
Yaşar Nuri Öztürk hocanın meali. 
 
Zümer 
42. Allah, canları ölümleri sırasında alır, ölmeyenleri de uykuları arasında. Sonra haklarında ölüm 
hükmü verdiklerini alıkoyar; ötekileri, belirlenen bir süreye kadar salıverir. Bunda, iyice düşünen bir 
toplum için elbette ibretler vardır. 
 
Bakara 
154. Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında 
olmazsınız. 
 
Ali İmran 
169. Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır! Onlar diridirler. Rablerinin katında 
rızıklandırılıyorlar. 
 
Cübbeli de müminin sorgusundan sonra yeni damat gibi uyuyacağını söylemişti, Abdülaziz hoca da 
bunu söylüyor. Kişi kendisinin iyi olduğunu sevdiklerine haber vermek istermiş ama sen biraz uyu 
denecekmiş. 
 
170. Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiğiyle sevinçlidirler. Ve arkada kalıp kendilerine katılmamış 
olanlara şunu müjdeliyorlar: Onlar için korku yoktur; tasalanmayacaklardır onlar. 
 
171. Allah’tan bir nimeti, bir lütfu ve Allah’ın müminlerin ödülünü vermezlik etmeyeceğini de 
müjdelerler. 
 
Mümtahine 
13. Ey iman edenler! Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir toplulukla dostluk kurmayın. Çünkü bunlar 
ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Tıpkı, kabir halkından olan inkarcıların, ümitlerini kestikleri gibi… 
 
Müminun 
99. Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: “Rabbim, beni geri döndürün; 
 
100. Döndürün ki, o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım.” Hayır, bir kelime ki bu, o söyler onu. 
Ötelerinde, dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. 
 
Yasin 
20. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak gelip şöyle dedi: “Ey topluluk, bu elçilere uyun.” 
21. “Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar.” 
22. “Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecek mişim ben? Ve sizler de O’na döndürüleceksiniz.” 
23. “O’ndan başka tanrılar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorluk / zarar dilerse onların 
şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazlar.” 
24. “Bu durumda ben elbette ki açık bir sapıklığın içine düşerim.” 
25. “Ben sizin Rabbinize iman ettim, artık dinleyin beni!” 
26. “Gir cennete” denildi. Dedi: “Kavmim bir bilebilseydi! 
27. Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı.” 
 
Fussilet 
30. Şu bir gerçek ki, “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler 
habire iner de şöyle derler: “Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin.” 
 
31. “Biz sizin, dünya hayatında da ahirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı 
herşey var. Orada sizin için istediğiniz herşey var.” 



 
32. “Gafur ve Rahim Allah’tan bir ikram olarak…” 
 
 
Zümer 
55. Farkında olmadığınız bir sırada, azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin 
en güzeline uyun! 
 
56. Benlik şöyle diyecektir o zaman: “Allah’a karşı aşırı gitmem yüzünden başıma gelenlere bak. Alay 
edip duranlardan biriyim doğrusu!..” 
 
57. Yahut şöyle diyecektir: “Allah bana kılavuzluk etseydi elbette ben de korunanlardan olurdum.” 
 
58. Azabı gördüğünde şöyle de konuşacaktır: “Bana bir kez daha imkan verilseydi de güzel düşünüp 
güzel davrananlardan olsaydım!” 
 
59. Hayır, olamaz! Ayetlerim sana geldi de onları hemen yalanlayıverdin; büyüklük tasladın ve 
kafirlerden oldun. 
 
60. Allah’a yalan isnat edenleri, kıyamet günü yüzleri simsiyah halde görürsün. Kibirliler için 
cehennemde bir barınak mı yok! 
 
61. Korunup sakınanları Allah, kendi başarıları yüzünden kurtarır. Ne kötülük dokunur onlara ne de 
kederlenirler. 
 
Münafikun 
9. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi, Allah’ı anmaktan / Allah’ın Zikri olan Kur’an’dan 
alıkoymasın. Böyle birşey yapanlar, hüsrana uğramışların ta kendileridir. 
 
10. Sizden birine ölüm gelip de, “ey Rabbim, yakın bir süreye kadar beni geciktirseydin de içtenliğimi 
belgelemek için birşeyler vererek iyilik ve barış sevenlerden olsaydım” demesinden önce, size rızık 
olarak verdiklerimizden dağıtın. 
 
11. Allah, süresi gelmiş olan bir canı geriye asla bırakmaz. Ve Allah, yapıp etmekte olduklarınızı çok iyi 
haber almaktadır. 
 
Nisa 
97. Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: “Neredeydiniz 
siz?” Cevap verdiler: “Yeryüzünde ezilip horlananlardık biz.” Melekler dediler ki: “Allah’ın yeryüzü 
geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz?” İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. 
Ne kötü dönüş yeridir o! 
 
98. Kadınlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbir beceri gösteremeyen, hiçbir yol bulamayanların 
durumu farklıdır. 
 
99. Bunların, Allah tarafından affedilmeleri umulur. Allah, affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. 

 


