
 

HAC SURESİ 

İniş Sırası: 103 • Mushaf Sırası: 22 • Medeni Sure • 78 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

8. İnsanlardan öylesi de vardır ki, 

 Allah hakkında tartışır; 

 ne bir ilmi, 

 ne bir yol göstericisi, 

 ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan!.. 

9. Kibirlenerek insanları Allah’ın yolundan saptırmaya çalışır. 

 Ona dünyada bir rezillik vardır. 

 Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. 

10. (Ona ey insan); 

 “İşte bu, kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. 

 Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir” (denir.) 

  

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

 

YUNUS SURESİ 

İniş Sırası: 51 • Mushaf Sırası: 10 • Mekki Sure • 109 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

41. EĞER seni yalanlıyorlarsa, de ki: 

 “Sizin yaptığınız size, benim yaptığım bana. 

 Siz benim yaptığımdan uzaksınız, 

 ben de sizin yaptığınızdan uzağım.” 

  

42. İçlerinden, sana kulak verip dinleyen kimseler vardır. 

 Ama sen mi anlamak için dinlemeyenlere duyuracaksın? 

 Üstelik, onlar akıllarını kullanmıyorlarsa! 

 

43. İçlerinden, sana bakan kimseler de vardır. 

 Körleri (görüp düşünmeyenleri) doğru yola götürecek sen misin? 

 Üstelik, basiretleriyle de görmüyorlarsa! 

 

44. Kesinlikle Allah hiçbir şeyle insanlara zulmetmez! 

 Ancak insanlar, kendi kendilerine zulmediyorlar. 

 

47. HER toplumun bir rasûlü vardır. 

 Rasûlleri geldiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir. 

 Ve onlara hiç zulmedilmez. 

 



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

 

NİSA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

40. Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulmetmez. 

 (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa, 

 onun sevabını kat kat arttırır 

 ve kendi katından büyük bir ödül verir. 

 

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

 

EN’AM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

130. “EY CİN ve insan topluluğu! Size içinizden ayetlerimi anlatan 

 ve 

 bugünle karşılaşacağınıza dair, sizi uyaran elçiler gelmedi mi?” 

 “Kendi aleyhimize şahidiz” dediler. 

 Dünya hayatında aldandılar. 

 Ve kendilerinin inkârcılar olduklarına, 

 kendileri aleyhinde şahitlik ettiler. 

 

131.Bu böyledir. Çünkü Rabbin, halk gerçeklerden habersiz iken, 

 ülkeleri zulmederek helak edici değildir. 

 

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

 

HUD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

96. ANT OLSUN, Musa’yı da ayetlerimizle 

 ve 

 apaçık bir delil ile gönderdik. 

  

97. Firavun’a ve ileri gelen adamlarına... 

 Ancak onlar, Firavun’un emrine uydular. 

 Firavun’un emri ise doğruya götürücü değildi. 

  



98. Kıyamet günü kavminin önünde gider... 

 İşte onları ateşe götürdü. Varılan yer ne kötü bir yerdir! 

  

99. Bu dünyada peşlerine bir lânet/mutsuzluk takılmıştır. 

 Ve kıyamet gününde de... Verilen bu ceza, ne kötü bir cezadır. 

 

100. İŞTE bu sana anlattıklarımız, o şehirlerin haberlerindendir. 

 Onlardan kimi hâlâ ayaktadır, kimi de biçilmiş ekin gibidir! 

  

101.Biz onlara zulmetmedik. 

 Fakat, kendi kendilerine zulmettiler. 

 Allah’tan başka yalvarıp yakardıkları ilâhları/tanrıları da, 

 onlardan hiçbir şeyi savamadı; Rabbinin emri geldiği zaman... 

 (O sahte ilâhların/tanrıların) onlara, 

 zararlarını artırmaktan başka bir katkısı da olmadı. 

 

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

 

KEHF SURESİ 

İniş Sırası: 69 • Mushaf Sırası: 18 • Mekki Sure • 110 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

49. Kitap ortaya konulmuştur. 

 Artık suçluları onun içindekilerden dolayı, 

 korkar bir durumda görürsün. 

 Derler ki: 

 “Eyvahlar bize! Bu kitaba ne oluyor böyle? 

 Küçük-büyük hiçbir şeyi bırakmıyor, 

 herşeyi toplamış sayıp döküyor!” 

 Yaptıkları şeyleri hazır olarak bulmuşlardır. 

 Rabbin hiç kimseye zulmetmez!. 

 

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

 

NAHL SURESİ 

İniş Sırası: 70 • Mushaf Sırası: 16 • Mekki Sure • 128 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

33. (GERÇEĞİ inkâr edenler) ille de kendilerine meleklerin 

 veya 

 Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? 

 Onlardan önceki kimseler de işte böyle yapmışlardı! 

