
 
BU BELGEDEKİ AYETLER SADIK TÜRKMEN’İN MEALİNDEN ALINMIŞTIR. 

 
SAD SURESİ 
İniş Sırası: 38 • Mushaf Sırası: 38 • Mekki Sure • 88 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
29. Sana indirdiğimiz bir kitaptır. 
 Çok mübarek/bereketli/verimli!.. 
 Ayetlerini düşünsünler 
 ve 
 akıl sahipleri öğüt alsınlar! 
  
67. De ki: “O, büyük bir haberdir! 
68. (Ama), siz ondan yüz çeviriyorsunuz. 
 
87. Bu (Kur’an) evrendekiler için, 
 yalnızca bir uyarıdır/hatırlatmadır/öğüttür. 
88. Gerçekten, 
 onun (Kur’an’ın) verdiği haberin doğruluğunu, 
 yakında anlayacaksınız/bileceksiniz!” 
 
============================================================== 
 
ARAF SURESİ 
İniş Sırası: 39 • Mushaf Sırası: 7 • Mekki Sure • 206 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
52. Ant olsun, onlara bir ilim üzere uzun uzun açıkladığımız, 
 bir kitap getirdik; 
 iman etmek isteyen herhangi bir topluma hidayet 
 ve 
 rahmet/iyilik olarak! 
 
============================================================== 
 
FURKAN SURESİ 
İniş Sırası: 42 • Mushaf Sırası: 25 • Mekki Sure • 77 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
  
1. O MÜBAREKTİR/şanı yücedir! 
 Evrendekilere uyarıcı olması için kuluna, 
 (gerçek ile yalanı ayırdedici) Furkan’ı/Kur’an’ı indirdi. 
 
5. Dediler ki: 
 “Bu eskilerin masallarıdır! 
 Onları yazdırtıyor, kendisine sabah ve akşam okunuyor.” 
 



6. De ki: “Onu göklerdeki ve yerdeki gizliliği bilen indirdi. 
 Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” 
  
32. İNKÂR EDEN KİMSELER dediler ki: 
 “Kur’an ona bir defada toptan olarak indirilmeli değil miydi?” 
 Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle (Sure Sure, 
 Bölüm Bölüm) yaptık. 
 Onu (Kur’an’ı) ağır ağır, 
 anlamaya çalışarak ve içine sindire sindire oku!.  
 
============================================================== 
  
MERYEM SURESİ 
İniş Sırası: 44 • Mushaf Sırası: 19 • Mekki Sure • 98 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
  
97. ONU (Kur’an’ı) senin lisanınla indirerek kolaylaştırdık, 
 sakınanları onunla müjdelemen 
 ve 
 inatçı bir kavmi uyarman için... 
 
98. Onlardan önce nice kuşakları helâk ettik, 
 onlardan hiçbirini hissedip görüyor musun? 
 Veya onlara ait bir fısıltı işitiyor musun? 
  
============================================================== 
  
ŞUARA SURESİ 
İniş Sırası: 47 • Mushaf Sırası: 26 • Mekki Sure • 227 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
192.ŞÜPHESİZ o (Kur’an), âlemlerin Rabbinin indirmesidir. 
193.Onu güvenilir ruh indirdi; 
194. senin kalbine ki, uyarıcılardan olman için! 
195.Apaçık Arapça (anladığınız) bir lisan ile. 
196.Kuşkusuz o, öncekilerin kitaplarında da vardır. 
 
197.Onlar için bir delil değil mi? 
 İsrailoğulları’nın bilginlerinin onu (Kur’an’ı) bilmesi! 
 
198.Eğer onu (Kur’an’ı) yabancılardan birisi üzerine indirseydik, 
 
199. o da onlara okusaydı, 
 keza (inanmak istemeyenler) yine inanmazlardı. 
  
210.ONU (Kur’an’ı) şeytanlar indirmedi. 
211.Bu onların yapabilecekleri bir şey değildir, 
 zaten güçleri de yetmez. 
 
212.Çünkü onlar vahyedileni işitmekten uzaklaştırılmışlardır. 



213.Öyleyse sakın Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarma. 
 Yoksa azap edilenlerden olursun.   
  
============================================================== 
 
NEML SURESİ 
İniş Sırası: 48 • Mushaf Sırası: 27 • Mekki Sure • 93 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ta. Sin. 
 BUNLAR Kur’an’ın 
 ve 
 kainatın gerçekleridir. 
  
2. Bir yol gösterici 
 ve 
 bir müjdedir müminlere/gerçeği araştırıp kabul edenlere! 
 
6. Şüphesiz ki bu Kur’an sana; 
 doğruyu bildiren, herşeyi bilen katından verilmektedir. 
 
