
Sadık Türkmen meali 

İbrahim 

3. Onlar, o kimseler ki; dünya hayatını ahirete tercih ederler, 

Allah’ın yolundan çevirirler/alıkoyarlar 

ve 

o yolu karıştırmak/eğriltmek/saptırmak isterler! 

İşte onlar, uzak bir sapkınlık içindedirler. 

 

Nisa 

27. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. 

Şehvetlerine uyanlar ise, 

sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. 

 

Hud 

107.Rabbinin haklarında hüküm verdiği (günahkarlar) hariç; 

orada sonsuz kalıcıdırlar, göklerin 

ve 

yeryüzünün değiştirile değiştirile sonsuz duracağı gibi!.. 

Rabbin mutlaka dilediğini/kararlaştırdığını yapandır. 

 

Bakara 

117. Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. 

Bir işe hükmetti mi, ona sadece “ol” der, 

o da hemen oluşmaya başlar. 

 

233. -EMZİRMEYİ tamamlamak isteyenler içinanneler 

çocuklarını iki tam yıl emzirirler. 

Onların (annelerin) yiyeceği giyeceği, 

örfe uygun olarak babaya aittir. 

Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük 

ve 

sorumluluk teklif edilmez/yüklenilmez. 

-Hiçbir anne 

ve 

hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın-. 

(Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. 

Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak 

(iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse, 

onlara bir günah/sorumluluk yoktur. 

 

Enam 

148.ORTAK KOŞAN KİMSELER diyecekler ki: 

“Allah (bizi mümin) yapsaydı; 

ne biz, ne de babalarımız ortak koşmazdık! 



Hiçbir şeyi de haram yapmazdık!” 

Onlardan önce yalanlayan kimseler de böyle demişlerdi, 

sonunda da azabımızı tatmışlardı. 

De ki: “Yanınızda bize çıkarıp (göstereceğiniz) bir bilgi var mı? 

Siz sadece zanna uyuyorsunuz 

ve sadece tahmin yürüterek saçmalıyorsunuz.”  

 

149.De ki: “Üstün ve kesin kanıt Allah’ındır. 

O dileseydi (size özgür irade vermeseydi), 

hepinizi zorunlu olarak doğru yola iletirdi.” 

 

Enfal 

7. Hani Allah; size iki taifeden birini, o sizindir diye vadediyordu. 

Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. 

Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak 

ve 

saldırgan kâfirlerin ardını kesmek istiyordu. 

 

İsra 

76. Onlar seni oradan/yurdundan çıkarmak için, 

seni tedirgin etmeye çalışıyorlar; bu durumda senin ardından, 

onların kendileri de pek fazla kalmayacaklar! 

77. (Bu) senden önce gönderdiğimiz elçilerimiz hakkındaki yasadır. 

Bizim yasamızda bir değişiklik bulamazsın. 

 

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. 


