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Şayet onlara melekleri indirsek  
 َوَلْو أَن ََّنا نَ زَّْلَنا إِلَْيِهُم اْلَمََلِئَكَة 

Ve ölüler onlarla konuşsalar 
 وََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى 

Ve her şeyi onların önünde toplasak 
 َوَحَشْرََن َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُ ُبَلا 

Allah’ın dilediği müstesna iman etmezler 
 ُ  َما َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا ِإَّلَّ أَْن َيَشاَء اَّللَّ

 Fakat çoğunluğu cahilliklerine devam ederler 
 ( 111َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم ََيَْهُلوَن )

İşte bu şekilde tüm peygamberlere insanların ve 
cinlerin şeytanlarından düşmanlar kıldık 

وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِي َنِبٍي َعُدوًّا َشَياِطنَي 
ْنِس َواْلِْنِي   اْْلِ

Bası bazısına vahyeder (fısıldar) 
 يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعٍض 

Aldatmak için sözün süslüsünü (fısıldarlar) 
 ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروراا 

  
Eğer rabbin dileseydi bunu yapamazlardı 

 َوَلْو َشاَء َربَُّك َما فَ َعُلوُه 

Onları iftira ettikleri şey( ile baş başa) bırak 
 ( 112َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُروَن )

Meylettirmek için  
 َولَِتْصَغى إِلَْيِه 

 Ahirete iman etmeyenlerin kalplerini 
 الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلَِخَرِة أَْفِئَدُة  

 Ve ondan razı olmaları için  
 َولِيَ ْرَضْوُه 

 Ve işledikleri suçu işlemeye devam etmeleri için 
 ( 113َولِيَ ْقََتُِفوا َما ُهْم ُمْقََتُِفوَن )

  
Allahtan başka hakem mi arayacağım 

ا  َر اَّللَِّ أَبْ َتِغي َحَكما  أَفَ َغي ْ

 O ki size kitabı mufassal(açıklanmış)  olarak indirendir 
 َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصََّلا 

 O kitap verdiklerimiz 
َناُهُم اْلِكَتاَب   َوالَِّذيَن َآتَ ي ْ

 Onun rabbinden indirilen bir haqq olduğunu bilirler 
 أَنَُّه ُمنَ زٌَّل ِمْن َربِيَك ِِبْلَْقِي يَ ْعَلُموَن 

 Sen sakın şüpheye düşenlerden olma 
 ( 114َفََل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن )
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 Rabbinin kelimesi doğru ve adil olarak tamam oldu 
 َوََتَّْت َكِلَمُة َربِيَك ِصْدقاا َوَعْدَّلا 

 Onun kelimelerini değiştirecek yoktur 
َل ِلَكِلَماتِِه   ََّل ُمَبدِي

 O işiten ve bilendir 
ِميُع اْلَعِليُم )  ( 115َوُهَو السَّ

 Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna iman edersen 
 َوِإْن ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِف اْْلَْرِض 

 Sei Allah yolundan çevirirler 
 ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَِّ 

 Onlar zandan başka bir şeye tabi olmazlar 
 ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإَّلَّ الظَّنَّ 

 Onlar yalan söylüyor/kötü tahminde buluyorlar 
 ( 116َوِإْن ُهْم ِإَّلَّ ََيُْرُصوَن )

 Senin rabbin öyle bir rabtir ki…. 
 ِإنَّ َربََّك ُهَو 

 Yolundan sapanları en iyi bilendir 
 َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه أَْعَلُم 

 Ve o hidayete erenleri en iyi bilendir 
 ( 117َوُهَو أَْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن )

 Üzerine Allahın ismi zikredilenleri yiyin 
 َفُكُلوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه 

 Eğer ayetlerine iman ediyorsanız 
ُتْم ِبَََِيتِِه ُمْؤِمِننَي )  ( 118ِإْن ُكن ْ

 Ne oluyor size  
 َوَما َلُكْم 

  
Üzerine Allah’ın ismi zikredilen şeyleri yemiyorsunuz  

 َأَّلَّ ََتُْكُلوا ِمَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه 

(halbu ki) o size haram kıldığı şeyleri (ayrıntılı olarak) 
açıklamıştı 

 َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم 

Mecbur olduğunuz  şeyler hariç 
 ِإَّلَّ َما اْضطُرِْرُُتْ إِلَْيِه 

 (onlardan) pek çoğu 
 َوِإنَّ َكِثرياا 

 Hevalarına (tabi) olarak sizi dalaletle düşürüyorlar 
 لَُيِضلُّوَن ِِبَْهَوائِِهْم 

 İlimsizce 
 ِبَغرْيِ ِعْلٍم 

 Muhakkak ki senin rabbin aşırıya gidenleri en iyi 
bilendir 

 ( 119ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِِبْلُمْعَتِديَن )

 Günahın açığını ve gizlisini bırakın 
ْثِْ َوَِبِطَنُه   َوَذُروا ظَاِهَر اْْلِ
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 O günahı kazananlar 
ْْثَ   ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اْْلِ

 İşledikleri suçlar ile cezalandırılacaklardır 
 ( 120َسُيْجَزْوَن ِبَا َكانُوا يَ ْقََتُِفوَن )

 Üzerine Allah’ın ismi zikredilmeyenlerden yemeyin 
 َعَلْيِه  َوََّل ََتُْكُلوا ِمَّا ََلْ يُْذَكِر اْسُم اَّللَِّ 

 Muhakkak ki o bir fasıklıktır 
 َوِإنَُّه َلِفْسٌق 

 Muhakkak ki şeytanlar dostlarına vahyederler sizinle 
mücadele etmeleri için 

َياِطنَي لَُيوُحوَن ِإََل أَْولَِيائِِهْم  َوِإنَّ الشَّ
 لُِيَجاِدُلوُكْم 

 Eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz 
müşriklerden olursunuz 

 ( 121َوِإْن أََطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن )

 Hiçbir olurmu 
 أََوَمْن َكاَن 

 (o kişi ki) ölü idi biz diriltik 
َناُه  تاا فََأْحيَ ي ْ  َمي ْ

 Onun  için insanların arasında yürüdüğü bir nur kıldık 
(verdik) 

 َوَجَعْلَنا َلُه نُوراا ََيِْشي ِبِه ِف النَّاِس 

 Çıkamayacağı karanlıklar içerisinde olan kişinin misali 
(bir olur mu?) 

َها   َكَمْن َمثَ ُلُه ِف الظُُّلَماِت لَْيَس ِِبَارٍِج ِمن ْ

 İşte bu şeklde, kafirlere işledikleri güzel gösterildi 

َكَذِلَك زُيِيَن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن 
(122 ) 

 İşte böylece biz her kasabanın büyüklerini 
günahkarlar kıldık 

 وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِف ُكلِي قَ ْريٍَة َأَكاِبَر ُُمْرِِميَها 

 Orada fesat çıkarmaları için, onar ancak kendi nefsleri 
aleyhine tuzak kurarlar 

 لَِيْمُكُروا ِفيَها َوَما ََيُْكُروَن ِإَّلَّ ِِبَنْ ُفِسِهْم 

 Onla hissetmezler 
 ( 123َوَما َيْشُعُروَن )

 Onlara bir ayet geldiğinde 
 َوِإَذا َجاَءتْ ُهْم َآيٌَة 

 Biz iman etmeyeceğiz derler 
 قَاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن 

Taki Musa’ya getirilenin bir benzeri de bize 
getirilinceye kadar 

 َحَّتَّ نُ ْؤَتى ِمْثَل َما أُوِتَ ُرُسُل اَّللَِّ 

 Allah risaletini kime vereceğini en iyi bilendir 
ُ أَْعَلُم َحْيُث ََيَْعُل رَِسالََتُه   اَّللَّ

 Günahkarlar uğrayacaklar….. 
 َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا 

 Allah katında bir alcaklığa 
 َصَغاٌر ِعْنَد اَّللَِّ 
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 Ve şiddetli bir azaba 
 َوَعَذاٌب َشِديٌد 

 Bozgunculuklarından dolayı 
 ( 124ِبَا َكانُوا ََيُْكُروَن )

 Alah kime hidayet etmek isterse kalini İslam’a açar 

َفَمْن يُرِِد اَّللَُّ َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه 
ْسََلِم   ِلْْلِ

 Kimi dalalete düşürmek isterse; kalbini daralmış ve 
sıkıntılı kılar  

ا ا َحَرجا  َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه ََيَْعْل َصْدَرُه َضيِيقا

 Sanki gökyüzünde yükseliyor gibi 
َماِء    عَُّد ِف السَّ َا َيصَّ  َكَأَّنَّ

 İşt bu şekilde , Allah pisliği inanmayanların üzerine 
kılar (atar) 

َكَذِلَك ََيَْعُل اَّللَُّ الريِْجَس َعَلى الَِّذيَن ََّل 
 ( 125يُ ْؤِمُنوَن )

