
 

MÜDDESSİR SURESİ 

İniş Sırası: 4 • Mushaf Sırası: 74 • Mekki Sure • 56 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

38. HER NEFİS, kazandığı/yaptığı şeylere karşılık bir rehindir; 

39. (dünyada) dürüst 

ve 

erdemli kalmayı başarabilenler hariç! 

40. Onlar cennet bahçelerinden (cehennemliklere) sorarlar, 

41. suçlulara (mücrimlere): 

42. "Sizi sekara sürükleyen neydi?" 

43. Dediler ki: "Namaz kılanlardan/ibadet edenlerden olmadık. 

44. Yoksula da yedirmezdik. 

45. Dalanlarla birlikte (boş, faydasız, zararlı işlere) dalar idik. 

46. Ve hesap/karşılık/din gününü yalanlar idik. 

47. Sonunda, ölüm bize (bu halde iken) gelip çattı.” 

48. Artık, iddia ettikleri şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. 

 

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

 

ÂLÂ SURESİ 

İniş Sırası: 8 • Mushaf Sırası: 87 • Mekki Sure • 19 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

14. MUHAKKAK Kİ, 

kurtulmuştur temizlenen, 

15. Rabbinin ismini anıp namaz kılan/(O’na) ibadet ve dua eden. 

16. AMA SİZ, 

dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 

17. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı 

ve 

sonsuzdur. 

18. ŞÜPHESİZ BU, 

önceki sahifelerde de vardır; 

19. İbrahim’in 

ve 

Musa’nın sahifelerinde... 

 

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

 

MAUN SURESİ 

İniş Sırası: 17 • Mushaf Sırası: 107 • Mekki Sure • 7 Ayettir 



 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. GÖRDÜN MÜ/gözünde canlandırdın mı, 

dini/ahlaki değerleri yalanlayan o kimseyi? 

2. İşte o kimse ki, 

yetimi itip kakar. 

3. Ve yoksulu doyurmaya engel olur/özendirmez 

(onlar için iş sahaları açmaz). 

4. ÖYLEYSE, 

yazıklar olsun şu namaz kılanlara/ibadet edenlere!.. 

5. Onlar, 

ibadetlerinden/namazlarından gafildirler. 

6. Onlar, 

(başkalarını memnun etmek için ibadetle) gösteriş yaparlar. 

7. Ve en ufak iyiliğe bile engel olurlar, 

(basit araç ve gereçleri bile iyilik için vermezler). 

 

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

 

KIYAMET SURESİ 

İniş Sırası: 31 • Mushaf Sırası: 75 • Mekki Sure • 40 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

31. FAKAT o, gerçeği kabul etmedi 

ve 

namaz da kılmadı. 

32. Tam tersine yalanladı 

ve 

yüz çevirdi. 

33. Sonra da çalım satarak ailesine gitti. 

34. Yazık sana, yazık! 

35. Sonra yine yazık sana, yazık! 

 

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

 

KAF SURESİ 

İniş Sırası: 34 • Mushaf Sırası: 50 • Mekki Sure • 45 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

39. ONLARIN dediklerine sabret/aldırış etme; 
güneşin doğuşundan ve 
batışından önce Rabbini överek tesbih et. 



40. Gecenin bir bölümünde ve 
secdelerin/namazın ardından da... (O’nu överek tesbih et). 
41. Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı o güne kulak ver! 
42. O gün, gerçekten o müthiş sesi/korkunç çığlığı işiteceklerdir. 
İşte bu, kalkış/çıkış/yeniden diriliş günüdür. 
43. Şüphesiz, Biz diriltiriz 
ve 
öldürürüz (ölümüne izin veririz). 
Dönüş de Bizim katımızadır. 
44. O gün yer, üzerlerinden sür’atle çatlayıp açılır. 
İşte bu, toplanmadır. Bize göre kolaydır 

 

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

 

ARAF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

167.RABBİN, kıyamet gününe kadar onlara (kibirlenenlere), 

azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini ilân etti. 

Gerçekten Rabbin, cezayı çabuk verendir. 

O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 

168.Onları, yeryüzünde grup grup paramparça savurduk. 

İçlerinde salih olanlar da vardır, 

bundan (başka) aşağıda olanlar da vardır. 

Onları iyilik yapmalarına 

ve 

kötülük yapmalarına özgürlük tanıyarak açığa çıkardık, 

belki dönerler diye (süre tanıdık!) 

169.Onlardan sonra, kitabı miras alan bir nesil yerlerine geldi. 

