Şüphesiz, iman edenlerden,
Yahudi olanlardan,
Hristiyanlardan,
başka dine dönmüş olanlardan;
her kim
(1) Tanrı’ya iman eder ve
(2) Son Gün’e iman eder ve
(3) doğru bir hayat sürerse,
mükâfatlarını Rablerinden alacaklardır;
onların korkacakları hiçbir şey yoktur,
onlar üzülmeyecekler de.
[ 2:62, 5:69 ]
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Çevirmen Notu
Bu kitap, Dr. Reşad Halife tarafından Arapça orijinalinden çevrilmiş olan Kuran’ın Yetkilendirilmiş İngilizce Versiyonu’nun Türkçe tercümesidir. Reşad Halife (1935-1990), Kuran’ı İngilizceye çevirenler arasında ana dili Arapça olan ilk kişidir. Yetkilendirilmiş İngilizce Versiyon’da
kullanılan dil ve üslup son derece net, anlaşılır ve kolaydır. Reşad Halife, çeviri üzerinde çalışmaya başladığı sıralarda Kuran’ın Arapça metninde kodlanmış olan kompleks ve kapsamlı bir matematiksel kompozisyon keşfetti: 19-temelli Kuran’ın Matematiksel Mucizesi. Çeviride yer alan
ve birtakım Kuranî hakikatler ile birlikte bu zamanda vahyedilmesi mukadder olan Kuran’daki
bilgi ve hikmetleri gösteren Giriş, Dipnotlar ve Ekler, bizzat Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Reşad
Halife tarafından kaleme alınmıştır.
Bu Türkçe tercümede, Reşad Halife’nin dokümanlarından ve yaptığı açıklamalardan esinlenerek “Allah, İslam ve Müslüman” kelimeleri yerine “Tanrı, Teslimiyet ve Teslim Olan” kelimeleri
kullanılmıştır. Bu konudaki ayrıntılı açıklama için www.teslimolanlar.org web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.
Reşad Halife bu dünyadan göçtü ancak Tanrı’nın saflaştırılmış ve birleştirilmiş mesajı ‒Kuran‒
canlıdır ve Tanrı’nın iradesiyle Dünya’nın sonuna kadar samimi insanlara doğru yolda rehberlik
etmeye devam edecektir.
Kâinatın Rabbi olan Tanrı’ya övgüler olsun!

Tüm İnsanlar İçin
Birleştirilmiş
Tek Dinin İlanı
Dünyanın bütün dinleri—Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm ve diğerleri—
bidatler, gelenekler ve peygamberler, azizler gibi insanların putlaştırılması yoluyla ciddi şekilde
bozulmuştur.
Eski Ahit’te (Malaki 3:1), Yeni Ahit’te (Luka 17:22-36 & Matta 24:27) ve bu Son Ahit’te
(3:81) belirtildiği gibi Tanrı’nın planı, tüm kutsal yazılar iletildikten sonra Tanrı’nın Antlaşma
Elçisi’ni göndermeyi icap ettirir. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin esas fonksiyonu, kutsal yazıları
arındırmak ve onları, bu dünyayı Yaratan ve Ayakta Tutandan bu dünyaya evrensel tek bir mesaja
birleştirmektir.
Kutsal yazıların bu büyük kehaneti artık yerine getirildi. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, karşı
konulamaz somut kanıtla desteklenmiş bir şekilde ulaşmış bulunuyor (bkz. Ek 2). Arınma ve
birleşme süreci başladı. Tanrı’nın planı, Tanrı’nın görünmez güçleri tarafından desteklenmektedir
ve bu ilahi planın muazzam boyutları, sahte dincilerin son zamanlardaki ifşası ile Berlin Duvarı,
Demir Perde ve bambu perdesi gibi özgürlük karşıtı bariyerlerin ortadan kalkmasıyla belirgin
hale geldi.
Bundan böyle, Tanrı için kabul edilebilir tek bir din vardır—Teslimiyet. Tanrı’ya teslim olan
ve tapınmasını/ibadetini YALNIZCA Tanrı’ya adayan herkes bir “Teslim Olan”dır. Bu nedenle,
birisi bir Yahudi Teslim Olan, bir Hristiyan Teslim Olan, bir Budist Teslim Olan, bir Hindu Teslim
Olan veya bir Müslüman Teslim Olan olabilir.
Tanrı için kabul edilebilir tek din Teslimiyet’tir.

[3:19]

Kim kendine din olarak Teslimiyet’ten başkasını ararsa,
ondan kabul edilmeyecektir ve Ahirette o,
kaybedenlerle birlikte olacaktır.
[3:85]

(Reşad Halife, Kasım 1989)

Tanrınız Rab, sizin için kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak; onu
dinleyin.
(Yasa’nın Tekrarı 18:15’te Musa)

Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzının
içine koyacağım; kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecektir. Eğer bir kişi, onun
Benim adıma konuştuğu sözleri dinlemezse, Ben Kendim ona cezasını çektireceğim.
(Yasa’nın Tekrarı 18:18-19)

Ben Baba’dan isteyeceğim ve O size başka bir Paraklit verecek
GERÇEĞİN RUHU.
(Yuhanna 14:16-17’de İsa).

— daima sizinle olması için:

GERÇEĞİN RUHU size geldiğinde, sizi tüm gerçeğe yönlendirecek ve size gelecek şeyleri
duyuracaktır.
(Yuhanna 16:13’te İsa)

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
İşte, önümde yolu hazırlaması için elçimi gönderiyorum;
aradığınız Rab ve arzu ettiğiniz antlaşma elçisi ansızın tapınağa gelecektir.
Evet, o geliyor diyor Her Şeye Egemen Rab.
Fakat onun geldiği güne kim dayanacak?
Ve o göründüğünde kim ayakta durabilir?
Çünkü o bir arıtıcının ateşi gibidir… oturup arındıracak….
(Malaki 3:1-3)

Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır.
Onlar ancak O’nun yanında başkaları da anıldığında sevinirler.
[39:45]

H.Ö. (Hicretten Önce) 13 yılında (M.S. 610’da), Ramazan’ın 27.
gecesinde, Muhammed peygamber (ruh—gerçek kişi—beden değil)
Dünya gezegeninden milyonlarca ışık yılı uzaktaki mümkün olan en
yüksek noktaya çağırıldı ve bu Kuran onun kalbine yerleştirildi (2:185,
17:1, 44:3, 53:1-18, 97:1).
Daha sonra, Kuran, Cebrail aracılığıyla 23 yıllık bir süre boyunca,
M.S. 610 ila 632 arası Muhammed’ in hafızasına bırakıldı (17:106).
Bırakıldığı anda, Muhammed onu kendi eliyle titizlikle kâğıda döktü
(Ek 28). Muhammed’den kalan şey, vahiylerin Tanrı’nın karar verdiği
sıraya konulması için ayrıntılı talimatlar ile birlikte vahiylerin kronolojik sırasıyla yazılmış olan tam/eksiksiz Kuran’dı.
Yeniden düzenleme süreci esnasında, Peygamberi putlaştıran kâtipler, Medine’de vahyolunan son sure olan Sure 9’un sonuna iki ayet eklediler. Bu küfür eylemi, bir tarafta Ali Bin Ebu Talip ve onun taraftarları ile diğer tarafta Kuran’ın tahrifçileri arasındaki 50 yıllık bir
savaşla sonuçlandı. Savaş, Hüseyin Bin Ali ve ailesi Kerbela’da şehit
edildiğinde sona erdi.
Muhammed’ in eliyle yazılmış orijinal Kuran’ı, “yeni anlaşmazlıkların patlak vermesinden korkarak” imha eden Emevi hükümdarı Mervan Bin El-Hakem’di (MS 684’te öldü).
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, 9:128-129’un Kuran’a ait olmadığına
dair karşı konulmaz delil sundu (Ek 24). Bu sahte ayetlerin kaldırılmasıyla, Kuran nihayet eski haline getirilmiş oldu. Bizim neslimiz, Kuran’ı
arındırılmış ve nihai şekli ile alanların ilkidir (bkz. Ek 1 ve 28).
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ÖNSÖZ
31 Ocak 1990’da, şafak vaktinden bir süre önce, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olan Dr. Reşad
Halife, o gecenin erken saatlerinde mescide giren ve gelmesini bekleyen bir veya daha fazla inkârcı tarafından şehit edildi. Dr. Halife’nin bu çeviri üzerindeki çalışmalarını sürdürmek için her
gün erken saatlerde geldiği bilinen bir gerçekti.
Tanrı’nın lütfuyla, önceki akşam Sure 49’a kadar bitirerek bu çevirinin büyük bölümü üzerindeki gözden geçirmesini tamamlamıştı. Yapmış olduğu belirli değişiklikler ve yapmayı planladığı değişiklikler hakkında düzeltme işine katılan kişilere ayrıntılı talimatlar vermişti. Onun
tarafından belirtilen bu değişiklikler ve açık gramer veya basım hataları dışında, metin, el değmemiş şekilde bırakıldı.
Eklerin ikisine—15 ve 17’ye—yeni materyal eklendi. Dr. Halife’nin ölümünden önceki son
birkaç ay içinde, 5 İletişim Duasını doğrulayan müthiş matematiksel mucize, Mescit Tuscon’daki
kardeşler tarafından keşfedilmişti. Dr. Halife, bu mucizeleri, editörü olduğu United Submitters
International’ın (Uluslararası Birleşik Teslim Olanlar) aylık bülteni olan Submitters Perspective’in
(Teslim Olanların Bakış Açısı) 1990 Ocak sayısında yayımladı. Onlar burada, Ek 15’teki İletişim
Duaları bölümünün altına aslına uygun şekilde kopyalandı.
Ölümünden önce de yazıp basmış olduğu Şubat 1990 Submitters Perspective (Teslim Olanların Bakış Açısı) sayısında, Dr. Halife, doğru kişilerin gerçekte ölmediğini Kuran aracılığıyla
doğruladı—onlar direkt Cennete giderler. Bu makale, Ölüm ile ilgili olan Ek 17’ye aslına uygun
şekilde kopyalandı.
Böylelikle, Ekler onun kendi materyali kullanılarak güncellendi. Ek 1, 2, 24 ve 29’daki bazı
matematiksel tablolarda minör düzeltmelerin yapılması da gerekiyordu; iki tablonun yanlış olduğu görüldü ve bu nedenle silindi.
Dr. Halife’nin şehit edilişinden sonraki aylarda, Kuran’a yerleştirilmiş sayısal parametrelerin
keşifleri için onun açtığı kanalın kapanmadığına yönelik güvenceye sahip olduk. Bu keşifler akmaya devam ediyor ve diğer çalışmalarda yayımlanmaya devam edecek.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Dr. Reşad Halife, kendinden önceki diğer tüm elçiler gibi öldü
fakat arındırılmış mesaj diridir ve bu dünyada sonuna kadar sürmeye devam edecektir. O da
Kuran’dır.
Sen kesinlikle öleceksin, tıpkı onların öleceği gibi. (39:30)
Tanrı: O'ndan başka tanrı yoktur; Yaşayandır, Ebedidir. (3:2-3)
Universal Unity (Evrensel Birlik)
Ramazan, 1412 (Mart, 1992)
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GİRİŞ
En Lütufkâr, En Merhametli olan Tanrı’nın adıyla
Bu, Tanrı’nın insanlığa son mesajıdır. Tanrı’nın tüm peygamberleri bu dünyaya geldi ve tüm
kutsal yazılar iletildi. Tanrı’nın peygamberleri tarafından iletilen tüm mesajların arındırılıp tek
bir mesajda birleştirilmesinin ve bundan böyle Tanrı için kabul edilebilir tek dinin “Teslimiyet”
(3:19, 85) olduğunun duyurulmasının zamanı geldi. “Teslimiyet,” Tanrı’nın mutlak otoritesini
tanıdığımız ve tüm güce sahip olanın YALNIZCA Tanrı olduğuna; O’ndan bağımsız başka hiçbir
varlığın herhangi bir güce sahip olmadığına dair sarsılmaz bir kanaate ulaştığımız dindir. Böyle bir farkındalığın doğal sonucu, yaşamlarımızı ve tapınmamızı/ibadetimizi mutlak bir şekilde
YALNIZCA Tanrı’ya adamaktır. Bu, Eski Ahit, Yeni Ahit ve bu Son Ahit dâhil olmak üzere tüm
kutsal yazılardaki İlk Buyruktur.
Dinle, Ey İsrail! Tanrımız Rab Tek Tanrı’dır!
Bu yüzden Tanrınız Rabbi çok sevin
bütün yüreğinizle,
bütün ruhunuzla,
bütün aklınızla
ve bütün gücünüzle.
[Yasa’nın Tekrarı 6:4-5, Luka 12:29-30, Kuran 3:18]
Tanrı’nın, O’nun şanlı niteliklerinin üzerinde derin derin düşünelim;
evrenin Yaratıcısı olarak bu evrendeki her şeyin temeli olandır,
Her Yerde Var Olan, Her Şeye Gücü Yeten, Her Şeyi Bilen olarak tapılmaya layık olandır
ve var oluşu kendinden olan bilinçli varlıktır,
tüm cehaleti ve kirleri akıldan kaldıran
ve zihnimizi arındırıp keskinleştirendir.
[Gayatri Mantra, Yajur Veda]
Her din bidatler, gelenekler ve sahte, putperest doktrinler tarafından bozulmuş olsa da her
dinde “Teslim Olanlar” olabilir. Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Hindu, Budist veya daha başka
Teslim Olanlar olabilir. Bu Teslim Olanlar, toplu olarak Tanrı için kabul edilebilir tek dini teşkil
ederler. Bu kitabın ön sayfasında yer alan temada vurgulandığı gibi, YALNIZCA Tanrı’ya adanmış olan ve Tanrı’nın yanına hiçbir put yerleştirmeyen tüm Teslim Olanlar, Tanrı’nın ebedi krallığına tekrar kabul edilirler (2:62). Gerçek teslim olanların bir kriteri de onların Kuran’da itiraz
edilebilir hiçbir şey bulmayacak olmalarıdır.
Bu Ahit’in gelişiyle birlikte, Tanrı’nın dünyaya mesajı artık tamdır/eksiksizdir. Artık en kaçınılmaz sorularımıza uzun zamandır beklenen cevapları almış bulunuyoruz—biz kimiz, yaşamlarımızın amacı, bu dünyaya nasıl geldik, buradan nereye gidiyoruz, hangi din doğru olandır,
evrim mi yoksa yaratılış mı vb.
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Bazıları merak edebilir: “Tanrı, mesajını tamamlamak ve birleştirip sağlamlaştırmak için
neden bunca zaman bekledi? Peki ya Âdem’den bu yana kutsal yazıların tamamını almamış tüm
insanlara ne olacak?” Kuran’ın bu soruyu 20:52’de cevapladığını akılda tutarak, dünya nüfusunun başından bugüne kadar 7.000.000.000’ı aşmadığı basit bir istatistiki meseledir. Şu andan
itibaren Dünya’nın sonuna kadar, M.S. 2280 (Ek 25), toplam dünya nüfusunun 75.000.000.000’ı
geçeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, insanların büyük birçoğunluğu Tanrı’nın arındırılmış
ve birleştirilip sağlamlaştırılmış mesajını almaya mukadderdir (Şemaya bakınız).
Şu andan (1990) itibaren Dünya’nın sonuna (2280) kadar olan Dünya nüfusu.
[Siyah alan, Âdem’den bu yana olan dünya nüfusunu temsil etmektedir]

Yaratılıştan Önce
Her şey milyarlarca yıl önce, Tanrı’nın yüksek rütbeli yaratıklarından biri olan Şeytan’ın, bir
egemenlik alanını, Tanrı’nın yanında bağımsız bir tanrı olarak yönetebileceği konusunda kibirli
bir fikir geliştirmesiyle başladı. Tanrı’nın mutlak otoritesine olan bu meydan okuma sadece bir
küfür değildi, aynı zamanda hatalıydı da. Şeytan, yalnızca Tanrı’nın bir tanrı olma kabiliyetine
sahip olduğu ve tanrılığın onun idrakinden çok daha fazlası olduğu gerçeği konusunda cahildi.
Şeytan’ı, bir egemenlik alanının sorumluluğunu bir tanrı olarak üstlenebileceğine ve onu hastalık, sefalet, savaş, kazalar ve kaos olmadan yönetebileceğine inandıran şey egoydu—cehaletle
artmış kibir. Tanrı’nın yaratıklarının ezici çoğunluğu Şeytan’ la aynı fikirde değildi. Yine de çeşitli
derecelerde onunla aynı fikirdeki sayıca çok az olan egoist azınlık, milyarlarca sayıda idi. Böylelikle, Göksel Topluluk içinde derin bir münakaşa patlak verdi (38:69). İsyancıların Tanrı’nın mutlak otoritesine karşı olan haksız meydan okuması en etkin şekilde karşılanıp çözüldü. İsyancılara
suçlarını kınamaları ve O’na teslim olmaları için yeterince şans verildikten sonra, Tanrı en inatçı
isyancıları Dünya adında bir uzay gemisine sürgün etmeye ve kendilerini günahtan kurtarmaları
için onlara yine de başka bir şans vermeye karar verdi.
Eğer bir uçağı uçurabileceğinizi iddia ediyorsanız, iddianızı test etmenin en iyi yolu size bir
uçak vermek ve onu uçurmanızı istemektir. Tanrı’nın, Şeytan’ın bir tanrı olabileceği iddiasına
yanıt olarak yapmaya karar verdiği şey tam da buydu; Tanrı onu minik zerre olan Dünya’da geçici
bir tanrı olarak atadı (2:30, 36:60). Şeytan’ la aynı fikirde olanlara gelince, onlara egolarını öldürmeleri ve Tanrı’nın mutlak otoritesine teslim olmaları için bir şans verildi. Suçlu yaratıkların ezici
çoğunluğu bu fırsattan yararlanırken, yaklaşık 150 milyar yaratıktan oluşan ufacık bir azınlık bu
tekliften yararlanmakta başarısız oldu (33:72).
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Göksel Topluluk’taki münakaşa Tanrı’nın yaratıklarının farklı kategorilere sınıflandırılmasına yol açmıştır:

(1) Melekler
Tanrı’nın mutlak otoritesini asla sorgulamayan yaratıklar melekler olarak sınıflandırıldı; yalnızca
Tanrı’nın tanrı olma yeteneğine ve niteliklerine sahip olduğunu biliyorlardı. Tanrı’nın yaratıklarının
ezici çoğunluğu—sayısız çoklukta—bu kategoriye aittir. Meleklerin sayısı o kadar muazzamdır ki, melekler bile kendilerinin kaç tane olduklarını bilmezler; onların sayısını ancak Tanrı bilir (74:31).

(2) Hayvanlar
Melekler, isyancıların ve onların liderinin Tanrı’nın krallığından sürgün edilmeleri gerektiğini önermiş olsalar da (2:30), En Merhametli Olan, isyancılara suçlarını kınamaları, tövbe etmeleri ve O’nun mutlak otoritesine teslim olmaları için bir şans vermeyi irade etti (33:72). Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi, asilerin büyük çoğunluğu Tanrı’nın krallığına yeniden katılma
yönündeki lütufkâr tekliften faydalandı. Egolarını öldürüp, küfürlerinin bir kefareti olarak teslimiyetçi bir rolü yerine getirmek için bu dünyaya gelmeyi kabul ettiler. Bu dünyadaki teslimiyetçi
rollerine karşılık olarak, bu yaratıklar, günahlarından kurtarılarak Tanrı’nın sonsuz krallığına
geri alınırlar (6:38). At, köpek, ağaç, Güneş, Ay, yıldızlar, aynı zamanda deforme olmuş ve retarde
çocuklar, suçlarını kınayan ve tövbe eden zeki yaratıklar arasındadır:
Göklerdeki ve yerdeki her şeyin;
Güneş’ in, Ay’ın, yıldızların,
dağların, ağaçların, hayvanların,
aynı zamanda birçok insanın Tanrı’ya secde ettiklerini görmez misin?
Bununla birlikte, birçok insan ise azap için mukadderdir.

(22:18)

Yıldızlar ve ağaçlar secde ederler.

(55:6)

Atın egosu yoktur. Atın sahibi zengin veya fakir, uzun veya kısa, şişman veya zayıf, genç veya yaşlı
olabilir ve at hepsine hizmet edecektir. Köpeğin egosu yoktur; sahibi ne kadar zengin ya da fakir olursa
olsun kuyruğunu sahibine sallayacaktır. Güneş her gün tam olarak Tanrı’nın tayin ettiği zamanlarda
doğar ve batar. Ay, Dünya etrafındaki senkronize yörüngesini en ufak bir sapma olmadan takip eder.
İnsan vücudu—geçici bir elbise—yeryüzüne aittir; bu bakımdan, o da bir teslim olandır. Kalp, akciğerler, böbrekler ve diğer organlar kontrolümüz dışında fonksiyonlarını yerine getirirler.

(3) İnsanlar
En inatçı isyancılar—insanlar ve cinler—suçlarını kınamayı reddettiler ve Şeytan’ın iddiasının gösterisine tanıklık etmeyi seçtiler. Tanrı’nın mutlak otoritesine, bunu yapmaları için bir şans
önerildiğinde dahi teslim olmayan bu egoist yaratıklar ikiye bölündüler. Şeytan’ın bakış açısına
daha az ikna olmuş olan yarısı, insanlar olarak sınıflandırıldı. Şeytan’ın iddiasıyla ilgili şüphe
duydukları halde, Tanrı’nın mutlak otoritesi konusunda sağlam bir duruş sergileyemediler. Bu
yaratıkların Tanrı’nın her şeye gücü yetmesini takdir etmelerine engel olan şey egodur, kendileri-
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ne böylesi bir fırsat teklif edildiğinde teslim olmalarını engelleyen şey egodur (33:72) ve çoğumuz
ile Tanrı’nın krallığına yeniden giriş arasında duran şey de egodur (25:43). Bu nedenle, Kuran’daki ilk buyruklardan biri de “Egonu öldür!” dür (2:54).

(4) Cinler
Suçlu yaratıkların diğer yarısı, Şeytan’ın bakış açısına daha yakın olup devasa egoları sergileyenler, cinler olarak sınıflandırıldı. Doğumdan ölüme kadar her insana bir cin atamak Tanrı’nın
planıydı. Cin yoldaşı Şeytan’ı temsil eder ve onun bakış açısını destekler (50:23, 27). Hem cinlere
hem de insanlara kendilerini yeniden eğitmeleri, egoizmlerini kınamaları ve Tanrı’nın mutlak
otoritesine teslim olarak kendilerini günahlarından kurtarmaları için bu dünyada değerli bir şans
verilmektedir. Ne zaman bir insan doğsa, bir cin de doğup bu yeni insana atanır. Kuran’dan cinlerin Şeytan’ın soyu olduğunu öğreniyoruz (7:27, 18:50). Bir cin doğup bir insana atandığı zaman,
bu cin, o insan ölünceye kadar o insanın daimî bir yoldaşı olarak kalır. Bu cin daha sonra serbest
bırakılır ve birkaç yüzyıl boyunca yaşar. Hem insanların hem de cinlerin yalnızca Tanrı’ya tapınmaları gerekmektedir (51:56).

Tanrı Robotlar İstemez
38:69’da belirtilen ve yukarıda anlatılan Göksel Topluluk’taki münakaşa, Tanrı’nın yaratıklarının seçim özgürlüğüne sahip olduğunu kanıtlar; onlar kendi akıllarına sahiptirler. Tanrı’nın
yaratıkları arasındaki ufacık bir azınlığın isyanı, Tanrı’nın yaratıklarının, O’nun sonsuz ihtişamını takdir ettikleri için O’na kulluk ettiklerine dair muhteşem gerçeği vurgulamaya hizmet etti.
İsyan olmadan, özgürlüğün Tanrı’nın yaratıklarına armağanı olduğunu asla bilemezdik.

En Lütufkâr, En Merhametli
Dünyevi boyutumuzda bile herhangi bir işletme, çalışanlarının sadık olmalarını ve kendilerini işletmenin refahına adamış olmalarını bekler. Eğer bir çalışan, işletmeye bütünüyle adanmamışsa veya bölünmüş sadakat göstermişse, derhal işten çıkarılır. İnsanlar ve cinler Şeytan’ın
tarafını tuttukları, ardından da isyankâr hareketlerini yeniden gözden geçirme teklifini geri çevirdiklerinden ötürü, melekler Şeytan’ın ve onun müttefiklerinin Tanrı’nın krallığından kovulmasını beklediler (2:30). Suçumuzu kınamamız ve kendimizi günahımızdan kurtarmamız için bize
bu ek şansı bahşetmesi, Tanrı’dan büyük bir rahmetti.
Bu son derece merhametli kurtarma planını gerçekleştirmek için Tanrı “ölümü yarattı”
(67:1-2). İlahi plan, isyancıları göksel kavga ile alakalı hiçbir belleklerinin olmadığı başka bir
varoluşa getirmeyi gerektiriyordu. Bu hayatın koşulları altında, insanlar ve cinler hem Tanrı’nın
mesajlarını alırlar hem de Şeytan’ın mesajlarını, sonra her iki taraftan birini özgürce seçerler.
Özgür iradeleri ile aldıkları karara dayanarak, ya günahlarından kurtarılarak Tanrı’nın krallığına
geri alınırlar yahut Şeytan ile birlikte kalıcı olarak sürgün edilirler.

Şeytan’ ın Geçici Egemenlik Alanı
Şeytan’ın tasarlanan egemenliğinin mutlak önemsizliğini vurgulamak için, Tanrı, milyarlarca ışık yılı genişlikteki uçsuz bucaksız bir evrende bir milyar galaksi, bir milyar trilyon yıldız
yarattı. Eğer ışık hızında Güneş’e doğru (93.000.000 mil) seyahat edersek, ona sekiz dakikada
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ulaşırız. Eğer gitmeye devam edersek, Samanyolu Galaksimizin sınırına ışık hızında 50-70.000
yıl sonra ulaşırız. En yakın galaksiye ulaşmak, ışık hızında 2.000.000 yılımızı alacaktır ve “bizim
evrenimizde” en az 2.000.000.000 galaksi vardır. En güçlü teleskoplarla Dünya, evrenimizin sınırı
şöyle dursun bizim kendi galaksimizin sınırından tümüyle görünmezdir. Bizim evrenimiz yeterince geniş değilmişçesine, Tanrı evrenimizi çevreleyen altı tane daha yarattı, üstelik daha geniş
evrenler (2:29, 67:3). Tanrı daha sonra Şeytan’a, en küçük ve en içteki evrende bulunan ufacık bir
zerrenin, Dünya gezegeninin onun egemenlik alanı olduğunu bildirdi. Tanrı’nın planı, insanları
ve cinleri Kendi fiziksel varlığına dayanamayan bir evrene yerleştirmeyi ön gördü (7:143). Böylelikle Şeytan, Tanrı’nın tüm bilgisi ve kontrolü ile birlikte, minik krallığını Tanrı’nın fiziksel
varlığından uzakta idare etmektedir. Ayrıca dikkat edilmelidir ki tövbe eden isyancıların sayısı oldukça fazlaydı, öyle ki Dünya gezegeninin onların hepsine kalacak yer sağlaması mümkün
değildi. Bundandır ki bu gezegen üzerinde hayvanlar insanlardan oldukça fazladır. Tövbe etmiş
tüm asilere ev sahipliği yapmak yönetilemez bir yeryüzü meydana getirecekti. Yaratıkların sayısız
desilyonlarının uzay boşluğunda yerleştirilmesi bu nedenledir.

Âdem ve Havva
İlk insanın bedeni, Tanrı’nın melekleri tarafından, Tanrı’nın talimatlarına uygun olarak
yeryüzünde şekillendirildi (7:11). Tanrı daha sonra ilk kişiyi, yani Âdem’i bu bedene atadı. Tanrı meleklere, test süresi boyunca insanlara hizmet edeceklerini bildirdiğinde—onları korumak,
rüzgârları sürmek, yağmuru ve rızıkları dağıtmak vb.— “secdeye kapanmayı” reddeden tek kişi
Şeytan’dı (2:34, 15:31, 38:74). Âdem’in eşi, dişil özelliklerle Âdem’den klonlandı ve Tanrı ikinci
insanı onun bedenine atadı. Âdem ve Havva’nın boş (ruhsuz) bedenleri burada, Dünya üzerinde
kalırken, ruhları, yani gerçek kişiler Cennette ikamet etti. Âdem ve Havva, Tanrı’nın buyruklarına sarıldıkları sürece Cennette kaldılar. Bunun yerine Şeytan’ı dinledikleri an, hepimizdeki
kusurlu insan doğasını yansıttılar ve hemen Şeytan’ın Dünya üzerindeki egemenliğine ait oldular—“bedenleri kendilerine görünür hale geldi” (7:20, 20:121). Gerisi tarihtir.

Şeytan: Tüm Cinlerin Atası
Cinleri ve insanları teste sokmak, ne zaman bir insan doğsa Şeytan’ın çoğalmasını şart koşuyordu. Yukarıda bahsedildiği gibi, bir insan doğduğunda, bu insan kişinin sabit bir yoldaşı
olarak görev görmesi için bir de cin doğar. Her insan, doğumdan ölüme kadar aynı bedende yaşayan Şeytan’ın temsilcisinin aralıksız iknalarına maruz kalır. Şeytan’ın temsilcisi, insan yoldaşını
Şeytan’ın bakış açısına ikna etmeye çalışır: Tanrı tek başına yetmez. Yargı Günü’nde, cin yoldaşı
insan mevkidaşına karşı bir tanık görevi görür (43:38; 50:23,27). Pek çok cin yoldaşı da insan
yoldaşları tarafından Tanrı’nın bakış açısına döndürülür.
Tanrı insanoğlunu hazırlıksız bırakmadı. İnsanlara küfürlerini tekrar gözden geçirmeleri
için olan son şanslarında yardımcı olsun diye, her insan YALNIZCA Tanrı’nın, yani başka hiç
kimsenin değil, bizim Sahibimiz ve Efendimiz olduğuna yönelik içgüdüsel bir bilgi ile doğar.
(7:172-173). Cinlere bu içgüdüsel bilgi verilmemiştir; fakat onlara en içteki evren boyunca yer
alan Tanrı’nın işaretlerini incelemeleri için çok daha fazla yaşam süresi ve daha büyük yetenekler
verilmiştir. Şeytan’ın bakış açısını temsil ettikleri için, onların içgüdüsel doğaları güçlü bir şekilde
çoktanrıcılığa meyillidir. Yalnızca Tanrı’ya tapmaya yönelik dâhili içgüdümüze ek olarak, Tanrı
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kendimizi günahtan kurtarmamıza yardımcı olmak için elçiler gönderir. Tüm bu unsurları göz
önüne aldığımızda, bağışlanamaz tek suçun (eğer ölüme kadar devam ettirilirse) puta tapmak
olduğu gerçeğini takdir edebiliyoruz: Tanrı’nın yanında herhangi birinin herhangi bir güce sahip
olduğuna iman etmek.

Kırk Yıllık Lütuf Dönemi
İnsanoğluna, bu en önemli kararı—Şeytan’ın bakış açısını yahut Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylama kararını—vermeden önce araştırması, etrafa bakması, derin derin düşünmesi ve
tüm bakış açılarını incelemesi için kırk yıl verilir. Kırk yaşından önce ölen herkes, sadece Tanrı
için bilinir olan koşullardan ötürü Tanrı tarafından kurtuluş için seçilmiştir. 40 yaşından önce
ölen herkes Cennete gider (46:15, Ek 32). Tanrı’nın muazzam merhameti, Kuran’a iman edenlerin bile böyle şefkatli bir ilahi kanunu kabul etmekte zorlanmaları gerçeğinden bellidir.
Tanrı’nın elçileri, kendimizi günahımızdan kurtarmamız için Tanrı’nın verdiği şansın müjdesini ilettiler ve müthiş işaretler ile desteklendiler. Musa Firavun’a gittiği zaman değneğinin
bir yılana dönüşmesi gibi mucizelerle desteklendi. İsa, Tanrı’nın izni ile çamurdan canlı kuşlar
yarattı, Tanrı’nın izni ile cüzzamlıyı ve körü iyileştirdi ve Tanrı’nın izni ile ölüyü diriltti. Bu Son
Ahit’i iletmiş olan Tanrı’nın elçisi Muhammed peygamber bu tür mucizeler sergilemedi (10:20).
Kuran’ın kendisi, Muhammed’in misyonunu destekleyen mucizeydi (29:50-51). Kuran’ın Mucizesini 14 yüzyıl boyunca Muhammed’den ayırmak ilahi hikmetti. Şimdi, Kuran’ın matematiksel
mucizesinin mühim boyutlarını anlıyoruz (Ek 1), fark ediyoruz ki eğer bu Mucize onun vasıtasıyla vahyedilseydi, milyonlarca insan, Muhammed’e Tanrı’nın cisimleşmiş hali olarak tapınırdı.

Gerçeklik Kanıtı:
Fiziksel, Somut, Çürütülemez.
Bilgisayar çağının gelişiyle birlikte, Kuran’ın matematiksel kodunun 74:30-35’te belirtildiği
gibi “En büyük mucizelerden biri” olduğunu keşfettik. Önceki elçilere verilen mucizeler zaman
ve mekân ile sınırlı kalırken, Kuran’ın mucizesi daimidir. Sadece birkaç insan Musa’nın ve İsa’nın
mucizelerine şahit oldu fakat Kuran’ın mucizesine herhangi bir zamanda herhangi bir kişi tarafından şahit olunabilir. Ayrıca, Kuran’ın mucizesi önceki tüm mucizeleri belgelemekte ve kanıtlamaktadır (5:48).
Ek 1’de detaylıca anlatıldığı gibi, Kuran’ın matematiksel mucizesi “19” sayısına dayanmaktadır. Bu müthiş mucizeyi okuyucu ile paylaşmak için, İngilizce metin boyunca “TANRI” kelimesi koyu renkli büyük harfle yazılmıştır ve geçişlerin eklenerek artan sayısı her sayfanın sol alt
köşesinde gösterilmektedir. Kuran’ın sonunda bu en önemli kelimenin toplam geçişi 2698 olarak
gösterilmektedir. Bu, 19’un katıdır. İlaveten, “Tanrı” kelimesinin geçtiği her ayete atanan sayıları
topladığımızda, toplam 118123 eder, bu da 19’un katıdır (19x6217). “Tanrı” kelimesinin geçtiği
ayet numaralarının eklenerek artan toplamı her sayfanın sağ alt köşesinde gösterilmektedir. Bu
basit fiziksel gerçekler, okuyucu tarafından kolaylıkla teyit edilebilir ve Kuran’ın matematiksel
kompozisyonunun insan-üstü doğasını kanıtlamak için yeterlidir.
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“Tanrı” Kelimesinin Toplam Sayısı
(Her sayfanın sol alt köşesinde gösterilmektedir)
2698 (19x142)

Ayet Numaralarının Toplamı
(Sağ alt köşede gösterilmektedir)
118123 (19x6217)

Okurlar Tarafından Teyit Edilebilir Gerçeklik Kanıtı
Kuran’ın olağanüstü matematiksel kompozisyonuna ek olarak, modern bilim tarafından
kanıtlanmış yahut kuram haline getirilmiş çok sayıda Kuranî hakikat buluyoruz. İşte böyle ileri
bilimsel bilginin birkaç örneği:
1. Dünya yumurta şeklindedir (39:5, 79:30).
2. Dünya sabit durmaz; sürekli hareket eder (27:88).
3. Güneş bir ışık kaynağıdır, Ay onu yansıtır (10:5, 25:61, 71:16).
4. Gökyüzüne tırmandıkça oksijen oranı azalır (6:125).
5. “Büyük Patlama/Big Bang Teorisi” doğrulandı (21:30).
6. “Evrenin Genişlemesi Teorisi” doğrulandı (51:47).
7. Evren bir gaz kütlesi olarak başladı (41:11).
8. Evrim bir gerçektir; belirli bir tür içinde evrim, ilahi olarak yönlendirilen bir süreçtir (21:30,
24:45, 32:7-9, 18:37, 15:28-29, 7:11, 71:13-14, Ek 31).
9. Bebeğin cinsiyetini erkeğin spermi belirler (53:45-46).

Saçmalık Yok
Kuran’da hiçbir saçmalığın olmaması, aynı derecede mucizevidir. Kuran’ın vahyedilişi sırasındaki cehalet ve batıl inançların baskınlığı göz önüne alınırsa, bu bilhassa önemlidir. Mesela,
geleneksel Müslümanlar arasında en saygın tefsir İbn-i Kesir’inkidir. Peygamberden yüzyıllar
sonra yazılmış bu ünlü referansta, yeryüzünün dev bir balinanın tepesinde duran 40.000 boynuzlu dev bir boğa üzerinde taşındığını okuyoruz (İbn Kesir’in 68:1 Ayetinin tefsirine bakınız).
Daha 1975 yılında ve Kuran’ın vahyedildiği aynı yerde, Suudi Arabistan Medine İslam Üniversitesi Rektörü Şeyh Abdul Aziz Bin Baz, yeryüzünün düz olduğunu ve sabit bir şekilde durduğunu deklare etti (Bkz. Ek)!!
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Bin Baz’ın kitabından çeviri, sayfa 23: “Dünya iddia ettikleri gibi dönüyorsa, ülkelerin,
dağların, ağaçların, nehirlerin ve okyanusların hiçbir temeli olmayacaktır ve insanlar
doğu ülkelerinin batıya, batı ülkelerinin doğuya hareket ettiğini görecektir.”

Mükemmel Mutluluk: Şimdi ve Sonsuza Dek
Her insanın yakalanması en zor hedeflerinden biri de “Mutluluk” tur. Kuran, bu hayatta ve
sonsuza dek mükemmel mutluluğu elde etmenin sırrını ortaya çıkarmaktadır. Kuran’dan, mutluluğun ruhun özel bir niteliği olduğunu öğreniyoruz. Nitekim arzuladığı tüm maddi kazançları—para, güç, şöhret vb.—elde eden bir beden genellikle mutsuz bir insana aittir. Mutluluk
ruhun, yani gerçek kişinin elde ettiği büyüme ve gelişme derecesine bağlıdır. Kuran, beden ve ruh
için hem bu dünyada hem de ebedi Ahirette mükemmel mutluluğa doğru olan detaylı bir harita
sunmaktadır (Ek 15).
Bu kanıtlanmış Ahit boyunca sayısız ayette, Tanrı şahsen imanlıların mutluluğunu şimdi ve
sonsuza dek garanti etmektedir:
Kesinlikle Tanrı’nın müttefiklerinin korkacakları hiçbir şey yoktur,
onlar üzülmeyecekler de.
Ki onlar iman eden
ve doğru bir hayat sürenlerdir.
Onlar için mutluluk hem bu hayatta hem de Ahirettedir.
Bu, Tanrı’nın değiştirilemez yasasıdır.
Gerçek zafer işte budur.

[10:62-64]

Tüm İmanlılar, Kabul Edilebilir Tek Dini Oluştururlar
Yaratıcının son mesajından beklendiği gibi, Kuran’da öne çıkan temalardan biri de tüm
imanlılar arasındaki birlik çağrısı ve Tanrı’nın elçileri arasında herhangi bir ayrım yapmanın
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haram kılınmasıdır. Eğer tapınma objesi tek ve aynı ise, tüm imanlılar arasında mutlak bir birlik
olacaktır. Yanlış yola saptırılmış imanlılar arasında bölünme, nefret ve acı savaşlara yol açan şey
insan faktörüdür, yani İsa, Muhammed ve azizler gibi böylesi güçsüz insanlara karşı olan adanma
ve tarafgirliktir. Rehberlik edilmiş bir imanlı YALNIZCA Tanrı’ya adanmıştır ve YALNIZCA
Tanrı’ya adanmış başka herhangi bir imanlıyı görmekten mutluluk duyar, böyle bir imanlının
kendi dinine verdiği isim ne olursa olsun.
Şüphesiz, iman edenlerden,
Yahudi olanlardan,
Hristiyanlardan
ve başka dine dönmüş olanlardan;
her kim
(1) Tanrı’ya iman eder,
(2) Son Gün’e iman eder ve
(3) doğru bir hayat sürerse,
mükâfatlarını Rablerinden alacaklardır;
onların korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler de.

[ 2:62, 5:69 ]

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
Ek 2’de detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi, bu kitabın yayımlanması yeni bir çağın gelişini
işaret ediyor – Tüm peygamberleri tarafından iletilen Tanrı’nın mesajlarının birleştirilip sağlamlaştırıldığı çağ. Tanrı’nın bir ve tek dini, “Teslimiyet,” diğer tüm dinlere egemen olacaktır (9:33,
48:28 ve 61:9). Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve İslam dâhil bugünün bozulmuş
dinleri yavaş yavaş ortadan kalkacak ve “Teslimiyet” galip gelecektir. Bu, bir insanoğlunun veya
bir insan topluluğunun hüsnükuruntusu değildir; bu, Tanrı’nın dokunulmaz yasasıdır (3:19,
9:33, 41:53, 48:28, 61:9, 110:1).

Reşad Halife
Tuscon
Ramazan 26, 1409*
*İlk baskının son taslağı Kader Gecesi 1409’da tamamlandı. Eğer bu tarihin gün, ay ve yılını toplarsak, 1444 veya
19x19x4 elde ederiz. [Ramazan 26, 1409: 9 + 26 + 1409 = 1444.]
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Anahtar (El-Fatiha) 1:1-7

1

Sure 1: Anahtar (El-Fatiha)
1. En Lütufkâr, En Merhametli olan TANRI’nın adıyla.*

1

2. Övgüler olsun TANRI’ya, kâinatın Rabbi olan.
3. En Lütufkâr, En Merhametli olan.
4. Yargı Günü’ nün Hâkimi olan.
5. Yalnızca Sana taparız. Yalnızca Senden yardım isteriz.
6. Doğru yolda bize rehberlik et;
7. nimetlendirdiğin kimselerin yolunda; gazabı hak etmiş olanların değil, sapmış olanların
da değil.
2

*1:1 Kuran’daki ilk ayet, 19 sayısına dayalı insanüstü matematiksel mucizenin üzerine inşa edildiği
temeli temsil etmektedir. Bu önemli cümle 19 Arap harfinden oluşmakta ve içindeki kelimelerin her
biri tüm Kuran’da 19 sayısının katları şeklinde geçmektedir (Detaylar için Ek 1&29’a bakınız).
*1:1-7 Sure 1, günlük İletişim Duaları yoluyla Tanrı ile iletişime geçmemiz için Tanrı’nın bizlere armağanıdır. Bu hakikat, fevkalade, anlaşılması-kolay-ancak-taklidi-imkânsız olan, dünyadaki en büyük
matematikçilere meydan okuyan ve onları şaşkına çeviren matematiksel kompozisyon ile desteklenmektedir; bu, insan kabiliyetlerinin çok ötesindedir:
(1) Sure numarası, ardından ayet numaraları yan yana yazıldığında 1 1 2 3 4 5 6 7 sayısı meydana
gelir. Bu sayı 19’un katıdır.
Ayet
Harf
Sayısal
(2) Eğer ayet numaralarının yerine her bir ayetteki harf sayıNumarası
Sayısı
Değer
sını yazarsak şu sayıyı elde ederiz: 1 19 17 12 11 19 18 43. Bu
1
19
786
sayı da 19’un katıdır.
2
17
581
(3) Eğer araya her bir ayetin sayısal değerini de eklersek şu sa3
12
618
yıyı elde ederiz: 1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072
4
11
241
43 6009. Bu sayı 19’un katıdır.
5
19
836
(4) Üstteki sayı, Sure 1’in tüm parametrelerini içermekte ve 38
6
18
1072
basamaktan oluşmaktadır (19x2).
(5) Şurası dikkate değerdir ki bu 38 basamaklı sayı, bileşenle7
43
6009
rini Arapların uyguladığı gibi sağdan sola, geriye doğru yazToplamlar
139
10143
dığımızda hâlâ 19’a bölünebilmektedir. Yani, 6009 43 1072 18
836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 sayısı da 19’un katıdır.
(6) Yukarıda sözü edilen matematiksel simgeler, birçok olağanüstü matematiksel olguya iştirak ederek günlük beş vakit İletişim Duasının tüm detaylarını doğrulamaktadır (Ek 15).
(7) Daha birçok hayret verici olgu Ek Bir’de verilmiştir. Böylelikle okuyucu, daha girişte bunun Tanrı’nın dünyaya bir mesajı olduğuna dair somut kanıtı elinde bulundurur.
TANRI geçen ayetlerin eklenerek artan toplamı=

2

3

2

Sure 2: Düve
(El-Bakara)

5. Bunlar Rableri tarafından rehberlik edilmişlerdir; bunlar kazananlardır.
(2) İnkârcılar
6. İnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da
uyarmasan da onlar için fark etmez, onlar
iman edemezler.*

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.M.*

5

1

2. Bu kutsal yazı hatasızdır; doğrular için bir
yol göstericidir;
Üç İnsan Kategorisi
(1) Doğrular.
3. ki onlar görünmeyene iman edenlerdir, İletişim Dualarını (Namazı)* yerine getirenlerdir ve kendilerine sağladığımız** rızıklardan bağış yapanlardır.
2

3

4. Ve onlar sana vahyedilene de senden önce
vahyedilene de iman ederler ve Ahiret konusunda tamamen kesinliğe erişmişlerdir.*

7. TANRI onların zihinlerini ve işitmelerini
mühürler ve onların gözleri perdelidir. Onlar şiddetli azabı üzerlerine çektiler..
(3) İkiyüzlüler
8. Ayrıca, imanlılar olmadıkları halde şöyle
söyleyenler de var: “Biz TANRI’ya ve Son
Gün’e iman ediyoruz.”
9. TANRI’yı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar, onlar farkında olmadan sadece kendilerini aldatırlar.

4

*2:1 Bu başlangıçlar, 1400 yıl boyunca ilahi bir şekilde korunan bir sır olarak kaldı. Bunların Kuran’ın olağanüstü matematiksel kodunun önemli bir bileşeni olduğunu şimdi fark ediyoruz (bkz. Ek
1, 2, 24 ve 26). A.L.M.’ in anlamı 2. ayette belirtilmektedir: “Bu kutsal yazı hatasızdır.” Bu durum,
bu üç başlangıç harfinin bu suredeki geçiş sıklıklarının sırasıyla 4502, 3202 ve 2195 olduğu gerçeği
ile inkâr edilemez bir şekilde kanıtlanmıştır. Bu sayıların toplamı 9899 veya 19x521’dir. Böylelikle,
Arapça dilinin bu en sık geçen harfleri, insanüstü bir modele göre matematiksel olarak yerleştirilmiştir. Bu aynı başlangıçlar Sure 3, 29, 30, 31 ve 32’nin başına da konulmuştur ve geçiş sıklıklarının
toplamı bu surelerin her birinde 19’un katı etmektedir.
*2:3 İletişim Duaları, günde beş defa olarak hükme bağlandığına göre ruhlarımız için en önemli
besin kaynağını oluşturmaktadır. Teslimiyet’teki diğer tüm pratikler ile birlikte İletişim Duaları da
ilk başta İbrahim aracılığı ile vahyedilmiştir (21:73, 22:78). Bu günlük beş vakit namaz, Kuran’ın
vahyedilişinden önce uygulanmasına rağmen, her bir İletişim Duasından Kuran’da özellikle bahsedilir (24:58, 11:114, 17:78 & 2:238). Ek 1 & 15, her bir namazdaki ünite sayıları (Rekâtlar), eğilme
ve secde sayıları ve Teşehhütler dâhil olmak üzere İletişim Dualarının tüm detaylarını destekleyici
fiziksel delil sunmaktadır.
**2:3 Tanrı çoğul kipi kullandığında bu, diğer varlıkların da, genellikle meleklerin, dâhil edildiğine
işaret eder. Tanrı Musa ile konuştuğunda tekil form kullanılmıştır (20:12-14). Ek 10’a bakınız.
*2:4 Önceki kutsal yazıların maruz kaldıkları ciddi bozulmalara rağmen, onlarda hâlâ Tanrı’ya
ait gerçek bulunabilir. Hem Eski Ahit hem de Yeni Ahit hâlâ YALNIZCA Tanrı’ya mutlak bağlılığı
savunmaktadır (Yasa’nın Tekrarı 6:4-5, Markos 12:29-30). Tüm bozulmalar kolayca saptanabilir.
*2:6-7 Tanrı’yı reddetme kararı verenlere bu yönde yardım edilir; böyle bir kararı sürdürdükleri
sürece, Tanrı tarafından herhangi bir kanıt veya rehberlik görmekten engellenirler. Böylesi feci bir
kararın sonuçları 7. ayette ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.

5
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Düve (El-Bakara) 2:10-25

3
10. Zihinlerinde bir hastalık vardır. Sonuç
olarak TANRI onların hastalığını artırır.
Yalan söylemelerinden ötürü acı veren bir
azabı üzerlerine çektiler.
11. Onlara “Kötülük işlemeyin” denildiğinde,
“Ama biz doğru kimseleriz!” derler.
12. Doğrusu kötülük edenler onlardır fakat farkında değiller.
13. Onlara “İman etmiş olanlar gibi iman edin”
denildiğinde, “İman etmiş olan o aptallar
gibi mi iman edelim?” derler. Doğrusu aptal olanlar kendileridir fakat bilmezler.
14. İmanlılarla karşılaştıkları zaman “Biz iman
ediyoruz” derler fakat şeytanları ile baş
başa kaldıklarında “Biz sizinle beraberiz;
sadece alay ediyorduk” derler.
15. TANRI da onlarla alay eder ve onlar taşkınlıkları içinde bocalar durumda iken onları doğru yolda olduğuna inandırır.
16. Onlar, hidayet pahasına dalaleti satın almış
kimselerdir. Ticaretin böylesi asla başarılı olmaz, onlar herhangi bir rehberlik de
almazlar.
17. Onların misali bir ateş yakan kimselere
benzer, sonra etraflarını aydınlatmaya başlayınca TANRI onların ışığını alır, onları
göremez halde karanlıklarda bırakır.
18. Sağır, dilsiz ve kördürler; onlar dönmekte
başarısız olurlar.
19. Başka bir misal de: Karanlık, gök gürültülü ve şimşeklerin çaktığı gökyüzünden
yağan bir yağmur fırtınasıdır. Ölümü savmak için parmaklarını kulaklarına tıkarlar.
TANRI inkârcıların tamamen farkındadır.

İmanın Işığı
20. Şimşek neredeyse görme yetilerini kapıp
götürür. Onları aydınlattığında ileriye doğru
hareket ederler, karanlığa döndüğünde ise
kıpırdamazlar. Eğer TANRI irade ederse,
O,* işitmelerini ve görme yetilerini alabilir.
TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
6

21. Ey insanlar! Sadece Rabbinize tapın—sizi
ve sizden öncekileri yaratmış olana—ki
kurtarılasınız.
22. Yeryüzünü sizin için yaşanabilir kılana ve
gökyüzünü bir bina yapana. Size rızık olarak
her çeşit ürünü çıkarmak için gökyüzünden
su indirir. Mademki artık biliyorsunuz, TANRI’ya rakip putlar oluşturmayın.
Matematiksel Meydan Okuma
23. Eğer kulumuza* vahyettiğimiz ile alakalı
herhangi bir kuşkunuz varsa, o halde buna
benzer bir sure meydana getirin ve TANRI’ya karşı şahitlerinizi de çağırın, eğer
doğru sözlü iseniz.
7

Cehennemin Alegorik Tarifi
24. Eğer bunu yapamazsanız—ki bunu asla
yapamazsınız—o halde yakıtı insanlar ve
taşlar olan Cehennem Ateşinden sakının;
o, inkârcıları gözlüyor.
Cennetin Alegorik Tarifi
25. İman edip doğru bir hayat sürenlere, akan
nehirleri olan bahçelere sahip olacaklarını müjdele. Oradaki ürünlerden bir rızık
sunulduğunda, “Bize daha önce sunulmuş
olan da buydu” diyecekler. Böylelikle
kendilerine alegorik tarifler verilmektedir.

* 2:20 “He/O” ve “She/O” Arapçada ille de doğal bir cinsiyeti ima etmez (Ek 4).
*2:23-24 Kuran’ın mucizevi matematiksel kodu, burada bahsedilen Tanrı’nın kulunu, “Reşad Halife’’ ismi olarak ayrıntılarıyla açıkladığı gibi çok sayıda kanıt sağlamaktadır. El-Mütenebbi ve Taha
Hüseyin’i de içeren bazı edebiyat devleri, edebi meydan okumaya yanıt vermişlerdir fakat Kuran’ın
matematiksel kompozisyonu hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Bu, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Reşad
Halife aracılığıyla vahyedilen Kuran’ın matematiksel kodudur, gerçek meydan okuma budur—çünkü asla taklit edilemez. Ayrıntılı kanıtlar için Ek 1, 2, 24 & 26’ya bakınız.
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Orada tertemiz eşlere sahip olacaklar ve
orada sonsuza dek kalacaklar.
26. TANRI minik sivrisinekten ve daha ötesinden herhangi bir alegori* vermekten
çekinmez. İman edenlere gelince, onlar
bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu
bilirler. İnkâr edenlere gelince, onlar da
“TANRI böyle bir alegori ile ne demek
istedi ki?” derler. O, bununla birçok kişiyi
saptırır ve birçok kişiye de rehberlik eder.
Ancak O, asla bununla kötü kimselerden
başkasını saptırmaz,
1

27. ki onlar sürdüreceklerine söz verdikten
sonra TANRI’nın antlaşmasını ihlal ederler, TANRI’nın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesip ayırırlar ve kötülük işlerler.
Bunlar kaybedenlerdir.
İnkârcılar için İki Ölüm ve İki Hayat*
28. “Sizler ölüyken size hayat veren, sonra sizi
öldüren, ardından sizi hayata döndüren,
sonra eninde sonunda Kendisine döneceğiniz TANRI’yı nasıl inkâr edebilirsiniz?
2

29. Yeryüzünde sizin için her şeyi yaratmış
olan, sonra göğe yönelip orada yedi evreni* tamamlamış olan O’dur ve O, her şeyin tamamen farkındadır.
3

Şeytan: Geçici Bir “tanrı”*
30. Hatırla, Rabbin meleklere “Ben yeryüzüne bir temsilci (geçici bir tanrı) atıyorum”
4

demişti. Onlar, “Biz Seni övdükçe övüyorken, Seni yüceltiyorken ve Senin mutlak otoriteni onaylıyorken, orada kötülük
yayacak ve kan akıtacak birini mi atayacaksın?” dediler. O da “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” dedi.
Test Başlıyor
31. O, Âdem’e tüm isimleri* öğretti, sonra onları meleklere sundu ve dedi ki “Eğer haklı iseniz bunların isimlerini bana bildirin.”
5

32. Dediler ki “Sana yücelik olsun. Senin bize
öğrettiğinin dışında hiçbir bilgimiz yok.
Sen Her Şeyi Bilensin, Bilgeler Bilgesisin.”
33. Dedi ki: “Ey Âdem! Şunların isimlerini
onlara bildir.” İsimlerini onlara bildirince
de dedi ki “Size göklerin ve yerin sırlarını
bildiğimi söylememiş miydim? Ben sizin
açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilirim.”
34. Meleklere “Âdem’in önünde secdeye kapanın” dediğimizde onlar secdeye kapandılar, Şeytan hariç; o reddetti, aşırı kibirliydi ve bir inkârcıydı.
35. Dedik ki “Ey Âdem! Eşinle birlikte Cennette yaşa ve oradan canınızın istediği kadar bolca yiyin ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa günah işlemiş olursunuz.”

*2:26 Cennet ve Cehennem hakkında daha fazla tartışma için Ek 5’e bakınız.
*2:28 Doğrular gerçekte ölmezler; onlar direkt Cennete giderler. Bu dünyadaki geçici süreleri sona
erdiğinde, ölüm melekleri onları Âdem ve Havva’nın bir zamanlar yaşadığı aynı Cennete gitmeye
sadece davet ederler (2:154, 3:169, 8:24, 22:58, 16:32, 36:20-27, 44:56, 89:27-30). Böylelikle, doğrular sadece ilk günahımızdan sonraki ilk ölümü tecrübe ederlerken, doğru olmayanlar iki ölümden
geçerler (40:11). Ölüm anında, inkârcılar sefil akıbetlerini bilirler (8:50, 47:27), sonra onlar Cehennem yaratılana dek süren sürekli bir kâbusa maruz kalırlar (40:46, 89:23, Ek 17).
*2:29 Evrenimiz, milyarlarca ışık yılı uzaklığındaki milyarlarca galaksisi ile yedi evrenin en küçüğü
ve en içte olanıdır (Ek 6). Lütfen 41:10-11’e bakınız.
*2:30-37 Bu ayetler, “Neden buradayız?” gibi kritik sorulara cevap veriyor (Ek 7’ye bakınız).
*2:31 Bunlar hayvanlar, otomobil, denizaltı, uzay uydusu, VCR ve insanların Dünya’da karşılaşacakları diğer tüm nesnelerin isimleridir.
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36. Fakat şeytan onları kandırdı ve oradan
çıkarılmalarına sebep oldu. “Birbirinizin
düşmanı olarak inin aşağıya. İkametiniz
ve rızkınız bir süreliğine yeryüzünde olacaktır” dedik.
Spesifik Kelimeler*
37. Sonra Âdem Rabbinden kelimeler aldı, O,
bunların vasıtasıyla onu günahtan kurtardı. O, Günahtan Kurtarandır, En Merhametli Olandır.
6

38. Dedik ki “İnin oradan, hepiniz! Benden
size bir rehberlik geldiği zaman rehberliğime uyanların hiçbir korkusu olmayacaktır, onlar üzülmeyecekler de.”

43. İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirin, zorunlu bağışı (Zekâtı) verin ve rükû
edenlerle birlikte rükû edin.
44. Kendinizi unutuyorken insanları doğru olmaya teşvik mi ediyorsunuz, üstelik kutsal
yazıyı da okuyorsunuz? Anlamıyor musunuz?
45. Kararlılık ve İletişim Duaları (Namaz) yoluyla yardım talep edin. Bu gerçekten zordur fakat derin saygı duyanlar için değil,
46. ki onlar Rablerine kavuşacaklarına, sonunda O’na döneceklerine iman edenlerdir.
47. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim iyiliğimi ve sizi diğer insanlardan daha fazla
nimetlendirdiğimi hatırlayın.

39. “İnkâr eden ve vahiylerimizi reddeden
kimselere gelince, onlar da sonsuza dek
içinde kalacakları Cehennemin sakinleri
olacaklardır.”

48. Hiçbir ruhun bir başka ruha faydasının olamayacağı, hiçbir şefaatin kabul edilmeyeceği, hiçbir fidyenin ödenemeyeceği, hiç
kimseye de yardım edilemeyeceği günden
sakının.

Tüm Yahudilere İlahi Buyruklar:
“Bu Kuran’a İman Etmelisiniz.”
40. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim iyiliğimi hatırlayın. Antlaşmanın size düşen
kısmını yerine getirin ki Ben de antlaşmanın Bana düşen kısmını yerine getireyim
ve Bana derin saygı duyun.

49. Hatırlayın, size en kötü zulümleri uygulayan, oğullarınızı katledip kız çocuklarınızı
sağ bırakan Firavun’un adamlarından sizi
biz kurtarmıştık. Bu, Rabbinizden zor bir
testti.
50. Hatırlayın, sizin için denizi yardık; sizi
kurtarıp Firavun’un adamlarını gözlerinizin önünde boğduk.

41. Yanınızdakini doğrulayıcı olarak burada
vahyetmiş olduğum şeylere iman edin;
onu reddedenlerin ilki olmayın. Vahiylerimi ucuz bir fiyata satmayın ve Beni gözetin.

51. Lâkin Musa’yı kırk gece için çağırdığımızda onun yokluğunda buzağıya taptınız ve
kötü kimseler oldunuz.*

42. Gerçek olanı sahte olan ile karıştırmayın
ve bile bile gerçeği gizlemeyin.

53. Hatırlayın, rehberlik edilesiniz diye Musa’ya kutsal yazıyı ve yasa kitabını verdik.

7

52. Yine de ondan sonra sizi affettik ki minnettar olasınız.

*2:37 Benzer şekilde, Tanrı Kendisiyle iletişim kurmamız için bize de spesifik, matematiksel olarak
kodlanmış kelimeler olan Sure 1’ in kelimelerini verdi (Dipnot 1:1 ve Ek 15’e bakınız).
*2:51 Bu olay, insanların putperestliğe eğilimini yansıtıyor. Musa’nın takipçileri, esaslı mucizelere
rağmen onun yokluğunda buzağıya taptılar ve neticede Musa sadece iki imanlıyla kaldı (5:23). Giriş
bölümünde belirtildiği gibi, insanlar, tanrıları kendi egoları olan isyankârlardır.
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Egonu Öldür*
54. Hatırlayın, Musa halkına, “Ey halkım! Buzağıya taparak kendi ruhlarınıza kötülük
ettiniz. Yaratıcınıza tövbe etmeniz şart.
Egolarınızı öldürün. Yaratıcınızın gözünde bu sizin için daha hayırlıdır” demişti. O
sizi günahlarınızdan kurtardı. O, Günahtan Kurtarandır, En Merhametli Olandır.
1

Fiziksel Delil*
55. Hatırlayın, siz de şöyle demiştiniz, “Ey
Musa! Biz TANRI’yı fiziksel olarak görmedikçe iman etmeyeceğiz.” Bunun sonucu olarak, bakınıp dururken sizi yıldırım
çarpmıştı.
2

56. Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik
ki minnettar olasınız.
57. Sizi (Sina’da) bulutlarla gölgelendirdik ve
size man ile bıldırcın indirdik: “Size sağladığımız iyi şeylerden yiyin.” Onlar (isyan ederek) bizi incitmediler; onlar sadece
kendi ruhlarını incittiler.
Tanrı’ya Olan Güven Eksikliği:
Kudüs’e Girmeyi Reddettiler
58. Hatırlayın, “Canınızın istediği kadar rızık
bulacağınız bu şehre girin. Haydi alçak
gönüllülükle kapıdan girin ve insanlara
güzel davranın. O zaman biz de günahlarınızı bağışlayacağız ve takva ehli olanlar
için mükâfatı artıracağız” dedik.
59. Fakat aralarındaki kötü kimseler kendilerine verilen buyruklardan başka buyrukları
uyguladılar. Sonuç olarak, haddi aşanların
üzerine kötülüklerinden dolayı gökten bir
kınama gönderdik.

Daha Fazla Mucize
60. Hatırlayın, Musa halkı için su aramıştı. “Değneğinle kayaya vur” dedik. Bunun üzerine
oradan on iki pınar fışkırdı. Her bir kabilenin üyeleri kendi suyunu bildi. TANRI’nın
rızıklarından yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın.
İsrail İsyancıları
61. Hatırlayın, siz şöyle söylemiştiniz: “Ey Musa!
Tek çeşit yiyeceğe daha fazla tahammül edemiyoruz. Rabbine çağrıda bulun da bizim
için fasulye, salatalık, sarımsak, mercimek
ve soğan gibi yerden yetişen ürünler üretsin.” O ise “İyi olanı daha düşük olanla mı
değiştirmek istiyorsunuz? Mısır’a inin, orada
istediğinizi bulabilirsiniz” demişti. Onlar
kınanmayı, aşağılanmayı ve rezaleti üzerlerine
çektiler ve üzerlerine TANRI’nın gazabını
getirdiler. Bunun nedeni onların TANRI’nın
vahiylerini reddetmeleri ve peygamberleri
haksızca öldürmeleriydi. Bu da itaatsizlik
etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.
Tüm Teslim Olanların Birliği
62. Şüphesiz, iman edenlerden, Yahudi olanlardan, Hristiyanlardan ve başka dine dönmüş olanlardan; her kim
(1) TANRI’ya iman eder ve
(2) Son Gün’e iman eder ve
(3) doğru bir hayat sürerse, mükâfatlarını
Rablerinden alacaklardır. Onların korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
İsrail ile Antlaşma
63. Sina Dağı’nı üzerinize kaldırarak sizinle
bir antlaşma yapmıştık: “Size vermiş ol-

*2:54 Şeytan’ın düşüşüne yol açan şey egodur. Bu dünyaya sürülmemize yol açan şey egodur ve
birçoğumuzu Tanrı’nın Krallığı’na geri dönüşten alıkoyan şey de egodur.
*2:55 Bu ayetteki “TANRI” sözcüğünün 19. geçiş sırasında yer alması ve bunun da insanların “fiziksel delil” istediği ayet olması dikkate değerdir. Kuran’ın 19 sayısına dayanan matematiksel kodu
böyle bir fiziksel delil sunmaktadır. Ayrıca 2 + 55 = 57 = 19x3 olduğuna dikkat edin.
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duğumuza güçlü bir şekilde sarılın ve içindekileri hatırlayın ki korunasınız.”
64. Fakat daha sonra yüz çevirdiniz ve eğer
TANRI’nın size karşı lütfu ve merhameti
olmasaydı sizler hüsrana uğratılmış olurdunuz.
65. Aranızdan Şabat Günü’ne saygısızlık eden
kimseleri bilmişsinizdir. Onlara “insansı
maymunlar kadar aşağılık olun” dedik.
66. Biz onları hem kendi nesilleri için hem de
sonraki nesiller için bir emsal ve doğrular
için bir aydınlanma yaptık.
Düve*
67. Musa halkına şöyle dedi: “TANRI bir
düve kurban etmenizi emrediyor.” Onlar,
“Bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. O
da “Cahiller gibi davranmaktan TANRI
beni esirgesin” dedi.
3

68. Dediler ki “Rabbine çağrıda bulun da hangisi olduğunu bize belirtsin.” Dedi ki “O
onun ne çok yaşlı ne de çok genç; orta yaşlardan bir düve olduğunu söylüyor. Artık
size emredileni yerine getirin.”
69. Dediler ki “Rabbine çağrıda bulun da bize
onun rengini belirtsin.” Dedi ki “O, onun
parlak renkli, bakanların hoşuna giden sarı
bir düve olduğunu söylüyor.”
70. Dediler ki “Rabbine çağrıda bulun da bize
hangisi olduğunu göstersin. Bizce düveler
benzerdir ve TANRI irade ediyorsa doğru
yolu buluruz.”
71. Dedi ki “O onun hiçbir zaman yeri sürmekle veya ekinleri sulamakla boyunduruk altına alınmamış; herhangi bir lekeden arınmış olduğunu söylüyor.” Onlar,

“Şimdi gerçeği getirdin” dediler. Bu uzun
isteksizliğin ardından sonunda onu kurban
ettiler.
Düvenin Amacı
72. Hani siz bir şahsı öldürmüştünüz, sonra da
kendi aranızda çekişmiştiniz. TANRI gizlemeye çalıştığınızı açığa çıkaracaktı.
73. “(Düvenin) parçasıyla (maktule) vurun”
dedik. İşte bu, anlayasınız diye, TANRI’nın öldürüleni hayata geri getirdiği ve
size işaretlerini gösterdiği andı.
74. Buna rağmen kalpleriniz kaya gibi katılaştı, hatta daha da katı oldu. Çünkü içinden
nehirlerin fışkırdığı kayalar vardır. Kimisi
yarılır da tatlı sular çıkarır ve kimi kayalar da TANRI’ya olan derin saygılarından
ötürü iki büklüm olur. TANRI yaptığınız
hiçbir şeyden asla habersiz değildir.
Tanrı’nın Sözünü Çarpıtmak
75. Onlardan bazıları TANRI’nın sözünü işitirdi, sonra tam olarak anlamakla birlikte
onu çarpıtırlardı ve üstelik kasten, böyleyken onların sizin yaptığınız gibi iman
etmelerini mi umuyorsunuz?
Tanrı’nın Sözünü Gizlemek
76. Ve onlar imanlılarla karşılaştıklarında “Biz
de iman ediyoruz” derler fakat birbirleriyle bir araya geldiklerinde, “TANRI tarafından size verilmiş olan bilgiyi (imanlılara) bildirmeyin, yoksa Rabbinize ilişkin
argümanları için onlara destek sağlamış
olursunuz. Anlamıyor musunuz?” derler.
77. Onlar bilmezler mi ki TANRI gizledikleri
her şeyi ve açığa vurdukları her şeyi bilir?

*2:67 Bu sure iletişim duaları, oruç, kutsal Hac yolculuğu ve evlenme, boşanma kanunları vs. gibi
önemli yasa ve buyrukları içermesine rağmen bu sureye verilen isim “Düve”dir. Bu, Tanrı’ya teslimiyetin ve Yaratıcımıza gecikmeksizin, tereddütsüz itaat etmenin kritik önemini yansıtır. Bu teslimiyet, Tanrı’nın her şeye gücünün yettiğine ve mutlak otoritesine olan inancımızı kanıtlamaktadır.
Ayrıca Kitab-ı Mukaddes’in Çölde Sayım Kitabı, Bölüm 19’a bakınız.
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78. Aralarında herhangi bir kutsal yazıyı takip
etmeyenler de var ki, kulaktan dolma bilgiler dışında kutsal yazıyı bilmezler, üstelik onu bildiklerini zannederler.
79. Bu nedenle, az bir maddi kazanç elde etmek için kutsal yazıyı kendi elleri ile tahrif edip, sonra da “TANRI’nın vahyetmiş
olduğu budur” diyenlere yazıklar olsun.
Böyle bir tahriften dolayı yazıklar olsun
onlara ve haram kazançlarından dolayı da
yazıklar olsun onlara.
Cennet ve Cehennemin Sonsuzluğu*
80. Bazıları, “Sınırlı sayıda bir gün dışında
Cehennem bize dokunmayacak” dediler.
De ki, “TANRI’dan böyle bir söz mü almıştınız—ki TANRI verdiği sözden asla
caymaz—yoksa TANRI hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”
1

81. Doğrusu, günah kazanıp da kötü işleri kendilerini kuşatanlar Cehennemin sakinleri
olacaklardır; onun içinde sonsuza dek kalacaklardır.
82. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar ise Cennetin sakinleri olacaklardır; onun içinde sonsuza dek kalacaklardır.
Buyruklar
83. İsrailoğulları ile bir antlaşma yaptık: “TANRI’dan başkasına tapmayın. Ana-babanıza hürmet gösterin ve akrabalara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun. İnsanlara dostça davranın. İletişim Dualarını
(Namazı) yerine getirin ve zorunlu bağışı
(Zekâtı) verin.” Fakat birkaçınız hariç yüz
çevirdiniz ve muhalif oldunuz.
84. Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi
yurtlarınızdan çıkarmayın diye de sizinle

bir antlaşma yaptık. Kabul ettiniz ve tanık
oldunuz.
85. Yine de, işte birbirinizi öldürüyorsunuz
ve aranızdan bazılarına karşı günah ve
kötü niyetle birleşerek onları yurtlarından çıkarıyorsunuz. Hatta onlar teslim
olduklarında dahi onlardan fidye istediniz. Onları yurtlarından çıkarmak size en
başından haram kılınmıştı. Kutsal yazının
bir kısmına iman ediyor bir kısmını inkâr
mı ediyorsunuz? Aranızdan böyle yapanlar için bu hayatta aşağılanma ve Diriliş
Günü’nde azabın en kötüsü dışında ceza
ne olmalıydı ki? TANRI yaptığınız hiçbir
şeyden asla habersiz değildir.
86. Onlar, Ahiret pahasına bu aşağı hayatı satın
alanlardır. Bu nedenle onlar için azap asla
hafifletilmez, onlara yardım da edilemez.
İsrail Peygamberleri
87. Biz Musa’ya kutsal yazı verdik ve ondan
sonra başka elçiler de gönderdik, Meryemoğlu İsa’ya esaslı mucizeler verdik ve
onu Kutsal Ruh ile destekledik. Ne zaman
bir elçi size hoşlanmadığınız bir şeyle gelse, egonuzun sizi kibirli yaptığı bir gerçek
değil midir? Kimini reddettiniz kimini de
öldürdünüz.
Trajik İfade: “Ben Sabit Fikirliyim”
88. Bazıları “Biz sabit fikirliyiz!” derler. Aksine bu, inkârlarının bir sonucu olarak birkaçı hariç onları iman etmekten alıkoyan
TANRI’dan bir lanettir.
Kuran Tüm Kutsal Yazıları
Tamamına Erdirir
89. TANRI katından kendilerine bu kutsal
yazı geldiğinde, yanlarındaki ile bağdaştığı, onu doğruladığı halde ve hatta onlar

*2:80-82 Bozulmuş Müslümanlar arasında yerleşmiş bir inanç da şudur; Cehennemde sadece işledikleri günahların sayısı ile orantılı olarak azap çekecekler, sonra Cehennemden çıkıp Cennete
gidecekler. Ayrıca Muhammed’ in onlar adına şefaat edeceğine ve onları Cehennemden çıkaracağına
inanırlar. Bu inançlar Kuran’a aykırıdır (Ek 8).
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inkârcılarla konuştukları zaman onun geleceğini haber verip durmalarına rağmen,
kendi haber verdikleri gerçekleşince onu
inkâr ettiler. TANRI’nın laneti böylelikle
inkârcıları içine alır.
90. Karşılığında ruhlarını sattıkları şey gerçekten de ne kötü—TANRI’nın, lütfunu
kulları arasından seçtiği kişiye ihsan etmesini çekememekten ötürü TANRI’nın
bu vahiylerini reddetmek. Sonuç olarak,
gazap üstüne gazabı üzerlerine çektiler.
İnkârcılar aşağılayıcı bir azabı üzerlerine
çektiler.
91. Kendilerine “TANRI’nın bu vahiylerine iman
edin” denildiğinde, “Biz sadece bize indirilene iman ederiz” derler. Böylelikle sonraki
vahiyleri inkâr ederler, o, Rablerinden gelen
bir gerçek olduğu halde, yanlarında olanı
doğruladığı halde! De ki, “Eğer imanlılar
idiyseniz o halde neden TANRI’nın peygamberlerini öldürdünüz?”
İsrail Tarihinden Öğrenmek
92. Musa size esaslı mucizelerle gelmişti, buna
rağmen onun yokluğunda buzağıya taptınız ve kötü kimseler oldunuz.
93. Sina Dağı’nı üzerinize kaldırarak sizinle bir
antlaşma yaptık, “Size verdiğimiz buyruklara güçlü bir şekilde sarılın ve dinleyin”
dedik. “İşitiyoruz ama itaat etmiyoruz”
dediler. İnançsızlıklarından ötürü kalpleri
buzağıya tapma duygusuyla doldu. De ki,
“Eğer bir imanınız varsa, imanınızın size
dikte ettiği şey gerçekten de berbat.”
94. De ki, “Eğer Ahiret yurdu TANRI katında diğer tüm insanlara değil de size ayrılmışsa, o halde ölmek için can atmalısınız,
eğer doğru sözlü iseniz.”
95. Ellerinin önden gönderdikleri sebebiyle
ona asla heveslenmezler. TANRI kötülerin tamamen farkındadır.

96. Aslında, onları yaşamın en hırslıları olarak bulacaksın; hatta puta tapanlardan bile
daha fazla. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister. Fakat ne kadar uzun yaşarsa yaşasın onu azaptan korumayacaktır. TANRI yaptıkları her şeyi görendir.
Cebrail Vahiyde Aracılık Eder
97. De ki, “Kim Cebrail’e muhalefet ediyorsa
bilmelidir ki TANRI’nın iradesiyle bunu
(Kuran’ı), önceki kutsal yazıları doğrulayıcı, imanlılar için rehberlik ve müjde
verici olarak senin kalbine o indirmiştir.”
98. Kim TANRI’ya, meleklerine, elçilerine,
Cebrail’e ve Mikail’e muhalefet ediyorsa
bilmelidir ki TANRI da inkârcılara muhalefet eder.
99. Biz sana bu şekilde açık vahiyler indirdik
ve onları sadece kötü kimseler reddedecektir.
100. Onlar bir antlaşma yapıp onu tutmaya
söz verdikleri zaman, bazılarının daima
onu umursamadıkları bir gerçek değil
midir? Aslında birçoğu iman etmez.
Tanrı’nın Kutsal Yazılarını
Umursamamak
101. Şimdi kendilerine TANRI’dan bir elçi
gelmiştir* ve hatta o, onların kendi kutsal yazılarını ispatlayıp doğruluyor, kutsal yazı takipçilerinden bazıları (Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar) TANRI’nın kutsal yazılarını kulak ardı edip
umursamazlar, sanki herhangi bir kutsal
yazıya sahip değillermiş gibi.
2

Büyücülük Kınandı
102. Onlar şeytanların Süleyman’ın krallığıyla
ilgili öğrettiklerinin peşine düştüler. Oysaki Süleyman bir inkârcı olmadı fakat o
şeytanlar inkârcıydı. Onlar insanlara bü-

*2:101 Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, Eski Ahit’te (Malaki 3:1-3), Yeni Ahit’te (Luka 17:22-37) ve bu
Son Ahit’te (3:81) önceden haber verilmektedir.
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yücülüğü ve Babil’deki Harut ve Marut
adındaki iki melek vasıtasıyla indirileni
öğretmişlerdi. Bu ikisi şunu belirtmeden
bu tür bir bilgiyi yaymazlardı: “Bu bir
testtir. Bu tür bir bilgiyi kötüye kullanmayın.” Fakat insanlar onu, evliliklerin
parçalanması gibi kötü emeller için kullandılar. Onlar TANRI’nın iradesi olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar
böylelikle kendilerine faydalı olan şeyleri değil, kendilerine zarar veren şeyleri
öğrenirler ve onlar büyücülük yapanların
Ahirette hiçbir paylarının olmadığını iyi
bilirler. Uğruna ruhlarını sattıkları şey ne
kötü, keşke bilselerdi.
103. Eğer iman eder ve doğru bir hayat sürerlerse, TANRI’nın ödülü çok daha hayırlıdır, keşke bilselerdi!
Yakarış Sözlerini Eğip-Bükmek
104. Ey iman edenler! “Raina”* (çobanımız
ol) demeyin. Onun yerine “Unzurna”
(bizi gözet) demeli ve dinlemelisiniz.
İnkârcılar acı veren bir azabı üzerlerine
çektiler.
Kıskançlık Kınandı
105. Ne kutsal yazı takipçileri arasındaki
inkârcılar ne de puta tapanlar, size Rabbinizden herhangi bir nimet indiğini görmek istemezler. Ancak TANRI, nimetlerini seçtiği kimselere yağdırır. TANRI
sonsuz lütuf sahibidir.
Nihai Mucize:
Kuran’ın Matematiksel Kodu*
106. Biz bir mucizeyi yürürlükten kaldırdığımızda veya onu unutturduğumuzda,
daha iyi bir mucize ortaya koyarız veya
en azından bir benzerini. TANRI’nın

Her Şeye Gücü Yeten olduğunu anlamaz
mısın?
107. Göklerin ve yerin saltanatının TANRI’ya
ait olduğu gerçeğini fark etmez misiniz;
ki Sahibiniz ve Efendiniz olarak TANRI’nın yanında hiç kimseniz yoktur?
108. Siz elçinizden, geçmişte Musa’dan talep
edilen şeyleri mi talep etmeyi arzu ediyorsunuz? Kim iman yerine inkârı seçerse, o, doğru yoldan gerçekten sapmıştır.
109. Kutsal yazı takipçilerinin birçoğu, şimdiki inancınızdan inkârcılığa döndüğünüzü
görmeyi tercih ederlerdi. Bunun nedeni,
kendilerine hakikat belli olduktan sonra onlarda oluşan kıskançlıktır. TANRI
yargılama yapıncaya kadar onları affedin
ve onları kendi hallerine bırakın. TANRI
Her Şeye Gücü Yetendir.
110. İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirin ve zorunlu bağışı (Zekâtı) verin.
Ruhlarınız adına önden gönderdiğiniz
her iyiliği TANRI katında bulacaksınız.
TANRI yaptığınız her şeyi görendir.
Dinlerinin İsmi Ne Olursa Olsun Tüm
İmanlılar Günahlarından Kurtarılır
111. Bazıları, “Yahudiler veya Hristiyanlar dışında hiç kimse Cennete giremeyecek!”
dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki,
“Eğer haklı iseniz bize kanıtınızı gösterin.”

1

Teslimiyet: Tek Din
112. Doğrusu, kendilerini mutlak bir şekilde
yalnızca TANRI’ya teslim edip doğru
bir hayat sürenler mükâfatlarını Rable-

*2:104 “Raina” sözcüğü İbranice konuşan bazı insanlar tarafından suistimal edildi ve ayıp bir
sözcük gibi ses çıkarılarak eğilip-büküldü (Ayrıca 4:46’ya bakınız).
*2:106 Kuran’ın matematiksel mucizesi daimîdir & önceki mucizelerden daha büyüktür (34:45,
74:35). Tıpkı Kuran’ın kendisi gibi, o da önceki tüm mucizeleri doğrular, tamamına erdirir ve onların yerini alır.
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rinden alacaklardır; onların korkacakları
hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler
de.*
2

mucizeleri kesinliğe ulaşmış olanlara
gösteririz.
119. Biz seni* bir müjdeleyici ve aynı zamanda bir uyarıcı olarak hakikat ile gönderdik. Sen Cehennemi üzerlerine çekenlerden sorumlu değilsin.
3

113. Yahudiler “Hristiyanların hiçbir temeli
yok” dediler, Hristiyanlar da “Yahudilerin hiçbir temeli yok” dediler. Oysa her
ikisi de kutsal yazıyı okurlar. Böylesi,
hiçbir bilgiye sahip olmayanların sözleridir. TANRI Diriliş Günü’nde anlaşmazlıkları hakkında onları yargılayacaktır.
Mescitlere Sık Sık Gidin
114. TANRI’nın, içinde O’nun adının anıldığı
mescitlerini boykot edenlerden ve onların terkedilişi için katkıda bulunanlardan
daha fena kimdir? Bunların korkuyla
olması dışında oraya girmemeleri gerekir. Onlar bu hayatta rezil olacaklardır
ve Ahirette de korkunç bir azaba maruz
kalacaklardır.
115. Doğu da batı da TANRI’ya aittir; nereye giderseniz gidin TANRI’nın varlığı
orada olacaktır. TANRI Her Yerde Var
Olandır ve Her Şeyi Bilendir.
Büyük Küfür
116. Onlar, “TANRI bir oğula baba oldu!” dediler. O’na yücelik olsun; asla! Göklerde
ve yerde olan her şey O’na aittir; hepsi
O’na boyun eğmiştir.
117. Gökleri ve yeri Başlatan: bir şey yapmak
için ona sadece “Ol” der ve o olur.
118. Hiçbir bilgiye sahip olmayanlar derler ki
“Keşke TANRI bizimle konuşsaydı yahut bize bir mucize gelseydi!” Bunlardan
öncekiler de benzer sözler söylemişlerdi;
onların kafaları birbirlerine benzer. Biz

120. Dinlerine uymadığın sürece ne Yahudiler
ne de Hristiyanlar seni kabul edecektir.
De ki, “TANRI’nın rehberliği gerçek
rehberliktir.” Aldığın bilgiye rağmen onların arzularına uyarsan, TANRI’ya karşı sana yardım edecek bir müttefik yahut
yardımcı bulamazsın.
121. Kutsal yazı almış olan ve onu gereği gibi
bilenler buna da iman edeceklerdir. İnkâr
edenlere gelince, onlar kaybedenlerdir.
122. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim iyiliğimi ve sizi diğer tüm insanlardan daha
fazla kutsadığımı hatırlayın.
123. Hiçbir ruhun bir başka ruha yardım etmeyeceği, hiçbir fidyenin kabul edilmeyeceği, hiçbir şefaatin fayda vermeyeceği
ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği
günden sakının.
İbrahim
124. Hatırlayın, İbrahim, Rabbi tarafından belli emirlerle teste tabi tutulmuş ve onları
yerine getirmişti. (Tanrı,) “Seni insanlar
için bir imam olarak tayin ediyorum”
dedi. O, “Ya soyumu?” dedi. O da “Benim antlaşmam haddi aşanları kapsamaz” dedi.
125. Biz mabedi (Kâbe’yi) insanlar için bir
odak noktası ve güvenli bir kutsal yer
kılmıştık. Siz İbrahim’in mabedini bir

*2:111-112 Bakınız 2:62 ve 5:69.
*2:119 Benim yükümlülüğüm bu elçinin kimliğinin Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Reşad Halife olarak
doğrulandığını göstermektir. “Reşad”ın sayısal değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725) artı
ayet numarası (119) toplamı 1349 eder, 19’un katıdır. 3:81 ve Ek İki’ye bakınız.
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namaz/dua evi olarak kullanabilirsiniz.
Biz İbrahim’i ve İsmail’i görevlendirdik:
“Evimi ziyaretçiler, orada yaşayanlar ile
rükû ve secde edenler için arındırın”
126. İbrahim dua etti: “Rabbim! Burayı huzur
dolu bir belde yap ve halkını ürünlerle
rızıklandır. TANRI’ya ve Son Gün’e
iman edenlere rızık sağla.” (Tanrı) dedi
ki “Ben inkârcılar için de rızık sağlarım.
Geçici olarak yararlanmalarına izin vereceğim, sonra onları Cehennem azabına
ve berbat bir kadere mahkûm edeceğim.”
Teslimiyet’in (İslam’ın)
Tüm Pratiklerini İbrahim İletti
127. İbrahim İsmail’le birlikte mabedin temellerini yükselttiklerinde (şöyle dua ettiler): “Rabbimiz! Bunu bizden kabul et.
Sen İşitensin, Her Şeyi Bilensin.”
128. “Rabbimiz! Bizi Sana teslim olanlar yap
ve neslimizden de Sana teslim olan bir
topluluk çıkar. Bize dinimizin ritüellerini öğret ve bizi günahlarımızdan kurtar.
Sen Günahtan Kurtaransın, En Merhametli Olansın.”
129. “Rabbimiz! Aralarından Senin vahiylerini onlara okuyacak, onlara kutsal yazıyı
ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi çıkar. Sen Kudretlisin, Bilgeler Bilgesisin.”
130. Kendi ruhunu kandıran dışında İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Onu bu
dünyada seçtik ve Ahirette de o, doğrularla birlikte olacaktır.
131. Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Ben
kâinatın Rabbine teslim oldum” dedi.

132. Dahası, İbrahim evlatlarına da bunu yapmalarını nasihat etti ve Yakup da öyle
yaptı: “Ey evlatlarım! TANRI sizin için
bu dini işaret etti; teslim olanlar olarak
ölmenin dışında ölmeyin.”
133. Ölüm yatağında Yakup’a tanık olmuş olsaydınız; evlatlarına şöyle demişti, “Ben
öldükten sonra kime tapacaksınız?” Dediler ki “Senin tanrına tapacağız; ataların
İbrahim’in, İsmail’in ve İshak’ın tanrısına; o tek tanrıya. Biz O’na teslim olanlarız.”
134. Geçmişteki bir topluluk işte böyledir.
Onlar kazandıklarından sorumludurlar,
siz de kazandıklarınızdan sorumlusunuz.
Siz onların yaptığı hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz.
Teslimiyet (İslam):
İbrahim’in Dini*
135. Onlar, “Hidayete ermeniz için Yahudi
veya Hristiyan olmanız gerekir” dediler.
De ki, “Biz İbrahim’in dinini—tek tanrıcılığı—takip ediyoruz, o asla bir puta
tapan değildi.”
1

Tanrı’nın Elçileri Arasında
Ayrım Yok
136. Deyin ki “Biz TANRI’ya, bize indirilene
ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup ve
Torunlarına indirilene; Musa’ya, İsa’ya
ve tüm peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ediyoruz. Onların
hiçbiri arasında bir ayrım yapmayız. Biz
yalnızca O’na teslim olanlarız.”
137. Eğer sizin yaptığınız gibi iman ederlerse o zaman hidayete ermiş olurlar. Ama
eğer yüz çevirirlerse o zaman başkaldır-

*2:135 Kuran tekrarla Teslimiyet’ in İbrahim’ in dini olduğunu bizlere bildirir (3:95, 4:125, 6:161,
22:78). İbrahim, uygulamalı bir “kutsal yazı” aldı, yani Teslimiyet’ in tüm görev ve uygulamalarını
[İletişim Duaları (Namaz), zorunlu bağış (Zekât), Ramazan orucu ve kutsal Hac yolculuğu]. Muhammed, 16:123’te gördüğümüz gibi İbrahim’ in dininin takipçisiydi; o, bu Son Ahit’ i, Kuran’ı iletti.
Teslimiyet’ in üçüncü elçisi ise dinin gerçeklik kanıtını iletti (bkz. 3:81 ve Ek 1, 2, 24 & 26).
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mış olurlar. TANRI seni onların başkaldırışlarından koruyacaktır; O İşitendir,
Her Şeyi Bilendir.
138. İşte böyledir TANRI’nın sistemi ve kimin sistemi TANRI’nınkinden daha iyidir? “Biz yalnızca O’na taparız.”
139. De ki, “O bizim de Rabbimiz sizin de
Rabbinizken, bizimle TANRI hakkında
mı tartışıyorsunuz? Biz kendi yapıp ettiklerimizden sorumluyuz, siz de kendi
yapıp ettiklerinizden sorumlusunuz. Biz
yalnızca O’na adandık.”
140. Siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve
Torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduğunu mu söylüyorsunuz? De ki, “Siz
TANRI’dan daha mı iyi biliyorsunuz?
TANRI’dan öğrendiği bir tanıklığı gizleyenden daha fena kimdir? TANRI yaptığınız hiçbir şeyden asla habersiz değildir.”
141. O, geçmişteki bir topluluktu. Onlar kendi
kazandıklarından sorumludurlar ve siz
de kendi kazandıklarınızdan sorumlusunuz. Onların yaptığı hiçbir şey için sorumlu değilsiniz.
Bağnazlık ve Ön Yargıya
Son Verilmesi*
142. İnsanlardan kimi akılsızlar derler ki “Neden Kıblelerinin yönünü değiştirdiler?”*
De ki, “Doğu da batı da TANRI’ya aittir;
kim irade ederse O ona dosdoğru bir yolda rehberlik eder.”
2

143. Böylelikle sizi tarafsız bir topluluk yaptık
ki insanlar arasında tanık olasınız ve elçi
de sizin aranızda tanıklık etsin. Senin ilk
Kıbleni değiştirdik ki aranızda elçiyi seve

seve takip edenler ile topukları üzerinde
geri dönenleri ayırt edelim. Bu zor bir
testti fakat TANRI tarafından rehberlik
edilenler için değil. TANRI tapınmanızı asla boşa çıkarmaz. TANRI insanlara
karşı Şefkatlidir, En Merhametli Olandır.
Kıble Mekke’ye Geri Çevrildi
144. Yüzünü (doğru yönü aramak için) gökyüzüne çevirdiğini gördük. Şimdi seni
hoşnut edecek bir Kıble tayin ediyoruz.
Bundan böyle yüzünü Kutsal Mescide
çevir. Nerede olursanız olun hepiniz yüzlerinizi ona doğru çevirin. Önceki kutsal
yazıları alanlar, bunun Rablerinden bir
gerçek olduğunu bilirler. TANRI yaptıkları hiçbir şeyden asla habersiz değildir.
145. Kutsal yazı takipçilerine her tür mucizeyi
göstersen bile senin Kıblene uymazlar.
Sen de onların Kıblesine uyma. Hatta
onlar birbirlerinin Kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgi geldikten sonra onların heveslerine uyarsan haddi aşanlardan
olursun.
Kutsal Yazıların Suistimal Edilmesi:
Seçici Vurgu ve Gizleme
146. Kutsal yazı almış olanlar buradaki gerçeği
kendi evlatlarını tanır gibi tanırlar. Yine
de bazıları bile bile gerçeği gizlerler.
147. Bu, Rabbinden gelen gerçektir; herhangi
bir şüphe barındırma.
148. Her birinizin takip etmek için seçtiği bir
yön vardır; siz doğruluğa doğru yarışın.
Nerede olursanız olun TANRI hepinizi
toplayacaktır. TANRI Her Şeye Gücü
Yetendir.

*2:142-145 “Kıble,” birinin İletişim Duaları (Namaz) esnasında yüzünü çevirdiği yöndür. Cebrail
Muhammed’e Mekke yerine Kudüs’e yüzünü çevirmesi emrini ilettiğinde, ikiyüzlüler ifşa olmuştu.
Araplar, Kâbe’nin “Kıbleleri” olması yönünde son derece ön yargılıydılar. Sadece gerçek imanlılar ön
yargılarını aşabildi; onlar elçiye seve seve itaat ettiler.
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Kıble Mekke’ye
Geri Çevrildi
149. Nereye gidersen git yüzünü (Namaz sırasında) Kutsal Mescide* doğru çevir.
Bu, Rabbinizden gelen gerçektir. TANRI hepinizin yaptığı hiçbir şeyden asla
habersiz değildir.
1

150. Nereye gidersen git yüzünü (Namaz sırasında) Kutsal Mescide doğru çevir;
nerede olursanız olun yüzünüzü (Namaz
sırasında) oraya doğru çevirin. Böylelikle, aralarındaki haddi aşanlar dışında insanların size karşı bir argümanları
kalmasın. Onlardan korkmayın, onların
yerine Benden korkun. Ben de o zaman
üzerinizdeki nimetlerimi tamamlayacağım ki rehberlik edilesiniz.
151. Size vahiylerimizi okuması, sizi arındırması, size kutsal yazıyı ve hikmeti öğretmesi ve size hiç bilmediklerinizi öğretmesi için aranızdan bir elçi göndermek
gibi (nimetler).
152. Beni hatırlayın ki Ben de sizi hatırlayayım ve Bana müteşekkir olun; nankör
olmayın.
153. Ey iman edenler! Kararlılık ve İletişim
Duaları (Namaz) yoluyla yardım talep
edin. TANRI, kararlı bir şekilde sebat
edenlerle birliktedir.
Buradan Nereye Gidiyoruz?
154. TANRI uğrunda öldürülenlere “Onlar
ölüdürler” demeyin. Onlar Rablerinin
katında diridirler fakat siz algılamazsınız.*
2

155. Biz sizi mutlaka biraz korkuyla, açlıkla
ve para, can ve ürün kaybıyla test edeceğiz. Sebat edenlere müjde ver.*
3

156. Onlara bir musibet geldiğinde, “Biz TANRI’ya aitiz ve O’na dönmekteyiz” derler.
157. Bunlar Rablerinden nimetler ve rahmet
hak ettiler. Bunlar rehberlik edilmiş kimselerdir.
Kutsal Hac Yolculuğu
158. Safa ve Merve tepeleri TANRI tarafından
hükme bağlanan ritüeller arasındadır.
Her kim Hac veya ‘Umre’yi yerine getirirse, onlar arasında gidip gelmekle bir
hata işlemiş olmaz. Eğer bir kişi gönüllü olarak daha fazla doğru iş yaparsa o
zaman TANRI Takdir Edendir, Her Şeyi
Bilendir.
Büyük Cürüm
159. Vahiylerimizi ve rehberliğimizi, onları
insanlar için kutsal yazıda ilan ettikten
sonra gizleyen kimseler, TANRI tarafından lanetlenmişlerdir; onlar tüm lanet
edenler tarafından da lanetlenmişlerdir.
160. Tövbe eden, kendini düzelten ve ilan
edenlere gelince, Ben onları günahlarından kurtarırım. Ben Günahtan Kurtaranım, En Merhametli Olanım.
161. İman etmeyip de inkârcı olarak ölenler,
TANRI’nın, meleklerin ve (Yargı Günü’nde) tüm insanların lanetini üzerlerine çekmişlerdir.

*2:149 Bugünkü “Müslümanların” işlediği putperestliğin bariz bir kanıtı da, Muhammed’ in mezarını bir “Kutsal Mescit” olarak göstermeleridir. Kuran sadece tek bir “Kutsal Mescit”ten bahsetmektedir.
*2:154 Doğrular gerçekte ölmezler; onlar sadece bedenlerini burada terk edip bir zamanlar Âdem
ile Havva’nın yaşadığı aynı Cennete giderler. Kanıt ve detaylar için Ek 17’ye bakınız.
*2:155 Test, tüm koşullar altında yalnızca Tanrı’ya taptığımızı ispatlamak için dizayn edilmiştir
(29:2).
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162. Ebediyen orada kalırlar. Onlar için azap
asla hafifletilmez, onlara mühlet de verilmez.
163. Sizin tanrınız tek tanrıdır; En Lütufkâr,
En Merhametli olan O’nun dışında tanrı
yoktur.
Tanrı’nın Karşı Konulmaz İşaretleri
164. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve
gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için okyanusta akıp giden
gemilerde, ölü toprağı diriltmek ve onda
her çeşit canlıyı yaymak için TANRI’nın
gökten indirdiği suda, rüzgârların yönlendirilmesinde ve gökyüzü ile yeryüzü
arasına yerleştirilen bulutlarda anlayan
insanlar için yeterli kanıtlar vardır.
Putlar Kendilerini Putlaştıranları
Sahiplenmezler*
165. Yine de, bazı insanlar TANRI’ya rakip
putlar oluştururlar ve onları sanki onlar
TANRI’ymış gibi severler. İman edenler ise en çok TANRI’yı severler. Haddi
aşanlar, azabı gördükleri zaman kendilerini bir görebilselerdi! O zaman tüm
gücün yalnızca TANRI’ya ait olduğunu
ve TANRI’nın azabının dehşet verici olduğunu anlayacaklar.
4

166. Takip edilmiş olanlar kendilerini takip etmiş olanları sahiplenmeyecekler.* Azabı
görecekler ve aralarındaki tüm bağlar
koparılacaktır.
167. Takip etmiş olanlar diyecekler ki “Eğer
başka bir şans elde edebilirsek onların
şu an bizi sahiplenmemesi gibi biz de
onları sahiplenmeyeceğiz.” TANRI böylelikle onlara yaptıklarının sonuçlarının

pişmanlıktan başka bir şey olmadığını
gösterir; onlar Cehennemden asla çıkamayacaklar.
Şeytan Helal Şeyleri Haram Kılar
168. Ey insanlar! Yeryüzünün helal ve iyi olan
ürünlerinden yiyin, Şeytan’ın adımlarını
takip etmeyin; o sizin en azılı düşmanınızdır.
169. O size sadece kötülük ve ahlaksızlık yapmayı ve TANRI hakkında bilmediğiniz
şeyler söylemeyi emreder.
Statükonun Sürdürülmesi:
Bir İnsan Trajedisi
170. Onlara “TANRI’nın burada vahyetmiş
olduklarına uyun” denildiğinde, “Biz
sadece atalarımızı yapıyor bulduğumuz
şeye uyarız” derler. Ya ataları anlamamış
ve rehberlik edilmemiş idiyseler?
171. Bu tür inkârcıların örneği, seslerden ve
çağrılardan duyduklarını anlamadan tekrarlayan papağanlardır. Sağır, dilsiz ve
kör; onlar anlayamazlar.
Sadece Dört Et Haram Kılınmıştır*
172. Ey iman edenler! Size sağladığımız temiz
şeylerden yiyin ve TANRI’ya müteşekkir
olun, eğer yalnızca O’na tapıyorsanız.
5

173. O size sadece (insan müdahalesi olmadan) kendiliğinden ölen hayvanları, kanı,
domuzun etini ve TANRI’dan başkasına
adanmış hayvanları yemeyi haram kılar. Bir kimse kötü niyetli veya kasıtlı
olmaksızın (bunları yemeye) zorlanırsa
günaha girmiş olmaz. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

*2:165-166 İsa, Meryem, Muhammed, Ali ve azizler Diriliş Günü’nde kendilerini putlaştıranları
sahiplenmezler. Ayrıca 16:86, 35:14, 46:6 ve Matta İncili 7:21-23’e bakınız.
*2:172-173 Kuran boyunca sadece dört et haram kılınmaktadır (6:145, 16:115, Ek 16). Bu dördü
dışındaki beslenme yasakları puta tapmakla eşdeğerdir (6:121,148,150; 7:32).
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Bozulmuş Dini Liderler Kuran’ın
Mucizesini Gizliyorlar*
174. Az bir maddi kazanç karşılığında TANRI’nın kutsal yazıdaki vahiylerini gizleyenler, karınlarına ateş dışında bir şey
doldurmazlar. TANRI Diriliş Günü’nde
onlarla konuşmayacaktır, onları arındırmayacaktır da. Onlar acı veren bir azabı
üzerlerine çektiler.
1

175. Onlar hidayet yerine dalaleti ve bağışlanma yerine azabı seçenlerdir. Bu nedenle,
Cehenneme katlanmak zorunda kalacaklardır.
176. Bunun nedeni TANRI’nın, üzerinde gerçeği taşıyan bu kutsal yazıyı vahyetmesi
ve kutsal yazılar hakkında tartışanların
en azılı muhalifler olmasıdır.
Doğruluk Tanımlandı
177. Doğruluk, yüzünüzü doğuya veya batıya doğru çevirmeniz değildir. Doğrular
TANRI’ya, Son Gün’e, meleklere, kutsal yazıya ve peygamberlere iman eden
kimselerdir; onlar içten gelerek akrabalar, yetimler, yoksullar, seyahat eden yabancılar, dilenciler ve kölelerin serbest
bırakılması için para harcayanlardır;
onlar İletişim Dualarını (Namazı) yerine
getirip zorunlu bağışı (Zekâtı) verirler;
onlar bir söz verdiklerinde sözlerini tutarlar; onlar zulüm, zorluk ve savaş karşısında kararlı bir şekilde sebat ederler.

Doğru sözlüler bunlardır; doğru kimseler
bunlardır.
İdam Cezasının Caydırılması*
178. Ey iman edenler! Cinayet durumunda denklik
sizin için hükme bağlanmış bir yasadır—
hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına
karşı kadın. Eğer bir kişi maktulün ailesi
tarafından affedilirse, usule uygun olan,
memnun edici bir karşılık vermektir ve
adil bir tazminat ödenmelidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bunun
haricinde kim haddi aşarsa acı veren bir
azabı üzerine çeker.
2

179. Denklik sizin için hayat kurtaran bir yasadır ki doğru kimseler olasınız ey akıl
sahipleri.
Vasiyet Yazmak
180. Ölüm yaklaştığında ana-babanızın ve akrabalarınızın yararı için adil bir şekilde
vasiyet yazmanız hükme bağlanmıştır. Bu,
doğru kimselerin üzerine bir görevdir.
181. Kim duymuş olduğu bir vasiyeti değiştirirse, değiştirmenin günahı bu değiştirmeden sorumlu olana aittir. TANRI
İşitendir, Bilendir.
182. Kim vasiyet sahibi tarafında büyük bir
adaletsizlik veya tarafgirlik görürse ve
vasiyet için adaleti onarmaya yönelik
düzeltici faaliyette bulunursa bir günah
işlemiş olmaz. TANRI Bağışlayıcıdır,
En Merhametli Olandır.

*2:174-176 Tanrı’nın Kuran’daki matematiksel mucizesini tanımalarına rağmen, bozulmuş dini
liderler bu müthiş mucizeyi uzun yıllar gizlemeye çalıştılar. Birçoğu, kendilerinin değil de Reşad
Halife’nin mucize ile nimetlendirilmesine içerlediklerini itiraf ettiler.
*2:178 Kuran, açık bir şekilde idam cezasını caydırır. Katilin hayatı da dâhil olmak üzere hayatların
korunması için her türlü gerekçe sağlanır. Maktulün ailesi, belirli koşullar altında katilin hayatının
adil bir tazminat karşılığı bağışlanmasını daha iyi bulabilir. Ayrıca idam cezası, örneğin bir kadın
bir erkeği öldürürse veya tam tersi olursa uygulanamaz.
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Oruç Vurgulandı ve Değiştirildi*
183. Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekiler
için hükme bağlandığı gibi sizin için de
hükme bağlandı ki kurtuluşa eresiniz.
3

184. Belirli günler (oruç tutmak için tayin edilmiştir); eğer biri hastaysa veya seyahat
ediyorsa eşit sayıda diğer günlerle ikame
edilebilir. Orucu ancak büyük zorlukla
tutabilenler, orucun bozulduğu her bir
günü yoksul bir insanı doyurmakla ikame edebilirler. Kim gönül rızasıyla (daha
doğru işler) yaparsa bu daha iyidir. Fakat
oruç tutmak sizin için en iyisidir, keşke
bilseydiniz.
185. Ramazan, insanlar için rehberlik sağlayan,
açık öğretiler ve yasa kitabı olan Kuran’ın
vahyedildiği aydır. Sizden bu aya tanık
olanlar onda oruç tutsun. Hasta olanlar veya
seyahat edenler eşit sayıda diğer günlerle
ikame edebilirler. TANRI sizler için zorluk
değil kolaylık diler ki yükümlülüklerinizi
yerine getiresiniz, size rehberlik ettiği için
TANRI’yı yüceltesiniz ve minnettarlığınızı
ifade edesiniz.
Tanrı, “Kullarının” Dualarını Yanıtlar
186. Kullarım sana Beni soracak olursa Ben
her zaman yakınım. Onlar Bana dua ettikleri zaman Ben onların dualarını yanıtlarım. İnsanlar da rehberlik edilmek
için Bana karşılık versinler ve Bana iman
etsinler.

rın sırlarının koruyucularısınız. TANRI
ruhlarınıza ihanet ettiğinizi bildi, sizi
günahınızdan kurtardı ve sizi affetti.
Bundan böyle, TANRI’nın sizin için
izin verdiğini arayarak onlarla ilişkiye
girebilirsiniz. Şafak vaktinde aydınlığın
beyaz ipliği gecenin karanlık ipliğinden
ayırt edilebilir hale gelinceye kadar yiyip
içebilirsiniz. Sonra, gün batımına kadar
oruç tutun. (Ramazan’ın son on gününde) Mescide inzivaya çekilmeye karar
verirseniz cinsel birleşme haramdır.
Bunlar TANRI’nın yasalarıdır; onları
ihlal etmeyin. TANRI insanlar için vahiylerini bu şekilde açıklığa kavuşturur
ki kurtuluşa ersinler.
Rüşvet, Yolsuzluk Kınandı
188. Birbirinizin parasını gayrimeşru şekilde
almayın, bile bile yetkililere rüşvet verip
gayrimeşru şekilde başkalarını haklarından yoksun da bırakmayın.
Lafı Dolandırmayın
189. Sana Ay’ın evrelerini sorarlar! De ki,
“Onlar insanlar için bir zaman ölçüsü
sağlarlar ve Hac zamanını belirlerler.”
Lafı dolandırmak doğru bir davranış
değildir;* doğruluk, buyrukları yerine
getirmekle ve açık sözlü olmakla elde
edilir. TANRI’yı gözetin ki başarılı olasınız.
4

Savaş Kuralları*
190. Size saldırıda bulunanlara karşı TANRI
uğrunda savaşabilirsiniz fakat saldırmayın. TANRI saldırganları sevmez.
5

187. Oruç gecelerinde eşlerinizle cinsel birleşmeye izin verilmiştir. Onlar sizin sırlarınızın koruyucularıdır, sizler de onla-

*2:183-187 Teslimiyet’teki tüm görevler gibi oruç da İbrahim aracılığı ile hükme bağlandı (22:78,
Ek 9 & 15). Kuran’ın vahyedilişinden önce oruç boyunca cinsel birleşme haram kılınmıştı. Bu kural,
2:187’de Ramazan gecelerinde birleşmeye izin verecek şekilde değiştirildi.
*2:189 Edebi Kuranî deyim şöyle der: “Evlere arka kapılardan girmeyin.” Ay’ın evreleri ile alakalı
soru lafı dolandırma örneğidir; bu sorunun arkasında kötü gizli dürtüler vardı.
*2:190 Bütün savaşlar 60:8-9’daki temel kurala göre düzenlenir. Savaşa kati surette kendini savunmak için izin verilirken, Kuran’da saldırganlık ve zulüm şiddetle kınanmaktadır.

128

9372

18
191. Size karşı savaş yürütenleri öldürebilir
ve onların sizi çıkardıkları yerden siz de
onları çıkarabilirsiniz. Zulüm cinayetten
daha kötüdür. Onlar Kutsal Mescitte size
saldırmadıkça orada onlarla savaşmayın.
Eğer size saldırırlarsa onları öldürebilirsiniz. O inkârcılar için adil ceza budur.
192. Eğer vazgeçerlerse TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
193. Baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve
TANRI’ya özgürce tapınmak için de onlarla savaşabilirsiniz. Eğer vazgeçerlerse
saldırmayın; sadece saldırganlara karşı
olduğunda saldırıya izin verilir.
194. Kutsal Aylar boyunca saldırganlık, eşdeğer bir cevap ile karşılanabilir. Eğer onlar size saldırırlarsa, denk bir misilleme
ile karşılık verebilirsiniz. Siz TANRI’yı
gözetin ve bilin ki TANRI doğrularla beraberdir.
195. TANRI uğrunda harcayın; kendinizi kendi ellerinizle yıkıma atmayın. Hayırsever
olun; TANRI hayırseverleri sever.
Kutsal Hac ve ‘Umre Yolculuğu*
196. TANRI için Hac ve ‘Umre’nin tüm ritüellerine riayet edin. Eğer engellenirseniz
bir kurban gönderin ve kurbanınız yerine
ulaşıncaya dek saçlarınızı tıraş etmeyin.
Eğer hastaysanız veya kafa yaralanmasına maruz kalırsanız (ve saçınızı kesmek
zorundaysanız) oruç tutarak veya bağış
yaparak veya başka bir ibadet çeşidi ile
kefaretini verin. Normal Hac sırasında,
eğer ‘Umre ve Hac arasındaki ihram
halini (kutsallığı) bozarsanız bir hayvan
kurban etme sunusuyla kefaretini verin.
Eğer buna güç yetiremiyorsanız Hac
sırasında üç gün ve eve döndüğünüzde
1

yedi gün—toplamda on gün—oruç tutun, Kutsal Mescit civarında yaşamıyor
olmanız şartıyla. TANRI’yı gözetin ve
bilin ki TANRI ceza uygulamada şiddetlidir.
Dört Hac Ayı
(Zilhicce, Muharrem, Safer &
Rebiülevvel)
197. Hac belirli aylarda yerine getirilmelidir.*
Kim Haccı yerine getirmeye koyulursa,
Hac boyunca cinsel birleşmeden, kötü
davranıştan ve tartışmalardan kaçınsın.
Her ne iyilik yaparsanız TANRI onun
tamamen farkındadır. Yolculuk için kendinize azık hazırladığınız gibi, en iyi
azık doğruluktur. Beni gözetin, ey akıl
sahipleri!
2

198. Rabbinizden (ticaret vasıtasıyla) rızık aramakla hata yapmış olmazsınız.
‘Arafat’tan hep beraber akın ettiğinizde, (Müzdelife’nin) Kutsal Mekânında
TANRI’yı anın. Size rehberlik ettiği için
O’nu anın; bundan önce doğru yoldan
sapmıştınız.
199. Akın eden insanların geri kalanıyla birlikte hep beraber akın edin ve TANRI’dan
bağışlanma dileyin. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
200. Ritüellerinizi tamamladığınızda, kendi
atalarınızı andığınız gibi veya hatta daha
güçlü bir şekilde TANRI’yı anmaya devam edin. Bazı insanlar “Rabbimiz! Bize
bu dünyadan ver” derler, oysa onların
Ahirette hiçbir payları yoktur.
201. Başkaları ise “Rabbimiz! Bize bu dünyada da doğruluk bahşet Ahirette de doğruluk bahşet ve bizi Cehennem azabından
koru” derler.

*2:196 Hac ve ‘Umre’nin ayrıntılarına Ek 15’te bakınız.
*2:197 Hac, Kutsal Aylar boyunca herhangi bir zamanda yerine getirilebilir: Zilhicce, Muharrem,
Safer ve Rebiülevvel. Yerel yönetimler, Haccı kendi çıkarları için birkaç gün ile sınırlamaktadır. Bakınız 9:37.
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202. Bunlardan her biri kazanmış oldukları
payı alacaklardır. TANRI hesap görmede en etkili olandır.
Mina: Haccın Son Ritüelleri
203. TANRI’yı (Mina’da) sayılı günlerde
anın; doğruluk muhafaza edildiği sürece,
her kim iki gün içinde bunu yapmak için
acele ederse günah işlemiş olmaz ve kim
daha uzun süre kalırsa o da günah işlemiş olmaz. TANRI’yı gözetin ve bilin ki
O’nun huzurunda toplanacaksınız.
Görünüşler Aldatıcı Olabilir
204. İnsanlar arasından kimisi, bu hayatla alakalı
konuşmalarıyla seni etkileyebilir ve hatta
en içteki düşüncelerine TANRI’yı şahit
tutabilir, oysa o en azılı bir düşmandır.
205. Ayrılır ayrılmaz yeryüzünde bozgunculuk
yapar, malı-mülkü ve canlıları yok eder.
TANRI bozgunculuğu sevmez.
206. Kendisine “TANRI’yı gözet” denildiğinde kibirle hiddetlenir. Sonuç olarak,
onun tek kaderi Cehennemdir; ne kötü
bir mesken.
207. Sonra bir de hayatlarını TANRI’ya hizmet etmeye adamış olanlar vardır; TANRI böylesi tapınan kimselere karşı şefkatlidir.
208. Ey iman edenler! Tam teslimiyete sarılın;
Şeytan’ın adımlarını takip etmeyin çünkü o sizin en azılı düşmanınızdır.
209. Size açık kanıtlar geldikten sonra geriye
dönerseniz bilin ki TANRI Kudretlidir,
Bilgeler Bilgesidir.
210. TANRI’nın kendilerine meleklerle bir-

likte yoğun bulutlar içinde gelmesini mi
bekliyorlar? Bu olduğunda bütün mesele
sona erdirilecek ve her şey TANRI’ya
döndürülecektir.*
3

Mucizeler Beraberinde
Büyük Sorumluluk Getirir*
211. İsrailoğullarına, kendilerine nice esaslı
mucizeler gösterdiğimizi sor! TANRI
tarafından kendilerine ihsan edilen nimetleri önemsemeyenler için TANRI
cezalandırmada en şiddetli olandır.
4

İleriyi Görememe
212. Bu dünya hayatı inkârcıların gözlerinde
süslenmiştir ve onlar iman edenlerle alay
ederler. Ancak, Diriliş Günü’nde doğru
kimseler onlardan çok daha üstte olacaklardır. TANRI irade ettiği kişiyi sınırsız
şekilde nimetlendirir.
Felaket Getiren Kıskançlık
213. TANRI, peygamberleri müjdeleyici ve
aynı zamanda uyarıcı olarak gönderdiğinde, insanlar eskiden tek bir topluluktu. Anlaşmazlıklarında insanlar arasında hükmetmeleri için onlarla birlikte
gerçeği taşıyan kutsal yazıları da indirdi. İronik bir şekilde, kutsal yazı almış
olan kimseler, kendilerine açık kanıtlar
verilmesine rağmen her yeni kutsal yazıyı reddeden kişilerdi. Bu onlardaki
kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. TANRI, Kendi iradesine uygun olarak iman
edenleri diğerlerinin tümü tarafından
tartışılan gerçeğe yönlendirir. TANRI,
irade edene dosdoğru bir yolda rehberlik
eder.*
5

*2:210 Bu dünya bir testtir; puta tapmayı kınayarak kendimizi Tanrı’nın krallığına geri aldırmak
için son şansımızdır (GİRİŞ’e bakınız). Eğer Tanrı ve melekleri görünse herkes iman edecek ve artık
test geçerli olmayacaktır.
*2:211 Kuran’ın matematiksel mucizesi büyük bir nimettir ve onunla birlikte müthiş bir sorumluluk
getirir (lütfen 5:115’e bakınız).
*2:213 Tüm dinlerden YALNIZCA Tanrı’ya tapan herkes gerçek anlamda birliktir.
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214. Sizden öncekilere yapılana benzer testlere sokulmadan Cennete girmeyi mi
umuyorsunuz? Onlar zorluk ve sıkıntı ile
test edildiler ve sarsıldılar, ta ki elçi ve
beraberindeki iman etmiş olanlar “TANRI’nın galibiyeti nerede kaldı?” diyene
dek. TANRI’nın galibiyeti yakındır.
Bağış Alacak Olan Kimseler
215. Onlar sana bağış yapma konusunda sorarlar: De ki, “Yaptığınız bağışlar ana-babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve
yolculuk halindeki yabancılara gitsin.”
Her ne hayır yaparsanız TANRI onun
tamamen farkındadır.
İmanlılar: Nihai Galipler
216. Hoşlanmadığınız halde savaş üzerinize
zorunlu kılınabilir. Fakat siz, sizin için
hayırlı olan bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ve sizin için şer olan bir şeyden de
hoşlanabilirsiniz. TANRI bilir oysa siz
bilmezsiniz.
Zulüm Kınanmıştır
217. Sana Kutsal Aylar ve onlarda savaşmak
hakkında sorarlar: De ki, “Onlarda savaşmak bir küfürdür. Ancak, TANRI
yolundan alıkoymak, O’na ve Kutsal
Mescidin mukaddesliğine imansızlık ve
onun halkını çıkarmak TANRI katında
daha büyük küfürdür. Zulüm de cinayetten daha kötüdür.” Yapabilirlerse sizi
dininizden döndürmek için sizinle daima
savaşacaklardır. Aranızdan dininden dönenler ve inkârcı olarak ölenler bu hayattaki ve Ahiretteki işlerini boşa çıkarmış
olurlar. Bunlar, içinde sonsuza dek ikamet edecekleri Cehennemin sakinleridir.

