
 

FURKAN SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

4. KÜFRE sapan kimseler dediler ki: 

 “Bu (Kur’an) olsa olsa bir uydurmadır. 

 Onu o uyduruyor 

 ve 

 başka bir topluluk da ona yardım etmiştir.” 

 Böylece bir ihanetle ve bir iftira ile geldiler. 

 

5. Dediler ki: 

 “Bu eskilerin masallarıdır! 

 Onları yazdırtıyor, kendisine sabah ve akşam okunuyor.” 

6. De ki: “Onu göklerdeki ve yerdeki gizliliği bilen indirdi. 

 Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” 

 

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

  

YUNUS SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

37. BU KUR’AN Allah katından indirilmedir. 

 Bir başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir! 

 Ancak bu önceden gelenlerin (kitapların) doğrulanması 

 ve 

 kitabın ayrıntılı açıklamasıdır. 

 Onda asla şüphe yoktur, Âlemlerin Rabbindendir. 

 

38. Yoksa, “Onu uydurdu” mu diyorlar? 

 De ki: 

 “Öyleyse, haydi onun benzeri bir Sure getirin. 

 Allah’tan başka çağırabildiğiniz kimseleri de çağırın. 

 Eğer doğru sözlüler iseniz!” 

 

39. Hayır aksine onlar; ilmini kavrayamadıkları 

 ve 

 sonucu henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. 

 Onlardan önceki kimseler de işte böyle yalanlamışlardı. 

 Gör/bak, zalimlerin sonu nasıl oldu! 

   



  

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

 

HUD SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

SUAT YILDIRIM MEALİ 

13 - Yoksa "Kur'ân'ı kendisi uydurmuş" mu diyorlar. De ki: "İddianızda tutarlı iseniz, haydi belagatta 

onunkine benzer on sûre getirin, isterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz 

herkesi de yardımınıza çağırın!   

 Kur'ân, önce Kur'ân ayarında bir söz, bir eser ortaya koymalarını isteyerek insanlara, meydan 

okudu. Onlar, bunu yapamayınca, belagat ve tesirde onun ayarında, bari on sûre miktarında bir nazire 

istedi (10,38-39). Sonra bu ayette "Söylenen şeylerin gerçek olması da şart değil, uydurma, rastgele 

şeyler dahi söyleyebilirsiniz" diye serbestlik tanıdı. Bunu da yapamadılar. Bu hem arap ediplerinin en 

mahir oldukları alandaki aczlerini, hem de putlarının aczlerini ortaya koymuş oluyor, böylece Kur'ân'ın 

Allah kelamı olduğu kesinleşiyordu.  

 

13. Yoksa, ”Onu uydurdu” mu diyorlar? 

 De ki: “Öyleyse; haydi, siz de onun benzeri uydurulmuş, 

 ‘On Sure’ getirin. 

 Ve Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. 

 Eğer doğru sözlüler iseniz!..” 

 

14. Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki; 

 O (Kur’an) gerçekten Allah’ın ilmiyle indirilmiştir. 

 O’ndan başka İlâh/Tanrı yoktur. 

 Sizler artık teslim oluyor musunuz? 

 

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

 

YUSUF SURESİ 

İniş Sırası: 53 • Mushaf Sırası: 12 • Mekki Sure • 111 Ayettir 

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

111.Elbette onların yaşanmış hayatlarında/kıssalarında, 

 akıl sahipleri için bir ibret vardır. 

 (Vahye gelince) bu, uydurulmuş bir söz değildir. 

 Ancak o (Kur’an); 

 kendinden önceki kitapları tasdik eden/onaylayan, 

 (insanın ihtiyaç duyabileceği) herşeyin açıklaması 

 ve 

 inanan bir toplum için de bir rehber 



 ve 

 bir iyiliktir. 

 

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

 

LOKMAN SURESİ 

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

 

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 

  

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

   

SEBE SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

43. ONLARA apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, 

 “Bu sizi atalarınızın ibadet etmiş olduklarından 

 çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir” dediler. 

 Ve dediler ki: 

 “Bu, uydurulmuş bir iftiradan başkası değildir.” 

 Ve yine kendilerine geldiği zaman gerçeği inkâr edenler: 

 “Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir” derler. 

  

44. Halbuki Biz onlara, ders alacakları kitaplar vermemiştik. 

 Ve onlara, senden önce de bir uyarıcı göndermemiştik. 

 

45. Onlardan öncekiler de yalanladılar. 

 Ve verdiklerimizin onda birine ulaşamamışlardır! 

 Yine de elçilerimi yalanladılar. 

 Peki, Benim azabım nasıl oldu? 

  

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

 



ŞURA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

 24. YOKSA onlar; “Yalan düzerek Allah’a iftira etti” mi diyorlar? 

 Allah dilerse (eğer iftira etseydin) senin kalbini durdururdu. 

 Allah bâtılı/yalanı mahveder! 

 Kendi sözleriyle gerçeği yerleştirir. 

 Şüphesiz O, göğüslerin özünde olanı çok iyi bilmektedir. 

 

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

 

AHKÂF SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

7. APAÇIK AYETLERİMİZ onlara okunduğu zaman, 

 kendilerine gelen gerçeği inkâr edenler dediler ki: 

 “Bu apaçık bir sihirdir.” 

 

8. Yoksa; “Onu uydurdu” mu diyorlar? 

 De ki: “Eğer ben onu uydurmuşsam, 

 Allah’tan bana cezayı (savmaya/durdurmaya) gücünüz yetmez. 

