
BU BELGEDEKİ AYETLER SADIK TÜRKMEN’İN MEALİNDEN ALINMIŞTIR. 

 

ARAF SURESİ 

İniş Sırası: 39 • Mushaf Sırası: 7 • Mekki Sure • 206 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

31. EY ÂDEM EVLATLARI! (Kız ve Oğulları!) 

 Her mescid’te en güzel giysilerinizi giyin. 

 Yiyin için fakat savurganlık etmeyin. 

 Çünkü O, savurganları sevmez. 

 

32. DE Kİ: “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü (giysi ve takıları) 

 ve 

 temiz rızıkları kim haram etti?” 

 De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. 

 Kıyamet günü de yalnız onlara tahsis edilmiştir.” 

 İşte böylece, bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıklarız. 

 

33. De ki: “Rabbim yalnızca; açık ve gizli kötülüğü, 

 her türlü günahı, haksız yere saldırmayı, 

 hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmanızı 

 ve 

 Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 

  

35. EY ÂDEMOĞLULLARI (ve kızları!) 

 Size içinizden, 

 ayetlerimi haber verip açıklayan elçiler geldiğinde, 

 kim sakınır ve kendini düzeltirse; 

 işte onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

 

36. Ayetlerimizi yalanlayanlar 

 ve 

 onlara karşı büyüklenenlere gelince; 

 işte onlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada sonsuz kalıcıdırlar. 

 

55. Yalvara yakara ve gizlice Rabbinize dua edin. 

  

 

56. Düzene konulmasından sonra, 

 yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. 

 Korkarak ve umarak O’na dua edin. 

 Şüphesiz ki, Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. 

  

204.KUR’AN (veya çevirisi) okunduğu zaman hemen susun! 



 Ve onu (okunanları anlamaya çalışarak) dinleyin! 

 Umulur ki; böylece merhamet olunursunuz! 

205.Yalvararak ve için için korkarak; 

 sabah akşam yüksek olmayan sesle Rabbini an/zikret! 

 Sakın gafillerden olma! 

 

206. Şüphesiz ki Rabbinin katındakiler, 

 O’na kulluk etmekten büyüklük taslayıp yüz çevirmezler, 

 O’nu yüceltirler. 

 Ve yalnız O’na secde/itaat ederler. 

  

============================================================== 

 

FATIR SURESİ 

İniş Sırası: 43 • Mushaf Sırası: 35 • Mekki Sure • 45 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

5. EY İNSANLAR! 

 Şüphesiz ki, Allah‘ın sözü gerçektir. 

 Dünya hayatında aldanmayın/dünya hayatı sizi aldatmasın. 

 Ve sakın, 

 o aldatıcı sizi Allah ile/Allah adına aldatmasın. 

 

6. Şüphesiz ki şeytan, size düşmanlıkta çok saldırgandır; 

 öyleyse siz de onun düşmanlığına karşı dikkatli olun! 

 O (şeytan) kendi partisini/taraftarını, 

 ancak alevli ateşin halkından olmaları için çağırır. 

  

7. Onlar inkâra saptılar. İşte onlar için çetin bir azap vardır. 

 İman edenler ve iyi işler yapanlara ise, 

 bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. 

 

============================================================== 

 

ŞUARA SURESİ 

İniş Sırası: 47 • Mushaf Sırası: 26 • Mekki Sure • 227 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

213.Öyleyse sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma. 

 Yoksa azap edilenlerden olursun. 

214. Sen en yakınlarını uyar! 

215. İnananlardan sana uyanlara kanadını ger. 

216.Eğer sana karşı gelirlerse, de ki: 



 “Gerçekten ben yaptıklarınızdan uzağım.” 

217. Sen; üstün, merhametli olan(Allah)a dayanıp güven. 

 218.O (Allah) ki; seni (tek başına) uyanıp (ibadet/dua/düşünmek için) 

 kalktığın zaman (da) görür. 

219.Ve (namazda) secde edenler arasında iken de; 

 eğilip kalktığında/doğrulduğunda (da) seni görür. 

220. Şüphesiz O; işitendir, bilendir. 

  

============================================================== 

 

İSRA SURESİ 

İniş Sırası: 50 • Mushaf Sırası: 17 • Mekki Sure • 111 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

22-39 BÖLÜMÜ, MEDINE DÖNEMININ BAŞLAMAK ÜZERE OLDUĞU SıRADA GITTIKÇE GÜÇLENECEK 

OLAN İSLÂM TOPLUMUNUN HANGI TEMEL ESASLAR ÜZERINE KURULACAĞıNı ILAN ETMEKTEDIR.  

 

22. (EY İNSAN), Allah ile birlikte başka bir ilâh edinme! 

 Yoksa kınanmış yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. 

 

23. RABBİN, kendisinden başkasına kulluk etmemek 

 ve 

 anne-babaya iyi davranmak görevini verdi. 

 Eğer ikisinden birisi veya her ikisi, 

 senin yanında ihtiyarlığa ulaşırsa onlara ilgisiz davranma, 

 onları (‘öf anne-baba ya’ diyerek) azarlama 

 ve 

 onlara saygılı (davranarak); güzel, hoş sözler söyle! 

 

24. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllü/şefkatli ol. 

 De ki: “Rabbim! Onlara (anne ve babama) merhamet et; 

 küçükken beni merhametle/şefkatle yetiştirdikleri gibi!” 

 

25. Rabbiniz, nefislerinizin içindeki şeyleri daha iyi bilir. 

 Eğer siz; faydalı, iyi kişiler olursanız; 

 şüphesiz, O da tövbe edip yönelenleri bağışlayandır. 

 

26. AKRABAYA, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 

 Ama gereksiz yere saçıp-savurma! 

 

27. Şüphesiz saçıp-savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. 

 Şeytan ise, Rabbine karşı nankör olmuştur. 

  

28. Eğer, Rabbinden umduğun bir nimeti bekleyerek 



 onlardan yüz çevirmek zorunda kalırsan, 

 hiç değilse onlara uygun hoş/güzel (rahatlatacak) bir söz söyle! 

  

29. Cimri olma! Savurganlık da yapma! 

 Yoksa, ihtiyaç içinde oturur kalırsın/sıkıntıya düşersin. 

  

30. Şüphesiz senin Rabbin rızkı, 

 dilediği kadar açar (yaratır) ve kısar. 

 Şüphesiz O, kullarından haberi olandır, görendir. 

 

31. FAKİRLİK korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! 

 Onların ve sizin besinlerinizi Biz yaratıyoruz. 

 Şüphesiz ki onları öldürmek, çok büyük bir suçtur. 

  

32. Zinaya yaklaşmayın! 

 Çünkü o; açık bir kötülüktür, çok berbat bir yoldur. 

 

33. Haksız yere, Allah’ın haram kıldığı canı/nefsi öldürmeyin! 

 Kim mazlum olarak öldürülürse, 

 onun velisine yetki vermişizdir, 

 o da öldürmede aşırı istekli olmasın. 

 Çünkü o, kendisine yardım edilendir. 

 

34. YETİMİN malına yaklaşmayın! 

 Ancak en güzel biçim(olan hukukî sınırlar için)de, 

 öncelikle onların yararlarına olmak şartıyla; 

 rüştüne/sorumluluk çağına ulaşıncaya kadar 

 (mallarına) yaklaşabilir/değerlendirebilir/çalıştırabilirsiniz. 

 Ve sözleşmelerinizi de (mallarını geri vererek) yerine getirin! 

 Şüphesiz insan sözleşmelerden sorumlu tutulacaktır. 

 

35. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam/eksiksiz yapın 

 ve 

 dosdoğru bir ölçü ile tartın! 

 Bu daha hayırlıdır, sonucu daha iyidir. 

  

36. Öğrenmediğin/bilmediğin bir işi yapmaya kalkma! 

 Çünkü kulak, göz ve gönül; 

 bunların hepsi ondan sorumlu olacaklardır. 

  

37. Yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüme! 

 Çünkü sen, asla yeri delip yırtamazsın 

 ve 

 boyca da dağlara erişemezsin. 

  



38. Bu kötü olan(davranış)ların hepsi, 

 Rabbinin katında hoş görülmeyen şeylerdir. 

  

39. (Ey insan!) İşte bunlar; 

 Rabbinin senin aklına bildirdiği/vahyettiği hikmetlerdendir. 

 Allah ile beraber başka bir ilâh/tanrı edinme! 

 Yoksa cehenneme atılırsın; 

 rahmetten uzaklaştırılmış kınanmış olarak!.. 

 

53. YİNE DE kullarıma söyle: “(Aralarında) en güzel biçimde 

 (bilim ile/doğruluğu kanıtlanmış bilgi ile) konuşsunlar.” 

 Çünkü şeytan tartışmaya dürtükleyerek aralarını bozar. 

 Şüphesiz şeytan, 

 insan için apaçık saldırgan bir düşmandır. 

  

============================================================== 

 

EN’AM SURESİ 

İniş Sırası: 55 • Mushaf Sırası: 6 • Mekki Sure • 165 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

68. (BUNDAN BÖYLE) ayetlerimiz hakkında, 

 lüzumsuzluğa dalan kimseleri gördüğün zaman, 

 başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir! 