218. İman edenler ve göç edip TANRI uğrunda çaba sarf edenler TANRI’nın merhametini hak etmişlerdir. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
Sarhoş Ediciler ve Kumar
Haram Kılındı*
219. Sana sarhoş ediciler ve kumar hakkında
sorarlar: De ki, “Onlarda büyük bir günah ve insanlar için bazı faydalar vardır.
Fakat günahkârlıkları, faydalarına çok
daha ağır basar.” Ayrıca sana bağış olarak ne vereceklerini de sorarlar: De ki,
“Fazlalığı.” TANRI sizin için vahiylerini bu şekilde açıklığa kavuşturur ki düşünesiniz,
1

220. bu hayat üzerine de Ahiret üzerine de. Ve
sana yetimler hakkında da sorarlar: De ki,
“Onları doğru kişiler olarak yetiştirmek
onlar için yapabileceğinizin en iyisidir.
Mal-mülklerini kendi mal-mülkünüze
katarsanız onlara aile üyeleri gibi muamele edin.” TANRI doğru kişileri de bilir
kötü kişileri de. TANRI irade etmiş olsaydı
üzerinize daha sert kurallar yükleyebilirdi.
TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
Puta Tapanlarla Evlenmeyin
221. Putperestlerle, onlar iman etmedikçe evlenmeyin; imanlı bir kadın putperest bir
kadından daha hayırlıdır, kendisinden
hoşlansanız bile. Putperest erkeklerle,
onlar iman etmedikçe kızlarınızı evlendirmeyin. İmanlı bir erkek putperest bir
erkekten daha hayırlıdır, kendisinden
hoşlansanız bile. Bunlar Cehenneme davet ederler, TANRI ise irade ettiği gibi
Cennete ve bağışlamaya davet eder. O,
vahiylerini insanlar için açıklığa kavuşturur ki dikkate alsınlar.

*2:219 Dünya artık alkollü içkilerin ve yasa dışı uyuşturucuların imal edilmesindeki ekonomik faydaların, trafik kazalarına ve alkolik annelerin çocuklarında meydana gelen beyin hasarına, aile krizlerine ve diğer felaketli sonuçlara değmeyeceğini kabul ediyor. Daha fazla bilgi için “Alcoholics Anonymous
(İsimsiz Alkolikler)” ile “Gamblers Anonymous (İsimsiz Kumarcılar)”a danışın. Ayrıca bkz. 5:90-91.
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Regl
222. Sana regl hakkında sorarlar: De ki, “Regl
hali boyunca kadınlarla cinsel birleşmeden kaçının; o zararlıdır; onlar ondan
kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın.
Ondan kurtulduklarında, TANRI tarafından tasarlandığı gibi onlarla ilişkiye
girebilirsiniz. TANRI tövbe edenleri sever ve O, temiz olanları sever.”
223. Kadınlarınız tohumlarınızın taşıyıcılarıdır. Bu nedenle, doğruluğu muhafaza
ettiğiniz sürece bu ayrıcalığın istediğiniz
gibi keyfini çıkarabilirsiniz. TANRI’yı
gözetin ve O’nunla buluşacağınızı bilin.
İmanlılara müjde ver.
Tanrı’nın Adını
Boş Yere Ağzınıza Almayın
224. Doğru ve dindar gözükebilmek veya insanlar arasında güvenilirlik kazanmak
için rastgele yeminlerinize TANRI’nın
adını alet etmeyin. TANRI İşitendir, Bilendir.
225. TANRI sizi kasıtsız yeminlerin söylenişinden sorumlu tutmaz; O sizi en içteki
niyetlerinizden sorumlu tutar. TANRI
Bağışlayıcıdır, Hoşgörülüdür.
Boşanma Yasaları
226. Kadınlarını boşamaya niyet edenlerin
(sakinleşmek için) dört ay beklemesi
gerekir; eğer fikirlerini değiştirip uzlaşırlarsa o zaman TANRI Bağışlayıcıdır,
Merhametlidir.
227. Eğer boşanmayı gerçekleştirirlerse o zaman TANRI İşitendir, Bilendir.
228. Boşanan kadınlar (başka bir erkekle evlenmeden önce) üç regl dönemi beklesinler.
Eğer TANRI’ya ve Son Gün’e iman ediyorlarsa TANRI’nın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlar için helal değildir.
(Gebelik durumunda) kocanın arzuları
eşinin arzularının yerini alır, eğer kadınla
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tekrar evlenmek istiyorsa. Kadınların eşit
derecede hakları, aynı zamanda yükümlülükleri vardır. Buradan hareketle, (gebelik
durumunda) erkeğin arzuları üstün gelir.
TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
229. Boşanma iki kez geri çekilebilir. Boşanan
kadının barış içerisinde aynı evde yaşamasına
veya barış içerisinde evden ayrılmasına izin
verilsin. Kocanın, kadına vermiş olduğu
şeyleri geri alması helal değildir. Bununla
birlikte, çift, TANRI’nın yasasını ihlal edebileceklerinden korkabilirler. Eğer onların
TANRI’nın yasasını ihlal edebileceklerine
yönelik bir korku varsa kadın, neyi tercih
edip kendi isteğiyle geri verirse, onlar hiçbir
hata işlemiş olmazlar. Bunlar TANRI’nın
yasalarıdır; onları ihlal etmeyin. TANRI’nın
yasalarını ihlal edenler haksızdırlar.
230. Eğer erkek kadını (üçüncü defa) boşarsa, kadın başka bir erkekle evlenip sonra
evlendiği o erkek kadını boşamadıkça,
aynı kadınla tekrar evlenmesi onun için
helal değildir. İlk koca, bunun ardından,
TANRI’nın yasalarını gözettikleri sürece onunla yeniden evlenebilir. Bunlar
TANRI’nın yasalarıdır; O onları bilen
insanlar için açıklar.
Boşanmış Kimseleri
Sokağa Atmayın
231. Eğer kadınları boşarsanız geçiş dönemlerini (üç regl dönemini) tamamladıklarında barış içerisinde aynı evde yaşamalarına veya barış içerisinde ayrılmalarına
izin verin. Bir intikam olarak, kendi iradeleri dışında onları kalmaya zorlamayın. Bunu yapan kendi ruhuna zulmetmiş olur. TANRI’nın vahiylerini hafife
almayın. TANRI’nın size olan nimetlerini ve sizi aydınlatmak için size kutsal
yazıyı ve hikmeti indirdiğini hatırlayın.
TANRI’yı gözetin ve bilin ki TANRI
her şeyin farkındadır.
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232. Kadınları boşarsanız, geçiş dönemlerini
tamamladıklarında barış içerisinde uzlaşırlarsa kocalarıyla tekrar evlenmelerini
engellemeyin. Sizden TANRI’ya ve Son
Gün’e iman edenler buna dikkat etsin.
Bu sizin için daha nezih ve daha doğrudur. TANRI bilir oysa siz bilmezsiniz.
233. Boşanmış anneler, eğer baba da öyle
arzu ederse iki sene boyunca bebeklerini emzirsin. Baba, annenin yiyeceğini
ve kıyafetini adil bir şekilde temin etsin.
Hiç kimseye kapasitesinin üstünde yük
yüklenmesin. Anne bebeği yüzünden
zarar görmesin, baba da bebeğinden dolayı zarar görmesin. (Eğer baba ölürse)
bu sorumlulukları mirasçısı üstlensin.
Bebeğin ana-babası istişarede bulunduktan sonra karşılıklı olarak sütten kesmek
için uzlaşırlarsa, böyle bir şey yapmakla
bir hata işlemiş olmazlar. Kendilerine
adil bir şekilde ödeme yaptığınız sürece
sütanne tutmakla da bir hata işlemiş olmazsınız. TANRI’yı gözetin ve bilin ki
TANRI yaptığınız her şeyi Görendir.
Evlilik Öncesi
Geçiş Dönemlerini Gözetin
234. Ölüp de geride eşler bırakanlar var ya,
onların dul bıraktıkları (tekrar evlenmeden önce) dört ay on gün beklesin. Geçiş
dönemlerini tamamladıklarında, yapmayı arzu ettikleri doğru işleri yapmalarına
izin vererek bir hata işlemiş olmazsınız.
TANRI yaptığınız her şeyden tamamen
Haberdardır.
235. O kadınları nişanladığınızı duyurmakla

veya gizli tutmakla günah işlemiş olmazsınız. TANRI onlar hakkında düşüneceğiniz şeyleri bilir. Onlarla görüşüp
konuşacak meşru bir şeyiniz olmadığı
sürece onlarla gizlice buluşmayın. Geçiş
süreleri doluncaya kadar da evliliği cinsel yolla tamamına erdirmeyin. Bilmelisiniz ki TANRI sizin en içteki düşüncelerinizi bilir, O’nu gözetin. Bilmelisiniz
ki TANRI Bağışlayıcıdır, Hoşgörülüdür.
Nişanı Bozmak
236. Kadınlara dokunmadan ve onlar için mehir belirlemeden önce onları boşamakla
bir hata işlemiş olmazsınız. Bu durumda, onlara adil bir tazminat—zengin
gücü yettiği kadar ve fakir gücü yettiği
kadar—ödeyin. Bu, doğrular üzerine bir
görevdir.
237. Fakat onlar için mehir belirledikten sonra
eğer onlara dokunmadan onları boşarsanız, onlar gönüllü olarak haklarından
vazgeçmediği veya boşanmanın ortaya
çıkmasından sorumlu olan taraf mehirden vazgeçmeyi tercih etmediği sürece,
tazminat mehrin yarısı olsun. Vazgeçmek doğruluğa daha yakındır. Aranızdaki dostane ilişkileri sürdürün. TANRI
yaptığınız her şeyi Görendir.
İletişim Dualarını Yerine Getirin*
238. İletişim Dualarını istikrarlı bir şekilde yerine getirin, özellikle de orta namazı ve
kendinizi tamamen TANRI’ya adayın.
1

239. Alışılagelmedik şartlar altında yürüyerek
veya binek üzerinde de namaz kılabilir-

*2:238 Beş vakit namazın tümü 2:238, 11:114, 17:78 ve 24:58’de bulunur. Kuran vahyedildiğinde
İletişim Duaları (Namaz) zaten vardı (Ek 9). Beş vakit namazın tüm ayrıntıları ─ne okunur ve her
namazdaki ünite (Rekât) sayısı vb.─ matematiksel olarak doğrulanmaktadır. Örneğin beş vakit namazın her biri için ünite sayısını yan yana yazarsak 24434, 19x1286 elde ederiz. Ayrıca, eğer Sure
1’i (El-Fatiha) temsil etmesi için [*] işaretini kullanırsak, yani [*] = sure numarası (1), ardından
ayet sayısı (7), ardından her bir ayetin numarası, her bir ayetteki harflerin sayısı ve her bir harfin
sayısal değeri yazıldığında 2 [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*] 3 [*] [*] [*] 4 [*] [*] [*] [*]
19’un katını meydana getirir (Bkz. 1:1).
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siniz. Güvene kavuşur kavuşmaz TANRI’yı hiç bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi anın.
Dullar ve Boşanmış
Kimseler İçin Nafaka
240. Ölüp de geriye eşler bırakanlar, aynı hanede kalmaları koşuluyla eşlerinin bir
yıllık geçimlerinin sağlanması için vasiyet bıraksınlar. Eğer ayrılırlarsa, doğruluk muhafaza edildiği sürece onlara
diledikleri şeyleri yapmaları için izin vererek günah işlemiş olmazsınız. TANRI
Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
241. Boşanmış kadınların geçimleri adil bir şekilde sağlansın. Bu, doğrular üzerine bir
görevdir.
242. TANRI size vahiylerini bu şekilde açıklar ki anlayasınız.
Tanrı Uğrunda Çaba Sarf Etmek
243. Sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenlere dikkat
ettin mi? TANRI onlara “Ölün” dedi,
sonra da onları hayata döndürdü. TANRI insanlara lütfunu bolca yağdırır ancak insanların çoğu nankördür.
244. TANRI uğrunda savaşın ve bilin ki TANRI İşitendir, Bilendir.
245. Kim TANRI’ya, kendisine kat kat çoğaltılarak ödenecek bir doğruluk borcu
verir? Rızık sağlayan da esirgeyip vermeyen de TANRI’dır ve siz O’na döndürüleceksiniz.
Saul*
246. Musa’dan sonraki İsrail önderlerine dikkat
ettin mi? Peygamberlerine, “Bize liderlik
edecek bir kral atarsan TANRI uğrunda
savaşacağız” dediler. Dedi ki “Sizin için
savaş kararı verilirse sizin niyetiniz savaşmamak mı?” Dediler ki “Yurtlarımızdan
2

ve evlatlarımızdan yoksun bırakılmışken
neden TANRI uğrunda savaşmayalım?”
Ancak onlar için savaş kararı verildiğinde
birkaçı dışında yüz çevirdiler. TANRI haddi
aşanların farkındadır.
Tanrı’nın Hikmetini Sorgulamak
247. Peygamberleri onlara, “TANRI, kralınız
olması için Talut’u (Saul’u) atadı” dedi.
Dediler ki “Saltanata biz ondan daha
layık olduğumuz halde nasıl olur da o
bizim üzerimizde saltanata sahip olabilir; üstelik o zengin bile değil?” Dedi ki
“TANRI onu üzerinize seçti ve onu bilgi
ve vücut üstünlüğüyle kutsadı.” TANRI,
saltanatını irade ettiği kişiye bahşeder.
TANRI Cömerttir, Her Şeyi Bilendir.
Ahit Sandığı
248. Peygamberleri onlara dedi ki “Onun saltanatının işareti sizin için Rabbinizden
güvenceler ile Musa’nın ve Harun’un
halkından kalıntılar getiren Ahit Sandığı’nın size geri döndürülmesidir. O,
melekler tarafından taşınacaktır. Bu sizin
için ikna edici bir işaret olmalıdır, eğer
gerçekten imanlılar iseniz.”
Davut ve Golyat
249. Saul bölüklerin komutasını aldığında dedi
ki “TANRI bir nehir vasıtasıyla sizi teste
tabi tutuyor. Ondan içenler benden değildir,
sadece bir yudum dışında onu tatmayan
kimseler bendendir.” Birkaçı dışında onlar
ondan içtiler. O, iman edenlerle birlikte
nehri geçtiğinde onlar, “Şu an Golyat ve
birliklerine karşı koyacak gücümüz yok”
dediler. TANRI ile buluşacaklarının bilincinde olanlar ise dediler ki “Nice küçük
ordu TANRI’nın izniyle büyük bir orduyu
yenmiştir. TANRI kararlı bir şekilde sebat
edenlerle beraberdir.”

*2:246 Aynı hikâye, Kitab-ı Mukaddes’in 1. Samuel Kitabı Bölüm 9 ve 10’da da anlatılmaktadır.
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250. Golyat ve birlikleriyle karşılaştıklarında
şöyle dua ettiler, “Rabbimiz! Bize kararlılık bahşet, adımlarımızı sağlam kıl ve
inkâr eden insanlara karşı bizi destekle.”
251. TANRI’nın izni ile onları yendiler ve
Davut Golyat’ı öldürdü. TANRI ona
saltanat ve bilgelik verdi ve ona irade
ettiği kadar öğretti. TANRI’nın birtakım
insanlara karşı başkalarını desteklemesi
olmasaydı, yeryüzünde kaos olurdu. Fakat TANRI lütfunu insanlara yağdırır.
252. Bunlar TANRI’nın vahiyleridir. Biz onları
senin* aracılığınla gerçek olarak okuyoruz
çünkü sen elçilerden birisin.

diğimiz rızıklardan bağış yapın. İnkârcılar haksızdır.
255. TANRI: O’nun yanında başka bir tanrı
yoktur, Yaşayandır, Ebedidir. Asla bir gaflet ve uyuklama anı tutmaz O’nu. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’na aittir.
O’nun iradesi dışında kim O’nun katında şefaat edebilir? Onların geçmişini de
geleceğini de bilir. O’nun iradesi dışında
hiç kimse herhangi bir bilgiye erişemez.
O’nun hâkimiyeti gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları yönetmek O’na asla yük
değildir. O, Yüceler Yücesidir, Büyüktür.

1

Birçok Elçi / Tek Mesaj
253. Bu elçiler; bazılarını bazılarından daha
fazla nimetlendirdik. Örneğin bir tanesiyle TANRI konuştu ve bazılarını
daha üst derecelere çıkardık. Ve Meryemoğlu İsa’ya esaslı mucizeler verdik ve
onu Kutsal Ruh ile destekledik. TANRI
irade etmiş olsaydı, kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra onların takipçileri
birbirleri ile savaşmazlardı. Bunun yerine, aralarında tartıştılar; bazıları iman
etti bazıları ise inkâr etti. TANRI irade
etmiş olsaydı onlar savaşmayacaklardı.
Her şey TANRI’nın iradesine göredir.
Şefaat Yoktur*
254. Ey iman edenler! Hiçbir ticaretin, hiçbir
adam kayırmanın ve hiçbir şefaatin olmadığı bir gün gelmeden önce size ver2

Dinde Zorlama Yok
256. Dinde zorlama olmaz: doğru yol artık
yanlış yoldan ayrıdır. Şeytan’ı kınayan
ve TANRI’ya iman eden herkes en güçlü bağa tutunmuştur; asla kopmayan bir
bağa. TANRI İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
257. TANRI iman edenlerin Rabbidir; onları
karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr
edenlere gelince, onların rableri ise putlarıdır: onlar da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır—bunlar Cehennemin sakinleri olacaklardır; içinde sonsuza dek
kalacaklardır.
İbrahim’in Cesur Tartışması
258. TANRI kendisine saltanat vermiş olmasına rağmen İbrahim ile Rabbi hakkında
tartışan kişiye dikkat ettin mi? İbrahim,
“Benim Rabbim yaşatır ve öldürür” dedi.

*2:252 Tanrı, Kuran’ın matematiksel kompozisyonuna uygun olarak, burada belirtilen elçinin adının matematiksel olarak ifade edilmesini irade etti. Kuran’ın mucizevi 19’a dayanan kodunun keşfi,
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi için ilahi olarak saklandı. Bu ayetin numarası (252) artı “Reşad”ın sayısal
değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725) toplandığında 252+505+725 =1482 veya 19x78
elde ederiz. Bu ayetin açıkça işaret ettiği Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin kanıtlanmış kimliği ile ilgili
tüm detaylar için lütfen Ek 2 ve 26’ya bakınız.
*2:254 Şeytan’ın zeki hilelerinden biri de şefaat gücünü İsa ve Muhammed gibi güçsüz insan putlarına atfetmektir (Ek 8).
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O, “Ben de yaşatır ve öldürürüm” dedi.
İbrahim, “TANRI Güneş’i doğudan getirir, sen onu batıdan getirebilir misin?”
dedi. İnkârcı şaşkına döndü. TANRI kötülere rehberlik etmez.
Ölüm Hakkında Ders*
259. Issız bir kasabadan geçen ve “TANRI,
ölümünden sonra bunu nasıl diriltebilir?” diye merak eden kişinin üzerine
düşün. TANRI ardından yüz yıl boyunca
onu ölüme koydu, sonra da onu diriltti.
“Burada ne kadar kaldın?” dedi. “Bir gün
veya günün bir parçası kadar buradaydım” dedi. O ise “ Hayır! Sen yüz yıldır
buradaydın. Hatta yiyeceğine ve içeceğine bir baksana; bozulmamış. Eşeğine
bak—biz seni böylelikle insanlar için bir
ders kıldık. Şimdi, kemikleri nasıl inşa
ettiğimize, sonra da onları nasıl etle örttüğümüze dikkat et” dedi. Olanları fark
ettiğinde dedi ki “Artık TANRI’nın Her
Şeye Gücü Yeten olduğunu biliyorum.”
3

Her İmanlı Tatmin Olmaya
İhtiyaç Duyar
260. İbrahim, “Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster” demişti. O “İnanmıyor
musun?” diye sordu. O da “Evet ama
kalbimi tatmin etmek istiyorum” dedi.
Dedi ki “Dört kuş al, ayırt edici özelliklerini incele, her kuştan bir parçayı bir
tepenin başına koy, sonra onları kendine
çağır. Onlar süratle sana geleceklerdir.
Bilmelisin ki TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.”
En İyi Yatırım
261. TANRI uğrunda paralarını harcayanların
örneği, her başağında yüz danenin bulunduğu yedi başak bitiren bir dane gibi-

dir. TANRI irade ettiği kişi için bunu kat
kat çoğaltır. TANRI Cömerttir, Bilendir.
262. TANRI uğrunda paralarını harcayıp ardından aşağılamak veya incitmek suretiyle bağışlarının peşine düşmeyenler,
mükâfatlarını Rablerinden alacaklardır;
onların korkacakları hiçbir şey yoktur,
onlar üzülmeyecekler de.
263. Güzel sözler ve şefkat, peşinden aşağılamanın geldiği bir bağıştan daha iyidir.
TANRI Zengindir, Hoşgörülüdür.
264. Ey iman edenler! Başa kakarak ve aşağılayıp acı çektirerek, tıpkı TANRI’yı ve Son
Gün’ü inkâr ettiği halde parasını gösteriş
için harcayan kişi gibi bağışlarınızı geçersiz
hale getirmeyin. O kimsenin örneği, ince
bir toprak tabakasıyla kaplı bir kaya gibidir;
şiddetli bir yağmur yağar yağmaz toprağı
aşındırıp onu işe yaramaz bir kaya olarak
bırakır. Onlar çabalarından hiçbir şey kazanamazlar. TANRI inkâr eden insanlara
rehberlik etmez.
Bağış
265. Paralarını TANRI’nın hoşnutluğunu aramak
için samimi bir inançla verenlerin örneği,
yüksek verimli toprak üstündeki bir bahçeye benzer; şiddetli yağmur yağdığında
iki kat fazla ürün verir. Şiddetli yağmur
yoksa bir çiseleme yeterli olacaktır. TANRI
yaptığınız her şeyi Görendir.
266. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ağaçları
ve üzümlerin olduğu, içinden ırmakların
aktığı ve bol ürünleri olan bir bahçeye
sahip olup, sonra yaşlandığı sırada ve
çocukları hâlâ ona bağımlı iken ateşli bir
kasırga gelip bahçesini yakıp yok etsin?
TANRI sizin için vahiylerini bu şekilde
açıklığa kavuşturur ki düşünesiniz.

*2:259 Burada öğrendiğimiz ders, ölüm periyodu bir gün gibi geçer—sadece doğru olmayanlar ölür;
doğrular ise direkt Cennete giderler (18:19-25 ve Ek 17’ye bakınız).
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Ne Vermeli
267. Ey iman edenler! Kazandığınız iyi şeylerden ve yeryüzünden sizin için üretmiş
olduklarımızdan bağış yapın. Onlardan,
gözleriniz kapalı olmadıkça kendiniz
için kabul etmeyeceğiniz kötü şeyi seçip
ayırmayın. Bilmelisiniz ki TANRI Zengindir, Övgüye Layık Olandır.
268. Şeytan size fakirliği vadedip kötülük işlemenizi emreder, oysa TANRI size Kendisinden bağışlanma ve lütuf vadeder.
TANRI Cömerttir, Her Şeyi Bilendir.
Bilgelik: Büyük Bir Hazine
269. O, seçtiği kimseye bilgelik ihsan eder ve
kim bilgeliğe erişirse büyük bir ihsana
erişmiştir. Sadece akıl sahipleri dikkate
alacaktır.
İsimsiz Bağış Daha İyidir
270. Yaptığınız herhangi bir bağış olsun veya
yerine getireceğiniz bir hayır sözü olsun,
TANRI bunların tamamen farkındadır.
Kötü kimselere gelince, onların hiçbir
yardımcısı olmayacaktır.

yaparsanız en ufak haksızlık yapılmaksızın size geri ödenecektir.
273. Bağışlar, TANRI uğrunda sıkıntı çeken
ancak göç edemeyen fakir kimselere gitsin. Haberi olmayanlar, ağırbaşlılıklarından ötürü onları zengin zannedebilirler.
Fakat sen onları belli işaretlerle tanıyabilirsin; onlar insanlardan asla ısrarla
dilenmezler. Her ne bağış yaparsanız
TANRI onun tamamen farkındadır.
274. Gece ve gündüz, gizlice ve açıktan bağış
yapanlar mükâfatlarını Rablerinden alırlar; onların korkacakları hiçbir şey olmayacaktır, onlar üzülmeyecekler de.
Tefecilik Haram Kılındı*
275. Yüksek faiz alanlar, şeytanın tesiri ile
kontrol altına alınmış olan kimselerle
aynı konumdadırlar. Bunun nedeni tefeciliğin ticaretle aynı olduğunu iddia
etmeleridir. Oysaki TANRI ticarete izin
verir, tefeciliği haram kılar. Böylece her
kim Rabbinden olan bu buyruğu dikkate alırsa ve tefecilikten kaçınırsa geçmiş
kazancını tutabilir ve onun yargılanması TANRI’ya kalmıştır. Tefecilikte ısrar
edenlere gelince, sonsuza dek içinde kalacakları Cehennemi üzerlerine çekerler.
1

271. Eğer bağışlarınızı duyurursanız onlar hâlâ
güzeldir. Fakat onları isimsiz tutarsanız
ve fakirlere verirseniz bu sizin için daha
da güzeldir ve günahlarınızdan daha fazlasını siler. TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.

276. TANRI tefeciliği kınar ve bağışları bereketlendirir. TANRI hiçbir günahkâr
inkârcıyı sevmez.

Tanrı Tek Rehberlik Edendir
272. Sen kimseye rehberlik etmekten sorumlu değilsin. TANRI (rehberlik edilmesi
için) kimi seçerse ona rehberlik eden tek
kişidir. Her ne bağış yaparsanız kendi
iyiliğiniz içindir. Her ne bağış yaparsanız
TANRI uğrunda olmalıdır. Her ne bağış

İlahi Garanti
277. İman edip doğru bir hayat sürenler, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirenler ve zorunlu bağışı (Zekâtı) verenler
mükâfatlarını Rablerinden alırlar; onların korkacakları hiçbir şey olmayacaktır,
onlar üzülmeyecekler de.

*2:275-278 Kredilerdeki aşırı faizin bütün bir ülkeyi tamamen yok edebileceği yerleşmiş ekonomik
bir ilkedir. Son birkaç yılda aşırı faiz uygulanan birçok ülke ekonomisinin mahvoluşuna tanık olduk. Kimsenin mağdur edilmediği ve herkesin tatmin olduğu normal faiz—%20’den az—tefecilik
değildir.
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278. Ey iman edenler! TANRI’yı gözetin ve
tefeciliğin her türünden kaçının, eğer
imanlılar iseniz.
279. Eğer yapmazsanız, o zaman TANRI’dan
ve elçisinden bir savaş bekleyin. Fakat
eğer tövbe ederseniz anaparanızı tutabilirsiniz, haksızlık etmeden veya haksızlığa uğramadan.
280. Borçlu kişi ödeme yapamıyorsa daha uygun bir zaman için bekleyin. Borcu bağış
olarak bırakırsanız bu sizin için daha iyi
olurdu, bir bilseydiniz.
281. O günden sakının ki o zaman TANRI’ya
döndürülürsünüz ve her bir ruha en ufak
haksızlık olmadan yapmış olduğu her şeyin karşılığı ödenecektir.
Finansal İşlemleri Kaydedin
282. Ey iman edenler! Herhangi bir süre için
bir borç alıp verdiğinizde onu kâğıda
dökün. Yazma işlemini tarafsız bir kâtip
yapsın. Kâtip bu hizmeti TANRI’nın öğretilerine uygun şekilde yerine getirmekten imtina etmesin. O yazarken borç alan
da şartları söyleyip yazdırsın. Rabbi olan
TANRI’yı gözetsin ve asla aldatmasın.
Borcu alan zihinsel açıdan yetersiz ya
da çaresiz ise veya söyleyip yazdıramıyorsa velisi adil bir şekilde yazdırsın. İki
erkek şahitlik etsin; eğer iki erkek yoksa
bir erkek ve şahitliği herkes tarafından
kabul edilebilir iki kadın.* Böylelikle,
eğer bir kadın etki altında olursa diğeri
ona hatırlatacaktır. Şahitler bunu yapmak için çağrıldığında tanıklık etmeleri
zorunludur. Ne kadar uzun olursa olsun;
ayrıntıları, geri ödeme zamanı da dâhil
2

olmak üzere yazmaktan üşenmeyin. Bu,
TANRI nazarında adaletlidir, daha iyi
bir şahitliği güvence altına alır ve sizde
olabilecek tüm şüpheleri ortadan kaldırır. Peşin yürüttüğünüz ticari işlemleri
kayıt altına almayabilirsiniz fakat onlara
da şahit olunmasını sağlayın. Hizmetlerinden dolayı hiçbir kâtip ya da şahit
zarar görmesin. Eğer onlara zarar verirseniz sizin açınızdan kötülük olur. TANRI’yı gözetin, TANRI size öğretecektir.
TANRI Her Şeyi Bilendir.
283. Seyahat ediyorsanız ve hiçbir kâtip yoksa
geri ödemeyi garantilemek için bir senet gönderilsin. Eğer birine bu şekilde
güveniliyorsa o kişi senedi vadesi dolduğunda geri göndersin ve Rabbi olan
TANRI’yı gözetsin. Şahit olduklarınızı gizli tutmak suretiyle hiçbir tanıklığı
saklamayın. Kim bir tanıklığı saklarsa
kalben günahkârdır. TANRI yaptığınız
her şeyin tamamen farkındadır.
284. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir. En içteki düşüncelerinizi ister açığa vurun ister saklı tutun TANRI sizi onlardan sorumlu tutar. O, irade ettiği kişiyi
bağışlar, irade ettiği kişiyi cezalandırır.
TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
Tanrı’nın Elçileri Arasında
Hiçbir Ayrım Yapmayın
285. Elçi, Rabbinden kendisine indirilene
iman etti ve imanlılar da öyle. Onlar
TANRI’ya, meleklerine, kutsal yazısına
ve elçilerine iman ederler: “Elçilerinin
hiçbirisi arasında bir ayrım yapmayız.”
Onlar derler ki “İşitiyoruz ve itaat ediyo-

*2:282 Finansal işlemler, iki kadının şahit olarak bir erkeğin yerini alabileceği TEK durumdur. Bu,
bir şahidin diğer şahitle evlenebilmesi ve dolayısıyla kadının etki altında kalma olasılığına karşı
koruma sağlamaktadır. Kadınların erkeklerden duygusal açıdan daha savunmasız oldukları kabul
edilmiş bir gerçektir.
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ruz.* Bizi bağışla Rabbimiz, nihai varış
Sanadır.”

5. Yerde veya gökte hiçbir şey TANRI’dan
gizli değildir.

286. TANRI asla bir ruha imkânlarının üstünde yük yüklemez: Kazandığı şey kendi
lehine, işlediği suç kendi aleyhinedir.
“Rabbimiz! Unutursak veya hatalar yaparsak bizi kınama. Rabbimiz! Ve bizden
öncekilerin yapmış olduğu gibi Sana karşı küfre düşmekten bizi koru. Rabbimiz!
Tövbe etmemiz için çok geç olmadan
bizi günah işlemekten koru. Bizi affet
ve bizi bağışla. Sensin bizim Sahibimiz
ve Efendimiz. İnkâr eden insanlara karşı
bize galibiyet bahşet.”

6. Size rahimlerde irade ettiği gibi biçim veren O’dur. O’nun yanında başka bir tanrı
yoktur; Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.

1

♦♦♦♦

Sure 3: İmran Ailesi
(Al-i İmran)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.M.*

2

2. TANRI: O’ndan başka tanrı yoktur; Yaşayandır, Ebedidir.

7. Kutsal metnin esasını oluşturan açık ve
kesin ayetlerin yanı sıra, çok anlamlı veya
alegorik ayetlerin bulunduğu bu kutsal yazıyı sana O indirdi. Kalplerinde şüphe barındıranlar, karışıklık meydana getirmek ve
belirli bir anlamı çıkarmak için çok anlamlı
ayetlerin peşine düşeceklerdir. TANRI’nın
ve ilimde sağlam temelli kişilerin dışında
onların doğru anlamını bilen kimse yoktur.
Onlar, “Biz buna iman ediyoruz—hepsi
Rabbimizden gelir” derler. Sadece akıl sahipleri dikkate alacaktır.
8. “Rabbimiz! Mademki bize rehberlik ettin,
kalplerimizin tereddüte düşmesine izin
verme. Bize rahmetini yağdır; Sen Bahşedicisin.
9. “Rabbimiz! Sen insanları kaçınılmaz bir
günde mutlaka toplayacaksın. TANRI verdiği bir sözden asla caymaz.”

3. Sana bu kutsal yazıyı, önceki tüm kutsal
yazıları doğrulamak üzere gerçek olarak
indirdi, Tevrat’ı ve İncil’i de O indirdi

10. İnkâr edenlerin ne paraları ne de evlatları
TANRI’ya karşı onlara asla yardım etmeyecektir. Onlar Cehenneme yakıt olacaklardır.

4. bundan önce, insanlara rehberlik etsin
diye… Ve yasa kitabını da O indirdi. TANRI’nın vahiylerini inkâr edenler şiddetli bir
azabı üzerlerine çekerler. TANRI Kudretlidir, İntikam Alıcıdır.

11. Tıpkı Firavun’un halkı ve onlardan öncekiler gibi. Onlar da vahiylerimizi reddettiler
ve sonuç olarak, TANRI günahlarından
dolayı onları cezalandırdı. TANRI ceza
uygulamada şiddetlidir.

*2:285 En büyük buyruklardan biri de şudur: “Tanrı’nın elçileri arasında hiçbir ayrım yapmayın”
(2:136, 3:84, 4:150). İmanlılar “İşitiyoruz ve itaat ediyoruz” diyerek tepki verirken, puta tapanlar
diğer tüm elçileri hariç tutarak, Tanrı’nın adının yanında Muhammed’ in adını anmaktaki ısrarlarını haklı çıkarmak için tepki gösterirler. Bozulmuş Müslümanlar, inanç beyanı (Şehadet) ve İletişim
Duaları esnasında Muhammed’ i anarlar. (Bakınız 72:18).
*3:1 Dipnot 2:1 ve Ek Bir’e bakınız.
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12. İnkâr edenlere de ki, “Mağlup olacaksınız,
ardından Cehennemde toplanacaksınız; ne
berbat bir mesken!”
İmanlılar: Nihai Galipler
13. Çarpışan iki ordudan sizin için bir emsal
oluşturulmuştur—bir ordu TANRI uğrunda
savaşırken diğeri inkâr ediyordu. Gözleriyle
onların kendilerinin iki katı kadar olduklarını gördüler. TANRI irade ettiği kimseleri
Kendi galibiyetiyle destekler. Bu, basirete
sahip olanlar için bir güvence sağlamalıdır.
Farklı Öncelikler
14. Kadınlar, evlat sahibi olmak, külçe külçe
altın ve gümüş, eğitilmiş atlar, çiftlik hayvanları ve mahsuller gibi dünyevi hazlar
insanlar için süslü kılınmıştır. Bunlar bu
dünyanın menfaatleridir. TANRI katında
çok daha iyi bir mesken ayrılmıştır.
15. De ki, “Size daha hayırlı bir alışverişten
haber vereyim: Rablerinin katında akan
nehirleri olan bahçeler, tertemiz eşler
ve TANRI’nın nimetlerinin verdiği haz,
doğru bir hayat sürenler için ayrılmıştır.”
TANRI Kendisine tapanları Görendir.
16. Onlar, “Rabbimiz! Biz iman ettik, o halde
günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem
ateşinin acı ızdırabından koru” derler.
17. Onlar sebat edenlerdir, doğru sözlülerdir,
teslim olanlardır, hayırseverlerdir ve şafak
vakti meditasyon yapanlardır.
En Önemli Buyruk*
18. TANRI, Kendisinden başka tanrı olmadığına tanıklık eder, melekler ve ilim sahip3

leri de öyle tanıklık ederler. Gerçekten ve
adil bir şekilde O, mutlak tanrıdır; O’nun
dışında tanrı yoktur, Kudretlidir, Bilgeler
Bilgesidir.
Teslimiyet: Tek Din
19. TANRI tarafından onaylı tek din “Teslimiyet”tir. İronik bir şekilde, kıskançlıktan
dolayı bu gerçeğe itiraz edenler, aldıkları
bu bilgiye rağmen kutsal yazı almış olanlardır. TANRI’nın vahiylerini reddeden
böyleleri için TANRI hesap görmede en
şiddetli olandır.
20. Seninle tartışırlarsa o zaman de ki, “Ben
TANRI’ya kendimi bütünüyle teslim ettim; ben de beni takip edenler de.” Kutsal
yazı alanlara da almayanlara da ilan et:
“Teslim olur musunuz?” Eğer teslim olurlarsa onlar rehberlik edilmişlerdir fakat
eğer yüz çevirirlerse senin tek görevin bu
mesajı iletmektir. TANRI tüm insanları
Görendir.
21. TANRI’nın vahiylerini reddedenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlar arasında adaleti savunanları öldürenlere gelince, onlara acı veren bir azabın
sözünü ver.
22. Onların işleri hem bu hayatta hem de Ahirette boşa çıkmıştır ve onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır.
23. Dikkat ettin mi kutsal yazıdan kendilerine bir pay verilmiş olanlara, TANRI’nın
bu kutsal yazısına sarılmaya ve onu kendi
hayatlarına uygulamaya davet edildikten
sonra bazıları nasıl da nefretle yüz çeviriyor?

*3:18 Tanrı tarafından hükme bağlanan inanç ilanı (Şehadet): “Tanrı’dan başka tanrı yoktur,”
Arapça “La İlahe İlla Allah”tır (Ayrıca 37:35, 47:19’a bakınız). Bozulmuş Müslümanlar, ısrarla ikinci bir “Şehadet” eklemeyi savunuyorlar: Muhammed Tanrı’nın elçisidir. Bu, tanım olarak “Şirk”tir
(putperestlik) ve Tanrı ile elçisine açık bir meydan okumadır. Ayrıca bu, Tanrı’nın elçileri arasında
ayrım yapmayı haram kılan 2:136, 2:285, 3:84 ve 4:150-152’deki temel buyrukları çiğnemektedir.
“Muhammed Tanrı’nın bir elçisidir” ilanını yapıp İbrahim, Musa, İsa, Salih ve Yunus gibi diğer
elçiler için aynı ilan yapılmayarak bir ayrım yapılmakta ve temel bir buyruk çiğnenmektedir.
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24. Bunun nedeni “Birkaç gün dışında cehennem ateşi bize dokunmayacak” demeleridir. Onlar böylelikle kendi uydurmalarıyla
kendi dinlerinde aldatıldılar.

uymalısınız.” O zaman TANRI da sizi sevecek ve günahlarınızı bağışlayacaktır.
TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.

25. Onları topladığımızda, o kaçınılmaz günde onlar için nasıl olacak? Her bir ruha en
ufak bir haksızlık yapılmadan kazandığı
ödenecektir.

32. İlan et: “TANRI’ya ve elçiye itaat edin.”
Eğer yüz çevirirlerse TANRI inkârcıları
sevmez.

Tanrı’nın Özellikleri
26. De ki, “Tüm egemenliğin sahibi olan
Tanrımız! Sen seçtiğin kişiye egemenlik
bahşedersin, seçtiğin kişiden ise egemenliği çekip alırsın. Sen seçtiğin kişiye itibar
bahşedersin ve seçtiğin kişiyi alçaltırsın.
Tüm ihtiyaçları sağlamak Senin elindedir.
Sen Her Şeye Gücü Yetensin.
27. “Sen geceyi gündüze ve gündüzü geceye
katarsın. Sen ölüden diriyi ve diriden ölüyü var edersin ve sen seçtiğin kişiyi sınırsız rızıklandırırsın.”
Dostlarınızı Dikkatlice Seçin
28. İmanlılar, imanlılar yerine asla kendilerine
inkârcıları müttefik edinmezler. Kim bunu
yaparsa TANRI’dan sürgün yemiştir. Zulmü engellemek için bunu yapmak zorunda kalan kişiler bundan muaf tutulmuştur.
TANRI yalnızca Kendisine derin saygı
gösterin diye sizi ikaz ediyor. Nihai varış
TANRI’yadır.
29. De ki, “En derin düşüncenizi ister gizleyin
ister açığa vurun, TANRI onun tamamen
farkındadır.” O, göklerdeki ve yerdeki her
şeyin tamamen farkındadır. TANRI Her
Şeye Gücü Yetendir.
30. Gün gelecek, her bir ruh, yapmış olduğu
iyi işleri önünde bulacaktır. Kötü işlerinse
çok, çok uzak olmasını dileyecektir. TANRI yalnızca Kendisine derin saygı gösterin diye sizi ikaz ediyor. TANRI insanlara
karşı Şefkatlidir.
31. İlan et: “Eğer TANRI’yı seviyorsanız bana
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Meryem’in Doğuşu
33. TANRI Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini
ve İmran ailesini insanlara (elçi olarak)
seçti.
34. Onlar aynı soya aittirler. TANRI İşitendir,
Her Şeyi Bilendir.
35. İmran’ın karısı dedi ki “Rabbim! Karnımdaki (bebeği) tamamen Sana adadım,
benden kabul et. Sen İşitensin, Her Şeyi
Bilensin.”
36. Onu doğurduğunda dedi ki “Rabbim! Bir
kız doğurdum.”—TANRI ne doğurduğunun tamamen farkındaydı—“Erkekle kız
bir değildir. Ona Meryem adını verdim, o
ve onun soyu için kovulmuş şeytana karşı
Senin korumanı talep ediyorum.”
37. Rabbi, Zekeriya’nın koruması altında onu
lütufkâr bir kabul edişle kabul etti ve lütufkâr bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya ne
zaman onun mabedine girse onu rızıklarla
bulurdu. “Meryem bunu nereden buldun?”
diye sorardı. O da “Bu TANRI’dandır.
TANRI kimi seçerse onu sınırsız rızıklandırır” derdi.
Yahya’nın Doğuşu
38. Zekeriya o sırada Rabbine şöyle yalvardı:
“Rabbim! Bana böyle iyi bir evlat bahşet;
Sen duaları İşitensin.”
39. Mabette namaz kılıyorken melekler ona
seslendi: “TANRI sana Yahya’nın müjdesini veriyor; TANRI’nın sözüne iman
eden biri, saygın, ahlaklı ve doğru bir peygamber.”

29859
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40. Dedi ki “Ben bu kadar yaşlıyken ve karım
da kısırken nasıl bir erkek çocuğum olabilir?” O, “TANRI irade ettiğini yapar”
dedi.
41. “Rabbim! Bana bir işaret ver” dedi. O,
“Senin işaretin şudur ki üç gün boyunca
insanlarla işaretlerden başka bir yolla konuşmayacaksın. Rabbini sık sık an; gece
gündüz derin derin düşün” dedi.
Meryem ve İsa
42. Melekler dediler ki “Ey Meryem! TANRI
seni seçti ve seni arındırdı. O, tüm kadınların arasından seni seçti.
43. “Ey Meryem! Rabbine teslim ol, secde et
ve rükû edenlerle beraber rükû et.”
44. Bu, sana vahyettiğimiz geçmişten haberlerdir. Onlar Meryem’in koruyucusunu
seçmek için kura çekerlerken sen orada
değildin. Birbirleriyle tartıştıklarında da
sen orada bulunmuyordun.
45. Melekler şöyle dediler, “Ey Meryem!
TANRI seni Kendisinden bir Kelime ile
müjdeliyor, onun ismi ‘Meryemoğlu İsa
Mesih’tir. O bu hayatta da Ahirette de seçkin olacak ve Bana en yakın olanlardan
biri olacak.’
46. “Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla
konuşacak, o, doğrulardan biri olacak.”
47. Dedi ki “Rabbim! Bana bir erkek dokunmamışken nasıl bir oğlum olabilir?” O
da şöyle dedi, “Demek ki TANRI irade
ettiğini yaratır. Bir şeyi yapmak için ona
sadece ‘Ol’ der ve o olur.

İmran Ailesi (Al-i İmran) 3:40-54
48. “Ona kutsal yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.”
49. İsrailoğullarına bir elçi olarak: “Size Rabbinizden bir işaret ile geldim—size balçıktan bir kuş şekli yaratır, sonra ona üflerim
ve o, TANRI’nın izni ile canlı bir kuş oluverir. Körleri görmelerine kavuştururum,
cüzzamlıları iyileştiririm ve TANRI’nın
izniyle ölüleri diriltirim. Size ne yediğinizi ve evlerinizde ne biriktirdiğinizi söyleyebilirim. Eğer imanlılar iseniz bunlar
sizin için birer kanıt olmalıdır.
50. “Önceki kutsal yazıyı—Tevrat’ı—doğruluyorum ve size yüklenen belirli haramları kaldırıyorum. Size Rabbinizden yeterli
kanıtla geliyorum. Bundan dolayı, TANRI’yı gözetin ve bana itaat edin.
51. “TANRI benim de Rabbimdir sizin de
Rabbinizdir;* yalnızca O’na tapın. Doğru
yol budur.”
1

52. İsa onlardaki inkârı sezince, “TANRI’ya
doğru benim destekçilerim kimlerdir?”
dedi. Havariler dedi ki “Bizler TANRI’nın
destekçileriyiz; biz TANRI’ya iman ediyoruz ve şahit ol ki biz teslim olanlarız.
53. ‘Rabbimiz! Biz Senin indirmiş olduğuna
iman ettik ve elçiye uyduk; bizi şahitler
arasında say.”
İsa’nın Ölümü*
54. Onlar komplo kurup plan yaptılar fakat
TANRI da öyle yaptı. Ve TANRI en iyi
plan yapandır.
2

*3:51 Bu, tam olarak İsa’nın Yeni Ahit boyunca söylediği şeydir. Örneğin, Yuhanna İncili 20:17’ye
ve Lisa Spray tarafından yazılan “Jesus: Myths and Message (İsa: Mitler ve Mesaj)” kitabına bakınız,
Bölüm 4 (Universal Unity, Fremont, California, 1992).
*3:54-55 İsa’nın ruhunun, gerçek kişinin yükseltildiğini öğreniyoruz, yani onun boş, içinde ruh olmayan fakat fizyolojik olarak yaşayan bedeninin tutuklanması, eziyet edilmesi ve çarmıha gerilmesinden önce İsa’nın bu dünyadaki hayatına son verildi (Detaylar için Ek 22’ye bakınız).
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55. Nitekim TANRI şöyle dedi, “Ey İsa! Senin
hayatını Ben sonlandırıyorum, seni Kendime yükseltiyorum ve seni inkârcılardan
kurtarıyorum. Seni takip edenleri Diriliş
Günü’ne kadar inkâr edenlere üstün kılacağım. Sonra hepinizin nihai varışı Banadır, o zaman anlaşmazlıklarınız hakkında
aranızda yargılamayı Ben yapacağım.
56. “İnkâr edenlere gelince, onları dünyada ve
Ahirette acı veren bir azaba çarptıracağım.
Onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır.”
57. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, O onlara karşılığını eksiksiz verecektir.
TANRI haksızları sevmez.
58. Bunlar sana okuduğumuz bilgelik dolu bir
mesaj sağlayan vahiylerdir.
Matematiksel Doğrulama*
59. İsa’nın örneği, TANRI söz konusu olduğunda Âdem’in örneği ile aynıdır; onu topraktan yarattı, sonra ona “Ol” dedi ve o oldu.
1

60. Bu, Rabbinden gelen gerçektir; hiçbir şüpheye kapılma.
İnkârcılara Meydan Okuma
61. Aldığın bilgiye rağmen kim seninle çekişip
tartışırsa de ki, “Haydi evlatlarımızı ve evlatlarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı,
kendimizi ve kendinizi toplayalım, sonra
da TANRI’nın lanetinin yalancıların üzerine olmasını talep edelim.”
62. Kesinlikle bu, gerçeğin anlatımıdır. Kesinlikle
TANRI’dan başka tanrı yoktur. Kesinlikle
TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
63. Eğer yüz çevirirlerse TANRI kötülük edenlerin tamamen farkındadır.
Bütün İmanlılara Davet
64. De ki, “Ey kutsal yazı takipçileri! Bizimle
sizin aranızda şöyle mantıklı bir uzlaşmaya varalım: TANRI’dan başkasına tapma-

yalım; ne O’nun yanına herhangi bir put
yerleştirelim ne de TANRI’nın yanına rab
olarak herhangi bir insanı yerleştirelim.”
Eğer yüz çevirirlerse deyin ki “Şahit olun,
biz teslim olanlarız.”
65. Ey kutsal yazı takipçileri! İbrahim hakkında ne diye tartışıyorsunuz, kaldı ki Tevrat
da İncil de ondan sonra vahyedilmedi mi?
Anlamıyor musunuz?
66. Hadi bildiğiniz şeyler hakkında tartıştınız;
peki neden bilmediğiniz şeyler hakkında
da tartışıyorsunuz? TANRI bilir oysa siz
bilmezsiniz.
67. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı; o, tek
tanrıcı bir teslim olandı. O hiçbir zaman
bir puta tapan olmadı.
68. İbrahim’e en layık insanlar onu takip etmiş olanlardır, bu peygamberdir ve iman
edenlerdir. TANRI imanlıların Sahibi ve
Efendisidir.
69. Kutsal yazı takipçilerinden bazıları sizi
saptırmayı arzu ederler, onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini saptırırlar.
70. Ey kutsal yazı takipçileri! (Bunun gerçek
olduğuna) tanık olduğunuz halde TANRI’nın bu vahiylerini neden reddediyorsunuz?
71. Ey kutsal yazı takipçileri! Neden gerçeği
sahte olan ile karıştırıyorsunuz ve neden
bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
72. Kutsal yazı takipçilerinden bazıları derler
ki “İmanlılara indirilene sabah iman edin,
akşam reddedin: belki bir gün dönerler.
73. “Ve dininize uyanlardan başkasına da inanmayın.” De ki, “Gerçek rehberlik TANRI’nın rehberliğidir.” Eğer sizinle aynı
rehberliğe sahip olduklarını iddia ederlerse
veya Rabbiniz hakkında sizinle tartışırlarsa

*3:59 İsa ve Âdem’ in yaratılışındaki “eşitlik” matematiksel olarak doğrulanmaktadır; Kuran’da
İsa’dan ve Âdem’den her biri 25’er defa olmak üzere aynı sayıda bahsedilmektedir.
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deyin ki “Tüm lütuf TANRI’nın elindedir;
O kimi irade ederse ona ihsan eder.” TANRI Cömerttir, Her Şeyi Bilendir.
74. O, rahmetini irade ettiği kimselere özgü kılar; TANRI sonsuz lütuf sahibidir.
Bütün İnsanlara Karşı Dürüst Ol
75. Kutsal yazı takipçilerinden bazılarına dünya
kadar emanet verilebilir ve sana onu geri
verirler. Onlardan başkalarına bir tek dinar
bile emanet edilmez; tepelerine dikilmedikçe sana geri ödemezler. Bunun nedeni
onların, “Herhangi bir kutsal yazı takip etmeyenler ile muamelede dürüst olmak zorunda değiliz*” demeleridir. Böylelikle bile
bile TANRI’ya yalan isnat ederler.
76. Doğrusu, kim yükümlülüklerini yerine getirip doğru bir hayat sürerse TANRI doğru
kimseleri sever.
77. TANRI’nın antlaşmasını ve kendi yükümlülüklerini ucuz bir fiyata satanlara
gelince, onlar Ahirette hiçbir pay alamazlar. TANRI Diriliş Günü’nde onlarla ne
konuşacak ne de onlara bakacaktır; onları
arındırmayacaktır da. Onlar acı veren bir
azabı üzerlerine çektiler.
78. Onlar arasında öyleleri var ki, kutsal metinden olmadığı halde siz onun kutsal yazı
olduğunu sanasınız diye kutsal yazıyı tak-

lit etmek için dillerini eğip-bükerler ve
TANRI’dan olmadığı halde onlar bunun
TANRI’dan olduğunu iddia ederler. Yani
bile bile yalanlar uydururlar ve onları
TANRI’ya isnat ederler.
79. TANRI tarafından kutsal yazı ve peygamberlik ile nimetlendirilen bir insanoğlu,
asla insanlara “TANRI’nın yanında beni
de ilahlaştırın” demez. Aksine, vaaz ettiğiniz kutsal yazı ve öğrendiğiniz öğretiler
uyarınca (şöyle der) “Kendinizi mutlak bir
şekilde yalnızca Rabbinize adayın.”
80. Size melekleri ve peygamberleri rabler
olarak putlaştırın diye de emretmez. Siz
teslim olanlar olduktan sonra sizi inkâra
mı teşvik edecekti?
Büyük Kehanet Gerçekleşti:
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
81. TANRI şöyle diyerek peygamberlerle bir
antlaşma yaptı, “Size kutsal yazı ve hikmet vereceğim. Daha sonra, mevcut tüm
kutsal yazıları doğrulamak için bir elçi
gelecek. Ona iman edecek ve onu destekleyeceksiniz.” “Bunu kabul ediyor musunuz ve bu antlaşmayı yerine getirmeye söz
veriyor musunuz?” dedi. Onlar da “Kabul
ediyoruz” dediler. O da “O halde siz tanıklık ettiniz ben de sizinle birlikte tanıklık
ediyorum” dedi.
3

*3:75 Kuran’ın matematiksel kodunun keşfinden önce bazı âlimler, Muhammed’ in böyle harika bir
kitabı yazamayan, okur-yazar bir adam olmadığını yalan bir şekilde iddia ediyorlardı. “Ümmi” kelimesinin “okuma-yazma bilmeyen” anlamına geldiğini iddia ederek anlamını tahrif ettiler. Bu ayet,
“Ümmiyyin” kelimesinin “Herhangi bir kutsal yazı takip etmeyen” anlamına geldiğini ispatlıyor
(Ayrıca bakınız 62:2 ve Ek 28).
*3:81 Bu büyük kehanet artık gerçekleşti. Bu ayette ve Kitab-ı Mukaddes’ in Malaki 3:1-21, Luka
17:22-36 ve Matta 24:27’de önceden haber verildiği gibi, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, Tanrı’nın peygamberleri tarafından iletilen Tanrı’nın mesajlarını arındırmak ve birleştirmek zorundadır. Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Hinduizm, Budizm vb. ciddi şekilde bozulmuştur. Onları arındırmak
ve yalnızca O’na tapmanın sancağı altında birleştirmek Yüce Tanrı’nın iradesidir. Kuran’ın matematiksel kodu içinde ismi “Reşad Halife” olarak tartışmasız bir biçimde belirtilmiş olan Tanrı’nın
Antlaşma Elçisini desteklemek için Tanrı tarafından karşı konulmaz kanıt sağlanmıştır. Örneğin,
“Reşad”ın sayısal değeri (505) artı “Halife” nin sayısal değeri (725) artı bu ayetin numarası (81)
toplamı 1311 veya 19x69 eder (Detaylı delil için Ek 2’ye bakınız).
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Tanrı’nın Antlaşma Elçisi'ni
Reddedenler İnkârcılardır
82. Bunu (Kuran’ın kehanetini) reddedenler,
yoldan çıkmış olanların ta kendileridir.
83. Göklerde ve yerde olan her şey isteyerek
ve istemeyerek O’na teslim olduğu halde
ve O’na döndürülecekleri halde TANRI’nın dininden başkasını mı arıyorlar?
Tanrı’nın Elçileri Arasında
Hiçbir Ayrım Yapmayın
84. De ki, “Biz TANRI’ya, bize indirilene
ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a
ve Torunlarına indirilene ve Rablerinden
Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere verilenlere iman ediyoruz. Biz onların hiçbiri
arasında bir ayrım yapmıyoruz. Biz yalnızca O’na teslim olanlarız.”
Tanrı Tarafından Onaylı
Tek Bir Din
85. Kim Teslimiyet’ten başkasını din olarak
kabul ederse kendisinden kabul edilmeyecektir ve o, Ahirette kaybedenlerden
olacaktır.
86. İman ettikten, elçinin doğru olduğuna
tanık olduktan ve kendilerine sağlam kanıtlar* verildikten sonra inkâr edenlere
TANRI neden rehberlik etsin ki? TANRI
kötülere rehberlik etmez.
1

89. Bundan sonra tövbe edenler ve kendilerini
düzeltenler müstesna. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
Tövbe Ne Zaman Kabul Edilmez
90. Kim iman ettikten sonra inkâr ederse, sonra inkârında daha da derine dalarsa, onların tövbesi kendilerinden kabul edilmeyecektir; onlar gerçek sapanlardır.
91. İman etmeyip inkârcı olarak ölenler var ya,
bunların hiçbirinden yeryüzü dolusu altın,
böyle bir fidye mümkün olsaydı bile kabul
edilmeyecektir. Onlar acı veren bir azabı
üzerlerine çektiler; onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır.
92. Sevdiğiniz mallardan bağış yapmadıkça
doğruluğa ulaşamazsınız. Her neyi bağış
yaparsanız TANRI onun tamamen farkındadır.
Helal Şeyleri Haram Kılmayın
93. Eskiden, Tevrat indirilmeden önce, İsrail
onlara belirli haramlar koyuncaya kadar
tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. De
ki, “Tevrat’ı getirip okuyun, eğer doğru
sözlü iseniz.”
94. Bundan sonra sahte haramlar uydurup da
onları TANRI’ya isnat edenler, gerçekten
de kötü kimselerdir.

87. Bunlar TANRI’nın, meleklerin ve tüm insanların lanetini üzerlerine çektiler.

95. De ki, “TANRI gerçeği ilan etti: İbrahim’in dinini—tek tanrıcılığı—takip edin.
O hiçbir zaman bir putperest değildi.”

88. Sonsuza dek orada kalırlar; onlar için azap
asla hafifletilmez, onlara mühlet de tanınmaz.

96. İnsanlar için kurulan en önemli mabet Bekke’de* olandır; tüm insanlar için kutlu bir
yol göstericidir.
2

*3:86 3:82-90 ayetleri bize bildirir ki Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ni reddedenler artık teslim olanlar (Müslümanlar) değildirler çünkü onlar artık Kuran’a iman etmezler. 3:86’da belirtilen kanıtlar,
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi vasıtasıyla vahyedilen Kuran’ın matematiksel kodunu göstermektedir.
Hem 3:86 hem de 3:90, “iman ettikten sonra inkâr etmek”ten bahsetmektedir.
*3:96 Bu, Mim-başlangıçlı bir suredir ve “Mekke”nin “Bekke” şeklindeki alışılmamış yazımı, “Mim”in
Kuran’ın matematiksel koduna uymasını sağlar. “Mekke”nin normal yazımı “Mim”in geçiş sıklığını
artıracaktı (Ek 1).
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97. İçinde apaçık işaretler vardır: İbrahim’in
makamı. Ona giren herkese güvenli bir
geçiş sağlanmalı. Güçleri yettiği zaman bu
mabede Haccı yerine getirmek insanların
TANRI’ya olan bir borcudur. İnkâr edenlere gelince, TANRI hiç kimseye ihtiyaç
duymaz.

bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Çünkü bunlar korkunç bir azabı
üzerlerine çektiler.

98. De ki, “Ey kutsal yazı takipçileri! TANRI
yaptığınız her şeye şahitken neden TANRI’nın bu vahiylerini reddediyorsunuz?”
99. De ki, “Ey kutsal yazı takipçileri! Tanık
olduğunuz halde neden iman etmek isteyenleri TANRI’nın yolundan döndürüyorsunuz ve onu çarpıtma uğraşına
giriyorsunuz?” TANRI yaptığınız hiçbir
şeyden asla habersiz değildir.
100. Ey iman edenler! Kutsal yazı alanların
bazılarına uyarsanız, iman ettikten sonra
sizi inkârcılara döndürürler.
101. TANRI’nın bu vahiyleri size okunmuşken ve O’nun elçisi size gelmişken nasıl
inkâr edebilirsiniz? Kim TANRI’ya sımsıkı tutunursa ona doğru yolda rehberlik
edilir.
102. Ey iman edenler! TANRI’yı gözetilmesi
gerektiği gibi gözetin ve Teslim Olanlar
olmadan ölmeyin.
İmanlılar Birliktir
103. TANRI’nın ipine sımsıkı tutunun, hepiniz ve bölünmeyin. TANRI’nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın—sizler
düşman olmuştunuz da kalplerinizi O
uzlaştırmıştı. O’nun lütfu sayesinde kardeş oldunuz. Sizler ateş çukurunun kenarındaydınız ve O sizi oradan kurtardı.
TANRI vahiylerini size bu şekilde açıklar ki rehberlik edilesiniz.
104. İçinizden iyi olana çağıran, doğruluğu savunan ve kötülüğe engel olan bir topluluk olsun. Bunlar kazananlardır.
105. Kendilerine verilen açık kanıtlara rağmen

394

106. Birtakım yüzlerin (sevinçle) parlayacağı,
öteki yüzlerin ise (perişanlıkla) kararacağı gün gelecek. Yüzleri kararan kişilere gelince, onlara sorulacak, “Siz iman
ettikten sonra inkâr etmediniz mi? Bu
nedenle inkârınızdan ötürü tadın azabı.”
107. Yüzleri parlayanlara gelince, onlar TANRI’nın rahmeti içinde sevinçlidirler;
sonsuza dek orada kalırlar.
108. Bunlar TANRI’nın vahiyleridir; onları
sana gerçek olarak okuyoruz. TANRI
insanlar için hiçbir zorluk dilemez.
109. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir ve tüm işler TANRI tarafından
kontrol edilir.
En İyi Topluluk
110. İnsanlar arasında şimdiye kadar yetişmiş
en iyi topluluk sizsiniz: siz doğruluğu
savunur, kötülüğe engel olursunuz ve
TANRI’ya iman edersiniz. Eğer kutsal yazı takipçileri de iman etselerdi bu
onlar için iyi olurdu. Onlardan bazıları
iman eder fakat çoğunluğu kötü kimselerdir.
111. Hakaret etmek dışında size asla zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa dönüp
kaçacaklardır. Onlar asla kazanamazlar.
112. TANRI’nın antlaşmasını ve aynı şekilde
sizinle olan barış antlaşmalarını yerine
getirmedikleri sürece, onlarla her karşılaştığınızda aşağılanacaklardır. Onlar
TANRI’nın gazabını üzerlerine çektiler
ve sonuç olarak rezalete mahkûm edilirler. Bunun nedeni TANRI’nın vahiylerini reddetmeleri ve peygamberleri haksız
yere öldürmeleridir. Bu onların itaatsizliklerinden ve haddi aşmalarındandır.
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Doğru Yahudiler &
Doğru Hristiyanlar
113. Onların hepsi aynı değildir; kutsal yazı
takipçileri arasında doğru olanlar da vardır. Onlar geceleyin TANRI’nın vahiylerini okurlar ve secdeye kapanırlar.
114. Onlar TANRI’ya ve Son Gün’e iman
ederler, doğruluğu savunup kötülüğe
engel olurlar ve doğru işler yapmak için
acelecidirler. Onlar doğru kimselerdir.
115. Yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır. TANRI doğru kimselerin tamamen farkındadır.
116. İnkâr edenlerin paraları veya evlatları
TANRI’ya karşı kendilerine asla yardım
edemez. Sonsuza dek içinde kalacakları
Cehennemi üzerlerine çekmişlerdir.
117. Bu hayattaki icralarının örneği şiddetli bir
rüzgâr gibidir, ruhlarına kötülük eden insanların hasadına çarpar ve onu silip süpürür. TANRI onlara hiçbir zaman kötülük etmedi; kendilerine kötülük edenler
yine kendileridir.
İkiyüzlüleri Dost Edinmeyin
118. Ey iman edenler! Sizin zarar görmenizi
arzulamaktan asla vazgeçmeyecek sizden olmayanları dost edinmeyin; hatta
onlar sizin acı çekmenizi görmek isterler.
Ağızlarından nefret taşmakta ve göğüslerinde gizledikleri şey ise çok daha kötüdür. Sizin için vahiylerimizi bu şekilde
açıklığa kavuşturuyoruz, eğer anlarsanız.
119. Sizler işte böylesiniz, onları seversiniz
oysa onlar sizi sevmezler ve siz kutsal
yazıların tümüne iman edersiniz. Sizinle karşılaştıklarında “Biz de iman ediyoruz” derler fakat ayrılır ayrılmaz size

olan öfkelerinden parmaklarını ısırırlar.
De ki, “Öfkenizde can verin.” TANRI en
içteki düşüncelerin tamamen farkındadır.
120. Size herhangi bir iyilik ulaşsa rahatsız
olurlar, size bir kötülük dokunsa sevinirler. Eğer kararlı bir şekilde sebat eder
ve doğruluğu sürdürürseniz planları size
asla zarar veremeyecektir. TANRI yaptıkları her şeyin tamamen farkındadır.
Bedir Savaşı
121. Hatırla, sen (Muhammed) savaş için imanlıların pozisyonlarını belirlemek amacıyla
yola koyulduğunda halkının arasındaydın.
TANRI İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
122. Aranızda bulunan iki grup neredeyse
başarısız olmuştu fakat TANRI onların
Rabbiydi. İmanlılar TANRI’ya güvensin.
123. TANRI zayıflığınıza rağmen Bedir’de
size galibiyet bahşetti. Bundan dolayı,
minnettarlığınızı göstermek için TANRI’yı gözetin.
Tanrı’nın Melekleri
İmanlılara Yardım Eder
124. İmanlılara şöyle söyledin, “İndirilmiş üç
bin melekle Rabbinizin sizi desteklemesi
size yetmez mi?”
125. Doğrusu, eğer kararlı bir şekilde sebat
eder ve doğruluğu sürdürürseniz, sonra
size aniden saldırırlarsa, Rabbiniz sizi
iyi eğitilmiş beş bin* melekle destekler.
1

126. TANRI böylelikle size müjde vermek ve
kalplerinizi tatmin etmek için sizi bilgilendirir. Galibiyet sadece Kudretli ve
Bilgeler Bilgesi olan TANRI’dan gelir.
127. O böylece bazı inkârcıları yok eder veya
onları etkisiz hale getirir; onlar eninde
sonunda daima kaybedenler olurlar.

*3:124-125 Kuran’da otuz farklı sayı geçmektedir. Toplamları 162146, 19x8534’tür. Bu, Kuran’ın
matematiksel mucizesine uymaktadır (Ek Bir’e bakınız).
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128. Bu sana bağlı değil; O onları günahlarından kurtarabilir veya haddi aşmalarından
dolayı onları cezalandırabilir.
129. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir. İrade ettiği kişiyi bağışlar ve irade
ettiği kişiyi cezalandırır. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
Yüksek Faiz Haram Kılınmıştır*
130. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olan
yüksek faizi almayın. TANRI’yı gözetin
ki başarılı olasınız.
2

131. İnkârcıları gözleyen cehennem ateşinden
sakının.
132. TANRI’ya ve elçiye itaat edin ki rahmete
erişesiniz.
Doğruların Özellikleri
133. Rabbinizden bağışlanmaya ve genişliği
gökleri ve yeri kuşatan bir Cennete doğru hevesle yarışmalısınız; o, doğruları
gözlüyor,

Doğrular İçin Galibiyet
137. Sizin için geçmişte emsaller oluşturuldu; yeryüzünü dolaşın da imansızların
akıbetlerine bir bakın.
138. Bu, insanlar için bir bildiri ve doğrular
için bir rehberlik ve aydınlanmadır.
139. Tereddüte düşmeyin ve üzülmeyin de
çünkü eğer imanlılar iseniz nihai galipler
sizlersiniz.
140. Eğer siz sıkıntı çekerseniz düşman da
aynı sıkıntıyı çeker. Biz insanlar arasında
galibiyet ve mağlubiyet günlerini döndürürüz. TANRI böylelikle gerçek imanlıları ayırır ve bazılarınızı şehitlikle nimetlendirir. TANRI haksızlığı sevmez.
141. TANRI böylelikle imanlıları sağlamlaştırır ve inkârcıları küçük düşürür.
İddialarımız Test Edilmeli
142. TANRI aranızdaki çabalayanları ve sebat
edenleri ayırmadan Cennete gireceğinizi
mi umuyorsunuz?

134. ki onlar iyi zamanlarda olduğu gibi kötü
zamanlarda da bağış yapanlardır. Onlar
öfkeyi bastıranlardır ve insanları affedenlerdir. TANRI hayırseverleri sever.

143. Ölümle yüz yüze gelmeden önce onu
arzu edip duruyordunuz. Şimdi onunla
yüz yüze geldiniz, hemen gözlerinizin
önünde.

135. Eğer günaha düşerlerse yahut ruhlarına
kötülük ederlerse TANRI’yı hatırlarlar
ve günahları için bağışlanma dilerler—
günahları TANRI’dan başka kim bağışlayabilir—ve onlar günahlarda bile bile
ısrar etmezler.

144. Muhammed, kendisinden önceki elçiler
gibi bir elçiden fazlası değildi. Ölürse
veya öldürülürse topuklarınız üzerinde
geriye mi dönecektiniz? Topuklarının
üzerinde geri dönen kişi TANRI’ya en
ufak bir zarar veremez. TANRI, minnettar olanları ödüllendirir.

136. Onların mükâfatı Rablerinden bağışlanma ve akan nehirleri olan bahçelerdir;
orada sonsuza dek kalırlar. Çalışanlar
için ne kutlu bir ödül!

Ölüm Vakti Önceden Belirlenmiştir
145. Hiç kimse TANRI’nın izni olmadan,
önceden belirlenmiş bir vakit dışında

*3:130 Banka mevduatlarındaki faizler ve kredilerden alınan faizler aşırı değilse (%5-15) helaldir.
Bankalar yatırım yapar ve kârları mevduat sahiplerine aktarılır. Tüm taraflar mutlu ve kimse mağdur olmadığı sürece bankadan faiz almak tamamen helaldir (Bakınız 2:275).
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ölmez. Kim bu dünyanın gösterişlerini
isterse ona ondan veririz ve kim Ahiretin
ödüllerini isterse onu orada nimetlendiririz. Biz takdir eden kimseleri ödüllendiririz.
146. Nice peygamberin yanında onunla beraber savaşan adanmış insanlar vardı,
TANRI uğrunda uğradıkları baskının
altında hiçbir zaman gevşemediler, onlar ne tereddüt ettiler ne de cesaretlerini
kaybettiler. TANRI sebat edenleri sever.
147. Onların tek sözleri şuydu, “Rabbimiz!
Günahlarımızı ve ihlallerimizi bağışla,
ayaklarımızı sağlamlaştır ve inkârcılar
üzerine bize galibiyet bahşet.”
148. Sonuç olarak, TANRI onlara bu dünyanın ödüllerini de bahşetti, Ahiretin daha
iyi olan ödüllerini de. TANRI güzel davrananları sever.
149. Ey iman edenler! İnkâr edenlere uyarsanız sizi topuklarınız üzerinde geriye döndürürler, sonra nihayetinde kaybedenlerden olursunuz.
150. Yalnızca TANRI’dır sizin Sahibiniz ve
Efendiniz ve O, yardımcıların en iyisidir.
Tanrı, Düşmanlarınızı Kontrol Eder
151. Biz inkâr edenlerin kalplerine dehşet salacağız çünkü onlar TANRI’nın yanına
güçsüz putlar yerleştirirler. Onların kaderi Cehennemdir; haddi aşanlar için ne
berbat bir mesken!
Uhud Muharebesi
152. TANRI size verdiği sözünü yerine getirdi
ve O’nun izniyle onları yendiniz. Fakat
özlemini duyduğunuz (galibiyeti) size
gösterdikten sonra gevşediniz, aranızda
çekiştiniz ve itaatsizlik ettiniz. Fakat öte
yandan bazılarınız bu dünyanın ganimetlerine dalmışken, bazılarınız da gereği
gibi Ahiretle ilgiliydi. Ardından O, sizi
test etmek için sizi onlardan çevirdi. O
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sizi affetmişti. TANRI imanlılara lütfunu yağdırır.
153. Hatırlayın, elçi arkanızdan çağırdığı halde siz kimseye aldırmadan (ganimetlerin
ardından) koşmuştunuz. Bu nedenle O,
bir kederi bir başkasıyla değiştirdi ki
yitirmiş olduğunuz herhangi bir şeyden
ötürü üzüntü duymayasınız veya başınıza gelen herhangi bir zorluktan dolayı
acı çekmeyesiniz. TANRI yaptığınız her
şeyden Haberdardır.
Ölüm Anı Önceden Belirlenmiştir
154. Yenilginin ardından, üzerinize bazılarınızı sükûnete kavuşturan huzur verici
bir uyku indirdi. Aranızdan diğerleri
bencilce kendileri hakkında endişeliydi. TANRI hakkında doğru olmayan
düşünceler barındırıyorlardı—cahiliye
günlerinde iken barındırdıkları düşüncelerin aynısı. Nitekim şöyle diyorlardı,
“Herhangi bir şey bize mi kalmış?” De
ki, “Her şey TANRI’ya kalmıştır.” Sana
belli etmediklerini kendi içlerinde gizliyorlardı. Dediler ki “Eğer bize kalsaydı
bu savaşta hiçbirimiz öldürülmezdi.” De
ki, “Evlerinizde durmuş olsaydınız bile,
öldürülmeleri mukadder olan kimseler
ölüm döşeklerine sürünürlerdi.” TANRI gerçek inançlarınızı ortaya çıkarmak
ve kalplerinizde olanı sınamak için sizi
böylelikle teste tabi tutar. TANRI en içteki düşüncelerin tamamen farkındadır.
155. Şüphesiz, iki ordunun çarpıştığı günde
geri dönenler şeytan tarafından aldatıldılar. Bu, işlemiş oldukları bazı (kötü)
işleri gösteriyor. TANRI onları affetti.
TANRI Bağışlayıcıdır, Hoşgörülüdür.
156. Ey iman edenler! Yolculuğa çıkan veya
savaş için harekete geçen akrabaları
için, “Eğer bizimle kalsalardı ölmezlerdi
veya öldürülmezlerdi” diyen inkârcılar
gibi olmayın. TANRI bunu kalplerinde

37426

İmran Ailesi (Al-i İmran) 3:157-169

39
üzüntü kaynağı yapar. Hayatı da ölümü
de TANRI kontrol eder. TANRI yaptığınız her şeyi Görendir.

163. Onlar kesinlikle TANRI katında farklı
farklı derecelerde yer alırlar. TANRI onların yaptığı her şeyi Görendir.

157. TANRI uğrunda öldürülür yahut ölürseniz, TANRI’dan gelen bağışlanma ve
rahmet onların topladıkları her şeyden
çok daha iyidir.

164. TANRI, içlerinden onlara vahiylerini
okuması, onları arındırması ve onlara
kutsal yazıyı ve hikmeti öğretmesi için
kendilerinden bir elçi çıkararak imanlıları nimetlendirir. Bundan önce tamamen
sapmışlardı.

158. Ölseniz de öldürülseniz de TANRI’nın
huzurunda toplanacaksınız.
Elçinin Nezaketi
159. TANRI’nın rahmeti sayesinde onlara
karşı şefkatli oldun. Onlara karşı sert ve
katı yürekli olsaydın seni terk ederlerdi.
Bu nedenle onları affet, onlar için bağışlanma dile ve onlara danış. Bir karar
verdiğinde planını yerine getir ve TANRI’ya güven. TANRI, Kendisine güvenenleri sever.*
1

160. Eğer TANRI sizi desteklerse hiç kimse
sizi yenemez. Eğer sizi terk ederse, sizi
başka kim destekleyebilir? İmanlılar
TANRI’ya güvensinler.
Hiç Kimse Kanunun Üstünde Değildir
161. Peygamber bile savaş ganimetlerinden
kendisine düşenden fazlasını alamaz.
Yasal payından fazlasını alan, Diriliş Günü’nde bunun hesabını verecektir. İşte
bu, her bir ruhun kazandığı ne varsa en
ufak bir haksızlığa uğramadan karşılığını
aldığı vakittir.

165. Şimdi siz bir musibete uğradınız ancak
çektiğiniz acının iki katını (düşmanınıza)
yaşatmış olmanıza rağmen şöyle demiştiniz, “Neden başımıza bu geldi?” De ki,
“Bu, kendi eylemlerinizin bir sonucudur.” TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
166. İki ordunun çarpıştığı gün başınıza gelenler TANRI’nın iradesine göreydi ve
imanlıları ayırt etmek içindi.
167. Ve kendilerine “TANRI uğrunda savaşa
gelin ya da katkıda bulunun” denilen
ikiyüzlüleri ifşa etmek içindi. Dediler ki
“Nasıl savaşılacağını bilseydik size katılırdık.” Onlar o an imandan daha çok
inkâra yakındılar. Kalplerinde olmayanı
ağızlarıyla söylediler. TANRI gizlediklerini bilir.
168. Geride kalıp akrabaları için şunu söylediler, “Bize uysalardı öldürülmezlerdi.” De
ki, “O halde kendi ölümünüzü önleyin,
eğer doğru sözlü iseniz.”
Doğrular Gerçekte Ölmezler*
169. TANRI uğrunda öldürülenlerin ölü olduğunu sanmayın; onlar Rablerinin katında
diridirler, O’nun rızıklarının tadını çıkararak.
2

162. TANRI’nın hoşnutluğunu arayan kimse
ile TANRI’nın gazabını üzerine çeken
ve kaderi Cehennem, o en berbat mesken
olan kimse bir midir?

*3:159 ABD para birimi, “Tanrı’ya güveniyoruz” ifadesini taşıyan tek para birimidir. Amerikan
dolarının dünyanın en güçlü para birimi olduğu ve diğer tüm para birimlerinin ölçüldüğü standart
olduğu bir gerçektir.
*3:169 Kuran’dan doğruların gerçekte ölmediklerini öğreniyoruz; onlar sadece dünyevi bedenlerini terk edip direkt Âdem ile Havva’nın bir zamanlar yaşadığı aynı Cennete giderler. (2:154, 8:24,
16:32, 22:58, 44:56 ve 36:26-27; ayrıca Ek 17’ye bakınız).
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170. TANRI’nın lütfu içinde sevinç duyuyorlar ve kendileriyle beraber ölmeyen
yoldaşları için iyi haberleri var ki, onların korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar
üzülmeyecekler de.
171. TANRI’nın nimetleri, lütfu ve TANRI’nın imanlıları ödüllendirmekten asla
geri durmayacağı hakkında iyi haberleri
var.
172. Çektikleri eziyete rağmen TANRI’ya ve
elçiye yanıt verenler, iyi işlerini sürdürenler ve doğru bir hayat sürenler için
büyük bir ödül var.
173. İnsanlar kendilerine, “Halk size karşı
seferber oldu; onlardan korkmalısınız”
dediğinde, bu onların ancak imanını güçlendirir ve derler ki “TANRI bize yeter;
O, en iyi Koruyucudur.”
174. Onlar TANRI’nın nimetlerini ve lütfunu
hak etmişlerdir. Onlara asla hiçbir zarar dokunmaz çünkü onlar TANRI’nın
kabulüne eriştiler. TANRI sonsuz lütuf
sahibidir.
Korku: Şeytanın Aracı
175. Vatandaşlarına korku aşılaması şeytanın
yöntemidir. Eğer imanlılar iseniz onlardan korkmayın, onların yerine Benden
korkun.
176. İnkâr etmekte acele edenlerden dolayı
üzülme. Onlar asla TANRI’ya en ufak
bir zarar veremezler. Bunun yerine,
TANRI onların Ahirette hiçbir pay sahibi olmamasını irade etti. Onlar korkunç
bir azabı üzerlerine çektiler.
177. İman yerine inkârı seçenler TANRI’ya en
ufak bir zarar veremezler; onlar acı veren
bir azabı üzerlerine çektiler.

178. İnkâr edenler, onları gittikleri yolun doğru
olduğuna inandırmamızın kendilerinin iyiliği
için olduğunu sanmasınlar, günahkârlıklarını
kesinleştirmek için onları gittikleri yolun
doğru olduğuna inandırıyoruz. Onlar küçük düşürücü bir azabı üzerlerine çektiler.
179. TANRI iyiyi kötüden ayırt etmeden siz
imanlıları içinde bulunduğunuz halde
bırakacak değildir. TANRI size geleceği de bildirmez fakat TANRI bu tür bir
bilgiyi elçileri arasından kimi seçerse
ona ihsan eder.* Bu nedenle, TANRI’ya
ve elçilerine iman edin. Eğer iman edip
doğru bir hayat sürerseniz büyük bir
mükâfat alırsınız.
1

180. TANRI’nın rızıklarını tutup istifleyenler, bunun kendileri için iyi olduğunu
sanmasınlar; bu onlar için kötüdür. Çünkü onlar Diriliş Günü’nde istiflediklerini
boyunlarında taşıyacaklardır. TANRI
göklerin ve yerin nihai vârisidir. TANRI
yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
İnsanlar Tanrı’ya Meydan Okumaya
Devam Ediyorlar
181. “TANRI fakir, biz ise zenginiz” diyenlerin sözlerini TANRI işitmiştir. Biz tıpkı
peygamberleri haksız yere öldürmelerini
kaydettiğimiz gibi söyledikleri her şeyi
kaydedeceğiz ve diyeceğiz ki “Tadın Cehennem azabını.”
182. “Bu sizin kendi işlerinizin sonucudur.”
TANRI insanlara karşı asla adaletsiz değildir.
183. “Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe
hiçbir elçiye iman etmeyeceğimize dair
TANRI bizimle bir antlaşma yaptı” de-

*3:179 Dünya’nın sonu, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne vahyedilen gelecekteki olaylara bir örnektir.
72:27’nin dipnotuna bakınız.
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diler. De ki, “Benden önceki elçiler, şu
an istediğiniz şeyler dâhil size açık kanıtlarla gelmişlerdi. Eğer doğru sözlü iseniz
neden onları öldürdünüz?”

Akıl Sahipleri
190. Göklerin ve yerin yaratılışında ve gece
ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl
sahipleri için işaretler vardır.

184. Eğer seni reddederlerse senden önceki
elçiler de reddedilmişti, üstelik onlar kanıtlar, Mezmurlar ve aydınlatıcı kutsal
yazılar getirmelerine rağmen.

191. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları
üzerinde iken TANRI’yı* hatırlarlar ve
göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler: “Rabbimiz! Sen tüm bunları
boşuna yaratmadın. Sana yücelik olsun.
Bizi Cehennem azabından koru.

Büyük Bir Zafer
185. Her şahıs ölümü tadar, sonra siz Diriliş
Günü’nde mükâfatınızı alırsınız. Kim
Cehennemden güç bela kurtulur ve Cenneti kazanırsa büyük bir zafer elde etmiştir. Bu dünya hayatı bir illüzyondan
fazlası değildir.
Kaçınılmaz Test*
186. Paranızla ve hayatlarınızla kesinlikle test
edileceksiniz, kutsal yazı alanlardan ve
puta tapanlardan pek çok hakaret işiteceksiniz. Eğer kararlı bir şekilde sebat
eder ve doğru bir hayat sürerseniz bu,
imanınızın gücünü ispatlayacaktır.
2

187. TANRI, kutsal yazı alanlarla bir antlaşma
yaptı: “Onu insanlara duyuracaksınız ve
onu asla gizlemeyeceksiniz.” Fakat onu
arkalarına atıp önemsemediler ve ucuz
bir fiyata sattılar. Ne kötü bir ticaret.
188. Yaptıkları hakkında övünenler ve gerçekte yapmadıkları için övülmek isteyenler
azaptan kurtulacaklarını sanmasınlar.
Onlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
189. Göklerin ve yerin egemenliği TANRI’ya
aittir. TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.

3

192. “Rabbimiz! Sen kimleri Cehenneme
mahkûm edersen onlar Senin terk ettiğin
kimselerdir. Böylesi haddi aşanların hiçbir yardımcısı yoktur.
193. “Rabbimiz! Biz bir çağırıcının imana çağırışını işittik, şöyle ilan ediyordu: ‘Rabbinize iman edin’ ve biz de iman ettik.
Rabbimiz! İhlallerimizi bağışla, günahlarımızı sil ve doğru imanlılar olarak ölmemize izin ver.
194. “Rabbimiz! Elçilerin aracılığıyla bize söz
verdiğin nimetlerini bize yağdır ve Diriliş Günü’nde bizi terk etme. Sen verdiğin
bir sözden asla caymazsın.”
Tanrı Yanıtlıyor
195. Rableri onlara yanıt verdi: “Ben sizden
hiçbir çalışanı, yaptığınız herhangi bir iş
için asla ödülsüz bırakmam, ister erkek
olsun ister kadın olsun sizler birbirinize
eşitsiniz. Nitekim göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, Benden ötürü zulüm
görenler ve savaşıp öldürülenlere gelince, Ben kesinlikle onların günahlarını
sileceğim ve onları akan nehirleri olan

*3:186 Kabul testlerini geçtikten sonra, kanıtlanmış olarak YALNIZCA Tanrı’ya tapanlar şimdi ve
sonsuza dek mükemmel bir hayatın tadını çıkarırlar. Bakınız 29:2-3, 10:62 ve 24:55.
*3:191 Zamanın çoğunda zihninizi kim veya ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur. Gerçek imanlılar, zamanın çoğunda Tanrı’yı hatırlayan kişilerdir. 23:84-89 ve Ek 27’ye bakınız.
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bahçelere kabul edeceğim.” TANRI’dan
gelen ödül işte böyledir. TANRI nihai
ödülün sahibidir.

gözetin. Adına yemin ettiğiniz TANRI’ya
saygı duyun ve ana-babaya saygı duyun.
TANRI sizi gözetlemektedir.*

196. İnkârcıların görünüşteki başarısından etkilenme.

Yetimlere Saygı Gösterin
2. Yetimlere hakları olan malları verin. İyiyi
kötü ile değiştirmeyin ve onlara ait malları
kendinizinki ile karıştırıp tüketmeyin. Bu
büyük bir haksızlık olur.

197. Onlar sadece geçici olarak yararlanırlar;
sonra Cehennemi boylarlar; ne kötü bir
kader!
198. Rablerini gözetenlere gelince, onlar akan
nehirleri olan bahçeleri hak ettiler; onlar
orada sonsuza dek kalırlar. TANRI tarafından onlara verilen mesken işte böyledir. TANRI’nın sahip olduğu şey doğrular için çok daha iyidir.
Doğru olan Yahudi ve Hristiyanlar
199. Elbette ki önceki kutsal yazıların bazı
takipçileri TANRI’ya, size vahyedilene
ve kendilerine vahyedilene iman ederler.
Onlar TANRI’ya derin saygı duyarlar ve
TANRI’nın vahiylerini asla ucuz bir fiyata satmazlar. Onlar mükâfatlarını Rablerinden alacaklar. TANRI hesap görmede en etkili olandır.
200. Ey iman edenler! Kararlı olun, sebat
edin, birlik olun ve TANRI’yı gözetin ki
başarılı olasınız.
♦♦♦♦

Sure 4: Kadınlar
(El-Nisã’)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey insanlar! Sizi tek bir varlıktan yaratan ve
ondan da eşini yaratan, sonra ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizi

1

Çokeşlilik İçin Gerekçeler*
3. Yetimler için en iyisinin o olduğunu düşünüyorsanız anneleri ile evlenebilirsiniz—
ikişer, üçer veya dörder evlenebilirsiniz.
Haksızlık yapmaktan korkuyorsanız sadece
bir taneyle veya hâlihazırda sahip olduğunuzla yetinin. Buna ek olarak, böylelikle
maddi sıkıntıyı da engelleyebilirsiniz.
4. Kadınlara gereken mehirlerini adil bir şekilde verin. Eğer kendi rızalarıyla herhangi bir
şeyden cayarlarsa onu kabul edebilirsiniz;
bu sizin meşru hakkınızdır.
5. TANRI’nın sizi koruyucu olarak görevlendirdiği malları, olgun olmayan yetimlere
vermeyin. Siz onların geçimlerini bunlardan sağlayın, onları giydirin ve onlara nazik
davranın.
6. Ergenliğe ulaştıklarında yetimleri test edin.
Onları yeterince olgun bulur bulmaz onlara mal-mülklerini verin. Onlar büyümeden
mal-mülklerini savurganlıkla alelacele yemeyin. Zengin vasî ücret almasın fakat fakir vasî adil bir şekilde ücret alabilir. Onlara
mallarını verdiğiniz zaman şahitleriniz olsun. Hesap Görücü olarak TANRI yeter.
Kadınların Miras Hakları
7. Erkekler, ana-babanın ve akrabaların geride bıraktıklarından bir pay alır. Kadınlar da

*4:1 Bu, ikinci en uzun suredir ve başlığı bu surenin kadın haklarını savunmayı amaçladığını gösterir. Yapılacak herhangi bir yorum kadın haklarından yana olmalıdır, tam tersi değil.
*4:3 Çokeşliliğe ilişkin ayrıntılı bir tartışma için Ek 30’a bakınız.
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ana-babanın ve akrabaların geride bıraktıklarından bir pay alsın. Miras ister az olsun
ister çok olsun, belirli bir payı (kadınlar almalıdırlar).
8. Mirasların dağıtımı sırasında eğer akrabalar, yetimler ve muhtaç kimseler hazır bulunuyorlarsa onlara da ondan verin ve onlara
nazik davranın.
9. Arkalarında bırakmaları durumunda kendi
evlatları için endişe edenler TANRI’yı gözetsinler ve adil olsunlar.
10. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler
karınlarının içine ateş doldururlar ve Cehennemde acı çekeceklerdir.
Eğer Hiçbir Vasiyet
Bırakılmamışsa*
11. TANRI, evlatlarınızın yararı için bir vasiyet
hükme bağlamıştır; erkek kadının iki katı pay
alır.* Mirasçılar sadece kadın olup ikiden
fazla iseler mirasın üçte-ikisini alırlar. Eğer
sadece bir kız çocuğu kalmış ise yarısını
alır. Ölen kişinin ebeveynlerinin her biri,
eğer ölen kişi herhangi bir çocuk bırakmışsa mirasın altıda-birini alır. Eğer hiç çocuk
bırakmamışsa ve ebeveynleri tek mirasçılar
ise anne üçte-bir alır. Eğer kardeşleri varsa o
zaman anne altıda-bir alır. Tüm bunlar, ölenin
yaptığı bir vasiyetin* yerine getirilmesinin
ve tüm borçların ödenmesinin sonrasındadır. Ana-babanız ve çocuklarınız söz konusu
olduğunda sizin için hangisinin gerçekten
en iyi ve en faydalı olduğunu bilmezsiniz.
Bu, TANRI’nın yasasıdır. TANRI Her Şeyi
Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.

Kadınlar (El-Nisã’) 4:8-14
Eşler İçin Miras
12. Eğer çocukları yoksa hanımlarınızın geriye bıraktıklarının yarısını alırsınız. Eğer
çocukları varsa bıraktıklarının dörtte-birini alırsınız. Tüm bunlar, onların bıraktığı
herhangi bir vasiyetin yerine getirilmesinin
ve tüm borçların ödenmesinin sonrasındadır.
Eğer sizin çocuklarınız yoksa onlar geride
bıraktıklarınızın dörtte-birini alırlar. Eğer
çocuklarınız varsa onlar miras bıraktığınızın sekizde-birini alırlar. Tüm bunlar, sizin
bıraktığınız herhangi bir vasiyetin yerine
getirilmesinin ve tüm borçların ödenmesinin
sonrasındadır. Eğer ölen kadın veya erkek
yalnız yaşayan biri ise ve kadın veya erkek
iki kardeşini geride bıraktıysa, onlardan her
biri mirasın altıda-birini alır. Eğer daha fazla
kardeş varsa o zaman mirasın üçte-birini eşit
bir şekilde paylaşırlar. Tüm bunlar, herhangi
bir vasiyetin yerine getirilmesinin ve tüm
borçların ödenmesinin sonrasındadır, ki
böylelikle kimse zarar görmemiş olur. Bu,
TANRI tarafından hükme bağlanmış olan
bir vasiyettir. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Hoşgörülüdür.
Tanrı Bizimle Elçileri
Aracılığıyla Haberleşir
13. Bunlar TANRI’nın yasalarıdır. Kim TANRI’ya ve elçisine itaat ederse, O onları
içinde ebedi kalacakları, akan nehirleri
olan bahçelere sokar. Bu en büyük zaferdir.
14. Kim TANRI’ya ve elçisine itaatsizlik eder
ve O’nun yasalarını çiğnerse, onu da içinde ebedi kalacağı Cehenneme sokacaktır.
O, utanç verici bir azabı üzerine çekmiştir.

*4:11 Genellikle erkek çocuk bir aileden sorumludur, oysa kız çocuğuna bir eş tarafından bakılır.
Bununla birlikte Kuran, 2:180’de ölen kişinin özel şartlarına uyacak bir vasiyetnamenin bırakılmasını önermektedir. Örneğin erkek çocuk zengin ve kız çocuk fakirse, birisi kız çocuğuna her şeyi
verecek şekilde ya da oğlunun iki katı olacak şekilde bir vasiyet bırakabilir.
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Sağlık Karantinası
15. Kadınlarınızdan zina suçu işleyenler için
aranızdan onlara karşı dört şahit olmalıdır.
Eğer şahitlik ederlerse, o zaman bu gibi
kadınları ölünceye kadar veya TANRI onlara bir çıkış yaratıncaya kadar evlerinde
tutun.*
1

16. Zina suçu işleyen çift cezalandırılsın.*
Eğer tövbe edip kendilerini düzeltirlerse
onları yalnız bırakın. TANRI Günahtan
Kurtarandır, En Merhametli Olandır.
Tövbe
17. Tövbe, TANRI tarafından, günaha cehaletten dolayı düşüp de ardından hemen
tövbe eden kişilerden kabul edilir. TANRI
onları günahlarından kurtarır. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
18. Ölüm kendilerine gelinceye kadar günah işleyen, ardından da “Ben şimdi tövbe ettim”
diyenlerin tövbesi kabul edilmez. İnkârcı
olarak ölenlerinki de kabul edilmez. Bunlar
için acı veren bir azap hazırladık.
19. Ey iman edenler! Kadınların geride bıraktıklarına, onların iradelerine aykırı olarak
mirasçı olmanız size helal değildir. Onlar
ispatlanmış bir zina suçu işlemedikçe onlara
vermiş olduğunuz herhangi bir şeyden vazgeçmeye onları zorlamayın. Onlara güzel
davranın. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız,
TANRI’nın içinde birçok hayır koyduğu bir
şeyden hoşlanmıyor olabilirsiniz.
Kadınlar İçin Koruma
20. Eğer mevcut eşinizin yerine başka bir eş
ile evlenmek istiyorsanız ve onlardan biri-

ne çokça vermişseniz, ona vermiş olduğunuz herhangi bir şeyi geri almayın. Hileyle, kötü niyetle ve günah işleyerek mi onu
geri alacaksınız?
21. Birbirinizle içli dışlı olduktan ve onlar
sizden sağlam bir söz aldıktan sonra nasıl
olur da geri alabilirsiniz?
Babaya Saygı
22. Daha önce babalarınızla evli olan kadınlarla
evlenmeyin çünkü bu büyük bir suçtur ve
iğrenç bir davranıştır—mevcut evlilikler
muaf tutulmuştur ve parçalanmamalıdır.
Ensest Yasaklanmıştır
23. Size (evlilikte) haram kılınmış olanlar
şunlardır; anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek
kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren anneleriniz, sizinle aynı kadını emen kızlar, eşlerinizin
anneleri, kendileri ile gerdeğe girdiğiniz
eşlerinizin kızları—eğer gerdeğe girmemişseniz kızları ile evlenebilirsiniz. Genetik oğullarınızla evlenmiş olan kadınlar
da size haramdır. Ayrıca aynı anda iki kız
kardeşle evlenmeyin—ancak mevcut evlilikleri bozmayın. TANRI Bağışlayıcıdır,
En Merhametli Olandır.
Karşılıklı Cazibe ve
Mehir Gereklidir
24. Ayrıca, size hâlihazırda evli olan kadınlar
da haramdır; sizinle savaş halinde olan
inkârcı kocalarından kaçanlar hariç.*

*4:15 Dört farklı partnerle dört farklı ortamda zina suçu işlerken dört insan tarafından şahit olunan bir kadın, halk sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Böyle bir kadın mikrop deposudur ve bir
sağlık karantinası toplumu ondan korur. Karantinaya alınmış bir kadını kurtaran çıkışın iyi bir
örneği evliliktir—birisi onunla evlenmek isteyebilir ve böylece onu ve toplumu koruyabilir.
*4:16 Günahkârların umumi ifşası, 5:38 ve 24:2’de gördüğümüz gibi büyük bir caydırıcılıktır.
*4:24 Eğer iman eden kadınlar, imanlılarla savaşmakta olan inkârcı kocalarından kaçarlarsa, yeniden evlenmeden önce boşanmalarına gerek yoktur. 60:10’a bakınız.
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Bunlar size TANRI’nın buyruklarıdır.
Kendilerine gereken mehirlerini ödediğiniz sürece diğer tüm kategoriler evlilik
için size helaldir. Zina etmeyerek ahlakınızı koruyun. Bunun için onların arasından kimden hoşlanırsanız onlar için hükme bağlanan mehri kendilerine ödeyin.
Mehir ile alakalı herhangi bir ayarlamada
karşılıklı anlaşırsanız hiçbir hata işlemiş
olmazsınız. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Bilgeler Bilgesidir.
25. Aranızdan iman eden hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler iman eden
köle kadınlarla evlenebilirler. İnancınız
ile alakalı en iyisini TANRI bilir ve söz
konusu iman olduğunda sizler birbirinize
eşitsiniz. Onlarla evlenmeden önce vasîlerinden izin alın ve gereken mehirlerini
adil bir şekilde onlara ödeyin. Onlar zina
etmeyerek veya gizli sevgililer edinmeyerek ahlaklarını korusunlar. Evlilik yoluyla
serbest kaldıklarında, eğer zina ederlerse
cezaları hür kadınlarınkinin yarısı olsun.*
Köle ile evlenmek, bekleyemeyen kişiler
için son çare olsun. Sabretmek sizin için
daha hayırlıdır. TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
26. TANRI size bir şeyleri açıklamayı, geçmiş
emsaller yoluyla size rehberlik etmeyi ve
sizi günahlarınızdan kurtarmayı irade eder.
TANRI Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
Tanrı’nın Merhameti
27. TANRI sizi günahlarınızdan kurtarmayı
diler, oysa şehvetlerinin peşinden gidenler
sizin büyük bir sapma ile sapmanızı dilerler.

28. TANRI sizin yükünüzü hafifletmeyi diler
çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
Cinayet, İntihar ve Gayrimeşru
Kazançlar Haram Kılınmıştır
29. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını
gayrimeşru şekilde yemeyin—sadece karşılıklı rızaya dayanan alışverişler helaldir.
Kendi kendinizi de öldürmeyin. TANRI
size karşı Merhametlidir.
30. Kim kötü niyetle ve bilerek bu suçları işlerse onu Cehenneme mahkûm edeceğiz.
Bunu yapmak TANRI için kolaydır.
31. Size haram kılınan büyük suçları işlemekten kaçınırsanız günahlarınızı sileceğiz
ve sizi onurlu bir kabul edişle kabul edeceğiz.
Erkeklere de Kadınlara da
Eşsiz Nitelikler Verilmiştir
32. TANRI tarafından her birinize bahşedilen
niteliklere imrenmeyin; erkekler belirli
niteliklerden yararlanırlar, kadınlar belirli niteliklerden yararlanırlar. Size lütfunu
ihsan etmesi için TANRI’ya yalvarabilirsiniz. TANRI her şeyin tamamen farkındadır.
Tanrı Tarafından Getirilen Miras
Kanunlarına İtiraz Etmeyin
33. Her biriniz için, ana-baba ve akrabalar tarafından bırakılan mirasa ait payları belirledik. Ayrıca evlilik yoluyla sizinle ilişkili
olanlar var ya, onlara da gereken paylarını
verin. TANRI her şeye şahittir.

*4:25 Bu yasa, zina için verilen cezanın bozulmuş Müslümanların kanunlarında belirtildiği gibi
taşlanarak öldürülme olamayacağını kanıtlar (24:2’ye bakınız).
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Eşlerinize Vurmayın*
34. Erkekler kadınlardan sorumlu tutulmaktadır,** TANRI onları belirli niteliklerle donatmış ve onları ev geçimini temin
eden kimseler yapmıştır. Doğru kadınlar,
TANRI’nın buyruğu olduğundan dolayı
bu düzenlemeyi içten gelerek kabul edeceklerdir ve kocalarına yokluklarında da
hürmet edeceklerdir. Eğer kadınlardan
asilik görürseniz önce onlarla konuşun,
sonra onları yatakta terk etmek (gibi negatif teşvikleri kullanabilirsiniz), sonra
(son bir çare olarak) onlara vurabilirsiniz.
Eğer size itaat ederlerse onlara karşı sınırı aşmanız size yasaktır. TANRI Yüceler
Yücesidir, En Büyüktür.
Evliliğin Hakem Yolu ile Çözülmesi
35. Bir çift ayrılıktan korkarsa, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir
hakem tayin edin; eğer uzlaşmaya karar
verirlerse TANRI onların bir araya gelmelerine yardımcı olacaktır. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Haberdardır.
Başlıca Buyruklar
36. Yalnızca TANRI’ya tapın—O’na hiçbir
şeyi ortak koşmayın. Ana-babayı, akrabaları, yetimleri, yoksulları, ilişkili olduğunuz
komşuyu, ilişkili olmadığınız komşuyu,
yakın arkadaşı, seyahat eden yabancıyı ve

hizmetkârlarınızı sayıp onlara iyilikte bulunun. TANRI kibirli gösterişçileri sevmez.
37. Ki onlar cimrilik edenlerdir, insanları cimri olmaya teşvik edenlerdir ve TANRI’nın
cömertçe verdiği nimetlerinden kendilerine ihsan ettiği şeyleri gizleyenlerdir.
İnkârcılara utanç verici bir azap hazırladık.
38. Onlar, TANRI’yı ve Son Gün’ü inkâr ettikleri halde bağış yaptıkları parayı sırf
gösteriş amacıyla verirler. Eğer birinin
yoldaşı şeytansa, bu en kötü yoldaştır.
39. Onlar neden TANRI’ya ve Son Gün’e
iman etmiyorlar ve neden TANRI’nın
kendilerine sağladığı rızıklardan vermiyorlar? TANRI onların tamamen farkındadır.
İlahi Adalet
40. TANRI bir atom ağırlığı kadar haksızlık
yapmaz. Tam tersine, doğru işler için ödülü katları ile çarpar ve Kendinden büyük
bir mükâfat bahşeder.
41. Nitekim (yargı) günü geldiğinde her topluluktan bir tanık çağıracağız ve sen de (elçi)
bu insanlar arasında tanıklık edeceksin.
42. O gün, inkâr edenler ve elçiye itaatsizlik edenler yerle bir olmak isteyecekler;
TANRI’dan tek bir söz gizleyemeyecekler.

*4:34 Tanrı, eşe-vurmayı en iyi psikolojik yaklaşımı kullanarak haram kılar. Örneğin ben sizin
Market X’te alışveriş yapmanızı istemiyorsam, size Market Y, sonra Market Z, daha sonra son çare
olarak Market X’te alışveriş yapmanızı söylerim. Bu sizi, onurunuzu kırmadan en etkin şekilde
Market X’ten alışveriş yapmaktan alıkoyacaktır. Benzer şekilde, Tanrı koca-dayağı için alternatifler
sunar; önce onu ikna etmek, sonra bazı negatif teşvikler uygulamak. Hatırlayın, bu surenin teması
kadın haklarını savunuyor ve kadına olan yaygın zulme karşı koyuyor. Bu surenin ayetlerinin herhangi bir yorumu kadınların lehine olmalıdır. Bu surenin teması “kadınların korunması”dır.
**4:34 Bu ifade basitçe Tanrı’nın kocayı “geminin kaptanı” olarak atadığı anlamına gelir. Evlilik bir
gemi gibidir ve kaptan kendi görevlileri ile gereken istişarede bulunduktan sonra gemiyi çalıştırır.
İmanlı bir eş, Tanrı’nın tayin ettiğini isyan etmeden, seve seve kabul eder.
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Abdesti Bozanlar
43. Ey iman edenler! Sarhoşken İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirmeyin, ta ki ne
dediğinizi bilinceye kadar. Seyahat amacıyla
yolda olmadığınız sürece cinsel orgazmdan
sonra banyo yapmadan da yerine getirmeyin;
eğer hastaysanız veya yolculuk yapıyorsanız,
idrar veya dışkı ile ilgili boşaltımda bulunduysanız (gaz çıkarma gibi) veya (cinsel
olarak) kadınlarla temasta bulunduysanız
ve su bulamıyorsanız, kuru toprağa dokunup
sonra onunla yüzlerinizi ve ellerinizi silerek Teyemmüm (kuru abdest) alın. TANRI
Affedicidir, Bağışlayıcıdır.
44. Kutsal yazıdan bir pay alanlara dikkat ettin
mi, nasıl da sapmayı seçiyorlar ve sizin de
yoldan sapmanızı arzu ediyorlar?
45. Düşmanlarınızın kim olduğunu en iyi
TANRI bilir. TANRI tek Sahip ve Efendidir. TANRI tek Yardımcıdır.
46. Yahudi olanlar arasında bazıları, kelimeleri
gerçeğin ötesinde çarpıtırlar ve dinle alay
etmek için dillerini eğip-bükerek “İşitiyoruz
ama itaat etmiyoruz” ve “sözleriniz havaya
gidiyor” ve “Raina* (çobanımız ol)” derler.
Hâlbuki “İşitiyoruz ve itaat ediyoruz” ve
“sizi işitiyoruz” ve “Unzurna (bizi gözet)”
deselerdi bu onlar için daha hayırlı ve daha
doğru olurdu. Ancak, inkârlarından dolayı
TANRI’dan kınanmayı üzerlerine çektiler.
Sonuç olarak çoğu iman edemez.
3

47. Ey kutsal yazı almış olanlar! Birtakım
yüzleri sürgüne göndermeden veya Şabat
Günü’ne saygısızlık edenleri kınadığımız
gibi kınamadan önce, yanınızdakini doğrulayan burada ne vahyettiysek ona iman
edin. TANRI’nın emri yerine getirilir.

Bağışlanamaz Günah
48. TANRI putperestliği bağışlamaz* fakat O,
irade ettiği kişinin daha küçük suçlarını
bağışlar. Kim TANRI’nın yanına putlar
yerleştirirse korkunç bir suç işlemiştir.
3

49. Kendilerini yüceltenlere dikkat ettin mi?
Ne var ki TANRI en ufak bir haksızlık
yapmadan irade ettiği kişiyi yüceltir.
50. Bak, nasıl da TANRI hakkında yalanlar
uyduruyorlar; bu ne büyük bir suç!
51. Kutsal yazıdan bir pay alanlara dikkat ettin
mi? Nasıl da putperestliğe ve yanlış doktrinlere inanıyorlar, sonra da “İnkârcılar
imanlılardan daha iyi rehberlik ediliyor”
diyorlar.
52. Onlar TANRI’nın lanetini üzerlerine çeken kimselerdir ve TANRI kimi lanetlerse
onun için bir yardımcı bulamazsın.
53. Egemenlikten bir paya mı sahipler? Eğer
öyle olsaydı insanlara bir zerrecik kadar
bile vermezlerdi.
54. İnsanları, TANRI onlara nimetlerini yağdırdığı için mi kıskanıyorlar? Biz İbrahim’in ailesine kutsal yazı ve hikmet verdik; onlara büyük bir yetki bahşettik.
55. Bazıları ona iman etti, bazıları da ondan
alıkoydu; bunlar için tek adil ceza Cehennemdir.
Cehennemin Alegorik Tarifi
56. Şüphesiz, kim vahiylerimizi inkâr ederse
onları cehennem ateşine mahkûm edeceğiz. Derileri ne zaman yansa biz onlara
yeni deriler vereceğiz. Böylece sürekli acı
çekecekler. TANRI Kudretlidir, Bilgeler
Bilgesidir.

*4:46 “Raina” kelimesi, İbranice konuşan bazı insanlar tarafından ayıp bir sözcük gibi seslendirilerek bükülmüştü. 2:104’e bakınız.
*4:48 Puta tapmak, eğer ölünceye kadar sürdürülürse bağışlanmaz. Bir kimse ölüm gelmeden önce
putperestlik dâhil herhangi bir suçtan her zaman tövbe edebilir (4:18 ve 40:66’ya bakınız).
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57. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onları akan nehirleri olan bahçelere
kabul edeceğiz; orada sonsuza dek kalırlar. Orada tertemiz eşleri olacaktır. Onları
saadet dolu bir gölgeliğe alacağız.
Dürüstlük & Adalet Desteklendi
58. TANRI, insanların size emanet ettiği herhangi bir şeyi onlara geri vermenizi emreder. Eğer insanlar arasında hükmederseniz
adil bir şekilde hükmedin. En iyi aydınlanma, şüphesiz TANRI’nın size önerdiği
aydınlanmadır. TANRI İşitendir, Görendir.
59. Ey iman edenler! TANRI’ya itaat edin, elçiye itaat edin ve aranızdan görev başında
olanlara da. Eğer herhangi bir meselede
anlaşmazlığa düşerseniz, onu TANRI’ya
ve elçiye havale edin, şayet TANRI’ya ve
Son Gün’e iman ediyorsanız. Bu sizin için
daha iyidir ve size en güzel çözümü sağlar.
İmanlılar veya İkiyüzlüler?
60. Sana vahyedilene de senden önce vahyedilene de iman ettiklerini iddia edip,
daha sonra putlarının haksız yasalarını
savunanlara dikkat ettin mi? Onlar bu tür
yasaları reddetmekle emrolunmuşlardı.
Doğrusu, onları derin bir sapkınlığa sürüklemek şeytanın arzusudur.
61. Onlara “TANRI’nın vahyettiğine ve elçiye
gelin” denildiğinde, ikiyüzlülerin senden
büsbütün uzaklaştığını görürsün.

Kayıtsız-Şartsız Teslimiyet:
Gerçek İmanlıların Özelliği
64. Biz TANRI’nın iradesi ile kendisine itaat
edilme amacı dışında hiçbir elçi göndermedik.
Onlar ruhlarına kötülük ettiklerinde sana
gelselerdi ve bağışlanma için TANRI’ya dua
etselerdi ve elçi de bağışlanmaları için dua
etseydi, TANRI’yı, Günahlardan Kurtaran,
En Merhametli Olan olarak bulacaklardı.
65. Asla! Rabbine ant olsun ki; anlaşmazlıklarında senin hakemliğine başvurmadıkça,
ardından kalplerinde hiçbir tereddüt duymaksızın senin hükmünü kabul etmedikçe
onlar imanlılar değildirler. Onlar tam bir
teslimiyetle teslim olmalıdırlar.
Tanrı’nın Testleri Asla
Mantıksız Değildir
66. Onlara “Hayatlarınızı feda edin” veya “Evlerinizi terk edin” diye hükme bağlamış
olsaydık, onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. (Böyle bir emir verilmiş olsaydı
bile) emrolundukları şeyi yapmış olsaydılar bu onlar için daha hayırlı olurdu ve
imanlarının gücünü ispatlardı.
67. Ve onlara büyük bir mükâfat bahşederdik.
68. Ve onlara doğru yolda rehberlik ederdik.
İmanlıların Eşitliği
69. TANRI’ya ve elçiye itaat edenler, TANRI
tarafından nimetlendirilen kimseler—yani
peygamberler, azizler, şehitler ve doğrular—arasındadır. Bunlar en iyi arkadaş
topluluğudur.

62. Kendi yaptıklarının bir sonucu olarak onlara bir musibet isabet ettiğinde nasıl olacak? Sonra sana gelip TANRI adına yemin edecekler: “Niyetlerimiz iyi ve doğruydu!”

