
 

SAD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

55. İŞTE BÖYLE/bunlar gerçeklere inanan müminler içindir!.. 

Azgınlar için de elbette kötü bir dönüş yeri vardır. 

 

56. Cehennem!.. 

Onlar, işte oraya yaslanırlar. 

Ne kötü bir döşek! 

 

57. İşte böyle/inkârcılar artık tatsınlar onu; kaynar su ve irin! 

 

58. O türden başka, çeşit çeşit (azap) daha vardır. 

 

59. (Azdıranlara): “İşte şunlar da; 

körü körüne size uyan bu topluluk da, 

sizinle beraber cehenneme girecek” (denir). 

(Uyulanlar, uyanlara): “Onlar rahat yüzü görmesin, 

onlar mutlaka cehenneme atılacaklardır” (diyerek; 

onları yanlarında görmek istemeyeceklerdir). 

 

60. (Uyanlar, uyulanlara) derler ki: 

“Hayır, aksine sizler; asıl siz rahat yüzü görmeyin! 

Bu azabı bize siz sundunuz. 

Bu ne kötü bir duraktır!” 

 

61. “Rabbimiz!” diye yalvaracaklar; 

“Bizim buraya girmemize kim sebep olduysa, 

onun ateşteki azabını kat kat arttır.” 

 

62. Ve ekleyecekler: “Bize ne oldu böyle? 

Kendilerini (dünyada) kötü saydığımız o adamları görmüyoruz. 

 

63. Onlar, alay konusu ettiklerimiz değil miydi? 

Yoksa şimdi, onları gözden mi kaçırdık?” 

 

64. Şu cehennem ehlinin böyle birbiriyle çekişip tartışması, 

  

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

ARAF SURESİ 

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

 



Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

35. EY ÂDEMOĞLULLARI (ve kızları!) 

Size içinizden, 

ayetlerimi haber verip açıklayan elçiler geldiğinde, 

kim sakınır ve kendini düzeltirse; 

işte onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

 

36. Ayetlerimizi yalanlayanlar 

ve 

onlara karşı büyüklenenlere gelince; 

işte onlar ateşin arkadaşlarıdır, onlar orada sonsuz kalıcıdırlar. 

  

40. AYETLERİMİZİ yalanlayanlar 

ve 

onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya; 

göğün kapıları onlara açılmayacak 

ve 

deve iğne deliğinden nasıl ki geçmez, 

onlar da cennete giremeyeceklerdir. 

Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız. 

 

41. Onlar için cehennemden döşekler 

ve 

üstlerine de örtüler vardır. 

Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. 

  

146.Yeryüzünde haksız yere büyüklenenler, 

ayetlerime/mucizelerime mani olamayacaklar. 

Onlar, her bir mucizeyi/ayeti görseler de onlara inanmıyorlar. 

Akıl ve doğruluk yolunu görseler de onu yol edinmiyorlar. 

Ama azgınlık yolunu görseler onu yol ediniyorlar. 

Öyledir, çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar 

ve 

onları umursamaz oldular. 

 

147.Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların, 

amelleri/yaptıkları bütün işler boşa gitmiştir. 

Onlar, 

işlemiş oldukları şeylerden başkası ile mi cezalandırılacaklardı? 

 

182.AYETLERİMİZİ yalanlayanları ise; 

bilmedikleri yönden derece derece helâke yaklaştıracağız. 

 

183.Onlara mühlet veriyorum. 



Şüphesiz ki Benim planım sağlamdır. 

 

184.Düşünmediler mi? 

Arkadaşlarında bir mecnunluk olmadığını! 

O ancak apaçık bir uyarıcıdır. 

  

 

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

 

YASİN SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

45. ONLARA: “Önünüzdeki ve arkanızdaki şeylerden sakının. 

Belki merhamet olunursunuz” denildiği zaman (aldırmazlar). 

 

46. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyegörsün, 

mutlaka ondan yüz çeviricidirler. 

 

47. Onlara: “Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden verin”, 

denildiği zaman inkârcılar iman edenlere dediler ki: 

“Allah’ın dilerse kendisini doyuracağı kimseyi 

biz mi doyuracak mışız? 

Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz.” 

 

48. “Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, 

bu tehdit ne zamanmış?” diyorlar. 

 

49. Onlar sadece tek bir çığlık bekliyorlar! 

Onlar çekişip dururlarken o (çığlık) kendilerini yakalar 

 

50. Artık ne bir vasiyet edebilirler, ne de ailelerine dönebilirler. 

 

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

 

FURKAN SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

10. O mübarektir, yücedir! 

Diler ise sana bundan daha hayırlısını verir; 

altlarından ırmaklar akan bahçeler ve senin için saraylar! 

 



11. Aksine onlar kıyamet saatini yalanladılar. 

Biz de kıyamet saatini yalanlayan kimse için, 

çılgınca yanan bir ateş hazırladık. 

 

12. (Ateş) uzak bir yerden onları gördüğü zaman, 

onlar bunun öfkesini ve homurtusunu işitirler. 

 

13. Zincirlere bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, 

orada yok oluşu çağırırlar. 

 

14. “Bugün tek bir yok oluş/ölüm çağırmayın, 

ölümü/yok oluşu bir çok kez çağırın.” 

 

15. De ki: 

“Bu mu daha hayırlı, 

yoksa kötülükten sakınıp iyi işler yapanlara vadedilen 

sürekli cennet mi daha hayırlıdır? 

Onlar için mükâfat ve güzel bir sonuç vardır.” 

 

32. İNKÂR EDEN KİMSELER dediler ki: 

“Kur’an ona bir defada toptan olarak indirilmeli değil miydi?” 

Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle (Sure Sure, 

Bölüm Bölüm) yaptık. 

Onu (Kur’an’ı) ağır ağır, 

anlamaya çalışarak ve içine sindire sindire oku!. 

 

33. Onlar hiçbir misal getirmezler ki; 

Biz de sana hakkı/gerçeği 

ve 

tefsir/açıklama olarak en iyisini getirmiş olmayalım. 

