
 

SAD SURESİ 

İniş Sırası: 38 • Mushaf Sırası: 38 • Mekki Sure • 88 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

27. BİZ; göğü, yeri 

ve 

ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. 

Bu, ancak inkârcıların zannıdır. 

Ateşten dolayı inkârcıların vay haline!.. 

 

28. Yoksa iman edenleri 

ve 

iyi işler yapanları, 

yeryüzünde fesat/karışıklık çıkaranlar gibi mi tutacağız? 

Yahut korunup sakınanları, 

yoldan çıkan/suçlular gibi mi tutacağız? 

 

29. Sana indirdiğimiz bir kitaptır. 

Çok mübarek/bereketli/verimli!.. 

Ayetlerini düşünsünler 

ve 

akıl sahipleri öğüt alsınlar! 

  

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

 

HUD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM2IN MEALİ 

 

7 - Hem O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bundan önce ise arş'ı su üstünde idi. Bu kâinatı 

yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyle iken sen onlara 

"öldükten sonra elbette dirileceksiniz!" dersen, o kâfirler bunu haber veren Kur'ân'ı kasdederek "Bu, 

aldatıcı olma yönünden, besbelli bir büyüden başka bir şey değil!" derler.   

   

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

 

DUHAN SURESİ 

İniş Sırası: 64 • Mushaf Sırası: 44 • Mekki Sure • 59 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 



 

38. GÖKLERİ, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunanları; 

oyun-eğlence olsun diye yaratmadık! 

 

39. Biz ikisini de gerektiği gibi/hak üzere yarattık. 

Fakat onların birçoğu bilmiyor! 

 

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

 

CASİYE SURESİ 

İniş Sırası: 65 • Mushaf Sırası: 45 • Mekki Sure • 37 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

22 - Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa, 

kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.  

 

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

 

AHKÂF SURESİ 

İniş Sırası: 66 • Mushaf Sırası: 46 • Mekki Sure • 35 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

3 - Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle, bir 

de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler.  

  

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

 

ENBİYA SURESİ 

İniş Sırası: 73 • Mushaf Sırası: 21 • Mekki Sure • 112 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

16 - Elbette Biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.   

 Yüce Allah kâinatı dolduran kudret, hikmet ve sanat mûcizelerini insanlar inceleyip onların Yaratıcısını 

tanısınlar, onlardaki menfaatlerini elde etsinler, onların ebedî cennetteki asıllarına delâletlerini 

anlasınlar ve bir de burada yaptıkları işlerin, iyilikler için mükâfat, kötülükler için ceza olarak karşılığını 

alsınlar, böylece hak yerini bulsun diye yarattığını burada beyan buyuruyor.  

 

17 - Eğlenmek isteseydik nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk! Faraza yapacak olsak, öyle 

yapardık!  

  Bu âyetten maksat: Allah'a eş, evlat, kız, oğul, nesil isnad eden şirk inançlarını, açıkça reddetmektir. 

Zira yüce âlemde melâike, hûriler gibi mahlûklar zaten vardı. Onlar dururken yeryüzünden eş, evlat 

edinmeye gerek olmazdı.   



  

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

 

RUM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

8. KENDİ İÇLERİNDE hiç düşünmediler mi? 

Allah göklerde 

ve 

yeryüzünde bulunanları, 

ikisi arasında olanları ancak gerçek olarak 

ve 

bir süre için yaratmıştır. 

Şüphesiz insanlardan birçoğu, 

Rableriyle karşılaşmayı inkâr edicidirler! 

 

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

 

ANKEBUT SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

44 - Allah gökleri ve yeri, gayesiz değil, hak ve hikmetle, gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda 

iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır.   

  

64 - Düşünseler şunu da anlarlardı ki: bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey 

değildir ve ebedî âhiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bir bilselerdi!  

  

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

 

MUHAMMED SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

36 - Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan 

sakınırsanız, hem size mükâfatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez.  

 

37 - Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da, Allah, 

bütün ahlâkî zaaflarınızı ortaya çıkarırdı.  

 



38 - İşte sizler Allah yolunda harcamaya dâvet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim 

cimri davranırsa, ancak kendine cimrilik eder. Müstağnî (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan), Allah'tır; 

muhtaç olan ise sizlersiniz. Şayet imandan ve takvâdan yüz çevirirseniz O, yerinize başka bir millet 

getirir de, onlar sizin gibi hayırsız olmazlar.  

 


