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13. CÜZ 

Ben nefsimi temize çıkarmıyorum   ُئ نَْفِسي  َوَما أُبَّرِ
Muhakkak nefis kötülüğü emreder  اَرةٌ بِالسُّوِء  إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ
Rabbimin merhamet ettikleri müstesna  إِالَّ َما َرِحَم َربِّي 
Muhakkak rabbim ğafur ve rahimdir  53(إِنَّ َربِّي َغفُوٌر َرِحیٌم ( 
Melik; onu bana getirin dedi.  َوقَاَل اْلَمِلُك ائْتُونِي بِِھ 
Onu kendime has kılayım  أَْستَْخِلْصھُ ِلنَْفِسي 
Onunla konuştuğu zaman  ُا َكلََّمھ  فَلَمَّ
Muhakkak bu gün bizim katımızda senin mevkin 
var ve sen emniyettesin  54(قَاَل إِنََّك اْلیَْوَم لَدَْینَا َمِكیٌن أَِمیٌن ( 
Beni yeryüzünün hazinelerinin üzerine (yönetici) 
kılın  قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى َخَزائِِن اْألَْرِض 
Ben (malı) koruyan ve emin bir kimseyim  55(إِنِّي َحِفیٌظ َعِلیٌم ( 
İşte bu şekilde  َوَكذَِلَك 
Yusuf’u yeryüzünde yerleştirdik  َمكَّنَّا ِلیُوُسَف فِي اْألَْرِض 
Orda dilediği şekilde kalıyor(du)  أُ ِمْنَھا َحْیُث یََشاُء  یَتَبَوَّ
Rahmetimizi dilediğimize isabet 
ettiririz/ulaştırırız  نُِصیُب بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاُء 
İyilerin ecrini zayi etmeyiz  56(َوَال نُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن ( 
Ahiret sevabı iman edenler için daha hayırlıdır  َوَألَْجُر اْآلَِخَرةِ َخْیٌر ِللَِّذیَن آََمنُوا 
Onlar sakınıyorlardı  َ57(انُوا یَتَّقُوَن َوك ( 
Yusuf’un kardeşleri geldiler  َوَجاَء إِْخَوةُ یُوُسَف 
Ve onun yanına girdiler  فَدََخلُوا َعلَْیِھ 
O onları tanıdı  فَعََرفَُھْم 
Onlar onu  tanımadılar  58(َوُھْم لَھُ ُمْنِكُروَن ( 
Yüklerini aldıkları zaman  َزُھْم بَِجَھاِزِھْم ا َجھَّ  َولَمَّ
Babanızdan kardeşinizi bana getirin dedi  قَاَل ائْتُونِي بِأَخٍ لَُكْم ِمْن أَبِیُكْم 
Siz görmüyor musunuz?  أََال تََرْوَن 
Ben ölçüyü tam yapıyorum  أَنِّي أُوفِي اْلَكْیَل 
Ben misafir ağırlayanların en hayırlısıyım  59(َوأَنَا َخْیُر اْلُمْنِزِلیَن ( 
Eğer onu bana getirmezseniz  فَإِْن لَْم تَأْتُونِي بِِھ 
Benim yanımda size ölçü yoktur  فََال َكْیَل لَُكْم ِعْنِدي 
Bana yaklaşmayın  60(َوَال تَْقَربُوِن ( 
Onu babasından istemeye çalışacağız  ُقَالُوا َسنَُراِودُ َعْنھُ أَبَاه 



Muhakkak biz yapacağız  61(َوإِنَّا لَفَاِعلُوَن ( 
Geçlerine/hizmetkârlarına dedi  َوقَاَل ِلِفتْیَانِِھ 
Ticaret mallarını yüklerinin arasına koyun  اْجعَلُوا بَِضاَعتَُھْم فِي ِرَحاِلِھْم 
Belki onu bilirler  لَعَلَُّھْم یَْعِرفُونََھا 
Ailelerine döndükleri zaman  إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْھِلِھْم 
Belki (Mısıra) geri dönerler  62(لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن ( 
Babalarına döndükleri zaman  ا َرَجعُوا إِلَى أَبِیِھْم  فَلَمَّ
Dediler ey babamız َا قَالُوا یَا أَبَان 
Bizden ölçü/mal men edildi  ُمنَِع ِمنَّا اْلَكْیُل 
Kardeşimizi bizimle birlikte gönder  فَأَْرِسْل َمعَنَا أََخانَا 
Ölçelim( ölçerek mal alalım)  نَْكتَْل 
Muhakkak biz onu (Bünyamin’i) koruruz  63(َوإِنَّا لَھُ لََحافُِظوَن ( 
Dedi izin ona olan emanınız  قَاَل َھْل آََمنُُكْم َعلَْیِھ 
Ancak, önceden kardeşi için verdiğiniz emanınız 
gibidir  إِالَّ َكَما أَِمْنتُُكْم َعلَى أَِخیِھ ِمْن قَْبُل 
Allah koruyanların en hayrlısıdır  َخْیٌر َحافًِظا ُ  فَا�َّ
O merhamet edenlerin en merhametlisidir  اِحِمیَن  ) 64(َوُھَو أَْرَحُم الرَّ
Mallarını açtıkları zaman  ا فَتَُحوا َمتَاَعُھْم  َولَمَّ
Ticaret eşyalarını buldular  َوَجدُوا بَِضاَعتَُھْم 
Kendilerine geri verilmiş olarak  ُردَّْت إِلَْیِھْم 
Dediler ey babamız  قَالُوا یَا أَبَانَا 
Bize ne oluyor/Daha ne isteriz, işte sermayemiz  َما نَْبِغي َھِذِه بَِضاَعتُنَا 
Bize geri döndürülmüş/verilmiş  ُردَّْت إِلَْینَا 
Onunla ailemize zahire getiririz  َونَِمیُر أَْھلَنَا 
Ve kardeşimizi de koruruz  َونَْحفَُظ أََخانَا 
Ve ölçüyü/zahireyi bir deve yükü daha arttırırız  َونَْزدَادُ َكْیَل بَِعیٍر 
Bu kolaya (kazanılan) bir ölçü/zahire  65(ذَِلَك َكْیٌل یَِسیٌر ( 
Onu sizinle birlikte göndermeyeceğim dedi  قَاَل لَْن أُْرِسلَھُ َمعَُكْم 
Taki Allah’tan sağlam bir ahit almadıkça  ِ  َحتَّى تُْؤتُوِن َمْوثِقًا ِمَن �َّ
Bana egtireceğiniz  لَتَأْتُنَّنِي بِِھ 
Sizin kuşatılmanı (çaresiz kalmanız) hariç  إِالَّ أَْن یَُحاَط بُِكْم 
Ona sağlam söz verdikleri zaman  ا آَتَْوهُ َمْوثِقَُھْم  فَلَمَّ
Dedi;  قَاَل 



Allah söylediklerimize vekildir  َعلَى َما نَقُوُل َوِكیٌل ُ َّ�)66 ( 
Dedi; ey oğullarım  ََّوقَاَل یَا بَنِي 
Tek bir kapıdan girmeyin  َال تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد 
Farklı kapılardan girin  قٍَة  َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَّرِ
Allah’ın (dilediği) bir şeyi sizden alıkoyamam  ِمْن َشْيٍء ِ  َوَما أُْغنِي َعْنُكْم ِمَن �َّ
Hüküm sadece Allah’ındır  ِ  إِِن اْلُحْكُم إِالَّ ِ�َّ
Ona tevekkül ettim  َعلَْیِھ تََوكَّْلُت 
Tevekkül edenler ona tevekkül etsin  لُوَن  ) 67(َوَعلَْیِھ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ
Girdikleri zaman  ا دََخلُوا  َولَمَّ
Babalarının emrettiği (istediği) yerden   ِمْن َحْیُث أََمَرُھْم أَبُوُھْم 
(yakub-as-‘ın dileği Allah’tan gelecek hiçbirşeyi 
savuşturmadı  ِمْن َشْيٍء ِ  َما َكاَن یُْغنِي َعْنُھْم ِمَن �َّ
Ancak (Yakub(as)’ın) nefsinde hacetini 
(giderdi)/nefsini tatmin etti  إِالَّ َحاَجةً فِي نَْفِس یَْعقُوَب 
Giderdi   قََضاَھا 
O ona öğrettiğimiz ilimden bir ilim sahibi idi  َُوإِنَّھُ لَذُو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمنَاه 
Fakat insanların çoğu iman etmezler  68(َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یَْعلَُموَن ( 
Yusuf (as)’ın yanına girdikleri zaman  ا دََخلُوا َعلَى یُوُسَف  َولَمَّ
Kardeşini yanına aldı  ُآََوى إِلَْیِھ أََخاه 
Ben senin kardeşinim dedi  قَاَل إِنِّي أَنَا أَُخوَك 
Onların yaptıklarından dolayı üzülme dedi  69(فََال تَْبتَئِْس بَِما َكانُوا یَْعَملُوَن ( 
Onların yüklerini temin ettiği zaman  َزُھْم بَِجَھاِزِھْم ا َجھَّ  فَلَمَّ
Kabı kardeşinin yükünü içine koydu  قَایَةَ فِي َرْحِل أَِخیِھ  َجعََل الّسِ
Sonra müezzin seslendi  ٌن  ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذِّ
Ey kervan/kafile  أَیَّتَُھا اْلِعیُر 
Muhakkak siz hırsızlarsınız  70(إِنَُّكْم لََساِرقُوَن ( 
Dediler  قَالُوا 
Onlara dönerek  َوأَْقبَلُوا َعلَْیِھْم 
Ne kaybettiniz  71(َماذَا تَْفِقدُوَن ( 
Dediler   قَالُوا 
Melikin kabını kaybettik  نَْفِقدُ ُصَواَع اْلَمِلِك 
Onu getirene   َوِلَمْن َجاَء بِِھ 
Bir deve yükü (ödül) var  ِحْمُل بَِعیٍر 
Ve ben ona kefilim  72(َوأَنَا بِِھ َزِعیٌم ( 