 

34. OKİMSELER; 

yüzüstü cehenneme toplanırlar, 

işte onlar, 

yerce çok kötü 

ve 

yolca da çok sapıktırlar. 

 

68. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilâha yalvarmazlar. 

Haklı bir gerekçe (savunma durumu) olmadıkça, 

Allah’ın haram kıldığı canı öldürmezler 

ve 

zina da etmezler. 

Kim bunları yaparsa ağır bir cezayla karşılanır. 

 



69. Kıyamet günü azap onun için kat kat olur. 

Horlanmış olarak azabın içinde sonsuz kalır. 

 

70. Ancak tövbe eden, 

iman eden, faydalı işi en iyi şekilde yapan başka! 

İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. 

Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.  

 

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

 

FATIR SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

36. İNKÂR EDEN KİMSELERE cehennem ateşi vardır. 

Onlara, ölsünler diye hükmedilmez ki ölsünler! 

Ve onlardan cehennem azabı hafifletilmez. 

Her bir nankörü işte böyle cezalandırırız! 

 

37. Onlar orada feryat ederler: “Rabbimiz! Bizi çıkar, 

yapmış olduğumuz amellerin dışında faydalı işler yapalım...” 

“Öğüt alan kişinin öğüt alacağı kadar, 

size bir ömür vermedik mi/yaşama hakkı tanımadık mı? 

Size uyarıcı da geldi. Öyleyse tadın azabı! 

Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 

 

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

 

MERYEM SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

58. İŞTE BUNLAR (yukarıda anlattığımız elçiler), 

Allah’ın kendilerine nimet verdiği elçilerden; 

Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, 

İbrahim ve İsrail’in (Yakub’un) soyundan, 

doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. 

Onlara Rahmân’ın ayetleri okunduğu zaman, 

ağlayarak secdeye kapanırlardı. 

 

59. Onlardan sonra arkalarından öyle bir nesil geldi ki, 

Salâtı/Namazı zayi ettiler (gereken önemi vermediler) 

ve 



şehvetlerine uydular. 

Azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. 

 

60. Ancak tövbe eden, iman eden 

ve 

salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar hariç, 

işte onlar cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. 

 

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

 

 

NEML SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

89. Kim bir iyilik getirirse onun için ondan daha hayırlısı vardır. 

O gün onlar korkudan emindirler. 

 

90. Kim bir kötülük getirirse yüzüstü tepetaklak ateşe atılır! 

“Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla mı 

cezalandırılıyorsunuz?” 

  

 

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

 

YUNUS SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

7. BİZİMLE buluşmayı ummayanlar, 

dünya hayatına razı olanlar, 

onunla tatmin olanlar 

ve 

ayetlerimizden gafil olanlar var ya; 

 

8. işte onların varacakları yer ateştir, 

kazanmakta olduklarından dolayı! 

  

27. Kötülükleri yapanlara gelince, 

her bir kötülüğün karşılığı/cezası kendi dengi iledir. 

Onları bir zillet kaplar. 

Onları Allah’a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. 

Onların yüzleri sanki karanlık geceden parçalara bürünmüştür! 



İşte onlar ateş halkıdır. Orada sürekli kalıcıdırlar. 

 

28. O gün, onların hepsini bir araya toplarız. 

Sonra, ortak koşan kimselere deriz ki: 

“Siz ve koştuğunuz ortaklar yerlerinizde durun!” 

Artık aralarını açmışızdır. Ve koştukları ortaklar dediler ki: 

“Siz, bize kulluk ediyor değildiniz ki! 

 

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

 

HUD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

15. KİM dünya hayatını ve süsünü ister ise, orada (dünyada), 

onlara amellerinin karşılığını tam veririz. 

Ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. 

 

16. Onlar öyle kimselerdir ki; 

ahirette onlar için ateşten başkası yoktur. 

Orada yaptıkları şeyler boşa gitmiştir. 

Ve zaten bütün yapmış oldukları şeyler batıl/geçersiz olmuştur! 

 

17. (Böyleleri) şu kimse gibi olur mu; 

Rabbinin katından bir delile (Vahye/Kur’an’a) dayanmıştır. 

Ve o delil ki, O’nun katından olan bir şahit. 

Ayrıca; ondan önce de bir imam/önder 

ve 

bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var. 

İşte onlar (gerçeği görenler) buna (Kur’an’a) inanırlar. 

Topluluklardan kim onu (Kur’an’ı) reddederse, 

ona vadedilen/söz verilen yer ateştir. 

Bundan hiç şüphen olmasın! 

Şüphesiz o, Rabbinden gelen gerçektir! 

Fakat insanların birçoğu (gerçekleri) gizliyor!..  

   

18. ALLAH’a karşı yalan uydurup iftira eden kimseden, 

daha zalim kim olabilir? 

İşte onlar Rablerine sunulacaklar ve şahitler de: 

“Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır” diyecekler. 

İyi bilin ki, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir! 

 

19. Onlar ki, Allah’ın yolundan (tavsiye ettiği hayat tarzından) 

alıkoymaya çalışırlar ve onu eğriltmek isterler! 



Onlar ahireti de inkâr ederler. 

 

20. Onlar yeryüzünde (Allah’ı) güçsüz bırakıcı değillerdir. 

Onların Allah’tan başka sığınacakları da yoktur. 

Azap, onlar için kat kat artırılır. 

Bunlar, gerçeği işitmeye tahammül edemezlerdi, 

görmek bile istemezlerdi! 

 

21. İşte bunlar kendilerini hüsrana uğratan kimselerdir. 

Uydurup iftira ettikleri şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir. 

 

22. Şüphesiz bunlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. 

 

23. İman eden, salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapan 

ve 

Rablerine gönülden itaat eden/boyun eğen kimselere gelince: 

İşte onlar, cennet halkıdır; orada sonsuz kalıcıdırlar. 

 

105.OGÜN geldiğinde, 

O’nun izni olmadan hiç kimse konuşamaz. 