76. ŞÜPHESİZ bu Kur’an, 
 ihtilâfa düştükleri şeylerin çoğunu İsrailoğulları’na anlatıyor! 
 
77. Gerçekten bu (Kur’an) yol göstericidir 
 ve 
 inananlar için rahmettir. 
  
============================================================== 
 
KASAS SURESİ 
İniş Sırası: 49 • Mushaf Sırası: 28 • Mekki Sure • 88 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
51. GERÇEK ŞU Kİ, sözü/vahyi onlara aralıksız yetiştirdik. 
 Belki (ayetler üzerinde) düşünüp öğüt alırlar, diye. 
  
86. (EY MUHAMMED!) SEN, 
 kitabın sana (senin hafızana) bırakılacağını umuyor değildin. 
 Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (sana bırakıldı). 
 O halde sakın kâfirlere destekçi olma! 
  
============================================================== 
  
İSRA SURESİ 
İniş Sırası: 50 • Mushaf Sırası: 17 • Mekki Sure • 111 Ayettir 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
82. BİZ KUR’AN’DA müminler için; 
 (yüreklerindeki problemlere, sıkıntılara) şifa 



 ve 
 rahmet olan şeyler indiriyoruz. 
 Zalimlerin ise ancak hüsranını/kaçışını artırıyor! 
 
105.VE BİZ onu (Kur’an’ı) hak ile indirdik. 
 Ve (bu Kur’an), şeksiz şüphesiz gerçek olarak/hak ile indi. 
 Seni de yalnızca müjdeleyici 
 ve 
 uyarıcı olarak gönderdik. 
 
106.Bir Kur’an ki, 
 insanlara onu ara ara (gerektiğinde/ihtiyaca binaen) okuman için, 
 bölümlere ayırarak küme küme yaptık 
 ve 
 onu azar azar indirdik! 
  
============================================================== 
 
YUSUF SURESİ 
İniş Sırası: 53 • Mushaf Sırası: 12 • Mekki Sure • 111 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Elif, Lâm, Ra. 
BUNLAR, apaçık kitabın ayetleridir. 
2. Biz onu Arapça (anladığınız dilde) bir Kur’an olarak indirdik. 
 Ki aklınızı kullanarak onu kavrayıp özümlemeniz için. 
 
3. Gerçekten Biz sana kıssaların/olayların en güzelini anlatıyoruz, 
 bu Kur’an’ı sana vahyetmemizle!.. 
 Oysa sen bundan önce (vahiy nedir) bilmeyenlerden idin! 
  
============================================================== 
 
LOKMAN SURESİ 
İniş Sırası: 57 • Mushaf Sırası: 31 • Mekki Sure • 34 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Elif, Lâm, Mim. 
2. BUNLAR, 
 Hikmet (problem çözme bilimi) ile donanmış, 
 kitabın ayetleridir. 
3. İyi davrananlar için rehber ve rahmet olmak üzere! 
 
============================================================== 
 
ZÜMER SURESİ 
İniş Sırası: 59 • Arapça Mushaf Sırası: 39 • Mekki Sure • 75 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 



1. BU kitabın indirilmesi; 
 üstün/çok güçlü, 
 hâkim olan/doğru karar veren Allah tarafındandır. 
  
2. Şüphesiz Biz sana, gerçekleri haber veren kitabı indirdik. 
 Öyleyse (başkalarına değil, yalnız) Allah’a kul ol, 
 dini yalnız Allah’tan (Kur’an’dan) öğren! 
 
23. Allah kitabını/Kur’an’ını en güzel kelamla/sözün en güzeliyle, 
 ikişerli (olumlusu olumsuzuyla) örnekler vererek indirdi. 
 Rablerinden korkan kişiler 
 (onu ve anlamını okuyorlarken onun etkisinde kalırlar), 
 ondan derileri ürperir! 
 Sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikri (Kur’an) ile huzur bulur. 
 İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir! 
 Onunla, 
 dileyen (doğru yola gelmek isteyen) kimseyi doğru yola iletir. 
 Allah; sapıklığı seçip (o yönde) birşeyler yapanı da, 
 sapkınlığında bırakır. 
 Artık onun doğru yolu gösteren bir kılavuzu yoktur.  
  
27. İŞTE BİZ, ant olsun ki, insanlar için; 
 bu Kur’an’ın içinde her türlü misali verdik. 
 Düşünüp ibret alsınlar, diye. 
  
28. Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an olarak. 
 Eğrisi büğrüsü olmayan çelişkisiz (bir Kur’an!) 
 Umulur ki, korunup sakınırlar! 
 