Şu değersiz arzın/yeryüzünün basit menfaatini alıyorlar 

ve: “Biz nasıl olsa bağışlanacağız” diyorlardı. 

Onlara bunun benzeri bir meta/mal da gelse onu da alırlar. 

Peki onlardan kitaba uyacaklarına dair söz alınmamış mıydı? 

Ve Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyeceklerine dair! 

Ve onun içindekileri okuyup öğrenmediler miydi? 

Korunanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. 

Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? 

170.Onlar kitaba sımsıkı sarılır ve namazı da gereği gibi kılarlar. 

İşte Biz, 

düzelmeye/düzeltmeye çalışanların mükâfatını boşa çıkarmayız. 

 

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

 

 



FATIR SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

18. HİÇBİR GÜNAHKAR başkasının günahını çekmez. 

Yükü ağır gelen kimse yükünü taşımaya (başkasını) çağırsa, 

akrabası dahi olsa hiçbir şey ondan taşınmaz. 
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Sen ancak görmeden Rablerinden korkan 

ve 

namaza devam eden/eğitim öğretime katılan kimseleri uyarıp 

sakındırırsın. 

Kim temizlenip arınırsa, 

ancak kendi nefsinin yararı için arınıp temizlenmiştir. 

Sonunda dönüş Allah’ın katınadır. 

 

29. O (bilgin) kimseler ki; 

Allah’ın kitabını gereği gibi/anlamaya çalışarak okurlar, 

salâtı ikâme ederler/namaza devam ederler. 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık dağıtırlar 

(ve onlar) asla batmayacak bir ticaret/alışveriş umarlar! 

30. Allah’ın kendilerine ücretlerini ödemesi 

ve 

lütfundan artırması için. 

Şüphesiz O; 

çok bağışlayandır, şükrü kabul ederek bol verendir. 

 

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

 

MERYEM SURESİ 

İniş Sırası: 44 • Mushaf Sırası: 19 • Mekki Sure • 98 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

27. BÖYLECE onu (İsa’yı) taşıyarak kavmine geldi. 

Dediler ki; “Ey Meryem! Gerçekten tuhaf bir şeyle geldin. 

28. Ey Harun’un kızkardeşi! 

Baban kötü bir kişi değildi ve annen de iffetsiz biri değildi.” 

29. Onu (İsa’yı) gösterdi. 

Dediler ki: “Biz beşikteki bebekle nasıl konuşuruz?!” 

30. (İsa) dedi ki: “Şüphesiz, ben Allah’ın kuluyum. 

Bana kitap verdi ve beni nebi/peygamber kıldı. 

31. Nerede bulunursam bulunayım beni faydalı kıldı. 



Bana namaz kılmayı, 

(üretim ve ticaret yaparak) zekat vermeyi emretti. 

Sağ olduğum sürece... 

32. Ve anneme hürmet etmemi/saygılı davranmamı istedi. 

Ve beni başkaldıran/bir zorba yapmadı. 

33. Doğduğum gün, öleceğim gün 

ve 

diri olarak yeniden kaldırılacağım gün selâm üzerimedir.” 

 

54. KİTAP’TA İSMAİL’İ de oku! 

Şüphesiz o, sözünde duran birisi idi. 

Gönderilmiş bir elçi idi. 

55. Ailesine namaz kılmayı ve zekât vermeyi söylerdi. 

O, Rabbi katında razı olunmuş idi. 

 

58. İŞTE BUNLAR (yukarıda anlattığımız elçiler), 

Allah’ın kendilerine nimet verdiği elçilerden; 

44 • MERYEM SURESİ • 19 

149 

Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, 

İbrahim ve İsrail’in (Yakub’un) soyundan, 

doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. 

Onlara Rahmân’ın ayetleri okunduğu zaman, 

ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

59. Onlardan sonra arkalarından öyle bir nesil geldi ki, 

Salâtı/Namazı zayi ettiler (gereken önemi vermediler) 

ve 

şehvetlerine uydular. 

Azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. 

60. Ancak tövbe eden, iman eden 

ve 

salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar hariç, 

işte onlar cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. 

 

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

 

TAHA SURESİ 

İniş Sırası: 45 • Mushaf Sırası: 20 • Mekki Sure • 135 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

9. MUSA’NIN haberi sana ulaştı mı? 

10. Hani o bir ateş görmüştü, ailesine dedi ki: 

“Siz durup bekleyin ben bir ateş gördüm; 

belki ondan size bir kor getiririm 



veya 

ateşin yanında bir yol gösteren bulurum.” 