 İşte bu rabbinin dosdoğru yoludur 
ا   َوَهَذا ِصرَاُط َربِيَك ُمْسَتِقيما

 Tekrar tekara düşünen bir qavm için ayetlerimizi 
açıklıyoruz 

ُروَن )  ( 126َقْد َفصَّْلَنا اْْلَََيِت لَِقْوٍم َيذَّكَّ

 Onlar için rablerinin katında darusselam 
(esenlik yurdu )vardır 

ََلِم ِعْنَد َرّبِيِْم   ََلُْم َداُر السَّ

 O (Allah) onların yaptıklarından dolayı onların 
velisidir 

ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )  ( 127َوُهَو َولِي ُّ

 O gün onları toplu olarak toplayacaktır 
يعاا   َويَ ْوَم ََيُْشُرُهْم َجَِ

 Ey cinn topluluğu insnalara çok ettiniz/yoldan 
çıkardınız 

ْنِس   ََي َمْعَشَر اْلِْنِي َقِد اْسَتْكثَ ْرُُتْ ِمَن اْْلِ

 İnsanladan sahipleri dedi 
ْنِس   َوقَاَل أَْولَِياُؤُهْم ِمَن اْْلِ

Rabbimiz bazımız bazımızı dinledik 
 َرب ََّنا اْسَتْمَتَع بَ ْعُضَنا بِبَ ْعٍض 

 Ve senin bizim için belirlediğin ecelimize ulaştık 
ْلَت لََنا   َوبَ َلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّ

 Dedi, kalacak yeriniz ateştir orada ebedi olarak 
kalacaksınız 

 قَاَل النَّاُر َمثْ َواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها 

 Allah’ın dilemesi müstesna, muhakkak rabbşn hakşm 
ve alimdir 

ِإَّلَّ َما َشاَء اَّللَُّ ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم 
(128 ) 

 İşte bu şekilde zalimlerin bazısını bazısına  sahip 
kıldıkyaptıklarından dolayı 

ا ِبَا   وََكَذِلَك نُ َوّلِي بَ ْعَض الظَّاِلِمنَي بَ ْعضا
 ( 129َكانُوا َيْكِسُبوَن )
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 Ey ins ve cin topluluğu 
ْنِس ََي   َمْعَشَر اْلِْنِي َواْْلِ

 Size sizden bir peyamber gelmedi mi? 
 أَََلْ ََيِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم 

 Size ayetleri anlatan 
وَن َعَلْيُكْم َآََيِت   يَ ُقصُّ

Kavuşacağınız bu gün için sizi uyaran 
 َويُ ْنِذُروَنُكْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا 

Biz nefislerimize şahid olduk 
 قَاُلوا َشِهْدََن َعَلى أَنْ ُفِسَنا 

 Onları dünya hayatı aldattı 
نْ َيا   َوَغرَّتْ ُهُم اْْلََياُة الدُّ

 Ve onlrda kendi nefislerine şahit oldular 
Ve onlar kafir oldular 

 َوَشِهُدوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم أَن َُّهْم 

 ( 130َكانُوا َكاِفرِيَن )

 Bu rabbini bir şehir halkını zulümle yok etmeyecek 
olmasından dolayıdır 

 َذِلَك َأْن ََلْ َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم 

 Ve ehlşi gafil iken 
 ( 131َوأَْهُلَها َغاِفُلوَن )

 Her biri için yaptıklarından dolayı dereceler vardır 
 َوِلُكلٍي َدَرَجاٌت ِمَّا َعِمُلوا 

 Senin rabbin onların yaptıklarından ğafil değildir 
ا يَ ْعَمُلوَن )  ( 132َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ

 Rabbin zengin rahmet sahibidir.  
 َوَربَُّك اْلَغِِنُّ ُذو الرَّْْحَِة 

 O isterse sizi giderir 
 ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم 

Sizden sonra dilediğini getirir 
 َوَيْسَتْخِلْف ِمْن بَ ْعدُِكْم َما َيَشاُء 

 Tıpkı sizi başka bir qavmden getirdiği gibi 
 ( 133َكَما أَْنَشَأُكْم ِمْن ُذريِيَِّة قَ ْوٍم َآَخرِيَن )

 Muhakkak va’d olunduğunuz şey gelecektir 
Ve siz (Allah’ı) aciz bırakamazsınız 

 ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن َْلٍَت 

 ( 134َوَما أَنْ ُتْم ِبُْعِجزِيَن )

 Deki ey qavmim 
 ُقْل ََي قَ ْوِم 

 Bulunduğunuz yerde çalışın muhakkak bende 
çalışacağım 

 اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإّنيِ َعاِمٌل 

 Ve ahret gününde soncu n kimin olacağını 
bileceksiniz 

اِر   َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّ

 Muhakkak zalimler kurtuluşa eremeyecektir 
 ( 135ِإنَُّه ََّل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن )
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 Allah’ın yarattığı ekinlerden Allah’a bir pay ayırdılar 
 َوَجَعُلوا َّللَِّ ِمَّا َذرَأَ ِمَن اْْلَْرِث َواْْلَنْ َعاِم َنِصيباا 

 ‘’Kendi zanları ile bu Allah’ın dır. ‘’dediler 
 فَ َقاُلوا َهَذا َّللَِّ ِبَزْعِمِهْم 

‘’ Ve bu da ortaklarımızındır (ortak 
koştuklarımızındır)’’ (dediler) 

 َوَهَذا ِلُشرََكائَِنا 

 Ortaklarının olan (şey), Allah’a ulaşmıyor (du) 
 َفََل َيِصُل ِإََل اَّللَِّ َفَما َكاَن ِلُشرََكائِِهْم 

 Allah için ayırdıklarıi ortalarına ulaşıyor (du) 
 فَ ُهَو َيِصُل ِإََل ُشرََكائِِهمْ َوَما َكاَن َّللَِّ 

 Ne kadar da kötü hükmediyorlar 
 ( 136َساَء َما ََيُْكُموَن )

 İşte bu şekilde  ortakları onlara evlatlarını öldürmeyi 
güzel gösterdi 

وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل 
 أَْوََّلِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم 

 Onları helak etmek için, ve onlara dinlerini 
karıştırmak için 

 لِيُ ْرُدوُهْم َولِيَ ْلِبُسوا َعَلْيِهْم ِدينَ ُهْم 

 Eğer Allah dileseydi onu yap(a)mazlardı 
ُ َما فَ َعُلوُه   َوَلْو َشاَء اَّللَّ

Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak 
 ( 137َفَذْرُهْم َوَما يَ ْفتَ ُروَن )

 Onlar bu hayvanlar ve ekinler yasaklıdır dediler 
 َوقَاُلوا َهِذِه أَنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر 

Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez 
İddialarına gore 

 ََّل َيْطَعُمَها ِإَّلَّ َمْن َنَشاءُ 

 ِبَزْعِمِهْم 

Ve (bunlarda) sırtları (binilmesi) haram olan 
hayvanlardır 

 َوأَنْ َعاٌم ُحريَِمْت ُظُهوُرَها 

 Ve bazı hayvanlar üzerlerine Allah’ın adını 
zikretmezler. Bunu Allah’a iftira ederek yaparlar 

َها اْفَِتَاءا  َوأَنْ َعاٌم ََّل َيْذُكُروَن اْسَم اَّللَِّ َعَلي ْ
 َعَلْيِه 

 İftira ettiklerinin karşılığı verilecektir 
 ( 138َسَيْجزِيِهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن )

 Bu havyaların karınlarındakiler erkeklerimize 
mahsustur dediler 

َوقَاُلوا َما ِف بُُطوِن َهِذِه اْْلَنْ َعاِم َخاِلَصٌة 
 ِلذُُكورََِن 

 Kadınlarımıza haramdır dediler 
 َوُُمَرٌَّم َعَلى أَْزَواِجَنا 

 Eğer leş ise onlar onda (kadın erkek ) ortaktırlar 
َتةا فَ ُهْم ِفيِه ُشرََكاُء   َوِإْن َيُكْن َمي ْ
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(Allah) vasıflandırmalarından dolayı onları 
cezalandıracaktır 

 ( 139َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم )

 hüsrana uğradılar 
 َقْد َخِسَر الَِّذيَن 

 İlim olmadan akılsızlıkla evlatlarını öldürenler 
ا ِبَغرْيِ ِعْلٍم قَ تَ ُلوا أَْوََّلَدُهْم   َسَفها

  
Allah’a iftira ederek Allah’ın onlara verdiği rızgı haram 
kıldılar 

ُ اْفَتَاءا َعَلى اَّللَِّ   َوَحرَُّموا َما َرَزقَ ُهُم اَّللَّ

 Muhakkak dalaletle düştüler hidayete erenlerden 
olmadılar 

 ( 140َقْد َضلُّوا َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن )

 O ki bahçeler yarattı 
 َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت 

 Çardaklı çardaksız 
َر َمْعُروَشاٍت   َمْعُروَشاٍت َوَغي ْ

Ve hurma ve ekinler meyveleri çeşitli 
ا أُُكُلُه   َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُُمَْتِلفا

 Zetin ve naı 
اَن   َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّ

 Birbirine benzeyen ve benzemeyen 
َر ُمَتَشاِبٍه   ُمَتَشاِّباا َوَغي ْ

Meyve verdiği zaman meyvelerinden yiyin 
 ُكُلوا ِمْن ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر 

 Hasat günü hakkını verin 
ُه يَ ْوَم َحَصاِدِه   َوَآُتوا َحقَّ

 İsraf etmeyin muhakka ki o israf edenleri sevmez 
بُّ اْلُمْسرِِفنَي )  ( 141َوََّل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََّل َيُِ

 Hayvanlardan yük taşıyan ve yatak yapılanları 
yaratandır 

 ا َوِمَن اْْلَنْ َعاِم َْحُوَلةا َوفَ ْرشا 

 Allah’ın size verdiği rızıklardan yeyin 
 ُ  ُكُلوا ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ

 Şeytanın adımlarına tabi olmayın 
ْيطَاِن   َوََّل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ

 O size apaçık bir düşmandır 
 ( 142ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي )

 Sekiş eş 
 ََثَانَِيَة أَْزَواٍج 

 Oyundan bir çift 
ْأِن اثْ نَ نْيِ   ِمَن الضَّ

 Keçiden bir çift 
 َوِمَن اْلَمْعِز اثْ نَ نْيِ 

(Ey Muhammed) deki; ‘’(Allah) erkeğmi haram kıldı 
yoksa kadını mı?’’ 