Dediler   قَالُوا 
Allah’a yemin olsun ki bildiniz/biliyorsunuz  لَقَْد َعِلْمتُْم ِ  تَا�َّ
Biz yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik  َما ِجئْنَا ِلنُْفِسدَ فِي اْألَْرِض 
Biz hırsızlardan olmadık  73(َوَما ُكنَّا َساِرقِیَن ( 
Dediler   قَالُوا 
Onun  cezası nedir  ُفََما َجَزاُؤه 
Eğer yalancılardan iseniz  74(ُكْنتُْم َكاِذبِیَن إِْن ( 
Dediler; onun cezası  ُقَالُوا َجَزاُؤه 
(su kabı) kimin yükünün içerisinde bulunursa  َمْن ُوِجدَ فِي َرْحِلِھ 
O (kendisi) onun cezasıdır  ُفَُھَو َجَزاُؤه 
İşte zalimleri bu şekilde cezalandırırız  75(َكذَِلَك نَْجِزي الظَّاِلِمیَن ( 
Onların (kardeşlerinin) yüklerinden başladı  فَبَدَأَ بِأَْوِعیَتِِھْم 
Kardeşinin (Bünyamin) yükünden önce  قَْبَل ِوَعاِء أَِخیِھ 
Sonra onu çıkardı  ثُمَّ اْستَْخَرَجَھا 
Kardeşinin (Bünyamin) yükünden  ِمْن ِوَعاِء أَِخیِھ 
Böyle biz Yusuf’a tuzak kurdurduk  َكذَِلَك ِكْدنَا ِلیُوُسَف 
O kardeşini alamıyordu/alıkoyamıyordu  َُما َكاَن ِلیَأُْخذَ أََخاه 
Melikin dinine göre  فِي ِدیِن اْلَمِلِك 
Allah’ın dilemesi müstesna  ُ  إِالَّ أَْن یََشاَء �َّ
Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz  نَْرفَُع دََرَجاٍت َمْن نََشاُء 
Her ilim sahibinin üzerinde bir alim vardır  76(َوفَْوَق ُكّلِ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم ( 
Dediler; eğer çaldıysa  قَالُوا إِْن یَْسِرْق 
Onun kardeşi de daha önce çalmıştı  فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَھُ ِمْن قَْبُل 
Yusuf nefsinde gizledi  َھا یُوُسُف فِي نَْفِسِھ  فَأََسرَّ
Onlara belli etmedi  َولَْم یُْبِدَھا لَُھْم 
Dedi siz en şerli mekan sahibisiniz  قَاَل أَْنتُْم َشرٌّ َمَكانًا 
Allah sizin vasıflandırdıklarınızı/anlattıklarınızı en 
iyi bilendir  أَْعلَُم بَِما تَِصفُوَن ُ  ) 77(َو�َّ
Ey aziz dediler  قَالُوا یَا أَیَُّھا اْلعَِزیُز 
Onun yaşlı büyük (çok yaşlı) bir babası var  إِنَّ لَھُ أَبًا َشْیًخا َكبِیًرا 
Onun yerine bizden birini al  ُفَُخْذ أََحدَنَا َمَكانَھ 
Biz seni iyilerden görüyoruz  78(إِنَّا نََراَك ِمَن اْلُمْحِسنِیَن ( 
(Yusuf) dedi; Allah’a sığınırım  ِ  قَاَل َمعَاذَ �َّ



Almamızdan  َأَْن نَأُْخذ 
Eşyamızı yanında bulduğumuz kişinin dışındakini  ُإِالَّ َمْن َوَجْدنَا َمتَاَعنَا ِعْندَه 
(eğer alırsak) İşte o zaman biz zalimlerden oluruz  79(إِنَّا إِذًا لََظاِلُموَن ( 
Ondan ümitlerini kestikleri zaman  ُا اْستَْیئَُسوا ِمْنھ  فَلَمَّ
Gizli toplantı için bir kenara çekildiler  َخلَُصوا نَِجی�ا 
Büyükleri dedi  قَاَل َكبِیُرُھْم 
Siz bilmiyor musunuz?  أَلَْم تَْعلَُموا 
Babanız sizden aldı  أَنَّ أَبَاُكْم قَْد أََخذَ َعلَْیُكْم 
Allahtan sağlam biz söz  ِ  َمْوثِقًا ِمَن �َّ
Önceden de Yusuf hakkında ileri gitmiştiniz  ْطتُْم فِي یُوُسَف  َوِمْن قَْبُل َما فَرَّ
Ben burayı terk etmeyeceğim  فَلَْن أَْبَرَح اْألَْرَض 
Taki babam bana izin verinceye kadar  َحتَّى یَأْذََن ِلي أَبِي 
Yada Allah benim hakkımda hüküm verinceye 
kadar  ِلي ُ  أَْو یَْحُكَم �َّ
O hükmedenlerin en hayırlısıdır  80(َوُھَو َخْیُر اْلَحاِكِمیَن ( 
Babanızın yanına dönünüz  اْرِجعُوا إِلَى أَبِیُكْم 
Dediler ey babamız  فَقُولُوا یَا أَبَانَا 
Muhakkak senin oğlun çaldı  إِنَّ اْبنََك َسَرَق 
Bildiğimiz şeyin dışındakine şahitlik yapmıyoruz  َوَما َشِھْدنَا إِالَّ بَِما َعِلْمنَا 
Biz ğaybın koruyucuları olmadık/ğaybı bilmeyiz  81(َوَما ُكنَّا ِلْلغَْیِب َحافِِظیَن ( 
Şehre sor  ََواْسأَِل اْلقَْریَة 
Bizim içerisinde bulunduğumuz  الَّتِي ُكنَّا فِیَھا 
Ve içinde geldiğimiz  َواْلِعیَر الَّتِي أَْقبَْلنَا فِیَھا 
Muhakkak biz doğrulardanız  82(َوإِنَّا لََصاِدقُوَن ( 
Dedi;   قَاَل 
Bilakis nefsiniz size bu işi güzel gösterdi  لَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا  بَْل َسوَّ
(bana düşen) güzel bir sabır  فََصْبٌر َجِمیٌل 
Umulur ki Allah  ُ  َعَسى �َّ
Onların hepsini bana getirir  أَْن یَأْتِیَنِي بِِھْم َجِمیعًا 
O alim ve hakimdir  83(إِنَّھُ ُھَو اْلعَِلیُم اْلَحِكیُم ( 
Onlardan yüz çevirdi  َوتََولَّى َعْنُھْم 
Yazık Yusuf’a dedi  َوقَاَل یَا أََسفَى َعلَى یُوُسَف 
Gözleri hüzünden beyazlaştı  ْت َعْینَاهُ ِمَن اْلُحْزِن  َواْبیَضَّ



O kederini içinde gizliyordu  84(فَُھَو َكِظیٌم ( 
Dediler; Allah’a yemin olsun  ِ  قَالُوا تَا�َّ
Sen hala devam ediyorsun  ُ  تَْفتَأ
Yusuf’u anmaya  تَْذُكُر یُوُسَف 
Hasretinden ericeksin  َحتَّى تَُكوَن َحَرًضا 
Veya helak olanlardan olacaksın  85(أَْو تَُكوَن ِمَن اْلَھاِلِكیَن ( 
Dedi   قَاَل 
Muhakkak hüznümü ve kederimi Allah’a şikâyet 
ediyorum  ِ  إِنََّما أَْشُكو بَثِّي َوُحْزنِي إِلَى �َّ
Ve Allahtan sizin bilmediklerinizi biliyorum  َما َال تَْعلَُموَن ِ  ) 86(َوأَْعلَُم ِمَن �َّ
Ey oğullarım  َّیَا بَنِي 
Gidin   اْذَھبُوا 
Yusuf’u ve kardeşini araştırın  فَتََحسَُّسوا ِمْن یُوُسَف َوأَِخیِھ 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin  ِ  َوَال تَْیئَُسوا ِمْن َرْوحِ �َّ
Allah’ın rahmetinden ümit kesmez  ِ  إِنَّھُ َال یَْیئَُس ِمْن َرْوحِ �َّ
Kâfirler qavmi hariç  87(إِالَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن ( 
Onun yanına girdikleri zaman  ا دََخلُوا َعلَْیِھ  فَلَمَّ
Dediler ey aziz   قَالُوا یَا أَیَُّھا اْلعَِزیُز 
Bize ve ailemize dokundu  َم:lşkjhgjgfvbnlşi, َوأَْھلَنَاسَّنَا 
Sıkıntı   ُّالضُّر 
Az/önemsiz bir ticaret malı ile geldik  ٍَوِجئْنَا بِبَِضاَعٍة ُمْزَجاة 
Biz ölçüyü tam yap  فَأَْوِف لَنَا اْلَكْیَل 
Bize sadakada bulun  َوتََصدَّْق َعلَْینَا 
Allah sadaka verenleri mükafatlandırır  قِیَن َ یَْجِزي اْلُمتََصدِّ  ) 88(إِنَّ �َّ
Dedi;   قَاَل 
Siz bildiniz mi?/Hatırladınız mı?  َھْل َعِلْمتُْم 
Yusuf’a ve kardeşine ne yaptığınızı  َما فَعَْلتُْم بِیُوُسَف َوأَِخیِھ 
O zaman siz cahillerden idiniz  89(إِْذ أَْنتُْم َجاِھلُوَن ( 
Dediler   قَالُوا 
Yoksa sen Yusuf musun?  أَئِنََّك َألَْنَت یُوُسُف 
Dedi; ben Yusuf’um  قَاَل أَنَا یُوُسُف 
Bu da benim kardeşim  َوَھذَا أَِخي 
Allah bize minnet etti  َعلَْینَا ُ  قَْد َمنَّ �َّ



