
 

YASİN SURESİ 

İniş Sırası: 41 • Mushaf Sırası: 36 • Mekki Sure • 83 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. Ya, Sin. 

2. HİKMETLİ (akıl ve tabiata uygun) Kur’an’a yemin olsun! 

3. Gerçekten sen gönderilmiş elçilerdensin. 

4. Dosdoğru bir yol üzerindesin; 

5. üstün ve merhametli olanın indirdiği (yol üzerindesin). 

6. Ataları uyarılmamış, 

bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış 

bir toplumu uyarman için (seni gönderdik). 

 

69. BİZ ona şiir öğretmedik, zaten bu ona yakışmaz da! 

 O, ancak bir öğüttür ve apaçık bir Kur’an’dır. 

 

70. Diri olan kimseleri uyarsın 

 ve 

 küfre sapanlara da hakedeceklerini söylesin. 

  

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

 

FURKAN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

51. EĞER dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik. 

52. Öyleyse inkârcılara itaat etme! 

 Onlara karşı bununla (Kur’an ile) cihat et, 

 hem de büyük bir cihat!.. 

  

56. Biz seni müjdeci 

 ve 

 uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik. 

 

57. De ki; “Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum, 

 ancak; 

 Rabbinize giden yolu yol edinmek isteyen kimseler olunuz”.  

  

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

 

FATIR SURESİ 



İniş Sırası: 43 • Mushaf Sırası: 35 • Mekki Sure • 45 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

19. KÖR ile gören bir olmaz! 

20. Karanlık ile aydınlık bir değildir! 

21. Gölge ile kızgın sıcak bir değildir! 

22. Dirilerle ölüler eşit olmaz! 

 Gerçi Allah dilediği kimseye işittirir; 

 sen ise kabirlerin içindeki kimselere işittiremezsin! 

 

23. Sen sadece (dirileri/yaşayanları) uyaransın! 

 

24. Şüphesiz Biz seni gerçek ile gönderdik, 

 müjdeleyici ve uyarıcı olarak! 

 Her milletin içinden bir uyarıcı gelip geçmiştir. 

 

25. Eğer seni yalanlıyorlarsa, 

 onlardan önceki kimseler de yalanlamışlardı. 

 Elçileri onlara apaçık delillerle, sahifelerle 

 ve 

 aydınlatıcı kitapla gelmişlerdi. 

 

26. Sonra Ben, inkâr edenlerin tümünün hesabını gördüm. 

 Benim onları inkârım (cezalandırmam) nasılmış, bak gör? 

 

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

 

NEML SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

91. (EY MUHAMMED, de ki): “Ben ancak, 

 bu şehrin (Mekke’nin) Rabbine kulluk etmekle emrolundum. 

 O, burayı (Kâbe’yi/Mekke’yi) özel konumlu yer kılmıştır. 

 Herşey O’nundur. 

 Ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. 

 

92. Kur’an’ı (anlayarak) okumakla emrolundum. 

 Kim doğru yola gelirse, 

 ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. 

 Kim de saparsa (kendisi sapmış olur).” 

 (Böylelerine) de ki: “Ben yalnızca uyarıcılardanım!” 

 



93. Ve yine de ki: “Allah’a övgüler olsun! 

 O, ayetlerini (doğada, evrende yarattıklarını) size gösterecek,[*] 

 siz de onları görüp tanıyacaksınız!” 

 Rabbin yaptıklarınızdan bilgisiz değildir! 

 

[*] Kur’an’ın haber verdiği her haberin, BİLİMLER daha da geliştikçe 

GERÇEK olduğu ortaya çıkıyor. 

 

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

 

KASAS SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

46. (Musa’ya) seslendiğimiz zaman, 

 sen Tur’un yanında da değildin. 

 Ancak Rabbin’den bir rahmet olarak senden önce kendilerine, 

 bir uyarıcı gelmemiş olan toplumu uyarmak için! 

 Belki düşünüp öğüt alırlar!.. 

