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  Şayet Allah’a ve Rasulune iman 
etselerdi   َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِه َوالنهِبِي 

 Ve ona indirilene  َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِه 

 Oları dost(kafirleri) edinmezlerdi  َما اَّتهَُذوُهْم أَْولَِياَء 

 Fakat onların çoğu fasıklardır ( ُهْم فَاِسُقوَن  ( 81َوَلِكنه َكِثريًا ِمن ْ

 Muhakkak sen bulursun  لََتِجَدنه 

 Düşmanlık olarak en şiddetli  َأَشده النهاِس َعَداَوًة 

 İman edenlere  لِلهِذيَن َآَمُنوا 

 Yahudileri ve müşrikleri  اْليَ ُهوَد َوالهِذيَن َأْشرَُكوا 

 Sevgi olarak en yakınını bulursun  َولََتِجَدنه أَقْ َربَ ُهْم َمَودهًة 

 İman edenlere  لِلهِذيَن َآَمُنوا 

 Biz Nasarayız diyenleri bulursun  الهِذيَن قَاُلوا ِإَّنه َنَصاَرى 
 Bu onların bazılarının keşişler ve 
rahibler olmalarından dolayıdır 

يِسنَي َوُرْهَباًَّن  ُهْم ِقسِي  َذِلَك ِِبَنه ِمن ْ

 V onlar kibirlenmezler ( 82َوأَن هُهْم ََل َيْسَتْكِبُوَن ) 

 İşittikleri zaman  ُعوا  َوِإَذا َسَِ

 Rasule indirileni  َما أُْنزَِل ِإََل الرهُسوِل 
 Gözleriniz akan göz yaşlarından ıslanmış 
görürüsün  ْمِع  تَ َرى أَْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الده

 Haqqı bildiklerinden dolayı  ِمها َعَرُفوا ِمَن اْلَْقِي 

 Derler rabbimizi iman ettik  يَ ُقوُلوَن رَب هَنا َآَمنها 
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 Bizi şahitlerden yaz ( اِهِديَن َنا َمَع الشه  ( 83فَاْكتُ ب ْ

 Ne oluyor bize   َوَما لََنا 

 Allah’a iman etmiyoruz  ََل نُ ْؤِمُن ِِبَّللِه 

 Ve bize haqq’dan gelene   َوَما َجاَءََّن ِمَن اْلَْقِي 

(halbuki) şiddetli bir şekilde arzuluyoruz  َوَنْطَمُع 

 Rabimizin bizi Salih qavme katmasını 

َأْن يُْدِخَلَنا رَب َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصهاِْلِنَي 
(84 ) 

 Allah onları dediklerinden dolayı 
sevaplandırdı  فََأََثبَ ُهُم اَّللهُ ِبَا قَالُوا 

 Altlarından ırmaklar akan cennetler ile 
orada ebedi olarak kalacaklardır 

َجنهاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن 
 ِفيَها 

 Bu iyilerin cezasıdır ( 85َوَذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِسِننَي ) 
 Kafirlere ve Ayetlerimizi yalanlayanlara 
gelince  بُوا ِبَََِيتَِنا  َوالهِذيَن َكَفُروا وََكذه

 İşte onlar cehennem ashabıdır ( 86أُولَِئَك َأْصَحاُب اْلَِْحيِم ) 

 Ey iman edenler  ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 

 Temizleri haram kılmayın  ََل َُتَريُِموا طَيِيَباِت 

 Allah’ın size helal kıldıklarından  َما َأَحله اَّللهُ َلُكْم 

 Aşırı gitmeyin  َوََل تَ ْعَتُدوا 

 Allah Aşırı gidenleri sevmez ( 87ِإنه اَّللهَ ََل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن ) 
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 Allah’ın size verdiği rızıklardan hela ve 
temiz olarak yiyin 

ُ َحََلًَل طَيِيًبا   وَُكُلوا ِمها َرَزَقُكُم اَّلله

 İman ettiğiniz Allah’tan korkun ( 88َوات هُقوا اَّللهَ الهِذي أَنْ ُتْم ِبِه ُمْؤِمُنوَن ) 
 Allah boş yeminlerinizden dolayı sizi 
sorumlu tutmaz  ََل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللهُ ِِبللهْغِو ِف أَْْيَاِنُكْم 

 Fakat sizi sorumlu tutar  َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم 
 Fakat bağladığınız yeminlerden dolayı 
(sorumlu tutar)  ِبَا َعقهْدُُتُ اْْلَْْيَاَن 

 Onun kefareti  ارَتُُه  َفَكفه

 on fakiri doyurmak 
ailenize yedirdiğiniz orta hallisinden 

 ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمنْ 

 َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكمْ أَْوَسِط  

 Yada onları giydirmek   أَْو ِكْسَوتُ ُهْم 

 Yada bir köle azad etmek  أَْو ََتْرِيُر رَقَ َبٍة 
 Kim (bunu) bulamazsa üç gün oruç 
tutsun  ٍم ْد َفِصَياُم َثََلثَِة أَيه  َفَمْن َلَْ َيَِ

 Bu sizin yeminlerinizin kefaretidir  َذِلَك َكفهارَُة أَْْيَاِنُكْم 
 Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi 
tutun  ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا أَْْيَاَنُكْم 

 Şükredesiniz diye Allah ayetleriniz böyle 
açıklar 

ُ اَّللهُ َلُكْم َآََيتِِه َلَعلهُكْم  َكَذِلَك يُ بَ نيِي
 ( 89َتْشُكُروَن )

Ey iman edenler!    ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 
 Muhakkak içki, kumar , dikili taşlar ve 
fal okları  َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزََلُم  ِإَّنه

 Şeytanın amellerinden bir pisliktir  ْيطَاِن  رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشه
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 Ondan sakının umulur ki kurtulursunuz  ْ( 90ِلُحوَن )فَاْجَتِنُبوُه َلَعلهُكْم تُ ف 

 Muhakkak şeytan ister  ْيطَاُن َا يُرِيُد الشه  ِإَّنه

 Aranıza düşmanlık ve kin sokmayı  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء  َأْن يُوِقَع بَ ي ْ

 İçki ve kumar ile  ِف اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر 
 Ve sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan 
alıkoymak (ister)  َوَيُصدهُكْم َعْن ذِْكِر اَّللِه َوَعِن الصهََلِة 

 Arık sakınırsınız değil mi? ( تَ ُهوَن  ( 91فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ

 Allah’a ve Rasulüne iman edin  َوَأِطيُعوا اَّللهَ َوَأِطيُعوا الرهُسوَل 

 Sakının  َواْحَذُروا 

 Eğer dönerseniz    ُتْم  فَِإْن تَ َولهي ْ

 Bilin ki  فَاْعَلُموا 
 Muhakkak Rasulümüze (sadece) açık bir 
tebliğ vardır ( َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبََلُغ اْلُمِبنُي  ( 92أَّنه

 İman eden ve Salih amel işleyenlere 
günah yoktur 

لَْيَس َعَلى الهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا 
 الصهاِْلَاِت ُجَناٌح 

 Tattıkları şeyde  ِفيَما َطِعُموا 
 Sakınır, iman eder, ve Salih amel 
işlerlerse 

 ِإَذا َما ات هَقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِْلَاِت 

 Sonra tekrar sakınır ve iman ederlerse  ُُثه ات هَقْوا َوَآَمُنوا 

 Sonra sakınır ve ve iyilerden olurlarsa  ُُثه ات هَقْوا َوَأْحَسُنوا 

 Allah iyileri sever ( بُّ اْلُمْحِسِننَي  ( 93َواَّللهُ ُيُِ
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 Ey iman edenler  ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 

 Allah sizi imtihan edecektir  ُُلَونهُكُم اَّلله  لَيَ ب ْ

 Bir ısım av ile  ِبَشْيٍء ِمَن الصهْيِد 

 Elleriniz ve mızraklarınız ona olaşır  تَ َنالُُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم 
 Allah’ın bilmesi için ondan ğayb ile kim 
korkar  لِيَ ْعَلَم اَّللهُ َمْن ََيَافُُه ِِبْلَغْيِب 

 Kim bundan sonra aşırı giderse  َفَمِن اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك 

 Onun için elim bir azab vardır ( 94فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيٌم ) 

 Ey iman edenler  ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 

 Avları öldürmeyin  ََل تَ ْقتُ ُلوا الصهْيَد 

 Siz ihramda iken  َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم 

 Kim onu kasıtlı olarak öldürürse  ًدا  َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِي

Ceza vardır, öldürdüğü hayvanın benzeri  َعِم  َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن ه
 İçinizden adalet sahibi birinin 
hükmedeceğiz 

 َُيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم 

 Kâbe’ye ulaşacak bir qurban olarak  َهْدًَي َِبِلَغ اْلَكْعَبِة 

 Yada fakirler doyurma kefareti  أَْو َكفهارٌَة َطَعاُم َمَساِكنَي 

 Yada oruçtan bunun dengi  أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما 

 Yaptığı işin vebalini tatsın(tatması için)  لَِيُذوَق َوَِبَل أَْمرِِه 

 Allah geçmiştekileri affetmiştir  ا َسَلَف  َعَفا اَّللهُ َعمه
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 Kim dönerse Allah itiqam alacaktır  َتِقُم اَّللهُ ِمْنُه  َوَمْن َعاَد فَ يَ ن ْ

 Allah aziz ve intiqam sahibidir ( 95َواَّللهُ َعزِيٌز ُذو انِْتَقاٍم ) 
 Sizin için deniz avı ve yemesi helal 
kılınmıştır  ُأِحله َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه 

 Sizler ve seferde olanlar için  يهارَِة  َمَتاًعا َلُكْم َولِلسه
 Sizin için kara hayvanları haram 
kılınmıştır  َوُحريَِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِي 

 İhramlı olduğunuz müddetçe  َما ُدْمُتْم ُحُرًما 
 Kendisine döndürüleceğiniz Allah’tan 
sakının 

 ( 96َوات هُقوا اَّللهَ الهِذي ِإلَْيِه َُتَْشُروَن )

 Allah Beyti Haram olan, Ka’be’yi  َجَعَل اَّللهُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْْلَرَاَم 

 İnsanlar için bir qıyam yeri (kıldı)  ِقَياًما لِلنهاِس 

 Ve şehri ‘l- haram’ı da (qıyam yeri kıldı)  ْهَر اْْلَرَاَم  َوالشه

 Ve qurbanı ve boynu bağlı kurban’ı  da  َواْْلَْدَي َواْلَقََلئَِد 

 Bu bilmeniz için   َذِلَك لِتَ ْعَلُموا 

 Allah göklerdekini ve yerdekini bilir 

َماَواِت َوَما ِف  َأنه اَّللهَ يَ ْعَلُم َما ِف السه
 اْْلَْرِض 

 Muhakkak ki Allah her şeye qadirdir ( 97َوَأنه اَّللهَ ِبُكلِي َشْيٍء َعِليٌم ) 