 Eğer şeytan sana unutturursa; 

 hatırladıktan sonra artık zalimler topluluğuyla beraber oturma!   

  

108.SİZ onların, 

 Allah’tan başka yalvardıklarına kötü söz söylemeyin ki; 

 onlar da bilmeden, 

 saldırganlıkla Allah’a kötü söz söylemiş olmasınlar! 

 İşte öylece her topluma yaptıkları işler süslü görünüyor. 

 Sonra, dönüşleri Rablerinin huzurunadır. 

 O da onlara yapmış oldukları şeyleri bir bir haber verir. 

  

151.DE Kİ: 

 “Gelin, Rabbinizin yapmanızı istemediği şeyleri size okuyayım: 

 Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın; 

 ana-babaya iyilikten ayrılmayın/saygısızca davranmayın! 

 Geçim sıkıntısından dolayı da çocuklarınızı öldürmeyin.” 

 Sizin de onların da rızıklarını (besinlerini) Biz yaratıyoruz. 

 Fuhşun/utanç verici kötülüklerin; 

 açığına da gizlisine de yaklaşmayın! 

 Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın! 



 O, size işte bunu vasiyet etti/emretti! Belki akledersiniz? 

152.Yetimin malına yaklaşmayın, ergenlik çağına erişinceye kadar!.. 

 Yetimin lehine olan iyi bir tutumla olması hariç! 

 Ölçü ve tartıyı tam bir adalet ile tutun. 

 Biz, hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını teklif etmeyiz! 

 Söylediğiniz zaman adaleti gözetin; 

 velev ki, akrabanız dahi olsa! 

 Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin! 

 İşte size, bunları tavsiye etti. Olur ki, hatırlayıp öğüt alırsınız!.. 

 

153. Şüphesiz bu, Benim dosdoğru yolumdur. 

 Öyleyse ona uyun, (başka) yollara uymayın! 

 Ki sizi, O’nun yolundan saptırmasınlar. 

 Böylece O, size bunları emretti/tavsiye etti. 

 Belki korunup sakınırsınız! 

   

============================================================== 

 

 

LOKMAN SURESİ 

İniş Sırası: 57 • Mushaf Sırası: 31 • Mekki Sure • 34 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

14. Biz insana; 

 ana-babasına ‘iyilikle davransın’ diye bir görev verdik. 

 Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla taşımıştı. 

 Onun sütten kesilmesi de iki yılda olmuştur: 

 “Bana (şükret) ve ana-babana da teşekkür et, 

 dönüşünüz Bana/huzuruma/katımadır.” 

 

15. Eğer o ikisi; hakkında bilgin olmayan birtakım şeyleri, 

 Bana ortak koşmaya zorlarlarsa, 

 bu konuda onlara boyun eğme/itaat etme 

 ve 

 (bu durumda bile) onlara bu dünyada sahip çık/iyi bak. 

 Ve Bana yönelen (nimet sahibi) kimselerin yoluna uy! 

 Sonra dönüşünüz Banadır/Benim katımadır; 

 yapmış olduğunuz şeyleri size haber veririm. 

  

33. EY İNSANLAR! 

 Rabbinizden sakının! 

 Babanın çocuğunun yükünü yüklenemeyeceği, 

 çocuğun da babasının yükünü yüklenemeyeceği o günden 

 korkun! 



 Şüphesiz, Allah’ın sözü gerçektir. 

 Öyleyse dünya hayatında aldanmayın 

 ve 

 sakın çok aldatıcı (şeytan) sizi Allah’ın affına güvendirmesin! 

  

============================================================== 

 

ZÜMER SURESİ 

İniş Sırası: 59 • Arapça Mushaf Sırası: 39 • Mekki Sure • 75 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

53. DE Kİ: 

 “(Allah şöyle buyurur): 

 Ey kendi zararlarına sınırı/haddi aşan kullarım! 

 Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. 

 Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. 

 Şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir. 

 

54. Rabbinize yönelip dönün ve O’na teslim olun! 

 Size azap gelmeden önce! Sonra size yardım edilmez! 

55. Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur’an’a) uyun! 

 Size azap ansızın 

 ve 

 hiç farkına varamayacağınız bir sırada gelmeden önce! 

56. Bir nefsin şöyle demesinden çekinin: 

 “Allah’a karşı aşırı gitmem yüzünden vah başıma gelenlere! 

 Gerçekten ben, alay edenlerden idim.” 

57. Veya şöyle demesinden: 

 “Eğer Allah bana hidayet etseydi, 

 elbette, ben de korunup sakınanlardan olurdum.” 

58. Ya da azabı gördüğü an şöyle demesinden: 

 “Benim için tekrar dönmek olsaydı, 

 ben de güzel işler yapanlardan olsaydım.” 

59. Hayır öyle değil! 

 Ayetlerim/delillerim sana geldi de sen onları yalanladın, 

 büyüklük tasladın ve inkârcılardan oldun. 

   

  

============================================================== 

 

MÜMİN SURESİ 

İniş Sırası: 60 • Mushaf Sırası: 40 • Mekki Sure • 85 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 



14. Allah’a dua edin, dini (insan hak, özgürlük ve vecibelerini), 

 yalnız O’na halis kılarak (Allah’a göre düzenleyin!) 

 İnkârcılar hoş görmese de!.. 

  

60. Rabbiniz buyurmuştur ki: 

 “Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim. 

 Kibire saplanarak Bana ibadetten uzaklaşan kimseler, 

 aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.” 

 

61. OALLAH geceyi sizin için, içinde dinlenesiniz diye yarattı. 

 Gündüzü de göresiniz diye (aydınlık kıldı). 

 Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. 

 Fakat, insanların birçoğu şükretmiyor. 

   

62. Sizin Rabbiniz Allah işte budur! 

 Herşeyin yaratıcısıdır. O’dan başka İlâh yoktur. 

 Nasıl oluyor da aldırış etmiyorsunuz? 

  

63. İşte Allah’ın ayetleri ile mücadele edenler 

 böyle umursamazca davranıyorlar. 

  

64. ALLAH O’dur ki; yeryüzünü sizin için durulacak yer, 

 gökyüzünü de bir bina yaptı. 

 Sizi suretlendirdi/şekillendirip donattı, 

 suretlerinizi çok da güzel şekillendirdi; 

 sizi temiz, güzel şeylerden rızıklandırdı. 

 Sizin Rabbiniz Allah işte budur! 

 Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir! 

 

65. Sonsuz yaşam kaynağı O’dur. 

 O’ndan başka İlâh yoktur. 

 O halde; samimiyetle yaşam biçiminizi, 

 O’na (Allah’a/Kur’an’a) göre düzenleyerek ibadet edin/dua edin. 

 Hamd'a lâyık olan Alemlerin Rabbi Allah’tır! 

  

============================================================== 

 

FUSSİLET SURESİ 

İniş Sırası: 61 • Mushaf Sırası: 41 • Mekki Sure • 54 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

34. İyilik ve kötülük bir olmaz. 

 Sen, sana kötülük yapana, aynısıyla karşılık verme! 

 (Kötülüğü, güzel bir davranış ile başından savmaya çalış). 



 O zaman (görürsün/bakarsın ki) sana düşmanlık yapan, 

 kendisiyle de barışık olmayan/iç huzuru olmayan kimse, 

 sanki sıcak/samimi bir dostun oluvermiştir! 

  

35. Buna, sabreden kimselerden başkası kavuşamaz! 

 Buna, iç huzuru olanlardan başkası kavuşamaz! 

36. Şeytan seni, 

 kötü bir düşünce ile dürtüklerse hemen Allah’a sığın. 

 Çünkü O, işitendir, bilendir. 

  

AYNI AYET SUAT YILDIRIM 

36 - Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, herşeyi işitir, her 

şeyi mükemmel tarzda bilir.   

  Hak ile batıl mücadelesinde müminler kötülüğe karşı iyilikle cevap verdiğinde, şeytan üzüntüsünden 

kahrolur. Az da olsa bir yanlış davranışta bulunmalarını ister ki müminlerin lehinde düşünenleri 

kandırabilsin. Hatta müminler, kendilerine yapılan zulme karşılık verirken azıcık ölçüsüz davranırlarsa, 

"Şeytanın vesvesesinin etkisinde kalmış" sayılırlar. Müminler bu sebeple, büyük kuvvetlerini 

kaybederler. Çünkü yüzde yüz haklılıklarına ufak bir gölge düşürmüş, aleyhtekilere küçük bir bahane 

vermiş olurlar. Bu âyetin pek güzel bir tefsiri şu hadis-i şerifte yer alır: Bir gün bir adam gelip Hz. Ebû 

Bekir (r.a)'a sürekli hakaret etti. Hz. Peygamber (a.s.) da, orada bulunuyordu. Adam hakaret ettikçe 

Hz. Ebû Bekir dinliyor, cevap vermiyordu. Hz. Peygamber (a.s.) ise tebessüm ediyordu. Nihayet Ebû 

Bekir dayanamayıp sert bir karşılık verince Hz. Peygamberin çehresi değişti ve oradan ayrıldı. Ebû 

Bekir peşinden kalkıp sebebini sorunca buyurdu ki: "Sen sükût ettiğin sürece, bir melek senin yerine 

cevap veriyordu. Fakat sen ağzını açınca yanına şeytan geldi. Ben şeytanın olduğu yerde bulunmam" 

(İmam Ahmed, Müsned)  

  

37. O’NUN ayetlerindendir gece ve gündüz, Güneş ve Ay! 

 Siz Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin! 