 

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

 

SEBE SURESİ 

İniş Sırası: 58 • Mushaf Sırası: 34 • Mekki Sure • 54 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

28. BİZ SENİ bütün insanlar için ancak bir müjdeci 

 ve 

 bir uyarıcı olarak gönderdik. 

 Ama, insanların birçoğu bilmek için araştırma yapmıyor. 

 

29. Diyorlar ki: 

 “Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zamanmış?” 

 

30. De ki: “Sizin için bir gün olur ki; siz ondan, 

 ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri alınabilirsiniz.” 

  

46. DE Kİ: “Size bir tek öğüt vereyim: 

 Allah için ikişer ikişer 

 ve 

 teker teker kalkın sonra iyice düşünün! 

 Arkadaşınızda bir mecnunluk yoktur. 

 O sizin için şiddetli bir azabın öncesinde bir uyarıcıdır ancak.” 



 

47. De ki: “Ben, sizden hiçbir ücret istemedim o sizin olsun. 

 Benim ücretim sadece Allah’a aittir. 

 O, herşey üzerinde şahittir.” 

  

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

 

MÜMİN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

   

15. Dereceleri yükseltendir, Arş’ın sahibidir. 

 Emrinden olan ruhu (vahyi, Cebrail’i), 

 kullarından dilediği (seçtiği) kimseye indirir; 

 buluşma günü hakkında uyarması için! 

 

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

 

ŞURA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

3. SANA ve senden öncekilere, 

 güçlü 

 ve 

 hikmet sahibi Allah işte böyle vahyeder! 

  

7. İşte böylece sana, 

 Arapça (anladıkları dilde okunan) bir Kur’an vahyettik ki, 

 kentlerin anasını (başkentleri) 

 ve 

 çevresindeki(kasaba ve köy)leri uyarasın! 

 Ve hiç şüphe olmayan, 

 toplanma gününün dehşetinden onları uyarıp sakındırasın. 

 Bir bölük cennettedir, bir bölük kızgın ateştedir. 

 

13. O; dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, 

 İbrahim’e, 

 Musa’ya 

 ve 

 İsa’ya önerdiğimiz yolu sizin için de yol kıldı/uygun gördü. 

 Şöyle ki: ‘Dini dosdoğru uygulayarak, ayakta tutun. 

 Onun hakkında bölünüp fırkalara ayrılmayın.’ 



 Ancak, onları çağırdığın konu, 

 müşriklere/ortak koşanlara çok ağır gelmiştir! 

 Allah dilediği kimseyi kendisine (elçi) seçer 

 ve 

 kendisine içten yönelen kimseyi de doğru yola iletir. 

 

51. ALLAH’ın kendisiyle konuşması, 

 hiçbir insan için sözkonusu değildir. 

 Ancak (seçtiği peygamberlerinden) vahiy ile, 

 ya da 

 bir perde arkasından 

 veya 

 elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi durumu başka! 

 Şüphesiz O; yücedir, doğru hüküm/karar verendir. 

 

52. İşte bu şekilde; 

 sana da emrimizden bir ruhu (Kur’an’ı) vahyettik. 

 Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun! 

 Ancak Biz onu, bir ışık/bir yol gösterici yaptık; 

 onunla, 

 kullarımızdan dileyen/doğru yol için birşeyler yapan kimseyi 

 doğru yola iletiyoruz. 

 Şüphesiz sen de dosdoğru bir yola götürüyorsun; 

 

53. Allah’ın yoluna!.. 

 Göklerde 

 ve 

 yeryüzünde bulunanların hepsi kendisine ait olanın yoluna!.. 

 İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner. 

 

 

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

 

ZUHRUF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

5. ŞİMDİ o Zikri (Kur’an’ı) sizden uzaklaştırıp, 

 bir yana mı atalım? 

 Siz haddi aşan bir halk oldunuz diye! 

6. Öncekilere de nice nebîler/peygamberler gönderdik! 

