
ARAF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM MEALİ 

10 - Şu bir gerçektir ki ey insanlar, Biz sizi dünyaya yerleştirip orada size hakimiyet verdik! Orada sizin 

için birçok geçim vasıtaları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!   

 Yaşadığımız dünyayı azıcık düşünüp inceleyen kimse, onun üstünde yaşayan milyonlarca nevi 

yaratıkların ve bunların sayılara sığmayacak derecede fazla fertlerinin hayatları boyunca her türlü 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını ikrar ve ilan eder. Enerji kaynağı güneşle olan 

mesafesinin ideal şekilde olması, dünyanın ekseninin düz olmayıp 23.5° eğik olması ile mevsimlerin 

oluşmasına imkân vermesi, ayın denizlerdeki med cezir hareketlerini düzenleyecek şekilde 

görevlendirilmesi, oksijenin yalnız kendisinde bulunduğu atmosfer tabakasının kabuğunun portakalı 

sarması gibi dünyayı sarıp oksijeni ile canlıların hayatında en önemli rollerden birini oynaması, 

hayvanların zararlı atıkları karbondioksitin, bitkilere yararlı kılınmasındaki denge, ayrıca uzaydan 

gelecek zararlı ışın ve meteorları emip eriterek dünyadaki hayatı koruması, dünyanın 34'ünün denizle 

kaplı olması, dünyadaki su dönüşümü, bahar ve yaz mevsiminin erzak filoları gibi binlerce çeşit gıda 

maddelerini getirmesi, petrol, kömür ve türlü türlü maddelerin oraya yerleştirilmesi, velhasıl 

sayılmayacak kadar çok nimetlerin, pek muntazam ve muazzam fabrikalarda imal edilircesine 

ürtilmesi, tesadüfe binde bir ihtimal bile bırakmaz.  

  

54. ŞÜPHESİZ Rabbiniz; gökleri 

ve 

yeri altı günde/altı evrede/altı aşamada yaratan Allah’tır. 

Sonra Arş dahil tüm kainata kanunlarını kurdu. 

(Dünyayı döner kılarak) gündüz ve gece, 

Güneş, Ay ve Yıldızlar O’nun emrine boyun eğmişlerdir. 

İyi bilin ki, yaratmak 

ve 

emir O’nundur/(evreni) yönetmek (yalnızca) O’na aittir. 

Âlemlerin Rabbi Allah’ın şanı yücedir! 

   

189.SİZİ tek bir nefisten/döllenmiş yumurtadan yaratan, 

kendisiyle huzur/rahatlık bulsun diye, 

eşini de ondan (döllenmiş yumurtadan/nefisten) yaratan O’dur. 

Eşi onu sarıp yaklaştığı zaman hafif bir yük yüklendi 

ve 

onunla dolaştı. 

Nihayet ağırlaşınca ikisi Rableri olan Allah’a dua ettiler; 

“Bize sağlıklı ve salih/faydalı bir çocuk verirsen, 

şükredenlerden oluruz.” 

 

190.Onlara sağlıklı bir çocuk verince; 



kendilerine verdiği şey ile O’na ortaklar koştular. 

(Yani, sevgide Allah’ı ikinci plana koyarak müşrik oldular). 

Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir... 

 

191.Hiçbir şey yaratmayan ve 

kendileri yaratılmış olan şeyleri mi ortak koşuyorlar? 

 

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

 

FURKAN SURESİ 

İniş Sırası: 42 • Mushaf Sırası: 25 • Mekki Sure • 77 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

2 - Göklerin ve yerin hâkimiyeti O'nundur. O asla evlat edinmedi, hâkimiyette hiç bir ortağı olmadı. 

Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O'dur.  

   Âyetin aslında "takdir" tabiri kullanılmaktadır. Bunun anlamı şudur: Allah kâinattaki bütün 

varlıkları yaratmakla kalmaz, onlardan her birine mahsus bir yapı, biçim, boy, miktar, her aşamadaki 

gelişme sınırı, ömür müddeti gibi bütün yönlerini belirler. Tevhid inancını olanca kapsamıyla bildirdiği 

için bu âyet-i kerime, Hz. Peygamber tarafından, konuşmaya başlayıp aklı eren çocuklara, Kur'ân'dan 

ilk öğretilmesi gereken yerlerden olarak tavsiye buyurulmuştur.  

  

45 - Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi 

ona delil kılıyoruz?  

  

46 - Sonra da nasıl tutup onu azar azar Kendimize doğru dilediğimiz yere alırız.  

   Âyet-i kerîme ışığa bağlı olarak gölgenin görünmesine, güneşin yükselmesiyle gittikçe 

gölgenin kısalmasına dikkat çekiyor. Allah'ın kâinata koyduğu kanunlara ve o nizamın kurucusuna 

işaret ediyor.  

 

47 - Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur.   

 

48 - Rüzgârları rahmetin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Gökten tertemiz suyu da.  

 

49 - Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten 

tertemiz suyu da Biz indirmekteyiz.   

 

54 - İnsanı bir parça sudan yaratıp da soy ve evlilik bağından oluşan bir sülale haline getiren de O'dur. 

Senin Rabbin her şeye kadirdir   

  

59 - Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran 

olan O'dur. O rahmandır, sen O'nu, o her şeyi bilen'e sor  

  



61 - Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler 

yücesidir, hayır ve ihsanı sınırsızdır.   

 

62 - Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peşpeşe getiren 

O'dur  

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

 

FATIR SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

27 - Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir. Onunla rengârenk, çeşitli meyveler yetiştiririz. 

Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir.  

  

28 - İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde 

ancak âlimler, Allah'ı lâzım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah, azîz ve gafurdur (mutlak 

galiptir, çok affedicidir).  