71. Ey iman edenler! Tetikte kalın, bireysel
olarak veya hep birlikte harekete geçin.

63. TANRI onların en içteki niyetlerinin tamamen farkındadır. Onlara aldırış etme,
onları aydınlat ve onlara iyi tavsiyeler ver
ki ruhlarını kurtarsınlar.

72. Şüphesiz, aranızda işi ağırdan alanlar var,
sonra size bir musibet dokunsa “TANRI
beni nimetlendirdi de onlarla birlikte şehit
edilmedim” diyeceklerdir.
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73. Fakat TANRI’dan bir nimete kavuşursanız, sanki sizinle onlar arasında hiç dostluk yokmuş gibi “Keşke onlarla olsaydım,
o zaman böyle büyük bir galibiyette pay
sahibi olabilirdim” derlerdi.
74. TANRI uğrunda seve seve savaşanlar bu
dünyayı Ahiret yararına terk edenlerdir.
Kim TANRI uğrunda savaşır, sonra öldürülür veya galibiyete erişirse, biz kesinlikle ona büyük bir mükâfat bahşedeceğiz.
İmanlılar Korkusuzdur
75. Güçsüz erkekler, kadınlar ve çocuklar:
“Rabbimiz! Bizi halkı baskıcı olan bu topluluktan kurtar, Sen ol bizim Sahibimiz ve
Efendimiz” diye yalvarırken neden TANRI uğrunda savaşmayasınız.
76. İman edenler TANRI uğrunda savaşırlar,
inkâr edenler ise zorbalık uğrunda savaşırlar. Bu nedenle şeytanın müttefikleriyle
savaşın; şeytanın gücü hiçtir.
77. Kendilerine “Siz savaşmak zorunda değilsiniz; tek yapmanız gereken İletişim
Dualarını (Namazı) yerine getirmek ve
zorunlu bağışı (Zekâtı) vermektir” denilen
kişilere dikkat ettin mi? Sonra onlar için
savaş hükmü verildiğinde, insanlardan,
TANRI’dan korktukları kadar, hatta daha
fazla korktular. Dediler ki “Rabbimiz! Neden bizi bu savaşa zorladın? Keşke bize
biraz daha mühlet verseydin!” De ki, “Bu
dünya menfaati bir hiçtir, Ahiret ise doğrular için çok daha iyidir ve asla en ufak
bir haksızlığa uğramazsınız.”

Kadınlar (El-Nisã’) 4:73-83
Her Şeyi Yapan Tanrı’dır*
78. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır, heybetli kalelerde yaşasanız bile.
Onlara iyi bir şey olduğunda “Bu, TANRI’dandır” derler; onlara kötü bir şey
dokunsa seni suçlarlar. De ki, “Her şey
TANRI’dan gelir.” Neden bu insanlar neredeyse her şeyi yanlış anlıyorlar?
Tanrı’dan Kötü Hiçbir Şey Gelmez
79. Sana olan iyi bir şey TANRI’dandır, sana
olan kötü bir şey sendendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik* ve şahit
olarak TANRI yeter.
80. Kim elçiye itaat ederse TANRI’ya itaat
etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, biz
seni onlara bekçi olarak göndermedik.
81. Onlar itaat sözü verirler fakat senin yanından ayrılır ayrılmaz bazıları söylemiş
olduklarının tersi niyetler barındırırlar.
TANRI onların en içteki niyetlerini kaydeder. Onlara aldırış etme ve TANRI’ya
güven. Destekleyici olarak TANRI yeter.
İlahi Yazarlığın Kanıtı
82. Neden Kuran’ı dikkatle incelemiyorlar?
Eğer TANRI’dan başka birinden olsaydı
onda çok sayıda çelişki bulmuş olurlardı.*
3

Şeytanın Söylentilerine Dikkat Edin
83. Güvenliği etkileyen bir söylenti önlerine
geldiğinde onu yayarlar. Eğer onu elçiye
ve aralarından görevli olanlara havale etselerdi, bu meselelerden anlayanlar onları bilgilendirirdi. Size karşı TANRI’nın

*4:78 Kötü şeyler kendi eylemlerimizin sonuçlarıdır (42:30, 64:11), bununla birlikte her şeyi yapan
Tanrı’dır (8:17). Tanrı, ateşi bize hizmet etmesi için yarattı ancak parmağını ona sokmaya karar
verebilirsin. Böylece kendimize zarar veririz. Parmağını ateşe sokman durumunda yanması Tanrı’nın yasasıdır.
*4:79 Muhammed’e herhangi bir peygamberlik kanıtı verilmedi. Dolayısıyla “Şahit olarak Tanrı yeter” ifadesi kullanıldı (29:51-52). Muhammed’ in sayısal değeri 92’dir ve 92 + 79 = 171 = 19x9’dur.
*4:82 Kuran karanlık çağlarda ortaya çıkmış olsa da içinde herhangi bir saçmalık bulamazsınız; işte
ilahi yazarlığın bir başka kanıtı (Giriş ve Ek Bir’e bakınız).
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lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız
hariç şeytana uymuş olacaktınız.
84. TANRI uğrunda savaş; sen sadece kendi
ruhundan sorumlusun ve imanlıları da aynı
şeyi yapmaya teşvik et. TANRI inkâr edenlerin gücünü etkisiz hale getirecektir. TANRI çok daha güçlü ve çok daha etkilidir.
Sorumluluk
85. Kim iyi bir işe aracılık ederse onun kredisinden bir pay alır ve kim kötü bir işe aracılık ederse ondan bir payı üzerine çeker.
TANRI her şeyi kontrol eder.
Nazik Olmalısınız
86. Bir selam ile selamlandığınızda daha iyi
bir selamla veya en azından aynısıyla karşılık verin. TANRI her şeyi hesaba katar.
87. TANRI: O’ndan başka tanrı yoktur. O sizi
mutlaka kaçınılmaz gün olan Diriliş Günü’nde toplayacaktır. Kimin anlatışı TANRI’nınkinden daha doğrudur?
İkiyüzlülerle Nasıl Baş Edilir
88. Neden (aranızdaki) ikiyüzlülerden ötürü
kendinizi iki gruba bölesiniz ki? Davranışlarından dolayı onları kınayan TANRI’dır. TANRI tarafından saptırılan kişilere mi rehberlik etmek istiyorsunuz?
TANRI kimi saptırırsa, onların hidayetine
asla yol bulamazsın.
89. Sizin de tıpkı kendileri gibi inkâr etmenizi, sonra da eşit olmanızı dilerler. Sizinle
TANRI uğrunda harekete geçinceye kadar
onları dost olarak görmeyin. Size karşı dönerlerse onlarla savaşın ve savaş sırasında
onlarla ne zaman karşılaşırsanız onları öldürebilirsiniz. Onları dostlar veya müttefikler olarak kabul etmeyin.*
90. Kendileriyle bir barış antlaşması imzaladığınız topluluğa katılanlar ve size gelip

ne sizinle ne de akrabalarıyla savaşmak
istemediklerini söyleyenler bunun dışındadır. TANRI irade etmiş olsaydı, onların
size karşı savaşmalarına izin verirdi. Bu
nedenle, eğer sizi yalnız bırakır, sizinle
savaşmaktan kaçınır ve size barış teklif
ederlerse o zaman TANRI onlarla savaşmak için size hiçbir gerekçe vermez.
91. Hem sizinle hem de kendi halklarıyla barış
yapmak isteyen başkalarını da bulacaksın.
Ancak savaş patlak verir vermez size karşı
savaşırlar. Bu insanlar sizi yalnız bırakmadıkları, size barış önermedikleri ve sizinle savaşa son vermedikleri sürece onlarla
karşılaştığınız zaman kendileriyle savaşabilirsiniz. Bunlara karşı size açık bir yetki
veriyoruz.
Öldürmeyeceksin
92. Bu bir kaza olmadığı sürece hiçbir imanlı
bir başka imanlıyı öldüremez. Eğer birisi
bir imanlıyı kazara öldürürse, iman etmiş
bir köleyi serbest bırakarak ve ölenin ailesi böyle bir diyetten bir bağış olarak caymadığı sürece onlara diyet ödeyerek telafi
etsin. Eğer maktul, imanlı olmasına rağmen sizinle savaşta olan insanlara mensup
ise iman etmiş bir köle serbest bırakarak
telafi edin. Eğer barış antlaşması imzalamış olduğunuz kişilere aitse, iman etmiş
bir köleyi serbest bırakmaya ek olarak diyet de ödeyin. Eğer serbest bırakacak bir
köle bulamazsanız,* TANRI tarafından
günahınızdan kurtarılmanız için üst üste
iki ay oruç tutarak telafi edin. TANRI Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
Bağışlanamaz Bir Suç
93. Kim bir imanlıyı kasten öldürürse cezası
Cehennemdir, orada sonsuza dek kalır,
TANRI ona kızgındır, onu lanetler ve ona
korkunç bir azap hazırlamıştır.

*4:89 Tüm savaşın kontrolünde temel kural 60:8-9’da belirtilmiştir.
*4:92 Kölelik mevcut olmadığı için, suçlu iki ay üst üste oruç tutarak telafi etmek zorundadır.
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94. Ey iman edenler! Eğer TANRI uğrunda
çarpışırsanız kesin olarak emin olun. Size
barış teklif edene, bu dünyanın ganimetlerini gözeterek “Sen bir imanlı değilsin”
demeyin. Çünkü TANRI sınırsız ganimet
sahibidir. Hatırlayın daha önce sizler de
onlar gibiydiniz ve TANRI sizi nimetlendirdi. Bu nedenle, (çarpışmadan önce) kesin olarak emin olmalısınız. TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
Çaba Gösterenler İçin Yüksek Dereceler
95. İmanlılardan, engelli olmayanlar arasındaki yerinden kalkmayanlar ile paraları ve
hayatları ile TANRI uğrunda çaba gösterenler eşit değildir. TANRI, paraları ve hayatları ile çaba gösterenleri yerinden kalkmayanların üzerine çıkarır. İkisi için de
TANRI kurtuluş sözü verir ancak TANRI
çaba gösterenleri büyük bir mükâfatla yerinden kalkmayanların üzerine çıkarır.
96. Bağışlanma ve rahmet gibi yüksek dereceler de O’ndan gelir. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
İlgisiz Kalmak Kınandı
97. Kendi ruhlarına kötülük ediyorlarken hayatları melekler tarafından sonlandırılan
kimseler var ya, melekler onlara soracaklar, “Sizin sorununuz neydi?” Onlar
“Dünyada baskı altındaydık” diyecekler.
Onlar da “TANRI’nın toprağı orada göç
edecek kadar geniş değil miydi?” diyecekler. Bunlar için son mesken Cehennemdir
ve kötü bir kaderdir.
98. Güç sahibi olmayan ya da bir çıkış imkânı
bulamayan aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar muaftır.

Kadınlar (El-Nisã’) 4:94-103
99. Bunlar TANRI tarafından affedilebilir.
TANRI Affedicidir, Bağışlayıcıdır.
100. Kim TANRI uğrunda göç ederse, yeryüzünde büyük cömertlikler ve zenginlikler bulacaktır. Kim TANRI’ya ve elçisine göç ederek evinden ayrılır da ardından ölüm onu yakalarsa, onun mükâfatı
TANRI tarafından ayrılmıştır. TANRI
Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
101. Savaş sırasında seyahat ettiğiniz zaman
inkârcıların size saldırabileceğinden korkarsanız, İletişim Dualarınızı (Namazınızı) kısaltmakla hata işlemiş olmazsınız.
Şüphesiz, inkârcılar sizin azılı düşmanlarınızdır.
Savaş Tedbirleri
102. Sen onlarla birlikte olduğunda ve onlar
için İletişim Dualarına (Namaza) imamlık ettiğinde bazılarınız nöbete dursunlar;
silahlarını tutsunlar ve siz secde ederken
arkanızda dursunlar. Sonra, henüz namazı
kılmamış olan diğer grup seninle birlikte
namaza dursun, bu sırada diğerleri nöbete
dursun ve silahlarını tutsunlar. İnkâr edenler
size bir anda saldırmak için silahlarınızı ve
ekipmanlarınızı ihmal etmenizi arzu ederler. Yağmurdan veya yaralanmadan dolayı
engellenirseniz, tetikte kalmak koşuluyla
silahlarınızı bırakmakla hata yapmış olmazsınız. TANRI inkârcılara utanç verici
bir ceza hazırlamıştır.
İletişim Duaları
103. İletişim Duanızı (Namazınızı) tamamladıktan sonra da TANRI’yı aklınızdan çıkarmayın;* ayakta iken, otururken veya
uzanırken. Savaş bittikten sonra İletişim
Dualarını (Namazı) sürdürün; İletişim
Duaları (Namaz) imanlılar için belirli
vakitlerde hükme bağlanmıştır.

*4:103 Günün çoğunda zihninizi kim veya ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur. Tanrı’nın krallığına ait olmak ve O’nun lütuf ve korumasından yararlanmak için Kuran bizi şuna teşvik eder:
Tanrı’yı “her zaman” hatırlayın (2:152 & 200, 3:191, 33:41-42). Bu derin hakikat, Tanrı’ya iman
edenlerin “çoğunun” Cehenneme gideceğini söyleyen birçok ayeti açıklamaktadır (12:106, 23:84-89,
29:61-63, 31:25, 39:38, 43:87). Dipnot 3:191 ve Ek 27’ye bakınız.
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104. Düşmanı izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da
acı çekiyorlar. Bununla birlikte, onların
asla ümit etmedikleri şeyleri siz TANRI’dan ümit ediyorsunuz. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
105. İnsanlar arasında TANRI’nın sana gösterdiği ile hükmetmen için sana kutsal
yazıyı gerçek olarak indirdik. Hainlerin
tarafını tutma.
106. Bağışlanma için TANRI’ya yalvar. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
Haddi Aşanları Müdafaa Etme
107. Kendi ruhlarına kötülük edenler adına savunma yapma; TANRI ihanet eden hiçbir günahkârı sevmez.
108. Onlar insanlardan gizlerler de TANRI’dan gizlemeyi umursamazlar, oysa
O, hoşlanmadığı düşünceleri beslerlerken onlarla beraberdir. TANRI yaptıkları her şeyin tamamen farkındadır.
‘’İyi’’ Olmakla Onlara Yardım Etmiş
Olmazsınız
109. İşte onların yararına bu dünyada tartışıyorsunuz; Diriliş Günü’nde TANRI’ya
karşı onların yararına kim tartışacak?
Onların avukatı kim olacak?
110. Kim bir kötülük işler veya ruhuna kötülük eder, sonra da bağışlanma için TANRI’ya yalvarırsa, TANRI’yı Bağışlayan,
En Merhametli Olan olarak bulacaktır.
111. Kim bir günah kazanırsa, onu kendi ruhunun zararına kazanmış olur. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
112. Kim bir günah kazanır da sonra bundan

dolayı masum bir kişiyi suçlarsa, bir küfür ve büyük bir suç işlemiş olur.
113. Sana karşı TANRI’nın lütfu ve merhameti olmasaydı onlardan bazıları seni
saptıracaktı. Onlar sadece kendilerini
saptırırlar ve onlar sana en ufak bir zarar veremezler. TANRI sana kutsal yazı
ve hikmet indirdi ve sana daha önce hiç
bilmediğin şeyleri öğretti. Gerçekten de
TANRI’nın senin üzerindeki nimetleri
büyük oldu.
114. Bağış yapmayı veya doğru işleri yahut insanlar arasında barış yapmayı savunanlar
hariç onların özel toplantılarında hiçbir
hayır yoktur. Kim bunu TANRI’nın öğretilerine karşılık yaparsa ona büyük bir
mükâfat bahşedeceğiz.
115. Kendisine rehberlik gösterildikten sonra
kim elçiye muhalefet eder ve imanlıların
yolundan başka bir yol takip ederse, onu
seçtiği yöne yönelteceğiz ve onu Cehenneme sokacağız; ne kötü bir kader!
Bağışlanamaz Günah
116. (Eğer ölünceye kadar devam ettirilirse)
TANRI puta tapmayı bağışlamaz* ve
daha küçük suçları irade ettiği kimse için
bağışlar. Her kim TANRI’nın yanında
herhangi bir putu ilahlaştırırsa derin bir
sapıklıkla sapmıştır.
117. Hatta O’nun yanında dişi tanrılara bile tapıyorlar, gerçek şu ki onlar sadece asi bir
şeytana tapıyorlar.
118. TANRI onu lanetledi ve o da dedi ki
“Ben mutlaka Sana tapanlardan belli bir
pay alacağım.*

*4:116 Putperestliğin basit bir tanımı: Tanrı’nın yanında herhangi bir şeyin size yardımcı olabileceğine inanmak.
*4:118 Tanrı’ya iman edenlerin büyük çoğunluğu putperestliğe düşer (12:106).
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119. “Ben onları saptıracağım, onları kandıracağım, onlara çiftlik hayvanlarının
kulaklarını işaretleyerek (belirli etleri
yemeyi yasaklamalarını) emredeceğim
ve onlara TANRI’nın yaratışını bozmayı
emredeceğim.” Kim TANRI yerine şeytanı bir rab olarak kabul ederse, esaslı bir
kaybı üzerine çekmiştir.
120. Onlara söz verip onları kandırır; şeytanın
verdiği söz bir illüzyondan fazlası değildir.
121. Bunlar nihai meskenleri olarak Cehennemi üzerlerine çektiler ve ondan asla kaçıp kurtulamazlar.
122. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onları içinde ebedi kalacakları, akan
nehirleri olan bahçelere kabul edeceğiz.
Böyledir TANRI’nın gerçek vaadi. Kimin sözleri TANRI’nınkinden daha doğrudur?
Yasa
123. Bu sizin arzularınıza veya kutsal yazı halkının arzularına göre olmaz: kim kötülük
işlerse bedelini öder ve TANRI karşısında bir yardımcısı veya destekçisi olmayacaktır.
124. Erkek veya kadın, kim iman edip doğru
bir hayat sürerse Cennete girer; en ufak
bir haksızlık olmadan.
İbrahim: İslam’ın İlk Elçisi*
125. İbrahim’in itikadına: tek tanrıcılığa göre
tamamen TANRI’ya teslim olandan ve
doğru bir hayat sürenden daha iyi kime
dininde rehberlik edilir? TANRI İbrahim’i, sevdiği bir dostu olarak seçmiştir.
3

126. Göklerde ve yerde olan her şey TANRI’ya aittir. TANRI her şeyde tam kontrol durumundadır.
127. Kadınlar hakkında sana danışırlar: de ki,
“TANRI, kutsal yazıda size okuduğu
şekliyle onlarla ilgili sizi aydınlatmaktadır. Kendileri ile evlenmek istediğiniz zaman, hakları olan mehirlerini kandırarak
aldığınız yetim kalmış kızların haklarını
iade edin: onlardan çıkar sağlamayın.
Yetim kalmış erkek çocukların hakları da
aynı şekilde korunmalıdır. Yetimlere adil
davranın. Her ne iyilik yaparsanız TANRI onun tamamen farkındadır.”
Boşanma Caydırılmaktadır
128. Eğer bir kadın kocasından baskı veya terk
edilmişlik hissi duyuyorsa, çift, farklılıklarını uzlaştırmaya çalışsın çünkü onlar
için uzlaşma en iyisidir. Bencillik insanın bir özelliğidir, eğer iyilik yapar ve
doğru bir hayat sürerseniz TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
Çok Eşlilik Caydırılmıştır*
129. Ne kadar denerseniz deneyin birden fazla
eş ile uğraşırken asla adil olamazsınız.
Bu nedenle, onlardan birini askıda bırakacak kadar tarafgir olmayın (yani ne evlilikten hoşlanıyorsunuz ne de başka biri
ile evlenmesine müsaade ettiniz). Eğer
bu durumu düzeltip doğruluğu sürdürürseniz TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
130. Eğer eşler ayrılmaya karar vermek zorunda kalırlarsa, TANRI her birinin geçimini cömertçe verdiği nimetlerinden
sağlayacaktır. TANRI Cömerttir, Bilgeler Bilgesidir.

*4:125 Âdem’den beri tüm elçiler bir ve aynı dini tebliğ ettiler. İbrahim, “İslam” adındaki inanç
sisteminin ilk elçisiydi (22:78, Ek 26). “İslam,” bir isimden ziyade “Teslimiyet” anlamına gelen bir
tanımlamadır.
*4:129 “Çok Eşlilik” başlıklı Ek 30’a bakınız.

656

49365

54
131. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir ve biz sizden önce kutsal yazı alanlara da size de TANRI’ya derin saygı duyun diye tembih ettik. Eğer inkâr
ederseniz göklerdeki ve yerdeki her şey
TANRI’ya aittir. TANRI’nın hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, Övgüye Layık Olandır.
132. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir ve tek Koruyucu TANRI’dır.
133. Eğer irade ederse, ey insanlar, sizi yok
edebilir ve yerinize başkalarını geçirebilir. TANRI kesinlikle bunu yapmaya
kadirdir.
134. Kim bu dünyanın menfaatlerini ararsa
şunu bilmelidir ki TANRI hem bu dünyanın hem de Ahiretin menfaatlerine sahiptir. TANRI İşitendir, Görendir.
Yalancı Şahitlik Yapmayın
135. Ey iman edenler! Şahitlik ettiğiniz zaman
kendinizin veya ana-babanızın yahut akrabalarınızın aleyhine bile olsa tümüyle
adil olun ve TANRI’yı gözetin. Sanık
zengin de olsa fakir de olsa, TANRI her
ikisini de gözetir. Bu nedenle kişisel arzularınıza göre yanlı davranmayın. Eğer
saparsanız veya (bu buyruğu) önemsemezseniz, TANRI yaptığınız her şeyden
tamamen Haberdardır.
136. Ey iman edenler! TANRI’ya, elçisine, elçisi yoluyla vahyettiği kutsal yazıya ve
bundan önce vahyettiği kutsal yazılara
iman edin. Kim TANRI’ya, meleklerine, kutsal yazılarına, elçilerine ve Son
Gün’e iman etmeyi reddederse, gerçekten derin bir sapıklıkla sapmıştır.
137. Şüphesiz, iman edip ardından inkâr edenler, sonra iman edip tekrar inkâr edenler,
sonra inkârda daha da derine dalanlar var
ya, TANRI onları bağışlamayacaktır, onlara hiçbir şekilde rehberlik etmeyecektir.
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138. İkiyüzlülere haber ver, onlar acı veren bir
azabı üzerlerine çektiler.
139. Onlar imanlıları bırakıp kendilerine
inkârcıları müttefik edinenlerdir. Onların
yanında itibar mı arıyorlar? Tüm itibar
yalnızca TANRI’nın yanındadır.
140. O, kutsal yazıda size şu talimatı verdi:
Eğer TANRI’nın vahiyleriyle alay edilip eğlenildiğini işitirseniz, başka bir
konuya girmedikleri sürece onlarla oturmayın. Aksi takdirde siz de aynı şekilde
onlar gibi suçlu olursunuz. TANRI ikiyüzlüleri ve inkârcıları Cehennemde bir
araya toplayacaktır.
İkiyüzlüler
141. Onlar sizi seyredip beklerler; eğer TANRI’dan galibiyet elde ederseniz, onlar
(size) “Biz sizinle birlikte değil miydik?”
derler. Fakat eğer sıra inkârcılara gelirse,
(onlara) “Biz sizin tarafınızı tutmuyor
muyduk ve sizi imanlılardan korumuyor
muyduk?” derler. TANRI Diriliş Günü’nde aranızda yargılama yapacaktır.
TANRI inkârcıların imanlılara üstün
gelmesine asla izin vermeyecektir.
142. İkiyüzlüler TANRI’yı kandırdıklarını
zannederler, gel gör ki onları doğru yolda olduklarına inandıran O’dur. İletişim
Duaları (Namaz) için kalktıklarında tembel bir şekilde kalkarlar. Bunun nedeni,
insanların önünde sadece gösteriş yapmaları ve TANRI’yı nadiren akıllarından geçirmeleridir.
143. Onlar arada bocalayıp dururlar, ne bu
gruba ne de o gruba ait olurlar. TANRI
kimi saptırırsa onun hidayetine asla bir
yol bulamazsın.
144. Ey iman edenler! Kendinize imanlılar
yerine inkârcıları müttefik edinmeyin.
Kendi aleyhinize TANRI’ya açık bir kanıt mı sunmak istiyorsunuz?
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Onlar Kendilerini
İmanlı Zannediyorlar
145. İkiyüzlüler Cehennemin en alt çukuruna
atılacaklardır ve onlara yardım edecek
hiç kimseyi bulamazsın.
146. Sadece tövbe edenler, kendilerini düzeltenler, TANRI’ya sımsıkı tutunanlar
ve dinlerini mutlak bir şekilde yalnızca
TANRI’ya adayanlar imanlılar arasında
sayılacaklardır. TANRI imanlıları büyük
bir mükâfatla nimetlendirecektir.
147. Eğer minnettar olduysanız ve iman ettiyseniz TANRI sizi cezalandırmaktan ne
elde edecektir? TANRI Takdir Edendir,
Her Şeyi Bilendir.
Kötü Dil Kullanmayın
148. TANRI, büyük bir haksızlığa maruz kalınmadıkça kötü dilde konuşulmasını
sevmez. TANRI İşitendir, Bilendir.
149. Eğer—açıktan veya gizli—doğruluğa çalışırsanız veya bir ihlali affederseniz TANRI Affedicidir, Her Şeye Gücü Yetendir.
Tanrı’nın Elçileri Arasında
Hiçbir Ayrım Yapmayın
150. TANRI’yı ve elçilerini inkâr edenler ve
TANRI ile elçilerinin arasında ayrım
yapmak isteyenler ve “Biz bir kısmına
iman ediyoruz bir kısmını reddediyoruz”
diyenler ve arada bir yol izlemek isteyenler var ya;
151. işte bunlar gerçek inkârcılardır. Biz inkârcılara utanç verici bir azap hazırladık.
152. TANRI’ya ve elçilerine iman eden ve onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlara
gelince, O onlara mükâfatlarını bahşede-

Kadınlar (El-Nisã’) 4:145-157
cektir. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
İsrail’den Dersler
153. Kutsal yazı halkı kendilerine gökten bir
kitap getirmen için sana meydan okuyorlar! Onlar Musa’dan bundan daha fazlasını istemiş, “Bize TANRI’yı fiziksel
olarak göster” demişlerdi. Sonuç olarak,
küstahlıklarından ötürü onları yıldırım
çarptı. İlaveten, gördükleri bütün mucizelerden sonra buzağıya taptılar. Yine de
biz tüm bunları affettik. Musa’yı esaslı
mucizelerle destekledik.
154. Onlarla antlaşma yaparken Sina Dağı’nı
üzerlerine kaldırdık. Ve onlara “Kapıdan
alçakgönüllülükle girin” dedik. Ve onlara “Şabat Günü’ne saygısızlık etmeyin”
dedik. Gerçekten de onlarla sağlam bir
antlaşma yaptık.
155. Antlaşmalarını ihlal ettikleri, TANRI’nın
vahiylerini reddettikleri, peygamberleri
haksız yere öldürdükleri ve “Biz sabit
fikirliyiz!” dedikleri için (kınanmayı
üzerlerine çektiler). Aslında inkârlarından ötürü onların zihinlerini mühürleyen
TANRI’dır ve onlar bu yüzden pek azı
hariç iman edemezler.
156. İnançsızlıkları ve Meryem hakkında büyük
bir yalan söyledikleri için (kınandılar).
İsa’nın “Bedeninin”
Çarmıha Gerilmesi*
157. Ve TANRI’nın elçisi Meryemoğlu İsa Mesih’i
öldürdüklerini iddia ettikleri için de. Aslında
onu asla öldürmediler, onu asla çarmıha
germediler—yaptıklarını zannetsinler diye
yaptırıldılar. Bu hususta tartışmakta olan
bütün gruplar bu konu ile alakalı şüpheyle
1

*4:157-158 İsa, gerçek kişi, ruh, herhangi bir doğru kişinin ölümünde olduğu gibi yükseltildi. Daha
sonra, düşmanları onun yaşayan fakat boş bedenini tutukladılar, işkence ettiler ve astılar. Ek 17 &
22’ye ve yazarı Lisa Spray olan “JESUS: MYTHS AND MESSAGE (İSA: MİTLER VE MESAJ)”
isimli kitaba (Universal Unity, Fremont, California, 1992) bakınız.
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doludur. Onlar hiçbir bilgiye sahip değildir;
onlar sadece zannediyorlar. Kesin olarak
onu asla öldürmediler.*
158. Aksine TANRI onu Kendisine yükseltti;
TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
159. Kutsal yazı halkı arasında bulunan herkesin, ölümünden önce ona iman etmesi
gerekiyordu. O, Diriliş Günü’nde onlara
karşı bir tanık olacaktır.
160. İhlallerinden ötürü, eskiden kendilerine
helal olan yiyecekleri Yahudilere haram
kıldık; ayrıca sürekli olarak TANRI’nın
yolundan alıkoydukları için.
161. Ve yasaklanmış olan tefeciliği uyguladıkları
ve insanların parasını gayrimeşru bir şekilde yedikleri için de. Aralarındaki inkârcılar
için acı veren bir azap hazırladık.
162. Aralarından ilimde sağlam temelli olanlara ve imanlılara gelince, onlar sana
vahyedilene de senden önce vahyedilene
de iman ederler. Onlar İletişim Dualarını
(Namazı) yerine getiren ve zorunlu bağışı (Zekâtı) verenlerdir; onlar TANRI’ya
ve Son Gün’e iman ederler. Biz onlara
büyük bir mükâfat bahşederiz.
Tanrı’nın Elçileri
163. Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere esinlediğimiz gibi sana da esinledik.
Ve İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a,
Torunlarına, İsa’ya, Eyüp’e, Yunus’a,
Harun’a ve Süleyman’a da esinledik. Ve
Davut’a Mezmurlar’ı verdik.
164. Sana bahsettiğimiz elçilere ve sana hiç
bahsetmediğimiz elçilere de. Ve TANRI
Musa ile doğrudan konuştu.
165. Müjdeler ve aynı zamanda uyarılar ileten
elçilere de. Böylece tüm bu elçiler kendilerine geldikten sonra, TANRI ile karşı
karşıya geldiklerinde insanların hiçbir
mazeretleri kalmayacaktır. TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
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166. Fakat sana vahyettiği şeye ilişkin TANRI tanıklık eder; O, onu Kendi bilgisiyle
vahyetti. Ve melekler de tanıklık ederler
fakat tanık olarak TANRI yeter.
167. Şüphesiz, inkâr edenler ve TANRI’nın
yolundan alıkoyanlar derin bir sapma ile
saptılar.
168. İnkâr edip haddi aşanları TANRI bağışlamayacak, onlara hiçbir yolda rehberlik
de etmeyecektir;
169. içinde sonsuza dek kalacakları Cehenneme giden yol hariç. Bunu yapmak TANRI için kolaydır.
170. Ey insanlar! Elçi Rabbinizden size hakikat
ile geldi. Bu nedenle kendi iyiliğiniz için
iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerdeki
ve yerdeki her şey TANRI’ya aittir. TANRI
Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
Üçlü Birlik: Uydurma Bir Doktrin
171. Ey kutsal yazı halkı! Dininizin sınırlarını
ihlal etmeyin ve TANRI hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyin. Meryemoğlu İsa Mesih TANRI’nın bir elçisi, Meryem’e göndermiş olduğu Kendi
kelimesi ve Kendisinden bir vahiydi. Bu
nedenle TANRI’ya ve elçilerine iman
edin. “Üçlü Birlik” demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan kaçının. TANRI tek
bir tanrıdır. O’na yücelik olsun; O, bir
oğul sahibi olmayacak kadar şanlıdır.
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’na aittir. Sahip ve Efendi olarak TANRI yeter.
172. Mesih, TANRI’nın bir kulu olmayı asla
küçümsemedi, en yakın melekler de öyle.
Kim O’na tapmayı küçümser ve O’na
teslim olmayacak kadar kibirli olursa, O,
hepsini huzurunda toplayacaktır.
173. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, O onları eksiksiz şekilde ödüllendirecek ve onlara lütfunu yağdıracaktır. Küçümseyenlere ve kibirlenenlere gelince,
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Kadınlar (El-Nisã’) 4:174-176 & Ziyafet (El-Ma’ide) 5:1-3
onları acı veren azaba mahkûm edecektir. Onlar TANRI’dan başka ne bir rab ne
de bir kurtarıcı bulamayacaklar.

Kuran’ın Matematiksel Kodu:
Somut, Çürütülemez Kanıt
174. Ey insanlar! Rabbinizden size bir kanıt
gelmiştir; biz size esaslı bir yol gösterici
indirdik.
175. TANRI’ya iman eden ve O’na sımsıkı tutunanları O, Kendisinden bir merhamete
ve lütfa kabul edecek ve onları dosdoğru
bir yolda Kendisine yönlendirecektir.
176. Sana danışırlar; de ki, “TANRI, tek başına kalmış kişiyle ilgili size tavsiyede bulunuyor. Eğer birisi ölür de geride hiç çocuk bırakmazsa ve bir kız kardeşi varsa,
kız kardeş mirasın yarısını alır. Eğer kız
önce ölürse ve hiç çocuk bırakmazsa, erkek ona mirasçı olur. Eğer iki kız kardeş
varsa onlar mirasın üçte-ikisini alırlar.
Eğer kardeşler, erkekler ve kadınlar ise
erkek kadının iki katı pay alır.” TANRI
sapmayasınız diye sizin için bu şekilde
açıklığa kavuşturur. TANRI her şeyin
tamamen farkındadır.
♦♦♦♦

Sure 5: Ziyafet
(El-Ma’ide)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey iman edenler! Antlaşmalarınızı yerine
getirin. Burada özel olarak haram kılınan-

lar hariç çiftlik hayvanlarını yemenize izin
verilmiştir. Kutsal Hac yolculuğu boyunca
avlanmaya izin vermeyin. TANRI irade ettiği hükmü verir.
2. Ey iman edenler! Ne TANRI tarafından
tayin edilen ritüellere ne Kutsal Aylara ne
sunulan hayvanlara ne onları işaretleyen
gerdanlıklara ne de Rablerinden nimetler ve
onay aramak için Kutsal Mabede (Kâbe’ye)
yönelen insanlara saygısızlık etmeyin. Kutsal yolculuğu tamamladığınızda avlanabilirsiniz.* Bir zamanlar Kutsal Mescide
girmenizi engelleyen insanlara olan kininizden ötürü provokasyona gelip saldırganlaşmayın. Doğruluk ve takva hususlarında
iş birliği yapın; günahkârlık ve kötülük hususlarında iş birliği yapmayın. TANRI’yı
gözetin. TANRI ceza uygulamada şiddetli
olandır.
Sadece Dört Et Haram Kılındı
“Kendiliğinden ölen hayvanlar”
Tanımlandı
3. Kendiliğinden ölen hayvanlar, kan, domuzun eti* ve TANRI’dan başkasına adanmış
hayvanlar size haram kılındı. (Kendiliğinden ölen hayvanlar şunları içerir;) boğulan, bir cisimle vurulan, yüksekten düşen,
boynuzla vurulan, vahşi bir hayvanın saldırısına uğrayan—hayvanınızı ölmeden önce
kurtarmanız hariç—ve sunaklar üzerinde
kurban edilen hayvanlar. Ayrıca eti bir şans
oyunuyla bölüştürmek de haramdır; bu bir
iğrençliktir. Bugün inkârcılar dininizin (ortadan kaldırılması) konusunda pes ettiler;
onlardan korkmayın, onların yerine Benden

*5:2 Doğal kaynakların korunması için kutsal yolculuk sırasında avlanma ve bitkilerin kesilmesi
yasaktır. Eğer avlanmaya izin verilmiş olsaydı, Mekke’de bir araya gelen binlerce hacı ile birlikte
arazi kısa sürede doğal kaynaklarından yoksun kalacaktı. Hayvan sunuları, bir araya gelen hacılar
ve aynı zamanda yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve tükenmiş erzakı ikmal etmek için kutsal
yolculuğun bir parçasıdır. Bkz. 2:196.
*5:3 Domuzun “eti” haramdır, “yağı” değil. Kuran’da özellikle haram kılınmayan herhangi bir şey
helal sayılmalıdır. Bkz. 6:145-146.
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korkun. Bugün dininizi tamamladım, üzerinize olan nimetimi kemale erdirdim ve din
olarak sizin için Teslimiyet’i hükme bağladım. Eğer birisi, kasten günahkârca olmadıkça, kıtlık dolayısıyla (haram yiyecekleri
yemeye) zorlanırsa, o zaman TANRI Bağışlayıcıdır, Merhametlidir.
4. Kendileri için neyin helal olduğu konusunda sana danışırlar; de ki, “Sizin için helal
olan, tüm temiz şeylerdir, eğitilmiş köpeklerin ve şahinlerin sizin için yakaladıkları
dâhil.” Onları TANRI’nın öğretilerine göre
eğitirsiniz. Onların yakaladıklarını yiyebilirsiniz ve üzerlerine TANRI’nın adını
zikredin. TANRI’yı gözetin. TANRI hesap
görmede en etkili olandır.
5. Bugün tüm temiz yiyecekler size helal
kılınmıştır. Kutsal yazı halkının yiyeceği
size helaldir. Ayrıca, kendilerine gereken
mehiri ödemek koşuluyla hem imanlılar
arasındaki iffetli kadınlar hem de önceki kutsal yazıların takipçileri arasındaki
iffetli kadınlarla evlenebilirsiniz. Zina etmeyerek, gizli sevgililer de edinmeyerek
iffetinizi muhafaza edin. Kim imanı reddederse, tüm işleri boşa çıkacak ve Ahirette
kaybedenlerle olacaktır.
Abdest
6. Ey iman edenler! İletişim Dualarını (Namazı) yerine getireceğiniz zaman; (1) yüzlerinizi yıkayın, (2) kollarınızı dirseklere kadar
yıkayın, (3) başlarınızı mesh edin ve (4)
ayaklarınızı bileklere kadar yıkayın. Eğer
cinsel orgazm nedeniyle cünüpseniz banyo yapın. Eğer hastaysanız veya yolculuk
yapıyorsanız veya sindirimle ilgili boşaltım yaptıysanız (idrar, dışkı veya gaz) veya
kadınlarla (cinsel) temas kurduysanız ve su
bulamıyorsanız, kuru toprağa dokunup son-

ra yüzünüzü ve ellerinizi ovalayarak kuru
abdest (Teyemmüm) alın. TANRI dini sizin
için zorlaştırmayı dilemez; O sizi temizlemek ve üzerinize olan nimetini kemale erdirmeyi diler ki minnettar olasınız.
7. TANRI’nın üzerinize olan nimetini ve sizinle yapmış olduğu antlaşmayı hatırlayın:
Dediniz ki “İşitiyoruz ve itaat ediyoruz.”
TANRI’yı gözetin; TANRI en içteki düşüncelerinizin tamamen farkındadır.
Yalancı Şahitlik Yapmayın
8. Ey iman edenler! Şahitlik ettiğiniz zaman
tümüyle adil olun ve TANRI’yı gözetin.
Bazı insanlarla olan çekişmeleriniz sizi
adaletsizlik yapmaya kışkırtmasın. Tümüyle adil olun çünkü bu daha doğrudur. TANRI’yı gözetin. TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
9. TANRI, iman edip doğru bir hayat sürenlere bağışlanma ve büyük bir mükâfat sözü
vermektedir.
10. İnkâr edip vahiylerimizi reddedenlere gelince, onlar Cehennemin sakinleridir.
Tanrı İmanlıları Savunur
11. Ey iman edenler! TANRI’nın üzerinize
olan nimetlerini hatırlayın; bazı insanlar
size saldırmak için ellerini uzattıklarında sizi O korudu ve onların ellerini çekti.
TANRI’yı gözetin; imanlılar TANRI’ya
güvensin.
Tanrı’nın Koruması Altında
Kalma Şartları*
12. TANRI İsrailoğullarıyla bir antlaşma yapmıştı ve onlar arasından on iki önder çıkardık. Ve TANRI şöyle dedi, “İletişim
Dualarını (Namazı) yerine getirdiğiniz,
zorunlu bağışı (Zekâtı) verdiğiniz, elçile1

*5:12 Bu ayette belirtilen şartları yerine getirirseniz Tanrı sizinle birlikte olduğunu size gösterecektir; bu konuda hiçbir şüpheniz olmayacaktır. Tanrı’nın işaretleri arasında en belirgin olanları,
Kuran’ın mucizesini anlayanlar için matematiksel işaretlerdir (Ek Bir).
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rime iman edip onlara saygı gösterdiğiniz
ve TANRI’ya bir doğruluk borcu vermeye
devam ettiğiniz sürece Ben sizinle beraberim. O zaman günahlarınızı sileceğim ve
sizi akan nehirleri olan bahçelere kabul
edeceğim. Kim bundan sonra inkâr ederse, gerçekten de doğru yoldan sapmıştır.”
Tanrı’nın Antlaşmasını
İhlal Etmenin Sonuçları
13. Onları lanetlememiz ve kalplerini kaskatı hale getirmemiz o antlaşmayı ihlal etmelerinin bir sonucuydu. Sonuç olarak,
kelimeleri bağlamından kopardılar ve
kendilerine verilmiş olan buyruklardan bir
kısmını hiçe saydılar. Pek azı hariç onların ihanetlerine tanık olmaya devam edeceksin. Onları affet ve onlara aldırış etme.
TANRI iyi davrananları sever.

16. Onunla TANRI, rızasını arayanlara rehberlik eder. Onları esenlik yollarına iletir,
izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onlara dosdoğru bir yolda rehberlik eder.
Büyük Küfür
17. TANRI Meryemoğlu Mesih’tir diyenler
gerçekten de paganların ta kendileridir.
De ki, “Eğer Meryemoğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzündeki herkesi yok etmek
isteseydi kim TANRI’ya karşı koyabilirdi?” Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her
şeyin egemenliği TANRI’ya aittir. Neyi
irade ederse onu yaratır. TANRI Her Şeye
Gücü Yetendir.

Hristiyanlar da Tanrı’nın Elçisine
İtaat Etmek Zorundadır
14. Ayrıca “Biz Hristiyanız” diyenlerle de antlaşma yapmıştık. Fakat onlar kendilerine verilmiş olan buyrukların bir kısmını hiçe saydılar. Sonuç olarak, onları Diriliş Günü’ne
kadar kendi aralarında husumet ve nefrete
mahkûm ettik. TANRI o zaman yapmış oldukları her şeyi onlara bildirecektir.

Yahudilere, Hristiyanlara ve
Müslümanlara Tanrı’nın Elçisi
18. Yahudiler ve Hristiyanlar, “Biz TANRI’nın
çocukları ve sevgilileriyiz” dediler. De ki,
“Öyleyse neden sizi günahlarınızdan dolayı cezalandırıyor? Siz yalnızca O’nun
yarattığı diğer insanlar gibi insanlarsınız.”
O ise irade ettiği kişiyi bağışlar, irade ettiği kişiyi cezalandırır.” Göklerin, yerin
ve ikisi arasındaki her şeyin egemenliği
TANRI’ya aittir ve son varış O’nadır.

Kuran: Tanrı’nın Yahudilere ve
Hristiyanlara Mesajı
15. Ey kutsal yazı halkı! Kutsal yazıda gizlemiş olduğunuz birçok şeyi size ilan etmek
ve işlemiş olduğunuz birçok başka ihlali
de affetmek amacıyla elçimiz size gelmiş
bulunuyor. TANRI’dan size bir yol gösterici ve esaslı bir kutsal yazı geldi.

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
19. Ey kutsal yazı halkı! “Biz hiçbir vaiz veya
bir uyarıcı almadık” demeyesiniz diye, elçilerin olmadığı belirli bir sürenin ardından elçimiz size bir şeyleri açıklamak için
gelmiş bulunuyor. Artık size bir vaiz ve
bir uyarıcı geldi. TANRI Her Şeye Gücü
Yetendir.*

*5:19 Bu ayet, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin gelişi ile alakalı Kitab-ı Mukaddes’e ve Kuran’a ait kehanetin gerçekleştiğini bildirmektedir (Malaki 3:1, Kuran 3:81). Bu elçinin adı Kuran’ın içine matematiksel olarak “Reşad
Halife” şeklinde kodlanmıştır. Bu çok özel ayet, spesifik delilin takdim edilmesini icap ettirir. “Reşad”ın sayısal
değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725) artı sure numarası (5) artı ayet numarası (19) değerleri toplandığında 505 + 725 + 5 +19 = 1254 veya 19x66 elde ederiz. On dokuz, Reşad Halife aracılığıyla vahyedilen
Kuran’ın ortak paydasıdır. Daha fazla delil ve spesifik ayrıntılar Ek İki’de bulunmaktadır.
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20. Hatırlayın, Musa, halkına şöyle demişti,
“Ey halkım! TANRI’nın üzerinize olan
nimetlerini hatırlayın: Aranızdan peygamberler tayin etti, sizi krallar yaptı ve asla
başkalarına bahşetmediği şeyleri size bahşetti.
Tanrı Kutsal Toprakları İsrail’e Verir
21. “Ey halkım! TANRI’nın sizin için karara
bağladığı kutsal topraklara girin ve isyan
etmeyin yoksa kaybedenler olursunuz.”
22. Dediler ki “Ey Musa! Orada güçlü bir
halk var, onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Eğer onlar çıktılarsa biz
giriyoruz.”
23. Derin saygı duyan ve TANRI tarafından nimetlendirilen iki adam şöyle dedi,
“Haydi kapıdan girin. Sadece kapıdan
girerseniz kesinlikle galip geleceksiniz.
Eğer imanlılar iseniz TANRI’ya güvenmelisiniz.”
Gördükleri Tüm Mucizelere Rağmen
24. Dediler ki “Ey Musa! Onlar orada oldukları sürece oraya asla girmeyeceğiz. O
halde—sen ve Rabbin—gidip savaşın. Biz
burada oturuyoruz.”
25. Dedi ki “Rabbim! Ben sadece kendimi ve
kardeşimi kontrol edebilirim. Öyle ise,
kötü insanlarla olan birlikteliğimizi ayırmamıza izin ver.”
26. Dedi ki “Bundan böyle orası onlara kırk
yıl yasaklanmıştır, bu süre zarfında yeryüzünü amaçsızca dolaşacaklar. Böyle kötü
insanlara üzülme.”
İlk Cinayet*
27. Onlara Âdem’in iki oğlunun gerçek hikâyesini oku. Birer kurban sundular ve birinden kabul edildi fakat diğerinden kabul
edilmedi. O, “Seni kesinlikle öldürece-

ğim” dedi. Diğeri dedi ki “TANRI yalnızca doğru kimselerden kabul eder.
28. “Sen beni öldürmek için elini uzatsan
bile ben seni öldürmek için elimi uzatmıyorum. Çünkü ben kâinatın Rabbi olan
TANRI’ya derin saygı duyarım.
29. “Ben senden, kendimden değil, benim günahımı da kendi günahını da yüklenmeni
isterim, o zaman Cehennemin sakinleri
arasında kendini bulursun. Haddi aşanların cezası işte böyledir.”
30. Egosu onu, kardeşini öldürmeye kışkırttı.
Onu öldürdü ve kaybedenlerden oldu.
31. Sonra TANRI ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini öğretmek amacıyla toprağı
eşelemesi için bir karga gönderdi. Dedi ki
“Yazıklar olsun bana; şu karga kadar akıllı
olup da kardeşimin cesedini gömmeyi beceremedim.” Pişmanlığa boğulmuştu.
Cinayetin Büyüklüğü
32. Bundan dolayı İsrailoğulları için şunu hükme bağladık, kim cinayet veya korkunç
suçlar işlememiş birini öldürürse, sanki
tüm insanları öldürmüş gibi olur. Ve kim
bir hayatı kurtarırsa, sanki tüm insanların
hayatlarını kurtarmış gibi olur. Elçilerimiz
onlara açık kanıtlar ve vahiylerle gittiler
fakat onların birçoğu, tüm bunlardan sonra, hâlâ haddi aşmaktadırlar.
İdam Cezası:
Ne Zaman Haklıdır?
33. TANRI’ya ve elçisine karşı savaşanlar ve
korkunç suçlar işleyenler için adil ceza,
öldürülmeleri veya asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çapraz şekilde kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülme-

*5:27-31 Bu ilk cinayetle ilgisi olan iki oğlun isimlerinin konuyla alakası yoktur. Ancak Kitab-ı
Mukaddes’te Habil ve Kayin olarak verilmektedir (Yaratılış 4:2-9).
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leridir. Bu onları bu hayatta aşağılamak
içindir, sonra onlar Ahirette çok daha kötü
bir azaba maruz kalırlar.

ğine sahip olduğunu bilmez misin? İrade
ettiği kişiyi cezalandırır, irade ettiği kişiyi
bağışlar. TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.

34. Ancak siz onları mağlup etmeden önce
tövbe edenler bunun dışındadır. Bilmelisiniz ki TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

41. Ey elçi! Kalpleri iman etmezken ağızlarıyla
“Biz iman ediyoruz” diyenler arasından inkâr
etmek için acele edenlere üzülme. Yahudiler
arasından bazıları yalanlara kulak verdiler.
Seninle hiç görüşmemiş ve kelimeleri bağlamından koparmış, ardından da “Eğer size
bu verilirse kabul edin fakat eğer size farklı
bir şey verilirse sakının” demiş olan insanları
dinlediler. TANRI kimi saptırmak isterse,
TANRI’ya karşı ona yardım edecek hiçbir
şey yapamazsın. TANRI onların kalplerini temizlemek istemez. Onlar bu dünyada
rezil oldular ve Ahirette de onlar korkunç
bir azabı üzerlerine çekecekler.

35. Ey iman edenler! TANRI’ya derin saygı
duyun, O’na yollar ve vesileler arayın ve
O’nun yolunda çaba sarf edin ki başarılı
olasınız.
İnkârın Maliyeti
36. Şüphesiz, inkâr edenler, yeryüzündeki her
şeye hatta iki kat fazlasına sahip olsalardı
ve Diriliş Günü’ndeki azaptan kendilerini kurtarması için fidye olarak sunsalardı
bile onlardan kabul edilmezdi; onlar acı
veren bir azabı üzerlerine çektiler.
37. Onlar Cehennemden çıkmak isteyecekler
fakat heyhat, oradan asla çıkamazlar; onların cezası ebedidir.
Matematiksel Kanıt Kuranî
Adaleti Destekler
38. Hırsızın, erkek veya kadın, işledikleri suçun cezası olarak ve TANRI’dan bir ibret teşkil etmesi için ellerini işaretleyin.*
TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
39. Eğer birisi bu suçu işledikten sonra tövbe
edip kendini düzeltirse, TANRI onu günahından kurtarır. TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
40. TANRI’nın göklerin ve yerin egemenli-

42. Onlar yalanlara sarılanlardır ve gayrimeşru
kazanç yiyicileridir. Eğer aralarında hüküm vermen için sana gelirlerse aralarında
hüküm verebilirsin veya onlardan yüz çevirebilirsin. Onlardan yüz çevirmeyi seçsen de sana en ufak bir zarar veremezler.
Fakat eğer aralarında hüküm vereceksen
adil bir şekilde hüküm ver. TANRI adil
olanları sever.
43. TANRI’nın yasalarını içeren Tevrat’a sahip oldukları halde, neden senden aralarında hüküm vermeni istiyorlar ve neden
ondan yüz çevirmeyi seçtiler? Onlar imanlılar değildir.

*5:38 Sahte Müslümanlar tarafından hükme bağlandığı üzere, hırsızın elinin kesilmesi uygulaması
Kuran’da temeli olmayan şeytanî bir uygulamadır. Bu örneğin özel önemi nedeniyle Tanrı, hırsızın
elini kesmek yerine onu işaretlemeyi doğrulayan matematiksel kanıt sağlamıştır. 12:31 ayeti, Yusuf ’a çok hayran kalıp ellerini “kesen” kadınlara atıfta bulunur. Onlar elbetteki ellerini “kesmediler;”
bunu hiç kimse yapamaz. Sure ve ayet numaraları toplamı 5:38 ve 12:31 için aynıdır, yani 43’tür.
Aynı zamanda Tanrı’nın iradesi ve merhametidir ki bu matematiksel ilişki, Kuran’ın 19-temelli
kodu ile de uyuşmaktadır. 12:31 ayetinden on dokuz ayet sonra aynı kelimeyi görüyoruz (12:50).
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Önceki Kutsal Yazıları Onurlandırma
44. İçinde rehberlik ve ışık bulunan Tevrat’ı*
biz indirdik. TANRI’nın kutsal yazısında
kendilerine emredildiği ve kendileri tarafından şahit olunduğu gibi, Yahudi peygamberlerin yanı sıra hahamlar ve rahipler
de ona göre hükmediyorlardı. Bu nedenle insanlardan korkmayın; onların yerine
Benden korkun. Ve vahiylerimi ucuz bir
fiyata satmayın. TANRI’nın vahiylerine
göre hükmetmeyenler inkârcıların ta kendileridir.
Denklik Yasası
45. Ve biz onun içinde onlar için şunu hükme
bağladık: cana karşı can, göze karşı göz,
buruna karşı burun, kulağa karşı kulak,
dişe karşı diş ve herhangi bir yaraya denk
bir yara. Eğer birisi bir bağış olarak kendi
hakkından feragat ederse, o, günahları için
kefaret olacaktır. TANRI’nın vahiylerine göre hükmetmeyenler adaletsizlerin ta
kendileridir.
İsa’nın İncili:
Rehberlik ve Işık
46. Onların ardından, önceki kutsal yazı olan
Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu
İsa’yı gönderdik. Ona içinde rehberlik ve
ışık bulunan, kendinden önceki kutsal yazılar olan Tevrat’ı doğrulayan, onun rehberliğini ve ışığını artıran ve doğru kimseleri aydınlatan İncil’i verdik.
47. İncil halkı, TANRI’nın ondaki vahiylerine
göre hükmetmeli. TANRI’nın vahiylerine
göre hükmetmeyenler kötülerin ta kendileridir.

Kuran:
Nihai Referans
48. Daha sonra da önceki kutsal yazıları doğrulayan ve onların yerini alan bu kutsal
yazıyı sana gerçek olarak vahyettik. Onların arasında TANRI’nın vahiylerine göre
hükmet ve sana gelmiş olan hakikatten
saparlarsa onların arzularına uyma. Her
biriniz için yasalar ve farklı ritüeller hükme bağladık. TANRI irade etmiş olsaydı
sizi tek bir topluluk yapardı. Fakat O, böylelikle her birinize verdiği vahiylerle sizi
teste tabi tutar. Siz doğrulukta yarışın. Son
varışınız—hepinizin—TANRI’yadır, sonra O, anlaşmazlığa düştüğünüz her şeyi
size haber verecektir.
49. Aralarında TANRI’nın sana olan vahiylerine göre hükmet. Onların arzularına uyma
ve seni TANRI’nın sana olan vahiylerinin
bir kısmından çevirmelerine karşı dikkatli
ol. Eğer yüz çevirirlerse, o zaman bil ki
TANRI bazı günahlarından dolayı onları
cezalandırmayı istiyordur. Gerçekten de
insanların çoğu kötüdür.
50. Sarılmayı istedikleri, cahiliye günlerinin
yasası mıdır? Kesinlik kazanmış kimseler
için, kimin yasası TANRI’nın yasasından
daha güzeldir?
Belirli Yahudi ve Hristiyanlarla
Dost Olunamaz*
51. Ey iman edenler! Belirli Yahudi ve Hristiyanları müttefik olarak kabul etmeyin;
bunlar birbirlerinin müttefikidirler. Aranızdan bunları kendilerine müttefik edinenler onlardandır. TANRI haddi aşanlara
rehberlik etmez.

*5:44 Tevrat, İsa Mesih’ten önceki tüm İsrail peygamberleri vasıtasıyla vahyedilen tüm kutsal yazıların bir toplamasıdır, yani bugünkü Eski Ahit. Kuran’ın hiçbir yerinde Tevrat’ın Musa’ya verildiğini görmüyoruz.
*5:51 Diğer insanlarla olan ilişkiler 5:57 ve 60:8-9’daki temel kurala tabidir. Kendileri ile dost olunamayan Yahudi ve Hristiyanlar 5:57’de özellikle belirtilir; onlar imanlılarla alay edip eğlenen veya
onlara saldıran kişilerdir.
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52. Kalplerinde şüphe barındıranların, “Yeniliriz diye korkuyoruz” diyerek onlara
koşarak katıldıklarını göreceksin. Olur ki
TANRI, gizli düşüncelerinden pişman olmalarına sebep olsun diye galibiyet veya
Kendinden bir emir getirir.
53. O zaman imanlılar diyecekler ki “Bunlar, sizinle birlikte olduklarına dair bütün
güçleriyle TANRI adına yemin eden aynı
kişiler mi?” Onların yaptıkları boşa çıktı;
onlar kaybedenlerdir.
54. Ey iman edenler! Eğer dininizden dönerseniz, o zaman TANRI sizin yerinize sevdiği ve onların da Kendisini sevdiği insanlar
koyacaktır. Onlar imanlılara karşı yumuşak başlı, inkârcılara karşı ise amansız olacaklardır ve hiçbir kınamadan korkmadan
TANRI uğrunda çaba göstereceklerdir.
İşte bu, TANRI’nın lütfudur; onu irade
ettiği kişiye ihsan eder. TANRI Cömerttir,
Her Şeyi Bilendir.
55. Sizin gerçek müttefikleriniz TANRI ve elçisidir ve İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirip zorunlu bağışı (Zekâtı) veren
imanlılardır ve onlar rükû ederler.
56. Kim kendine TANRI’yı ve elçisini ve de
iman etmiş olanları müttefik edinirse, onlar TANRI’nın tarafına aittir; onlar kesinlikle galiplerdir.
Hangi Yahudi ve Hristiyanlar
57. Ey iman edenler! Önceki kutsal yazıları
alanların arasında olup dininizle alay edip
eğlenen kişileri dost edinmeyin, inkârcıları da dost edinmeyin. Eğer gerçekten
imanlılarsanız TANRI’ya derin saygı duyun.
Kutsal Yazılar Alanlar Haddi Aşıyor
58. Sen İletişim Dualarına (Namaza) çağırdığında onunla alay edip eğleniyorlar. Bunun nedeni onların anlamayan kimseler
olmasıdır.
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59. De ki, “Ey kutsal yazı halkı! TANRI’ya,
bize vahyedilene ve bizden önce vahyedilmiş olana iman ettiğimiz ve çoğunuz
doğru kimseler olmadığınız için mi bizden
nefret ediyorsunuz?”
60. De ki, “Haydi size TANRI nazarında daha
kötü olan kimseleri söyleyeyim: Onları
maymunlar ve domuzlar (kadar aşağılık)
yapıncaya dek O’nun gazabını üzerlerine
çektikten sonra TANRI tarafından kınananlar ve de putperestler. Bunlar çok
daha kötüdürler ve doğru yoldan çok daha
uzaktırlar.”
61. Size geldiklerinde “Biz iman ediyoruz”
derler, oysa onlar girdiklerinde de inkâr
ile doludurlar ayrıldıklarında da inkâr ile
doludurlar. TANRI gizledikleri her şeyin
tamamen farkındadır.
62. Birçoğunu canı gönülden kötülük işlerken,
haddi aşarken ve gayrı meşru kazançtan
yerken görürsün. Yaptıkları şey gerçekten
de ne kötü!
63. Keşke hahamlar ve papazlar onları günahkâr söylemlerinden ve gayrimeşru kazançlarından menetseydiler. İşledikleri şey
gerçekten de ne kötü!
Tanrı’ya Karşı Küfür
64. Hatta Yahudiler “TANRI’nın eli sıkıdır!”
dediler. Aslında eli sıkı olan kendileridir.
Böyle bir küfrü dillendirdiklerinden ötürü kınandılar. Aksine O’nun elleri sonuna
kadar açıktır, irade ettiği gibi harcar. Şüphesiz, Rabbinin sana vahyettikleri birçoğunun azgınlık ve inkâra dalmasına neden olacaktır. Sonuç olarak, onları Diriliş
Günü’ne kadar kendi aralarında husumete
ve nefrete mahkûm ettik. Onlar ne zaman
savaşın alevini tutuştursalar TANRI onu
söndürür. Onlar yeryüzünde günahkârca dolaşırlar ve TANRI kötülük edenleri
sevmez.
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Yahudi ve Hristiyanlar İçin Kurtuluş
65. Keşke kutsal yazı halkı iman edip doğru
bir hayat sürseydi, biz o zaman onların
günahlarını siler, onları saadet bahçelerine
kabul ederdik.
Onlar Bu Kuran’a
İman Etmek Zorundalar
66. Keşke onlar Tevrat’a, İncil’e ve Rableri tarafından burada kendilerine indirilene sarılsalardı, o zaman üzerlerinden ve ayaklarının
altından kendilerine nimetler yağdırılırdı.
Onlardan bazıları doğru kimselerdir fakat
birçoğu kötülük yapan kimselerdir.
Elçi İletmek Zorundadır
67. Ey elçi! Rabbinden sana vahyedileni ilet—
bunu yapıncaya kadar O’nun mesajını
iletmiş olmazsın—ve TANRI seni insanlardan koruyacaktır. TANRI inkâr eden
insanlara rehberlik etmez.
68. De ki, “Ey Kutsal yazı halkı! Tevrat’a, İncil’e ve Rabbinizden burada size indirilene sarılıncaya dek hiçbir dayanağınız yoktur.” Şüphesiz, Rabbinden olan bu vahiyler onlardan çoğunun azgınlığa ve inkâra
daha da dalmasına yol açacaktır. Bundan
dolayı, inkâr eden insanlar için üzülme.
Kurtuluş İçin
Minimum Gereksinimler
69. Şüphesiz, iman edenlerden, Yahudi olanlardan, başka dine dönmüş olanlardan ve
Hristiyanlardan; her kim (1) TANRI’ya
iman eder, (2) Son Gün’e iman eder ve (3)

doğru bir hayat sürerse onların korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
70. İsrailoğullarıyla bir antlaşma yaptık ve
onlara elçiler gönderdik. Onlara ne zaman
bir elçi, sevmedikleri herhangi bir şeyle
gitse, onların bir kısmını reddettiler bir
kısmını da öldürdüler.
71. Test edilmeyeceklerini düşünüyorlardı, bu
yüzden kör ve sağır kesildiler, ardından
TANRI onları günahlarından kurtardı fakat sonra birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. TANRI yaptıkları her şeyi Görendir.
Günümüz Hristiyanlığı
İsa’nın Dini Değil*
72. Doğrusu, TANRI Meryemoğlu Mesih’tir
diyenler paganların ta kendileridir. Mesih’in kendisi şöyle dedi, “Ey İsrailoğulları! TANRI’ya tapın; benim Rabbime* ve
sizin Rabbinize.” Kim TANRI’nın yanına
herhangi bir put yerleştirirse, TANRI ona
Cenneti haram kılmıştır ve onun kaderi
Cehennemdir. Kötülerin hiçbir yardımcısı
yoktur.
1

73. TANRI üçlü birliğin üçüncüsüdür diyenler
gerçekten de paganların ta kendileridir. O
tek tanrıdan başka tanrı yoktur. Bunu söylemekten sakınmadıkça, aralarından inkâr
edenler acı veren bir azabı üzerlerine çekeceklerdir.
74. Onlar TANRI’ya tövbe edip O’nun bağışlamasını istemezler mi? TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

*5:72-76 Yuhanna 20:17’de görüyoruz ki İsa, kendisinin ne Tanrı ne de Tanrı’nın oğlu olduğunu
öğretti. Dikkatle yapılan araştırmalardan sonra birçok teolog, bugünkü Hristiyanlığın İsa tarafından öğretilen Hristiyanlıkla aynı olmadığı sonucuna vardı. Bu konuyla ilgili iki seçkin kitap şunlardır: “The Mit The Incarnate” (The Westminster Press, Philadelphia, 1977) ve “Mythmaker” (Harper
& Row, New York, 1986). “Mythmaker”ın ön tarafında şu ifadeyi okuyoruz: “...Hyam Maccoby,
Hristiyanlığın kurucusunun İsa değil Pavlus olduğuna yönelik görüşünü desteklemek için
yeni argümanlar sunmaktadır... ‘insanlığı kurtarmak için ölen ilahi bir Kurtarıcı olarak İsa’
şeklindeki kendi vizyonuyla yeni bir din yaratan yalnızca Pavlus’tu.”
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75. Meryemoğlu Mesih kendinden önceki elçiler gibi bir elçiden fazlası değildi ve onun
annesi bir azizdi. İkisi de yemek yerlerdi.
Onlar için vahiyleri nasıl açıkladığımıza
bak ve onların hâlâ nasıl saptıklarına dikkat et!
76. De ki, “TANRI’nın yanında size ne zarar
verebilecek ne de fayda sağlayabilecek
güçsüz putlara mı tapıyorsunuz? TANRI
İşitendir, Her Şeyi Bilendir.”
Dostlarınızı Dikkatli Seçin
77. De ki, “Ey kutsal yazı halkı! Dininizin
sınırlarını gerçeğin ötesinde aşmayın ve
yanlış yola sapmış, çok sayıda insanı da
saptırmış insanların fikirlerini takip etmeyin; onlar doğru yoldan uzak bir sapıklık
içerisindedirler.”
78. İsrailoğulları arasından inkâr etmiş olanlar,
Davut ve Meryemoğlu İsa’nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun nedeni itaatsizlik
etmeleri ve haddi aşmalarıydı.
İlgisiz Kalmak Kınandı
79. Birbirlerini kötülük işlemekten menetmiyorlardı. Yaptıkları şey gerçekten de berbat!
80. Onlardan birçoğunun kendilerine inkâr
edenleri müttefik edindiklerini göreceksin. Ruhları adına elleri ile önden göndermiş oldukları gerçekten de berbat! TANRI onlara kızgındır ve sonuç olarak onlar
sonsuza dek azap içinde kalacaklardır.
81. TANRI’ya, peygambere ve burada ona
vahyedilene iman etmiş olsaydılar onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu
fena kimselerdir.
Gerçeğin Bir İfadesi
82. İmanlıların en azılı düşmanlarının Yahudiler ve puta tapanlar olduğunu göreceksin.
Ve imanlılara dostlukta en yakın insanların “Biz Hristiyanız” diyenler olduğunu
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Ziyafet (El-Ma’ide) 5:75-89
göreceksin. Bunun nedeni onların arasında papazların ve keşişlerin olmasıdır ve
onlar kibirli değildirler.
83. Elçiye vahyedileni işittikleri zaman oradaki gerçeği tanıdıkça gözlerinin yaşla dolup
taştığını görürsün ve derler ki “Rabbimiz!
Biz iman ettik, o halde bizi tanıklardan
say.
84. “Biz niçin TANRI’ya ve bize gelen gerçeğe iman etmeyelim ve niçin Rabbimizin
bizleri doğru insanlarla birlikte kabul etmesini arzu etmeyelim?”
85. Bunu söyledikleri için TANRI onları ödüllendirdi; onları akan nehirleri olan bahçelere kabul edecektir. Onlar sonsuza dek
orada kalacaklardır. İşte böyledir doğruların ödülü.
86. İnkâr edip vahiylerimizi reddedenlere gelince, onlar Cehennemin sakinleridir.
Helal Şeyleri Haram Kılmayın
87. Ey iman edenler! TANRI tarafından helal
kılınmış iyi şeyleri haram kılmayın ve saldırganlaşmayın; TANRI saldırganlaşanları sevmez.
88. Ve TANRI’nın size sağlamış olduğu iyi ve
helal şeylerden yiyin. Kendisine iman ettiğiniz TANRI’ya derin saygı duyun.
Tanrı’nın Adını
Boş Yere Ağzınıza Almayın
89. TANRI sizi kasıtsız söylenmiş yeminlerden sorumlu tutmaz; O sizi gerçek niyetlerinizden sorumlu tutar. Eğer bir yemini
bozarsanız, kendi ailenize sunduğunuz
aynı yiyecekten on yoksulu doyurarak
veya onları giydirerek veya bir köleyi özgürleştirerek telafi edin. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa o zaman üç gün oruç tutun.
Bu, tutmak için yemin ettiğiniz yeminleri
bozmanın kefaretidir. Yeminlerinizi tutun.
TANRI vahiylerini size bu şekilde açıklar
ki minnettar olasınız.
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Sarhoş Ediciler ve Kumar Haram Kılındı
90. Ey iman edenler! Sarhoş ediciler, kumar,
putların dikili taşları ve şans oyunları şeytanın iğrençlikleridir; bunlardan kaçının ki
başarılı olasınız.
91. Şeytan, sarhoş ediciler ve kumar yoluyla
aranızda kin ve nefrete yol açmak ve sizi
TANRI’yı hatırlamaktan ve İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirmekten alıkoymak ister. Artık sakınacak mısınız?
92. TANRI’ya itaat edin, elçiye itaat edin ve
sakının. Eğer yüz çevirirseniz, o zaman
bilin ki elçinin tek görevi mesajı etkili bir
şekilde iletmektir.
93. İman edip doğru bir hayat sürenler, buyrukları gözettikleri, iman edip doğru bir
hayat sürdükleri, sonra kendi takvalarını
ve imanlarını muhafaza ettikleri, takvayı
ve doğruluğu gözetmeye devam ettikleri
sürece herhangi bir yiyeceği yemekle bir
suç yüklenmiş olmazlar. TANRI doğru
kimseleri sever.
Av Hayvanını Koruma
94. Ey iman edenler! TANRI sizi (kutsal yolculuk sırasında) ellerinizin ve oklarınızın ulaşacağı bazı avlarla test edecektir.
TANRI böylelikle aranızdan yalnızken de
Kendisini gözetenleri ayırır. Bundan sonra
haddi aşanlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
95. Ey iman edenler! Kutsal yolculuk boyunca
hiçbir av hayvanını öldürmeyin. Kim herhangi bir av hayvanını kasten öldürürse,
cezası öldürmüş olduğu av hayvanlarına
eşit sayıda çiftlik hayvanıdır. Karar aranızdaki iki adil kişi tarafından verilsin.
Onlar kurbanların Kâbe’ye ulaştığından
emin olsunlar. Aksi takdirde, suçunu telafi etmek için yoksul insanları doyurarak

veya ona denk bir oruçla kefaret verebilir.
TANRI geçmiş suçları affetti. Fakat eğer
birisi böyle bir suça geri dönerse TANRI
onun intikamını alır. TANRI Kudretlidir,
İntikam Alıcıdır.
Tüm Deniz Mahlûkları
Yemek için Helaldir
96. Tüm deniz avı yemeniz için helal kılınmıştır. Kutsal yolculuk sırasında bu, seyahat boyunca ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
Kutsal yolculuk süresince avlanmayın.
Huzurunda toplanacağınız TANRI’ya derin saygı duyun.
97. TANRI, Kutsal Mescit* olan Kâbe’yi insanlar için kutsal bir alan olarak tayin etti
ve aynı zamanda Kutsal Ayları, (Kutsal
Mescide olan) hayvan sunularını ve onları
işaretleyen gerdanlıkları da. Bilmelisiniz
ki TANRI göklerde ve yerde olan her şeyi
bilir ve TANRI Her Şeyi Bilendir.
98. Bilin ki TANRI ceza uygulamada şiddetli
olandır ve TANRI Bağışlayandır, En Merhametli Olandır.
99. Elçinin tek görevi mesajı iletmektir ve
TANRI açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir.
100. İlan et: “Kötü ile iyi bir değildir, kötünün
çokluğu seni etkilese bile. Ey akıl sahipleri! (Azınlıkta olsanız bile) TANRI’ya
derin saygı duyun ki başarılı olasınız.”
101. Ey iman edenler! Olması gereken zamandan önce size bildirildiği takdirde sizi
incitecek olan meseleler hakkında soru
sormayın. Eğer onları Kuran’ın ışığında sorarsanız size açık olurlar. TANRI
kasıtlı olarak onları görmezden geldi.
TANRI Bağışlayıcıdır, Hoşgörülüdür.
102. Sizden önce başkaları da benzer sorular
sordular, sonra o konuda inkârcı oldular.

*5:97 Puta-tapan Müslümanlar Peygamber’ in mezarını kutsal sayarak iki “Kutsal Mescit” tesis ettiler. Kuran sadece tek bir Kutsal Mescitten bahseder.
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103. TANRI, ne erkek ve dişinin belli kombinasyonlarını yavrulayan hayvanı ne bir
yeminle salıverilen hayvanı ne peş peşe
iki erkek yavrulayanı ne de on kez döl
veren boğayı haram kıldı. TANRI hakkında bu tür yalanlar uyduranlar inkârcıların ta kendileridir. Onların çoğu anlamazlar.
Atalarınızın Dinini
Körü Körüne Takip Etmeyin
104. Onlara “TANRI’nın vahyettiğine ve elçiye gelin” denildiğinde, “Atalarımızı ne
yapıyor bulduysak o bizim için yeterlidir” derler. Ya ataları hiçbir şey bilmediyse ve kendilerine rehberlik edilmediyse?
105. Ey iman edenler! Siz sadece kendi hayatınız için endişe duymalısınız. Eğer
başkaları saparsa, rehberlik edildiğiniz
sürece size zarar veremezler. Nihai varışınız TANRI’yadır, hepinizin, sonra O,
yapmış olduğunuz her şeyi size haber
verecektir.
Bir Vasiyete Şahit Olmak
106. Ey iman edenler! Sizden biri ölmek üzereyken, vasiyete şahitlik aranızdaki iki
adil insan tarafından yapılsın. Eğer seyahat ediyorsanız o zaman şahitliği başka
iki kişi yapabilir. İletişim Duasını (Namazı) yerine getirdikten sonra, şahitler
şüphelerinizi hafifletmek için TANRI
adına şöyle yemin etsinler: “Vasiyet eden
bizimle ilişkili olsa bile bunu kişisel kazanç elde etmek için kullanmayacağız.
TANRI’nın tanıklığını da gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde günahkârlardan oluruz.”
107. Eğer şahitlerin tarafsızlığını yitirme suçunu işledikleri anlaşılırsa, o zaman başka iki kişiden onların yerlerini almaları
istensin. İlk şahitler tarafından mağdur
edilen iki kişiyi seçin ve onlara TANRI
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adına yemin ettirin: “Bizim şahitliğimiz
onlarınkinden daha doğrudur; bizler taraflı olmayacağız. Aksi takdirde haddi
aşanlardan olacağız.”
108. Bu, yeminlerinin önceki şahitlerinki gibi
riayet edilmemesinden korkup üzerlerine
düşen dürüst bir tanıklığı teşvik etmek
için daha uygundur. TANRI’yı gözetin
ve dinleyin. TANRI kötü kimselere rehberlik etmez.
Ölmüş Elçiler
Tamamen Habersizdirler
109. TANRI’nın tüm elçileri toplayacağı ve
onlara şöyle soracağı gün gelecek: “Size
verilen karşılık nasıldı?” Onlar da “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Tüm gizlilikleri
Bilen Sensin” diyecekler.
110. TANRI şöyle diyecek, “Ey Meryemoğlu
İsa! Senin ve annenin üzerinde olan nimetlerimi hatırla. Ben seni, beşikteyken
de bir yetişkinken de insanlarla konuşmanı
sağlayacak Kutsal Ruh’la destekledim. Sana
kutsal yazıyı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i
öğrettim. Hatırla, Benim iznimle balçıktan
bir kuş şekli yaratıyordun, sonra ona üflüyordun da Benim iznimle o canlı bir kuş
oluyordu. Sen kör olanı ve cüzzamlı olanı
Benim iznimle iyileştiriyordun ve ölüleri
de Benim iznimle diriltiyordun. Hatırla,
kendilerine göstermiş olduğun esaslı mucizelere rağmen sana zarar vermek isteyen
İsrailoğullarından seni korudum. Onların
arasındaki inkârcılar, ‘Bu besbelli ki sihirdir’ dediler.
111. “Hatırla, havarilere şöyle esinledim:
‘Bana ve elçime iman edin.’ Onlar da
‘Biz iman ettik ve şahit ol ki biz teslim
olanlarız’ ” dediler.
Ziyafet
112. Havarilerin şunu söylediğini de hatırla,
“Ey Meryemoğlu İsa! Rabbin gökten
bize bir ziyafet indirebilir mi?” O da

59716

68
“Eğer imanlılar iseniz TANRI’ya derin
saygı duymalısınız” demişti.
113. Onlar, “Biz ondan yemeyi, kalplerimizi tatmin etmeyi ve senin bize gerçeği
söylediğini kesin bir şekilde bilmeyi diliyoruz. Biz onun tanıkları olarak hizmet
edeceğiz” demişlerdi.
Büyük Mucizeler
Büyük Sorumluluk Getirir*
114. Meryemoğlu İsa dedi ki “Tanrımız! Rabbimiz! Gökten bize bir ziyafet indir. Her
birimize bereket ve Senden bir işaret getirsin. Bize rızık sağla; Sen en iyi Rızık
Sağlayıcısın.”
115. TANRI, “Onu size indiriyorum. Aranızdan kim bundan sonra inkâr ederse, onu
daha önce hiç kimseye vermediğim ceza
ile cezalandıracağım” dedi.*

118. “Eğer onları cezalandırırsan onlar Senin
elemanlarındır. Şayet onları bağışlarsan,
Sen Kudretlisin, Bilgeler Bilgesisin.”
119. TANRI ilan edecek, “Bu, doğru sözlülerin dürüstlükleriyle kurtarılacağı bir gündür.” Onlar akan nehirleri olan bahçeleri
hak ettiler. Onlar orada sonsuza dek kalacaklar. TANRI onlardan hoşnuttur ve
onlar da O’ndan hoşnutturlar. En büyük
zafer işte budur.
120. Göklerin, yerin ve içlerinde olan her şeyin egemenliği TANRI’ya aittir ve O,
Her Şeye Gücü Yetendir.
♦♦♦♦

Sure 6: Çiftlik Hayvanları
(El-En’am)

Diriliş Günü’nde
116. TANRI diyecek ki “Ey Meryemoğlu*
İsa! Sen insanlara ‘Beni ve annemi TANRI’nın yanında putlar edinin’ dedin mi?’
” O da diyecek ki “Sana yücelik olsun.
Ben doğru olmayan bir şeyi söyleyemezdim. Eğer söylemiş olsaydım Sen zaten
onu bilirdin. Sen benim düşüncelerimi
bilirsin ancak ben Senin düşüncelerini
bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilirsin.

1. Gökleri ve yeri yaratmış, karanlığı ve ışığı
var etmiş olan TANRI’ya övgüler olsun.
Yine de Rablerini inkâr edenler yoldan sapmaya devam ediyorlar.

117. “Ben onlara sadece Senin bana söylememi buyurduğun şeyi anlattım, o da şudur:
‘Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan
TANRI’ya tapın.’ Onlarla yaşadığım sürece ben aralarında bir tanıktım. Sen yeryüzündeki hayatımı sona erdirince, artık
onların üzerinde İzleyici Sen oldun. Sen
her şeye tanıklık edersin.

3. O, göklerdeki ve yerdeki tek TANRI’dır.
Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir ve O, kazandığınız her şeyi bilir.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

2. Sizi balçıktan yaratan, ardından da yaşam
sürenizi önceden belirleyen O’dur, sadece
O’nun bildiği bir yaşam süresi. Yine de şüphe etmeye devam ediyorsunuz.

4. Rablerinden onlara ne tür bir kanıt gelirse
gelsin ondan nefretle yüz çevirirler.

*5:114-115 Kuran’ın karşı konulmaz mucizesi (Ek Bir), 74:35 ayetinde “En büyük mucizelerden
biri” olarak tanımlanmaktadır ve beraberinde olağandışı büyük bir sorumluluk getirir.
*5:116 Kuran’ın İsa’yı sürekli olarak “Meryemoğlu” şeklinde çağırması ve Kitab-ı Mukaddes’in de
onu “insanoğlu” olarak çağırması dikkat çekicidir. Tanrı, bazılarının küfre gireceğini ve onu “Tanrı’nın oğlu” olarak çağıracağını biliyordu!
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5. Kendilerine hakikat geldiğinde onu reddettikleri için pervasızlıklarının sonuçlarını
üzerlerine çektiler.
6. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmediler mi? Sizin için yaptıklarımızdan daha fazlasıyla onları yeryüzünde
yerleştirdik, onlara cömertçe nimetler yağdırdık ve onlara akıp giden ırmaklar sağladık. Sonra günahlarından ötürü onları yok
ettik ve onların yerine başka bir nesli geçirdik.
7. Eğer onlara kâğıt üzerinde yazılı fiziksel bir
kitap indirseydik ve elleriyle ona dokunsaydılar, inkâr etmiş olanlar “Bu, zekice bir sihirden fazlası değil” derlerdi.
8. Ayrıca şunu da söylediler, “Keşke onunla
birlikte bir melek gelebilseydi!” Eğer bir
melek gönderseydik bütün mesele sonlandırılmış olurdu ve onlara artık süre tanınmazdı.
Testin Gereklilikleri
9. Onlara bir melek göndermiş olsaydık, onu
bir adam şeklinde gönderir ve onları şu an
kafaları nasıl karışıksa aynı şekilde kafaları
karışmış bir halde bırakırdık.
10. Senden önceki elçilerle de alay edildi. Onlarla dalga geçenler, alaylarının sonuçlarını çektiler.
11. De ki, “Yeryüzünü dolaşın ve reddedenler
için sonuçlara dikkat edin.”
12. De ki, “Göklerdeki ve yerdeki her şey
kime aittir?” De ki, “TANRI’ya.” O, merhametin Kendi niteliği olduğunu karara
bağladı. Hepinizi kaçınılmaz olan Diriliş
Günü’nde muhakkak toplayacaktır. Ruhlarını heba edenler inkâr edenlerdir.
13. Gecede ve gündüzde barınıp yaşayan her
şey O’na aittir. O İşitendir, Bilendir.

Çiftlik Hayvanları (El-En’am) 6:5-21
14. De ki, “O, gökleri ve yeri Başlatan ve besleyen ama beslenmeyen olduğu halde,
TANRI’dan başkasını mı Sahip ve Efendi olarak kabul edeyim?” De ki, “Ben en
adanmış teslim olan olmakla ve ‘puta tapan biri olma’ diye emrolundum.”
15. De ki, “Eğer Rabbime itaatsizlik edersem
müthiş bir günün azabından korkarım.
16. “Kim o gün (azaptan) kurtarılırsa O’nun
rahmetini elde etmiştir. Ve bu en büyük
zaferdir.”
Mutluluğu Sadece Tanrı Kontrol Eder
17. Eğer TANRI sana bir sıkıntı dokundurursa, O’ndan başka hiç kimse onu gideremez. Ve eğer sana bir nimet dokundurursa,
O, Her Şeye Gücü Yetendir.
18. O, yarattıkları üzerinde Mutlak Hâkimdir.
O, Bilgeler Bilgesidir, Haberdardır.
Kuran, Tüm Kuran,
Kuran Dışında Hiçbir Şey
19. De ki, “Kimin tanıklığı en büyüktür?” De
ki, “TANRI’nın. O, benimle sizin aranızda tanıktır ki size ve ulaştığı herkese vaaz
etmem için bana bu Kuran* esinlendi.
Doğrusu, siz TANRI’nın yanında başka
tanrılar* olduğuna tanıklık ediyorsunuz.”
De ki, “Ben sizin yaptığınız gibi tanıklık
etmem; sadece tek bir tanrı var ve ben sizin putperestliğinizi sahiplenmiyorum.
20. Kendilerine kutsal yazı verdiklerimiz,
bunu kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ruhlarını heba edenler ise iman etmeyen kimselerdir.
21. TANRI hakkında yalan uyduran veya
O’nun vahiylerini reddedenlerden daha
fena kimdir? Haddi aşanlar asla başarılı
olamazlar.

*6:19 Bu ayet, dini rehberliğin tek kaynağının Kuran olduğunu ilan ediyor. Hadis & Sünnet (Peygambere atfedilen yalanlar) gibi ilave kaynakları onaylayan kişiler putperestler olarak tanımlanıyor.
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Puta Tapanlar
Putperestliklerini İnkâr Ederler
22. Hepsini topladığımız gün puta tapanlara
soracağız, “Oluşturduğunuz putlar hani
nerede?”
23. Onların felaket getiren cevapları şöyle olacaktır, “Rabbimiz olan TANRI’ya yemin
olsun ki biz asla puta tapanlardan olmadık.”*
24. Kendi kendilerine nasıl yalan söylediklerine ve uydurdukları putların onları nasıl
terk ettiklerine dikkat et.
25. Onlardan bir kısmı seni dinler fakat kalpleri üzerine anlamalarını engelleyen perdeler ve kulaklarına da sağırlık yerleştiririz.
Bu nedenle, ne tür bir kanıt gördükleri
fark etmez onlar iman edemezler. Böylece
seninle tartışmaya geldiklerinde inkârcılar, “Bunlar geçmişin masallarıdır” derler.
26. Kendileri uzak durdukları gibi başkalarını
da bundan (Kuran’dan) alıkoyarlar ve nitekim farkına varmadan yalnızca kendilerini mahvederler.
27. Cehennem ateşi ile yüz yüze geldiklerinde
onları bir görebilseydin! O zaman şöyle
derler, “Yazıklar olsun bize. Ah keşke geri
dönebilseydik, Rabbimizin vahiylerini hiç
reddetmeseydik ve imanlılara katılsaydık.”
28. Gerçek şu ki (onların tek söyleyebildikleri
buydu çünkü) gizledikleri ifşa olmuştur.
Eğer geri dönerlerse tamamen aynı suçları
işleyeceklerdir.* Onlar yalancıdırlar.
29. Onlar (bilinçaltlarında) şöyle derler, “Biz
sadece bu hayatı yaşarız; yeniden diriltilmeyeceğiz.”

30. Rablerinin huzurunda durduklarında onları bir görebilseydin! O, “Bu gerçekmiş
değil mi?” diyecek. Onlar da “Rabbimize
ant olsun ki evet” diyecekler. O da “İnkârınızdan ötürü azabı üzerinize çektiniz”
diyecek.
31. Gerçekten de kaybedenler, Saat kendilerine aniden gelinceye kadar TANRI ile buluşmayı inkâr edip, sonra da “Bu dünyada
hayatlarımızı boşa harcadığımız için derin
pişmanlık duyuyoruz” diyenlerdir. Günahlarının yükünü sırtlarında taşıyacaklar;
ne berbat bir yük!
Önceliklerimizi Yeniden Düzenlemek
32. Bu dünya hayatı illüzyon ve gösterişten
fazlası değildir, Ahiret yurdu ise doğrular
için çok daha hayırlıdır. Anlamıyor musunuz?!
33. Söyledikleri şeylerden ötürü üzüntü duyduğunu biliyoruz. Şunu bilmelisin ki reddettikleri sen değilsin; kötülerin umursamadıkları TANRI’nın vahiyleridir.
34. Senden önceki elçiler de reddedilmişti ve
onlar reddedilme karşısında kararlı bir
şekilde sebat ettiler. Galibiyetimiz onlara
ulaşıncaya dek zulme uğradılar. Bu, TANRI’nın asla değişmeyecek sistemidir. Elçilerimin tarihi böylelikle sana emsal teşkil
etmektedir.
35. Eğer reddetmeleri sana çok ağır geldiyse,
şunu bilmelisin ki yerin içinden bir tünel
kazsaydın veya gökyüzüne bir merdiven
yükseltseydin ve onlara bir mucize sunsaydın bile (onlar hâlâ iman etmeyeceklerdi). TANRI irade etmiş olsaydı onlara
topluca rehberlik ederdi. O yüzden cahiller gibi davranma.

*6:23 Puta tapanlar, şimdi ve sonsuza dek putperest olduklarını şiddetle reddederler.
*6:28 Çünkü bizler dünyevi boyutumuza girer girmez, Tanrı ve melekleri ile Cennet ve Cehennemin
görülebildiği ruhların boyutundaki olaylardan tamamen habersiz oluruz. Dolayısıyla suçlu, bu sonsuz boyutu gördükten sonra bile davranışlarını değiştirmeyecektir.
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36. Yanıt verenler, bir tek dinleyen kişilerdir. TANRI ölüleri yeniden diriltir; onlar
eninde sonunda O’na dönerler.
37. Dediler ki “Ona Rabbinden belirli bir işaret
inseydi ya!” De ki, “TANRI bir işaret indirebilir fakat onların çoğu bilmez.”
Hayvanlar ve Kuşlar:
Teslim Olan Yaratıklar*
38. Yeryüzündeki tüm yaratıklar ve kanatlarla
uçan tüm kuşlar sizin gibi toplumlardır.
Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.** Tüm bu yaratıklar Rablerine toplanacaklardır.
3

Kuran’ın Karşı Konulmaz Mucizesi
39. Kanıtlarımızı reddedenler, tamamen karanlıklar içindeki sağır ve dilsizlerdir. TANRI kimi irade ederse onu saptırır ve kimi
irade ederse ona da dosdoğru bir yolda
rehberlik eder.
40. De ki, “Diyelim ki TANRI’nın azabı veya
Saat size gelip çatsaydı: TANRI’dan başkasına mı yalvarırdınız, eğer doğru sözlü
iseniz?”
41. Gerçek şu ki: sadece O’na yalvarırsınız ve
eğer öyle irade ederse dualarınızı yanıtlar
ve siz de putlarınızı unutursunuz.
42. Senden önceki toplumlara da (elçiler) gönderdik ve yalvarsınlar diye onları sıkıntı
ve zorlukla test ettik.
43. Keşke testimiz onları sarstığı zaman yalvarsalardı! Bunun yerine kalpleri katılaştı
ve şeytan onların işlerini gözlerinde süslü
kıldı.

Sistem*
44. Böylece kendilerine verilen mesajı göz
ardı ettiklerinde onlara her şeyin kapılarını açarız. Sonra, kendilerine verilen şeyle
keyiflendikleri sırada ansızın onları cezalandırırız; büsbütün afallarlar.
45. Kötüler bu şekilde yok edilirler. Kâinatın
Rabbi olan TANRI’ya övgüler olsun.
Yalnızca Tanrı
Tapılmaya Layıktır
46. De ki, “Diyelim ki TANRI işitme ve görme yeteneğinizi sizden aldı ve zihinlerinizi de mühürledi; TANRI’dan başka hangi
tanrı bunları sizin için eski haline getirebilir?” Vahiyleri nasıl açıkladığımıza dikkat
et ve nasıl hâlâ saptıklarına da dikkat et!
47. De ki, “Diyelim ki TANRI’nın azabı size
ansızın veya bir duyurudan sonra geldi,
yok oluşu üzerlerine çekenler kötüler değil midir?”
Elçilerin Rolü
48. Biz elçileri müjdeleyiciler ve uyarıcılar
olma dışında bir şey için göndermeyiz.
İman edip kendilerini düzeltenlerin korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
49. Vahiylerimizi reddedenlere gelince, onlar
kötülüklerinden ötürü azabı üzerlerine çekerler.
50. De ki, “Ben size TANRI’nın hazineleri
yanımdadır demiyorum. Geleceği de bilmiyorum. Size bir melek olduğumu da
söylemiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyarım.” De ki, “Kör ile gören bir
midir? İyice düşünmez misiniz?”

*6:38 Hayvanlar, ilk günahı işledikten sonra Tanrı’nın tövbe etme teklifinden yararlanan yaratıklar
arasındaydı (Giriş bölümüne bakınız).
**6:38 Ebedi Ahiret hayatımızla alakalı tüm bilgiler Kuran’da yer almaktadır. Gerçek imanlılar,
Tanrı’nın “Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” ifadesini tereddüt etmeden kabul ederler. Bu
ifadenin ve benzer ifadelerin önemi, her birisinin 19 Arapça harften oluşması gerçeği ile yansıtılmaktadır (Ek 19).
*6:44 Suçlular pencereden atılmadan önce yüksek bir kata çıkarılırlar.
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51. Ve Rablerinin huzurunda toplanmaya derin
saygı duyanlara bu (Kuran’la) vaaz et ki
kurtuluşa ersinler—onlar için O’nun yanında ne bir Sahip ve Efendi vardır ne de
bir şefaatçi.
52. Ve kendilerini yalnızca O’na adayarak
gece gündüz Rablerine yalvaranları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, senin hesabından da onlar sorumlu
değiller. Eğer onları kovarsan haddi aşanlardan olursun.
53. Biz insanları birbirleri ile bu şekilde test
ederiz ki, (alaycı bir şekilde) “Aramızda
TANRI tarafından nimetlendirilen insanlar bunlar mı?” diyebilsinler. TANRI minnettar olanlardan haberdar değil midir?
54. Vahiylerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, “Selamun Aleykum (Esenlik üzerinize olsun). Rabbiniz merhametin
Kendi niteliği olduğunu karara bağladı.
Nitekim sizden kim cehaletten dolayı bir
suç işler ve ondan sonra tövbe edip kendini düzeltirse, o zaman O Bağışlayandır, En
Merhametli Olandır.”
55. Biz vahiyleri bu şekilde açıklarız ve kötülerin yollarına böyle dikkat çekeriz.
56. De ki, “TANRI’nın yanında taptığınız şeylere tapmaktan menedildim.” De ki, “Sizin
fikirlerinizi takip etmeyeceğim. Aksi halde yoldan saparım ve rehberlik edilmem.”
57. De ki, “Rabbimden sağlam bir kanıtım var ve
siz onu reddettiniz. Getirmem için bana meydan
okuduğunuz azabı ben kontrol etmiyorum.
Karar yalnızca TANRI’nın yanındadır. O,
gerçeği anlatır ve O en iyi karar verendir.”
58. De ki, “Getirmem için bana meydan okuduğunuz azabı eğer ben kontrol etmiş ol-

saydım, tüm mesele uzun zaman önce sona
erdirilmiş olurdu. Kötülerin kim olduğunu
en iyi TANRI bilir.”
Yüce Tanrı
59. Tüm sırların anahtarları O’nun yanındadır; onları O’ndan başka hiç kimse bilmez. O, karada ve denizde olan her şeyi
bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak dahi
düşmez. Ne toprağın derinliklerindeki bir
dane ne de yaş veya kuru hiçbir şey yoktur
ki esaslı bir kayıtta kaydedilmiş olmasın.
Ölüm ve Yeniden Diriliş:
Her Gün*
60. Geceleyin sizi vefat ettiren ve gün içindeki
en küçük eylemlerinizi dahi bilen O’dur.
Yaşam süreniz tamamlanıncaya dek sizi
her sabah yeniden diriltir, sonra nihai dönüşünüz O’nadır. O zaman size yapmış
olduğunuz her şeyi haber verecektir.
61. O, yarattıkları üzerinde Mutlak Hâkimdir
ve sizi korumak için korumalar tayin eder.
Sizlerden herhangi birine belirlenmiş olan
ölüm vakti geldiğinde, elçilerimiz gecikmeksizin onu vefat ettirir.
62. Sonra herkes gerçek Sahipleri ve Efendileri olan TANRI’ya döndürülür. Kesinlikle
O, nihai hüküm verendir; O, en dakik hesap görendir.
63. De ki, “Karanın veya denizin karanlığından sizi kim kurtarabilir?” O’na yüksek
sesle veya içinizden yalvarırsınız: “Eğer
O bizi bu kez de kurtarırsa sonsuza dek
minnettar olacağız.”
64. De ki, “TANRI sizi bu sefer de kurtarır
başka zamanlarda da. Ardından siz yine de
O’nun yanına putlar yerleştirirsiniz.”
65. De ki, “O’nun kesinlikle tepenizden veya
ayaklarınızın altından size azap yağdırma-

*6:60 Doğrular gerçekte ölmezler; onlar direkt Âdem ve Havva’nın bir zamanlar yaşadığı aynı Cennete giderler. Doğru olmayanlar ise ölüp Diriliş Günü’ne kadar sürecek olan bir kâbusu tecrübe
ederler (2:154, 3:169, 8:24, 16:32, 22:58, 36:26-27, 40:46, 44:56 ve Ek 17’ye bakınız).
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ya gücü yeter. Veya sizi hiziplere bölebilir
ve size birbirinizin zulmünü tattırabilir.
Anlasınlar diye vahiylerimizi nasıl açıkladığımıza dikkat et.”
66. Gerçek olmasına rağmen senin halkın
bunu reddetti. De ki, “Ben üzerinize bir
bekçi değilim.”
67. Buradaki her bir kehanet gerçekleşecektir
ve siz mutlaka öğreneceksiniz.
Tanrı’nın Kelamına Saygı
68. Eğer vahiylerimizle alay edenleri görürsen,
onlar başka bir konuya geçinceye kadar
onlardan uzak dur. Eğer şeytan unutmana neden olursa, o halde hatırladığın anda
böyle kötü insanlarla oturma.
69. Doğru kişiler bu insanların söylediklerinden sorumlu değildirler fakat onlara hatırlatmak yardımcı olabilir; belki de kurtarılabilirler.
70. Dinlerini sanki toplumsal bir işlevmiş gibi
hafife alanları ve tamamen bu dünya hayatına dalanları umursama. Bir ruh kendi
kötü kazancının sonuçlarını çekmesin diye
bu (Kuran’la) hatırlat. Onun için TANRI’nın yanında ne bir Sahip ve Efendi ne
de bir şefaatçi vardır. Eğer o, her çeşit fidyeyi sunabilseydi yine de kabul edilmezdi.
Onlar kazandıkları kötü işlerin sonuçlarını
çekerler; inkârlarından dolayı cehennem
içeceklerini ve acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
71. De ki, “TANRI’nın yanında, bize hiçbir
fayda sağlama yahut zarar verme gücüne
sahip olmayan şeylere mi yalvaralım ve
TANRI bize rehberlik ettikten sonra topuklarımızın üzerinde gerisin geriye mi
dönelim? O takdirde arkadaşları: ‘Bizimle
beraber doğru yol üzerinde kalın’ diyerek
onları kurtarmaya çalışırken, şeytanlar
tarafından etkilenen ve kafaları tamamen
karışık hale getirilen kimselere katılırız.’’
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De ki, “TANRI’nın rehberliği doğru rehberliktir. Biz kâinatın Rabbine teslim olmakla emrolunduk.
72. “Ve İletişim Dualarını (Namazı) yerine
getirmekle ve O’na derin saygı duymakla
da— (hesap vermek için) huzurunda toplanacağınız O’dur.”
73. Gökleri ve yeri gerçek olarak yaratan
O’dur. Ne zaman “Ol” derse, o olur. O’nun
sözü mutlak gerçektir. Boruya üflendiği
gün tüm egemenlik O’na aittir. Tüm gizlenenleri ve açığa vurulanları Bilendir, O,
Bilgeler Bilgesidir, Haberdardır.
İbrahim Puta Tapanlarla Tartışıyor
74. Hatırla, İbrahim babası Azer’e, “Heykellere tanrı olarak nasıl tapınabilirsin? Seni
ve halkını uzak bir sapıklıkta görüyorum”
demişti.
75. Biz İbrahim’e göklerin ve yerin harikalarını gösterdik ve onu kesinlik ile nimetlendirdik:
76. Gece çöktüğünde parlayan bir gezegen
gördü. “Belki benim Rabbim budur” dedi.
O kaybolduğunda, “Ben kaybolan (tanrıları) sevmem” dedi.
77. Ay’ın yükseldiğini gördüğünde “Belki de
bu benim Rabbimdir!” dedi. O da kaybolunca, “Rabbim bana rehberlik etmediği
sürece ben sapmışlarla birlikte olacağım”
dedi.
78. Güneş’in doğuşunu gördüğünde “Benim
Rabbim bu olmalı. En büyüğü bu” dedi.
Fakat battığında dedi ki “Ey halkım! Ben
sizin putperestliğinizi kınıyorum.
79. “Ben kendimi mutlak bir şekilde gökleri ve
yeri Başlatana adadım; ben asla bir puta
tapan olmayacağım.”
80. Halkı onunla tartıştı. Dedi ki “O bana
rehberlik ettikten sonra benimle TANRI
hakkında mı tartışıyorsunuz? Ben oluş-

61457

74
turduğunuz putlardan korkmam. Rabbim
irade etmedikçe benim başıma hiçbir şey
gelemez. Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Dikkate almaz mısınız?
81. “Putlarınızdan neden korkmalıymışım ki?
Size yardım etmeleri için TANRI yerine
bütünüyle güçsüz putlara tapındığınızdan beri korkması gerekenler sizlersiniz.
Hangi taraf güvende olmaya daha layıktır,
eğer biliyorsanız?”
İmanlılar için Mükemmel Güvenlik
82. İman edenler ve imanlarını puta tapmakla
kirletmeyenler mükemmel güvenliği hak
ettiler ve onlar gerçekten rehberlik edildiler.
83. İşte İbrahim’i halkına karşı desteklediğimiz argümanımız buydu. Biz kimi irade
edersek onu daha üst derecelere yükseltiriz. Senin Rabbin Bilgeler Bilgesidir, Her
Şeyi Bilendir.
84. Biz ona İshak’ı ve Yakup’u bahşettik ve
her ikisine de rehberlik ettik. Benzer şekilde ondan önce Nuh’a da rehberlik etmiştik
ve onun neslinden Davut’a, Süleyman’a,
Eyüp’e, Yusuf’a, Musa’ya ve Harun’a da
(rehberlik ettik). Biz doğruları işte böyle
ödüllendiririz.
85. Zekeriya’ya, Yahya’ya, İsa’ya ve İlyas’a
da; hepsi de doğru kimselerdi.
86. Ve İsmail’e, Elişa’ya, Yunus’a ve Lut’a da;
bunların her birini tüm insanlar üzerine seçip ayırdık.
87. Onların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden birçoğunu seçtik ve onlara
dosdoğru bir yolda rehberlik ettik.
88. İşte böyledir TANRI’nın rehberliği, ki
kullarından kimi seçerse ona bununla rehberlik eder. Onlardan herhangi birisi put-

perestliğe düşmüş olsaydı, onların işleri
boşa çıkardı.
89. Onlar, kendilerine kutsal yazı, hikmet ve
peygamberlik verdiğimiz kimselerdi. Eğer
bu insanlar inkâr ederse, onların yerlerine
başkalarını getiririz ve bu yeni insanlar
inkârcı olmayacaklardır.
90. Bunlar, TANRI tarafından rehberlik edilen kimselerdir; sen de onların adımlarına
yönlendirileceksin. De ki, “Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bu ancak,
tüm insanlar için bir mesajdır.”
Tanrı’nın Dünyaya Mesajı
91. Onlar asla TANRI’yı takdir edilmesi gerektiği gibi takdir etmediler. Nitekim
“TANRI herhangi bir insana herhangi bir
şey vahyetmez” dediler. De ki, “O halde
Musa’nın insanlar için ışık ve rehberlikle getirdiği kutsal yazıyı kim vahyetti?”
Onun birçoğunu gizlediğiniz halde, duyurmak için onu kâğıda yazıyordunuz.
Size daha önce hiç bilmedikleriniz öğretildi—size de atalarınıza da. “(Onu vahyeden) TANRI’dır” de, ardından bırak onları gafletlerinde oynaya dursunlar.
92. Bu da en önemli toplumu*1ve etrafındaki herkesi uyarabilmen için önceki kutsal
yazıları doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz
bereketli bir kutsal yazıdır. Ahirete iman
edenler bu (kutsal yazıya) da iman edecek
ve İletişim Dualarını (Namazı) yerine getireceklerdir.
Sahte Elçiler Kınandı
93. Yalanlar uydurup onları TANRI’ya atfedenden veya kendisine öyle bir esin verilmemişken “Ben ilahi vahiy aldım” diyenden
veya “Ben TANRI’nın vahiylerinin aynısını yazabilirim” diyenden daha fena kimdir?

*6:92 Bugünün “en önemli toplumu,” Tanrı’nın mesajının orijinal haline döndürüldüğü Amerika’dır. Kuran vahyedildiğinde ise en önemli toplum Mekke’ydi.
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Keşke o haddi aşanları ölüm anında görebilseydin! Melekler şöyle söyleyerek ellerini onlara uzatırlar: “Bırakın ruhlarınızı.
TANRI hakkında gerçek olmayan şeyler
söylediğiniz ve O’nun vahiylerini kabul
etmeyecek kadar kibirli olduğunuz için bugün utanç verici bir azaba uğradınız.

100. Yine de onlar cinlerden putları TANRI’nın yanına yerleştirirler, oysa onları da yaratan O’dur. Hatta onlar hiçbir
bilgileri olmadan O’na oğullar ve kızlar
isnat ederler. O’na yücelik olsun. O, Yüceler Yücesidir, onların iddialarının çok
üstündedir.

94. “Sizi yarattığımız ilk andaki gibi bize birey
olarak döndünüz ve size verdiklerimizi de
arkanızda bıraktınız. Putlaştırdığınız ve
size yardım edeceklerini iddia ettiğiniz
şefaatçileri de sizinle birlikte görmüyoruz.
Aranızdaki tüm bağlar kopmuş; oluşturduğunuz putlar sizi terk etmiştir.”

101. Gökleri ve yeri Başlatan. O’nun asla bir
eşi olmadığı halde nasıl bir oğlu olabilir?
Her şeyi O yarattı ve O, her şeyin tamamen farkındadır.

Tanrı’nın Büyüklüğü
95. TANRI, daneyi ve çekirdeği çatlatan ve filizlendirendir. O, ölüden diriyi ve diriden
de ölüyü çıkarandır. İşte TANRI böyledir;
nasıl sapabiliyorsunuz!

Tanrı
102. İşte böyledir Rabbiniz olan TANRI, O’ndan başka tanrı yoktur, her şeyin Yaratıcısıdır. Siz yalnızca O’na tapın. Her şeyi
O kontrol eder.
103. Hiçbir görüş O’nu kuşatamaz fakat O
tüm görüşleri kuşatır. O Şefkatlidir, Haberdardır.

96. O, şafak söktüğünde sabahın ortaya çıkmasını sağlar. Geceyi bir sükûnet yaptı, hizmet etmeleri için Güneş’i ve Ay’ı hesaplama araçları haline getirdi. İşte bu, Kudretli
Olan’ın, Her Şeyi Bilen’in dizaynıdır.

104. Size Rabbinizden aydınlanmalar geldi.
Görebilenlere gelince, onlar kendi iyilikleri için görürler ve görmezden gelenler
ise kendi zararlarına bunu yaparlar. Ben
sizin bekçiniz değilim.

97. Ve O, karada ve denizde karanlıklar boyunca size yol göstersin diye yıldızları
yapandır. Biz bilen insanlar için vahiylerimizi bu şekilde açıklığa kavuştururuz.

105. Biz vahiylerimizi, senin bilgi aldığını ispatlamak ve onları bilen insanlara açıklığa
kavuşturmak için işte bu şekilde açıklarız.

98. O sizi tek kişiden başlattı, sizin yolunuza
ve aynı zamanda son kaderinize karar verdi. Biz anlayan insanlar için vahiyleri bu
şekilde açıklığa kavuştururuz.
99. Gökten su indiren O’dur, onunla her çeşit
bitkiyi meydana getiririz. Biz yeşil maddeden çok sayıda kompleks çekirdekler,
asma kümeli hurma ağaçları ve üzüm bahçeleri, zeytinler ve nar meydana getiririz;
birbirine benzeyen ancak farklı meyveler.
Onlar büyürken ve olgunlaşırken meyvelerine dikkat edin. Bunlar, iman eden insanlar için işaretlerdir.
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106. Rabbinden sana vahyedileni takip et,
O’ndan başka tanrı yoktur; puta tapanlara aldırış etme.
107. TANRI irade etmiş olsaydı onlar putlara
tapmazlardı. Biz seni onlara bekçi olarak
tayin etmedik, sen onların avukatı da değilsin.
108. TANRI’nın yanına yerleştirdikleri putlara sövmeyin ki, onlar da cehaletten ötürü küfre girip TANRI’ya sövmesinler.
Biz her grubun işlerini kendi gözlerinde
süslü kıldık. Sonunda onlar Rablerine
dönerler, sonra O, yapmış oldukları her
şeyi onlara bildirir.
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109. TANRI’ya kati bir şekilde yemin ettiler,
ki eğer kendilerine bir mucize gelseymiş
mutlaka iman ederlermiş. De ki, “Mucizeler sadece TANRI’dan gelir.” Hepinizin bildiği üzere, onlara bir mucize
gelseydi inkâr etmeye devam ederlerdi.
110. Biz onların zihinlerini ve kalplerini kontrol ederiz. Nitekim onların kararı inkâr
etmek olduğu için, onları taşkınlıkları
içinde bocalar durumda bırakırız.
Kendi Kararlarının Bir Sonucu
111. Onlara melekleri indirseydik bile; hatta kendileriyle ölüler konuşsaydı; hatta
her mucizeyi önlerinde toplasaydık bile;
TANRI irade etmedikçe onlar iman edemezler. Doğrusu onların çoğu cahildir.
Hadis & Sünnet:
Peygamber Düşmanlarının Uydurmaları
112. Biz her peygamberin düşmanlarına—insan ve cin şeytanlarına—aldatmak için
birbirlerine süslü sözler esinlemelerine
izin verdik. Rabbin irade etmiş olsaydı
onlar bunu yapamazlardı. Onlara ve uydurmalarına aldırma.
Önemli Kriter
113. Bu, Ahirete iman etmeyenlerin zihinlerinin bu tür uydurmaları dinlemelerine ve
onları kabul etmelerine izin vermek ve
böylelikle onların gerçek inançlarını ortaya çıkarmak içindir.*

Kutsal yazı almış olanlar onun gerçek
olarak Rabbinden vahyedildiğini bilirler.
Hiçbir şüpheye kapılma.
115. Rabbinin kelamı doğruluk ve adalet bakımından tamdır.* Hiçbir şey O’nun
kelimelerini yürürlükten kaldıramaz. O
İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
116. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna
uyarsanız sizi TANRI’nın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar; onlar
sadece tahminde bulunurlar.
117. Senin Rabbin Kendi yolundan sapanların
tamamen farkındadır ve O, rehberlik edilenlerin de tamamen farkındadır.
118. O’nun vahiylerine gerçekten iman ediyorsanız, üzerine TANRI’nın adı söylenmiş
olanlardan yiyin.
Tanrı’yı Hatırlama Şansı:
Yemeden Önce
Tanrı’nın Adını Zikredin
119. Neden üzerine TANRI’nın adı zikredilmiş olanlardan yemeyesiniz ki? O, mecbur kalınmadıkça size haram kılınanları
sizin için detaylandırdı. Gerçekten de
birçok insan bilgisizce, kendi kişisel görüşleriyle başkalarını saptırır. Senin Rabbin haddi aşanların tamamen farkındadır.
120. Günahların açığından da gizli olanından
da sakının. Günah kazananlar, kesinlikle
taşkınlıklarının bedelini ödeyeceklerdir.

1

Kuran: Tamamen Detaylı*
114. Size bu kitabı tamamen detaylı olarak vahyetmişken, yasa kaynağı olarak
TANRI’dan başkasını mı arayayım?*
2

121. Üzerine TANRI’nın adı zikredilmemiş
olanlardan yemeyin çünkü o bir iğrençliktir. Şeytanlar müttefiklerine sizinle
tartışmayı esinler; eğer onlara uyarsanız
siz de puta tapanlardan olursunuz.*

*6:113 Kuran, bizim Ahirete gerçekten iman edip etmediğimizi ya da sadece dilde kalan sahte sözler
mi söylediğimizi gösteren kriterler sunar. Bu önemli kriterler, burada ve 17:45-46 ve 39:45’te belirtilmiştir.
*6:113-115 Kuran’ın yanında herhangi bir kaynağı kabul etmek Kuran’a inançsızlığı gösterir (Ek 18).
*6:121 Tanrı’dan başkası tarafından belirlenen beslenme yasakları putperestliği temsil eder.
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122. Ölmüş olup kendisine hayat bahşettiğimiz ve kendisine insanlar içinde hareket
edebilmesi için ışık sağladığımız kişi ile
asla çıkamayacağı zifiri karanlıkta olan
kişi eşit midir? İnkârcıların işleri kendi
gözlerinde böyle süslü kılınmıştır.
123. Biz her topluluğun önde gelen suçlularına, komplo kurup plan yapmaları için
izin veririz. Ancak onlar farkında olmadan sadece kendi ruhlarına karşı komplo
kurup plan yaparlar.
Tanrı’nın Hikmetini Sorgulamak*
124. Kendilerine güçlü bir kanıt geldiğinde,
“TANRI’nın elçilerine verilen bize verilmediği sürece iman etmeyeceğiz!” derler.
TANRI, mesajını iletmesi için kimin en
uygun kişi olduğunu kesin olarak bilir.* Bu
gibi suçlular, TANRI katında aşağılanmaya ve hileli tuzaklarının bir sonucu olarak
korkunç bir azaba maruz kalacaklardır.
Kuranî Bilgi İnsanlığın Katettiği
Mesafenin Çok İlerisinde*
125. TANRI kime rehberlik etmeyi irade ederse, onun göğsünü Teslimiyet’e açık hale
getirir. Ve O kimi saptırmayı irade ederse, onun göğsünü de tıpkı göğe doğru
tırmanan kimse gibi daralmış ve sıkışmış
kılar.* TANRI böylelikle, imanı reddedenlerin üzerine bir lanet yerleştirir.
4

126. Bu, Rabbine olan dosdoğru yoldur. Biz
dikkate alan insanlar için vahiyleri açıkladık.
127. Onlar yaptıklarına bir ödül olarak Rableri
katındaki esenlik yurdunu hak ettiler; O
onların Sahibi ve Efendisidir.
128. Onların hepsini toplayacağı (ve şöyle söyleyeceği) gün gelecek: “Ey cinler! Çok

sayıda insanı sahiplendiniz.” Onların insan yoldaşları da diyecekler ki “Rabbimiz!
Bizim için belirlemiş olduğun ömrü boş
yere tüketinceye dek birbirimizin yoldaşlığından keyif aldık.” O da, “Cehennemdir
sizin kaderiniz” diyecek. Onlar TANRI’nın
iradesine uygun olarak orada sonsuza dek
kalacaklardır. Senin Rabbin Bilgedir, Her
Şeyi Bilendir.
129. Biz böylece kötüleri haddi aşmalarına bir
ceza olarak birbirlerinin yoldaşı olarak
eşleştiririz.
130. Ey cinler ve insanlar! Size içinizden vahiylerimi aktaran ve sizi bugünkü buluşma ile ilgili uyaran elçiler almadınız mı?
Onlar da “Biz kendi aleyhimize tanıklık
ediyoruz” diyecekler. Kafaları sürekli ve
tamamen dünya hayatıyla meşguldü ve
inkârcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler.
131. Bu, halkı habersizken Rabbinin herhangi
bir topluluğu asla haksız yere yok etmediğini göstermek içindir.
132. Herkes yaptıkları ile orantılı olarak bir derece elde edecektir. Senin Rabbin onların
yaptıklarından asla habersiz değildir.
133. Senin Rabbin Zengindir; tüm rahmetin
sahibidir. Eğer irade ederse sizi kaldırabilir ve yerinize kimi irade ederse onu
getirebilir, tıpkı sizi de diğer insanların
soyundan var ettiği gibi.
134. Size vadedilen yerine gelecektir ve siz
ondan asla kaçamayacaksınız.
135. De ki, “Ey halkım! Elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Nihai galiplerin
kimler olduğunu mutlaka öğreneceksiniz.” Şüphesiz, kötüler asla başaramayacaklar.