 Onları yaratan Allah’a secde edin. 

 Eğer yalnız O’na ibadet etmek istiyorsanız! 

  

38. Eğer büyüklük taslarlar ise, bilsinler ki; 

 Rabbinin katında bulunanlar, 

 gece ve gündüz, O’nu tesbih ediyorlar. 

 Onlar hiç bıkmaz usanmazlar. 

   

============================================================== 

 

ŞURA SURESİ 

İniş Sırası: 62 • Mushaf Sırası: 42 • Mekki Sure • 53 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

47. RABBİNİZİN (çağrısına) cevap verin; 

 Allah’tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce!.. 



 O gün sizin için; 

 ne sığınılacak bir yer var, ne de bir reddediş (vardır!) 

  

============================================================== 

 

ZUHRUF SURESİ 

İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

12 - Bütün çiftleri yaratan, binmeniz için gemileri ve hayvanları var eden de O'dur.  

 Âyetteki ezvac kelimesinden sadece kadın ve erkekler kasdedilmez. Allah diğer mahlûkları da çift 

yaratmıştır. Mesela elektriğin, pozitif ve negatif kutuplarının bir araya gelmesiyle sayısız cihazlar 

yapılmıştır.  

 

13 - Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: "Bunları bizim 

hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir, her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz 

buna güç yetiremezdik.  

 

14 - Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz."  

  Hz. Peygamber sefere çıkarken bineğine bindiğinde, "Bismillah" deyip atın üzengisine bastıktan 

sonra bu âyeti okuyarak üç defa el-Hamdülillah, sonra üç defa Allahu ekber derdi. Sonra bu âyetlerde 

bildirilen: "Sübhanellezî sehhare lena..." duasını okurdu.  

   

============================================================== 

 

KEHF SURESİ 

İniş Sırası: 69 • Mushaf Sırası: 18 • Mekki Sure • 110 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

23. VE HİÇBİR ŞEY için asla: 

 “Ben bunu yarın mutlaka yapacağım” deme! 

 

24. “Ancak Allah izin verirse!” (de). 

 Unuttuğun zaman da Rabbini an ve de ki: 

 “Umarım Rabbim, 

 beni bundan daha yakın bilgiye yaklaşmam için, 

 doğruya yöneltip iletir.” 

 

27. ÖYLEYSE Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku! 

 O’nun sözlerini değiştirecek yoktur. 

 Ve asla O’nun dışında bir sığınak da bulamazsın! 



 

28. Sen sabah akşam, 

 Rablerinin rızasını isteyerek yalvaran kimselerle beraber ol! 

 Dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma! 

 Kalbi Bizi anmaktan gafil olan, 

 sırf tutkusuna uyan 

 ve 

 işi hep aşırılık olan kimseye uyma! 

 

AYNI AYET SUAT YILDIRIM MEALİ  

28 - Rablerine, sırf O'nun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için, sabah akşam yalvaranlarla 

beraber olmakta sebat et! Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerin onlardan başkasına 

kaymasın! Kalbini Bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan 

kimselere itaat etme!   

  Âyetin nüzul sebebiyle ilgili olarak En'âm, 52 âyetindeki notumuza bakınız.   

  İlk müslüman cemaat arasında Habbab, Bilal, Ammar, Suheyb (r.anhum) gibi köleler ve fakirler vardı. 

Kureyşin ileri gelenleri Hz. Peygamber (a.s.)'a: "Ne o, kavmine bedel bunlara mı razı oldun? Biz onların 

mı peşinden gideceğiz! Onları yanından uzaklaştırırsan belki biz de sana tabi olabiliriz" demeleri 

üzerine 52-53. âyetler indirildi. 54. âyet, gerekli tutumu bildirmektedir. İmam Ahmed ve Teberanî'nin 

naklettikleri bu nüzul sebebinden anlaşıldığına göre, Hz.Peygamber (a.s.), herhangi bir karar 

vermeden, bu âyet nâzil olup onun, isabetli olan davranışı seçmesine vesile olmuştur.  

  

  

============================================================== 

 

NAHL SURESİ 

İniş Sırası: 70 • Mushaf Sırası: 16 • Mekki Sure • 128 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

90. GERÇEK ŞU Kİ Allah; 

 adaleti, 

 ihsanı/iyiliği 

 ve 

 akrabaya vermeyi emrediyor! 

 Fuhşu/iğrenç işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklıyor! 

 Düşünüp de tutasınız diye, size öğüt veriyor. 

 

91. (Allah’ı şahit tutarak) sözleşme yaptığınız zaman, 

 Allah ile olan sözleşmenizi yerine getirin, 

 pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın! 

 Çünkü üzerinize Allah’ı kefil tutmuştunuz. 

 Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı biliyor. 

 

92. İpliğini kuvvetlice büktükten sonra, 



 bozarak çözen bir kadın gibi olmayın! 

 Yeminlerinizi aranızda bir aldatma aracı yapmayın, 

 bir topluluk diğerinden daha gelişmiştir/kabiliyetlidir diye! 

 Allah bununla sizi(n ne olduğunuz gerçeğini) açığa çıkarıyor. 

 Kıyamet günü size, 

 hakkında ihtilâf ettiğiniz şeyleri mutlaka açıklayacaktır. 

 

93. Eğer Allah dileseydi (özgür iradenizi elinizden alır), 

 hepinizi bir tek toplum hâline getirirdi. 

 Böylece Biz; (bozgunculuğu) dileyeni sapıklıkta bırakır, 

 (tevhidi, güvenliği, adaleti) dileyeni de doğru yola iletiriz. 

 Yapmış olduğunuz şeylerden mutlaka sorumlu tutulacaksınız. 

 

94. Yeminlerinizi aranızda bir aldatma aracı yapmayın! 

 Yoksa sağlam bastıktan sonra ayak kayar! 

 Allah’ın yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğü tadarsınız 

 ve 

 size büyük bir azap dokunur. 

 

95. ÖYLEYSE, 

 Allah ile yaptığınız sözleşmeyi/O’na verdiğiniz sözü, 

 geçici bir şey olan (dünyalık) karşılığında değişmeyin!.. 

 Şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. 

 Eğer bilirseniz! 

  

114.BUNUN içindir ki, 

 Allah’ın size verdiği rızıktan temiz 

 ve 

 meşru olarak yiyin/payınızı alın. 

 Allah’ın nimetine şükredin. 

 Eğer, yalnızca O’na ibadet/kulluk ediyorsanız. 

 

115.O size ancak; ölüyü, 

 kanı, 

 domuz etini 

 ve 

 Allah’tan başkasının adına kesilenleri haram kıldı. 

 Ancak kim mecbur kalırsa, 

 saldırmadan ve sınırı aşmadan yiyebilir. 

 Şüphe yok ki Allah; bağışlayandır, esirgeyendir! 

 

116.Dillerinizin yalan yere nitelemesinden dolayı, 

 “Şu helaldir, şu haramdır” demeyin. 

 O zaman, Allah’a karşı iftira atmış olursunuz. 

 Şüphesiz ki, Allah’a karşı yalan uyduranlar, 



 kurtuluşa ulaşamazlar. 

 

117.Bu, birazcık geçinmedir/menfaatlenmedir 

 ve 

 sonra onlar için acıklı bir azap vardır. 

 

============================================================== 

  

İBRAHİM SURESİ 

İniş Sırası: 72 • Mushaf Sırası: 14 • Mekki Sure • 52 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

31. İNANAN KULLARIMA söyle: “Namazı gereği gibi kılsınlar, 

 kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, 

 gizlice ve açıkça bağışlasınlar. 

 İçinde alışverişin 

 ve 

 dostluğun bulunmayacağı gün gelmeden önce.” 

 

============================================================== 

 

MÜMİNUN SURESİ 

İniş Sırası: 74 • Mushaf Sırası: 23 • Mekki Sure • 118 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

78. Halbuki O, 

 sizin için; kulağı, gözleri ve gönülleri yaratandır. 

 Ne de az şükrediyorsunuz? 

  

ÖYLEYSE, artık (bilin ki); 

O, gerçek mülk/imparatorluk sahibi olan Allah pek yücedir. 

O’ndan başka İlâh yoktur. Kerim/şanlı Arş’ın Rabbidir. 

 

117.Kim Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarırsa, 

 -kendisi hakkında hiçbir delili bulunmadığı haldeonun 

 hesabı, Rabbinin yanındadır ancak. 

 Dikkat edin; 

 gerçeklerin üzerini örten/gizleyen(kâfir)ler kurtuluşa eremezler. 

 

118.Öyleyse, de ki: “Rabbim! (Beni) bağışla ve (bana) merhamet et. 

Çünkü Sen, merhamet edenlerin en iyisisin!” 

 

============================================================== 



  

RUM SURESİ 

İniş Sırası: 84 • Mushaf Sırası: 30 • Mekki Sure • 60 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

30. OHALDE SEN, 

 Allah’ı birleyen olarak yüzünü dosdoğru bu dine çevir, 

 Allah’ın fıtratına (sünnetine/tabiat kanununa), 

 insanları ona (bir ilme) göre yarattığı o fıtrata/kanuna... 