11. O, ateşin yanına geldiği zaman; “Ey Musa!” diye seslenildi: 

12. “Şüphesiz Ben, Ben senin Rabbinim! 

Ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadide Tuvâ’dasın. 

13. Ben seni seçtim, şimdi sen vahyedilecekleri dinle! 

14. Şüphesiz Ben, Ben Allah’ım! 

Benden başka Tanrı/İlâh yoktur, öyleyse yalnız Bana kul ol! 

İyi bil, Beni zikretmek/Beni hatırlamak (emirlerimle birlikte): 

Namazı gereği gibi kılmak(Kur’an’ı anlayarak sürekli okumak)tır. 

15. Kıyamet saati muhakkak gelecektir. 

Ben onu(n gelip çatma zamanını) gizli tutuyorum, 

ki herkes yaptığının karşılığını bulsun! 

16. Öyleyse ona (kıyamet saatinin geleceğine) inanmayan 

ve 

dürtülerine/isteklerine/nefsine uyan kimse, 

sakın seni ondan (ona inanmaktan) alıkoymasın, 

yoksa mahvolursun. 

 

130. Onlar ne derse desin sen katlan/yoluna devam et/sabırlı ol. 

Rabbin herşeyi güzel yaptı, sen de ona karşılık (bireysel olarak), 

(Farz Namazlar öncesi, Nafile [Sünnet] Namaz kılarak) ibadet et; 

Güneş doğmadan önce (Sabahın Nafilesini/Sünnetini) 

ve batmadan önce (İkindi Namazı Sünnetini kılarak tesbih et). 

Gecenin anlarında (Akşam, Yatsı, Teheccüd Sünnet[Nafile]lerini) ve 

günün bölümlerinde de (Öğle öncesi, sonrası ve Kuşluk vaktinde). 

Belki (böylece) hoşnut kalırsın/mutlu olursun! 

131.Onlardan bazılarını (geçici olarak) faydalandırdığımız, 

dünya hayatının süsüne gözlerini dikme; 

kendisiyle (mal, mülk, lüks hayat gibi) 

onları açığa çıkarmak için izin verdiğimiz şeylere (imrenme)! 

Rabbinin rızkı daha hayırlıdır 

ve 

daha kalıcıdır. 

132.Ailene namaz kılmalarını söyle, 

kendin de ona dayan/ona devam et/vakitleri aksatmadan kıl! 

Biz senden bir rızık istemiyoruz. 

Güzel sonuç takvanındır! 

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

 

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! 

3. Onlar namazı kılıp gereğini yerine getirirler. 

Zekâtı verir (vermek için çalışıp kazanırlar) 

ve ahirete de kesin olarak inanırlar. 

4. Gelecekteki sonsuzluğa inanmayan kimselere gelince; 

onların işleri kendilerine süslü geliyor, 

onlar körü körüne bocalayıp duruyorlar! 

5. İşte onlar o kimseler ki, azabın en kötüsü onlar içindir. 

Ahirette de en çok hüsrana uğrayanlardır. 

 

78. NAMAZI gereği gibi kıl (huşû ile/ne dediğini bilerek!) 

Güneş’in batıya meylettiği saatlerde (öğle ve ikindiyi), 

havanın kararmasıyla birlikte (akşam ve yatsıyı) 

ve 

fecrin ilk ışıklarının toplaştığı saatlerde de (sabah namazını kıl!) 

Şüphesiz ki, fecir ışıklarının toplaşması; 

işte o (sabah namazı vaktidir ve insanlar tarafından), 

çıplak gözle açıkça görülmektedir. 

79. Ve (ey Muhammed/ey insan!) 

Gecenin bir kısmında (namaz kılmak, Kur’an okumak için), 

sana özgü bir nafile/fazladan ibadet etmek üzere kalk! 

Umulur ki; Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır!.. 

80. De ki: “Rabbim! 

Beni doğruluk girişiyle girdir ve doğruluk çıkışıyla çıkar. 

Bana katından yardımcı bir güç ver.” 

81. De ki: “Gerçek/hak geldi, batıl/yalan olan yok olup gitti. 

Şüphesiz, yalan/batıl olan yok olup gitmeye mahkûmdur.” 

 

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

 

İSRA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

78. NAMAZI gereği gibi kıl (huşû ile/ne dediğini bilerek!) 

 Güneş’in batıya meylettiği saatlerde (öğle ve ikindiyi), 

 havanın kararmasıyla birlikte (akşam ve yatsıyı) 

 ve 



 fecrin ilk ışıklarının toplaştığı saatlerde de (sabah namazını kıl!) 

