأْحَسَن َمثْ َواَي 
Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar ( 23إِنَُّه ََّل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن )  
O (kadın) onu (Yusuf’u) arzulamıştı/kasdetmişti  َوَلَقْد ََهَّْت بِِه 
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O (Yusuf) onu (kadını) arzuladı  َوَهمَّ ِِبَا 
Eğr rabbinin bir burhanı/alameti olmasaydı  َلْوََّل َأْن رََأى بُ ْرَهاَن رَبِِِه 
İşte bu şekilde  َكَذِلَك 
Ondan kötülüğü ve fahşayı çevirdik  وَء َواْلَفْحَشاَء  لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ
O bizim halis kullarımızdan idi ( 24إِنَُّه ِمْن ِعَباِدََن اْلُمْخَلِصنَي )  
İkisi kapıya (yarışırcasına) koştular  َواْستَ بَ َقا اْلَباَب 
(kadın) onun (Yusuf’un) gömleğini arkadan yırttı  ْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر  َوَقدَّ
İkisi kapıda onun (kadının) efendisine/beyine rast 
geldiler 

 َوأَْلَفَيا َسيَِِدَها 
Kapının önünde  َلَدى اْلَباِب 
(Kadın) dedi  قَاَلْت 
Ailene kötülük isteyen kişinin cezası nedir  َما َجزَاُء َمْن أَرَاَد ِِبَْهِلَك ُسوءاا 
( O ceza) ancak hapse atılması veya   ِإَّلَّ َأْن ُيْسَجَن 
Acı bir azaba düçar olmasıdır ( 25َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم )  
Dedi (Yusuf)  َقَال 
O istedi   ِهَي رَاَوَدْتِّن  
Benim nefsimden  َعْن نَ ْفِسي 
Onun (kadının ) ailesinden (olaya) şahid olan bir 
şahid dedi 

 َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها 
Eğer onun (Yusuf’un) gömleği  ِإْن َكاَن َقِميُصُه 
Önden yırtıldı ise  ُقدَّ ِمْن قُ ُبٍل 
(kadın) doğru söyledi(söylüyor)  َفَصَدَقْت 
O (Yusuf) yalancılardandır ( 26َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنَي )  
Eğer gömleği   َوِإْن َكاَن َقِميُصُه 
Arkadan yırtıldı ise   ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر 
(Kadın) yalan söylüyor  َفَكَذَبْت 
O (Yusuf) doğrulardandır ( اِدِقنَي ( 27َوُهَو ِمَن الصَّ  
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Onun gömleğini gördüğü zaman  ا رََأى َقِميَصُه  فَ َلمَّ
Arkadan yırtılmış olarak  ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر 
Muhakkak o sizin (kadınların) tuzağınızdır  َّقَاَل إِنَُّه ِمْن َكْيدُِكن 
Muhakkak sizin tuzağınız büyüktür ( 28ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم )  
Yusuf   يُوُسُف 
Bundan vazgeç  أَْعِرْض َعْن َهَذا 
(kadına dedi) günahından istiğfarda bulun  َواْستَ ْغِفرِي ِلَذنِْبِك 
Sen hata yapanlardansın ( 29إِنَِّك ُكْنِت ِمَن اْْلَاِطِئنَي )  
Şehirdeki kadınlar dedi  َوقَاَل ِنْسَوٌة ِف اْلَمِديَنِة 
Azizin karısı  اْمرَأَُة اْلَعزِيِز 
Delikanlısının/kölesinin nefsinden murad almak 
istiyormuş 

 تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه 
Aşkı yüreğinin zarının altına işlemiş/ yürek zarını 
çatlatmış 