Onlardan kimi mutsuzdur, kimi mutludur. 

 

106.Mutsuz olan kimseler, ateşin içindedirler. 

Onlar orada feci şekilde inlerken 

ve 

bir de soluk alış-verişleri vardır ki, (korkunçtur). 

 

107.Rabbinin haklarında hüküm verdiği (günahkarlar) hariç; 

orada sonsuz kalıcıdırlar, göklerin 

ve 

yeryüzünün değiştirile değiştirile sonsuz duracağı gibi!.. 

Rabbin mutlaka dilediğini/kararlaştırdığını yapandır. 

 

108.Rabbinin emrettiği (cennetlerde yer değiştirmeler) hariç; 

mutlu kılınan (rahmet edilen, sevinçli, suçsuz) kimseler ise, 

cennet içindedirler, orada (ölmeden) sonsuz kalıcıdırlar; 

göklerin 

ve 

yeryüzünün değiştirile değiştirile sonsuz duracağı gibi!.. 

Bu kesintisiz bir lütuftur! 

 

109.ARTIK, şunların taptığının saçmalığından şüphelenme! 

Daha önce atalarının ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar. 

Biz onlara bunun karşılığını/cezalarını eksiksiz vereceğiz. 

  



 

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

 

LOKMAN SURESİ 
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Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

6. İNSANLARDAN öyle kimseler var ki; 

bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve 

onu eğlence edinmek için boş lâfı satın alırlar! 

İşte onlara, aşağılayıcı bir azap vardır. 

 

7. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman büyüklenerek yüz çevirdi. 

Sanki onları işitmemiş gibi, 

sanki kulaklarının içinde ağırlıklar varmış gibi! 

Onu, acıklı bir azap ile müjdele! 

 

8. Şüphesiz iman edenlere ve 

faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara nimet cennetleri vardır. 

 

22. HER KİM yüzünü Allah’a teslim ederse/çevirirse, 

güzel düşünerek/güzel davranarak; 

işte o, (sistem olarak) en sağlam kulpa/sisteme sarılmıştır. 

İşlerin sonucu Allah’a döner. 

 

23. Kim de gerçeği bildiği halde üzerini örterse, 

artık onun inkârı/küfrü seni üzmesin! 

Onların dönüşü Bizim huzurumuzadır. 

O zaman, yaptıkları şeyleri onlara haber vereceğiz. 

Şüphesiz Allah göğüslerin özünü bilendir. 

 

24. Onları az bir süre geçindiririz, 

sonra da kaba bir azaba sürükleriz. 

  

  

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

 

SEBE SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

5. Ayetlerimizi âciz bırakmak için koşuşup duranlara gelince, 

işte bunlara da en çirkininden acıklı bir azap vardır. 



  

38. Ayetlerimizi aciz/etkisiz kılmak için koşturanlara gelince; 

işte onlar da azabın içinde hazır bulundurulacaklardır. 

  

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

 

ZÜMER SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

11. DE Kİ: “Şüphesiz bana; 

dini O’na özgü kılarak, Allah’a ibadet etmem emredildi! 

 

12. Ve bana; (aklederek, anlayarak, içtenlikle) 

Allah’a itaat edenlerin/teslim olanların ilki olmam emredildi.” 

 

13. De ki: “Eğer Rabbime isyan edersem; 

doğrusu büyük bir günün azabından korkarım.” 

 

14. De ki: 

“Ben hiçbir baskı altında olmaksızın Allah’a ibadet ediyorum. 

15. Siz de O’nun yanında dilediğiniz şeye ibadet ediyorsunuz!” 

De ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kendilerini 

ve 

ailelerini kıyamet günü hüsrana uğratan kimselerdir. 

Dikkat edin, işte bu apaçık hüsrandır.” 

 

16. Onların üstlerinden kendileri için ateşten gölgeler 

ve 

altlarından da öyle gölgeler vardır! 

İşte Allah kullarını bununla sakındırıyor. 

“Ey kullarım! Öyleyse, Benden korkup sakının!” 

 

32. ALLAH HAKKINDA yalan uyduran 

ve 

kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim/hain 

kim olabilir? 

Cehennemde kâfirler için yer mi yok? 

  

60. KIYAMET GÜNÜ, 

Allah’a yalan isnat edenleri/uyduranları görürsün; 

onların yüzleri simsiyah kesilmiş haldedir! 

Cehennemde büyüklenenler için yer mi yok? 

  



63. Göklerin ve yeryüzünün anahtarları/yönetimi O’ndadır. 

Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, 

işte onlar; hüsrana uğrayanların ta kendileridir. 

 

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

 

MÜMİN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

47. OVAKİT onlar, ateşin içinde çekişip dururlarken; 

horlanan zayıf kesim büyüklük taslayan kesime şöyle der: 

“Biz, size tâbi olanlar idik. 

Şimdi siz ateşin ufak bir kısmını bizden uzak tutabilir misiniz?” 

 

48. Büyüklük taslayan kimseler dediler ki: 

“Gerçek şu ki; hepimiz onun içindeyiz. 

Muhakkak ki Allah, 

kulları arasında hükmünü/kararını vermiş!” 

 

49. Ateşteki kimseler, cehennem bekçilerine dediler ki: 

“Rabbinize yalvarın da bizden azabı bir gün hafifletsin.” 

 

50. Dediler ki: “Elçileriniz size apaçık kanıtları getirmezler miydi?” 

“Evet!” dediler. “O halde, siz yalvarın durun” dediler. 

Oysa, küfre sapmışların duası/yalvarması, 

boşa gitmekten başka bir şey değildir. 

  

69. ALLAH’ın ayetleri hakkında çekişen kimseleri görmedin mi? 

Onlar nasıl da gerçekleri görmezden geliyorlar. 

 

70. Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimizi yalanlayanlar, 

yakında bilecekler. 

 

71. O zaman, boyunlarında demir halkalar 

ve 

zincirler olduğu halde sürüklenecekler, 

 

72. kaynar suyun içinde! 