Kim korkar ve sakınırsa  َِّق َویَْصبِْر  إِنَّھُ َمْن یَت
Muhakkak Allah  َ  فَإِنَّ �َّ
Allah iyilerin ecrini zayi etmez  ُ90(أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن  َال یُِضیع ( 
Dediler Allah’a yemin olsun  ِ  قَالُوا تَا�َّ
 Allah seni seçti bizim üzerimize  َعلَْینَا ُ  لَقَْد آَثََرَك �َّ
Biz hata edenlerden olduk  91(َوإِْن ُكنَّا لََخاِطئِیَن ( 
Dedi;  قَاَل 
Bu gün size kınama yoktur  َال تَثِْریَب َعلَْیُكُم اْلیَْوَم 
Allah sizi bağışlar  لَُكْم ُ  یَْغِفُر �َّ
O merhamet edenlerin en merhametlisidir  اِحِمیَن  ) 92(َوُھَو أَْرَحُم الرَّ
Bu gömleğimi götürün  اْذَھبُوا بِقَِمیِصي َھذَا 
Onu babamın yüzüne atın  فَأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِھ أَبِي 
Görmesi gelir  یَأِْت بَِصیًرا 
Bana toplu olarak ailenizi getirin  93(َوأْتُونِي بِأَْھِلُكْم أَْجَمِعیَن ( 
Kervan ayrıldığı zaman  ا فََصلَِت اْلِعیُر  َولَمَّ
Babaları dedi  قَاَل أَبُوُھْم 
Ben Yusuf’un kokusunu alıyorum  إِنِّي َألَِجدُ ِریَح یُوُسَف 
 Eğer beni bunamış saymazsanız  94(لَْوَال أَْن تُفَنِّدُوِن ( 
Dediler   ِ  قَالُوا تَا�َّ
Muhakkak ki sen eski şaşkınlığındasın  95(إِنََّك لَِفي َضَالِلَك اْلقَِدیِم ( 
Müjdeleyicinin gelmesinden  sonra ا  أَْن َجاَء اْلبَِشیُر  فَلَمَّ
Onu yüzüne attı  أَْلقَاهُ َعلَى َوْجِھِھ 
Görmesi geri geldi  فَاْرتَدَّ بَِصیًرا 
Dedi   قَاَل 
Ben size demedim mi?  أَلَْم أَقُْل لَُكْم 
Ben Allahtan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim  َما َال تَْعلَُموَن ِ  ) 96(إِنِّي أَْعلَُم ِمَن �َّ
Dediler ey babacığımız  قَالُوا یَا أَبَانَا 
Bizim günahlarımızdan dolayı istiğfarda bulun  اْستَْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا 
Biz hata edenlerden olduk  97(إِنَّا ُكنَّا َخاِطئِیَن ( 
Dedi   قَاَل 
Sizin için rabbime istiğfarda bulunacağım  َسْوَف أَْستَْغِفُر لَُكْم َربِّي 
O ğafur ve rahimdir  ِحیُم  ) 98(إِنَّھُ ُھَو اْلغَفُوُر الرَّ
Yusuf’un yanına girdikleri zaman  ا دََخلُوا َعلَى یُوُسَف  فَلَمَّ



Anne-babasını yanına aldı/kucakladı  ََوْیِھ آََوى إِلَْیِھ أَب 
Dedi şehre girin  َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر 
Allah’ın izni ile emin olarak  آَِمنِیَن ُ  ) 99(إِْن َشاَء �َّ
Anne babasını tahta kaldırdı/oturttu  َوَرفََع أَبََوْیِھ َعلَى اْلعَْرِش 
Onlar secdeye kapandılar  دًا وا لَھُ ُسجَّ  َوَخرُّ
Dedi ey babacığım  َوقَاَل یَا أَبَِت 
İşte bu önceden (görmüş) olduğum rüyamın 
tevili  َھذَا تَأِْویُل ُرْؤیَاَي ِمْن قَْبُل 
Rabbim onu haqq kıldı  قَْد َجعَلََھا َربِّي َحق�ا 
Bana iyi davrandı  َوقَْد أَْحَسَن بِي 
Beni hapisten çıkardığı zaman  ْجِن  إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن الّسِ
Sizi çölden getirdi  َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلبَْدِو 
Şeytan’ın benim ve kardeşlerimin arsını 
açmasından sonra 

ِمْن بَْعِد أَْن نََزَغ الشَّْیَطاُن بَْینِي َوبَْیَن 
 إِْخَوتِي 

Muhakkak rabbim dilediğine latiftir  ِّي لَِطیٌف ِلَما یََشاُء إِنَّ َرب 
O alim ve hakimdir  100(إِنَّھُ ُھَو اْلعَِلیُم اْلَحِكیُم ( 
Raabbim bana mülk verdin  َرّبِ قَْد آَتَْیتَنِي ِمَن اْلُمْلِك 
Bana olayların/rüyaların tabirini öğrettin  َوَعلَّْمتَنِي ِمْن تَأِْویِل اْألََحاِدیِث 
Gökleri ve yeri yaratan  فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض 
Sen dünyada ve ahirette benim velimsin  ِأَْنَت َوِلیِّي فِي الدُّْنیَا َواْآلَِخَرة 
Beni Müslüman olarak öldür  تََوفَّنِي ُمْسِلًما 
Beni Salihlere kat  اِلِحیَن  ) 101(َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
İşte bu sana vahyettiğimiz ğaybın haberleridir  ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْیِب نُوِحیِھ إِلَْیَك 
Sen onların yanında değildin  َوَما ُكْنَت لَدَْیِھْم 
İşlerini yapmaya azmettikleri zaman  إِْذ أَْجَمعُوا أَْمَرُھْم 
Ve onlar tuzak kurarken  102(َوُھْم یَْمُكُروَن ( 
İnsanların çoğu (inanacak) değildir  َوَما أَْكثَُر النَّاِس 
Herne kadar sen şiddetle arzu etsen de  103(َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِیَن ( 
Onlardan ücret istemiyorsun  َوَما تَْسأَلُُھْم َعلَْیِھ ِمْن أَْجٍر 
O ancak âlemler için bir zikirdir  104(إِْن ُھَو إِالَّ ِذْكٌر ِلْلعَالَِمیَن ( 
Gölerde ve yerde nice ayetler vardır  َوَكأَیِّْن ِمْن آَیٍَة فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض 
Onlar onun üzerinden geçip giderler/ona 
uğrarlar  وَن َعلَْیَھا  یَُمرُّ
Ondan yüz çevirirler  105(َوُھْم َعْنَھا ُمْعِرُضوَن ( 



Onların çoğu Allah’a iman etmezler  ِ  َوَما یُْؤِمُن أَْكثَُرُھْم بِا�َّ
Onların müşrik olmaları müstesna   106(إِالَّ َوھُْم ُمْشِرُكوَن( 
Onlar emin mi oldular   أَفَأَِمنُوا أَْن تَأْتِیَُھْم 
Kaplayacak bir Allah’ın azabının gelmesinden  ِ  َغاِشیَةٌ ِمْن َعذَاِب �َّ
Yada (kıyamet) saatinin gelmesinden  ًأَْو تَأْتِیَُھُم السَّاَعةُ بَْغتَة 
Onlar şu’r etmezler  107(َوُھْم َال یَْشعُُروَن ( 
Deki işte bu benim yolum  قُْل َھِذِه َسبِیِلي 
Basiret üzere Allah’a davet ederim  ٍَعلَى بَِصیَرة ِ  أَْدُعو إِلَى �َّ
Ben ve bana tabi olanlar  أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي 
Allah’ı bütün tenzih ederim  ِ  َوُسْبَحاَن �َّ
Ben müşriklerden değilim  108(َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن ( 
Biz senden önce göndermedik  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك 
Ancak onlara vahyettiğimiz erkekler hariç   إِالَّ ِرَجاًال نُوِحي إِلَْیِھْم 
Şehir halkından  ِمْن أَْھِل اْلقَُرى 
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı?  أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض 
Bakmıyorlar mı nasıl oldu?  فَیَْنُظُروا َكْیَف َكاَن 
Kendilerinden önce gelenlerin sonu  ُالَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم َعاقِبَة 
Sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır  َولَدَاُر اْآلَِخَرةِ َخْیٌر ِللَِّذیَن اتَّقَْوا 
Aqletmiyor musunuz  109(أَفََال تَْعِقلُوَن ( 
Taki peygamberler bile ümitsizliğe düştüler  ُسُل  َحتَّى إِذَا اْستَْیئََس الرُّ
Kendilerinin yalanlandıklarını düşündüler  َوَظنُّوا أَنَُّھْم قَْد ُكِذبُوا 
Onlara yardımımız geldi  َجاَءُھْم نَْصُرنَا 
Dilediğimiz kurtarırız  َي َمْن نََشاُء  فَنُّجِ
Bizim azabımız günahkarlar qavminden geri 
çevrilmez 

َوَال یَُردُّ بَأُْسنَا َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمیَن 
)110 ( 

Onların kıssalarında ibretler vardır  ٌلَقَْد َكاَن فِي قََصِصِھْم ِعْبَرة 
Akıl sahipleri için  ِألُوِلي اْألَْلبَاِب 
Uydurulmuş bir söz değildir  َما َكاَن َحِدیثًا یُْفتََرى 
Fakat önlerindekini tasdik edicidir  َولَِكْن تَْصِدیَق الَِّذي بَْیَن یَدَْیِھ 
Ve her şeyin açıklamasıdır  َوتَْفِصیَل ُكّلِ َشْيٍء 
İman eden qavm için hidayet ve rahmettir  111(َوُھدًى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم یُْؤِمنُوَن( 
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile  ِِحیم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم �َّ
ELİF-LAM-MİM-RA المر 
İşte bunlar (şu) kitabın ayetleridir   تِْلَك آَیَاُت اْلِكتَاِب 
Rabbinden sana haqq olarak indirilmiş 
olan(Kitab)  َُّوالَِّذي أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك اْلَحق 
Fakat insanların çoğu iman etmezler  1(َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال یُْؤِمنُوَن ( 
Allah ki göğü yükseltendir  الَِّذي َرفََع السََّماَواِت ُ َّ� 
Direksiz (olarak)  بِغَْیِر َعَمٍد 
Sen onu (gökyüzünü) görüyorsun(buna şahitsin)  تََرْونََھا 
Sonra arşa istiva etti  ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش 
Sonra güneşi ve ayı (emrine) boyun eğdirdi  َر الشَّْمَس َواْلقََمَر  َوَسخَّ
Herbiri belli bir süreye kadar hareket 
edecektir(akıp gidecektir)  ى  ُكلٌّ یَْجِري ِألََجٍل ُمَسم�
(Allah) işleri çekip çevirendir  یُدَبُِّر اْألَْمَر 
Ayetleri açıklayanadır  ُل اْآلَیَاِت  یُفَّصِ
Umulur ki rabbinize kavuşmaya iman edersiniz  2(لَعَلَُّكْم بِِلقَاِء َربُِّكْم تُوقِنُوَن ( 
O yeryüzünü uzatan (çekip yayandır)  َوُھَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض 
Ve onda oturaklı dağlar ve nehirler kılan  َوَجعََل فِیَھا َرَواِسَي َوأَْنَھاًرا 
Her türlü meyvelerden  َوِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت 
Ve onda(yeryüzünde) ikişer çiftler kılandır  َجعََل فِیَھا َزْوَجْیِن اثْنَْیِن 
Geceyle gündüzü bürüyendir  یُْغِشي اللَّْیَل النََّھاَر 
Muhakkak bunda ayetler vardır  إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت 
Düşünen bir qavm için  3(ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّروَن ( 
Ve yeryüzünde birbirine komşu kıt’alar vardır  َوفِي اْألَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت 
Üzümlerden bahçeler/üzüm bağları ve ekin  َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع 
Çatallı ve çatalsız hurmalıklar  َونَِخیٌل ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَواٍن 
Tek su ile sulanır  یُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد 
Bazısını bazısına üstün kılarız  ُل بَْعَضَھا َعلَى بَْعٍض  َونُفَّضِ
Yemede   فِي اْألُُكِل 
İşte bunda aqleden bir  qavm için ayetler vardır  4(إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت ِلقَْوٍم یَْعِقلُوَن ( 
Eğer (seni yalanlamalarına) şaşırıyorsan  َوإِْن تَْعَجْب 
Onların şu sözleri daha şaşılacak şeydir  فَعََجٌب قَْولُُھْم 
Biz toprak olduğumuz zaman mı?  أَئِذَا ُكنَّا تَُرابًا 
Yeni bir yaradılış içinde mi bulunacağız  أَئِنَّا لَِفي َخْلٍق َجِدیٍد 