 َقْد َشَغَفَها ُحبًّا 
Biz onu sapıklık içerisinde görüyoruz ( 30ِإَنَّ لَنَ رَاَها ِف َضًَلٍل ُمِبنٍي )  
Onların tuzaklarını işitince  ََّعْت ِبَْكرِِهن ا َسَِ  فَ َلمَّ
Onlara (elçi/davetçi) gönderdi  َّأَْرَسَلْت إِلَْيِهن 
Onlara yastıklar hazırladı  َوأَْعَتَدْت ََلُنَّ ُمتََّكأا 
Onlardan her birine bir bıçak verdi  َوَآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنْ ُهنَّ ِسكِِيناا 
Dedi(kadın); çık onların(kadınların) yanına  ََّوقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهن 
Onu (Yusuf’u) gördükleri zaman onu büyüklediler  ا رَأَيْ َنُه َأْكبَ ْرنَُه  فَ َلمَّ
Ellerini kestiler  ََّوَقطَّْعَن أَْيِديَ ُهن 
‘Allah’ı tenzih ederiz’ dediler  ََِِّوقُ ْلَن َحاَش َّلل 
Bu bir insan değil  َما َهَذا َبَشراا 
Bu ancak yüce bir melektir ( 31ِإْن َهَذا ِإَّلَّ َمَلٌك َكرمٌِي )  
(Kadın) dedi  قَاَلْت 
İşte bu   ََّفَذِلُكن 
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Hakkında beni kınadığınız şey  الَِّذي ُلْمتُ نَِّّن ِفيِه 
Onun nefsinden (faydalanmak) istedim  َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه 
Fakat o (nefsini) sıkıca korudu  فَاْستَ ْعَصَم 
Eğer ona emrettiğim şeyi yapmayacak olursa  َولَِئْن ََلْ يَ ْفَعْل َما َآُمرُُه 
Hapsedilecek   َّلَُيْسَجَنن 
Ve aşağılananlardan olacak ( اِغرِيَن ( 32َولََيُكوَنْن ِمَن الصَّ  
Dedi rabbim   ِِقَاَل َرب 
Zindan bana onların çağırdıkları şeyden daha 
sevgilidir 

ْجُن َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمَّا َيْدُعوَنِّن إِلَْيِه   السِِ
Eğer sen benden onların tuzaklarını geri 
çevirmezsen 

 َوِإَّلَّ َتْصِرْف َعّنِِ َكْيَدُهنَّ 
Onlara meylederim  ََّأْصُب إِلَْيِهن 
Ve cahillerden olurum ( 33َوَأُكْن ِمَن اْْلَاِهِلنَي )  
Rabbi ona icabet etti  فَاْسَتَجاَب لَُه رَبُُّه 
Ve onların tuzaklarını ondan(Yusuf’tan) 
uzaklaştırdı 

 َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ 
O işiten ve bilendir ( ِميُع اْلَعِليُم ( 34إِنَُّه ُهَو السَّ  
 Sonra ortaya çıktı onlar için/kanat ağır bastı  ُُثَّ َبَدا ََلُْم 
(Yusuf’un suçsuz olduğunun delilerini) Delileri 
gördükten sonra 

 ِمْن بَ ْعِد َما رََأُوا اْْلَََّيِت 
Onu hapse attı bir müddet ( 35لََيْسُجنُ نَُّه َحَّتَّ ِحنٍي )  
İki genç onunla birlikte zindana girdi  ْجَن فَ تَ َياِن  َوَدَخَل َمَعُه السِِ
O ikisinden birisi dedi  قَاَل َأَحُدَُهَا 
Kendimi şarap(lık üzüm) sıkarken (rüyamda) 
görüyorum 

 ِإِّنِ أَرَاّن أَْعِصُر ََخْراا 
Diğeri dedi  َوقَاَل اْْلََخُر 
Muhakkak ben kendimi görüyorum  ِإِّنِ أَرَاّن 
Başımın üstünde ekmek taşıyorum  زاا ُل فَ ْوَق رَْأِسي ُخب ْ  َأْحِْ
Kuşlar ondan yiyorlar  ُر ِمْنُه  ََتُْكُل الطَّي ْ
Bize onun tevilini haber ver  نَ بِِئْ َنا بَِتْأِويِلِه 
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Biz seni iyilerden görüyoruz ( 36ِإَنَّ نَ رَاَك ِمَن اْلُمْحِسِننَي )  
(Yusuf) dedi ‘size getirilen hiçbir yemek yoktur ki)  قَاَل ََّل ََيْتِيُكَما َطَعاٌم 
Sizin rızıqlandığınız  تُ ْرَزقَانِِه 
Onların tevilini size haber vermiş olmayayım  ِإَّلَّ نَ بَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه 
İşte bu size getirilmezden önce  قَ ْبَل َأْن ََيْتَِيُكَما َذِلُكَما 
Bu bana rabbimin öğrettiklerindendir  ِِِمَّا َعلََّمِّن َرّب 
Ben (bu) qavmin dinini terk ettim  ِإِّنِ تَ رَْكُت ِملََّة قَ ْوٍم 
Allah’a iman etmeyen  َََِّّل يُ ْؤِمُنوَن َِبَّلل 
Onlar ahireti de inkâr ediyorlar  ْ( 37َِبْْلَِخرَِة ُهْم َكاِفُروَن ) َوُهم  
Babalarım İbrahim ve İshaq ve Ya’qub’un dinine 
tabi oldum 