 ُقْل َآلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ 
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 Yoksa iki dişinin rahimlerinin şamil olduğu şeyi mi 
ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرَحاُم اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ   أَمَّ

 Bana ilimile haber verin eğer sadıkladaniseniz 
ُتْم َصاِدِقنَي )  ( 143نَ بِيُئوّن بِِعْلٍم ِإْن ُكن ْ

 Deveden bir çift inekten bir cift 
ِبِل اثْ نَ نْيِ َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ نْيِ   َوِمَن اْْلِ

 (Ey Muhammed) deki; ‘’(Allah) erkeğmi haram kıldı 
yoksa kadını mı?’’ 

 ُقْل َآلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ 

  Yoksa iki dişinin rahimlerinin şamil olduğu şeyi mi 
ا اْشَتَمَلْت َعَليْ   ِه أَْرَحاُم اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ أَمَّ

 Yoksa Allah size bunu vasiyet ettiğinde orada 
mıydınız 

ُ ِّبََذا  اُكُم اَّللَّ ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َوصَّ  أَْم ُكن ْ

Allah’a yalan ile iftira andan daha zalim kim olabilir  
 َفَمْن أَْظَلُم ِمَِّن افْ تَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا 

 İnsanları ilimsiz olarak dalalete düşürmek için 
 لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم 

 Allah zalimler qavmini hidayete erdirmez 
 ( 144ِإنَّ اَّللََّ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )

 Deki bana vahyolunanda haram kılınmış bir şey 
bulamıyorum 

ا ُقْل ََّل   َأِجُد ِف َما أُوِحَي ِإَّلَّ ُُمَرَّما

 Yiyen kimsenin yiyeceğinde 
 َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه 

 Leş veya akıtılmış kan hariç 
ا  ا َمْسُفوحا َتةا أَْو َدما  ِإَّلَّ أَْن َيُكوَن َمي ْ

 Yada domuz eti ki o bir pislik ve günahtır 
ا   أَْو ْلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقا

 Alahın adı dışında adı çagrılanlar (hariç) 
 أُِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَِّ ِبِه 

 Kim mecbur kalırsa aşırıya gitmeden ve haddi 
aşmadan (yesin) 

َر َِبٍغ َوََّل َعاٍد   َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 Muhakka ki senin rabbn ğafur ve rahimdir 
 ( 145فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم )

 Yahudilere  
 َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا 

 Tüm ineklerden, koyunlardan tırnaklıları haram kıldık 
 َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم 

 Ve onların iç yağlarını da haram kıldık 
 َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما 

 Sırtlarının, bağırsaklarının taşıdıklar ve kemiklerine 
karışanlar hariç 

ِإَّلَّ َما َْحََلْت ُظُهورُُُهَا أَِو اْْلََواََي أَْو َما 
 اْختَ َلَط ِبَعْظمٍ 
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 Bundan dolayı biz onları cezalandırdık 
Elbette biz doğru söyleyenleriz 

 َذِلَك َجَزيْ َناُهْم بِبَ ْغِيِهْم 

 ( 146َوِإَنَّ َلَصاِدُقوَن )

 Eğer seni yalanladılarsa 
بُوَك   فَِإْن َكذَّ

 Deki ‘’ Rabbniz rahmeti geniş olandır  
 فَ ُقْل َربُُّكْم ُذو َرْْحٍَة َواِسَعٍة 

 Bununla birlikte azabı günahkar qavimden geri 
çevrilmez 

 ( 147َوََّل يُ َردُّ َِبُْسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمنَي )

 Şirk koşanlar diyecekler 
 َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا 

 Eğer Allah dileseydi biz ve babalarımız Allah’a şirk 
koşmazdık 

ُ َما أَْشرَْكَنا َوََّل َآَِبُؤََن   َلْو َشاَء اَّللَّ

 Hiç bir şeyi haram kılmazdık 
 َوََّل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء 

 Onlaradan öncekilerde böyle demişlerdi 
َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم   َكَذِلَك َكذَّ

 Taki azabımızı tattılar 
 َحَّتَّ َذاُقوا َِبَْسَنا 

 Deki katınızda bir ilim mi var onu bizim için çıkarın 
 ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لََنا 

 Zandan başka hiçbir şeye tabi olmuyorlar 
 ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإَّلَّ الظَّنَّ 

 Tahminde bulunarak yalan söylüyorsunuz 
 ( 148َوِإْن أَنْ ُتْم ِإَّلَّ ََتُْرُصوَن )

 Kesin/üstün delil sadece Allah’ındır 
ُة اْلَبالَِغُة   ُقْل فَِللَِّه اْلُْجَّ

 Eğer dileseydi hepinizi toplu olarak hidayete erdirirdi 
 ( 149فَ َلْو َشاَء ََلََداُكْم َأَْجَِعنَي )

 Deki şahitlerinizi getirin 
 ُقْل َهُلمَّ ُشَهَداءَُكُم 

 Allah’ın bunu haram kıldığına şahitlik edenlere 
gelince 

 الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ اَّللََّ َحرََّم َهَذا 

 Eğer şahitlik ederlerse siz onlarla şahitlik etmeyin 
 فَِإْن َشِهُدوا َفََل َتْشَهْد َمَعُهْم 

 Ayetlerimizi yalanlayanların hevalarına tabi olmayın 
بُوا ِبَََِيتَِنا   َوََّل تَ تَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن َكذَّ

 Ve ahret gününe inanmayanların 
 َوالَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلَِخَرِة 

Onlar rablerine eş koşuyorlar 
 ( 150َوُهْم ِبَرّبِيِْم يَ ْعِدُلوَن )
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Gelin rabbinizin sizin üzerinize neleri haram kıldığını 
okuyayım 

 ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم 

 Ona hiç bir şeyi ortak koşmayın, anne babaya iyi 
davranın 

ئاا َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنا   َأَّلَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ

 Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin 
 َوََّل تَ ْقتُ ُلوا أَْوََّلدَُكْم ِمْن ِإْمََلٍق 

 Sizin ve onların rızıklarını biz vermekteyiz 
ُهْم   ََنُْن نَ ْرزُُقُكْم َوِإَيَّ

 Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın 
َها َوَما بََطَن   َوََّل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

  
Allah’ın haram kıldığı nefsi öldrmeyin 

 ُ ْفَس الَِِّت َحرََّم اَّللَّ  َوََّل تَ ْقتُ ُلوا الن َّ

 Haqq olması müstesna 
 ِإَّلَّ ِِبْلَْقِي 

 Bu işte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulr ki 
düşünüp anlarsınız 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )  ( 151َذِلُكْم َوصَّ

 Yetimin mallarına yaklaşmayın 
 َوََّل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم 

 Güzel (iyi) bir şekilde olması müstesna 
 ِإَّلَّ ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن 

 Taki rüştüne erinceye kadar 
ُه  ُلَغ َأُشدَّ  َحَّتَّ يَ ب ْ

 Ölçüyü ve tartıyı tam yapın 
 َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن ِِبْلِقْسِط 

 Bir nefse gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz 
ا ِإَّلَّ ُوْسَعَها   ََّل ُنَكلِيُف نَ ْفسا

 Akrabanız dahi olsa söz söylediğiniz zaman adaletli 
olun 

 َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََب 

 Allah’ın ahdine vefa gösterin 
 َوِبَعْهِد اَّللَِّ أَْوُفوا 

 İşte bunlar Allah’ın emirleridir. Umulurki hatırlarsınız 
(unutmzsınız) 

اُكْم ِبِه  ُروَن )َذِلُكْم َوصَّ  ( 152َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona tabi olun 
ا   فَاتَِّبُعوهُ َوأَنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيما

Sizi kendi(Allah’ın) yolundan ayıracak yollara tabi 
olmayın 

ُبَل   فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ َوََّل تَ تَِّبُعوا السُّ

 İşte Allah size bunu emretmektedir 
اُكْم ِبِه   َذِلُكْم َوصَّ

 Umulur ki sakınırsınız 
ُقوَن )  ( 153َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

 Sonra Musa’ya Kitabı verdik 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب   ُْثَّ َآتَ ي ْ
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 İyilere (ni’metimizi) tamamlamak (için) 
Ve her şeyi açıklamak(için) 

ا   َعَلى الَِّذي َأْحَسَن ََتَاما

 َوتَ ْفِصيَلا ِلُكلِي َشْيٍء 

 Ve hidayet  ve rahmet (olarak) 
ى َوَرْْحَةا   َوُهدا

 Umulur ki onlar rablerine kavuşacaklarına iman 
ederler 

 ( 154َلَعلَُّهْم بِِلَقاِء َرّبِيِْم يُ ْؤِمُنوَن )

 Bu  mübarek olarak indirdiğimiz kitaptır 
 َوَهَذا ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ُمَباَرٌك 

 Ona tabi olun sakının 
 فَاتَِّبُعوُه َوات َُّقوا 

 Umulur ki rahmet olunursunuz 
 ( 155َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن )

 Dersiniz diye (demeyesiniz diye) 
 أَْن تَ ُقوُلوا 

 Muhakkak  ki kitap bizden önce iki taifeye 
indirilmiştir 

َا أُْنزَِل اْلِكَتاُب َعَلى طَائَِفتَ نْيِ ِمْن قَ ْبِلَنا   ِإَّنَّ

 Muhakkak ki biz onun dirasetinden (okunup 
anlaşılmasından) ğafildik 

 ( 156َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلنَي )

 Yad dersiniz diye (dememeniz için)  
 أَْو تَ ُقوُلوا 

 Eğer bizim üzerimize kitap indirilmiş olsaydı 
َنا اْلِكَتاُب   َلْو أَنَّ أُْنزَِل َعَلي ْ

 Biz onlardan daha fazla hidayete ererdik 
ُهْم   َلُكنَّا أَْهَدى ِمن ْ

 Muhakkak size bir beyyine geldi 
 فَ َقْد َجاءَُكْم بَ يِيَنٌة ِمْن َربِيُكْم 

 Hidayet ve rahmet 
ى َوَرْْحٌَة   َوُهدا

 Allah’ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim 
olabilir 

َب ِبَََِيِت اَّللَِّ   َفَمْن أَْظَلُم ِمَّْن َكذَّ

 Ve ondan yüz çevirdi  
َها   َوَصَدَف َعن ْ

 Ayetlerimizden yüz çevirenleri kötü bir azab ile 
cezalandıracağız 

َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن َآََيتَِنا ُسوَء 
 اْلَعَذاِب 

 Yüz çevirmelerinden dolayı 
 ( 157ِبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن )

 Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyorlar 
 َهْل يَ ْنظُُروَن ِإَّلَّ أَْن ََتْتِيَ ُهُم اْلَمََلِئَكُة 

 Yada rabbinin gelmesini 
 أَْو ََيِْتَ َربَُّك 
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 Yada rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini 
 أَْو ََيِْتَ بَ ْعُض َآََيِت َربِيَك 

 O gün rabbinin bazı ayetleri gelecektir 
 يَ ْوَم ََيِْت بَ ْعُض َآََيِت َربِيَك 

 Hiçbir nefse imanı fayda vermeyecektir 
ا ِإَيَانُ َها  َفُع نَ ْفسا  ََّل يَ ن ْ

 Önceden iman etmemiş 
 ََلْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قَ ْبُل 

 İmanında hayır kazanmamış 
راا   أَْو َكَسَبْت ِف ِإَيَاِِنَا َخي ْ

 Deki bekleyin muhakkak ki biz bekliyoruz 
َتِظُروَن )  ( 158ُقِل انْ َتِظُروا ِإَنَّ ُمن ْ

 Dinlerini parçalara bölenler 
 ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم 

 Ve gurup gurup olanlar 
 وََكانُوا ِشيَ عاا 

 Senin için onlarda bir şey yoktur 
ُهْم ِف َشْيٍء   َلْسَت ِمن ْ

 Onların işi Allah’a dır 
َا أَْمُرُهْم ِإََل اَّللَِّ   ِإَّنَّ

 Sonra yaptıklarından haber verilecektir 
 ( 159ُْثَّ يُ نَ بِيئُ ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن )

 Kim bir iyilikle gelirse 
 َمْن َجاَء ِِبْلََْسَنِة 

 Ona on katı vardır 
 فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاَِلَا 

 Kim de bir kötülükle gelirse 
يِيَئِة   َوَمْن َجاَء ِِبلسَّ

 Mislinden başka karşılık bulmaz 
 َفََل َُيَْزى ِإَّلَّ ِمثْ َلَها 

 Onlara zulmolunmaz 
 ( 160َوُهْم ََّل يُْظَلُموَن )

Deki ‘’ Rabim beni dosdoğru yola iletti 
 ُقْل ِإنَِِّن َهَداّن َرّبِي ِإََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

Dimdik ayakta duran dine (iletti) 
ا ِديناا قِ   َيما

 Saf İbrahim dinine (iletti) 
ا   ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيفا

 (İbrahim) müşriklerden olmadı 
 ( 161َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )

 Deki ‘’muhakka namazım, ibadetlerim, yaşamım, 
ölümüm (hepsi) Alemlerin rabbi olan Allah içindir 

ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َوَِمَاِت َّللَِّ 
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 ( 162َربِي اْلَعاَلِمنَي )

 Onun bir ortağı yoktur 
 ََّل َشرِيَك َلُه 

 Bununla emrolundum 
 َوِبَذِلَك أُِمْرُت 

 Ve ben Müslüman olanların ilkiyim 
 ( 163َوأَََن أَوَُّل اْلُمْسِلِمنَي )

Deki ‘’Allahtan başka rabb mi arayayım?’’ 
َر اَّللَِّ أَْبِغي َرِبًّ   ُقْل أََغي ْ

 O her şeyin rabbidir 
 َوُهَو َربُّ ُكلِي َشْيٍء 

 Her nefis kendi üzerinde bunduğu şeyden başkasını 
kazanmaz  

َها   َوََّل َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإَّلَّ َعَلي ْ

 Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez 
 َوََّل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

 Sonra dönüşünüz rabbinizedir 
 ُْثَّ ِإََل َربِيُكْم َمْرِجُعُكْم 

 İhtilaf ettiğiniz şeyler size haber verilecektir 
ُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفوَن )  ( 164فَ يُ نَ بِيُئُكْم ِبَا ُكن ْ

 O ki size yeryüzüne halifeler kıldı 
 َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخََلِئَف اْْلَْرِض 

 Bazınızı bazınıza derecelerle yükseltti 
 َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت 

 Size verdikleri ile sizi denemek için 
ُلوَُكْم ِف َما َآََتُكْم   لِيَ ب ْ

 Rabbin cezası hızlı olandır 
 ِإنَّ َربََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب 

 Muhakkak ki o ğafur ve rahimdir 
 ( 165َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم )

  
  

 A’raf suresi 
 سورة اْلعراف 

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile 
 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 Elif-lam-mim-sad 
 ( 1املص )

(bu) sana indirilen bir kitaptır 
 ِكَتاٌب أُْنزَِل إِلَْيَك 

 Ondan dolayı ğöğsünde bir sıkıntı olmasın 
 َفََل َيُكْن ِف َصْدرَِك َحرٌَج ِمْنُه 



 

 
15 

 Onunla uyarman için 
 لِتُ ْنِذَر ِبِه 

 Mü’minler için bir öğüt ve bir hatırlatmadır 
 ( 2) َوذِْكَرى لِْلُمْؤِمِننيَ 

 Rabbinizden size indirlene tab olun 
 اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربِيُكْم 

Onun dışında sahiplere tabi olmayın 
 َوََّل تَ تَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء 

 Ne kadar az düşünüyorsunuz 
ُروَن )  ( 3قَِليَلا َما َتذَكَّ

 Biz nice memleketleri helak ettik 
 وََكْم ِمْن قَ ْريٍَة أَْهَلْكَناَها 

 Ve onlara geceleyin azabımız geldi 
 َفَجاَءَها َِبُْسَنا بَ َياَتا 

 yada onlar gündüz dinlenirken 
 ( 4أَْو ُهْم قَائُِلوَن )

 Onlara azabımız geldiğinde sözleri olmadı 
 َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهْم َِبُْسَنا 

 Muhakkak biz zalimlerden olduk tan başkası 
 ( 5ِإَّلَّ أَْن قَاُلوا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي )

 Kendilerine (resul) gönderilenlere soracağız 
 فَ َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم 

 Ve resullere de soracağız 
 ( 6َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنَي )

 Onlara (kesin) bir ilim ile anlatacağız 
 فَ َلنَ ُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم 

 Biz onlardan habersiz değiliz 
 ( 7َوَما ُكنَّا َغائِِبنَي )

 Tartı o gün haqqdır 
 َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ اْلَْقُّ 

 Kimin tartısı ağır gelirse, onlar kurtuluşa erenlerdir 

َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
(8 ) 

 Kimin terazisi hafif gelirse 
ْت َمَوازِيُنُه   َوَمْن َخفَّ

 İşte onlar nefislerine yazık edenlerdir 
 فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم 

 Ayetlerimize zulmetmelerinden dolayı 
 ( 9ِبَا َكانُوا ِبَََِيتَِنا َيْظِلُموَن )

 Sizi yeryüzüne yerleştirdik 
نَّاُكْم ِف اْْلَْرِض   َوَلَقْد َمكَّ
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 Onda sizler için geçimlikler kıldık 
 َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش 

Ne kadarda az şükrediyorsunuz 
 ( 10قَِليَلا َما َتْشُكُروَن )

Muhakak sizi yarattık ve sonra şekil verdik 
 َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُْثَّ َصوَّْرََنُكْم 

 Sonra meleklere Adem’e secde edin dedik 
 ُْثَّ قُ ْلَنا لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم 

 İblis hariç secde ettiler  
 َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإبِْليَس 

 (İblis) secde edenlerden olmadı 
اِجِديَن )  ( 11ََلْ َيُكْن ِمَن السَّ

 Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten 
alıkoyan neydi 

 قَاَل َما َمنَ َعَك َأَّلَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك 

 Dedi ‘’ ben ondan hayırlıyım’’ 
ٌر ِمْنُه   قَاَل أَََن َخي ْ

 Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın 
 ( 12َخَلْقَتِِن ِمْن ََنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي )

 Deki in oradan 
َها   قَاَل فَاْهِبْط ِمن ْ

 Büyüklük taslamak senin ne haddine 
-sana noluyor da büyüklük taslıyorsun- 

 َفَما َيُكوُن َلَك أَْن تَ َتَكب ََّر ِفيَها 

 Çık muhakkak sen küçüklerdensin –alçalanlardansın- 
اِغرِيَن )  ( 13فَاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّ

 İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana 
mühlet ver 

َعُثوَن )  ( 14قَاَل أَْنِظْرّن ِإََل يَ ْوِم يُ ب ْ

 Muhakkak ki sen mühlet verilen/gözlenlerdensin 
 ( 15قَاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن )

 Dedi beni azdırmandan dolayı 
 قَاَل فَِبَما أَْغَويْ َتِِن 

 Onlar için senin dosdoğru yolunun üzerine 
oturacağım 

 ( 16َْلَقْ ُعَدنَّ ََلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم )

 Sonra onlara önlerinden ve arkalarından geleceğim 
ُهْم ِمْن بَ نْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم   ُْثَّ َْلَتِيَ ن َّ

 Ve sağlarından ve sollarından 
 َوَعْن أََْيَاِِنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم 

 Sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın 
ُد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِيَن )  ( 17َوََّل َتَِ

 Dedi (Allah) ordan kınnnmış ve kovulmuş olarak çık 
ا َمْدُحوراا  َها َمْذُءوما  قَاَل اْخرُْج ِمن ْ

 Ve onlardan sana tabi olanlara gelince 
ُهْم   َلَمْن تَِبَعَك ِمن ْ
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 Cehennemi sizlerle toplu olarak dolduracağım 
 ( 18َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأَْجَِعنَي )

 Ey Adem sen ve zevcen cennette yerleş 
 َوََي َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة 

 Dilediğiniz şekilde yiyin 
ُتَما   َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشئ ْ

 Şu ağaca yaklaşmayın 
َجَرَة   َوََّل تَ ْقَرَِب َهِذِه الشَّ

 Zalimlerden olursunuz 
 ( 19فَ َتُكوََن ِمَن الظَّاِلِمنَي )

 Şeytan ikisine vesvese verdi 
ْيطَاُن   فَ َوْسَوَس ََلَُما الشَّ

 Ayıp yerlerinden örtülü olanı açığa çıkarmak için 
ُهَما ِمْن َسْوَآِِتَِما   لِيُ ْبِدَي ََلَُما َما ُوورَِي َعن ْ

 (şeytan) dedi rabbiniz  siz ikinizi bu ağaçtan menn 
etmedi  

َجَرِة   َوقَاَل َما نَ َهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ

 Melek yada ebedi yaşayanlardan olmamanız için 

ِإَّلَّ أَْن َتُكوََن َمَلَكنْيِ َأْو َتُكوََن ِمَن اْْلَاِلِديَن 
(20 ) 

 O ikisine yemin etti muhakkak ben ikinize 
nasihatçiyim 

 ( 21َوقَاََسَُهَما ِإّنيِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَي )

 Ve onları bir aldanışa yönlendirdi 
ُُهَا ِبُغُروٍر   َفَدَّلَّ

 Ağacı tattıkları zaman ayıp yerleri ortaya çıktı 
َجَرَة َبَدْت ََلَُما َسْوَآتُ ُهَما  ا َذاقَا الشَّ  فَ َلمَّ

 Üzerlerine cennet yapraklarını yamamaya başladılar 
 َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة 

 Rableri o ikisine nida etti 
 َوََنَداُُهَا َرب ُُّهَما 

 Sizin ikinizi şu ağaçtan menn etmedim mi? 
َجَرِة   أَََلْ أَنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الشَّ

 Ve size demedim mi 
 َوأَُقْل َلُكَما 

Muhakkak sizin ikinizin düşmanıdır 
ْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبنٌي )  ( 22ِإنَّ الشَّ

 İkisi dedi rabbimiz nefsimize zulmettik  
 قَاََّل َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا 

 Eğer sen bize bağışlamazsan ve bize merhamet 
etmezsen 

 َوِإْن ََلْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرَْحَْنا 

 Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz 
 ( 23لََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن )
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 Bazınız bazınıza düşman olarak inin dedi 
 قَاَل اْهِبُطوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ 

 Sizin için yeryüzünde bir karar yeri ve bir vakte kadar 
bir geçimlik vardır 

َوَلُكْم ِف اْْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإََل ِحنٍي 
(24 ) 

 Dedi orada yaşayacaksınız 
 قَاَل ِفيَها ََتْيَ ْوَن 

 Orada öleceksiniz 
 َوِفيَها ََتُوُتوَن 

 Ve oradan çıkarılacaksınız 
َها َُتَْرُجوَن )  ( 25َوِمن ْ

 Ey Beni Adem 
 ََي َبِِن َآَدَم 

 Ayıp yerlerinizi örtensiz diye elbise giydirdik 
ا يُ َوارِي َسوْ   َآِتُكْم َقْد أَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباسا

 Tüy-yün-süs 
ا   َورِيشا

 Takva elbisesi bu daha hayırlıdır 
ٌر  ْقَوى َذِلَك َخي ْ  َولَِباُس الت َّ

 İşte bunlar Allah’ın ayetleridir. Umulur ki 
zikredersiniz 

ُروَن )  ( 26َذِلَك ِمْن َآََيِت اَّللَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّكَّ

 Ey beni adem şeytan sizi fitneye düşürmesin 
ْيطَاُن   ََي َبِِن َآَدَم ََّل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّ

 Ebeveynlerinizi cennetten çıkardığın gibi 
 َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم ِمَن اْْلَنَِّة 

 Onların elbiselerini çekip çıkardı 
ُهَما لَِباَسُهَما   يَ ْنزُِع َعن ْ

 Onların ayıplarını onlara göstermek içindi 
 ِلرُيِيَ ُهَما َسْوَآِِتَِما 

  
 ِإنَُّه يَ رَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ََّل تَ َرْونَ ُهْم 

 Şeytanları iman etmeyenlerin velisi kıldık 

َياِطنَي أَْولَِياَء لِلَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن  ِإَنَّ َجَعْلَنا الشَّ
(27 ) 

 Eğer bir günah işlerse 
 َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشةا 

 Dediler babalarımızı üzerinde bulduk 
َها َآَِبَءََن   قَاُلوا َوَجْدََن َعَلي ْ

 Onu bize Allah etti 
ُ أََمَرََن ِّبَا   َواَّللَّ

 Allah günahı emretmez de 
 ُقْل ِإنَّ اَّللََّ ََّل ََيُْمُر ِِبْلَفْحَشاِء 
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 Allah’a bilmediniz şeylerimi söylüyorsunuz 
 ,( 28أَتَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما ََّل تَ ْعَلُموَن )

 Deki rabbim bana adaleti emretti 
 ُقْل أََمَر َرّبِي ِِبْلِقْسِط 

 Her mescitte yüzünüzü (Allah’a) doğrultun 
 َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِي َمْسِجٍد 

 Dini ona halis kılarak ona dua edin 
يَن   َواْدُعوُه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِي

 Başlangıçta olduğu gibi döneceksiniz 
 ( 29َكَما َبَدَأُكْم تَ ُعوُدوَن )

 Bir fırka hidayettedir 
ا َهَدى   َفرِيقا

 Ve bir fırka da vardır ki dalalet onlara hakk olmuştur 
ََلَلُة  ا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّ  َوَفرِيقا

 Onlar Allah’ın dışında şeytanları dost edindiler 
َياِطنَي أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اَّللَِّ   ِإن َُّهُم اَتََُّذوا الشَّ

 Kendilerinin hidayete erdiklerini düşünüyorlar 
 ( 30َوََيَْسُبوَن أَن َُّهْم ُمْهَتُدوَن )

 Ey Adem oğlu 
 ََي َبِِن َآَدَم 

 Tüm mescidlerde zinetlerinizi alın 
 ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِي َمْسِجٍد 

 Yiyin için israf etmeyin 
 وَُكُلوا َواْشَربُوا َوََّل ُتْسرُِفوا 

 O müsrifleri sevmez 
بُّ اْلُمْسرِِفنَي )  ( 31ِإنَُّه ََّل َيُِ

 Kim haram kılabilir 
 ُقْل َمْن َحرََّم 

 Allah’ın kulları için çıkardığı zinetini 
 الَِِّت َأْخرََج لِِعَباِدِه زِيَنَة اَّللَِّ 

 Ve rızgın temizlerini 
 َوالطَّيِيَباِت ِمَن الريِْزِق 

 Deki dünya hayatında o iman edenler içindir 
نْ َياِف ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن َآَمُنوا   اْْلََياِة الدُّ

 Özellikle ahirette (mü’minler) içindir 
 َخاِلَصةا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة 

 İşte bilen bir qavm için ayetleri böle açıklıyoruz 
 ( 32َكَذِلَك نُ َفصِيُل اْْلَََيِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن )

 
Allah kötülüklerden açık olanı da gizli olan da haram 
kılmıştır  

َها  َا َحرََّم َرّبِيَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ُقْل ِإَّنَّ
 َوَما َبَطَن 
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 Günahı, haqq olmayan isyanı 
ْْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ اْلَْقِي   َواْْلِ

 Hakkında bir delil indirmediği Allah’a şirk koşmayı 
 َوأَْن ُتْشرُِكوا ِِبَّللَِّ َما ََلْ يُ نَ زيِْل ِبِه ُسْلطَاَنا 

 Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeniz 
(haram kıldı) 

 ( 33َوأَْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ََّل تَ ْعَلُموَن )

 Her ümmetin bir eceli vardır 
ٍة َأَجٌل   َوِلُكلِي أُمَّ

 Eğer eceli gelirse 
 فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم 

 Onu bir an ne erteleyebilirler nede erkene alabilirler 
 ( 34ََّل َيْسَتْأِخُروَن َساَعةا َوََّل َيْستَ ْقِدُموَن )