41. ŞÜPHESİZ Biz kitabı sana, 
 insanlar için hak ile/gerçekleri bildiren olarak indirdik. 
 Artık, kim doğru yolu seçerse, kendi lehinedir! 
 Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmış olur! 
 Sen onların üzerinde bir vekil/onlardan sorumlu değilsin. 
 
============================================================== 
 
MÜMİN SURESİ 
İniş Sırası: 60 • Mushaf Sırası: 40 • Mekki Sure • 85 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ha, Mim. 
2. KİTABIN indirilişi; güçlü, bilen, Allah’tandır. 
3. Günahı bağışlayan, 
 tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi! 
 O’ndan başka İlâh yoktur. 
 Dönüş O’nun huzurunadır! 
  
============================================================== 
 
FUSSİLET SURESİ 



İniş Sırası: 61 • Mushaf Sırası: 41 • Mekki Sure • 54 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ha, Mim. 
2. (BU KUR’AN); Rahmân ve Rahîm'den indirilmiştir. 
 
3. (Araştıran, okuyan, düşünen, öğrenmek isteyen); 
 Bilgili toplum olmaya çalışanlar için ayetleri, 
 (bağıntılı ayetleriyle çelişkisiz biçimde) açıklanan ve 
 Arapça okunan (okuyanların anladığı dilde indirilmiş) bir Kitap’tır. 
 
4. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak! 
 Ama, onların birçoğu yüz çeviriyor. 
 Artık işitmek istemiyorlar. 
 
41. Onlar, kendilerine geldiği zaman Zikri/Kur’an’ı inkâr ettiler. 
 Halbuki o; eşsiz, üstün bir Kitap’tır. 
 
42. Bâtıl/boş ve anlamsız hiçbir şey onun indirilişi sırasında 
 ve 
 sonrasında sokulamamıştır. 
 Hâkim/en doğru kararı veren, 
 çokça övülen tarafından indirilmiştir. 
 
43. Sana söylenen şey, 
 senden önceki elçilere de söylenmiş olandan başka bir şey 
 değildir. 
 Şüphesiz Rabbin; 
 hem bağışlama, hem de acıklı bir azap sahibidir. 
 
44. Eğer Biz onu yabancı (dilde) bir Kur’an yapsaydık ne derlerdi? 
 Hiçbir şey anlayamıyoruz, neden arapça değil? 
 (Kur’an’ın her dile çevirilmesi farzdır.) 
 De ki: “O iman edenlere; 
 yol gösterici ve (yüreklerde olan sıkıntılara) şifadır. 
 İnanmayan kimselere gelince; 
 onların kulaklarında bir ağırlık var (duymak istemiyorlar) 
 ve 
 bir körlük (görmek istemiyorlar), 
 uzak bir yerden çağrılıyorlar (gibi duymak istemiyorlar!)” 
 
============================================================== 
 
ŞURA SURESİ 
İniş Sırası: 62 • Mushaf Sırası: 42 • Mekki Sure • 53 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
7. İşte böylece sana,  
 Arapça (anladıkları dilde okunan) bir Kur’an vahyettik ki, 
 kentlerin anasını (başkentleri) 



 ve 
 çevresindeki(kasaba ve köy)leri uyarasın! 
 Ve hiç şüphe olmayan, 
 toplanma gününün dehşetinden onları uyarıp sakındırasın. 
 Bir bölük cennettedir, bir bölük kızgın ateştedir. 
  
============================================================== 
 
ZUHRUF SURESİ 
İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ha, Mim. 
2. APAÇIK KİTABA ant olsun! 
 
3. Biz onu, 
 Arapça (anladıkları dilde) bir Kur’an kıldık/yaptık. 
 Aklınızı kullanasınız diye! 
  
4. Şüphesiz o, 
 katımızdaki Ana Kitap’ta kayıtlıdır. 
 Elbette Allah’ın şânı yücedir, doğru hüküm/karar verendir. 
 
44. Şüphesiz bu (Kur’an), sana ve halkına bir öğüttür. 
 Ama yakında sorgulanacaksınız! 
 
============================================================== 
 
DUHAN SURESİ 
İniş Sırası: 64 • Mushaf Sırası: 44 • Mekki Sure • 59 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ha, Mim. 
2. APAÇIK kitaba ant olsun; 
3. Biz onu, unutulmayacak bir gecede indirmeye başladık. 
 Çünkü Biz uyarıcıyız. 
4. Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi. 
5. Katımızdan bir emir olarak! Şüphesiz Biz elçiler göndericiyiz; 
  
58. BÖYLECE Biz onu (Kur’an’ı), 
 senin lisanın ile kolay anlaşılır kıldık/hale getirdik ki; 
 insanlar düşünüp öğüt alsınlar. 
  