*6:124 Kıskançlık ve ego, bazı insanları Tanrı’nın elçilerini seçmekteki hikmetini sorgulamaya
iten insan özellikleridir. Bozulmuş Müslüman âlimler, Kuran’ın matematiksel kodunun Tanrı’nın
Antlaşma Elçisi vasıtasıyla vahyedilişi hakkında aynı sözü söylediler.
*6:125 Gökyüzüne doğru tırmanırken oksijen oranının azaldığını ve nefes nefese kaldığımızı Kuran’ın vahyedilişinden asırlar sonra öğrendik.
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Tanrı’nın Rızıklarını Suistimal Etmek
136. Onlar, kendi iddialarına göre “Bu pay
TANRI’ya aittir,” “bu pay da putlarımıza aittir” diyerek TANRI’nın rızıklarından olan ekinlerden ve çiftlik hayvanlarından bir pay bile ayırdılar. Bununla birlikte putları için ayrılan asla TANRI’ya
ulaşmadı, oysa TANRI için ayırdıkları
pay daima putlarına gitti. Verdikleri hüküm gerçekten de ne kötü!
137. Böylelikle puta tapanlar, kendi evlatlarını
öldürecek kadar putları tarafından aldatıldılar.* Aslında putları onlara büyük
acılar verir ve kendileri için dinlerini
karmakarışık hale getirir. TANRI irade
etmiş olsaydı onlar bunu yapamazlardı.
Onlara ve uydurmalarına aldırış etme.
Dini Bidatler Kınandı
138. Dediler ki “Bunlar haram kılınmış çiftlik hayvanları ve ekinlerdir; izin verdiklerimiz dışında onları kimse yemesin,”
böyle iddia ettiler. Ayrıca, belli çiftlik
hayvanlarına binmeyi de haram kıldılar.
Hatta yedikleri hayvanları keserken asla
TANRI’nın adını anmadılar. İşte bunlar
O’na atfedilen bidatlerdir. O, bidatlerinden ötürü onları kesinlikle cezalandıracaktır.
139. Ayrıca dediler ki “Bu çiftlik hayvanlarının karınlarında olanlar sırf aramızdaki
erkekler için ayrılmıştır ve eşlerimize
haramdır.” Fakat eğer o ölü doğumsa,
eşlerine oradan pay almalarına izin verirlerdi. O, bidatlerinden dolayı kesinlikle

onları cezalandıracaktır. O, Bilgeler Bilgesidir, Her Şeyi Bilendir.
140. Bilgisizliklerinden ötürü evlatlarını aptalca öldürenler, TANRI’nın kendilerine sağladığı rızıkları haram kılanlar
ve TANRI’ya atfedilen bidatleri takip
edenler var ya, onlar şüphesiz kaybedenlerdir. Onlar sapmışlardır; onlar rehberlik edilmeyenlerdir.
Zekât
“Hasat Gününde” Verilmelidir*
141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurma
ağaçlarını, tatları farklı olan ekinleri,
zeytinleri ve narı—birbirine benzeyen
fakat farklı meyveleri tesis eden O’dur.
Onların meyvelerinden yiyin, ödenmesi
gereken zekâtını hasat gününde* verin
ve hiçbir şeyi israf etmeyin. O, müsrifleri sevmez.
2

142. Bazı çiftlik hayvanları sizin taşımacılık
ve yatak malzemeleri ihtiyacınızı karşılar. TANRI’nın size sağladığı rızıklardan yiyin ve Şeytan’ın adımlarını takip
etmeyin; o sizin en azılı düşmanınızdır.
İcat Edilen Beslenme Yasakları
Kınandı
143. Sekiz tür çiftlik hayvanı: iki tür koyun ve
iki tür keçi ile ilgili olarak de ki, “O, iki
erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi
yahut iki dişinin rahimlerindekini mi?
Eğer doğru sözlü iseniz bildiğinizi bana
söyleyin.”

*6:137 Uluslararası utanç verici bir hadise olan Suudi Arabistanlı bir prensesin, 1978’de, iddia edilen zina sebebiyle idam edilmesi tam isabetli bir örnektir. Tanrı’nın yasası, zina eden için bir ceza
olarak kırbaçlamayı emrederken (24:1-2), putperest yasalar idam etmeyi şart koşar. 42:21’de belirtildiği gibi, gelenekçiler Tanrı tarafından yetkilendirilmemiş bir dini takip ederler.
*6:141 Zekât bağışı çok önemlidir, En Merhametli Olan, rahmetini onu verenlere has kılmıştır
(7:156). Ancak bozulmuş Müslümanlar bu önemli buyruğu kaybettiler; onlar Zekâtı sadece yılda
bir defa verirler. Burada Zekâtın “gelir elde ettiğimiz günde” verilmesi gerektiğini görüyoruz. İbrahim aracılığıyla bize gelen oran, net gelirimizin %2,5’udur.
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144. İki tür deve ve iki tür sığır ile ilgili olarak de ki, “O, iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi yahut iki dişinin
rahimlerindekini mi? TANRI sizin için
bu haramları hükme bağladığında siz şahitler miydiniz? Böyle yalanlar icat edip
onları TANRI’ya atfedenden daha fena
kimdir? Onlar böylelikle bilgileri olmadan insanları saptırırlar. TANRI böyle
kötü insanlara rehberlik etmez.”

putperestlik yapmazdık, hiçbir şeyi de
haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler
de azabımızı üzerlerine çekinceye dek
aynı şekilde inkâr ettiler. De ki, “Bize
gösterebileceğiniz ispat edilmiş herhangi
bir bilginiz var mı? Zan dışında başka bir
şeye uymuyorsunuz; siz sadece tahminde bulunuyorsunuz.”
En Güçlü Argüman*
149. De ki, “TANRI en güçlü argümana sahiptir; eğer irade ederse hepinize rehberlik
edebilir.”
4

Beslenme Yasakları
Sadece Şunlardır*
145. De ki, “Bana verilen vahiylerde yiyen
bir kimse için şunlar dışında haram kılınmış hiçbir yiyecek bulamıyorum: (1)
leş, (2) akan kan, (3) domuzun eti* çünkü o pistir ve (4) TANRI’dan başkasına
küfürle adanmış hayvanların eti.” Eğer
bir kişi kasıtlı veya kötü niyetli olmaksızın (bunları yemeye) mecbur kalırsa, o
zaman senin Rabbin Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
3

146. Yahudi olanlara bölünmemiş toynaklı hayvanları haram kıldık; sığır ve koyunun yağını haram kıldık, sırtlarında bulunan veya
bağırsaklarındaki veya kemiklerle karışmış
olan hariç. Bu, azgınlıklarına karşılık bir
cezaydı ve biz doğru sözlüyüz.
147. Eğer seni inkâr ederlerse o zaman de ki,
“Rabbiniz sonsuz rahmet sahibidir fakat
suçlu halklar için O’nun azabı kaçınılmazdır.”
148. Puta tapanlar derler ki “TANRI irade
etmiş olsaydı ne biz ne de atalarımız

150. De ki, “TANRI’nın bunu veya şunu
haram kılmış olduğuna tanıklık edecek
şahitlerinizi getirin.” Eğer onlar tanıklık ederlerse sen onlarla birlikte tanıklık
etme. Vahiylerimizi reddedenlerin, Ahireti inkâr edenlerin ve Rablerinden sapanların fikirlerini takip etme.
Başlıca Buyruklar
151. De ki, “Gelin Rabbinizin sizin için gerçekten neyi haram kıldığını size söyleyeyim: O’nun yanına putlar yerleştirmeyeceksiniz. Ana-babanıza hürmet
göstereceksiniz. Yoksulluk korkusu ile
çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz—sizin
rızkınızı da onların rızkını da biz sağlarız. Açıkça veya gizlice, büyük günahları
işlemeyeceksiniz. Adaletin olağan seyri
hariç öldürmeyeceksiniz—TANRI yaşamı kutsal kıldı. Bunlar O’nun size buyruklarıdır ki anlayasınız.”

*6:145-146 Sadece dört çeşit hayvansal ürün haram kılınmıştır: Kendi kendine ölen hayvanlar,
akan kan (etin içinde sıkışıp kalan değil), domuzun eti, Yaratıcıları dışında başkasına adanan hayvanlar. Ayet 146 bu tür haramların çok spesifik olduğunu bize bildirir; Tanrı, ya “eti” ya “yağı” ya
da her ikisini haram kılar, eğer O böyle irade ederse.
*6:149 Kuran’ın matematiksel kodu, bunun Tanrı’nın dünyaya mesajı olduğunun somut ve tamamen tartışmasız bir kanıtıdır. Herhangi bir okuyucunun bu olağanüstü olguyu takdir etmesini, sonrasında ise secde etmesini ve bu karşı konulmaz mucizeyi kabul etmesini önlemek için ilahi müdahale gerekir (Bakınız 17:45-46, 18:57, 56:79 ve Ek Bir).
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İlave Buyruklar
152. Onlar olgunluk çağına ulaşıncaya dek, en
doğru yöntemin dışında yetimlerin paralarına dokunmayacaksınız. Ticaret yaptığınızda adil bir şekilde, tam ağırlığında
ve eksiksiz vereceksiniz. Biz hiçbir ruha
imkânlarının üstünde yük yüklemeyiz.
Yakınlarınızın aleyhinde bile olsa, şahitlik yaparken kesinlikle adil olacaksınız.
TANRI ile olan antlaşmanızı da yerine
getireceksiniz. Bunlar O’nun size buyruklarıdır ki dikkate alasınız.
153. Bu Benim yolumdur—dosdoğru olan.
Onu takip edin, başka yolları takip etmeyin, yoksa onlar sizi O’nun yolundan
saptırırlar. Bunlar O’nun size buyruklarıdır ki kurtarılasınız.
154. Biz Musa’ya en iyi buyruklarla tamamlanmış, her şeyi detaylandıran, bir rehber
ve rahmet olan kutsal yazıyı verdik ki
Rableri ile buluşacaklarına iman etsinler.
155. Bu da vahyettiğimiz bereketli bir kutsal
yazıdır; onu takip edip doğru bir hayat
sürün ki rahmete erişesiniz.
156. Artık siz, “Kutsal yazı bizden önceki iki
gruba indirildi ve biz onların öğretilerinden habersizdik” diyemezsiniz.
Matematik: Nihai Kanıt*
157. Şunu da diyemezsiniz: “Şayet bize de bir
kutsal yazı gelebilmiş olsaydı biz onlardan daha iyi rehberlik edilirdik. Artık
Rabbinizden size kanıtlanmış bir kutsal
yazı, bir yol gösterici ve bir rahmet geldi. Artık, TANRI’dan gelen bu kanıtları reddeden ve onlardan yüz çevirenden
daha fena kimdir? Kanıtlarımızdan yüz
1

çevirenleri, aldırış etmemelerinden ötürü
azabın en kötüsüne mahkûm edeceğiz.
Testin Gereklilikleri
158. Onlar kendilerine meleklerin veya Rabbinin yahut Rabbinin bazı fiziksel tezahürlerinin gelmesini mi bekliyorlar?
Bunun gerçekleştiği gün hiçbir ruh, eğer
bundan önce iman etmediyse veya doğru
bir hayat sürerek imanın faydalarını elde
etmediyse, iman etmekten fayda sağlamayacaktır.* De ki, “Beklemeye devam
edin; biz de beklemekteyiz.”
Dini Mezhepler Kınandı
159. Kendilerini mezheplere bölenler senden
değildir. Onların yargısı TANRI’ya kalmıştır, sonra O onlara yapmış oldukları
her şeyi bildirecektir.
160. Kim doğru bir iş yaparsa on tane için
ödül alır ve bir günah işleyen kişi ise sadece bir tane için cezalandırılır. Hiç kimse en ufak bir haksızlığa maruz kalmaz.
161. De ki, “Rabbim bana dosdoğru bir yolda
rehberlik etti—İbrahim’in mükemmel
dini, tek tanrıcılık. O hiçbir zaman bir
puta tapan olmadı.”
162. De ki, “İletişim Dualarım (Namazım),
ibadet pratiklerim, hayatım ve ölümüm;
hepsi mutlak şekilde yalnızca kâinatın
Rabbi olan TANRI’ya adanmıştır.
163. “O’nun hiçbir ortağı yoktur. Bu, iman etmek için emrolunduğum şeydir ve teslim
olan ilk kişi benim”
164. De ki, “O, her şeyin Rabbi iken, rab olarak TANRI’dan başkasını mı arayayım?
Hiçbir ruh kendi işleri hariç fayda görmez ve hiç kimse başkasının yükünü

*6:157 Kuran’ın matematiksel kodunun rolü, ayet numarası (157) artı kodun kendisi ile vahyedildiği
“Reşad Halife”nin sayısal değerinin (1230) toplamının 1387 veya 19x73 etmesi gerçeğinden bellidir.
*6:158 İman ettikten sonra ruh, Tanrı tarafından kuralları belirtilen ibadet pratikleri yoluyla büyümeli ve gelişmelidir.
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Çiftlik Hayvanları (El-En’am) 6:165 & Araf (El-A’raf) 7:1-19
yüklenmez. Sonunda Rabbinize dönersiniz, sonra da O, tüm anlaşmazlıklarınız
hakkında sizi bilgilendirir.”

165. Sizi yeryüzünün vârisleri kılan O’dur
ve O sizi, size verdiği şeylere göre test
etmek için bazılarınızı derece olarak diğerlerinin üstüne çıkardı. Şüphesiz, senin Rabbin ceza uygulamada etkili olandır ve O Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
♦♦♦♦

Sure 7: Araf (El-A’raf)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.M.S.*
2. Bu kutsal yazı sana, onunla uyarabilmen ve
imanlılara bir hatırlatıcı sağlamak için vahyedilmiştir; kalbinde onunla alakalı şüphe
barındırma.

9. Tartıları hafif basanlara gelince, onlar da
haksız bir şekilde vahiylerimizden yüz çevirmelerinin bir sonucu olarak ruhlarını
zayi edenler* olacaklardır.
10. Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin
için geçim araçları sağladık. Nadiren minnettarsınız.
11. Sizi biz yarattık, sonra size biçim verdik,
daha sonra da meleklere “Âdem’in önünde secdeye kapanın” dedik. Onlar secdeye
kapandılar, İblis (Şeytan) hariç; o, secde
edenler arasında değildi.
Test Başlıyor
12. Dedi ki “Sana emir verdiğimde seni secde
etmekten ne alıkoydu?” O da “Ben ondan
daha iyiyim; beni ateşten yarattın, onu ise
çamurdan” dedi.
13. O da “Öyleyse aşağıya inmek zorundasın
çünkü burada kibirli olamazsın. Defol; sen
düştün” dedi.

3. Siz hepiniz, Rabbinizden size ne vahyedildiyse
onu takip edin; O’nun yanında birtakım putları
takip etmeyin. Nadiren dikkate alıyorsunuz!

14. O dedi ki “Diriliş Günü’ne kadar bana bir
mühlet ver.”

4. Nice toplulukları yok ettik; azabımızı uykudayken veya tamamen uyanıkken üzerlerine
çektiler.

16. O dedi ki “Madem benim sapmamı Sen
irade ettin,* ben de Senin dosdoğru yolunun üstünde onlar için pusuya yatacağım.

5. Azabımız onlara geldiğinde söyledikleri şu
oldu: “Gerçekten biz haddi aşan kimseler
olduk.”
6. Biz kesinlikle mesaj alanları da sorguya çekeceğiz, elçileri de sorguya çekeceğiz.

15. “Sana bir mühlet verilmiştir” dedi.

17. “Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım ve Sen
birçoğunu nankör olarak bulacaksın.”

7. Biz onları yetkili olarak bilgilendireceğiz
çünkü biz asla habersiz değildik.

18. Dedi ki “Aşağılanmış ve yenik düşmüş
olarak oradan defol. Onlar arasından sana
uyanlara gelince, Ben Cehennemi hepinizle dolduracağım.

8. O gün teraziler adil bir şekilde kurulacak.
Tartıları ağır basanlar kazananlar olacaktır.

19. “Sana gelince Âdem, eşinle birlikte Cennete yerleşin ve oradan canınızın istediği

*7:1 Bu başlangıç harflerinin Kuran’ın matematiksel mucizesindeki rolü için Ek 1’e bakınız.
*7:9 Yaratıcımıza kulak vermemek ruhsal açlığa ve sonunda ruhun “zayiatına” neden olur.
*7:16 Şeytan, kanıtlanmış bir yalancıdır ve onun vatandaşları da öyle (bkz. 2:36, 6:22-23 & 7:2022).
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gibi yiyin fakat bu tek ağaca yaklaşmayın,
yoksa günaha düşersiniz.”
20. Kendilerine görünmeyen bedenlerini ortaya çıkarmak için şeytan onlara fısıldadı.
Dedi ki “Rabbiniz melek olmanızı ve ebedi varoluşa erişmenizi engellemek dışında
başka bir amaçla sizi bu ağaçtan menetmedi.”
21. Onlara yemin etti: “Size iyi tavsiyelerde
bulunuyorum.”
22. Böylece onları yalanlarla aldattı. Ağacı tattıkları gibi bedenleri onlara görünür hale
geldi ve kendilerini Cennet yaprakları ile
örtmeye çalıştılar. Rableri onlara seslendi:
“Sizi şu ağaçtan menetmemiş miydim ve
şeytan sizin en azılı düşmanınızdır diye
sizi uyarmamış mıydım?”
23. Dediler ki “Rabbimiz! Biz ruhlarımıza
kötülük ettik, Sen bizi bağışlamadıkça ve
bize acımadıkça biz kaybedenlerden olacağız.”
24. Dedi ki “Birbirinizin düşmanı olarak inin
aşağıya. İkametiniz ve rızkınız bir süreliğine yeryüzünde olacaktır.”
25. “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz
ve oradan çıkarılacaksınız” dedi.
26. Ey Âdemoğulları! Hem bedenlerinizi örtmesi hem de süs olması için size elbiseler
sağladık. Fakat en hayırlı elbise doğruluk
elbisesidir. Bunlar TANRI’nın işaretlerinden bazılarıdır ki dikkate alsınlar.
27. Ey Âdemoğulları! Şeytanın ana babanızın
Cennetten çıkarılmasına ve elbiselerinin sıyrılarak bedenlerinin açığa çıkmasına sebep
olduğunda yaptığı gibi sizi de aldatmasına
izin vermeyin. O ve soyu sizi görür oysa siz
onları görmezsiniz. Şeytanları, iman etmeyenlerin yoldaşları olarak atadık.
Miras Alınan Tüm Bilgileri İnceleyin
28. Onlar büyük bir günah işlerler, ardından
derler ki “Biz atalarımızı bunu yapar bul-
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duk ve TANRI da bize bunu yapmamızı
emretmiştir.” De ki, “TANRI asla günahı
savunmaz. TANRI hakkında bilmediğiniz
şeyler mi söylüyorsunuz?”
29. De ki, “Benim Rabbim adaleti ve her ibadet
yerinde yalnızca O’na adanarak durmayı savunur. İbadetinizi mutlak bir şekilde
yalnızca O’na adayın. Tıpkı sizi başlattığı
gibi sonunda O’na döneceksiniz.”
Dikkat Edin: Onlar Kendilerine
Rehberlik Edildiğine İnanırlar
30. O, bir kısmına rehberlik etti, oysa diğerleri sapmaya mahkûm edildi. Onlar, TANRI’nın yerine şeytanları kendilerine efendiler edinirler, yine de kendilerine rehberlik edildiğine inanırlar.
Mescit İçin Güzel Giyinin
31. Ey Âdemoğulları! Mescide gittiğiniz zaman temiz olun ve güzel giyinin. Ve makul bir şekilde yiyip için; Şüphesiz O,
oburları sevmez.
İcat Edilen Haramlar Kınandı
32. De ki, “TANRI’nın, yarattıkları için yaratmış olduğu güzel şeyleri ve iyi rızıkları
kim haram kıldı?” De ki, “Bu gibi rızıklardan bu hayatta iman eden kimseler yararlanmalıdır. Dahası, iyi rızıklar Diriliş Günü’nde sadece onların olacaktır.” Biz bilen
insanlar için vahiyleri bu şekilde açıklarız.
33. De ki, “Benim Rabbim yalnızca, açık olsun yahut gizli olsun kötü işleri, günahları,
haksız saldırganlığı, TANRI’nın yanına
güçsüz putlar yerleştirmeyi ve TANRI
hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeyi
haram kılar.”
34. Her bir topluluk için önceden belirlenmiş
bir ömür vardır. Süreleri sona erdiğinde
onlar onu ne bir saat erteleyebilirler ne de
öne alabilirler.
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Aranızdan Elçiler
35. Ey Âdemoğulları! Aranızdan size elçilerim
geldiğinde ve size vahiylerimi okuduğunda, dikkate alıp doğru bir hayat sürenlerin
korkacakları hiçbir şey olmayacaktır, onlar üzülmeyecekler de.
36. Vahiylerimizi reddedenlere ve onlara sarılmayacak kadar kibirli olanlara gelince,
onlar sonsuza dek içinde kalacakları Cehennemi üzerlerine çekmişlerdir.
37. TANRI hakkında yalan uyduranlardan
veya O’nun vahiylerini reddedenlerden
daha fena kimdir? Bunlar kutsal yazıya
uygun bir şekilde paylarını alacaklardır,
sonra elçilerimiz hayatlarını sonlandırmaya geldiklerinde şöyle diyecekler, “TANRI’nın yanında yalvarıp durduğunuz putlar nerede?” Onlar da “Onlar bizi terk ettiler” diyecekler. İnkârcı olduklarına dair
kendi aleyhlerinde şahitlik edeceklerdir.
Karşılıklı Suçlama
38. O şöyle diyecek, “Önceki cin ve insan toplulukları ile birlikte Cehenneme girin.” Ne
vakit bir grup girse, atalarının grubuna lanet edecektir. Hepsi girdiğinde en sonuncusu bir önceki hakkında şöyle diyecektir,
“Rabbimiz! Bizi saptıranlar işte bunlar!
Onlara Cehennem azabından iki kat ver.”
O da, “Her biri iki kat alır ancak siz bilmezsiniz” diyecek.
39. Atalar grubu ise sonraki gruba, “Madem
bize karşı bir avantajınız vardı, o halde
siz de kendi günahlarınızın azabını tadın”
diyecek.
Tanrı’nın Vahiylerini Reddetmek:
Bağışlanamaz Bir Suç
40. Şüphesiz, kim vahiylerimizi reddederse ve
onlara sarılmayacak kadar kibirliyse, göğün kapıları onlar için asla açılmayacak,

Araf (El-A’raf) 7:35-46
deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar
Cennete giremeyeceklerdir. Biz suçlu olana böyle karşılık veririz.
41. Bir ikametgâh olarak Cehennemi üzerlerine çektiler; onların üstlerinde engeller
olacaktır. Biz haddi aşanlara bu şekilde
karşılık veririz.
42. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince—ki biz bir ruha asla imkânlarının
üstünde yük yüklemeyiz—bunlar da Cennetin sakinleri olacaklardır. Orada sonsuza
dek kalırlar.
Tanrı’nın Lütfuyla
43. Biz onların kalplerinden tüm kıskançlıkları
kaldıracağız. Altlarından ırmaklar akacak
ve şöyle diyecekler, “Bize rehberlik ettiği için TANRI’ya övgüler olsun. TANRI
bize rehberlik etmiş olmasaydı hidayete
ermemiz mümkün olamazdı. Rabbimizin
elçileri doğruyu getirdiler.” Onlara şöyle
seslenilecek: “Bu sizin Cennetinizdir. İşlerinize karşılık olarak onu miras aldınız.”
44. Cennetin sakinleri Cehennem sakinlerine
seslenecek: “Biz Rabbimizin vaadinin gerçek
olduğunu bulduk; peki siz Rabbinizin vaadinin
gerçek olduğunu buldunuz mu?” Onlar da
“Evet” diyecekler. Aralarından bir duyurucu
şöyle duyuracak: “TANRI’nın laneti haddi
aşanların üzerine olsun;
45. “ki onlar TANRI’nın yolundan alıkoyarlar ve onu çarpık yapmaya çalışırlar, onlar
Ahiret konusunda da inkârcıdırlar.”
46. Onları bir engel ayırır, buna karşın
Araf’ı,*1her bir tarafı görünüşlerinden
tanıyan insanlar doldurur. Cennetin sakinlerine şöyle seslenecekler: “Esenlik üzerinize olsun.” Onlar kuruntuları yüzünden
(Cennete) giremediler.

*7:46-49 Başlangıçta 4 yer olacaktır: (1) Üst Cennet, (2) Alt Cennet, (3) Araf ve (4) Cehennem. Araf,
Alt Cennete eklenecektir.
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47. Gözlerini Cehennemin sakinlerine doğru
çevirdiklerinde şöyle diyecekler, “Rabbimiz! Bizi bu kötü insanlarla birlikte bulundurma.”

daha iyi işler yapmamız için bizi geri gönderir misiniz?” Onlar ruhlarını zayi ettiler
ve onların mahkûm olmalarına kendi bidatleri neden oldu.

Çoğunluk Mahkûm Edildi
48. Araf’ın sakinleri, görünüşlerinden tanıdıkları insanlara çağrıda bulunarak diyecekler ki “Ne sayıca çokluğunuz ne de kibriniz size hiçbir şekilde fayda sağlamadı.

54. Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde*
yaratan, sonra tüm otoriteyi üstlenen o tek
TANRI’dır. Gece, onu aralıksız olarak
kovalayan gündüzü bürüyüp örter ve Güneş, Ay ve yıldızlar O’nun emri ile hizmet
etmeye adanmışlardır. Kesinlikle O, tüm
yaratılışı ve tüm emirleri kontrol eder. En
Yücedir Kâinatın Rabbi olan TANRI.

49. “TANRI asla onlara rahmet ile dokunmayacak diye yemin ettiğiniz insanlar bunlar
mı?” (Araf’taki insanlara sonra şöyle söylenecek,) “Cennete girin; sizin korkacağınız hiçbir şey yoktur, üzülmeyeceksiniz
de.”
50. Cehennemin sakinleri Cennetin sakinlerine çağrıda bulunacaklar: “Suyunuzun bir
kısmını veya TANRI’nın size sağladığı
rızıkların bir kısmını bize doğru akıtın.”
Onlar da “TANRI onları inkârcılara haram kıldı” diyecekler.
51. O gün, dinlerini ciddiye almayanları ve kafaları sürekli ve tamamen bu dünya hayatıyla meşgul olanları unuturuz çünkü onlar
da bugünü unutmuşlardı ve vahiylerimizi
küçümseyerek reddetmişlerdi.
Kuran:
Tamamen Detaylı
52. Biz onlara tamamen detaylandırılmış, bilgi
ile, iman eden insanlar için rehberlik ve
rahmet olan bir kutsal yazı verdik.
53. Bütün (kehanetler) gerçekleşinceye kadar
mı bekliyorlar? Böyle bir gerçekleşmenin
olacağı gün, geçmişte onu önemsemeyenler diyecekler ki “Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiş. Bizim adımıza şefaat edecek
herhangi bir şefaatçi var mı? Tutumumuzu
değiştirmemiz ve geçmişte yaptığımızdan

55. Rabbinize alenen de kendi başınızayken de
tapının; O, haddi aşanları sevmez.
56. Düzeltildikten sonra yeryüzünü bozguna
uğratmayın ve O’na derin saygı ve umutla tapının. Şüphesiz, TANRI’nın rahmeti
doğrular tarafından elde edilebilir.
57. Rüzgârı ellerinden bir rahmet olarak iyi
alametle gönderen O’dur. Ağır bulutları
topladıklarında onları ölü topraklara süreriz ve her türlü meyveyi üretmek için
onlardan su indiririz. Biz ölüleri işte böyle
diriltiriz ki dikkate alasınız.
58. İyi toprak Rabbinin izniyle bitkilerini kolayca üretirken, kötü toprak zar zor yararlı
bir şey üretir. Biz takdir eden insanlar için
vahiyleri bu şekilde açıklarız.
Nuh
59. Biz Nuh’u halkına gönderdik, dedi ki “Ey
halkım! TANRI’ya tapın; sizin O’nun yanında başka bir tanrınız yoktur. Sizin için
korkunç bir günün azabından korkuyorum.”
60. Halkından ileri gelenler dediler ki “Görüyoruz ki sen uzak bir sapkınlıktasın.”

*7:54 Yaratılışın altı günü alegoriktir; bizim son derece küçük gezegenimiz olan Dünya’nın göreceli
karmaşıklığını anlamamız için bir ölçüt görevi görürler—o, “4 günde” yaratıldı (Bakınız 41:10).
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61. O da dedi ki “Ey halkım! Ben sapıtmış değilim; Ben kâinatın Rabbinden bir elçiyim.
62. “Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum,
size öğüt veriyorum ve sizin bilmediklerinizi ben TANRI tarafından biliyorum.
63. “Rahmete erişesiniz diye sizin gibi bir
adam vasıtasıyla sizi uyarmak ve doğru
olmaya iletmek için Rabbinizden size bir
hatırlatıcı gelmesi gerektiği çok mu şaşırtıcı?”
64. Onu reddettiler. Neticede onu ve onunla
birlikte gemide olanları kurtardık ve vahiylerimizi reddedenleri denizde boğduk;
onlar kördü.
Hûd
65. Ve Âd’a kardeşleri Hûd’u gönderdik. Dedi
ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın; sizin
O’nun yanında başka bir tanrınız yoktur.
O halde doğruluğu gözetecek misiniz?”
66. Halkından inkâr eden ileri gelenler dediler
ki “Görüyoruz ki akılsızca davranıyorsun
ve biz senin bir yalancı olduğunu düşünüyoruz.”
67. O dedi ki “Ey halkım! Bende akılsızlık
yok; Ben kâinatın Rabbinden bir elçiyim.
68. “Ben size Rabbimin mesajlarını iletiyorum
ve ben size dürüstçe öğüt veriyorum.
69. “Sizi uyarmak için, sizin gibi bir adam
vasıtasıyla Rabbinizden size bir mesaj
gelmesi gerektiği çok mu şaşırtıcı? Hatırlayın, sizi Nuh halkından sonra vârisler
yaptı ve sayınızı çoğalttı. TANRI’nın nimetlerini hatırlayın ki başarılı olasınız.”
Atalarını Körü Körüne Takip Etmek:
Bir İnsan Trajedisi
70. Dediler ki “Sen bizi yalnızca TANRI’ya
tapmaya ve atalarımızın taptığı şeylerden
vazgeçirmeye mi geldin? Eğer doğru sözlü isen bizi kendisi ile tehdit ettiğin azabı
getirmen için sana meydan okuyoruz.”
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Araf (El-A’raf) 7:61-77
71. Dedi ki “Siz Rabbinizden kınanmayı ve
gazabı üzerinize çektiniz. TANRI tarafından hiçbir zaman yetkilendirilmeyen,
sizin uydurduğunuz—sizin ve atalarınızın—bidatleri müdafaa etmek için mi benimle tartışıyorsunuz? O halde bekleyin,
ben de sizinle birlikte bekleyeceğim.”
72. Sonra biz onu ve onunla beraber olanları
katımızdan bir rahmetle kurtardık ve vahiylerimizi reddedenler ile imanlılar olmayı kabul etmeyenleri yok ettik.
Salih
73. Semûd’a da kardeşleri Salih’i gönderdik.
Dedi ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın;
sizin O’nun yanında başka bir tanrınız
yoktur. Rabbinizden size kanıt sağlandı:
işte size bir işaret olsun diye TANRI’nın
devesi burada. TANRI’nın toprağından
yemesine izin verin ve ona herhangi bir
zarar vermeyin, yoksa acı veren bir azabı
üzerinize çekersiniz.
74. “Hatırlayın, O, Âd’dan sonra sizi vârisler
kıldı ve sizi yeryüzünde yerleştirdi, vadilerinde köşkler inşa ediyor ve dağlarından
evler oyuyordunuz. TANRI’nın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde bozgunculuk
yaparak dolaşmayın.”
Mesaj:
Elçiliğin Kanıtı
75. Halkı arasındaki kibirli önderler, iman etmiş olan sıradan insanlara şöyle dediler,
“Salih’in, Rabbi tarafından gönderildiğini
nereden biliyorsunuz?” Onlar da “Getirdiği mesaj bizi imanlılar yaptı” dediler.
76. Kibirli kişiler, “Biz sizin iman ettiğiniz
şeyi inkâr ediyoruz” dediler.
77. Sonunda deveyi boğazladılar, Rablerinin
emrine karşı isyan ettiler ve şöyle dediler,
“Ey Salih! Eğer sen gerçekten bir elçi isen
bizi kendisiyle tehdit ettiğin kötü sonu getir bakalım.”
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78. Bunun üzerine, o sarsıntı onları evlerinde
ölü bırakarak yok etti.

TANRI aramızda hükmünü verinceye kadar bekleyin; O, en iyi hüküm verendir.”

79. O şöyle diyerek onlardan yüz çevirdi, “Ey
halkım! Ben size Rabbimin mesajını ilettim ve size öğüt verdim fakat siz öğüt veren hiç kimseden hoşlanmıyorsunuz.”

88. Halkı arasından kibirli önderler şöyle dediler, “Ey Şuayb! Dinimize geri dönmediğiniz sürece seni ve seninle birlikte iman
etmiş olanları şehrimizden çıkaracağız. O
da dedi ki “Bizi zorlayacak mısınız?

Lut:
Eşcinsellik Kınandı
80. Lut, halkına şöyle dedi, “Siz öyle bir iğrençliği işliyorsunuz ki; dünyada daha
önce hiç kimse bunu yapmamıştı!
81. “Siz, kadınların yerine erkeklerle seks yapıyorsunuz. Gerçekten de siz haddi aşan
bir topluluksunuz.”
82. Halkı şöyle söyleyerek cevap verdi, “Onları kentinizden çıkarın. Onlar temiz olmak
isteyen insanlarmış.”
83. Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık fakat karısını değil; o, mahkûm edilenlerle birlikteydi.
84. Biz onlara belli bir sağanak yağdırdık; suçluların akıbetlerine dikkat et.
Şuayb: Hilekârlık, Sahtekârlık Kınandı
85. Midyan’a da kardeşleri Şuayb’ı gönderdik.
Dedi ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın; sizin
O’nun yanında başka bir tanrınız yoktur. Size
Rabbinizden kanıt geldi. Ticaret yaptığınız
zaman tam ağırlığında ve eksiksiz verin.
İnsanları dolandırarak haklarını almayın.
Düzeltildikten sonra yeryüzünü bozguna
uğratmayın. Eğer imanlılar iseniz bu sizin
için daha hayırlıdır.
86. “Her yolu tıkamaktan, iman edenleri TANRI’nın yolundan alıkoymaktan kaçının ve
onu çarpık hale getirmeyin. Eskiden az
olduğunuzu ve O’nun sayınızı çoğalttığını
hatırlayın. Kötülerin akıbetlerini anımsayın.
87. “Mademki bir kısmınız benimle gönderilene iman etti ve bir kısmınız da inkâr etti,
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89. “TANRI bizi ondan kurtardıktan sonra
eğer sizin dininize geri dönersek, TANRI’ya karşı küfür işlemiş oluruz. Rabbimiz olan TANRI’nın iradesine karşı nasıl
ona geri dönebiliriz? Rabbimizin bilgisi
her şeyi kuşatmıştır. Biz TANRI’ya güvendik. Rabbimiz! Halkımıza karşı bizlere
kesin bir galibiyet bahşet. Sen destek verenlerin en iyisisin.”
90. Halkı arasından inkârcı önderler dediler ki
“Eğer Şuayb’ı takip ederseniz kaybedenlerden olursunuz.”
91. O sarsıntı onları evlerinde ölü bırakarak
yok etti.
92. Şuayb’ı reddedenler sanki hiç var olmamış
gibi yok oldular. Şuayb’ı reddedenler kaybedenler oldular.
93. O şöyle diyerek onlardan yüz çevirdi, “Ey
halkım! Ben size Rabbimin mesajlarını
ilettim ve size öğüt verdim. İnkâr eden insanlara nasıl üzülebilirim.”
Şer Gibi Görünen Nimetler
94. Ne zaman herhangi bir halka bir peygamber gönderdiysek, yalvarsınlar diye onun
halkını sıkıntı ve zorluğa uğrattık.
95. Sonra o zorluğun yerine esenlik ve refah
getirdik. Fakat heyhat! Aldırış etmediler ve
“Atalarımız da refahtan önce bu zorluğu
yaşamışlardı” dediler. Sonunda beklemedikleri bir anda onları aniden cezalandırdık.
Birçok İnsan Yanlış Seçim Yapar
96. Bu toplumların halkları iman edip doğruluğa dönmüş olsaydı, biz göklerden ve yer-
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den üzerlerine nimetler yağdırırdık. İnkâr
etmeye karar verdiklerinden dolayı, kazandıklarına karşılık onları cezalandırdık.
97. Mevcut toplumların halkları, azabımızın
gece vakti uyurlarken kendilerine gelmeyeceğini garantilediler mi?
98. Bugünkü toplumların halkları, azabımızın
gündüz vakti eğlenirlerken kendilerine
gelmeyeceğini garantilediler mi?
99. Onlar TANRI’nın planlarını hafife mi
alıyorlar? Kaybedenler dışında hiç kimse
TANRI’nın planlarını hafife almaz.
100. Önceki nesillerden sonra yeryüzüne vâris olanlara belli olmadı mı ki, eğer irade
edersek onları günahlarından ötürü cezalandırabiliriz ve kalplerini mühürleyerek
sağır hale getirebiliriz?
101. Sana bu toplumların tarihini aktarıyoruz:
elçileri onlara açık kanıtlarla gitmişlerdi fakat daha önce reddetmiş oldukları
şeylere iman edecek değillerdi. TANRI
inkârcıların kalplerini işte böyle mühürler.
102. Birçoğunu antlaşmalarını göz ardı ediyorken bulduk; birçoğunu kötü kimseler
olarak bulduk.*
Musa
103. (Bu elçilerden) sonra Musa’yı Firavun’a
ve onun halkına işaretlerimizle gönderdik fakat onlar haddi aştılar. Kötülerin
akıbetlerine dikkat et.
104. Musa dedi ki “Ey Firavun! Ben kâinatın
Rabbinden bir elçiyim.
105. “TANRI hakkında gerçek dışında bir şey
söylememek benim üzerime bir yükümlülüktür. Rabbinizden size bir işaret ile
geliyorum; İsrailoğullarının gitmesine
izin ver.”

106. Dedi ki “Eğer bir işaretin varsa o halde
onu ortaya koy, eğer doğru sözlü isen.”
107. Değneğini yere attı ve muazzam bir yılana dönüştü.
108. Elini çıkardı, seyredenlere beyaz olarak
göründü.
109. Firavun’un halkından ileri gelenler şöyle
dediler, “Bu zeki bir sihirbazdan fazlası
değil.
110. “O sizi topraklarınızdan çıkarmak istiyor; ne öneriyorsunuz?”
111. Onlar dedi ki “Ona ve kardeşine mühlet
ver ve her kente toplayıcılar yolla.
112. “Onlar her deneyimli sihirbazı toplasınlar.”
113. Sihirbazlar Firavun’a geldiler ve şöyle
dediler, “Eğer kazananlar biz olursak
karşılığını alacak mıyız?”
114. O da, “Kesinlikle evet; hatta siz bana yakın olacaksınız” dedi.
115. Onlar, “Ey Musa! Ya sen at ya da biz atıyoruz” dediler.
116. O da “Siz atın” dedi. Onlar attıkları zaman insanların gözlerini yanılttılar, onları korkuttular ve büyük bir sihir ortaya
koydular.
117. Biz de Musa’ya “Değneğini yere at” diye
esinledik, bunun üzerine o, uydurdukları
ne varsa hepsini yuttu.
Hakikat, Uzmanlar Tarafından Tanındı
118. Böylelikle hakikat üstün geldi ve yaptıkları her şey boşa çıktı.
119. O zaman orada yenildiler; küçük düşürüldüler.
120. Sihirbazlar secdeye kapandılar.

*7:102 Bu hayat kendimizi günahtan kurtarmamız için son şansımızdır fakat insanların çoğunun
inatla isyankâr ve kötü olduğu kanıtlanmıştır (GİRİŞ’e bakınız).
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121. Onlar şöyle dediler, “Biz kâinatın Rabbine iman ediyoruz.
122. “Musa’nın ve Harun’un Rabbine.”
123. Firavun dedi ki “Benim iznim olmadan
mı ona iman ettiniz? Bu, oranın halkını
çıkarıp götürmek için şehirde planladığınız bir komplo olmalı. Siz kesinlikle
göreceksiniz.
124. “Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra hepinizi asacağım.”
125. Onlar da dedi ki “Biz o zaman Rabbimize
döneceğiz.
126. “Sen sırf, Rabbimizin kanıtları bize geldiğinde onlara iman ettiğimizden dolayı
bize eziyet ediyorsun.” “Rabbimiz! Bize
kararlılık bahşet ve teslim olanlar olarak
ölmemize izin ver.”
127. Firavun’un halkından ileri gelenler dediler ki “Musa’ya ve onun halkına, yeryüzünü bozguna uğratıp seni ve tanrılarını
terk etsinler diye mi müsaade edeceksin?” O da, “Onların oğullarını öldürüp
kız çocuklarını sağ bırakacağız. Biz onlardan çok daha güçlüyüz” dedi.
128. Musa halkına şöyle dedi, “TANRI’nın
yardımını isteyin ve kararlı bir şekilde
sebat edin. Yeryüzü TANRI’ya aittir ve
O onu kullarından kimi seçerse ona bahşeder. Nihai galibiyet doğrulara aittir.”
129. Dediler ki “Sen bize gelmeden önce de
geldikten sonra da zulme uğradık.” O da,
“Rabbiniz düşmanınızı yok edecek ve
sizi yeryüzüne yerleştirecektir, sonra sizin nasıl davrandığınızı görecektir” dedi.
Musibetler
130. Sonra, dikkate alsınlar diye Firavun’un
halkını kuraklığa ve ekinlerin kıtlığına
uğrattık.
131. Önlerine hayırlı alametler çıktığında
“Bunu biz hak ettik” dediler fakat ne
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zaman ki onlara bir zorluk dokunduğunda Musa’yı ve onunla birlikte olanları
suçladılar. Aslında, alametlerine sadece
TANRI tarafından karar verilir fakat onların çoğu bilmez.
132. Dediler ki “Sihrinle bizi kandırmak için
bize ne tür bir işaret gösterirsen göster,
inanmayacağız.”
Uyarılar Dikkate Alınmadı
133. Sonuç olarak, üzerlerine tufan, çekirgeler,
bitler, kurbağalar ve kan—esaslı işaretler—gönderdik. Ama kibirlerini devam
ettirdiler. Onlar kötü insanlardı.
134. Ne zaman onlara bir musibet dokunsa
şöyle dediler, “Ey Musa! Rabbine yalvar—sen O’na yakınsın. Eğer bu musibeti kaldırırsan seninle birlikte iman
edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz.”
135. Oysa herhangi bir müddet için musibeti
kaldırdığımızda sözlerini ihlal ettiler.
Kaçınılmaz Ceza
136. Sonuç olarak, yaptıklarının intikamını
aldık ve onları denizde boğduk. Bunun
nedeni işaretlerimizi reddetmeleri ve onlara tamamen kayıtsız kalmalarıydı.
137. Ezilen insanlara ülkenin doğusunu ve
batısını miras bıraktık ve onu bereketlendirdik. İsrailoğullarını kararlılıklarından dolayı ödüllendirmek için Rabbinin
kutlu emirleri böylelikle yerine geldi ve
Firavun ile halkının çalışmalarını ve topladıkları her şeyi yok ettik.
Tüm Mucizelerden Sonra
138. İsrailoğullarını denizin bir ucundan öbür
ucuna ulaştırdık. Heykellere tapan insanların yanından geçtiklerinde dediler ki
“Ey Musa! Onların tanrıları gibi bize de
bir tanrı yap.” O da dedi ki “Gerçekten
de siz cahil insanlarsınız.
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139. “Bu insanlar bir küfür işliyorlar çünkü
yaptıkları şey kendileri için bir felakettir.
140. “O sizi dünyadaki herkesten daha fazla
nimetlendirmişken, tanrınız olması için
TANRI’dan başkasını mı arayayım?”
İsrailoğullarına Hatırlatma
141. Hatırlayın, erkek çocuklarınızı öldürüp
kız çocuklarınızı sağ bırakarak sizi en
kötü zulme uğratan Firavun’un halkından sizi biz kurtarmıştık. Bu, Rabbinizden sizin için zorlu bir imtihandı.
Dünyamız Tanrı’nın Fiziksel
Varlığına Dayanamaz
142. Biz Musa’yı otuz* gece için çağırdık ve
onları on* ekleyerek tamamladık. Böylelikle, Rabbi ile görüşmesi kırk* gece
sürdü. Musa kardeşi Harun’a dedi ki
“Burada halkımla birlikte kal, doğruluğu
muhafaza et ve bozguncuların yollarını
takip etme.”
143. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi kendisiyle konuştuğu zaman dedi ki
“Rabbim! Sana bakmama ve Seni görmeme izin ver.” O da “Beni göremezsin.
Şu dağa bak; eğer yerinde durursa o zaman Beni görebilirsin” dedi. Sonra Rabbi Kendisini dağa gösterdi ve onu paramparça etti. Musa baygın düştü. Kendine
geldiğinde dedi ki “Sana yücelik olsun.
Sana tövbe ediyorum ve ben imanlıların
en emin olanıyım.”
144. Dedi ki “Ey Musa! Mesajlarımla ve seninle konuşmamla tüm insanlar arasından seni seçtim. Bu nedenle, sana verdiğimi al ve minnettar ol.”
145. Biz onun için levhalarda her türlü aydınlanmayı ve her şeyin detaylarını yazdık:

Araf (El-A’raf) 7:139-150
“Bu öğretilere güçlü bir şekilde sarıl ve
halkını da onlara sarılmayı teşvik et—
bunlar en güzel öğretilerdir. Kötülerin
akıbetini size göstereceğim.”
İlahi Müdahale
İnkârcıları Karanlıkta Tutar
146. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri vahiylerimden çevireceğim. Sonuç olarak,
her türlü kanıtı görseler de iman etmeyecekler. Ve ne zaman hidayet yolunu görseler kendilerine yol olarak benimsemeyecekler fakat ne zaman sapıklık yolunu
görseler onu kendilerine yol olarak benimseyecekler. Bu onların kanıtlarımızı
reddetmeleri ve onlara tamamen kayıtsız
kalmalarının sonucudur.
147. Vahiylerimizi ve Ahiret buluşmasını reddedenler var ya, onların işleri boşa çıkmıştır. Onlara sadece işlediklerinin karşılığı verilmiyor mu?
Altın Buzağı
148. Onun yokluğunda, Musa’nın halkı mücevherlerinden buzağı sesi* çıkaran bir
buzağı heykeli yaptılar. Onlarla konuşamadığını veya onlara herhangi bir yolda
rehberlik etmediğini görmediler mi? Ona
taptılar ve böylelikle kötü kimseler oldular.
149. Nihayet, yaptıklarına pişman olduklarında ve sapmış olduklarını anladıklarında,
“Rabbimiz rahmeti ile bizi günahlarımızdan kurtarmadığı ve bizi bağışlamadığı
sürece biz kaybedenler olacağız” dediler.
150. Musa, kızgın ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde halkına döndüğünde dedi
ki “Yokluğumda ne berbat bir şey yapmışsınız öyle! Rabbinizin buyruklarını

*7:142 Bu sayıların belirtilme şekli önemlidir. Ek 1’de ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, Kuran’da
geçen tüm sayıların toplamı 162146, 19x8534’tür.
*7:148 Altın buzağının nasıl bir buzağı sesi elde ettiği Dipnot 20:96’da açıklanmıştır.
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bekleyemediniz mi?” Levhaları yere attı
ve kardeşinin başını tutup kendine doğru
çekti. (Harun) dedi ki “Anamın oğlu! İnsanlar benim zayıflığımı fırsat bildiler ve
neredeyse beni öldüreceklerdi. Düşmanlarımın sevinmesine fırsat verme ve beni
haddi aşan insanlarla bir tutma.”
151. (Musa) dedi ki “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dâhil et.
Sen tüm merhametlilerin En Merhametlisisin.”
152. Şüphesiz, buzağıyı putlaştıranlar Rablerinden gazabı ve bu hayatta aşağılanmayı üzerlerine çektiler. Biz bidatçilere
böyle karşılık veririz.
153. Günahları işleyen, sonra tövbe edip iman
edenlere gelince, senin Rabbin—bundan
sonra— Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
154. Musa’nın öfkesi yatıştığında, Rablerine
derin saygı duyanlar için rehberlik ve
rahmet içeren levhaları aldı.
155. Sonra, Musa bizimle kararlaştırılmış görüşmeye gelmeleri için halkından yetmiş
adam seçti. Deprem onları sarstığında
dedi ki “Rabbim! Eğer öyle irade etseydin benimle birlikte onları geçmişte de
yok edebilirdin. İçimizdeki beyinsizlerin
yaptıkları yüzünden bizleri de mi yok
edeceksin? Bu, bizim için belirlediğin
bir test olmalı. Onunla irade ettiğin kişiyi
kınar, irade ettiğin kişiye rehberlik edersin. Sen bizim Sahibimiz ve Efendimizsin, öyleyse bizi bağışla, bize rahmetini
yağdır; Sen en iyi Bağışlayıcısın.

Tanrı’nın Rahmetini Kazanmak İçin
Gerekenler: Zekâtın Önemi
156. “Ve bizim için bu dünyada da Ahirette de
doğruluğu karara bağla. Biz Sana tövbe
ettik.” Dedi ki “Benim azabım kimi irade
edersem onun başına gelir. Fakat rahmetim her şeyi kuşatır. Bununla birlikte, Ben
onu şu kimselere has kılacağım: (1) doğru bir hayat sürenler, (2) zorunlu bağışı
(Zekâtı) verenler,* (3) vahiylerimize iman
edenler ve
1

157. “(4) elçiyi takip edenler, kendi Tevrat ve
İncillerinde* yazılı buldukları, herhangi
bir kutsal yazı takip etmeyen peygamberi (Muhammed’i). O onları doğru olmaya
teşvik eder, kötülükten meneder, onlar için
tüm güzel yiyecekleri helal kılar ve kötü
olanı haram kılar, onlara yüklenen yükleri
ve vurulan prangaları kaldırır. Ona iman
edenler, ona saygı duyanlar, onu destekleyenler ve onunla gelen ışığı takip edenler
başarılı olanlardır.
158. De ki, “Ey insanlar! Ben sizin hepinize
TANRI’nın elçisiyim. Göklerin ve yerin egemenliği O’na aittir. O’ndan başka
tanrı yoktur. Hayatı ve ölümü O kontrol
eder.” Bundan dolayı siz, TANRI’ya ve
herhangi bir kutsal yazı takip etmeyen
peygamber olan elçisine iman edin, ki o,
TANRI’ya ve sözlerine iman eder. Onu
takip edin ki rehberlik edilesiniz.
Rehberlik Edilen Yahudiler
159. Musa’nın takipçileri arasında gerçeğe
uygun olarak rehberlik eden kimseler
vardır ve o gerçek onları doğru kimseler
kılar.

*7:156 Zorunlu bağışın (Zekâtın) önemi bundan daha iyi vurgulanmış olamaz. 6:141’de belirtildiği
gibi Zekât, gelir elde edince verilmelidir—kişinin net gelirinin %2,5’u şu sırayla verilmelidir: ana-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve seyahat eden yabancılar (bkz. 2:215).
*7:157 Muhammed, Yasa’nın Tekrarı 18:15-19 ve Yuhanna 14:16-17 ile 16:13’te önceden haber
verilmiştir.

1004

68250

91
Sina’daki Mucizeler
160. Onları on iki kabile halinde topluluklara
ayırdık ve halkı kendisinden su istediğinde Musa’ya esinledik: “Değneğinle
kayaya vur,” bunun üzerine ondan on iki
pınar fışkırdı. Böylelikle her bir topluluk
kendi suyunu bildi. Ve onları bulutlarla
gölgeledik ve onlara man ile bıldırcın
indirdik: “Size sağladığımız güzel şeylerden yiyin.” Kötülük ettikleri biz değildik; ruhlarına kötülük edenler kendileriydi.
Mucizelere Rağmen İsyan
161. Hatırla, onlara, “Şu kente gidip yaşayın
ve oradan canınızın istediği gibi yiyin,
insanlara dostça davranın ve kapıdan
tevazu ile girin. Biz de o zaman ihlallerinizi bağışlayacağız. Biz doğrular için
ödülü katlayacağız” denmişti.
162. Fakat aralarındaki kötü kişiler, kendilerine verilen emirleri başka emirlerle değiştirdiler. Sonuç olarak, kötülüklerinden
ötürü üzerlerine gökten kınama gönderdik.
Buyrukları Gözetmek Refah Getirir
163. Onlara Şabat Günü’ne saygısızlık eden
deniz kıyısındaki topluluğu hatırlat. Şabat Günü’nü gözettiklerinde onlara balık
bolca geliyordu. Ve Şabat Günü’nü ihlal
ettiklerinde ise balık gelmiyordu. Haddi
aşmalarının bir sonucu olarak onlara bu
şekilde sıkıntı veriyorduk.
Tanrı’nın Mesajı ile
Alay Edip Eğlenmek
164. Hatırlayın, onlardan bir grup şöyle dedi,
“TANRI’nın mutlaka yok edeceği veya
şiddetli bir şekilde cezalandıracağı insanlara ne diye vaaz edesiniz?” Onlar
da, belki kurtarılırlar diye “Rabbinizden
özür dileyin” şeklinde cevap verdiler.
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165. Kendilerine hatırlatılanı umursamadıklarında, kötülüğü önleyenleri kurtardık ve
kötülük edenlere de kötülüklerinden dolayı korkunç bir azap dokundurduk.
166. Buyruklara karşı gelmeye devam ettiklerinde, onlara “Aşağılık insansı maymunlar olun!” dedik.
167. Ayrıca Rabbin, Diriliş Günü’ne kadar
onları şiddetli zulme uğratacak bir halkı
karşılarına çıkaracağını karara bağladı.
Senin Rabbin ceza uygulamada en etkili
olandır ve elbette O Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
168. Onları yeryüzünün her yanındaki birçok
toplum arasına dağıttık. Onlardan bazıları doğru kimselerdi, bazıları ise yeterince
doğru değildi. Dönsünler diye onları refah ve zorlukla test ettik.
169. O, onlardan sonra yerlerine kutsal yazıyı miras almış olan yeni nesilleri getirdi.
Fakat bunun yerine “Biz bağışlanacağız”
diyerek dünya hayatını seçtiler. Gel gör
ki daha sonra da bu dünyanın menfaatlerini tercih etmeye devam ettiler. Onlar
kutsal yazıya sarılacaklarına ve TANRI
hakkında gerçek dışında konuşmayacaklarına dair bir antlaşma yapmamışlar
mıydı? Kutsal yazıyı incelemediler mi?
Şüphesiz, Ahiret yurdu doğruluğu sürdürenler için çok daha hayırlıdır. Anlamıyor musunuz?
170. Kutsal yazıya sarılanlara ve İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirenlere gelince, biz takva ehlini mükâfatlandırmayı
asla ihmal etmeyiz.
171. Biz dağı bir şemsiye gibi üzerlerine yükselttik ve onlar onun üzerlerine düşeceğini zannettiler: “Size verdiğimize güçlü
bir şekilde sarılın ve içeriğini hatırınızda
tutun ki korunasınız.”

68583

92
Tanrı Hakkında İçgüdüsel
Bilgi ile Doğarız*
172. Hatırla, Rabbin Âdem’in soyundan gelen herkesi toplamış ve onlara kendileri
hakkında şahitlik ettirmişti: “Ben sizin
Rabbiniz değil miyim?” Hepsi de “Evet.
Biz şahitlik ediyoruz” dediler. Böylelikle, Diriliş Günü’nde “Biz bunun farkında
değildik” diyemezsiniz.
1

173. “Atalarımız putperestliği uyguladı ve biz
de sadece onların izinden yürüdük. Bizi
başkalarının icat ettiği şeylerden dolayı
mı cezalandıracaksın?” da diyemezsiniz.
174. İnsanların kendilerini günahtan kurtarmalarına olanak sağlamak için vahiyleri bu
şekilde açıklarız.*
175. Onlara, kendisine kanıtlarımızın verildiği
ancak onları umursamamayı seçen kişinin haberlerini oku. Sonuç olarak şeytan,
yoldan sapmış biri oluncaya dek onun
peşine düştü.
176. İrade etmiş olsaydık onu onunla yükseltirdik fakat o, yere yapışıp kalmakta ısrarcı
oldu ve kendi fikirlerinin ardına takıldı.
Nitekim o, köpeğe benzer; onu okşasan
da azarlasan da dilini sarkıtıp hızlı hızlı
solur. İşte bu, kanıtlarımızı reddeden insanların örneğidir. Bu anlatıları aktar ki
düşünsünler.

Şeytan Kendi Elemanlarını
Hipnotize Eder
179. Biz cinlerin ve insanların çoğunu Cehenneme mahkûm ettik. Kendisi ile anlamadıkları zihinleri, kendisi ile görmedikleri
gözleri ve kendisi ile işitmedikleri kulakları vardır. Onlar hayvanlar gibidirler;
hayır, onlar çok daha aşağıdırlar—onlar
tamamen habersizdirler.
180. En güzel isimler TANRI’ya aittir; O’nu
onlarla çağırın ve O’nun isimlerini tahrif
edenleri umursamayın. Onlar günahlarından dolayı cezalandırılacaklardır.
181. Yarattıklarımız arasında gerçek ile yol
gösterenler vardır ve o gerçek onları
doğru kimseler kılar.
182. Vahiylerimizi reddedenlere gelince, onlar
asla fark etmeden kendilerini gittikleri
yolun doğru olduğuna inandırırız.
183. Hatta onları cesaretlendireceğim; Benim
planım çetindir.
184. Onlar neden kendi arkadaşları (olan elçi)
üzerine düşünmüyorlar? O deli değildir.
O yalnızca esaslı bir uyarıcıdır.

177. Kanıtlarımızı reddeden insanların örneği
gerçekten de ne kötüdür; kötülük ettikleri yalnızca kendi ruhlarıdır.

185. Göklerin ve yerin egemenliğine ve TANRI’nın yarattığı tüm şeylere bakmadılar
mı? Hayatlarının sonunun yakın olabileceği hiç akıllarına geliyor mu? Bundan
başka hangi Hadise iman ederler?

178. TANRI kime rehberlik ederse, o gerçekten hidayete ermiştir ve kimi sapmaya
mahkûm ederse, işte onlar da kaybedenlerdir.

186. TANRI kimi sapmaya mahkûm ederse,
kimsenin ona rehberlik etmesi mümkün
değildir. O onları günahları içinde bocalar bir halde bırakır.

*7:172 Bu sayede, her insan Tanrı hakkında içgüdüsel bir bilgi ile doğar.
*7:174 Bu hayat, Tanrı’nın Krallığı’na dönmek için son şansımızdır (GİRİŞ’e bakınız).
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187. Sana Dünya’nın sonuna (Saat’e)*3ve
onun ne zaman gerçekleşeceğine dair sorular sorarlar. De ki, “Onun bilgisi Rabbimin katındadır. Onun vaktini sadece O
ortaya çıkarır.* Ağırdır o, göklerde ve
yerde. Aniden olması dışında size gelmeyecektir.”**4Sanki o senin kontrolün
altındaymış gibi sana soruyorlar. De ki,
“Onun bilgisi TANRI’nın katındadır,”
fakat insanların çoğu bilmez.
Elçiler Güçsüzdürler:
Onlar Geleceği Bilmezler
188. De ki, “Ben kendime fayda sağlama veya
zarar verme gücüne sahip değilim. Sadece TANRI’nın irade ettiği gelir başıma.
Eğer geleceği bilseydim servetimi artırırdım ve bana hiçbir zarar dokunmazdı.
Ben, iman eden kimseler için bir uyarıcıdan ve müjdeciden fazlası değilim.”
Evlatlarımız Put Olabilir
189. O sizi tek kişiden (Âdem’den) yarattı. Ardından her adama, kendisiyle huzur bulması için bir eş verir. Kadın daha sonra
zar zor fark edebildiği hafif bir yük taşır. Yük ağırlaştıkça, onlar Rableri olan
TANRI’ya yalvarırlar: “Eğer bize iyi bir
bebek verirsen minnettar olacağız.”
190. Fakat onlara iyi bir bebek verdiğinde,
O’nun armağanını O’na rakip bir puta
dönüştürürler. Herhangi bir ortaklığın
çok üstünde olan TANRI’ya yücelik olsun.
191. Hiçbir şey yaratmayan ve kendileri de yaratılmış olan putları ilahlaştırdıkları bir
gerçek değil midir?
192. Ne onlara yardım edebilen ne de kendi
kendilerine yardım edebilen putları?

Araf (El-A’raf) 7:187-203
193. Onları rehberliğe davet ettiğiniz zaman size
uymazlar. Nitekim ister onları davet edin
ister sessiz kalın, onlar için fark etmez.
194. TANRI’nın yanı sıra çağrıda bulunduğunuz
putlar da sizin gibi yaratılmış varlıklardır.
Buyurun ve onları çağırın; eğer doğru sözlü
iseniz hadi size cevap versinler.
195. Üzerinde yürüdükleri bacakları mı var?
Kendilerini savunacakları elleri mi var?
Gören gözleri mi var? İşiten kulakları mı
var? De ki, “Putlarınızı çağırın ve gecikmeksizin beni çarpmalarını isteyin.
196. “Benim biricik Sahibim ve Efendim
TANRI’dır; bu kutsal yazıyı indiren. O,
doğruları korur.
197. “O’nun yanına yerleştirdiğiniz putlara gelince, onlar size yardım edemezler, onlar
kendi kendilerine de yardım edemezler.”
198. Rehberliğe davet ettiğiniz zaman onlar
işitemezler. Onların sana baktıklarını görürsün fakat onlar göremezler.
199. Sen affetme yoluna başvur, tolerans göstermeyi savun ve cahillere aldırış etme.
200. Şeytan sana herhangi bir fısıltı fısıldadığında TANRI’ya sığın; O İşitendir, Her
Şeyi Bilendir.
201. Doğru kimseler var ya, Şeytan onlara bir
fikirle yaklaştığında onlar hatırlarlar, bunun üzerine gören kimseler oluverirler.
202. Yoldaşları, sapmaları için onları durmaksızın ayartırlar.
203. Eğer talep ettikleri bir mucizeyi getirmezsen, “Onu neden istemiyorsun?” derler.
De ki, “Ben sadece Rabbimden bana
vahyedilene uyarım.” Bunlar Rabbinizden aydınlanmalar, rehberlik ve iman
eden insanlar için rahmettir.

*7:187 Bu bilgiyi ortaya çıkarmak için doğru zamanın Tanrı’nın Antlaşma Elçisi aracılığıyla 1980
(M.S.) olması mukadderdi. (Bakınız 15:87, 72:27 ve Ek 2 & 11).
**7:187 “Saat” sadece inkârcılara “aniden” gelir (Ek 11’e bakınız).
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204. Kuran okunduğu zaman onu dinleyip dikkate alın ki rahmete erişesiniz.

imanlıların gönülsüz imanlılar oldukları ortaya çıktı.

205. Rabbini kendi içinden, alenen, kendi başınayken ve de sessizce, gece gündüz hatırla; gaflete düşme.*

6. Her şey onlara açıklandıktan sonra bile gerçeğe karşı seninle tartıştılar. Sanki kesinleşmiş bir ölüme sürükleniyorlarmış gibi davranıyorlardı.

206. Rabbinin katındakiler, O’na tapınmayacak kadar asla gurur yapmazlar; O’nu
yüceltirler ve O’nun huzurunda secdeye
kapanırlar.
♦♦♦♦

7. Hatırlayın, TANRI size belli bir gruba karşı
galibiyet sözü verdi fakat siz yine de zayıf
olan grupla karşılaşmak istediniz. Bu, sözleri ile gerçeği gerçekleştirmek ve inkârcıları yenmek için TANRI’nın planıydı.

Sure 8: Savaş Ganimetleri
(El-Enfal)

8. Çünkü O, kötülük yapanlara rağmen gerçeğin hâkim olmasını ve sahte olanın yok
olmasını karara bağladı.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

Tanrı’nın Görünmeyen Askerleri
9. Nitekim Rabbinize imdada gelmesi için
yalvardığınızda size yanıt verdi: “Ben sizi
peş peşe bin melekle destekliyorum.”

1. Sana savaş ganimetleri hakkında danışırlar.
De ki, “Savaş ganimetleri TANRI’ya ve elçiye aittir.” Eğer imanlılar iseniz TANRI’yı
gözetin, birbirinizi doğru kimseler olmaya
teşvik edin ve TANRI ile elçisine itaat edin.
Gerçek İmanlılar
2. Gerçek imanlılar, TANRI’dan bahsedildiğinde kalpleri ürperenlerdir ve O’nun vahiyleri kendilerine okunduğunda imanları
güçlenir ve onlar Rablerine güvenirler.
3. Onlar İletişim Dualarını (Namazı) yerine
getirirler ve kendilerine sağladığımız rızıklardan bağış yaparlar.
4. İşte böyledir gerçek imanlılar. Onlar bağışlanma ve bol bir rızkın yanı sıra Rableri katında yüksek dereceler elde ederler.
Zayıf İmanlılar
5. Rabbin belirli bir planı yerine getirmek
için evinden ayrılmanı irade ettiğinde, bazı

İmanlılar İçin Galibiyet
Garanti Edilmiştir
10. TANRI size bu müjdeleri kalplerinizi
güçlendirmek için verdi. Galibiyet sadece TANRI’dan gelir. TANRI Kudretlidir,
Bilgeler Bilgesidir.
11. O sizi bürüyüp yatıştırmak için huzurlu bir
uyuklama getirdi ve gökten su indirdi ki
sizi onunla temizlesin. Sizi şeytanın lanetinden korudu, kalplerinize güven verdi ve
ayaklarınızı sağlamlaştırdı.
Tarihten Dersler*
12. Rabbinin meleklere şunu esinlediğini hatırla: “Ben sizinleyim; öyleyse iman etmiş
olanları destekleyin. İnkâr edenlerin kalplerine korku salacağım. Onları boyunların
üstünden vurabilirsiniz ve hatta her parmağa vurabilirsiniz.”
2

*7:205 Günün çoğunda zihninizi kim veya ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur. Bu, Tanrı’ya
iman edenlerin çoğunun Cehennem için mukadder olduğu gerçeğini de açıklar (bkz. 12:106, 23:8490 ve Ek 27).
*8:12-16 Tüm savaşlar 60:8-9’daki temel kuralla yönetilir.
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Savaş Ganimetleri (El-Enfal) 8:13-29

13. Bu, TANRI’ya ve elçisine savaş açmalarından dolayı haklı olarak üzerlerine çektikleri şeydir. TANRI’ya ve elçisine karşı
savaşanlar için TANRI’nın cezası şiddetlidir.

İnkârcılar Bloke Edilirler
21. İşitmedikleri halde “Biz işitiyoruz” diyenler gibi de olmayın.

14. Bu, inkârcıları cezalandırmak içindir; onlar Cehennem azabını üzerlerine çektiler.

23. Eğer TANRI onlarda bir hayır olduğunu
bilseydi onları işiten kimseler yapardı.
Onları işiten kimseler yapsaydı bile onlar
yine de nefretle yüz çevirirlerdi.

15. Ey iman edenler! Size karşı harekete geçen
inkârcılarla karşılaştığınızda arkanızı dönüp kaçmayın.
16. Kim o gün savaş planını uygulamak veya
kendi grubuna katılmak amacı dışında arkasını dönerse, TANRI’dan gazabı üzerine çekmiştir ve onun meskeni Cehennemdir; ne kötü bir kader!
Her Şeyi Tanrı Yapıyor*
17. Onları öldüren siz değildiniz; onları öldüren TANRI’ydı. Attığın zaman atan sen
değildin; atan TANRI’ydı. Fakat O, imanlılara böylelikle çok fazla kredi kazanma
şansı verir. TANRI İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
18. Buna ek olarak, TANRI böylelikle inkârcıların planlarını boşa çıkarır.
19. (Ey inkârcılar!) Galibiyet istiyordunuz
ve işte galibiyet geldi; o, imanlılara aitti.
Eğer (saldırganlıktan) kaçınırsanız bu sizin için daha iyi olur fakat eğer geri dönerseniz biz de döneceğiz. Ne kadar büyük
olursa olsun ordularınız size asla yardım
edemeyecektir. Çünkü TANRI imanlıların
tarafındadır.
20. Ey iman edenler! TANRI’ya ve elçisine
itaat edin ve işittiğiniz halde onu göz ardı
etmeyin.

22. TANRI nazarında en kötü yaratıklar anlamayan sağır ve dilsizlerdir.

Doğrular Gerçekte Ölmezler*
24. Ey iman edenler! Sizi hayat veren şeye çağırdığı zaman TANRI’ya ve elçisine yanıt
verin.* Bilmelisiniz ki TANRI size kalbinizden daha yakındır ve O’nun huzurunda
toplanacaksınız.
4

25. Aranızdan kötülük yapanlarla sınırlı kalmayacak olan bir azaptan sakının.* Bilmelisiniz ki TANRI’nın azabı şiddetlidir.
Tanrı İmanlıları Destekler
26. Hatırlayın, azınlıkta kalmıştınız ve zulme
uğruyordunuz, insanların sizi kapıp kaçmasından korkuyordunuz ve O size güvenilir bir barınak bahşetti, Kendi galibiyetiyle sizi destekledi ve size iyi rızıklar
sağladı ki minnettar olasınız.
27. Ey iman edenler! TANRI’ya ve elçiye ihanet etmeyin ve size güvenenlere bile bile
ihanet etmeyin.
Para & Evlatlar Testtir
28. Bilmelisiniz ki paranız ve evlatlarınız birer testtir ve TANRI büyük bir mükâfata
sahiptir.
29. Ey iman edenler! Eğer TANRI’ya derin
saygı duyarsanız, O sizi aydınlatacak ve

*8:17 Tanrı’ya iman etmek O’nun niteliklerine iman etmeyi gerektirir, bunlardan biri de her şeyi
O’nun yapıyor oluşudur. Tanrı’yı tanımadan iman olmaz (23:84-90). Kötü şeyler, Tanrı’nın kanunlarına uygun olarak bizden kaynaklanır ve Şeytan tarafından gerçekleştirilir (4:78-79, 42:30).
*8:24 Ek 17’ye bakınız. Doğrular bedenlerinden çıktıkları zaman direkt Cennete giderler.
*8:25 Eşcinselliği tolere eden bir toplum, örneğin bir depremle vurulabilir.
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günahlarınızı silip sizi bağışlayacaktır.
TANRI sonsuz lütuf sahibidir.
Tanrı, Elçisini Korur*
30. İnkârcılar seni etkisiz hale getirmek veya
seni öldürmek yahut seni sürmek için komplo
kurup plan yaparlar. Gel gör ki, onlar komplo
kurup plan yaparlar ancak TANRI da öyle
yapar. TANRI en iyi plan yapandır.

sanları (dışarıya iterek) bir uzaklaştırma
aracından fazlası değildi. Bu yüzden inkârınız için tadın azabı.

1

31. Vahiylerimiz kendilerine okunduğunda,
“İşittik. Eğer isteseydik biz de aynı şeyleri
söyleyebilirdik. Bunlar geçmişin masallarından fazlası değil!” derler.
32. Ayrıca, “Tanrımız! Eğer bu gerçekten Senden gelen bir gerçekse, o zaman gökten
bize taşlar yağdır veya üzerimize acı veren
bir azap gönder” dediler.
33. Ancak sen onların arasındayken TANRI
onları cezalandıracak değildir; onlar bağışlanma dilerken de TANRI onları cezalandıracak değildir.
34. Oranın koruyucuları olmamalarına rağmen, başkalarını Kutsal Mescitten alıkoyarak TANRI’nın cezasını hak etmediler
mi? Oranın gerçek koruyucuları doğru
kimselerdir fakat onların çoğu bilmez.
İletişim Duaları (Namaz)
Kuran’dan Önce de Vardı*
35. Onların mabetteki (Kâbe’deki) İletişim
Duaları (Namazı) bir alaycılıktan ve in2

Paralarını Tanrı ile Savaşmak için
Harcamaları*
36. İnkâr edenler, paralarını başkalarını TANRI yolundan uzaklaştırmak için harcarlar.
Onlar onu harcayacaklar, sonra bu onlar
için üzüntü ve pişmanlığa dönüşecek.
Eninde sonunda mağlup olacaklar ve tüm
inkârcılar Cehennemde toplanacaklar.
3

37. TANRI kötüyü iyiden ayıracak, sonra kötüyü hepsi bir yığın olacak şekilde üst üste
yığacak, sonra da onu Cehenneme atacaktır. İşte onlar kaybedenlerdir.
38. İnkâr edenlere de ki: Eğer son verirlerse
onların tüm geçmişleri bağışlanacak. Fakat eğer dönerlerse, önceki emsalleri ile
aynı akıbeti üzerlerine çekeceklerdir.
39. Zulmü engellemek ve yalnızca TANRI’ya
adanmış olan dininizi uygulamak için onlarla savaşın. Eğer saldırganlıktan kaçınırlarsa, o zaman TANRI yaptıkları her şeyi
tamamen Görendir.
40. Eğer yüz çevirirlerse, o zaman bilmelisiniz
ki TANRI sizin Sahibiniz ve Efendinizdir;
en iyi Sahip ve Efendi, en iyi destekleyici.
41. Bilmelisiniz ki eğer savaşta herhangi bir
ganimet elde ederseniz, akrabalara, yetim-

*8:30 Tanrı, son peygamberi olan Muhammed’i Arabistan’ın en güçlü kabilesinden seçti. Kabilelerin kanun ve gelenekleri—Tanrı’nın izni ile—inkârcıların Muhammed’i öldürmesini engelledi. Aynı
şekilde, Kendi Antlaşma Elçisi’ni, öldürülmüş olabileceği Orta Doğu’dan Tanrı’nın mesajının gelişip
dünyanın her köşesine ulaşabileceği ABD’ye götürmesi de Tanrı’nın iradesiydi. Bu, matematiksel
olarak da doğrulanmaktadır: sure & ayet numaraları = 8+30 = 38 = 19x2.
*8:35 İslam’daki tüm dini pratikler bize İbrahim aracılığıyla geldi; Kuran vahyedildiği zaman “Teslimiyet”teki tüm ritüeller halihazırda mevcuttu (21:73, 22:78).
*8:36 Bozulmuş İslam’ın puta tapan liderleri, Suudi Arabistan, Tanrı ve mucizesi ile savaşmak için
her yıl büyük miktarda para tahsis etti. Örneğin, (milyonların bildiği) ünlü Lübnan yayıncısı Dar
El-İlm Lil-Malayin, Mart 1983’te “The Miracle of the Quran (Kuran’ın Mucizesi)”nin Arapça versiyonunu yayımlandı. Suudiler bütün kopyaları satın alıp yok ettiler.
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lere, yoksullara ve seyahat eden yabancılara verilmek üzere beşte biri TANRI’ya
ve elçiye gitsin. Eğer TANRI’ya ve karar
gününde, iki ordunun çarpıştığı günde kulumuza vahyettiğimize iman ediyorsanız
bunu yaparsınız. TANRI Her Şeye Gücü
Yetendir.
Tanrı İmanlılar İçin Her Şeyi
Kontrol Eder ve Planlar
42. Hatırlayın, onlar vadinin diğer tarafındayken siz vadinin bu tarafındaydınız. O zaman onların kervanı daha aşağıdaki yere
gitmek zorunda kaldı. Eğer siz bu şekilde
planlamaya kalksaydınız bunu yapamazdınız. Fakat TANRI önceden belirlenmiş
bir işi yerine getirecekti, bu sayede yok
edilmeye mukadder olanlar apaçık bir sebepten ötürü yok edildi ve kurtarılmaya
mukadder olanlar apaçık bir sebepten ötürü kurtarıldı. TANRI İşitendir, Her Şeyi
Bilendir.
43. (Ey Muhammed!) TANRI onları rüyanda
sayıca az gösteriyordu. Eğer onları daha
fazla sayıda göstermiş olsaydı başarısız
olurdunuz ve kendi aranızda anlaşmazlığa
düşerdiniz. Fakat TANRI durumu kurtardı. O, en içteki düşünceleri Bilendir.
44. Ve zaman gelip de onlarla karşılaştığınızda, sizin gözlerinizde onları az gösteriyordu ve onların gözlerinde de sizi az gösteriyordu. Çünkü TANRI belirli bir planı
gerçekleştirmeyi irade etti. Bütün kararlar
TANRI tarafından verilir.
45. Ey iman edenler! Bir ordu ile karşılaştığınızda dayanın ve TANRI’yı sık sık anın ki
başarılı olasınız.
46. TANRI’ya ve elçisine itaat edin ve kendi aranızda çekişmeyin, yoksa başarısız
olursunuz ve gücünüz dağılır. Kararlı bir
şekilde sebat edin. TANRI, kararlı bir şekilde sebat edenlerle beraberdir.
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47. Evlerini isteksizce, sadece gösteriş amaçlı
ve aslında başkalarını TANRI’nın yolunu
takip etmekten caydırmak için terk edenler gibi de olmayın. TANRI yaptıkları her
şeyin tamamen farkındadır.
Şeytan Tanrı’nın Görünmeyen
Askerlerini Görür
48. Şeytan onların işlerini gözlerinde süslemiş
ve şöyle demişti, “Bugün hiçbir insan tarafından mağlup edilemezsiniz” ve “Ben
de sizinle birlikte savaşacağım.” Fakat iki
ordu karşı karşıya gelir gelmez, “Ben sizi
sahiplenmiyorum. Sizin görmediğinizi görüyorum. Ben TANRI’dan korkuyorum.
TANRI’nın cezası korkunçtur” diyerek
topuklarının üzerinde geriye dönüp kaçtı.
49. İkiyüzlüler ve kalplerinde şüphe barındıranlar dediler ki “Bu insanlar dinleri tarafından aldatılmaktadır.” Hâlbuki kim
TANRI’ya güvenirse, TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
50. Melekler onları vefat ettirdiğinde inkâr
edenleri bir görebilseydin! Onların yüzlerine ve arka taraflarına vuracaklar: “Tadın
Cehennem azabını.
51. “Bu, ellerinizin önden gönderdiklerinin bir
sonucudur. TANRI kullara asla haksızlık
yapan değildir.”
52. Bu, Firavun halkının ve onlardan önceki
inkâr edenlerin akıbeti ile aynıdır. Onlar TANRI’nın vahiylerini reddettiler ve
TANRI da onları günahlarından dolayı
cezalandırdı. TANRI güçlüdür ve O’nun
cezası şiddetlidir.
Azap: Günahın Bir Sonucu
53. TANRI, kendileri değişmeye karar vermedikleri sürece hiçbir halka ihsan ettiği bir
nimeti değiştirmez. TANRI İşitendir, Her
Şeyi Bilendir.
54. Firavun halkı ve onlardan önceki başkalarının durumu da böyleydi. Onlar önce
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Rablerinin işaretlerini reddettiler. Sonuç
olarak onları günahlarından dolayı yok
ettik. Firavun’un halkını suda boğduk; kötüler sürekli cezalandırıldı.
55. TANRI nazarında en kötü yaratıklar inkâr
edenlerdir; onlar iman edemezler.
56. Onlarla anlaşmalar yaparsın ancak her seferinde anlaşmalarını ihlal ederler; onlar
doğru kimseler değildirler.
57. Bu nedenle, eğer savaşta onlarla karşılaşırsan onları arkalarından gelenler için
caydırıcı bir örnek haline getir ki ibret alsınlar.
58. Eğer bir grup insan tarafından ihanete uğrarsan, onlara karşı aynı şekilde harekete
geç. TANRI hainleri sevmez.
59. İnkâr edenler paçayı kurtarabileceklerini
sanmasınlar; onlar asla kaçamazlar.
Hazırlıklı Olmalısınız: İlahi Bir Buyruk
60. Onlara karşı toplayabileceğiniz tüm kuvveti ve seferber edebileceğiniz tüm malzemeleri hazırlayın; böylece TANRI’nın
düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı ve
bilmediğiniz başkalarını korkutabilirsiniz;
Onları TANRI biliyor. TANRI uğrunda
ne harcarsanız size en ufak haksızlık yapılmadan cömertçe geri ödenecektir.
61. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa siz de öyle
yapın ve TANRI’ya güvenin. O İşitendir,
Her Şeyi Bilendir.
Tanrı İmanlılara Yeter
62. Eğer seni aldatmak isterlerse, o zaman
TANRI sana yetecektir. Sana Kendi desteği ve imanlılar ile yardım edecektir.
63. O, (imanlıların) kalplerini uzlaştırdı. Dünya üzerindeki tüm serveti harcasaydın bile
onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat
TANRI onları uzlaştırdı. O Kudretlidir,
Bilgeler Bilgesidir.
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64. Ey peygamber! TANRI ve seni takip eden
imanlılar sana yeter.
65. Ey peygamber! İmanlıları savaşa yüreklendir. Eğer sizden kararlı yirmi kişi olursa iki yüz kişiyi yenebilir ve sizden yüz
kişi, inkâr edenlerden bin kişiyi yenebilir.
Bunun sebebi, onların anlamayan insanlar
olmasıdır.
66. Artık (size birçok yeni insan katıldı),
TANRI size daha kolay hale getirdi çünkü eskisi kadar güçlü olmadığınızı biliyor.
Bundan böyle, yüz kararlı imanlı iki yüz
kişiyi yenebilir ve sizden bin kişi iki bin
kişiyi TANRI’nın izni ile yenebilir. TANRI, kararlı bir şekilde sebat edenlerle beraberdir.
67. Hiçbir peygamber, savaşa katılmadıkça
esir edinemez. Siz insanlar bu dünyanın
menfaatlerini istiyorsunuz, oysa TANRI
Ahireti savunuyor. TANRI Kudretlidir,
Bilgeler Bilgesidir.
68. Eğer TANRI tarafından önceden belirlenmiş bir hüküm olmasaydı, aldıklarınızdan
ötürü korkunç bir azap çekerdiniz.
69. Bu nedenle, kazandığınız ganimetlerin helal ve iyi olanından yiyin ve TANRI’yı
gözetin. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
70. Ey peygamber! Elinizde bulunan savaş
esirlerine de ki, “Eğer TANRI kalplerinizde iyi bir şey olduğunu bilseydi size
yitirdiğiniz her şeyden daha iyisini verirdi
ve sizi bağışlardı. TANRI Bağışlayıcıdır,
En Merhametli Olandır.”
71. Ve eğer sana ihanet etmek isterlerse, zaten
TANRI’ya da ihanet etmişlerdi. İşte onları bu yüzden kaybedenler haline getirdi.
TANRI Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
72. Şüphesiz, iman etmiş olanlar, göç etmiş
olanlar ve TANRI uğrunda paraları ve
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Savaş Ganimetleri (El-Enfal) 8:73-75 & Ültimatom (Berâe) 9:1-7
hayatlarıyla çaba sarf edenler, bununla
birlikte onlara ev sahipliği yapıp sığınma
verenler ve onları destekleyenler birbirlerinin müttefikidirler. İman eden fakat sizinle göç etmeyenlere gelince, onlar göç
edinceye kadar onlara herhangi bir destek
borcunuz yoktur. Bununla birlikte, iman
kardeşleri olarak eğer yardımınıza ihtiyaç
duyarlarsa, kendileriyle barış antlaşması
imzaladığınız insanlara karşı olmamak
şartıyla onlara yardım edin. TANRI yaptığınız her şeyi Görendir.

73. İnkâr etmiş olanlar da birbirlerinin müttefikidirler. Bu buyrukları tutmadığınız sürece yeryüzünde bir kargaşa ve korkunç
yozlaşma olacaktır.
74. İman edip göç edenler ve TANRI uğrunda
çaba sarf edenler, bununla birlikte onlara ev sahipliği yapıp sığınma verenler ve
onları destekleyenler gerçek imanlılardır.
Onlar bağışlanmayı ve cömert bir karşılığı
hak ettiler.
75. Sonradan iman etmiş olanlar, göç etmiş
olanlar ve sizinle birlikte çaba sarf edenler de sizdendir. TANRI’nın buyruklarına
göre birbirleri ile akraba olanlar birbirlerini destekleme konusunda öncelikli olsun.
TANRI her şeyin tamamen farkındadır.
♦♦♦♦

Sure 9: Ültimatom
(Berâe)
Besmele yok*
1. Burada, sizinle bir antlaşma imzalayan puta
tapanlara TANRI’dan ve elçisinden bir ültimatom verilmektedir.
1

2. Buna bağlı olarak, yeryüzünü dört ay ser-

bestçe dolaşın ve bilin ki TANRI’dan kaçamazsınız ve TANRI inkârcıları rezil eder.
3. Burada, TANRI’dan ve elçisinden tüm
halka büyük hac günü bir bildiri yayımlanmaktadır; TANRI puta tapanları reddetti ve
elçisi de öyle. Nitekim eğer tövbe ederseniz
bu sizin için daha iyi olur. Fakat eğer yüz
çevirirseniz, o zaman bilin ki TANRI’dan
asla kaçamazsınız. İnkâr edenlere, acı veren
bir azap vadet.
4. Eğer puta tapanlar sizinle bir barış antlaşması imzalarlarsa ve onu ihlal etmezlerse
yahut size karşı başkaları ile iş birliği yapmazlarsa, sona erme tarihine kadar onlarla
olan antlaşmanızı uygulayın. TANRI doğru
kimseleri sever.
5. Kutsal aylar geçtiğinde (ve barış yapmayı
reddettiklerinde), puta tapanlarla karşılaştığınız zaman onları öldürebilir, cezalandırabilir ve yaptıkları her harekete karşı koyabilirsiniz. Eğer tövbe eder, İletişim Dualarını
(Namazı) yerine getirir ve zorunlu bağışı
(Zekâtı) verirlerse onları serbest bırakın.
TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
6. Eğer puta tapanlardan birisi senin vasıtanla
güvenli geçiş istediyse, ona güvenli geçiş
sağla ki, böylelikle TANRI’nın kelamını
işitebilsin, sonra onu kendi güvenlik bölgesine geri gönder. Bu onların bilmeyen
insanlar olmalarındandır.
7. Puta tapanlar nasıl olur da TANRI’dan ve
elçisinden bir güvence talep edebilirler?
Muaf tutulanlar, Kutsal Mescitte sizinle barış antlaşması imzalayanlardır. Eğer onlar
böyle bir antlaşmaya saygı gösterip onu uygularlarsa siz de uygulayın. TANRI doğru
kimseleri sever.

*9:1 Bu surede Besmele’nin bulunmaması, yalnızca bu sure ile oynandığına dair Kuran’ın Yüce
Yazarı’ndan gelen esaslı bir işaret değildir, aynı zamanda kendi başına harika bir mucizeyi de temsil
etmektedir. Ek 24 & 29’daki detaylara bakınız.
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8. Onlar nasıl olur da (bir güvence talep edebilirler), nitekim eğer üstün gelme şansları
olsaydı, sizinle aralarında ne bir akrabalık
hakkını ne de bir antlaşmayı asla gözetmezlerdi. Kalpleri tam tersini söylerken sahte
sözlerle sizi yatıştırdılar ve onlardan birçoğu kötü kimselerdir.
9. TANRI’nın vahiylerini ucuz bir fiyata sattılar. Sonuç olarak insanları O’nun yolundan
alıkoydular. Yaptıkları ne berbat bir şey!
10. Herhangi bir imanlıya karşı asla hiçbir akrabalık hakkı gözetmezler, antlaşmalarına
bağlı da kalmazlar; gerçek haddi aşanlar
bunlardır.
Tövbe: Geçmişe Sünger Çekmek
11. Eğer tövbe eder, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirir ve zorunlu bağışı (Zekâtı)
verirlerse, o zaman onlar sizin din kardeşlerinizdir. Biz bilen insanlar için vahiyleri
bu şekilde açıklarız.
12. Eğer antlaşmalarını sürdürmeyi taahhüt ettikten sonra yeminlerini ihlal eder ve dininize saldırırlarsa paganizmin önderleri ile
savaşabilirsiniz—artık onlarla olan antlaşmanıza bağlı değilsiniz—ki çekinsinler.
13. Antlaşmalarını ihlal eden, elçiyi sürgün
etmeye çalışan ve savaşı ilk başlatan toplulukla savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer imanlılar
iseniz korkmanız gereken TANRI’dır.
14. Onlarla savaşın çünkü TANRI sizin ellerinizle onları cezalandıracak, onları rezil edecek, onlara karşı size galibiyet bahşedecek
ve imanlıların göğüslerini ferahlatacaktır.
15. O ayrıca imanlıların kalplerinden öfkeyi
kaldıracaktır. TANRI irade ettiği kişiyi
günahlarından kurtarır. TANRI Her Şeyi
Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
Kaçınılmaz Test
16. TANRI aranızdan kimin çaba gösterdiğini,
kimin kendisine TANRI’nın düşmanlarını
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veya elçisinin düşmanlarını yahut imanlıların düşmanlarını asla müttefik edinmediğini ayırt etmeden bırakılacağınızı mı
sandınız? TANRI yaptığınız her şeyden
tamamen Haberdardır.
17. Puta tapanlar inkârlarını itiraf ederlerken
TANRI’nın mescitlerine düzenli gelmemelidirler. Bunlar işlerini boşa çıkardılar
ve Cehennemde sonsuza dek kalacaklardır.
18. TANRI’nın mescitlerine düzenli gitmesi
gerekenler, ancak TANRI’ya ve Son Gün’e
iman eden, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getiren, zorunlu bağışı (Zekâtı) veren
ve TANRI’dan başkasından korkmayan
insanlardır. Bunlar şüphesiz rehberlik edilenler arasında olacaklardır.
Araplara Soru
19. Hacılara su vermenin ve Kutsal Mescidin
bakımını yapmanın, TANRI’ya ve Son
Gün’e iman edip TANRI uğrunda çaba
sarf etmenin yerini alacağını mı zannettiniz? Onlar TANRI nazarında bir değildir.
TANRI kötü insanlara rehberlik etmez.
Müjde
20. İman edenler, göç edenler ve TANRI uğrunda paraları ve hayatları ile çaba sarf
edenler TANRI nazarında derece olarak
çok daha üstündürler. Kazananlar bunlardır.
21. Rableri onlara müjde verir: Kendinden
rahmet, onay ve sonsuz saadet içinde keyif
alacakları bahçeler.
22. Ebediyen orada kalırlar. TANRI büyük bir
mükâfata sahiptir.
Eğer Bir Seçim Yapmanız Gerekiyorsa
23. Ey iman edenler! Eğer inkârı imana tercih
ederlerse, ana-babanızı ve kardeşlerinizi
dahi kendinize müttefik edinmeyin. Aranızdan onları kendilerine müttefik edinenler haddi aşmaktadırlar.
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Önemli Kriter*
24. İlan et: “Ana-babanız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aileniz, kazandığınız paralar, endişe duyduğunuz bir iş ve hoşlandığınız evler eğer TANRI ve elçisinden**
ve O’nun yolunda çaba sarf etmekten daha
sevgili ise o zaman TANRI hükmünü verinceye kadar bekleyin.” TANRI kötü insanlara rehberlik etmez.
1

2

25. TANRI çoğu durumda size galibiyet bahşetti.
Fakat Huneyn günü sayısal çokluğunuzdan
çok gurur duymuştunuz. Nitekim bunun size
hiçbir yardımı olmadı ve geniş yeryüzü size
çok dar geldi; arkanızı dönüp kaçtınız.
26. Sonra TANRI, elçisinin ve imanlıların üzerine
gönül ferahlığı indirdi. Ve görünmez askerler
indirdi; O, inkâr edenleri böyle cezalandırdı.
İnkârcılar için karşılık budur.
27. Nihayetinde TANRI irade ettiği kişiyi günahından kurtarır. TANRI Bağışlayıcıdır,
En Merhametli Olandır.
28. Ey iman edenler! Puta tapanlar kirlidir; bu
yıldan sonra Kutsal Mescide yaklaşmalarına izin verilmesin. Eğer gelir kaybından
korkarsanız, TANRI, iradesine uygun olarak rızıklarını sizlere yağdıracaktır. TANRI Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.

29. Kutsal yazı alanlar arasından TANRI’ya ve
Son Gün’e iman etmeyen, TANRI’nın ve
elçisinin haram kıldığını haram kılmayan ve
gerçek dine bağlı kalmayan kimselere, onlar
ödenmesi gereken vergiyi isteyerek veya
istemeyerek ödeyinceye kadar karşı koyun.
Küfürler
30. Yahudiler, “Ezra TANRI’nın oğludur” dediler, Hristiyanlar da “İsa TANRI’nın oğludur!” dediler. Bunlar kendi ağızlarının
dillendirdiği küfürlerdir. Onlar böylelikle
geçmişte inkâr etmiş olanların küfürleri ile
eşleşiyorlar. TANRI onları kınamaktadır.
Onlar kuşkusuz yoldan çıkmışlardır.
Tanrı’nın Öğretileri Yerine
Dini Liderlerin Öğretilerine Sarılmak
31. Onlar TANRI’nın yerine kendi dini liderlerini ve âlimlerini rabler* edindiler. Bir kısmı da Meryemoğlu Mesih’i tanrılaştırdı.
Onların hepsi de tek bir tanrıya tapmakla
emrolunmuşlardı. O’ndan başka tanrı yoktur. Herhangi bir ortağa sahip olmanın çok
üstünde olan O’na yücelik olsun.
32. Onlar TANRI’nın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler fakat TANRI inkârcılara rağmen
ışığını tamamlamakta ısrar etmektedir.

*9:24 Herhangi bir insanın gerçekten iman etmesine ve tapınmasını/ibadetini yalnızca Tanrı’ya
adamasına engel olan olasılıklar ezici çoğunlukta olduğu için (12:103, 106), bütün bir ailenin iman
ettiğini görmek neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle, birçok imanlı şu tercihle yüz yüze kaldı: “Ya
ben ya da Tanrı ve elçisi.” Bu soru sürekli olarak imanlıların eşleri veya onların ana-babaları, onların evlatları vs. tarafından ortaya konulmaktadır. İmanlılar daima doğru seçimi yaptılar. Bu, tüm
imanlılar için zorunlu bir testtir (29:2).
**9:24 Kuranî matematiksel delil özellikle Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ni işaret etmektedir. “Reşad”ın
sayısal değerini (505) artı “Halife”nin sayısal değerini (725) artı ayet numarasını (24) toplarsak
505+725+24=1254=19x66 elde ederiz.
*9:31 Eğer “Müslüman âlimlere,” bu kanıtlanmış kutsal yazıda öğretildiği gibi yalnızca Tanrı’ya
tapmak ve yalnızca Tanrı’nın sözüne sarılmak hakkında danışırsanız size onun tersini tavsiye edeceklerdir. Eğer Papa’ya İsa’nın kimliği hakkında danışırsanız size üçlü birliğe sarılmayı öğütleyecektir. Eğer Tanrı’nın öğretilerine aykırı tavsiyeleri olan “Müslüman âlimlere” uyarsanız veya eğer
Tanrı’nın tavsiyesi yerine Papa’nın tavsiyesini alırsanız, Tanrı’nın yerine bu dini liderleri tanrılar
edinmiş olursunuz.
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“Teslimiyet” Üstün Gelmeye
Mukadderdir*
33. Elçisini* rehberlikle ve gerçek dinle gönderen O’dur ve puta tapanlara rağmen onu
tüm dinlere üstün kılacaktır.
Profesyonel Dincilere Dikkat Edin
34. Ey iman edenler! Birçok dini lider ve vaiz
halkın parasını gayrı meşru şekilde alırlar
ve TANRI’nın yolundan alıkoyarlar. Altın
ve gümüşü istifleyip onları TANRI uğrunda harcamayanlara acı veren bir azabın
sözünü ver.
35. Altın ve gümüşlerinin Cehennem ateşinde ısıtılıp sonra alınlarını, yanlarını ve
sırtlarını dağlamak için kullanılacağı gün
gelecek: “Kendiniz için istiflediğiniz işte
budur, öyleyse tadın istiflediğinizi.”
Tanrı’nın Sistemi:
Yılda On iki Ay*
36. TANRI söz konusu olduğunda ayların sayısı on ikidir.* Bu, gökleri ve yeri yarattığı
günden beri TANRI’nın yasası olmuştur.
Onlardan dördü kutsaldır. İşte mükemmel
din budur; Kutsal Aylar boyunca (savaşarak) ruhlarınıza kötülük etmeyin. Bununla
birlikte, onlar size karşı topyekûn savaş
ilan ettikleri zaman siz de puta tapanlara
karşı (Kutsal Aylar sırasında bile) topyekûn savaş ilan edebilirsiniz ve bilin ki
TANRI doğru kimselerin tarafındadır.
2

Kutsal Ayları Değiştirmek*
37. Kutsal Ayların yerini değiştirmek ileri
inkârın bir göstergesidir; bu, inkâr etmiş
olanların sapkınlığını artırır. Onlar TANRI tarafından kutsal kılınmış ayların sayısını muhafaza ederken, Kutsal Aylar ile
normal ayları değişmeli olarak kullanırlar.
TANRI’nın kutsal kıldıklarını böylelikle
ihlal ederler. Onların kötü işleri kendi gözlerinde süslenmiştir. TANRI inkâr eden
insanlara rehberlik etmez.
3

38. Ey iman edenler! Size “TANRI uğrunda
harekete geçin” denildiği zaman neden
yere çakılıp kalıyorsunuz? Ahiret yerine
bu dünya hayatını mı tercih ettiniz? Ahiret
ile kıyaslandığında bu dünyanın menfaatleri sıfırdır.
39. Harekete geçmezseniz, O sizi acı veren bir
azaba mahkûm edecek ve yerinize başka
insanları geçirecektir; siz O’na en ufak
bir zarar veremezsiniz. TANRI Her Şeye
Gücü Yetendir.
Tanrı’nın Görünmez Askerleri
40. Eğer ona (elçiye) destek vermezseniz
TANRI zaten onu desteklemektedir. Nitekim inkârcılar onun peşine düştüğünde ve
mağaradaki iki kişiden biriyken arkadaşına şöyle demişti, “Merak etme; TANRI
bizimle.” TANRI onun üzerine gönül ferahlığı ve güven indirdi ve onu görünme-

*9:33 Bu ifade harfi harfine burada ve 61:9’da geçmektedir. Eğer “Reşad”ın sayısal değerini (505),
ardından “Halife”nin sayısal değerini (725), ardından bu ifadenin geçtiği sure ve ayet numaralarını
(9:33 ve 61:9) yazarsak 505 725 9 33 61 9 elde ederiz, 19’un tam katıdır. Bu da buradaki elçinin Reşad
Halife olduğunu doğrulamaktadır. Buna ek olarak, 9:33’ten 61:9’a kadar ayet sayısı (3902) + 9 + 33
+ 61 + 9 + “Reşad Halife”nin değeri (1230) 5244 eder, bu da 19’un tam katıdır. Her bir harfin değeri
eklenerek hesaplanan 9:33 ve 61:9 ayetlerinin sayısal değeri 7858’dir. Bu sayı ile her iki ayetteki harf
sayısını (120) artı 9:33’ten 61:9’a kadarki ayetlerin sayısını (3902) artı “Reşad Halife”nin değerini
(1230) toplarsak, 7858 + 120 + 3902 + 1230 = 13110 = 19x690 elde ederiz. Ek 1, 2 ve 26’ya bakınız.
*9:36 “Ay” kelimesi Kuran’da 12 kez ve “gün” kelimesi 365 kez geçmektedir.
*9:37 Bozulmuş Müslüman Dünyaya göre, Kutsal Aylar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir
(İslami Takvim’in 7., 11., 12., ve 1. ayları). Kuran’ın dikkatli bir şekilde incelenmesi, onların Zilhicce,
Muharrem, Safer ve Rebiülevvel (12., 1., 2., ve 3. aylar) olması gerektiğini ortaya çıkarır. Ek 15’e bakınız.
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yen askerlerle destekledi. O, inkârcıların
sözünü alçalttı. TANRI’nın sözü en üstün
derecede hüküm sürer. TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
Daha İyi Olan İmanlılar
Tanrı Uğrunda Çaba Sarf Ederler
41. Hafif ya da ağır, canı gönülden seferber
olun ve TANRI uğrunda paranızla ve hayatlarınızla çaba sarf edin. Bu sizin için
daha iyidir, keşke bilseydiniz.
Yerinden Kalkmayan
42. Eğer maddi bir kazanç ve kısa bir yolculuk
olsaydı onlar seni takip ederlerdi. Fakat çaba
sarf etmek onlara çok fazla geldi. TANRI
adına yemin edecekler: “Gücümüz yetseydi
sizinle birlikte seferber olurduk.” Onlar böylelikle kendilerine zarar verirler ve TANRI
onların yalancı olduğunu biliyor.
43. TANRI seni affetti: doğru sözlü olanları
yalancılardan ayırt etmeden önce onlara
neden (geride kalmaları için) izin verdin?
44. TANRI’ya ve Son Gün’e gerçekten iman
edenler paraları ve hayatları ile çaba sarf
etme fırsatından kaçmak için senden izin
istemezler. TANRI doğru kişilerin tamamen farkındadır.
45. İzin isteyen yegâne insanlar, TANRI’ya
ve Son Gün’e gerçekten iman etmeyen
kimselerdir. Kalpleri şüphe ile doludur ve
şüpheleri onların tereddüt edip bocalamalarına sebep olur.
46. Eğer gerçekten seferber olmayı isteseydiler onun için tamamen hazırlanmış olurlardı. Fakat TANRI onların katılımlarını
beğenmedi, bu yüzden onları cesaretsiz
kıldı; onlara, “Geride kalanlarla birlikte
geride kalın” denildi.

Ültimatom (Berâe) 9:41-54
47. Sizinle birlikte seferber olsaydılar karışıklık yaratırlardı ve aranızda çekişmelere ve
bölünmelere yol açarlardı. Bazılarınız onları dinlemeye meyilliydi. TANRI haddi
aşanların tamamen farkındadır.
48. Geçmişte aranızda karışıklık yaymak istediler ve senin için meseleleri karışık hale
getirdiler. Ancak, gerçek olan eninde sonunda hâkim olur ve onlara rağmen TANRI’nın planı gerçekleştirilir.
49. Onlardan bazıları, “Bana (geride kalmam
için) izin ver; bana böyle bir zorluk yükleme” der. Aslında onlar böylelikle korkunç
bir zorluğu üzerlerine çekmişlerdir; Cehennem, inkârcıları kuşatmaktadır.
50. Eğer sana iyi bir şey olsa incinirler ve
eğer sana bir sıkıntı gelse, sevinerek dönüp giderlerken “Biz sana söylemiştik”
derler.
51. De ki, “TANRI’nın bizim için karara bağladığı dışında başımıza hiçbir şey gelmez. O bizim Sahibimiz ve Efendimizdir.
İmanlılar TANRI’ya güvensinler.”
52. De ki, “Siz bizim için sadece iki iyi şeyden
birini (galibiyeti veya şehitliği) bekleyebilirsiniz, oysa biz sizin için TANRI’dan
kınama ve O’ndan veya bizim elimizden
ceza bekleriz. Öyleyse bekleyin, biz de sizinle beraber bekliyoruz.”
53. De ki, “Harcayın, isteyerek veya istemeyerek. Sizden hiçbir şey kabul edilmeyecektir çünkü siz kötü insanlarsınız.”
İletişim Duası Muhammed’den
Önce de Vardı*
54. Harcadıklarının kabulüne engel olan şey,
onların TANRI’yı ve elçisini inkâr etme4

*9:54 Bu, İletişim Dualarının (Namazın) Kuran’dan önce de var olduğunu ve İbrahim’den itibaren
(bkz. 21:73) kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösteren başka bir kanıttır. Bu ayrıca, “Kuran’da İletişim
Dualarının ayrıntılarını nerede bulabiliriz?” sorusunu sorarak Kuran’ın eksiksiz ve tamamen detaylandırıldığına dair Tanrı’nın ifadesine meydan okuyanları afallatıyor (6:19, 38, 114).
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leri, İletişim Dualarını (Namazı)* yerine
getirdikleri zaman onu tembelce yerine
getirmeleri ve bağış yaptıklarında da bunu
çok isteksizce yapmalarıdır.

62. Onlar sizi memnun etmek için size TANRI
adına yemin ederler, oysa TANRI ve elçisi memnun edilmeye daha layıktır, eğer
gerçek imanlılar iseler.

Görünür Dünyevi Başarı
55. Onların paralarından veya evlatlarından etkilenme. TANRI, bunların bu hayatta onlar için azap kaynağı olmasına yol açar ve
(öldüklerinde) ruhları onlar inkârcı iken
ayrılır.

Tanrı’ya ve Elçisine Muhalefet
Etmenin Cezası
63. Onlar bilmediler mi ki kim TANRI’ya ve
elçisine muhalefet ederse Cehennem ateşini ebediyen üzerine çekmiştir? En kötü
aşağılanma işte budur.

56. Sizden olmadıkları halde sizden olduklarına dair TANRI adına yemin ederler; onlar
bölücü insanlardır.
57. Eğer bir sığınak veya mağaralar yahut saklanılacak bir yer bulabilseydiler acele ile
ona giderlerdi.

İkiyüzlüler
64. İkiyüzlüler kalplerinde olanı ortaya çıkaracak bir surenin vahyedilmesinden kaygılanıyorlar. De ki, “Alay etmeye devam
edin. TANRI korktuğunuz şeyi tamamen
ifşa edecektir.”

58. Bazıları senin bağış dağıtımını eleştiriyor;
eğer kendilerine ondan verilirse tatmin
oluyor fakat eğer kendilerine ondan verilmezse itirazcı oluyorlar.

65. Onlara sorsan, “Biz sadece alay edip şaka
yapıyorduk” derler. De ki, “Siz TANRI’yla, vahiyleriyle ve O’nun elçisiyle
alay ettiğinizin farkında mısınız?”

59. TANRI’nın ve elçisinin onlara verdiğinden tatmin olmalılar. Onlar, “TANRI bize
yeter. TANRI cömertçe verdiği nimetlerinden bize rızık sağlayacaktır ve elçisi
de öyle. Biz sadece TANRI’yı arıyoruz”
demeliydiler.
Bağışların Dağıtım Sistemi
60. Bağışlar fakirlere, muhtaçlara, onları
toplayan çalışanlara, yeni inanç değiştirenlere, köleleri özgürleştirmeye, TANRI uğrunda ani harcamalar yüklenenlere
ve yolculuk halindeki yabancılara gitsin.
TANRI’nın buyruğu böyledir. TANRI
Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
61. Onlardan bir kısmı, “O da her şeye kulak
kesiliyor!” diyerek peygamberi incitirler.
De ki, “Sizi dinlemesi sizin için daha iyidir. O, TANRI’ya iman eder ve imanlılara
güvenir. O aranızdan iman edenler için bir
rahmettir.” TANRI’nın elçisini incitenler
acı veren bir azabı üzerlerine çekmişlerdir.
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66. Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra
inkâr ettiniz. Bazılarınızı affetsek dahi,
günahkârlıklarının bir sonucu olarak aranızdan diğerlerini cezalandıracağız.
67. İkiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar birbirlerindendir—onlar kötülüğü savunup
doğruluğu engellerler ve onlar cimridirler.
Onlar TANRI’yı unuttular, bu yüzden O
da onları unuttu. İkiyüzlüler gerçekten
kötü kimselerdir.
68. TANRI ikiyüzlü erkeklere, ikiyüzlü kadınlara ve aynı zamanda inkârcılara içinde
ebedi kalacakları Cehennem ateşinin sözünü vermektedir. Onlara o yeter. TANRI onları lanetledi; onlar sonsuz bir azabı
üzerlerine çektiler.
Tanrı’nın Sistemi Değişmez
69. Sizden önceki bazıları sizden daha güçlüydüler, daha fazla paraları ve evlatları
vardı. Kafaları sürekli maddi varlıklarıy-
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la meşgul hale geldi. Aynı şekilde, sizden
öncekilerde olduğu gibi sizin de kafalarınız sürekli maddi varlıklarınızla meşgul
hale geldi. Onların umursamaz olması gibi
siz de tamamen umursamaz oldunuz. İşte
böyleleri hem bu dünyada hem de Ahirette işlerini boşa çıkaran insanlardır; onlar
kaybedenlerdir.

Ültimatom (Berâe) 9:70-80
sonra inkâr ettiler. Doğrusu, asla sahip
olmadıkları şeyden vazgeçtiler. TANRI
ve elçisi onlara, O’nun lütuf ve rızıklarını
yağdırmalarına rağmen isyan ettiler. Eğer
tövbe ederlerse bu onlar için en iyisi olur.
Fakat eğer yüz çevirirlerse TANRI onları
bu hayatta ve Ahirette acı veren bir azaba
mahkûm edecektir. Yeryüzünde kendilerine sahip ve efendi olarak kimseyi bulamayacaklardır.

Kaybedenler
70. Önceki nesillerden hiçbir şey öğrenmemişler mi; Nuh’un halkı, Âd, Semûd, İbrahim’in halkı, Midyan sakinleri ve (Sodom ve Gomora’nın) kötülük yapanlarından? Elçileri onlara açık kanıtlarla gittiler.
TANRI onlara asla kötülük etmedi; kendi
ruhlarına kötülük edenler kendileriydi.

75. Hatta bazıları şöyle söz verdi: “Eğer TANRI bize lütfundan bolca verseydi biz hayırsever olurduk ve doğru bir hayat sürerdik.”

Kazananlar
71. İman eden erkek ve kadınlar birbirlerinin
müttefikidirler. Onlar doğruluğu savunur
ve kötülüğe engel olurlar, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirir, zorunlu bağışı
(Zekâtı) verirler, TANRI’ya ve elçisine
itaat ederler. Bunlara TANRI’nın rahmeti
yağdırılacaktır. TANRI Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.

77. Sonuç olarak O, Kendisiyle buluşacakları güne kadar kalplerindeki ikiyüzlülükle
onları sürekli rahatsız etti. Bunun nedeni
onların TANRI’ya verdikleri sözlerden
dönmeleri ve yalan söylemeleridir.