İşte onlar rablerini inkar edenlerdir  أُولَئَِك الَِّذیَن َكفَُروا بَِربِِّھْم 
İşte bunlar boyunlarında  َوأُولَئَِك اْألَْغَالُل فِي أَْعنَاقِِھْم 
Onlar ateş ashabıdır  َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر 
Orda ebedi olarak kalacaklardır  5(ُھْم فِیَھا َخاِلدُوَن ( 
Acele ile istiyorlar  َویَْستَْعِجلُونََك 
İyilikten önce kötülüğü  یِّئَِة قَْبَل اْلَحَسنَِة  بِالسَّ
Onlardan önce örnekler geçmişti  َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِھُم اْلَمثَُالُت 
Muhakkak insanlara karşı çok merhametlidir  َوإِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ ِللنَّاِس 
Zulmlerine rağmen  َعلَى ُظْلِمِھْم 
Muhakkak rabbin cezası şiddetli olandır  6(َوإِنَّ َربََّك لََشِدیدُ اْلِعقَاِب ( 
Kâfirler diyorlar  َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا 
Ona rabbinden ayet indirilmeli değil miydi?  لَْوَال أُْنِزَل َعلَْیِھ آَیَةٌ ِمْن َربِِّھ 
Muhakkak ki sen uyarıcısın  إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر 
Her qavmin bir yol göstericisi vardır  7(َوِلُكّلِ قَْوٍم َھاٍد ( 
Allah bilir  یَْعلَُم ُ َّ� 
Her bir dişinin taşıdığını  َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى 
Ve rahimlerin eksilttiğini  َوَما تَِغیُض اْألَْرَحاُم 
Ve (rahimlerin) arttırdığını  َُوَما تَْزدَاد 
Her şey onun katında bir ölçü iledir  8(َوُكلُّ َشْيٍء ِعْندَهُ بِِمْقدَاٍر ( 
Ğaybi ve şehadeti bilendir  َِعاِلُم اْلغَْیِب َوالشََّھادَة 
Büyüktür yücedir  9(اْلَكبِیُر اْلُمتَعَاِل ( 
(Allah katında) sizden eşittir  ٌِمْنُكْم  َسَواء 
Sözü gizleyen  َمْن أََسرَّ اْلقَْوَل 
Yada onu açığa vuran  َوَمْن َجَھَر بِِھ 
Geceleri gizlenen  َوَمْن ُھَو ُمْستَْخٍف بِاللَّْیِل 
Gündüz açığa çıkan  10(َوَساِرٌب بِالنََّھاِر ( 
Onun takipçileri vardır  لَھُ ُمعَقِّبَاٌت 
Önünden ve arkasından  َوِمْن َخْلِفِھ ِمْن بَْیِن یَدَْیِھ 
 Onu Allah’ın emrinden korurlar  ِ  یَْحفَُظونَھُ ِمْن أَْمِر �َّ
Allah bir qavmi değiştirmez  َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َ  إِنَّ �َّ
Nefislerindekini değiştirinceye kadar  ْفُِسِھْم َحتَّى یُغَیُِّروا َما بِأَن 
Allah bir qavme kötülük dilerse  بِقَْوٍم ُسوًءا ُ  َوإِذَا أََرادَ �َّ
Onu geri döndürecek yoktur  ُفََال َمَردَّ لَھ 



Onun onların bir velisi de yoktur  11(َوَما لَُھْم ِمْن دُونِِھ ِمْن َواٍل ( 
O size şimşeği gösterendir  ُھَو الَِّذي یُِریُكُم اْلبَْرَق 
Korku ve ümit ile  َخْوفًا َوَطَمعًا 
Ağır bulutları (yağmur yüklü) inşa eden orata 
çıkarandır  12(َویُْنِشُئ السََّحاَب الثِّقَاَل ( 
Ra’d (gök gürültüsü) ve melekler onu hamd ile 
teşbih ederler  َْعدُ بِح  ْمِدِه َواْلَمَالئَِكةُ َویَُسبُِّح الرَّ
Korkularından   ِمْن ِخیفَتِِھ 
(Allah) yıldırımlar gönderir  َواِعَق  َویُْرِسُل الصَّ
Onunla dilediğine çarpar  فَیُِصیُب بَِھا َمْن یََشاُء 
Onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar( 
tartışıyorlar)  ِ  َوُھْم یَُجاِدلُوَن فِي �َّ
O azabı şiddetli olandır  13(َوُھَو َشِدیدُ اْلِمَحاِل ( 
Haqq (gerçek) davet(dua) onundur  ِلَھُ دَْعَوةُ اْلَحّق 
Onun dışındakilere çağıranlara(dua edenlere) 
gelince  َوالَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن دُونِِھ 
Onlar (putlar) hiçbir şekilde cevap vermeyecektir  َال یَْستَِجیبُوَن لَُھْم بَِشْيٍء 
(şu) hariç (onların durumları) iki avucunu suya 
uzatan (kişinin durumu) gibidir  إِالَّ َكبَاِسِط َكفَّْیِھ إِلَى اْلَماِء 
(suyu) ağzına ulaştırmak için  ُِلیَْبلَُغ فَاه 
O (su) ağzına ulaşamayacak  َوَما ُھَو بِبَاِلِغِھ 
Kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değil  14(َوَما دَُعاُء اْلَكافِِریَن إِالَّ فِي َضَالٍل ( 
Göklerde ve yerde olanların hepsi ona secde 
ederler  یَْسُجدُ َمْن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ِ  َوِ�َّ
Gönüllü ve gönülsüz (olarak)  َطْوًعا َوَكْرًھا 
Ve gölgeleri de sabah akşam (secde ederler)  15(َوِظَاللُُھْم بِاْلغُدُّوِ َواْآلََصاِل ( 
Deki ‘Göklerin ve yerin rabbi kimdir?’  قُْل َمْن َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض 
Deki ‘Allah’  ُ  قُِل �َّ
Deki; ‘Allah dışında veliler mi edendiniz?  قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن دُونِِھ أَْوِلیَاَء 
 Nefislerinde bir şeye malik değillerdir  َال یَْمِلُكوَن ِألَْنفُِسِھْم 
Fayda ve zarara  ا  نَْفعًا َوَال َضر�
Deki hiç kör ile gören bir olur mu?  قُْل َھْل یَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصیُر 
Veya   أَْم 
 Karanlıklar ile nu (hiç) bir olur mu?  َھْل تَْستَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر 
Veya    أَْم 
Allah’a ortaklar koştular  ُشَرَكاَء ِ  َجعَلُوا ِ�َّ
Onun (Allah’ın) yaratması gibi yaratan  َكَخْلِقِھ َخلَقُوا 



Yoksa (allah ile o putların-olmayan) yaratması mı 
birbirine benzedi  فَتََشابَھَ اْلَخْلُق َعلَْیِھْم 
Deki; her şeyi yaratandır  َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء ُ  قُِل �َّ
O tek ve qahhardır  اُر  ) 16(َوُھَو اْلَواِحدُ اْلقَھَّ
Gökten su indirdi  أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء 
Ve dereler kendi miktarınca aktı  فََسالَْت أَْوِدیَةٌ بِقَدَِرَھا 
Sel de yüze vuran bir köpük yüklendi   فَاْحتََمَل السَّْیُل َزبَدًا َرابِیًا 
Ateşte yakıp (erittiklerinin) üzerinde de (bu 
köpükten vardır)  ِا یُوق  دُوَن َعلَْیِھ فِي النَّاِر َوِممَّ
Süs eşyası ve geçimlik elde etmek için   اْبتِغَاَء ِحْلیٍَة أَْو َمتَاع 
Onun benzeri bir köpük vardır  َُزبَدٌ ِمثْلُھ 
Allah bu şekilde haqq ve batılı örnek verir  اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل ُ  َكذَِلَك یَْضِرُب �َّ
Köpüğe gelince  ُبَد ا الزَّ  فَأَمَّ
Taşıp gider  فَیَْذَھُب ُجفَاًء 
İnsanlara fayda verene gelince  ا َما یَْنفَُع النَّاَس  َوأَمَّ
Yerde kalır  فَیَْمُكُث فِي اْألَْرِض 
İşte bu şekilde  َكذَِلَك 
Allah misaller verir  اْألَْمثَاَل ُ  ) 17(یَْضِرُب �َّ
Rablerine icabet edenlere gelince  ِللَِّذیَن اْستََجابُوا ِلَربِِّھُم 
(daha) güzeli vardır  اْلُحْسنَى 
Ona icabet etmeyenler gelince  َُوالَِّذیَن لَْم یَْستَِجیبُوا لَھ 
Yeryüzündekilerin hepsi onun olsa   لَْو أَنَّ لَُھْم َما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا 
Ve bir de misli olsa  َُوِمثْلَھُ َمعَھ 
Onu fidye olarak verirler  َالْفتَدَْوا بِِھ 
Onlar için kötü bir hesap vardır  أُولَئَِك لَُھْم ُسوُء اْلِحَساِب 
Onların barınakları cehennemdir  َوَمأَْواُھْم َجَھنَُّم 
Ne kötü döşektir  ُ18(َوبِئَْس اْلِمَھاد ( 
Bilen kimse … (gibi midir?)  أَفََمْن یَْعلَُم 
Sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse  ُّأَنََّما أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك اْلَحق 
Kör kimse gibi midir?   َكَمْن ھَُو أَْعَمى 
Ancak akıl sahipleri düşünürler  19(إِنََّما یَتَذَكَُّر أُولُو اْألَْلبَاِب ( 
Allah’ın ahdine vefa gösterenlere gelince  ِ  الَِّذیَن یُوفُوَن بِعَْھِد �َّ
Misaqı bozmazlar  20(َوَال یَْنقُُضوَن اْلِمیثَاَق ( 
Allah’ın emrettiği şeyi bağlayanlara gelince  َبِِھ َوالَِّذیَن یَِصلُوَن َما أَم ُ  َر �َّ