   Kur'ân, Allah'ı tanıtırken kalbe hitab ettiği gibi birçok defa da akla hitab eder. İçinde 

yaşadığımız âlemin fizik yapısının iyice incelenmesini ister. Böylece Allah'ın rahmet, kudret, hikmet ve 

san'atının oradaki görünümlerini de dikkat nazarlarına sunar. Bu iki âyette muhataplar, bitkiler 

âleminde, yer küresinin kabuğunda, dağlarda ve topraklarda, insanlar ve hayvanlar âleminde tezahür 

eden muazzam ve muhteşem çeşitliliği incelemeye dâvet edilmektedirler. Aynı su ile sulanan, aynı 

toprakta yetişen, aynı güneşten yararlanan bitkiler âleminde birbirinden güzel desenler, renkler, 

şekiller, tatlar, kokular, özellikler ve faydalar... Madenlerin depoları olan damar damar dağlardaki 

farklı toprak yapıları, renkler, çeşitler, özellikler, faydalar... Sadece bir petrolün milyonlarca yıllarla 

ifade edilen oluşumunu, mermer damarlarında Nakkaş-ı Ezelinin tecellilerini düşünelim: O harika 

renkler, şekiller, sağlam, muhkem özellikler. İnsanların ihtiyaçları için hazırlanmış demir, bakır, altın, 

gümüş, krom, çinko, kurşun, fosfat, kalay, uranyum, volfram, kömür, boraks... filizleri ve yatakları... 

Trilyonlarca yaratığın yüzbinlerce yıl  boyunca muhtaç oldukları ne varsa hazırlanmış. Tesadüfe en 

ufak bir yer bulunabilir mi? Azıcık bilenin buna ihtimal vermesi mümkün değil. O, sadece bu âyette 

bildirildiği gibi Yüce Yaradan'ın azametine hayranlık duymaktan başka bir şey yapamaz. Böylece 

Kur'ân fizik, kimya, jeoloji, botanik, zooloji gibi tabiat bilimlerini bu ve başka birçok âyetle teşvik eder, 

ta ki kâinat kitabının okunmasına kapılar aralasın.  

  

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

 

TAHA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 



49 - "Firavun: "Sizin Rabbiniz de kimmiş ey Mûsâ!" dedi.  

50 - "Rabbimiz," dedi, "her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, Yüce 

Yaradandır (buna iyice inan)"  

  Allah her şeyi yaratıp şekil ve özelliklerini, varlığını sürdürme yollarını gösterendir. 1. Mesela 

insanlara yapacakları işlere en uygun olacak el ve ayak vermiştir. 2. İnsana, hayvanlara, bitkilere, 

madenlere, havaya, suya vs. işlevleri için en uygun durumları vermiştir. 3. Her şeye, işlevini, gereği gibi 

yerine getirmesine elverişli imkânlar vermiştir, o yola koymuştur. Kulağa işitmeyi, göze görmeyi, 

balığa yüzmeyi, kuşlara uçmayı, toprağa bitki çıkarmayı, ağaca çiçek açıp meyve vermeyi öğreten 

O'dur. Hz. Mûsa, Allah'ı tanıtmak için, işte öyle kısa, fakat yoğun bir cümle söyledi ki yığınlarla kitap 

yazılsa yine onun mânasını ihata edemez.  

 

53 - O'dur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yolla  

 

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

 

ŞUARA SURESİ 

İniş Sırası: 47 • Mushaf Sırası: 26 • Mekki Sure • 227 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

7 - Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı?  

 Aynı su ile sulanan, aynı toprakta binlerce çeşit ürünün yetişmesine dikkat edip, tesadüfe en ufak bir 

yer olmadığını bilmek gerekir.  

 

8 - Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.   

 

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

 

NEML SURESİ 

İniş Sırası: 48 • Mushaf Sırası: 27 • Mekki Sure • 93 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

60 - O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki 

Biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek 

ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! Ama onlar haktan 

sapan bir gürûhtur  

 

61 - O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya 

sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka 

tanrı mı olur? Elbette olmaz! Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar.   



 62 - O nesneler mi üstün yoksa, çaresiz kalıp Kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını 

gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette 

olmaz! Ne de az düşünüyorsunuz!   

  

63 - O nesneler mi üstün yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin 

müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! 

Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir  

  

64 - O nesneler mi üstün yoksa mahlûkları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek 

gökten gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz! De ki: 

"Şerik iddianızda tutarlı iseniz  delilinizi gösteriniz!."   

   Bu son bölümdeki ayetler sadece müşriklerin batıl inançlarını çürütmekle kalmıyor. Allah'ı 

inkâr edenlerin de iddialarını çürütüyor. Bulutların teşkil edilmesi, yağmurun damla damla ihtiyaç 

miktarı gönderilmesi, aynı toprak ve su ile beslenen ve esas yapıları aynı maddelerden oluşan tohum 

ve çekirdeklerden çok değişik binlerce çeşit bitkinin çıkarılması, onların çiçekleri, renkleri, desenleri, 

meyveleri, kokuları ile sergiledikleri ilim, hikmet, kudret ve san'at; yaratılışın, başlangıcından beri 

makrokozmoz ve mikrokozmoz evrendeki sistemlerde devam eden aksaksız nizam, azıcık aklı olanlara 

dahi bu nizamın sahibi tek Allah'ı tanıtmaktadır. Ayetler, insanı bu kabil tefekküre yöneltmektedir  

  

86 - Onlar anlamıyorlar mı ki Biz, insanların dinlenip sükûnet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de 

gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. 

 

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

 

KASAS SURESİ 

İniş Sırası: 49 • Mushaf Sırası: 28 • Mekki Sure • 88 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıy 

 

73 - O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceleyin istirahat edesiniz, gündüzün de 

hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.  

  

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

 

İSRA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

12. Geceyi ve gündüzü iki âyet yaptık/işâret olarak yarattık. 

Baksanıza, gecenin âyetini/işâretini giderdik/kaldırdık/sildik 

ve 

gündüzün ayetini de aydınlatıcı yaptık. 

Böylece hem Rabbinizden bir rızık arayasınız, 

hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz! 