 Bilin ki Allah cezası şiddetli olandır  اْعَلُموا َأنه اَّللهَ َشِديُد اْلِعَقاِب 

 Alah ğafur ve rahimdir ( 98َوَأنه اَّللهَ َغُفوٌر َرِحيٌم ) 

 Rasule tebliğden başkası yoktur  َما َعَلى الرهُسوِل ِإَله اْلَبََلُغ 
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 Allah gizlediklerinizi ve açıkladıklarınız 
bilir 

َواَّللهُ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن 
(99 ) 

 Deki temiz ile pis eşit olmaz   ُقْل ََل َيْسَتِوي اْْلَِبيُث َوالطهيِيُب 
 (her ne kadar) pis olan şeyin çokluğu 
hoşunuza gitse de  َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْ رَُة اْْلَِبيِث 

 Allahtan sakının ey aqıl sahipleri  فَات هُقوا اَّللهَ ََي أُوِل اْْلَْلَباِب 

 Umulur ki sakınırsınız ( 100َلَعلهُكْم تُ ْفِلُحوَن ) 

 Ey iman edenler  ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 

 …….şeylerden sormayın  ََل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء 
 Açıklanırsa kötü olursunuz (zorunuz  
gider) 

 ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم 

 Eğer ondan sorarsanız  َها  َوِإْن َتْسأَُلوا َعن ْ

 Qur’an inerken  ِحنَي يُ نَ زهُل اْلُقْرَآُن 

 Size açıklanır  تُ ْبَد َلُكْم 
 (habuki) Allah affetmiştir Allah ğafur ve 
rahimdir ( َها َواَّللهُ َغُفوٌر َحِليٌم  ( 101َعَفا اَّللهُ َعن ْ

Sizde önce de bir qavm sormuştu   َقْد َسَأَْلَا قَ ْوٌم ِمْن قَ ْبِلُكْم 

 Sonra onu inkar edenlerden oldular ( 102ُُثه َأْصَبُحوا ِِبَا َكاِفرِيَن ) 

  

ريٍَة َوََل َسائَِبٍة َوََل  َما َجَعَل اَّللهُ ِمْن َبَِ
 َوِصيَلٍة َوََل َحاٍم 

 Fakat kafirler  َوَلِكنه الهِذيَن َكَفُروا 
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 Allah’a yalan olarak iftira atıyorlar  يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اَّللِه اْلَكِذَب 

 Onların çoğu aqletmezler ( 103َوَأْكثَ ُرُهْم ََل يَ ْعِقُلوَن ) 

 Onlara gelin denildiği zaman  َوِإَذا ِقيَل َْلُْم تَ َعاَلْوا 

 Allah’ın indirdiğine ve Rasule  َوِإََل الرهُسوِل ِإََل َما أَنْ َزَل ُ  اَّلله

 Dediler  قَاُلوا 
 Bize babalarımızın üzerinde 
bulduğumuz şey yeter dediler  َحْسبُ َنا َما َوَجْدََّن َعَلْيِه َآَِبَءََّن 

 Babaları bir şey bilmiyor olsa da mı?  ًئا  أََوَلْو َكاَن َآَِبُؤُهْم ََل يَ ْعَلُموَن َشي ْ

 Hidayete ermiyor (olsa da mı?) ( 104َوََل يَ ْهَتُدوَن ) 

 Ey iman edenler  ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 

 Nefsinizin sorumluluğu sizedir  َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم 
 Eğer hidayete ererseniz dalalete 
düşenler size zarar veremeyecektir  ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضله ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم 

 Dönüşünüz toplu olarak Allah’a dır  يًعا  ِإََل اَّللِه َمْرِجُعُكْم َجَِ

 Yaptıklarınız size haber verilecektir ( ُتْم تَ ْعَمُلوَن  ( 105فَ يُ نَ بِيُئُكْم ِبَا ُكن ْ

 Ey iman edenler  ََي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا 

 Aranızda şehadet  َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم 

 Sizden birine ölüm geldiği zaman  ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت 

 Vasiyet zamanı  ِحنَي اْلَوِصيهِة 

 Sizden adalet sahibi iki kişi  اثْ َناِن َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم 
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 Sizin dışınızdan diğer iki kişi  أَْو َآَخرَاِن ِمْن َغرْيُِكْم 

 Seferde olduğunuz zaman  ِإْن أَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم ِف اْْلَْرِض 

 Size ölüm musibeti isabet ettiği zaman  فََأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت 

 O ikisini namazdan sonra alıkoyarsınız  ََتِْبُسونَ ُهَما ِمْن بَ ْعِد الصهََلِة 

 Allah’a yemin ederler  فَ يُ ْقِسَماِن ِِبَّللِه 

 Eğer şüphelenirseniz (şöyle desinler)  ُْتم  ِإِن اْرتَ ب ْ

‘’ Biz onu(yeminimizi) hiçbir değere 
satmayız/değişmeyiz 
Aqraba olsa da 

 ََل َنْشََتِي بِِه ََثًَنا 

 َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب 

 Allah için şahitliği gizlemeyiz  َوََل َنْكُتُم َشَهاَدَة اَّللِه 
Yoksa o zaman biz günahkarlardan 
oluruz ( 106ِإَّنه ِإًذا َلِمَن اْْلََثِنَي ) 
 Bu iki şahidin günahkar oldukları 
anlaşılırsa  فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَن هُهَما اْسَتَحقها ِإَْثًا 

 Diğer taraf bunun yerine iki şahid getirir  َفَآَخرَاِن يَ ُقوَماِن َمَقاَمُهَما 
 Öncekilerin aleyhine şahitliği daha çok 
haqq eden   اْْلَْولََيانِ ِمَن الهِذيَن اْسَتَحقه َعَلْيِهُم 

 O ikisine Allah adına yemin ettirilir  فَ يُ ْقِسَماِن ِِبَّللِه 
 Bizim şehadetimiz, o ikisinin 
şehadetinden daha doğrudur 

 َلَشَهاَدتُ َنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدِِتَِما 

 Biz haddi aşmadık  َوَما اْعَتَديْ َنا 
 (eğer haddi aşsaydı) o zaman biz 
Zaimlerden olurduk ( 107ِإَّنه ِإًذا َلِمَن الظهاِلِمنَي ) 

 Bu daha yakın  َذِلَك أَْدََن 
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 Şahitliği gereği gibi yapmaya  َهاَدِة َعَلى َوْجِهَها  َأْن ََيُْتوا ِِبلشه
 Yeminlerinden sonra yeminlerinin 
reddedileceğinde korkmalarına daha 
yakındır 

 أَْو ََيَافُوا َأْن تُ َرده أَْْيَاٌن بَ ْعَد أَْْيَاِِنِْم 

 Allah’tan sakının ve dinleyin (itaat edin)  َوات هُقوا اَّللهَ َواَْسَُعوا 
 Allah fasıklar  gurubunu hidayete 
erdirmez 

 ( 108َواَّللهُ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي )

 O gün Allah rasulleri toplayacaktır  يَ ْوَم ََيَْمُع اَّللهُ الرُُّسَل 

  Ve diyecektir ‘’ size ne cevap verildi ’’  ُتْم  فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجب ْ

 (rasuller) derler ‘’Bizim bir ilmimiz 
yoktur muhakkak ki sen ğaybleri 
bilensin’’ 

ُم اْلُغُيوِب  قَاُلوا ََل ِعْلَم لََنا ِإنهَك أَْنَت َعَله
(109 ) 

 O zaman, Allah Meryem oğlu İsa’ya 
dedi  َِإْذ قَاَل اَّللهُ ََي ِعيَسى اْبَن َمْرََي 

 Senin üzerine olan ni’metimi hatırla  اذُْكْر نِْعَمِِت َعَلْيَك 

 Ve senin annen üzerine olan ni’metimi  َوَعلى َواِلَدِتَك 
 O aman seni ruh’l quds ile 
desteklemiştim  ِإْذ أَيهْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدِس 

 İnsanlarla beşikte ve yetişkin iken  ُتَكلِيُم النهاَس ِف اْلَمْهِد وََكْهًَل 

 Sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i 
öğretmiştim 

ْورَاَة  َوِإْذ َعلهْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوالت ه
يَل  ْنِْ  َواْْلِ

 O zaman, kuş suretinde çamurdan 
dönüştürüyordun 

َئِة الطهرْيِ   َوِإْذ ََّتُْلُق ِمَن الطِينِي َكَهي ْ

 İznim ile  ِبِِْذِن 
 Ona üflüyordun böylece o kuş oluyordu 
iznim ile  رًا ِبِِْذِن ُفُخ ِفيَها فَ َتُكوُن طَي ْ  فَ تَ ن ْ
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 Ve yine iznim ile körü ve alaca 
hastalığına yakalananı iyileştiriyordun 

 َوتُ ِْبُِئ اْْلَْكَمَه َواْْلَبْ َرَص ِبِِْذِن 
 O zaman ölüyü (hayata) çıkarıyordun 
iznim ile  َوِإْذ َُّتْرُِج اْلَمْوَتى ِبِِْذِن 
 İsrail oğullarına karşı sana kafi 
gelmiştim  َوِإْذ َكَفْفُت َبِِن ِإْسرَائِيَل َعْنَك 
 O zaman sen onlara( İsrail oğullarına) 
deliller ile gelmiştin 

تَ ُهْم ِِبْلبَ يِيَناِت   ِإْذ ِجئ ْ

 Onlardan inkarcılar dediler  ُهْم  فَ َقاَل الهِذيَن َكَفُروا ِمن ْ

 Bu ancak apaçık sihirdir ( 110ِإْن َهَذا ِإَله ِسْحٌر ُمِبنٌي ) 

 O zaman havarilere vahyetmiştik  َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإََل اْْلََوارِيِينَي 

 Bana ve rasulüme iman etmeleri için  َأْن َآِمُنوا ِب َوِبَرُسوِل 

 Dediler iman ettik  قَاُلوا َآَمنها 

 Şahit ol biz Müslümanlardanız ( 111َواْشَهْد ِِبَن هَنا ُمْسِلُموَن ) 

 O zaman havariler dediler  ِإْذ قَاَل اْْلََوارِيُّوَن 

 Ey İsa İbn-i Meryem  َََي ِعيَسى اْبَن َمْرََي 
 Rabbin yapabilir mi? (güç yetirebilir 
mi?) 

 َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك 
 Bizim üzerimize  gökten bir sofra 
indirilmesine  َماِء َنا َمائَِدًة ِمَن السه  َأْن يُ نَ زيَِل َعَلي ْ
 (İsa –as-) dedi ; ‘’Allahtan sakının  eğer 
mü’minlerden iseniz’’ ( ُتْم ُمْؤِمِننَي  ( 112قَاَل ات هُقوا اَّللهَ ِإْن ُكن ْ
 (havariler) dediler ‘’ ondan yemek 
istiyoruz 

َها   قَاُلوا نُرِيُد َأْن ََنُْكَل ِمن ْ
 Ve qalbmizin mütmain olmasını 
(istiyoruz)  َوَتْطَمِئنه قُ ُلوبُ َنا 
 Ve senin bize karşı doğru olduğunu 
bilmek (istiyoruz)’’  َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقْ تَ َنا 
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 Ve onun (mucize) nin üzerine şahitler 
olalım (istiyoruz)’’ 

اِهِديَن ) َها ِمَن الشه  ( 113َوَنُكوَن َعَلي ْ

 Meryem Oğlu İsa dedi  َقَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََي 

 Bizim rabbimiz olan Allah’ım  اللهُهمه رَب هَنا 

 Bizim üzerimize gökten bir sofra indir  َماِء َنا َمائَِدًة ِمَن السه  أَْنزِْل َعَلي ْ
 Öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için 
bayram olsun  َتُكوُن لََنا ِعيًدا ِْلَوهلَِنا َوَآِخرََِّن 

 Ve senden bir ayet (olsun)  َوَآيًَة ِمْنَك 

 Bizi rızıqlandır  َواْرزُقْ َنا 

 Sen rızıq verenlerin en hayırlısısın ( 114َوأَْنَت َخرُي الرهازِِقنَي ) 
 Allah dedi; ‘’ ben onu  (sofrayı) sizin 
üzerinize indireceğim  قَاَل اَّللهُ ِإِنيِ ُمنَ زيُِْلَا َعَلْيُكْم 
 Fakat bundan sonra sizden kim inkar 
ederse 

 َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم 
 Ben onu elim bir azab ile 
azablandıracağım  بُُه َعَذاًِب  فَِإِنيِ أَُعذِي
 Alemlerden hiç kimseye etmediğim 
(azab ile azablandıracağım) ‘’ ( بُُه َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي  ( 115ََل أَُعذِي

 Allah ‘’Meryem Oğlu İsa’’ dedi  َََي ِعيَسى اْبَن َمْرََي ُ  َوِإْذ قَاَل اَّلله

 Sen insanlara dedin mi  أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنهاِس 
 Benim ve Annemi Allahın dışında iki ilah 
edinin  َي ِإَْلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللِه ُذوِن َوأُمِي  اَّتِه

 Bana yakışmaz  قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِل 

 Haqqım olmayan şeyi söylemem  َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِل َِبَقٍي 
 Eğer onu demiş olsaydım muhakkak sen 
bilirdin  ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه فَ َقْد َعِلْمَتُه 
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 Sen benim nefsimdekini bilirsin  تَ ْعَلُم َما ِِف نَ ْفِسي 

 Ben ise senin nefsindekini bilmem  َوََل أَْعَلُم َما ِف نَ ْفِسَك 

 Sen ğaybleri en iyi bilensin ( ُم اْلُغُيوِب  ( 116ِإنهَك أَْنَت َعَله
 Senin bana emrettiğin şeyden başkasını 
onlara söylemedim 

 َما قُ ْلُت َْلُْم ِإَله َما أََمْرَتِِن بِِه 
 Benim ve sizin rabbiniz olan Allah’a 
ibadet edin  َأِن اْعُبُدوا اَّللهَ َرِبِي َورَبهُكْم 

 Ben onlara şahittim   وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا 

 Onların içerisinde olduğum müddetçe  َما ُدْمُت ِفيِهْم 

 Sen beni öldürdükten sonra  َتِِن ا تَ َوف هي ْ  فَ َلمه

 Sen onları gözetleyendin  ُكْنَت أَْنَت الرهِقيَب َعَلْيِهْم 

 Sen her şeye şahitsin ( 117َوأَْنَت َعَلى ُكلِي َشْيٍء َشِهيٌد ) 
Eğer sen onlara azab edersen onlar 
senin kullarındır   بْ ُهْم فَِإن هُهْم ِعَباُدَك  ِإْن تُ َعذِي

 Eğer onları bağışlarsan   َوِإْن تَ ْغِفْر َْلُْم 

 Sen aziz ve hakimsin ( 118فَِإنهَك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم ) 

 Allah dedki; ‘’ bu gün  قَاَل اَّللهُ َهَذا يَ ْوُم 

 Sadıqlara sıdqları fayda verecektir  َفُع الصهاِدِقنَي ِصْدقُ ُهْم  يَ ن ْ

 Onlar için altlarından ırmaklar akan 
cennetler vardır 

َْلُْم َجنهاٌت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اْْلَنْ َهاُر 
 َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا 

 Allah onlardan razı oldu onlarda 
Allah’tan razı oldular 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه   َرِضَي اَّللهُ َعن ْ
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 İşte bu büyük kurtuluştur ( 119َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) 
 Yerin, göklerin ve onların içindekilerin 
mülkü Allah’ındır  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما ِفيِهنه  َّللِِه ُمْلُك السه

 O her şeye qadiir dir ( 120َوُهَو َعَلى ُكلِي َشْيٍء َقِديٌر ) 

    

 EN’AM SURESİ  سورة اْلنعام 

    

Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile  ِِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيم 

    

 Hamd gökleri ve yeri yaratan Allaha dır 

َماَواِت  اْْلَْمُد َّللِِه الهِذي َخَلَق السه
 َواْْلَْرَض 

 Karanlıkları ve aydınlığı yarattı  َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر 
 Sonra onlar sonra kafirler rablerine 
denk tutuyorlar 

 ( 1ُُثه الهِذيَن َكَفُروا ِبَرِبِيِْم يَ ْعِدُلوَن )

 O ki szi çamurdan yarattı  ُهَو الهِذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطنٍي 

 Sonra bir ecel taqdir etti  ُُثه َقَضى َأَجًَل 

 İsimlendirilmiş ecel onun katındadır  ى ِعْنَدُه  َوَأَجٌل ُمَسمًّ

Sonra  siz şüphe edip duruyorsunuz ( 2ُُثه أَنْ ُتْم ََتْتَ ُروَن ) 

 O Allah ki yerde ve göklerdedir  َماَواِت َوِف اْْلَْرِض  َوُهَو اَّللهُ ِف السه

 Gizlinizi ve açığınızı bilir  يَ ْعَلُم ِسرهُكْم َوَجْهرَُكْم 

 Sizin kazandıklarınızı bilir ( 3َويَ ْعَلُم َما َتْكِسُبوَن ) 
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 Onlara Rabblerinin Ayetlerinden bir 
ayet geldiğinde 

 َوَما ََتْتِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِمْن َآََيِت َرِبِيِْم 

 Sonra ondan yüz çeviriyorlar ( َها ُمْعرِِضنَي  ( 4ِإَله َكانُوا َعن ْ
 Muhakkak kendilerine geldiği zaman 
haqqı yalanladılar  ا َجاَءُهْم بُوا ِِبْلَْقِي َلمه  فَ َقْد َكذه

 Onlara gelecek  َفَسْوَف ََيْتِيِهْم 

 Dalga geçtikleri şeyin haberi ( 5أَنْ َباُء َما َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئوَن ) 

 Onlar görmüyorlar mı?  أَلَْ يَ َرْوا 
 Kendilerinden önce nice nesiller helak 
ettik 

 َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قَ ْبِلِهْم ِمْن قَ ْرٍن 
 Onları yeryüzünde yerleştirdik 
(imkanlar verdik)  نهاُهْم ِف اْْلَْرِض  َمكه

 Sizi yerleştirmediğimiz şekilde  ْن َلُكْم  َما َلَْ َُّنَكِي
 Göğü üzerine bol yağmur olarak 
indirdik 

َماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا   َوأَْرَسْلَنا السه

 Altların ırmaklar akan nehirler kıldık  َوَجَعْلَنا اْْلَنْ َهاَر ََتْرِي ِمْن ََتِْتِهْم 

 Günahlarından dolayı helak ettik  فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِِبِْم 
 Ve onlardan sonra başka nesiller 
yetiştirdik 

 ( 6َوأَْنَشْأََّن ِمْن بَ ْعِدِهْم قَ ْرًَّن َآَخرِيَن )

Sana kağıt üzerine kitap indirsek  َوَلْو نَ زهْلَنا َعَلْيَك ِكَتاًِب ِِف ِقْرطَاٍس 

Ve ona dokunsalar  فَ َلَمُسوُه ِِبَْيِديِهْم 

 Muhakkak kafirler derler  َلَقاَل الهِذيَن َكَفُروا 

 Muhakkak bu apaçık sihirdir (derler) ( 7ِإْن َهَذا ِإَله ِسْحٌر ُمِبنٌي ) 
 Dediler üzerine melek indirilmeli 
değimliydi  َوقَاُلوا َلْوََل أُْنزَِل َعَلْيِه َمَلٌك 
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 Şayet melek indirseydik hüküm verilmiş 
olurdu 

 ُر َوَلْو أَنْ َزْلَنا َمَلًكا َلُقِضَي اْْلَمْ 
 Sonra (onlara) baktırılmazdı (göz 
açtırılmazdı) ( 8ُُثه ََل يُ ْنَظُروَن ) 

 Eğer onu melek kılsaydık  َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا 

 Onu erkek kılardık  َْلََعْلَناُه َرُجًَل 
 Karıştırdıkları şeyi onlara karıştırırdık 
(şüpheye düşürürdük) ( 9َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يَ ْلِبُسوَن ) 
 Muhakkak senden önce de 
peygamberler ile dalga geçilmişti  َوَلَقِد اْستُ ْهزَِئ ِبُرُسٍل ِمْن قَ ْبِلَك 

 Onlardan dalga geçenleri kuşattı  ُهْم  َفَحاَق ِِبلهِذيَن َسِخُروا ِمن ْ

 Dalga geçtikleri şey ( 10َما َكانُوا بِِه َيْستَ ْهزُِئوَن ) 

 Deki yeryüzünde dolaşın  ُقْل ِسريُوا ِف اْْلَْرِض 

 Sonra bakın  ُُثه اْنظُُروا 

 Yalancıların sonu nasıl oldu ( ِبنَي  ( 11َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِي

 Deki göklerde ve yerde olanlar kimindir  َماَواِت َواْْلَْرِض  ُقْل ِلَمْن َما ِِف السه

 Deki Allah rahmeti nefsine yazdı  ُقْل َّللِِه َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه الرهْْحََة 

 Muhakkak sizi toplayacaktır  لََيْجَمَعنهُكْم 
 Kendisinde şüphe olmayan kıyamet 
gününde  يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ََل رَْيَب ِفيِه ِإََل 

 Kendilerine yazık edenler  الهِذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم 

 Onlar iman etmezler ( 12فَ ُهْم ََل يُ ْؤِمُنوَن ) 
 Onun içindir gece ve gündüzde barınan 
her şey  َهاِر  َوَلُه َما َسَكَن ِف اللهْيِل َوالن ه



 