Bağlanmasını (emrettiği)  أَْن یُوَصَل 
Rablerinden korkarlar  َویَْخَشْوَن َربَُّھْم 
Kötü hesaptan korkarlar  21(َویََخافُوَن ُسوَء اْلِحَساِب ( 
Sabredenlere gelince  َوالَِّذیَن َصبَُروا 
Rablerinin yüzünü (rızasını) umarak  اْبتِغَاَء َوْجِھ َربِِّھْم 
Namazı kılarlar  ََالة  َوأَقَاُموا الصَّ
Onlara verdiklerimizden infaq ederler  ا َرَزْقنَاُھْم  َوأَْنفَقُوا ِممَّ
Açık ve gizli olarak  ًا َوَعَالنِیَة  ِسر�
Kötülüğü iyilik ile def ederler  َبِاْلَحَسنَِة السَّیِّئَةَ  َویَْدَرُءون 
Onlar için (ahiret) yurdunun sonu vardır  22(أُولَئَِك لَُھْم ُعْقبَى الدَّاِر ( 
Ve adn cennetleri vardır. Ona girerler  َجنَّاُت َعْدٍن یَْدُخلُونََھا 
Ve salih olanlar (için de cennet vardır)  َوَمْن َصلََح 
Babalarından, zevcelerinden, çocuklarından  یَّاتِِھْم  ِمْن آَبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوذُّرِ
Ve meleklerde onların yanına girerler  َواْلَمَالئَِكةُ یَْدُخلُوَن َعلَْیِھْم 
Her kapıdan  23(ِمْن ُكّلِ بَاٍب ( 
Sabrettiğiniz için size selam aleyküm  َسَالٌم َعلَْیُكْم بَِما َصبَْرتُْم 
Yurdun sonu ne güzeldir  24(فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر ( 
Allah’ın ahdini bozanlara gelince  ِ  َوالَِّذیَن یَْنقُُضوَن َعْھدَ �َّ
Söz verdikten sonra  ِمْن بَْعِد ِمیثَاقِِھ 
Ve kesenlere (gelince)  َویَْقَطعُوَن 
Allah’ın bağlanmasını emrettiği şeyi  بِِھ أَْن یُوَصَل ُ  َما أََمَر �َّ
Ve yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince  َویُْفِسدُوَن فِي اْألَْرِض 
İşte lanet onlaradır  ُأُولَئَِك لَُھُم اللَّْعنَة 
Onlar için kötü bir yurt vardır  25(َولَُھْم ُسوُء الدَّاِر ( 
Allah dilediğine rızqı yayar  ْزَق ِلَمْن یََشاُء ُ یَْبُسُط الّرِ َّ� 
Dilediğine kısar  َویَْقِدُر 
Ve onlar dünya hayatı ile ferahlarlar  َوفَِرُحوا بِاْلَحیَاةِ الدُّْنیَا 
Ahiret hayatına göre dünya hayatı  َِوَما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا فِي اْآلَِخَرة 
Sadece az bir geçimliktir  ٌ26(إِالَّ َمتَاع ( 
Kafirler derler  َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا 
Ona rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi?  لَْوَال أُْنِزَل َعلَْیِھ آَیَةٌ ِمْن َربِِّھ 
Deki; muhakkak ki Allah  َ  قُْل إِنَّ �َّ
Dilediğini dalalete düşürür  یُِضلُّ َمْن یََشاُء 



Ona kendisine yönelenleri hidayete erdirir  27(َویَْھِدي إِلَْیِھ َمْن أَنَاَب ( 
İman edenlere gelince  الَِّذیَن آََمنُوا 
Qalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olur  ِ  َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُھْم بِِذْكِر �َّ
Dikkat edin Allah’ın zikri ile   ِ  أََال بِِذْكِر �َّ
Qalpler mutmain olur  28(تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب ( 
İman edenlere ve salih amel işleyenlere gelince  اِلَحاِت  الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
Ne mutlu onlara  ُطوبَى لَُھْم 
Ve  varılacak yerin güzel olanı  29(َوُحْسُن َمآٍَب ( 
İşte bu şekilde seni bir ümmet içerisinde 
gönderdik  ٍة  َكذَِلَك أَْرَسْلنَاَك فِي أُمَّ
Onlardan önce pek çok ümmetler geldi geçti  قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلَھا أَُمٌم 
Senin onlara okuman için  ِلتَتْلَُو َعلَْیِھُم 
Sana vahyettiğimiz şeyi   الَِّذي أَْوَحْینَا إِلَْیَك 
Onlar rahmanı inkar ediyorlar  ْحَمِن  َوُھْم یَْكفُُروَن بِالرَّ
Deki o benim rabbimdir  قُْل ُھَو َربِّي 
Ondan başaka ilah yoktur  َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو 
Ona tevekkül ettim  َعلَْیِھ تََوكَّْلُت 
Son dönüş/tevbem onadır  30(َوإِلَْیِھ َمتَاِب ( 
Şayet Qur’an  َولَْو أَنَّ قُْرآَنًا 
Kendisi ile dağların yürütüldüğü  ُسیَِّرْت بِِھ اْلِجبَاُل 
Yerin parçalandığı  عَْت بِِھ اْألَْرُض  أَْو قُّطِ
Ölülerin konuşturulduğu  أَْو ُكلَِّم بِِھ اْلَمْوتَى 
Bilakis  بَْل 
Emir tamamıyla Allah’ındır  اْألَْمُر َجِمیعًا ِ َّ�ِ 
İman edenler anlamadılar mı?  أَفَلَْم یَْیئَِس الَِّذیَن آََمنُوا 
Eğer Allah dileseydi  ُ  أَْن لَْو یََشاُء �َّ
İnsanlara toplu olarak hidayet ederdi  لََھدَى النَّاَس َجِمیعًا 
Kafirlere devam edecek  َوَال یََزاُل الَِّذیَن َكفَُروا 
Yaptıklarından dolayı isabet ettirildi  تُِصیبُُھْم بَِما َصنَعُوا 
Büyük felaket  ٌقَاِرَعة 
O felaket yurtlarının yakınına inecektir  ًا ِمْن دَاِرِھْم أَْو تَُحلُّ قَِریب 
Taki geldi   َحتَّى یَأْتَِي 
Allah’ın va’di  ِ  َوْعدُ �َّ



Allah sözüne muhalif olmaz  ََال یُْخِلُف اْلِمیعَاد َ  ) 31(إِنَّ �َّ
Muhakkak ki dalga feçildi  َولَقَِد اْستُْھِزَئ 
Senden önceki peygamberler ile  بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك 
Kâfirlere mühlet verdim  فَأَْملَْیُت ِللَِّذیَن َكفَُروا 
Sonra onları aldım  ثُمَّ أََخْذتُُھْم 
Cezam nasıl oldu   32(فََكْیَف َكاَن ِعقَاِب ( 
O (Allah) ki tüm nefislerin üzerinde qaim 
olan(görüp gözete hakim olan) değil midir?  أَفََمْن ُھَو قَائٌِم َعلَى ُكّلِ نَْفٍس 
Kazandığı ile  بَِما َكَسبَْت 
Allah’a ortaklar koştular  ُشَرَكاَء ِ  َوَجعَلُوا ِ�َّ
Deki onları (putları) siz isimlendirdiniz  وھُْم  قُْل َسمُّ
Veya onlar haber mi veriyorlar?  ُأَْم تُنَبِّئُونَھ 
(Allah’ın) yeryüzünde bilmediği şeyi  بَِما َال یَْعلَُم فِي اْألَْرِض 
Veya   أَْم 
Sözün zahirini  بَِظاِھٍر ِمَن اْلقَْوِل 
Bilakis kâfirlere tuzakları süslü gösterildi  بَْل ُزیَِّن ِللَِّذیَن َكفَُروا َمْكُرُھْم 
Allah’ın yolundan çevirdiler  َوُصدُّوا َعِن السَّبِیِل 
Kim dalalete düşürülürse  ُ  َوَمْن یُْضِلِل �َّ
Ona bir hidayet edici yoktur  33(فََما لَھُ ِمْن َھاٍد ( 
Onlara dünya hayatında bir azab vardır  لَُھْم َعذَاٌب فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا 
Ahiret azabı daha ağırdır  َُّولَعَذَاُب اْآلَِخَرةِ أََشق 
Onları Allahtan koruyacak yoktur  ِمْن َواٍق ِ  ) 34(َوَما لَُھْم ِمَن �َّ
Cennetin misali  َمثَُل اْلَجنَِّة 
Muttaqıylere va’d edilen  الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن 
Altından ırmaklar akıyor  َ  ْنَھاُر تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْأل
Gölgesi ve yemişi süreklidir  أُُكلَُھا دَائٌِم َوِظلَُّھا 
İşte bu sakınanların sonudur  تِْلَك ُعْقبَى الَِّذیَن اتَّقَْوا 
Kafirlerin sonu ateştir  35(َوُعْقبَى اْلَكافِِریَن النَّاُر ( 
O kendilerine kitap verdiklerimiz  َوالَِّذیَن آَتَْینَاُھُم اْلِكتَاَب 
Sana indirilen ile sevinirler  یَْفَرُحوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْیَك 
(fakat) gruplardan bazıları  َوِمَن اْألَْحَزاِب 
Onun bir kısmını inkar ederler  َُمْن یُْنِكُر بَْعَضھ 
Deki ben emrolundum  قُْل إِنََّما أُِمْرُت 