 

7. Onlara hiçbir nebî/peygamber gelmedi ki; 

 onunla alay ediyor olmasınlar. 



 

8. Biz de güç bakımından bunlardan daha çetinini helâk ettik. 

 Nitekim evvelkilerin örneği geçmiştir! 

 

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

 

DUHAN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

5. Katımızdan bir emir olarak! Şüphesiz Biz elçiler göndericiyiz; 

6. Rabbinden bir rahmet/merhamet olarak! 

  

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

 

AHKÂF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

9. De ki: “Ben (ilk kez elçilik verilen) elçilerden bir türedi değilim! 

 Bana ve size ne yapılacağını da bilmem! 

 Ben ancak bana vahyedilene uyarım. 

 Ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.” 

 

10. De ki: “Bakın, hiç düşündünüz mü? 

 Bu Allah katından ise ve siz de onu inkâr etmişseniz; 

 İsrailoğulları’ndan bir şahit de (meselâ Abdullah b. Selâm), 

 bunun benzerine şahitlik edip inanmışsa 

 ve 

 siz yine de büyüklük taslayıp tenezzül etmemişseniz!.. 

 Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.” 

  

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

 

KEHF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

56. Biz, elçileri müjdeleyiciler 

 ve 

 uyarıcılar olmaktan başka bir maksatla göndermedik! 

 İnkâr eden kimseler ise, 



 gerçeği yalanla etkisiz kılmak için mücadele ediyorlar. 

 Onlar Benim ayetlerimi 

 ve 

 uyarıldıkları şeyleri alay konusu yaptılar. 

 

57. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde; 

 onlardan yüz çeviren 

 ve 

 ellerinin öne sürdüğünü unutandan daha zalim kim olabilir? 

 Onlar, 

 kalplerini (duygusal zekalarını) onu kavramak için işletmiyorlar 

 ve 

 kulakları ile de işitmek istemiyorlar. 

 Dolayısıyla sen onları doğru yola çağırsan bile, 

 bu halde doğru yola asla gelmiyorlar. 

  

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

  

ENBİYA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

25. Senden önce, hiçbir elçi göndermedik ki, 

 ona şöyle vahyetmiş olmayalım: 

 “Şüphesiz ki, 

 Benden başka İlâh yoktur, öyleyse Bana kulluk edin.” 

 

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

 

MÜMİNUN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

31. SONRA, onların (Adem’den Nuh’a kadarki ilk neslin) ardından, 

 başka bir nesil var ettik. 

 

32. Onlara da kendi içlerinden: 

 “Allah’a kulluk edin. 

 Sizin için, O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur! 

 Korunup sakınmaz mısınız?” diyen, bir elçi gönderdik. 

 

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

 



AHZAB SURESİ 

İniş Sırası: 90 • Mushaf Sırası: 33 • Medeni Sure • 73 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

21. ANDOLSUN, Allah’ın Rasûlünde sizin için; 

 Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 

 Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. 

  

45. EY PEYGAMBER! Biz seni bir şahit, 

 bir müjdeleyici, 

 bir uyarıcı; 

 

46. Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi 

 ve 

 çevresini aydınlatıcı bir ışık/kandil olarak gönderdik. 

 

47. Müminlere kendileri için, 

 Allah’tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. 

 

48. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! 

 Onların eziyetlerine aldırma ve Allah’a tevekkül et. 

 Vekil olarak Allah yeter. 

  

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

 

FETİH SURESİ 

İniş Sırası: 111 • Mushaf Sırası: 48 • Medeni Sure • 29 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

8. (EY MUHAMMED!) Şüphesiz Biz seni bir şâhit, 

bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

 

9. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, 

 ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam 

 Allah’ı tesbih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.) 

  

28. O, Peygamberini hidayet (doğru yol, doğru hayat tarzı) 

 ve 

 hak din ile gönderendir. 

 O hak din (doğru hayat tarzı), 

 bütün batıl/uydurulmuş dinlerden üstündür! 

 Şahit olarak Allah yeter. 

  



 

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