 Allah onlara zulmetmedi. 



 Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

 

34. Nihayet yaptıklarının kötülükleri kendilerine isabet etti. 

 Alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. 

 

118.SANA anlattıklarımızı bundan önce, 

 Yahudi olan kimselere de haram kılmıştık. 

 Biz onlara zulmetmedik, 

 fakat onlar, kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

 

 

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

 

ZUHRUF SURESİ 

İniş Sırası: 63 • Mushaf Sırası: 43 • Mekki Sure • 89 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

74. ŞÜPHESİZ suçlular cehennem azabı içinde sonsuz kalıcıdırlar. 

 

75. Onlardan hiç kesintiye uğramayacaktır 

 ve 

 onlar orada ümitsizdirler! 

 

76. Biz onlara zulmetmedik, 

 fakat kendilerine zulmediyorlardı. 

 

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

 

RUM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

9. Onlar yeryüzünde gezip de bir bakmadılar mı? 

 Kendilerinden önceki kimselerin sonu, nasıl olmuştur? 

 Onlar kuvvet olarak kendilerinden daha şiddetli idiler. 

 Toprağı kazıp işlemişler/alt üst etmişler, 

 bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. 

 Elçileri onlara, açık delillerle gelmişlerdi. 

 Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. 

 Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

 

10. Sonra o kötülük edenlerin sonu çok fena oldu. 

 Çünkü Allah’ın ayetlerini yalanladılar ve 



 onlarla alay ediyorlardı. 

 

 

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

 

ANKEBUT SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

36. VE MEDYEN’E de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). 

 Dedi ki: 

 “Ey kavmim! 

 Allah’a kulluk edin ve ahiret gününü umun! 

 Bozgunculuk ederek yeryüzünde terör yapmayın.” 

 

37. Onu yalanladılar. 

 Hemen onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı da, 

 yurtlarında diz üstü çöküp kalanlar oldular. 

 

38. VE ÂD ve Semud’u da! 

 Bu size onlardan kalan harabelerden belli olmaktadır! 

 Şeytan onlara yaptıkları işleri süslü gösterdi. 

 Onlar doğru yoldan saptılar. 

 Oysa gerçeği düşünebilecek aklı olan kimseler idiler! 

 

39. Karun’u, Firavun’u ve Hâman’ı da! 

 Ant olsun, Musa onlara apaçık delillerle geldi. 

 Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. 

 Ancak geçip gidecek değillerdi! 

 

40. Nihayet her birini günahıyla yakaladık. 

 Kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik, 

 kimini de korkunç ses yakaladı. 

 Kimini yere batırdık, kimini de boğduk. 

 Allah onlara zulmedecek değildi; 

 fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

 

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

 

TEVBE SURESİ 

İniş Sırası: 113 • Mushaf Sırası: 9 • Medeni Sure • 129 Ayettir 

 

69. (Ey münafıklar!) Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz: 

 Onlar sizden daha güçlü, 



 malları 

 ve 

 çocukları daha fazlaydı. 

 Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. 

 Sizden öncekilerin, paylarına düşenden faydalandığı gibi, 

 siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız 

 ve 

 onların daldığı gibi siz de daldınız. 

 İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. 

 İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. 

 

70. Onlara kendilerinden öncekilerin; 

 Nûh, 

 Âd 

 ve 

 Semûd kavimlerinin, 

 İbrahim’in kavminin, 

 Medyen halkının 

 ve 

 yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? 

 Rasûlleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. 

 Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, 

 ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 

  

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

 

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). 

20. Sûr’a üfürülmüştür. 

 İşte bu vadolunan/tehdit günüdür! 

21. Her kişi yanında (bir cehennem) sürücüsü 

 ve 

 bir tanık ile gelmiştir. 

22. “Ant olsun, 

 sen bundan habersizdin, şimdi senden perdeni açıp kaldırdık. 

 Artık bugün gözün keskindir.” 

23. Yanındaki yoldaşı (melek) der ki: 

 “İşte bu yanımdaki (yaptıklarıyla) hazırdır”. 

 24. (Allah tarafından) denir ki: “Haydi siz ikiniz (sürücü ve tanık); 

 ‘İnatçı nankörlerin her birini cehenneme atın!’ 



25. Hayra engel olan saldırgan her şüpheciyi. 

26. O, Allah ile beraber başka bir ilâh edinmişti. 

 Artık onu şiddetli azabın içine atın.” 

27. Arkadaşı (şeytan) dedi ki: “Rabbimiz, onu ben azdırmadım; 

 fakat kendisi uzak bir sapıklık içinde idi.” 

28. Buyurdu ki: “Huzurumda çekişmeyin. 

 Ben, size önceden uyarı göndermiştim. 

29. Benim katımda söz değiştirilmez. 

 Ben, asla kullara zulmeden değilim.” 