Sonra, ateşte yanacaklar. 

 

73. Sonra onlara: “Ortak koşmuş olduklarınız nerede?” denilecek. 

 

74. “O Allah dışında!” 



Diyecekler ki: 

“Bizden uzaklaşıp kayboldular. 

Doğrusu biz, daha önce hiçbir şeye yalvarır değilmişiz!” 

İşte Allah, 

gerçekleri bildiği halde gizleyenleri sapıklığında bırakır. 

 

75. Bütün bunlar yeryüzünde haksız yere şımarmış 

ve 

aşırı derecede kabarıp böbürlenmiş olmanız yüzündendir. 

 

76. Cehennemin kapılarından girin, orada sürekli kalıcısınız. 

Kibirlenenlerin barınağı ne de kötüymüş! 

 

83. Elçiler, onlara apaçık kanıtlar getirdiklerinde, 

kendi yanlarında bulunan bilgiyle sevinip övündüler. 

Alay edip durmuş oldukları şey onları kuşatıverdi. 

 

84. Azabımızı gördükleri zaman: 

“Bir ve tek olan Allah’a iman ettik. 

Ve O’na ortak koşmuş olduğumuz şeyleri inkâr ettik” dediler. 

 

85. Ne var ki, hışmımızı/azabımızı gördüklerinde, 

onların iman etmeleri kendilerine bir yarar sağlayacak değildi. 

Allah’ın kulları hakkında, 

eskiden beri işleyip duran sünneti/yasası işte budur! 

İşte o zaman orada o kâfirler; 

-ayetlerin gerçek olduğunu bildikleri halde kabul etmeyenlerbüyük 

zarar etmişlerdir. 

  

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

 

FUSSİLET SURESİ 

İniş Sırası: 61 • Mushaf Sırası: 41 • Mekki Sure • 54 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

6. De ki: 

“Ben de sizin gibi bir insanım! 

Bana, İlâhınızın yalnızca ‘Bir Tek İlâh’ olduğu vahyediliyor. 

O’na yönelerek düzelip doğrulun. 

O’ndan bağışlanma dileyin.” 

Ortak koşanların/müşriklerin vay haline! 

 

7. Ki onlar/müşrikler zekât vermezler, ahireti de inkâr edenlerdir. 

 



26. İNKÂR EDENLER dediler ki: 

“Bu Kur’an’ı dinlemeyin! 

Ve onun hakkında, 

gürültü koparın/asılsız şeylerle meşgul edin ki, 

belki böylece onu bastırır/durdurursunuz!” 

 

27. Elbette inkâr edenlere çok şiddetli bir azap tattıracağız. 

Ve elbette onları, 

yapmış olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. 

 

28. İşte bu, Allah’a düşmanlık yapanların cezası olan ateştir! 

Orada onlar, ayetlerimizi inkâr etmelerinin karşılığı olarak, 

sonsuz kalacaklardır. 

 

29. İnkârcılar dediler ki: 

“Rabbimiz! Bizi saptıran kimseleri bize göster; 

-cinlerden ve insanlardanonları 

ayaklarımızın altına alalım da alçaklardan olsunlar!” 

  

40. AYETLERİMİZİ; 

anlam olarak saptıran/tahrife yeltenen kimseler, 

Bize gizli kalmazlar. 

Ateşin içine atılan kimse mi daha hayırlıdır? 

Yoksa kıyamet günü, emniyet içinde gelen kimse mi? 

Yapmayı düşündüğünüz şeyleri yapın. 

Şüphesiz O, yaptıklarınızı görmektedir. 

 

41. Onlar, kendilerine geldiği zaman Zikri/Kur’an’ı inkâr ettiler. 

Halbuki o; eşsiz, üstün bir Kitap’tır. 

  

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

 

ŞURA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

16. O’nun kabul edilişinin ardından, 

Allah hakkında tartışmaya girenlere gelince; 

onların delilleri Rableri katında geçersizdir. 

Üzerlerine bir gazap ve kendilerine şiddetli bir azap vardır. 

 

44. İŞTE (böyle): 

Allah; kimi (düzelmek istemediği için) sapıklığında bırakırsa, 

artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. 



Azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen! 

“Geri dönüş için bir yol var mı?” derler. 

 

45. Onları görürsün; zilletten başları önlerine düşmüş bir halde, 

ateşe sunulurlarken gizli gizli göz ucuyla bakarlar! 

İnanan kimseler dediler ki: 

“Gerçekten hüsrana uğrayanlar; kendilerini 

ve 

(kendilerine uyan) ailelerini, 

kıyamet günü hüsrana uğratanlardır.” 

Haberiniz olsun; 

muhakkak ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. 

 

46. Onların Allah’ın dışında, 

kendilerine yardım edecek koruyucu dostları yoktur. 

Allah, 

kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, 

artık onun için bir yol (kurtuluş) yoktur. 

  

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

 

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. 

 

77. (Kâfirler) şöyle seslendiler: 

“Ey Malik! 

(Ey cehennem görevlisi, söyle de) Rabbin, 

bizim işimizi bitirsin/hakkımızda hükmünü (acele) versin.” 

O (görevli) dedi ki: 

“Şüphesiz siz sonsuza dek kalıcısınız.” 

 

78. (SİZ ey günahkârlar!) 

Ant olsun, Biz size gerçeği getirdik, 

fakat pek çoğunuz gerçekten/gerçek olandan hoşlanmıyor. 



 

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

 

CASİYE SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

7. İFTİRACI, günahkâr her kişinin vay haline! 

 

8. O, kendisine Allah’ın ayetleri okunurken işitir, sonra; 

onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eder! 

Artık onu can yakıcı bir azap ile müjdele. 

 

9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır! 

İşte onlar var ya onlara alçaltıcı bir azap vardır. 

 

10. Arkalarından da cehennem! 

Onlara kazandıkları şeyler hiçbir şekilde fayda vermez. 

Allah’tan başka edindikleri dostlar da fayda vermez. 

