
YUNUS SURESİ 

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

104.DE Kİ: 

 “Ey insanlar! 

 Eğer benim dinimden şüphede iseniz, 

 ben Allah’tan başka taptıklarınıza kulluk etmem. 

 Ancak ben, sizi öldürecek olan Allah’a ibadet ederim. 

 Ve ben müminlerden olmakla emrolundum.” 

 105. “Hanif (dürüst, doğrulardan) olarak yüzünü dine çevir. 

 Sakın müşriklerden olma! 

106.Allah’tan başkasına yalvarma/tapma; 

 sana fayda ve zarar veremez olan şeylere!.. 

 Eğer böyle yaparsan; 

 o takdirde muhakkak zalim(haksızlık eden)lerden olursun!.. 

107.Eğer Allah sana bir zarar isabet ettirirse; 

 onu, O’ndan başka kaldıracak yoktur. 

 Ve eğer, sana bir hayır dilerse; 

 O’nun lütfunu geri çevirecek yoktur!” 

 O, hayrını kullarından gereğini yapana verir. 

 Çok bağışlayandır, çok merhametlidir. 

 

108.DE Kİ: “Ey insanlar! Rabbinizden size gerçek gelmiştir. 

 Kim doğru yola gelirse kendi nefsi için doğru yola gelmiştir. 

 Kim de saparsa kendi aleyhine sapmıştır. 

 Ben sizin vekiliniz/bekçiniz değilim.” 

109. Sen, sana vahyedilene (Kur’an’a) uy/gereğini yerine getir! 

 Allah hükmünü verinceye kadar sabret/bekle! 

 O, yargıçların (adaletle hüküm-karar verenlerin) en iyisidir! 

 

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

 

BAKARA SURESİ 

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

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla 

(İyiliği Sonsuz, İkramı Bol Allah’ın adıyla) 

 

8. İNSANLARDAN o kimseler: 

 “Biz Allah’a ve ahiret gününe inandık” der. 

 Oysa onlar inanmıyorlar. 

9. Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. 

 Oysa yalnızca kendilerini aldatırlar ama farkında değiller. 



10. Kalplerinde hastalık vardır, 

 Allah da onların hastalıklarını artırdı. 

 Ve onlar için, çok acıklı bir azap vardır, 

 söyledikleri yalan şeylerden dolayı!.. 

11. Onlara: 

 “Yeryüzünde fesat/terör çıkarmayın” denildiği zaman; 

 “Bizler ancak ıslah edicileriz/düzelticileriz” derler. 

12. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. 

 Fakat farkında değiller. 

13. Ve onlara denildiği zaman; 

 “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın.” 

 “Biz de mi o zavallıların inandığı gibi inanalım?” derler. 

 Dikkatli olun; asıl zavallı kendileridir, 

 fakat zavallı olduklarını bilmiyorlar. 

14. (Onlar) iman eden kimselerle karşılaştıkları zaman: 

 “Biz de iman ettik” derler. 

 Fakat şeytanlarıyla, 

 (münafık dostlarıyla) başbaşa kaldıkları zaman: 

 “Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. 

 Biz ancak (onlarla) alay ediyoruz” derler. 

15. Allah da onlarla alay eder. 

 Ve onlara mühlet verir. 

 Onları azgınlıkları içinde bocalar hâlde bırakır. 

16. İşte bunlar o kimseler ki; hidayete (doğru hayat tarzına) karşılık, 

 sapıklığı (yanlış hayat tarzını) seçtiler/satın aldılar. 

 Bu yüzden alışverişleri onlara bir kâr sağlamadı. 

 Ve hidayete/doğru yola da gitmediler. 

 

21. EY İNSANLAR! 

 Yalnız Rabbinize kul olun. 

 O ki sizi yaratandır ve sizden öncekileri de!.. 

 Olur ki, sizler korunursunuz. 

22. O ki, yeri sizin için döşek yaptı. 

 Ve semayı/göğü de bina!.. 

 Ve gökten/semadan su indirdi de; 

 onunla sizin için tüm ürünlerden bir rızık çıkartmıştır. 

 Öyleyse sizler de bile bile, 

 Allah’a benzer varlıklar iddia etmeyin/ortaklar koşmayın! 

23. Eğer kulumuza/Muhammed’e indirmiş olduğumuzdan 

 ve 

 içindekilerden de şüphe ediyorsanız, 

 hemen onun benzeri bir Sure getirin. 

 Allah’tan başka şahitlerinizi/uzmanlarınızı da çağırın. 

 Eğer doğru söyleyenler iseniz! 

24. Eğer (bunu) yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınızartık 



 öyle bir ateşten sakının ki, 

 onun yakıtı insanlar ve taşlardır. 

 Kâfirler/inkârcılar için hazırlanmıştır. 

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

 

ENFAL SURESİ 

İniş Sırası: 88 • Mushaf Sırası: 8 • Medeni Sure • 75 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla  

 

20. EY İMAN EDENLER! Allah’a ve Rasûlüne itaat edin 

 ve 

 (Kur’an’ı) dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. 

  

21. İşitmedikleri halde; “İşittik” diyenler gibi de olmayın. 