 Ey adem oğulları muhakkak sizin içinizden 
peygamberler gelecektir 

ا ََيْتِيَ نَُّكْم   ُرُسٌل ِمْنُكْم ََي َبِِن َآَدَم ِإمَّ

 Aetlerimi sizin üzerinize anlatan 
وَن َعَلْيُكْم َآََيِت   يَ ُقصُّ

 Kim sakınır ve ıslah olursa 
 َفَمِن ات ََّقى َوَأْصَلَح 

 Onlara korku ve hüzün olmayacaktır 
 ( 35َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُوَن )

 Ayetlerimizi yalanlayanlar ve kibirlenenler 
َها  بُوا ِبَََِيتَِنا َواْسَتْكبَ ُروا َعن ْ  َوالَِّذيَن َكذَّ

 Onlar ateş ashabıdır orada ebedi kalacaklardır 

أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
(36 ) 

 Allah’a yalanla iftira atandan daha zalim kim vadır 
 َفَمْن أَْظَلُم ِمَِّن افْ تَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذِبا 

 Yada onun ayetlerini yalanlayandan 
َب ِبَََِيتِِه   أَْو َكذَّ

 İşte bunlar kendilerine kitaptan bir pay erişecek 
olanlardır 

 أُولَِئَك يَ َناَُلُْم َنِصيبُ ُهْم ِمَن اْلِكَتاِب 

 Nihayet elçilerimiz canlarını almak için kendilerine 
geldiklerinde 

 َحَّتَّ ِإَذا َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلَنا يَ تَ َوف َّْونَ ُهْم 
(melekler derler ‘’ nede Allah’ın dışında 
taptıklarınız  

ُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ   قَاُلوا أَْيَن َما ُكن ْ

 Onlar bizi (bırakıp) kayboldular 
 قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا 

 Kendi aleyhlerine kendilerin kafir olduklarına şahit 
oldular 

أَن َُّهْم َكانُوا َكاِفرِيَن َوَشِهُدوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم 
(37 ) 

(Allah) diyecek ‘’ sizden önce geçmiş insanlardan ve 
cinlerden Ümmetlerle birlikte girin  

َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم قَاَل اْدُخُلوا ِف أَُمٍم 
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ْنسِ   ِمَن اْلِْنِي َواْْلِ

 Ateşe 
 ِف النَّاِر 

 Her bir ümmet girdiği zaman kardeşine lanet eder 
ٌة َلَعَنْت ُأْختَ َها ُكلََّما َدخَ   َلْت أُمَّ

 Hatta içerisinde toplu olarak atışıp dururlar 
يعاا   َحَّتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها َجَِ

 Sonradan gelenler öncekiler hakkında ‘’bunlardır bizi 
saptıranlar’’ derler 

 قَاَلْت ُأْخرَاُهْم ِْلُوََّلُهْم َرب ََّنا َهُؤََّلِء َأَضلُّوََن 

 Onlara ateşten kata kat ver 
ا ِمَن النَّاِر   فََآِِتِْم َعَذاِبا ِضْعفا

( Allah) der ‘’ zaten hepinizin azabı kat kattır’’ 
 قَاَل ِلُكلٍي ِضْعٌف 

 Fakat siz bilmezsiniz 
 ( 38وَن )َوَلِكْن ََّل تَ ْعَلمُ 

 Öncekileri sonrakileri hakkında der 
 َوقَاَلْت أُوََّلُهْم ِْلُْخرَاُهْم 

 Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur 
َنا ِمْن َفْضٍل   َفَما َكاَن َلُكْم َعَلي ْ

 O zaman tadın azabı kazandıklarınızdan ütürü 
ُتْم َتْكِسُبوَن )  ( 39َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكن ْ

 Ayetlerimizi yalanlayanlar ve ona karşı büyüklenenler 
َها  بُوا ِبَََِيتَِنا َواْسَتْكبَ ُروا َعن ْ  ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ

 Onlara gökyüzünün kapıları açılmayacakır 
َما  ِء ََّل تُ َفتَُّح ََلُْم أَبْ َواُب السَّ

 Cennete de giremeyeceklerdir 
 َوََّل َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة 

 Taki deve iğne deliğinden geçinceye kadar 
 َحَّتَّ يَِلَج اْْلََمُل ِف َسمِي اْْلَِياِط 

 İşte mücrimleri böyle cezalandırırız 
 ( 40وََكَذِلَك ََنْزِي اْلُمْجرِِمنَي )

 Onlara cehennemde döşek vardır 
 ََلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد 

 Ve üstlerinde de örtüler vardır 
 َوِمْن فَ ْوِقِهْم َغَواٍش 

 İşte zalimleri böyle cezalandırırız 
 ( 41وََكَذِلَك ََنْزِي الظَّاِلِمنَي )

 İman edenlere ve Salih amale işleyenlere gelince 
 َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت 

 Kişiye gücün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz 
ا ِإَّلَّ ُوْسَعَها   ََّل ُنَكلِيُف نَ ْفسا
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 Onlar cennet ashabıdırlar orada ebedi olarak 
kalacaklardır 

أُولَِئَك َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
(42 ) 

 Ve göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışızdır 
 َونَ َزْعَنا َما ِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍي 

 Altlarından ırmaklar akar 
 ََتْرِي ِمْن ََتِْتِهُم اْْلَنْ َهاُر 

 Bizi buna hidayet eden Allah’a hamd olsun 
 َوقَاُلوا اْْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َهَداََن َِلََذا 

 Biz hidayete erenlerden olamazdık 
 َوَما ُكنَّا لِنَ ْهَتِدَي 

 Eğer Allah bize hidayet etmeseydi 
 ُ  َلْوََّل أَْن َهَداََن اَّللَّ

 Muhakkak rabbimizin peygamberleri haqq ile geldi 
 َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربيَِنا ِِبْلَْقِي 

 Onlara iste bu cennettir diye seslenilir 
 َونُوُدوا أَْن تِْلُكُم اْْلَنَُّة 

 Yaptıklarınızdan dolayı varis olduğunuz 
ُتْم تَ ْعَمُلوَن )  ( 43أُورِثْ ُتُموَها ِبَا ُكن ْ

 Cennet ashabı cehennem ashabına nida eder 
 َوََنَدى َأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر 

 Biz rabbimizi va’d ettiği şeyde haqq olarak bulduk 
ا   أَْن َقْد َوَجْدََن َما َوَعَدََن َرب َُّنا َحقًّ

 Sizde rabbinizin va’dini haqq olarak buldunuz mu? 
ا   فَ َهْل َوَجْدُُتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّ

 Evet derler 
 قَاُلوا نَ َعْم 

 Aralarında bi nidacı nida eder 
نَ ُهْم   فََأذََّن ُمَؤذِيٌن بَ ي ْ

 Allahın laneti zalimler üzerine olsun 
 ( 44أَْن َلْعَنُة اَّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنَي )

(zalimler) Allah’ın yolundan engelleyenlerdir 
وَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ   الَِّذيَن َيُصدُّ

Ve onu eğriltmek isteyenlerdir 
ا  ُغونَ َها ِعَوجا  َويَ ب ْ

 Onlar Ahireti de inkâr ederler 
 ( 45َوُهْم ِِبْْلَِخَرِة َكاِفُروَن )

 Aralarında bir perde vardır 
نَ ُهَما ِحَجاٌب   َوبَ ي ْ

 A’raf’ın üzerinde de birtakım adamlar vardır.  
Erkesi simalarından tanırlar 

 َوَعَلى اْْلَْعرَاِف رَِجاٌل 

 يَ ْعرُِفوَن ُكَلًّ ِبِسيَماُهْم 
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 Cennet ashabına selam aleyküm derler 
 َوََنَدْوا َأْصَحاَب اْْلَنَِّة أَْن َسََلٌم َعَلْيُكْم 

 Henüz ona (cennete) girmemişlerdir 
 ََلْ َيْدُخُلوَها 

 (ama) girmeyi ummaktadırlar 
 ( 46َوُهْم َيْطَمُعوَن )

 Yüzleri cehennem ashabının tarafına çevrildiğinde 
 َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصاُرُهْم تِْلَقاَء َأْصَحاِب النَّاِر 

‘’ ey rabbimiz bizi zalimler qavmi ile birlikte kılma’’ 
derler 

قَاُلوا َرب ََّنا ََّل ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي 
(47 ) 

 A’raf ashabı seslenir 
 َوََنَدى َأْصَحاُب اْْلَْعرَاِف 

 Yüzlerini tanıdıkları bir takım adamlara 
 يَ ْعرُِفونَ ُهْم ِبِسيَماُهْم رَِجاَّلا 

 Çokluğunuz/çok mal biriktirmeniz sizi kurtarmadı 
derler 

 قَاُلوا َما أَْغََن َعْنُكْم ََجُْعُكْم 

 Ve kibirlenmeniz 
ُتْم َتْسَتْكِبُوَن )  ( 48َوَما ُكن ْ

 Siz bunlar hakkında mı yemin etmiştiniz 
 أََهُؤََّلِء الَِّذيَن أَْقَسْمُتْم 

  
Allah’ın onları rahmetine erdirmeyeceğine dair 

ُ ِبَرْْحٍَة   ََّل يَ َناَُلُُم اَّللَّ

 Haydi cennete girin sizin üzerinize günah yoktur siz 
hüzünlenmeyeceksiniz de 

ََّل َخْوٌف َعَلْيُكْم َوََّل أَنْ ُتْم اْدُخُلوا اْْلَنََّة 
 ( 49ََتَْزنُوَن )

 Cehennem ashabı cennet ashabına seslenir 
 َوََنَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اْْلَنَِّة 

 Bize biraz sudan boşaltsanız ya 
َنا ِمَن اْلَماِء   أَْن أَِفيُضوا َعَلي ْ

 Yada Allah’ın sizi rızıqlandırdığı şeylerden (verseniz) 
 أَْو ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ 

