
Sadık Türkmen meali 

Maide 

104. ONLARA; “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) 

ve 

Rasûl’e gelin” denildiğinde onlar; 

“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz, 

din (anlayışı) bize yeter” derler. 

Peki ya babaları bir şey bilmiyor 

ve 

doğru yolu bulamamış olsalar da mı? 

 

Meariç 

1. İSTEYEN BİRİ, olacak azabı istedi. 

2. İnkârcılar içindir, onu önleyecek yoktur. 

3. Yükselme derecelerinin sahibi Allah katındandır. 

4. MELEKLER ve Ruh, 

O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler! 

5. Öyleyse sen güzelce sabret! 

6. Çünkü onlar onu uzak görürler. 

7. Biz ise onu yakın görüyoruz. 

 

Secde 

4. ALLAH O’dur ki; gökleri, yeri 

ve 

ikisi arasında bulunan herşeyi altı günde/evrede yaratmış, 

sonra Arş’a istivâ etmiştir (sistem kurmuştur). 

Sizin için O’ndan başka ne bir koruyucu/veli, 

ne de bir şefaatçi/şahit vardır. 

Öyleyse, düşünüp öğüt almıyor musunuz? 

5. O, gökten yere kadar bütün işlerin kanunlarını belirler. 

Sonra işler, sizin sayımınıza göre, 

bin yıl kadar tutan bir gün içinde (genel muhasebe için), 

O’na yükselir/arz edilir! 

 

Araf 

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. 

 

Bakara 

282.EY İMAN EDENLER! 



Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman 

(veya herhangi bir konuda birbirinize söz verdiğiniz zaman) 

bunu yazın (noter huzurunda bu sözünüzü imza altına alın.) 

Aranızda bir yazıcı (veya noter) adaletle yazsın. 

Yazıcı, Allah’ın bildirdiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. 

Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve 

Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da, 

borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. 

Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise 

ya da 

yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. 

(Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; 

eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. 

Bu, onlardan biri unutacak olursa, 

diğerinin ona hatırlatması içindir. 

Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar. 

Az olsun, 

çok olsun, 

borcu süresine kadar yazmaktan çekinip üşenmeyin. 

Bu, Allah katında adalete daha uygun, 

şahitlik için daha sağlam, 

şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. 

Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, 

onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. 

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. 

Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. 

Eğer aksini yaparsanız, 

bu sizin için günahkârca bir davranış olur. 

Allah’a karşı gelmekten sakının. 

Allah size öğretiyor. 

Allah herşeyi bilir. 

 

Enam 

59. Gaybın anahtarları O’nun yanındadır. 

Onları, O’ndan başkası bilmez. 

Karada ve denizde olanı bilir. 

Düşen hiçbir yaprak yoktur ki, onu bilmesin. 

Yerin karanlıkları içine gömülen hiçbir tohum, 

hiçbir yaş ve hiçbir kuru yoktur ki, 

apaçık bir kitaba yazılıyor olmasın. 

 

Mücadele 

7. GÖKLERDEKİ 

ve 

yerdeki herşeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? 



Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri ‘O’ olmasın. 

Beş kişi gizlice konuşmaz ki, altıncıları ‘O’ olmasın. 

Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, 

nerede olurlarsa olsunlar, 

‘O’mutlaka onlarla beraberdir. 

Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. 

Allah herşeyi hakkıyla bilir. 

 

Ali İmran 

42. HANİ MELEKLER: “Ey Meryem! Allah seni seçti. 

Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” 

43. “Ey Meryem! Rabbine divan/kıyam dur. 

Secde et 

ve (O’nun huzurunda), 

rükû edenlerle beraber rüku et” demişlerdi. 

45. Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! 

Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, 

adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da ahirette de itibarlı 

ve 

Allah’a çok yakın olanlardandır.” 

46. “O, beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, 

salihlerden olacaktır. 

47. (Meryem): “Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken, 

benim nasıl çocuğum olur?” dedi. 

(Melek); “Öyle ama, Allah dilediğini yaratır. 

O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece “ol” der, 

o da hemen oluşmaya başlar” dedi. 

 

Hucurat 

16. (Ey Muhammed!) 

De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? 

Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki herşeyi bilir. 

Allah herşeyi hakkıyla bilendir.” 

 

Fatır 

37. Onlar orada feryat ederler: “Rabbimiz! Bizi çıkar, 

yapmış olduğumuz amellerin dışında faydalı işler yapalım...” 

 “Öğüt alan kişinin öğüt alacağı kadar, 

size bir ömür vermedik mi/yaşama hakkı tanımadık mı? 

Size uyarıcı da geldi. Öyleyse tadın azabı! 

Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 

38. ŞÜPHESİZ ALLAH göğün 

ve 

yerin gaybını bilendir. 

Doğrusu O, 



göğüslerin özünü de çok iyi bilendir. 

 

Enfal 

67. YERYÜZÜNDE saldırganları/teröristleri tamamıyla sindirip; 

güvenliği, 

düzeni sağlamadıkça hiçbir peygambere, 

(fidye almak için) esir almak yakışmaz. 

Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, 

halbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. 

Allah; mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir. 

68. Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir sözü/hükmü olmasaydı, 

aldığınız şey(fidye)den dolayı size büyük bir azap dokunurdu. 

 

Muhammed 

31. Andolsun, içinizden mücadele verenleri ve sabredenleri, 

birbirinize göstermeye/şahit kılmaya devam edeceğiz. 

 

Şuara 

92. Ve onlara denilir: 

“Tapmış olduğunuz şeyler nerede? 

93. O Allah’tan başka taptıklarınız? 

Size yardım ediyorlar mı? 

Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu?” 

94. Oraya tepetaklak atılırlar. Onlar ve azgınlar... 

95. Ve İblisin bütün askerleri/taraftarları da... 

 

Bakara 

38. “Hepiniz oradan ininiz” dedik. 

Eğer Benden size hidâyet/bir yol gösterici gelirse, 

kim de yol göstericime/hidayetime tabi olur/uyarsa 

artık onlar için korku yoktur. 

Ve (onlar) üzülmeyeceklerdir de!.. 

 

Zümer 

65. Kuşkusuz sana 

ve 

senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: 

“Eğer şirke saparsan yaptıkların kesinlikle boşa çıkar! 

Ve mutlaka zarara uğrayanlardan olursun. 

 

Ahkaf 

9. De ki: “Ben (ilk kez elçilik verilen) elçilerden bir türedi değilim! 

Bana ve size ne yapılacağını da bilmem! 

Ben ancak bana vahyedilene uyarım. 

Ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.” 