 

22. Şüphesiz, 

 yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, 

 akıllarını kullanmayıp (gerçekleri) duymak istemeyenler, 

 (hakikatleri) söylemek istemeyenlerdir. 

 

23. Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, 

 elbette onların işitmelerine yardım ederdi. 

 Onlarda yöneliş olmadığı için işitseler bile, 

 mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. 

  

24. Ey iman edenler! 

 Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah’ın 

 ve 

 Rasûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, 

 kişinin kalbinden/aklından geçeni bilir. 

 Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız. 

  

25. İçinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan 

 bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. 

  

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

 

AL-İ İMRAN SURESİ 

İniş Sırası: 89 • Mushaf Sırası: 3 • Medeni Sure • 200 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 



31 - Ey Resulüm, de ki: "Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız, gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir! (çok affedicidir, engin merhamet ve ihsan sahibidir).  

  Allah'ı sevmek, insanın yaratılışının en yüce hedefidir. Dolayısıyla İslâm'ın insanları kendisine doğru 

sevkettiği en yüksek gayedir. Bu âyet şu kesin kıyası içeriyor: "Eğer Allah'ı seviyorsanız, Habîbullaha 

uyacaksınız. Ona uyulmazsa demek ki Allah'ı sevmiyorsunuz" Bunun zıddı şudur: "Ben Allah'ı severim, 

ama emrini dinlemem, O'nun sevdiğini sevmem. O'nu sevenleri, O'nun yolunu gösterenleri, O'nun 

seçip gönderdiklerini sevmem" demektir ki, bu da: "Ben, kendimden başka hiçbir şeyi sevmem; tevhid 

yolunda yürümek istemem" demektir. Bu kâinatı kudret, kemâl ve cemâlinin tecellileriyle böylesine 

güzel yaratan, bunca nimetleriyle kullarına lütuflarda bulunan Allah, elbette onlardan bir teşekkür 

bekler. Elbette, insanlar içinde en seçkin birini onlara rehber ve mükemmel bir örnek yapar. Böylece 

ondaki güzelliklerin, öbür insanlara da yansımasını ister.  

  

32 - De ki: "Allah'a ve Resulullaha itaat ediniz. Şayet yüzçevirirlerse, bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez."    

  

83. Göklerdeki 

 ve 

 yerdeki herkes ister istemez O’na boyun eğmişken 

 ve 

 O’nun huzuruna döndürülüp götürülecekken, 

 onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar? 

84. De ki: “Allah’a, 

 bize indirilene, 

 İbrahim’e, 

 İsmail’e, 

 İshak’a, 

 Yakub’a 

 ve 

 Yakuboğullarına indirilene, 

 Musa’ya, 

 İsa’ya 

 ve 

 peygamberlere Rablerinden verilene inandık. 

 Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. 

 Biz O’na teslim olanlarız.”  

  

SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

102 - Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının! Ona lâyık 

olduğu tazimi gösterin ve ancak O'na teslim olan müslüman olarak can verin!  

  

103 - Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın! Allah'ın sizin 

üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine 

ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oraya 

düşmekten sizi O kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz.   



  İslâm'dan önce Arabistan'da insan hayatının hiç değeri kalmamıştı. En ufak sebeple insanlar 

vicdansızca öldürülüyordu. Kabîle savaşlarının, kan dâvalarının sonu gelmiyordu. Meselâ Medine'deki 

Evs ve Hazrec kabileleri 120 yıldan beri sürekli savaş halinde idiler. İslâm sayesinde birbirlerinin 

kardeşi oldular.  

  

  

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

 

NİSA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla  

 

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. 

 

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. 

 

64. Biz her peygamberi sırf, 

 Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. 

 Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de; 

 Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dileseler 

 ve 

 Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, 

 elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve 



 çok merhametli bulacaklardı. 

65. Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, 

 aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, 

 sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, 

 tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe, iman etmiş olmazlar. 

 

SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

65 - Hayır, hayır! Senin Rabbin hakkı için, onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem 

kılıp, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle 

bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.  

  Hz. Muhammedi (a.s.m.) Allah'ın resulü kabul etmenin mânası, onun tebliğ ve tatbik ettiği inanç, 

düşünce ve yaşayış tarzını kabul etmek, bu hususlarda onu örnek almaktır. Yoksa Allah onu, insanlar 

peygamberliğine şehadet etsinler, fakat başkalarına tâbi olsunlar diye göndermemiştir. Hz. 

Peygamber şöyle buyurmuştur: "Arzu ve heveslerini, benim getirdiğim ölçülere uydurmadıkça, sizden 

hiç biriniz mümin olduğunu iddia edemez."  

  

69. KİM Allah’a ve Peygambere itaat ederse, 

 işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, 

 sıddıklarla (dünyada iken doğrulayan/tasdik edenlerle), 

 şehitlerle (dünyada iken şahitlik ederek ölenlerle) 

 ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. 

70. Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. 

  

80. Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. 

 Kim yüz çevirirse (bilsin ki), Biz seni onlara bekçi göndermedik. 

 

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. 

 

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. 

 Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir. 

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 O’nundur. 

 Vekil olarak Allah yeter. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