İşte Biz, herşeyi açık açık dile getiriyoruz 

 

99. Görmediler mi? 

Gökleri ve yeri yaratan Allah, 

kendilerinin benzerlerini yaratmaya elbette kadirdir. 

Kendileri için bir süre koymuştur, onda hiçbir şüphe yoktur. 

Ama zalimler, ancak inkârda direttiler. 

 

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

 

YUNUS SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

3. GERÇEK ŞU Kİ, sizin Rabbiniz Allah’tır, 

O ki; gökleri ve yeryüzünü altı günde/evrede yarattı. 

Sonra Arş dahil tüm kainata kanunlarını kurdu. 

İşleri yönlendirip idare eder. 

O’nun izni olmadan hiçbir kimse şefaat edemez! 

İşte, Rabbiniz Allah budur! O’na kulluk edin. 

Düşünüp ibret almıyor musunuz? 

 

4. Hepinizin dönüşü O’nun katınadır. Allah’ın sözü gerçektir. 

Yaratmaya başlar, sonra iman edenleri 

ve 

faydalı işi en iyi şekilde yapanları adaletle ödüllendirmek için 

yeniden yaratır. 

İnkârcılara gelince, onlar için kaynar sudan bir içki 

ve 

acı bir azap vardır, küfürlerinden dolayı! 

 

5. Güneş’i bir ışık kaynağı ve Ay’ı da ışığı yansıtıcı kılan O’dur. 

Ona konaklar/durak (iniş) yerleri takdir eden O’dur; 

yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için!.. 

Allah bunları ancak bir hesap ile yaratmıştır. 

Ayetleri uzun uzun açıklamaktadır; 

bilen/bilim ışığında düşünen bir kavim için! 

 

6. Gerçek şu ki; 

gece ile gündüzün değişmesinde, 

Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, 

korkup sakınan bir toplum için elbette ayetler/işâretler vardır. 

 

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



 

HUD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

7. Gökleri ve yeri altı gün içinde/altı evrede yaratan O’dur. 

Ve O’nun arşı su üzerindeydi. 

Hanginizin işinin/davranışının daha iyi olacağını, 

açığa çıkarmak ve yaptıklarınızın tam karşılığını vermek için! 

Eğer sen: “Mutlaka siz, ölümden sonra diriltileceksiniz” desen, 

inkâr eden kimseler: 

“Bu ancak apaçık bir büyüdür” derler. 

 

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

 

HİCR SURESİ 

İniş Sırası: 54 • Mushaf Sırası: 15 • Mekki Sure • 99 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

16 - Gerçekten Biz, gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.  

 

19 - Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her 

türlü nebatı yetiştirdik.    

 

20 - Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler 

meydana getirdik.  

 

21 - Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak 

belirli bir ölçü ile indiririz.  

 

22 - Aşılayıcı rüzgârlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu 

hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz.   

   Rüzgarların bitkilerdeki erkek ve dişi unsurlar arasında döllenmeyi sağladıklarına işaret 

ediliyor. Âyetin son kısmı ise kaynak sularını oluşturan ilahî kanuna işaret ediyor. Yağmurla inen su 

yerde kaybolmaz. Yüzeye yakın taş havuzlarda depolanır. Tuzlardan ve kirlerden arıtılmış olarak tatlı 

bir hayat kaynağı halinde mahlûklara ikram edilir.  

 

23 - Muhakkak ki hayatı veren de Biz'iz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine vâris olacak, 

hepsinden sonraya kalacak olan baki de Biziz.  

  

26 - Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.  



27 - Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yaratmıştık.  

 

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

 

EN’AM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

2 - O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de O'nun 

nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra, bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz!  

   Cenab-ı Allah ilk insan Hz. Âdem (a.s.)'ı, çamurdan yarattığı gibi, her bir insanı da çamurdan 

süzülmüş bir hülasadan yaratır. Zira sperma ile yumurta kandan, kan gıdalardan, gıdalar hayvanî ve 

nebatî maddelerden, bunlar da topraktan gelir.  

  

59 - Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları O'nun yanındadır. Onları 

Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O'nun haberi olmadan bir 

tek yaprak bile düşmez. Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiç bir 

şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın.    

  Âyetteki mefatih, miftah'ın çoğulu olarak anahtar, meftah'ın çoğulu olarak hazine mânasına 

gelir. Burada geçen gayb hazineleri veya anahtarlarını Hz. Peygamber, 31,34 âyeti ile şöyle 

açıklamıştır: "Gayb hazineleri beştir: Kıyamet hakkındaki bilgi Allah'ın nezdindedir. Yağmuru dilediği 

yere dilediği mikdar indiren O'dur. Rahimlerin ihtiva ettiği çocukların istikballerini bilen O'dur. Hiç 

kimse yarın yapacağı şeyleri bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Her şeyi hakkıyla bilen, her 

şeyden haberdar olan Allah'tır". Âyetin sonunda geçen kitab: Levh-i Mahfuz veya ilm-i ilahîdir. 

Kur'ân'ın üslubu, ilahî hakikatleri ekseriya müşahhas üslupla anlatır. Bu âyetin ilm-i ilahîyi anlatımı 

buna dair misaller ihtiva eder. Mücerret üslupla "Allah'ın ezelî ilminin dışında hiçbir şey olmaz" gibi bir 

ifade yerine burada buyurulduğu gibi çok canlı, uçsuz bucaksız bir manzara içine giriyoruz. Mesela 

"O'nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez" cümlesi, muhatabı dünya genişliğinde bir ormana 

yerleştiriyor. Her taraf yemyeşil. Sayılara sığmayacak kadar yaprak, yaprak, yaprak... Bunlardan 

birinin sessizce düşmesi bile O'nun izni dışında olmaz" anlatımıyla varlıkta olan biten herşeyin Allah'ın 

izni ile olduğu pek etkili tarzda anlatılmaktadır.  

  

96 - Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenmeniz, güneş ve ayı da vakitlerinizi 

hesaplamak için O yarattı. İşte bütün bunlar, azîz ve alîm (mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen) 

Allah'ın takdiridir.   