 Şüphesiz ki, fecir ışıklarının toplaşması; 

 işte o (sabah namazı vaktidir ve insanlar tarafından), 

 çıplak gözle açıkça görülmektedir. 

 

79. Ve (ey Muhammed/ey insan!) 

 Gecenin bir kısmında (namaz kılmak, Kur’an okumak için), 

 sana özgü bir nafile/fazladan ibadet etmek üzere kalk! 

 Umulur ki; Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır!.. 

 

110.De ki: 

“İster ‘Allah’ diye çağırın veya ister ‘Rahman’ diye çağırın. 

Hangisiyle çağırırsanız (çağırın), 

sonunda en güzel isimler O’nundur.” 

Namazında sesini çok yükseltme 

ve 

pek de kısma, bu ikisi arasında bir yol tut!.. 

 

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

 

HUD SURESİ 

İniş Sırası: 52 • Mushaf Sırası: 11 • Mekki Sure • 123 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

114.Namazı (Rek’at ve Vakitlerine dikkat ederek) gereği gibi kıl! 

 Gündüzün iki tarafında/bölümünde; 

 (Güneş’in batıya meylettiği saatlerde öğle ve ikindiyi), 

 gecenin de “zülfe” vakitlerinde; 

 (geceye sarkan saatlerde akşam ve yatsıyı, 

 gündüze sarkan saatte ise sabah namazını kıl!) 

 Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. 

 İşte bu, ibretle düşünenler için bir öğüttür. 

  

 

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

 

EN’AM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

71. DE Kİ: “Allah’ı bırakıp da bize bir yarar 

 ve 

 bir zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım?! 



 Allah bizi doğru yola ilettikten sonra, 

 ökçelerimiz üzerinde döndürülüp de, 

 tıpkı şeytanların kendisini ayartarak, 

 yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi mi olalım? 

 ‘Bizimle hidayet yoluna/doğru yola gel!’ diye çağıran 

 arkadaşları olmasına rağmen.” 

 DE Kİ: “Allah’ın rehberliği tek rehberliktir! 

 Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.” 

 

72. Ayrıca: “Namazı ikame edin ve O’ndan sakının! 

 Huzurunda toplanacağınız O’dur.” 

  

92. İşte bu da, indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. 
Kendinden önceki kitapları tasdik edici/doğrulayıcıdır. 
 (Biz onu/Kur’an’ı) kentlerin anasını 
ve çevresinde olan (kent)leri uyarman için (gönderdik). 
Ahirete inanan kimseler buna inanırlar. 
Ve onlar namazlarını (anlayarak kılarak) muhafaza ederler. 

 

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

 

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! 

 

4. Onlar ki; namazı gereği gibi kılarlar, zekâtı verirler 

ve 

ahirete de kesin olarak inanırlar. 

 

5. İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. 

Ve onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler. 

 

6. İNSANLARDAN öyle kimseler var ki; 

bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve 

onu eğlence edinmek için boş lâfı satın alırlar! 

İşte onlara, aşağılayıcı bir azap vardır. 

 

7. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman büyüklenerek yüz çevirdi. 



Sanki onları işitmemiş gibi, 

sanki kulaklarının içinde ağırlıklar varmış gibi! 

Onu, acıklı bir azap ile müjdele! 

 

8. Şüphesiz iman edenlere ve 

faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara nimet cennetleri vardır. 

 

9. Orada devamlı kalırlar. Allah’ın sözü gerçektir. 

O; üstün ve güçlüdür, doğru hüküm/karar verendir. 

 

 

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

 

ŞURA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

36. ŞİMDİ size verilen herhangi bir şey, 

dünya hayatının geçici geçimliğidir! 

Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 

İman edip ve Rablerine tevekkül edenler/güvenenler içindir! 

 

37. Onlar günahın büyüklerinden 

ve 

hayâsızlıklardan kaçınarak uzak duranlardır. 

Öfkelenip kızdıkları zaman da affedenlerdir! 

 

38. Onlar ki; Rableri(nin çağrısına/emrine/sözleri)ne cevap verenler, 

namazı gereği gibi kılanlar, 

işleri/yönetimleri aralarında şura/danışma ile olanlar 

ve 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, 

infak edenlerdir/harcayanlardır. 

 

39. Bir zulüm ve haksızlık kendilerine gelip çattığında; 

yardımlaşarak/birbirlerine arka çıkarak karşı koyanlardır! 

 

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

 

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 

 

1. MÜMİNLER başarıya ulaşsınlar! 

2. Onlar ki; namazlarında (huşû içerisindedirler ve 

ayetleri anlamıyla düşünerek) yalnız O’na yönelirler. 