72. TANRI iman eden erkeklere ve iman eden
kadınlara içinde ebedi kalacakları, akan
nehirleri olan bahçelerin ve Aden bahçelerinde görkemli köşklerin sözünü verir.
Ancak TANRI’nın nimetleri ve onayı
daha da büyüktür. En büyük zafer budur.
İnkârcılara Karşı Amansız Ol
73. Ey peygamber! İnkârcılara ve ikiyüzlülere
karşı mücadele et ve onlarla muamelede
amansız ol. Onların kaderi Cehennemdir;
ne kötü bir mesken!
74. İnkâr sözünü söyledikleri halde onu asla
söylemediklerine dair TANRI’ya yemin
ederler; onlar teslim olanlar olduktan

76. Fakat onlara Kendi rızıklarından bolca verince cimrileştiler ve nefretle yüz çevirdiler.

78. TANRI’nın kendilerinin sırlarını ve gizli
anlaşmalarını bildiğinin ve TANRI’nın
tüm sırları Bilen olduğunun farkında değiller mi?
79. Çok fazla miktarda veriyorlar diye cömert
imanlıları eleştirenler ile çok az veriyorlar
diye fakir imanlılarla alay edenler yok mu,
TANRI onları hakir görür. Onlar acı veren
bir azabı üzerlerine çektiler.
Şeytan’ın En Etkili Yemi:
Şefaat Efsanesi*
80. Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de—hatta onlar için yetmiş defa
bağışlanma dilesen bile—TANRI onları
bağışlamayacaktır. Bunun nedeni onların
1

*9:80 Eğer Muhammed kendi amcası ve kuzenleri adına şefaat edemediyse, onunla hiç görüşmemiş
olan yabancılara, onun kendileri adına şefaat edeceğini düşündüren nedir? Ne İbrahim babası adıa
şefaat edebildi ne de Nuh oğlu adına şefaat edebildi (11:46 & 60:4).
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TANRI’yı ve elçisini inkâr etmeleridir.
TANRI kötü insanlara rehberlik etmez.
81. Yerinden kalkmayanlar, TANRI’nın elçisinin gerisinde kalmalarından memnun
oldular ve TANRI uğrunda paraları ve hayatları ile çaba sarf etmekten nefret ettiler.
Dediler ki “Bu sıcakta harekete geçmeyelim!” De ki, “Cehennem ateşi çok daha
sıcaktır,” bir kavrayabilselerdi.
82. Az gülüp çok ağlasınlar. Bu, kazandıkları
günahların karşılığıdır.
83. Eğer TANRI seni, sizinle birlikte harekâta
çıkma konusunda iznini istedikleri bir duruma getirirse şöyle söyle, “Ne bir daha
asla benimle harekâta çıkacaksınız ne de
asla herhangi bir düşmana karşı benimle
birlikte savaşacaksınız. Çünkü başta yerinden kalkmayanlarla birlikte olmayı seçtiniz. Bu nedenle yerinden kalkmayanlarla
birlikte kalmalısınız.”
84. Öldüğü zaman onlardan herhangi birinin
cenaze duasını yerine getirme, mezarı başında da durma. Onlar TANRI’yı ve elçisini inkâr ettiler ve günahkâr bir hal üzere
öldüler.
Dünya Menfaatleri bir Hiçtir
85. Onların paralarından veya evlatlarından
etkilenme; TANRI bunların kendileri için
bu dünyada ızdırap kaynağı olmalarına
yol açar ve onların ruhları inkârcılar olarak ayrılır.
86. Ne zaman “TANRI’ya iman edin ve elçisi
ile birlikte mücadele edin” diyen bir sure
inse, aralarında güçlü olanlar bile “Geride
kalmamıza müsaade et!” derler.
87. Onlar yerinden kalkmayanlarla birlikte olmayı seçtiler. Sonuç olarak, onların kalpleri mühürlendi ve dolayısıyla onlar kavrayamazlar.
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Gerçek İmanlılar Çaba Göstermeye
Şevklidirler
88. Elçi ve onunla birlikte iman etmiş olanlara gelince, onlar paraları ve hayatları ile
şevkle çaba gösterirler. Bunlar tüm iyi
şeyleri hak ettiler; kazananlar onlardır.
89. TANRI onlar için, içinde ebedi kalacakları, akan nehirleri olan bahçeler hazırladı.
En büyük zafer işte budur.
90. Araplar mazeretler uydurdular ve geride
kalma izni almak için sana geldiler. Bu
onların TANRI’yı ve elçisini reddetmelerinin göstergesidir − onlar geride kalırlar.
Şüphesiz, aralarından inkâr edenler acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
91. Zayıf veya hasta olanlar yahut sunacak bir
şey bulamayanlar, TANRI’ya ve elçisine
gönülden bağlı kaldıkları sürece sorumlu
tutulmazlar. Aralarından doğru kimseler
kınanmamalıdırlar. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
92. Ayrıca, size katılmayı dileyerek sana gelen
fakat senin onlara “Sizi üzerinde taşıyacak hiçbir şeyim yok” dediğin kimseler de
mazur görülmüştür. Ardından gözlerinden
yaşlar akarak geri dönerler, katkıda bulunamayacaklarından dolayı gerçekten üzülüyorlardı.
93. Kınama, hiçbir mazereti olmamasına rağmen geride kalmak için izin isteyenlerin
üzerinedir. Onlar yerinden kalkmayanlarla birlikte olmayı seçtiler. Sonuç olarak,
TANRI onların kalplerini mühürledi ve
dolayısıyla herhangi bir bilgiye erişemezler.
Zor Zamanlar İkiyüzlüleri İfşa Etme
Hizmeti Görür
94. (Savaştan) kendilerine döndüğünüzde sizden özür dilerler. De ki, “Özür dilemeyin;
artık size güvenmiyoruz. TANRI sizin
hakkınızda bizi bilgilendirdi.” TANRI si-
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zin işlerinizi görecek ve elçi de öyle. Sonra siz tüm sırları ve açığa vurulanları Bilen’e döndürüleceksiniz, ardından O, yapmış olduğunuz her şeyi size bildirecektir.
95. Onlara döndüğünüzde kendilerini yok
sayasınız diye TANRI adına size yemin
edecekler. Onları yok sayın. Onlar kirlidirler ve kazandıkları günahların bir karşılığı
olarak onların kaderi Cehennemdir.
96. Kendilerini affetmeniz için size yemin
ederler. Siz onları affetseniz bile, TANRI
böylesi kötü insanları affetmez.
Araplar
97. Araplar inkârda ve ikiyüzlülükte en aşırı
olanlardır ve TANRI’nın, elçisine vahyettiği yasaları görmezden gelme konusunda
en muhtemel olanlardır. TANRI Her Şeyi
Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
98. Bazı Araplar, (Tanrı uğrundaki) harcamalarını bir kayıp olarak görürler ve hatta
bir felaketin size vurabileceği beklentisi
ile beklerler. En kötü felakete uğrayacak
olanlar onlardır. TANRI İşitendir, Her
Şeyi Bilendir.
99. Öteki Araplar ise TANRI’ya ve Son Gün’e
iman ederler ve harcamalarını TANRI’ya
doğru bir araç olarak ve elçiyi desteklemenin bir aracı olarak görürler. Şüphesiz, bu
onları daha da yakınlaştıracaktır; TANRI
onları Kendi rahmetine kabul edecektir.
TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
100. Göç eden ilk öncülere (Muhacirlere) ve
onlara sığınma veren destekçilere (Ensara) ve onları doğrulukta takip edenlere
gelince, TANRI onlardan hoşnuttur ve
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onlar da O’ndan hoşnutturlar. O onlara
içinde ebedi kalacakları, akan nehirleri
olan bahçeler hazırladı. Bu en büyük zaferdir.
İkiyüzlüler İçin Azap Katlandı*
101. Çevrenizdeki Araplar arasında ikiyüzlüler vardır. Ayrıca şehir sakinleri arasında
da ikiyüzlülüğe alışkın olanlar vardır.
Sen onları tanımazsın fakat biz onları tanırız. Onlar için azabı ikiye katlayacağız,
sonra onlar korkunç bir azaba uğratılacaklardır.
1

102. Günahlarını itiraf etmiş olan başkaları da
vardır; onlar iyi amelleri kötü amellerle
karıştırdılar. TANRI onları günahlarından kurtaracaktır çünkü TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
103. Onları temizlemek ve günahlarından
arındırmak için paralarından bir bağış al.
Onları teşvik et çünkü senin teşvik etmen
onlara güven verir. TANRI İşitendir, Her
Şeyi Bilendir.
104. Onlar, TANRI’nın Kendisine tapanların
tövbesini kabul ettiğinin, bağışları aldığının ve aynı zamanda TANRI’nın Günahtan Kurtaran ve En Merhametli Olan
olduğunun farkında değiller mi?
105. De ki, “Doğruluğa çalışın; TANRI işlerinizi görecek, elçisi ve imanlılar da öyle.
Sonunda, tüm sırları ve açığa vurulanları
Bilen’e döndürüleceksiniz, sonra O, yapmış olduğunuz her şeyi size bildirecektir.”
106. Başkaları da TANRI’nın kararını bekliyor; O onları cezalandırabilir veya onları
günahlarından kurtarabilir. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.

*9:101 İkiyüzlüler imanlılar arasında otururlar, mesajı ve kanıtları dinlerler, sonra da zehirli şüphelerini yayarlar. Bu Kuranî bir kanundur ki onlar iki katı azaba uğrarlar, şimdi ve sonsuza dek.
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Tanrı’ya ve Elçisine
Muhalefet Eden Mescitler*
107. Putperestliği uygulayarak, imanlıları bölerek ve TANRI’ya ve elçisine muhalefet edenlere rahatlık sağlayarak mescitleri suistimal edenler var. Onlar ciddiyetle
“Niyetlerimiz iyidir!” diye yemin ederler. TANRI onların yalancı olduğuna şahitlik eder.
1

Bu Mescitlerde Duaya/Namaza Durmayın
108. Böyle bir mescitte asla duaya/namaza
durma. İlk günden itibaren doğruluk temelinde kurulan bir mescit, içinde duaya/namaza durmaya daha layıktır. Onun
içinde arınmayı seven insanlar vardır.
TANRI kendilerini arındıranları sever.
109. Binasını TANRI’ya derin saygı ve O’nun
rızasını kazanma temeli üzerine kuran
mı daha iyidir, yoksa binasını onunla beraber Cehennem ateşine düşen, çökmekte olan bir uçurumun kenarına kuran mı?
TANRI haddi aşan insanlara rehberlik
etmez.
110. Kurdukları böyle bir bina, kalpleri duruncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı
olarak kalır. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Bilgeler Bilgesidir.
En Kârlı Yatırım
111. TANRI imanlılardan hayatlarını ve paralarını Cennet karşılığında satın aldı. Bu
nedenle, onlar TANRI uğrunda savaşırlar, öldürmeye ve ölmeye istekli olarak.
İşte bu, O’nun Tevrat’taki, İncil’deki ve
Kuran’daki sözüdür—ve kim sözünü
TANRI’dan daha iyi yerine getirir? Böy-

le bir değiş tokuş yaptığınız için sevinmelisiniz. Bu en büyük zaferdir.
İmanlılar
112. Onlar tövbe edenlerdir, tapınanlardır, övgüler sunanlardır, meditasyon yapanlardır, rükû ve secde edenlerdir, doğruluğu
savunanlardır ve kötülüğe engel olanlardır ve TANRI’nın yasalarını koruyanlardır. Böylesi imanlılara müjde ver.
Tanrı’nın Düşmanlarını Sahiplenmeyin:
İbrahim Babasını Sahiplenmedi
113. Ne peygamber ne de imanlılar, en yakın
akrabaları bile olsa Cehennem için mukadder olduklarını anladıklarında puta
tapanlar için bağışlanma dilememelidir.
114. İbrahim’in babası için bağışlanma dilemesinin tek sebebi, bunu yapacağına dair
ona söz vermiş olmasıydı. Fakat onun
TANRI’nın bir düşmanı olduğunu fark
ettiği anda onu sahiplenmedi. İbrahim
son derece nazikti, yumuşak huyluydu.
115. TANRI bir topluma rehberlik ettikten sonra, önce onlardan bekleneni kendilerine
göstermeden onları saptırmaz. TANRI her
şeyin tamamen farkındadır.
116. Göklerin ve yerin egemenliği TANRI’ya
aittir. Hayatı ve ölümü O kontrol eder.
Bir Sahip ve Efendi olarak TANRI’nın
yanında hiç kimseniz yoktur.
117. TANRI, peygamberi, göç edenleri (Muhacirleri) ve onları barındırıp sığınma veren
destekçileri (Ensarı) günahlarından kurtardı, ki onlar zor zamanlarda onu takip
ettiler. İşte o, bazılarının kalplerinin neredeyse kaydığı andı. Fakat O onları günahlarından kurtardı çünkü O onlara karşı
Şefkatlidir, En Merhametli Olandır.

*9:107 Uygulamaların mutlak bir şekilde YALNIZCA Tanrı’ya adanmadığı herhangi bir mescit
Şeytan’a aittir, Tanrı’ya değil. Örneğin, Ezanda ve/veya Namaz ibadetinde İbrahim, Muhammed ve/
veya Ali’nin adını anmak Tanrı’nın 2:136, 2:285, 3:84 ve 72:18’deki buyruklarını ihlal eder. Ne yazık
ki bu, bozulmuş Müslüman dünyasında yaygın bir putperest uygulamadır.
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Elçiyi Terk Etmeyin
118. Ayrıca geride kalan üç kişiyi de (günahlarından kurtardı). Geniş yeryüzü onlara
çok dar gelmişti de kendileri için neredeyse tüm umutlarını kaybetmişlerdi.
Sonunda, TANRI’dan, Kendisinden
başka hiçbir kaçışın olmadığını fark ettiler. O, o zaman onları günahlarından kurtardı ki tövbe etsinler. TANRI Günahtan
Kurtarandır, En Merhametli Olandır.
119. Ey iman edenler! TANRI’ya derin saygı
duyun ve doğru sözlüler arasında olun.
120. Ne şehir sakinleri ne de etrafındaki Araplar,
(savaş için harekete geçtiğinde) TANRI’nın
elçisinin gerisinde kalmaya çalışmasınlar.
Kendi işlerine, onu desteklemenin üzerinde
öncelik de vermesinler. Zira TANRI uğrunda
uğrayacakları herhangi bir susuzluk veya
bir gayret yahut bir açlık ya da inkârcıları
öfkelendirecek bir adım veyahut düşmana
çektirecekleri bir zorluk yoktur ki kendileri
için bir kredi olarak yazılmasın. TANRI,
doğruluğa çalışanları mükâfatlandırmayı
asla ihmal etmez.
121. Küçük veya büyük girdikleri hiçbir masraf, aştıkları hiçbir vadi yoktur ki kendileri için kredi olarak yazılmış olmasın.
TANRI, yaptıkları için onları cömertçe
ödüllendirecektir.
Din Eğitiminin Önemi
122. İmanlılar harekâta çıktıkları zaman, hepsi
öyle yapmasın. Her gruptan birkaç kişi
din eğitimine zamanlarını ayırarak ha-

Ültimatom (Berâe) 9:118-127
rekâta çıksın. Bu sayede geri döndüklerinde bilgiyi kendi halklarına aktarabilirler, böylece onlar dini olarak bilgilendirilmiş kalabilirler.
İnkârcılar
123. Ey iman edenler! Size saldıran inkârcılara
karşı savaşın − sizi sert bulsunlar − ve
bilin ki TANRI doğrularla beraberdir.
İkiyüzlüler
124. Bir sure vahyedildiği zaman onlardan
bazıları şöyle der, “Bu sure aranızdan
hiç kimsenin imanını güçlendirdi mi?”
Şüphesiz, iman etmiş olanların imanını
güçlendirdi ve onlar herhangi bir vahiyde sevinç duyarlar.
125. Kalplerinde şüpheler barındıranlara gelince, bu aslında onların kötülüklerine
kötülük kattı ve onlar inkârcılar olarak
öldüler.
126. Her sene bir veya iki defa zor sınamalara maruz kaldıklarını görmüyorlar mı?
Yine de tövbe etmeyi ve dikkate almayı
sürekli ihmal mi ediyorlar?
Tarihi Bir Cürüm Ortaya Çıkarıldı:
Tanrı’nın Sözü İle Oynamak.*
Tanrı, Çürütülemez Kanıt Sunuyor
127. Ne zaman bir sure vahyedilse, bazıları
birbirlerine “Sizi gören biri var mı?” der
gibi bakarlardı. Ardından ayrılırlardı. Nitekim TANRI kalplerini çevirdi çünkü
onlar kavrayamayan insanlardır.
2

♦♦♦♦

*9:1 & *9:127 Bu, başına Besmele eklenmemiş tek suredir. Bu olgu, 14 yüzyıl boyunca Kuran
öğrencilerinin kafasını karıştırdı ve bunu açıklamak için birçok teori geliştirildi. Şimdi anlıyoruz ki
Besmele’nin dikkat çeken yokluğu üç amaca hizmet etmektedir: (1) İlerideki bir ilahi ilanı temsil
eder ki, puta tapanlar 2 sahte ayet eklemek suretiyle Kuran’la oynamaya mukadderdiler (9:128129). (2) Tanrı’nın Kuran’daki matematiksel kodunun fonksiyonlarından birini göstermektedir,
yani Kuran’ı herhangi bir değişikliğe karşı koruması. (3) Kuran’ın kodunun ekstra mucizevi özelliklerini sunmaktadır. Olağanüstü öneminden dolayı, ayrıntılar Ek 24 ve 29’da verilmiştir. Yakın bir
gözlem; Sure 9’un sonuna kadar “Tanrı” kelimesinin geçiş sayısı 1273’tür (19x67). Eğer iki sahte ayet
olan 128 & 129 eklenirse, bu olgu − ve daha birçoğu − yok olacaktır.

1273

79186

110

Sure 10: Yunus
(Yunus)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A. L. R.* Bu (harfler), bu bilgelik kitabının
kanıtlarıdır.
2. Kendileri gibi bir adama esinlemiş olmamız
insanlar için çok mu şaşılacak bir şeydir? Ona
(şöyle söylemesi esinlendi), “İnsanları uyar
ve iman edenlere Rableri katında önemli bir
pozisyon elde ettiklerini müjdele.” İnkârcılar,
“Bu zeki bir sihirbaz!” dediler.
3. Sizin tek Rabbiniz TANRI’dır; gökleri ve
yeri altı günde yaratmış olan, sonra tüm
otoriteyi üstlenen. Tüm işleri O kontrol
eder. O’nun iradesine uygun olması dışında hiçbir şefaatçi yoktur. İşte Rabbiniz olan
TANRI böyledir. O’na tapın. Dikkate almaz mısınız?
4. Nihai dönüşünüz O’nadır, hepinizin. Bu,
TANRI’nın gerçek vaadidir. O, iman edip
doğru bir hayat sürenleri adil bir şekilde
ödüllendirmek için yaratılışı başlatır, sonra da onu tekrarlar. İnkâr edenlere gelince,
inkârlarından dolayı cehennem içkilerini
tadarlar ve acı veren bir azabı üzerlerine çekerler.
5. Güneş’i ışığın kaynağı ve Ay’ı da bir ışık
kılan O’dur ve yılları saymayı ve hesaplamayı öğrenebilmeniz için onun evrelerini
de O dizayn etti. TANRI tüm bunları belirli
bir amacın dışında yaratmadı. O, vahiyleri
bilen insanlar için açıklar.
6. Şüphesiz, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve TANRI’nın göklerde ve
yerde yarattığı şeylerde doğru olan insanlar
için kanıtlar vardır.

Zihnin Sürekli Bu Dünya ile
Meşgul Olması
7. Bizimle buluşmayı ummayanlar, kafaları sürekli bu dünya hayatıyla meşgul olup
onunla yetinenler ve kanıtlarımıza kulak
vermekten kaçınanlar var ya;
8. bunlar, kendi işlerinin bir sonucu olarak nihai meskenleri olan Cehennemi üzerlerine
çektiler.
Tanrı İmanlılara Rehberlik Eder
9. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince,
imanlarından dolayı Rableri onlara rehberlik eder. Saadet bahçelerinde altlarından ırmaklar akacak.
10. Orada onların duaları: “Tanrımız, Sana yücelik olsun,” oradaki selamlaşmaları “Esenlik
olsun” ve nihai duaları: “Kâinatın Rabbi
olan TANRI’ya övgüler olsun.”
11. İnsanların rızıkları aceleyle istemeleri gibi
TANRI onlara üzerlerine çektikleri azabı çabuklaştırsaydı, onlar uzun süre önce
yok edilirlerdi. Ancak, bizimle buluşmaya
inanmayanları kendi taşkınlıkları içinde
şaşkın bir halde bırakırız.
12. İnsana sıkıntı dokunduğunda uzanırken
veya otururken yahut ayakta iken bize
yalvarır. Fakat biz onun sıkıntısını giderir
gidermez sanki bir zorluğu gidermek için
bize hiç yalvarmamış gibi kaldığı yerden
devam eder! Haddi aşanların işleri gözlerinde böyle süslenmiştir.
Geçmişten Dersler
13. Sizden önce nice nesilleri haddi aştıkları
zaman yok ettik. Elçileri onlara açık kanıtlarla gittiler fakat onlar iman etmekten
kaçındılar. Biz suçlu halkı böyle cezalandırırız.

*10:1 Bu harfler, Kuran’ın müthiş matematiksel kodunun majör bir bölümünü ve ilahi yazarlığın
kanıtını oluşturmaktadır. Detaylar için Ek 1’e bakınız.
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Şimdi Sıra Sizde
14. Sonra, nasıl davranacağınızı görmek için
onların ardından sizi yeryüzünün mirasçıları yaptık.
Her bir Harf Hesaplanmış ve
İlahi Olarak Dizayn Edilmiştir
15. Vahiylerimiz kendilerine okunduğunda,
bizimle buluşmayı ummayanlar derler ki
“Bundan başka bir Kuran* getir yahut onu
değiştir!” De ki, “Onu kendi kendime değiştirmem mümkün değildir. Ben sadece
bana vahyedileni takip ederim. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem müthiş bir günün
azabından korkarım.”
16. De ki, “TANRI irade etmiş olsaydı ben
onu size okumazdım, siz de onun hakkında hiçbir şey bilmezdiniz. Bundan önce
bir ömür boyu aranızda yaşadım (ve siz
beni aklı başında, doğru sözlü biri olarak
tanıdınız). Anlamıyor musunuz?”
17. TANRI hakkında yalanlar uyduran veya
O’nun vahiylerini reddedenlerden daha
fena kimdir? Kesinlikle haddi aşanlar asla
başarılı olamazlar.
18. Onlar TANRI’nın yanında, kendilerine zarar verme yahut fayda sağlama gücü olmayan putlara taparlar ve derler ki “Bunlar
bizim TANRI katındaki şefaatçilerimizdir!” De ki, “TANRI’ya, O’nun göklerde
veya yerde bilmediği şeyleri mi bildiriyorsunuz?” O’na yücelik olsun. O, Yüceler
Yücesidir; ortaklara ihtiyaç duymanın çok
üstündedir.
19. İnsanlar eskiden tek topluluktu, sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden ön-

Yunus (Yunus) 10:14-23
ceden belirlenmiş bir söz olmasaydı, anlaşmazlıkları konusunda onlar için derhal
hüküm verilirdi.
Kuran’ın Mucizesi Muhammed’den
Sonra Açığa Çıkarılacak*
20. Derler ki “O’na Rabbinden nasıl oldu da
hiçbir mucize inmedi?” De ki, “Gelecek
TANRI’ya aittir; öyleyse bekleyin, ben de
sizinle birlikte bekliyorum.”
2

İsyankâr İnsanlar
21. Kendilerine dokunmuş bir sıkıntıdan sonra
onlara rahmet ihsan ettiğimizde, vahiylerimize karşı derhal plan yaparlar! De
ki, “TANRI’nın planı çok daha etkilidir.
Çünkü elçilerimiz planladığınız her şeyi
kaydetmektedir.”
22. Sizi karada ve denizde yürüten O’dur. Gemilere binersiniz ve onlar hoş bir esintide
pürüzsüzce yelken açarlar. Sonra, orada
keyif içinde iken şiddetli bir rüzgâr eser
ve dalgalar her taraftan onları sarar. Bu,
dualarını içtenlikle, yalnızca O’na adayarak TANRI’ya yalvardıkları andır: “Yalnız, bizi bu kez de kurtarırsan sonsuza dek
minnettar olacağız.”
23. Fakat O onları kurtarır kurtarmaz yeryüzünde haddi aşarlar ve gerçeğe muhalefet
ederler. Ey insanlar! Sizin haddi aşmanız
sadece kendi ruhlarınızın zararınadır. Kafalarınız sürekli bu dünya hayatıyla meşgul olmayı sürdürür, sonra da nihai dönüşünüz bize olur, o zaman yapmış olduğunuz her şeyi size bildiririz.

*10:15 “Kuran” kelimesi Kuran’da 58 kez geçmektedir fakat bu ayet “başka bir Kuran’a” işaret ettiğinden hariç tutulmalıdır. “Bu Kuran” ifadesi Kuran’da 57, 19x3 kez geçmektedir.
*10:20 Geriye dönüp baktığımızda, artık görüyoruz ki gerçekten “En büyük mucizelerden biri”
(74:30-35) olan Kuran’ın mucizesinin Muhammed’den 14 yüzyıl sonra ortaya çıkması ilahi olarak
önceden belirlenmiştir. Geleneksel Müslümanların şu anki durumu göz önüne alındığında, eğer bu
mucize Muhammed’e verilmiş olsaydı, Muhammed’i Tanrı’nın yanında putlaştıran bu Müslümanlar ona Tanrı’nın cisimleşmiş hali diye taparlardı. Ayrıca, bu mucize açıkça bilgisayar çağı için ve
matematiksel olarak gelişmiş nesiller tarafından takdir edilmek üzere tasarlanmıştır.
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24. Bu dünya hayatının kıyası şöyledir: Biz,
yeryüzünden her türlü bitkiyi üretmek,
insanlara ve hayvanlara yiyecek sağlamak
için gökyüzünden su indiririz. Sonra, yeryüzü mükemmel bir şekilde süslenmişken
ve oranın halkı onun kontrolüne sahip
olduklarını düşünürlerken hükmümüz
gece vakti veya gündüz vakti gelir,* sanki bir önceki gün hiçbir şey yokmuş gibi
onu tamamen çorak bırakır. Biz düşünen
bir topluluk için vahiylerimizi bu şekilde
açıklarız.
25. TANRI esenlik yurduna davet eder ve irade ettiği kişiye dosdoğru bir yolda rehberlik eder.
Cennet ve Cehennem Ebedidir
26. Doğrular için ödül kat kat çoğaltılmış olacaktır. Onların yüzleri asla bir yoksunluk
veya utanç yaşamayacaktır. Bunlar Cennetin sakinleridir; sonsuza dek orada kalırlar.
27. Günah kazananlara gelince, onların karşılığı günahları ile eşdeğerdir. Onların
nasipleri aşağılanmadır ve TANRI’dan
başka hiç kimse onları koruyamaz. Yüzleri karanlık geceden parçalarla kaplanmış
görünecek. Onlar Cehennemin sakinleri
olacaktır; sonsuza dek orada kalırlar.
Putlar Kendilerine Tapanları
Sahiplenmeyecekler
28. Hepsini topladığımız gün puta tapanlara,
“Sizi putlarınızla birlikte topladık” diyeceğiz. Onları birbirleri ile yüzleştireceğiz
ve putları kendilerine şöyle diyecek, “Bizi
putlaştırdığınıza dair hiçbir fikrimiz yoktu.
29. “TANRI bizimle sizin aranızda bir şahit
olarak yeter, ki biz, bize tapmanızdan tamamen habersizdik.”

30. İşte o zaman her bir ruh, yapmış olduğu
her şeyin muhasebesini yapacaktır. Onlar,
gerçek Sahipleri ve Efendileri olan TANRI’ya döndürülecek ve uydurmuş oldukları putlar kendilerini sahiplenmeyecektir.
31. De ki, “Sizin için gökten ve yerden kim rızık sağlıyor? Tüm işitme ve görmeyi kim
kontrol ediyor? Ölüden diriyi ve diriden
ölüyü kim çıkarıyor? Her şey kimin kontrolünde?” Onlar “TANRI” diyecekler. De
ki, “O halde neden buyrukları yerine getirmiyorsunuz?”
32. İşte sizin gerçek Rabbiniz olan TANRI
böyledir. Gerçek olandan sonra sahte dışında ne vardır? Bütün bunları nasıl görmezden geldiniz?
33. Kötü olmayı tercih edenlere Rabbinin kararının yaptığı şudur: onlar iman edemezler.
Putlarınızın Üzerinde Tefekkür Edin
34. De ki, “Putlarınızdan herhangi biri yaratılışı başlatıp sonra onu tekrarlayabilir mi?”
De ki, “Yaratılışı TANRI başlatır, sonra
da onu tekrarlar.”
35. De ki, “Putlarınızdan herhangi biri gerçeğe yönlendiriyor mu?” De ki, “Gerçeğe
TANRI yönlendirir. Gerçeğe yönlendiren
biri mi takip edilmeye daha layıktır yoksa
yönlendiremeyip kendisi yönlendirilmeye
muhtaç olan mı? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?”
36. Onlardan çoğu zandan başka bir şeye uymaz, zan ise gerçeğin yerini tutmaz. TANRI yaptıkları her şeyin tamamen farkındadır.

*10:24 Elbette Tanrı, hükmünün gündüz vakti mi yoksa geceleyin mi geleceğini bilir. Fakat Dünya’nın sonu geldiğinde, Dünya’nın yarısı gündüz ve yarısı da gece olacaktır. Kuran’ın bir başka “bilimsel mucizesi.”
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Kuran’ı Yalnızca Tanrı Yazabilir
37. Bu Kuran, TANRI’dan başkası tarafından
yazılamazdı. Önceki tüm mesajları doğrular ve tamamen detaylı bir kutsal yazı sunar. O hatasızdır; çünkü o, kâinatın Rabbinden gelmektedir.
38. Eğer “Onu o uydurdu” derlerse de ki, “O
zaman bunun gibi bir sure meydana getirin ve TANRI’dan başka kimi dilerseniz
onu çağırın, eğer doğru sözlü iseniz.”
39. Gerçekten de onlar bunu incelemeden ve
anlamadan reddettiler. Onlardan öncekiler
de böyle inkâr ettiler. Bu nedenle haddi
aşanlara yönelik akıbetlere dikkat et.
40. Bir kısmı (bu kutsal yazıya) iman ederken
diğerleri onu inkâr eder. Senin Rabbin kötülük yapanların tamamen farkındadır.
41. Eğer seni reddederlerse o zaman de ki,
“Benim işlerim bana sizin işleriniz size.
Siz benim yaptığım herhangi bir şeyden
sorumlu değilsiniz ve ben de sizin yaptığınız herhangi bir şeyden sorumlu değilim.”

Yunus (Yunus) 10:37-54
hayatına son da versek onların nihai dönüşü bizedir. TANRI yaptıkları her şeye
şahittir.
47. Her topluma bir elçi. Elçileri geldikten
sonra en ufak bir haksızlık olmadan adil
bir şekilde yargılanırlar.
48. Meydan okuyorlar: “Eğer doğruyu söylüyorsanız bu kehanet ne zaman gerçekleşecek?”
Elçinin Hiçbir Gücü Yoktur
49. De ki, “Kendime zarar verecek yahut fayda sağlayacak hiçbir güce sahip değilim;
sadece TANRI’nın irade ettiği gerçekleşecektir.” Her toplumun önceden belirlenmiş bir ömrü vardır. Ne zaman ki geçiş
dönemleri sona erer, onlar onu ne bir saat
geciktirebilirler ne de öne alabilirler.
50. De ki, “O’nun azabı size ister gece gelsin
ister gündüz gelsin, neden suçlular böyle
bir acele içindeler?

42. Onlardan bazıları seni dinlerler ancak anlamadıkları halde sağırlara işittirebilir misin?

51. “Eğer gerçekleşirse o zaman mı iman edeceksiniz? O zaman neden iman edesiniz ki?
O gelsin diye meydan okuyordunuz ya?

İnsanlar Kendi Yollarını
Özgürce Seçer
43. Bazıları sana bakarlar ancak görmedikleri
halde körlere rehberlik edebilir misin?

52. Haddi aşanlara, “Ebedi azabı tadın. Kazanmış olduklarınızın karşılığını tam olarak
almıyor musunuz?” denilecek.

44. TANRI insanlara asla kötülük etmez; insanların kendileri ruhlarına kötülük edenlerdir.
45. Hepsini toplayacağı gün, sanki bu dünyada
gündüzün tanışmayla geçen bir saati kadar
geçirdiklerini hissedecekler. Kaybedenler,
gerçekten de TANRI ile buluşmayı inkâr
edenlerdir; ve yanlış yola sapmayı tercih
edenlerdir.
46. Onlara söz verdiğimiz (azabın) bir kısmını
sana göstersek de yahut ondan önce senin
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53. Sana önceden haber vermen için meydan
okurlar: “Bu gerçekten olacak şey mi?”
De ki, “Kesinlikle evet, Rabbime ant olsun ki bu gerçektir ve siz asla kaçamazsınız.”
İmanın Bedeli Nedir
54. Eğer herhangi bir kötü ruh, dünyada her
şeye sahip olsaydı onu kolaylıkla fidye
olarak sunardı. Azabı gördüklerinde pişmanlıkla dolu olacaklar. Onlar en ufak bir
haksızlık olmadan adil bir şekilde yargılanacaklar.
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55. Kesinlikle göklerdeki ve yerdeki her şey
TANRI’ya aittir. Kesinlikle TANRI’nın
vaadi gerçektir fakat onların çoğu bilmez.
56. Hayatı ve ölümü O kontrol eder ve siz
O’na döndürüleceksiniz.
57. Ey insanlar! Rabbinizden size bunun içinde aydınlanma geldi ve kalplerinizi rahatsız eden her şey için şifa, bir rehberlik ve
imanlılar için rahmet.
İmanlılar İçin Sevinç
58. De ki, “TANRI’nın lütfu ve merhameti ile
sevinsinler.” Bu, biriktirebilecekleri herhangi bir servetten çok daha iyidir.
İnsan Yapımı Beslenme Yasakları
59. De ki, “TANRI’nın size her türlü rızkı nasıl indirdiğine, ardından da sizin onlardan
bazılarını haram bazılarını helal kıldığınıza dikkat ettiniz mi?” De ki, “TANRI mı
size bunu yapmanız için izin verdi? Yoksa
siz mi yalanlar uydurup onları TANRI’ya
isnat ediyorsunuz?”
60. TANRI hakkında yalan uyduranların, Diriliş Günü’nde O’nunla karşı karşıya gelecekleri hiç akıllarına gelmiyor mu? Elbette TANRI insanlara lütfunu yağdırır fakat
onların çoğu nankördür.
Tanrı’yı Bilmek
61. Siz yaparken biz şahit olmadan ne herhangi
bir duruma girersiniz ne bir Kuran okursunuz
ne de herhangi bir şey yaparsınız. Göklerde
olsun yahut yerde olsun bir atom ağırlığı
bile Rabbinizin kontrolü dışında değildir.
Bir atomdan daha küçük ya da daha büyük
hiçbir şey yoktur ki esaslı bir kayıtta kayıtlı
olmasın.

Mutluluk: Şimdi ve Sonsuza Dek*
62. Kesinlikle, TANRI’nın müttefiklerinin
korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
63. Onlar iman edip doğru bir hayat sürenlerdir.
64. Onlar için Ahirette olduğu gibi bu dünyada
da sevinç ve mutluluk vardır. Bu, TANRI’nın değiştirilemez yasasıdır. İşte böyledir en büyük zafer.
65. Onların sözleri yüzünden üzülme. Tüm
güç TANRI’ya aittir. O İşitendir, Her Şeyi
Bilendir.
66. Kesinlikle göklerdeki herkes ve yerdeki
herkes TANRI’ya aittir. TANRI’nın yanına putlar yerleştirenler, aslında hiçbir şeyi
takip etmiyorlar. Sadece bir şey takip ettiklerini zannediyorlar. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.
67. Geceyi dinlenmenize elverişli kılan ve
gündüzü de aydınlık kılan O’dur. Bunlar
işitebilen insanlar için kanıtlardır.
Büyük Küfür
68. “TANRI bir oğula baba oldu!” dediler.
O’na yücelik olsun. O, En Zengin Olandır.
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’na aittir.
Böyle bir küfre arka çıkmak için hiçbir
kanıtınız yok. TANRI hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
69. İlan et: “TANRI hakkında yalanlar uyduranlar asla başarıya ulaşamayacaklar.”
70. Onlar bu dünyadaki geçici nasiplerini alırlar, sonra nihai dönüşleri bizedir, ardından
onları inkârlarından ötürü şiddetli azaba
çarptırırız.

*10:62-64 Birçok kişi, doğruluk için ödüllerini almadan önce veya kötülük için ceza, Diriliş Günü’ne
kadar beklemek zorunda olduklarını düşünürler. Fakat Kuran defalarca imanlılara güvence verir
ki, onlara mükemmel mutluluk burada, bu dünyada garanti edilmektedir, şimdi ve sonsuza dek.
Buradaki geçici dönemlerinin sonunda onlar direkt Cennete giderler (Ek 17’ye bakınız).
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Nuh
71. Onlara Nuh’un tarihini oku. Halkına dedi
ki “Ey halkım! Konumum ve TANRI’nın
vahiylerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, o halde ben TANRI’ya güveniyorum.
Önderlerinizle bir araya gelip aranızda nihai bir karara varmalı, sonra da vakit kaybetmeden bana bildirmelisiniz.

Yunus (Yunus) 10:71-88
Gerçek Olan Üstün Gelir
79. Firavun dedi ki “Her tecrübeli sihirbazı
bana getirin.”
80. Sihirbazlar geldiğinde Musa onlara dedi ki
“Atacağınız ne varsa atın.”
81. Attıkları zaman Musa dedi ki “Ortaya koyduğunuz şey sihirdir ve TANRI onu başarısız kılacaktır. TANRI haddi aşanların
uğraşını desteklemez.”

72. “Eğer yüz çevirirseniz, zira ben sizden herhangi bir ücret istemedim. Benim ücretim
TANRI’dan gelmektedir. Bana bir teslim
olan olmam emredildi.”

82. TANRI suçlulara rağmen gerçeği Kendi
sözleriyle tesis eder.

73. Onu reddettiler ve sonuç olarak onu ve
gemide ona katılanları kurtardık; onları
vârisler yaptık. Ve vahiylerimizi reddedenleri boğduk. Akıbetlere dikkat et; onlar
uyarıldılar.

83. Firavun ve kıdemlilerinin zorbalığı korkusuyla, Musa’ya kendi halkından birkaçı
dışında hiç kimse iman etmedi. Kuşkusuz
Firavun yeryüzünde çok kibirliydi ve gerçek bir tirandı.

İnsanlar İlk Günahlarında Israr Ediyor
74. Sonra onun ardından kendi halklarına elçiler gönderdik ve onlara açık kanıtlar gösterdiler. Fakat onlar geçmişte reddetmiş
olduklarına inanacak değillerdi. Biz haddi
aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

84. Musa dedi ki “Ey halkım! Eğer gerçekten
TANRI’ya iman ettiyseniz o zaman O’na
güvenin, eğer gerçekten teslim olanlar iseniz.”

Musa ve Harun
75. Sonra onların ardından, Musa ve Harun’u
Firavun’a ve ekibine kanıtlarımızla gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler; ve haddi
aşan insanlardı.
76. Tarafımızdan kendilerine hakikat geldiğinde, “Bu besbelli ki sihir!” dediler.
77. Musa dedi ki “Size hakikat geldiğinde onu
böyle mi tanımlıyorsunuz? Bu bir sihir
mi? Sihirbazlar nasıl galip gelebilir?”
78. Dediler ki “Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çevirmek ve kendiniz
için önemli konumlar elde etmek için mi
geldiniz? Biz size asla inananlar olarak
katılmayacağız.”
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85. Dediler ki “Biz TANRI’ya güveniyoruz.
Rabbimiz! Bizi bu baskıcı insanların ettikleri eziyetten kurtar.
86. “Bizi rahmetinle inkâr eden halktan kurtar.”
87. Biz Musa’ya ve kardeşine esinledik. “Şu
an için Mısır’daki evlerinizi muhafaza
edin, evlerinizi sinagoglara çevirin ve İletişim Dualarını (Namazı) sürdürün. İmanlılara müjde verin.”
88. Musa dedi ki “Rabbimiz! Sen Firavun’a ve
kıdemlilerine bu dünyada lüks ve servet verdin.
Rabbimiz! Onları sadece Senin yolundan
alıkoymak için kullanıyorlar. Rabbimiz!
Servetlerini silip yok et ve onlar acı veren
azabı görünceye dek iman etmelerini engellemek için kalplerini katılaştır.”
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89. Dedi ki “(Ey Musa ve Harun!) Dualarınız
yanıtlandı, öyleyse kararlı olun ve bilmeyenlerin yollarını izlemeyin.”
90. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun
ve birlikleri saldırganca ve günahkârca
onları kovaladılar. Boğulma onun için bir
gerçeklik haline geldiğinde şöyle dedi,
“İman ediyorum ki İsrailoğullarının iman
ettiği dışında hiçbir tanrı yoktur; ben bir
teslim olanım.”
91. “Çok geç!* Çünkü daha önce isyan etmiş
ve haddi aşan biri olmayı seçmiştin.
Firavun’un Bedeni Korundu*
92. “Gelecek nesillere seni bir ders olarak ileri sürmek için bugün bedenini koruyacağız.”* Ne yazık ki birçok insan, işaretlerimize tamamen ilgisizdir.
93. Biz İsrailoğullarına onurlu bir pozisyon
bahşettik ve onları güzel rızıklarla nimetlendirdik. Ancak kendilerine bu bilgi
geldiğinde anlaşmazlığa düştüler. Rabbin
Diriliş Günü’nde anlaşmazlığa düştükleri
her şey hakkında aralarında yargılama yapacaktır.
Elçinin Şüphesi
94. Eğer Rabbinden sana vahyedilen hakkında bir şüphen varsa, o halde önceki kutsal
yazıları okuyanlara sor. Elbette Rabbinden
sana gerçek geldi. Şüphe edenlerle birlikte
olma.
95. TANRI’nın vahiylerini reddedenler ara-

sına da katılma, yoksa kaybedenlerden
olursun.
96. Şüphesiz, Rabbinden verilen bir karar ile
mahkûm edilenler iman edemezler.
97. Onlara ne tür bir kanıt gösterdiğinin önemi
yok, acı veren azabı görünceye dek (iman
edemezler).
İman Eden Uluslar Refaha Ererler
98. İman eden bir toplum, imanlarından ötürü kesinlikle ödüllendirilecektir. Örneğin
Yunus’un halkı: iman ettiklerinde bu dünyada çekmekte oldukları aşağılayıcı azabı
kaldırdık ve onları refaha erdirdik.
99. Eğer Rabbin irade etmiş olsaydı, yeryüzündeki tüm insanlar iman ederdi.* İnsanları
imanlılar olmaya zorlamak mı istiyorsun?
İnkârcılar Bloke Edilirler*
100. Hiçbir ruh TANRI’nın iradesine uygun
olmadan iman edemez. Çünkü O, anlamayı reddedenlerin üzerine bir lanet yerleştirir.
101. De ki, “Göklerdeki ve yerdeki tüm işaretlere bakın.” Kanıtların tümü de uyarıların
tümü de inkâr etmeye karar vermiş insanlara asla yardımcı olamaz.
102. Geçmişteki kendi emsallerinin akıbetlerinden başka bir şey bekleyebilirler mi?
De ki, “Sadece bekleyin, sizinle birlikte
ben de bekliyorum.”
Garantilenmiş Galibiyet
103. Biz en nihayetinde elçilerimizi ve iman
edenleri kurtarırız. İmanlıları kurtarmamız bizim değişmez yasamızdır.

*10:91 Tanrı’ya iman etmek ilk adımdır. Ondan sonra kişinin ibadet pratikleri yoluyla ruhu beslemesi ve geliştirmesi gerekir (Ek 15’e bakınız).
*10:92 Tanrı Mısırlılara mumyalamanın özel bilgisini bahşetti. Günümüzde, Firavun’un mumyalanmış bedeni Kahire Müzesi’nde sergilenmektedir.
*10:99-101 Test, ilk kararımızda ilahi müdahale olmaksızın putperestliği kendi başımıza kınamayı
gerektirir. Tanrı, inkâr etmeyi seçenleri bloke eder.
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Yunus (Yunus) 10:104-109 & Hûd (Hûd) 11:1-7

104. De ki, “Ey insanlar! Eğer benim dinim
hakkında herhangi bir şüpheniz varsa,
ben sizin TANRI’dan başka taptıklarınıza tapmam. Ben yalnızca TANRI’ya
taparım; sizin hayatlarınızı sonlandıracak
olana. Ben bir imanlı olmakla emrolundum.”
105. Ben şununla da emrolundum: “Tek tanrıcılık dinine adanmayı sürdür; putperestliği uygulama.
106. “TANRI’nın yanında sana fayda sağlama
yahut zarar verme gücüne sahip olmayan
şeylere tapma. Eğer yaparsan haddi aşan
biri olursun.”
Bütün Güç Tanrı’ya Aittir
107. Eğer TANRI sana bir zorluk dokundurursa, O’ndan başka hiç kimse onu kaldıramaz. Ve O seni nimetlendirdiği vakit,
hiçbir güç O’nun lütfunu engelleyemez.
Kullarından kimi seçerse ona ihsan eder.
O Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

Sure 11: Hûd
(Hûd)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.R. Bu, ayetleri kusursuz hale getirilmiş, sonra da açıklığa kavuşturulmuş bir
kutsal yazıdır.* Bir Bilgeler Bilgesi'nden,
bir En Haberdar Olan'dan gelmektedir.
Kuran: Tanrı’nın Elçisi
2. İlan ediyor: “TANRI’dan başkasına tapmayın. Ben O’ndan size bir uyarıcı ve aynı
zamanda bir müjdeleyici olarak geliyorum.
3. “Rabbinizden bağışlanma dileyin, ardından
O’na tövbe edin. O zaman sizi belirlenmiş
bir süre için cömertçe nimetlendirecek ve
lütfunu onu hak edenlere ihsan edecektir.
Eğer yüz çevirirseniz, o zaman sizin için
müthiş bir günün azabından korkarım.”
4. Nihai dönüşünüz TANRI’yadır ve O, Her
Şeye Gücü Yetendir.

108. İlan et: “Ey insanlar! Size bunun içinde
Rabbinizden gerçek geldi. Kim rehberlik edildiyse kendi iyiliği için rehberlik
edilmiştir. Ve kim saparsa kendi zararına
sapar. Ben sizin üzerinize bir gözetici değilim.”

5. Doğrusu onlar en içteki düşüncelerini, güya
O’nu bilmekten alıkoyacaklarmış gibi gizlerler. Aslında örtüleriyle kendilerini örttüklerinde dahi O onların tüm sırlarını ve açığa
vurduklarını bilir. O, en içteki düşünceleri
bilir.

109. Sana vahyedileni takip et ve TANRI
hükmünü verinceye kadar sabırlı ol; O,
en iyi hüküm verendir.

Rızıklar Garantilidir
6. Yeryüzünde hiçbir yaratık yoktur ki rızkı
TANRI tarafından garanti edilmesin. Ve
O onun rotasını ve son varış noktasını bilir. Hepsi esaslı bir kayıtta kayıtlıdır.

♦♦♦♦

7. “O, sizi test etmek, aranızdan doğruluğa çalışanları ayırt etmek amacıyla gökleri ve yeri
*11:1 Bizim neslimiz Kuran’daki iki müthiş olguya şahit olduğu için şanslıdır: (1) Olağanüstü bir
matematiksel kod (Ek 1) ve (2) olağanüstü boyutlardaki edebi bir mucize. Eğer insanlar matematiksel olarak yapılandırılmış bir eser yazmaya kalkışırlarsa, sayısal manipülasyonlar edebi kaliteyi
olumsuz yönde etkileyecektir. Kuran, edebi mükemmellik için de standart oluşturmaktadır.
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altı günde* yaratandır—ve O’nun (dünyevi)
mülkü tamamen su ile kaplıydı.**2 Buna
rağmen sen “Siz ölümden sonra dirileceksiniz” dediğinde, inkâr edenler “Bu açıkça
büyüdür” derler.
8. Eğer üzerlerine çektikleri azabı ertelersek—çünkü biz onu belirli bir toplum için
ayırıyoruz— “O’nu tutan nedir?” derler.
Doğrusu, onlara geldiğinde hiçbir şey onu
durduramaz ve alay etmeleri kendilerini
kuşatmak için geri gelecektir.
9. Ne zaman insanı katımızdan rahmetle nimetlendirsek, sonra da onu kaldırsak, umutsuz,
nankör hale döner.
10. Ona sıkıntı dokunduktan sonra ne zaman
onu nimetlendirsek, “Tüm sıkıntılar benden gitti” der; heyecanlanır, gururlanır.
11. Kararlı bir şekilde sebat edenler ve doğru
bir hayat sürenlere gelince, onlar bağışlanmayı ve cömert bir karşılığı hak ederler.

Kuran: Taklit Edilmesi İmkânsız
13. Eğer “(Kuran’ı) o uydurdu” derlerse onlara
de ki, “O halde bunun benzeri uydurulmuş
on sure meydana getirin ve TANRI’dan
başka kimi davet edebilirseniz davet edin,
eğer doğru sözlü iseniz.”*
14. Eğer meydan okumanızı yerine getiremezlerse o zaman bilin ki bu, TANRI’nın bilgisi ile vahyedilmektedir ve O’ndan başka
tanrı yoktur. Artık teslim olacak mısınız?
15. Bu dünya hayatının ve onun maddi gösterişlerinin peşine düşenlere, bu hayattaki
işlerinin karşılığını en ufak bir azalma olmaksızın ödeyeceğiz.
16. Ahiretteki paylarını bırakanlar onlardır ve
sonuç olarak onların nasibi Cehennemdir.
Tüm yaptıkları boşa çıkmıştır; yapmış oldukları her şey geçersizdir.
Kuran’ın Matematiksel Kodu
17. Rablerinden kendilerine, O’ndan bir şahit
tarafından bildirilen sağlam kanıt* verilenlere gelince ve ondan önce de Musa’nın
kitabı bir emsal ve bir rahmet teşkil etmişti,** onlar kesinlikle iman edeceklerdir.
Çeşitli gruplar arasından inkâr edenlere
gelince, Cehennem kendilerini gözlemektedir. Hiçbir şüpheye kapılma; bu, Rabbinden gelen gerçektir fakat insanların çoğu
inkâr eder.
4

Tanrı’nın Vahyi Ağırdır
12. Sana vahyedilenlerin bazısını göz ardı etmeyi arzulayabilir ve ondan rahatsız olabilirsin. Ayrıca onlar şöyle söyleyebilirler,
“Nasıl olur da ona hiçbir hazine inmez
veya bir melek?” Sen sadece bir uyarıcısın; her şeyi TANRI kontrol eder.

*11:7 Altı gün, bize birçok bilgi sağlayan sadece bir ölçüttür. Şöyle ki “Dünya” denilen küçücük zerre
dört günde yaratılmışken (41:10-12) hayatsız fiziksel evrenin iki günde yaratıldığını öğreniyoruz.
Yeryüzü sakinleri için yiyecek, su ve oksijen temininin tam olarak hesaplanması ve düzenlenmesi
gerekiyordu.
**11:7 Yeryüzü başlangıçta su ile kaplıydı. Ardından kara kütlesi ortaya çıktı ve kıtalar sürüklenip
ayrıldı.
*11:13 Kuran’ın matematiksel mucizesi taklit edilemez (Ek 1’e bakınız).
*11:17 Kuran’ın 19’a dayanan matematiksel kodu ilahi yazarlığın dâhili bir kanıtıdır. “Beyyine”
(kanıt) kelimesinin Kuran’da 19 defa geçmesi dikkate değerdir.
**11:17 Sonradan anlaşıldı ki Musa’nın kitabı da “19” ortak paydası ile matematiksel olarak oluşturulmuştu. Dipnot 46:10 ve Ek 1’e bakınız.
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18. TANRI hakkında yalanlar uyduranlardan
daha fena kimlerdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır ve şahitler, “Bunlar Rableri hakkında yalan söyleyenlerdir.
TANRI’nın kınaması haddi aşanların başına geldi” diyecekler.
19. Onlar TANRI’nın yolundan alıkoyarlar ve
onu çarpık hale getirmeye çalışırlar ve onlar Ahireti de inkâr edenlerdir.
İnkâr Edenler
20. Onlar asla kurtulamayacaklar, TANRI’ya
karşı hiçbir sahip ve efendi de bulamayacaklar. Onlar için azap ikiye katlanacaktır.
Onlar işitmeyi ve görmeyi beceremediler.
21. Bunlar ruhlarını zayi edenlerdir ve uydurmuş oldukları putlar kendilerini sahiplenmeyecektir.
22. Hiçbir şüphe yoktur ki Ahirette en büyük
kayba uğrayanlar onlar olacaktır.
İmanlılar
23. İman edip doğru bir hayat sürenlere ve
kendilerini Rablerine adayanlara gelince,
onlar Cennetin sakinleridir; orada sonsuza
dek kalırlar.
24. Bu iki grubun örneği, gören ve işitenle karşılaştırıldığında kör ve sağır gibidir. Onlar
eşit midir? Dikkate almaz mısınız?
Nuh
25. Nuh’u halkına gönderdik, şöyle söyledi:
“Ben size apaçık bir uyarıcı olarak geliyorum.
26. “TANRI’dan başkasına tapmayın. Sizin
için acı veren bir günün azabından korkuyorum.”
27. Halkı arasından inkâr eden önderler dediler ki “Görüyoruz ki sen de bizim gibi
bir insandan fazlası değilsin ve seni takip
eden ilk insanların da aramızdaki en aşağı
insanlar olduğunu görüyoruz. Görüyoruz
ki bizim üzerimizde hiçbir üstünlüğe sahip
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Hûd (Hûd) 11:18-35
değilsiniz. Doğrusu sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz.”
28. O da şöyle dedi, “Ey halkım! Ya Rabbimden sağlam bir kanıtım varsa? Ya beni rahmetinden nimetlendirdiyse ancak siz onu
göremiyorsanız? Sizi ona imana biz mi
zorlayacağız?
29. “Ey halkım! Ben sizden herhangi bir para
istemiyorum; benim ücretim sadece TANRI’dan gelir. Ben imanlıları kovacak da
değilim; onlar Rableri ile buluşacaklar (ve
onları yalnızca O yargılayacak). Sizin cahil insanlar olduğunuzu görüyorum.
30. “Ey halkım! Eğer onları kovarsam TANRI’ya karşı beni kim destekleyebilir? Dikkate almaz mısınız?
Tüm Güç Tanrı’ya Aittir
31. “Ben TANRI’nın hazinelerinin yanımda
olduğunu iddia etmiyorum, geleceği de
bilmiyorum, bir melek olduğumu da iddia etmiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü
kimselere TANRI’nın hiçbir nimet ihsan
etmeyeceğini de söylemiyorum. Onların
en içteki düşüncelerinin ne olduğunu en
iyi TANRI bilir. (Eğer bunu yapsaydım)
haddi aşan biri olurdum.”
32. Dediler ki “Ey Nuh! Bizimle tartıştın ve
tartışmayı uzattın. Eğer doğru sözlü isen
hadi sana meydan okuyoruz, bizi kendisi
ile tehdit ettiğin azabı getir bakalım.”
33. Dedi ki “Onu size TANRI getirir, eğer öyle
irade ederse, o zaman siz kaçamazsınız.
34. “Size tavsiye etmeme rağmen eğer TANRI’nın iradesi sizi saptırmaksa, benim
tavsiyem size fayda sağlayamaz. Sizin
Rabbiniz O’dur ve siz O’na döndürüleceksiniz.”
35. Eğer “Bu hikâyeyi o uydurdu” derlerse o
zaman de ki, “Eğer onu ben uydurduysam
o zaman suçumdan ben sorumluyum ve
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ben sizin işlediğiniz herhangi bir suçtan
sorumlu değilim.”
36. Nuh’a şöyle esinlendi: “Hâlihazırda iman
eden kimselerden başka artık halkından
kimse iman etmeyecek. Onların yaptıklarından dolayı üzülme.
37. “Bizim dikkatli bakışlarımız altında ve
esinlememizle gemiyi inşa et ve haddi
aşmış olanlar adına Bana yalvarma; onlar
boğulmaya mukadderdirler.”
Son Gülen İyi Güler
38. Gemiyi inşa ederken ne zaman halkından
birileri yanından geçse ona gülüyorlardı.
Dedi ki “Siz bize gülebilirsiniz fakat biz
de size güleceğiz, tıpkı sizin bize güldüğünüz gibi.
39. “Siz kesinlikle kim utanç verici bir azaba
uğrayacak ve kim sonsuz bir cezayı üzerine çekiyor göreceksiniz.”
40. Hükmümüz geldiğinde ve atmosfer kaynayıp taştığında şöyle söyledik, “Her türden birer çifti,* kınananlar hariç ailenle
birlikte ona yükle. İman etmiş olanları
kendinle beraber götür,” onunla birlikte
sadece birkaç kişi iman etti.
41. Dedi ki “Gemiye binin. Onun yol alması
ve demir atması TANRI’nın adıyladır.
Benim Rabbim Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.”
42. Tepeler gibi olmuş dalgalar içinde onlarla
yol alırken, Nuh bir yerde ayrı duran oğlunu çağırdı: “Ey oğlum! Gel bizimle birlikte bin; inkârcılarla birlikte olma.”

43. O dedi ki “Beni sudan koruması için bir
tepenin başına sığınacağım.” O da “Bugün
hiç kimseyi TANRI’nın kararından koruyacak hiçbir şey yoktur; sadece O’nun
rahmetine layık olanlar (kurtarılacaklardır)” dedi. Dalgalar onları ayırdı ve o, boğulanlar arasındaydı.
Gemi Nereye İndi
44. Şöyle duyuruldu: “Ey yer, suyunu yut!” ve
“Ey gökyüzü, kes!” Su o zaman yatıştı;
karar gerçekleşti. Gemi sonunda Yahudiye* tepelerine oturdu. O zaman şöyle duyuruldu: “Haddi aşanlar helak oldu.”
45. Nuh Rabbine yalvardı: “Rabbim! Oğlum
ailemin bir ferdidir ve Senin vaadin gerçektir. Sen bilge olanların en bilgesisin.”
Şefaat Efsanesi*
46. O da dedi ki “Ey Nuh! O senin ailenden
değil. Bilmediğin bir şeyi Benden istemen
doğru değil.* Cahiller gibi olmayasın diye
seni aydınlatıyorum.”
3

47. Dedi ki “Rabbim! Bir daha bilmediğim bir
şey için Sana yalvarmayayım diye Sana
sığınıyorum. Beni bağışlamazsan ve bana
merhametinle muamele etmezsen, kaybedenlerden olurum.”
48. Şöyle duyuruldu: “Ey Nuh! Senin üzerine
ve sana eşlik edenlerin soyundan gelecek
olan ulusların üzerine esenlik ve nimetlerle karaya çıkın. Soyunuzdan gelecek olan
diğer uluslara gelince, onları bir süre nimetlendireceğiz, sonra onları acı veren bir
azaba çarptıracağız.”

*11:40 & 44 Bu, Tanrı’nın kanıtlanmış gerçeğidir: Nuh’un gemisi ilkel halatlarla bağlanmış kütüklerden yapılmıştı (54:13). Yaygın inancın aksine sel, bugünün Ölü Deniz’inin etrafındaki alanla sınırlıydı ve hayvanlar da sadece Nuh’un çiftlik hayvanlarıydı; yeryüzünde yaşayan her hayvan değil.
*11:44 11:40’ın dipnotuna bakınız.
*11:46 Şefaat, insanları puta tapmaya ikna etmek için Şeytan’ın en etkili yemidir. Ne var ki, ne İbrahim kendi babasına yardım edebildi, ne Nuh kendi çocuğuna yardım edebildi ne de Muhammed
kendi öz akrabalarına yardım edebildi (2:254, 9:80 & 114).
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49. Bu, sana vahyettiğimiz geçmişin haberleridir. Bundan önce onlar hakkında hiçbir
bilgin yoktu—ne senin ne de halkının. Bu
yüzden sabırlı ol. Nihai galibiyet doğru
kimselere aittir.
Hûd:
Bir ve Aynı Mesaj
50. Âd’a kardeşleri Hûd’u gönderdik. Dedi
ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın; Sizin
O’nun yanında başka bir tanrınız yoktur.
Siz uyduruyorsunuz.
51. Ey halkım! Sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca beni
başlatmış olandan gelir. Anlamıyor musunuz?
52. “Ey halkım! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. O zaman
gökten üzerinize rızıklar yağdıracak ve
gücünüzü artıracaktır. Haddi aşanlara dönüşmeyin.”
53. Dediler ki “Ey Hûd! Sen bize herhangi bir
kanıt göstermedin ve biz de senin söylediklerinden dolayı tanrılarımızı terk etmiyoruz. Asla seninle birlikte iman eden
kimseler olmayacağız.
54. “Bazı tanrılarımızın seni bir lanete uğrattıklarına inanıyoruz.” O da dedi ki “Ben
TANRI’nın huzurunda şahitlik ederim ve
siz de şahitlik edin ki ben kabul etmiyorum yerleştirdiğiniz putları…
55. “…O’nun yanına. Öyleyse gecikmeden
hakkımdaki ortak kararınızı verin.
56. “Ben, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz
olan TANRI’ya güvendim. O’nun kontrol etmediği hiçbir yaratık yoktur. Benim
Rabbim doğru yolun üzerindedir.
57. “Eğer yüz çevirirseniz, ben kendisiyle gönderildiğim şeyi size ilettim. Rabbim yerinize başka insanları geçirecektir; siz O’na
en ufak bir zarar veremezsiniz. Her şey
Rabbimin kontrolündedir.”

1361

Hûd (Hûd) 11:49-65
58. Kararımız geldiğinde, katımızdan rahmet
ile Hûd’u ve onunla birlikte iman etmiş
olanları kurtardık. Onları korkunç bir
azaptan kurtardık.
59. İşte Âd böyleydi—onlar Rablerinin vahiylerini göz ardı ettiler, O’nun elçilerine
itaatsizlik ettiler ve her inatçı zorbanın yolunu takip ettiler.
60. Sonuç olarak, bu dünyada ve Diriliş Günü’nde
kınanmayı üzerlerine çektiler. Doğrusu Âd,
Rablerini reddetti. Doğrusu, Hûd’un halkı
Âd yok oldu.
Salih:
Bir ve Aynı Mesaj
61. Semûd’a kardeşleri Salih’i gönderdik.
Dedi ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın;
sizin O’nun yanında başka bir tanrınız
yoktur. Sizi yeryüzünden başlattı, sonra
sizi orada yerleştirdi. O’nun bağışlamasını arayın, sonra O’na tövbe edin. Benim
Rabbim daima yakındır, yanıt verendir.”
62. Dediler ki “Ey Salih! Sen bundan önce aramızda popüler biriydin. Sen bizleri atalarımızın taptığı şeylere tapmaktan men mi
ediyorsun? Bize anlattığın her şey hakkında şüphemiz var.”
Kaybedenler Daima İnkârcılardır
63. O dedi ki “Ey halkım! Ya Rabbimden sağlam bir kanıta ve O’ndan rahmete sahipsem? Eğer O’na itaatsizlik etseydim TANRI’ya karşı bana kim yardım edebilirdi?
Siz sadece benim kaybımı artırabilirsiniz.
64. “Ey halkım! Size bir kanıt olsun diye işte
TANRI’nın devesi. TANRI’nın toprağından yemesi için ona izin verin ve ona
hiçbir zarar dokundurmayın, yoksa ani bir
azabı üzerinize çekersiniz.”
65. Onu boğazladılar. Bunun üzerine dedi ki
“Yaşamak için sadece üç gününüz var. Bu,
kaçınılmaz olan bir kehanettir.”

82322

122
66. Hükmümüz geldiği zaman biz Salih’i ve
onunla beraber iman etmiş olanları tarafımızdan rahmetle o günün aşağılamasından kurtardık. Senin Rabbin En Güçlü
Olandır, Kudretlidir.
67. Haddi aşmış olanlar, o malum felaketle
yurtlarında cansız olarak bırakılıp yok
edildiler.
68. Sanki onlar orada hiç yaşamamış gibiydi.
Doğrusu, Semûd Rablerini reddetti. Kesinlikle Semûd, yok oluşlarını üzerine çekti.
İbrahim ve Lut
69. Elçilerimiz İbrahim’e müjde ile gittiğinde
“Esenlik olsun” dediler. O da “Esenlik olsun” dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı
getirdi.
70. Ona ellerini sürmediklerini görünce şüphelendi ve onlardan korktu. Dediler ki
“Korkma! Bizler Lut’un halkına gönderiliyoruz.”
71. Karısı ayakta duruyordu ve ona İshak’ın ve
İshak’tan sonra Yakup’un müjdesini verdiğimizde güldü.
72. Dedi ki “Vay başıma gelenler! Bu yaşımda
nasıl bir çocuk doğurabilirim ve işte buradaki de benim kocam, yaşlı bir adam? Bu
gerçekten garip!”
73. Onlar dediler ki “Bunu TANRI için mi
garip buluyorsun? Ey mabedin sakinleri!
TANRI rahmetini ve nimetlerini size ihsan etti. O, Övgüye Layık Olandır, Şanlıdır.”
74. İbrahim’in korkusu yatışınca ve ona müjde iletilince, Lut’un halkı yararına bizimle
tartışmaya başladı.
75. Doğrusu İbrahim hoşgörülü, son derece iyi
kalpli ve itaatkârdı.
76. “Ey İbrahim! Bundan sakın. Rabbinin kararı verilmiş bulunuyor; onlar kaçınılmaz
azabı üzerlerine çektiler.”

1365

Eşcinsellik Kınanmıştır
77. Elçilerimiz Lut’a gittiğinde onlara kötü
davranıldı ve o onların varlığından dolayı
mahcup oldu. “Bu zor bir gün” dedi.
78. Halkı koşarak geldi; onlar günahkâr eylemlerine alışık bir şekilde büyümüşlerdi. “Ey
halkım! Eğer yerlerine kızlarımı alırsanız
bu sizin için daha nezih olur. TANRI’ya
derin saygı duyun; beni misafirlerime karşı mahcup etmeyin. Aranızda aklı başında
bir adam yok mu?”
79. Şöyle dediler, “İyi biliyorsun ki kızlarına
ihtiyacımız yok; sen bizim tam olarak ne
istediğimizi biliyorsun.”
80. O da, “Keşke yeteri kadar güçlü olsaydım
ya da güçlü bir müttefikim olsaydı!” dedi.
81. (Melekler) dediler ki “Ey Lut! Biz senin
Rabbinin elçileriyiz ve bu insanlar sana
dokunamazlar. Geceleyin ailenle birlikte
ayrıl ve aranızdan kimse arkasına bakmasın, karın hariç; o da kınanmış olanlarla
birlikte kınanmıştır. Onların belirlenmiş
vakti sabahtır. Sabah yeterince yakın değil
mi?”
Sodom & Gomora Yok Edildi
82. Hükmümüz geldiğinde onun altını üstüne
getirdik ve ona sert, yıkıcı kayalar yağdırdık.
83. Bu kayalar, haddi aşanları vurmak için Rabbin tarafından belirlenmişti.
Şuayb:
Bir ve Aynı Mesaj
84. Midyan’a kardeşleri Şuayb’ı gönderdik.
Dedi ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın; Sizin O’nun yanında başka bir tanrınız yoktur. Ölçerken veya tartarken hile yapmayın. Sizi refah içinde görüyorum ve sizin
için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
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85. “Ey halkım! Ölçüyü ve tartıyı adil bir şekilde tam tutun. İnsanları hakları konusunda aldatmayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın.
86. “TANRI size ne rızık sağlarsa sağlasın, ne
kadar az olursa olsun, sizin için çok daha
iyidir, eğer gerçekten imanlılar iseniz. Ben
sizin üzerinizde bir gözetici değilim.”
87. Dediler ki “Ey Şuayb! Senin dinin atalarımızın dinini terk etmemiz gerektiğini
yahut işlerimizi tercih ettiğimiz herhangi
bir şekilde idare etmekten vazgeçmemiz
gerektiğini mi sana dikte ediyor? Kuşkusuz sen yumuşak huylu, bilge olarak biliniyorsun.
88. Dedi ki “Ey halkım! Ya Rabbimden sağlam bir kanıtım varsa; ya O bana büyük
bir nimet verdiyse? Benim dileğim sizi
bir şeylerden menetmek değil. Ben sadece
elimden geldiğince yanlışları düzeltmek
istiyorum. Benim rehberlik etmem tamamen TANRI’ya bağlıdır; ben O’na güveniyorum. Tamamen O’na teslim oldum.
89. “Ve ey halkım! Bana muhalefetiniz sizi
Nuh’un halkı veya Hûd’un halkı yahut Salih’in halkı gibi aynı felaketleri üzerinize
çekmenize neden olmasın; ve Lut’un halkı
da sizden çok uzak değil.
90. “Rabbinize bağışlanma için yalvarın, sonra O’na tövbe edin. Benim Rabbim En
Merhametli Olandır, Sevgi Doludur.”
91. Dediler ki “Ey Şuayb! Bize söylediklerinin
çoğunu kavramıyoruz ve seni aramızdaki
güçsüz biri olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşlardık. Bizim için
hiçbir değerin yok.”
92. Dedi ki “Ey halkım! Benim kabilem TANRI’dan daha mı fazla saygıyı hak ediyor?
Bu yüzden mi O’na karşı kayıtsız kalıp
umursamadınız? Benim Rabbim yaptığınız her şeyin tamamen farkındadır.
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Hûd (Hûd) 11:85-102
93. “Ey halkım! Dilediğinizi yapmaya devam
edin, ben de öyle yapacağım. Siz hangimizin
utanç verici bir azabı üzerine çekeceğini kesinlikle göreceksiniz; kimin yalancı olduğunu
göreceksiniz. Sadece umutla bekleyin, ben
de sizinle birlikte umutla bekleyeceğim.”
94. Hükmümüz geldiği zaman Şuayb’ı ve
onunla beraber iman etmiş olanları tarafımızdan rahmetle kurtardık. O kötü kişilere
gelince, onlar evlerinde ölü bırakan bir felaketle vuruldular.
95. Sanki hiç var olmamışlardı. Böylelikle Midyan yok oldu, tıpkı bundan önce Semûd’un
yok oluşu gibi.
Musa
96. Biz Musa’yı işaretlerimizle ve esaslı bir
yetki ile gönderdik.
97. Firavun’a ve kıdemlilerine. Fakat onlar
Firavun’un emrine uydular ancak Firavun’un emri akıllıca değildi.
98. Diriliş Günü’nde Cehenneme kadar halkına öncülük edecek; içinde yaşamak için ne
kötü bir mesken!
99. Onlar bu hayatta olduğu gibi Diriliş Günü’nde de kınanmayı üzerlerine çektiler;
takip etmek için ne kötü bir yol!
Öğrenilecek Dersler
100. Sana aktardıklarımız geçmiş toplumlardan haberlerdir. Bazıları hâlâ ayakta, bazıları ise yok olmuştur.
101. Biz onlara asla kötülük etmedik; onlar kendi
ruhlarına kötülük ettiler. Rabbinin hükmü
geldiğinde, TANRI’nın yanı sıra çağrıda
bulundukları tanrıları onlara en ufak bir
yardımda bulunamadı. Aslında, onlar sadece
kötü sonlarını garantilediler.
102. Toplumlar haddi aştığında Rabbin tarafından uygulanan ceza işte böyle idi.
Doğrusu, O’nun cezası acı vericidir, yıkıcıdır.

82924

124
103. Bu, Ahiretteki azaptan korkanlar için bir
ders olmalıdır. Bu, tüm insanların toplanacağı bir gündür—şahit olunan bir gün.
104. Onun gerçekleşmesi için belirli bir zaman
tayin ettik.
105. Onun gerçekleşeceği gün, hiçbir ruh
O’nun iradesine uygun olması dışında
tek bir söz söyleyemeyecek. Bazısı mutsuz olacak bazısı ise mutlu olacak.
106. Mutsuz olanlara gelince, onlar Cehennemde olacaklar, orada içlerini çekerek
acı acı ağlarlar.
107. Rabbinin iradesine uygun olarak, gökler
ve yer durduğu sürece onlar orada ebediyen kalırlar. Senin Rabbin irade ettiği
şeyi yapandır.
108. Şanslı olanlara gelince, onlar Cennette
olacaklardır. Rabbinin iradesine uygun
olarak, gökler ve yer durduğu sürece onlar orada ebediyen kalırlar—sonsuz bir
ödül.
Atalarımızı Körü Körüne Takip Etmek
Büyük Bir İnsan Trajedisi
109. Bu insanların taptıkları şeyler konusunda
herhangi bir şüpheye kapılma; onlar atalarını
taparken nasıl bulduysalar tamamen öyle
taparlar. Onlara eksilme olmadan kendi
payları olan karşılığı tamamen vereceğiz.
110. Biz Musa’ya kutsal yazı verdik fakat
onda anlaşmazlığa düşüldü ve eğer Rabbin tarafından önceden karara bağlanmış
bir söz olmasaydı, onlar için derhal hüküm verilirdi. Bunun hakkında da şüphe
ile doludurlar, kuşkuludurlar.
111. Rabbin mutlaka herkese yaptıklarının
karşılığını verecektir. O onların yaptığı
her şeyden tamamen Haberdardır.

112. Bu nedenle, seninle beraber tövbe edenlerle birlikte takip etmeniz için emredilen yolda devam edin ve haddi aşmayın.
O, yaptığınız her şeyi Görendir.
113. Haddi aşmış olanlara meyletmeyin yoksa Cehennemi üzerinize çekersiniz ve
TANRI’ya karşı size yardım edecek hiçbir müttefik de bulamazsınız, sonra kaybedenlerden olursunuz.
Beş Namazın Üçü
114. Gündüzün her iki ucunda ve geceleyin
İletişim Dualarını (Namazı) yerine getir.
Doğru işler kötü işleri silip yok eder. Bu,
dikkate alacaklar için bir hatırlatmadır.
115. Kararlı bir şekilde sebat et çünkü TANRI
doğru kimseleri asla karşılıksız bırakmaz.
116. Keşke önceki nesiller arasından bazıları, kötülüğe engel olmak için yeterince
idrake sahip olsalardı! Onlardan sadece
birkaçı, bizim tarafımızdan kurtarılmayı
hak etti. Haddi aşanlara gelince, kafaları
sürekli maddi zevkleri ile meşgul oldu;
onlar suçluydu.
117. Halkı doğru kimseler iken senin Rabbin
hiçbir toplumu haksız yere yok etmez.
Biz Niçin Yaratıldık
118. Rabbin irade etmiş olsaydı, tüm insanlar (imanlılardan oluşan) tek bir cemaat
olurdu. Fakat onlar (gerçeği) her zaman
tartışacaklardır.
119. Sadece Rabbinin rahmeti ile nimetlendirilmiş
olanlar (gerçeği tartışmayacaklardır). O
onları bu nedenle yarattı.*1Rabbinin yargılaması zaten sonuçlanmış bulunuyor: “Ben

*11:119 En Merhametli Olan, ilk suçumuzu kınamamız ve günahımızdan kurtarılmamız için bir
şans daha vermek üzere bizleri bu yeryüzü üzerinde yarattı (Giriş’e ve Ek 7’ye bakınız).
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Hûd (Hûd) 11:120-123 & Yusuf (Yusuf) 12:1-13
Cehennemi cinlerle ve insanlarla topluca
dolduracağım.”**2

120. Kalbini güçlendirmek için sana elçilerin
tarihinden yeterince aktarıyoruz. Bunun
içerisinde sana hakikat geldi, imanlılar
için de aydınlanmalar ve hatırlatmalar.
121. İnkâr edenlere de ki “Elinizden geleni
yapın, biz de yapacağız.
122. “Sonra bekleyin, biz de bekleyeceğiz.”
123. Göklerin ve yerin geleceği TANRI’ya
aittir ve tüm işler O’nun tarafından kontrol edilir. O’na tap ve O’na güven. Senin
Rabbin, yaptıklarınızdan asla habersiz
değildir.
♦♦♦♦

Sure 12: Yusuf
(Yusuf)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.R. Bu (harfler), bu esaslı kutsal yazının
kanıtlarıdır.*3
2. Biz onu Arapça bir Kuran olarak vahyettik
ki anlayasınız.*
4

3. Bu Kuran’ın vahyiyle sana en doğru tarihi
aktarıyoruz. Bundan önce tamamen habersizdin.
4. Hatırla, Yusuf babasına şöyle dedi: “Babacığım! Ben on bir gezegeni, Güneş’i ve Ay’ı
gördüm; onları önümde secde ediyorken
gördüm.”

5. O da dedi ki “Oğlum! Rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana karşı komplo kurup
plan yaparlar. Şüphesiz, şeytan insanın en
kötü düşmanıdır.
6. “Rabbin böylelikle seni nimetlendirdi ve rüyan vasıtasıyla sana müjde verdi. O, bundan
önce ataların İbrahim ve İshak için yaptığı
gibi sana ve Yakup ailesine de nimetlerini
tamamladı. Senin Rabbin Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.”
7. Arayış içinde olanlar için Yusuf ve kardeşlerinde dersler vardır.
8. Dediler ki “Yusuf ve kardeşi babamız tarafından sevilip tutuluyor, biz ise çoğunluktayız. Doğrusu, babamız uzak bir sapkınlık
içindedir.
Yusuf’un Kaderine Tanrı Tarafından
Önceden Karar Verilmişti*
9. “Yusuf’u öldürelim ya da onu uzaklaştıralım ki babanızdan biraz ilgi görelim. Sonradan doğru insanlar olabilirsiniz.”*
5

10. Onlardan birisi dedi ki “Yusuf’u öldürmeyin; onu kuyunun dibine atalım. Eğer
bunu yapmaya karar verirseniz belki bir
kervan onu alabilir.”
11. Dediler ki “Ey babamız! Neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Biz ona iyi
bakacağız.
12. “Onu yarın bizimle gönder ki koşup oynasın. Onu koruyacağız.”
13. Dedi ki “Onu alıp götürürsünüz, sonra siz ona
göz kulak olmuyorken kurt onu parçalayıp
yiyebilir korkusuyla endişe ediyorum.”

**11:119 Tanrı Cehenneme tek bir kişiyi koymaz; Cehenneme gitmeyi kendileri seçerler ve onda
ısrar ederler.
*12:1 Kuran’ın başlangıç harfleri, büyük bir mucizenin majör bir bileşenini oluşturmaktadır (Ek 1).
*12:2 Kuran neden Arapça vahyedildi? 41:44 ve Ek 4’e bakınız.
*12:9 Yusuf ’un rüyasından öğreniyoruz ki o, parlak bir gelecekle mukadderdi. Nitekim kardeşleri
kaderini belirlemek için bir araya toplandıklarında, kaderi hâlihazırda Tanrı tarafından kararlaştırılmıştı. Her şey Tanrı tarafından yapılır (8:17) ve hâlihazırda kaydedilmiştir (57:22).
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14. Dediler ki “Doğrusu eğer çoğumuz etraftayken kurt onu parçalayıp yerse, o zaman
bizler gerçekten de kaybedenleriz.”

22. Olgunluk çağına eriştiği zaman ona bilgelik ve bilgi bahşettik. Biz doğruları böyle
ödüllendiririz.

İmanlılar Tanrı’nın Güvenceleri ile
Nimetlendirilirler
15. Onu alıp götürdükleri ve onu kuyunun dibine oy birliği ile atmaya karar verdikleri
zaman kendisine şöyle esinledik: “Bir gün
hiç tahmin etmeyecekleri bir sırada onlara
tüm bunları anlatacaksın.”

Tanrı İmanlıları
Günah İşlemekten Korur
23. Yaşadığı evin hanımı onu baştan çıkarmaya çalıştı. Kapıları kapattı ve “Tamamen
sana aitim” dedi. O da dedi ki “TANRI
beni korusun. Benim Rabbim O’dur, ki O
bana iyi bir ev verdi.* Haddi aşanlar asla
başarıya ulaşamazlar.”

16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geri
döndüler.
17. Dediler ki “Ey babamız! Yusuf’u eşyamızla bırakıp birbirimizle yarışmaya gitmiştik ve kurt onu parçalayıp yemiş. Gerçeği
söylüyor olsak bile bize asla inanmayacaksın.”
18. Üzerinde sahte kan olan gömleğini sundular. Dedi ki “Gerçekten de belli bir planı
yerine getirmek için birlikte komplo kurmuşsunuz. Tek yapabileceğim sessiz bir
sabra başvurmaktır. Komplonuz karşısında TANRI bana yardım etsin.”
Yusuf Mısır’a Alınıyor
19. Bir kervan geçti ve hemen sucularını gönderdiler. Kovasını sarkıttı, sonra “Ne şans!
Burada bir çocuk var!” dedi. Onu ticari bir
mal olarak yanlarına aldılar ve TANRI
yaptıklarından tamamen haberdardı.
20. Onu ucuz bir fiyata—birkaç Dirheme—
sattılar çünkü ona hiçbir ihtiyaçları yoktu.
21. Onu Mısır’da satın alan kişi karısına, “Ona
iyi bak. Belki bize yardım edebilir veya
belki onu evlat edinebiliriz” dedi. Böylece
Yusuf’u yeryüzünde yerleşik kıldık ve ona
rüyaların yorumunu öğrettik. TANRI’nın
emri her zaman yerine getirilir fakat insanların çoğu bilmez.

24. Kadın adeta ona dayanamıyordu ve eğer
Rabbinden gördüğü bir kanıt olmasaydı o
da adeta ona dayanamıyordu. Biz kötülüğü ve günahı ondan böyle çevirdik, zira o
bizim adanmış kullarımızdan biriydi.
25. İkisi de kapıya doğru koştular ve bu esnada
kadın onun elbisesini arkadan yırttı. Kocasını kapıda buldular. Kadın dedi ki “Karını
taciz etmek isteyen birisi için hapis ya da
acı veren bir azap dışında başka ne ceza
olabilir ki?”
26. Dedi ki “Beni baştan çıkarmaya çalışan
odur.” Kadının ailesinden bir bilirkişi fikir
verdi: “Eğer elbisesi ön taraftan yırtıksa o
zaman kadın doğruyu söylüyor, o ise bir
yalancıdır.
27. “Ancak eğer elbisesi arkadan yırtıksa o zaman kadın yalan söylemiştir, o ise doğruyu söylüyordur.”
28. Kocası, elbisesinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğünde şöyle dedi, “Bu bir
kadın planıdır. Gerçekten de sizin plan kuruşunuz çetindir.”
29. “Yusuf, bu olayı yok say. Sana gelince (hanım), sen de günahın için bağışlanma dilemelisin. Sen bir hata işledin.”

*12:23 Yusuf bu ifadeyi öyle bir tarzda söyledi ki, valinin karısı, kocası hakkında konuştuğunu düşündü, aslında o an Tanrı hakkında konuşuyordu.

1376

83356

127

Yusuf (Yusuf) 12:30-43

30. Şehirdeki bazı kadınlar dedikodu yaptılar:
“Valinin karısı hizmetkârını baştan çıkarmaya çalışıyor. Ona deliler gibi âşık. Görüyoruz ki tamamen yoldan çıkmış.”

san edilen bazı bilgilerdir. Ben TANRI’ya
iman etmeyen halkın dinini terk ettim ve
Ahiret konusunda, onlar gerçekten inkârcıdırlar.

31. O onların dedikodularını işitince onları davet etti, onlar için rahat bir ortam hazırladı
ve her birine birer bıçak verdi. O sırada
ona “Onların bulunduğu odaya gir” dedi.
Onu gördüklerinde ona öylesine hayran
kaldılar ki ellerini kestiler.* Dediler ki
“TANRI’ya yücelik olsun. Bu bir insan
değil; bu şerefli bir melek.”

38. “Ve bunun yerine ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup’un dinine uydum. Biz TANRI’nın yanına asla putlar yerleştirmeyiz.
Bizim üzerimize ve insanların üzerine
TANRI’nın nimeti işte böyledir fakat insanların çoğu nankördür.

32. “Kendisine âşık olduğum için beni suçladığınız kişi işte bu. Ben gerçekten de onu baştan
çıkarmaya çalıştım ancak o reddetti. Ona
emrettiğim şeyi yapmazsa kesinlikle zindana girecek ve küçük düşürülecek” dedi.
33. O dedi ki “Rabbim! Zindan onlara boyun
eğmekten daha hayırlıdır. Onların tuzaklarını benden savmazsan onları arzulayabilir
ve cahiller gibi davranabilirim.”
34. Rabbi duasını yanıtladı ve onların planlarını ondan savdı. O İşitendir, Her Şeyi
Bilendir.
35. Daha sonra, apaçık kanıtlara rağmen onu bir
süre hapsetmeleri gerektiğine karar verdiler.
36. İki genç adam da onunla hapishanedeydi.
Onlardan biri, “(Rüyamda) şarap yaptığımı gördüm” dedi ve diğeri, “Ben kendimi
başımın üstünde ekmek taşırken gördüm,
kuşlar ondan yiyordu. Bu rüyaların yorumunu bize bildir. Senin doğru biri olduğunu görüyoruz” dedi.
37. Dedi ki “Size herhangi bir yiyecek verilse,
siz onu almadan önce ben onu size bildirebilirim. Bu, Rabbim tarafından bana ih-

39. “Ey hapishane arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyidir yoksa yalnızca Tek ve
Mutlak Hâkim olan TANRI mı?
40. “O’nun yanında, sizin ve atalarınızın uydurmuş olduğu bidatlerden başka bir şeye
tapmıyorsunuz. TANRI bu gibi putlara
asla yetki vermemiştir. Tüm hüküm TANRI’ya aittir ve O, Kendisinden başkasına
tapmamanıza hükmetmiştir. Mükemmel
din budur ancak insanların çoğu bilmez.
41. “Ey hapishane arkadaşlarım! Sizden biriniz rabbinin şarap kâhyası olacak, diğeri
ise çarmıha gerilecek—kuşlar onun başından yiyecek. Bu, sorduğunuz meseleyi
çözer.”
42. Ardından kurtulacak olan kişiye dedi ki
“Beni rabbinin yanında hatırla.”* Böylece
şeytan onun Rabbini unutmasına yol açtı
ve sonuç olarak birkaç yıl daha hapishanede kaldı.
Kralın Rüyası
43. Kral dedi ki “Ben, yedi şişman ineğin yedi
sıska inek tarafından yendiğini ve (buğdayın) yedi yeşil başağı olduğunu ve diğerlerinin ise kuruduğunu gördüm. Ey benim
kıdemlilerim! Eğer rüyaların nasıl yorum-

*12:31 Bu, hırsızın eliyle ilgili olarak 5:38’de kullanılan kelime ile aynıdır ve sure ile ayet sayılarının
toplamı (12+31 ve 5+38) aynıdır. Bu nedenle hırsızın eli işaretlenmelidir, bozulmuş İslam’ın uyguladığı gibi koparılmamalıdır (Dipnot 5:38’e bakınız).
*12:42 Yusuf, kendisi adına krala aracılık etmesi için yoldaşına istirhamda bulunduğunda, hapishaneden kurtulmak için Tanrı’dan başkasına bağımlılık sergilemiş oldu. Bu, gerçek bir imanlıya
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landığını biliyorsanız rüyam hakkında
beni bilgilendirin.”
44. Dediler ki “Anlamsız rüyalar. Rüyaların yorumlanması ile ilgili bilgi sahibi değiliz.”
45. (Hapishaneden) kurtulan kişi artık nihayet hatırladı, “Ben size onun yorumunu
söyleyebilirim, bu yüzden beni (Yusuf’a)
gönderin” dedi.
Yusuf Kralın Rüyasını Yorumluyor
46. “Yusuf, dostum! Bizi yedi şişman ineğin
yedi sıska inek tarafından yenilmesi ve
yedi yeşil başağın oluşu ile diğerlerinin
kuruması hakkında bilgilendir. İnsanlara
birkaç bilgiyle dönmeyi dilerim.”
47. Dedi ki “Gelecek yedi sene boyunca ekip
biçtiğiniz var ya, hasat zamanı geldiğinde
yedikleriniz hariç tahılları başaklarında
bırakın.
48. “Bundan sonra depoladıklarınızın çoğunu
tüketecek yedi yıllık kuraklık gelecektir.
49. “Ondan sonra da insanlara ferahlık getirenbir yıl gelecek ve onlar bir kez daha
meyve-sebze suyu sıkacaklar.”
50. Kral dedi ki “Onu bana getirin.” Elçi ona
geldiğinde şöyle dedi, “Geri dön rabbine
ve ellerini kesen kadınları araştırmasını
iste. Benim Rabbim onların planlarından
tamamen haberdardır.”
51. (Kral, kadınlara) dedi ki “Yusuf’u baştan
çıkarmaya çalıştığınız olay hakkında ne
biliyorsunuz?” Dediler ki “TANRI korusun; biz onun tarafından işlenen kötü
hiçbir şey bilmiyoruz.” Valinin karısı dedi
ki “Şimdi gerçek açığa çıkmış oldu. Onu
baştan çıkarmak isteyen bendim, doğru
sözlü olan ise oydu.

52. “Umarım onun yokluğunda ona asla ihanet
etmediğimi anlayacaktır çünkü TANRI
ihanet edenlerin planlarını desteklemez.
53. “Kendim için masumiyet iddiasında bulunmuyorum. Rabbimden rahmete erişmiş
olanlar hariç olmak üzere, nefis ahlaksızlığın bir savunucusudur. Benim Rabbim
Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.”
Yusuf Önem Kazanıyor
54. Kral dedi ki “Onu bana getirin, böylece benim için çalışsın diye onu işe alabilirim.”
Onunla konuştuğu zaman şöyle söyledi,
“Bugün yanımızda önemli bir konumun
var.”
55. Dedi ki “Beni hazinedar yap çünkü ben bu
alanda tecrübeli ve bilgiliyim.”
56. Böylelikle Yusuf’u yeryüzünde yerleştirdik, dilediği gibi yönetti. İrade ettiğimiz
kişiye rahmetimizi yağdırırız ve doğru kişileri ödüllendirmeyi asla ihmal etmeyiz.
57. İlaveten, Ahiretteki ödül iman edip doğru
bir hayat sürenler için daha da iyidir.
58. Yusuf’un kardeşleri geldiler; içeri girdiklerinde o onları tanıdı ancak onlar onu tanıyamadılar.
59. Onlara erzaklarını verdikten sonra dedi ki
“Bir dahaki sefere yanınızda üvey kardeşinizi de getirin. Size tam ölçü verdiğimi
ve size cömertçe davrandığımı görmüyor
musunuz?
60. “Eğer onu bana getiremezseniz benden
hiçbir pay alamayacaksınız; hatta yaklaşamayacaksınız da.”
61. Dediler ki “Babasıyla onun hakkında görüşeceğiz. Bunu mutlaka yapacağız.”
62. Sonra asistanlarına talimat verdi: “Mallarını yüklerinin içine geri koyun. Ailelerine

uygun üşmez ve böylesine ciddi bir yanılgı Yusuf ’un birkaç yıl daha cezaevinde kalmasına mal oldu.
Kuran’dan öğreniyoruz ki başımıza gelen bir zorluğu sadece Tanrı kaldırabilir. Gerçek bir imanlı
Tanrı’ya güvenir ve yalnızca O’na tamamen bel bağlar (1:5, 6:17, 8:17, 10:107).
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döndüklerinde onları bulurlarsa daha erken dönebilirler.”
63. Babalarına döndüklerinde dediler ki “Babamız! Kardeşimizi bizimle göndermezsen artık herhangi bir erzak alamayacağız.
Biz ona iyi bakacağız.”
64. Dedi ki “Bundan önce onun kardeşini size
emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet
edeyim? TANRI en iyi Koruyucudur ve
O, tüm merhametlilerin En Merhametlisidir.”
65. Yüklerini açtıklarında mallarının kendilerine iade edildiğini gördüler. Dediler ki
“Babamız! Daha ne isteyebiliriz ki? İşte
mallarımız bize geri gelmiş. Böylelikle
ailemizin geçimini sağlar, kardeşimizi koruyabilir ve bir deve yükü daha alabiliriz.
Bu kesinlikle kârlı bir anlaşma.”
66. Dedi ki “Tamamen kuşatılmadıkça onu
geri getireceğinize dair TANRI huzurunda
bana sağlam bir söz vermediğiniz sürece,
onu sizinle göndermeyeceğim.” Kendisine sağlam sözlerini verince, “TANRI söylediğimiz her şeye şahitlik ediyor” dedi.
67. Ayrıca dedi ki “Ey oğullarım! Tek kapıdan
giriş yapmayın; ayrı kapılardan girin. Ne
var ki ben sizi TANRI tarafından önceden
belirlenmiş hiçbir şeyden kurtaramam.
Tüm kararlar TANRI’ya aittir. Ben O’na
güveniyorum ve tüm güvenenler de O’na
güvensinler.”
Yakup Yusuf’u Hissediyor
68. (Yusuf’a) gittiklerinde babalarının talimatlarına uygun giriş yaptılar. Bu, TANRI
tarafından karara bağlanmış hiçbir şeyi
değiştiremediyse de, Yakup’un bunu yapmalarını istemesinde özel bir nedeni vardı.
Çünkü ona öğrettiğimiz belli bir bilgiye
sahipti ancak insanların çoğu bilmez.
Mısır’a Geri Dönüş
69. Yusuf’un makamına girdiklerinde kardeşini yanına yaklaştırdı ve dedi ki “Ben senin
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Yusuf (Yusuf) 12:63-78
kardeşinim; onların yaptıklarından dolayı
üzülme.”
Yusuf Kardeşini Tutuyor
70. Onlara erzaklarını verince kadehi kardeşinin yüküne yerleştirdi, sonra bir sözcü ilan
etti: “Bu kervanın sahipleri hırsızdırlar.”
71. Onlara doğru gelerek, “Neyi kaybettiniz?”
dediler.
72. “Kralın kadehini kaybettik. Onu getiren
kişi fazladan bir deve yükü alacaktır; bunu
şahsen garanti ediyorum” dediler.
73. Dediler ki “TANRI’ya ant olsun ki buraya
kötülük işlemek için gelmediğimizi çok
iyi biliyorsunuz, biz hırsız da değiliz.”
74. Onlar da, “Eğer yalancılar iseniz hırsızın
cezası nedir?” dediler.
75. Dediler ki “Cezası, eğer yükünün içinde
bulunduysa hırsızlık yapanın size ait olmasıdır. Biz suçluyu böyle cezalandırırız.”
76. Ardından, kardeşinin yük sandığına gitmeden önce onların yük sandıklarını kontrol
etti ve onu kardeşinin yük sandığından
çıkardı. Böylece Yusuf için planı mükemmel hale getirdik; eğer kralın kanununu
uygulasaydı kardeşini alıkoyamayacaktı.
Fakat bu, TANRI’nın iradesiydi. Biz kimi
seçersek onu daha üst derecelere yükseltiriz. Her bilgili olanın üzerinde daha bilgili
biri vardır.
77. Dediler ki “Eğer o çaldıysa geçmişte bir
kardeşi de öyle yapmıştı.” Yusuf duygularını kendi içinde gizledi ve onlara herhangi
bir ipucu vermedi. (Kendi kendine,) “Siz
gerçekten de kötüsünüz. TANRI tüm suçlamalarınızın tamamen farkındadır” dedi.
78. Onlar, “Ey asil kişi! Onun oldukça yaşlı bir
babası var; onun yerine bizden birini alır
mısın? Senin iyi bir kişi olduğunu görüyoruz” dediler.
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79. Dedi ki “TANRI esirgesin, biz yanında
malımızı bulduğumuz kişiden başkasını
alamayız. Aksi halde haksızlık edenlerden
oluruz.”
80. Onun fikrini değiştirmekten umutlarını
kestiklerinde hep birlikte müzakere ettiler.
Yaşça en büyükleri şöyle dedi, “Babanız
sizden TANRI’nın huzurunda sağlam bir
söz almıştı farkında mısınız? Geçmişte
de Yusuf’u kaybettiniz. Babam bana izin
verinceye kadar veya TANRI benim için
hükmünü verinceye kadar ben buradan ayrılmıyorum; O, en iyi Hüküm Verendir.
81. “Babanıza dönün ve ona söyleyin…”
Filistin’e Dönüş
‘Babamız! Oğlun bir hırsızlık yaptı. Kesin
bir şekilde biliyoruz çünkü buna şahit olduk. Bu beklenmeyen bir olaydı.
82. ‘Bulunduğumuz yerdeki topluluğa ve bizimle dönen kervana sorabilirsin. Biz doğruyu söylüyoruz.’ ”
83. O da dedi ki “Doğrusu, belli bir planı yerine getirmek için komplo kurmuşsunuz.
Sessizce sabretmek benim başvuracağım
tek şeydir. TANRI hepsini bana geri getirsin. O, Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.”
84. “Ben Yusuf’a kederleniyorum” diye diye
onlardan yüz çevirdi. Çok fazla kederlenmekten gözleri beyaza dönmüştü; gerçekten üzgündü.
85. Dediler ki “TANRI’ya ant olsun ki hasta
oluncaya yahut ölünceye dek Yusuf’a kederlenmeyi sürdüreceksin sen.”
86. Dedi ki “Ben kendi açmazımı ve kederimi
sadece TANRI’ya şikâyet ediyorum çünkü ben TANRI’dan sizin bilmediğinizi
biliyorum.

87. “Ey oğullarım! Gidip Yusuf’u ve kardeşini
alıp getirin ve asla TANRI’nın lütfundan
ümidinizi kesmeyin. İnkâr eden insanlar
dışında hiç kimse TANRI’nın lütfundan
ümidini kesmez.”
İsrail Mısır’a Gidiyor
88. (Yusuf’un) konutuna girdikleri zaman dediler ki “Ey asil kişi! Ailemizle birlikte birçok
zorluk çektik ve değersiz mallar getirdik.
Fakat umuyoruz ki sen bize tam ölçek vereceksin ve bize karşı hayırsever olacaksın.
TANRI hayırseverleri ödüllendirir.”
89. Dedi ki “Sizler cahilken Yusuf’a ve kardeşine ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz?”
90. “Sen Yusuf olmalısın” dediler. O da dedi
ki “Ben Yusuf’um ve bu da benim kardeşim. TANRI bizi nimetlendirdi. Bunun
nedeni, kim doğru bir hayat sürer ve kararlı bir şekilde sebat ederse, TANRI doğruları ödüllendirmeyi asla ihmal etmez.”
91. Dediler ki “TANRI’ya ant olsun, TANRI
gerçekten seni bize üstün tutmuştur. Biz
kesinlikle hatalıydık.”
92. Dedi ki “Bugün size hiçbir kınama yoktur.
TANRI sizi bağışlasın. O, tüm merhametlilerin en Merhametlisidir.
93. “Bu gömleğimi alın; onu babamın yüzüne
fırlattığınızda görmesi eski haline getirilmiş olacaktır. Tüm ailenizi getirip bana
geri dönün.”*
94. Kervan daha ulaşmadan babaları dedi ki
“Ben Yusuf’un kokusunu alıyorum. Biri
beni aydınlatacak mı?”
95. “TANRI’ya ant olsun sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin” dediler.
96. Müjdeci ulaştığında (gömleği) onun yüzüne attı, bunun üzerine görmesi eski haline
getirildi. “Ben size TANRI’dan sizin bil-

*12:93 Bu, İsrailoğullarının Mısır’daki başlangıcına işaret eder. Musa onları birkaç yüzyıl sonra
Mısır’dan çıkardı.

1411

85187

131
mediğiniz şeyleri bildiğimi söylemedim
mi?” dedi.
97. “Babamız! Bağışlanmamız için dua et; biz
gerçekten de hatalıydık” dediler.

Yusuf (Yusuf) 12:97-111
105. Onlara göklerde ve yerde birçok kanıt verilmektedir fakat onların yanından umursamadan geçerler!

98. “Rabbime sizi bağışlaması için yalvaracağım; O Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır” dedi.

İmanlıların Çoğu
Cehennemle Mukadderdir
106. TANRI’ya iman edenlerin çoğu, bunu
puta tapma suçunu işlemeksizin yapmaz.

Mısır’da
99. Yusuf’un makamına girdiklerinde, “Mısır’a hoş geldiniz. TANRI irade ediyorsa burada güvende olacaksınız” diyerek
ana-babasını kucakladı.

107. Onlar TANRI tarafından kuşatıcı bir
azabın kendilerini vurmayacağını yahut
Saat’in hiç beklemedikleri bir anda kendilerine ansızın gelmeyeceğini garanti
mi ettiler?

100. Ana-babasını tahtın üzerine çıkardı. Onlar onun önünde secdeye kapandılar.
Dedi ki “Babacığım! Bu eski rüyamın
gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin
arasını açtıktan sonra O beni nimetlendirdi, beni hapishaneden kurtardı ve sizi
çölden getirdi. Benim Rabbim irade ettiği kişiye En İyi Olandır. O Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.”
101. “Rabbim! Sen bana saltanat vermiş ve bana
rüyaların yorumunu öğretmiştin. Gökleri
ve yeri Başlatan; Bu hayatta da Ahirette
de benim Sahibim ve Efendim Sensin.
Bana Teslim olan biri olarak ölmeyi nasip
et ve beni doğrularla birlikte say.”
102. Bu, sana vahyettiğimiz geçmişten haberlerdir. Onlar birlikte komplo kurarak (Yusuf’u kuyuya atmak için) topluca karar
aldıklarında sen orada bulunmuyordun.
İnsanların Çoğu
İman Etmezler
103. İnsanların çoğu, ne yaparsan yap iman
etmeyecektir.
104. Onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun; sen sadece bu hatırlatıcıyı tüm insanlara iletiyorsun.

1416

108. De ki, “Benim yolum budur: Ben TANRI’ya açık bir kanıt temelinde davet ederim ve aynı şekilde beni takip edenler de
öyle yapar. TANRI yüceltilsin. Ben bir
puta tapan değilim.”
109. Senden önce, çeşitli toplumların halkından seçip esinlediğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Yeryüzünü dolaşıp
da kendilerinden öncekiler için sonuçların ne olduğunu görmediler mi? Ahiret
yurdu doğru bir hayat sürenler için çok
daha iyidir. O halde anlayacak mısınız?
Galibiyet Eninde Sonunda
İmanlılara Aittir
110. Elçiler umutsuzluğa düştükleri ve reddedilmiş olduklarını sandıkları anda galibiyetimiz onlara gelir. O zaman kimi seçersek onu kurtarırız, buna karşın suçlu
insanlar için azabımız kaçınılmazdır.
Kuran, İhtiyacımız Olan Her Şeydir
111. Onların tarihlerinde akıl sahipleri için bir
ders vardır. Bu, uydurulmuş bir Hadis
değildir; bu (Kuran), önceki tüm kutsal
yazıları doğrular, her şeyin detayını verir
ve iman edenler için bir yol gösterici ve
rahmettir.
♦♦♦♦
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Sure 13: Gök Gürlemesi
(El-Ra’ad)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A. L. M. R.* Bu (harfler), bu kutsal yazının
kanıtlarıdır. Rabbinden sana vahyedilen şey
hakikattir fakat insanların çoğu iman etmez.
2. TANRI, görebileceğiniz direkler olmaksızın gökleri yükselten, ardından tüm otoriteyi üstlenendir. Güneş’e ve Ay’a boyun
eğdirmiştir, her biri (kendi yörüngesinde)
önceden belirlenmiş bir süre boyunca akıp
gitmektedir. O, her şeyi kontrol eder ve vahiyleri açıklar ki Rabbinizle buluşma konusunda kesinliğe erişesiniz.
3. Yeryüzünü inşa eden ve üzerine dağlar ve
nehirler yerleştiren O’dur. Ve farklı meyve
türlerinden erkek ve dişi olmak üzere onları
çiftler yaptı. Gece, gündüzü bürüyüp örter.
Bunlar düşünen insanlar için sağlam kanıtlardır.
4. Yeryüzünde üzüm bahçeleri, ekinler, ikievcikli/dioik ve evciksiz/non-dioik—hurma
ağaçları sağlayan, birbirine bitişik toprak
parçaları vardır. Onlar aynı su ile sulanmalarına rağmen, biz yeme noktasında bazılarını diğerlerine üstün kılarız. Bunlar anlayan insanlar için sağlam kanıtlardır.
Kurtuluş İçin
Ahiret İnancı Gereklidir
5. Eğer şaşıracaksan, asıl şaşılacak olan onların
“Biz toprağa dönüştükten sonra yeniden mi
yaratılacağız?” demeleridir. Bunlar Rablerini
inkâr etmiş kimselerdir. Bunlar, boyunlarına
prangalar geçirilenlerdir. Bunlar, içinde ebedi kalacakları Cehennemi üzerlerine çekmiş
olanlardır.

6. Doğru olana dönmek yerine, onlara kötü
akıbeti getirmen için sana meydan okuyorlar! Onlar için geçmişte yeteri kadar emsal
oluşturuldu. Gerçekten de haddi aşmalarına
rağmen Rabbin insanlara karşı bağışlayıcılıkla doludur ve aynı zamanda senin Rabbin
ceza uygulamada da şiddetli olandır.
7. İnkâr etmiş olanlar, “Keşke Rabbinden ona
bir mucize inebilse (biz o zaman iman ederiz)” derler. Sen sadece bir uyarıcısın—her
toplum bir rehber öğretmen alır.
8. TANRI, her dişinin ne taşıdığını ve her rahmin neyi bıraktığını veya neyi edindiğini
bilir. Yaptığı her şey mükemmel bir şekilde
ölçülüdür.
9. Tüm sırları ve açığa vurulanları Bilen; En
Büyük, Yüceler Yücesi.
10. Düşüncelerinizi gizleseniz de onları ilan
etseniz de veya gecenin karanlığında saklansanız da gündüz vakti hareket etseniz
de aynıdır.
11. (Meleklerin) vardiyaları, her birinizle kalacak şekilde sırayladır—onlar sizin önünüzde
ve arkanızdadır. Sizinle kalırlar ve TANRI’nın emirlerine uygun olarak sizi korurlar.
Böylelikle, kendileri değişmek için karar
almadıkça TANRI hiçbir halkın durumunu
değiştirmez. Eğer TANRI herhangi bir halk
için bir zorluk irade ederse, hiçbir güç onu
durduramaz. Çünkü O’ndan başka Sahip ve
Efendi olarak hiç kimseleri yoktur.
12. Size korku kaynağı olmasının yanı sıra
umut kaynağı olarak da şimşeği gösteren
O’dur ve yüklü bulutları da O başlatır.
13. Gök gürlemesi O’nun ihtişamını över ve
O’na olan derin saygılarından ötürü melekler de bunu yapar. O, çarpan yıldırımları iradesine uygun bir şekilde gönderir.
O’nun gücü müthiş olmasına rağmen, yine
de TANRI hakkında tartışırlar.
14. Akla uygun tek yakarış O’na yalvarmaktır,

*13:1 Bu başlangıç harfleri, ilahi yazarlığın Kuran’daki dâhili kanıtı olan mucizevi matematiksel
kodun majör bir bileşenini oluşturmaktadır. Ek 1’e bakınız.
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Gök Gürlemesi (El-Ra’ad) 13:15-25

kaldı ki O’ndan başka yalvardıkları putlar
asla yanıt veremezler. Nitekim onlar ellerini suya uzatan fakat ağızlarına hiçbir şey
ulaşmayan kimselere benzerler. İnkârcıların yakarışları boşunadır.

dı—hatta iki katına bile—onu can atarak
fidye olarak verirlerdi. Onlar hesabın en
kötüsünü üzerlerine çektiler ve onların nihai meskenleri Cehennemdir, ne kötü bir
kader.

Tüm Yaratılış Tanrı’ya Teslim Olmuştur
15. Göklerde ve yerde olan herkes isteyerek
veya istemeyerek TANRI’ya secde eder
ve gölgeleri de sabahları ve akşamları öyle
yapar.*

İnkârcılara karşı İmanlılar
(1) İmanlılar
19. Rabbinin sana olan vahiylerinin gerçek
olduğunu fark eden, kör olanla bir midir?
Sadece akıl sahipleri dikkate alacaktır.

16. De ki, “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?”
De ki, “TANRI.” De ki, “Öyleyse neden
O’nun yanına, kendilerine dahi fayda sağlayacak yahut zarar verecek herhangi bir
güce sahip olmayan efendiler yerleştiriyorsunuz? “ De ki, “Kör olan, gören gibi
midir? Karanlık, aydınlık gibi midir?”
O’nun yaratmasına benzer yaratma ile yaratan TANRI’nın yanında putlar bulmuşlar da iki yaratış arasında fark görmeme
noktasındalar mı? De ki, “TANRI her şeyin Yaratıcısıdır ve O Tektir, Mutlak Hâkimdir.”

20. Onlar TANRI’ya verdikleri sözü yerine
getirenlerdir ve antlaşmayı ihlal etmeyenlerdir.

Batıla karşı Hak
17. O, gökten su indirerek vadilerin dolup taşmasını sağlar, sonrasında hızlı akış bol
miktarda köpük meydana getirir. Aynı
şekilde, mücevherlerini ya da eşyalarını
yapmak için madenleri eritmek amacıyla
ateş kullandıklarında da köpük elde ederler. TANRI hak ile batıl için kıyaslamaları
böyle verir. Köpüğe gelince, o boşa gider,
oysa insanlara faydası olan şey yerde kalır.
TANRI kıyaslamaları böyle verir.
18. Rablerine yanıt verenler güzel ödülleri hak
ederler. O’na yanıt vermeyenlere gelince,
eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsalar-

21. Onlar TANRI’nın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerine derin saygı duyarlar ve kötü hesaptan korkarlar.
22. Onlar Rablerini aramakta kararlılıkla sebat
ederler, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirirler, kendilerine sağladığımız rızıklardan gizlice veya açık bir şekilde harcarlar ve kötülüğe iyilikle karşılık verirler.
Onlar en iyi meskeni hak ettiler.
23. Onlar, atalarının, eşlerinin ve evlatlarının
arasından doğru olanlarla birlikte Aden
bahçelerine girerler. Melekler onlara her
kapıdan gireceklerdir.
24. “Esenlik üzerinize olsun çünkü siz kararlı
bir şekilde sebat ettiniz. Ne sevindirici bir
kader.”
(2) İnkârcılar
25. Tutacaklarına söz verdikten sonra TANRI’nın antlaşmasını ihlal edenlere, TANRI’nın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesenlere ve kötülük işleyenlere gelince, onlar ise kınanmayı üzerlerine çektiler; onlar
en kötü kaderi üzerlerine çektiler.

*13:15 İnkârcılar bile secde ederler; onlar, örneğin kalp atışlarını, akciğerlerini veya bağırsak hareketlerini kontrol edemezler. Gölgeler, Güneş ve Ay yörüngelerinin Tanrı tarafından dizaynı ve dört
mevsime yol açan Dünya gezegeninin özgün şekli ile önceden belirlenir. Güneş/Dünya ilişkisinin
mutlak hassasiyeti, güneş saatlerinin ve onların gölgelerinin keşfi ile kanıtlanmıştır.
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Tüm Rızıkları Tanrı Kontrol Eder
26. TANRI, irade ettiği kimse için rızkı artıran yahut kesintiye uğratandır. Kafaları
sürekli bu dünya hayatı ile meşgul oldu;
ancak bu hayat, Ahiret ile kıyaslandığında
sıfırdır.
27. İnkâr edenler derler ki “Ah keşke Rabbinden ona bir mucize gelseydi (biz iman
ederdik).” De ki, “TANRI irade ettiği kişiyi saptırır ve yalnızca itaat edenleri Kendine yönlendirir.”
28. Onlar kalpleri TANRI’yı hatırlamaktan
hoşnut olan kimselerdir. Kesinlikle kalpler, TANRI’yı hatırlamakla hoşnut olur.
29. İman edip doğru bir hayat sürenler mutluluğu ve sevinçli bir kaderi hak ettiler.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
30. Geçmişteki diğer toplumlar için yaptığımız gibi (Ey Reşad)* seni de bu topluma
gönderdik. Sana vahyettiğimizi onlara oku
çünkü onlar En Lütufkâr Olan’ı inkâr ettiler. De ki, “O benim Rabbimdir. O’ndan
başka tanrı yoktur. Ben yalnızca O’na güveniyorum; nihai varış O’nadır.”
1

Kuran’ın Matematiksel Mucizesi
31. Eğer dağları yürüten yahut yeryüzünü paramparça eden veya ölüleri konuşturan bir
Kuran olsaydı bile (onlar iman etmeyeceklerdir). Her şeyi TANRI kontrol eder.
İmanlıların vazgeçip şunu anlamalarının
vakti gelmedi mi ki, eğer TANRI irade
etseydi tüm insanlara rehberlik edebilirdi?
İnkârcılar, TANRI’nın vaadi yerine gelinceye kadar kendi yaptıklarının bir sonucu
olarak felaketlere uğramaya devam ede-

ceklerdir veya yakınlarında felaketler olacaktır. TANRI, önceden belirlenmiş olan
kaderi asla değiştirmeyecektir.
Mutlaka Tüm Elçilerle Alay Edilmiştir
32. Senden önceki elçilerle de alay edildi;
inkârcıların bunu sürdürmelerine izin verdim, ardından onları cezalandırdım. Benim cezalandırmam nasıl da korkunçtu!
33. Her bir ruhu Kontrol Eden’e denk olan var
mıdır? Yine de onlar TANRI’ya rakip putlar oluştururlar. De ki, “Onları isimlendirin bakalım. Siz yeryüzünde O’nun bilmediği bir şeyi mi O’na haber veriyorsunuz?
Veya boş sözler mi uyduruyorsunuz? Doğrusu, inkâr edenlerin planları gözlerinde
süslenmiştir. Onlar doğru yoldan böyle
çevrilirler. TANRI’nın saptırdığı kimse
asla bir rehber öğretmen bulamaz.
34. Onlar bu hayatta acı veren bir azabı üzerlerine çektiler, üstelik Ahiretteki azap çok
daha kötüdür. Hiçbir şey onları TANRI’ya
karşı koruyamaz.
Cennet Alegorik Olarak Tanımlanmıştır
35. Doğrular için söz verilen Cennetin alegorisi, akan nehirler, tükenmez rızıklar ve
serin gölgelerdir. Doğruluğu gözetenlerin
kaderi böyledir, inkârcıların kaderi ise Cehennemdir.
36. Kutsal yazı alanlar sana vahyedilene sevinirler; başka birileri ise onun bir kısmını
reddedebilirler. De ki, “Ben sadece TANRI’ya tapmakla ve asla hiçbir putu O’na
ortak koşmamakla emrolundum. Ben
O’na davet ediyorum ve benim nihai varışım O’nadır.

*13:30 Eğer “Reşad”ın sayısal değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725) artı sure numarası
(13) artı ayet numarasını (30) toplarsak, 505+725+13+30 = 1273 = 19x67 elde ederiz. Tanrı, elçisinin adını bu şekilde belirtmektedir (Detaylar için Ek 2’ye bakınız).
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Gök Gürlemesi (El-Ra’ad) 13:37-43 & İbrahim (İbrahîm) 14:1-6

Kuran’ın Matematiksel Kodunun İlahi
Yetkilendirmesi*
37. Biz bu yasaları Arapça olarak vahyettik ve
bu bilgi sana geldikten sonra eğer onların
arzularına uyarsan TANRI’ya karşı ne bir
müttefikin ne de bir koruyucun olur.
38. (Ey Reşad!) Biz senden önce de elçiler
gönderdik ve onlara da eşler ve evlatlar
verdik. Hiçbir elçi, TANRI’nın yetkilendirmesi olmadan ve önceden belirlenmiş
belirli bir zamana uygun olmaksızın bir
mucize ortaya koyamaz.
39. TANRI irade ettiğini siler ve irade ettiğini sabit bırakır. Orijinal Ana Kayıt O’nun
yanındadır.
40. Onlara söz verdiklerimizi sana göstersek de
yahut ondan önce senin hayatını sonlandırsak da senin tek vazifen (mesajı) iletmektir.
Onları hesaba çekecek olan biziz.
41. Dünyada her geçen günün onları sona yaklaştırdığını ve TANRI’nın onların yaşam
süresini geri dönülemez bir şekilde belirlediğini görmüyorlar mı? O, en etkili Hesap Görendir.
42. Onlardan önce başkaları da plan kurmuşlardı fakat nihai plan TANRI’ya aittir. O,
herkesin ne yaptığını bilir. İnkârcılar nihai
kazananların kimler olduğunu göreceklerdir.
43. İnkâr etmiş olanlar “Sen bir elçi değilsin!”
diyecekler. De ki, “TANRI ve kutsal yazının bilgisine sahip olanlar benimle sizin
aranızda bir şahit olarak yeter.”
♦♦♦♦

Sure 14: İbrahim
(İbrahîm)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A. L. R.* Bir kutsal yazıdır ki sana vahyettik, insanları—Rabbinin iradesine uygun
olarak—karanlıklardan aydınlığa, Kudretli
Olan’ın, Övgüye Layık Olan’ın yoluna çıkarsın diye.
2. TANRI’nın (yoluna); göklerdeki ve yerdeki her şeye sahip olanın. İnkârcıların vay
haline; onlar korkunç bir azabı üzerlerine
çektiler.
3

Sizin Önceliğiniz Nedir?
3. Onlar Ahiretten daha çok bu hayata öncelik
verenlerdir, TANRI’nın yolundan alıkoyanlardır
ve onu çarpık hale getirmeye çalışanlardır;
onlar uzak bir sapıklık içindedirler.
Elçinin Dili
4. Biz, onlara bir şeyleri açıklığa kavuşturması için kendi halkının dilinde (vaaz etmesi)
dışında hiçbir elçi göndermedik. TANRI
sonra irade ettiği kişiyi saptırır ve irade ettiği kişiye rehberlik eder. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
Musa
5. Nitekim biz “Halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara TANRI’nın günlerini
hatırlat” diyerek Musa’yı mucizelerimizle
gönderdik. Bunlar sebat eden, minnettar
olan her kişi için derslerdir.
Minnettar Olmanın Önemi
6. Hatırla, Musa halkına şöyle demişti, “TANRI’nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın.
Erkek çocuklarınızı katledip kız çocukları-

*13:37-38 Ayet numarası (38) = 19x2. “Reşad”ın (505) ve “Halife” nin (725) değerlerini 13:37-38’in
yanına koymak, 505 725 13 37 38 veya 19x26617112302 verir (Ek 2).
*14:1 Bu başlangıç harfleri, Kuran’ın matematiksel kodu M.S. 1974’te keşfedilinceye kadar ilahi
olarak korunan bir sır olarak kaldı. Bu başlangıç harflerinin önemi için Ek 1’e bakınız.
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nızı sağ bırakarak size en kötü zulmü uygulayan Firavun’un adamlarından sizi O kurtardı. Bu, Rabbinizden zorlu bir imtihandı.”
Nanköre karşı Minnettar
7. Rabbiniz şöyle karara bağladı: “Bana ne kadar çok şükrederseniz size o kadar çok veririm.” Fakat eğer nankörlüğe dönerseniz, o
zaman Benim azabım şiddetlidir.
8. Musa dedi ki “Yeryüzündeki tüm insanlarla
birlikte inkâr etseniz bile, TANRI muhtaç
değildir, Övgüye Layık Olandır.”
Egoistçe Karşı Koyma:
Bir İnsan Özelliği
9. Sizden öncekilerin haberlerini almadınız
mı—Nuh’un halkı, Âd, Semûd ve onlardan sonra gelip sadece TANRI’nın bildiği
diğerlerinin? Elçileri onlara apaçık kanıtlarla gitmişti fakat onları küçümsediler ve
dediler ki “Getirdiğiniz şeyi inkâr ediyoruz.
Mesajınız hakkında kuşkuluyuz; şüphe doluyuz.”
Atalarımızı Körü Körüne Takip Etmek:
Büyük Bir İnsan Trajedisi
10. Elçileri dedi ki “Gökleri ve yeri Başlatan
TANRI hakkında şüpheleriniz mi var? O
sizi sadece, günahlarınızı bağışlamak ve
size bir şans daha verip kendinizi günahtan kurtarmanız için davet ediyor.” Dediler ki “Sizler atalarımızın eskiden beri
yaptığı tapınma şeklinden bizleri alıkoymak isteyen bizim gibi insanlardan fazlası değilsiniz. Bize esaslı bir yetki belgesi
gösterin.”