 

97 - Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yıldızlardan yararlanıp yol bulma imkânı veren O'dur. 

Gerçekten bilmek, öğrenmek isteyen kimseler için âyetlerimizi açıkça bildirdik.  

  

98 - Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sonra sizin için; bir kalacak yer, bir de emanet olarak duracak 

yer vardır. Biz âyetlerimizi anlayan kimseler için açıkça bildirdik.   



  Bütün insanların, ilk insan olan babaları Hz. Âdemden çoğalmış olmaları Allah'ın kudretinin 

delilleridir. Müstekarr: Ana rahmi veya yeryüzündeki ikamet; emanet yeri ise: sulb veya kabirdeki 

ikamettir. Başka ihtimaller de sözkonusudur.  

  

99 - Gökten su indiren O'dur. Sonra Biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da 

büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan 

salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Bunlardan kimi birbirine benzer, kimi benzemez. 

Her birinin meyvesine, bir ilk meyve verdiğinde bir de tam olgunlaştıkları zaman bakın! Elbette bütün 

bunlarda iman edecekler için alınacak birçok dersler vardır.    

  

100 - Böyle iken tuttular, cinleri Allah'a şerik yaptılar; halbuki bunları da O yaratmıştır. Bundan başka 

O'na birtakım oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Ne dediklerini bildikleri yok! O, müşriklerin Kendisine 

isnad ettikleri bu gibi nitelendirmelerden münezzehtir, yücedir.   

 

101 - Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki Kendisinin eşi de yoktur. 

Gerçek şu ki: her şey O'nun mahlûkudur ve O her şeyi hakkıyla bilir.   

  

102 - Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahib olan Yüce Zattır. O'ndan başka tanrı yoktur. Her şeyi 

yaratan O'dur. O halde yalnız O'na ibadet edin. Her şeyin yönetimi Onun elindedir.   

  

141 - Asmalı-asmasız bağ ve bahçeleri, mahsûlleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk 

yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur. Her biri mahsul 

verince ürününden yeyin, devşirildiği gün hakkını (öşürünü) da verin, israf etmeyin, çünkü O 

müsrifleri sevmez.  

   Bu âyet, öşrün bütün mahsulleri kapsadığına dair İmam Ebû Hanife'nin delillerindendir. Zekât 

âyetlerinin Medine'de indiğini düşünenler, buradaki hakkın, Mekke döneminde vacip kılınan bir 

sadaka olduğunu söyler ve 51,19 ve 70,24 âyeti ile irtibat kurarlar. "Mamafih bu âyette hak, mutlak 

olduğundan, zekâta yani öşüre şamil olduğu söylenebilir."  

   

 142 - Davarlardan da çeşit çeşit yarattı: kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. 

Allah'ın size verdiği rızkından yeyin, fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin besbelli bir 

düşmanınızdır.   

  

143 - Sekiz çift hayvan yarattı: koyundan iki, keçiden iki. De ki: İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi 

mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklı iseniz bilgi 

ve belgeye dayanarak bana haber verin!   

   Cahiliye arapları bazan erkek, bazen dişi hayvanları, bazan bunların yavrularını haram 

sayarlardı. Kur'ân, âyette sayılan sekiz sınıfın ve yavrularının helâl olduğunu bildirip onların bu 

davranışlarını böylece yeriyor. Burada vurgulanmak istenen nokta şudur: "Kimse kendi iddiasına göre 

herhangi bir şeyi haram veya helâl kılamaz. Bu yetki yalnız Allah'a aittir." Çift kelimesi yerine "eş" 

kullanabilirdik. Zira burada bir bakıma "dört çift" söz konusudur. Fakat her eşten biri, öbürü 

olmaksızın düşünülemeyeceğinden, yani çift kelimesinin çifte kullanımının geçerli oluşundan dolayı çift 

demeyi tercih ettik.  

  



144 - Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki: "İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde 

bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit 

mi idiniz? İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim 

kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.  

  

145 - De ki: Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizin, yemek isteyen kimseye haram 

kılındığını görmüyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan 

domuz eti, veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka (bunlar 

haramdır). Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak 

üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).  

  Âyetin zahiri, yenilmesi haram olan yiyecekleri leş, akan kan, domuz eti ve Allah'tan başkası 

adına kesilen hayvan eti olarak dört sınıf olarak bildirmektedir. Halbuki haramlar, daha fazladır. Bu 

güçlüğü gidermek için değişik izahlar yapılmıştır. Bazı âlimlere göre haramlar dörde münhasır 

olduğundan zaten sorun yoktur. Selef-i Salihîn döneminden beri konu ihtilaflı olduğundan mesele 

içtihadîdir. Ayrıntılar için geniş tefsirlere bakılmalıdır.  

  

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

 

SAFFAT SURESİ 

İniş Sırası: 56 • Mushaf Sırası: 37 • Mekki Sure • 182 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

11 - Onlara bir sor bakalım: Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli, yoksa Bizim diğer 

yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz onları, yapışkan bir çamurdan yarattık.   

  Bunlar: Melaike-i kiram, gökler âlemi, yer ve ikisi arasındakiler, şihablar ve diğer mahlûklardır. 

"Men" ism-i mevsûlü akıllı varlıkları tağlib için olup, onlarla beraber şuursuz ve cansızlar da 

dahildirler.  

  

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

 

LOKMAN SURESİ 

İniş Sırası: 57 • Mushaf Sırası: 31 • Mekki Sure • 34 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

10 - O gökleri, gördüğünüz gibi, direksiz yarattı. Yere de, sizi sarsmaması için, ağır baskılar, yani ulu 

dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik, orada her güzel çifti 

yetiştirdik.   

 Diğer muhtemel mâna: "O, gökleri, görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı."  

  

26 - Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah müstağnîdir, hamîddir (hiçbir şeye 

ihtiyacı yoktur, her türlü övgüye  lâyıktır).  