 
18 

 O işiten ve bilendir ( ِميُع اْلَعِليُم  ( 13َوُهَو السه

 Göğü ve yeri yoktan var eden Allahtan 
başkasını mı veli edineceğim 

َماَواِت  ُذ َولِيًّا فَاِطِر السه َر اَّللِه َأَّتِه ُقْل أََغي ْ
 َواْْلَْرِض 

 O yedirir yedirilmez  َوُهَو يُْطِعُم َوََل يُْطَعُم 

 Deki; ‘’ben emrolundum  ُقْل ِإِنيِ أُِمْرُت 

 Müslüman olanların ilki olmakla  َأْن َأُكوَن أَوهَل َمْن َأْسَلَم 

 Sakın müşriklerden olma ( 14َوََل َتُكوَننه ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ) 

 Deki ben korkuyorum  ُقْل ِإِنيِ َأَخاُف 

 Eğer rabbime asi olursam  ِإْن َعَصْيُت َرِبِي 

 Büyük günün azabından ( 15َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم ) 

 O gün kimden (azab) giderilirse  َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يَ ْوَمِئٍذ 

 (Allah) onu bağışlamıştır etmiştir  فَ َقْد َرِْحَُه 

İşte bu apaçık kurtuluştur ( 16َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنُي ) 

 Eğer Allah sana zarar verirse  َوِإْن َْيَْسْسَك اَّللهُ ِبُضرٍي 

 Ondan başka giderecek yoktur   َفََل َكاِشَف لَُه ِإَله ُهَو 

 Eğer sana bir hayr dokunursa  ٍَوِإْن َْيَْسْسَك ِِبَرْي 

 O her şeye qadirdir ( 17فَ ُهَو َعَلى ُكلِي َشْيٍء َقِديٌر ) 

 O kulları üzerinde yegane mutasarrıftır  َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه 
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 O hakim ve habirdir ( 18َوُهَو اْلَِْكيُم اْْلَِبرُي ) 
 Deki;’’Hangi şey şehadet olarak daha 
büyüktür’’  ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَ ُر َشَهاَدًة 
 Deki; ‘’Allah benim ve sizin aranızda 
şahittir’’  َنُكْم  ُقِل اَّللهُ َشِهيٌد بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

 Ve bana bu kuran vahyolundu  َوأُوِحَي ِإَِله َهَذا اْلُقْرَآُن 

 Sizi onunla (korkutarak) uyarayım  ِْلُْنِذرَُكْم ِبِه 

 Ve ulaşan kişileri  َوَمْن بَ َلَغ 

 Gerçekten siz şahitlik mi ediyorsunuz  أَئِنهُكْم لََتْشَهُدوَن 

Allahtan başka ilahlar olduğuna  َأنه َمَع اَّللِه َآِْلًَة ُأْخَرى 

 Deki; ‘’ Ben şehadet etmem’’  ُقْل ََل َأْشَهُد 

 Deki o tek bir ilahdır  َا ُهَو إَِلٌه َواِحٌد  ُقْل ِإَّنه

 Ben sizin şirk koştuklarınızdan beriyim ( 19َوِإنهِِن بَرِيٌء ِمها ُتْشرُِكوَن ) 

 O kitap verdiklerimiz  َناُهُم اْلِكَتاَب  الهِذيَن َآتَ ي ْ

 Onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar  يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهُم 

Nefislerine yazık eden kimseler  الهِذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم 

 Onlar iman etmezler ( 20فَ ُهْم ََل يُ ْؤِمُنوَن ) 
 Allah’ın üzerine yalan uydurandan daha 
zalim kim olabilir 

 َوَمْن َأْظَلُم ِمهِن افْ تَ َرى َعَلى اَّللِه َكِذًِب 

 Yada ayetlerini yalanlayandan  َب ِبَََِيتِِه  أَْو َكذه

 Muhakkak ki zalimler kurtuluşa eremez ( 21ِإنهُه ََل يُ ْفِلُح الظهاِلُموَن ) 
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 O gün biz onları toplu olarak 
haşredeceğiz 

يًعا َويَ ْوَم ََنُْشرُ   ُهْم َجَِ

 Sonra şirk koşanlara diyeceğiz  ُُثه نَ ُقوُل لِلهِذيَن َأْشرَُكوا 

 Nerede davasını güttüğünüz 
ortaklarınız 

ُتْم تَ ْزُعُموَن  أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الهِذيَن ُكن ْ
(22 ) 

 Sonra fitneleri(mazeretleri) olmayacak  نَ تُ ُهْم  ُُثه َلَْ َتُكْن ِفت ْ

 Ancak Allah rabbimiz biz müşriklerden 
olmadık demelerinden (başka) 

ِإَله َأْن قَاُلوا َواَّللِه رَبيَِنا َما ُكنها ُمْشرِِكنَي 
(23 ) 

 Bak asılda yalan söylüyorlar kendi 
nefislerine  ِِهْم اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلى أَنْ ُفس 

 İftiraları kendilerinden uzaklaştı ( ُهْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن  ( 24َوَضله َعن ْ

 Onlardan bazıları seni dinlerler  ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك  َوِمن ْ

 Kalplerinin üzerine bir örtüler koyduk  َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِِبِْم َأِكنهًة 

 Anlamaları(nı engelleyen)  َأْن يَ ْفَقُهوُه 

 Kulaklarında da ağırlık vardır  َوِف َآَذاِِنِْم َوقْ رًا 

 Bütün ayetleri görseler de  َوِإْن يَ َرْوا ُكله َآيٍَة 

 Ona iman etmezler  ََل يُ ْؤِمُنوا ِِبَا 

 Hatta sana geldiklerinde tartışırlar  َحَّته ِإَذا َجاُءوَك َُيَاِدُلوَنَك 

 Kafirler derler  يَ ُقوُل الهِذيَن َكَفُروا 
 Bu öncekilerin masallarından başka bir 
şey değildir ( 25ِإْن َهَذا ِإَله َأَساِطرُي اْْلَوهِلنَي ) 
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 Onlar ondan men ederler  َهْوَن َعْنُه  َوُهْم يَ ن ْ

 (Kendileride) uzaklaşırlar  َويَ ْنَأْوَن َعْنُه 
 Kendi nefislerinden başkasını helak 
etmezler  َوِإْن يُ ْهِلُكوَن ِإَله أَنْ ُفَسُهْم 

 Onlar hissetmezler ( 26َوَما َيْشُعُروَن ) 

 Keşke sen görseydin  َوَلْو تَ َرى 

 Ateşin kenarında duruyorlardı  ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النهاِر 

 Keşke bizler (tekrar) döndürülseydik  ُّتَ َنا نُ َرد  فَ َقاُلوا ََي لَي ْ

 Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık  َب ِبَََِيِت رَبيَِنا  َوََل ُنَكذِي

 Ve mü’minlerden olurduk ( 27َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ) 

 Bilakis onlara göründü  َبْل بََدا َْلُْم 

 Önceden gizleyip durdukları  َما َكانُوا َُيُْفوَن ِمْن قَ ْبُل 

 Şayet (dünyaya) döndürülselerdi  َوَلْو ُردُّوا 

 Nehy olundukları şeye tekrar dönerlerdi  َلَعاُدوا ِلَما نُ ُهوا َعْنُه 

 Muhakkak ki yalancılardır ( 28َوِإن هُهْم َلَكاِذبُوَن ) 
 Dediler yaşamımız dünya hayatından 
başkası değildir  نْ َيا  َوقَاُلوا ِإْن ِهَي ِإَله َحَياتُ َنا الدُّ

 Biz tekrar diriltilecek değiliz ( ُعوِثنَي  ( 29َوَما ََنُْن ِبَب ْ

 Keşke sen görseydin  َوَلْو تَ َرى 

 Rablerini karşısında duruyorlarken  ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرِبِيِْم 
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 (Allah) dedi; bu haqq değimlidir  قَاَل أَلَْيَس َهَذا ِِبْلَْقِي 

 Bilakis (haqdır), rabbimize and olsun ki   قَاُلوا بَ َلى َورَبيَِنا 

(Allah) dedi Tadın bakalım azabı  قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب 

 Kafir olduğunuzdan dolayı ( ُتْم َتْكُفُروَن  ( 30ِبَا ُكن ْ

 Muhakkak hüsrana uğradı  َقْد َخِسَر 

 Allah ile buluşmayı yalanlayanlar   بُوا بِِلَقاِء اَّللِه الهِذيَن  َكذه

 Taki onlara aniden saat geldi  اَعُة بَ ْغَتًة  َحَّته ِإَذا َجاَءتْ ُهُم السه

 Dediler yazıklar olsun bize  قَاُلوا ََي َحْسَرتَ َنا 
 Onda (amellerimizde) yaptığımız 
eksikliklerden dolayı  َعَلى َما فَ رهْطَنا ِفيَها 

 Onlar günahlarını sırtlarında taşırlar  َوُهْم َُيِْمُلوَن أَْوزَاَرُهْم َعَلى ُظُهورِِهْم 

 Yüklendikleri şey ne kötüdür ( 31َأََل َساَء َما يَزُِروَن ) 
 Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden 
başka bir şey değildir  نْ َيا ِإَله َلِعٌب َوَْلٌْو  َوَما اْْلََياُة الدُّ
 Sakınanlar için ahiret yurdu daha 
hayırlıdır  

ُقوَن  ٌر لِلهِذيَن يَ ت ه اُر اْْلَِخَرُة َخي ْ  َولَلده

 aqıl etmiyormusunuz ( 32أََفََل تَ ْعِقُلوَن ) 

Onun seni hüzünlendirdiğini biliyoruz   َقْد نَ ْعَلُم ِإنهُه لََيْحزُُنَك 

 Şöyle diyenlerin  الهِذي يَ ُقوُلوَن 

Muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar  بُوَنَك  فَِإن هُهْم ََل ُيَكذِي
 Fakat zalimler Allah’ın ayetlerine karşı 
mücadele ediyorlar  َوَلِكنه الظهاِلِمنَي ِبَََِيِت اَّللِه ََيَْحُدوَن
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(33 ) 
 Muhakkak senden önceki 
peygamberler de yalanlanmıştı  َبْت ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلَك  َوَلَقْد ُكذِي
 Yalanlanmalarına ve eziyet etmelerine 
sabretmişlerdi  بُوا َوأُوُذوا  َفَصبَ ُروا َعَلى َما ُكذِي
 Tak yardımımız/zaferimiz gelinceye 
kadar 

 َحَّته َأََتُهْم َنْصُرََّن 
 Allah’ın kelimelerinde değişim 
göremezsin  َِل ِلَكِلَماِت اَّلله  َوََل ُمَبدِي
Muhakkak sana peygamberlerin haberi 
gelmişti   ( 34َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن نَ َبِإ اْلُمْرَسِلنَي ) 
 Eğer onların dönmeleri sana ağır 
geliyorsa 

 َوِإْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيَك ِإْعرَاُضُهْم 

Eğer yapabilirsen   فَِإِن اْسَتَطْعَت 

 Yerde bir tünel açmaya  َتِغَي نَ َفًقا ِِف اْْلَْرِض  َأْن تَ ب ْ

 Yada göğe merdiven dayamaya  َماِء  أَْو ُسلهًما ِف السه
 Onlara bir ayet getirmeye 
(yapabiliyorsan yap)  فَ َتْأتِيَ ُهْم ِبَِيٍَة 
 Allah dileseydi onları hidayet üzere 
birleştirirdi  َوَلْو َشاَء اَّللهُ َْلََمَعُهْم َعَلى اْْلَُدى 

 Cahillerden olma ( 35َفََل َتُكوَننه ِمَن اْْلَاِهِلنَي ) 

 Ancak dinleyenler (davete) icabet eder  َا َيْسَتِجيُب الهِذيَن َيْسَمُعوَن  ِإَّنه
 Ölülere (gelince) Allah onları 
diriltecektir  ُ َعثُ ُهُم اَّلله  َواْلَمْوَتى يَ ب ْ

 Sonra ona döndürüleceksiniz ( 36ُُثه ِإلَْيِه يُ ْرَجُعوَن ) 
 Dediler üzerine bir ayet indirilmeli değil 
miydi?  َوقَاُلوا َلْوََل نُ زيَِل َعَلْيِه َآيٌَة ِمْن رَبيِِه 

 Allah qaadirdir  ُقْل ِإنه اَّللهَ قَاِدٌر 
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 Ayet (mucize)indirmeye  َعَلى َأْن يُ نَ زيَِل َآيًَة 

 Fakat çoğunluğu bilmezler ( 37َوَلِكنه َأْكثَ َرُهْم ََل يَ ْعَلُموَن ) 

 Yerde hiçbir dört ayaklı yok  َوَما ِمْن َدابهٍة ِف اْْلَْرِض 
 Ve kanatları ile uçan bir bir kuş yoktur 
ki 

 َوََل طَائٍِر َيِطرُي ِِبََناَحْيِه 

 Sizin misaliniz gibi bir ümmet omasın  ِإَله أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم 

 Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık  َما فَ رهْطَنا ِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء 

 Sonra rablerine toplanacaklar ( 38ُُثه ِإََل َرِبِيِْم ُُيَْشُروَن ) 

 Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince  ِبُوا ِبَََِيت  َنا َوالهِذيَن َكذه

 Karanlıklar içinde sağır ve ahrazdırlar  ُصمٌّ َوُبْكٌم ِف الظُُّلَماِت 

 Allah kimi dilerse dalalete düşürür  َمْن َيَشِأ اَّللهُ ُيْضِلْلُه 

Ve (Allah) kimi dilerse sıratı mustaqiym 
üzere kılar 

َوَمْن َيَشْأ ََيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 
(39 ) 

 Deki ne dersiniz  ُقْل أَرَأَيْ َتُكْم 

 Eğer size Allah’ın azabı gelse  ِإْن َأََتُكْم َعَذاُب اَّللِه 

 Yada saat size gelse  اَعُة  أَْو أَتَ ْتُكُم السه

 Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız eğer 
doğru sözlü iseniz(itiraf edin) 

ُتْم َصاِدِقنَي  َر اَّللِه َتْدُعوَن ِإْن ُكن ْ أََغي ْ
(40 ) 

 Bilakis sadece ona (Allah’a) dua 
edersiniz  ُه َتْدُعوَن  َبْل ِإَيه
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 (o da) kendisine dua ettiğiniz şeyi 
açıverir 

 فَ َيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه 

 Eğer dilerse  ِإْن َشاَء 

 Ve koştuğunuz ortakları unutursunuz ( 41َوتَ ْنَسْوَن َما ُتْشرُِكوَن ) 
 Senden önceki ümmetlere 
peygamberler gönderdik 

 َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإََل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك 

 Onları darlık ve sıkıntya uğrattık ِء َوالضهرهاِء فََأَخْذََّنُهْم ِِبْلَبْأَسا 

 Umulur ki boyun eğerler diye ( 42َلَعلهُهْم يَ َتَضرهُعوَن ) 
Hiç değilse onlara azabımız geldiği 
zaman 

 فَ َلْوََل ِإْذ َجاَءُهْم َِبُْسَنا 

 Boyun eğselerdi  َتَضرهُعوا 

 Fakat kalpleri katılaştı  َوَلِكْن َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم 

 Şeytan onlara yaptıkları şeyi süslü  
gösterdi 

ْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  َوزَيهَن َْلُُم الشه
(43 ) 

 Kendilerine zikredilen şeyi unuttukları 
zaman 

ُروا ِبِه  ا َنُسوا َما ذُكِي  فَ َلمه
 Onların üzerine her şeyin kapılarını 
açtık  فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِي َشْيٍء 

 Taki verilenler ile sevindiler  َحَّته ِإَذا َفرُِحوا ِبَا أُوُتوا 

 Onları aniden aldık  َأَخْذََّنُهْم بَ ْغَتًة 
 Ozaman onlar ümİtsİzlİğe düşenlerden 
oldular ( 44فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن ) 

 Zulmeden qavmin sonu kesildi  فَ ُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الهِذيَن ظََلُموا 

Hamd Alemlerin rabbi olan Allah içindir  ( 45َواْْلَْمُد َّللِِه َربِي اْلَعاَلِمنَي ) 
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 Deki ‘’ Ne dersiniz  ُقْل أَرَأَيْ ُتْم 
 Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi 
alsa  ِإْن َأَخَذ اَّللهُ ََسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم 

 Ve kalbinizi mühürlese  َوَخَتَم َعَلى قُ ُلوِبُكْم 
Allahtan başka hangi ilah onu geri size 
verebilir 

ُر اَّللِه ََيْتِيُكْم ِبِه   َمْن ِإَلٌه َغي ْ
Bak nasılda çeviriyoruz (açıklıyoruz) 
ayetleri  اْنظُْر َكْيَف ُنَصرِيُف اْْلَََيِت 

 Sonra onlar yüz çeviriyorlar ( 46ُُثه ُهْم َيْصِدُفوَن ) 

 De ki; ‘’ne dersiniz?’’  ُقْل أَرَأَيْ َتُكْم 

 Eğer size Allah’ın azabı gelse  ِإْن َأََتُكْم َعَذاُب اَّللِه 

 Aniden ve apaçık  بَ ْغَتًة أَْو َجْهرًَة 
 Hiç zalim qavmden başkasını helak eder 
mi 

 ( 47َهْل يُ ْهَلُك ِإَله اْلَقْوُم الظهاِلُموَن )

 Biz peygamberleri müjdeleyici ve 
uyarıcı olmaktan başkası için 
göndermedik 

رِيَن  َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإَله ُمَبشِي
 َوُمْنِذرِيَن 

 Kim iman eder ve kendini düzeltirse  َفَمْن َآَمَن َوَأْصَلَح 
 Onlara korku yoktur onlar 
hüzünlenecek de değildir ( 48َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َُيَْزنُوَن ) 

 Ayetlerimizi yalanlayanlara gelimce  بُوا ِبَََِيتَِنا  َوالهِذيَن َكذه

 Fasıq olmalarından dolayı onlara azab 
dokundu 

ُهُم اْلَعَذاُب ِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن  َْيَسُّ
(49 ) 

 Deki ‘’Size Allah’ın hazineleri 
yanımdadır demiyorum   ُقْل ََل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اَّللِه 
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 Ben ğaybı bilmiyorum  َوََل أَْعَلُم اْلَغْيَب 

 Ben size meleğim demiyorum  َوََل أَُقوُل َلُكْم ِإِنيِ َمَلٌك 
 Ben bana vahyolunandan başkasına 
tabi olmam  ِإْن أَتهِبُع ِإَله َما يُوَحى ِإَِله 

 Deki hiç kör ile gören bir olur mu?  ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصرُي 

 Siz düşün müyormusunuz?  َُروَن )أََفََل تَ تَ ف  ( 50كه

 Onunla uyar  َوأَْنِذْر ِبِه 
 Rablerinde toplanacaklarından 
korkanlar 

 الهِذيَن ََيَاُفوَن َأْن ُُيَْشُروا ِإََل َرِبِيِْم 

 Onun dışında bir veli yoktur  ٌّلَْيَس َْلُْم ِمْن ُدونِِه َوِل 

 Şefeatçı yoktur  َوََل َشِفيٌع 

 Umulur ki sakınırlar ( ُقوَن  ( 51َلَعلهُهْم يَ ت ه

 Kovma   َوََل َتْطُرِد 

 Sabah akşam rablerine dua edenleri  الهِذيَن يَْدُعوَن رَب هُهْم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِي 

 Ve onun rızasını umanları  يُرِيُدوَن َوْجَهُه 

 Onların hesabından sana bir şey yoktur  َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِبِْم ِمْن َشْيٍء 
 Senin hesabından da onlara bir şey 
yoktur  َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء 

 Kovup da (böylece)  فَ َتْطُرَدُهْم 

 Zaimlerden olasın ( 52فَ َتُكوَن ِمَن الظهاِلِمنَي ) 
 Böylece onlardan bazısını bazısı ile 
imtihan ettik  وََكَذِلَك فَ تَ نها بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض 
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 Demeleri için  لِيَ ُقوُلوا 
 Allah’ın içimizden lütufda bulunduğu 
kimseler bunlar mı?  أََهُؤََلِء َمنه اَّللهُ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْيِنَنا 

 Allah şükredenleri en iyi bilendir ( اِكرِيَن  ( 53أَلَْيَس اَّللهُ ِِبَْعَلَم ِِبلشه

 Sana geldiği zaman   َوِإَذا َجاَءَك 

 Ayetlerimize iman edenler  الهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَََِيتَِنا 

 Deki size selam olsun  فَ ُقْل َسََلٌم َعَلْيُكْم 

Rabbiniz rahmeti nefsine yazdı  َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرهْْحََة 

 Cahillikle kötü iş yapanlara   أَنهُه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِِبََهالٍَة 
 Ondan sonra tevbe ve (nefsini) ıslah 
edenlere (geince)  َوَأْصَلحَ ُُثه ََتَب ِمْن بَ ْعِدِه 

 O (Allah) Ğafur Ve Rahimdir  ( 54فَأَنهُه َغُفوٌر َرِحيٌم ) 

 İşte bu şekilde ayetleri açıklıyoruz  وََكَذِلَك نُ َفصِيُل اْْلَََيِت 

 Günahkârların yolu belli olsun diye ( 55َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي ) 

 Deki Muhakkak ki ben nehyolundum  ُقْل ِإِنيِ ُِنِيُت 

 İbadet etmekten  َأْن أَْعُبَد 

 Allah’ın dışındaki yalvardıklarınıza   الهِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه 

 Deik ben sizin hevanıza tabi olmam  ُقْل ََل أَتهِبُع أَْهَواءَُكْم 
 (eğer tabi olursam) o zaman muhakkak 
ki dalalete düşenlerden olurum  َقْد َضَلْلُت ِإًذا 