Onlara büyük bir azap vardır. 

  

20. Bu (Kur’an ayetleri) insanlar için basîretlerdir (söylediği sözün, 

yapacağı davranışın ileride kendisine neye mâlolacağını; 

sözü söylemeden, davranışı yapmadan önce düşündürendir). 

Kesin inananlar için bir yol gösterici ve rahmettir. 

 

21. Yoksa kötülükleri işleyip duranlar kendilerini; iman edenler 

ve 

salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar ile, 

hayatlarında 

ve 

ölümlerinde eşit tutacağımızı mı sandılar? 

Ne kötü hüküm veriyorlar! 

 

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

 

İBRAHİM SURESİ 

İniş Sırası: 72 • Mushaf Sırası: 14 • Mekki Sure • 52 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

2. O Allah ki; gökyüzünde 

ve yeryüzünde ne varsa, hepsi O’nundur. 

Gerçeği kabul etmeyen/kâfirlerin çekecekleri var, 



çetin bir azaptan dolayı! 

 

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. 

  

13. İNKÂR EDENLER, elçilere dediler ki: 

“Ya mutlaka sizi vatanımızdan çıkarırız 

ya da mutlaka dinimize dönersiniz.” 

Rableri onlara şöyle vahyetti: 

“Kesinlikle, zalimleri/hainleri helâk edeceğiz. 

 

14. Muhakkak ki onların ardından oraya/o yere sizi yerleştireceğiz. 

İşte bu, makamımdan ve uyarımdan korkan içindir.” 

 

15. Ve (elçiler) zafer istediler. 

Sonunda her inatçı zorba mahvoldu/hüsrana uğradı! 

 

16. Ardından da cehennem vardır, orada irinli bir sudan içirilir. 

 

17. O irinli suyu yutmaya çalışır, 

fakat onu kolayca yutup boğazından geçiremez. 

Her yandan ona ölüm geldiği halde, yine de ölemez. 

Ardından da daha kaba bir azap vardır. 

  

28. ALLAH’IN nimetini, 

nankörlükle değiştiren kimseleri görmedin mi? 

Onlar, kavimlerini mutsuzluk yurduna kondurdular... 

 

29. Cehennem!.. 

Ona yaslanırlar. 

O, ne kötü bir karargah! 

 

30. Allah’a eşler koştular, O’nun yolundan saptırmak için! 

De ki: “Şimdilik eğlenin. 

Çünkü gidişiniz ateşedir/varacağınız yer ateştir.” 

  

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

 

ENBİYA SURESİ 

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

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 



94. ARTIK kim gerçeklere inanmış olarak uygun işler yaparsa, 

o kişinin çalışmasına nankörlük yoktur. 

Şüphesiz Biz, onun çalışmasını yazanlarız. 

 

95. Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının, 

(dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır. 

Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler! 

 

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc seddi açıldığında; 

onlar her bir tepeden akın ederler! 

 

97. (Yecüc Mecüc seddinin açılışıyla) 

gerçek olan söz (kıyamet) yaklaşmıştır. 

İşte o zaman inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır: 

“Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz. 

Hayır aksine biz zalimlermişiz.” 

 

98. Gerçekten siz de Allah’ın dışında kulluk ettikleriniz de, 

cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. 

 

99. Eğer onlar ilâh olsalardı oraya girmezlerdi. 

Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardır. 

 

100.Orada, onlar için bir inleme vardır. 

Onlar orada, hiçbir şey duymazlar. 

  

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

 

MÜMİNUN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

63. AMA inkârcıların kalpleri bundan bir sıkıntı içindedir. 

Üstelik onların bunun dışında bazı işleri daha vardır; 

onlar, o işler için çalışanlardır!.. 

 

64. Sonunda azgınlaşmış servet sahiplerini, 

azap ile yakaladığımız zaman, 

hemen feryat etmeye başlarlar! 

 

65. “Bugün feryat etmeyin! 

Çünkü artık Bizden size yardım olunmaz! 

 

66. Ayetlerim size okunuyordu, 



fakat siz topuklarınızın üzerinde geri dönüyordunuz. 

67. O’na karşı büyüklük taslayanlar olarak, 

geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz!” 

 

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

 

SECDE SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

10. Dediler ki: “Biz toprağın içinde kaybolup gittiğimiz zaman, 

gerçekten biz yeniden yaratılacak mıyız?” 

Aksine onlar, Rableriyle karşılaşmayı inkâr edenlerdir. 

 

11. De ki: “Size vekil kılınmış olan ölüm meleği sizin canınızı alır. 

Sonra Rabbinizin katına döndürülürsünüz”. 

 

20. Fakat yoldan çıkanlara gelince, 

onların sığınağı/barınağı/varacağı yer ateştir. 

Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler 

ve onlara: 

“Haydi, yalanlayıp durduğunuz o ateş azabını tadın” denilir. 

 

21. O büyük azabın dışında onlara, 

en yakın (dünyadaki belâ/müsîbet gibi) azaptan da tattıracağız, 

belki dönerler diye! 

 

22. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de daha sonra, 

onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? 

Şüphesiz, Biz suçlulardan intikam alıcıyız.  

  

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

 

ANKEBUT SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

23. ALLAH’ın ayetlerini ve 

O’nunla karşılaşmayı inkâr edenler var ya; 

işte onlar Benim rahmetimden ümit kesmişlerdir, 

onlar için can yakıcı bir azap vardır.  

 

52. DE Kİ: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. 



Göklerde ve yeryüzünde ne varsa onları bilir. 

Gerçek dışı şeylere/bâtıla/yalana inanıp da, 

Allah’a karşı nankörlük edenler; 

işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir.” 

 

53. SENDEN azabı acele istiyorlar. 

Şayet belirtilmiş bir süre olmasaydı, 

azap kendilerine hemen gelirdi. 

Elbette o kendilerine, 

hiç farkında olmadıkları bir anda ansızın gelecektir! 