 28 - Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek bir tek kişiyi diriltmek 

gibidir. Allah semîdir, basîrdir (her şeyi hakkıyla işitir ve görür).   

 

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

 

ZÜMER SURESİ 

İniş Sırası: 59 • Arapça Mushaf Sırası: 39 • Mekki Sure • 75 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

5 - O, gökleri ve yeri hikmetle ve ciddî bir maksatla yarattı. Devamlı sûrette geceyi gündüze dolar, 

gündüzü geceye dolar. Güneş ve ay'ı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri belirli bir 

süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki O, azîz ve gafurdur (üstün kudret sahibi olup, aynı 

zamanda çok affedicidir).   

  Bu âyette geçen tekvir: "Baş gibi yuvarlak bir cismin etrafında bir şeyi, mesela sarığı dolaştırıp 

sarmak" demektir. S. Kutub der ki: "Bu tekvir tabiri, arzda görünen müşahhas bir durumu tasvir 

etmektedir. Yerküre, güneşin karşısında kendi mihveri etrafında dönmektedir. Arzın yuvarlak olan 

sathından, güneşe karşı olan kısmını aydınlık kaplar ve gündüz olur. Fakat bu aydınlık kısım devam 

etmez; çünkü arz dönmektedir. Yer hareket ettikçe gece başlar ve üzerinde gündüz bulunmayan kısım 

karanlığa bürünür. Arzın sathı yuvarlak olduğu için, üstünde gündüz olan yerler de yuvarlaktır. 

Tabiatıyla onu takib eden gece olan yerler de yuvarlak olacaktır. Bir süre sonra öbür taraftan gündüz 

başlar ve gecenin üzerine dolanır. Ve bu hareket böylece devam eder: "Geceyi gündüze, gündüzü 

geceye dolar." Kullanılan kelime, şekli çizmektedir (...) Yer'in küre şeklinde oluşu ve dönmesi, tekvir 

tabirini son derece dakik bir tarzda tefsir etmektedir."  

  

6 - O, sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için 

deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çift hayvanın helâl olduğunu vahiyle 

bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde, peş peşe yaratır. İşte gerçek İlah olan Allah, 

bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Hâla nasıl 

oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz?   

  Bu âyette sümme (sonra) edatı zamanda olmayıp, beyanda, bir sıralama ifade eder. 

Dolayısıyla Hz. Havvanın diğer insanlardan sonra yaratıldığı gibi bir düşünceye yer yoktur. "Üç 

karanlık perde" ana karnı, ana rahmi ve cenini saran zar (plâsentâ) olabilir. Maksat şudur: Bütün bu 

işleri çekip çevirenin Allah olduğunu bilince, nasıl olur da başkalarını tanrılaştırabilirsiniz?" Âyetin 

sonunda batıla çağıranlara değil, onların çağrısına uyanlara hitap edilerek onlar uyarılıyor. Onlar 

kesin tercihlerini yapmış, sapıklıkları ile çıkarları artık birleşmiştir. Gerçeği görseler bile, sırf çıkarları 

yüzünden dalâleti bırakmazlar. Ancak öbür insanların, bu menfaat şebekesinin etkilerinden 

kurtulmaları mümkündür. Çünkü onlar kandırılmışlardır. Zaten şirkten elde edecekleri menfaat da 

yoktur..  

  

21 - Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki birtakım kaynaklara sevkedip 

depolar. Sonra da onunla rengârenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur, sen onu 



sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda akl-ı selim sahibi 

olanların alacağı ibretler vardır.   

 Bu âyet yer altında kaynakların oluşumuna, yağmur sularının depolanışına, oradan 

çeşmelerden çıkışına işaret etmektedir.  

  

22 - Hiç Allah'ın, göğsünü İslâm'a açması sebebiyle, Rabbi tarafından nûra kavuşan kimse, kötü 

tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun, 

kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara! İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.   

   Bu nûr ilahî bir lütuftur ki tekvinî (kâinat kitabındaki) ve tenzilî (Kur'ân kitabındaki) âyetlerin 

müşahede edilmesi ile insana feyizler verir; onu Hakk'a sevkeder, Cenab-ı Hak da kendisine tevfik 

ihsan eder.  

  

62 - Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey O'nun tasarruf ve yönetimindedir.  

 

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

 

MÜMİN SURESİ 

İniş Sırası: 60 • Mushaf Sırası: 40 • Mekki Sure • 85 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

61 - Allah, sükunet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de 

aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir, fakat insanların ekserisi 

şükretmezler.  

  

62 - İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Böyle iken 

nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?  

 

67 - O'dur ki sizi (atanız Âdemi) topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir menîden, sonra (rahim 

cidarına) yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır, derken 

sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir, sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce 

öldürülür, kiminizin ömrü bir vâdeye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye 

böyle yapar.  

 

68 - Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmedince, sadece "Ol!" der, o da 

hemen oluverir.  

  

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

 

ŞURA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 



BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

4 - Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O, yüceler yücesidir, pek büyüktür.  

  

11 - O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi davarlara da 

eşler yarattı. O, bu düzen içinde sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi hakkıyla işitir 

ve bilir.  

   Bu âyet, Allah'ın sıfatları konusunda muhkem bir âyettir. Aynı konuda bir çok müteşabih âyet 

de vardır. Zira Kur'ân-ı Kerîm'in üslubuna müşahhas anlatım metodu hâkimdir. Müteşabih âyetlerin 

zahirleri ilk anda, Allah'ın bazı sıfat, isim ve fiillerini yaratıklardaki kavramlarla ifade ettiğinden, bir 

benzerlik hatıra gelebilir. İşte bu benzetmeyi gidermek için o müteşabih âyetler bu gibi muhkem 

âyetlerin ışığında incelenir. Böylece Allah'ın zat, sıfat ve fiillerinde hiçbir yaratığa benzemediği 

kesinlikle anlaşılır.  

  

49 - Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek 

evlat verir.  

 

50 - Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi 

mükemmel bilir, her şeye kadirdir.  