 Allah o ikisini kafirlere haram kılmıştır 
 ( 50قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن )

 Dinlerini oyun ve eğlence edinenlere gelince 
 الَِّذيَن اَتََُّذوا ِدينَ ُهْم ََلْواا َوَلِعباا 

 Onları dünya hayatı aldatmıştır 
نْ َيا   َوَغرَّتْ ُهُم اْْلََياُة الدُّ

 Biz onları unutacağız onların şu günlerini unuttukları 
gibi 

 فَاْليَ ْوَم نَ ْنَساُهْم َكَما َنُسوا لَِقاَء يَ ْوِمِهْم َهَذا 

 Ayetlerimizi inkar ettikleri gibi 
 ( 51َوَما َكانُوا ِبَََِيتَِنا ََيَْحُدوَن )
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 Muhakkak biz onlara bir kitap ile geldik 
َناُهْم ِبِكَتاٍب   َوَلَقْد ِجئ ْ

 ( o kitap) ilim üzerine açıklıyor. Hidayeti, rahmet, 
iman eden qavm için 

ى َوَرْْحَةا لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن  َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهدا
(52) 

 Onlar onun tevilinden başkasına bakmazlar 
mı/beklemezler mi 

 َهْل يَ ْنظُُروَن ِإَّلَّ ََتِْويَلُه  

 O gün onun tevili gelecektir 
 يَ ْوَم ََيِْت ََتِْويُلُه 

 Önceden onu unutanlar derler 
 يَ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَ ْبُل 

 Rabbimizin peygamberleri haqq ile gelmişti/haqqı 
getirmişti 

 َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربيَِنا ِِبْلَْقِي 

 Hiç bizim için şefeat edecek şefaatçılar var mıdır? 
(acaba) 

 فَ َهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فَ َيْشَفُعوا لََنا 

 Yada tekrar döndürülür müyüz? yapmadığımız 
amellerimizi yapalım 

َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَمُل   أَْو نُ َردُّ فَ نَ ْعَمَل َغي ْ

 (onlar) nefislerine yazık etmişledir 
 َقْد َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم 

 İftira ettikleri şey onlardan uzaklaşmıştır 
ُهْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن )  ( 53َوَضلَّ َعن ْ

Rabbiniz o rabbdır ki, yeri ve gökleri altı günde 
yaratmıştır 

َماَواِت  ُ الَِّذي َخَلَق السَّ ِإنَّ َربَُّكُم اَّللَّ
ٍم   َواْْلَْرَض ِف ِستَِّة أَيَّ

 Sonra arşa istiva etmiştir 
 ُْثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش 

 Geceyi gündüze bürür 
َهاَر   يُ ْغِشي اللَّْيَل الن َّ

 Durmadan onu talep eder/kovalar 
 َيْطُلُبُه َحِثيثاا 

 Güneş, ay, yıldızlar onun emrine amadedir 
رَاٍت ِِبَْمرِِه  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ  َوالشَّ

 Haberiniz olsun/dikkat, yaratma da emir/hüküm de 
onundur 

 َأََّل َلُه اْْلَْلُق َواْْلَْمُر 

 Alemlerin rabbi olan Allah’ın şanı ne yücedir 
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنَي )  ( 54تَ َباَرَك اَّللَّ

 Rabbinize yalvara yalvara gizlice dua edin 
 اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاا َوُخْفَيةا 

 Şüphesiz o haddi aşanları sevmez 
بُّ اْلُمْعَتِديَن )  ( 55ِإنَُّه ََّل َيُِ

 Islahından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın 
 َوََّل تُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصََلِحَها 
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 Korkarak ve arzulayarak dua edin 
 َواْدُعوُه َخْوفاا َوَطَمعاا 

 Şüphesiz Allah’ın rahmeti iyilere yakındır 
 ( 56ِإنَّ َرْْحََة اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننَي )

 O rahmetinin(yağmur) önünde rüzgarı müjdeleyici 
olarak gönderendir 

َوُهَو الَِّذي يُ ْرِسُل الريََِيَح ُبْشراا بَ نْيَ َيَدْي 
 َرْْحَِتِه 

(rüzgarlar) ağır bulutları yüklendiklerinde 
 َحَّتَّ ِإَذا أَقَ لَّْت َسَحاِبا ثَِقاَّلا 

 Onunla ölü beldeyi sularız 
 ُسْقَناُه لِبَ َلٍد َميِيٍت 

 Onunla su indiririz 
 فَأَنْ زَْلَنا ِبِه اْلَماَء 

 Onunla her çeşit meyveler çıkarırız 
 فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِي الثََّمرَاِت 

 İşte bu şekilde ölüyü çıkarırız umulur ki tezekkür 
edersiniz  

ُروَن )  ( 57َكَذِلَك ُُنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 Güzel olan beldenin bitkisi rabbinin izni ile çıkar 
 َواْلبَ َلُد الطَّيِيُب ََيْرُُج نَ َباتُُه ِبِِْذِن َربِيِه 

 Kötü olan ise işe yaramazdan başkasını çıkarmaz 
ا   َوالَِّذي َخُبَث ََّل ََيْرُُج ِإَّلَّ َنِكدا

 İşte şükreden bir qavm için ayetlerimizi böyle çeviririz 

َكَذِلَك ُنَصرِيُف اْْلَََيِت لَِقْوٍم َيْشُكُروَن 
(58 ) 

 Muhakkak biz Nuh’u qavmine gönderdik 
ا ِإََل قَ ْوِمِه   َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحا

 Dedi ‘’ ey qavmim Allah’a ibadet edin 
 فَ َقاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ 

 Sizin için ondan başka bir ilah yoktur 
رُُه   َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

 Ben sizin üzerinize büyük günün azabından 
korkuyorum 

ِإّنيِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم 
(59 ) 

 Qavminin MELE’leri dedi 
 قَاَل اْلَمََلُ ِمْن قَ ْوِمِه 

 Muhakkak biz seni apaçık bir dalalet içerisinde 
görüyoruz 

 ( 60ِإَنَّ لَنَ رَاَك ِف َضََلٍل ُمِبنٍي )

 Dedi ‘’ ey qavmim dalalet benim için değildir 
 قَاَل ََي قَ ْوِم لَْيَس ّب َضََلَلٌة 

 Fakat ben âlemlerin rabbinden gönderilmiş bir 
rasulüm 

 ( 61َوَلِكِنِي َرُسوٌل ِمْن َربِي اْلَعاَلِمنَي )
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 Size rabbimin risaletini ulaşırıyorum 
 أُبَ لِيُغُكْم رَِساََّلِت َرّبِي 

 Ve size nasihat ediyorum 
 َوأَْنَصُح َلُكْم 

 Ve Allah’tan bilmediğiniz şeyler bildiriyorum 
 ( 62َوأَْعَلُم ِمَن اَّللَِّ َما ََّل تَ ْعَلُموَن )

 Size rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? 
ُتْم أَْن َجاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربِيُكْم   أََوَعِجب ْ

 İzden bir adamın üzerine gelmesine (mi şaşırdız?) 
 َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم 

 Sizi inzar etmek için 
 لِيُ ْنِذرَُكْم 

 Sakınasınız diye 
ُقوا   َولِتَ ت َّ

 Umulur ki rahmete erersiniz 
 ( 63َوَلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُوَن )

 Onu yalanladılar 
بُوُه   َفَكذَّ

 Onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık 
َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِف اْلُفْلِك   فََأَْنَي ْ

 Ayetlerimizi yalanlayanları boğduk 
بُوا ِبَََِيتَِنا   َوأَْغَرقْ َنا الَِّذيَن َكذَّ

 Onlar kör bir qavm idiler 
ا َعِمنَي )  ( 64ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوما

 Ve Ad’a kardeşleri Hud’u (gönderdik) 
 َوِإََل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداا 

 Dedi ‘’ ey qavmim Allah’a ibadet edin 
 قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ 

 Sizin için ondan başka ilah yoktur 
رُُه   َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

 Sakınmaz mısınız? 
ُقوَن )  ( 65أََفََل تَ ت َّ

Qavminin  küfre sapmış olan MELE’leri dediler 
 قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه 

 Muhakkak biz seni bir sefihlik içinde görüyoruz 
 ِإَنَّ لَنَ رَاَك ِف َسَفاَهٍة 

 Biz senin  yalancılardan olduğunu zann ediyoruz 
 ( 66َوِإَنَّ لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي )

 Dedi ‘’ Ey qavmim ben SEFİH değilim 
 قَاَل ََي قَ ْوِم لَْيَس ّب َسَفاَهٌة 

 Fakat ben Alemlerin rabbinden bir rasulüm 
 ( 67َوَلِكِنِي َرُسوٌل ِمْن َربِي اْلَعاَلِمنَي )
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 Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum  
 أُبَ لِيُغُكْم رَِساََّلِت َرّبِي 

 Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım 
 ( 68َوأَََن َلُكْم ََنِصٌح أَِمنٌي )

 Sizden bir peygambere rabbinizden bir ZİKR 
gelmesine mi şaştınız 

ُتْم أَْن َجاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربِيُكْم َعَلى  أََوَعِجب ْ
 َرُجٍل ِمْنُكْم 

 Sizi İNZAR etmek için 
 لِيُ ْنِذرَُكْم 

 Hatırlayın sizi Nuh qavminden sonra halefler kılmıştı 
 َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُوٍح 

 Ve sizi yaradılışta boylu poslu yaptı 
 َوزَادَُكْم ِف اْْلَْلِق َبْسَطةا 

 Allahın nimetlerini hatırlayın umulur ki kurtuluşa 
erersiniz 

 ( 69فَاذُْكُروا َآََّلَء اَّللَِّ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن )

 Sen bize yalnız Allah’a tapalım diye mi geldin, dediler 
تَ َنا لِنَ ْعُبَد اَّللََّ َوْحَدُه   قَاُلوا َأِجئ ْ

 Ve babalarımızın taptıklarını terk edelim diye 
mi(geldin) 

 َوَنَذَر َما َكاَن يَ ْعُبُد َآَِبُؤََن 

Eğer doru söylüyorsan bize va’d ettiğin şeyi getir 

اِدِقنَي  فَْأتَِنا ِبَا تَِعُدََن ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
(70 ) 

 Dedi: ‘’ şüphesiz sizin üzerinize rabnizden bir pislik ve 
gazap vaki oldu 

ْم ِمْن َربِيُكْم رِْجٌس قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيكُ 
 َوَغَضٌب 

 Benimle çekişiyor musunuz? 
 َأَُتَاِدُلوَنِِن 

 Sizin ve babalarınızın isimlendirmiş olduğu isimler 
konusunda 

ُتُموَها أَنْ ُتْم َوَآَِبؤُُكْم ِف َأَْسَاٍء   ََسَّي ْ

 Allah’ın onlar hakkında bir delil getirmediği 
ُ ِّبَا ِمْن ُسْلطَاٍن   َما نَ زََّل اَّللَّ

 Bekleyin bende sizinle birlikte bekleyicilerdenim 
َتِظرِيَن )  ( 71فَانْ َتِظُروا ِإّنيِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمن ْ

 Onu ve onunla birlikte olanları kendimizden bir 
rahmet olarak kurtardık 

َناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْْحٍَة ِمنَّا   فََأَْنَي ْ

 Ayetlerimizi yalanlayanların arkasını kestik 
بُوا ِبَََِيتَِنا   َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَّ

 Onlar mü’minlerden olmadılar 
 ( 72َوَما َكانُوا ُمْؤِمِننَي )

 Ve Semud’a da kardeşleri Salih’i gönderdik 
 َوِإََل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاِْلاا 
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 Dedi: Allaha ibadet edin ondan başka sizin bir ilahnız 
yoktur 

رُُه   قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

 Muhakkak size rabbinizden bir delil geldi 
 َقْد َجاَءْتُكْم بَ يِيَنٌة ِمْن َربِيُكْم 

 İşte bu Allah’ın devesi sizin için bir ayettir 
 َهِذِه ََنَقُة اَّللَِّ َلُكْم َآيَةا 

 Onu bırakın Allah’ın yeryüzünde yesin 
 َفَذُروَها ََتُْكْل ِف أَْرِض اَّللَِّ 

 Ona kötü bir şekilde dokunmayın 
وَها ِبُسوٍء   َوََّل ََتَسُّ

 Sizi acı verici bir azabtan kurtaracaktır 
 ( 73فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيٌم )

 Zikredin 
 َواذُْكُروا 

 Hani sizi Ad’dan sonra yeryüzüne halifeler kılmıştı 
 ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد َعاٍد 

 Ve sizi yeryüzüne yerleştirmişti 
 َوبَ وََّأُكْم ِف اْْلَْرِض 

 Onun ovalarında saraylar edinmiştiniz 
 تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوَِلَا ُقُصوراا 

 Dağları evler olmak üzere oyuyordunuz 
 َوتَ ْنِحُتوَن اْْلَِباَل بُ ُيوَتا 

 Allah’ın nimetlerini hatırlayın 
 فَاذُْكُروا َآََّلَء اَّللَِّ 

 Müfsitler olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın 
 ( 74َوََّل تَ ْعثَ ْوا ِف اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن )

Qavminden kibirlenen MELE’ler dediler 
 قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه 

İçlerinden  iman eden MUSTAZAFLAR’a (dediler) 
ُهْم   لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن َآَمَن ِمن ْ

 Siz Salih’in gerçekten gönderilmiş bir peygamber 
olduğunu biliyor musunuz? 

 أَتَ ْعَلُموَن أَنَّ َصاِْلاا ُمْرَسٌل ِمْن َربِيِه 

 (Mustazaflar) biz gerçekten onunla gönderilenlere 
inananlarız: dediler 

 ( 75قَاُلوا ِإَنَّ ِبَا أُْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن )

 Müstekbirler dediler 
 قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا 

 Biz sizin an ettiklerinizi inkar ediyoruz 
ُتْم ِبِه َكاِفُروَن )  ( 76ِإَنَّ ِِبلَِّذي َآَمن ْ

Deveyi kestiler 
 فَ َعَقُروا النَّاَقَة 

 Rablerinin emrine isyan ettiler 
 َوَعتَ ْوا َعْن أَْمِر َرّبِيِْم 
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 Dediler ey Salih bize va’d ettiğin şeyi getir 
 َوقَاُلوا ََي َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن 

 Eğer murselinden isen 
 ( 77ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي )

 Ve onları bir sarsıntı aldı 
 فََأَخَذتْ ُهُم الرَّْجَفُة 

 Yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar 
 ( 78فََأْصَبُحوا ِف َدارِِهْم َجاَثِنَي )

  
(Salih) onlardan yüz çevirdi 

ُهْم   فَ تَ َوَلَّ َعن ْ

 Muhakkak ben size rabbimin risaletini TEBlİĞ 
ettim(ulaştırdım) 

 َوقَاَل ََي قَ ْوِم َلَقْد أَبْ َلْغُتُكْم رَِسالََة َرّبِي 

 Ve size nasihat ettim 
 َوَنَصْحُت َلُكْم 

 Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz 
بُّوَن النَّاِصِحنَي )  ( 79َوَلِكْن ََّل َتُِ

 Ve Lut’u da (gönderdik) 
 َوُلوطاا 

 O zaman gavmine demişti 
 ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه 

Siz işliyor musunuz? 
 أَََتُْتوَن 

 Sizden önce hiçbir milletin işlemediği günahı 

َما َسبَ َقُكْم ِّبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَفاِحَشَة 
 ( 80اْلَعاَلِمنَي )

 Kadıların dışında erkeklere şehvetle mi 
yaklaşıyorsunuz 

 ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الريَِجاَل َشْهَوةا ِمْن ُدوِن النِيَساِء 

 Bilakis siz aşırı giden bir qavmsiniz 
 ( 81َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم ُمْسرُِفوَن )

 Qavminin cevabı olmadı 
 َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه 

 Onları şehrinizden çıkarın demekten başka bir şey 
olmadı 

 ِإَّلَّ أَْن قَاُلوا َأْخرُِجوُهْم ِمْن قَ ْريَِتُكْم 

 Onlar (namuslarını) çok temiz tutan insanlardır 
ُروَن )  ( 82ِإن َُّهْم أََُنٌس يَ َتَطهَّ

 Onu ve ailesini(iman edenleri) kadını hariç kurtardık 
َناُه َوأَْهَلُه ِإَّلَّ اْمرَأََتُه   فََأَْنَي ْ

 O (karısı) geride kalanlardan oldu 
 ( 83َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن )

 Onların üzerine şiddetli bir (azab) yağmuru yağdırdık 
 َوأَْمَطْرََن َعَلْيِهْم َمَطراا 
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 Bak günahkarların sonu nasıl oldu 
 ( 84فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي )

 Ve Medyen’e Kardeşleri Şuayb’ı gönderdik 
باا   َوِإََل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعي ْ

 Dedi Allah’a ibadet edin ondan başka sizin bir ilahınız 
yok 

رُُه   قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

 Size rabbinizden bir beyyine gelmiştir 
 َقْد َجاَءْتُكْم بَ يِيَنٌة ِمْن َربِيُكْم 

 Ölçüye tartıya vefa gösterin 
 فََأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن 

 İnsanların eşyalarını eksik tartmayın 
 َوََّل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم 

 Islahından sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın 
 َوََّل تُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصََلِحَها 

Eğer imen ediyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır 
ُتْم ُمْؤِمِننَي ) ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ  ( 85َذِلُكْم َخي ْ

 Tüm yollara oturmayın 
 َوََّل تَ ْقُعُدوا ِبُكلِي ِصرَاٍط 

 Tehdit ederek 
 ُتوِعُدوَن 

 Ona (Salih’e) iman edenleri Allah yoludan 
engelleyerek 

وَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َمْن َآَمَن ِبِه   َوَتُصدُّ

 Sizler eğrilik istiyorsunuz 
ا  ُغونَ َها ِعَوجا  َوتَ ب ْ

 Hatırlayın sizler az idiniz sizi çoğalttı 
ُتْم قَِليَلا َفَكث َّرَُكْم   َواذُْكُروا ِإْذ ُكن ْ

 Bakın mufsitlerin aqıbeti nasıl oldu 
 ( 86َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن )

İçinizden bir kısmı benim kendisi ile gönderildiğim 
şeye inandığına (göre) 

َوِإْن َكاَن طَائَِفٌة ِمْنُكْم َآَمُنوا ِِبلَِّذي أُْرِسْلُت 
 ِبِه 

 Ve bir kısmı da inanmadığına göre 
 َوطَائَِفٌة ََلْ يُ ْؤِمُنوا 

 Allah bizim aramızda hükmünü verinceye kadar 
bekleyin 

نَ َنا  ُ بَ ي ْ  فَاْصِبُوا َحَّتَّ ََيُْكَم اَّللَّ

 O hüküm verenlerin en hayırlısıdır 
ُر اْْلَاِكِمنَي )  (87َوُهَو َخي ْ

 