 Allah’ın tabiat kanununda hiçbir değişiklik olmaz! 

 İşte, dosdoğru din budur! 

 Fakat insanların birçoğu bilmiyor. 

31. Gönülden bağlılar olarak, O’na yönelenler olun. 

 O’na sığınarak korunun. 

 Namazı kılın 

 ve 

 müşriklerden/O’na ortak koşanlardan olmayın! 

32. Onlar ki, dinlerini parça parça eden 

 ve 

 cemaat cemaat olanlardır! 

 Her bir cemaat (bu Kur’an ile değil de), 

 kendi yanlarındaki (eserleri) ile övünüp sevinmektedir! 

 

38. OHALDE sen, 

 akrabaya/yakınlarına/yakınında olana hakkını ver, 

 yoksula da yolcuya da!.. 

 Bu Allah’ın rızasını isteyen kimseler için daha hayırlıdır. 

 Başarılı olanlar/kurtulanlar, işte onlardır. 

  

39. İnsanların mallarından fazlaca alayım diye verdiğiniz riba, 

 Allah katında artmaz. 

 Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz Zekât’a gelince, 

 işte onu kat kat artıranlardır! 

 

43. Yüzünü dosdoğru dine yönelt; 

 Allah’tan geri çevrilmesi mümkün olmayan, 

 o gün gelmeden önce! 

 O gün insanlar, bölük bölük ayrılırlar. 

  

44. Kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. 

 Kim de iyi bir iş yaparsa kendisi için yatırım yapmış olur. 

  

============================================================== 

ANKEBUT SURESİ 



İniş Sırası: 85 • Mushaf Sırası: 29 • Mekki Sure • 69 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

8. Biz insana, ana-babasına iyi davranma görevini verdik. 

 Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi; 

 Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa artık onlara itaat etme! 

 Dönüşünüz Bana’dır/Benim huzurumadır. 

 Ben o zaman, yapmış olduğunuz şeyleri size haber veririm. 

  

9. İnanıp salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanları ise; 

 elbette iyilerin arasına katarız. 

 

45. KİTAP’TAN sana vahyedileni oku/düşün! 

 Ve namazı (ayetlerin anlamını düşünerek huşû ile) kıl. 

 Gerçekten (okunan ayetlerin manâsını anlayarak kılınan) namaz 

 utanç verici davranışlardan ve uygunsuz işlerden alıkoyar! 

 Elbette ki; Allah’ı (Kur’an okuyarak) anmak/düşünmek, 

 işte bu, en büyük ibadettir/mutluluktur! 

 Allah durumunuzu çok iyi biliyor. 

 

46. İçlerinden zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehli ile ancak, 

 en güzel tarzda (medeniyet yarışı yaparak) mücadele edin. 

 Ve deyin ki: Bize indirilene de size indirilene de inandık. 

 Bizim İlâhımız da sizin İlâhınız da birdir. 

 Biz O’na teslim olanlarız!” 

   

56. EY GERÇEKLERE İNANAN kullarım! 

 Şüphesiz yeryüzüm/arzım geniştir. 

 (Bir işkence halinde hicret edebilir, yer değiştirebilirsiniz). 

 O halde yalnız ve yalnız Bana kulluk edin. 

  

============================================================== 

  

BAKARA SURESİ 

İniş Sırası: 87 • Mushaf Sırası: 2 • Medeni Sure • 286 Ayettir 

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla 

 

40. EY İSRAİLOĞULLARI! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, 

 size bağışladığım o nimetleri! 

 Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, 

 Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. 

 Ve yalnız Benden korkun!.. 

41. Sizin yanınızdakini (Tevrat’ı) tasdik edici olarak indirdiğimize 



 (Kur’an’a) iman edin. 

 Ve onu inkâr eden(ler)in ilki olmayın. 

 Benim ayetlerimi dünyalık karşılığında değiştirmeyin. 

 Ve yalnız Benden korkun!.. 

 

42. Ve hak ile batılı (birbirine) karıştırmayın. 

 Ve siz hakkı bile bile gizlemeyin. 

  

43. Hem Namazı gereği gibi kılın 

 ve 

 Zekâtı (çalışıp üreterek) verin 

 ve 

 Rüku edenlerle/gönülden boyun eğenlerle birlikte, 

 siz de gönülden boyun eğin/rüku edin… 

  

44. İnsanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? 

 Sizler Kitabı (Tevrat’ı) da okuyup duruyorsunuz! 

 Halâ anlamayacak mısınız? 

  

45. (Allah’tan) yardım isteyiniz; 

 sabrederek ve namazı gereği gibi kılarak!.. 

 Şüphesiz bu, 

 Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. 

  

46. O kimseler ki; Rablerine kavuşacaklarını 

 ve 

 gerçekten O’nun huzuruna döneceklerini çok iyi bilirler.   

 

 ÜSTTEKİ AYETLER İÇİN SUAT YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI 

Bütün bu emirler ve yasaklar İsrailoğullarına hitab etmekle beraber, hükmü onlara mahsus değildir. 

"Bunlar İslâm şeriatında da vardır. Siz de bunlara İman ve itaat ediniz" demektir. Zira Tefsir 

usulündeki bir kurala göre "Sebebin hususiliği, hükmün umumiliğine mani değildir"  

   

110. Namazı gereği gibi kılın, Zekatı (çalışıp üreterek) verin. 

 Kendiniz için her ne iyilik önceden gönderirseniz, 

 Allah katında onu bulursunuz. 

 Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. 

 

151. Size kendi içinizden bir Rasûl gönderdi; 

 size ayetlerini okuyor, 

 sizi (başınıza gelebilecek) her türlü kötülüğe karşı uyarıyor, 

 ve sizi; 

 Kitap ve Hikmet ile (problem çözme bilimi ve bilimsel gerçeklerle), 

 bilmediklerinizi öğreterek geliştiriyor. 

 



152.Öyleyse yalnız Beni zikredin (ne emrettiğimi hatırlayın) ki, 

 Ben de sizi (af ve bağışlama ile) zikredeyim/hatırlayayım. 

 Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. 

 

168.EY İNSANLAR, yeryüzündeki şeylerin helâl 

 ve 

 temiz olanlarından yiyin. 

 Şeytanın (ve ona uyanların) adımlarını izlemeyin. 

 Çünkü o, sizin için apaçık saldırgan bir düşmandır. 

 

169. O (şeytan) size ancak kötülüğü 

 ve 

 fahşayı/hayasızlığı ve bilmediğiniz şeyleri, 

 Allah’a karşı söylemenizi/iftira etmenizi emreder (fısıldar). 

 

172. Ey iman edenler, 

 size rızık olarak verdiklerimin temizlerinden yiyin. 

 Allah’a şükredin, eğer yalnız O’na kul iseniz!.. 

 

173. Allah size ancak ölüyü, 

 kanı, 

 domuz etini 

 ve 

 Allah’tan başkası (putları) adına kesileni haram etmişti. 

 Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin 

 ve 

 zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, 

 ona günah yoktur. 

 Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

  

177. İYİLİK, yüzlerinizi doğu 

 ve 

 batı taraflarına çevirmeniz değildir. 

 Asıl iyilik; “Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap 

 ve 

 peygamberlere iman edenlerin; 

 mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, 

 yetimlere, 

 yoksullara, 

 yolda kalmışa, 

 isteyene 

 ve 

 (yönetimizinde olan ve özgürlükleri için) esirlere verenlerin; 

 namazı gereği gibi kılan, 

 zekatı (çalışıp üreterek) veren, 



 antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin 

 ve 

 zorda, 

 hastalıkta 

 ve 

 savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve 

 davranışlarıdır (asıl iyilik).” 

 İşte bunlar, doğru olanlardır. 

 İşte bunlar, 

 Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. 

 

178.EY İMAN EDENLER! 

 Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. 

 Hür, 

 köle/esir 

 ve 

 kadın olması fark etmez!.. 

 Ancak öldüren kimse, 

 kardeşi (öldürülenin varisi, velisi) tarafından affedilirse, 

 örfe uygun yol izlemek 

 ve 

 güzellikle diyet ödemek gerekir. 

 Bu, Rabbinizden bir hafifletme 

 ve 

 rahmettir. 

 Bundan sonra haddi aşana çok acıklı bir azap vardır. 

 

179. Ey akıl sahipleri! 

 Kısası uygulamada sizin için hayat vardır. 

 Umurlur ki (suç işlemeyerek) korunursunuz. 

  

180.SİZDEN BİRİNİZE ölüm gelip çattığı zaman, 

 eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa; 

 anaya, 

 babaya 

 ve 

 yakın akrabaya meşru bir tarzda o vasiyette bulunması; 

 -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olaraksize 

 farz kılındı. 

 181. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, 

 günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. 

 Şüphesiz Allah; hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir 

 

183.EY İMAN EDENLER! 

 Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, 



 sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. 

 

184. Oruç, sayılı günlerdedir. 

 Sizden kim hasta 

 ya da 

 yolculukta olursa, 

 tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. 

 Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksula yedirerek fidye verir. 

 Bununla birlikte, 

 gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. 

 Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 

 

185. (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi; 

 doğru yolun 

 ve 

 hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak, 

 Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. 

 Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. 

 Kim de hasta 

 veya 

 yolcu olursa, 

 tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. 

 Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. 

 Bu da sayıyı tamamlamanız 

 ve 

 hidayete ulaştırmasına karşılık, 

 Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. 

 

  

187.ORUÇ GECESİNDE eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. 

 Onlar size örtüdürler, 

 siz de onlara örtüsünüz. 

 Allah kendinizi aldatmakta olabileceğinizi bildiği için 

 tövbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. 

 Artık eşlerinize yaklaşın ve 

 Allah’ın sizin için izin vereceği şeyi dileyin. 

 Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye 

 (yani tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin için. 

 Sonra da akşama kadar orucu tam tutun/tamamlayın. 

 Bununla birlikte, 

 siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. 

 Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. 

 Bu sınırlara yaklaşmayın. 

 (Allah’ın sınırları/önerileri, insanların yararınadır). 

 Allah’ın önerilerine karşı gelmekten sakınmanız için, 



 ayetlerini insanlara böylece açıklar. 

 

188.ARANIZDA birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. 

 İnsanların mallarından bir kısmını, 

 bile bile günaha girerek yemek için, 

 onları hakimlere vermeyin. 

 

190.SİZİNLE SAVAŞANLARA karşı, 

 siz de, 

 Allah savaşmanıza izin verdiği için savaşabilirsiniz. 

 Ancak aşırı gitmeyin. 

 Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. 

 

191.Onları (size karşı savaş açanları sizinle savaş halinde iken) 

 nerede yakalarsanız/bulursanız etkisiz hale getirin. 

 Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. 

 Fitne (insan hakları ihlalleri), 

 adamı öldürmekten daha çok eziyet verir. 

 Yalnız Mescid-i Haram yanında, 

 onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. 

 Sizinle savaşırlarsa, 

 (siz de savaşıp) onları etkisiz hale getirin. 

 Kâfirlerin cezası böyledir. 

 

192.Eğer onlar (savaştan ve küfürden) vazgeçerlerse, 

 (şunu iyi bilin ki) Allah çok bağışlayandır, 

 çok merhamet edendir. 

 

193. Fitne/zulüm/şirk (insan hakları ihlalleri) kalkıncaya 

 ve 

 din (insan hak ve özgürlükleri gereğince, 

 saldırganlara ne yapılacağını ifade eden hukuk düzeni) 

 Allah’ın önerdiği şekilde oluncaya kadar onlarla savaşın. 

 Eğer (sizinle savaşa) son verirlerse, 

 zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. 

  

194.HARAM ay haram aya karşılıktır. 

 Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) karşılıklıdır. 

 Kim size saldırırsa, 

 size saldırmasına karşılık siz de ona karşı kendinizi savunun. 

 Allah’tan korkun 

 ve 

 bilin ki, 

 Allah takva sahipleri ile beraberdir. 

 



195.Allah yolunda harcayın (harcayabilmek için üretimi artırın). 

 Kendinizi, 

 (kültürel, siyasi, iktisadi, askeri pasiflikle) tehlikeye atmayın. 

 İyilik edin, 

 şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. 

 

196.HACCI ve Umreyi Allah için tamamlayın! 

 Eğer (hac ve umre için) engellenirseniz, 

 gücünüzün yeteceği bir kurban yollayın. 

 Kurban yerine erişinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin. 

 Sizden kim hasta veya başından rahatsız olursa, 

 ona oruçtan yahut sadakadan veyahut kurbandan fidye vardır. 

 (Hac ve umre için) bir engel kalmadığı zaman; 

 hacdan önce umre yapacak kimse, 

 gücünün yettiği cinsten bir kurban kessin! 

 Kim de buna imkan bulamaz/güç yetiremezse; 

 hacta üç, döndüğü zaman da yedi gün oruç tutar. 

 Bunlar tam on gündür. 

 Bu, ailesi Mescid-i Haram’da ikâmet etmeyen içindir. 

 Allah’tan korkun! Bilin ki Allah’ın azabı şiddetlidir. 

   

208.EY İMAN EDENLER! 

 Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin. 

 Şeytanın adımlarını izlemeyin. 

 Çünkü o, size saldırgan bir düşmandır. 

 

209. Size apaçık deliller geldikten sonra, 

 eğer yine de yan çizerseniz, 

 bilin ki Allah; gerçekten mutlak güç sahibidir, 

 doğru hüküm/karar verendir. 

  

============================================================== 

 

AHZAB SURESİ 

İniş Sırası: 90 • Mushaf Sırası: 33 • Medeni Sure • 73 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. EY PEYGAMBER! 

 Allah’a karşı gelmekten sakın. 

 Kâfirlere (gerçekleri anladıkları halde kabul etmeyenlere) 

 ve 

 münafıklara (iktidar, mal vb. nedenlerle Müslüman görünenlere) 

 boyun eğme/itaat etme. 

 Şüphesiz Allah; bilen ve doğru hüküm/karar verendir. 



  

2. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. 

 Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

  

3. Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. 

 

4. ALLAH hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. 

 Kendilerine zıhar[*] yaptığınız eşlerinizi de 

 anneleriniz yapmamıştır. 

 Yine evlâtlıklarınızı da öz çocuklarınız kılmamıştır. 

 Bu, sizin ağızlarınızla söylediğiniz, 

 (fakat gerçekle ilgisi olmayan) sözlerinizdir. 

 Allah gerçeği söyler ve doğru yolu gösterir. 

[*] Kur’an ve Peygamberimiz gönderilmeden önce, yani; Cahiliye Döneminde 

erkekler hanımlarına öfkelendiği vakit: “Sen artık benim 

annem gibisin” derlerdi. Anneleri eş edinmek HARAM/YASAK olduğu 

için; “Sen de bana artık haramsın/yasaksın” demek isterlerdi. Bu tür 

sözler söyleyene ZIHAR yaptı denilirdi. 

 

5. Onları babalarına nispet ederek çağırın. 

 Bu, Allah katında daha adaletlidir. 

 Eğer babalarını bilmiyorsanız, 

 onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. 

 Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. 

 Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. 

 Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

  

36. ALLAH ve Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, 

 (herkesi ilgilendiren “savunma” gibi işlerde), hiçbir mümin erkek 

 ve hiçbir mümin kadın için ayrı ayrı hareket etmeleri 

 sözkonusu olamaz. 

 Kim Allah’a ve Rasûlüne karşı gelirse; 

 şüphesiz ki o, apaçık bir şekilde sapmıştır. 

 

41. EY İMAN EDENLER! 

 Allah’ı çokça zikredin/hatırlayın/anın. 

  

42. Onu sabah akşam tesbih edin/çokça aklınıza getirin. 

 

43. O’dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran, 

 melekleri de sizin için bağışlanma dileyen 

 ve 

 müminlere karşı da çok merhametli olan! 

44. Allah’a kavuşacakları gün, 

 müminlere yönelik esenlik dileği: “Selam”dır. 



 Allah onlara çok değerli bir ödül hazırlamıştır. 

  

49. EY İMAN EDENLER! Mümin kadınları nikahlayıp, 

 sonra onlarla birlikte olmadan kendilerini boşadığınızda, 

 onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. 

 Bu durumda onlara mut’a (boşanma tazminatını) verin 

 ve 

 kendilerini güzel bir şekilde bırakın.  

[Müt'a: Koca tarafından boşadığı karısının gönlünü almak için vermesi gereken mal, para, elbise gibi 

şeylerdir. ] 

 

53. EY İMAN EDENLER! Yemek için çağırılmaksızın 

 ve 

 yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz), 

 Peygamber’in evlerine girmeyin, çağırıldığınız zaman girin. 

 Yemeği yiyince de hemen dağılın. 

 Sohbet için beklemeyin. 

 Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, 

 fakat o sizden de (alınırsınız diye) çekinmektedir. 

 Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. 

  PEYGAMBERİN hanımlarından bir şey istediğinizde, 

 (yetişkin erkekler) perde arkasından istesinler. 

 Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, 

 hem de onların kalpleri için daha temizdir. 

 ALLAH’ın Rasûlüne rahatsızlık vermeniz 

 ve 

 kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız, 

 ebediyen sözkonusu olamaz. 

 Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır. 

 54. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, 

 biliniz ki Allah herşeyi bilir. 

  

55. Peygamberin hanımlarına; 

 babaları, 

 oğulları, 

 erkek kardeşleri, 

 erkek kardeşlerinin oğulları, 

 kız kardeşlerinin oğulları, 

 mümin kadınlar ve 

 kendilerine sığınmış olan yabancı kadınlar ile, 

 perdesiz/yüzyüze konuşmaktan dolayı, bir günah yoktur. 

 Ey Peygamber hanımları! Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz Allah herşeye hakkıyla şahittir. 

 

56. Şüphesiz Allah ve melekleri; 



 peygambere salât etmekte/destek vermektedir. 

 Ey inananlar, siz de onu (ve ona verileni) destekleyin 

 (ve ölünceye kadar) gereken saygıyı ve itaati (destek vererek) yapın. 

 

59. EY PEYGAMBER! 

 Hanımlarına, kızlarına 

 ve 

 müminlerin kadınlarına (evlerinden) dışarı çıkarken, 

 bedenlerini örtecek elbiselerini giymelerini söyle. 