 

68. Allah’a karşı bir yalan uydurup iftira eden 

veya 

gerçekleri (Kur’an ve tabiat ayetlerini) yalanlayandan, 

daha zalim/daha hain kim olabilir? 

Kâfirler/gerçeği anladığı halde gizleyenler için durak yeri, 

sadece cehennem değil midir? 

  

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

 

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) 

 

27. Onlar Allah’a verdikleri ahdi/sözü bozarlar; 

O’na sağlam/kesin söz verdikten sonra! 

Allah ile olan bağlarını koparan 

ve 

yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. 

 

39. Küfredip bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, 

işte onlar ateş halkıdır. 

Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. 

 

79. Yazıklar olsun o kimselere ki, kitabı elleriyle yazarlar, 

sonra da onu az bir değere/karşılığa değişmek için; 

“Bu, Allah’ın katındandır” derler. 

Vay ellerinin yazdıklarından ötürü, onların haline! 

Vay kazandıklarından dolayı, onların haline! 

 

80. BİR DE dediler ki: 

“Bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır”. 

Sen onlara de ki: 



“Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? 

-Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. 

Yoksa siz, 

Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” 

 

81. Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış 

(ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, 

işte onlar ateş halkıdırlar. 

Onlar orada ölmeden sürekli kalacaklardır. 

 

161. Muhakkak kâfir olup da (tövbe etmeden) kâfir olarak ölenlere, 

işte onlara Allah’ın, meleklerin 

ve 

bütün insanların lâneti vardır. 

 

162. Orada ebedi kalacaklar; 

azapları hafifletilmeyecek ve onlara bakılmayacak da! 

 

204. İNSANLARDAN öyleleri vardır ki, 

(konuştuğu zaman) dünya hayatına dair sözü, 

senin hoşuna gider 

ve 

(Allah’a) en yaman düşman olduğu halde; 

kalbindekine (sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. 

 

205. İş başına geçtiği zaman orada fesat/terör (karışıklık) çıkarmak; 

ekini (ekonomiyi) 

ve 

nesli (her türlü canlıyı) helak etmek/yok etmek için 

yeryüzünde koşar durur. 

Allah ise bozgunculuğu/fesadı/terörü hiç sevmez... 

 

206. Ona: “Allah’tan kork” denildiği zaman, 

gururu onu daha da günaha sürükler. 

Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. 

O ne kötü yataktır! 

 

217.SANA haram ayda savaşmayı soruyorlar. 

De ki: “O ayda savaş büyük bir günahtır/suçtur. 

Allah yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, 

Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel olmak 

ve halkını oradan çıkarmak, 

Allah katında daha büyük suçtur/günahtır. 

Fitne (insan hakları ihlalleri), 

adamı öldürmekten daha ağırdır/eziyetlidir. 



Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar 

sizinle savaşmaya devam ederler. 

Sizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse, 

işte onların bütün yapıp ettikleri dünyada da, 

ahirette de boşa gitmiştir. 

Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır. 

 

257. Allah iman edenlerin dostudur. 

Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 

Gerçekleri bildikleri halde gizleyenlerin velileri (yöneticileri) ise, 

tağuttur (din adamlarıdır). 

(O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. 

Onlar cehennemliklerdir. Orada sonsuz kalıcıdırlar. 

 

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

 

ENFAL SURESİ 

İniş Sırası: 88 • Mushaf Sırası: 8 • Medeni Sure • 75 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

55. ŞÜPHESİZ Allah katında, 

yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, 

inkâr eden(saldırgan kâfirler)dir. 

Artık onlar inanmıyorlar. 

 

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

 

AL-İ İMRAN SURESİ 

İniş Sırası: 89 • Mushaf Sırası: 3 • Medeni Sure • 200 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

21. ALLAH’ın ayetlerini inkâr edenler, 

Peygamberleri haksız yere öldürenler, 

insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, 

onları çok acıklı bir azap ile müjdele! 

 

22. Onlar, 

yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. 

Onların hiç yardımcıları da yoktur. 

 

77. Şüphesiz Allah’a verdikleri sözü 

ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, 

işte onların ahirette bir payı yoktur. 



Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, 

onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. 

Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 

  

151. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, 

Allah’a ortak koştuklarından dolayı; 

inkâr edenlerin kalplerine korku salacağız. 

Barınakları da cehennemdir. 

Zalimlerin kalacakları yer ne kötüdür. 

  

179. (EY MÜNAFIKLAR!) 

Allah inananları, 

şu içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değil. 

İyiyi kötüden ayıracaktır. 

Allah size gaybı bildirecek de değil. 

Fakat Allah elçilerinden dilediğini seçer/dilediğine bildirir. 

O halde Allah’a ve elçilerine inanın. 

İnanıp korunursanız size büyük bir ödül var. 

 

  

181.ALLAH: “Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin 

sözünü elbette duydu. 

Onların dediklerini 

ve 

haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazıyoruz 

ve: “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz. 

 

182. “Bu kendi ellerinizle yapıp gönderdiklerinizin karşılığıdır.” 

Allah kullara asla zulmedici değildir. 

  

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

 

AHZAB SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

63. İNSANLAR sana kıyametin vaktini soruyorlar. 

De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” 

Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. 

 

64. Şüphesiz Allah kâfirlere lânet etmiş 

ve 

onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. 

 



65. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. 

Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. 

 

66. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün; 

“Ne olurdu Allah’a ve Rasûl’e itaat edeydik” diyecekler. 

 

67. Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize 

ve 

büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.” 

 

68. “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver 

ve 

onları büyük bir lânete uğrat.” 

 

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

 

NİSA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

  

14. Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder 

ve 

O’nun koyduğu sınırları aşarsa, 

Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine atar. 

Onun için alçaltıcı bir azap vardır. 

  

29. EY İMAN EDENLER! 

Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. 

Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka! 

Kendinizi helâk etmeyin. 

Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. 

 

30. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, 

onu cehennem ateşine atacağız. 

Bu Allah’a pek kolaydır. 