 َوات َّبَ ْعُت ِملََّة َآََبِئي إِبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب 
Bizim için Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamız 
olmaz 

 َما َكاَن لََنا َأْن ُنْشرَِك َِبَّللَِّ ِمْن َشْيٍء 
Bu Allah’ın bizim üzerimize fadlıdır  َنا  َذِلَك ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َعَلي ْ
Ve insanlar üzerine (fadlıdır)  َوَعَلى النَّاِس 
Fakat insanların çoğu şükretmezler ( 38َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََّل َيْشُكُروَن )  
Ey zindan arkadaşlarım  ْجِن  ََّي َصاِحَبَِ السِِ
Çeşit çeşit rabbler mi hayırlıdır  ٌر  أَأَْرََبٌب ُمتَ َفِرُِقوَن َخي ْ
Veya   أَِم 
Tek ve qahhar olan Allah mı? ( اُر ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ ( 39اَّللَّ  
Onun dışında neye taptığınız şeyler  َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه 
Sadece sizin isimlendirdiğiniz isimlerdir  ُتُموَها  ِإَّلَّ َأَْسَاءا ََسَّي ْ
Siz ve babalarınızın (isimlendirdiğiniz isimlerdir)  أَنْ ُتْم َوَآََبؤُُكْم 
Allah onlar (sahte ilahlar) ile ilgili delil 
indirmemiştir 

ُ ِِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن   َما أَنْ َزَل اَّللَّ
Hüküm sadece Allah’ındır  َِِِّإِن اِْلُْكُم ِإَّلَّ َّلل 
Ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti  ُه  أََمَر َأَّلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإَّيَّ
İşte bu sağlam din/yoldur  ُِِم َذِلَك الدِِيُن اْلَقي  
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Fakat insanların çoğu bilmezler ( 40َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََّل يَ ْعَلُموَن )  
Ey zindan arkadaşlarım  ْجِن  ََّي َصاِحَبَِ السِِ
Sizden birine gelince rabbine/efendisine şarap 
ikram edecek 

ا َأَحدُُكَما فَ َيْسِقي رَبَُّه ََخْراا   أَمَّ
Ve diğerine gelince  ا اْْلََخُر  َوأَمَّ
Asılacak  فَ ُيْصَلُب 
Ve kuşlar başından yiyecek  ُر ِمْن رَْأِسِه  فَ َتْأُكُل الطَّي ْ
İş bitirildi/ hüküm verildi  ُقِضَي اْْلَْمُر 
Fetva istediğiniz şeyde ( 41الَِّذي ِفيِه َتْستَ ْفِتَياِن )  
Onlardan kurtulacağını zannettiği/bildiği kişiye 
dedi 