Allah’a ibadet etmek ile  َ  أَْن أَْعبُدَ �َّ
Ona hiçbir şeyi ortak koşmam  َوَال أُْشِرَك بِِھ 
Ona dua ederim  إِلَْیِھ أَْدُعو 
Dönüşüm onadır  36(َوإِلَْیِھ َمآَِب ( 
İşte bu şekilde onu biz indirdik  َُوَكذَِلَك أَْنَزْلنَاه 
Arapça bir hüküm (koyucu) olarak indirdik  ُحْكًما َعَربِی�ا 
Eğer onların hevalarına tabi olursan  َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْھَواَءھُْم 
Sana ilim geldikten sonra  بَْعدََما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم 
Sana Allah’tan bir veli yoktur/Allah senin velin 
değildir  ٍِمْن َوِلّي ِ  َما لََك ِمَن �َّ
Ve koruyucu da yoktur  37(َوَال َواٍق ( 
Muhakkak senden önce peygamberler gönderdik  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسًال ِمْن قَْبِلَك 
Onlara eşler ve çocuklar kıldık  ًیَّة  َوَجعَْلنَا لَُھْم أَْزَواًجا َوذُّرِ
Hiçbir rasul için olmaz  َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل 
Bir ayet getirmesi  أَْن یَأْتَِي بِآَیٍَة 
Allah’ın izni olmadan  ِ  إِالَّ بِإِْذِن �َّ
Her ecelin bir yazısı vardır  38(ِلُكّلِ أََجٍل ِكتَاٌب ( 
Allah dilediğini yok eder  َما یََشاُء ُ  یَْمُحوا �َّ
Dilediğini sabit bırakır  َویُثْبُِت 
Kitabın anası onun katındadır  39(َوِعْندَهُ أُمُّ اْلِكتَاِب ( 
Eğer sana gösterirsek  َوإِْن َما نُِریَنََّك 
Onlara va’d ettiğimizin bir kısmını  بَْعَض الَِّذي نَِعدُُھْم 
Yada seni vefat ettirirsek  أَْو نَتََوفَّیَنََّك 
Ancak sana uyarı vardır  ُفَإِنََّما َعلَْیَك اْلبََالغ 
Hesap bizim üzerimizedir  40(َوَعلَْینَا اْلِحَساُب ( 
Onlar görmüyorlar mı?  أََولَْم یََرْوا 
 Biz yeryüzüne geliyoruz  أَنَّا نَأْتِي اْألَْرَض 
Kenarlarından eksiltiyoruz  نَْنقُُصَھا ِمْن أَْطَرافَِھا 
Allah (dilediği şekilde) hükmeder  یَْحُكُم ُ  َو�َّ
Onun hükmünün takipçisi yoktur  َال ُمعَقَِّب ِلُحْكِمِھ 
O hesabı hızlı görendir  41(َوُھَو َسِریُع اْلِحَساِب ( 
Onlardan öncekilerde tuzak kurdular  َوقَْد َمَكَر الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم 
Tüm tuzaklar Allah’ındır  فَِللَِّھ اْلَمْكُر َجِمیعًا 



Her nefsin kazandığını bilir  یَْعلَُم َما تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس 
Kâfirler de bilecek  َوَسیَْعلَُم اْلُكفَّاُر 
Yurdun sonu kimindir  42(ِلَمْن ُعْقبَى الدَّاِر ( 
Kâfirler derler  َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا 
Sen rasul değilsin  لَْسَت ُمْرَسًال 
Allah şahid olarak yeter  َشِھیدًا ِ  قُْل َكفَى بِا�َّ
Benim ve sizin aranızda  بَْینِي َوبَْینَُكْم 
Kitabın ilmi katında olan kimdir?  43(َوَمْن ِعْندَهُ ِعْلُم اْلِكتَاِب ( 
  
İBRAHİM SURESİ سورة إبراھیم 
RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADI İLE  ِِحیم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم �َّ
ELİF-LAM-RA الر 
İşte bu sana indirdiğimiz kitaptır   ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْیَك  
İnsanları çıkarmak için  ِلتُْخِرَج النَّاَس 
Karanlıklardan nura (aydınlığa) (çıkarmak için)   ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر 
Onların rablerinin izni ile  بِإِْذِن َربِِّھْم 
(dosdoğru) yola  إِلَى ِصَراِط 
Yüce ve büyüktür  1(اْلعَِزیِز اْلَحِمیِد (  
O Allah ki  الَِّذي ِ َّ� 
Göklerde ve yerde olanlar onundur   لَھُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض 
(Uğrayacakları) şidetliş azabtan dolayı veyl 
(yazıklar) olsun kafirlere  2(َوَوْیٌل ِلْلَكافِِریَن ِمْن َعذَاٍب َشِدیٍد (  
O kimseler ki seviyorlar  ِیَن یَْستَِحبُّوَن الَّذ  
Dünya hayatını ahiretin üzerine  ِاْلَحیَاةَ الدُّْنیَا َعلَى اْآلَِخَرة 
Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar  ِ  َویَُصدُّوَن َعْن َسبِیِل �َّ
Onun eğri/çelişkili (olmasını) isterler  َویَْبغُونََھا ِعَوًجا 
İşte onlar uzak bir sapıklık içerisindedirler  3(أُولَئَِك فِي َضَالٍل بَِعیٍد (  
Biz hiçbir peygamber göndermedik  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل 
Ancak qavminin lisanı üzere gönderdik  إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِھ 
Onlara açık olsun diye  ِلیُبَیَِّن لَُھْم 
Allah dilediğini dalalete düşürür  َمْن یََشاُء ُ  فَیُِضلُّ �َّ
Dilediğini hidayete erdirir  َویَْھِدي َمْن یََشاُء 
O aziz ve hakimdir  4(َوُھَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم (  



Muhakkak Musa’yı ayetlerimiz ile gönderdik  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَیَاتِنَا 
Sen qavmini çıkart (diye)  أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك 
Karanlıklardan aydınlığa  ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر 
Onlara Allah’ın günlerini hatırlat  ِ ْرُھْم بِأَیَّاِم �َّ  َوذَّكِ
Muhakkak bunda ayetler vardır  إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت 
Tüm sabredenler ve şükredenler için  5(ِلُكّلِ َصبَّاٍر َشُكوٍر (  
O zaman (hatırla)  َوإِْذ 
Dedi; Musa  قَاَل ُموَسى 
Qavmine   ِلقَْوِمِھ 
Allah’ın üzerinize olan ni’metini hatırlayın  َعلَْیُكْم ِ  اْذُكُروا نِْعَمةَ �َّ
O zaman hatırla sizi kurtarmıştık  إِْذ أَْنَجاُكْم ِمْن آَِل فِْرَعْوَن 
Fir’avn hanedanından  یَُسوُمونَُكْم ُسوَء اْلعَذَاِب 
Çocuklarınızı boğazlıyorlar  َویُذَبُِّحوَن أَْبنَاَءُكْم 
Kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı  َویَْستَْحیُوَن نَِساَءُكْم 
İşte bunda rabbinizden bir imtihan vardı  6(َوفِي ذَِلُكْم بََالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظیٌم (  
O zaman (hatırla) rabbiniz şöyle buyurmuştu  َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم 
Eğer şükrederseniz  لَئِْن َشَكْرتُْم 
Arttıracağım   َألَِزیدَنَُّكْم 
Eğer küfrederseniz  َولَئِْن َكفَْرتُْم 
Muhakkak azabım şiddetlidir  ٌ7(إِنَّ َعذَابِي لََشِدید (  
Musa dedi  َوقَاَل ُموَسى 
Eğer küfrederseniz  إِْن تَْكفُُروا 
Siz ve yeryüzündekilerin tamamı  أَْنتُْم َوَمْن فِي اْألَْرِض َجِمیعًا 
Allah sizin (imanınızdan) müstağnidir لَغَنِيٌّ َحِمی َ ) 8(دٌ فَإِنَّ �َّ  
Size gelmedi mi?  أَلَْم یَأْتُِكْم 
Sizden öncekilerin haberi  نَبَأُ الَِّذیَن ِمْن قَْبِلُكْم 
Nuh, Ad, Semud qavminin  َقَْوِم نُوحٍ َوَعاٍد َوثَُمود 
Ve ondan sonra gelenlerin  َوالَِّذیَن ِمْن بَْعِدِھْم 
Onları Allahtan başkası bilmez  ُ  َال یَْعلَُمُھْم إِالَّ �َّ
Onlara peygamberleri beyyineler ile gelmişti  َجاَءتُْھْم ُرُسلُُھْم بِاْلبَیِّنَاِت 
Ellerini ağızlarına götürdüler  فََردُّوا أَْیِدیَُھْم فِي أَْفَواِھِھْم 
Dediler   َوقَالُوا 
Şüphesiz biz küfrettik  إِنَّا َكفَْرنَا 