3. Onlar ki, boş ve saçma şeylerden yüz çevirenlerdir. 

4. Onlar ki, zekât vermek (madden ve manen huzur bulmak) için, 

(bütün güçleriyle) çalışanlardır. 

5. Ve onlar ki; ferçlerini/iffetlerini koruyanlardır. 

6. Ancak eşleri 

ya da (özel evlilik sözleşmesi yaptıkları), 

cariyeler/yabancı kadınlar hariç! 

Çünkü onlar, bunlardan dolayı kınanmazlar. 

7. Kim bunun ötesine gitmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. 

8. Ve onlar ki; emânetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır. 

9. Ve onlar ki; namazlarına özen göstererek, 

(namazlarını gereği gibi kılıp üzerine titreyerek) muhafızlık ederler. 

10. İşte, vâris olacak olanlar, böyleleridir! 

11. Onlar Firdevs’e vâris olacak ve orada sonsuz kalacak olanlardır. 

 

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

 

MEARİC SURESİ 

İniş Sırası: 79 • Mushaf Sırası: 70 • Mekki Sure • 44 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

19. GERÇEK ŞU Kİ, insan; pek hırslı ve aç gözlü! 

20. Kendisine kötülük dokunduğu zaman, sızlanır. 

21. Ona iyilik dokunduğu zaman, cimrilik eder! 

79 • MEARİC SURESİ • 70 

22. Bilinçli olarak namaz kılanlar, böyle değildir! 



23. Onlar, namazlarında süreklidirler. 

24. Mallarında, belirli bir hak vardır, 

25. hem isteyen ve hem de yoksun/mahrum bırakılanlar için. 

26. Onlar din/hesap gününü tasdik ederler. 

27. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. 

28. Çünkü Rablerinin azabından emin olunamaz. 

29. Onlar edep yerlerini/iffetlerini koruyanlardır. 

30. Ancak eşleri ya da suç (haram) olmayan birliktelikler başka! 

Çünkü onlar, bundan dolayı kınanmazlar. 

31. Ama kim bunun ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. 

32. Onlar emanetlerini ve sözleşmelerini gözetenlerdir! 

33. Onlar şahitliklerinde dürüsttürler. 

34. Onlar, 

(namaza zıt iş yapmayarak) namazlarını koruyanlardır. 

35. İşte onlar, cennetlerde ikram görenlerdir! 

 

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

 

 

RUM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

11. (İNSANI) yaratan Allah sonra ona yeniden can verecektir. 

Ve sonunda hepiniz O’nun huzuruna döndürülürsünüz. 

12. Kıyamet saati gelip çattığı gün suçlular ümitsizliğe düşerler. 

13. Allah’a koştukları ortaklardan, 

kendilerine şefaat (şahitlik) edenler de bulunmaz! 

Ve eski ortaklarını da inkâr eder/tanımazlar! 

14. Kıyamet saati gelip çattığı gün, 

(herkesin) ne olduğu (gerçeği) ortaya çıkacaktır. 

15. İnananlar ve salih (iyi) işler/yaptığı işin en iyisini yapanlar ise, 

onlar bir bahçe içinde neşelendirilirler. 

16. İnkâr edip de ayetlerimizi 

ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince; 

işte onlar tutuklanıp azabın içine getirilenlerdir! 

17. ÖYLEYSE (namaz [dua] ile) Allah’ın yüceliğini zikredin/anın; 

akşamladığnız[akşam ve yatsı]da ve 

sabaha kavuştuğunuz zaman! 

18. Övgü O’na mahsustur, göklerde de yeryüzünde de; 

gündüzün sonunda [ikindi vaktinde], öğleye erdiğiniz zaman da! 

 

 

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! 

 

 

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

 

ANKEBUT SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

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. 

  

 

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

 

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) 

 

1. Elif, Lâm, Mim. 

2. İŞTE BU KİTAP içinde şüphelenecek/çelişkili hiçbir şey yoktur. 

Takva sahipleri (Allah’a karşı gelmekten sakınanlar) için, 



bir yol göstericidir. 

3. Onlar ki; gayba inanırlar ve namazı da gereği gibi kılarlar 

ve 

rızık olarak ellerinde bulunanlardan da harcarlar. 

4. Ve o kimseler ki; sana indirilen gerçeklere inanırlar 

ve 

senden önce indirilen gerçeklere de!.. 

Ve onlar, sonsuz gelecek konusunda da kesin inanç sahibidirler. 