59. Öyleyse sen gözetleyip bekle! 
 Çünkü onlar da gözetleyip bekleyenlerdir! 
 
============================================================== 
 
SURESİ 
İniş Sırası: 65 • Mushaf Sırası: 45 • Mekki Sure • 37 Ayettir 



 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ha, Mim. 
2. KİTABIN indirilmesi, güçlü 
 ve 
 hikmet (doğru karar/hüküm) sahibi Allah’tandır. 
 3. Şüphesiz göklerde 
 ve 
 yerde, inananlar için elbette ayetler (çeşitli bilim konuları) vardır. 
  
4. Sizin yaratılışınızda ve yaydığı canlılarda da, 
 kesin inanan bir kavim için (düşünüp araştırılması gereken) 
 ayetler/ibretler/dersler/bilim konuları vardır. 
 
5. Gece ile gündüzün değişmesinde, 
 Allah’ın gökten indirdiği rızıkta/yağmurda, 
 ölümünün ardından onunla (yağmur ile) yeri diriltmesinde 
 ve 
 rüzgârları (değişik yönlerden) çevirip estirmesinde, 
 aklını kullanan bir kavim için göstergeler/işâretler vardır. 
 
6. İşte bunlar Allah’ın ayetleri!.. 
 Onları sana gerçekle okuyoruz/bildiriyoruz. 
 Öyleyse Allah’tan 
 ve 
 O’nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? 
  
20. Bu (Kur’an ayetleri) insanlar için basîretlerdir (söylediği sözün,yapacağı davranışın ileride 
kendisine neye mâlolacağını; 
sözü söylemeden, davranışı yapmadan önce düşündürendir). 
Kesin inananlar için bir yol gösterici ve rahmettir. 
 
============================================================== 
 
 
AHKÂF SURESİ 
İniş Sırası: 66 • Mushaf Sırası: 46 • Mekki Sure • 35 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Ha, Mim. 
2. KİTABIN indirilişi; 
 güçlü 
 ve 
 hikmet (insanların faydasına olan bilgi) sahibi Allah’tandır. 
  
11. İNKÂR EDENLER, inananlar için dediler ki: 
 “Eğer iyi bir şey olsaydı onlar bizden öne geçemezlerdi.” 
 Onunla doğruya yönelmediklerinden dolayı; 
 “Bu çok eski bir uydurmadır” diyorlar. 
  



12. Bundan önce de bir yol gösterici/önder 
 ve 
 bir rahmet olarak Musa’nın kitabı vardır. 
 Bu da kendinden öncekileri doğrulayıcı/tasdik edici bir kitaptır. 
 Arap lisânı (anladıkları/konuştukları dil) ile; 
 zulmedenleri uyarmak için 
 ve 
 iyilik yapanlara bir müjde olarak indirilmiştir. 
  
============================================================== 
 
KEHF SURESİ 
İniş Sırası: 69 • Mushaf Sırası: 18 • Mekki Sure • 110 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
  
1. BÜTÜN ÖVGÜLER Allah’a aittir! 
 O ki, 
 kitabı kuluna indirdi 
 ve o[kitabı]na, 
 (anlaşılmasını güçleştirecek) hiçbir eğrilik/zorluk koymadı! 
  
2. Dosdoğrudur! 
 Kendi katından gelecek şiddetli bir azaba karşı uyarmak 
 ve 
 salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapan müminlere, 
 kendileri için, 
 güzel bir mükâfatın bulunduğunu müjdelemek için! 
  
3. Orada sonsuz kalıcıdırlar. 
4. “Allah çocuk edindi” diyenleri uyarmak için. 
 
5. Bu hususta ne kendilerinin, 
 ne de atalarının bir bilgisi vardır. 
 Ağızlarından ne de ağır bir söz çıkıyor. 
 Sadece yalan söylüyorlar. 
 
54. İŞTE BUNUN GİBİ, Biz bu Kur’an’da insanlar için, 
 her örnekten çeşitli açıklamalar yaptık. 
 İnsan ise tartışmaya çok düşkündür. 
  
55. İnsanları, 
 kendilerine hidayet/yol gösterici Kitap/Kur’an geldiği zaman, 
 inanmaktan 
 ve 
 Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey; 
 öncekilere uygulanan sünnetin/uygulamanın 
 kendilerine de uygulanması 
 veya 
 azabın açıkça karşılarına gelmesini istemeleridir, 
 (zira kitapta anlatılanlara inanmıyorlar). 
  



