BU BELGEDEKİ AYETLER SADIK TÜRKMEN’İN MEALİNDEN ALINMIŞTIR.
==============================================================
SADIK TÜRKMEN'İN MEALİNDE "AÇIĞA ÇIKARMAK" İFADESİ İMTİHAN ETMEK MANASINDADIR
İMTİHAN EDİLENLERİN BELLİ OLMASI GİBİ DÜŞÜNEBİLİRİZ.
==============================================================
BELED SURESİ
İniş Sırası: 35 • Mushaf Sırası: 90 • Mekki Sure • 20 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
3. Yemin ederim babaya
ve
çocuğuna!
4. Gerçek şu ki;
Biz insanı,
bir zorluk (anne karnı) içinde yarattık.
AYNI AYET SUAT YILDIRIM MEALİ
4 - Biz insanı, imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.
İnsan bu dünyaya eğlenme ve dinlenme için gönderilmemiştir. Ana rahminde nutfe halinden
başlayarak dokuz ayda dünyaya gelmesine, uzun çocukluk, gençlik devresinden dünya yükü altında
seneler geçirerek ölümüne kadar geçirdiği meşakkatli ömür süreci bu gerçeği ispatlar. Dünyada
sıkıntıdan uzak, tam güvenlik içinde âsûde bir ömür, hiç bir insana nasib olmamıştır.
==============================================================
ARAF SURESİ
İniş Sırası: 39 • Mushaf Sırası: 7 • Mekki Sure • 206 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
94. BİZ hangi ülkeye bir nebi/peygamber gönderdiysek,
onun ehlini/halkını sıkıntıyla ve darlıkla sıkmışızdır.
Umulur ki, yalvarır yakarırlar diye.
95. Sonra, sıkıntının yerini iyilikle değiştirdik.
Nihayet çoğaldılar ve dediler ki:
“Sıkıntı ve sevinç atalarımıza da dokunmuştu.”
Biz de onları ansızın yakaladık,
onlar farkında olmadıkları bir sırada!
96. Şayet,
ülkeler halkı inansalardı

ve
korunup sakınsalardı;
onlara gökten ve yerden bereketler açardık.
Fakat yalanladılar.
Biz de onları kazandıkları şeylerle hemen yakaladık.
==============================================================
FURKAN SURESİ
İniş Sırası: 42 • Mushaf Sırası: 25 • Mekki Sure • 77 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
20. SENDEN ÖNCE gönderdiğimiz elçiler de şüphesiz
yemek yerlerdi ve çarşılarda gezerlerdi.
Biz,
bir kısmınızı bir kısmınız için açığa çıkar(ıl)ma sebebi kıldık.
Sabredecek misiniz?
Rabbin çok iyi görendir.
==============================================================
İSRA SURESİ
İniş Sırası: 50 • Mushaf Sırası: 17 • Mekki Sure • 111 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
60. Bir zaman sana demiştik ki:
“Rabbin insanlara adaletle davranandır.
(Mirâç/yükselme esnasında) sana gösterdiğimiz görüntüleri;
insanlar için,
bir açığa çıkar(ıl)ma aracı olmaktan başka bir şey kılmadık!
Ve Kur’an’da lânetlenmiş,
(zakkum) ağacını da (bir açığa çıkar[ıl]ma aracı kıldık).”
Biz onları uyarıyoruz.
Ancak azgınlıklarını,
daha fazla artırmaktan başka katkıda bulunmuyor.
==============================================================
HUD SURESİ
İniş Sırası: 52 • Mushaf Sırası: 11 • Mekki Sure • 123 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

9. İNSANA, Bizden bir rahmet tattırıp,
sonra da onu ondan çekip alsak;
kuşkusuz o ümitsizliğe düşmüş bir nankördür artık!
10. Kendisine dokunan bir zarardan sonra,
ona bir nimet versek/mutluluk tattırsak:
“Benden kötülükler gitti“ der.
Çünkü o şımarıktır, böbürlenendir!
11. Sabredenler
ve
salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar,
böyle değildir.
İşte onlar, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
==============================================================
EN’AM SURESİ
İniş Sırası: 55 • Mushaf Sırası: 6 • Mekki Sure • 165 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
42. SENDEN ÖNCE DE toplumlara elçiler gönderdik.
Onları çeşitli darlıklarla ve sıkıntılarla yakalayıverdik.
Umulur ki, boyunlarını büker/tevazu gösterir yalvarırlar diye.
43. Hani hiç olmazsa;
baskınımız/darlık ve sıkıntılarımız kendilerine geldiğinde,
tevazu gösterip yalvarsalardı! Fakat kalpleri katılaştı.
Şeytan da onlara yapıyor oldukları şeyleri süslü gösterdi.
44. Kendileriyle uyarıldıkları şeyleri unutunca,
Biz de herşeyin kapılarını üzerlerine açıverdik.
Nihayet, kendilerine verilen şeyle sevince daldıkları zaman,
onları ansızın yakaladık.
O zaman bütün umutları suya düşenler oldular!
45. Böylece, zulmeden toplumun ardı kesildi.
Hamd'a lâyık olan/yaptığı herşeyi yerli yerince güzel yapan,
Âlemlerin (uzayların/evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!
52. Sabah ve akşam, O’nun rızasını isteyerek,
Rablerine yalvaran kimseleri kovma!
Onların hesabından sana bir sorumluluk yok,
senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur.