11. Elçileri onlara şöyle dediler, “Biz de sizin gibi insanlardan fazlası değiliz fakat
TANRI kulları arasından kimi seçerse
onu nimetlendirir. TANRI’nın iradesine
uygun olmadığı sürece size herhangi bir
yetki belgesi göstermemiz mümkün değildir. İmanlılar TANRI’ya güvensinler.
12. “O bize yollarımızda rehberlik etmişken
neden TANRI’ya güvenmeyelim? Biz
eziyetiniz karşısında kararlı bir şekilde sebat edeceğiz. Tüm güvenenler TANRI’ya
güvensinler.”
13. İnkâr etmiş olanlar elçilerine dediler ki
“Bizim dinimize dönmediğiniz takdirde
sizi yurdumuzdan kovacağız.” Rableri
onlara şöyle esinledi: “Biz haddi aşanları
mutlaka yok edeceğiz.
14. “Ve onlardan sonra, onların toprağında sizi
oturtacağız. Bu, Benim haşmetime ve Benim vaadime derin saygı duyanların (ödülüdür).”
15. Onlar bir meydan okuma yayımladılar ve
sonuç olarak her inatçı zorba kötü sonu
boyladı.
16. Cehennem onu gözlüyor, ki orada tiksindirici bir sudan içecek.
17. Ona katlanamadığı halde onu yutuverecek,
ölüm ona her yönden gelmesine rağmen o
asla ölmeyecektir. Onu bekleyen korkunç
bir azaptır.*
18. Rablerini inkâr edenlerin alegorisi şudur:
Onların işleri, fırtınalı bir gündeki şiddetli bir rüzgârın içinde olan küllere benzer.

*14:17 Tanrı’ya karşı isyan ettiğimizde ve büyük kavga sırasında Şeytan ile hemfikir olduğumuzda
(38:69), melekler bizim Cehenneme sürülmemiz gerektiğini önerdiler (Ek 7). Fakat En Merhameti
Olan, kendimizi günahtan kurtarmamız için bize bir şans daha vermeye karar verdi. Meleklere
“Ben sizin bilmediğinizi bilirim” dedi (2:30). Tanrı şunu biliyordu ki birçok insan, Cehennemin ne
kadar kötü olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yoktu diye protesto edecekti. Cehennemin 14:17 ve
22:19-22 ayetlerindeki dehşet verici tasviri böyle bir protestoyu geçersiz kılar. Şimdi bizim Cehennemin ne kadar kötü olduğu konusunda oldukça iyi bir fikrimiz var.
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Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler; işte bu en uzak sapmadır.
Sadece Her Şeye Gücü Yeten’e Tap
19. TANRI’nın gökleri ve yeri belirli bir amaç
için yarattığını fark etmiyor musunuz?
Eğer irade ederse, sizi kaldırıp yerinize
yeni bir yaratılış getirebilir.
20. Bu, TANRI için zor da değildir.
Diriliş Günü’nde
21. Hepsi TANRI’nın huzurunda durduklarında,* takipçiler önderlere şöyle diyecekler, “Biz sizi takip ediyorduk. Bizi TANRI’nın azabından biraz olsun koruyabilir
misiniz?” Onlar da diyecekler ki “Eğer
TANRI bize rehberlik etmiş olsaydı biz
de size rehberlik ederdik. Artık çok geç,
üzülsek de veya sabra başvursak da bizim
için hiçbir çıkış yok.”
Şeytan, Takipçilerine Sahip Çıkmaz
22. Ve karar yayımlandıktan sonra şeytan diyecek ki “TANRI size gerçeği vadetti,
ben de size vadettim fakat ben sözümde
durmadım. Sizin üzerinizde hiçbir gücüm
yoktu; ben sadece sizi davet ettim ve siz
de davetimi kabul ettiniz. Bu nedenle beni
kınamayın, sadece kendinizi kınayın. Ne
benim şikâyetim size yardımcı olabilir ne
de sizin şikâyetiniz bana yardımcı olabilir.
Sizin beni putlaştırdığınıza da inanmadım.
Haddi aşanlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.”
23. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar akan nehirleri olan bahçelere
kabul edileceklerdir. Rablerinin iradesine
uygun olarak, orada ebediyen kalacaklardır. Onların oradaki dilekleri şudur:
“Esenlik olsun.”

İbrahim (İbrahîm) 14:19-32
Batıla karşı Hak
24. Görmez misin ki TANRI güzel sözün örneğini, kökü sıkıca sabitlenmiş ve dalları
gökyüzünde yüksek olan iyi bir ağaç olarak belirtti?
25. Rabbi tarafından tasarlandığı gibi, her
mevsim mahsulünü verir. TANRI, dikkate
alırlar diye insanlar için örnekleri bu şekilde verir.
26. Ve kötü sözün örneği, toprak seviyesinde
kesilmiş kötü bir ağaçtır; onu ayakta tutacak hiçbir kökü yoktur.
27. TANRI iman edenleri bu hayatta ve Ahirette kanıtlanmış sözle destekler. Ve TANRI haddi aşanları saptırır. Her şey TANRI’nın iradesine göredir.
Onlar Ailelerini
Tanrı’nın Korumasından Çıkarırlar
28. TANRI’nın nimetlerine karşı inkâr ederek
yanıt veren ve böylelikle kendi ailelerine
felaket getirenlere dikkat ettin mi?
29. İçinde yanacakları Cehennem onların kaderidir; ne berbat bir son!
Puta Tapmak: Tüm Kötülüklerin Anası
30. TANRI’ya denk tutmak ve başkalarını
O’nun yolundan çevirmek için O’na rakipler oluştururlar. De ki, “Kısa bir süre
için eğlenin; son varışınız Cehennemdir.”
Kritik Buyruklar
31. İman etmiş kullarımı, ne ticaretin ne de
adam kayırmanın olmadığı bir gün gelmeden önce İletişim Dualarını (Namazı)
yerine getirmeye ve onlara sağladığımız
rızıklardan gizliden ve alenen (bağış) yapmaya teşvik et.
32. TANRI gökleri ve yeri yaratandır ve beslenmeniz için her tür meyveyi üretmek

*14:21 Kuran sıklıkla, Ahiret hakkında geçmiş zamanla konuşur. Bunun nedeni şudur, bunlar Tanrı
tarafından hâlihazırda şahit olunan gelecekteki olaylardır ve kesinlikle gerçekleşecektir.
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amacıyla gökten su indirir. O, emrine uygun olarak gemileri denizde hizmetinize
vermiştir. Aynı şekilde nehirleri de hizmetinize vermiştir.
33. O, Güneş’i ve Ay’ı daimî olarak sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi.
34. Ve O’na yalvardığınız her türlü şeyi size
verir. Eğer TANRI’nın nimetlerini saymaya
kalkarsanız, onları asla ihata edemezsiniz.
Doğrusu insan haddi aşandır, nankördür.
İbrahim
35. Hatırla, İbrahim şöyle söylemişti, “Rabbim! Burayı huzur dolu bir yurt yap, beni
ve evlatlarımı putlara tapmaktan koru.
36. “Rabbim! Onlar birçok insanı yoldan çıkardılar. Beni takip edenlere gelince, onlar
bendendir. Bana itaat etmeyenlere gelince,
Sen Bağışlayıcısın, En Merhametli Olansın.
37. “Rabbimiz! Ben ailemin bir kısmını bu
ekinsiz vadiye, Senin Kutsal Evinin yanına
yerleştirdim. Rabbimiz! Onlar, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirmek zorundalar, öyleyse büyük insan kalabalıklarını onlara yaklaştır ve onları her türlü meyvelerle
rızıklandır ki minnettar olsunlar.
38. “Rabbimiz! Her neyi gizlesek ve her neyi
ilan etsek Sen onu bilirsin—ne yerde ne
de göklerde hiçbir şey TANRI’dan gizli
değildir.
39. “İhtiyarlığıma rağmen bana İsmail’i ve İshak’ı bahşeden TANRI’ya övgüler olsun.
Rabbim duaları yanıtlar.
İletişim Duaları:
Tanrı’dan Armağan
40. “Rabbim! Beni İletişim Dualarını (Namazı) devamlı olarak yerine getirenlerden

biri yap ve evlatlarımı da. Rabbimiz! Lütfen dualarımı yanıtla.
41. “Rabbim! Hesabın görüleceği günde beni,
ana-babamı ve imanlıları bağışla.”
42. Haddi aşanların yaptıklarından TANRI’nın habersiz olduğunu asla zannetme.
Onları sadece, gözlerin dehşet içinde bakakalacağı bir güne kadar ertelemektedir.
43. Onlar (kabirlerden) acele ile çıktıklarında
yüzleri yukarı doğru bakacak, gözleri kırpılmayacak bile ve akılları dehşete düşürülmüş olacaktır.
Tanrı, Emirlerini Elçileri Vasıtasıyla
Gönderir
44. Kendilerine azabın geleceği gün konusunda
insanları uyar. Haddi aşan kimseler diyecek
ki “Rabbimiz! Bize bir mühlet daha ver.
Biz o zaman Senin çağrına yanıt vereceğiz
ve elçilere uyacağız.” Geçmişte, sonsuza
dek kalacağınıza yemin etmemiş miydiniz?
45. Siz, ruhlarına kötülük eden sizden öncekilerin meskenlerinde ikamet ediyordunuz
ve onlara ne yaptığımızı açıkça görmüştünüz. Sizin için birçok emsal yerleştirdik.
46. Onlar planlarını yaptılar ve TANRI onların planlarından tamamen haberdardır.
Aslında, planları dağları yerinden kaldırmaya da yeterliydi.
Tanrı’nın Elçileri İçin
Garanti Edilmiş Galibiyet
47. TANRI’nın, elçilerine verdiği sözden döneceğini sanma. TANRI Kudretlidir, İntikam Alıcıdır.
Yeni Gökler ve Yeni Yeryüzü*
48. Bu yeryüzünün yerini yeni bir yeryüzünün
alacağı gün gelecek ve aynı zamanda gök-

*14:48 Bu kehanet, Eski Ahit (Yeşaya 65:17 ve 66:22) ve Yeni Ahit’te de bulunmaktadır: “Gözlediğimiz şey, onun vaadine dayanarak, Tanrı’nın adaletinin hüküm süreceği yeni gökler ve yeni bir
yeryüzüdür.” (2. Petrus 3:13).
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İbrahim (İbrahîm) 14:49-52 & Hicr Vadisi (El-Hicr) 15:1-19

lerin de, herkes Tek ve Mutlak Hâkim olan
TANRI’nın huzuruna getirilecek.

7. “Neden melekleri getirmiyorsun, eğer
doğru sözlü isen?”

49. Ve o gün suçluları prangalarla zincirlenmiş
göreceksin.

8. Biz melekleri belirli amaçlar dışında indirmeyiz. Aksi takdirde, kimseye mühlet
verilmez.

50. Giysileri katrandan olacaktır ve yüzlerini
ateş kaplayacaktır.
51. Çünkü TANRI, her bir ruha kazandığını
ödeyecektir; TANRI en etkili hesap görendir.
52. Bu, insanlar için bir bildiridir ki kendisiyle
uyarılsınlar, O’nun tek bir tanrı olduğunu
bilsinler ve akıl sahipleri dikkate alsınlar.
♦♦♦♦

Sure 15: Hicr Vadisi
(El-Hicr)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.R.*2Bu (harfler), bu kutsal yazının
kanıtlarıdır; esaslı bir Kuran.
2. Şüphesiz, inkâr etmiş olanlar, keşke teslim
olanlar olsaydık diye arzu edecekler.
3. Bırak onları, yesinler, tadını çıkarsınlar ve
boş ümitlerle kör kalsınlar; öğrenecekler.

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
9. Kesinlikle hatırlatıcıyı biz vahyettik ve
kesinlikle onu biz koruyacağız.*
10. Senden önce, geçmiş toplumlara da (elçiler) gönderdik.
11. Ne zaman onlara bir elçi gitse onunla alay
ettiler.
12. Biz suçlu kimselerin zihinlerini böyle
kontrol ederiz.
13. Nitekim ona iman edemezler. Geçmiş nesillerden bu yana sistem bu olmuştur.
14. Onlar için gökyüzüne içinden tırmandıkları bir geçit açsak bile;
15. Onlar diyecekler ki “Gözlerimiz aldatıldı.
Biz büyülendik.”
16. Gökte galaksiler yerleştirdik ve seyredenler için onları süsledik.
17. Ve onu kovulmuş her şeytana karşı koruduk.

4. Biz hiçbir toplumu, önceden saptanmış
belirli bir zaman doğrultusunda olmaksızın asla yok etmedik.

18. Eğer onlardan birisi dinlemek için etrafta
sinsice dolanırsa, onu kuvvetli bir mermi
kovalar.

5. Hiçbir toplumun sonu ne asla öne alınabilir ne de geciktirilebilir.

19. Yeryüzüne gelince, onu biz inşa ettik ve
üzerine sabitleyiciler (dağlar) yerleştirdik
ve üzerinde her şeyin kusursuz bir dengesini geliştirdik.

6. Dediler ki “Ey bu hatırlatıcıyı alan! Sen
delinin tekisin.

*15:1 & *15:9 Kuran’ın ilahi kaynağı ve mükemmel korunması, Kuran’ın matematiksel kodu ile
kanıtlanmıştır (Ek 1). Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, bu büyük mucizeyi açığa çıkarmaya mukadderdi.
“Zikr” kelimesi, birkaç ayette Kuran’ın kodunu ifade etmektedir (15:6, 21:2, 26:5, 38:1, 38:8, 74:31).
“Reşad Halife” nin değeri (1230) + 15 + 9 = 1254, 19x66.
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20. Onu sizin için* ve rızıklarını sizin sağlamadığınız canlılar için yaşanabilir hale
getirdik.

33. Dedi ki “Ben, çömlekçi çamuruna benzer
yıllanmış balçıktan yarattığın bir insanoğlunun önünde secde etmem.”

21. Ondan sonsuz miktarda sahip olmadığımız
hiçbir şey yoktur. Fakat biz onu belirli ölçüde indiririz.

34. Dedi ki “O halde defol! Kovuldun.

22. Ve rüzgârları polen taşıyıcılar olarak göndeririz ve içmeniz için gökten suyun inmesini sağlarız. Aksi takdirde, siz onu içilebilir olarak muhafaza edemezdiniz.

36. Dedi ki “Rabbim! Diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.”

23. Hayatı ve ölümü kontrol eden biziz ve biz
nihai mirasçılarız.
24. Ve biz aranızdan kimin ilerlediğini tam
olarak biliriz ve kimin geride kaldığını da
tam olarak biliriz.
25. Senin Rabbin kesinlikle onları toplayacaktır. O, Bilgeler Bilgesidir, Her Şeyi Bilendir.
İnsan Irkı
26. Biz insanoğlunu, çömlekçi çamuruna benzer yıllanmış balçıktan yarattık.

35. “Yargı Günü’ne kadar Benim kınamamı
üzerine çektin.”

37. Dedi ki “Sana mühlet verildi.
38. “Belirlenen gün ve zamana kadar.”
39. Dedi ki “Rabbim! Madem benim sapmamı Sen irade ettin, ben de dünyada onları
ayartacağım; onların hepsini saptıracağım.
40. “Sana tapanlar arasından mutlak şekilde
yalnızca Sana adanmış olanlar hariç.”
41. O da dedi ki “Bu, değişmez bir yasadır.
42. “Benim kullarım üzerinde senin hiçbir gücün yoktur. Sadece sana uyan sapmışlar
üzerinde gücün vardır.
43. “Ve Cehennem onların hepsini gözlüyor.

27. Cinlere gelince, onları ondan da önce alevli ateşten yarattık.

44. “Onun yedi kapısı olacaktır. Her bir kapı
onlardan belirli bir pay alacaktır.”

28. Rabbin meleklere dedi ki “Ben, çömlekçi
çamuruna benzer yıllanmış balçıktan bir
insanoğlu yaratıyorum.

45. Doğrulara gelince, onlar bahçelerin ve pınarların tadını çıkaracaklardır.

29. “Onu tamamlayıp ona Ruhumdan üflediğimde onun önünde secdeye kapanacaksınız.”

47. Onların kalplerinden bütün kıskançlığı kaldırırız. Tıpkı bir aile gibi, onlar yan yana
sedirlerde olacaklar.

30. Melekler secdeye kapandılar; hepsi,

48. Orada hiçbir yorgunluk onlara ilişmez;
oradan asla çıkarılmayacaklar.

31. İblis (Şeytan) hariç. O, secde edenlerle birlikte olmayı reddetti.
32. O, “Ey İblis (Şeytan)! Neden secde edenlerle birlikte değilsin?” dedi.

46. Oraya girin, huzur ve güven içinde.

49. Kullarıma şunu bildir, Ben Bağışlayıcıyım, En Merhametli Olanım.
50. Ve azabım ise en acı verici azaptır.

*15:20 Uzaya astronotlar gönderdiğimizde, onlara tam olarak ölçülü miktarlarda gıda, su ve oksijen sağlarız. Tanrı, Dünya uzay gemisini, çalışan ve çoğalan milyarlarca astronotla birlikte yarattı;
onlara oksijen, tatlı su ve çok çeşitli nefis yiyecek ve içecekler üretip kendi kendine yeten bir sistem
sağladı.
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Hicr Vadisi (El-Hicr) 15:51-85

Melekler İbrahim’i Ziyaret Ediyor
51. Onları İbrahim’in misafirleri hakkında bilgilendir.

67. Kent halkı neşe içinde geldi.

52. Onun konutuna girdiklerinde “Esenlik olsun” demişlerdi. O da, “Biz sizden endişe
ediyoruz” demişti.

69. “TANRI’dan korkun ve beni utandırmayın.”

53. Onlar da “Endişelenme. Sana müjdemiz
var: aydın bir oğul” dediler.
54. O da, “Ben çok yaşlı iken bana nasıl böyle
müjdeli bir haber verebiliyorsunuz? Bana
yine de bu müjdeyi veriyor musunuz?”
55. Dediler ki “Sana verdiğimiz müjdeli haber
doğrudur; umutsuzluğa kapılma.”
56. Dedi ki “Sapmışların dışında hiç kimse
Rabbinin rahmetinden umudunu kesmez.”
57. “Vazifeniz nedir Ey elçiler?” dedi.
58. Dediler ki “Biz suçlu bir halka gönderiliyoruz.

68. Dedi ki “Bunlar benim misafirlerim; beni
mahcup etmeyin.

70. Dediler ki “Seni herhangi biri ile iletişim
kurmaktan menetmemiş miydik?”
71. Dedi ki “Eğer gerekirse, işte kızlarım burada.”
72. Ancak ne yazık ki, şehvetleri yüzünden
tamamen kör olmuşlardı.
73. Sonuç olarak, sabahleyin felaket onları
vurdu.
74. Onun altını üstüne getirdik ve onlara yıkıcı kayalar yağdırdık.
75. Bu, akıl sahipleri için bir derstir.
76. Sistem her zaman bu olacaktır.

59. “Lut’un ailesine gelince, hepsini kurtaracağız.

77. Bu, imanlılar için bir işarettir.

60. “Fakat onun karısını değil; o, mahvolmaya mahkûm edilenlerle birlikte olmaya
mukadderdir.”

79. Sonuç olarak, onlardan intikam aldık ve
her iki toplum tamamen belgelenmiştir.

Lut
61. Elçiler Lut’un şehrine gittiler.

81. Kendilerine vahiylerimizi verdik fakat onları umursamadılar.

62. O, “Siz tanınmayan insanlarsınız” dedi.

82. Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

63. Dediler ki “Biz sana onların şüphe duydukları şeyi getirdik.
64. “Biz sana gerçeği getirdik; biz doğru sözlüleriz.
65. “Geceleyin aileni al. Onların arkasında dur
ve unutma, sizden hiç kimse geriye dönüp
bakmasın. Emredildiği gibi dümdüz gidin.”
66. Ona şu fermanı ilettik: bu insanlar sabahleyin yok edilmeli.

78. Orman halkı da haddi aşanlardandı.

80. Hicr halkı da elçileri inkâr etti.

83. Felaket onları sabahleyin vurdu.
84. Biriktirdikleri şeyler onlara yardım edemedi.
Dünya’nın Sonu
Açığa Çıkarıldı*
85. Biz gökleri, yeri ve onların arasındaki her
şeyi, belirli bir amaç dışında yaratmadık.
Dünya’nın sonu gelecek, öyleyse onlara
iyi niyetli bir şekilde aldırış etmeyerek
muamele et.

*15:85-88 Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin vazifelerinden biri de, Kuran’ın MS 2280 yılında Dünya’nın
sona ereceğine ilişkin beyanını iletmektir (20:15, 72:27 & Ek 25).
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86. Senin Rabbin Yaratandır, Her Şeyi Bilendir.
87. Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik.
88. Diğer (elçilere) ihsan ettiklerimizi kıskanma, (inkârcılardan ötürü) üzülme ve
imanlılara kanatlarını indir.
89. Ve ilan et: “Ben apaçık bir uyarıcıyım.”
90. Bölücülerle biz ilgileneceğiz.
91. Onlar Kuran’ı sadece kısmen kabul ediyorlar.
92. Rabbine ant olsun ki onların hepsini sorguya çekeceğiz,

acele etmeyin.*2O’na yücelik olsun; yerleştirdikleri herhangi bir putun çok üzerinde
olan Yüceler Yücesi.
2. O, melekleri, emirlerini taşıyan vahiylerle
birlikte kullarından seçtiğine indirir: “Benim yanımda başka bir tanrı olmadığını
vaaz edin; Bana derin saygı duyun.”
3. O, gökleri ve yeri belirli bir amaç için yarattı. O, oluşturdukları herhangi bir putun çok
üzerindedir, çok Yücedir.
4. O, insanı ufacık bir damladan yarattı, sonra
o ateşli bir düşman kesilir.

93. yaptıkları her şey ile alakalı.

5. Ve O sizin için çiftlik hayvanlarını yarattı
ki size yiyeceğin yanı sıra ısınma ve daha
birçok fayda sağlasın.

94. Bu nedenle, sana verilen emirleri yerine
getir ve puta tapanlara aldırış etme.

6. Onlar ayrıca, boş zamanlarınızda ve seyahat ederken size konfor sağlarlar.

95. Seni alay edenlerden koruyacağız,
96. ki onlar TANRI’nın yanına başka bir tanrı
yerleştirirler. Onlar kesinlikle öğrenecekler.
97. Onların sözlerinden ötürü rahatsız olabileceğini çok iyi biliyoruz.
98. Rabbine daima övgüler sun ve secde edenlerle birlikte ol.
99. Kesinlik elde etmek için Rabbine ibadet
et.*
1

♦♦♦♦

Sure 16: Arı
(El-Nahl)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. TANRI’nın emri hâlihazırda verilmiştir (ve
her şey hâlihazırda yazılmıştır), öyleyse

Tanrı’nın Nimetleri
7. Ve yüklerinizi, büyük bir sıkıntı çekmeksizin ulaşamayacağınız yerlere taşırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz Şefkatlidir, En Merhametli Olandır.
8. Ve atları, katırları ve eşekleri binesiniz diye
ve konfor için (O yarattı). Ayrıca O, bilmediğiniz şeyleri de yaratır.
9. Yolları TANRI gösterir, yanlış olanları da
dâhil. Eğer irade etseydi hepinize rehberlik
edebilirdi.
10. İçmeniz ve sizin yararınıza ağaçları yetiştirmek için gökten su indirir.
11. Onunla sizin için ekinler, zeytin, hurma
ağaçları, üzüm ve her çeşit meyveyi yetiştirir. Bu, düşünen insanlar için (yeterli)
kanıttır.
12. Ve O, geceyi ve gündüzü ve aynı zamanda
Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize verdi.

*15:99 İbadet pratikleri, kesinlik elde etme araçlarımızdır (Ek 15).
*16:1 Her şey hâlihazırda kaydedilmiştir (57:22). Ayrıca Ek 14’e bakınız.
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Arı (El-Nahl) 16:13-30

Ayrıca, yıldızlar da O’nun emriyle boyun
eğmişlerdir. Bunlar, anlayan insanlar için
(yeterli) kanıtlardır.

23. Kesinlikle TANRI onların gizlediği ve açığa vurduğu her şeyi bilir. O, kibirli olanları sevmez.

13. Ve sizin için yeryüzünde değişik renklerde
şeyler (yarattı). Bu da dikkate alan insanlar için (yeterli) bir kanıttır.

24. Onlara “Rabbinizden gelen bu vahiyler
hakkında ne düşünüyorsunuz” diye sorulduğunda, “Geçmişin masalları” derler.

14. Ve denizi sizin hizmetinize verdi; oradan
taze et yersiniz ve takındığınız ziynet eşyalarını çıkarırsınız. Ve sizler O’nun cömertçe verdiği nimetleri ararken, gemilerin ticari çıkarlarınız için onda dolaştığını
görürsünüz ki minnettar olasınız.
15. Ve sizinle birlikte altüst olmasın diye yeryüzüne sabitleyiciler (dağlar) yerleştirdi,
aynı zamanda size yol göstersin diye nehirler ve yollar da yerleştirdi.
16. Ve doğal işaretler, aynı zamanda yıldızlar;
yön bulma için kullanılsınlar diye.
17. Yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Artık
dikkate alacak mısınız?
18. Eğer TANRI’nın nimetlerini saymaya
kalksanız, onları ihata etmeniz mümkün
değildir. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
19. Ve TANRI neyi gizlediğinizi ve neyi açığa
vurduğunuzu bilir.
Ölmüş Peygamberler ve Azizler
20. TANRI’nın yanına yerleştirdikleri putlara
gelince, onlar hiçbir şey yaratamazlar; onların kendileri yaratılmıştır.
21. Onlar ölüdürler, diri değildirler ve nasıl
ya da ne zaman diriltilecekleri konusunda
hiçbir fikirleri de yoktur.
22. Sizin tanrınız tek tanrıdır. Ahirete iman etmeyenlere gelince, onların kalpleri yalanlıyor ve onlar kibirlidirler.

25. Diriliş Günü’nde kendi günahlarının tümünden sorumlu tutulacaklardır. İlaveten,
cehaletlerinden ötürü tüm saptırdıklarının
günahlarından da sorumlu tutulacaklardır.
Ne berbat bir yük!
26. Geçmişte onlar gibi olan başkaları da planlar yaptılar ve sonuç olarak TANRI binalarını temelinden yıkıp tavanı üzerlerine
çökertti. Azap onları beklemedikleri bir
anda vurdu.
27. Sonra Diriliş Günü’nde O onları rezil edecek ve “Benim yanıma yerleştirdiğiniz ve
kendileri uğruna Bana muhalefet ettiğiniz
ortaklarım nerede?” diye soracak. Bilgi ile
nimetlenenler diyecekler ki “Bugün, utanç
ve sefalet inkârcıların üzerinedir.”
İnkârcılar İçin Ölüm
28. Kendi ruhlarına kötülük ettikleri bir durumda melekler onları vefat ettirir. İşte bu,
sonunda teslim olup, “Biz yanlış bir şey
yapmadık!” dedikleri andır. Kesinlikle
öyle. TANRI yapmış olduğunuz her şeyin
tamamen farkındadır.
29. Bu nedenle, içinde ebedi kalacağınız Cehennemin kapılarından girin. Kibirli olanlar için ne kötü bir kader.
İmanlılar Gerçekte Ölmezler*
30. Doğrulara gelince, onlara “Rabbinizden
gelen bu vahiyler hakkında ne düşünüyorsunuz” diye sorulduğunda, onlar “Hayırlı”
derler. Mutluluk ve Ahiret yurdu, doğru

*16:30-32 Doğrular, hepimiz tarafından hâlihazırda tecrübe edilmiş olan ilk ölümü tadarlar
(44:56’ya bakınız). Bu dünyadaki geçici yaşamlarından sonra, ölüm melekleri bir zamanlar Âdem
ve Havva’nın yaşadığı Cennete geçmeleri için onları davet ederler (2:154, 3:169, 8:24, 22:58, 36:27).
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bir hayat sürenler için daha da hayırlıdır.
Doğrular için ne saadet dolu bir mesken.
31. İçinden ırmaklar akan Aden bahçeleri onlara ayrılmıştır. Orada istedikleri her şeye
sahiptirler. TANRI doğruları böyle ödüllendirir.
Onlar Direkt Cennete Giderler
32. Onlar doğruluk üzere bir durumdayken
melekler, “Esenlik üzerinize olsun. Yaptıklarınız için bir ödül olarak (şimdi) Cennete giriniz”* diyerek onların hayatlarını
sonlandırır.
İnkârcılar
33. Meleklerin kendilerine gelmesini yahut
Rabbinin yargılamasının gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de
aynı şeyi yaptılar. Onlara kötülük eden
TANRI değildir; kendi ruhlarına kötülük
edenler kendileridir.
34. Kendi kötü işlerinin sonuçlarını üzerlerine
çektiler ve alaya aldıkları şeyler onları kuşatmak için geri geldi.
Ünlü Bahane
35. Puta tapanlar derler ki “TANRI irade etmiş olsaydı ne biz ne de atalarımız O’nun
yanında başka putlara tapmazdık. O’nun
haram kıldıklarının yanında başka bir şey
de haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler
de aynı şeyi yaptılar. Elçiler, mesajın tamamını iletmek dışında başka bir şey yapabilirler mi?
36. Biz her topluma, “TANRI’ya tapın ve putperestlikten sakının” diyen bir elçi gönderdik. Ardından, bazılarına TANRI tarafından rehberlik edildi, diğerleri ise sapmaya mahkûm edildi. Yeryüzünü dolaşın
ve reddedenlerin akıbetlerine dikkat edin.
37. Onlara rehberlik etmek için ne kadar uğraşırsan uğraş, TANRI, sapmaya mahkûm
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etmiş olduğu kimselere rehberlik etmez.
Nitekim onlara hiç kimse yardım edemez.
Fikirlerine Saplanmışlar
38. Onlar tüm güçleriyle TANRI adına şöyle
yemin ederler: “TANRI ölüyü diriltmeyecek.” Kesinlikle, bu O’nun bozulmaz vaadidir fakat insanların çoğu bilmez.
39. Sonra, anlaşmazlığa düştükleri her şeyi her
birine gösterecek ve inkâr edenlerin, yalancı olduklarını bilmelerini sağlayacaktır.
Ölüyü Diriltmek
40. Bir şeyi yapmak için biz ona sadece “Ol”
deriz ve o olur.
41. Zulme uğratıldıklarından dolayı TANRI
uğrunda göç edenler var ya, biz kesinlikle
bu hayatta onlara karşı üzerimize düşeni
cömertçe yapacağız ancak Ahiretin karşılığı daha da büyüktür, bir bilselerdi.
42. Bunun nedeni onların kararlı bir şekilde sebat etmeleri ve Rablerine güvenmeleridir.
43. Biz senden önce, kendilerine esinlediğimiz
adamlardan başkasını göndermedik. Eğer
bilmiyorsanız kutsal yazıları bilenlere sorun.
44. Onlara kanıtlar ve kutsal yazılar verdik. Ve
sana da bu mesajı indirdik ki kendilerine
indirilen her şeyi insanlara bildiresin, belki de derin derin düşüneceklerdir.
45. Kötü planlar tasarlayanlar, TANRI’nın
kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğini
yahut beklemedikleri bir anda azabın kendilerine gelmeyeceğini garanti mi ettiler?
46. Onlar uykudayken onları vurabilir; asla
kurtulamazlar.
47. Ya da korkuyla onu bekledikleri bir sırada
onları vurabilir. Rabbiniz Şefkatlidir, En
Merhametli Olandır.
48. Onlar her şeyin TANRI tarafından yaratıldığını görmediler mi? Gölgeleri,
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Arı (El-Nahl) 16:49-66

TANRI’ya tamamen teslimiyet içinde
sağdan ve soldan gönüllü olarak onları
çevreler.

gönülsüzce tutmalı mı yoksa onu toprağa
mı gömmeli diye kafa patlatır. Verdikleri
hüküm gerçekten de ne kötü.

49. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
secde eder—her yaratık—ve melekler de;
en ufak bir kibir olmadan.*

60. Ahirete iman etmeyenler en kötü emsalleri teşkil ederler, oysaki en ulu emsaller
TANRI’ya aittir. O Kudretlidir, Bilgeler
Bilgesidir.

50. Kendilerinden çok yüce olan Rablerine
derin saygı duyarlar ve kendilerine emredileni yaparlar.
51. TANRI şöyle ilan etti: “İki tanrıya tapmayın; sadece tek bir tanrı var. Yalnızca Benden korkun.”
52. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’na aittir
ve bu nedenle din mutlak bir şekilde yalnızca O’na adanmalıdır. TANRI’dan başkasına mı tapacaksınız?
53. Hoşunuza giden her nimet TANRI’dandır.
Zira ne zaman bir sıkıntıya uğrasanız derdinizi hemen O’na açarsınız.
54. Ancak O, sıkıntınızı giderir gidermez bazılarınız putperestliğe geri döner.
55. Bırakın onları kendilerine verdiğimizi
inkâr etsinler. Buyurun, geçici olarak tadını çıkarın; muhakkak öğreneceksiniz.
56. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan,
cehaletten ötürü oluşturdukları putlara bir
pay ayırırlar. TANRI’ya ant olsun ki bidatlerinizden sorumlu tutulacaksınız.
Kız Bebeklere Karşı Yobaz Ön Yargı
57. Hatta, O’na yücelik olsun, kız çocuklarını
bile TANRI’ya isnat ederler, üstelik kendileri için beğendiklerini tercih ederlerken.
58. Ne zaman onlardan birinin kız bebeği olsa,
yüzü kedere gark olup kapkara kesilir.
59. Ona verilen kötü haber nedeniyle utanç
duyar, insanlardan saklanır. Hatta bebeği

İlk Günah
61. Eğer TANRI insanları haddi aşmalarından ötürü cezalandırsaydı, yeryüzündeki
bütün yaratıkları tamamen ortadan kaldırırdı. Fakat onlara, önceden belirlenmiş
belirli bir süre için mühlet verir. Onların
geçiş dönemleri bittiğinde, onu ne bir saat
geciktirebilirler ne de öne alabilirler.
62. Kendileri namına hoşlanmadıkları şeyleri
TANRI’ya isnat ederler, sonra da kendi
dilleri ile doğru kimseler oldukları yalanını söylerler! Hiçbir şüphe yok ki isyan ettikleri için Cehennemi üzerlerine çektiler.
63. TANRI’ya ant olsun ki biz senden önceki toplumlara da (elçiler) gönderdik fakat
şeytan onların işlerini gözlerinde süsledi.
Sonuç olarak, onların rabbi artık odur ve
onlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
64. Biz sana bu kutsal yazıyı, ihtilaf ettikleri şeyleri kendilerine göstermek ve iman
eden insanlara rehberlik ve rahmet sağlamak için vahyettik.
Tanrı’dan İlave Kanıtlar
65. TANRI, ölümünden sonra toprağı tekrar
diriltmek için gökten su indirir. Bu, işiten
insanlar için (yeterli) kanıt olmalıdır.
66. Ve çiftlik hayvanlarında da sizin için bir
ders vardır: size onların karınlarından bir
içecek sağlarız. Sindirilmiş yiyecek ile
kanın ortasından, içenler için lezzetli olan
saf süt elde edersiniz.

*16:49 İnsan bedeni, ister bir imanlıya ait olsun isterse bir inkârcıya, Tanrı’ya teslim olur; kalp atımları, akciğer hareketleri ve bağırsak hareketleri bu teslimiyeti resmetmektedir.
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67. Ve hurma ağacının meyveleri ile üzümlerden sarhoş ediciler ve aynı zamanda iyi rızıklar üretirsiniz. Bu, anlayan insanlar için
(yeterli) kanıt olmalıdır.
Arı
68. Ve Rabbin arıya esinledi: dağlarda, ağaçlarda ve sizin için kurdukları (kovanlarda)
evler yap.
69. Sonra da Rabbinin çizdiği planı tam olarak
takip ederek bütün meyvelerden ye. Karınlarından insanlar için içinde şifa olan
değişik renklerde bir içecek çıkar. Bu, düşünen insanlar için (yeterli) kanıt olmalıdır.*1

olmayan ve onlara herhangi bir şey sağlamayan şeylere taparlar.
74. Bu nedenle, TANRI için örnekler vermeyin; TANRI bilir fakat siz bilmezsiniz.
Zengin İmanlı Fakir İmanlıdan
Daha İyidir
75. TANRI, güzel rızıklarla nimetlendirdiğimiz, oradan gizli ve alenen bağış için
harcayan kişiye nazaran, sahiplenilmiş ve
tamamen güçsüz bir kölenin örneğini verir. Onlar eşit midir? TANRI’ya övgüler
olsun, onların çoğu bilmez.

70. TANRI sizi yarattı, sonra da yaşamlarınıza
son verir. Sadece, edinebilecekleri bilginin bir
sınırı olduğu ortaya çıksın diye bazılarınızı
en ileri yaşa kadar yaşatır. TANRI Her Şeyi
Bilendir, Her Şeye Gücü Yetendir.

76. Ve TANRI iki adamın örneğini de verir:
birisi dilsiz, bir şey yapma yeteneğinden
yoksun, tamamen efendisine bağımlıdır—
ki onu hangi yola yönlendirirse yönlendirsin güzel bir şey üretemez. Bu kişi, adaletle hükmeden ve kendisine doğru yolda
rehberlik edilen kişi ile eşit midir?

Tanrı’nın Ortağı Yoktur
71. TANRI bazılarınıza diğerlerinden daha
fazla rızık sağlamıştır. Kendilerine bol bol
verilenler, kendi varlıklarını emirleri altındakilere, onları ortakları yapacak derecede
asla vermezler. TANRI’nın nimetlerinden
vazgeçebilirler mi onlar?*

Bu Hayat Çok Kısadır
77. Göklerin ve yerin geleceği TANRI’ya aittir. Söz konusu O olduğunda, Dünya’nın
sonu (Saat) bir göz kırpması uzaklığındadır veya daha da yakındır. TANRI Her
Şeye Gücü Yetendir.

72. Ve TANRI sizin için aranızdan eşler var
etti ve eşlerinizden de size evlatlar ve torunlar meydana getirdi ve size güzel rızıklar sağladı. Onlar batıla inanıp TANRI’nın
nimetlerine nankör mü kesilmeliydiler?
Puta Tapmak:
Pek Akıllıca Değil
73. Buna rağmen, TANRI’nın yanında, göklerde ve yerde onlar için hiçbir rızka sahip

78. TANRI sizi annelerinizin karnından hiçbir
şey bilmezken çıkardı ve size işitme, görme duyusu ve beyinler verdi ki minnettar
olasınız.
79. Göğün atmosferinde kendini uçmaya adamış kuşları görmüyorlar mı? Onları havada TANRI’dan başkası tutmuyor. Bu,
iman eden insanlar için (yeterli) kanıt olmalıdır.

*16:69 Bilinen besleyici değeri yanında, balın belirli alerjilerin ve başka rahatsızlıkların iyileştirici
bir ilacı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.
*16:71 Eğer insanlar kendi güçlerinden bu derecede vazgeçemiyorlarsa, neden Tanrı’dan bunu yapmasını ve Kendisi için ortaklar yaratmasını beklerler?
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80. Ve TANRI size yaşayabileceğiniz sabit
evler verdi. Ve size çiftlik hayvanlarının
derilerinden yapılmış taşınabilir evler de
verdi, böylelikle onları seyahat ettiğinizde ve yerleştiğinizde kullanabilirsiniz.
Ve onların yünlerinden, kürklerinden ve
kıllarından bir müddet için mobilyalar ve
süsler imal edersiniz.
81. Ve TANRI yarattığı şeylerden sizin için
gölgeler ve dağlarda barınaklar sağladı ve
sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ile savaşlarda vuruştuğunuz zaman sizi koruyacak
elbiseler sağladı. Teslim olasınız diye üzerinizdeki nimetlerini böyle tamamlıyor.
82. Eğer hâlâ yüz çevirirlerse, o zaman senin
tek görevin (mesajı) net bir şekilde iletmektir.
İnkârcılar Nankördürler
83. Onlar TANRI’nın nimetlerini tam olarak
tanırlar, sonra onları yalanlarlar; onların
çoğunluğu inkârcılardır.
Diriliş Günü’nde
84. Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün
gelecek, o zaman inkâr etmiş olanların
(konuşmalarına) müsaade edilmeyecektir,
onlar mazur da görülmeyecektir.
85. Haddi aşanlar azabı gördüklerinde çok geç
olacak; o onlar için ne hafifletilir ne de onlara mühlet verilir.
Putlar Kendilerine Tapanları
Sahiplenmezler
86. Ve puta tapma suçunu işlemiş olanlar, putlarını gördükleri zaman şöyle diyecekler,
“Rabbimiz! Bunlar Senin yanına yerleştirdiğimiz putlardır.” O zaman putlar da onlara karşı koyup şöyle diyecekler, “Sizler
yalancılarsınız.”

Arı (El-Nahl) 16:80-93
87. O gün, TANRI’ya tamamen teslim olacaklardır ve uydurmuş oldukları putlar kendilerini sahiplenmeyecektir.
88. İnkâr edip TANRI’nın yolundan alıkoyanlara gelince, haddi aşmalarından ötürü
azaplarını daha fazla azap ekleyerek artırırız.
89. Her toplumdan, aralarından bir şahit çıkaracağımız ve seni de bu insanlara bir şahit olarak getireceğimiz gün gelecek. Biz
sana bu kitabı, her şey için açıklama sağlasın ve teslim olanlar için rehberlik, rahmet
ve müjde olsun diye vahyettik.
90. TANRI adaleti, bağış yapmayı ve akrabaları gözetmeyi savunur. Ve kötülüğü, ahlaksızlığı ve haddi aşmayı yasaklar. Dikkate alasınız diye sizi aydınlatıyor.
Sözünüzü Tutmalısınız
91. TANRI ile olan antlaşmanızı, böyle bir
antlaşma yaptığınız zaman yerine getirin.
Yerine getireceğinize (Tanrı adına) yemin
ettikten sonra yeminlerinizi de bozmayın
çünkü TANRI’yı kendiniz için bir kefil
yaptınız. TANRI yaptığınız her şeyi bilir.
92. Güçlü örgülerini çürük iplik yığınları haline
gelinceye kadar söken örgücü kadın gibi
olmayın. Eğer birbirinizden çıkar sağlamak
için yeminlerinizi suistimal ediyorsanız, sizin
teşkil ettiğiniz emsal budur. Velev ki bir
topluluk diğerinden büyük olsun, TANRI
sizi böyle teste tabi tutar. O, anlaşmazlığa
düşmüş olduğunuz her şeyi Diriliş Günü’nde
size kesinlikle gösterecektir.
93. TANRI irade etmiş olsaydı sizi tek topluluk yapabilirdi. Fakat O, kim sapmayı
seçerse onu saptırır ve kim rehberlik edilmeyi dilerse ona da rehberlik eder.* Siz
kesinlikle yaptığınız her şeyden sorulacaksınız.

*16:93 Tanrı, aramızdan günahlardan kurtarılmayı hak eden samimi imanlıları bilir. Buna göre
onlara rehberlik ederken, inkâr etmeyi seçenleri ise bloke eder.
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Yeminlerinizi Bozmak: Ciddi Bir Suç
94. Aranızdaki yeminleri suistimal etmeyin,
yoksa güçlü bir adım attıktan sonra geriye
kayarsınız, ardından bedbahtlığı üzerinize
çekersiniz. (Kötü bir emsal teşkil etmek
suretiyle) TANRI’nın yolundan geri çevirmenin neticesi işte böyledir; korkunç
bir azabı üzerinize çekersiniz.
95. TANRI’nın huzurunda yeminlerinizi az
bir değere satmayın. TANRI’nın sahip oldukları sizin için çok daha hayırlıdır, bir
bilseydiniz.
96. Sizin sahip olduklarınız tükenir fakat
TANRI’nın sahip oldukları sonsuza dek
devam eder. Biz kararlı bir şekilde sebat
edenleri kesinlikle ödüllendireceğiz; doğru işleri için onları ödüllendireceğiz.
Şimdi ve Sonsuza Dek
Garanti Edilmiş Mutluluk
97. Kadın veya erkek, kim iman ederek doğruluğa çalışırsa, biz kesinlikle onlara bu
dünyada mutlu bir hayat bahşedeceğiz ve
kesinlikle doğru işleri için onlara tam karşılıklarını (Yargı Günü’nde) vereceğiz.
Önemli Bir Buyruk*
98. Kuran okuduğunda, kovulmuş Şeytan’dan
TANRI’ya sığın.
99. Onun, iman edip Rablerine güvenenler
üzerinde hiçbir gücü yoktur.

sen uydurdun!” derler. Doğrusu onların
çoğu bilmez.
102. De ki, “İman edenleri sağlamlaştırmak
ve teslim olanlara bir yol gösterici ve
müjde sağlamak için Kutsal Ruh onu
Rabbinizden gerçek olarak getirdi.”
Kuran, Kitab-ı Mukaddes'ten
Kopyalanmamıştır
103. Onların “Ona bir insan öğretiyor!” dediklerinin tamamen farkındayız. İma ettikleri kaynağın dili Arapça değildir, bu ise
mükemmel bir Arapça dilidir.
104. Şüphesiz, TANRI’nın vahiylerine iman
etmeyenlere TANRI rehberlik etmez. Onlar
acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
105. Sahte doktrinler uyduran yegâne kimseler, TANRI’nın vahiylerine iman etmeyenlerdir; onlar gerçek yalancılardır.
Lafta Bağlılık Hesaba Katılmaz
106. İmanı elde ettikten sonra TANRI’yı
inkâr edenler ve inkâr ile tamamen hoşnut olanlar TANRI’dan bir gazabı üzerlerine çektiler. Mazur görülen yegâne
kimseler, kalpleri imanla dolu iken inkârı
itiraf etmeye zorlananlardır.*

100. Onun gücü, onu kendilerine efendi olarak seçenler, onu kendilerine tanrı olarak
seçenler ile sınırlıdır.

Zihnin Sürekli Bu Hayatla Meşgul
Olması Tanrı’dan Sürülmeye Yol Açar
107. Bunun nedeni Ahiret yerine bu hayata
öncelik vermeleridir ve TANRI böyle
inkârcı insanlara rehberlik etmez.

101. Biz bir vahyin yerine diğerini geçirdiğimiz zaman, üstelik TANRI ne vahyettiğinin tamamen farkındadır, onlar “Bunu

108. Onlar TANRI’nın kalplerini, işitmelerini ve
görme yetilerini mühürlediği kimselerdir.
Sonuç olarak, onlar habersiz kalırlar.

*16:98 Kurtuluşumuz, Tanrı’nın bize olan mesajını, yani Kuran’ı bilmekle elde edilir ve Şeytan günahlarımızdan kurtarılmamıza engel olmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu buyruk bu
nedenledir.
*16:106 Tanrı’nın bilgeliği şöyle hükmeder ki eğer birisi başınıza bir silah dayayıp Tanrı’yı inkâr
etmenizi size emrederse, ona dilediğini verebilirsiniz. Hesaba katılan kalbin barındırdığıdır.
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Arı (El-Nahl) 16:109-123

109. Hiç şüphesiz, onlar Ahirette kaybedenler
olacaklardır.

sa, o zaman TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.

110. Zulüm yüzünden göç eden, ardından
çaba gösterip kararlı bir şekilde sebat
etmeye devam edenlere gelince, senin
Rabbin, tüm bunlardan dolayı, Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

116. Yalanlar uydurup onları TANRI’ya atfetmek için, kendi dillerinizle “Bu helaldir,
şu haramdır” diyerek yalanlar söylemeyin. Şüphesiz, yalanlar uydurup onları
TANRI’ya atfedenler asla başarıya ulaşamazlar.

111. Her ruhun, kendi kendinin avukatı olarak
görev yapacağı gün gelecek ve her bir
ruha, en ufak bir haksızlık olmadan her
ne yapmışsa karşılığı tamamen ödenecektir.
Helal Yiyecekleri Haram Kılmak
Yoksulluk Getirir
112. TANRI, kendilerine her taraftan rızıkların geldiği, güvenli ve müreffeh bir
toplumun örneğini verir. Fakat sonra,
TANRI’nın nimetlerine karşı nankör
kesildiler. Sonuç olarak, TANRI onlara
açlığın ve güvensizliğin zorluklarını tattırdı. Yaptıklarının bedeli işte böyledir.
113. Aralarından kendilerine bir elçi de gitmişti fakat onlar onu reddettiler. Sonuç
olarak, haddi aşmalarından ötürü azap
onları vurdu.
114. Bu nedenle, TANRI’nın helal ve iyi olan
rızıklarından her şeyi yiyin ve TANRI’nın nimetlerine karşı minnettar olun,
eğer yalnızca O’na tapıyorsanız.
Sadece Dört Yiyecek Haram Kılınmıştır
115. O sizin için sadece ölmüş hayvanları,
kanı, domuzun etini*3ve TANRI’dan
başkasına adanmış yiyeceği haram kılar.
Eğer birisi, kasıtlı ve kötü niyetli olmaksızın (bunları yemek için) mecbur kalır-

117. Onlar kısa bir süre keyfini sürerler, sonra
acı veren bir azaba uğrarlar.
118. Yahudiler için, daha önce sana aktardığımız şeyleri haram kıldık.* Onlara kötülük eden biz değildik; kendi ruhlarına
kötülük edenler kendileridir.
119. Buna rağmen, cehaletten dolayı günaha
düşen, sonra bunun ardından tövbe edip
kendilerini düzeltenlere gelince, senin
Rabbin, bu yapıldıktan sonra, Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
İbrahim
120. İbrahim gerçekten de TANRI’ya teslimiyeti ile öncü bir örnek, putlara asla
tapmamış bir tek tanrıcıydı.
121. Çünkü o, Rabbinin nimetlerine karşı minnettardı, O onu seçti ve ona dosdoğru bir
yolda rehberlik etti.
122. Biz ona bu hayatta mutluluk bahşettik ve
Ahirette de o, doğrularla birlikte olacaktır.
Muhammed:
İbrahim’in Bir Takipçisi*
123. Sonra da sana (Muhammed), tek tanrıcı olan İbrahim’in dinini* takip et diye
esinledik; o asla bir puta tapan değildi.
4

*16:115 & 118 En tahrip edici trişinoz parazit, Trichinella spiralis, (ayrıca domuz tenyası Tenya
solium) domuzların etinde yaşar, yağında değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 150.000’den
fazla kişi enfekte olur. 6:145-146 ve Ek 16’ya bakınız.
*16:123 Bu, İbrahim aracılığı ile bize gelmiş olan tüm dini pratiklerin Muhammed zamanında
bozulmamış olduğunu bizlere bildirmektedir (22:78 ve Ek 9’a bakınız).
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Şabat Günü Yürürlükten Kaldırıldı
124. Şabat Günü, sadece onda anlaşmazlığa
düşenler (Yahudiler & Hristiyanlar) için
hükme bağlanmıştı. Senin Rabbin, anlaşmazlıkları konusunda Diriliş Günü’nde
onları yargılayacak olandır.

3. Onlar, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenlerdir; o, minnettar bir kuldu.

Tanrı’nın Mesajını Nasıl Yaymalı?
125. Rabbinin yoluna bilgelikle ve güzel bir
aydınlatma ile davet et ve onlarla mümkün olan en güzel biçimde tartış. Kimin
Kendi yolundan saptığını ve kimin de
rehberlik edildiğini en iyi Rabbin bilir.

5. “Birincisinin zamanı geldiğinde, büyük güç
sahibi olan kullarımızı size karşı göndereceğiz ve onlar evlerinizi ele geçirecekler.
Bu, mutlaka gerçekleşecek olan bir kehanettir.

126. Ve eğer ceza verecekseniz denk bir ceza
uygulayın. Fakat eğer (intikam yerine)
sabra başvurursanız, bu, sabreden kimseler için daha hayırlı olur.
127. Sen sabra başvur—ve sabrın sadece
TANRI’nın yardımıyla elde edilebilir.
Onlardan dolayı üzülme ve planlarından
dolayı canın sıkılmasın.
128. TANRI doğru bir hayat sürenlerle ve hayırseverlerle beraberdir.
♦♦♦♦

Sure 17: İsrailoğulları
(Benî İsrail)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Bazı işaretlerimizi kendisine göstermek için
kulu (Muhammed’i) geceleyin (Mekke’nin)
Kutsal Mescidinden, çevresini kutsal kıldığımız en uzaktaki secde yerine* çağıran en
yüceltilmiş olandır. O İşitendir, Görendir.
2. Aynı şekilde, biz Musa’ya da kutsal yazı
verdik ve onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kıldık: “Benim yanıma Sahip ve Efendi
olarak hiçbir put yerleştirmeyin.”

4. Biz İsrailoğullarına kutsal yazıda şöyle seslendik: “Siz yeryüzünde iki defa büyük kötülük işleyeceksiniz. Siz kibrin doruklarına
çıkmaya mukaddersiniz.

6. “Akabinde onlara karşı size bir üstünlük vereceğiz ve sizi bol servet ve evlatla destekleyeceğiz; size üstünlük sağlayacağız.
7. “Eğer doğruluğa çalışırsanız kendi iyiliğiniz için doğruluğa çalışırsınız fakat eğer
kötülük işlerseniz kendi zararınıza bunu yaparsınız. Nitekim ikincisinin zamanı geldiğinde, onlar sizi yenecekler ve mescide girecekler, aynen birincisinde yaptıkları gibi.
Başarmış olduğunuz bütün kazanımları da
yok edecekler.”
8. Rabbiniz size rahmetini yağdırır. Fakat eğer
siz haddi aşmaya dönerseniz, biz de azap ile
karşılık veririz. Biz Cehennemi inkârcılar
için son mesken olarak belirledik.
Kuran: Kurtuluş Aracımız
9. Bu Kuran en iyi yola yönlendirir ve doğru
bir hayat süren imanlılara büyük bir mükâfat hak ettiklerinin müjdesini getirir.
10. Ahireti inkâr edenlere gelince, onlar için
acı veren bir azap hazırladık.
11. İnsanoğlu, iyi bir şey için dua ettiğini
zannederek çoğu kez kendisine zarar verebilecek şeyler için dua eder. İnsanoğlu
sabırsızdır.
12. Biz geceyi ve gündüzü iki işaret kıldık. Geceyi karanlık ve gündüzü de aydınlık yap-

*17:1 “Aksa Mescidi,” milyarlarca Işık Yılı uzaklıktaki “secdenin olduğu en uzak yer” anlamındadır.
Bu ayet, Muhammed’in, yani ruhun, Kuran verilmek üzere en yüksek Cennete alındığını bize bildiriyor (2:185, 44:3, 53:1-18 ve 97:1).
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tık ki onda Rabbinizin rızıklarından arayasınız. Bu ayrıca, sizin için bir zamanı ayarlama yöntemi ve hesaplama araçları tesis
eder. Biz her şeyi böyle detaylıca açıklarız.
Videokaset*
13. Biz her insanın kaderini kaydettik; o, onun
boynuna bağlıdır. Diriliş Günü’nde ona
erişilebilir bir kayıt vereceğiz.
14. Kendi kaydını oku. Bugün, kendi kendinin
hesap sorucusu olarak kendin yetersin.
15. Kime rehberlik edilirse kendi yararına rehberlik edilir ve kim de saparsa bunu kendi
zararına yapar. Hiçbir günahkâr bir başkasının
günahlarını yüklenmeyecektir. Biz önce bir
elçi göndermeden asla cezalandırmayız.
16. Eğer herhangi bir toplumu yok etmemiz gerekiyorsa, liderlerinin orada büyük yolsuzluk
yapmalarına izin veririz. Onlar azabı hak
eder hak etmez ise onu tamamen yok ederiz.
17. Biz Nuh’tan sonra nice nesilleri yok ettik.
Senin Rabbin, kullarının günahları ile ilgilenmede en etkin olandır; O tamamen
Haberdardır, Görendir.
Bu Hayatta Önceliklerini
Dikkatle Seç
18. Kim kendi önceliği olarak bu geçici hayatı
seçerse, kendisine vermeye karar verdiğimiz şeyi ona çabuklaştırırız, sonra da onu
Cehenneme mahkûm ederiz, orada sonsuza dek aşağılanmış ve mağlup edilmiş
olarak acı çeker.
Ahiret
19. Kendi önceliği olarak Ahireti seçenlere ve
iman ederek doğruluğa çalışanlara gelince, onların gayretleri ise takdir görecektir.

İsrailoğulları (Benî İsrail) 17:13-28
20. Her birinin rızkını sağlarız; onlara da bunlara da Rabbinin cömertçe verdiği nimetlerden sağlarız. Rabbinin cömertçe verdiği
nimetler tükenmez.
21. Bazı insanları (bu hayatta) diğerlerinden
üstün tuttuğumuza dikkat et. Ahiretteki
farklılıklar çok daha fazla ve çok daha
önemlidir.
Başlıca Buyruklar
22. TANRI’nın yanına başka herhangi bir tanrı yerleştirme, yoksa sonunda aşağılanıp
rezil olursun.
23. Rabbin, Kendisinden başkasına tapmamanızı ve ana-babanıza hürmet gösterilmesini hükme bağladı. Onlardan birisi yahut
her ikisi yaşadığı sürece, ne onlara asla
“Öf” de (rahatsız edecek en ufak mimik,
el-kol hareketi yapmak) ne de onlara bağır; onlara dostça davran.
24. Ve onlar için alçak gönüllülük ve şefkat kanatlarını indir ve de ki, “Rabbim! Onlara
merhamet et çünkü onlar beni bebeklikten
itibaren yetiştirdiler.”
25. Rabbiniz sizin en içteki düşüncelerinizin
tamamen farkındadır. Eğer doğruluğu muhafaza ederseniz, O, tövbe edenleri Bağışlayıcıdır.
26. Akrabalara, muhtaçlara, fakirlere ve yolculuk halindeki yabancılara ödenmesi gereken zekâtı verin fakat aşırıya kaçmayın,
savurgan olmayın.
27. Savurganlar şeytanların kardeşleridir ve
şeytan Rabbine karşı nankördür.
28. Rabbinin rahmetinin peşinden koşarken
onlardan yüz çevirmek zorunda kalsan
bile, onlara en güzel şekilde davran.

*17:13 Sizin hayatınız, doğumdan ölüme, sanki bir videokasetteymiş gibi hâlihazırda kayıtlıdır. Bu aynı
kayıt, yeniden diriltilmemizin akabinde bizim için erişilebilir hale getirilecektir. 57:22 ve Ek 14’e bakınız.
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Cimrilik Kınanmıştır
29. Elini cimrice boynuna bağlama, onu aptalca
açma da, yoksa sonunda kınanıp üzülürsün.
30. Zira Rabbin rızkı seçtiği kimse için artırır
ve seçtiği kimse için azaltır. O, yarattıklarından tamamen Haberdardır, Görendir.
Kürtaj Cinayettir
31. Fakirlik korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Biz onların rızkını da sizin rızkınızı
da temin ederiz. Onları öldürmek büyük
bir suçtur.
32. Zina etmeyin; o büyük bir günah ve kötü
bir davranıştır.
33. Adaletin olağan seyri hariç hiç kimseyi
öldürmeyin çünkü TANRI yaşamı kutsal
kıldı. Eğer birisi haksız yere öldürülürse,
bu durumda adaleti yerine getirme yetkisini onun vârisine veririz. Nitekim o da
cinayetin intikamını almada sınırları aşmasın, ona yardım edilecektir.
34. Olgunluk çağına ulaşıncaya dek yetimlerin
paralarına onların iyilikleri dışında dokunmayın. Anlaşmalarınızı yerine getirin çünkü anlaşma büyük bir sorumluluktur.
35. Ticaret yaptığınız zaman eksiksiz verin ve
adil bir şekilde tartın. Bu daha iyidir ve
daha doğrudur.
Çok Önemli Tavsiye
36. Kendiniz için teyit etmediğiniz sürece hiçbir bilgiyi kabul etmeyin. Ben size işitme,
görme ve beyin verdim ve siz onları kullanmaktan sorumlusunuz.
37. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme—sen ne
yeri delebilirsin ne de dağlar kadar uzun
boylu olabilirsin.
38. Tüm kötü davranışlar Rabbin tarafından
kınanmıştır.

Kuran Bilgeliktir
39. Bu, Rabbinden sana esinlenen hikmetlerden bazılarıdır. TANRI’nın yanına başka
herhangi bir tanrı yerleştirme, yoksa kınanmış ve mağlup edilmiş olarak Cehennemi boylarsın.
40. Rabbiniz melekleri Kendisine kız çocukları olarak hibe ediyorken, size de erkek
çocukları mı verdi?! Böyle bir küfrü nasıl
dile getirebilirsiniz?
41. Biz bu Kuran’da (her türlü örneği) verdik
ki dikkate alsınlar. Fakat o onların sadece
nefretini artırır.
42. De ki, “Eğer iddia ettikleri gibi O’nun yanında başka tanrılar olsaydı, onlar tahtın
Sahibini devirmeye çalışırlardı.”
43. O’na yücelik olsun. O, ziyadesiyle yücedir,
söylediklerinin çok üstündedir.
Her Şey Tanrı’yı Yüceltir
44. Yedi evren, yeryüzü ve onların içindeki
her şey O’nu yüceltmektedir. O’nu yüceltmeyen hiçbir şey yoktur fakat siz onların
yüceltmelerini anlamazsınız. O Hoşgörülüdür, Bağışlayıcıdır.
İnkârcılar Kuran’ı Anlayamazlar
45. Kuran okuduğun zaman seninle Ahirete
iman etmeyenlerin arasına görünmez bir
engel koyarız.
Kuran: TEK Kaynak
46. Biz, onu anlamalarını önlemek için zihinlerinin etrafına perdeler ve kulaklarına da
sağırlık koyarız. Ve sen Rabbini yalnızca
Kuran’ı* kullanarak vaaz ettiğinde onlar
nefretle kaçarlar.
1

*17:46 Arapça “yalnızca” kelimesi 7:70, 39:45, 40:12 & 84 ve 60:4 ayetlerinde Tanrı’ya atıfta bulunur. Bu sayıları topladığınız zaman 361, 19x19 elde edersiniz. Fakat eğer Kuran’a atıfta buluan 17:46’yı dâhil ederseniz, ortaya çıkan sonuç 19’un katı değildir. “Yalnızca” ifadesi, bu nedenle
17:46’da Kuran’a atıfta bulunur (Ek 18).
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47. Seni dinledikleri zaman ne işittiklerinin ve
gizlice komplo kurduklarında—inkârcıların “Siz deli bir adamı takip ediyorsunuz”
dediklerinin tamamen farkındayız.
48. Seni nasıl tanımladıklarına ve bunun onları
nasıl yoldan çıkardığına dikkat et.
49. Dediler ki “Biz kemiklere ve ufak parçalara dönüştükten sonra yeniden mi diriltileceğiz?!”
50. De ki, “İsterse kayalara veya demire dönüşün.
51. “Hatta imkânsız gördüğünüz her türlü yaratığa dönüşseniz bile.” O zaman şöyle diyecekler, “Bizi kim geri döndürecek?” De
ki, “Sizi ilk defa yaratan.” Ardından başlarını sallayacaklar ve diyecekler ki “Bu ne
zaman olacak?” De ki, “Düşündüğünüzden daha yakın olabilir.”
52. Sizi çağıracağı gün O’na övgüler sunarak
karşılık vereceksiniz ve o zaman bu hayatta ancak kısa bir süre geçirmiş olduğunuzun farkına varacaksınız.
Birbirinize Dostça Davranın
53. Kullarıma, birbirlerine mümkün olan en iyi
şekilde davranmalarını söyle çünkü şeytan
sürekli aralarını açmaya çalışacaktır. Şüphesiz, şeytan insanın en azılı düşmanıdır.
54. Sizi en iyi Rabbiniz bilir. Kendi bilgisine
göre size rahmet de yağdırabilir veya sizi
cezalandıradabilir. Biz seni onların avukatı olman için göndermedik.
55. Rabbin göklerdeki ve yerdeki herkesi en
iyi bilendir. Bu bilgiye göre biz bazı peygamberleri diğerlerinden üstün tuttuk. Örneğin Davut’a Mezmurları verdik.
56. De ki, “O’nun yanına yerleştirdiğiniz hangi puta yalvarırsanız yalvarın.” Sıkıntıları-

İsrailoğulları (Benî İsrail) 17:47-62
nızı giderecek hiçbir güçleri yoktur, onları
önleyemezler de.
Doğruluk Üzere Olan Putlar
Yalnızca Tanrı’ya Taparlar
57. Yalvardıkları putlar bile Rablerine yollar
ve vesileler arıyorlar. Onlar O’nun rahmeti için dua ederler ve cezasından korkarlar.
Şüphesiz Rabbinin cezası korkunçtur.
58. Hiçbir toplum yoktur ki Diriliş Günü’nden
önce onları yok edecek veya onlara şiddetli bir azap dokunduracak olmayalım. Bu,
hâlihazırda kitapta yazılıdır.
Modası Geçmiş Eski Tür Mucizeler
59. Mucizeler göndermemize engel olan şey
eski nesillerin onları reddetmiş olmalarıydı. Örneğin Semûd’a o deveyi gösterdik,
esaslı bir (mucize) fakat ona karşı haddi
aştılar. Biz mucizeleri sırf derin saygı aşılamak için gönderdik.
60. Rabbinin insanları tamamen kontrol ettiğini sana haber verdik ve sana gösterdiğimiz görümü insanlar için bir test haline
getirdik ve Kuran’da lanetlenen ağacı da.*
İçlerine derin saygı aşılamak için onlara
sağlam kanıtlar gösterdik fakat bu onların
sadece azgınlığını artırdı.
Şeytan İnsanları Aldatır
61. Meleklere “Âdem’in önünde secdeye kapanın” dediğimizde secdeye kapandılar,
Şeytan hariç. Dedi ki “Çamurdan yarattığına mı secde edeyim?”
62. “Madem onu benden fazla onurlandırdın,
eğer Diriliş Günü’ne kadar bana mühlet
verirsen pek azı hariç onun tüm soyuna
hâkim olacağım” dedi.

*17:60 17:1 ve 53:1-18’de belirtildiği gibi, Muhammed’in, Kuran’ı almak için en yüksek cennete olan
yolculuğu bir testtir çünkü insanlar güven ve itimat üzere Muhammed’e iman etmek zorundaydılar.
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63. Dedi ki “Öyleyse git; sen ve sana uyanlar
cezanız olarak Cehennemi boylayacaksınız; adil bir ceza.
64. “Sesinle onları ayartabilirsin, tüm güçlerini ve tüm adamlarını onlara karşı harekete geçirebilirsin, paralarına ve evlatlarına
ortak olabilirsin ve kendilerine vaatte bulunabilirsin. Şeytanın vadettiği her şey bir
illüzyondan fazlası değildir.
65. “Kullarıma gelince, onlar üzerinde hiçbir
güce sahip değilsin.” Rabbin bir savunucu
olarak yeter.
66. Rabbiniz, O’nun cömertçe verdiği nimetleri arayasınız diye gemileri okyanus üzerinde yüzdürendir.* O size karşı En Merhametli Olandır.
Kötü Gün Dostları
67. Eğer denizin ortasında size sıkıntı dokunursa, putlarınızı unutur ve samimiyetle
yalnızca O’na yalvarırsınız. Fakat sizi
kurtarıp kıyıya ulaştırdıktan hemen sonra
eski halinize dönersiniz. Doğrusu insanoğlu nankördür.
68. Kıyıda, yerin sizi yutmasına yol açmayacağını garanti mi ettiniz? Ya da üzerinize bir
fırtına göndermeyeceğini? O zaman hiçbir
koruyucu bulamazsınız.
69. Başka bir zaman sizi denize geri döndürüp ardından üzerinize inkârınızdan dolayı
sizi boğacak bir fırtına göndermeyeceğini
garanti ettiniz mi? Bu gerçekleştiğinde,
size başka şans tanımayacağız.
70. Biz Âdemoğullarını onurlandırdık ve onların karada ve denizde yolculuk etmesini
sağladık. Onlara güzel rızıklar sağladık ve
onlara yarattıklarımızın birçoğundan daha
büyük avantajlar bahşettik.

71. Her insanı kendi kaydı ile çağıracağımız
gün gelecek. Kendilerine doğruluk kaydı
verilen kimselere gelince, onlar kendi kayıtlarını okuyacaklar ve en ufak bir haksızlığa uğramayacaklar.
72. Bu hayatta kör olanlara gelince, onlar Ahirette de kör olacaklar; hatta çok daha kötüsü.
Tanrı Elçisini Sağlamlaştırır
73. Onlar neredeyse sana verdiğimiz vahiylerden seni çevireceklerdi. Sana bir dost
nazarıyla bakmak için başka bir şey uydurmanı istediler.
74. Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, onlara
neredeyse bir parça meyledecektin.
75. Eğer bunu yapmış olsaydın, senin için bu
hayatta ve ölümden sonra azabı ikiye katlardık ve bize karşı sana yardım edecek
hiç kimseyi de bulamazdın.
76. Senden kurtulmak için neredeyse seni ülkeden süreceklerdi, böylece onlar da sen
ayrılır ayrılmaz eski hallerine dönebileceklerdi.
77. Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler
için sürekli böyle olmuştur ve sistemimizin asla değişmediğini göreceksin.
Öğlen Namazı
78. Güneş, öğlen vaktindeki en yüksek noktasından gün batımına doğru inişe geçtiğinde İletişim Dualarını (Namazı) yerine getir. Ayrıca şafak vaktinde Kuran (okumasını) da yerine getir. Şafak vaktinde Kuran
(okunmasına) tanık olunur.
Meditasyon
79. Geceleyin, ekstra kredi için meditasyon
yap ki Rabbin seni şerefli bir makama
yükseltsin.

*17:66 Artık fizikten ve fiziksel kimyadan öğreniyoruz ki su, çeşitli ihtiyaçlarımıza hizmet etmesi
için, onu mükemmel şekilde uygun hale getiren eşsiz niteliklere sahiptir.
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İsrailoğulları (Benî İsrail) 17:80-97

80. Ve de ki, “Rabbim! Beni onurlu bir kabul
edişle kabul et ve onurlu bir çıkışla çıkar
ve Katından bana güçlü bir destek bahşet.”

89. Biz, insanlar için bu Kuran’da her türlü örneği verdik fakat insanların çoğu inkârda
ısrar ediyor.

81. İlan et: “Gerçek olan üstün geldi, sahte
olan yok olup gitti; sahte olan, kaçınılmaz
bir şekilde yok olacaktır.”

Tanrı’nın Elçilerine Meydan Okundu
90. Dediler ki “Yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana inanmayacağız.

Şifa ve Rahmet
82. Biz bu Kuran’da imanlılar için şifa ve rahmet indiririz. Aynı zamanda o, haddi aşanların yalnızca kötülüğünü artırır.

91. “Veya içinden nehirler geçen bir hurma ve
üzüm bahçesine sahip olmadıkça.

83. Biz insanı nimetlendirdiğimizde kafası sürekli meşgul olur ve pervasızlaşır. Fakat
kendisine sıkıntı vurduğunda umutsuzluğa kapılır.

92. “Veya iddia ettiğin gibi gökyüzünden üzerimize kütleler düşürmedikçe. Ya da TANRI’yı ve melekleri gözlerimizin önüne getirmedikçe.

84. De ki, “Herkes inancına göre çalışır ve
doğru yolda kimlere rehberlik edildiğini
en iyi Rabbiniz bilir.”

93. “Veya lüks bir köşkün olmadıkça ya da
gökyüzüne tırmanmadıkça. Tırmansan
bile, okuyabileceğimiz bir kitap getirmediğin sürece inanmayacağız.”* De ki,
“Rabbime yücelik olsun. Ben beşer olan
bir elçiden fazlası mıyım?

İlahi Vahiy:
Tüm Bilginin Kaynağı
85. Sana vahiy hakkında sorarlar. De ki, “Vahiy Rabbimden gelir. Size verilen bilgi
pek azdır.”

Elçilik: Temel Bir Test
94. Kendilerine rehberlik geldiği zaman insanları iman etmekten alıkoyan şey, “TANRI
bir insanı mı elçi olarak gönderdi?” demeleridir.

86. Eğer irade edersek sana vahyettiğimizi geri
alabiliriz, o zaman bize karşı hiçbir koruyucu da bulamazsın.

95. De ki, “Eğer yeryüzünde melekler yaşasaydı, biz onlara gökyüzünden bir melek
elçi gönderirdik.”

87. Bu, Rabbinden ancak bir rahmettir. Onun
senin üzerindeki nimetleri çok büyük olmuştur.

Tanrı Benim Şahidimdir
96. De ki, “Benimle sizin aranızda şahit olarak
TANRI yeter. O, Kendisine tapanlardan
tamamen Haberdardır, Görendir.”

Kuran’ın Matematiksel Kompozisyonu
88. De ki, “Eğer tüm insanlar ve cinler böyle
bir Kuran meydana getirmek için bir araya gelselerdi, birbirlerine ne kadar yardım
ederlerse etsinler asla onun gibi bir şey
meydana getiremezlerdi.”

97. TANRI’nın rehberlik ettiği kişi gerçekten
hidayete ermiş kişidir. Ve O kimi saptırırsa
sen onun için asla herhangi bir sahip ve
efendi bulamazsın. Biz Diriliş Günü’nde
onları yaka paça toplayacağız; kör, dilsiz
ve sağır bir halde. Onların varış yerleri

*17:93 Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Reşad Halife’ye de yeni bir kitap getirmesi ya da gökyüzünden kütleler indirmesi için meydan okuma dâhil bu şekilde meydan okundu. 3:81 ayeti Tanrı’nın Antlaşma
Elçisi’nin görevlerini belirtmektedir. Karşı konulmaz kanıt Ek 2 & 26’da detaylandırılmıştır.
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Cehennemdir; o ne zaman soğusa, biz onların ateşini artıracağız.
Onların En İçteki Düşünceleri
98. Vahiylerimizi reddettikleri için cezaları
işte böyledir. Dediler ki “Biz kemiklere ve
ufak parçalara dönüştükten sonra yeni bir
yaradılışa mı diriltileceğiz?”
99. Onlar gökleri ve yeri yaratan TANRI’nın,
aynı yaratıkları yaratmaya gücünün yetebileceğini göremediler mi? Kendileri için
değiştirilemez bir yaşam süresini önceden
tayin ettiğini de mi? Yine de inkârcılar
inkârda ısrar ederler.
100. İlan et, “Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, tüketip bitireceğiniz korkusuyla onları alıkoyardınız.
İnsanoğlu cimridir.”
Musa ve Firavun
101. Biz Musa’yı dokuz esaslı mucize ile destekledik—İsrailoğullarına sor. O onlara
gittiğinde, Firavun dedi ki “Musa! Ben
senin büyülendiğini düşünüyorum.”
102. Dedi ki “Sen de çok iyi bilirsin ki göklerin ve yerin Rabbi dışında besbelli ki
hiç kimse bunları ortaya koyamaz. Ben
senin sonunun kötü olduğunu düşünüyorum Firavun.”
103. Onları ülkeden kovduğu halde peşlerine
düştüğü zaman, biz de onu, onun tarafında olanlarla birlikte hepsini boğduk.
104. Ve ondan sonra biz İsrailoğullarına şöyle dedik, “Gidin bu ülkede yaşayın. Son
kehanet gerçekleştiğinde, hepinizi tek bir
grup halinde toplayacağız.”
Ezberlemeyi Kolaylaştırmak için
Kuran Yavaş Yavaş Bırakıldı
105. Gerçekten de onu biz indirdik ve o, gerçek ile geldi. Biz seni bir müjdeci ve aynı
zamanda bir uyarıcı olman dışında göndermedik.
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106. Bir Kuran ki, tek seferde indirmemize rağmen
insanlara uzun bir zaman dilimi boyunca
okuman için onu yavaş yavaş bıraktık.
107. İlan et, “Ona ister inanın ister inanmayın.” O, önceki kutsal yazılardan bilgisi
olanlara okunduğu zaman, secde ederek
çeneleri üzerine kapanırlar.
108. Derler ki “Rabbimize yücelik olsun. Bu,
Rabbimizin kehanetini gerçekleştiriyor.”
109. Onlar, secde ederek ve ağlayarak çeneleri
üzerine kapanırlar. Çünkü o onların derin
saygılarını artırır.
110. De ki, “O’nu ister TANRI diye çağırın
ister En Lütufkâr Olan diye çağırın; hangi ismi kullanırsanız kullanın, en güzel
isimler O’na aittir.”
İletişim Dualarının
(Namazın) Ses Tonu
İletişim Dualarını (Namazı) ne çok yüksek sesle telaffuz et ne de içinden; orta
bir ses tonu kullan.
111. Ve ilan et: “TANRI’ya övgüler olsun, ki
hiçbir zaman bir oğula baba olmamıştır,
Kendi saltanatında bir ortağı da yoktur
ve zayıflıktan ötürü herhangi bir müttefike ihtiyacı da yoktur” ve O’nu hiç durmadan büyükle.
♦♦♦♦

Sure 18: Mağara
(El-Kehf)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Kuluna bu kutsal yazıyı vahyeden ve onu
kusursuz hale getiren TANRI’ya övgüler
olsun.
2. O’ndan gelecek şiddetli azaba karşı uyarmak ve doğru bir hayat süren imanlılara ise
cömert bir karşılık kazandıklarını müjdelemek için mükemmel bir (kutsal yazı).
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3. Ki içinde sonsuza dek kalırlar.
4. Ve “TANRI bir oğula baba oldu!” diyenleri
de uyarmak için.
5. Onların bunun hakkında hiçbir bilgileri
yoktur, atalarının da öyle. Ağızlarından nasıl bir küfür çıkıyor böyle! Söyledikleri kocaman bir yalandır.
6. Bu anlatıya verdikleri tepkiden ve onu inkâr
etmelerinden ötürü kendini suçluyor olabilirsin; üzülüyor da olabilirsin.
Dünya’nın Sonu
7. Onları test etmek için yeryüzündeki her
şeyi süsledik ve bu sayede aralarından doğruluğa çalışanları ayırt ediyoruz.
8. Kaçınılmaz olarak, tamamen çorak bırakmak suretiyle üzerindeki her şeyi yok edeceğiz.*
1

Mağara Sakinleri
9. Mağara halkı ve onlarla ilişkili rakamları sana
başka ne için anlattığımızı sanıyorsun ki? Onlar bizim şaşılacak işaretlerimizdendir.
10. Gençler mağaraya sığındıklarında şöyle
dediler, “Rabbimiz! Bize rahmetini yağdır
ve işlerimizi rehberliğinle nimetlendir.”
11. Sonra, önceden belirlenmiş bir sayıdaki yıl
için mağarada onların kulaklarını mühürledik.

12. Daha sonra da iki taraftan hangisinin onların orada kalış süresini hesaplayabileceğini görmek için onları dirilttik.
13. Onların tarihini sana gerçek olarak aktarıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetini artırdık.
14. Onlar ayağa kalkıp şöyle ilan ettiklerinde
onların kalplerini sağlamlaştırdık: “Bizim
tek Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir.
Asla O’nun yanında başka bir tanrıya tapmayacağız. Aksi halde tamamen sapmış
oluruz.
15. “İşte bizim halkımız, O’nun yanına tanrılar
yerleştiriyorlar. Duruşlarını destekleyecek
herhangi bir kanıt getirseler ya! Yalanlar
uydurup onları TANRI’ya atfeden kişiden
daha fena kimdir?
Efes’in Yedi Uyuyanları*
16. “Madem onlardan ve onların TANRI’dan
başkalarına tapmalarından sakınmak istiyorsunuz,* öyleyse mağaraya sığınalım.
Rabbiniz üzerinize bereketini yağdırsın ve
sizi doğru karara yönlendirsin.”
2

Bir Rehber Öğretmen bir Ön-Şarttır
17. Güneş’in, doğduğunda mağaralarının sağ
tarafından geldiğini ve battığında ise onlar oradaki oyukta yatarlarken sol taraftan üzerlerine ışıldadığını görürdün. Bu,
TANRI’nın işaretlerinden biridir.* TANRI kime rehberlik ederse, o gerçekten hi-

*18:8-9 Anlaşılan o ki Efes’in Yedi Uyuyanları olan bu Hristiyan imanlıların tarihi, 18:9&21’de
belirtildiği gibi doğrudan Dünya’nın sonu ile bağlantılıdır. Dünya’nın sonunun ortaya çıkmasında
bu imanlıların rolü Ek 25’te detaylıca anlatılmıştır.
*18:16-20 Efes, antik İznik’in 200 mil güneyinde ve günümüz Türkiye’sinde bulunan İzmir’in 30 mil
güneyinde yer almaktadır. Mağara sakinleri, İsa’nın öğretilerini takip etmek ve yalnızca Tanrı’ya
tapınmak isteyen genç Hristiyanlardı. Onlar, Üçlü Birlik öğretisinin ilan edildiği İznik Konferansı’nı takiben, İsa’dan üç asır sonra bozulmuş Hristiyanlığı ilan eden neo-Hristiyanların zulmünden
kaçıyorlardı. 1928 yılında, Avusturyalı bir arkeolog olan Franz Miltner, Efes’in yedi uyuyanlarının
mezarını keşfetti. Onların tarihi birkaç ansiklopedide iyi belgelenmiştir.
*18:17 Bu işaret veya ipucu bize mağaranın kuzeye baktığını söylemektedir.

1589

92377

158
dayete ermiş kişidir ve O kimi saptırırsa,
sen onun için bir rehber öğretmen bulamayacaksın.
18. Onlar aslında uyurlarken, sen onların uyanık olduğunu zannederdin. Köpekleri kollarını ortalarında uzatmışken, biz onları
sağ tarafa ve sol tarafa çeviriyorduk. Eğer
onlara baksaydın, dehşete kapılarak onlardan kaçardın.
19. Onları dirilttiğimizde, birbirlerine “Ne zamandır buradaydınız?” diye sordular. “Bir
gün ya da günün bir parçası kadar buradaydık” diye cevap verdiler. “Burada ne
kadar kaldığımızı en iyi Rabbiniz bilir,
şimdi içimizden birini bu parayla şehre
gönderelim. Gidip bize en temiz yiyeceği getirsin ve bazı şeyler satın alsın. Göze
batmamaya çalışsın ve dikkat çekmesin.
20. “Eğer sizi fark ederlerse, sizi taşlarlar yahut sizi dinlerine geri döndürmeye zorlarlar, o zaman asla başarıya ulaşamazsınız.”
Dünya’nın Sonu ile Bağlantı*
21. Biz onların fark edilmelerini sağladık ki,
herkes TANRI’nın vaadinin gerçek olduğunu anlasın ve Dünya’nın sonu ile alakalı
tüm şüpheler ortadan kalksın.* Ardından
insanlar kendi aralarında onlarla alakalı
tartıştılar. Bazıları “Onların çevresine bir
bina inşa edelim” dedi. Onları en iyi bilen
Rableridir. Baskın çıkanlar ise, “Biz onların çevresine bir ibadet yeri inşa edeceğiz”
dediler.
1

22. Bazıları, “Onlar üçtü; dördüncüleri köpekleriydi” derken, başkaları tahminde bulunarak, “Beş; altıncıları köpekleriydi” derler. Başkaları da “Yedi” dedi ve sekizinci-

leri köpekleri idi. De ki, “Onların sayısını
en iyi bilen Rabbimdir.” Doğru sayıyı
yalnızca birkaçı bildi. Bu nedenle, onlarla
tartışma; sadece onlarla iyi geçin. Bu konuda kimseye danışmak zorunda değilsin.
Her Fırsat Bulduğumuzda
Tanrı’yı Hatırlamak
23. Gelecekte herhangi bir şey yapacağını söyleme,
24. “TANRI irade ediyorsa” demedikçe.*
Eğer bunu yapmayı unutursan, hemen
Rabbini hatırlamalı ve “Rabbim bir dahaki
sefere daha iyisini yapmak için bana rehberlik etsin” demelisin.
2

[300 + 9]*
25. Onlar mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz
artırdılar.*
3

26. De ki, “Onların orada ne kadar kaldıklarını
en iyi bilen TANRI’dır.” O, göklerdeki ve
yerdeki tüm sırları bilir. Sen O’nun lütfu
ile görebilirsin; Sen O’nun lütfu ile işitebilirsin. Sahip ve Efendi olarak O’ndan
başka hiç kimse yoktur ve O, Kendi saltanatına asla hiçbir ortağın iştirak etmesine
izin vermez.
27. Rabbinin kutsal yazısından sana vahyedileni
oku. O’nun kelamını yürürlükten kaldıracak hiçbir şey yoktur ve O’nun kelamının
yanında başka bir kaynak da bulamazsın.
Kuran Çalışma Grupları
28. Gece gündüz Rablerine tapınıp yalnızca
O’nu arayanlarla birlikte olmak için kendini zorla. Bu dünyanın gösterişini arayarak gözlerini onlardan kaçırma. Kalplerini

*18:21 Ek 25’te detaylıca anlatıldığı gibi, bu hikâye Dünya’nın sonunun vaktini bulmaya yardımcı oldu.
*18:24 Bu önemli buyruk bize Tanrı’yı hatırlamak için günlük fırsatlar verir.
*18:25 300 güneş yılı ile 300 ay yılı arasındaki fark dokuz yıldır. Bu nedenle, Dünya’nın sonunun,
Dünya’nın sonundan 300 yıl (309 ay yılı) önce, MS 1980 (HS 1400) yılında keşfedilmiş olması, Her
Şeye Kadir Olan tarafından önceden belirlenmişti (72:27 ve Ek 25’e bakınız).
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mesajımıza karşı ilgisiz kıldıklarımıza,
yani kendi arzularını takip eden ve önceliklerini karıştırmış olan kimselere de
uyma.
Mutlak Din Özgürlüğü
29. İlan et: “Bu, Rabbinizden bir gerçektir,” o
halde bırak imanı irade eden iman etsin,
inkârı irade eden inkâr etsin. Biz, haddi
aşanlar için onları tamamen saracak bir
ateş hazırladık. Yardım için feryat ettiklerinde, onlara konsantre asit gibi yüzleri
haşlayan bir sıvı verilir. Ne berbat bir içecek! Ne berbat bir kader!
30. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, biz doğruluğa çalışanları asla karşılıksız bırakmayız.
31. Onlar, içinden ırmaklar akan Aden bahçelerini hak ettiler. Orada altın bileziklerle
süslenecekler, yeşil ipek ve kadifeden giysiler giyecekler ve rahat mobilyalar üzerine yaslanacaklar. Ne harika bir ödül; ne
harika bir mesken!
Bir Put Olarak Mal-Mülk*
32. Onlara iki adamın örneğini aktar: onlardan
birine hurma ağaçlarıyla çevrili ve aralarında başka ekinlerin de olduğu iki üzüm
bahçesi vermiştik.
33. Her iki bahçe de mahsullerini tam zamanında ve bol bol verirdi çünkü biz onların
arasından bir nehir akıtıyorduk.
34. Bir keresinde hasattan sonra, arkadaşına
övünerek şöyle söyledi: “Ben senden çok
daha zenginim ve insanların daha fazla
saygı göstermesini hak ediyorum.”
35. Bahçesine girdiği zaman, şöyle söyleyerek
ruhuna kötülük etti, “Bunun hiçbir zaman
biteceğini de sanmıyorum.

Mağara (El-Kehf) 18:29-44
36. “Dahası, bence hepsi bundan ibaret; Saat’in (Ahiretin) hiçbir zaman gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Hatta Rabbime
döndürülsem bile, orada daha iyisine sahip olmak için (yeterince akıllı olacağım).
37. Arkadaşı onunla tartışırken kendisine şöyle dedi, “Sen, seni topraktan, sonra da ufacık bir damladan yaratıp, ardından seni bir
adama tamamlayanı mı inkâr ettin?
38. “Bana gelince, benim Rabbim TANRI’dır
ve ben asla Rabbimin yanına başka herhangi bir tanrı yerleştirmeyeceğim.
Önemli Buyruk
39. “Bahçene girdiğin zaman şöyle demeliydin, ‘Bunu bana TANRI verdi (MaşaAllah), TANRI’dan başka hiç kimsenin
gücü yoktur (La Kuvvete İlla Billah).’
Benim senden daha az paraya ve evlada
sahip olduğumu görebilirsin.
40. “Rabbim senin bahçenden daha iyisini
bana bahşedebilir. Senin bahçene de gökyüzünden, tamamen çorak bırakarak yok
edecek şiddetli bir fırtına gönderebilir.
41. “Veyahut onun suyu, senin ulaşamayacağın kadar derine çekilebilir.”
42. Nitekim ekinleri yok edildi ve mal-mülkünün çorak kesilmesiyle, boşu boşuna
harcadıklarına dövünerek kederli bir sona
uğradı. Sonunda dedi ki “Keşke mal-mülkümü Rabbimin yanına bir tanrı olarak hiç
koymasaydım.”
43. TANRI’ya karşı, dünyadaki hiçbir güç ona
yardım edemezdi, onun herhangi bir yardım alması da mümkün değildi.
44. Bunun nedeni, tek gerçek Sahip ve efendinin TANRI olmasıdır; O, en iyi karşılığı
verir ve en güzel kader O’nun yanındadır.

*18:32-42 Kuran, insanların Tanrı’nın yanında taptığı birçok farklı tanrı örneklerini aktarmaktadır; evlatlar (7:190), dini liderler ve âlimler (9:31) mal-mülk (18:42), ölmüş azizler, peygamberler
(16:20-21, 35:14 ve 46:5-6) ve ego (25:43, 45:23).
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45. Onlara bu hayatın örneğini ver, aynen su
gibidir, ki onu gökten yeryüzünü bitkilerle
donatmak için indiririz, sonra onlar rüzgârın savurduğu çer çöpe dönüşürler. TANRI’nın her şeyi yapmaya gücü yeter.
Önceliklerimizi Yeniden Düzenlenmek
46. Para ve evlatlar bu hayatın neşeleridir ancak doğru işler Rabbinden sonsuz bir ödül
ve çok daha iyi bir umut sağlar.
47. Dağları silip yok edeceğimiz gün gelecek
ve yeryüzünü çorak olarak göreceksin.
Biz, onların tek bir tanesini bırakmaksızın
hepsini toplayacağız.
48. Rabbinin huzuruna sırayla sunulacaklar.
Tıpkı sizi ilk başta yarattığımız gibi bize
tek kişi olarak geldiniz. Gerçekten de asla
olmayacak diye iddia ettiğiniz şey budur.
49. Kayıt gösterilecek ve suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını göreceksin.
Diyecekler ki “Vay halimize. Nasıl oluyor
da bu defter küçük büyük saymadık hiçbir
şey bırakmamış?” Önden getirmiş oldukları her şeyi bulacaklar. Rabbin hiç kimseye karşı asla adaletsiz değildir.
Tanrı’nın Yarattığı Varlıkların
Sınıflandırılması
50. Biz meleklere, “Âdem’in önünde secdeye
kapanın” dedik. Onlar secdeye kapandılar,
Şeytan hariç. O bir cin oldu çünkü o, Rabbinin emrine itaatsizlik etti.* Sizin düşmanlarınız olduğu halde, Benim yerime
onu ve neslini mi rabler olarak seçeceksiniz? Ne berbat bir değiş-tokuş!
51. Ben onların göklerin ve yerin yaratılışına
yahut kendi yaratılışlarına tanık olmaları-

na asla izin vermedim. Kötülerin Benim
krallığımda çalışmasına da izin vermem.*
52. O’nun şöyle söyleyeceği gün gelecek,
“Benim yanımda tanrılar olduğunu iddia
ettiğiniz ortaklarımı çağırın,” onlara çağrıda bulunacaklar fakat onlar kendilerine
cevap vermeyecekler. Aşılamaz bir engel
onları birbirinden ayıracaktır.
53. Suçlular Cehennemi görecekler ve onun
içine düşeceklerini anlayacaklar. Oradan
hiçbir kaçış yolları olmayacaktır.
İnkârcılar Kuran’ın Tam Oluşunu
Kabul Etmeyi Reddederler
54. Biz bu Kuran’da her türlü örneği verdik fakat insanoğlu en tartışmacı varlıktır.
55. Kendilerine rehberlik geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, geçmiş
nesillerle aynı (tür mucizeler) görmeyi
talep etmeleri yahut azabı peşinen görmek
için meydan okumalarından başkası değildi.
56. Biz elçileri sadece müjde vericiler ve aynı
zamanda uyarıcılar olarak göndeririz.
İnkâr edenler, gerçek olanı yenmek için
sahte olan ile karşı gelirler ve Benim kanıtlarımı ve uyarılarımı boş verirler.
İlahi Müdahale
57. Kendilerine Rablerinin kanıtları hatırlatıldıktan sonra, ne yaptıklarının farkında olmayarak onları göz ardı edenlerden
daha fena kimlerdir. Sonuç olarak, onu
(Kuran’ı) anlamalarını engellemek için
kalpleri üzerine örtüler yerleştiririz ve
kulaklarına da sağırlık. Böylece, onlara
rehberlik etmek için ne yaptığının bir öne-

*18:50 Göksel toplumdaki büyük kavga cereyan ettiğinde (38:69), tüm yaratıklar melekler, cinler ve
insanlar olarak sınıflandırıldı (Ek 7).
*18:51 Tanrı, Şeytan’ın ve destekçilerinin (cinler ve insanlar) yanlış karar vereceklerini biliyordu.
Yaratılış sürecine tanık olmaktan dışlanmaları bu nedenledir.
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mi kalmaz, onlara asla ama asla rehberlik
edilemez.
58. Yine de senin Rabbin Bağışlayıcıdır, merhamet doludur. Eğer yaptıklarından dolayı
onları hesaba çekseydi, onları hemen oracıkta yok ederdi. Bunun yerine, onlara önceden belirlenmiş belirli bir zamana kadar
mühlet verir; sonra asla kaçamazlar.
59. Haddi aşmalarından ötürü yok ettiğimiz
nice toplum var ya, biz onların yok oluşları için belirli bir zaman belirledik.
Musa ve Öğretmeninden
Değerli Dersler
60. Musa hizmetkârına dedi ki “Ne kadar sürerse sürsün iki nehrin buluştuğu noktaya
ulaşıncaya dek dinlenmeyeceğim.’’
61. Buluştukları noktaya ulaştıklarında balıklarını unuttular ve o da sinsice yolunu bulup nehre geri döndü.
62. Onlar o noktayı geçtikten sonra hizmetkârına şöyle dedi, “Haydi öğle yemeğini yiyelim. Tüm bu seyahat bizi iyice yordu.”
63. Dedi ki “Oradaki kayanın yanına ne zaman
oturduğumuzu hatırladın mı? Balığa hiç
dikkat etmedim. Onu unutmama yol açan
şeytandı ve o da garip bir biçimde yolunu
bulup nehre geri döndü.”
64. (Musa) dedi ki “Aradığımız yer orasıydı.”
Geriye doğru adımlarının izini sürdüler.
65. Kendisini rahmetle nimetlendirdiğimiz ve
kendi bilgimizden ihsan ettiğimiz kullarımızdan birini buldular.
66. Musa ona dedi ki “Sana ihsan edilen bilginin ve rehberliğin bir kısmını bana öğretmen için seni takip edebilir miyim?”
67. O da dedi ki “Benimle birlikte olmaya dayanamazsın.
68. “Kavramadığın şeye nasıl dayanabilirsin?”
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Mağara (El-Kehf) 18:58-79
69. Dedi ki “TANRI irade ediyorsa beni sabırlı bulacaksın. Bana verdiğin hiçbir emre
itaatsizlik etmeyeceğim.”
70. O da, “Beni takip edeceksen hakkında
sana anlatmayı tercih etmediğim sürece
bana hiçbir şey hakkında soru sormayacaksın” dedi.
71. Böylece gittiler. Bir gemiye bindiklerinde
onda bir delik açtı. Dedi ki “Onun insanlarını boğmak için mi onda bir delik açtın?
Sen korkunç bir şey yaptın.”
72. O da “Benimle birlikte olmaya dayanamazsın demedim mi?” dedi.
73. Dedi ki “Özür dilerim. Unutkanlığımdan
dolayı beni azarlama; bana karşı çok sert
olma.”
74. Böylece ilerlediler. Genç bir delikanlı
ile karşılaştıklarında onu öldürdü. O da,
“Başka birini öldürmemiş olan böyle masum bir kişiyi neden öldürdün? Sen çok
korkunç bir şey yaptın” dedi.
75. Dedi ki “Sana benimle birlikte olmaya dayanamazsın demedim mi?”
76. O, “Eğer sana başka bir şey daha sorarsam,
o zaman beni yanında tutma. Benden yeterince özür dinledin” dedi.
77. Böylece devam ettiler. Belli bir topluluğa
vardıklarında insanlardan yiyecek istediler
fakat onlar onları misafir etmeyi reddettiler. Çok geçmeden, çökmek üzere olan bir
duvar buldular ve o, duvarı onardı. “Bunun için bir ücret talep edebilirdin!” dedi.
Her Şey İçin İyi Bir Sebep Var
78. Dedi ki “Artık birbirimizden ayrılmak zorundayız. Fakat ben sana dayanamadığın
her şeyi açıklayacağım.
79. “Gemiyi soracak olursan, o, yoksul balıkçılara aitti ve ben onu kusurlu hale getirmek istedim. Onları takip eden bir kral
vardı, her gemiye zorla el koyuyordu.
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80. “Delikanlıya gelince, ana-babası iyi imanlılardı ve biz onun taşkınlığı ve inkârı ile
onlara yük olacağını gördük.*

88. “İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar güzel bir ödül alırlar; biz onlara
nazik davranacağız.

81. “İrade ettik ki Rabbin onun yerine doğruluk ve iyilik bakımından daha iyi olan
başka bir oğul versin.

89. Sonra başka bir yolu takip etti.

1

82. “Duvara gelince, o, şehirdeki iki yetim
oğlana aitti. Onun altında, onlara ait bir
gömü vardı. Babaları doğru bir adam olduğu için, Rabbin onların büyüyüp tam
güçlerine kavuşmalarını, sonra da gömülerini çıkarmalarını istedi. Rabbinden gelen rahmet işte böyledir. Ben bunların hiçbirini kendi irademle yapmadım. İşte dayanamadığın şeylerin açıklaması budur.”
Zu’l-Karneyn: İki Boynuzu veya
İki Nesli Olan
83. Sana Zu’l-Karneyn hakkında sorarlar. De
ki, “Size onun tarihinin bir kısmını aktaracağım.”
84. Ona yeryüzünde otorite bahşettik ve ona
her türlü imkânı sağladık.
85. Sonra o, bir yolu takip etti.

90. Uzak doğuya ulaştığında, Güneş’i, kendilerini ondan koruyacak hiçbir şeye sahip olmayan insanların üzerine doğarken buldu.
91. Elbette biz onun bulduğu her şeyin tamamen farkındaydık.
92. O, sonra başka bir yolu takip etti.
93. Savunma amaçlı yapılmış iki çitin arasındaki vadiye ulaştığında, dilleri zar zor anlaşılabilen insanlar buldu.
Yecüc ve Mecüc*
94. Dediler ki “Ey Zu’l-Karneyn! Yecüc ve
Mecüc yeryüzünün bozguncularıdır. Onlarla aramıza bir bariyer oluşturman için
sana ödeme yapabilir miyiz?”
95. Dedi ki “Rabbim bana büyük ikramlarda
bulundu. Eğer benimle iş birliği yaparsanız, ben sizinle onlar arasında bir set inşa
ederim.

86. Uzak batıya vardığında Güneş’i büyük bir
okyanusta batarken buldu ve orada insanlarla karşılaştı. Biz, “Ey Zu’l-Karneyn!
Dilediğin gibi yönetebilirsin; ister cezalandır, ister iyi davran” dedik.

96. “Bana demir kütleler getirin.” İki çitin
arasındaki boşluğu doldurduğunda “Körükleyin!” dedi. Kızgın ateş haline gelir
gelmez, “Üstüne katran dökmeme yardım
edin” dedi.

87. Dedi ki “Haddi aşanlara gelince, onları
cezalandıracağız, sonrasında onlar Rablerine döndüklerinde, O onları daha fazla
azaba uğratacaktır.

98. Dedi ki “Bu, Rabbimden bir rahmettir.
Rabbimin kehaneti gerçekleştiğinde, sed-

97. Böylelikle, ona ne tırmanabildiler ne de
ondan delikler açabildiler.

*18:80 Adolf Hitler, şirin ve görünüşte masum bir çocuktu. Eğer bir çocuk olarak ölseydi, birçok kişi
üzülürdü ve birçok kişi de Tanrı’nın hikmetini sorgulardı. Bu derin derslerden öğreniyoruz ki her
şeyin arkasında güzel bir neden var.
*18:94-98 Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olarak görevlerimden biri de Dünya’nın sonundan önceki son
işaret olan Yecüc ve Mecüc’ün sondan tam 10 yıl önce, M.S. 2270 yılında (Hicri 1700’de) ortaya
çıkacağını belirtmektir. Dikkat edin, Yecüc ve Mecüc 18. ve 21. surelerde her bir surenin bitiminden
tam olarak 17 ayet önce geçmektedir, 17 ay yüzyılını temsil etmektedir (72:27). (72:27 ve Ek 25’e
bakınız.)
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Mağara (El-Kehf) 18:99-110 & Meryem (Meryem) 19:1-7

din parçalanmasına yol açacaktır. Rabbimin kehaneti gerçektir.”
99. O zaman onların birbirlerini istila etmelerine izin vereceğiz, sonra boruya üflenecek
ve biz onları hep birlikte toplayacağız.
100. O gün Cehennemi inkârcılara sunacağız.
101. Onlar o kimselerdir ki gözleri Benim mesajımı görmeyecek kadar perdeliydi. Onlar işitemezlerdi de.
102. İnkâr edenler, kullarımı Benim yanıma
tanrı olarak yerleştirmekle kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Biz Cehennemi
inkârcılar için ebedi kalış yeri olarak hazırladık.
Kendinizi Gözden Geçirin
103. De ki, “Size kaybedenlerin en kötülerinin
kimler olduğunu haber vereyim mi?
104. “Onlar, bu yaşamdaki işleri doğru yoldan
tamamen sapmış olanlardır, gel gör ki
onlar iyilik yaptıklarını zannederler.”
105. İşte onlar, Rablerinin vahiylerini ve
O’nunla karşılaşmayı inkâr edenlerdir.
Bu nedenle işleri boşa çıkmıştır; Diriliş
Günü’nde onların hiçbir ağırlığı yoktur.
106. İnkârlarına, vahiylerim ve elçilerimle
alay etmelerine karşılık olarak adil cezaları Cehennemdir.
107. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar ikametgâhları olarak saadet
dolu bir Cenneti hak ettiler.
108. Sonsuza dek orada kalırlar; onlar asla başka
bir şeyle değiştirmek istemeyeceklerdir.
Kuran: İhtiyacımız Olan Her Şey
109. De ki, “Eğer Rabbimin kelamı için okyanus mürekkep olsaydı, hatta mürekkep

tedarikini ikiye katlasak dahi, Rabbimin
kelamı tükenmeden önce okyanus tükenirdi.”
110. De ki, “Ben sizin gibi bir insandan fazlası değilim, bana sizin tanrınızın tek tanrı
olduğu esinleniyor. Rableri ile buluşmayı umanlar doğruluğa çalışsın ve Rabbinin yanında asla başka herhangi bir tanrıya tapmasın.”
♦♦♦♦

Sure 19: Meryem
(Meryem)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. K. H. Y. ‘A. S.*3(Kãf Hã Yã ‘Ayn Sãd)
Zekeriya
2. Rabbinin, kulu Zekeriya’ya olan rahmetinin
bir anlatımıdır.
3. O, gizli bir seslenişle Rabbine seslendi.
4. Şöyle dedi, “Rabbim! Vücudumda kemikler zayıfladı ve saçlarım ağarıp tutuştu.
Rabbim! Ben Sana yalvarırken asla umutsuzluğa kapılmam.
5. “Bana bağımlı olanların benden sonraki
halleri için endişeleniyorum ve eşim de kısır oldu. Bana Senden bir mirasçı bahşet.
6. “Bana ve Yakup boyuna vâris olsun ve onu
kabul edilebilir kıl Rabbim.”
Yahya
7. “Ey Zekeriya! Sana müjde veriyoruz; adı
Yahya olacak bir erkek çocuk. Daha önce
onun gibisini hiç yaratmadık.”

*19:1 Bu, Kuran’ın Başlangıç Harflerinden en fazla sayıda olanıdır çünkü bu sure, Yahya’nın mucizevi doğuşu ile İsa’nın bakireden doğuşu gibi kritik konuları ele alır ve İsa’yı Tanrı’nın oğlu olarak
gören büyük küfrü şiddetle kınar. Beş başlangıç harfi, bu konuları desteklemek için güçlü fiziksel
kanıt sağlar (Ek 1 & 22’ye bakınız).
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8. Dedi ki “Rabbim! Eşimin kısır oluşuna ve
benim yaşlılığıma rağmen bir oğul sahibi
mi olacağım?”

20. O da “Bana hiçbir erkek dokunmamışken
nasıl bir oğlum olabilir; ben asla iffetsiz
olmadım” dedi.

9. Dedi ki “Rabbin böyle söyledi: ‘Onu yapmak
Benim için kolaydır. Bundan önce de seni
yaratmıştım ve sen hiçbir şey değildin.’ ”

21. O dedi ki “Böyle söyledi Rabbin, ‘O Benim için kolaydır. Biz onu insanlar için bir
işaret ve bizden rahmet kılacağız. Bu, önceden belirlenmiş bir husustur.’ “

10. Dedi ki “Rabbim! Bana bir işaret ver.” O
da “Senin işaretin art arda üç gece boyunca insanlarla konuşmayacak olmandır”
dedi.
11. Mabetten ailesinin yanına çıkıp geldi ve
onlara işaret yoluyla şöyle bildirdi: “Gece
gündüz (Tanrı üzerinde) derin derin düşünün.”
12. “Ey Yahya! Kutsal yazıya kuvvetlice sarıl.” Biz ona bilgelik bahşettik, hatta gençliğinde bile.
13. Ve (ona) katımızdan iyi kalplilik ve arınmışlık (bahşettik) çünkü o doğru birisiydi.
14. O, ana-babasına hürmet gösterirdi ve asla
asi bir zorba değildi.
15. Doğduğu gün, öldüğü gün ve tekrar hayata
diriltileceği gün esenlik onun üzerine olsun.
Meryem
16. Kutsal yazıda Meryem’den de söz et. Kendisini ailesinden izole etti, doğuda bir bölgeye.
17. Kendisini onlardan bir engel ayırmışken,
ona Ruhumuzu gönderdik. Ona bir insan
şeklinde gitti.

İsa’nın Doğuşu
22. Ona hamile kaldığında kendini uzak bir
yerde izole etti.
23. Doğum süreci ona bir hurma ağacının
yanında gelip çattı. Dedi ki “(Çok utanıyorum;) keşke bu gerçekleşmeden önce
ölmüş olsaydım ve tamamen unutulup gitseydim.”
24. (Bebek) onun altından kendisine seslendi,
dedi ki “Üzülme! Rabbin sana bir su arkı
sağladı.
25. “Eğer bu hurma ağacının gövdesini sallarsan, senin için olgun hurmalar dökecektir.*

1

26. “Ye, iç ve neşelen. Eğer herhangi birini
görürsen de ki, ‘Ben bir sessizlik yemini
ettim; bugün kimseyle konuşmuyorum.’ “
27. Onu taşıyarak ailesine geldi. Dediler ki
“Ey Meryem! Sen tamamen beklenmedik
bir şey yaptın.
28. “Ey Harun’un soyundan gelen! Baban kötü
bir adam değildi, annen de iffetsiz değildi.”
Bebek Bir Açıklama Yapıyor
29. Onu işaret etti. Onlar da “Beşikteki bir bebekle nasıl konuşabiliriz?” dediler.

18. Dedi ki “En Lütufkâr Olan’a sığınıyorum
ki sen doğru biri olasın.”

30. (Bebek konuştu ve) şöyle söyledi, “Ben
TANRI’nın bir kuluyum. O bana kutsal
yazı verip beni bir peygamber tayin etti.

19. Dedi ki “Ben sana arınmış bir oğul bahşetmek için Rabbinin elçisiyim.”

31. “Nereye gidersem gideyim beni kutlu kıldı
ve yaşadığım sürece bana İletişim Duala-

*19:25 Dolayısıyla İsa, Eylül ayının sonlarında yahut Ekim başında doğdu. Bu, Orta Doğu’da hurmaların ağaçtan düşme noktasına olgunlaştığı zamandır.
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rını (Namazı) ve zorunlu bağışı (Zekâtı)
gözetmemi tembih etti.
32. “Anneme hürmet göstermemi de. Beni itaatsiz bir asi yapmadı.
33. “Ve doğduğum gün, öldüğüm gün ve yeniden diriltildiğim gün esenlik üzerime
olsun.”
Kanıtlanmış Gerçek
34. Meryemoğlu İsa işte buydu ve şüphe etmeye devam ettikleri konunun gerçeği de
budur.
35. Bir oğula baba olmak TANRI’ya yakışmaz, O’na yücelik olsun. Bir şey yapmak
için sadece “Ol” der ve o olur.
36. O ayrıca şöyle ilan etti, “TANRI benim de
Rabbimdir sizin de Rabbinizdir; yalnızca
O’na tapın. Doğru yol budur.”*
37. Çeşitli fırkalar (İsa’nın kimliği ile alakalı)
aralarında anlaşmazlığa düştüler. O halde,
müthiş bir günün müşahedesinden ötürü
vay o inkâr edenlerin haline.
38. Onları bizimle karşı karşıya geldiklerinde duyup görünceye kadar sabret. Haddi
aşanlar, o gün tamamen şaşkınlık içinde
olacaklar.
39. Kararın verileceği pişmanlık günü hakkında onları uyar. Onlar tamamen ilgisizdirler; onlar iman etmezler.
40. Yeryüzüne ve üzerindeki herkese vâris
olan biziz; herkes bize döndürülecektir.
İbrahim
41. Kutsal yazıda İbrahim’den de söz et; o bir
azizdi, bir peygamberdi.
42. Babasına dedi ki “Ey babacığım! Ne işitebilen ne görebilen ne de sana hiçbir şekilde yardım edemeyen şeylere niçin tapıyorsun?

Meryem (Meryem) 19:32-55
43. “Ey babacığım! Ben senin almadığın kesin
bir bilgi aldım. Bana uy, ben sana dosdoğru bir yolda rehberlik edeceğim.
44. “Ey babacığım! Şeytana tapma. Şeytan, En
Lütufkâr Olan’a karşı isyan etti.
45. “Ey babacığım! Senin En Lütufkâr
Olan’dan gelen azabı üzerine çekmenden,
sonra da şeytanın bir müttefiki olmandan
korkuyorum.”
46. Dedi ki “Sen benim tanrılarımdan vaz mı
geçtin ey İbrahim? Eğer buna son vermezsen seni taşlarım. Beni rahat bırak.”
47. O da “Esenlik üzerine olsun. Seni bağışlaması için Rabbime yalvaracağım; Bana
karşı En İyi Olan O olmuştur.
48. “Ben seni ve TANRI’nın yanında taptığın tanrılarını terk edeceğim. Ben sadece
Rabbime tapacağım. Yalnızca Rabbime
yalvarmakla yanlış yapmış olamam.”
49. Onları ve onların TANRI’nın yanında taptıkları tanrıları terk ettiğinden dolayı, biz
ona İshak’ı ve Yakup’u bahşettik ve onların her birini birer peygamber yaptık.
50. Onlara rahmetimizi yağdırdık ve tarihte
onlara şerefli bir makam bahşettik.
Musa
51. Kutsal yazıda Musa’dan da söz et. O adanmıştı ve o, peygamber olan bir elçiydi.
52. Ona Sina Dağı’nın sağ tarafından seslendik. Görüşmek için kendisini yaklaştırdık.
53. Ve rahmetimizden dolayı kardeşi Harun’u
kendisine bir peygamber olarak bahşettik.
54. Ve kutsal yazıda İsmail’den de söz et. Bir
söz verdiğinde samimiydi ve o, peygamber olan bir elçiydi.
55. Ailesine İletişim Dualarını (Namazı) ve zorunlu
bağışı (Zekâtı) gözetmelerini tembih ederdi;
o, Rabbi tarafından kabul gören biriydi.