  

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

 

NAHL SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

3 - O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan 

yücedir!   

 

4 - Nitekim O, insanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi.   

 

5 - Allah davarları da yarattı. Bunlarda sizi soğuktan koruyan (deri, yün, kıl gibi) maddeler ve birçok 

faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz. 

  

6 - Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız!   

 

7 - Bunlar yüklerinizi taşırlar; öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın, son derece 

zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten, bunları size âmade kılan Rabbiniz 

pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.   

  

8 - Hem binmeniz, hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin 

bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak!  



 Bu hayvanların etlerinin yenmemesine, ayrıca her zaman yeni bineklerin yaratılacağına işaret 

edilmektedir.  

 

9 - Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet O dileseydi, hepinizi toptan doğru 

yola getirirdi.    

   İnsanın maddî hayatını sürdürebilmesi için sayısız nimetler yaratıp insanın emrine veren 

Allah'ın, onun manevî hayatını düzenleyen yolu göstermemesi imkânsızdır. O bu yolu göstermekle 

beraber, insanı o yola girmeye mecbur etmemiş, insanı eğitip kemale erdirmek kasdıyla, onun kendi 

iradesi ile doğru yola yönelmesini istemiştir.  

  

10 - O'dur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde 

otlattığınız ot ve ağaçlar!  

 

11 - Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit 

meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var!   

 

12 - Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ay'ı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da O'nun emriyle 

size râm edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var!  

 

13 - Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler 

neler var! Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.  

 

14 - Yine O'dur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız 

zinet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar 

Onun lutfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.  

 

15 - Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye, yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. 

Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi.    

 

16 - Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım 

insanlar yol bulurlar.   

 

17 - Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hâla aklınızı kullanmayacak mısınız?  

 

18 - Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil, sayamazsınız. Gerçekten Allah 

gafurdur, rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).  

   Sûrenin 3. âyetinden buraya kadar olan kısmı, keza ileride gelecek 65-83 bölümü, kâinat 

kitabının değişik sayfalarını ve manzaralarını göstererek insanı bunlar üzerinde düşünmeye, bu 

muazzam nizamı kurup yöneten Allah'ın kudreti önünde eğilmeye, O'nun nimetlerinden yararlanıp 

Ona şükretmeye teşvik etmektedir.  

 

52 - Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyle iken Allah'tan 

başkasından mı korkuyorsunuz?  

  



53 - Hem sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır. Kaldı ki size bir sıkıntı dokunduğunda da 

yalnız O'na yalvarırsınız.   

 

65 - Allah gökten yağmur indirip onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe 

kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır.  

  

66 - Doğrusu davarlarda da size deliller vardır: Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan 

arasından, halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından âfiyetle geçer.   

  

67 - Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki, hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz 

bunda aklını çalıştıran kimseler için alacak ibret vardır.  

   Bu âyet, hurma ve üzümden, güzel gıdadan farklı olarak sarhoşluk veren bir madde de elde 

edildiğini  bildirmektedir. Böylece sarhoşluk veren şeylerin güzel ve makbul içecek sayılmadığı tasrih 

edilmekle onun ileride yasaklanacağı da ima edilmektedir. Mekke döneminde içki hakkında başka 

âyet yoktur.   

  

68 - Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan 

kendine göz göz ev (kovan) edin.   

   

69 - Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut!" Onların 

karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen 

kimseler için bunda alacak ibret vardır.   

   Bu âyette vahiy, ilham anlamındadır. Kuşun uçmayı, balığın yüzmeyi, yeni doğan bebeğin 

emmeyi öğrenmesi gibi bütün canlıların hayat vesilelerini öğrenmeleri de ilham eseridir. Bütün büyük 

keşifler, önemli edebiyat ve san'at eserleri de bu kabildendir. Bal arısının harika kimyagerliğine âyet 

özellikle yer vermektedir.  

  

72 - Allah kendilerinizden, insan kardeşlerinizden size eşler yarattı. Eşlerinizden size oğullar, torunlar 

verdi ve sizleri hoş, güzel gıdalarla besledi. Böyle iken onlar batıla inanıyor da Allah'ın bunca 

nimetlerini inkâr mı ediyorlar?  

  

73 - Allah'tan başka, kendilerine, göklerden veya yerden zerre miktar rızık verme gücü olmayan ve 

bunu yapma ihtimali de bulunmayan birtakım nesnelere tapıyorlar.  

  

74 - Artık birtakım benzetmelerle, temsillerle Allah'a benzerler icad etmeyin. Çünkü Allah benzeri 

olmadığını bilir, ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz.  

 Allah'ı başka varlıklara kıyas etmeyin. O'nu muhafızlar, nöbetçiler, sekreterler aracılığı ile 

kendisine ulaşılan dünya krallarına kıyas etmeyin. Herkes doğrudan doğruya O'nun huzuruna girebilir.  

  

79 - Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine râm olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada 

Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır.   

 

70 - Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi, bilgi sahibi olmasından sonra (çocuk 

gibi), bir şey bilmesin diye, ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye 

kadirdir   



78 - Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Öyle iken 

size kulaklar, gözler, kalpler verdi ki şükredesiniz.  

 

79 - Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine râm olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada 

Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır.   

 

80 - Allah evlerinizi sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de, gerek göçtüğünüz, 

gerek konakladığınız günlerde sizin için taşınması kolay evler (çadırlar, portatif evler) nasib etti. O 

davarların yünlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyilecek, 

döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkânı verdi 

 

81 - Allah yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi 

sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah 

üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki O'na teslimiyetle itaat edesiniz.  

 

82 - Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden 

başka bir görevin yoktur.  

  

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

 

ENBİYA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

19 - Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa O'nun mülküdür. O'nun nezdindeki melekler O'na 

ibadeti, ne gurur meselesi yapar, ne de ibadetten yorulurlar.   

  

31 - Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş 

yollar, geçitler yaptık  

 

32 - Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hâla gökteki 

delillerden yüz çevirmektedirler.   