Kendisi ile gönderildiğiniz şeye  بَِما أُْرِسْلتُْم بِِھ 
Muhakkak biz şüphe içerisindeyiz  ٍَوإِنَّا لَِفي َشّك 
Bizi davet ettiğin şeye şüpheliyiz   ا تَْدُعونَنَا إِلَْیِھ ُمِریٍب ) 9(ِممَّ  
Dedi peygamberleri  قَالَْت ُرُسلُُھْم 
Allah hakkında şüphe mi duyuyorsunuz  ٌَّشك ِ  أَفِي �َّ
Yeri ve göğü yaratan  فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرِض 
Sizi çağırıyor  یَْدُعوُكْم 
Günahlarınızı bağışlamak için  ِلیَْغِفَر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم 
Sizi belirli bir ecele kadar erteliyor  ََرُكْم إِلَى أَج ى َویَُؤّخِ ٍل ُمَسم�  
Dediler   قَالُوا 
Siz bizim benzerimiz beşerden başka bir şey 
değilsiniz  إِْن أَْنتُْم إِالَّ بََشٌر ِمثْلُنَا 
Engellemek (mi) istiyorsunuz  تُِریدُوَن أَْن تَُصدُّونَا 
Babalarımızın taptıklarından   ا َكاَن یَْعبُدُ آَبَاُؤنَا  َعمَّ
Bize apaçık bir delil getirin  10(فَأْتُونَا بُِسْلَطاٍن ُمبِیٍن (  
Rasulleri onlara dedi  قَالَْت لَُھْم ُرُسلُُھْم 
Biz sizin gibi bir beşerden başka bir şey değiliz  إِْن نَْحُن إِالَّ بََشٌر ِمثْلُُكْم 
Fakat Allah  َ  َولَِكنَّ �َّ
Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur  یَُمنُّ َعلَى َمْن یََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه 
Bizim için olmaz  َوَما َكاَن لَنَا 
Biz delil getirmemiz  أَْن نَأْتِیَُكْم بُِسْلَطاٍن 
Allah’ın izni müstesna  ِ  إِالَّ بِإِْذِن �َّ
Mü’minler Allah’a tevekkül etsinler  فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن ِ ) 11(َوَعلَى �َّ  
Bize noluyor da  َوَما لَنَا 
Allah’a tevekkül etmiyoruz  ِ  أَالَّ نَتََوكََّل َعلَى �َّ
Allah bizi (hidayet) yolumuza yönlendirdi  َوقَْد َھدَانَا ُسبُلَنَا 
Sizin bize yaptığınız eziyetlere muhakkak ki 
sabredeceğiz  َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آَذَْیتُُمونَا 
Tevekkül edenler Allah’a tevekkül etsinler  لُوَن ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ ) 12(َوَعلَى �َّ  
Kâfirler peygamberlerine dediler  َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ِلُرُسِلِھْم 
Sizi topraklarımızdan çıkaracağız  لَنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا 
Veya  أَْو 
Yada bizim milletimize(dinimize) döneceksiniz  لَتَعُودُنَّ فِي ِملَّتِنَا 
Rableri onlara vahyetti  فَأَْوَحى إِلَْیِھْم َربُُّھْم 



Zalimleri helak edeceğiz  13(لَنُْھِلَكنَّ الظَّاِلِمیَن (  
Sizi onlardan sonra yerleştireceğiz  َولَنُْسِكنَنَُّكُم اْألَْرَض ِمْن بَْعِدِھْم 
İşte bu benim makamımdan korkanlar içindir  ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي 
Ve benim vaadimden (azabımdan) korkanlar 
(içindir)  ِ14(یِد َوَخاَف َوع (  
(peygamberler a Allah’tan) fetih istediler  َواْستَْفتَُحوا 
Bütün inatçı diktatörler kaybettiler  15(َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِیٍد (  
Cehennemin arkasından  ِمْن َوَرائِِھ َجَھنَُّم 
İrinli su ile sulanacaklar  16(َویُْسقَى ِمْن َماٍء َصِدیٍد (  
Onu yudumlar  ُُعھ  یَتََجرَّ
Onu neredeyse yutamayacaklar(zorla yutacaklar)  َُوَال یََكادُ یُِسیغُھ 
Ölüm her taraftan gelecek  َویَأْتِیِھ اْلَمْوُت ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن 
O ölecek değildir  َوَما ُھَو بَِمیٍِّت 
Ağır azabın arkasından   17(َوِمْن َوَرائِِھ َعذَاٌب َغِلیٌظ (  
Rablerine küfredenlere gelince  َمثَُل الَِّذیَن َكفَُروا بَِربِِّھْم 
Onların amelleri kum gibidir  أَْعَمالُُھْم َكَرَماٍد 
Onunla rüzgâr şiddetlendi  یُح  اْشتَدَّْت بِِھ الّرِ
Fırtınalı bir günde  فِي یَْوٍم َعاِصٍف 
Güç yetiremezler  َال یَْقِدُروَن 
Kazandıkları şeyi elde etmeye  ا َكَسبُوا َعلَى َشْيٍء  ِممَّ
İşte bu  ذَِلَك 
Uzak bir dalalettir  َُالُل اْلبَِعید ) 18(ُھَو الضَّ  
Görmedin mi?  أَلَْم تََر 
Allah gökleri ve yeri haqq üzere yarattı  َِخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحّق َ  أَنَّ �َّ
Eğer dilerse giderir  إِْن یََشأْ یُْذِھْبُكْم 
Yeni bir halk getirir  19(َویَأِْت بَِخْلٍق َجِدیٍد (  
Bu Allah’a  zor değildir  بِعَِزیٍز ِ ) 20(َوَما ذَِلَك َعلَى �َّ  
Hepsi Allah’ın huzuruna çıktılar/çıkacaklar  َجِمیعًا ِ  َوبََرُزوا ِ�َّ
Zayıflar dediler  عَفَاُء  فَقَاَل الضُّ
Büyüklenenlere   ِللَِّذیَن اْستَْكبَُروا 
Biz sizin takipçilerinizdik  إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا 
Siz bizden uzaklaştırabilir misiniz?  َْنتُْم ُمْغنُوَن َعنَّا فََھْل أ  
Allah’ın azabından  ِ  ِمْن َعذَاِب �َّ



Az bir şey  de olsa  ِمْن َشْيٍء 
Dediler   قَالُوا 
Allah bize hidayet etseydi   ُ  لَْو َھدَانَا �َّ
Bizde size hidayet ederdik  لََھدَْینَاُكْم 
Bizim için birdir  َسَواٌء َعلَْینَا 
Sızlansak da  أََجِزْعنَا 
Veya  أَْم 
Sabretsek de  َصبَْرنَا 
Bizim için bir kurtuluş yoktur  21(َما لَنَا ِمْن َمِحیٍص (  
Şeytan dedi  َوقَاَل الشَّْیَطاُن 
İş hükme bağlandığı zaman  ا قُِضَي اْألَْمُر  لَمَّ
Allah size va’d etti  َوَعدَُكْم َ  إِنَّ �َّ
Haqq (gerçek) va’di  َِوْعدَ اْلَحّق 
Ben de va’d ettim  َوَوَعْدتُُكْم 
Sonra va’dime muhalefet ettim  فَأَْخَلْفتُُكْم 
Benim sizin üzerinize bir Sultan (güç/hakimiyet) 
im yoktu  َوَما َكاَن ِلي َعلَْیُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن 
Davet ettiğim şey dışında  إِالَّ أَْن دََعْوتُُكْم 
Bana icabet ettiniz  فَاْستََجْبتُْم ِلي 
Beni kınamayın  فََال تَلُوُمونِي 
Kendi nefislerinizi kınayın  َولُوُموا أَْنفَُسُكْم 
Be  sie yardım edemem/kurtaramam  َما أَنَا بُِمْصِرِخُكْم 
Siz de bana yardım edemezsiniz/kurtaramazsınız  ََّوَما أَْنتُْم بُِمْصِرِخي 
Bana ortak olduğunuz şeyi inkar ettim  إِنِّي َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن 
Önceden  ِمْن قَْبُل 
Muhakkak zalimlere elim bir azab vardır  22(إِنَّ الظَّاِلِمیَن لَُھْم َعذَاٌب أَِلیٌم (  
İman edenler ve salih amel işleyenler 
girdirilecektir  اِلَحاِت  َوأُْدِخَل الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
Altlarından ırmaklar akan cennete  َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر 
Orada ebedi olarak kalacaklardır  َخاِلِدیَن فِیَھا 
Rablerinin izni ile  بِإِْذِن َربِِّھْم 
Orada esenlik dilekleri ‘’selam’dır  23(تَِحیَّتُُھْم فِیَھا َسَالٌم (  
Görmedin mi?  أَلَْم تََر 
Allah nasıl misal veriyor  َمثًَال ُ  َكْیَف َضَرَب �َّ



Temiz söz temiz bir ağaç gibidir  َكِلَمةً َطیِّبَةً َكَشَجَرةٍ َطیِّبٍَة 
Kökü sabittir  أَْصلَُھا ثَابٌِت 
Dalları gökyüzündedir  24(َوفَْرُعَھا فِي السََّماِء (  
Her zaman meyvesi alınır  تُْؤتِي أُُكلََھا ُكلَّ ِحیٍن 
Rabbinin izni ile  بِإِْذِن َربَِّھا 
İnsanlara insanlar için misaller verir  اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس ُ  َویَْضِرُب �َّ
Umulur ki anarlar/hatırlarlar  25(لَعَلَُّھْم یَتَذَكَُّروَن (  
Kötü kelimenin misali  َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبِیثٍَة 
Kötü ağaç gibidir  َكَشَجَرةٍ َخبِیثٍَة 
Yeryüzünün üzerinde cüsselenmiş/yerden kökü 
sökülmüş  اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق اْألَْرِض 
Onun için qarar yoktur  26(َما لََھا ِمْن قََراٍر (  
Allah sabit kılar  ُ  یُثَبُِّت �َّ
İman edenleri  الَِّذیَن آََمنُوا 
Sabit bir söz ile  بِاْلقَْوِل الثَّابِِت 
Dünya hayatında ve ahiret hayatında لدُّْنیَا َوفِي اْآلَِخَرةِ فِي اْلَحیَاةِ ا  
Allah zalimleri dalalete düşürür  الظَّاِلِمیَن ُ  َویُِضلُّ �َّ
Allah dilediğini yapar  َما یََشاُء ُ ) 27(َویَْفعَُل �َّ  
Sen görmedin mi?  أَلَْم تََر 
Allah’ın nimetini değiştirenleri  َإِلَى الَِّذیَن بَدَّلُوا نِْعَمة  ِ َّ�  
İnkar ederek   ُكْفًرا  
Kendi milletlerine helak yurdunu helal kıldılar  28(َوأََحلُّوا قَْوَمُھْم دَاَر اْلبََواِر (  
Onların yaslanacakları(yer) cehennemdir  َجَھنََّم یَْصلَْونََھا 
Ne kötü qarar (yeridir)  29(َوبِئَْس اْلقََراُر (  
Allah’a eşler koştular  أَْندَادًا ِ  َوَجعَلُوا ِ�َّ
Yolundan çevirmek için  ِلیُِضلُّوا َعْن َسبِیِلِھ 
Deki faydalanın  قُْل تََمتَّعُوا 
Muhakkak sizin varış yeriniz cehennemedir   30(فَإِنَّ َمِصیَرُكْم إِلَى النَّاِر (  
İman eden kullarıma söyle  قُْل ِلِعبَاِدَي الَِّذیَن آََمنُوا 
Namaz kılanlara (söyle)  ََالة  یُِقیُموا الصَّ
Onlara verdiğimiz rızıqlardan inffaq ediyorlar  ا َرَزْقنَاُھْم  َویُْنِفقُوا ِممَّ
Gizli ve açık  ًا َوَعَالنِیَة  ِسر�
O gün gelmeden  ِمْن قَْبِل أَْن یَأْتَِي یَْوٌم 