5. İşte onlar Rablerinden (gelen) doğru bir yol üzeredirler 

ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. 

 

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. 

 

83. VE BİR ZAMAN, İsrailoğulları’ndan: 

“Allah’tan başkasına kul olmayacaksınız; anne ve babaya 

ve 

en yakınlara (akrabalara) 

ve 



yetimlere 

ve 

yoksullara iyi davranacak/iyilik edeceksiniz, 

insanlara güzel sözler söyleyeceksiniz 

ve 

namazı gereği gibi kılacaksınız 

ve zekatı (çalışıp üreterek) vereceksiniz” diye söz almıştık. 

Bundan sonra pek azı hariç, 

yüz çevirerek sözlerinden döndüler. 

84. Hani o zaman; “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, 

birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye de, 

kesin söz almıştık. 

Sonra bunu böylece kabul etmişlerdi. 

Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz. 

85. Buna rağmen siz, birbirinizi öldüren 

ve 

içinizden bir kesime karşı kötülük ve 

zulümde yardımlaşarak birleşiyorsunuz. 

Haram olduğu halde insanları yurtlarından çıkarıp, 

esir düştüklerinde ise salıvermek için, 

onlardan fidye alıyorsunuz. 

Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp, 

bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 

Artık sizden kim bunu yaparsa onun cezası, 

dünya hayatında rezillikten ibarettir. 

Kıyamet gününde de onlar azabın en şiddetlisine uğratılır. 

Çünkü Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. 

86. İşte onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. 

Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. 

Onlara yardım da edilmez. 

 

108. YOKSA, daha önce Musa’nın sorguya çekildiği gibi, 
siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? 
Her kim imanı küfre değişirse, 
o artık doğru yoldan sapmış olur. 
109. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi, 
içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, 
imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. 
Siz şimdilik, 
Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin/geçin, 
sinirlenmeyin. 
Şüphesiz Allah gücü herşeye hakkıyla yetendir. 
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. 

 



148.HERKESİN yöneldiği/hedeflediği bir yön/bir hedef vardır. 

Haydi hep hayırlara koşun, (hayırlarda) yarışın! 

Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. 

Şüphesiz Allah’ın gücü herşeye hakkıyla yeter. 

149. Nereden yola çıkarsan çık, 

(namazda) Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru dur/dön. 

Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir/haktır. 

Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. 

150. Ve yine nereden yola çıkarsan çık, 

(namazda) Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru dur/dön. 

Ve siz (ey müminler), 

nerede olursanız olun, 

yüzünüzü o tarafa (Kâbe’ye) çevirin ki, 

insanların elinde (size karşı kullanacakları) bir delil olmasın. 

Onlardan zalimler yine de yapacaklarını yaparlar! 

Öyleyse zalimlerden korkmayın, Benden korkun! 

Ta ki size (olan) nimetlerimi tamamlayayım. 

Umulur ki, böylece doğru yolu bulursunuz. 

 

153.EY İMAN EDENLER! 

Sabrederek 

ve 

salâtı ikâme ederek/namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. 

Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle/direnenlerle beraberdir. 

 

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. 

 

238.NAMAZLARA özen gösteriniz ve 

Orta Namaza da dikkat ediniz. 

Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun. 

  

239.Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız; 

namazı yaya/yürüyüş halinde iken 

veya 

binek üzerinde iken kılabilirsiniz! 

Güvenliğiniz sağlandığında ise Allah’ı; 

daha önce bilmediğiniz ve 

O’nun size öğrettiği biçimde anın! 

  

277. Şüphesiz iman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapan, 

namazı dosdoğru/gereği gibi kılan ve 

zekatı (çalışıp üreterek) verenlerin ödülleri Rableri katındadır. 

Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 

 

 

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

 

ENFAL SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

2. Müminler ancak o kimselerdir ki, 

Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. 

O’nun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, 

onların imanlarını artırır. 

Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. 

3. Onlar namazı gereği gibi kılan, 

kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 

Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayan kimselerdir. 

4. İşte onlar gerçekten müminlerdir. 

Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, 

bağışlanma ve cömertçe yaratılmış rızık vardır. 

 

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

 



 

NİSA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

101.YERYÜZÜNDE sefere çıktığınız zaman 

 kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, 

 namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. 

 Şüphesiz kâfirler size apaçık düşmandır. 

 

102. (Ey Muhammed!) 

 Cephede sen de onların (müminlerin) arasında bulunup da 

 onlara namaz kıldırdığın zaman, 

 içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. 

 Silahlarını da yanlarına alsınlar. 