============================================================== 
 
NAHL SURESİ 
İniş Sırası: 70 • Mushaf Sırası: 16 • Mekki Sure • 128 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
64. Biz bu kitabı sana; 
 yalnız onların hakkında ihtilâf ettikleri şeyi onlara açıklayasın 
 ve 
 inanan bir toplum için bir yol gösterici 
 ve rahmet olsun diye indirdik. 
 
89. DİRİLTECEĞİMİZ gün; 
 her toplum için içlerinden kendilerine karşı bir şahit, 
 seni de bunların üzerine şahit olarak getireceğiz! 
 Biz kitabı sana; herşeyi açıklayıcı, teslim olanlara yol gösterici, 
 rahmet ve bir müjde olmak üzere indirdik. 
 
============================================================== 
 
İBRAHİM SURESİ 
İniş Sırası: 72 • Mushaf Sırası: 14 • Mekki Sure • 52 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
1. Elif, Lâm, Ra. 
 SANA/(SİZE) bir Kitap indirdik ki; 
 Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın[ız], 
 güçlü, övgüye lâyık olanın yoluna (önderlik edesin[ız]). 
  
============================================================== 
 
  
ENBİYA SURESİ 
İniş Sırası: 73 • Mushaf Sırası: 21 • Mekki Sure • 112 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
10. (EY İNSANLAR!) Gerçek şu ki; 
 size içinde öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. 
 Hâlâ aklınızı kullanarak inanmıyor musunuz? 
 
106. Şüphesiz bunda, ibadet eden bir kavim için, 
 yeterli bir mesaj/açıklama/öğüt vardır. 
  
107.Biz seni, ancak âlemlere rahmet/iyilik olarak gönderdik. 
 
108.De ki: 
 “Bana ancak, ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolunuyor. 
 Şimdi siz, teslim olacak mısınız?” 
  
============================================================== 



 
SECDE SURESİ 
İniş Sırası: 75 • Mushaf Sırası: 32 • Mekki Sure • 30 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
1. Elif, Lâm, Mim. 
2. KENDİSİNDE şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, 
 alemlerin Rabbindendir. 
  
3. Yoksa, “onu uydurdu” mu diyorlar? 
 Bilakis o, Rabbinden gelen haktır/gerçektir, 
 senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan, 
 bir kavmi uyarman için! 
 Umulur ki, hidayeti/doğru yolu bulurlar/kabul ederler! 
  
 
============================================================== 
 
ANKEBUT SURESİ 
İniş Sırası: 85 • Mushaf Sırası: 29 • Mekki Sure • 69 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
47. İşte böylece kitabı sana indirdik. 
 Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, ona inanırlar. 
 Şunlardan da (geçmiş vahiylerin takipçilerinden), 
 ona inanmayı düşünen kişiler var. 
 Gerçekleri anladıkları halde gizleyenlerden başkası, 
 ayetlerimizi inkârla reddetmez/inkârda diretmez! 
  
48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan/okuyor değildin 
 ve onu sağ elinle de yazmıyordun! 
 Öyle olsaydı yalana/bâtıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi! 
  
49. Aksine bu bilim adamlarının duygusal zekâlarında, 
 gerçek olduğu anlaşılan apaçık ayetlerdir! 
 Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkârla reddetmez! 
  
============================================================== 
 
RAD SURESİ 
İniş Sırası: 96 • Mushaf Sırası: 13 • Medeni Sure • 43 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
37. Böylece Biz onu (Kur’an’ı), Arapça bir hüküm olarak indirdik. 
 Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen, 
 onların heva (hak, hukuk tanımayan arzularına) 
 ve 
 heveslerine uyarsan; 
 Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, 



 ne de bir koruyucu. 
============================================================== 
  
NUR SURESİ 
İniş Sırası: 102 • Mushaf Sırası: 24 • Medeni Sure • 64 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
 
34. ANDOLSUN, 
 Biz size açıklayıcı âyetler, 
 sizden önce gelip geçenlerden bir misâl 
 ve 
 Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. 
  
46. ANDOLSUN, Biz açıklayıcı âyetler indirdik. 
 Allah dileyen/isteyen kimseyi doğru yola iletir. 
  
============================================================== 
  
HAC SURESİ 
İniş Sırası: 103 • Mushaf Sırası: 22 • Medeni Sure • 78 Ayettir 
 
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 
  
16. Böylece Biz, Kur’an’ı apaçık âyetler halinde indirdik. 
 Şüphesiz Allah dileyeni doğru yola iletir. 
 