 Bu onların (iffetli olarak) tanınmaları 

 ve 

 rahatsız edilmemeleri/incitilmemeleri için daha uygundur. 

 Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

  

69. EY İMAN EDENLER! 

 Siz Musa’ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. 

 Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. 

 Musa, Allah katında itibarlı bir kimse idi. 

  

70. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının 

 ve doğru söz söyleyin (ki;) 

  

71. Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

 Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat ederse, 

 muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. 

  

============================================================== 

 

NİSA SURESİ 

İniş Sırası: 92 • Mushaf Sırası: 4 • Medeni Sure • 176 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

34. ERKEKLER eşlerini koruyup kollasınlar. 

 Çünkü Allah, 

 insanların kimini kiminden (kabiliyetçe) farklı kılmıştır. 

 Erkekler kendi mallarından harcasınlar. 

 İyi eşler (Allah’a) itaatkâr olanlardır. 

 Allah’ın onları korunaklı yaratması gibi, 

 onlar da gaybı/gizliyi/iffetlerini korusunlar. 

 Serkeşliğe/çirkefliğe/fuhşa eğilim sözkonusu olursa; 

 eşlerinizi yataklarında yalnız bırakın 

 ve (işin akibetinden korkutarak) 

 suç ortaklarınca şiddete maruz kalabileceklerini hatırlatın! 

 Eğer serkeşlik yapmaktan vazgeçerlerse, 



 artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. 

 Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. 

 

35. Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, 

 erkeğin ailesinden bir hakem, 

 kadının ailesinden bir hakem gönderin. 

 İki taraf düzeltmek isterlerse, 

 Allah da onların uzlaşmasına izin verir. 

 Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. 

 

36. ALLAH’a kul olun ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 

 Ana babaya, 

 akrabaya, 

 yetimlere, 

 yoksullara, 

 yakın komşuya, uzak komşuya, 

 yanınızdaki arkadaşa, 

 yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 

 Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. 

 

58. ALLAH size, görevleri mutlaka ehline (uzmanına) vermenizi 

 ve 

 insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi 

 emrediyor. 

 Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor! 

 Şüphesiz ki Allah; hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 

 

59. Ey iman edenler! 

 Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin 

 ve sizden olan Ulu’l-Emr’e (ortak işlerinizi yapan yöneticiye, 

 kamu hizmetlerini yürüten kişiye) de, yaptığı işlerde destek verin! 

 Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, 

 Allah’a 

 ve 

 ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız; 

 onu (anlaşmazlığa düştüğünüz hususu) 

 Allah (ayetlerinde çözüm arayın) 

 ve(ya) 

 Rasûlüne (hakeme/hakime) arz edin/götürün. 

 Bu daha iyidir, 

 sonuç bakımından da daha güzeldir. 

 

135.EY İMAN EDENLER! 

 Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, 

 Allah için şahitlik yaparak, 



 adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. 

 (Şahitlik ettikleriniz) zengin 

 veya 

 fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). 

 Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. 

 Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. 

 Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız 

 veya 

 (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki); 

 şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

 

136.Ey iman edenler! 

 Allah’a, Peygamberine, 

 Peygamberine indirdiği Kitaba (Kur’an’a) 

 ve 

 daha önce indirdiği kitaba, (Zebur, Tevrat ve İncil’e) iman edin. 

 Kim Allah’ı, 

 meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini 

 ve 

 ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. 

 

140.Oysa Allah size Kitap’ta (Kur’an’da): 

 “Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini 

 ve 

 onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, 

 başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın, 

 aksi halde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. 

 Şüphesiz Allah; münafıkların 

 ve 

 kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. 

 

144. Ey iman edenler! 

 Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. 

 Kendi aleyhinize, 

 Allah’a apaçık bir delil vermek mi istiyorsunuz? 

 

145. Şüphesiz ki münafıklar, 

 cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. 

 Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. 

 

170. Ey insanlar! 

 Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. 

 O halde, kendi iyiliğiniz için iman edin. 

 Eğer inkâr ederseniz bilin ki; 

 göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 



 

171.EY KİTAP EHLİ! (Zebur, Tevrat, İncil’e uyanlar!) 

 Dininizde sınırları aşmayın 

 ve 

 Allah hakkında ancak hakkı/gerçeği söyleyin. 

 Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah’ın peygamberi, 

 Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi 

 ve 

 yarattığı bir ruhtur. 

 Öyleyse Allah’a ve Peygamberlerine iman edin; 

 “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. 

 Allah ancak bir tek İlah’tır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. 

 Göklerdeki herşey, yerdeki herşey 

 

============================================================== 

 

MUHAMMED SURESİ 

İniş Sırası: 95 • Mushaf Sırası: 47 • Medeni Sure • 38 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

33. Ey inananlar! 

 Allah’a itaat edin, elçiye itaat edin; işlerinizi boşa çıkarmayın. 

34. Doğrusu inkâr edip, Allah yolundan alıkoyanları, 

 sonra da inkârcı olarak ölenleri Allah bağışlamayacaktır. 

35. GEVŞEMEYİN, 

 siz üstün olduğunuz durumlarda da barışa davet edin. 

 Allah sizinle beraberdir, sizin işlerinizi eksiltmeyecektir. 

 

============================================================== 

 

NUR SURESİ  

İniş Sırası: 102 • Mushaf Sırası: 24 • Medeni Sure • 64 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

21. EY İMAN EDENLER! Şeytanın adımlarına uymayın. 

 Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı 

 ve 

 kötülüğü emreder. 

 Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, 

 sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. 

 Fakat Allah, 

 dileyen (suç işlemeyip hak eden) kimseyi tertemiz kılar. 

 Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 



 

27. EY İMAN EDENLER! Kendi evlerinizden başka evlere, 

 geldiğinizi hissettirip (izin alıp), ev sahiplerine selâm vermeden 

 girmeyin. 

 Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. 

 Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. 

  

AYNI AYET SUAT YILDIRIM MEALİ  

27 - Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip onlara selam 

vermeden girmeyiniz! Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini 

anlarsınız.  

 Cahiliye Arapları selam ve haber vermeden evlere dalarlardı. Bu âyet, mesken dokunulmazlığını, 

evlere giriş kuralını belirledi. Hz. Peygamberin tatbikatı ve hadisleri bu konuyu da yeterli derecede 

açıklamıştır. Hadislerden biri, girmek isteyenin önce selam verip sonra "Girebilir miyim" diye izin 

istemesini, üçüncü tekrardan sonra izin verilmezse geri dönmesini bildirir.  

 

28. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, 

 size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. 

 Eğer size; 

 “Geri dönün” denirse hemen dönün. 

 Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. 

 Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. 

 

29. İçinde size ait bir eşya olan, 

 oturanı bulunmayan evlere girmenizde, 

 herhangi bir günah yoktur. 

 Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.bilir.  

 

30. MÜMİN ERKEKLERE söyle; 

 gözlerini haramdan sakınsınlar, 

 iffetlerini/ırzlarını korusunlar. 

 Bu davranış onlar için daha nezihtir. 

 Şüphe yok ki, 

 Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. 

 

AYNI AYET SUAT YILDIRIM MEALİ  

30 - Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını 

söyle! Bu, onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır.   

 Âyette "kısma" anlamına gelen "gadd" kelimesi, kısmilik ifade eden "min" edatı ile kullanılmıştır. 

Kısıtlanan şey erkeklerin kadınlara bakmaları, insanların birbirlerinin edep yerlerine bakmaları veya 

müstehcen görüntülere bakmalarıdır.   

 Bir hadis meali: "Namahreme ilk bakış sana ait olup, sorumluluğu yoktur. Ama ikincisi yani bakışı 

devam ettirmen senin aleyhindedir." Bakmanın caiz olduğu yerlerden biri: Evlenme niyetiyle birbirini 

görme sırasında olur. Erkeğin örtmesi farz olan yeri, göbeği ile diz kapağı arasıdır. Kadınınki ise, elleri 



ve yüzü hariç, baştan aşağı bütün vücududur. Şafîî gibi birçok müçtehide göre yüzü de örtünme 

yerine dahildir.  

 

31. Mümin kadınlara da söyle; 

 gözlerini haramdan sakınsınlar, 

 ırzlarını/iffetlerini korusunlar. 

 Zorunlu olarak görünenler dışında, 

 zinetlerini (takılarını) göstermesinler. 

 Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. 

 Takılarını; 

 kocalarından, 

 babalarından, 

 kocalarının babalarından, 

 oğullarından, 

 üvey oğullarından, 

 erkek kardeşlerinden, 

 erkek kardeşlerinin oğullarından, 

 kız kardeşlerinin oğullarından, 

 müslüman kadınlardan, 

 sahip oldukları/yönetimlerinde olan esir(köle)lerden, 

 güvenilir hizmetçilerden 

 ve henüz takıların değerini bilmeyen çocukların dışında, 

 hiçkimseye göstermesinler. 

 Gizledikleri takılar[*], bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. 

 Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz! 

 

 [*] Maalesef bu konuya dikkat edilmeyen durumlarda; takıları almak/çalmak için pek çok cinayet 

işlenmektedir. 

 

32. İÇİNİZDEN bekârları, 

 vatandaş veya yabancı farketmez evlendirin! 