  Portakalın meyvesini saran kabuğu gibi dünyayı saran atmosfer tabakasına işaret olup 

göklerdeki kudret delillerine dikkat çekmektedir.  

  

33 - Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.   

  

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

 

MÜMİNUN SURESİ 

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

 



Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

17 - Yine şu da bir gerçektir ki Biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, 

yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.   

   "Tarâik" tarîkanın çoğuludur. Bu, göklerin, Allah katında inen emirlerin geçtiği yer olması 

itibariyledir (Talak,12). Müfessirlerin çoğu burayı yedi gök diye açıklarlar. Elmalılı M. H. Yazır ise 

"İnsanın yedi idrâk yolu, yani görme, işitme, tatma, koklama ve dokunmanın yanında akıl ve vahiy 

yolları" olduğunu düşünür  

 

18 - Biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indirir ve onu yerde dinlendiririz. Ama dilersek onu 

yerden gidermeye de kadiriz.  

   Âyette geçen "eskennâhu" yağmur sularının durgunlaştırılmasını ve yerde dinlendirilmesini 

ifade eder. Yağmur suları toprak tarafından yavaş yavaş emilerek dibe iner. Eğer böyle olmayıp birden 

inseydi veya sel halinde akıp gitseydi hem büyük zararlara sebep olur, hem de canlılar, yağmurun 

hayat veren faydalarından mahrum kalırlardı. Diğer taraftan Zümer, 21 âyetinin beyan buyurduğu 

üzere Allah, gökten indirdiği yağmur sularını yerde süzdürüp menbalara yerleştirmekte, oralarda 

dinlendirmekte, sonra o depolardan yeryüzüne çıkartıp canlıların istifadesine vermektedir. Dikkat 

etmeli ki yağmur, bütün kâinat içinde, milyonlarca yıldız arasında yalnız dünyada mevcuttur. Bu su 

olmasaydı, hayat düşünülemezdi. Bu büyük nimet elbette tesadüfî değildir.  

 

19 - O su ile sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştiririz ki onlarda size çok faydalar vardır, onlardan 

yersiniz de.   

 Hurma ve üzüm Araplarca en marûf meyveler olduğundan, misal olarak yalnız bunlar zikredilmiştir.  

 

20 - Sina Dağından çıkan bir nebat da yetiştiririz ki o ağaç hem yağ, hem de yiyenlere bir katık çıkarır.  

 Bu ağaç zeytin ağacıdır.  

 

21 - Davarlarda da sizin için ibretler vardır. Onların içinden çıkan sütle sizi besleriz. Daha onlarda sizin 

için nice faydalar bulunur. Onların etinden de yersiniz.   

  

78 - Ey insanlar, Rabbinizin buyruklarına kulak verin! Çünkü sizde işitme ve görmeyi sağlayan kulak ve 

gözleri, düşünüp hissetmenizi sağlayan kalpleri yaratan O'dur. Şükrünüz ne kadar da az!   

 

79 - Sizi çoğaltıp dünyaya yayan da O'dur. Muhakkak yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz.  

 

80 - Hayatı veren de, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzü peşpeşe getiren de O'dur. Öyleyse hâla 

aklınızı başınıza alıp bunları bir düşünmez misiniz  

 

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

 

SECDE SURESİ 

İniş Sırası: 75 • Mushaf Sırası: 32 • Mekki Sure • 30 Ayettir 

 



Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

4 - Allah o hak mâbuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış, sonra da 

arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin O'ndan başka ne hâmîniz, ne şefaatçiniz vardır. Hâla 

gereğince düşünmez misiniz?    

  

5 - Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler, sizin hesabınıza göre bin yıl 

tutan bir günde O'na yükselir.   

   Bu âyet, sırlarla dolu bir âyet olup akrebiyyet ile kurbiyyetin farkına işaret ediyor. Allah 

kulunda dilediği anda tasarruf eder, ona "Şahdamarından daha yakındır" Nasıl ki güneşin ışınları 

bütün parlak şeylere bir anda ulaşır. Kul ise ondan çok uzaktır, ona yükselmesi ömürlere sığmaz. 

Nitekim, yerdeki parlak şeyler güneşe yükselemezler. Âyette geçen "emr" iş demek olup maksat, 

kâinattaki bütün hadiselerdir.  

  

7 - Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı.  

   

8 - Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden, menîden ürett  

  

9 - Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az 

şükrediyorsunuz!   

  

27 - Görmüyorlar mı ki biz otsuz, kır araziye su sevkediyoruz, onun sayesinde, hayvanların ve 

kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hâla bunları görmeyecekler mi?  

  

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

 

RUM SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

8 - Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında 

olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile, belirli bir vâdeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu, 

Rab'lerinin huzuruna çıkacaklarını inkâr ediyorlar  

 

20 - O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri: Sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra 

dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz.  

  

21 - O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Kendilerine ısınmanız için, size içinizden 

eşler yaratması, birbirinize karşı sevgi ve şefkat var etmesidir. Elbette bunda, düşünen kimseler için 

ibretler vardır.  



22 - O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve 

renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır.  

 

23 - O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de: Geceleyin veya gündüzün uyumanız ve 

O'nun geniş lütfundan geçim vesileleri aramanızdır. Elbette bunda işiten kimseler için ibretler vardır.  

 

24 - O'nun delillerinden biri de: Gâh korku, gâh ümit vermek için size şimşeği göstermesi, gökten bir 

su indirip ölmüş toprağa onun sayesinde hayat vermesidir. Elbette bunda aklını çalıştıran kimseler için 

ibretler vardır.  

  

26 - Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Onların hepsi, isteyerek veya istemeyerek O'na itaat 

ederler.  

  

46 - O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de: Size rahmet eserlerini tattırması, emri ile 

gemilerin akıp gitmesi ve O'nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için, rüzgârları müjdeci 

olarak göndermesidir.  