 Ben hidayete erenlerden olmam ( 56َوَما أَََّن ِمَن اْلُمْهَتِديَن ) 
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 Deki ben rabbimden bir beyine 
üzerineyim 

 ُقْل ِإِنيِ َعَلى بَ يِيَنٍة ِمْن َرِبِي 

 ..ki siz onu yalanlıyorsunuz  بْ ُتْم ِبِه  وََكذه
 Sizin acele ettiğiniz şey benim yanımda 
değil  َما َتْستَ ْعِجُلوَن ِبِه َما ِعْنِدي 

 Hüküm Allah’ın katındadır  ِإِن اْلُْْكُم ِإَله َّللِِه 

 O haqqı anlatır  يَ ُقصُّ اْلَْقه 
 O (haqqı batıldan) ayıranların en 
hayırlısıdır ( ُر اْلَفاِصِلنَي  ( 57َوُهَو َخي ْ
 Eğer sizin acele ile istediğiniz şey (azab) 
yanımda olsaydı 

 ُقْل َلْو َأنه ِعْنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن بِِه 
 Benimle sizin aranızda hüküm verilmiş 
olurdu  َنُكْم  َلُقِضَي اْْلَْمُر بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

 Allah zalimleri en iyi bilendir ( 58َواَّللهُ أَْعَلُم ِِبلظهاِلِمنَي ) 

 Gaybın anahtarı onun katındadır  َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب 
 Onu (ğaybı) ondan (Allah) başkası 
bilmez  ََل يَ ْعَلُمَها ِإَله ُهَو 

 Denizdekini ve yerdekini bilir  َويَ ْعَلُم َما ِف اْلبَ رِي َواْلَبْحِر 
 Düşen hiçbir yaprak yoktur ki o 
bilmesin 

 ِمْن َوَرقٍَة ِإَله يَ ْعَلُمَها َتْسُقُط َوَما 
 Ve hiçbir habbe yerin karanlıkları 
içerisinde  َوََل َحبهٍة ِِف ظُُلَماِت اْْلَْرِض 

 Hiçbir yaş ve kuru yoktur ki  َوََل َرْطٍب َوََل ََيِبٍس 

 Kitabı mubinde olmasın ( 59ِإَله ِِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي ) 

 O ki sizi geceleyin vefat ettirir  َوُهَو الهِذي يَ تَ َوفهاُكْم ِِبللهْيِل 

 Ve gündüzleri kazandıklarını bilir  َويَ ْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِِبلن هَهاِر 
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Sonra sizi onda diriltir  َعُثُكْم ِفيِه  ُُثه يَ ب ْ

 İsimlenmiş ecelin gerçekleşmesi için  ى  لِيُ ْقَضى َأَجٌل ُمَسمًّ

 Sonra dönüşünüz onadır  ُُثه ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم 
 Sonra yaptıklarınız size haber 
verilecektir 

ُتْم تَ ْعَمُلوَن )  ( 60ُُثه يُ نَ بِيُئُكْم ِبَا ُكن ْ

 O kulları üzerine hükümran olandır  َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِدِه 

 Size koruyucuları yollar  َويُ ْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة 

 Size ölüm gelinceye kadar  َحَّته ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت 

 Ve elçilerimiz onu öldürür  تَ َوف هْتُه ُرُسُلَنا 

 Onlar kusur etmezler(eksİltmezler) ( 61َوُهْم ََل يُ َفريُِطوَن ) 

 Sonra gerçek sahiplerine döndürülürler  ُُثه ُردُّوا ِإََل اَّللِه َمْوََلُهُم اْلَْقِي 

 Dikkat edin! Hüküm onundur  َأََل لَُه اْلُْْكُم 

 O hesap görenlerin en süratlisidir ( 62َوُهَو َأْسرَُع اْْلَاِسِبنَي ) 

 Sizi karanın ve denizin karanlıklarından 
kurtaran kimdir 

يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَ رِي  ُقْل َمْن يُ َنجِي
 َواْلَبْحِر 

 Ona gizli yalvararak dua edersiniz  َتْدُعونَُه َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة 

 Eğer bizi bundan kurtarırsan   لَِئْن َأْْنَاََّن ِمْن َهِذِه 

 Muhakkak şükredenlerden olacağız ( اِكرِيَن  ( 63لََنُكوَننه ِمَن الشه

 Deki Allah sizi onda kurtarır  َها يُكْم ِمن ْ  ُقِل اَّللهُ يُ َنجِي
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 Ve bütün sıkıntılardan (kurtarır)  َوِمْن ُكلِي َكْرٍب 

 Sonra siz (yine) ona şirk koşarsınız ( 64ُُثه أَنْ ُتْم ُتْشرُِكوَن ) 

 Deki o gücü yetendir  ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر 

 Sizin üzerinize azab göndermeye  َعَث َعَلْيُكْم َعَذاًِب  َعَلى َأْن يَ ب ْ

 Üzerinizden veya yakarınızın altından  ِمْن فَ ْوِقُكْم أَْو ِمْن ََتِْت أَْرُجِلُكْم 

Size fırkaları karıştırmaya (kadirdir)  أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا 
 Bazınızın azabını bazınıza tattırmaya 
(kadirdir) 

 َويُِذيَق بَ ْعَضُكْم َِبَْس بَ ْعٍض 

 Bak nasılda açıklıyoruz ayetlerimizi  اْنظُْر َكْيَف ُنَصرِيُف اْْلَََيِت 

 Siz anlayasınız diye ( 65َلَعلهُهْم يَ ْفَقُهوَن ) 

 Senin qavmin onu yalanladı  َب ِبِه قَ ْوُمَك  وََكذه

 O haqq olduğu halde  َُّوُهَو اْلَْق 

 Dei ben sizin üzerinize vekil değilim ( 66ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل ) 
 Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı 
vardır 

 ِلُكلِي نَ َبٍإ ُمْستَ َقرٌّ 

 Sizbileceksiniz ( 67َوَسْوَف تَ ْعَلُموَن ) 

 Sn gördüğün zaman  َوِإَذا رَأَْيَت 

 Ayetlerimiz hakkında dalanları  الهِذيَن ََيُوُضوَن ِف َآََيتَِنا 

 Onlardan yüz çevir  ُهْم  فََأْعِرْض َعن ْ

 Taki başka bir söz dalıncaya kadar  َحَّته ََيُوُضوا ِف َحِديٍث َغرْيِِه 
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 Eğer şeytan sana unutturursa  ْيطَاُن ا يُ ْنِسيَ نهَك الشه  َوِإمه

 Hatırladıktan sonra oturma  َفََل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذيِْكَرى 

 Zalim bir qavm ile birlikte ( 68َمَع اْلَقْوِم الظهاِلِمنَي ) 

 Sakınanların aleyhine yoktur  ُقوَن  َوَما َعَلى الهِذيَن يَ ت ه

 Onarın hesabından bir şey  ِمْن َشْيٍء ِمْن ِحَساِِبِْم 
 Fakat hatırlatmak (gerekir) umulur ki 
(iman edenler) sakınırlar ( ُقوَن  ( 69َوَلِكْن ذِْكَرى َلَعلهُهْم يَ ت ه
 Dinlerini oyun ve eğlence yapanları terk 
et 

 َوَذِر الهِذيَن اَّتهَُذوا ِدينَ ُهْم َلِعًبا َوَْلًْوا 

 Onları dünya hayatı aldattı  نْ َيا  َوَغرهتْ ُهُم اْْلََياُة الدُّ
 Onunla (Kur’an’la) hatırlat; nefsin 
kazandıklarından dolayı 
tutulacağını/hapsolunacağını 

ْر ِبِه َأْن تُ ْبَسَل نَ ْفٌس ِبَا َكَسَبْت   َوذَكِي

 Ona (nefse/kişiye) Allah dışında bir 
koruyucu ve şefeatçi yoktur 

 لَْيَس َْلَا ِمْن ُدوِن اَّللِه َوِلٌّ َوََل َشِفيٌع 

 Her türlü fidyeyi de verse  َوِإْن تَ ْعِدْل ُكله َعْدٍل 

 Ondan alınmaz  َها  ََل يُ ْؤَخْذ ِمن ْ
 İşte onlar yaptıklarından dolayı  
tutulanlardır  

 أُولَِئَك الهِذيَن أُْبِسُلوا ِبَا َكَسُبوا 
 Onlara kaynar sudan içecek ve acı verici 
bir azab (vardır)  يٍم  َوَعَذاٌب أَلِيمٌ َْلُْم َشرَاٌب ِمْن ْحَِ

 İnkar etmelerinden dolayı ( 70ِبَا َكانُوا َيْكُفُروَن ) 
 Deki; Allah’tan başkasına mı dua  
edeceğiz? 

 ُقْل أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن اَّللِه 
 Bize zarar ve fayda veremeyen şeylere 
mi (dua edeceğiz)  َفُعَنا َوََل َيُضرََُّّن  َما ََل يَ ن ْ
 Ve topuklarımız üzerine geri mi 
döndürüleceğiz  َونُ َردُّ َعَلى أَْعَقابَِنا 
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 Allah bize hidayet ettikten sonra  ُبَ ْعَد ِإْذ َهَداََّن اَّلله 

Şeytanın aldattıkları gibi  َياِطنُي  َكالهِذي اْستَ ْهَوْتُه الشه

 Yeryüzünde şaşkın şaşkın  رَاَن ِف اْْلَْرِض  َحي ْ
 Onunarkadaşları bize gel diye doğru 
yola çağırıyor 

 يَْدُعونَُه ِإََل اْْلَُدى اْئِتَنا َلُه َأْصَحاٌب 

 Deki gerçek hidayet Allah’ın hidayetidir  ُقْل ِإنه ُهَدى اَّللِه ُهَو اْْلَُدى 
 Ve biz alamlerin rabbine teslim olmakla 
emrolunduk ( 71َوأُِمْرََّن لُِنْسِلَم لَِربِي اْلَعاَلِمنَي ) 

 Ve namaz kılmakla (emrolunduk)  َوَأْن أَِقيُموا الصهََلَة 

 Ondan sakının  َوات هُقوُه 

 O ki ona döndürülüyorsunuzi ( 72َوُهَو الهِذي ِإلَْيِه َُتَْشُروَن ) 

 O gökleri ve yeri haqq (tamı tamına 
hikmet) ile yaratandır 

َماَواِت َواْْلَْرَض  َوُهَو الهِذي َخَلَق السه
 ِِبْلَْقِي 

 O gün ol der ve oluverir  َويَ ْوَم يَ ُقوُل ُكْن فَ َيُكوُن 

 Onun sözü haqq’tır  ُّقَ ْولُُه اْلَْق 

 Sura üflendiği günde mülk onundur  َفُخ ِِف الصُّوِر  َوَلُه اْلُمْلُك يَ ْوَم يُ ن ْ