   

36. ALLAH’a kul olun ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 

Ana babaya, 

akrabaya, 

yetimlere, 

yoksullara, 

yakın komşuya, uzak komşuya, 

yanınızdaki arkadaşa, 

yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 



Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. 

 

37. Bunlar (kibirlenen ve övünenler) cimrilik eden, 

insanlara da cimriliği emreden 

ve Allah’ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti 

gizleyen kimselerdir. 

Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. 

 

38. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, 

Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. 

Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. 

 

39. Bunlar Allah’a ve ahiret gününe iman etselerdi 

ve Allah’ın yarattığı rızıktan (gösterişsiz olarak) harcasalardı, 

kendilerine ne zarar gelirdi? 

Allah onları en iyi bilendir.  

 

115. Kim kendisine hidayet (doğru yol), 

besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, 

müminlerin yolundan başkasına uyarsa, 

onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme atarız. 

Orası ne kötü bir varış yeridir. 

 

137. İMAN edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, 

sonra da inkârlarında ileri gidenler var ya; 

Allah onları bağışlayacak da değildir, 

doğru yola iletecek de değildir. 

 

138.Münafıklara, 

kendileri için çok acıklı bir azap olduğunu müjdele. 

 

139.Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. 

Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? 

Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir. 

  

144. Ey iman edenler! 

Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. 

Kendi aleyhinize, 

Allah’a apaçık bir delil vermek mi istiyorsunuz? 

 

145. Şüphesiz ki münafıklar, 

cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. 

Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. 

 

146. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, 



Allah’ın kitabına sarılanlar 

ve 

dinlerini Allah’a has kılanlar müstesnadır. 

Bunlar müminlerle beraberdirler. 

Allah müminlere büyük bir ödül verecektir. 

 

147. Eğer şükreder 

ve 

iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? 

Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. 

 

  

150.O KİMSELER Kİ; 

ne Allah’ı tanırlar, ne peygamberlerini 

ancak Allah’ı tanımak, 

fakat peygamberlerini tanımayıp ayırmak isterler: 

“Peygamberlerin bazısına inanırız, bazısını tanımayız!” derler 

ve 

küfür ile iman arasında bir yol tutmak isterler. 

 

151. İşte bunlar kâfirdirler! 

Biz de kâfirler için aşağılayıcı azap hazırlamışızdır. 

 

167. Şüphesiz inkâr edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar 

derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. 

 

168. Şüphesiz inkâr edenler ve zulmedenler (var ya); 

Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. 

 

169. (Allah onları) ancak, 

içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. 

Bu ise Allah’a çok kolaydır. 

 

170. Ey insanlar! 

Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. 

O halde, kendi iyiliğiniz için iman edin. 

Eğer inkâr ederseniz bilin ki; 

göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. 

Allah bilen ve doğru hüküm/karar verendir. 

  

  

172.MESİH de Allah’a yakın melekler de, 

Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. 

Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, 

bilsin ki ‘O’, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. 



 

173. İman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara gelince; 

(Allah) onların ödüllerini eksiksiz ödeyecek 

ve 

lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. 

Allah’a kulluk etmekten çekinenlere 

ve 

büyüklük taslayanlara gelince; 

(Allah) onları çok acıklı bir azaba uğratacaktır 

ve 

onlar kendilerine Allah’tan başka bir dost 

ve yardımcı da bulamayacaklardır. 

 

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

 

MUHAMMED SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

8. İnkârcılar ise huzur bulamazlar! 

Allah onların işlerini boşa çıkarır. 

 

9. Bu onların, Allah’ın indirdiğini beğenmediklerinden ötürüdür, 

bunun için işlerini boşa çıkarmıştır. 

 

10. Yeryüzünde dolaşıp, 

kendilerinden önce olanların sonunun nasıl olduğuna 

bakmıyorlar mı? 

Allah onları yerin dibine geçirmiştir; 

inkârcılara da onların durumlarının benzeri vardır. 

 

11. Ancak Allah inananların dostudur. 

İnkârcıların ise dostu yoktur. 

 

12. DOĞRUSU Allah; 

inanan 

ve 

salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanları, 

içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. 

İnkâr edenlerin durakları ateş olduğu halde zevklenirler 

ve davarlar gibi yerler. 

  

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

 



 

RAD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

5. EĞER şaşacaksan asıl şaşılacak olan onların; 

“Biz toprak olunca, yeniden mi yaratılacakmışız?” demeleridir. 

İşte bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. 

İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır 

ve 

işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 

  

18. Rablerinin emrine uyanlar için ödülün en güzeli vardır. 

O’na uymayanlar ise yeryüzünde olan herşey 

ve 

onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, 

kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. 

İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. 

Varacakları yer de cehennemdir. 

O ne kötü yataktır!  

  

25. ALLAH’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, 

Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri 

(akrabalık bağlarını) koparanlar 

ve 

yeryüzünde fesat/terör/karışıklık çıkaranlar var ya; 

işte lânet (beddua/ilenç/azarlama) onlara, 

yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.  

 

33. HERKESİN kazandığını görüp gözeten Allah, inkâr edilir mi? 

Halbuki onlar, 

Allah’a ortaklar koştular/aracılar edindiler. 

De ki: 

“Onların isimlerini açıklayın. 

Yoksa siz (bununla) O’na yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi 

haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız?” 

Hayır inkâr edenlere hileleri güzel göründü 

ve 

onlar doğru yoldan saptılar. 

Allah kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, 

artık onu doğru yola iletecek yoktur. 

 

34. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. 

Ahiret azabı ise daha ağırdır 



ve 

onları Allah’ın azabından koruyacak kimse de yoktur.  

  

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

 

NUR SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

19. İnananlar arasında, hayasızlığın yayılmasını arzu eden 

kimseler var ya; 

onlar için dünya ve ahirette çok acıklı bir azap vardır. 

Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

  

23. İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz 

24. mümin kadınlara zina isnat edenler, 

gerçekten dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. 

İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, 

ellerinin 

ve 

ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde, 

onlara çok büyük bir azap vardır. 