Onları kovarsan o zaman zalimlerden olursun!
53. İşte böylece onların kimini kimisi ile açığa çıkardık,
“Allah aramızdan şunlara mı iyilikte bulundu?” diyorlar.
Allah şükredenleri en iyi bilen değil mi?
165.O ki sizi yeryüzünde halifeler olarak/birbiri ardınca yarattı.
(Yeryüzünü geçici varisler olarak kullanma özgürlüğü verdi.)
Kiminizi kiminizden farklı yeteneklerde yarattı.
Size verdikleriyle (ve yaptıklarınızla) sizi açığa çıkarıyor!
Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır.
Ve gerçekten O; çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.
==============================================================
SEBE SURESİ
İniş Sırası: 58 • Mushaf Sırası: 34 • Mekki Sure • 54 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
20. Gerçek şu ki, İblisin onlarla ilgili zannı doğru çıktı!
Onlar, ona uydular.
İnananlardan bir topluluk dışında!
21. Oysa onun, onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu!
Ancak Biz;
ahirete inanan kişiyi,
ondan kuşku duyan kişiden ayırıp göstermek
(ve yaptıklarının karşılığını vermek) için böyle yaptık
(insana özgürlük verdik).
Gerçekten Rabbin, herşeyi koruyup gözeticidir.
==============================================================
ZÜMER SURESİ
İniş Sırası: 59 • Arapça Mushaf Sırası: 39 • Mekki Sure • 75 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
49. İŞTE (böyle):
İnsana bir darlık/zarar dokunduğu zaman Bize yalvarır.
Sonra, ona Bizden bir nimet/iyilik verdiğimiz zaman;
“Elbette bu bana sadece bilgim sayesinde verildi” der.
Hayır, öyle değil!
Bu bir açığa çıkar(ıl)madır! Fakat onların birçoğu bilmiyor.

==============================================================
ŞURA SURESİ
İniş Sırası: 62 • Mushaf Sırası: 42 • Mekki Sure • 53 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
41. Kim zulme uğramasının ardından kendini savunursa;
artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur.
42. (Aleyhlerine) yol aranacak olanlar şu kişilerdir ki;
insanlara zulmederler
ve
yeryüzünde terör saldırılarında bulunurlar!
İşte böyleleri için, çok acıklı bir azap vardır!
43. Kim de sabreder ve bağışlarsa;
şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir.
==============================================================
NAHL SURESİ
İniş Sırası: 70 • Mushaf Sırası: 16 • Mekki Sure • 128 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
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.
==============================================================
ENBİYA SURESİ
İniş Sırası: 73 • Mushaf Sırası: 21 • Mekki Sure • 112 Ayettir

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
35. Her can/nefis ölümü tadacaktır!
Size ‘açığa çıkarıcı ve yaptıklarınızın karşılığı olarak’;
kötülüğün de iyiliğin de (size dokunmasına) izin veriyoruz!
Ve sonunda Bize/huzurumuza döndürülürsünüz.
==============================================================
SECDE SURESİ
İniş Sırası: 75 • Mushaf Sırası: 32 • Mekki Sure • 30 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
21. O büyük azabın dışında onlara,
en yakın (dünyadaki belâ/müsîbet gibi) azaptan da tattıracağız,
belki dönerler diye!
22. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de daha sonra,
onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir?
Şüphesiz, Biz suçlulardan intikam alıcıyız.
==============================================================
ANKEBUT SURESİ
İniş Sırası: 85 • Mushaf Sırası: 29 • Mekki Sure • 69 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
2. İNSANLAR;
inandık demekle bırakılacaklarını,
açığa çıkarılmayacaklarını
ve
yaptıklarının karşılığının verilmeyeceğini mi sandılar?
3. Ant olsun ki Biz,
kendilerinden öncekilere yaptıklarının karşılığını verdik.
Elbette Allah;
doğru davranan kimseleri (bugün de) ortaya çıkarır
ve
yalancıların kimler olduğunu da (herkese) gösterir.
==============================================================