 O ğaybı ve şehadeti bilendir  َهاَدِة  َعاَلُ اْلَغْيِب َوالشه

 O hakim ve habirdir ( 73َوُهَو اْلَِْكيُم اْْلَِبرُي ) 
 O zaman (hatırla!) ibrahim babasına 
dedi  َوِإْذ قَاَل إِبْ رَاِهيُم ِْلَبِيِه َآَزَر 

 Putları ilahmı? Ediniyorsun  أَتَ تهِخُذ َأْصَناًما َآِْلًَة 
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 Ben seni ve qavmini apaçık bir dalalet 
içinde görüyorum 

 ( 74ِإِنيِ أَرَاَك َوقَ ْوَمَك ِف َضََلٍل ُمِبنٍي )

 Ve bu şekilde İbrahim’e göklerin ve 
yerin melekutu gösterildi 

َماَواِت  وََكَذِلَك نُرِي ِإبْ رَاِهيَم َمَلُكوَت السه
 َواْْلَْرِض 

 Yaqıyne erenlerdenolması için ( 75َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي ) 

 Üzerini gece kaplayınca   ا َجنه َعَلْيِه اللهْيُل  فَ َلمه

 Bir yıldız gördü  رََأى َكوَْكًبا 

 Dedi bu rabbim  قَاَل َهَذا َرِبِي 

 Battığı zaman  ا أََفَل  فَ َلمه

 Dedi ‘’ben batanları sevmem’’ ( 76قَاَل ََل ُأِحبُّ اْْلَِفِلنَي ) 

 Ayı doğarken görüdüğü zaman  ا رََأى اْلَقَمَر َِبزًِغا  فَ َلمه

 Dedi bu rabbim  قَاَل َهَذا َرِبِي 

 Battığı zaman  ا أََفَل  فَ َلمه

 Eğer rabbim bana hidayet etmezse  قَاَل لَِئْن َلَْ يَ ْهِدِن َرِبِي 
 Muhakkak ben dalalete düşen 
gavm’den olurum ( 77َْلَُكوَننه ِمَن اْلَقْوِم الضهالِينَي ) 

 Güneşi doğarken gördüğü zaman   ْمَس َِبزَِغًة ا رََأى الشه  فَ َلمه

 Bu benim rabbim. dedi  قَاَل َهَذا َرِبِي 

 Bu daha büyük  َهَذا َأْكبَ ُر 

 Battığı zaman  ا أَفَ َلْت  فَ َلمه



 

 
35 

 Dedi ‘’ Ey qavmim muhakkak ben sizin 
şirk koştuklarından beriyim ‘’ 

 ( 78قَاَل ََي قَ ْوِم ِإِنيِ بَرِيٌء ِمها ُتْشرُِكوَن )

 Muhakkak ki ben yönümü döndüm  ْهُت َوْجِهَي  ِإِنيِ َوجه
 Gökleri ve yeri yaratana hanif olarak 
(döndüm)  َماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيًفا  لِلهِذي َفَطَر السه

 Ben müşriklerden değilim ( 79َوَما أَََّن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ) 

 Qavmi onunla tartışmaya girişti  ُه قَ ْوُمُه  َوَحاجه
 Benimle Allah hakkında tartışıyor 
musunuz?  وِنيِ ِف اَّللِه  قَاَل َأَُتَاجُّ

 Halbu ki bana hidayet etti   َوَقْد َهَداِن 
 Sizin şirk koştuğunuz şeylerden 
korkmuyoruz  َوََل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه 
 Ancak rabbimin bir şey dilemesi 
müstesna  ًئا  ِإَله َأْن َيَشاَء َرِبِي َشي ْ

 Allah ilim olarak her şeyi kuşatmıştır  َوِسَع َرِبِي ُكله َشْيٍء ِعْلًما 

 Siz zikretmiyor musunuz? ( ُروَن  ( 80أََفََل تَ َتذَكه
 Sizin şirk  koştuklarınızdan nasıl 
korkayım  وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم 

Siz Allah şirk koşmaktan korkmazken  َوََل ََّتَاُفوَن أَنهُكْم َأْشرَْكُتْم ِِبَّللِه 
 Ona sizin üzerinize bir delil 
indirmemişken  َما َلَْ يُ نَ زيِْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَاًَّن 
 Şu halde iki guruptan hangisi emin 
olunmaya daha layıktır  َِأَحقُّ ِِبْْلَْمِن فََأيُّ اْلَفرِيَقنْي  

 Eğer biliyorsanız ( ُتْم تَ ْعَلُموَن  ( 81ِإْن ُكن ْ

 İman edenler  الهِذيَن َآَمُنوا 

 İmanına zulm karıştırmayanlar  َوَلَْ يَ ْلِبُسوا ِإْيَانَ ُهْم ِبظُْلٍم 
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 Onlar emniyette olanlardır  أُولَِئَك َْلُُم اْْلَْمُن 

 Onlar hidayete erenlerdir ( 82َوُهْم ُمْهَتُدوَن ) 

 Bu bizim delilmiz  تُ َنا  َوتِْلَك ُحجه

 Gavmi aleyhine İbrahim’e verdik  َناَها ِإبْ رَاِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه  َآتَ ي ْ

 Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz  نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء 

 Muhakkak senin rabbin haki ve alimdir ( 83ِإنه رَبهَك َحِكيٌم َعِليٌم ) 

 Ve ona İshaq’ı ve Yaqub’u bağışladık  َنا لَُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب  َوَوَهب ْ

 herbirisi de hidayet ettiklerimizdendir  ُكَلًّ َهَديْ َنا 
 Ve Nuh ki biz ona öncen hidayet 
etmiştik  َونُوًحا َهَديْ َنا ِمْن قَ ْبُل 

 Ve onun zürriyetinden Davud’a, 
Süleyman’a, Eyyub’a, Yusuf’a, Musa’ya, 
ve Harun’a da (hidayet ettik) 

َوِمْن ُذريِيهِتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب 
 َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن 

 İşte bu şekilde iyileri mükafatlandırırız ( 84وََكَذِلَك َْنْزِي اْلُمْحِسِننَي ) 

 Ve Zekeriyya ve Yahya ve İsa ve İlyas 
hepsi salihlerdendir 

َوزََكرَيه َوَُيََْي َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُكلٌّ ِمَن 
 ( 85الصهاِْلِنَي )

 Ve İsmaxl ve Elyesa’ ve Yunus ve Lut  َوِإَْسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا 

 Herbırısını alemlere üstün kıldık ( 86وَُكَلًّ َفضهْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي ) 
 Babalarından ve soylarından 
kardeşlerınden   ِِتِْم َوِإْخَواِِنِْم  َوِمْن َآَِبئِِهْم َوُذريَيه

Onları seçtık  َناُهْم  َواْجتَ بَ ي ْ
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 Ve onları dosdoğru yola ılettık ( 87َوَهَديْ َناُهْم ِإََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ) 

Işte bu Allah’ın hıdayetıdır  َذِلَك ُهَدى اَّللِه 

 Onunla dıledığını hıdayete erdırır  يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 

 Eğer şırk koşsalardı   َوَلْو َأْشرَُكوا 

 Yapmış oldukları amellerı boşa gıderdı  ُهْم  ( 88َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )َْلَِبَط َعن ْ

 Işte onlar kıtabı ve hıkmetı ve 
nubuvvetı verdıklerımızdır 

َناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُْْكَم  أُولَِئَك الهِذيَن َآتَ ي ْ
بُ وهَة   َوالن ُّ

 Eğer onlar (müşrıkler) ınkar ederlerse  فَِإْن َيْكُفْر ِِبَا َهُؤََلِء 

 Muhakkak bız onlara vekıl kılarız  ْلَنا ِِبَا  فَ َقْد وَكه

Onu onkar etmeyen bır qavmı  ( 89لَْيُسوا ِِبَا ِبَكاِفرِيَن )قَ ْوًما 
 Işte onlar Allah’ın hıdayet ettıklerı 
kısılerdır  ُأُولَِئَك الهِذيَن َهَدى اَّلله 

 Sende onların hıdayetıne tabı ol  فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدِه 
 Dekı ‘’ onun ıçın sızden ücret 
ıstemıyorum ‘’  ُقْل ََل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا 
 O alemlere bır öğütten başka bırşey 
değıldır ( 90ِإْن ُهَو ِإَله ذِْكَرى لِْلَعاَلِمنَي ) 

Onlar Allah’ı haqqı ıle taqdır edemedıler  َوَما َقَدُروا اَّللهَ َحقه َقْدرِِه 
 Allah beşere bırşey ındırmemıştır 
demekle….  ِإْذ قَاُلوا َما أَنْ َزَل اَّللهُ َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء 

 Dekı ‘’ (pekı) kıtabı kım ındırdı  ُقْل َمْن أَنْ َزَل اْلِكَتاَب 

 Musa’nın kendısı ıle geldığı  الهِذي َجاَء ِبِه ُموَسى 
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 Insanlara hıdayet ve nur olan  نُورًا َوُهًدى لِلنهاِس 
 Onu kağıtlara kılıyorsunuz 
(yazıyorsunuz) onu açıklıyorsunuz, 
çoğunu da gızlıyorsunuz 

 َعُلونَُه قَ رَاِطيَس تُ ْبُدونَ َها َوَُّتُْفوَن َكِثريًا َتَْ 

 Ve öğretıldınız (Kur’anla)  َوُعلِيْمُتْم 
 Sızın bılmedıklerınız ve atalarınızın 
bılmedıklerı 

 َما َلَْ تَ ْعَلُموا أَنْ ُتْم َوََل َآَِبؤُُكْم 

 Allah de  ُُقِل اَّلله 
 Onları terk et daldıkları şeyde 
oynayadursunlar 

 ( 91ُُثه َذْرُهْم ِِف َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبوَن )

 Bu kıtaptır  َوَهَذا ِكَتاٌب 

 Onu mubarek olarak ındırdık  أَنْ َزْلَناُه ُمَباَرٌك 

 Önündekını tasdık edıcı olarak  ُق الهِذي بَ نْيَ يََدْيِه  ُمَصدِي
 Şehırlerın anasını ve çevresını uyarmak 
ıçın 

 َولِتُ ْنِذَر أُمه اْلُقَرى َوَمْن َحْوَْلَا 

 Ahırete ınananlar  َوالهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلَِخَرِة 

 Ona iman ederler  يُ ْؤِمُنوَن ِبِه 

 Onlar namazlarını da korurlar ( 92َوُهْم َعَلى َصََلِِتِْم ُُيَاِفُظوَن ) 
 Allah’a yalan olarak iftira eden daha 
zalim kimdir?  َوَمْن َأْظَلُم ِمهِن افْ تَ َرى َعَلى اَّللِه َكِذًِب 
 Yada bana vahyolundu diyenden (daha 
zalim kimdir)  أَْو قَاَل أُوِحَي ِإَِله 