 Sizin onun hakkında yaptığınız taşkınlıkları, 

 O çok daha iyi bilir. 

 Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. 

 Ve O; çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” 

 

11. İNKÂR EDENLER, inananlar için dediler ki: 

 “Eğer iyi bir şey olsaydı onlar bizden öne geçemezlerdi.” 

 Onunla doğruya yönelmediklerinden dolayı; 

 “Bu çok eski bir uydurmadır” diyorlar.  

   

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

 

NAHL SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

24. Onlara; “Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman; 

 “Evvelkilerden nakledilen şeyleri” dediler. 

 



25. Kıyamet günü tam olarak kendi yüklerini ve 

 bilgisizce saptırdıkları kimselerin veballerinden bir kısmını da 

 yükleniyorlar. 

 Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür! 

  

102.De ki: 

 “Onu, Ruhü’l-Kudüs (Cebrail), Rabbinden gerçek ile indirdi; 

 inananları sağlamlaştırmak, teslim olanlara bir yol gösterici 

 ve 

 bir müjde olmak üzere.” 

 

103. Şüphesiz, Biz biliyoruz ki onlar: 

 “Kur’an’ı ona ancak bir beşer/insan öğretiyor” diyorlar. 

 Doğrudan saparak yöneldikleri o kişinin dili yabancıdır. 

 Bu ise, apaçık Arapça (anladıkları) bir lisandır  

 

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

 

ENBİYA SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. İNSANLARIN hesapları yaklaştı, 

 oysa onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler. 

 

2. Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı/öğüdü, 

 ancak alay konusu ederler! 

 

3. Onların kalpleri/gönülleri hep eğlencededir/ilgisizdir... 

 Zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar: 

 “Bu, sadece sizin gibi bir insan değil mi? 

 Yoksa siz, göz göre göre bir büyüye mi kapılacaksınız?” 

 

4. O dedi ki: “Benim Rabbim, gökyüzünde 

 ve 

 yeryüzünde (söylenen) her sözü bilir. O işitendir, bilendir.” 

 

5. Ama onlar dediler ki: “Bunlar karmakarışık boş düşlerdir; 

hayır onu kendisi uydurdu. Yok yok, o bir şairdir! 

Haydi bize, öncekilere gönderildiği gibi bir mucize getirsin!” 

 

6. Bunlardan önce (mucizeyi görüp iman etmeyen ve) helâk ettiğimiz 

hiçbir kent halkı inanmamıştı. 

Şimdi (mucizeden dolayı) bunlar inanacaklar mı? 



 

7. Biz senden önce de, 

vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. 

Haydi zikir ehline (Tevrat, Zebur ve İncil’i bilenlere) sorun. 

Eğer (o kitapları okumayı) bilmiyor iseniz!.. 

 

8. Biz onları, yemek yemeyen cesetler yapmadık! 

(Onlar dünyada), ölümsüz/ebedi kalıcı da değillerdi. 

 

9. Sonra, 

onlara verdiğimiz sözde sadık kaldık/sözü yerine getirdik; 

onları ve dilediklerimizi (onlarla birlikte inananları) kurtardık, 

aşırı gidenleri de imha ettik. 

 

10. (EY İNSANLAR!) Gerçek şu ki; 

size içinde öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. 

Hâlâ aklınızı kullanarak inanmıyor musunuz? 

 

 

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

 

SECDE SURESİ 

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

 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

 

1. Elif, Lâm, Mim. 

2. KENDİSİNDE şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, 

 alemlerin Rabbindendir. 

 

3. Yoksa, “onu uydurdu” mu diyorlar? 

 Bilakis o, Rabbinden gelen haktır/gerçektir, 

 senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan, 

 bir kavmi uyarman için! 

 Umulur ki, hidayeti/doğru yolu bulurlar/kabul ederler! 

 

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

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 



23 - Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'ânın Allah'ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun 

sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini 

çağırın, iddianızda tutarlı iseniz!   

  Hz. Peygamber (a.s.)'ın nübüvvetinin başta gelen delili, Allah tarafından kendisine verilen Kur'ân-ı 

Kerîm'dir. Kur'ânın Allah'ın sözü olması, i'caz vasfına sahip olmasıyla tezahür etmiştir. İ'cazı da, itiraz 

eden kâfirlere tehaddi etmesi, yani benzerini yapmaları konusunda onlara meydan okuması ile ortaya 

çıkmıştır. Bu âyet, tehaddi safhalarının sonuncusudur. Şöyle ki: 1. Kur'ân ilk meydan okuduğunda, 

Kur'âna benzer bir söz istedi (Tur, 33-34). 2. Uydurma hikâyelerden de olsa on sûrenin benzerini 

(Hud, 13-14). 3. Hiç değilse bir sûrenin mislini getirmelerini istedi. (Yunus, 38). 4. Tam misli olmasa da 

kısmen olsun, Kur'âna benzer bir söz söylemeye dâvet etti. Ne nüzul asrında, ne de ondan sonra bir 

cevap çıkmadığından i'cazı sabit oldu.  

  

23. Eğer kulumuza/Muhammed’e indirmiş olduğumuzdan 

 ve 

 içindekilerden de şüphe ediyorsanız, 

 hemen onun benzeri bir Sure getirin. 

 Allah’tan başka şahitlerinizi/uzmanlarınızı da çağırın. 

 Eğer doğru söyleyenler iseniz! 

 

24. Eğer (bunu) yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınızartık 

 öyle bir ateşten sakının ki, 

 onun yakıtı insanlar ve taşlardır. 

 Kâfirler/inkârcılar için hazırlanmıştır.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