 Bunlar (bir rekat kılıp) secdeye vardıklarında hemen, 

 arkanıza geçsinler (cephedeki eski konumlarını alsınlar). 

 Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, 

 seninle beraber (ikinci rekat’ı) kılsınlar 

 ve 

 onlar da silahlarını yanlarına alarak, 

 ihtiyatlı bulunsunlar/tedbirlerini alsınlar. 

 İnkâr edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan 

 ve 

 eşyanızdan/mühimmatınızdan gafil olsanız da 

 size ani bir baskın yapsalar. 

 Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, 

 silahlarınızı bırakmanızda size bir beis/zorluk yoktur. 

 Bununla birlikte yine de ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). 

 Şüphesiz Allah inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. 

 

103. Namazı kıldınız mı; 

 gerek ayakta, 

 gerek otururken 

 ve 

 gerekse yan yatarak hep Allah’ı anın/hatırlayın! 

 Güvene kavuştunuz mu, namazı gereği gibi/tam olarak kılın. 

 Çünkü namaz, 

 müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. 

 

142.MÜNAFIKLAR, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. 

 Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. 

 Onlar, namaza kalktıkları zaman üşene üşene kalkarlar, 

 insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar. 



 

143. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. 

 Ne bunlara (müminlere) 

 ne de şunlara (kâfirlere verdikleri sözlere) bağlı kalırlar. 

 Allah kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, 

 ona asla bir çıkar yol bulamazsın. 

 

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. 

  

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

  

 RAD SURESİ 

İniş Sırası: 96 • Mushaf Sırası: 13 • Medeni Sure • 43 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

 19. RABBİNDEN sana indirilenin, gerçek olduğunu bilen kimse, 

görmek istemeyen gibi olur mu? 

Akıl sahipleri düşünüp anlasınlar. 

20. Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren 

ve 

sözleşmeyi bozmayanlardır. 

21. Onlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, 

Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. 

22. Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, 

namazı gereği gibi kılan, 

kendilerinin elinde bulunan rızıklardan; 

gizli olarak ve açıktan Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayan 

ve 

kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. 

İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. 

23. Bu sonuç da Adn cennetleridir. 

Atalarından, 

eşlerinden 

ve 

çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. 

Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler): 

24. “Sabretmenize karşılık selâm sizlere. 

Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” 



  

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

 

 İNSAN SURESİ 

İniş Sırası: 98 • Mushaf Sırası: 76 • Medeni Sure • 31 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

23. (RASÛLÜM;) Kur’an’ı sana bölümler halinde Biz indirdik! 

24. Artık Rabbinin hükmüne/kararına (boyun eğip) sabret; 

onlardan hiçbir günahkâra, yahut hiçbir nanköre boyun eğme. 

25. Sabah vaktinden Akşam vaktine kadar Rabbinin adını an; 

(Allah için yapılması gereken ne varsa onları yaparak geçir.) 

26. Gecenin bir kısmını O’na secde ile geçir, 

gecenin uzun (yatsı ile sabah namazını kapsayan) bölümünde de 

(gerek Kur’an’ı anladığın dilde okuyarak 

ve 

gerekse nafile/fazladan ibadetler yaparak) O’nu tesbih et. 

27. ŞU insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da 

önlerindeki çetin bir günü (hesap gününü) ihmal ediyorlar. 

  

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

 

 BEYYİNE SURESİ 

İniş Sırası: 100 • Mushaf Sırası: 98 • Medeni Sure • 8 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. KİTAP EHLİNDEN kâfirler ile müşrikler; 

kendilerine o apaçık delil gelmeden önce, 

içinde bulundukları durumdan ayrılacak değillerdi. 

2. Apaçık delil, yani Allah tarafından bir Elçi ki; 

tertemiz sayfalar okur. 

3. O sayfaların içinde sağlam hükümler vardır. 

4. KENDİLERİNE kitap verilenler; 

kendilerine o apaçık delil geldikten sonra, ayrılığa düştüler. 

5. Halbuki onlara dini yalnız Allah’a has/özgü kılıp, 

hakka yönelen kimseler olarak O’na kul olmaları, 

namazı kılmaları 

ve 

zekâtı (çalışıp üreterek) vermeleri emredilmişti. 

İşte dosdoğru/sağlam din budur. 

  

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

 



 NUR SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

 35. ALLAH göklerin ve yerin nurunu var edendir. 

Onun nurunun temsili şudur: 

Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs (lâmba) içinde. 

Fânûs (lâmba) sanki inci gibi parlayan bir yıldız. 

Mübârek bir ağaçtan, 

ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. 