 

25. O gün Allah onlara, 

kesinleşmiş cezalarının tam karşılığını verecek ve 

onlar, Allah’ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. 

  

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

 

HAC SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

3. İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde; 

Allah hakkında tartışmaya girer 

ve 

her azgın şeytanın ardına düşer. 

 

4. Şeytan hakkında (Sicil dosyasına); 

“Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve 

onu cehennem azabına sürükler” diye yazılmıştır. 

  

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.) 

 

11. İNSANLARDAN öylesi de vardır ki, 

Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. 

Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. 

Şâyet başına bir kötülük gelirse, gerisin geri (küfre) dönüverir. 

O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de! 

İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. 

 

12. O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, 

ne de fayda veren şeylere tapar. 

Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. 

 

13. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. 

O (taptığı) ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır! 

  

49. DE Kİ: 

“Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.” 

 

50. Artık iman edip, faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlar var ya, 

işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet (cennet) vardır. 

 

51. Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, 

işte onlar cehennemliklerdir. 

 

56. İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah’ındır. 

O, insanların arasında hükmünü verir. 

Artık iman edip, faydalı bir işi en iyi şekilde yapmış olanlar, 

Naîm Cennetleri’ndedirler. 

 

57. İnkâr edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, 

onlar için de alçaltıcı bir azap vardır..   

  

71. Onlar Allah’ı bırakıp, 



hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği, 

kendilerinin de, 

hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere, 

kulluk ederler. 

Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. 

 

72. Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman 

o kâfirlerin yüz ifadelerinden inkârlarını anlarsın. 

Neredeyse, 

kendilerine âyetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. 

De ki: 

“Şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi: 

Ateş!.. 

Allah onu kâfirlere vadetti. Ne kötü varış yeridir orası!” 

  

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

 

 

MAİDE SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla  

 

10. İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya, 

işte onlar cehennemliklerdir. 

  

36. ŞÜPHESİZ yeryüzünde olanların hepsi ve 

yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kâfirlerin) olsa da 

onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için 

fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. 

Onlara çok acıklı bir azap vardır. 

 

37. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. 

Onlara sonsuz bir azap vardır 

  

86. İnkâr edenlere 

ve 

âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, 

işte onlar cehennemliklerdir. 

  

103.ALLAH (cahiliyet devrindeki adet üzere); 

ne “Bahîre” (kulağı yarılıp salıverilen develerle), 

ne “Sâibe” (putlar için ayrılan hayvan), 

ne “Vasîle” (davarların dişisi), 

ne de “Hâm” (binilmesi yasak olan hayvan) diye bir şey 



meşru kılmamıştır. 

Fakat, inkâr edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. 

Zaten birçokları da ilerisini düşünmüyorlar. 

 

104. ONLARA; “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) 

ve 

Rasûl’e gelin” denildiğinde onlar; 

“Babalarımızı üzerinde bulduğumuz, 

din (anlayışı) bize yeter” derler. 

Peki ya babaları bir şey bilmiyor 

ve 

doğru yolu bulamamış olsalar da mı? 

 

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

 

TEVBE SURESİ 

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

 

 

34. Ey iman edenler! 

(O devirdeki) Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, 

insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar 

ve 

Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. 

Altın ve gümüşü Allah rızası için topluyorlar. 

Sonra onları Allah’ın tavsiye ettiği işlere harcamıyorlar. 

İşte onlara çok acıklı bir azap var. 

 

35. O gün bunlar (topladıkları servetler); 

cehennem ateşinde kızdırılacak, 

alınları, 

yanları, 

sırtları bunlarla dağlanacak 

ve; “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. 

Haydi tadın bakalım, biriktirip sakladıklarınızı!” denilecek. 

   

61. YİNE onlardan Peygamber’i inciten ve: 

“O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” diyen kimseler de vardır. 

De ki: “O (Rasûl) sizin için bir hayır kulağıdır ki, 

Allah’a inanır, müminlere itimat eder, 

içinizden inanan kimseler için bir rahmettir (bir iyiliktir). 

Allah’ın Rasûlünü incitenler için ise, çok acıklı bir azap vardır.” 

 

62. Sizi razı etmek için Allah’a yemin ederler. 

Eğer gerçekten mümin iseler (bilsinler ki), 



Allah ve Rasûlünü razı etmeleri daha önceliklidir. 

 

63. Allah’a ve Rasûlüne karşı gelen kimseye içinde sonsuz kalacağı 

cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? 

İşte bu, büyük bir rezilliktir. 

 

64. MÜNAFIKLAR, kalplerinde olan şeyleri, 

yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir Sure’nin, 

üzerlerine indirilmesinden çekinirler. 

De ki: “Siz alay edin bakalım! 

Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır.” 

 

65. Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan; 

“Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk” derler. 

De ki: “Allah ile, O’nun âyetleri ile 

ve 

Rasûl’ü ile mi eğleniyordunuz?” 

 

66. Boşuna özür dilemeyin! 

Çünkü siz, 

(sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. 

İçinizden (tövbe eden) bir topluluğu affetsek bile, 

suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, 

diğer bir topluluğa azap edeceğiz. 

 

67. MÜNAFIK erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. 

Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. 

Onlar Allah’ı unuttular, Allah da onları unuttu. 

Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir. 

 

68. Allah; erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kâfirlere, 

içinde sonsuz kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. 

O, onlara yeter. 

Allah onlara lânet etmiştir (rahmetinin dışına koymuştur). 

Onlar için sonsuz bir azap vardır. 

 

79. SADAKALAR (sosyal yardımlar) hususunda, 

gönüllü bağışta bulunan müminlerle, 

güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip, 

onlarla alay edenler var ya; 

işte Allah asıl onları küçük düşürmüştür. 

Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 

 

80. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme (farketmez.) 

Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, 



Allah onları asla affetmeyecektir. 

Bu, onların Allah 

ve 

Rasûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. 

Allah fâsık topluluğa mutluluk vermez. 

 

 

 