 Eğer bunlar yoksul iseler, 

 Allah onları lütfuyla zenginleştirir. 

 Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 

 

33. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, 

 Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar, 

 iffetlerini korusunlar. 

 Size sığınmış olan sığınmacılardan, 

 yazılı antlaşma yapmak isteyenlere gelince; 

 eğer onlarda bir iyileşme görürseniz, 

 onlarla yazılı antlaşma yapın. 

 Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. 

 Evlenmek yolu ile iffetlerini korumak isteyenlere izin verin. 

 Ülkenizde çalıştırdığınız, 



 yabancıların evlenmesine engel olarak onları fuhşa zorlamayın. 

 Kim onların fuhşuna neden olursa; 

 bilinmelidir ki, 

 hiç şüphesiz bu durumlarından dolayı, 

 Allah onlara; çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.  

 

54. “Allah’a itaat edin, Rasûl’e itaat edin” de!.. 

 Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, 

 ona yüklenenin sorumluluğu ancak ona ait; 

 size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. 

 Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. 

 Rasûl’e düşen ancak apaçık bir tebliğdir.   

 

56. Namazı gereği gibi kılın, zekatı (çalışıp üreterek) verin, 

 Rasûle itaat edin ki size merhamet edilsin. 

 

58. EY İMAN EDENLER! 

 Sizin yönetiminize verilen esirler 

 ve 

 sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar da dahil, 

 günde üç defa; 

 sabah namazından önce, 

 öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit 

 ve 

 yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman), 

 sizden izin istesinler. 

 Bu üç vakit sizin soyunduğunuz vakitlerdir. 

 Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, 

 ne de onlara bir günah/sorumluluk yoktur. 

 Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. 

 Allah âyetlerini size işte böylece açıklar. 

 Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir. 

  

59. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, 

 sizden öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler. 

 İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar. 

 Allah hakkıyla bilendir, doğru hüküm/karar verendir. 

 

60. ARTIK evlenme ümidi beslemeyen, 

 hayızdan ve doğumdan kesilmiş, 

 yaşlı kadınların zinetlerini (takılarını) göstermeksizin, 

 dış elbiselerini çıkarmalarında, kendileri için bir günah yoktur. 

 Ama yine de sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. 

 Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

  



61. KÖRE güçlük yoktur, 

 topala güçlük yoktur, 

 hastaya da güçlük yoktur. 

 Kendi evlerinizde 

 veya 

 babalarınızın evlerinde 

 veya 

 annelerinizin evlerinde 

 veya 

 erkek kardeşlerinizin evlerinde 

 veya 

 kız kardeşlerinizin evlerinde 

 veya 

 amcalarınızın evlerinde 

 veya 

 halalarınızın evlerinde 

 veya 

 dayılarınızın evlerinde 

 veya 

 teyzelerinizin evlerinde 

 veya 

 anahtarlarına sahip (söz sahibi) olduğunuz evlerde 

 ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde, 

 bir sakınca yoktur. 

 Bir arada 

 veya 

 ayrı ayrı olarak, yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. 

 Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, 

 Allah katından mübarek 

 ve hoş bir esenlik dileği olarak; “selâm” verin. 

 İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklıyor. 

 

63. (EY İNANANLAR!) Peygamberin (sizi) çağırmasını, 

 birinizin diğerinizi çağırması gibi tutmayın. 

 İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri, 

 Allah gerçekten bilir. 

 Artık onun, (Kur’an’ı ilk hareket noktası alarak verdiği) emirlerine 

 muhalefet edenler, 

 başlarına bir belânın gelmesinden 

 veya 

 çok acıklı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. 

 

============================================================== 

 

HAC SURESİ 



İniş Sırası: 103 • Mushaf Sırası: 22 • Medeni Sure • 78 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. EY İNSANLAR! Rabbinize karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz kıyametin sarsıntısı çok büyük bir şeydir. 

 

30. BU BÖYLE! Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, 

 bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. 

 Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında, 

 bütün hayvanlar size helal kılındı. 

 Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. 

 

31. Allah’a yönelen, 

 O’na ortak koşmayan (aracı edinmeyen) kimseler (olun). 

 Kim Allah’a ortak koşarsa (aracı edinirse), 

 sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor 

 veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. 

 

34. HER toplum için, Allah’ın kendilerine rızık olarak yarattığı 

 hayvanlar üzerine ismini anarak, kurban kesmeyi meşru kıldık. 

 İşte sizin ilahınız Bir Tek İlah’tır. 

 (Kâinatta var olan herşeyi yaratan, 

 koruyan tek ve yüce varlık Allah’tır sizin İlahınız!) 

 Şu halde yalnız O’na teslim olun. 

 Alçak gönüllüleri müjdele! 

 

36. KURBANLIK büyük baş hayvanları da 

 sizin için Allah’ın dininin nişânelerinden kıldık. 

 Sizin için onlarda hayır vardır. 

 Onlar saf saf sıralanmış dururken, 

 (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın. 

 Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca, onlardan siz de yiyin, 

 istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. 

 Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. 

 

37. Onların etleri 

 ve 

 kanları asla Allah’a ulaşmaz. 

 Fakat O’na ulaşacak olan, 

 sizin takvanızdır/içten saygınızdır. 

 Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, 

 size doğru yolu gösterdiğinden dolayı, 

 Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele! 

  



77. EY İMAN EDENLER! Rükû edin, secde edin, 

 Rabbinize kul olun ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. 

  

78. Allah izin verdiği için size savaş açanlarla siz de savaşın. 

 O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. 

 Babanız İbrahim’in dinine tabi olun/uyun! 

 Allah sizi; 

 hem daha önce, 

 hem de bu Kur’an’da “Müslüman” diye isimlendirdi ki; 

 Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, 

 siz de insanlara şahit (ve örnek) olun. 

 Öyleyse namazı gereği gibi kılın, 

 zekatı (çalışıp üreterek) verin 

 ve 

 (yalnızca) Allah’a bağlanın. 

 Sizin sahibiniz/yardımcınız/dostunuz yalnız O’dur. 

 O ne güzel dost/sahip ve ne güzel yardımcıdır! 

  

AYNI AYET SUAT YILDIRIM MEALİ  

78 - Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O'dur. Din 

konusunda, size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrâhim'in milletine ve yoluna! 

Bundan önce de, bu Kur'ân'da da, size müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahid olsun, siz de 

diğer insanlar nezdinde Hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve 

Allah'a sımsıkı bağlanın! O sizin biricik mevlanız, efendinizdir. O, ne güzel mevla ve ne güzel 

yardımcıdır!   

  Cihad, düşmana karşı bütün gücünü harcamak demek olup üç kısımdır. Birincisi; açıkça kendisini belli 

etmiş düşman ile yapılan cihad. İkincisi; şeytan ile yapılan cihad. Üçüncüsü; Nefisle yapılan cihad. 

Buradaki emir bu üç kısmı da kapsamaktadır. Zira âyette mücahede tabiri kullanılmış olup mukatele 

(savaşmak) kavramından daha geneldir. Allah'ın elçisi yeryüzünde Hakkın şahididir. Rabbine olan 

muazzam iman ve güveni, adalet, takvâ, mükemmel ahlâk örneği olması, yaşayan bir Kur'ân olması ile 

Allah'ın rızasının tecessüm etmiş şeklidir. Onu gören Hakkı görmüş gibi olur. Kendisinden sonra da 

müminler bu hususta onu örnek almalıdırlar. Müminlerin hallerine davranışlarına bakanlar, bunda 

Allah'ın varlığının delillerini, müminlerin de O'nun varlığına ve birliğine şahitliklerini okumalıdırlar. 

Hülasa hakkıyla cihad yapmanın, dine uymanın ve müslümanlığı yaşamanın nasıl olacağını Peygamber 

size bizzat gösterip öğretsin. Hakkın şahidi, peşinden gidilecek bir örnek olsun. Siz de ona uymak 

sûretiyle, bütün insanlar için, Hakkın örnek tutulacak birer şahitleri olasınız.  

  

============================================================== 

 

HUCURAT SURESİ 

İniş Sırası: 106 • Mushaf Sırası: 49 • Medeni Sure • 18 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. EY İMAN EDENLER! 



 Allah’ın 

 ve 

 Rasûlünün önüne geçmeyin. 

 (Kur’an’ı ilk hareket noktası almadan 

 din adına bir şeyler söylemeyin, yapmayın). 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

  

2. EY İMAN EDENLER! 

 Seslerinizi, Nebînin/Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. 

 Birbirinize bağırdığınız gibi, 

 ona yüksek sesle bağırmayın (medeni olun), 

 yoksa siz farkına varmadan yaptıklarınız boşa gider. 

  

3. Allah’ın Rasûlünün huzurunda seslerini kısanlar, 

 Allah’ın, 

 gönüllerini takvâ konusunda, açığa çıkardığı kimselerdir. 

 Onlar için bir bağışlanma 

 ve 

 büyük bir mükâfat vardır. 

  

4. (EY MUHAMMED!) 

 Odaların arkasından sana bağıranların çoğu, 

 düşüncesiz kimselerdir. 

5. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, 

 elbette kendileri için daha iyi olurdu. 

 Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

 

6. EY İMAN EDENLER! Size bir fasık bir haber getirirse, 

 bilmeyerek bir topluluğa zarar verip, 

 yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu 

 iyi araştırın. 

   

9. EĞER inananlardan iki grup birbirlerini öldürürlerse, 

 aralarını düzeltin. 

 Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, 

 Allah’ın buyruğuna, (sulha, saldırmazlığa) dönünceye kadar, 

 haddi aşan tarafa karşı savaşın. 

 Eğer (sulha, barışa) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin 

 ve 

 adaletli davranın. 

 Çünkü Allah âdaletli davrananları sever. 

10. Müminler ancak kardeştirler. 

 Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. 

 Allah’a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin. 



 

11. EY İMAN EDENLER! 

 Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. 

 Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. 

 Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. 

 Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. 

 Birbirinizi karalamayın, 

 birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. 

 İmandan sonra fasıklıkla adlandırılmak ne kötüdür! 

 Kim de tövbe etmezse, 

 işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. 

 

12. EY İMAN EDENLER! 

 Zannın birçoğundan sakının. 

 Çünkü zannın bir kısmı günahtır. 

 Birbirinizin kusurlarını 

 ve 

 mahremiyetlerini araştırmayın. 

 Birbirinizin gıybetini yapmayın. 

 Herhangi biriniz, 

 ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? 

 İşte bundan tiksindiniz! 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz Allah tövbeyi çok 

 

============================================================== 

  

MAİDE SURESİ 

İniş Sırası: 112 • Mushaf Sırası: 5 • Medeni Sure • 120 Ayet 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. EY İMAN EDENLER! 

 Sözleşmelerinizin gereklerini yerine getirin. 

 İhramlı iken avlanmayı serbest saymadan, 

 (aşağıda) okunacak olanlardan başka hayvanlar, 

 size serbest kılındı. 

 Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. 

 

2. EY İMAN EDENLER! 

 Allah’ın işâretlerine (ibadet yerlerine), 

 savaşın haram olduğu aya, (beslenmeniz için kesilecek) kurbana, 

 (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara 

 ve de Rab’lerinden bol nimet, 

 hoşnutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere, 



 sakın saygısızlık etmeyin. 

 İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. 

 Sizi Mescid-i Haram’dan (Kâbe’den) alıkoydular diye, 

 birtakım kimselere beslediğiniz kin, 

 sakın ha sizi, 

 haddi aşmaya sürüklemesin. 

 İyilik 

 ve 

 takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. 

 Ama günah 

 ve 

 düşmanlık üzere yardımlaşmayın. 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. 

  

3. ÖLMÜŞ HAYVAN, 

 kan, 

 domuz eti, 

 Allah’tan başkası adına boğazlanan, 

 (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; 

 boğulmuş, 

 darbe sonucu ölmüş, 

 yüksekten düşerek ölmüş, 

 boynuzlanarak ölmüş 

 ve 

 yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile 

 dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, 

 bir de 

 fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. 

 İşte bütün bunlar fısk(Allah’a itaatten ayrılmak)tır. 

 BUGÜN kâfirler, 

 dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. 

 Artık onlardan korkmayın Benden korkun. 

 Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 

 Size nimetimi tamamladım 

 ve 

 sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. 

 Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, 

 günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, 

 şüphesiz ki, Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

 

4. (EY MUHAMMED!) Sana, 

 kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. 

 De ki: “Size temiz ve güzel olan şeyler, 

 bir de Allah’ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız 



 avcı hayvanların tuttuğu (avlar) helâl kılındı. 

 Onların sizin için tuttuklarından yiyin. 

 Onu (av için) salarken üzerine Allah’ın adını anın. 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz, Allah hesabı çabuk görendir. 

 

5. Bugün size temiz 

 ve güzel şeyler helâl kılındı. 

 Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, 

 sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. 

 Mümin kadınlardan iffetli olanlarla 

 ve 

 daha önce kendilerine kitap verilen, 

 (Museviyim, İseviyim diyen) iffetli kadınlarla, 

 mehirlerini (evlilik hediyelerini) vermeniz kaydıyla evlenmek; 

 zina etmemeleri 

 ve 

 gizli dost tutmamaları şartıyla size helâldir. 

 Her kim de inanılması gerekenleri inkâr ederse 

 bütün işlediği boşa gider. 

 Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır. 

 

6. EY İMAN EDENLER! 

 Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, 

 ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. 

 (Islak) ellerinizle başlarınıza mesh edin 

 ve 

 her iki bileklere kadar, ayaklarınızı da mesh edin/veya yıkayın. 

 Eğer eşlerinize varmışsanız iyice yıkanarak temizlenin. 

 Hasta olursanız 

 veya 

 seferde bulunursanız 

 veya biriniz abdest bozmaktan gelir 

 veya 

 eşlerinize varır da su bulamazsanız, 

 o zaman temiz bir toprağa yönelin. 

 Onunla yüzlerinize 

 ve 

 ellerinize meshedin/sürün. 

 Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemiyor. 

 Fakat o sizi tertemiz yapmak 

 ve 

 üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki, şükredesiniz. 

  

7. ALLAH’ın üzerinizdeki nimetini 



 ve: 

 “İşittik, itaat ettik” dediğinizde O’na verdiğiniz 

 ve 

 sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz Allah, 

 göğüslerin özünü (niyetleri/düşünceleri) hakkıyla bilendir. 

 

8. EY İMAN EDENLER! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, 

 adalet ile şahitlik eden kimseler olun. 

 Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sevketmesin. 

 Adil olun! 

 Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

  

35. EY İMAN EDENLER! 

 Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya bir vesile 

 (iş/ibadet [namaz veya dua] ile bir fırsat) arayın 

 ve 

 O’nun izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihat edin ki, 

 kurtuluşa eresiniz. 

  

51. EY İNANANLAR! Yahudiyim diyenler 

 ve 

 Hristiyanım diyenleri veliler (yöneticiler) edinmeyin. 

 Onlar birbirlerinin velileridirler/yöneticileridir. 

 Sizden kim onları yönetici/veli edinirse, 

 kuşkusuz o da onlardandır. 

 Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.  

   

57. EY İMAN EDENLER! 

 Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, 

 dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri 

 ve 

 öteki kâfirleri veli/yönetici edinmeyin. 

 Eğer müminler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 

58. Siz namaza çağırdığınız zaman, 

 onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. 

 Bu şüphesiz onların, ilerisini düşünmeyen 

 bir ekip/grup/takım olmalarındandır. 

 

87. Ey iman edenler! 

 Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri haram etmeyin 



 ve 

 (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. 

 Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez. 

 

88. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, 

 iyi ve temiz olanlarından yiyin 

 ve 

 inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının. 

  

90. EY İMAN EDENLER! 

 (Aklı örten) içki (ve benzeri sarhoşluk veren herşey), 

 Kumar (tüm şans oyunları), 

 dikili taşlar(dan/türbelerden medet ummak) 

 ve 

 fal okları (gelecek hakkında kehanette bulunmak) ancak, 

 şeytan işi birer pisliktir. 

 Onlardan kaçının/uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. 

 

91. Şeytan; 

 içki (sarhoşluk ve uyuşturucu ile) 

 ve 

 kumarla ancak aranıza düşmanlık 

 ve 

 kin sokmak; Allah’ı anmaktan (emir ve yasakları hatırlamaktan) 

 ve 

 namazdan alıkoymak ister. 

 Artık vazgeçiyor musunuz? 

 

92. ÖYLEYSE Allah’a itaat edin, Rasûl’e itaat edin 

 ve 

 Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki, 

 Elçimiz’e düşen sadece apaçık tebliğdir. 

 

95. Ey iman edenler! 

 İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. 

 Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse, 

 (kendisine) bir ceza vardır. 

 (Bu ceza) öldürdüğünün dengi olup, 

 hediye olarak ulaştırılmak üzere, 

 içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği; 

 bir kurbanlık hayvan 

 veya 

 yoksulları yedirmek suretiyle kefâret, 

 yahut 



 onun dengi oruç tutmaktır. 

 (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. 

 Allah geçmiştekileri affetmiştir. 

 Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. 

 Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. 

 

96. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere, 

 deniz avı yapmak 

 ve 

 deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. 

 Kara avı ise, ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. 

 Huzurunda toplanacağınız, Allah’a karşı gelmekten sakının. 

 

100. (Ey Muhammed!) De ki: “Kötü ve çirkin olan şeylerle, 

 iyi ve güzel şeyler bir olamaz. 

 Kötünün çokluğu hoşunuza gitse bile.” 

 O halde ey akıl sahipleri (aklını kullananlar), 

 Allah’a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz. 

 

101. Ey iman edenler! 

 Açıklandığı zaman, sizi üzecek şeyler hakkında soru sormayın! 

 Zira Allah; Kur’an indiriliyorken (siz Kur’an’ı okuyorken), 

 gerekli olan herşeyi size açıklıyor. 

 (Açıklamadığı sorularınızı ise) Allah onları size bağışlamıştır. 

 Allah çok bağışlayandır, halîmdir. 

  

============================================================== 

   

TEVBE SURESİ 

İniş Sırası: 113 • Mushaf Sırası: 9 • Medeni Sure • 129 Ayettir 

  

119. EY İMAN EDENLER! 

 Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. 

  

============================================================== 