*19:36 Bu, Yuhanna İncili 20:17’deki İsa’ya atfedilen ifadeye benzerdir.
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56. Ve kutsal yazıda İdris’ten de söz et. O bir
azizdi, bir peygamberdi.

66. İnsanoğlu sorar, “Ben öldükten sonra tekrar hayata döner miyim?”

57. Biz onu yüce bir makama yükselttik.

67. İnsanoğlu, kendisini zaten bizim yarattığımızı ve önceden bir hiç olduğunu unuttu
mu?

58. Bunlar, TANRI’nın nimetlendirdiği peygamberlerden bazılarıdır. Onlar Âdem’in
soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın
soyundan, İbrahim ve İsrail’in soyundan
ve rehberlik edip seçtiğimiz kimseler arasından seçildi. Onlara En Lütufkâr Olan’ın
vahiyleri okunduğunda ağlayarak secdeye
kapanırlar.
İletişim Dualarını (Namazı) Kaybetmek
59. Onlardan sonra, yerlerine İletişim Dualarını (Namazı) kaybeden ve arzularını takip
eden nesilleri geçirdi. Onlar neticelerine
katlanacaklar.

Önderlere Özel Uyarı
68. Rabbine ant olsun ki biz onları şeytanlarla
birlikte kesinlikle toplayacağız ve aşağılanmış bir şekilde Cehennemin çevresinde
bir araya getireceğiz.
69. Sonra her bir gruptan, En Lütufkâr Olan’ın
en azılı düşmanlarını seçip ayıracağız.
70. Biz orada yanmayı en çok kimlerin hak
ettiğini gayet iyi biliriz.

60. Sadece tövbe eden, iman eden ve doğru
bir hayat sürenler Cennete girecekler, en
ufak bir haksızlık olmadan.

Herkes Cehennemi Görür*
71. Her birinizin onu görmesi gerekiyor; bu,
Rabbinin değiştirilemez bir kararıdır.

61. Kendi başlarınayken bile O’na tapınanlar
için En Lütufkâr Olan tarafından söz verildiği üzere Aden bahçeleri onları gözlüyor.
Verdiği sözün kesinlikle yerine gelmesi
gerekiyor.

72. Sonra, doğruları kurtaracağız ve haddi
aşanları ise orada aşağılanmış bir şekilde
bırakacağız.

62. Orada hiçbir saçmalık işitmeyecekler; sadece esenlik. Orada rızıklarını gece gündüz alırlar.
63. İşte Cennet böyledir; biz onu doğru kullarımızın arasında olanlara bahşederiz.
64. Biz Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve onların arasındaki her şey O’na aittir. Senin Rabbin asla
unutkan değildir.
65. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi; O’na tapın ve O’na tapınmakta
kararlı bir şekilde sebat et. O’na denk olan
birini tanıyor musun?

Çoğunluk
73. Vahiylerimiz kendilerine apaçık bir şekilde
okunduğunda, inkâr edenler iman edenlere şöyle söyler, “Hangimiz daha müreffeh? Hangimiz çoğunluktayız?”
74. Onlardan önce nice nesli yok ettik; onlar
daha güçlü ve daha müreffehtiler.
75. De ki, “Kim sapmayı seçerse, onlar kendileri için söz verileni—ya azabı ya da Saat’i—görünceye dek, En Lütufkâr Olan,
onları gittikleri yolun doğru olduğuna
inandırır. İşte bu, kimin gerçekten durumunun daha kötü ve güç olarak daha zayıf
olduğunu öğrenecekleri andır.”

*19:71 Ek 11’de detaylıca anlatıldığı gibi biz, Tanrı’nın evrenimize fiziksel olarak gelişine kadar
diriltilmiş olacağız. Tanrı’nın yokluğu Cehennem demek olduğu için, bu da Cehennemin geçici bir
tattırılması olacaktır. Tanrı geldiği zaman (89:22) doğrular kurtarılacaktır. 19:72’ye bakınız.
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Meryem (Meryem) 19:76-98 & T.H. (Tã Hã) 20:1-4

76. TANRI, rehberlik edilmeyi seçenlerin hidayetini artırır. Çünkü iyi işler, Rabbin tarafından ebedi olarak ödüllendirilir ve çok
daha iyi sonuçlar getirir.
77. Vahiylerimizi reddedip, ardından “Bana
servet ve evlatlar verilecek” diyen kişiye
dikkat ettin mi?!
78. Geleceği mi görmüş? En Lütufkâr Olan’
dan böyle bir söz mü almış?
79. Gerçekten de biz onun söylediklerini kaydedeceğiz, sonra onu sürekli artan azaba
mahkûm edeceğiz.
80. Sonra onun sahip olduğu her şeyi miras
alırız ve o tek başına bize döner.
81. Kendilerine yardımcı olsunlar diye TANRI’nın yanında başka tanrılara tapınırlar.
Putlar Kendilerine Tapanları
Sahiplenmezler
82. Aksine onlar, onların putperestliğini reddedeceklerdir ve onların düşmanları olacaklardır.
83. İnkârcıları kışkırtmak için onların üzerine
şeytanları nasıl saldığımızı görmüyor musun?

89. Siz büyük bir küfrü dillendirdiniz.
90. Neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılıp ayrılacak ve dağlar çökecek.
91. Çünkü onlar En Lütufkâr Olan’ın bir oğula
baba olduğunu iddia ediyorlar.
92. Bir oğula baba olmak En Lütufkâr Olan’a
yakışmaz.
93. Göklerdeki ve yerdeki her bir kişi En Lütufkâr Olan’ın bir kuludur.
94. O onları kuşatmış ve tek tek saymıştır.
95. Onların hepsi, Diriliş Günü’nde O’nun huzuruna bireyler olarak gelecektir.
96. Şüphesiz, En Lütufkâr Olan, iman edip
doğru bir hayat sürenlere sevgi yağdırır.
97. Doğrulara müjde veresin ve karşı çıkanları
onunla uyarasın diye bu (Kuran’ı) senin
dilinde böylelikle kolaylaştırdık.
98. Onlardan önce yok ettiğimiz nice nesiller;
onlardan herhangi birini algılayabiliyor
musun yahut onlardan herhangi bir ses işitebiliyor musun?
♦♦♦♦

84. Sabırsız olma; biz onlar için bazı hazırlıklar yapıyoruz.
85. Doğruları, En Lütufkâr Olan’ın huzurunda
bir grup halinde toplayacağımız gün gelecek.
86. Ve suçluları ise, ebedi kalış yerleri olacak
olan Cehenneme süreceğiz.
87. En Lütufkâr Olan’ın yasalarına bağlı kalanlar dışında hiç kimse şefaat etme gücüne sahip olmayacaktır.
Büyük Küfür
88. “En Lütufkâr Olan bir oğula baba oldu!”
dediler.

Sure 20: T.H.
(Tã Hã)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. T.H.*

2

2. Biz Kuran’ı sana herhangi bir sıkıntı yaşatmak için vahyetmedik.
3. Sadece derin saygı duyanlara hatırlatmak
için.
4. Yerin ve yüksek göklerin Yaratıcısından bir
vahiy.

*20:1 Kuran’ın müthiş matematiksel mucizesinin bileşenleri olarak, bu Kuranî başlangıç harflerinin
rolü Ek 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir.
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5. En Lütufkâr Olan; O, tüm otoriteyi üstlenmiştir.

20. Onu yere attı, bunun üzerine hareketli bir
yılana dönüştü.

6. Göklerdeki, yerdeki, ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey O’na aittir.

21. Dedi ki “Al onu; korkma. Onu orijinal haline getireceğiz.

7. Kanaatini ister açıkla (ister açıklama), O,
sır olanı ve hatta daha gizlisini bilir.

22. “Ve elini koltuğunun altında tut; lekesiz
beyaz olarak çıkacak; işte başka bir kanıt.

8. TANRI: O’nun yanında başka bir tanrı
yoktur. En güzel isimler O’na aittir.

23. “Biz böylelikle sana büyük alametlerimizden bazılarını gösteriyoruz.

9. Musa’nın tarihine dikkat ettin mi?

24. “Firavun’a git çünkü o haddi aştı.”

10. Bir ateş gördüğünde ailesine şöyle dedi,
“Burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size onun bir kısmını getirebilirim yahut
ateşte bazı yol göstericiler bulabilirim.”

25. Dedi ki “Rabbim! Öfkemi yatıştır.

11. Ona geldiği zaman kendisine şöyle seslenildi, “Ey Musa!

26. “Ve bu işi benim için kolay kıl.
27. “Ve dilimden düğümü çöz.
28. “Böylece konuşmamı anlayabilirler.
29. “Ve ailemden bana bir yardımcı tayin et.

12. “Ben senin Rabbinim; çarıklarını çıkar.
Sen kutsal vadide, Tuva’dasın.

30. “Kardeşim Harun’u.

13. “Ben seni seçtim, öyleyse vahyolunanı
dinle.

32. “Onu bu işte benim ortağım yap.

14. “Ben TANRI’yım; Benim yanımda başka
bir tanrı yoktur. Yalnızca Bana tapın ve
Beni hatırlamak için İletişim Dualarını
(Namazı) yerine getir.
Dünya’nın Sonu Gizli Değildir*
15. “Saat (Dünya’nın sonu) mutlaka gelecektir; neredeyse onu gizli tutacağım. Zira
her bir ruh kendi yaptıklarının karşılığını
görmelidir.
1

16. “Ona iman etmeyenler—kendi fikirlerini
takip edenler—tarafından ondan çevrilme,
yoksa mahvolursun.
17. “Sağ elindeki nedir, Musa?”
18. Dedi ki “Bu benim değneğimdir. Ben ona
dayanırım, onunla koyunlarımı güderim
ve onu başka amaçlar için de kullanırım.”
19. Dedi ki “Onu yere at, Musa.”

31. “Beni onunla güçlendir.
33. “Ki Seni sıkça yüceltelim.
34. “Ve Seni sıkça analım.
35. “Sen bizi Görensin.”
36. Dedi ki “Talebin kabul edilmiştir Ey Musa!
37. “Biz seni başka bir zaman da nimetlendirmiştik.
38. “Annene vahyettiğimiz şeyi vahyettiğimiz
zaman.
39. “Şöyle diyerek: ‘Onu sandığın içine koy,
sonra da nehre bırak. Nehir onu, Benim ve
onun bir düşmanı tarafından alınmak üzere kıyıya atacak.’ Kendimden sana sevgi
yağdırdım ve seni dikkatli bakışlarımın
altında hazırlamıştım.
40. “Kız kardeşin onlara doğru yürüdü ve
‘Size ona iyi bakabilecek bir sütanne
gösterebilirim’ dedi. Biz seni böylelikle
annene geri döndürdük ki mutlu olsun ve

*20:15 Dünya’nın sonu Tanrı’nın son mesajı olan Kuran’da verilmektedir (15:87).
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endişelenmeyi bıraksın. Ve sen bir kişiyi
öldürdüğünde, biz seni ağır sonuçlardan
kurtardık; gerçekten de biz seni iyice sınadık. Sen Midyan halkı ile senelerce kaldın
ve şimdi belli bir plana uygun olarak geri
geldin.
41. “Ben seni sırf Kendim için hazırladım.
42. “İşaretlerimle desteklenmiş bir şekilde kardeşinle gidin ve Beni hatırlamakta gevşeklik göstermeyin.
43. “Firavun’a gidin çünkü o haddi aştı.
44. “Ona güzel ve nazik bir şekilde konuşun;
belki dikkate alır veya saygılı hale gelir.”
45. Dediler ki “Rabbimiz! Onun bize saldırabileceğinden veya haddi aşmasından korkuyoruz.
46. Dedi ki “Korkmayın çünkü ben dinleyerek
ve izleyerek sizinle olacağım.
47. “Ona gidin ve deyin ki ‘Biz senin Rabbinden iki elçiyiz. İsrailoğullarının gitmesine
izin ver. Onlara zulmetmekten sakınmalısın. Biz senin Rabbinden bir işaret getiriyoruz ve rehberliğe kulak verenlerin nasibi esenliktir.
48. “ ‘Bize, azabın kaçınılmaz olarak inkâr
edip yüz çevirenlere dokunacağı esinlenmiştir.’ ”
49. Dedi ki “Rabbiniz kimdir Ey Musa!”
50. “Rabbimiz, her şeye varoluşunu ve doğru
yolunu bahşetmiş olandır” dedi.
51. “Peki eski nesiller ne olacak?” dedi.
52. O da, “Onların bilgisi Rabbimin katında
bir kayıttadır. Benim Rabbim asla ne yanılır ne de unutur” dedi.

T.H. (Tã Hã) 20:41-64
53. Yeryüzünü sizin için yaşanabilir kılan ve
sizin için onda yollar açan O’dur. Ve O,
gökyüzünden kendisi ile birçok bitki türleri meydana getirdiğimiz suyu indirir.
54. Çiftlik hayvanlarınızı yiyin ve besleyip
yetiştirin. Bunlar akıl sahipleri için yeterli
kanıtlardır.*
55. Sizi ondan yarattık ve ona döndüreceğiz ve
bir kez daha sizi ondan ortaya çıkarırız.
56. Ona tüm kanıtlarımızı gösterdik fakat o
inkâr edip reddetti.
57. Dedi ki “Sen buraya bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin Ey Musa?
58. “Biz sana kesinlikle benzer sihir göstereceğiz. Bu nedenle, ne senin ne de bizim
ihlal edemeyeceğimiz bir randevu ayarla;
tarafsız bir yerde.”
59. Dedi ki “Sizin için kararlaştırılan zaman
bayram günü olsun. Hepimiz öğleden
önce buluşalım.”
60. Firavun güçlerini topladı, ardından geldi.
61. Musa onlara dedi ki “Yazıklar olsun size!
TANRI’yla savaşmak ve böylelikle O’nun
azabını üzerinize çekmek için mi yalanlar
uyduruyorsunuz? Bu gibi sahtekârlar kesinlikle kaybedeceklerdir.”
62. Onlar gizlice görüşerek aralarında tartıştılar.
63. Dediler ki “Bu ikisi, sihirleri ile sizleri yurdunuzdan çıkarmak ve ideal yaşam biçiminizi yok etmek isteyen sihirbazlardan
fazlası değiller.
64. “Haydi bir plan üzerinde uzlaşalım ve onlarla birleşik bir cephe olarak yüzleşelim.
Bugünün kazananı üstünlüğe sahip olacaktır.”

*20:54 Akıl sahipleri şu gerçeği takdir edeceklerdir ki biz bu ‘Dünya Uzay gemisi’ üzerinde uzaya
fırlatılmış astronotlarız. Bu geçici uzay macerasına giriştiğimiz için Tanrı bize yenilebilir yiyecekler,
evcil hayvanlar ve çiftlik hayvanları sağlamıştır. Tanrı’nın ‘Dünya Uzay gemisine’ olan tedarikini,
bizim astronotlarımıza verdiğimiz tedarikler ile karşılaştırın (Ek 7).
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65. Dediler ki “Ey Musa! Ya sen at yahut ilk
atan biz olacağız.”
66. “Siz atın” dedi. Bunun üzerine, halatları
ve sopaları, sihirlerinden dolayı kendisine
hareket ediyorlarmış gibi göründü.
67. Musa biraz korku duydu.
68. Dedik ki “Korkma. Sen üstün geleceksin.

76. Altından ırmaklar akan Aden bahçeleri
sonsuza dek onların meskeni olacaktır.
Kendilerini arındıranların ödülü işte böyledir.
77. Musa’ya esinledik: “Kullarımı dışarı çıkar
ve onlar için deniz boyunca kuru bir yol
ayır. Yakalanırım diye korkma, endişe de
etme.”

69. “Sağ elinde tuttuğunu at, o onların uydurduklarını yutacaktır. Onların uydurdukları
bir sihirbazın plan yapmasından fazlası
değildir. Sihirbazın yaptığı başarıya ulaşmaz.”

78. Firavun, birlikleri ile birlikte onları takip
etti, ne var ki deniz onları sarıp kuşattı
çünkü o, onları sarıp kuşatmaya mukadderdi.

Uzmanlar Gerçeği Tanıyor
70. Sihirbazlar, “Biz Harun ve Musa’nın Rabbine iman ediyoruz” diyerek secdeye kapandılar.

80. Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, sizi Sina Dağı’nın sağ tarafına çağırdık ve size man ile bıldırcınlar indirdik.

71. Dedi ki “Benim iznim olmadan mı ona
iman ettiniz? O sizin sihir öğreten şefiniz
olmalı. Kesinlikle sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz şekilde keseceğim. Sizi
hurma kütükleri üzerinde çarmıha gereceğim. Hangimizin en kötü cezayı uyguladığını ve kimin kimden daha kalıcı olduğunu öğreneceksiniz.”
72. Dediler ki “Bize gelmiş olan açık kanıtları
ve bizi yaratmış olanı bırakıp seni tercih
etmeyeceğiz. Bu nedenle, hangi hükmü
vermek istiyorsan ver. Sen sadece bu aşağı
hayatta hüküm sürebilirsin.
73. “Biz Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri
bağışlasın. TANRI çok daha hayırlıdır ve
Sonsuzdur.”
74. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse Cehennemi üzerine çeker, orada asla ne ölür ne
de hayatta kalır.
75. O’na, doğru bir hayat sürmüş imanlılar
olarak gelenlere gelince, onlar yüksek derecelere erişirler.

1611

79. Nitekim Firavun halkını saptırdı; onlara
rehberlik etmedi.

81. Size sağladığımız iyi şeylerden yiyin ve
haddi aşmayın, yoksa Benim gazabımı
üzerinize çekersiniz. Gazabımı her kim
üzerine çekerse düşmüştür.
82. Şüphesiz Ben tövbe eden, iman eden, doğru bir hayat süren ve kararlılıkla doğru
yolda kalanları Bağışlayıcıyım.
İsrailoğulları Asilik Ediyor
83. “Neden aceleyle halkından ayrıldın Ey
Musa?”
84. Dedi ki “Onlar beni sıkı bir şekilde takip
ediyorlar. Hoşnut olasın diye Sana doğru
acele ettim Rabbim.
85. O da dedi ki “Sen ayrıldıktan sonra halkını
teste tabi tuttuk fakat Samiri onları saptırdı.”
86. Musa kızgın ve hayal kırıklığı içinde halkına döndü ve dedi ki “Ey halkım! Rabbiniz
size güzel bir söz vermemiş miydi? Bekleyemediniz mi? Rabbinizden bir gazabı
üzerinize çekmek mi istediniz? Bu yüzden
mi benimle olan anlaşmanızı bozdunuz?”
87. Dediler ki “Seninle olan anlaşmamızı kasten bozmadık. Fakat biz süs eşyaları ile
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yüklüydük ve yüklerimizi ilave etmeye
karar verdik. Bu, Samiri’nin önerisiydi.”

rı olmayan TANRI’dır. O’nun bilgisi her
şeyi kuşatmıştır.

88. O, onlar için buzağı sesi çıkaran bir buzağı
heykeli çıkardı.* Dediler ki “Bu sizin ve
Musa’nın tanrısıdır.” Nitekim o unuttu.

99. Biz sana geçmiş nesillerden bazı haberleri
böylece aktarıyoruz. Sana katımızdan bir
mesaj vahyettik.

89. Göremediler mi ki o ne onlara yanıt veriyordu ne de onlara zarar verecek veya
fayda sağlayacak güce sahipti.

100. Onu göz ardı edenler, Diriliş Günü’nde
bir (günah) yükü yüklenirler.

90. Ve Harun onlara şöyle demişti, “Ey halkım! Bu sizin için bir testtir. Sizin tek
Rabbiniz En Lütufkâr Olan’dır, öyle ise
beni izleyin ve emirlerime itaat edin.”
91. Onlar da “Biz Musa geri dönünceye kadar
ona tapmaya devam edeceğiz” dediler.
92. (Musa) dedi ki “Ey Harun! Onları saparken
gördüğünde seni engelleyen neydi,

101. Ebediyen orada kalırlar; Diriliş Günü’nde
ne kötü bir yük!
102. İşte o, boruya üfürülen gündür ve biz suçluları o günde morarmış olarak toplarız.
103. Aralarında fısıldaşarak şöyle diyecekler,
“Siz (ilk hayatta) on günden fazla kalmadınız!”

93. “benim emirlerimi izlemekten? Sen de mi
bana karşı isyan ettin?”

104. Onların konuştuklarının tamamen farkındayızdır. Aralarındaki en doğru olanı,
“Siz bir günden fazla kalmadınız” diyecektir.

94. Dedi ki “Ey anamın oğlu! Beni sakalımdan
ve başımdan çekme. Ben senin, ‘İsrailoğullarını böldün ve emirlerime itaatsizlik
ettin’ deme ihtimalinden korktum.”

Diriliş Günü’nde
105. Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki,
“Rabbim onları silip yok edecektir.

95. Dedi ki “Senin derdin ne Ey Samiri?”
96. O da şöyle söyledi, “Onların göremediğini
gördüm. Elçinin durduğu yerden bir avuç
(toprak) aldım ve onu (altın buzağı ile
karıştırmak) için kullandım. Bu, aklımın
bana yapmam için esinlediği bir şeydi.”*
97. Dedi ki “Öyleyse çek git ve hayatın boyunca yakına bile gelme. Asla kaçıp kurtulamayacağın (son hükmün için) tayin
edilmiş bir vakit var. Tapmakta olduğun
tanrına bak; onu yakıp denize atacağız,
sonsuza dek orada kalması için.”
Sadece Bir Tanrınız Var
98. Sizin tek tanrınız, yanında başka bir tan-

106. “Onları çorak düz bir arazi gibi bırakacak.
107. “Hatta orada ne en ufak bir tepe göreceksin ne de bir çukur.”
108. O gün herkes, en ufak bir sapma olmaksızın çağırıcıya uyacak. Tüm sesler En
Lütufkâr Olan’ın huzurunda kısılmış
olacak; fısıltılardan başka bir şey duymayacaksın.
109. En Lütufkâr Olan tarafından izin verilenler ve söyledikleri O’nun iradesine
uygun olanlar hariç olmak üzere o gün
şefaat işe yaramayacaktır.
110. Hiç kimse O’nun bilgisini kuşatamazken, O onların geçmişini ve geleceğini
bilir.

*20:88 & 96 Samiri, Tanrı’nın Musa ile konuştuğu noktaya gitti ve üzerinde Tanrı’nın sesinin yankılanmış olduğu bir avuç toprak aldı. Bu toprak, erimiş altınla karıştığı zaman altın heykelin bir
buzağı sesi kazanmasına yol açtı.
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111. Tüm yüzler Diri Olan’a, Ebedi Olan’a teslim olacaktır ve suçları ile yüklü olanlar
kaybedeceklerdir.
112. İman ederek doğruluğa çalışmış olanlara
gelince, onlar haksızlık veya güçlükten
korkmayacaklardır.
113. Biz böylelikle onu Arapça bir Kuran olarak vahyettik ve kurtulsunlar veya dikkate almalarına vesile olsun diye onda her
türlü kehanetten bahsettik.
114. En Yücedir Tek gerçek Kral olan TANRI.
Sana vahyedilmeden önce Kuran’ı dile
getirmekte acele etme ve “Rabbim! Bilgimi artır” de.
İnsanlar Sağlam Bir Duruş
Gösteremediler*
115. Biz geçmişte Âdem’i test ettik fakat o
unuttu ve biz onu kararsız bulduk.
1

116.

Hatırla, meleklere şöyle demiştik,
“Âdem’in önünde secdeye kapanın.”
Onlar secde ettiler, Şeytan hariç; o reddetti.

117. Bunun üzerine şöyle dedik, “Ey Âdem!
Bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sizi Cennetten çıkarmasına izin vermeyin, yoksa
perişan olursun.
118. “Orada hiçbir şekilde aç yahut açıkta kalmaman garanti edilmiştir.
119. “Orada ne susuzluk çekeceksin ne de sıcaktan zarar göreceksin.”
120. Fakat şeytan, “Ey Âdem! Haydi sana
ölümsüzlük ağacını ve bitmeyen saltanatı göstereyim” diye ona fısıldadı.
121. Ondan yediler, bunun üzerine bedenleri
kendilerine görünür hale geldi ve kendilerini Cennet yaprakları ile örtmeye

çalıştılar. Âdem böylelikle Rabbine itaatsizlik etti ve düştü.
122. Sonra, Rabbi onu seçti, onu günahından
kurtardı ve ona rehberlik etti.
123. Dedi ki “Oradan inin, hepiniz! Birbirinizin düşmanısınız. Benden size rehberlik
geldiği zaman Benim rehberliğime uyan
hiç kimse sapmayacak, hiçbir bedbahtlık
da çekmeyecek.
İnkârcılar için:
Bedbaht Hayat Kaçınılmaz
124. “Benim mesajımı göz ardı eden kimseye
gelince, onun bedbaht bir hayatı olacak
ve biz onu Diriliş Günü’nde kör olarak
dirilteceğiz.
125. Diyecek ki “Rabbim! Ben daha önce gören biriyken, neden beni kör olarak celbettin?”
126. O da, “Sana geldiğinde sen vahiylerimizi unuttun, şimdi de sen unutuluyorsun”
diyecek.
127. Biz haddi aşanlara ve Rablerinin vahiylerine iman etmeyi reddedenlere böyle
karşılık veririz. Ahiretteki azap ise çok
daha şiddetli ve ebedidir.
128. Önceki nesillerden nicelerini yok ettiğimiz
hiç mi akıllarına gelmez? Şimdi kendilerinden öncekilerin yurtlarında dolaşıyorlar.
Bunlar akıl sahipleri için işaretlerdir.
129. Eğer Rabbinin önceden belirlenmiş planı
olmasaydı, derhal hükümleri verilirdi.
130. Bu nedenle, söylediklerine karşı sabırlı
ol, gün doğumundan önce ve gün batımından önce Rabbine övgüler sun ve
O’nu yücelt. Ve geceleyin, aynı zamanda
gündüzün her iki ucunda da O’nu yücelt
ki mutlu olasın.

*20:115 Şeytan, Tanrı’nın mutlak otoritesine meydan okuduğunda (38:69), siz ve ben Şeytan’a karşı
sağlam bir duruş gösteremedik. Tanrı bize, Şeytan’ı kınayıp Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylayarak kendimizi günahtan kurtarmamız için bu dünyada bir şans veriyor (Ek 7).
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T.H. (Tã Hã) 20:131-135 & Peygamberler (El-Enbiya) 21:1-13

131. Başka insanlara ihsan ettiğimiz şeylere de
imrenme. Böyle şeyler bu hayatın geçici
süsleridir, bunlar vasıtasıyla onları test
ederiz. Rabbinin sana sağladığı çok daha
hayırlıdır ve ebedidir.
Ebeveynlerin Sorumluluğu
132. Ailene iletişim dualarını (Namazı) yerine
getirmelerini tembih et ve sen de bunu
yapmakta kararlı bir şekilde sebat et. Biz
senden herhangi bir rızık istemiyoruz;
senin rızkını sağlayan biziz. Nihai zafer
doğru kimselere aittir.
Neden Elçiler?
133. “Rabbinden bize bir mucize gösterseydi
ya!” dediler. Daha önceki mesajlar ile
birlikte yeterince mucize almadılar mı?
134. Eğer bundan önce onları yok etmiş olsaydık şöyle derlerdi, “Rabbimiz! Eğer
Sen bize bir elçi göndermiş olsaydın biz
Senin vahiylerine uyardık, bu utanç ve
aşağılanmayı savuştururduk.”
135. De ki, “Hepimiz bekliyoruz, o halde siz
de bekleyin; kimlerin doğru yolda olduğunu ve kimlere gerçekten rehberlik
edildiğini mutlaka bileceksiniz.”
♦♦♦♦

Sure 21: Peygamberler
(El-Enbiya)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. İnsanlar için hesap hızla yaklaşıyor fakat
onlar ilgisizler, gönülsüzler.

Yeni Delile Muhalefet
2. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir
kanıt gelse, onu dikkatsizce dinlerler.
3. Zihinleri ise pervasızdır. Ve haddi aşanlar
gizlice görüşürler: “O sadece sizin gibi bir
insanoğlu değil mi? Size sunulan sihri kabul mü edeceksiniz?”*
4. Dedi ki “Benim Rabbim gökteki ve yerdeki
her görüşü bilir. O İşitendir, Her Şeyi Bilendir.”
5. Hatta “Halüsinasyonlardır,” “Onu o uydurdu” ve “O bir şair. Önceki elçiler gibi bize
bir mucize göstersin bakalım” dediler.
6. Biz geçmişte, iman eden bir toplumu asla
yok etmedik. Bu insanlar mı imanlılar?
7. Senden önce kendilerine esinlediğimiz
adamlardan başkasını göndermedik. Eğer
bilmiyorsanız, kutsal yazıları bilenlere sorun.
8. Onlara yemek yemeyen bedenler vermedik,
onlar ölümsüz de değillerdi.
9. Onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik; onları irade ettiğimiz kimselerle birlikte kurtardık ve haddi aşanları da yok ettik.
10. Size, mesajınızı içeren bir kutsal yazı indirdik. Anlamıyor musunuz?
11. Nice toplumu haddi aşmalarından ötürü
yok ettik ve onların yerine başka insanları
geçirdik.
12. Misillememiz gelip çattığında kaçmaya
başladılar.
13. Kaçmayın, lüks ve şatafatınıza ve konaklarınıza geri dönün çünkü hesaba çekilmek
zorundasınız.

*21:3 Kitab-ı Mukaddes (Malaki 3:1) ve Kuran (3:81), Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin gelişini önceden haber vermesine rağmen, ‘en büyük mucizelerden biri’ (74:30-35) ile desteklenerek göründüğü
zaman ilgisizlikle ve muhalefetle karşılandı. Her bir ‘yeni’ kanıta karşı gelinir şeklindeki ilahi beyan
Arapların Kuran’ın mucizesine muhalefeti ile kanıtlanmış oldu (Ek 1 & 2).
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14. Dediler ki “Yazıklar olsun bize. Biz gerçekten kötü kimselermişiz.”
15. Bu onların ilanı olmaya devam etti, ta ki
biz kendilerini tamamen silip yok edinceye kadar.
16. Gökleri, yeri ve aralarındaki her şeyi sırf
eğlence olsun diye yaratmadık.
17. Eğlenceye ihtiyaç duysaydık bunların hiçbiri olmaksızın başlatabilirdik, eğer yapmak istediğimiz bu olsaydı.
18. Aksine, bizim planımız, ona son vermek
için sahte olana karşı gerçek olanı desteklemektir. Söylediğiniz sözlerden ötürü
yazıklar olsun size.
19. Göklerdeki ve yerdeki herkes O’na aittir
ve O’nun katındakiler O’na tapınmayacak
kadar asla kibirli değildirler, asla tereddüt
de etmezler.
20. Onlar hiç usanmadan gece gündüz yüceltirler.
Tek Tanrı
21. Yeryüzünde yaratabilen tanrılar mı bulmuşlar?
22. Eğer onlarda (göklerde ve yerde) TANRI’nın yanında başka tanrılar olsaydı kaos
olurdu. TANRI’ya yücelik olsun; mutlak
otorite sahibi olan Rabbe. O onların iddialarının çok üstündedir.
Tanrı’nın Hikmetini Asla Sorgulamayın
23. O, yaptığı hiçbir şeyden asla sorulamaz,
oysa tüm diğerleri sorguya çekilir.
24. O’nun yanında başka tanrılar mı bulmuşlar? De ki, “Bana kanıtınızı gösterin. Bu,
benim neslime olan mesajdır, önceki tüm
mesajları tamamına erdirir.” Doğrusu, on-

ların çoğu gerçeği tanımaz; bu kadar saldırgan olmalarının sebebi budur.
Tek Tanrı / Tek Mesaj / Tek Din
25. Biz senden önceki hiçbir elçiyi, kendisine
şöyle esinlemeksizin göndermedik: “Benden başka tanrı yoktur; yalnızca Bana tapın.”
26. Yine de dediler ki “En Lütufkâr Olan bir
oğula baba oldu!” O’na yücelik olsun.
Tüm (elçiler O’nun) onurlu kullarıdır.
27. Onlar asla kendi başlarına konuşmazlar ve
onlar sıkı bir şekilde O’nun emirlerini takip ederler.
Şefaat Efsanesi
28. O, onların geleceğini ve geçmişini bilir.
Onlar, O’nun tarafından hâlihazırda kabul
görenlerden başkaları için şefaat etmezler
ve onlar da kendi kurtuluşlarından endişe
ederler.*
29. Eğer onlardan herhangi biri, O’nun yanında kendisinin de bir tanrı olduğunu iddia
ederse, biz ona Cehennemle karşılık veririz; biz kötülere böyle karşılık veririz.
Big Bang Teorisi Doğrulandı*
30. İmansızlar, gökler ve yer bitişik tek bir
kütle iken onu varoluşa patlattığımızı fark
etmiyorlar mı? Ve tüm canlıları da sudan
yaptık. İman ederler miydi?
31. Ve onlarla birlikte altüst olmasın diye yeryüzüne sabitleyiciler yerleştirdik ve oraya
düz yollar yerleştirdik ki yol gösterilsinler.
32. Ve gökyüzünü korunaklı bir tavan yaptık.
Buna rağmen, onlar oradaki tüm alametlere karşı tamamen ilgisizdirler.

*21:28 Şefaat efsanesi, Şeytan’ın en etkili yemidir (Ek 8’e bakınız).
*21:30 Big Bang Teorisi artık Yaratıcı’nın yanılmaz matematiksel koduyla desteklenmektedir (Ek 1).
Dolayısıyla bu artık bir teori değil; bir kanun, kanıtlanmış bir gerçektir.
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Peygamberler (El-Enbiya) 21:33-51

33. Ve gece ile gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur; her biri kendi yörüngesinde
yüzer.

ruyabilir?” Gerçekten de onlar Rablerinin
mesajına tamamen ilgisizdirler.

34. Senden önce hiç kimse için asla ölümsüzlüğü karara bağlamadık; senin ölmen gerekirken, onlar ölümsüz müdür?
35. Her ruh ölümü tadacaktır, biz sizi zorluk
ve refah ile test ettikten sonra, ardından en
sonunda bize geri dönersiniz.
Tüm Elçilerle Alay Edildi
36. İnkâr edenler seni gördüklerinde, “Sizin
tanrılarınıza meydan okuyan kişi bu mu?”
diye seninle alay ederler. Bu arada, En
Lütufkâr Olan’dan gelen mesaja karşı da
tamamen dikkatsiz kalırlar.
37. İnsanoğlu doğası gereği sabırsızdır. Ben
kaçınılmaz surette size işaretlerimi göstereceğim; bu kadar acele etmeyin.
38. Şöyle meydan okurlar: “Nerede bu (azap),
eğer doğru sözlü iseniz?”
39. İnkâr edenler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından savmaya çalışırlarken kendilerini
bir tahayyül edebilselerdi! O zaman onlara
hiç kimse yardım etmeyecek.
40. Gerçekten de o onlara ansızın gelecek ve
tamamen şaşkına dönecekler. Ne onu önleyebilirler ne de herhangi bir mühlet alabilirler.
41. Senden önceki elçilerle de alay edildi ve
sonuç olarak, onlarla alay edenler, alay ettikleri için azabı üzerlerine çektiler.
Öncelikler Karışmış
42. De ki, “Gece boyunca veya gündüz boyunca sizi En Lütufkâr Olan’dan kim ko-

43. Kendilerini bizden koruyabilecek tanrıları mı var? Onlar kendilerine bile yardım
edemezler. Bizimle karşılaşmak için çağırıldıklarında biri diğerine eşlik de edemez.
44. Biz bu insanları ve atalarını ileri bir yaşa
kadar rızıklandırdık. Yeryüzündeki her
günün kendilerini sona daha da yaklaştırdığını görmüyorlar mı? Bu süreci geri
çevirebilirler mi?
45. De ki, “Ben sizi ilahi vahye göre uyarıyorum.” Ne var ki, sağır olanlar uyarıldıklarında çağrıyı işitemezler.
46. Kendilerine Rabbinin azabının bir örneği
dokunduğunda, hemen anında “Biz gerçekten de kötüydük” derler.
47. Biz Diriliş Günü’nde adalet terazileri kuracağız. Hiçbir ruh en ufak bir haksızlığa
uğramayacaktır. Bir hardal tanesinin karşılığı bile hesaba katılacak. Biz en etkili
hesap görenleriz.
Musa ve Harun Peygamberler
48. Biz Musa ve Harun’a, doğrular için bir yol
gösterici ve bir hatırlatıcı olan Yasa Kitabı’nı verdik.
49. Ki onlar, kendi başlarına yalnızken bile
Rablerine derin saygı duyarlar ve onlar
Saat hakkında endişelenirler.
50. Bu da indirdiğimiz kutlu bir hatırlatıcıdır.
Onu yalanlıyor musunuz?
İbrahim
51. Ondan önce de İbrahim’e hidayetini ve
anlayışını bahşettik çünkü biz onun tamamen farkındaydık.*

*21:51 Tanrı’yı keşfetme konusunda İbrahim mi çok zekiydi yoksa onun kurtulmayı hak ettiğini
bildiği için Tanrı mı ona anlayış bahşetti? Anlaşıldığı üzere, tüm bu dünya, aramızda kurtarılmayı
hak edenleri günahtan kurtarmak için yaratıldı. Melekler tüm asilerin, insanların ve cinlerin Tanrı’nın krallığından sürülmesi gerektiğini önerdiklerinde, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim’ (2:30). Aynı
zamanda, bu dünya Şeytan’ın bir tanrı olarak yetersizliğini ispatlamaktadır (Ek 7).
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52. Babasına ve halkına dedi ki “Kendinizi
adadığınız şu heykeller de neyin nesi?”
53. Onlar da “Biz atalarımızı onlara tapıyorken bulduk” dediler.
54. “Gerçekten de siz ve atalarınız tamamen
sapmışsınız” dedi.
55. Onlar, “Sen bize gerçeği mi söylüyorsun
yoksa oyun mu oynuyorsun?” dediler.
56. Dedi ki “Sizin tek Rabbiniz göklerin ve
yerin Rabbidir, ki onları O yaratmıştır. Bu,
benim tanıklık ettiğim şeyin ifadesidir.
57. “TANRI’ya yemin ederim ki, siz ayrılır
ayrılmaz heykellerinizin hakkından gelmek için bir planım var.”

66. Dedi ki “O halde, TANRI’nın yanında size
fayda sağlayacak yahut zarar verecek hiçbir güçleri olmayan şeylere mi tapıyorsunuz?”
67. “Siz TANRI’nın yanında putlara tapmakla
utancı üzerinize çektiniz. Anlamıyor musunuz?”
Esaslı Mucize
68. Dediler ki “Onu yakın ve tanrılarınızı destekleyin, eğer yapmayı kararlaştırdığınız
şey bu ise.”
69. “Ey ateş! İbrahim için serin ve güvenli ol”
dedik.*
1

70. Böylece ona karşı plan yapmışlardı fakat
biz onları başarısız kıldık.

58. Ona başvururlar diye büyük bir tanesi hariç
onları paramparça etti.

71. Biz onu ve Lut’u, tüm insanlar için nimetlendirdiğimiz toprağa ulaştırıp kurtardık.

59. “Bunu tanrılarımıza kim yaptıysa, gerçekten haddini aşmış birisidir” dediler.

72. Ve biz ona, bir armağan olarak İshak’ı ve
Yakup’u bahşettik ve ikisini de doğru kimseler yaptık.

60. “Bir gencin onları tehdit ettiğini işittik;
kendisine İbrahim denir” dediler.
61. “Onu tüm halkın gözleri önüne getirin ki
tanıklık etsinler” dediler.
62. Dediler ki “Bunu tanrılarımıza sen mi yaptın ey İbrahim!?”
İbrahim Bakış Açısını Kanıtlıyor
63. “Onu şu büyük olan yaptı. Konuşabilirlerse gidin onlara sorun” dedi.
64. Şaşkına döndüler ve kendi kendilerine dediler ki “Gerçekten de sizler haddi aşan
kimselersiniz.”
65. Buna rağmen eski fikirlerine geri döndüler: “Sen de gayet iyi bilirsin ki bunlar konuşamazlar.”

İbrahim:
İslam’ın Tüm Dini Görevlerini İletti
73. Onları buyruklarımıza uygun olarak rehberlik eden imamlar yaptık ve onlara doğruluğa nasıl çalışılacağını, İletişim Dualarının (Namazın) nasıl yerine getirileceğini
ve zorunlu bağışın (Zekâtın) nasıl verileceğini öğrettik.* Bize göre, onlar adanmış
tapınanlardı.
Lut
74. Lut’a gelince, biz ona bilgelik ve bilgi
bahşettik ve onu iğrençlikler yapan toplumdan kurtardık; onlar kötü ve aşağılık
insanlardı.
75. Biz onu rahmetimizin içine kabul ettik
çünkü o doğru bir kimseydi.

*21:69 “Ve güvenli” olmadan “serinlik” İbrahim’in donmasına neden olurdu.
*21:73 Kuran vahyedildiğinde tüm dini görevler İbrahim aracılığıyla hâlihazırda sabitti (2:128,
16:123, 22:78).
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Nuh
76. Ve bundan önce de Nuh çağrıda bulundu
ve biz ona yanıt verdik. Onu ve ailesini
büyük bir felaketten kurtardık.
77. Vahiylerimizi reddeden insanlara karşı onu
destekledik. Onlar çok kötü insanlardı, bu
yüzden hepsini boğduk.
Davut ve Süleyman
78. Ve Davut ile Süleyman. Bir defasında, birisinin başkalarının koyunları tarafından
tahrip edilen ekinleri ile ilgili olarak hüküm verdiklerinde, onların hükümlerine
tanık olduk.
79. Biz Süleyman’a, doğru anlayış bahşettik,
bununla birlikte her ikisine de bilgelik ve
bilgi bahşettik. Biz (Tanrı’yı) yüceltmede
Davut’a hizmet etmeleri için dağlara boyun eğdirdik, aynı zamanda kuşlara da.
Bunu biz yaptık.
80. Ve ona savaşta sizi koruyacak zırh yapma
yeteneğini öğrettik. O halde müteşekkir
misiniz?
81. Süleyman için de, ani ve kuvvetle esen rüzgârı
boyun eğdirdik ve onun emriyle esiyordu.
Ona dilediği şekilde, tercih ettiği toprağa
doğru yön verebiliyordu ve biz bu gibi toprakları onun için bereketlendiriyorduk. Biz
her şeyin tamamen farkındayız.
82. Ve şeytanlardan onun için (denizden ürün
toplamak amacıyla) dalış yapanlar veya
onun kendilerine emrettiği her şeyi yapanlar vardı. Onları onun hizmetine vermiştik.
Eyüp
83. Ve Eyüp Rabbine şöyle yalvardı: “Başıma
sıkıntı geldi ve Sen tüm merhametlilerin
En Merhametlisisin.”

Peygamberler (El-Enbiya) 21:76-91
84. Biz ona yanıt verdik, sıkıntısını giderdik
ve onun için ailesini eski haline getirdik,
hatta iki katı olacak şekilde. Bu bizden bir
rahmet ve tapınanlar için bir hatırlatıcıydı.
85. Ayrıca, İsmail, İdris, Zül-Kifl; hepsi kararlıydı, sabırlıydı.
86. Biz onları rahmetimizin içine kabul ettik
çünkü onlar doğru kimselerdi.
Yunus
87. Ve Zan-Nun (“isminde ‘N’ bulunan” Yunus), onu kontrol edemediğimizi düşünerek protesto etmek amacıyla görevini terk
etmişti. Kendisini (büyük balığın karnındaki) karanlıkta şöyle yalvarırken buldu:
“Senden başka tanrı yoktur. Sana yücelik
olsun. Ben büyük bir günah işledim.”
88. Ona yanıt verdik ve onu o buhrandan kurtardık; biz imanlıları işte böyle kurtarırız.
Zekeriya ve Yahya
89. Ve Zekeriya Rabbine şöyle yalvardı: “Rabbim! Beni vârissiz bırakma, bununla birlikte, Sen en iyi mirasçısın.”
90. Biz* ona yanıt verdik ve kendisine Yahya’yı bahşettik; onun için karısının durumunu düzelttik. Bunun nedeni onların
doğruluğa çalışmak için acele etmeleri ve
korku durumlarında olduğu gibi sevinç
durumlarında da bize yalvarmalarıydı.
Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
Meryem ve İsa
91. Bekâretini muhafaza eden o kişiye gelince, biz onun içine ruhumuzdan üfledik ve
böylelikle onu ve oğlunu tüm dünya için
bir alamet yaptık.

*21:90 Kuran boyunca çoğul kipinin kullanılması meleklerin iştirakine işaret etmektedir. 3:39 ayetinden ve Kitab-ı Mukaddes’ten açıkça görüleceği üzere, melekler Yahya ile ilgili müjdeyi verirken
Zekeriya ile yoğun olarak ilgilendiler. Ek 10'a bakınız.
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Tek Tanrı / Tek Din
92. Sizin cemaatiniz sadece tek bir cemaattir
ve sizin Rabbiniz yalnızca Benim; yalnızca Bana tapın.
93. Ancak onlar kendilerini anlaşmazlık içinde olan dinlere böldüler. Hepsi (yargılama
için) bize geri gelecekler.
94. İman edip doğruluğa çalışanlara gelince,
onların çalışması boşa gitmeyecek, biz
onu kaydediyoruz.
95. Yok ettiğimiz herhangi bir toplum için geri
dönüş yasaktır.
Dünya’nın Sonu*
96. Yecüc ve Mecüc yeniden ortaya çıkıncaya*
dek asla—ki onlar o zaman geri döneceklerdir, onlar da her taraftan geleceklerdir.

Sonsuza dek arzuladıkları her şeyi elde
edebilecekleri bir yurttan keyif alacaklar.
103. O en büyük korku onları endişelendirmeyecek
ve melekler onları sevinçle karşılayacaklar:
“Bu, size söz verilen gününüzdür.”
Diriliş Günü
104. O gün, biz göğü bir kitabın katlanması
gibi katlayacağız. Biz onu, tıpkı ilk yaratılışı başlattığımız gibi tekrar edeceğiz.
Bu bizim sözümüzdür; biz onu kesinlikle
yerine getireceğiz.
105. Öteki kutsal yazılarda olduğu gibi, Mezmurlarda da yeryüzünün Benim doğru
olan kullarım tarafından miras alınacağını hükme bağladık.
106. Bu, tapınan insanlar için bir bildiridir.
107. Seni tüm dünyaya olan rahmetimizden
dolayı gönderdik.

97. İşte bu kaçınılmaz kehanetin gelip çatacağı andır ve inkârcılar korku içinde bakakalacaklardır: “Yazıklar olsun bize; biz
ilgisiz kaldık. Doğrusu biz kötü kimselermişiz.”

108. İlan et, “Bana sizin tanrınızın tek bir
tanrı olduğu esini verildi. O halde teslim
olacak mısınız?”

Ahiret
98. Siz ve TANRI’nın yanında taptığınız putlar Cehennem için yakıt olacaksınız; bu
sizin kaçınılmaz kaderinizdir.

109. Eğer yüz çevirirlerse o zaman de ki, “Ben
sizi yeterince uyardım ve size (azabın)
ne kadar yakın veya ne kadar geç geleceğini bilmiyorum.”

99. Eğer onlar tanrı olsaydı, Cehennemi boylamazlardı. Onun tüm sakinleri sonsuza
dek orada kalırlar.
100. Onlar orada iç çekip inleyecekler ve hiçbir habere de erişemeyecekler.
101. Muhteşem ödüllerimizi hak edenlere gelince, onlar ondan korunacaklar.
Doğrular
102. Onlar onun hışırtısını da duymayacaklar.

110. “O sizin açıkça söylediklerinizin tamamen farkındadır ve O sizin gizlediğiniz
her şeyin de tamamen farkındadır.
111. “Bildiğim tek şey, bu dünya sizin için bir
test ve geçici bir zevktir.”
112. De ki, “Rabbim! Senin yargın mutlak
adildir. Bizim Rabbimiz En Lütufkâr
Olan’dır; sizin iddialarınız karşısında sadece O’nun yardımına başvurulur.”
♦♦♦♦

*21:96 MS 2270 yılına kadar, Tanrı’nın Kuran’daki matematiksel mucizesi sayesinde (Ek 1) Amerika İslam’ın kalbi olacak ve dünya çapında milyarlarca kişi Kuran’a iman etmiş olacaktır (9:33,
41:53, 48:28, 61:9). Yecüc ve Mecüc (kötü toplumların alegorik isimleri) putperestliğin tek kaleleri
olacak ve teslim olanlara saldıracaklardır. İşte o zaman Dünya sona erecektir (15:87, 18:94, Ek 25).
Yecüc ve Mecüc 18:94 ve 21:96 ayetlerinde her bir surenin sonundan 17 ayet önce geçmektedir; bu
onların görünme zamanını işaret ediyor olabilir.
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Sure 22: Kutsal Yolculuk
(El-Hac)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey insanlar! Rabbinize derin saygı duyun
çünkü Saat’in sarsıntısı korkunç bir şeydir.
2. Ona şahit olduğunuz gün, emziren bir anne
bile bebeğini gözden çıkaracak ve gebe bir
kadın karnındaki bebeği düşürecek. Sarhoş
olmadıkları halde insanları sanki sarhoşlarmış gibi sendelerken göreceksin. Bunun nedeni TANRI’nın azabının çok dehşet verici
olmasıdır.
3. İnsanlar arasında bilgisizce TANRI hakkında tartışanlar ve her isyankâr şeytana uyanlar vardır.
4. Şöyle karara bağlanmıştır ki her kim onu
kendine müttefik edinirse, o onu saptırır ve
Cehennemin şiddetli ızdırabına yöneltir.
Nereden Geldik?
5. Ey insanlar! Eğer diriliş hakkında herhangi
bir şüpheniz varsa, (hatırlayın,) sizi topraktan yarattık ve sonra ufacık bir damladan ki
o asılı bir (embriyoya) dönüşür, ardından da
hayat verilmiş veya cansız olarak addedilen
bir fetüs haline gelir. Sizin için bu şekilde
açıklığa kavuştururuz. Biz irade ettiğimizi
önceden belirlenmiş bir süreye kadar rahimlere yerleştiririz.* Ardından sizi bebek
olarak çıkarırız, sonra siz olgunluğa erişirsiniz. Bazılarınız genç yaşta ölürken, ötekiler ise sırf belirli bir sınırın ötesinde daha
fazla bilgiye ulaşılamayacağını görmeleri
için en kötü yaşa kadar yaşarlar. Ayrıca, ölü

bir toprağa bakarsınız, ardından biz ona su
yağdırır yağdırmaz yaşamla titreşir ve her
türlü güzel bitkinin yetişmesini sağlar.
6. Bu da TANRI’nın Gerçek olduğunu, ölüleri
dirilttiğini ve Her Şeye Gücü Yeten olduğunu ispatlar.
7. Ve Saat geliyor, onda hiçbir şüphe yoktur ve
TANRI kabirdekileri yeniden diriltir.
Yaygın Bir Durum
8. İnsanlar arasında kimisi vardır ki bilgiye,
rehberliğe ve aydınlatıcı bir kutsal yazıya
sahip olmadan TANRI hakkında tartışır durur.
9. Kibirli bir şekilde insanları TANRI’nın
yolundan saptırmak için çaba gösterir. Böylelikle bu hayatta rezilliği üzerine çeker ve
biz Diriliş Günü’nde ise onu yanmanın şiddetli ızdırabına mahkûm ederiz.
10. Bu, ellerinin senin için önden gönderdiğidir. TANRI insanlara karşı asla adaletsiz
değildir.
İyi Gün Dostları
11. İnsanlar arasından kimisi vardır ki TANRI’ya şartlı tapınır. İşler yolunda giderse
hoşnuttur. Fakat kendisine bazı sıkıntılar
dokunursa yüz seksen derece dönüş yapar.
Böylelikle hem bu hayatta kaybeder hem
de Ahirette. Gerçek kayıp işte böyledir.
12. Kendisine zarar vermek yahut fayda sağlamak için hiçbir güce sahip olmayanları
TANRI’nın yanında putlaştırır; gerçek
sapma işte böyledir.
13. Kendisine faydadan çok zarar vermesi
muhtemel olanı putlaştırır. Ne kötü bir
rab! Ne kötü bir yoldaş!

*22:5 Kuran’ın matematiksel mucizesi 19 sayısı üzerine kurulmuştur. Anlaşıldığı üzere, bu sayı Yaratıcının yarattıkları üzerindeki imzasını temsil ediyor. Nitekim sizin ve benim vücudumuzda 209
(19x11) kemik bulunmaktadır. Tam süreli bir fetüs için gebelik süresi 266 gündür (19x14) (Langman’s Medical Embryology, T.W. Sadler, Sayfa 88, 1985).
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14. TANRI, iman edip doğru bir hayat sürenleri akan nehirleri olan bahçelere sokar.
Her şey TANRI’nın iradesine göredir.
Şimdi ve Sonsuza Dek Mutluluk
15. Kim TANRI’nın kendisine bu hayatta ve
Ahirette yardım edemeyeceğini sanıyorsa, tamamen göğe (oradaki Yaratıcısına)
yönelsin ve (başkasına bel bağlamayı)
kessin. O zaman bu planın kendisini rahatsız eden her şeyi ortadan kaldırdığını
görecektir.
16. Biz böylelikle bunun içinde açık vahiyler
vahyettik, ardından TANRI kimi irade
ederse ona rehberlik eder.
Tanrı: Tek Yargıç
17. İman edenler, Yahudi olanlar, başka dine
dönmüş olanlar, Hristiyanlar, Zerdüştler
ve puta tapanlar var ya, TANRI, Diriliş
Günü’nde onlar arasında yargılama yapacak olandır. TANRI her şeye şahittir.
18. Göklerdeki ve yerdeki herkesin, Güneş’in,
Ay’ın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve birçok insanın TANRI’ya secde
ettiklerini görmez misin? İnsanlar arasından diğer birçoğu ise kötü sona mahkûm
edilmiştir. TANRI kimi küçük düşürürse,
hiç kimse onu onurlandıramaz. Her şey
TANRI’nın iradesine göredir.
Cehennem
Ne Kadar da Korkunç!*
19. İşte Rableri hakkında tartışan iki taraf.
İnkâr edenlere gelince, kendileri için özel
olarak dikilmiş ateşten kıyafetleri olacak.
Başları üstünden cehennem sıvısı dökülecek.
1

20. Bu, derilerinin yanı sıra içlerini de eritecek.
21. Demir kaplara hapsedilecekler.
22. Ne vakit böyle bir perişanlıktan kurtulmaya çalışsalar, oraya zorla geri çevrilirler:
“Tadın yanmanın azabını.”
Cennet Saadeti
23. TANRI, iman edip doğru bir hayat sürenleri akan nehirleri olan bahçelere kabul
edecek. Onlar orada altından bileziklerle
ve incilerle süslenecekler ve orada giysileri de ipekten olacak.
24. Onlar güzel sözlere yönlendirildiler; onlar
En Çok Övülen’in yoluna rehberlik edildiler.
25. Şüphesiz, inkâr edip başkalarını TANRI’nın yolundan alıkoyanlara ve yerli olsun yahut ziyaretçi olsun tüm insanlar için
ayırdığımız Kutsal Mescitten geri çevirenlere ve onu kirletip yozlaştırmaya uğraşanlara acı veren bir azap dokunduracağız.
İslam’daki Tüm Görevler Gibi
Kutsal Yolculuk da İbrahim Aracılığı ile
Hükme Bağlandı*
26. Biz İbrahim’i Mabedi kurması için tayin
ettik: “Benim yanımda başka hiçbir tanrıyı ilahlaştırma ve mabedimi onu ziyaret
edenler, onun yanında yaşayanlar ile rükû
ve secde edenler için arındır.
2

27. “Ve insanlara ilan et: Kutsal Hac yolculuğunu yerine getirsinler.* Onlar sana yürüyerek veya çeşitli yorgun (ulaşım araçlarına) binerek geleceklerdir. En uzak yerlerden geleceklerdir.

*22:19-22 Cehenneme gitmek için diretmiş olan insanlar kaçınılmaz olarak şöyle şikâyet edecekler:
‘Biz bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiş olsaydık farklı davranırdık.’ Cehennem dehşetlerinin sembolik olsa da en açık ve net terimlerle kendilerine belirtildiği söylenecektir. Şuna dikkat edilmelidir ki Kuran’da Cennetten ve Cehennemden hemen hemen her zaman birlikte bahsedilmektedir.
*22:26-27 İbrahim, Teslimiyet’in (İslam’ın) ilk elçisiydi. 22:78 ve Ek 9’a bakınız.
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Kutsal Yolculuk (El-Hac) 22:28-40

28. Ticari menfaatler çıkarmaya da çalışabilirler ve kendilerine çiftlik hayvanlarını
rızık olarak sağladığı için belirli günlerde
TANRI’nın adını ansınlar. “Onlardan yiyin, umutsuzluğa kapılmış olanı ve fakiri
de yedirin.”

35. Onlar, TANRI’dan bahsedilmesi üzerine
kalpleri ürperen kimselerdir, sıkıntı sırasında kararlı bir şekilde sebat ederler, İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirirler
ve kendilerine sağladığımız rızıklardan
bağış yaparlar.

29. Yükümlülüklerini tamamlasınlar, sözlerini
yerine getirsinler ve kadim mabedi ziyaret
etsinler.

36. Hayvan sunuları, TANRI’nın sizin iyiliğiniz için hükme bağladığı ritüeller arasındadır.* Onlar sıra halinde ayakta dururlarken üzerlerine TANRI’nın adını zikredin.
Kurban olarak takdim edildiğinde onlardan siz de yiyin, fakirlere ve muhtaçlara
da yedirin. Onları sizin için bu şekilde
boyun eğdirdik ki minnettarlığınızı gösteresiniz.

30. TANRI tarafından hükme bağlanan ritüellere derin saygı duyanlar, Rableri katında
iyi bir ödülü hak ettiler. Sizin için özellikle
haram kılınanlar hariç tüm çiftlik hayvanları size helal kılınmıştır. Putperestliğin
iğrençliğinden ve yalancı şahitlikten kaçının.
31. Yalnızca TANRI’ya olan mutlak adanmışlığınızı sürdürün. TANRI’nın yanına herhangi bir put yerleştiren biri, gökyüzünden düşüp ardından akbabalar tarafından
kapılıp kaçırılan kişi gibidir yahut rüzgâr
tarafından derin dar bir vadiye sürüklenen
gibidir.
32. Doğrusu, TANRI tarafından hükme bağlanan ritüellere derin saygı duyanlar kalplerindeki doğruluğu sergilemiş olurlar.
Kutsal Yolculuk Sırasındaki
Çiftlik Hayvanı Sunuları*
33. (Çiftlik hayvanları,) kadim mabede hibe
edilmeden önce bir süre için size birçok
faydalar sağlarlar.
34. Her topluluğa, kendilerine rızık olarak çiftlik hayvanlarını sağladığı için TANRI’nın
adını anacakları ritüeller hükme bağladık.
Sizin tanrınız bir ve aynı tanrıdır; hepiniz
O’na teslim olun. İtaat edenlere müjde ver.

37. Onların ne etleri ne de kanları TANRI’ya
ulaşır. O’na ulaşan sizin doğruluğunuzdur.
Size rehberlik ettiği için TANRI'yı yücelterek minnettarlığınızı gösteresiniz diye
onları size boyun eğdirdi. Hayırseverlere
müjde ver.
Tanrı İmanlıları Müdafaa Eder
38. TANRI iman edenleri müdafaa eder. TANRI hiçbir nankör haini sevmez.
Sinagoglar, Kiliseler ve Mescitler
39. Zulüm görenlere izin verilmiştir çünkü
onlar haksızlığa uğramışlardır ve TANRI
kesinlikle onları desteklemeye kadirdir.
40. Onlar, “Bizim Rabbimiz TANRI’dır” demelerinden başka hiçbir neden yokken
yurtlarından haksız yere çıkarıldılar. Eğer
TANRI’nın başkalarına karşı bazı insanları desteklemesi olmasaydı, TANRI’nın
adının sıkça anıldığı yerler olan manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescitler yok
edilmişti. Kesinlikle, TANRI Kendisini
destekleyenleri destekler. TANRI Güçlüdür, Kudretlidir.

*22:36 Hacılardan gelen hayvan sunuları, kutsal yolculuk bölgesindeki kaynakları korur. Yaklaşık
2.000.000 hacının kutsal yolculuk sırasında Mekke’de buluştuğuna dikkat edin.
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41. Onlar o kimselerdir ki eğer onları yeryüzünde idareciler yapsaydık İletişim Dualarını (Namazı) ve zorunlu bağışı (Zekâtı)
tesis ederlerdi ve doğruluğu savunup kötülüğe engel olurlardı. Nihai idareci TANRI’dır.
42. Eğer seni reddederlerse, onlardan önce
Nuh’un halkı, Âd ve Semûd da inkâr etmişlerdi.
43. Ayrıca İbrahim’in halkı ve Lut’un halkı da.
44. Ve Midyan sakinleri de. Musa da reddedildi. Ben tüm bu insanları gittikleri yolun
doğru olduğuna inandırdım, sonra onlardan hesabını sordum; Benim misillemem
nasıl da (yıkıcıymış)!
45. Nice toplumu kötülüklerinden dolayı yok
ettik. Onlardan geriye harabeler, sessiz
kuyular ve büyük boş köşkler kaldı.
46. Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı, ardından da anlamak için akıllarını ve işitmek için kulaklarını kullanmadılar mı?
Doğrusu gerçek körlük gözlerin körlüğü
değil, göğüslerin içindeki kalplerin körlüğüdür.
47. Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar, ne var ki TANRI, Kendi kehanetini
yerine getirmekte asla başarısız olmaz.
Rabbinin bir günü sizin bin yılınız gibidir.
48. Nice toplum geçmişte kötülük işledi ve
Ben onları bir süreliğine gittikleri yolun
doğru olduğuna inandırdım, sonra da onları cezalandırdım. Nihai varış Banadır.

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
49. De ki, “Ey insanlar! Ben size esaslı bir
uyarıcı olarak gönderildim.”*
50. İman edip doğru bir hayat sürenler bağışlanmayı ve cömert bir mükâfatı hak ettiler.
51. Vahiylerimize meydan okumak için çabalayanlara gelince, onlar da Cehennemi
üzerlerine çektiler.
Sistem*
52. Biz senden önce, şeytanın arzularına karışmadığı ne herhangi bir elçi gönderdik ne
de bir peygamber. TANRI sonra şeytanın
yaptığını boşa çıkarır. TANRI vahiylerini
sağlamlaştırır. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Bilgeler Bilgesidir.*
İkiyüzlüler Ayrılırlar
53. O bu sayede, şeytanın planını kalplerinde
şüphe barındıranlar ile kalpleri katılaşanlar için bir test olarak ayarlar. Kötüler muhalefette kalmalıdırlar.
54. Bilgi ile nimetlenenler Rabbinden gelen
gerçeği tanıyacaklardır, ardından da ona
iman edeceklerdir ve kalpleri onu kolayca kabul edecektir. Muhakkak ki TANRI
imanlılara doğru yolda rehberlik eder.
55. İnkâr edenlere gelince, Saat kendilerine
ansızın gelip çatıncaya yahut korkunç bir
günün azabı onlara ulaşıncaya dek şüpheler barındırmaya devam edecekler.
Şeytan’ın Geçici Saltanatı
56. O gün tüm egemenlik TANRI’ya aittir ve
onlar arasında O hüküm verecektir. İman

*22:49 Bu emir, spesifik olarak Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne yöneliktir. Bu gerçek ve elçinin spesifik
ismi Kuran’ın içinde matematiksel olarak kodlanmıştır. Ek 2 ve 26’daki detaylara, çürütülemez kanıtlarla birlikte bakınız.
*22:52 Bu dünyevi sınav boyunca, kendi bakış açısını sunması için Şeytan’a izin verilmiştir (bizler
vücudumuzda Şeytan’ın bir temsilcisi ile birlikte doğarız). Bu, insanların Tanrı’nın delili ile Şeytan’ın delili arasında bir seçim yapmasına olanak tanır. Şeytan’ın delili her zaman yalanlar üzerine
kuruludur. Bu sistem, şeytanın temsilcilerinin sürekli olarak her elçiye karşı en absürt yalanları,
hakaretleri ve suçlamaları ileri sürmesi gerçeğini açıklar (Bkz. 6:33-34, 8:30, 17:76-77, 27:70).
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edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar saadet bahçelerini hak ettiler.
57. İnkâr edip vahiylerimizi reddedenler ise
utanç verici bir azabı üzerlerine çektiler.
Tanrı Uğrunda Çaba Sarf Etmek
58. TANRI uğrunda göç edip sonra öldürülenler veya ölenler, TANRI kesinlikle onlara
güzel rızıklar yağdıracaktır. TANRI kesinlikle en iyi Rızık Sağlayıcıdır.
59. Muhakkak ki onları, hoşnut edecek bir kabul ile kabul edecektir. TANRI Her Şeyi
Bilendir, Hoşgörülüdür.
Ezilenlere İlahi Yardım
60. Şöyle hükme bağlanmıştır; eğer birisi kendisine uygulanan bir haksızlığın intikamını adil bir şekilde alırsa, ardından bundan
dolayı zulme uğrarsa, TANRI kesinlikle
onu destekleyecektir. TANRI Affedicidir,
Bağışlayandır.
Tanrı’nın Her Şeye Gücü Yetmesi
61. Gerçek şudur ki TANRI geceyi gündüzün
içine ve gündüzü de gecenin içine katar ve
TANRI İşitendir, Görendir.
62. Gerçek şudur ki TANRI Gerçek Olandır,
oysa O’nun yanına herhangi bir putun yerleştirilmesi bir sahteliği meydana getirir ve
TANRI Yüceler Yücesidir, En Büyüktür.
63. TANRI’nın, yeryüzünü yeşile çevirsin
diye gökten su indirdiğini görmez misin?
TANRI Uludur, Haberdardır.
64. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’na aittir.
Kesinlikle TANRI En Zengin Olandır,
Övgüye En Layık Olandır.
65. TANRI’nın yeryüzündeki her şeyi sizin
hizmetinize verdiğini görmez misin? Gemiler O’nun emriyle okyanusta akıp gider.
Kendi emrine göre meydana gelmesi hariç gök cisimlerinin dünyaya çarpmasını
O engeller. TANRI insanlara karşı En İyi
Olandır, En Merhametli Olandır.
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Kutsal Yolculuk (El-Hac) 22:57-73
66. Size hayat bahşeden, sonra da sizi vefat
ettiren O’dur, ardından sizi hayata geri
döndürür. Şüphesiz, insanoğlu nankördür.
67. Her bir topluluk için, uygulamaları gereken bir dizi ritüel hükme bağladık. Seninle
bundan dolayı çekişmesinler. Sen herkesi
Rabbine davet etmeye devam et. Muhakkak ki sen doğru yol üzerindesin.
68. Eğer seninle çekişirlerse o zaman de ki,
“TANRI yaptığınız her şeyin tamamen
farkındadır.”
69. TANRI bütün ihtilaflarla alakalı Diriliş
Günü’nde aranızda yargılama yapacaktır.
70. TANRI’nın göklerdeki ve yerdeki her
şeyi bildiğinin farkında değil misin? Tüm
bunlar bir kayıtta kayıtlıdır. Bunu yapmak
TANRI için kolaydır.
71. Yine de TANRI’nın yanında, O’nun kendilerine hiçbir güç vermediği putlara taparlar ve onlar hakkında hiçbir şey de bilmezler. Haddi aşanların hiçbir yardımcısı
yoktur.
Şiddet & Münakaşacılık:
İnkârcılık Belirtileri
72. Vahiylerimiz açık bir şekilde kendilerine
okunduğu zaman, inkâr edenlerin yüzlerindeki kötülüğü fark edersin. Kendilerine vahiylerimizi okuyanlara neredeyse
saldırırlar. De ki, “Size daha kötüsünü
haber vereyim mi? İnkâr edenlere TANRI
tarafından Cehennem sözü verilmiştir; ne
berbat bir kader!”
Onlar Bir Sinek Yaratabilirler mi?
73. Ey insanlar! İşte üzerinde dikkatle düşünmeniz gereken bir mesel: TANRI’nın yanına yerleştirdiğiniz putlar asla bir sineği
yaratamazlar, hatta bunu yapmak için bir
araya toplansalar bile. Dahası, eğer sinek
onlardan bir şey kapsa onu da kurtaramazlar; takip eden de, takip edilen de ne zayıf!
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74. TANRI’yı takdir edilmesi gerektiği gibi
takdir etmiyorlar. TANRI En Güçlü Olandır, Kudretlidir.

3. Ve onlar boş konuşmadan kaçınırlar.

75. TANRI insanlar arasından seçtiği gibi melekler arasından da elçiler seçer. TANRI
İşitendir, Görendir.

5. Ve iffetlerini korurlar.

76. O onların geçmişini ve geleceğini bilir. Tüm
işlerin nihai kontrolü TANRI’ya aittir.
77. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin,
Rabbinize tapının ve doğruluğa çalışın ki
başarılı olasınız.
İbrahim:
İslam’ın İlk Elçisi*
78. TANRI uğrunda, O’nun uğrunda çaba göstermeniz gerektiği gibi çaba gösterin. O
sizi seçti ve dininizi uygularken size hiçbir zorluk yüklemedi—atanız İbrahim’in
dinini. İlk başta size “Teslim Olanlar”
ismini veren odur. Böylelikle, elçi sizin
aranızda bir tanık görevi görsün ve siz de
insanlar arasında tanıklık görevi görün.
Bunun için, İletişim Dualarını (Namazı)
yerine getirin, zorunlu bağışı (Zekâtı) verin ve TANRI’ya sıkıca tutunun; O sizin
Rabbinizdir, en iyi Rab ve en iyi Destekçi.
1

♦♦♦♦

Sure 23: İmanlılar
(El-Muminun)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Gerçekten de başarılı olanlar imanlılardır;
2. ki onlar, İletişim Duaları (Namaz) boyunca
derin saygı içindedirler.

4. Ve onlar zorunlu bağışlarını (Zekâtlarını)
verirler.
6. Sadece eşleri veya meşru olarak sahip oldukları ile cinsel münasebetleri vardır; bunlar kınanacak değiller.
7. Bu sınırları ihlal edenler haddi aşanlardır.
8. Hem kendilerine bırakılmış emanetler hem
de yaptıkları herhangi bir anlaşma söz konusu olduğunda, onlar güvenilir kimselerdir.
9. Ve onlar İletişim Dualarını (Namazı) düzenli olarak yerine getirirler.
10. Böyleleridir mirasçı olanlar.
11. Sonsuza dek kalacakları Cenneti miras alacaklardır.
Doğru Embriyoloji
12. Biz insanoğlunu belirli bir tür çamurdan
yarattık.
13. Akabinde, iyi korunmuş bir depoya yerleştirilen ufacık bir damladan çoğalttık.
14. Sonra o damlayı asılı bir (embriyoya) dönüştürdük, sonra o asılı (embriyoyu) bir
çiğnem (fetüs) haline getirdik, sonra bu
çiğnem (fetüsü) kemikler halinde yarattık,
sonra da o kemikleri etle kapladık. Biz yeni
bir canlıyı işte böyle ortaya çıkarırız. En iyi
Yaratıcı olan TANRI en kutlu olandır.
15. Ardından, ilerleyen zamanlarda ölürsünüz.
16. Sonra ise, Diriliş Günü’nde yeniden diriltileceksiniz.
Yedi Evren
17. Üstünüzde yedi evreni katmanlar halinde
yarattık ve onların içindeki tek bir yaratıktan bile asla habersiz değiliz.

*22:78 Tüm elçiler “Yalnızca Tanrı’ya tapmak” olan tek ve aynı mesajı vaaz etmelerine rağmen,
İbrahim “Teslimiyet” (İslam) ve “Teslim Olan” (Müslüman) sözcüklerini türeten ilk elçiydi (2:128).
İbrahim’in Teslimiyet’e katkısı ne oldu? 16:123’ten öğreniyoruz ki Teslimiyet’teki tüm dini görevler
İbrahim aracılığı ile vahyedildi (Ek 9 & 26’ya bakınız).
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Tanrı’dan Sayısız Nimetler
18. Gökyüzünden suyu tam ölçüsünde indiririz, ardından onu toprakta depolarız. Şüphesiz, onun sızıp kaybolmasına da izin
verebiliriz.
19. Onunla, sizin için hurma ve üzüm bahçeleri, her çeşit meyveler ve çeşitli gıdalar
üretiriz.
20. Ayrıca, yiyenlere hoş tat vermesinin yanı
sıra yağ üreten Sina’ya özgü bir ağaç.
21. Ve çiftlik hayvanları da size bir ders sağlamalıdır. Karınlarından size (süt) içiririz,
onlardan başka faydalar da elde edersiniz
ve bazılarını yiyecek olarak kullanırsınız.
22. Onlara ve gemilere binersiniz.
Nuh
23. Nuh’u halkına gönderdik, dedi ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın. O’nun yanında
başka bir tanrı yoktur. Doğru kimseler olmaz mısınız?”
24. Halkından inkâr eden ileri gelenler dediler
ki “Bu, aranızda şöhret kazanmak isteyen
bir insandan fazlası değil. TANRI irade
etmiş olsaydı melekleri indirebilirdi. Biz
atalarımızdan hiç böyle bir şey duymadık.
25. “O sadece delirmiş bir adam. Onu bir süreliğine görmezden gelin.”
26. Dedi ki “Rabbim! Bana galibiyet bahşet
çünkü onlar beni inkâr ettiler.”
27. Sonra ona esinledik: “Bizim dikkatli bakışlarımız altında ve esinimize uygun olarak
deniz taşıtını*2yap. Emrimiz geldiği ve
atmosfer kaynadığı zaman, her tür (evcil
hayvanlarından) bir çifti ve kötü sona
mahkûm edilmiş olanlar hariç aileni ona
bindir. Haddi aşanlar adına Benimle konuşma; onlar boğulacaklardır.

İmanlılar (El-Muminun) 23:18-40
28. “Beraberindekilerle birlikte deniz taşıtına
yerleştiğin zaman, ‘bizi o kötü insanlardan
kurtardığı için TANRI’ya övgüler olsun’
de.
29. “Ve de ki, ‘Rabbim! Beni bereketli bir bölgede karaya çıkar; Sen en iyi ulaştıransın.’ ”
30. Bunlar sizin için yeterli kanıtlar sağlamalıdır. Biz kesinlikle sizi test edeceğiz.
31. Daha sonra, onların ardından başka bir nesil meydana getirdik.
32. Onlara aralarından şöyle söyleyen bir elçi
gönderdik, “TANRI’ya tapın. O’nun yanında başka bir tanrı yoktur. Doğru kimseler olmaz mısınız?”
33. Halkı arasından inkâr etmiş ve Ahiret fikrini reddetmiş olan ileri gelenler—bu hayatta kendilerini cömertçe rızıklandırmamıza
rağmen—şöyle dediler: “Bu da sizin gibi
bir insanoğlundan fazlası değil. O da sizin
yediğinizden yiyor ve içtiğiniz gibi içiyor.
34. “Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz,
o zaman gerçekten kaybedenlersiniz.
35. “Size, ölüp toprak ve kemik haline dönüştükten sonra tekrar ortaya çıkacağınızı mı
vadediyor?
36. “İmkânsız, size vadedilen şey gerçekten de
imkânsız.
37. “Biz sadece bu hayatı yaşarız—yaşarız ve
ölürüz—ve biz asla diriltilmeyeceğiz.
38. “O sadece, yalanlar uydurup onları TANRI’ya isnat eden bir adam. Biz ona asla
inanmayacağız.”
39. Dedi ki “Rabbim! Bana galibiyet bahşet
çünkü onlar beni inkâr ettiler.”
40. Dedi ki “Yakında pişman olacaklar.”

*23:27 Masalcılar, Nuh’un hikâyesinin alay konusu olmasına neden oldular. Nuh’un gemisi, ilkel
halatlarla birbirine bağlanmış olan (54:13) kütüklerden yapılmış düz bir deniz taşıtı idi, tufan ise
yereldi, Ölü Deniz bölgesinin çevresindeydi ve hayvanlar da Nuh’un evcil hayvanlarıydı.

1700

96020

186
41. Onları azap vurdu, adil bir şekilde ve böylelikle onları harabelere çevirdik. Kötü insanlar yok oldular.
42. Daha sonra, onların ardından başka nesiller
meydana getirdik.
43. Hiçbir toplum, önceden belirlenmiş olan
akıbetini ne öne alabilir ne de onu geciktirebilir.
44. Sonra elçilerimizi ardı ardına gönderdik.
Her ne zaman bir elçi kendi toplumuna
gitse onu inkâr ettiler. Sonuç olarak, onları birbiri ardınca yok ettik ve onları tarihe
gömdük. İnkâr etmiş olan insanlar helak
oldu.
Musa ve Harun
45. Daha sonra da Musa ve kardeşi Harun’u
gönderdik, vahiylerimizle ve esaslı bir kanıtla.
46. Firavun’a ve onun kıdemlilerine. Ancak
onlar kibirlendiler. Onlar baskıcı insanlardı.
47. Dediler ki “Halkı bizim kölelerimiz olan
iki adama mı inanalım?”
48. İkisini de reddettiler ve sonuç olarak yok
edildiler.
49. Biz Musa’ya kutsal yazı verdik ki rehberlik
edilsinler.
50. Biz Meryemoğlu’nu ve annesini bir işaret
yaptık ve onlara yiyecek ve içeceği olan
bir tepede barınak verdik.
Tek Tanrı / Tek Din
51. Ey elçiler! Güzel rızıklardan yiyin ve doğruluğa çalışın. Ben yaptığınız her şeyin
tamamen farkındayım.
52. İşte sizin cemaatiniz—tek bir cemaat—ve
Ben de sizin Rabbinizim; Bana derin saygı
duyun.
53. Fakat kendilerini çekişen hiziplere ayırdılar; her fırka sahip oldukları ile mutlu.
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54. Bu nedenle, sadece bir süre için onları kafa
karışıklıkları içinde bırak.
55. Zannediyorlar mı ki onlara para ve evlat
verdik diye…
56. …kendilerine nimetler yağdırmak zorundayız? Doğrusu hiçbir fikirleri yok.
57. Şüphesiz, derin saygı ile Rablerinin bilincinde olanlar.
58. Ve Rablerinin vahiylerine iman edenler.
59. Ve Rablerinin yanına asla herhangi bir put
yerleştirmeyenler var ya.
60. Onlar bağışlarını verirken kalpleri derin
saygı ile doludur. Çünkü onlar Rablerinin
huzurunda toplanacaklarının farkındadırlar,
61. Doğru işler yapmaya isteklidirler; onları
yapmak için yarışırlar.
İnkârcılar Nankördür
62. Biz hiçbir ruha imkânlarının ötesinde yük
yüklemeyiz ve biz gerçeği söyleyen bir
kayıt tutarız. Hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır.
63. Çünkü zihinleri buna karşı ilgisizdir, buna
uymayan işler yaparlar; onların işleri çok
kötüdür.
64. Sonra da, önderlerine azapla karşılık verdiğimizde şikâyet ederler.
65. Artık şikâyet etmeyin; bizden gelen tüm
yardımlardan elinizi çekmiştiniz.
66. Kanıtlarım size sunulmuştu fakat siz topuklarınızın üzerinde geriye döndünüz.
67. Onları kabul etmeyecek kadar kibirliydiniz ve meydan okurcasına onları göz ardı
ettiniz.
68. Neden bu kutsal yazı üzerinde düşünüp taşınmıyorlar? Ataları tarafından asla ulaşılamamış bir şey aldıklarını fark etmiyorlar
mı?
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İmanlılar (El-Muminun) 23:69-92

69. Elçilerini tanıyamadılar mı? Bu yüzden mi
onu göz ardı ediyorlar?

82. Dediler ki “Bizler ölüp toprak ve kemik olduktan sonra diriltilecek miyiz?

70. Onun deli olduğuna mı karar verdiler?
Doğrusu, o onlara gerçeği getirdi fakat
onların çoğu gerçek olandan nefret eder.

83. “Geçmişte de bize ve atalarımıza böyle vaatler verilmişti. Bunlar geçmişin masallarından fazlası değil.”

71. Doğrusu, eğer gerçek onların arzularına
uygun olsaydı göklerde ve yerde kaos
olurdu; içlerindeki her şey bozulurdu. Biz
onlara kanıtlarını verdik fakat onlar kanıtlarını göz ardı ediyorlar.

İmanlıların Çoğu Cehennemle
Mukadderdir*
84. De ki, “Yeryüzü ve onun üzerindeki herkes
kime aittir, eğer biliyorsanız?”

72. Sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin verdiği ücret çok daha hayırlıdır. O,
en iyi Rızık Sağlayıcıdır.
73. Muhakkak ki sen onları dosdoğru bir yola
çağırıyorsun.
74. Ahirete iman etmeyenler kesinlikle doğru
yoldan sapacaklardır.
75. Onlara rahmetimizi yağdırdığımızda ve
problemlerini çözdüğümüzde bile azgınlığa daha da dalıp bocalamaya devam ettiler.
76. Onlara azap dokundurduğumuzda bile yalvararak Rablerine dönmediler.
77. Sonra, üzerlerine çektikleri şiddetli azapla
kendilerine karşılık verdiğimizde şok oldular.
78. Size işitme, görme ve beyinler bahşeden
O’dur. Nadiren minnettarsınız.
79. Sizi yeryüzünde yerleştiren O’dur ve
O’nun huzurunda toplanacaksınız.
80. Hayatı ve ölümü kontrol eden O’dur ve
gece ile gündüzü birbiriyle değiştiren de
O’dur. Anlamıyor musunuz?
81. Atalarının söylediklerini söylediler.

1

85. Diyecekler ki “TANRI’ya aittir.” De ki,
“O halde neden dikkate almıyorsunuz?”
86. De ki, “Kimdir yedi evrenin Rabbi; büyük
egemenliğin Rabbi?”
87. Diyecekler ki “TANRI.” De ki, “O halde
neden doğru olana dönmüyorsunuz?”
88. De ki, “Her şey üzerindeki tüm egemenliği
elinde bulunduran ve hiçbir yardıma muhtaç değilken tek yardım edebilecek kimdir,
eğer biliyorsanız?”
89. Diyecekler ki “TANRI.” De ki, “Nerede
yanıldınız?”
90. Biz onlara gerçeği verdik, oysa onlar yalancı kimselerdir.
91. TANRI hiçbir zaman bir oğula baba olmadı. O’nun yanında asla başka herhangi
bir tanrı da yoktu. Aksi takdirde, her bir
tanrı kendi yarattıklarıyla bağımsızlık ilan
ederdi ve hâkimiyet için birbirleri ile çekişirlerdi. TANRI yüceltilsin; onların iddialarının çok üzerinde.
92. Tüm sırları ve açığa vurulanları Bilen;
Herhangi bir ortağa sahip olmanın çok üstünde olan O’na yücelik olsun.

*23:84-89 Tanrı’ya olan iman, ancak eğer birisi Tanrı’nın niteliklerini tanıyorsa geçerlidir, örneğin
Tanrı’nın her şeyi kontrol ettiği gerçeği gibi (8:17). Tanrı’yı tanımayan imanlılar gerçekte imanlılar
değildirler. İmanlıların çoğu, peygamberler ve azizler gibi güçsüz putları ilahlaştırarak imanlarını
geçersiz hale getirirler (6:106).
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93. De ki, “Rabbim! Onların üzerlerine çektikleri (azabı) bana göstersen de göstermesen
de,

bizleri alt etti ve bizler yoldan çıkmış insanlardık.

94. “Rabbim! Haddi aşan insanlardan biri olmayayım.”

107. “Rabbimiz! Bizi buradan çıkar; eğer (eski
durumumuza) dönersek o zaman biz gerçekten de kötü kimseleriz.”

95. Onlar için ayırdığımız (azabı) sana göstermek kolaylıkla yapabileceğimiz bir şeydir.

108. Diyecek ki “Aşağılanmış bir şekilde orada kalın ve Benimle konuşmayın.

96. Bu nedenle, onların kötü işlerine iyilikle
karşılık ver; biz onların iddialarının tamamen farkındayız.
Şeytan’dan Korunmak İçin
97. De ki, “Rabbim! Sana sığınıyorum şeytanların fısıltılarından.
98. “Ve Sana sığınıyorum Rabbim, yanımda
bulunmalarından da.”
Ölü Olan, Diriliş Günü’ne Kadar
Asla Geri Gelmez
99. Onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der,
“Rabbim! Beni geri gönder.
100. “O zaman terk ettiğim her şeyde doğruluğa çalışacağım.” Doğru değil. Onun bu
yaptığı sahte bir iddiadan ibaret. Bir engel, ruhunu yeniden dirilinceye kadar bu
dünyadan ayıracaktır.
101. Boruya üflendiği zaman, o gün aralarında
hiçbir akrabalık bulunmayacaktır, birbirleriyle de ilgilenmezler.
102. Tartıları ağır basanlara gelince, onlar kazananlar olacaktır.
103. Tartıları hafif basanlar ise ruhlarını zayi
etmiş olanlardır; onlar Cehennemde sonsuza dek kalırlar.
104. Yüzlerini ateş saracaktır ve orada perişan
bir şekilde kalırlar.

Onlar İmanlılarla Alay Etmişlerdi
109. “Kullarımdan bir grup şöyle derdi, 'Rabbimiz! Biz iman ettik, öyleyse bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen tüm merhametlilerin En Merhametlisisin.’
110. “Fakat siz onlarla alay edip eğlenmiştiniz, hatta o derece ki Beni unuttunuz. Siz
onlara gülüp duruyordunuz.
111. “Kararlı olmalarına karşılık, kazananlar
yaparak bugün kendilerini ödüllendirdim.”
112. Dedi ki “Yeryüzünde ne kadar süre kaldınız? Kaç yıl?”
113. “Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Sayanlara sor” dediler.
114. Dedi ki “Aslında sadece kısa bir geçiş dönemi kaldınız, keşke bilseydiniz.
115. “Sizi boş yere yarattığımızı; bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
116. En Yücedir gerçek Egemen olan TANRI.
O’nun yanında başka bir tanrı yoktur; Tüm
otoritenin sahibi olan En Şerefli Rab.
117. Kim TANRI’nın yanında başka bir tanrıyı putlaştırırsa, üstelik herhangi bir kanıt
olmaksızın, onun hesabı Rabbine kalmıştır. İnkârcılar asla başarılı olamazlar.

105. Benim vahiylerim size okunmadı mı ve
siz sürekli onları reddetmediniz mi?

118. De ki, “Rabbim! Bize bağışlanma ve merhamet yağdır. Sen tüm merhametlilerin
En Merhametlisisin.”

106. Diyecekler ki “Rabbimiz! Kötülüğümüz

♦♦♦♦
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Sure 24: Işık
(El-Nur)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Bir sure ki, indirdik ve yasa olarak hükme
bağladık. Onun içinde apaçık vahiyler vahyettik ki dikkate alasınız.
Zina
2. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her
birini yüz kırbaçla kırbaçlayın. Eğer TANRI’ya ve Ahirete gerçekten iman ediyorsanız, TANRI’nın yasasını yerine getirmede
acıma duygusu sizi etkileyerek yönlendirmesin. Ve bir grup imanlı da cezalarına tanık olsun.*
1

3. Zina eden erkek, eninde sonunda zina eden
bir kadınla veya bir puta tapanla evlenecek
ve zina eden kadın da eninde sonunda zina
eden bir erkekle veya bir puta tapanla evlenecektir. Bu, imanlılara haram kılınmıştır.
4. Evli kadınlara zina suçu atıp da ardından
dört şahit getiremeyenleri seksen kırbaç ile
kırbaçlayın ve onlardan hiçbir tanıklık kabul etmeyin; onlar kötü kimselerdir.
5. Eğer ondan sonra tövbe ederlerse ve kendilerini düzeltirlerse, o zaman TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
6. Başka tanıklar olmaksızın kendi eşlerini
suçlayanlara gelince, eğer doğruyu söylediğine dair TANRI adına dört defa yemin
ederse tanıklık kabul edilebilir.

7. Beşinci yemin ise, eğer yalan söylüyorsa
TANRI’nın lanetinin kendi üzerine olmasıdır.
8. Eğer kadın, onun yalancı olduğuna dair
TANRI adına dört defa yemin ederse masum sayılmalıdır.
9. Beşinci yemin ise eğer kocası doğruyu söylüyorsa TANRI’nın gazabının kendi üzerine olmasıdır.
10. Bu, TANRI’nın size karşı lütfu ve merhametidir. TANRI Günahtan Kurtarandır,
Bilgeler Bilgesidir.
Dedikodular ve Kanıtlanmamış
Suçlamalarla Nasıl Başa Çıkılır
11. Aranızdaki bir çete büyük bir yalan uydurdu.* Onun sizin için kötü olduğunu
sanmayın, aksine o sizin için iyi oldu. Bu
arada, her biri bu suçtan bir pay kazandı.
Bütün olayı başlatan kişiye gelince, o,
korkunç bir azabı üzerine çekti.
2

12. Onu işittiğiniz vakit, iman eden erkeklerin
ve iman eden kadınların birbirleri hakkında daha iyi düşüncelere sahip olmaları ve
“Bu belli ki büyük bir yalan!” demeleri
gerekirdi.
13. Yalnızca dört şahit getirmeleri durumunda (onlara inanabilirsiniz). Eğer şahitleri
getiremezlerse, o halde onlar TANRI’ya
göre yalancıdırlar.
14. Eğer TANRI’nın size karşı lütfu ve hem
bu dünyadaki hem de Ahiretteki merhameti olmasaydı, bu olaydan ötürü büyük
bir azaba maruz kalacaktınız.
15. Onu kendi dillerinizle uydurdunuz ve geri
kalanınız da kanıt olmadan ağızlarınızla
onu tekrarladınız. Siz onun önemsiz ol-

*24:2 Sosyal baskı, yani cezaya halkın tanık olması temel cezalandırmadır (Ayrıca 5:38’e bakınız).
Kırbaçlar sembolik olmalıdır, şiddetli değil.
*24:11 Bu, Peygamberin eşi Ayşe’nin yanlışlıkla çölde bırakıldığı ve sonrasında Peygamberin kervanına yetişmesi için kendisine yardım eden genç bir adam tarafından bulunması şeklindeki tarihi
olaya atıfta bulunur. Bu, Ayşe’ye karşı ünlü ‘Büyük Yalanı’ tetikledi.
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duğunu sandınız, oysa TANRI’ya göre o
büyüktü.
Ne Yapmalı
16. Onu işittiğiniz vakit, “Bunu dilimize dolamayacağız. Sana yücelik olsun. Bu büyük
bir yalancılıktır” demeliydiniz.
17. TANRI, onu bir daha asla yapmayasınız
diye size öğüt veriyor, eğer imanlılar iseniz.
18. TANRI vahiylerini sizin için bu şekilde
açıklar. TANRI Her Şeyi Bilendir, Bilgedir.
19. İmanlılar arasında ahlaksızlığın yayılmasını görmekten hoşlananlar, bu hayatta da
Ahirette de acı veren bir azabı üzerlerine
çektiler. TANRI bilir, oysa siz bilmezsiniz.
20. TANRI size lütfunu ve merhametini yağdırır. TANRI imanlılara karşı En İyi Olandır, En Merhametli Olandır.
Şeytan Asılsız Suçlamaları
Teşvik Eder
21. Ey iman edenler! Şeytan’ın adımlarını takip
etmeyin. Şeytan’ın adımlarını takip eden
herkes bilmelidir ki o, kötülüğü ve hayâsızlığı savunur. Eğer TANRI’nın size karşı lütfu ve merhameti olmasaydı hiçbiriniz
arınmamıştınız. Fakat TANRI irade ettiği
kişiyi arındırır. TANRI İşitendir, Bilendir.
22. Aranızdan imkânlarla ve zenginlikle nimetlendirilmiş olanlar akrabalarına, yoksullara
ve TANRI uğrunda göç edenlere karşı hayırsever olsunlar. Onlara nezaket ve hoşgörü
ile davransınlar; TANRI’nın bağışlamasına
erişmeyi sevmez misiniz? TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

Büyük Günah
23. Şüphesiz, takva ehli imanlılardan olan
evli kadınlara iftira atanlar, bu hayatta da
Ahirette de kınanmayı üzerlerine çektiler;
onlar korkunç bir azabı üzerlerine çektiler.
24. Kendi dillerinin, ellerinin ve ayaklarının
onların yapmış oldukları her şeye tanıklık
edecekleri gün gelecek.
25. O gün, TANRI onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir ve onlar TANRI’nın Gerçek olduğunu öğreneceklerdir.
26. Kötü kadınlar kötü erkekler için, kötü erkekler kötü kadınlar içindir ve iyi kadınlar
iyi erkekler için, iyi erkekler de iyi kadınlar içindir. İkinci kısım bu tür suçlamalardan uzaktır. Onlar bağışlanmayı ve cömert
bir ödülü elde ettiler.
İlahi Görgü Kuralları
27. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka
evlere, orada oturanlardan izin almadan ve
onları selamlamadan girmeyin. Bu sizin
için daha iyidir ki dikkate alasınız.
28. Eğer onlarda hiç kimseyi bulamazsanız,
izin alıncaya kadar onlara girmeyin. Eğer
size “Geri dönün” denildiyse geri dönmelisiniz. Bu sizin için daha nezihtir. TANRI
yaptığınız her şeyin tamamen farkındadır.
29. Size ait şeylerin olduğu oturulmayan evlere girmekle hiçbir hata işlemiş olmazsınız.
TANRI açığa vurduğunuz her şeyi ve gizlediğiniz her şeyi bilir.
İmanlılar İçin Giyinme Kuralı*
30. İmanlı erkeklere söyle, gözlerine hâkim
olsunlar (ve kadınlara gözlerini dikip bakmasınlar) ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. TANRI yaptıkları
her şeyden tamamen Haberdardır.
1

*24:30-31 Mütevazi giyinme, haliyle imanlı erkek ve kadınların bir özelliğidir. Bir kadının elbisesi
için minimum gereklilikler giysisini uzatması (33:59) ve göğsünü örtmesidir. Zorba Arap gelenekleri,
bir kadının tepeden tırnağa kapanması gerektiği konusunda yanlış bir izlenim verdi; böylesi, Kuranî
veya İslamî bir elbise değildir.
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31. Ve imanlı kadınlara söyle, onlar da gözlerine hâkim olsunlar ve iffetlerini korusunlar.
Gerekli olanlar dışında vücutlarının herhangi bir bölümünü teşhir etmesinler. Göğüslerini örtsünler ve kocaları, babaları,
kocalarının babaları, oğulları, kocalarının
oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları,
diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetçiler veya işçiler ya da
ergenliğe ulaşmamış çocukların varlığı
dışında bu kuralı esnetmesinler. Vücutlarının belli detaylarını sallayıp teşhir etmek
için yürürken ayaklarını vurmasınlar. Ey
siz imanlılar! Hepiniz TANRI’ya tövbe
edin ki başarıya ulaşasınız.*
Ahlaksızlığı Caydırmak İçin
Evliliği Teşvik Edin
32. Aranızdan bekâr olanları evlenmeye teşvik
edin. Eğer fakirlerse, aranızdaki erkek ve
kadın hizmetçilerden doğru kimselerle evlenebilirler. TANRI onları Kendi lütfundan zengin edecektir. TANRI Cömerttir,
Bilendir.
33. Maddi olarak evliliğe gücü yetemeyenler,
TANRI onlara lütfundan verinceye kadar
iffetlerini muhafaza etsinler. Hizmetkârlarınızdan evlenmek için serbest kalmak
isteyenlerin dürüst olduklarını fark ettiğinizde onların isteğini yerine getirin. Ve
TANRI’nın size ihsan ettiği Kendi parasından onlara verin. Eğer iffetli olmayı istiyorlarsa, bu dünyanın menfaatini arayıp
kızlarınızı fuhşa zorlamayın. Kim onları
zorlarsa, o zaman TANRI, onlar zorlandığı için Bağışlayıcıdır, Merhametlidir.
34. Biz size açıklığa kavuşturucu vahiyler,
geçmiş nesillerden örnekler ve doğrular
için bir aydınlanma vahyettik.
Tanrı
35. TANRI göklerin ve yerin ışığıdır. O’nun
ışığının alegorisi, bir cam kabın içine yerleştirilmiş lambanın arkasındaki bir çukur
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ayna gibidir. O cam kap ise parlak, inci
benzeri bir yıldız gibidir. Yakıtı ne doğuya
ne batıya özgü olmayan, yağ üreten bereketli bir ağaçtan sağlanır. Yağı neredeyse
kendi kendine ışık verir; tutuşturmak için
ateşe ihtiyaç yoktur. Işık üstüne ışık. Kim
(rehberlik edilmeyi) irade ederse, TANRI onu Kendi ışığına yönlendirir. TANRI böylelikle insanlar için meseller verir.
TANRI her şeyin tamamen farkındadır.
36. TANRI tarafından yüceltilen evlerde (Tanrı’nın rehberliği bulunur) çünkü oralarda
O’nun adı anılır. O, gece gündüz oralarda
yüceltilmektedir—
Mescitlere Sıkça Gidenler
37. Ticaretin veya alışverişin kendilerini TANRI’yı
anmaktan alıkoymadığı insanlar tarafından;
ki onlar İletişim Dualarını (Namazı) yerine
getirirler, zorunlu bağışı (Zekâtı) verirler ve
onlar akılların ve gözlerin dehşete düşeceği
günün farkındadırlar.
38. TANRI onları iyi işleri için kesinlikle
ödüllendirecektir ve onlara lütfunu yağdıracaktır. TANRI irade ettiği kişiyi sınırsız
şekilde rızıklandırır.
Bir Serabın Peşine Düşmek
39. İnkâr edenlere gelince, onların işleri çöldeki bir serap gibidir. Susuz bir kişi onun su
olduğunu zanneder. Fakat ona ulaştığında
onun hiçbir şey olmadığını bulur ve onun
yerine orada işlerinin karşılığını tam olarak verecek olan TANRI’yı bulur. TANRI
en etkili hesap görendir.
Tanrı’dan Sürgün:
Büsbütün Karanlık
40. Başka bir alegori de, yoğun bir sisle birlikte dalgalar üstüne dalgaların olduğu,
azgın bir okyanusun ortasında büsbütün
karanlıkta olmaktır. Karanlık üstüne karanlık—eğer kendi eline baksaydı, onu zar
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zor görebilirdi. TANRI’nın ışıktan yoksun bıraktığı kimsenin hiçbir ışığı olamaz.
41. Göklerde ve yerde bulunan herkesin, hatta bir dizi halinde uçarlarken kuşların bile
TANRI’yı yücelttiğini fark etmiyor musun? Her biri kendi duasını ve yüceltme
şeklini bilir. TANRI onların yaptığı her
şeyin tamamen farkındadır.
42. Göklerin ve yerin egemenliği TANRI’ya
aittir ve son varış TANRI’yadır.
43. TANRI’nın bulutları sürdüğünü, sonra onları bir araya getirdiğini, sonra onları birbiri
üstüne yığdığını, ardından da senin onlardan çıkan yağmuru gördüğünü fark etmiyor musun? İrade ettiği kimseleri kaplamak
için gökyüzünden yığınla kar indirirken,
irade ettiği kimselerden de onu çevirir. Karın parlaklığı neredeyse gözleri kör eder.
44. TANRI geceyi ve gündüzü kontrol eder.
Bu, gözleri olanlar için bir ders olmalıdır.
45. Ve TANRI her canlı yaratığı sudan yarattı.
Bazıları karınları üzerinde yürür, bazıları
iki ayak üzerinde yürür ve bazıları da dördü üzerinde yürür. TANRI irade ettiğini
yaratır. TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
46. Biz sana açıklığa kavuşturucu vahiyler indirdik, sonra TANRI, her kim irade ederse
ona dosdoğru bir yolda rehberlik eder.
Tanrı, Elçisi Yoluyla
Talimatlar Gönderir
47. Onlar, “TANRI’ya da elçiye de inanıyoruz
ve itaat ediyoruz” derler fakat öte yandan,
bazıları sonradan geriye çekilir. Bunlar
imanlılar değildirler.
48. Aralarında hüküm vermesi için TANRI’ya
ve elçisine davet edildiklerinde, onlardan
bazıları mutsuz olur.
49. Ancak, eğer hüküm onların lehine ise onu
seve seve kabul ederler!
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50. Kalplerinde bir hastalık mı var? Kuşku mu
duyuyorlar? TANRI’nın ve elçisinin kendilerine haksızca davranmasından mı korkuyorlar? Aslında, haksız olanlar onlardır.
İmanlılar Tanrı’ya ve Elçisine
Tereddüt Etmeden İtaat Ederler
51. İşlerinde hüküm vermesi için TANRI’ya
ve elçisine davet edildiklerinde, imanlıların tek sözü “İşitiyoruz ve itaat ediyoruz”
demeleridir. Bunlar kazananlardır.
52. TANRI’ya ve elçisine itaat edenler ve
TANRI’ya derin saygı duyup O’nu gözetenler, işte bunlar muzaffer kimselerdir.
53. TANRI adına ciddiyetle yemin ederler,
eğer harekete geçmelerini emretseymişsin, onlar harekete geçeceklermiş. De ki,
“Yemin etmeyin. İtaat bir yükümlülüktür.
TANRI yaptığınız her şeyden tamamen
Haberdardır.”
54. De ki, “TANRI’ya itaat edin ve elçiye de itaat edin.” Eğer reddederlerse, o zaman o kendi yükümlülüklerinden sorumludur ve siz de
kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.
Eğer ona itaat ederseniz rehberlik edileceksiniz. Elçinin tek görevi (mesajı) iletmektir.
Tanrı’nın Vaadi
“Yeryüzünde Krallar ve Kraliçeler”
55. TANRI aranızdan iman edip doğru bir hayat sürenlere söz verir ki onlardan öncekileri yaptığı gibi onları da yeryüzünde egemenler yapacak ve onlar için seçtiği dini
kendileri için tesis edecektir ve onlar için
korkunun yerine barış ve güvenliği geçirecektir. Bütün bunlar, yalnızca Bana taptıkları içindir; onlar Benim yanıma asla herhangi bir put yerleştirmezler. Bundan sonra
inkâr edenler gerçekten kötü kimselerdir.
Başarının Formülü
56. İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirin,
zorunlu bağışı (Zekâtı) verin ve elçiye
itaat edin ki rahmete erişesiniz.
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57. İnkâr edenlerin yanlarına kâr kalacağını
sanmayın. Nihai meskenleri Cehennemdir; ne berbat bir kader!
Görgü Kuralları
İsmiyle Bahsedilen İki Namaz
58. Ey iman edenler! (Odalarınıza girmeden
önce) hizmetkârlarınız ve ergenliğe erişmemiş çocuklarınız tarafından izin istenmelidir. Bu, üç durumda yapılmak zorundadır—Şafak Namazından önce, öğle vakti dinlenmek için giysilerinizi değiştirdiğinizde ve Yatsı Namazından sonra. Bunlar
sizin için üç özel vakittir. Diğer vakitlerde
birbirinizle haşir neşir olmanız sizin için
yahut onlar için yanlış değildir. TANRI
sizin için vahiylerini bu şekilde açıklığa
kavuşturur. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Bilgeler Bilgesidir.
59. Çocuklar ergenliğe eriştiklerinde, kendilerinden önce yetişkin olanlar (girmeden önce) nasıl izin istedilerse, onlar da
(girmeden önce) öyle izin istemelidirler.
TANRI vahiylerini sizin için bu şekilde
açıklığa kavuşturur. TANRI Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
Mütevazi Giyinin
60. Evlenme beklentisi olmayan yaşlı kadınlar, vücutlarını çok fazla teşhir etmemeleri
şartıyla giyinme kuralını esneterek yanlış
bir şey yapmış olmazlar. Mütevaziliği muhafaza etmek onlar için daha iyidir. TANRI İşitendir, Bilendir.
Yemeğinizin Helal Olduğundan
Emin Olun
61. Siz, evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya
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erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız
kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya
teyzelerinizin evlerinde veya size ait olan
ve anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde
veya arkadaşlarınızın evlerinde yemenizden dolayı kınanamazsınız, aynı şekilde,
kör de kınanamaz, topal da kınanamaz ve
engelli de kınanamaz. Birlikte yahut ayrı
ayrı yiyerek de yanlış bir şey yapmış olmazsınız. Herhangi bir eve girdiğinizde,
birbirinizi TANRI’dan kutlu ve güzel bir
selam ile selamlayın. TANRI sizin için
vahiyleri bu şekilde açıklar ki anlayasınız.
62. Gerçek imanlılar TANRI’ya ve elçisine*
iman edenlerdir ve bir cemaat toplantısında onunla birlikte olduklarında onu izinsiz
terk etmezler. İzin isteyenler, TANRI’ya
ve elçisine iman edenlerdir. Bazı işleri ile
meşgul olmak üzere senden izin isterlerse,
dilediğine izin verebilirsin ve TANRI’dan
onları bağışlamasını isteyebilirsin. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
63. Elçinin taleplerine, birbirinizin taleplerine
verdiğiniz karşılık gibi karşılık vermeyin. TANRI, aranızdan sudan bahanelerle
gizlice sıvışanların tamamen farkındadır.
Onun emirlerine itaat etmeyenler, bir felaketin kendilerini vurmasından veya şiddetli bir azaptan sakınsınlar.
64. Kesinlikle göklerdeki ve yerdeki her şey
TANRI’ya aittir. O, içinde bulunabileceğiniz her durumu tam olarak bilir. O’na
döndürüldüğünüz gün, yapmış oldukları
her şeyi onlara bildirecektir. TANRI her
şeyin tamamen farkındadır.
♦♦♦♦

*24:62 Bu ayet, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne atıfta bulunuyor; “Reşad”ın sayısal değeri (505) artı
“Halife”nin sayısal değeri (725) artı ayet numarası (62) toplandığında 1292 elde ederiz, 19’un tam
katıdır (1292=19x68). Ek 2’ye bakınız.
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Sure 25: Yasa Kitabı
(El-Furkan)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Kuluna Yasa Kitabı’nı vahyeden en kutlu
olandır, böylece o, tüm dünyaya bir uyarıcı
vazifesi görebilir.
2. Göklerin ve yerin tüm egemenliği kendisine
ait olan. O’nun asla bir oğlu olmadı, egemenlikte herhangi bir ortağı da yoktur. Her
şeyi tam ölçüsünde yarattı; her şeyi kusursuz olarak dizayn etti.*
3. Yine de O’nun yanına, hiçbir şey yaratamayan—kendileri yaratılmış olan—ve hatta
kendilerine zarar verecek yahut fayda sağlayacak hiçbir güce sahip olmayan, hayatı
veya ölümü veya yeniden dirilişi kontrol
etmek için de herhangi bir güce sahip olmayan tanrılar yerleştirirler.
İnkârcıların Yanlış Olduğu Kuran’ın
Matematiksel Kodu Tarafından Kanıtlandı
4. İnkâr edenler, “Bu onun bazı başka insanların
yardımı ile uydurduğu bir yalandır” dediler.
Onlar bir küfrü ve bir yalanı dillendirdiler.
5. Ayrıca dediler ki “Yazdıkları geçmişten masallardır; gece gündüz kendisine dikte edildiler.”*
6. De ki, “Bu, göklerdeki ve yerdeki Sırrı* bi-

len tarafından vahyedildi. O Bağışlayandır,
En Merhametli Olandır.”
İnkârcıların Tipik Sözleri
7. Ve dediler ki “Nasıl olur da bu elçi yemek
yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Bir melek
inip onunla birlikte bir vaiz olarak görev
yapsaydı ya!”
8. Ya da “Kendisine bir hazine verilseydi ya!”
Yahut “Kendisinden yediği bir bahçesi olsaydı ya!” Haddi aşanlar ayrıca şunu da
söylediler, “Siz büyülenmiş bir adamı takip
ediyorsunuz.”
9. Sana nasıl her türlü yakıştırmada bulunduklarına ve bunun nasıl asla bir daha yollarını
bulamayacakları bir şekilde sapmalarına
neden olduğuna dikkat et.
10. En kutlu olan, eğer irade ederse sana onların taleplerinden çok daha iyisini verebilendir—akan ırmakları olan bahçeler ve
birçok köşkler.
Gerçek Sebep
11. Doğrusu onlar Saat’i (Diriliş Günü’nü)
inkâr ettiler ve biz Saat’i inkâr edenler için
alevli bir Cehennem hazırladık.
İnkârcılar için Azap
12. O onları uzaktan gördüğünde, onlar onun
öfkesini ve uğultusunu işiteceklerdir.

*25:2 Astronotları uzaya fırlattığımızda, yolculuk boyunca yiyecek, su, oksijen ve diğer ihtiyaçların
miktarını tam olarak ölçeriz. Benzer şekilde, Tanrı bizleri de—Dünya uzay gemisinde—uzaya fırlattı ve hem bizim için hem de diğer yaratıklar için yenilenebilir erzakların tüm çeşitlerini dizayn
etti, mükemmel bir dizayn. Örneğin, bitkilerle bizim aramızdaki simbiyotik ilişkiyi düşünün; bizler
onların fotosentezle ürettiği oksijeni kullanırken, onlar da bizim solunumla ürettiğimiz karbondioksiti kullanırlar.
*25:5 Muhammed’in çağdaşları, onun okuyabilen ve yazabilen, okur-yazar biri olduğunu biliyorlardı; o, Tanrı’nın vahiylerini kendi elleriyle yazdı (Ek 28’e bakınız).
*25:6 İnkârcıların iddialarına inkâr edilemez cevap olan Kuran’ın mucizevi matematiksel kodu,
1400 yıl boyunca ilahi bir şekilde korunan bir sır olarak kaldı. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, Tanrı’nın
izniyle onu ortaya çıkarmaya mukadderdi (Ek 1, 2 & 26’ya bakınız).
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Yasa Kitabı (El-Furkan) 25:13-29

13. Tümü zincirlenmiş bir şekilde, dar bir yerden onun içine atıldıklarında pişmanlıklarını beyan edecekler.

Böylelikle sizi birbirinizle test ederiz; kararlı bir şekilde sebat edecek misiniz diye?
Senin Rabbin Görendir.

14. O gün sadece tek bir pişmanlık beyan etmeyeceksiniz; çok sayıda pişmanlık yüzünden acı çekeceksiniz.

21. Bizimle buluşmayı ummayanlar dediler ki
“Keşke melekler bize de inebilseydi yahut
biz de Rabbimizi görebilseydik (o zaman
inanırdık)!” Doğrusu onlar büyük bir kibir sergilediler ve büyük bir küfür ortaya
koydular.

Doğrular İçin Ödül
15. De ki, “Bu mu daha iyidir yoksa doğrular için söz verilen ebedi Cennet mi? O,
onların tamamen hak edilmiş ödülleridir;
tamamen hak edilmiş bir kader.”
16. Onlar orada ebedi olarak arzu ettikleri her
şeyi elde ederler. Bu, Rabbinin değişmez
vaadidir.
17. Onları, TANRI’nın yanına yerleştirmiş
oldukları putlarla birlikle çağırdığı gün
şöyle diyecek, “Benim bu kullarımı siz mi
yoldan çıkardınız yoksa kendi kendilerine
mi saptılar?”
18. Onlar da şöyle diyecekler, “Sana yücelik
olsun. Senin yanına herhangi bir rab yerleştirmek bizim için doğru olmazdı. Fakat
Sen keyiflerine bakmaları için ataları ile
birlikte onlara müsaade ettin. Sonuç olarak mesajı göz ardı ettiler ve böylelikle
kötü insanlar haline geldiler.”

22. Melekleri gördükleri gün suçlular için sevindirici bir haber olmayacaktır; “Artık
geri dönülemez bir şekilde kuşatıldık” diyeceklerdir.
23. Yapmış oldukları tüm işlere bakacağız ve
onları boş ve geçersiz kılacağız.
24. Cennet sakinleri ise o gün fazlasıyla iyidirler; onlar daha da fazla sevindirici haber
işiteceklerdir.
25. Gök, bulut kütleleri halinde birbirinden
ayrılacak ve melekler büyük kalabalıklar
halinde inecektir.
26. O gün tüm egemenlik En Lütufkâr Olan’a
aittir. İnkârcılar için zor bir gün olacaktır.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
27. Haddi aşan kimsenin (üzüntüden) ellerini
ısırıp şöyle söyleyeceği gün gelecek, “Ah
keşke elçi ile birlikte aynı yolu takip etseydim.
4

19. Onlara verdiğin mesajı inkâr ettiler ve sonuç olarak ne onları üzerlerine çektikleri
azaptan kurtarabilirsin ne de onlara herhangi bir şekilde yardım edebilirsin. Aranızdan kim kötülük işlerse, onu şiddetli
bir azaba çarptıracağız.

28. “Ah, yazıklar olsun bana, keşke şu kişiyi
dost edinmeseydim.

Elçiler Sadece İnsandırlar
20. Senden önce, yemek yemeyen ve çarşılarda dolaşmayan hiçbir elçi göndermedik.

29. “Bana ulaştıktan sonra beni mesajdan o
saptırdı. Gerçekten de şeytan, insan kurbanlarını yüzüstü bırakır.”