  

48 - Allah o azamet sahibidir ki rüzgârları gönderir, rüzgârlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte 

dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor! Derken 

onu kullarından dilediklerine ulaştırınca, derhal yüzleri gülüverir.   

  

54 - Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta, 

müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır. O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her 

şeye kadir olan, yalnız O'dur.  

  

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

 

ANKEBUT SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

19 - Peki o inkâr edenler dünyada gezerek Allah'ın, mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu 

yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler, Allah'a göre kolaydır.   

 

20 - De ki: "Dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın! Sonra, 

Allah tekrar yaratmayı da (ölümden sonra diriltmeyi de) gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye 

kadirdir."  

  

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

iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır.   

 

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



 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) 

 

SUAT YILDIRIM MEALİ 

22 - O Rabbiniz ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip, onunla 

size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş 

koşmayın.  

   Atmosfer tabakası, portakalın kabuğunun portakalı sarması gibi dünyayı çevrelemektedir.  

  Bu âyette İ'caz delillerinden bir cüz vardır. Yer küresini çevreleyen ilk kısımda çeşitli hava tabakaları 

bulunur. Bu tabakalar, evrenin muhtelif yerlerinden gelen zararlı ışınlardan dünyayı korur. Sadece 

dünyadaki hayat için faydalı olanları geçirirler. Binaenaleyh bunlar tavan veya gölgelik 

durumundadırlar. İşte bulut ve yağmur da göğün bu tabakasında meydana gelir.  

  

29 - O'dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da 

yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.    

   Yeryüzünde mevcut her şeyden insanlar için bir faydalanma yönü vardır. Bu faydalanma şekli 

bazısında müsbet, bazısında menfi bir durumdadır. Hepsinin faydalı olması, her birinin, her şekilde ve 

herkes için faydalı olması demek olmaz. Bir kısmında zararlı olma durumu da vardır.  

 Haram kılınan şeyler ile başkalarına ait kazanılmış şahsî mallar dışında dünyadaki her şey mübahtır. 

Buna Fıkıh ilminde ibahe-i asliyye denir ki dayandığı başlıca naslardan biri bu âyet-i kerimedir. 

"Canlar, ırz ve namusun dışında, varlıkta aslolan, mübah olmadır. Özel bir haram delili bulunmadıkça, 

mübah ile amel olunur" şeklindeki fıkıh kaidesi bu âyetten alınmıştır. Yalnız akıllara kalsaydı kimi hep 

mübah der, kimi hep haram der, kimi de şaşırır kalırdı. Nitekim vahiy aydınlığından uzak yerlerde 

böyle olmuş ve olmaktadır. Burada şuna dikkat etmek gerekir ki bu serbestlik, insanların tümüne eşit 

olarak yapılmış, insanlar insan için yaratılmamış ve birbirlerine mübah kılınmamıştır. Bunun için 

insanların canları, ırzları birbirlerine mübah değildir. Hatta bir insan kendi canını, ırzını bile dilediği 

gibi kullanmaya izinli değildir. İnsanlar, kendileri için değil Allah'a kulluk için yaratılmışlardır.  

 Yedi gök: Müfessirlerin çoğuna göre dünyanın üstünde bütün yıldızların süslediği maddî âlemin hepsi 

bir gök olup, yedi semanın birincisidir. Ve bunun ötesinde bundan başka altı sema daha vardır. "Biz 

yere yakın semayı yıldızlarla süsledik."  âyeti de bu mânada açıktır.  

  

117. Gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. 

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

o da hemen oluşmaya başlar..   

  

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

 

NİSA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 



126. Göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 

Allah herşeyi kuşatıcıdır. 

  

131.GÖKLERDEKİ herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 

Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de; 

“Allah’a karşı gelmekten sakının” diye vasiyet ettik/emrettik. 

Eğer inkâr ederseniz, 

(bilin ki) göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 

Allah zengindir, övülmeye lâyıktır. 

 

132. Göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 

Vekil olarak Allah yeter. 

  

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

 

RAD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

3 - Hem O'dur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti, ırmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş 

yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda, iyi düşünen kimseler için, 

alacak nice dersler ve ibretler vardır.   

   Çiçeklerin ve meyvelerin erkek ve dişi olarak çift unsurlara sahip oldukları ve bir döllenme 

olayının gerçekleştiğine işaret edilmektedir.  

  

4 - Dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki 

hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber yemede biz onların bazısını bazısından daha üstün, 

daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için alacak nice dersler, nice ibretler 

vardır.  

  

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

 

NUR SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

43 - Baksana, Allah bulutları sevkediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun 

ki bunların arasından yağmur çıkıyor. O, gökten -oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan- dolu 

indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı nerdeyse 

gözleri alıverecek  



 

44 - Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor, geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor, 

sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır   

 

45 - Allah her canlıyı sudan yarattı: Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört 

ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir  

  

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

 

HAC SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

BU AYETLER SUAT YILDIRIM'IN MEALİ 

 

64 - Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur ve muhakkak ki Allah ganîdir, hamîddir (hiç bir 

şeye ihtiyacı yoktur, bütün övgülere lâyıktır).  

  

65 - Görmedin mi ki Allah yerde olan her şeyi ve Kendi emriyle denizlerde yüzen gemileri, sizin 

hizmetinize verdi? Yerin üstüne düşmesin diye, göğü O tutuyor. Gök ancak O'nun izniyle düşebilir. 

Çünkü Allah raûfdur, rahîmdir (insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir  

 

66 - Size hayatı veren de O'dur. Sizi müteakiben öldürecek ve tekrar diriltecek olan da O'dur. 

Gerçekten insan pek nankördür  

 

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

 

MAİDE SURESİ 

İniş Sırası: 112 • Mushaf Sırası: 5 • Medeni Sure • 120 Ayet 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

120. Göklerin, yerin 

ve 

bunlardaki herşeyin hükümranlığı/imparatorluğu, 

yalnızca Allah’ındır. 

O herşeye hakkıyla gücü yetendir. 

   

  

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

 

 

 

 