 Ona vahyolunmadığı halde  َوَلَْ يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء 

 Ve diyen   َوَمْن قَاَل 

 “Allahın indirdiğini indireceğim diyen  َُسأُْنزُِل ِمْثَل َما أَنْ َزَل اَّلله 
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 Keşke o zaman  sen görsen  ِإذِ َوَلْو تَ َرى 

  Zalimleri ölüm şiddeti içerisinde iken  الظهاِلُموَن ِف َغَمرَاِت اْلَمْوِت 

 Melekler ellerini onlara uzatıyorlar  َواْلَمََلِئَكُة َِبِسُطو أَْيِديِهْم 

 Ruhunuzu Allah’a teslim edin  َأْخرُِجوا أَنْ ُفَسُكُم اْليَ ْوَم 

 Allçaltıcı azabla cezalandırılacaksınız  َُتَْزْوَن َعَذاَب اْْلُوِن 
 Allahla ılgılı haqq olmayan şeyler 
söylemenızden dolayı  ُتْم َر اْلَْقِي ِبَا ُكن ْ  تَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللِه َغي ْ
 Ve onun ayetlerıne karşı 
kıbırlenmelerınızden dolayı 

ُتْم َعْن َآََيتِِه َتْسَتْكِبُوَن )  ( 93وَُكن ْ
 Muhakkak bıze teker teker/yapayanız 
geldınız  ُتُموََّن فُ رَاَدى  َوَلَقْد ِجئ ْ

 Sızı ılk yarattığımız gıbı  َكَما َخَلْقَناُكْم أَوهَل َمرهٍة 
 Sizİ ıdaresıne memur kıldıklarımızı 
terkettınız 

 َوتَ رَْكُتْم َما َخوهْلَناُكْم 

 Sortınızın arkasına terkettınız  َورَاَء ُظُهورُِكْم 
 Şefeatçılarınızı sızınle bırlıkte 
görmüyoruz  َوَما نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم 
Sızın ıçınızde ortaklar sandığınız 
şefeatçılarınızı görmüyoruz  

 الهِذيَن َزَعْمُتْم أَن هُهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء 

 Muhakkak aranız kesılmıştır  َنُكْم  َلَقْد تَ َقطهَع بَ ي ْ

 Sızden ve zanlarınızdan uzaklaştılar ( ُتْم تَ ْزُعُموَن  ( 94َوَضله َعْنُكْم َما ُكن ْ
 Muhakkak kı Allah thumu ve çekırdeğı 
yarandır 

َوى   ِإنه اَّللهَ فَاِلُق اْلَْبِي َوالن ه

 Ölüden dırıyı çıkarandır  َُيْرُِج اْلَْيه ِمَن اْلَميِيِت 

 Dırıden ölüyü çıkarandır  َوُُمْرُِج اْلَميِيِت ِمَن اْلَْيِي 
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 Işte (rabbınız olan) Allah budur. Nasıl 
olurda yöz çevırırsınız 

 ( 95َذِلُكُم اَّللهُ فََأَنه تُ ْؤَفُكوَن )

 (O) sabahı yarıp çıkarandır  ْصَباِح  فَاِلُق اْْلِ
 Ve geceyı sukun (dınlenme) zamanı 
kılandır  َوَجَعَل اللهْيَل َسَكًنا 

 güneş ve ay bır hesap ıledır  ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًَّن  َوالشه

 Bu azız ve alım (olan) Alah’ın taqdırıdır ( 96َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم ) 

 O sızın ıçın yıldızları kılandır  َوُهَو الهِذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم 
 Onunla karanın ve denızın 
karanlıklarında yol bulmanız ıçın 

 لِتَ ْهَتُدوا ِِبَا ِِف ظُُلَماِت اْلبَ رِي َواْلَبْحِر 
 Bılen bır qavm ıçın ayetlerımızı bölüm 
bölüm açıkladık  َ( 97ُموَن )َقْد َفصهْلَنا اْْلَََيِت لَِقْوٍم يَ ْعل 

 O sızı tek bır nefısten yaratandır  ٍَوُهَو الهِذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدة 

 Kaloş ve emanet yerı   َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع 
İnce anlayan bır qavm ıçın ayetlerımızı 
ayrıntılı açıklıyoruz ( 98َقْد َفصهْلَنا اْْلَََيِت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهوَن ) 

 O kı gökten suyu ındırendır  َماِء َماًء  َوُهَو الهِذي أَنْ َزَل ِمَن السه

 Onunla herşeyın bıtkısını bıtırdık  فََأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلِي َشْيٍء 

 Onunla yeşıllıkler çıkardık  فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا 
 Onunla bırbırı üzerıne bındırılmış 
taneler çıkardık  ُُنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمتَ رَاِكًبا 

 Ve tomurcuğudan hurmalar  َوِمَن النهْخِل ِمْن طَْلِعَها 

 Sarkmış salkımlar  َواٌن َدانَِيٌة  ِقن ْ
 Ve üzümlerden ve zeytınden ve nardan 
bahçeler  َوَجنهاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزهيْ ُتوَن َوالرُّمهاَن 
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 Benzeyen ve benzemeyen  َر ُمَتَشابٍِه  ُمْشَتِبًها َوَغي ْ

 Meyvesıne bak  اْنُظُروا ِإََل ََثَرِِه 

 Meyve verdığınde ve olgunlaştığında  َويَ ْنِعِه ِإَذا أََْثََر 

 İman eden bır qavm ıçın ayetler vardır ( 99ِإنه ِف َذِلُكْم َْلَََيٍت لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن ) 

Ve Allah’a cınlerı ortak kıldılar  َوَجَعُلوا َّللِِه ُشرََكاَء اْلِْنه 

 (Halbukı) onlarıda (Allah) yarattı  َوَخَلَقُهْم 
 Ve ona fesat ıle oğullar ve kızlar 
yakıştırdılar 

 َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبَ َناٍت 

 bılgısızce  ِبَغرْيِ ِعْلٍم 

 Onu tenzıh ederız  ُسْبَحانَُه 

 Allah onların uydurduklarından berıdır ( ا َيِصُفوَن  ( 100َوتَ َعاََل َعمه

 (O) Yerı ve göğü yoktan var edendır  َماَواِت َواْْلَْرِض  بَِديُع السه

 Nasıl oluda onun çocukları olur  َأَنه َيُكوُن لَُه َوَلٌد 

 Halbukı onun eşı olmamıştır  َوَلَْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة 

 O herşeyı yarattı  َوَخَلَق ُكله َشْيٍء 

 O herşeyı bılendır ( 101َوُهَو ِبُكلِي َشْيٍء َعِليٌم ) 

 İşte bu Allah sızın rabbınızdır  َذِلُكُم اَّللهُ رَبُُّكْم 

 Ondan başka ılah yoktur  ََل ِإلََه ِإَله ُهَو 

 Herşeyı yaratandır  َخاِلُق ُكلِي َشْيٍء 
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 Ona ıbadet edın  فَاْعُبُدوُه 

 O herşeye vekıldır ( 102َوُهَو َعَلى ُكلِي َشْيٍء وَِكيٌل ) 

 Onu gözler ıdrak edemez (erışemez)  ََل ُتْدرُِكُه اْْلَْبَصاُر 

 O gözlerı ıdrak eder (erışır)  َوُهَو يُْدرُِك اْْلَْبَصاَر 

 O latıf ve habırdır ( 103َوُهَو اللهِطيُف اْْلَِبرُي ) 
 Muhakkak sıze rabbınızden basıret 
verılmıştır  َقْد َجاءَُكْم َبَصائُِر ِمْن رَبِيُكْم 

 Kım basıretle görürse kendı nefsınedır  َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَ ْفِسِه 
 Kım kör olursa o da kendısının 
aleyhınedır  َها  َوَمْن َعِمَي فَ َعَلي ْ

 Ben sızın üzerınıze koruyucu değılım ( 104َوَما أَََّن َعَلْيُكْم َِبَِفيٍظ ) 

 Işte bu şekılde ayetlerı açıklıyoruz  وََكَذِلَك ُنَصرِيُف اْْلَََيِت 
 (öylekı) onlar sana ders almışsın 
desınler dıye(deyınceye kadar)  َولِيَ ُقوُلوا َدَرْسَت 

 Ve onu bılen bır qavm açıklayalım dıye ( 105َولِنُ بَ يِيَنُه لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن ) 

 Rabbınden sana vahyolunana tabı ol  اتهِبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبِيَك 

 Ondan başka ılah yoktur  ََل ِإلََه ِإَله ُهَو 

 Müşrıklerden yüz çevır ( 106َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي ) 
 Eğer Allah dıleseydı onlar şırk 
koşmazlardı 

 َوَلْو َشاَء اَّللهُ َما َأْشرَُكوا 
 Bız senı onların üzerıne bır koruyucu 
olarak göndermedık  َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا 

 Sen onların üzerıne vekıl değılsın ( 107َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل ) 
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 sövmeyın  َوََل َتُسبُّوا 
 Allah dışında yalvarıp yakardıklarına 
(taptıklarına) (sövmeyın)  الهِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه 

 (yoksa) onlarda cahılce Allah’a söverler  فَ َيُسبُّوا اَّللهَ َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم 
 Işte bu şekılde her ümmete amelını 
süslü gösterdık 

ٍة َعَمَلُهْم   َكَذِلَك زَي هنها ِلُكلِي أُمه

 Sonra onların dönüşü yıne Allah’adır  ُُثه ِإََل َرِبِيِْم َمْرِجُعُهْم 

 Onlara yaptıkları haber verılecektır ( 108فَ يُ نَ بِيئُ ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) 
 Ve onlar Allah’a bütün ğüçlerı ıle yemın 
ederle 

 َوأَْقَسُموا ِِبَّللِه َجْهَد أَْْيَاِِنِْم 
 Eğer onlara bır ayet gelırse ona ıman 
edeceklerıne daır  لَِئْن َجاَءتْ ُهْم َآيٌَة لَيُ ْؤِمُننه ِِبَا 

 Dekı ayetler Allah katındadır  َا اْْلَََيُت ِعْنَد اَّللِه  ُقْل ِإَّنه
 Sız onun şuurunda (farkında) 
değılmısınız 

 َوَما ُيْشِعرُُكْم أَن هَها 

 Eğer (ayetler)gelse de ıman etmezler ( 109ِإَذا َجاَءْت ََل يُ ْؤِمُنوَن ) 
 Bız onların kalplerını ve gözlerını ters 
çevırırız  َْونُ َقلِيُب أَْفِئَدتَ ُهْم َوأَْبَصاَرُهم 

 Önceden ıman etmedıkları gıbı    َكَما َلَْ يُ ْؤِمُنوا بِِه أَوهَل َمرهٍة 
 Ve onları azgınlıkları ıçerısınde şaşkın 
bırakırız ( 110َونََذُرُهْم ِف طُْغَياِِنِْم يَ ْعَمُهوَن) 

 