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)
155. Sizi biraz korkudan,
açlıktan,
(biraz da) mallardan,
canlardan
ve
ürünlerden eksiltme ile kesinlikle açığa çıkarırız.
Sabredenleri müjdele!
156. Onlar (o iman edenler) ki,
kendilerine bir musibet geldiği zaman:
“Mutlaka biz,
Allah’a aitiz/Allah’tan geldik
ve şüphesiz biz, O’nun huzuruna döneceğiz” derler.
157. İşte onlara (o müminlere) Rablerinden bağışlanmalar
ve
rahmet vardır ve onlar,
doğru yolu (doğru hayat tarzını) bulanların ta kendileridir.
214. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler,
sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
Peygamber
ve
onunla beraber inananlar;
“Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar;
darlığa
ve
zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı.
İyi bilin ki, Allah’ın yardımı pek yakındır.
==============================================================
ENFAL SURESİ
İniş Sırası: 88 • Mushaf Sırası: 8 • Medeni Sure • 75 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
27. EY İMAN EDENLER!
Allah’a

ve
Rasûlüne hainlik etmeyin.
Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin.
28. Bilin ki mallarınız
ve
çocuklarınız açığa çıkar(ıl)ma aracı(nız)dır.
==============================================================
AL-İ İMRAN SURESİ
İniş Sırası: 89 • Mushaf Sırası: 3 • Medeni Sure • 200 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
186. Andolsun, mallarınız
ve
canlarınız konusunda açığa çıkarılacaksınız.
Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden
ve
Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz.
Eğer sabreder ve korunma tedbirinizi alırsanız,
bilin ki;
bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.
==============================================================
AHZAB SURESİ
İniş Sırası: 90 • Mushaf Sırası: 33 • Medeni Sure • 73 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
9. EY İMAN EDENLER! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.
Hani (düşman) ordular(ı) üzerinize gelmişti de,
Biz onların üzerine bir rüzgar
ve
göremediğiniz ordular göndermiştik.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
10. Hani onlar size hem üst tarafınızdan,
hem alt tarafınızdan gelmişlerdi.
Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti.
Siz de Allah’a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
11. İşte orada müminler açığa çıkarıldılar ve

şiddetli bir şekilde sarsıldılar.
==============================================================
MUHAMMED SURESİ
İniş Sırası: 95 • Mushaf Sırası: 47 • Medeni Sure • 38 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
31. Andolsun, içinizden mücadele verenleri ve sabredenleri,
birbirinize göstermeye/şahit kılmaya devam edeceğiz.
AYNI AYET SUAT YILDIRIM MEALİ
31 - Sizi mutlaka imtihan edeceğiz, ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri
tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz.
Allah'ın tanıması: İşlere karşılık verilmesine, ceza veya mükâfat verilmesine esas teşkil edecek
şekilde, fiilî olarak tanıyıp bilmesi demektir. Yoksa ezelî ilmiyle Allah istikbali bilmektedir.
==============================================================
HAC SURESİ
İniş Sırası: 103 • Mushaf Sırası: 22 • Medeni Sure • 78 Ayettir
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
52. SENDEN önce hiçbir Rasûl (Elçi)
ve
Nebi (Peygamber) göndermedik ki,
velev ki o; bir şey temenni ettiği zaman,
şeytan onun bu temennisine vesvese vermeye çalışmasın!
Ama Allah şeytanın bu çabasını boşa çıkarır.
Sonra Allah,
âyetlerini bağıntılı (birinin anlaşılmasını diğerine bağlı),
sağlam/çelişkisiz kılmıştır.
Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir.
53. Allah; şeytanın bu çabasına, kalplerinde hastalık bulunanlar ile,
kalpleri katı olanları açığa çıkarmak için izin verir.
Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.
54. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun,
Rabbinden gelen hak/gerçek olduğunu bilsinler.
Böylece O’na iman etsinler ve
sonuçta da; kalpleri O’na saygı duysun diye Allah böyle yapar.
Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.

==============================================================
MAİDE SURESİ
İniş Sırası: 112 • Mushaf Sırası: 5 • Medeni Sure • 120 Ayet
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla
94. EY İMAN EDENLER! Andolsun Allah sizleri; ellerinizin
ve
mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile,
elbette açığa çıkaracak ki,
görmediği halde kendisinden korkan açığa çıksın.
Kim bundan (bu açıklamadan) sonra,
haddi aşarsa ona çok acıklı bir azap vardır.
==============================================================
TEVBE SURESİ
İniş Sırası: 113 • Mushaf Sırası: 9 • Medeni Sure • 129 Ayettir
126. Görmüyorlar mı ki;
onlar her yıl,
bir veya iki kere belâya çatıyorlar/uğruyorlar.
Yaptıklarının karşılığı veriliyor.
Sonra ne tövbe ediyorlar, ne de ibret alıyorlar
==============================================================