O günde alışveriş ve dostluk yoktur  31(َال بَْیٌع فِیِھ َوَال ِخَالٌل (  
Allah gökleri ve yeri yaratandır  الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض ُ َّ� 
Gökten suyu indirendir  َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء 
Onunla meyveler çıkarandır  فَأَْخَرَج بِِھ ِمَن الثََّمَراِت 
Size rızq olarak  ِرْزقًا لَُكْم 
Gemileri sizin emrinize amade kıldı  َر لَُكُم اْلفُْلَك  َوَسخَّ
Denizde gitmesi için  ِلتَْجِرَي فِي اْلبَْحِر 
Onun emri ile  بِأَْمِرِه 
Nehirleri de hizmetinize verdi  َُر لَُكم ) 32(اْألَْنَھاَر  َوَسخَّ  
Güneşi ve Ayı faydanıza sundu  َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر  َوَسخَّ
Adet olduğu üzere ( seyreden güneş ay)  دَائِبَْیِن 
Geçti ve gündüzü ( yaşamınıza faydalı olsun 
duyuyor) size amade kıldı  َر لَُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر ) 33(َوَسخَّ  
Size verdi  َوآَتَاُكْم 
Ondan istediğiniz her şeyi  ُِمْن ُكّلِ َما َسأَْلتُُموه 
Allah’ın nimetlerini saymak (isteseniz)   ِ  َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ �َّ
Sayamazsınız  َال تُْحُصوَھا 
Muhakkak insan  ْنَساَن  إِنَّ اْإلِ
Zalim ve nankördür   34(لََظلُوٌم َكفَّاٌر (  
O zaman (hatırla) ibrâhim dedi  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھیُم 
Rabbim bu (beldeyi) emin belde kıl  َرّبِ اْجعَْل َھذَا اْلبَلَدَ آَِمنًا 
Beni ve oğullarını uzak tut  ََّواْجنُْبنِي َوبَنِي 
Putlara tapmaktan   35(أَْن نَْعبُدَ اْألَْصنَاَم (  
Rabbim  َِرّب 
Onlar insanlardan pek çoğunu dalalete 
düşürdüler  إِنَُّھنَّ أَْضلَْلَن َكثِیًرا ِمَن النَّاِس 
Kim bana tabi olursa   فََمْن تَبِعَنِي 
O bendendir  فَإِنَّھُ ِمنِّي 
Kim bana isyan ederse  َوَمْن َعَصانِي 
Sen gaffur ve rahimsin  36(فَإِنََّك َغفُوٌر َرِحیٌم (  
Ey rabbimiz  َربَّنَا 
Ben zurriyyetimi yerleştirdim  یَّتِي  إِنِّي أَْسَكْنُت ِمْن ذُّرِ
Ziraat olmayan bir vadiye  بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرع 
Haram evinin yanında  ِم  ِعْندَ بَْیتَِك اْلُمَحرَّ



Rabbimiz   َربَّنَا 
Namaz kılmaları için  ََالة  ِلیُِقیُموا الصَّ
İnsanlardan onlara (meyleden) gönüller kıl  فَاْجعَْل أَْفئِدَةً ِمَن النَّاِس 
Onlara meylediyor  تَْھِوي إِلَْیِھْم 
Onları meyveler ile rızqlandir  َواْرُزْقُھْم ِمَن الثََّمَراِت 
Umulur ki şükrederler  37(لَعَلَُّھْم یَْشُكُروَن (  
Rabbimiz  َربَّنَا 
Sen biliyorsun  إِنََّك تَْعلَُم 
Gizlediklerimizi ve açığa vurduğumuzu  َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن 
Allah’a hiçbirşey gizli kalmaz  ِمْن َشْيٍء ِ  َوَما یَْخفَى َعلَى �َّ
Yerde ve gökte  38(فِي اْألَْرِض َوَال فِي السََّماِء (  
Hamd Allah'a dır  ِ  اْلَحْمدُ ِ�َّ
Bana veren  الَِّذي َوَھَب ِلي 
Yaşlılığıma rağmen  َعلَى اْلِكبَِر 
İsmail ve ịshaq'ı  إِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق 
Şüphesiz rabbim  إِنَّ َربِّي 
Duayı işitendir  39(لََسِمیُع الدَُّعاِء (  
Rabbim beni kıl   َرّبِ اْجعَْلنِي 
Namazı kılan  َِالة  ُمِقیَم الصَّ
Zürriyetimden   یَّتِي  َوِمْن ذُّرِ
Rabbimiz  َربَّنَا 
Duamı kabul et  40(َوتَقَبَّْل دَُعاِء (  
Rabbim beni bağışla   َربَّنَا اْغِفْر ِلي 
Ve anne babamı  ََّوِلَواِلدَي 
Ve mu'minleri  َوِلْلُمْؤِمنِیَن 
Hesabın görüleceği gün  41(یَْوَم یَقُوُم اْلِحَساُب (  
Allah'i gafil sanma  َغافًِال َ  َوَال تَْحَسبَنَّ �َّ
Zalimlerin yaptıklarından gafil sanma  ا یَْعَمُل الظَّاِلُموَن  َعمَّ
(Allah) onları erteliyor  ُرُھْم  إِنََّما یَُؤّخِ
Gözlerin (fal taşı gibi açılıp) belireceği gün  42(ِلیَْوٍم تَْشَخُص فِیِھ اْألَْبَصاُر (  
Başlarını dikerek koşarlar  ُمْھِطِعیَن ُمْقنِِعي ُرُءوِسِھْم 
Gözleri kendi taraflarına dönmez  َال یَْرتَدُّ إِلَْیِھْم َطْرفُُھْم 
Gönülleri bişiy  43(َوأَْفئِدَتُُھْم َھَواٌء (  



İnsanları uyar  َوأَْنِذِر النَّاَس 
Azabın geleceği günden  یَْوَم یَأْتِیِھُم اْلعَذَاُب 
Zalimler derler  فَیَقُوُل الَِّذیَن َظلَُموا 
Rabbimiz bizi ertele  ْرنَا  َربَّنَا أَّخِ
Yakın bir ecele kadar  إِلَى أََجٍل قَِریٍب 
Davetine icabet edelim  نُِجْب دَْعَوتََك 
Rasullere tabi olalım  ُسَل  َونَتَّبِعِ الرُّ
Siz önceden de yemin etmemismiydiniz  أََولَْم تَُكونُوا أَْقَسْمتُْم ِمْن قَْبُل 
Size yok oluş yoktur  44(َما لَُكْم ِمْن َزَواٍل (  
Siz meskenlerde iskan oldunuz (yerleşiniz)  َوَسَكْنتُْم فِي َمَساِكِن 
Nefislerine zulmedenlerin   الَِّذیَن َظلَُموا أَْنفَُسُھْم 
Size açıklandı onlara nasıl yaptığımız  َوتَبَیََّن لَُكْم َكْیَف فَعَْلنَا بِِھْم 
Size misaller verdik  45(َوَضَرْبنَا لَُكُم اْألَْمثَاَل (  
Onlar tuzak kurdular  َوقَْد َمَكُروا 
(Allah da) onlara tuzak kurdu  َمْكَرُھْم 
Onların tuzakları allah katında (malumdur)  َمْكُرُھْم ِ  َوِعْندَ �َّ
Tuzakları olsada  َوإِْن َكاَن َمْكُرُھْم 
Dağları yerinden oynatacak  46(ِلتَُزوَل ِمْنھُ اْلِجبَاُل (  
Allah'ı va'dine muhalif sanmayın  ُمْخِلَف َوْعِدِه َ  فََال تَْحَسبَنَّ �َّ
Ve resûlünü  ُُرُسلَھ 
Allah yüce ve intikam sahibidir  َعِزیٌز ذُو اْنتِقَاٍم َ ) 47(إِنَّ �َّ  
O gün yer değiştirilir  یَْوَم تُبَدَُّل اْألَْرُض 
Başka bir yere, ve gökte  َغْیَر اْألَْرِض َوالسََّمَواُت 
Tek ve kahredici allah'n huzuruna çıkarlar  ِاْلَواِحِد اْلقَھَّار ِ ) 48( َوبََرُزوا ِ�َّ  
O gün günahkarları görürsün  َوتََرى اْلُمْجِرِمیَن یَْوَمئٍِذ 
Zincirlere vurulmuş olarak  نِیَن فِي اْألَْصفَاِد ) 49(ُمقَرَّ  
Gömlekleri katrandandır  َسَرابِیلُُھْم ِمْن قَِطَراٍن 
Ve yüzleri ateş ile kaplanır  50(َوتَْغَشى ُوُجوَھُھُم النَّاُر (  
Allahın cezalandırması için  ُ  ِلیَْجِزَي �َّ
Her nefsi kazandığı ile  ُكلَّ نَْفٍس َما َكَسبَْت 
Allah hesabı hızlı olandır  َسِریُع اْلِحَساِب َ ) 51(إِنَّ �َّ  
Bu insanlara bir açıklama  َھذَا بََالٌغ ِللنَّاِس 
Onunla uyarılmaları için  َوِلیُْنذَُروا بِِھ 



Onlar bilsinler diye  َوِلیَْعلَُموا 
O tek bir ilâhdır  ٌأَنََّما ُھَو إِلَھٌ َواِحد 
Akıl sahiplerinin zikretmeleri için  52(َوِلیَذَّكََّر أُولُو اْألَْلبَاِب(  
 

 

 

 

 

 

 

 