Bu ağacın yağı, 

ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak(kadar berrak)tır. 

Nur üstüne nur. 

Allah isteyeni (gereğini yapanı) nuruna iletir. 

Allah insanlar için misaller verir. 

Allah herşeyi hakkıyla bilendir/yerli yerince yapandır. 

36. ALLAH’ın yüceltilmesine 

ve 

içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde; 

37. hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, 

Allah’ı anmaktan/düşünmekten, namazı kılmaktan, 

zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, 

buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. 

Onlar, 

kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. 

38. (Bütün bunları) Allah; 

kendilerini yaptıklarının en güzeli ile ödüllendirsin 

ve 

lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye (yaparlar). 

Allah dilediğine hesapsız rızık yaratır. 

  

  

 55. ALLAH; 

içinizden iman edip de; faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara, 

kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi, 

onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, 

onlar için hoşnut 

ve 

razı olduğu hayat tarzlarına yardımcı olacağını, 

yaşadıkları korkularının ardından, 

kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair 

vaatte bulunmuştur. 

Onlar Bana kulluk eder ve Bana (ulaşmak için), 



hiçbir şeyi (aracı edinmez) ortak koşmazlar. 

Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, 

işte onlar fasıkların ta kendileridir. 

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

Rasûle itaat edin ki size merhamet edilsin. 

  

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

 

HAC SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

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!) 

694 103 • HAC SURESİ • 22 

Şu halde yalnız O’na teslim olun. 

Alçak gönüllüleri müjdele! 

35. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, 

başlarına gelen musibetleri düşünüp sabreden, 

namaza devam eden 

ve 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, 

Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayan kimselerdir. 

  

 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!  

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



 

CUMA SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

9. EY İMAN EDENLER! 

Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, 

hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. 

Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 

10. Namaz edâ edilince/vaktinde gereği gibi kılınınca, 

artık yeryüzüne dağılın 

ve 

Allah’ın lütfundan çalışarak/ticaret yaparak arayın. 

Allah’ı çok zikredin (düşünün) ki kurtuluşa eresiniz. 

 

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

 

MAİDE SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

12. ANDOLSUN Allah, İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. 

Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik. 

Allah şöyle demişti: “Sizinle beraberim. 

Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, 

onları desteklerseniz, (fakirlere/işsizlere iş sahası açarak) Allah’a, 

güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim 

ve 

andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. 

Ama bundan sonra sizden kim inkâr ederse, 

mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır.” 

13. İŞTE, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki, 

onları lânetledik (azarladık, rahmetin dışına çıkardık), 

kalplerini de huzursuz/stresli/bunalımlı kıldık. 

Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlardı. 

Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden 

önemli bir kısmını da unuttular. 

(Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç onların, 

birçoğunun hainliğini (sözleşmelere uymadığını) görüyorsun. 

Yine de sen onları affet ve aldırış etme! 

Çünkü Allah iyilik yapanları sever. 

 

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. 

 

54. EY İMAN EDENLER! 

Sizden kim dininden dönerse, 

(bilin ki); Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, 

Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. 

Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, 

kâfirlere karşı güçlü 

ve 

onurludurlar. 

Allah’ın izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihat ederler. 

(Bu yolda), hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. 

İşte bu, Allah’ın bir lütfûdur. 

Onu dilediğine verir. 

Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 

55. Sizin dostunuz ancak Allah’tır, 

Rasûlüdür 

ve 

Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı gereği gibi kılan, 

zekâtı veren müminlerdir. 

56. Kim Allah’ı, 

O’nun peygamberini 

ve 

inananları dost edinirse bilsin ki, 

şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. 

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. 

59. De ki: “Ey kitap ehli! 

Sadece Allah’a, bize indirilene 

ve 

daha önce indirilmiş olanlara inandığımızdan 

ve 

çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü, 



bizden hoşlanmıyorsunuz.” 

 

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. 

 

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

 

TEVBE SURESİ 
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18. Allah’ın mescitlerini, 

ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, 

namazı gereği gibi kılarak devam eden, zekâtı veren 

ve 

Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. 

İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. 

 

71. MÜMİN ERKEKLER 

ve 

mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. 

İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. 

Namazı gereği gibi kılar, zekatı (çalışıp üreterek) verirler. 

Allah’a ve Rasûlüne itaat ederler. 

İşte bunlara Allah merhamet edecektir. 

Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 



doğru hüküm/karar verendir. 

72. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, 

sonsuz kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler 

ve 

Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. 

Allah’ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. 

İşte bu büyük başarıdır. 


