
 

KAF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

19. Gerçekten ölüm sarhoşluğu gelir; 

 “İşte kendisinden kaçtığın şey budur!” (denilir). 

  

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

 

ARAF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

37. Allah’a karşı yalan uydurup iftira eden 

 veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? 

 Kitaptan kendilerine payları erişir. 

 Nihayet, elçilerimiz onlara gelip de onların canlarını alırken, 

 dediler ki: 

 “Allah’tan başka çağırdığınız/dua ettiğiniz şeyler nerede?” 

 Derler ki: “Bizden sapıp kayboldular.” 

 Böylece kendilerinin inkârcı olduklarına, 

 kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. 

  

 

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

 

EN’AM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

93. ALLAH’a karşı yalan uyduran/iftira eden 

 ya da 

 kendisine hiçbir şey vahyedilmemiş iken, 

 ‘bana da vahyolundu’ diyenden 

 ve 

 ‘Allah’ın indirdiği şeyler gibi ben de indireceğim’ 

 diyen kimseden daha zalim kimdir? 

 Hani o zalimleri, ölüm dalgaları içinde iken bir görsen! 

 Melekler onlara ellerini uzatmış: “Canlarınızı çıkarın. 

 Bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız; 

 Allah’a karşı gerçek dışı şeyleri söylemiş olmanızdan 



 ve 

 O’nun ayetlerine karşı, 

 büyüklük taslamış kimseler olmanızdan dolayı.” 

 

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

 

MÜMİNUN SURESİ 

İniş Sırası: 74 • Mushaf Sırası: 23 • Mekki Sure • 118 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

99. NİHAYET, onlardan birisine ölüm geldiği zaman: 

 “Rabbim! Beni geriye döndür” der. 

 

100. “Umulur ki; 

 orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!” 

 Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır. 

 Onların önünde diriltilecekleri güne kadar 

 engel vardır (geri dönüş yasaktır). 

  

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

 

ENFAL SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

50. MELEKLER, 

 kâfirlerin yüzlerine ve 

 artlarına/sırtlarına vura vura: 

 “Haydi tadın yangın azabını” diyerek canlarını aldığında, 

 bir görseydin! 

 

51. (Ey saldırgan kâfirler!) 

 Bu, sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. 

 Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir 

 

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

 

NİSA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

97. KENDİLERİNE zulmediyorlar iken, 



 meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, 

 melekler onlara şöyle derler: 

 “Ne durumdaydınız (niçin hicret etmediniz?)” 

 Onlar da: 

 “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. 

 Melekler: 

 “Allah’ın arzı (yeryüzü) geniş değil miydi, 

 oraya (başka bir yere) hicret etseydiniz ya!” derler. 

 İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. 

 O ne kötü varış yeridir. 

 

98. Ancak, gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan 

 ve 

 hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar 

 ve çocuklar başkadır. 

 

99. Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. 

 Çünkü Allah; çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. 

   

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

 

MUHAMMED SURESİ 

İniş Sırası: 95 • Mushaf Sırası: 47 • Medeni Sure • 38 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

25. DOĞRUSU, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra 

gerisin geri (eski durumlarına) dönenler, şeytan gibi olmuşlar 

ve 

onlar ‘af ediliriz’ ümidine kapılmışlardır. 

 

26. Doğrusu bu, Allah’ın indirdiğini beğenmeyenlere; 

“Biz bazı işlerde (çeşitli çıkarlar için) size itaat edeceğiz” 

demelerindendir. 

Allah onların gizlediklerini bilir. 

 

27. Melekler onların yüzlerine 

ve 

sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nice olur? 

 

28. Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları 

ve 

onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. 

Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır. 

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