ُهَما   َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه ََنٍج ِمن ْ
Rabbinin/efendinin yanında beni zikret  اذُْكْرّن ِعْنَد رَبَِِك 
Şeytan ona unutturdu  ْيطَاُن  َفأَْنَساُه الشَّ
Rabbinin yanında anmayı  ِذِْكَر رَبِِه  
Zindanda birkaç (3-10) sene daha kaldı ( ْجِن ِبْضَع ِسِننَي ( 42فَ َلِبَث ِف السِِ  
Kral dedi  َوقَاَل اْلَمِلُك 
Ben (bir rüya) gördüm  ِإِّنِ أََرى 
Yedi semiz inek  َسْبَع بَ َقرَاٍت َِسَاٍن 
Onları yedi cılız inek yiyor  ََيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 
Yedi yeşil başak  ُبًَلٍت ُخْضٍر  َوَسْبَع ُسن ْ
Ve diğer (yedi) kuru (başak)  َوُأَخَر ََّيِبَساٍت 
Ey ileri gelenler  ََُّي أَي َُّها اْلَمََل 
Rüyam hakkında bana fetva verin bakalım  أَفْ ُتوّن ِف ُرْؤََّيَي 
Eğer siz rüya tabir edebiliyorsanız ( ُتْم لِلرُّْؤََّي تَ ْعبُ ُروَن ( 43ِإْن ُكن ْ  
Dediler bunlar karışık rüyalar  قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحًَلٍم 
Biz (karışık) rüyaların tevilini bilmeyiz ( 44َوَما ََنُْن بَِتْأوِيِل اْْلَْحًَلِم ِبَعاِلِمنَي )  
Onlardan (zindandan) kurtulan dedi  ُهَما  َوقَاَل الَِّذي ََنَا ِمن ْ
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Nice zaman sonra (Yusuf’u) hatırladı  ٍة  َوادََّكَر بَ ْعَد أُمَّ
Ben onun tevilini haber vereceğim  َأََن أُنَ بُِِئُكْم بَِتْأِويِلِه 
Beni (zindana) gönderin ( 45َفَأْرِسُلوِن )  
(Ey) Yusuf  يُوُسُف 
Ey doğru kişi  دِِيُق  أَي َُّها الصِِ
Bana fetva ver  أَْفِتَنا 
Yedi semiz inek hakkında  ِف َسْبِع بَ َقرَاٍت َِسَاٍن 
Onları yedi cılız inek yiyor  ََيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف 
Ve yedi yeşil başak (hakkında)  ُبًَلٍت ُخْضٍر  َوَسْبِع ُسن ْ
Diğerleri kuru (başak onları takip ediyor)  َوُأَخَر ََّيِبَساٍت 
Belki insanlara dönerim de  َلَعلِِي أَْرِجُع ِإََل النَّاِس 
İnsanlar bilirler ( 46َلَعلَُّهْم يَ ْعَلُموَن )  
Yedi yıl ekip biçeceksiniz dedi  قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي 
Alışılmış olduğu üzere/âdetiniz üzere  َدَأَبا 
Hasat ettiğiniz zaman  َْفَما َحَصْدُُت 
Onları başakları içerisinde bırakın  بُِلِه  َفَذُروُه ِف ُسن ْ
Yiyeceğiniz az bir kısmı hariç ( 47ِإَّلَّ قَِليًلا ِمَّا ََتُْكُلوَن )  
Sonra   َُُّث 
Bundan sora gelecek  ََيِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك 
Yedi şiddetli (kurak sene)  َسْبٌع ِشَداٌد 
Yiyecek  ََيُْكْلَن 
Onlar (kuraklık yılları) için hazırladığınızı  َّْمُتْم ََلُن  َما َقدَّ
Az bir kısmı hariç  ِإَّلَّ قَِليًلا 
Koruduklarınızdan ( 48ِمَّا ُُتِْصُنوَن )  
Bundan sonra bir yıl gelecek  ُُثَّ ََيِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم 



 

 
36 

İnsanlar onda yağmurlandırılacak/bol yağmur 
yağacak 

 ِفيِه يُ َغاُث النَّاُس 
Onda sıkacaklar suyunu çıkaracaklar (her şey bol 
olacak) 

( 49َوِفيِه يَ ْعِصُروَن )  
Kral dedi  َوقَاَل اْلَمِلُك 
Onu bana getirin  بِِه ائْ ُتوّن  
Elçi ona (yusuf’a) geldiği zaman  ا َجاَءُه الرَُّسوُل  فَ َلمَّ
Rabbine döne dedi  قَاَل اْرِجْع ِإََل رَبَِِك 
Ona sor  فَاْسأَْلُه 
Ellerini kesen kadınların (dedi) neydi  َِّت َقطَّْعَن أَْيِديَ ُهن  َما ََبُل النِِْسَوِة الًلَّ
Rabbim onların tuzaklarını bilendir ( 50ِإنَّ َرّبِِ ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم )  
Dedi nedir sizin derdiniz   َّقَاَل َما َخْطُبُكن 
Yusuf’un nefsinden murad etiğinizde  ِإْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نَ ْفِسِه 
Dediler ‘Alalh’ı tenzih ederiz’  َِِّقُ ْلَن َحاَش َّلل 
Biz onun üzerine bir kötülük bilmiyoruz  َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء 
Azizin karısı dedi  قَاَلِت اْمرَأَُة اْلَعزِيِز 
İşte şimdi   اْْلََن 
Haqq ortaya çıktı  َُّحْصَحَص اِلَْق 
Ben onun nefsinden istemiştim  َأََن رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه 
O sadıklardan idi ( اِدِقنَي ( 51َوإِنَُّه َلِمَن الصَّ  
Bu bilinmesi için  َذِلَك لِيَ ْعَلَم 
Ben ğaybde hainlik etmedim  َأِّنِ ََلْ َأُخْنُه َِبْلَغْيِب 
Allah hainlerin tuzaklarını doğruya ulaştırmaz ( 52َوَأنَّ اَّللََّ ََّل يَ ْهِدي َكْيَد اْْلَائِِننَي)  
 