*25:27-30 Bu ayet, ismi Kuran’da matematiksel olarak “Reşad Halife” şeklinde kodlanmış olan Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne atıfta bulunuyor. Eğer “Reşad”ın sayısal değerini (505), ardından “Halife”nin sayısal değerini (725), ardından bu surenin numarasını (25), ardından 27, 28, 29 ve 30
ayetlerini yazarsanız, nihai sayı (5057252527282930) 19’un tam katıdır (Detaylar için Ek 2 & 26’ya
bakınız). Muhammed Peygamber de Yargı Günü’nde 25:30 ayetindeki gibi bir açıklama yapacaktır.
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30. Elçi* de, “Rabbim! Halkım bu Kuran’ı
terk etti” dedi.
31. Biz ayrıca her peygambere karşı suçlular
arasından düşmanlar tayin ettik. Bir rehber
ve bir efendi olarak senin Rabbin yeter.
32. İnkâr etmiş olanlar dediler ki “Neden
Kuran onunla tümü aynı anda gelmedi?”
Senin hafızana yerleştirmek için biz onu
sana aşama aşama bıraktık. Biz onu belirli
bir dizilişle okuduk.
Tanrı’nın Delili Karşı Konulamazdır
33. Hangi argümanı ileri sürerlerse sürsünler,
biz sana gerçeği ve daha iyi bir anlayışı
veririz.
34. Cehenneme yaka paça toplananlar en kötü
konumdadırlar; onlar doğru yoldan en
uzakta olanlardır.
35. Biz Musa’ya kutsal yazı verdik ve kardeşi
Harun’u kendisine yardımcı olarak atadık.
36. “Siz ikiniz vahiylerimizi reddeden şu halka
gidin” dedik ve ardından o reddedicileri
tamamen yok ettik.
37. Aynı şekilde, Nuh halkı da elçilerini inkâr
ettiklerinde onları boğduk ve insanlar için
onları bir işaret olarak yerleştirdik. Biz
haddi aşanlar için acı veren bir azap hazırladık.
38. Ayrıca Âd, Semûd, Ress sakinleri ve onlar
arasındaki birçok nesilleri de.
39. Bu grupların her birine, onları yok etmeden önce yeterli örnekler ilettik.

42. “Eğer onlara kararlı bir şekilde bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi tanrılarımızdan
ayıracaktı.” Azabı gördükleri zaman, yoldan gerçek sapanların kimler olduğunu
kesinlikle öğrenecekler.
Bir tanrı Olarak Ego
43. Tanrısı kendi egosu olan kişiyi gördün
mü? Sen mi onun avukatı olacaksın?
44. Onların çoğunun işittiklerini yahut anladıklarını mı zannediyorsun? Onlar tıpkı hayvanlar
gibidirler; hayır, daha da aşağıdırlar.
Tanrı’dan Sonsuz Nimetler
45. Rabbinin gölgeyi nasıl dizayn ettiğini görmedin mi? Eğer irade etseydi onu sabit
kılabilirdi, o zaman biz de Güneş’i buna
göre dizayn ederdik.
46. Fakat biz onu yavaş hareket edecek şekilde
dizayn ettik.
47. O, geceyi bir örtü olması ve sizin uyuyup
dinlenmeniz için dizayn edendir. Ve gündüzü de bir yeniden diriliş yaptı.
48. Rahmetinin iyi alametleri ile birlikte rüzgârları gönderen O’dur ve biz gökyüzünden saf su indiririz.
49. Onunla ölü toprakları canlandırırız ve yarattıklarımız—çok sayıda hayvan ve insan—için içecek sağlarız.
50. Dikkate alsınlar diye biz onu aralarında
tam ölçüsünde dağıttık. Fakat çoğu insan
inkârda ısrar etmektedir.

40. Onlar, berbat bir sağanak yağdırılan topluluğun (Sodom’un) yanından geçtiler. Onu
görmediler mi? Gerçek şu ki onlar yeniden dirilişe asla inanmadılar.

51. Eğer irade etseydik her topluma bir uyarıcı
gönderebilirdik.

Elçilerle Alay Edildi
41. Seni gördüklerinde seninle daima şu şekilde alay ettiler: “Bu mu TANRI’nın bir elçi
olarak seçtiği kişi?

53. İki denizi birleştiren O’dur; biri tatlı ve
içilebilirken, diğeri tuzlu ve içilemez. Ve
onları zorlu, çiğnenemez bir engel (buharlaşma) ile ayırmıştır.
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54. Sudan bir insan yaratan, sonra da onu evlilik ve çiftleşme yolu ile çoğaltan O’dur.
Senin Rabbin Her şeye Gücü Yetendir.
55. Yine de kendilerine fayda sağlayamayan,
zarar da veremeyen putları TANRI’nın
yanına yerleştirirler. Gerçekten de inkârcı
kimse Rabbinin bir düşmanıdır.
56. Seni biz gönderdik (Reşad), bir müjdeci ve
aynı zamanda bir uyarıcı olarak.
57. De ki, “Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Tek istediğim Rabbinize ulaşacak doğru yolu bulmanız için size yardım
etmek, eğer seçiminiz buysa.”
Peygamberler ve Azizler Ölüdürler
58. Diri olana güven—hiç ölmeyene—ve O’na
övgüler sun ve O’nu yücelt. O, yarattıklarının günahlarından tamamen Haberdardır.

Yasa Kitabı (El-Furkan) 25:54-75
ve cahiller kendilerine laf attığında sadece
barışı dillendirirler.
64. Gecenin yalnızlığında Rableri üzerine derin derin düşünürler ve secdeye kapanırlar.
65. Ve derler ki “Rabbimiz! Bizi Cehennemin
ızdırabından koru; onun azabı korkunçtur.
66. “O, en kötü meskendir; en kötü kaderdir.”
67. Verdikleri zaman ne savurgandırlar ne de
cimridirler; makul ölçüler içinde verirler.
68. TANRI’nın yanında başka herhangi bir
tanrıya asla yalvarmazlar, adaletin olağan
seyri hariç kimseyi de öldürmezler çünkü
TANRI yaşamı kutsal kıldı. Zina da etmezler. Bu suçları işleyenler bedelini ödemek zorunda kalacaktır.
69. Diriliş Günü’nde onlar için ceza ikiye katlanır ve orada aşağılanmış olarak kalırlar.

59. Gökleri, yeri ve aralarındaki her şeyi altı
günde yaratan, ardından tüm otoriteyi üstlenen O’dur. En Lütufkâr Olan; O’nu ilimde sağlam temelli olanlara sor.

70. Tövbe eden, iman eden ve doğru bir hayat
sürenler bunun dışındadır. TANRI onların
günahlarını kredilere dönüştürür. TANRI
Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

Nankör İnsan
60. Onlara “En Lütufkâr Olan’ın huzurunda
secdeye kapanın” denildiğinde, “En Lütufkâr Olan da neymiş? Senin savunduğun
şeye mi secde edeceğiz?” derler. Nitekim
bu ancak onların nefretini artırır.

71. Kim tövbe edip doğru bir hayat sürerse,
TANRI onları tam bir kurtarışla günahlarından kurtarır.

61. En kutlu olan, gökyüzüne takımyıldızları
yerleştiren ve ona bir lamba ve parlayan
bir ay yerleştirendir.
62. Geceyi ve gündüzü, birbirini izleyecek şekilde dizayn eden O’dur: dikkate almak
veya minnettar olmak isteyenler için yeterli bir kanıt.
Doğruların Özellikleri
63. En Lütufkâr Olan’a tapanlar, yeryüzünde
alçakgönüllü olarak yürüyen kimselerdir

Doğruların İlave Özellikleri
72. Onlar yalan yere tanıklık etmezler. Boş
sözle karşılaştıklarında onu görmezlikten
gelirler.
73. Rablerinin vahiyleri hatırlatıldığında, onlara asla sanki sağır ve körmüş gibi tepki
vermezler.
74. Ve şöyle derler, “Rabbimiz! Eşlerimizi ve
evlatlarımızı bizim için mutluluk ve neşe
kaynağı yap ve bizi doğruların ön safında
tut.”
75. Bunlar, kararlı olmalarının karşılığında
Cenneti elde etmiş kimselerdir; onlar ora-

*25:56 “Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) artı sure ve ayet numarası toplamı (25+56) 1230 +
25 + 56 = 1311 = 19x69 verir.
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da sevinçli bir karşılama ve esenlikle karşılanırlar.
76. Ebedi olarak orada kalırlar; ne güzel bir
kader; ne güzel bir kalma yeri.
77. De ki, “Rabbimin katında ancak tapınmanızla değer kazanırsınız. Fakat eğer inkâr
ederseniz, kaçınılmaz sonuçları da üzerinize çekersiniz.”
♦♦♦♦

Sure 26: Şairler
(El-Şu‘arã’)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. T.S.M.*

1

2. Bu (harfler), bu açıklığa kavuşturucu kutsal
yazının kanıtlarını oluşturur.
3. Onlar imanlılar olmuyor diye kendini suçluyor olabilirsin.
4. Eğer irade edersek gökyüzünden boyunlarını eğmek zorunda bırakacak bir işaret gönderebiliriz.
Kuran’ın Matematiksel Kodu
5. Ne zaman kendilerine En Lütufkâr Olan’dan
yeni bir hatırlatıcı gelse nefretle yüz çevirirler.
6. Mademki inkâr ettiler, umursamazlıklarının
sonuçlarını da üzerlerine çekmiş oldular.
7. Yeryüzünü ve üzerinde kaç çeşit güzel bitki
yetiştirdiğimizi görmemişler mi?
8. Bu onlar için yeterli bir kanıt olmalıdır fakat onların çoğu imanlı değil.
9. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir, En
Merhametli Olandır.

Musa
10. Hatırla, Rabbin Musa’ya seslenmişti:
“Haddi aşan halka git.
11. “Firavun’un halkına; belki kendilerini düzeltirler.”
12. Dedi ki “Rabbim! Beni inkâr edeceklerinden korkuyorum.
13. “Öfkemi kaybedebilirim. Dilim tutulur;
kardeşim Harun’u getirt.
14. “Ayrıca bana bir firari gözü ile bakıyorlar;
beni öldürecekler diye de korkuyorum.”
15. Dedi ki “Hayır (yapmayacaklar). Kanıtlarımla gidin. Biz dinleyerek sizinle birlikte
olacağız.”
16. “Firavun’a gidin ve deyin ki ‘Biz kâinatın
Rabbinden elçileriz.
17. “ ‘İsrailoğullarının gitmesine izin ver.’ ”
18. Dedi ki “Biz seni bebeklikten itibaren yetiştirmedik mi ve sen bizimle birlikte birçok yıl geçirmedin mi?
19. “Sonra işlemiş olduğun suçu işledin, sen
nankörün tekiydin.”
20. Dedi ki “Gerçekten de ben onu sapmış olduğum zaman yaptım.
21. “Sonra sizden korkunca da kaçtım ve Rabbim bana bilgelik bahşetti ve beni elçilerden biri yaptı.
22. “İsrailoğullarını köleleştirdiğin halde bana
bir iyilik yaptın diye böbürleniyorsun!”
23. Firavun dedi ki “Kâinatın Rabbi de ne demek?”
24. Dedi ki “Göklerin, yerin ve onlar arasındaki her şeyin Rabbi. Bundan emin olmalısınız.”
25. Etrafındakilere “Bunu işittiniz mi?” dedi.
26. Dedi ki “Sizin de Rabbiniz, atalarınızın da
Rabbi.”

*26:1 Bu gizemli başlangıç harflerinin önemi için Ek 1’e bakınız.
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27. Dedi ki “Size gönderilen elçiniz bir deli.”
28. Dedi ki “Eğer anlıyorsanız doğunun, batının ve onlar arasındaki her şeyin Rabbi.”
29. Dedi ki “Eğer benden başka bir tanrıyı kabul edersen seni zindana atacağım.”
30. Dedi ki “Sana esaslı bir şey göstersem de
mi?”
31. Dedi ki “O halde göster bakalım onu, eğer
doğru sözlü isen.”
32. Sonra değneğini fırlattı, bunun üzerine
esaslı bir yılan oluverdi.
33. Ve elini çıkardı, bakanlar için beyaz oldu.
34. Etrafındaki kıdemlilere dedi ki “Bu usta bir
sihirbaz.
35. “Sihri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?”
36. Dediler ki “Ona ve kardeşine mühlet ver ve
her kente toplayıcılar gönder.
37. “Her bir usta sihirbazı toplasınlar.”
38. Sihirbazlar kararlaştırılmış günün kararlaştırılmış vaktinde bir araya getirildiler.
39. İnsanlara şöyle söylenildi: “Herkes gelsin;
burada toplanalım.
40. “Eğer üstün gelirlerse belki sihirbazlara
uyarız.”

Şairler (El-Şu‘arã’) 26:27-64
Uzmanlar Gerçeği Görüyor
46. Sihirbazlar secdeye kapandı.
47. Dediler ki “Biz kâinatın Rabbine iman ediyoruz.
48. “Musa’nın ve Harun’un Rabbine.”
49. Dedi ki “Ben size izin vermeden mi ona
iman ettiniz? O size sihir öğreten hocanız
olmalı. Kesinlikle göreceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim.
Hepinizi asacağım.”
50. Dediler ki “Bu bizim kararımızı değiştirmeyecek; biz Rabbimize döneceğiz.
51. “Özellikle ilk imanlılar olmamızdan ötürü
Rabbimizin günahlarımızı bağışlayacağını umuyoruz.”
52. Musa’ya esinledik: “Kullarımla yola çık;
siz takip edileceksiniz.”
53. Firavun kentlere çağırıcılar gönderdi.
54. (Şöyle ilan ediyorlardı,) “Bu küçük bir çetedir.
55. “Onlar şimdi bize başkaldırıyorlar.
56. “Hepimiz onlara karşı teyakkuzda olalım.”
Kaçınılmaz Azap
57. Sonuç olarak, biz onları bahçelerden ve pınarlardan mahrum bıraktık.
58. Hazinelerden ve şerefli bir makamdan.

41. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun’a şöyle
dediler, “Eğer üstün gelirsek bize ücret
ödenecek mi?”

59. Sonra da onu İsrailoğulları için miras bıraktık.

42. “Evet kesinlikle; üstelik bana yakın kimseler olacaksınız” dedi.

61. Her iki taraf birbirlerini gördüklerinde,
Musa’nın halkı “Yakalanacağız” dediler.

43. Musa onlara “Atacağınızı atın” dedi.
44. Halatlarını ve sopalarını attılar ve dediler
ki “Firavun’un görkemi adına biz üstün
geleceğiz.”
45. Musa da değneğini attı, bunun üzerine uydurdukları her şeyi yuttu.
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60. Onları doğu tarafına doğru takip ettiler.

62. Dedi ki “Mümkün değil. Rabbim benimledir; O bana rehberlik edecektir.”
63. Sonra biz Musa’ya esinledik: “Değneğinle
denize vur,” bunun üzerine yarıldı. Her bir
parçası koca bir tepe gibiydi.
64. Ardından hepsini yerlerine ulaştırdık.
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65. Biz Musa’yı ve onunla beraber olanları
böyle kurtardık.

85. “Beni saadet dolu Cennetin vârislerinden
biri yap.

66. Ve diğerlerini boğduk.

86. “Ve babamı da bağışla çünkü o saptı.

67. Bu yeterli bir kanıt olmalıdır fakat insanların çoğu imanlı değildir.

87. “Ve Yargı Günü’nde beni yüzüstü bırakma.”

68. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir, En
Merhametli Olandır.
İbrahim
69. Onlara İbrahim’in tarihini aktar.
70. Babasına ve halkına, “Bu taptığınız şeyler
de nedir?” demişti.
71. “Heykellere tapıyoruz; biz tamamen onlara
adandık” demişlerdi.
72. Dedi ki “Yalvardığınız zaman sizi işitebiliyorlar mı?

88. Ne paranın ne de evlatların yardım edemeyeceği gündür o.
89. Sadece bütün kalpleri ile TANRI’ya gelenler (kurtarılacaktır).
90. Cennet doğrulara sunulacaktır.
91. Cehennem ise doğru yoldan sapanlar için
kurulacaktır.
Onlar Putlarını Terk Edecekler
92. Onlara sorulacak, “Nerede tapmış olduğunuz o putlar…

73. “Size fayda sağlayabiliyor yahut zarar verebiliyorlar mı?”

93. “…TANRI’nın yanında? Şimdi size yardım edebilirler mi? Peki kendi kendilerine
yardım edebilirler mi?”

74. Onlar, “Hayır; ama biz atalarımızı bunu
yapıyorken bulduk” dediler.

94. Onlar, yoldan sapanlarla birlikte oraya atılacaktır.

75. Dedi ki “Taptığınız bu putları görüyor musunuz?

95. Ve Şeytan’ın tüm askerleri de.

76. “Sizin ve atalarınızın.
77. “Ben onlara karşıyım çünkü ben sadece
kâinatın Rabbine adandım.
78. “Beni yaratmış ve bana rehberlik etmiş
olan.
79. “Beni yediren ve içiren.
80. “Ve hastalandığımda O’dur beni iyileştiren.
81. “Beni vefat ettiren, ardından hayata döndüren.
82. “Yargı Günü’nde günahlarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur.
83. “Rabbim! Bana bilgelik bahşet ve beni
doğrular arasına dâhil et.
84. “Benim gelecek nesiller için teşkil ettiğim
örneklik iyi bir örneklik olsun.
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96. Orada çekişirlerken şöyle diyecekler,
97. “TANRI’ya ant olsun biz tamamen sapmıştık.
98. “Nasıl oldu da sizi kâinatın Rabbinin derecesine yükseltebildik?
99. “Bizi saptıranlar kötü kimselerdi.
100. “Şimdi hiçbir şefaatçiye sahip değiliz.
101. “Tek bir yakın dosta da.
102. “Keşke başka bir şans elde edebilseydik,
o zaman iman ederdik.”
103. Bu iyi bir ders olmalıdır. Ancak insanların
çoğu imanlı değildir.
104. Senin Rabbin Kudretlidir, En Merhametli
Olandır.
Nuh
105. Nuh’un halkı elçileri inkâr etti.
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Şairler (El-Şu‘arã’) 26:106-143

106. Kardeşleri Nuh onlara dedi ki “Doğru
kimseler olmaz mısınız?

125. “Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

107. “Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

126. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.

108. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.

127. “Sizden herhangi bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim kâinatın Rabbinden gelir.

109. “Sizden herhangi bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim kâinatın Rabbinden gelir.

128. “Siz gösteriş uğruna her tepenin üzerine
bir köşk inşa ediyorsunuz.

110. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.”

129. “Sanki sonsuza dek yaşayacakmış gibi
yapılar kuruyorsunuz.

111. Dediler ki “Aramızdaki en aşağılık kimseler seni takip etmişken, biz seninle beraber nasıl iman edebiliriz?”

130. “Ve vurduğunuzda acımasızca vuruyorsunuz.

112. Dedi ki “Ben onların ne yaptıklarını nereden bileyim?
113. “Onların hesabı sadece Rabbime aittir, şayet farkına varabilseydiniz.
114. “Ben imanlıları asla kovmayacağım.
115. “Ben açıklığa kavuşturan bir uyarıcıdan
fazlası değilim.”
116. Dediler ki “Ey Nuh! Eğer vazgeçmezsen
taşlanacaksın.”
117. Dedi ki “Rabbim! Halkım beni inkâr etti.

131. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.
132. “Bildiğiniz her şeyi size sağlayana derin
saygı duyun.
133. “Size çiftlik hayvanları ve evlatlar sağladı.
134. “Ve bahçeler ile pınarlar.
135. “Sizin için müthiş bir günün azabından
korkuyorum.”
136. Dediler ki “Öğüt versen de vermesen de
fark etmez.

118. “Onlara karşı bana galibiyet bahşet, beni
ve beraberimdeki imanlıları kurtar.”

137. “Bu bela atalarımızla sınırlıydı.

119. Onu ve beraberindekileri yüklü gemide
kurtardık.
120. Sonra diğerlerini boğduk.

139. Onlar böylelikle inkâr ettiler ve sonuç olarak onları yok ettik. Bu bir ders olmalıdır
fakat insanların çoğu imanlı değildir.

121. Bu bir ders olmalıdır ancak insanların
çoğu imanlı değildir.

140. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir,
En Merhametli Olandır.

122. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir,
En Merhametli Olandır.

138. “Bize asla hiçbir azap dokunmayacak.”

Salih
141. Semûd, elçileri inkâr etti.

Hûd
123. Âd, elçileri inkâr etti.

142. Kardeşleri Salih onlara dedi ki “Doğru
kimseler olmaz mısınız?

124. Kardeşleri Hûd onlara dedi ki “Doğru
kimseler olmaz mısınız?

143. “Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.
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144. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.

162. “Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

145. “Sizden herhangi bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim kâinatın Rabbinden gelir.

163. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.

146. “Sonsuza dek bu vaziyette güvenlik içinde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz?

164. “Sizden herhangi bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim kâinatın Rabbinden gelir.

147. “Bahçelerin ve pınarların tadını çıkarıyorsunuz.

165. “Siz tüm insanlar arasından erkeklerle mi
seks yapıyorsunuz?

148. “Ve ekinlerin ve lezzetli meyvelerle beraber hurma ağaçlarının.

166. “Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi
bırakıyorsunuz! Gerçekten de siz haddi
aşan insanlarsınız.”

149. “Dağlardan lüks köşkler yontuyorsunuz.
150. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.
151. “Uymayın haddi aşanlara.
152. “İyi işler değil kötülük yapanlara.’’
153. Dediler ki “Sen büyülenmişsin.
154. “Sen de bizim gibi bir insandan fazlası
değilsin. Eğer doğru sözlü isen bir mucize ortaya koy.”
155. Dedi ki “İşte bir deve, sadece onun için
tahsis edilmiş bir günde su içer; sizin belirlenmiş su içme günlerinizden farklı bir
günde.
156. “Ona herhangi bir zarar dokundurmayın,
yoksa müthiş bir günde azabı üzerinize
çekersiniz.”
157. Onu boğazladılar ve bu nedenle kederi
üzerlerine çektiler.
158. Azap kendilerini çepeçevre kuşattı. Bu
bir ders olmalıdır fakat insanların çoğu
imanlı değildir.
159. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir,
En Merhametli Olandır.

167. Dediler ki “Ey Lut! Eğer vazgeçmezsen
kovulup sürgün edileceksin.
168. Dedi ki “Ben davranışlarınızı esefle kınıyorum.”
169. “Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.”
170. Biz onu ve tüm ailesini kurtardık.
171. Fakat yaşlı kadın hariç; o, kötü bir sona
mahkûm edildi.
172. Sonra diğerlerini yerle bir ettik.
173. Onlara berbat bir sağanak yağdırdık; uyarılmış olanlar için ne korkunç bir yağış!
174. Bu bir ders olmalıdır fakat insanların
çoğu imanlı değildir.
175. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir,
En Merhametli Olandır.
Şuayb
176. Orman Halkı da elçileri inkâr etti.
177. Şuayb onlara dedi ki “Doğru kimseler olmaz mısınız?
178. “Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

Lut
160. Lut halkı da elçileri inkâr etti.

179. “TANRI’ya derin saygı duyun ve bana
itaat edin.

161. Kardeşleri Lut onlara dedi ki “Doğru
kimseler olmaz mısınız?

180. “Sizden herhangi bir ücret istemiyorum.
Benim ücretim kâinatın Rabbinden gelir.
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181. “Ticaret yaptığınız zaman eksiksiz verin;
kandırmayın.
182. “Adil bir teraziyle tartın.

Şairler (El-Şu‘arã’) 26:181-213
Kuran, Tercüme Edilmelidir
198. Eğer biz bunu Arapça bilmeyen insanlara
vahyetseydik.

183. “İnsanları haklarından ötürü kandırmayın
ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın.

199. Ve ona onu (Arapça diliyle) okutmuş olsaydık, ona iman etmeleri mümkün olmayacaktı.

184. “Sizi ve önceki nesilleri yaratana derin
saygı duyun.”

200. Biz böylece onu suçluların kalplerinde
(yabancı bir dil gibi) kılarız.

185. Dediler ki “Sen büyülenmişsin.

201. Böylelikle onlar ona iman edemezler; ta
ki acı veren azabı görünceye dek.

186. “Sen de bizim gibi bir insandan fazlası
değilsin. Doğrusu senin bir yalancı olduğunu düşünüyoruz.
187. “Eğer doğru sözlü isen hadi gökten üzerimize kütleler düşür.”
188. Dedi ki “Rabbim yaptığınız her şeyi bilendir.”
189. Onu inkâr ettiler ve sonuç olarak Gölgelik
Günü’nün azabını üzerlerine çektiler. O,
müthiş bir günün azabıydı.
190. Bu bir ders olmalıdır fakat insanların
çoğu imanlı değildir.
191. Muhakkak ki senin Rabbin Kudretlidir,
En Merhametli Olandır.
Kuran
192. Bu, kâinatın Rabbinden bir vahiydir.
193. Onunla birlikte Güvenilir Ruh (Cebrail)
da aşağı indi.
194. Onu senin kalbine vahyetmek için, uyarıcılardan biri olasın diye.
195. Kusursuz bir Arapça dilde.
196. O, evvelki nesillerin kitaplarında önceden
haber verilmiştir.
197. İsrailoğulları arasındaki bilginlerce biliniyor olması onlar için yeterli bir kanıt
değil midir?

202. O onlara ansızın, hiç beklemedikleri bir
anda gelecek.
203. O zaman diyecekler ki “Bize bir süre tanınabilir mi?”
204. Onlar azabımıza meydan okumadılar mı?
205. Gördüğün gibi, onların yıllarca yararlanmalarına izin verdik.
206. Sonra da söz verildiği üzere azap kendilerine geldi.
207. Onların geniş imkânları kendilerine en
ufak bir yardımda bulunamadı.
208. Biz bir toplumu uyarıcılar göndermeden
asla yok etmeyiz.
209. Dolayısıyla bu bir hatırlatıcıdır çünkü biz
asla adaletsiz değiliz.
Yalancı Elçiler
YALNIZCA Tanrı’ya Tapmayı
Vaaz Etmekten Acizdirler*
210. Bunu asla şeytanlar vahyedemezler.
211. Ne yaparlardı ne de yapabilirlerdi.
212. Çünkü onlar işitmekten menedilmişlerdir.
213. Bu nedenle, TANRI’nın yanında başka
bir tanrıyı putlaştırma, yoksa azabı üzerine çekersin.

*26:210 Yalancı bir elçi, Şeytan’ın bir elçisidir çünkü en korkunç yalanın uydurucusudur. Böyle bir
elçi asla putperestliği kınayamaz ve YALNIZCA Tanrı’ya tapmayı vaaz edemez.
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Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
214. Sana en yakın olan insanlara vaaz et.
215. Ve seni takip eden imanlılara kanatlarını
indir.
216. Eğer sana itaat etmezlerse o zaman de ki,
“Ben yaptıklarınızı sahiplenmiyorum.”
217. Kudretli Olan’a, En Merhametli Olan’a
güven.
218. Ki geceleyin meditasyon yaptığında seni
görür.
219. Ve sık sık ettiğin secdeleri de.
220. O İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
221. Şeytanların kime indiğini size bildireyim
mi?
222. Onlar her suçlu uydurucuya inerler.
223. Dinliyormuş gibi yaparlar ancak onların
çoğu yalancıdır.
224. Şairlere gelince, onlar sadece sapmış
olanlar tarafından takip edilirler.
225. Sadakatlerinin duruma göre değiştiğini
görmez misin?
226. Ve yapmadıkları şeyleri söylediklerini?
227. İman edip doğru bir hayat sürenler, TANRI’yı sık sık ananlar ve haklarını savunanlar bunun dışındadır. Şüphesiz, haddi
aşanlar nihai kaderlerinin ne olduğunu
görecekler.
♦♦♦♦

Sure 27: Karınca
(El-Neml)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. T. S.*2Bu (harfler), esaslı bir kutsal yazı
olan Kuran’ın kanıtlarını oluştururlar.
2. İmanlılar için bir yol gösterici ve müjde.
3. Ki onlar İletişim Dualarını (Namazı) yerine
getirenlerdir, zorunlu bağışı (Zekâtı) verenlerdir ve onlar Ahiret konusunda tamamen
kesinliğe erişmişlerdir.
4. Ahirete iman etmeyenler var ya, biz onların
işlerini gözlerinde süsledik. Böylelikle bocalamaya devam ederler.
5. En ağır azaba uğrayanlar onlardır ve Ahirette en çok kaybedenler onlar olacaklardır.
6. Şüphesiz, sen Kuran’ı Bilgeler Bilgesi’nden ve Her Şeyi Bilen’den almaktasın.
Musa
7. Hani Musa, ailesine şöyle demişti, “Ben bir
ateş görüyorum; size oradan haberler getireyim yahut sizi ısıtmak için bir meşale.”
8. Onun yanına geldiğinde kendisine şöyle
seslenildi: “Ateşin içinden (konuşan) ve
çevresinde bulunanlar kutsal kılınmıştır.”
Kâinatın Rabbi olan TANRI’ya yücelik olsun.
9. “Ey Musa! Bu Ben’im. Kudretli ve Bilgeler
Bilgesi olan TANRI.
10. “Değneğini yere at.” Onun bir cin gibi hareket ettiğini görünce döndü ve kaçtı. “Ey
Musa! Korkma. Benim elçilerim korkmamalıdır.

*26:214-223 Bu ayetler, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ni kast etmektedir: “Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) artı ayet numarası (214) toplamı 1230 + 214 = 1444 = 19x76 = 19x19x4 eder ve 214’ten
223’e kadar ayet numaralarının toplamı 2185 = 19 x 115 eder (Ek 1).
*27:1 Bu Kurani başlangıçların anlamları için Ek 1‘e bakınız.
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11. “Bir suç işleyenler hariç, sonra işlenen günahın ardından yerine doğruluğu koyanlar
var ya; Ben Bağışlayanım, En Merhametli
Olanım.
12. “Elini cebine sok; lekesiz beyaz olarak çıkacaktır. Bunlar Firavun ve halkı için olan
dokuz mucize arasındadır çünkü onlar
kötü insanlardır.”
13. Mucizelerimiz kendilerine açıkça ve esaslı
bir şekilde sunulduğunda dediler ki “Bu
besbelli ki sihir.”
14. Kibirlerinden ötürü onları reddettiler ve
yanlış olan yollarına tamamen inandırılmışlardı. Bozguncuların sonlarına dikkat
et.

Karınca (El-Neml) 27:11-29
Seni memnun edecek doğru işler yapmaya
yönelt. Rahmetinle beni doğru kullarının
topluluğuna kabul et.
20. Kuşları denetledi ve farkına vardı: “Hüthütü neden görmüyorum? Neden kayıp?
21. “Bana iyi bir mazeret sunmazsa onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım ya da
onu kurban edeceğim.”
22. Çok fazla beklemedi. (Hüthüt) dedi ki
“Sende olmayan haberlere sahibim. Sana
Saba’dan bazı önemli bilgiler getirdim.
23. “Onları yöneten bir kadın buldum, her şey
ile nimetlendirilmiş birisi ve muazzam bir
saraya sahip.

Davut ve Süleyman
15. Biz Davut’a ve Süleyman’a bilgi bahşettik
ve şöyle dediler, “Bizi imanlı kullarının
birçoğundan daha fazla nimetlendirdiği
için TANRI’ya övgüler olsun.”

24. “Onu ve halkını, TANRI yerine Güneş’e
secde eder buldum. Şeytan onların işlerini gözlerinde süslemiş ve onları yoldan
çıkarmış; sonuç olarak rehberlik edilmemişler.”

16. Süleyman, Davut’un vârisiydi. Dedi ki
“Ey insanlar! Bize kuşların dilini anlamak
bahşedildi ve her türlü şey ihsan edildi. Bu
gerçekten de gerçek bir nimettir.”

25. Göklerdeki ve yerdeki tüm gizemleri açığa
çıkaran, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz
her şeyi bilen TANRI’nın huzurunda secde ediyor olmalıydılar.

17. Süleyman’ın hizmetinde seferber edilenler, onun cinlerden, insanlardan ve aynı
zamanda kuşlardan oluşan itaatkâr askerleriydi; hepsi onun emrindeydi.
18. Karıncaların vadisine yaklaştıklarında bir
karınca dedi ki “Ey karıncalar! Yuvalarınıza giriniz ki Süleyman ve askerleri farkında olmayarak sizi ezmesinler.”*
19. Gülümsedi ve onun sözüne güldü,* dedi ki
“Rabbim! Beni, bana ve ana-babama ihsan ettiğin nimetlere minnettar olmaya ve

26. TANRI: O’nun yanında başka bir tanrı
yoktur; büyük egemenliğin Rabbidir.
27. (Süleyman) dedi ki “Gerçeği mi söyledin
yoksa sen bir yalancı mısın göreceğiz.
28. “Bu mektubu benden al onlara ver, sonra
bekleyip tepkilerini gözle.”
Tekrar Saba’da
29. Kadın dedi ki “Ey danışmanlarım! Ben şerefli bir mektup aldım.

*27:18-19 Belirli bir suredeki olaylar ne kadar olağandışı olursa, onları destekleyen matematiksel
kanıt da o kadar güçlü olur. Bu bize, böyle garip olguların Tanrı’nın gücünün göstergesi olduğu
konusunda güvence verir. Bu surenin başlangıç harfleri olan T.S., Kuran’ın başlangıç harfleri ile
alakalı matematiksel mucizelerin kompleks bir parçasını oluşturur. İsa’nın olağandışı doğması ve
mucizeleri, beş adet Kuranî başlangıç harfi ile başlayan Sure 19’dadır. Detaylar için Ek 1’e bakınız.
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30. “O, Süleyman’dandır ve ‘En Lütufkâr,
En Merhametli olan Tanrı’nın adıyla’dır.*
1

31. “İlan etmektedir: ‘Büyüklük taslamayın;
bana teslim olanlar olarak gelin.’ ”
32. Kadın dedi ki “Ey danışmanlarım! Bu konuda bana tavsiyede bulunun. Sizler bana
tavsiyede bulununcaya dek hiçbir şeye karar vermiyorum.”
33. Dediler ki “Gücümüz var, savaş kabiliyetlerimiz de var ve nihai emir senin ellerinde. Ne yapacağına sen karar ver.”
34. Kadın dedi ki “Krallar işgal ettikleri ülkeleri bozguna uğratırlar ve onun haysiyetli
insanlarına boyun eğdirirler. Genelde yaptıkları şey budur.
35. “Onlara bir hediye gönderiyorum; bakalım
elçiler ne ile geri dönecekler.”
36. Hüthüt Süleyman’a döndüğünde (ona havadisleri bildirdi), o da (Saba halkına)
şöyle yanıt verdi: “Bana para mı veriyorsunuz? TANRI’nın bana verdiği, size verdiğinden çok daha iyidir. Bu tür hediyelerle sevinenler sizlersiniz.”

40. Kitabın bilgisine sahip olan biri de dedi ki
“Sen göz açıp kapayıncaya kadar onu sana
getirebilirim.” Onu önünde kurulu görünce dedi ki “Bu, Rabbimden bir nimettir,
minnettar ya da nankör olup olmadığımı
göstermek için beni onunla test eder. Kim
minnettar olursa kendi iyiliği için minnettar olur ve kim nankörlük ederse Rabbimin ona hiçbir ihtiyacı yoktur, En Şerefli
Olandır.”
41. Dedi ki “Köşkünün şeklini onun için değiştirin. Görelim bakalım ona rehberlik
edilecek mi yoksa yanılgıya düşmeye devam mı edecek.”
42. Vardığında kendisine soruldu, “Senin köşkün buna mı benziyor?” O da “Görünen o
ki bu o” dedi. (Süleyman dedi ki) “Onun
ne yapacağını önceden biliyorduk ve biz
zaten teslim olanlardık.”
43. O ise TANRI yerine putlara taparak saptırılmıştı; inkâr eden halka aitti.

37. (Hüthüte dedi ki) “Onlara geri git (ve kendilerine şunu bildir), onlara hayal edemeyecekleri
güçlerle geleceğiz. Onları aşağılanmış ve
küçültülmüş olarak çıkaracağız.”

44. Ona “Sarayın içine gir” denildi. İç kısmını görünce onu su havuzu zannetti ve
(elbisesini yukarı çekip) bacaklarını açtı.
(Süleyman) dedi ki “Bu iç kısım artık kristalle kaplıdır.” O da dedi ki “Rabbim! Ben
ruhuma kötülük etmişim. Ben artık Süleyman ile birlikte kâinatın Rabbi olan TANRI’ya teslim oluyorum.”

Işık Hızından Daha Hızlı
38. Dedi ki “Ey kıdemliler! Onlar buraya teslim olanlar olarak gelmeden önce hanginiz
kadının köşkünü bana getirebilir?”

Salih
45. Biz Semûd’a kardeşleri Salih’i, “TANRI’ya tapın” diyerek gönderdik. Fakat onlar iki çekişen gruba dönüştüler.

39. Cinlerden bir ifrit, “Sen daha ayağa kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Ben
bunu yapmak için yeterince güçlüyüm”
dedi.

46. Dedi ki “Ey halkım! Neden iyi işler yerine kötülük işlemekte acele ediyorsunuz?
Keşke TANRI’ya bağışlanma için yalvarsanız, belki rahmete erişebilirsiniz.”

*27:30 Bu ayete dâhil olan ‘Besmele,’ 19 sure önceki Sure 9’dan kayıp olan ‘Besmele’yi telafi ediyor.
Bu da ‘Besmele’nin geçiş toplamını 114’e, 19x6’ya tekrar kavuşturuyor. Bu ‘Besmele’ye bağlı geniş ve
esaslı bir mucizenin detayları için Ek 29’a bakınız.
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47. Dediler ki “Biz seni ve sana katılanları
kendimiz için kötü bir alamet olarak görüyoruz.” O da dedi ki “Sizin alametiniz
tamamen TANRI tarafından kontrol edilir. Doğrusu sizler sapmış insanlarsınız.”
48. Şehirde kötülük peşinde olan ve asla iyi bir
şey yapmayan dokuz çete mensubu vardı.
49. Şöyle dediler, “Onu ve yakınlarını öldürüp sonra da kabilesine, ‘Onların ölümü
hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Biz doğru
sözlüyüz’ diyeceğimize TANRI adına yemin edelim.”
Tanrı İmanlıları Korur
50. Komplo kurup plan yaptılar ancak onlar
farkına varmadan biz de komplo kurup
plan yaptık.
51. Kurdukları komplonun sonuçlarına dikkat et;
biz onları ve onların tüm halkını yok ettik.
52. Haddi aşmalarından ötürü, işte tamamen
çökmüş evleri. Bilen insanlar için bunda
bir ders olmalı.
53. Biz iman edip doğru bir hayat sürenleri
kurtarırız.
Lut
54. Lut, halkına şöyle dedi, “Gördüğünüz halde nasıl olur da alenen böyle bir iğrençliği
işleyebilirsiniz?
55. “Kadınları bırakıp şehvetle erkeklerle seks
yapıyorsunuz. Gerçekten de siz cahil insanlarsınız.”
56. Halkının tek yanıtı, “Kentinizden Lut’un
ailesini çıkarın; onlar temiz olmayı arzulayan insanlarmış” demek oldu.
57. Nitekim biz onu ve ailesini kurtardık, karısı hariç; onu, kötü bir sona mahkûm olanlar arasında saydık.
58. Biz onlara belirli bir sağanak yağdırdık. O,
uyarılmış olan insanların üzerine yağan
berbat bir yağıştı.
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Karınca (El-Neml) 27:47-65
Tanrı’nın Elçileri Arasında
Hiçbir Ayırım Yapmayın
59. De ki, “TANRI’ya övgüler olsun ve esenlik, seçtiği kullarının üzerine olsun. TANRI mı daha iyidir yoksa bazılarının oluşturduğu putlar mı?”
YALNIZCA Tanrı Tapılmaya Layıktır
60. Gökleri ve yeri yaratan kimdir? Gökten su
indiren, onunla güzelliklerle dolu bahçeleri—ki siz onun ağaçlarını üretemezdiniz—bitiren kimdir? TANRI ile birlikte
bir başka tanrı mı? Gerçekten de onlar
sapmış insanlardır.
İsa, Meryem, Muhammed, Azizler vs.
Asla İştirak Etmediler
61. Yeryüzünü yaşanabilir kılan, içinden ırmaklar akıtan, üzerine dağlar yerleştiren
ve iki su arasında bir engel yaratan kimdir? TANRI ile birlikte başka bir tanrı mı?
Gerçekten de onların çoğu bilmez.
62. Çaresiz kalıp Kendisini çağıranları kurtaran, sıkıntıyı dindiren ve sizi yeryüzünün
vârisleri yapan kimdir? TANRI ile birlikte
başka bir tanrı mı? Pek az dikkate alıyorsunuz.
63. Karanın ve denizin karanlığında size yol
gösteren kimdir? Rahmete işaret eden rüzgârları müjdeyle gönderen kimdir? TANRI ile birlikte başka bir tanrı mı? Herhangi bir ortağı olmaktan üstün olan TANRI,
en yücedir.
64. Yaratılışı başlatan, ardından onu tekrarlayan kimdir? Gökten ve yerden size rızık
sağlayan kimdir? TANRI ile birlikte başka bir tanrı mı? De ki, “Eğer doğru sözlü
iseniz bana kanıtınızı gösterin.”
65. De ki, “Göklerde ve yerde TANRI’dan
başka hiç kimse geleceği bilmez. Nasıl ve
ne zaman diriltileceklerinin bile farkına
varmazlar.”
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Ahirete İman Etmek:
İnsanların Çoğu İçin Büyük Engel
66. Doğrusu, onların Ahiret hakkındaki bilgileri allak bullaktır. Doğrusu, onun hakkında şüphe barındırmaktadırlar. Doğrusu,
ondan yana tamamen gaflettedirler.
67. İnkâr edenler dediler ki “Biz toprak haline
geldikten sonra çıkarılacak mıyız, aynı şekilde atalarımız da mı?
68. “Bize geçmişte de aynı söz verilmişti.
Bunlar, geçmişin masalları dışında hiçbir
şey değildir.”
69. De ki, “Yeryüzünü dolaşın ve suçlular için
sonuçlara dikkat edin.”
70. Onlara üzülme ve tuzaklarından ötürü canını sıkma.
71. Derler ki “Şu söz ne zaman gerçekleşecek,
eğer doğru sözlü iseniz?”
72. De ki, “Meydan okuduğunuz azabın bir
kısmını zaten çekiyorsunuz.”
73. Senin Rabbin insanlara karşı lütuf doludur
fakat onların çoğu nankördür.
74. Senin Rabbin göğüslerinin gizlediklerini
ve açığa vurduklarını tamamen bilir.
75. Göklerde ve yerde (Tanrı’dan) gizli olan
hiçbir şey yoktur; her şey esaslı bir kayıttadır.
76. Bu Kuran, İsrailoğulları için birçok meseleyi halletmektedir; hâlâ tartışmakta oldukları meseleleri de.
77. Ve muhakkak ki o, imanlılar için bir kılavuz ve rahmettir.
78. Senin Rabbin, onların arasında Kendi kurallarına göre hüküm verendir. O Kudretlidir, Her Şeyi Bilendir.
79. Bu nedenle, TANRI’ya güven duy; sen
apaçık olan gerçeği izlemektesin.

80. Sen ölülere çağrıyı işittiremezsin ve dönüp gittiklerinde sağırlara da.
81. Köre de sapmışlığından çıkarıp rehberlik
edemezsin. Seni işitecek yegâne kimseler, vahiylerimize iman edenler ile teslim
olanlar olmaya karar verenlerdir.
O Yaratık Bilgisayardır*
82. Zamanı gelince, onlar için dünyevi materyallerden yapılmış, insanların vahiylerimiz hakkında emin olmadıklarını bildirecek bir yaratık çıkaracağız.
83. Her toplumdan kanıtlarımıza inanmamış
olanların bazılarını yaka paça toplayacağımız gün gelecek.
Kuran’ın Matematiksel Kodunu
İnceleyin
84. Geldiklerinde şöyle diyeceğiz, “Hakkında
bilgi edinmeden vahiylerimi reddettiniz.
Yaptığınız bu değil miydi?”
85. Kötülüklerinin karşılığına maruz kalacaklar; hiçbir şey de söyleyemeyecekler.
86. Geceyi dinlenmeleri için yaptığımızı ve
gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmemişler mi? Bunlar iman eden insanlar için
yeterli kanıtlar olmalıdır.
87. Boruya üflendiği gün, TANRI tarafından
seçilenler hariç göklerde ve yerde olan
herkes dehşete düşecek. Hepsi yaka paça
O’nun huzuruna gelecektir.
Dünya’nın Hareketi:
Bilimsel Bir Mucize
88. Dağlara baktığın zaman onların hareketsiz olduğunu zannedersin. Hâlbuki onlar bulutlar gibi hareket ederler. Her şeyi
mükemmel kılan TANRI’nın yapımı işte
böyledir. O, yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.

*27:82 (2+7+8+2=19) Kuran’ın matematiksel mucizesini bilgisayarın ortaya çıkarması gerekiyordu
ve o, insanların çoğunun Tanrı’nın mesajını terk ettiğini kanıtladı (Ek 1 & 19’a bakınız).
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Karınca (El-Neml) 27:89-93 & Tarih (El-Kasas) 28:1-12

Yargı Günü
89. (Kayıtlarında) iyi işler getirenler daha iyi
mükâfatlar alacaklardır ve o günün dehşetinden tam olarak güvende olacaklardır.
90. Kötü işler getirenlere gelince, Cehenneme
mecbur edileceklerdir. Yapmış olduklarınızın karşılığını almıyor musunuz?
91. Ben sadece bu şehrin Rabbine tapmakla
emrolundum—ki onu güvenli bir mabet
yaptı—ve O, her şeyin sahibidir. Ben bir
teslim olan olmakla emrolundum.
92. Ve Kuran’ı okumakla da. Kime rehberlik
edilmişse kendi iyiliği için rehberlik edilmiştir ve eğer saparlarsa o zaman de ki,
“Ben sadece bir uyarıcıyım.”
93. Ve de ki, “TANRI’ya övgüler olsun; O
size kanıtlarını gösterecek, ta ki siz onları
tanıyıncaya dek. Senin Rabbin yaptığınız
hiçbir şeyden asla habersiz değildir.”
♦♦♦♦

Sure 28: Tarih
(El-Kasas)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. T.S.M.*

2

2. Bu (harfler), bu esaslı kitabın kanıtlarını
oluşturmaktadır.
3. İman eden insanların yararı için, sana burada Musa ile Firavun’un tarihinin bir kısmını
doğru olarak okuyoruz.
4. Firavun yeryüzünde bir tirana dönüşmüştü ve bazı insanlara karşı ayrımcılık yapıyordu. Onlardan çaresiz bir grubu, erkek
çocuklarını boğazlatıp kız çocuklarını sağ

bırakmak suretiyle ezip sömürüyordu. O,
gerçekten de kötüydü.
Tanrı Ezilenleri Tazmin Eder
5. Biz ise yeryüzünde ezilmiş olanları tazmin
etmeyi, onları önderlere dönüştürmeyi ve
onları vârisler yapmayı irade ettik.
6. Ve onları yeryüzünde yerleştirmeyi ve Firavun’a, Haman’a ve askerlerine ise anladıkları dille karşılık vermeyi.
Tanrı’ya Olan Güven
7. Musa’nın annesine şöyle esinledik: “Onu
emzir ve onun hayatından endişe ettiğinde,
hiçbir korku veya üzüntü duymaksızın onu
nehre bırak. Biz onu sana geri döndüreceğiz
ve onu elçilerden biri yapacağız.”
8. Firavun’un ailesi, onu sadece muhalefete liderlik etmesi ve onlar için bir üzüntü kaynağı olması için aldı. Bunun nedeni Firavun,
Haman ve onların askerlerinin haddi aşan
kimseler olmasıydı.
Tehlikenin İçinde
9. Firavun’un karısı dedi ki “Bu benim için
de senin için de mutluluk veren bir rastlantı
olabilir. Onu öldürme çünkü bize bir faydası olabilir veya onu evlat edinebiliriz.” Hiçbir şeyden haberleri yoktu.
10. Musa’nın annesinin zihni o kadar endişeliydi ki, neredeyse kimliğini açığa vuracaktı. Fakat onu bir imanlı yapmak için
kalbini sağlamlaştırdık.
11. Kız kardeşine dedi ki “Onun izini sür.” O
da onlar farkında olmadan onu uzaktan
izledi.
Bebek Annesine Döndü
12. Onun, emziren tüm anneleri kabul etmesini
engelledik. Bu sırada (kız kardeşi) dedi ki

*28:1 Kuran’ın mucizevi matematiksel kodunun detayları ve bu Kuranî Başlangıçların anlamı için
Ek 1’e bakınız.
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“Onu sizin adınıza yetiştirebilecek ve ona
iyi bakacak bir aileyi size gösterebilirim.”

öldürmeyi planlıyorlar. Hemen gitsen iyi
olur. Sana iyi bir tavsiyede bulunuyorum.”

13. Böylelikle, kendisini hoşnut etmek, endişelerini gidermek ve TANRI’nın sözünün
gerçek olduğunu bilmesini sağlamak için
onu annesine geri döndürdük. Ancak onların çoğu bilmez.

21. Korkmuş ve tetikte olarak şehirden kaçtı.
Dedi ki “Rabbim! Beni bu zalim insanlardan kurtar.”

14. Olgunluğa ve güce eriştiğinde ona bilgelik ve bilgi bahşettik. Biz doğruları böyle
mükâfatlandırırız.
Musa Kazara Adam Öldürüyor
15. Bir zamanlar, insanlar tarafından fark edilmeksizin habersizce şehre girmişti. İki
adamın kavga ettiğini gördü; biri kendi
halkından (bir İbrani), diğeri ise düşmanlarından (bir Mısırlı) idi. Kendi halkından
olan, düşmanına karşı onu yardıma çağırdı. Musa ötekine bir yumruk vurup onu öldürdü. Dedi ki “Bu şeytanın işidir; o gerçek bir düşman ve esaslı bir saptırıcıdır.”
16. “Rabbim! Ben ruhuma kötülük ettim. Lütfen beni bağışla” dedi, O da onu bağışladı.
O Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
17. Dedi ki “Rabbim! Üzerimdeki nimetlerine
karşılık olarak, bundan böyle asla suçlulara arka çıkmayacağım.”
18. Sabahleyin, korkmuş ve tetikte bir halde
şehirdeydi. Dün onun yardımını arayan
kişi tekrar yardımını istedi. Musa ona,
“Sen gerçekten bir baş belasısın” dedi.
Musa’nın İşlediği Suç Ortaya Çıktı
19. Ortak düşmanlarına vurmaya teşebbüs
etmeden önce, o dedi ki “Ey Musa! Dün
öteki adamı öldürdüğün gibi beni de mi
öldürmek istiyorsun? Belli ki sen yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun; doğru
biri olmak istemiyorsun.”
20. Şehrin diğer tarafından koşarak gelen bir
adam şöyle dedi, “Ey Musa! İnsanlar seni

1838

Midyan’da
22. Midyan’a doğru ilerlerken, “Rabbim bana
doğru yolda rehberlik etsin” dedi.
23. Midyan suyuna ulaştığında, orada suvarma
yapan bir insan kalabalığı buldu ve yan
tarafta iki kadının beklediğini fark etti.
Dedi ki “İhtiyacınız olan nedir?” Dediler
ki “Kalabalık dağılıncaya kadar suvaramıyoruz, babamız da yaşlı bir adam.”
24. Onlar için suvardı, ardından gölgeye çekildi, “Rabbim! Bana göndereceğin her türlü
nimete aşırı ihtiyacım var” dedi.
25. Çok geçmeden, iki kadından birisi ona
yaklaştı ve utanarak şöyle dedi, “Babam
bizim için yaptığın suvarmaya karşılık
ücretini ödemek üzere seni davet ediyor.” Onunla buluştuğunda ve başından
geçen hikâyeyi ona anlattığında o dedi ki
“Korkma. O zalim insanlardan kurtulmuş
oldun.”
Musa Evleniyor
26. İki kadından biri dedi ki “Babacığım! Onu
işe al. O, işe alınacakların en iyisi çünkü
güçlü ve güvenilir birisi.”
27. Dedi ki “Karşılığında bana sekiz hac boyunca çalışman koşuluyla, seni iki kızımdan biri ile evlendirmeyi teklif ediyorum;
eğer onu ona tamamlarsan, o senin açından gönüllü olacaktır. Bu meseleyi senin
için çok da zorlaştırmak istemiyorum.
TANRI irade ediyorsa beni doğru bir kimse olarak bulacaksın.”
28. Dedi ki “Bu seninle benim aramda bir anlaşmadır. Hangi süreyi yerine getirirsem
getireyim, ikisine de karşı olmayacaksın.
Konuştuklarımıza TANRI kefildir.”
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Mısır’a Dönüş
29. Musa yükümlülüğünü yerine getirdiğinde,
ailesiyle birlikte (Mısır’a doğru) yola çıktı. Sina Dağı’nın yamacında bir ateş gördü.
Ailesine dedi ki “Burada bekleyin. Ben bir
ateş gördüm. Belki size haberler veya sizi
ısıtacak bir parça ateş getirebilirim.”
Musa Görevlendirildi
30. Ona ulaştığında, vadinin sağ tarafının
kenarından, yanan çalılığın bulunduğu
kutsal noktada kendisine seslenildi: “Ey
Musa! Bu Ben’im. Kâinatın Rabbi olan
TANRI.”
31. “Değneğini yere at.” Onun bir tür cin gibi
hareket ettiğini görünce arkasını dönüp
kaçtı. “Ey Musa! Geri dön; korkma. Sen
tamamen güvendesin.
32. “Elini cebine sok; lekesiz beyaz olarak çıkacaktır. Kanatlarını katla ve korkundan
sıyrılıp sakinleş. Bunlar, Rabbinden Firavun ve onun kıdemlilerine gösterilecek iki
kanıttır; onlar kötü insanlar oldular.”
33. Dedi ki “Rabbim! Onlardan birini öldürdüm ve onların da beni öldürmelerinden
korkuyorum.
34. “Ayrıca, kardeşim Harun benden daha etkili ve güzel konuşan birisidir. Onu, beni
doğrulayan ve güçlendiren bir yardımcı
olarak benimle gönder. Beni inkâr ederler
diye de korkuyorum.”
35. Dedi ki “Seni kardeşinle güçlendireceğiz
ve ikinize de apaçık yetki sağlayacağız.
Bu sayede ikinize de dokunamayacaklar.
Mucizelerimizle ve sizi takip edenlerle
birlikte ikiniz de galipler olacaksınız.”

Tarih (El-Kasas) 28:29-44
Firavun’un Kibri
36. Musa onlara apaçık ve esaslı kanıtlarımızla gittiğinde dediler ki “Bu, uydurma bir
sihirdir. Geçmiş atalarımızdan bunu hiç
işitmedik.”
37. Musa dedi ki “Benim Rabbim kimin Kendisinden hidayet getirdiğini ve kimlerin
nihai galipler olacağını en iyi şekilde bilir.
Şüphesiz, haddi aşanlar asla başarılı olamazlar.”
38. Firavun dedi ki “Ey kıdemliler! Sizin için
benden başka herhangi bir tanrı bilmiyorum. Bu yüzden ey Haman! Bir kule inşa
etmek için kerpici pişir, böylelikle Musa’nın tanrısına bir göz atabilirim. Onun
bir yalancı olduğuna eminim.”
39. Böylelikle, o ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklenmeye devam ettiler ve
bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
40. Sonuç olarak, biz onu ve askerlerini denize atarak cezalandırdık. Haddi aşanlar için
sonuçlara dikkat et.
41. Onları, halklarını Cehenneme sürükleyen
imamlar yaptık. Dahası, Diriliş Günü’nde
hiçbir yardım göremeyecekler.
42. Bu dünyada kınanmayı üzerlerine çektiler
ve Diriliş Günü’nde aşağılanacaklar.
Musa’nın Kitabı*
43. Önceki nesilleri yok ettikten ve onlar yoluyla emsaller oluşturduktan sonra, insanlar için bir aydınlanma, rehberlik ve
rahmet sağlamak için Musa’ya kutsal yazı
verdik ki dikkate alsınlar.
1

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne Hitaben
44. Musa’ya emri bildirdiğimiz zaman sen ba-

*28:43 Tevrat, Musa’nın kitabı da dâhil olmak üzere İsrail peygamberlerinin tamamına vahyedilen
tüm kutsal yazıların koleksiyonudur. Kuran, sürekli olarak Musa’ya bir kitap ya da “Yasa Kitabı”
verildiğini belirtmektedir. Kuran’ın hiçbir yerinde, Musa’ya “Tevrat” verildiğini görmeyiz. Bugünkü
Eski Ahit, bundan dolayı Tevrat’tır (3:50, 5:46’ya bakınız).
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tıdaki dağın yamacında bulunmuyordun;
bir tanık değildin.*
1

45. Fakat biz nice nesiller inşa ettik ve zamanın uzunluğundan ötürü (saptılar). Sen
Midyan halkı arasında bulunup onlara vahiylerimizi okuyor da değildin. Ancak biz
elçiler gönderdik.
46. (Musa’ya) seslendiğimiz vakit sen Sina Dağı’nın yamacında da bulunmuyordun. Fakat
bu, senden önce hiçbir uyarıcı almamış olan
insanları, dikkate alsınlar diye uyarmak için
Rabbinden (insanlara karşı) rahmettir.
Bahane Yok
47. Böylelikle, kendi eylemlerinin bir sonucu olarak onlara bir musibet vurduğunda,
“Rabbimiz! Bize bir elçi göndermiş olsaydın senin vahiylerine uyardık ve imanlılar
olurduk” diyemezler.
Tevrat ve Kuran
48. Şimdi kendilerine tarafımızdan gerçek
geldi, dediler ki “Musa’ya verilen bize de
verilseydi ya!” Peki geçmişte Musa’ya verileni inkâr etmemişler miydi? Dediler ki
“Her iki (kutsal yazı) da birbirinin kopyası
olan sihirbazlık ürünleridir.” Ayrıca, “Biz
ikisini de inkâr ediyoruz” dediler.
49. De ki, “Eğer doğru sözlüyseniz, TANRI katından bu ikisinden daha iyi rehberlik edecek bir kutsal yazı getirin de ona uyayım.”
Tanrı, Öğretilerini Elçileri Vasıtasıyla
Bize Gönderir
50. Eğer sana karşılık vermezlerse, o zaman
bil ki onlar sadece kendi fikirlerini takip
ediyorlar. TANRI’dan bir rehberlik olmadan kendi fikirlerini takip edenden daha
fazla kim sapmıştır? TANRI böyle kötü
insanlara rehberlik etmez.

Gerçek İmanlıların Tamamı Kuran’ı
Kabul Ederler
51. Dikkate alsınlar diye kendilerine mesajı
ilettik.
52. Önceki kutsal yazılarla nimetlendirdiklerimiz buna da iman edeceklerdir.
53. Kendilerine okunduğu zaman “Biz ona
iman ediyoruz. Bu, Rabbimizden gelen
gerçektir. Zaten bunu duymadan önce de
bizler teslim olanlardık” diyeceklerdir.
Gerçeği Tanıyan Hristiyan & Yahudiler
İçin İki Misli Ödül
54. Bunlara iki misli ödül bahşederiz çünkü
onlar kararlı bir şekilde sebat ederler. Onlar kötü işlere iyi işlerle karşılık verirler
ve kendilerine sağladığımız rızıklardan
bağışlarlar.
55. Onlar, boş konuşmaya denk geldiklerinde
ondan yüz çevirirler ve derler ki “Biz kendi yapıp ettiklerimizden sorumluyuz ve
siz de kendi yapıp ettiklerinizden sorumlusunuz. Esenlik üzerinize olsun. Biz cahil
kimseler gibi davranmak istemiyoruz.”
Sadece Tanrı Rehberlik Eder
56. Sen sevdiğin kişilere rehberlik edemezsin.
İradesine uygun olarak rehberlik eden ve
Kendi bilgisine göre rehberliği hak edenlere rehberlik eden sadece TANRI’dır.
57. Dediler ki “Eğer senin rehberliğine uyarsak zulme uğrarız.” Onlar için, katımızdan
bir rızık olarak her çeşit ürünün arz edildiği Saygıdeğer Kutsal bir Alan tesis etmedik mi? Gerçekten de onların çoğu bilmez.
58. Yaşamlarıyla ilgili nankör kesildikleri için
nice toplumu yok ettik. Sonuç olarak işte
evleri! Birkaçı dışında arkalarında ıssız
kalıntılardan başka bir şey yok. Vârisler
bizdik.

*28:44 Bu elçinin ismi matematiksel olarak doğrulanmaktadır: “Reşad Halife”nin sayısal değerini
(1230), ayet numarası (44) ile yan yana yazarak 123044 = 19x6476 elde ederiz.
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59. Çünkü senin Rabbin, kendilerine vahiylerimizi okuması için oranın orta yerine bir
elçi göndermedikçe asla bir toplumu yok
etmez. Halkı kötü kimseler olmadıkça bir
toplumu asla yok etmeyiz.
60. Size verilen her şey sırf bu hayatın menfaati ve gösterişidir. TANRI’nın yanında
olan ise çok daha iyi ve süreklidir. Anlamıyor musunuz?

Tarih (El-Kasas) 28:59-76
69. Rabbin, açığa vurdukları her şeyi bildiği
gibi, göğüslerinde saklı olan en içteki düşünceleri de bilir.
70. O, tek TANRI’dır; O’nun yanında başka
bir tanrı yoktur. Bu ilk hayatta da Ahirette de tüm övgü O’na aittir. Tüm kararlar
O’nun yanındadır ve siz O’na döndürüleceksiniz.

61. Kesinlikle gerçekleşecek olan iyi bir sözü
kendisine vadettiğimiz kişi ile kendisine
bu hayatın geçici menfaatlerini sağladığımız, ardından Diriliş Günü’nde ebedi kötü
sona uğrayan kişi birbirine eşit midir?

Tanrı’nın Nimetleri
71. De ki, “Farz edelim TANRI Diriliş Günü’ne kadar geceyi sürekli kılsaydı? TANRI’dan başka hangi tanrı size ışık sağlayabilir? İşitmiyor musunuz?”

Putlar Kendilerine Tapanları
Sahiplenmezler
62. “Benim yanıma yerleştirdiğiniz şu putlar
nerede?” deyip onlara sesleneceğimiz gün
gelecek.

72. De ki, “Farz edelim TANRI Diriliş Günü’ne kadar gündüzü sürekli kılsaydı?
TANRI’dan başka hangi tanrı dinlenmeniz için size bir gece sağlayabilir? Görmüyor musunuz?”

63. Hüküm giyenler diyecekler ki “Rabbimiz!
Bunlar bizim saptırdığımız kimselerdir;
onları saptırdık çünkü biz kendimiz de
sapmıştık. Şimdi kendimizi tamamen Sana
adadık. Onlar aslında bize tapmıyorlardı.”

73. O’ndan bir rahmettir ki, (gece boyunca)
dinlenesiniz, ardından (gündüz boyunca
da) O’nun rızıklarını arayasınız diye sizin
için geceyi ve gündüzü yarattı, ki minnettar olasınız.

64. Şöyle denilecek, “(Size yardım etmeleri için)
putlarınızı çağırın.” Bunun üzerine onları
çağıracaklar fakat onlar yanıt vermeyecekler. Azaba uğrayacaklar ve keşke rehberlik
edilmiş olsaydık diye istek duyacaklar!

Putların Hiçbir Gücü Yoktur
74. Onlara, “Bana denk tutmak için uydurduğunuz putlar nerede?” diye soracağı gün
gelecek.

Elçilere Yanıtımız
65. O, o gün herkese “Elçilere nasıl bir karşılık
verdiniz?” diye soracak.
66. O gün, gerçekler karşısında serseme dönmüş olacaklar, dilleri tutulmuş olacak.
67. Tövbe eden, iman eden ve doğru bir hayat
sürenlere gelince, işte onlar sonunda kazananlardan olacaklardır.
68. Rabbin irade ettiğini yaratandır ve irade ettiğini seçendir; başka hiç kimse herhangi
bir seçim yapamaz. En Yüce olan TANRI’ya yücelik olsun. Ortaklara ihtiyaç
duymanın çok üstündedir O.
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75. Her toplumdan bir tanık seçeceğiz, sonra
da “Kanıtınızı ortaya koyun” diyeceğiz. O
zaman tüm gerçeğin TANRI’nın yanında
olduğunu fark edecekler, uydurmuş oldukları putlar ise kendilerini terk edecekler.
Karun
76. Karun (köle çalıştırıcısı), Musa’nın halkından biriydi ancak onlara ihanet etmişti ve
onlara eziyet ediyordu. Ona, anahtarlarının en güçlü topluluk için bile neredeyse
çok ağır geldiği pek çok hazineler verdik.
Halkı ona dedi ki “Bu kadar kibirli olma;
TANRI kibirli olanları sevmez.
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77. “TANRI tarafından sana ihsan edilen rızıkları,
bu dünyadaki nasibini ihmal etmeden Ahiret yurdunu aramak için kullan. Cömert ol,
tıpkı TANRI’nın sana karşı cömert olduğu
gibi. Yeryüzünde bozgunculuğu sürdürme.
TANRI bozguncuları sevmez.”
78. O da şöyle dedi, “Ben tüm bunları kendi
parlak zekâlılığımdan ötürü elde ettim.”
Kendisinden önce, kendisinden daha güçlü ve sayıca daha büyük olan nesilleri
TANRI’nın yok ettiğini fark etmedi mi?
(Yok edilen) o haddi aşanların suçları kendilerinden sorulmadı.
79. Bir gün, tüm ihtişamı ile halkının karşısına çıktı. Bu dünya hayatını tercih edenler,
“Ah, keşke Karun’un elde ettiklerine biz
de sahip olsaydık. Gerçekten de o çok
şanslı” dediler.
Gerçek Servet
80. Bilgi ile nimetlendirilmiş olanlara gelince, onlar da şöyle dediler, “Yazıklar olsun
size, iman edip doğru bir hayat sürenler
için TANRI’nın mükâfatı çok daha iyidir.” Buna da sebat edenler dışında hiç
kimse erişmez.
Tiranların Kaçınılmaz Sonu
81. Sonra, yerin onu ve köşkünü yutmasına
yol açtık. TANRI’ya karşı hiçbir ordu ona
yardım edemezdi; o, kazananlardan biri
olmaya mukadder değildi.
82. Bir gün önce onu kıskananlar dediler ki
“Şimdi anlıyoruz ki TANRI kulları arasından seçtiği kişiye rızık sağlayan ve seçtiği kişiden esirgeyendir. Eğer TANRI’nın
bize karşı lütfu olmasaydı, yerin bizleri de
yutmasına yol açabilirdi. Şimdi anlıyoruz
ki inkârcılar asla başarıya ulaşamazlar.”
Nihai Kazananlar
83. Biz Ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlen-

meyi ve bozgunculuğu istemeyenler için
ayırırız. Nihai galibiyet doğru kimselere
aittir.
84. Kim doğruluğa çalışırsa, çok daha iyi bir
ödül alır. Günah işleyenlere gelince, günahları için azap, tam da işlediklerine
denktir.
85. Şüphesiz, senin için Kuran’ı hükme bağlamış olan, seni önceden kararlaştırılmış
bir buluşmaya çağıracaktır. De ki, “Benim
Rabbim, rehberliğe sarılanların da sapmışların da tamamen farkındadır.”
86. Bu kutsal yazının yoluna çıkacağını asla
ummazdın; fakat bu, Rabbinden bir rahmettir. Bu nedenle, inkârcılarla aynı tarafta olma.
87. Sana ulaştıktan sonra TANRI’nın vahiylerinden başka yöne çevrilme ve başkalarını Rabbine davet et. Ve asla putperestliğe
düşme.
88. TANRI’nın yanında başka herhangi bir
tanrıya tapma. O’nun yanında başka bir
tanrı yoktur. O’nun varlığı dışındaki her
şey yok olup gidicidir. Tüm egemenlik
O’na aittir ve siz O’na döndürüleceksiniz.
♦♦♦♦

Sure 29: Örümcek
(El-Ankebut)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.M.*

1

Test Zorunludur
2. İnsanlar, test edilmeden, “İman ediyoruz”
demeleriyle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

*29:1 Kuran’ın matematiksel kompozisyonunun detayları ve önceden gizemli olan Kuran’ın bu başlangıç harflerinin anlamı için Ek 1’e bakınız.
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Örümcek (El-Ankebut) 29:3-18

3. Onlardan öncekileri de test ettik çünkü
TANRI doğru sözlüleri ayırt etmeli ve yalancıları da ifşa etmelidir.

11. TANRI kesinlikle iman edenleri ayırt edecektir ve kesinlikle ikiyüzlüleri ifşa edecektir.

4. Yoksa günah işleyenler bizi kandırabileceklerini mi sanıyorlar? Yargıları gerçekten de
yanlış.

12. İnkâr etmiş olanlar iman etmiş olanlara
dediler ki “Eğer bizim yolumuzu takip
ederseniz günahlarınızdan biz sorumlu
olacağız.” Doğru değil! Onların günahlarından hiçbirini yüklenemezler. Onlar yalancıdırlar.

5. Kim TANRI ile buluşmayı umuyorsa (bilmelidir ki) TANRI ile olan böyle bir buluşma mutlaka gerçekleşecektir. O İşitendir,
Her Şeyi Bilendir.
6. Çaba gösterenler, kendi iyilikleri için çaba
gösterirler. TANRI’nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.

13. Aslında, onlar kendi günahlarını taşıyacaklardır, ilaveten günahlarının sorumlusu
oldukları diğer insanların günahlarını da
yüklenirler. Kesinlikle, Diriliş Günü’nde
sahte iddialarından sorulacaklardır.

7. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince,
biz onların günahlarını kesinlikle sileceğiz
ve doğru işlerinden ötürü onları cömertçe
ödüllendireceğiz.

Nuh
14. Nuh’u halkına gönderdik ve onlarla birlikte bin yıldan elli eksik kaldı.* Ardından,
haddi aşmalarından ötürü tufana yakalandılar.

Ana-Babanıza Hürmet Gösterin
8. Biz insana, ana-babasına hürmet göstermesini tembih ettik. Ancak eğer Benim yanıma putlar yerleştirmen için seni zorlarlarsa
onlara itaat etme. Nihai dönüşünüz Banadır,
sonra yapmış olduğunuz her şeyi size bildireceğim.

15. Biz onu ve gemide ona eşlik edenleri kurtardık ve bunu da tüm insanlar için bir ders
olarak yerleştirdik.
İbrahim
16. İbrahim halkına dedi ki “TANRI’ya tapın
ve O’na derin saygı duyun. Bu sizin için
daha iyidir, keşke bilseydiniz.

9. Biz, iman edip doğru bir hayat sürenleri kesinlikle doğrular ile birlikte kabul edeceğiz.

17. “TANRI’nın yerine taptıklarınız güçsüz
putlardır; siz bir yalan uydurdunuz.”

İyi Gün Dostları
10. İnsanlar arasında “Biz TANRI’ya iman
ediyoruz” diyenler vardır fakat TANRI
yolunda bir sıkıntıya uğradıkları an insanların zulmünü TANRI’nın azabı ile bir tutarlar. Ancak eğer Rabbinden senin yoluna
nimetler gelirse, “Biz seninle beraberdik”
derler. TANRI insanların en içteki düşüncelerinden tamamen haberdar değil midir?

Tanrı: Rızıkların Tek Kaynağı
TANRI’nın yanında taptığınız putlar sizin
için herhangi bir rızka sahip değildirler.
Bu nedenle, rızıkları sadece TANRI’dan
talep edin. Yalnızca O’na tapın ve O’na
minnettar olun; nihai dönüşünüz O’nadır.
18. Eğer inkâr ederseniz, sizden önceki nesiller de inkâr etmişti. Elçinin tek fonksiyonu (mesajı) iletmektir.

*29:14 Kuran’ın mucizesi matematiksel olduğundan, sayılar özellikle 19-temelli kodun önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Nitekim Kuran’da geçen sayıların toplamı 162146 veya 19x8534’tür
(Detaylar için Ek 1’e bakınız).
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Yaşamın Kökenini İnceleyin*
19. TANRI’nın yaratılışı nasıl başlattığını,
sonra da nasıl tekrarladığını görmediler
mi? Bunu yapmak TANRI için kolaydır.
20. De ki, “Yeryüzünü dolaşıp yaşamın kökenini keşfedin.”* Çünkü TANRI, Ahiretteki yaratılışı da böyle başlatacaktır. TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
21. O, irade ettiği kişiyi azaba uğratır ve irade
ettiği kişiye rahmetini yağdırır. Eninde sonunda O’na döndürüleceksiniz.
22. Siz ne yerde ne de gökte bu gerçeklerden
kaçamazsınız ve sizin TANRI’dan başka
bir Sahibiniz ve Efendiniz de yoktur.
23. TANRI’nın vahiylerini ve O’nunla buluşmayı inkâr edenler Benim rahmetimden
ümit kesmişlerdir. Onlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
İbrahim’in Hikâyesine Devam
24. Halkının tek cevabı, “Onu öldürün yahut
onu yakın” demeleri oldu. Fakat TANRI
onu ateşten kurtardı. Bu, iman eden insanlar için dersler sağlamalıdır.
Sosyal Baskı: Esaslı Bir Felaket
25. Dedi ki “Bu dünya hayatında, aranızdaki bazı dostlukları korumak adına, çevre
baskısından dolayı TANRI’nın yanında
güçsüz putlara tapıyorsunuz. Fakat sonrasında, Diriliş Günü’nde birbirinizi sahiplenmeyeceksiniz ve birbirinizi lanetleyeceksiniz. Sizin kaderiniz Cehennemdir,
orada birbirinize yardım da edemezsiniz.”

bahşettik ve Ahirette de o, kesinlikle doğrularla birlikte olacaktır.
Lut
28. Lut, halkına dedi ki “Öyle iğrenç bir suç
işliyorsunuz ki, sizden önce dünyada hiç
kimse onu asla yapmamıştı.
29. “Erkeklerle seks yapıyor, yolları kesip
soygun yapıyor ve toplumunuzda her türlü kötülüğe izin veriyorsunuz.” Halkının
verdiği tek cevap, “Eğer doğru sözlü isen
TANRI’nın azabını bize getir” demek
oldu.
30. Dedi ki “Rabbim! Bu kötü insanlara karşı
bana galibiyet bahşet.”
Melekler İbrahim’i ve Lut’u
Ziyaret Ediyor
31. Elçilerimiz İbrahim’e (İshak’ın doğumu ile
ilgili) müjde ile gittiklerinde şunu da söylediler, “Biz şu kentin (Sodom’un) halkını
yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı
kötü kimseler olmuşlardı.”
32. O da “Fakat orada Lut yaşıyor” dedi. Dediler ki “Biz orada yaşayan herkesin tamamen farkındayız. Biz elbette onu ve ailesini kurtaracağız, karısı hariç; o, kötü sona
mahkûm olmuştur.”

26. Lut onunla birlikte iman etti ve dedi ki
“Ben Rabbime göç ediyorum. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.”

33. Elçilerimiz Lut’un mekânına vardıklarında
kendilerine kötü davranıldı ve o da onların varlığından dolayı utandı. Ancak şöyle
söylediler, “Korkma ve endişe etme. Biz
seni ve aileni kurtaracağız, karın hariç; o,
kötü sona mahkûm olmuştur.

27. Ona İshak’ı ve Yakup’u bahşettik, soyuna peygamberlik ve kutsal yazılar tahsis
ettik, hakkı olan ödülünü ona bu hayatta

34. “Bu kent halkı üzerine, günahkârlıklarının
bir sonucu olarak gökten bir felaket yağdıracağız.”

*29:19-20 Kuran’dan öğreniyoruz ki evrim ilahi olarak yönlendirilen bir süreçtir. Detaylar için Ek
31’e bakınız.
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35. Onların kalıntılarının bir kısmını, anlayan
insanlar için esaslı bir ders vazifesi görsün
diye bıraktık.
Şuayb
36. Midyan’a kardeşleri Şuayb’ı gönderdik.
Dedi ki “Ey halkım! TANRI’ya tapın, Son
Günü kazanmaya çalışın ve yeryüzünde
bozgunculuk yaparak dolaşmayın.”
37. Onu inkâr ettiler ve sonuç olarak deprem
onları yok etti; sabahleyin evlerinde ölüme terk edildiler.
38. Aynı şekilde Âd ve Semûd da (yok edildi).
Bu onların kalıntılarından size belli olur.
Şeytan onların yaptıklarını gözlerinde süslemişti ve onları yoldan saptırmıştı, gözleri olmasına rağmen.
Tanrı’nın Değişmez Sistemi
39. Ayrıca Karun, Firavun ve Haman; Musa
onlara apaçık işaretlerle gitti. Fakat onlar
yeryüzünde tiranlık yapmaya devam ettiler.
Sonuç olarak, (azaptan) kurtulamadılar.
40. Tüm bu inkârcılar günahlarının bir sonucu olarak kötü sona mahkûm oldular. Bir
kısmını şiddetli rüzgârlarla yok ettik, bir
kısmı sarsıntı ile yok edildi, bir kısmını
yerin yutmasına yol açtık, bir kısmını ise
boğduk. Onlara kötülük eden TANRI değildi; kendi ruhlarına kötülük edenler kendileriydi.
Örümcek
41. TANRI’nın yanında başka efendiler kabul
edenlerin alegorisi, örümcek ve onun evi

Örümcek (El-Ankebut) 29:35-47
gibidir; tüm evlerden en dayanıksız olanı
örümceğin evidir, keşke bilselerdi.*
42. TANRI, onların Kendisinden başka taptıklarının gerçekten bir hiç olduğunu çok iyi
bilir. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
43. Biz bu örnekleri insanlar için veriyoruz ve
onları bilgili kimselerden başkası takdir
etmez.*
44. TANRI gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı. Bu, imanlılar için yeterli bir kanıt
sağlar.
İletişim Duaları (Namaz)
45. Kutsal yazıdan sana vahyedileni oku ve
İletişim Dualarını (Namazı) yerine getir
çünkü İletişim Duaları kötülük ve ahlaksızlık yapmayı önler. Ancak TANRI’nın
(Namaz yoluyla) hatırlanması en önemli
amaçtır.*3TANRI yaptığınız her şeyi bilir.
Tek Tanrı/Tek Din
46. Kutsal yazı halkıyla (Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar)—onlar haddi aşmadıkça—mümkün olan en güzel şeklin
dışında tartışmayın ve “Biz, bize vahyedilmiş olana da size vahyedilmiş olana da
iman ediyoruz ve bizim tanrımız da sizin
tanrınız da bir ve aynıdır; biz O’na teslim
olanlarız” deyin.
47. Bu kutsal yazıyı sana biz vahyettik ve önceki kutsal yazılarla nimetlendirdiğimiz
kimseler ona da iman edeceklerdir. Ayrıca, senin halkından bazıları da ona iman
edecektir. Doğrusu, vahiylerimizi göz ardı
edenler gerçek inkârcılardır.

*29:41-43 Kara Dul örümceğinin eşini öldürdüğünü bilmek, bilgili bir kişi olmayı gerektirir. 29:41’de
örümceğe dişi referansın kullanılması bu nedenle önemlidir. Bu, örümcek ağının fiziksel olarak çok
dayanıksız olduğu gerçeğine ektir.
*29:45 Zamanın çoğunda zihninizi meşgul eden her ne ise sizin tanrınız odur (20:14 ve Ek 27’ye
bakınız).
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Kuran: Muhammed’in Mucizesi*
48. Sen önceki kutsal yazıları okumadın, onları kendi ellerinle yazmadın da. Bu durumda, reddedenlerin şüphe barındırmak için
bir sebebi olmuş olurdu.
49. Doğrusu, bu vahiyler bilgi sahibi olanların
göğüslerinde apaçıktır. Sadece kötü kimseler vahiylerimizi göz ardı edeceklerdir.
50. Dediler ki “Keşke Rabbinden ona mucizeler* inebilseydi!” De ki, “Tüm mucizeler
sadece TANRI’dan gelir; ben apaçık bir
uyarıcıdan fazlası değilim.”
51. Kendilerine okunmakta olan bu kitabı sana
indirmiş olmamız bir mucize* olarak yetmiyor mu? Bu gerçekten de iman eden insanlar için bir rahmet ve bir hatırlatıcıdır.
52. De ki, “Benimle sizin aranızda bir tanık
olarak TANRI yeter. O, göklerde ve yerde
olan her şeyi bilir. Şüphesiz, sahte olana
iman edenler ve TANRI’yı inkâr edenler
gerçek kaybedenlerdir.”
Onlar Şu An Cehennemdeler
53. Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Eğer önceden belirlenmiş bir randevu
olmasaydı azap onlara hemen gelirdi.*
Kesinlikle o, kendilerine hiç beklemedikleri bir anda, ansızın gelecektir.

şöyle diyecek, “Yaptıklarınızın sonuçlarını tadın.”
Tanrı Uğrunda Göç Edin
56. Ey iman etmiş kullarım! Benim toprağım
geniştir, öyleyse Bana tapın.
57. Her ruh ölümü tadacaktır, ardından en sonunda bize döndürüleceksiniz.
58. İman edip doğru bir hayat sürenleri kesinlikle köşkleri ve akan nehirleri olan Cennete yerleştireceğiz. Orada ebedi olarak
kalacaklar. Çalışanlar için ne güzel bir
ödül!
59. Onlar kararlı bir şekilde sebat edenlerdir ve
Rablerine güvenenlerdir.
60. Kendi rızkını taşımayan nice yaratık vardır ki, TANRI size rızık sağladığı gibi ona
da rızık sağlar. O İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
İmanlıların Çoğu Cehennemle
Mukadderdir
61. Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş’i ve Ay’ı hizmetinize kim verdi?” diye
sorsan “TANRI” diyeceklerdir. Öyleyse
neden saptılar?

54. Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar!
Cehennem zaten inkârcıları kuşatmıştır.

62. Yarattıkları arasından seçtiği kimse için
rızkı artıran ve seçtiği kimse için kesintiye
uğratan TANRI’dır. TANRI her şeyin tamamen farkındadır.

55. Azabın kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacağı gün gelecek; O

63. Eğer onlara “Ölü toprağı canlandırmak
için gökten suyu kim indirir?” diye sorsan

*29:48-51 Kuran’ı, müthiş matematiksel mucizesinden 1400 yıl boyunca ayırmak Bilgeler Bilgesi’nin iradesiydi. Müslümanların Muhammed’i topluca nasıl putlaştırdıkları göz önüne alınırsa,
belli ki eğer Kuran’ın matematiksel mucizesi de Muhammed aracılığıyla vahyedilseydi, birçok insan
ona Tanrı’nın cisimleşmiş hali diye tapardı. Görüldüğü üzere Tanrı, Kuran’ın büyük mucizesinin
(74:30-35) bilgisayar çağını beklemesini ve onun, Kendi Antlaşma Elçisi ile vahyedilmesini irade
etti (Ek 1, 2 & 26’ya bakınız).
*29:53 40 yaşından önce ölen herkes Cennete gider ve herkes bunu hak etmez. İnsanlar bazen, kötü
bir suçlu derhal idam edilmediği zaman adaletin yavaşlığından yakınırlar. Tanrı kimin Cenneti hak
ettiğini bilir (46:15 ve Ek 32’ye bakınız).
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Örümcek (El-Ankebut) 29:64-69 & Romalılar (El-Rum) 30:1-12

“TANRI” diyeceklerdir. De ki, “TANRI’ya övgüler olsun.” Onların çoğu anlamaz.

4. Birkaç yıl içinde. Hem ilk kehanette ve hem
de ikincisinde TANRI’nın kararı böyledir.
O gün imanlılar sevineceklerdir

Önceliklerinizi Yeniden Düzenleyin
64. Bu dünya hayatı bir gösteriş ve oyundan
fazlası değildir, oysa Ahiret yurdu gerçek
hayattır, keşke bilselerdi.

5. TANRI’nın galibiyeti ile. O, irade ettiğine
galibiyet bahşeder. O Kudretlidir, En Merhametli Olandır.

65. Bir gemiye bindiklerinde, dualarını TANRI’ya adayarak O’na yalvarırlar. Ama O
onları kurtarıp kıyıya çıkarır çıkarmaz
putperestliğe geri dönerler.
66. Bırak kendilerine verdiklerimizi inkâr etsinler ve geçici olarak tadını çıkarsınlar;
elbette bilecekler.
67. Etraflarında insanlar sürekli tehlike içinde
iken, güvenli kıldığımız Saygıdeğer Kutsal bir Alan tesis ettiğimizi görmediler mi?
Hâlâ batıla inanıp TANRI’nın nimetlerini
ret mi edecekler?
68. Yalanlar uydurup onları TANRI’ya atfeden yahut kendisine gerçek gelince onu
reddedenden daha fena kimdir? İnkârcılar
için Cehennem adil bir ceza değil mi?
69. Bizim yolumuzda çaba sarf edenlere gelince, biz kesinlikle yollarımızda onlara
rehberlik edeceğiz. Muhakkak ki TANRI
takva ehliyle beraberdir.
♦♦♦♦

Sure 30: Romalılar
(El-Rum)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

Zihnin Sürekli Yanlış Hayatla
Meşgul Olması
6. TANRI’nın vaadi böyledir—ve TANRI
vaadini asla bozmaz—fakat insanların çoğu
bilmez.
7. Onlar sadece bu dünyanın kendilerine görünür şeylerini önemserler, Ahirete karşı ise
tamamen ilgisizdirler.
8. Neden kendilerinin üzerinde düşünmüyorlar? TANRI gökleri, yeri ve aralarındaki
her şeyi belirli bir amaç dışında ve belirli
bir yaşam süresi olmadan yaratmadı. Bununla birlikte, insanların çoğu Rableri ile
buluşma konusunda inkârcıdırlar.
9. Yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekiler
için sonuçların ne olduğuna dikkat etmediler mi? Eskiden onlar yeryüzünde daha
güçlü, daha varlıklı ve daha üretkendi. Elçileri onlara apaçık işaretlerle gitmişti. Sonuç
olarak, onlara kötülük eden TANRI değildi,
kendi ruhlarına kötülük edenler kendileriydi.
10. Kötülük işleyenler için sonuçların da kötü
olması gerekiyordu. Bunun nedeni onların
TANRI’nın vahiylerini reddetmeleri ve
onlarla alay etmeleriydi.

2. Şüphesiz, Romalılar yenilecektir.

Puta Tapanlar Putlarını Sahiplenmezler
11. Yaratılışı başlatan ve onu tekrar eden TANRI’dır. Sonunda O’na döndürüleceksiniz.

3. En yakın topraklarda. Yenilgilerinden sonra
tekrar yükselip kazanacaklar.

12. Saat’in gerçekleştiği gün suçlular şok olacaklar.

1. A.L.M.*

3

*30:1 Önceden gizemli olan bu başlangıç harflerinin açıklaması için Ek 1’e bakınız.
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13. Putlarının onlar adına şefaat etmeye hiçbir
güçleri olmayacak; buna karşılık onlar da
putlarını sahiplenmeyecekler.
14. Saat’in gerçekleştiği gün onlar birbirlerinden ayrılacaklar.
15. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar sevinç içerisinde Cennette olacaklar.
16. İnkâr edenler ile vahiylerimizi ve Ahiretteki buluşmayı reddedenlere gelince, onlar
da sonsuza dek azap içinde kalacaklar.
Tanrı’yı Hatırlayın, Her Zaman
17. Bu nedenle, geceleyin bir köşeye çekildiğinizde ve sabahleyin kalktığınızda TANRI’yı yüceltin.
18. Göklerde ve yerde, akşam boyunca ve
aynı zamanda gününüzün tam ortasında
tüm övgüler O’nun hakkıdır.
19. O, ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarır ve ölmüş olduktan sonra yeryüzünü yeniden O diriltir; siz de aynı şekilde
diriltilirsiniz.
Evlilik: İlahi Bir Kurum
20. Sizi topraktan yaratması, sonra da çoğalan
insanlar olmanız O’nun kanıtları arasındadır.
21. Birbirinizle sükûnet ve gönül ferahlığı
bulasınız diye aranızdan sizin için eşler
yaratması ve eşlerinize karşı kalbinize
sevgi ve ilgi yerleştirmesi O’nun kanıtları
arasındadır. Bunda, düşünen insanlar için
yeterli kanıtlar vardır.
Daha Fazla Kanıt
22. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin
ve renklerinizin farklılığı O’nun kanıtları
arasındadır. Bunlarda, bilgi sahipleri için
işaretler vardır.

23. Geceleyin veya gündüzün uyumanız ve
O’nun rızıklarının peşinde çalışmanız
O’nun kanıtları arasındadır. Bunda, işiten
insanlar için yeterli kanıtlar vardır.
24. Korku ve aynı zamanda umut kaynağı
olarak size şimşeği göstermesi, ardından
ölmüş olan toprağı tekrar diriltmek için
gökten su indirmesi O’nun kanıtları arasındadır. Bunlarda, akleden insanlar için
yeterince kanıt vardır.
25. Göğün ve yerin O’nun emrinde durması da
O’nun kanıtları arasındadır. Sonunda, sizi
yeryüzünden çağırdığında, ki tek bir çağrı,
derhal çıkacaksınız.
26. Göklerde ve yerde bulunan herkes O’na
aittir; hepsi O’na itaatkârdır.
27. Yaratılışı başlatan, sonra da onu tekrar eden
O’dur; hatta bu O’nun için daha kolaydır.
Göklerdeki ve yerdeki en ulu teşbih O’na
aittir ve O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
Puta Tapmanın Saçmalığı
28. O burada size kendinizden bir örnek aktarıyor: Siz hiç hizmetkârlarınızı veya emriniz altındakileri, kendinize rakip olacakları seviyeye ve size sunulan kadar sizin de
onlara bağlılık sunacağınız noktaya yükseltir misiniz? Biz anlayan insanlar için
vahiyleri bu şekilde açıklarız.
29. Doğrusu, haddi aşanlar bilgisizce kendi
fikirlerini takip ettiler. TANRI tarafından saptırılmış olan kimselere artık kim
rehberlik edebilir? Hiç kimse onlara asla
yardım edemez.
Tek Tanrıcılık: Doğal İçgüdü*
30. Bu nedenle, kendini mutlak tek tanrıcılık
dinine ada. TANRI tarafından insanların
içine yerleştirilen doğal içgüdü böyledir.
TANRI’nın bu tür yaratışı asla değişme1

*30:30 Sahibimiz ve Efendimiz olarak YALNIZCA Tanrı’yı kabul edişimiz doğal bir içgüdüdür. Bu
dünyaya böyle bir içgüdü ile doğarız. 7:172-173 ve Ek 7’ye bakınız.
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yecektir. Mükemmel din budur fakat insanların çoğu bilmez.
31. O’na teslim olun, O’na derin saygı duyun,
İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirin
ve—ne yaparsanız yapın—asla putperestliğe düşmeyin.
Mezhepçilik Kınandı
32. Dinlerini mezheplere bölenler gibi (putperestliğe düşmeyin); her fırka sahip olduklarıyla seviniyor.
Kötü Gün Dostları
33. İnsanlara bir sıkıntı dokunduğunda, kendilerini tamamen O’na adayarak Rablerine
dönerler. Fakat sonra O onlara rahmetini
yağdırır yağdırmaz bazıları putperestliğe
geri döner.*
2

34. Bırakın kendilerine verdiklerimize karşı
nankör olsunlar. Geçici olarak tadını çıkarın; ileride kesinlikle öğreneceksiniz.

39. Birilerinin serveti artsın diye uygulanan
tefecilik TANRI katında hiçbir şey kazandırmaz. Fakat eğer TANRI’nın hoşnutluğunu arayarak bağış yaparsanız, bunlar
ödüllerini kat kat alan kimselerdir.
Kim Tapılmaya Layıktır?
40. Sizi yaratmış olan TANRI’dır. Size rızık
sağlayan O’dur. Sizi vefat ettiren O’dur.
Sizi tekrar dirilten O’dur. Putlarınızdan
herhangi biri, bu şeylerden herhangi birini
yapabilir mi? O’na yücelik olsun. O, herhangi bir ortağı olamayacak kadar yücedir.
41. İnsanların işlemiş olduklarından ötürü
karanın ve denizin her yanına felaketler
yayıldı. O, böylelikle bazı işlerinin sonuçlarını tatmalarına müsaade eder ki (doğru
işlere) dönsünler.

35. Kendilerine putperestliklerini haklı gösteren yetki mi vermişiz?

Tarihten Ders Almak
42. De ki, “Yeryüzünü dolaşın ve sizden öncekiler için sonuçların nasıl olduğuna dikkat
edin.” Onların çoğu puta tapandı.

36. İnsanlara rahmet ihsan ettiğimizde buna
sevinirler. Fakat kendi yaptıklarının bir
sonucu olarak onlara sıkıntı dokunduğunda umutsuzluğa kapılırlar.

43. Öyleyse, TANRI tarafından kaçınılmaz kılınmış olan bir gün gelmeden önce kendini
tamamen bu mükemmel dine ada. O gün,
onlar şok olacaklardır.

37. TANRI’nın, irade ettiği kimse için rızkı
artırdığını yahut irade ettiği kimse için
onu azalttığını fark etmiyorlar mı? Bunlar
iman eden insanlar için dersler olmalıdır.

44. Kim inkâr ederse, kendi ruhunun zararına
inkâr eder, doğru bir hayat sürenler ise
kendi ruhlarını güçlendirip geliştirmek
için bunu yaparlar.

38. Bu nedenle, akrabalara (bağıştan) hakları
olan paylarını ver, aynı zamanda yoksula
ve yolculuk halindeki yabancıya da. Bu,
samimiyetle TANRI’nın hoşnutluğunu
arayanlar için daha iyidir; onlar kazananlardır.

45. Çünkü O, iman edip doğru bir hayat sürenleri, cömertçe verdiği nimetlerinden
bol bol ödüllendirecektir. O, inkârcıları
sevmez.
46. Size rahmetini bahşetmesi, Kendi kurallarına uygun olarak gemileri denizde yürüt-

*30:33 Yaygın bir örnek, kendilerini iyileştirdiği için Aziz Jude’a teşekkür eden insanlar tarafından
yapılan, gazetelerde gördüğümüz küçük ilanlardır. Ameliyata girmeden önce kendilerini iyileştirmesi için içtenlikle Tanrı’ya yalvarırlar. Fakat ameliyat başarılı olur olmaz Aziz Jude’a teşekkür
ederler!!!

1922

104461

222
mesi ve (ticaret yoluyla) O’nun cömertçe
verdiği nimetlerinden aramanız için rüzgârları iyi alametle göndermesi O’nun kanıtlarındandır ki minnettar olasınız.
İmanlılar İçin
Garanti Edilmiş Galibiyet
47. Biz senden önce de elçileri halklarına esaslı işaretlerle göndermiştik. Sonra, haddi
aşanları cezalandırdık. İmanlılara galibiyet bahşetmek bizim görevimizdir.
48. İradesine uygun olarak, gökyüzünde dağılsın
diye bulutları harekete geçirmek için rüzgârları
gönderen TANRI’dır. Sonra bulutları üst üste
yığar, ardından oradan yağmurun yağdığını
görürsün. Kullarından seçtiklerinin üzerine
yağdığı zaman onlar sevinirler.
49. Üzerlerine yağmadan önce onlar umutsuzluğa kapılmışlardı.
50. TANRI’nın aralıksız rahmetini ve ölmüş
olan yeryüzünü nasıl canlandırdığını takdir et. O kesinlikle, ölüleri de tıpkı bu şekilde diriltecektir. O, Her Şeye Gücü Yetendir.
51. Bunun yerine üzerlerine sarı bir kum fırtınası yollamış olsaydık, onlar inkâr etmeye
devam ederlerdi.

55. Saat’in gerçekleştiği gün, suçlular (bu dünyada) sadece bir saat geçirdiklerine yemin
edeceklerdir. İşte bu kadar yanılıyorlardı.
56. Bilgi ve iman ile nimetlendirilenler diyecekler ki “Siz, TANRI’nın hükmüne uygun olarak Diriliş Günü’ne kadar kaldınız.
Şimdi, işte bu Diriliş Günü’dür fakat siz
onu fark edemediniz.”
57. Bu nedenle, haddi aşanlara o gün hiçbir
özür fayda sağlamayacaktır, onlar mazur
da görülmeyeceklerdir.
58. Böylelikle biz bu Kuran’da insanlara her
türlü örneği verdik. Buna rağmen, inkârcılara ne tür bir kanıt sunarsan sun “Siz
tahrifçi kimselersiniz” derler.
İlahi Müdahale
59. TANRI, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.
60. Bu nedenle, kararlı bir şekilde sebat
et—çünkü TANRI’nın vaadi gerçektir—
ve kesinliğe erişmemiş kişiler seni yıldırmasın.
♦♦♦♦

Sure 31: Lokman
(Lokman)

52. Sen ölülere çağrıyı işittiremezsin ve dönüp
gittiklerinde sağırlara da.
53. Körlere de sapmışlıklarından dolayı rehberlik edemezsin. Sen sadece vahiylerimize iman edenler ile teslim olanlar olmaya
karar verenler tarafından işitilebilirsin.
Bu Hayat Çok Kısa
54. Sizleri zayıf olarak yaratan, ardından zayıflıktan sonra size güç bahşeden, sonra
gücü zayıflık ve ağarmış saçlarla değiştiren TANRI’dır. O, ne irade ediyorsa onu
yaratır. O, Her Şeyi Bilendir, Her Şeye
Gücü Yetendir.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.M.*
1

2. Bu (harfler), bu bilgelik kitabının kanıtlarını oluşturur.
3. Doğrular için bir yol gösterici ve bir rahmettir.
4. Ki onlar İletişim Dualarını (Namazı) yerine
getirenlerdir, zorunlu bağışı (Zekâtı) veren-

*31:1 Bu başlangıçların önemli rolü için Ek 1’e bakınız.
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lerdir ve Ahiret konusunda tümüyle kesinliğe erişmişlerdir.
5. Onlar Rablerinden gelen rehberliği takip
ederler ve onlar kazananlardır.
6. İnsanlar arasında temelsiz Hadislere sarılanlar vardır ve böylelikle bilgisizce başkalarını TANRI’nın yolundan çevirirler ve
onu hafife alırlar. Bunlar, utanç verici bir
azabı üzerlerine çektiler.
7. Onlardan birine vahiylerimiz okunduğu zaman, sanki onları hiç işitmemiş gibi, sanki
kulakları sağırmış gibi kibirli bir şekilde
yüz çevirir. Ona, acı veren bir azabın sözünü ver.
8. Şüphesiz, iman edip doğru bir hayat sürenler saadet bahçelerini hak ettiler.
9. Ebediyen orada ikamet ederler. Bu, TANRI’nın gerçek vaadidir. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
10. Gökleri, görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Sizinle birlikte altüst olmasın
diye yeryüzünde sabitleyiciler (dağlar)
inşa etti ve onun üzerinde her türlü yaratığı yaydı. Biz her türlü güzel bitkiyi yetiştirmek için gökyüzünden su indiririz.
11. TANRI’nın yaratışı işte böyledir; O’nun
yanına yerleştirdiğiniz putların neler yarattığını bana gösterin. Gerçekten de haddi
aşanlar uzak bir sapmışlık içindedirler.
Lokman’ın Bilgeliği
12. Biz Lokman’a bilgelik bahşettik: “TANRI’ya minnettar ol.” Kim minnettar ise
kendi iyiliği için minnettardır. Nankör
olanlara gelince, TANRI hiçbir şeye muhtaç değildir, Övgüye Layık Olandır.
13. Hatırla, Lokman oğlunu aydınlatırken ona
şöyle demişti, “Ey oğlum! TANRI’nın

Lokman (Lokman) 31:5-20
yanına hiçbir put yerleştirme; putperestlik
büyük bir haksızlıktır.”*
2

İkinci Buyruk
14. Biz insana ana-babasına hürmet göstermesini tembih ettik. Annesi onu taşır ve yük
ağırlaştıkça ağırlaşır. Sütten kesilinceye
kadar (yoğun bir şekilde bakımı) iki yıl
sürer. Bana ve ana-babana minnettar ol.
Nihai varışınız Banadır.
15. Eğer onlar Benim yanıma herhangi bir
put yerleştirmen için seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat onlara bu dünyada
iyi davranmaya devam et. Sadece Bana
teslim olanların yolunu takip et. Sonunda
hepinizin dönüşü Banadır, sonra yapmış
olduğunuz her şeyi size bildireceğim.
Lokman’ın Tavsiyesi
16. “Ey oğlum! Bil ki hardal tanesi kadar ufacık bir şey bile olsa, ister bir kayanın en
içinde bulunsun isterse göklerde veya yerde olsun TANRI onu getirecektir. TANRI
Uludur, Haberdardır.
17. “Ey oğlum! İletişim Dualarını (Namazı)
yerine getir. Doğruluğu savun, kötülüğe
engel ol ve sıkıntı karşısında kararlı kal.
Bunlar en onurlu niteliklerdir.
18. “İnsanlara kibirlice davranma, yeryüzünde
övünerek dolaşma da. TANRI kibirli gösterişçileri sevmez.
19. “Tevazu ile yürü ve sesini alçalt—en çirkin
ses eşek sesidir.”
20. TANRI’nın göklerdeki ve yerdeki her
şeyi sizin hizmetinize verdiğini ve nimetlerini—açık ve gizli—üzerinize yağdırdığını görmez misiniz? Buna rağmen, bazı
insanlar bilgisizce, rehberlik ve aydınlatıcı
bir kutsal yazı olmadan TANRI hakkında
tartışırlar.

*31:13 Eğer bir çocukla ilgilenir, ona en iyi eğitimi verir ve onu hayata hazırlarsanız, onun yalnızca
başkalarına teşekkür ettiğini görmek size ne hissettirir? Putperestlik böyle bir şeydir; haksızlıktır.

1939
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Ataları Körü Körüne Taklit:
Yaygın Bir Trajedi
21. Onlara “TANRI’nın bu vahiylerine uyun”
denildiğinde, “Hayır, biz sadece atalarımızı yaparken bulduğumuz şeye uyarız”
derler. Peki ya şeytan onları Cehennem
ızdırabına sürüklüyorsa?

YALNIZCA Tanrı Tapılmaya Layıktır
29. TANRI’nın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, Güneş’i ve Ay’ı
sizin hizmetinize verdiğini, her birinin
kendi yörüngesinde belirli bir süre için
akıp gittiğini ve TANRI’nın yaptığınız
her şeyden tamamen Haberdar olduğunu
görmez misin?

En Güçlü Bağ
22. Doğru bir hayat sürerek tamamen TANRI’ya teslim olanlar en güçlü bağa sarılmış oldular. Çünkü TANRI her şeyde tam
kontrol durumundadır.

30. Bu, gerçek olanın TANRI olduğunu,
O’nun yanına yerleştirdikleri herhangi bir
putun ise batıl olduğunu ve TANRI’nın
En Yüce ve En Büyük olduğunu ispatlar.

23. İnkâr edenlere gelince, inkârlarından dolayı üzülme. Onların nihai dönüşleri bizedir,
sonra yapmış oldukları her şeyi kendilerine bildireceğiz. TANRI en içteki düşüncelerin tamamen farkındadır.
24. Onların geçici olarak yararlanmalarına
izin veririz, sonra onları şiddetli bir azaba
çarptırırız.
Onlar Tanrı’ya İnanıyorlar
25. Eğer onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı”
diye sorsan “TANRI” diyeceklerdir. De
ki, “TANRI’ya övgüler olsun.” Ne var ki
çokları bilmez.
26. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir. TANRI En Zengin Olandır, Övgüye
En Layık Olandır.
Bunlar İhtiyacımız Olan Tüm Sözlerdir
27. Eğer yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem yapılsaydı ve okyanus da yedi okyanus daha
eklenerek mürekkep sağlasaydı, TANRI’nın kelimeleri tükenmezdi. TANRI
Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
28. Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi tek kişininki gibidir. TANRI İşitendir, Görendir.

31. Size bazı kanıtlarını göstermek için gemilerin TANRI’nın rızıklarını taşıyarak denizde dolaştıklarını görmez misin? Doğrusu bunlar, sebat eden, minnettar olan
herkes için yeterli kanıtlar olmalıdır.
32. Onları şiddetli dalgalar sardığında, dualarını samimiyetle yalnızca TANRI’ya
adayarak O’na yalvarırlar. Fakat O onları
karaya çıkarıp kurtarır kurtarmaz bazıları
eski durumlarına geri dönerler. Nankör
hainlerden başka hiç kimse vahiylerimizi
göz ardı etmez.
33. Ey insanlar! Rabbinize derin saygı duyun,
bir babanın evladına ve bir evladın da babasına yardım edemediği bir günden korkun.
Kesinlikle, TANRI’nın vaadi gerçektir; bu
nedenle, bu hayat tarafından başka tarafa
çevrilmeyin; önemsiz illüzyonlar tarafından
TANRI’dan başka tarafa çevrilmeyin.
Bilebileceğimiz ve Bilemeyeceğimiz
Şeyler*
34. Saat (Dünya’nın sonu) ile alakalı bilgi TANRI’nın yanındadır.* Yağmuru yağdıran O’dur
ve O, rahimlerde olanı bilir. Hiçbir ruh kendisine yarın ne olacağını bilmez ve hiç kimse
hangi yerde öleceğini bilmez. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Haberdardır.
1

♦♦♦♦

*31:34 Tanrı, bilgisini irade ettiği zamanda vahyeder. Bu ayetten öğreniyoruz ki yağmuru ve fetüsün
cinsiyetini öngörebiliyoruz. Fakat asla ölüm vaktini ve yerini bilemeyiz. 72:27 ayetine göre Tanrı,
Dünya’nın sonunu Kendi Antlaşma Elçisi’ne vahyetti. Detaylar için 15:87, 20:15 ve Ek 25’e bakınız.
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Sure 32: Secde
(El-Secde)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. A.L.M.*

2

2. Bu kitap, kuşkusuz, kâinatın Rabbinden bir
vahiydir.
3. “Onu o uydurdu” dediler. Doğrusu bu, rehberlik edilirler diye, senden önce kendilerine hiçbir zaman bir uyarıcı ulaşmamış
insanları uyarmak için Rabbinden gelen
gerçektir.
Tanrı ile Aranızda Hiçbir Aracı Yok
4. TANRI gökleri, yeri ve aralarındaki her
şeyi altı günde yaratan, ardından tüm otoriteyi üstlenendir. Sizin O’nun yanında Rab
olarak hiç kimseniz yoktur, bir şefaatçiniz
de yoktur. Dikkate almaz mısınız?
5. Gökten yere kadar tüm işler O’nun tarafından kontrol edilir. O’na göre gün, sizin bin
yılınıza eşdeğerdir.
6. Tüm sırları ve açığa vurulanları Bilen; Kudretli, Bilgeler Bilgesi.
İnsanın Kökeni
7. O, yarattığı her şeyi mükemmel hale getirendir ve insanın yaratılışına balçıktan başlayandır.

8. Sonra onun üremesini belirli bayağı bir sıvı
ile devam ettirdi.
9. Ona biçim verdi ve ruhundan üfledi. Ve size
işitme, görme yeteneği ve beyinler verdi;
nadiren müteşekkir oluyorsunuz.
10. Onlar hayret ederler, “Biz toprağa karışıp
kaybolduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?” Nitekim onlar Rableriyle karşılaşma konusunda inkârcıdırlar.
11. De ki, “Üzerinize görevlendirilen melek
tarafından vefat ettirileceksiniz, ardından
Rabbinize döndürüleceksiniz.”
Çok Geç
12. Suçluları, Rableri huzurunda başlarını öne
eğmiş durumda iken bir görebilseydin:
“Rabbimiz! Artık gördük ve işittik. Bizi
geri gönder, biz doğru kimseler olacağız.
Biz artık kesinliğe eriştik.”*
3

13. İrade etmiş olsaydık, her bir ruha hidayetini verirdik fakat Cehennemi topluca cinler
ve insanlarla dolduracak olmam zaten önceden karar verilmiştir.*
4

14. Bugünü unutmanızın sonuçlarını tadın;
şimdi de biz sizi unutuyoruz. Kendi yaptıklarınızın karşılığı olarak ebedi azabı
üzerinize çektiniz.
15. Vahiylerimize gerçekten iman eden yegâne
insanlar, onları işitmeleri üzerine secdeye
kapananlardır. Herhangi bir kibir olmadan
Rablerini yüceltir ve O’na övgüler sunarlar.

*32:1 Bu harflerin anlamı bir sonraki ayette verilmektedir: “Bu kitap, kuşkusuz, kâinatın Rabbinden bir vahiydir.” Detaylar için Ek 1’e bakınız.
*32:12 Geri gönderilselerdi aynı suçları işlerlerdi. Dipnot 6:28’e bakınız.
*32:13 İnsanların çoğunluğu, Tanrı’nın onları günahtan kurtarma davetlerini göz ardı etmeyi seçerek Cehenneme gitmekte “ısrar ediyorlar.” Tanrı tek bir insanı bile Cehenneme koymayacaktır.
Putperestliklerini kınayıp, YALNIZCA Tanrı’ya adanarak kendilerini günahtan kurtarmayı başaramayanlar ve Yaratıcımız tarafından emredilen pratiklerle ruhlarını geliştiremeyenler, kendi iradeleriyle Cehenneme koşacaklardır. Tanrı’nın enerjisinin fiziksel varlığına dayanamayacak kadar
zayıf olacaklardır.
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16. Derin saygı ve umutla Rablerine tapınmak
için, onların yanları yataklarını zorlanmadan terk eder ve onlar kendilerine sağladığımız rızıklardan verirler.

24. Onların arasından, buyruklarımız doğrultusunda rehberlik edilmiş olan imamlar
tayin ettik çünkü onlar kararlı bir şekilde
sebat ettiler ve vahiylerimiz konusunda
kesinliğe eriştiler.

Cennet: Tarif Edilemez Güzellikte
17. (Doğru) işlerinize karşılık bir ödül olmak
üzere sizi ne kadar çok sevinç ve mutluluğun beklediği hakkında hiçbir fikriniz
yok.

25. Senin Rabbin, tartışıp çekiştikleri her şey
hakkında Diriliş Günü’nde onların arasında yargılama yapacak olandır.

18. Bir imanlı, kötü olan biri ile aynı mıdır?
Onlar eşit değildirler.
19. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince, onlar ebedi Cenneti hak ettiler. Yaptıklarına bir karşılık olarak meskenleri işte
böyledir.
20. Kötülere gelince, onların kaderi ise Cehennemdir. Oradan her çıkmaya çalıştıklarında, tekrar oraya geri dönmeye mecbur
bırakılacaklardır. Onlara, “İnkâr edip durduğunuz Cehennem azabını tadın” denilecektir.
Bir Anlam Çıkarıp Ona Göre Hareket Et
21. Belki (bir anlam çıkarıp ona göre hareket
ederler ve) kendilerini düzeltirler diye,
(Ahiretin) daha büyük azabına uğramadan
önce (bu dünyanın) daha küçük azabını
onlara tattırırız.
22. Kendisine Rabbinin bu vahiyleri hatırlatılan, ardından onları göz ardı etmekte ısrar
edenden daha fena kimdir? Biz suçluları
kesinlikle cezalandıracağız.
23. Biz Musa’ya kutsal yazı verdik—O’nunla
buluşma konusunda herhangi bir şüpheye
kapılma—ve onu İsrailoğulları için bir
rehber yaptık.

1966

26. Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız akıllarına gelmiyor mu?
Onlar şimdi atalarının yurtlarında yaşayıp
dolaşıyorlar. Bunlar yeterli kanıtlar sağlamalıdır. Onlar işitmezler mi?
27. Suyu kıraç topraklara sürerek, onları ve
çiftlik hayvanlarını beslemek için onunla
ekinler çıkardığımızı fark etmiyorlar mı?
Onlar görmüyorlar mı?
28. Meydan okuyorlar: “Eğer doğru sözlü iseniz nerede şu galibiyet?”
29. De ki, “Böyle bir galibiyetin geldiği gün
iman etmek, ondan önce iman etmemiş
olanlara yarar sağlamayacak, onlara başka
bir şans da verilmeyecektir.”
30. Bu nedenle, onları umursama ve bekle,
onlar da beklemektedirler.
♦♦♦♦

Sure 33: Taraflar
(El-Ahzâb)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey peygamber! TANRI’ya derin saygı duy,
inkârcılara ve ikiyüzlülere uyma. TANRI
Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
2. Rabbinden sana vahyedileni takip et. TANRI hepinizin yaptığı her şeyden tamamen
Haberdardır.
3. Ve TANRI’ya güven. Savunucu olarak
TANRI yeter.

105264
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Tanrı’ya Olan Adanmışlık Bölünemez
4. TANRI bir adama göğsünde iki kalp vermedi. (Geleneğinize göre) kendinize yabancılaştırdığınız eşlerinizi de annelerinize dönüştürmedi.*1Evlat edindiğiniz çocukları
da genetik evlatlarınıza dönüştürmedi. Tüm
bunlar, icat edip uydurduğunuz sözlerden
ibarettir. TANRI gerçek olanı konuşur ve
O, (doğru) yolda rehberlik eder.
İsimlerinizi Değiştirmeyin
5. Evlatlıklarınıza, onların genetik ebeveynleriyle ilişkilerini koruyan isimler verin. Bu,
TANRI katında daha adildir. Eğer onların
ebeveynlerini bilmiyorsanız, o zaman onlara din kardeşleriniz olarak ailenizin fertleri
gibi davranın. Bu hususta bir hata yaparsanız bir günah işlemiş olmazsınız; sizler
kasıtlı olan niyetlerinizden sorumlusunuz.
TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
6. Peygamber, imanlılara onların birbirlerine
olduklarından daha yakındır ve onun eşleri
de onların anneleri gibidir. Akrabalar TANRI’nın kutsal yazısına uygun olarak birbirlerini gözetmelidirler. Bu nedenle, imanlılar, ilk
önce kendi ailelerini gözetmeleri koşuluyla
kendilerine göç eden akrabalarını gözetsinler.
Bunlar bu kutsal yazının buyruklarıdır.
Muhammed de
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne
Destek Sözü Verdi*
7. Hatırla, peygamberlerle antlaşma yapmıştık, (Ey Muhammed) sen de dâhil, Nuh, İb2

rahim, Musa ve Meryemoğlu İsa ile. Onlardan sağlam bir söz aldık.*
8. Sonra O, doğru sözlüleri samimiyetleri konusunda sorgulayacaktır ve inkâr edenler
için (bu Kuranî gerçekte) acı veren bir azap
hazırlamıştır.
Tarafların Savaşı
9. Ey iman edenler! TANRI’nın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; askerler size saldırdığında onların üzerine şiddetli rüzgâr ve
görünmeyen askerler gönderdik. TANRI
yaptığınız her şeyi Görendir.
10. Onlar üstünüzden ve altınızdan geldikleri
vakit gözleriniz dehşete kapılmış, kalplerinizin tahammülü kalmamıştı ve TANRI
hakkında uygun olmayan düşüncelere kapılmıştınız.
11. İşte o zaman imanlılar gerçekten test edildi; şiddetle sarsılmışlardı.
12. İkiyüzlüler ve kalplerinde şüphe barındıranlar, “TANRI’nın ve elçisinin bize söz
verdiği şey bir illüzyondan fazlası değilmiş!” dediler.
13. Onlardan bir grup, “Ey Yesrib halkı! Galibiyete ulaşamazsınız; geri dönün” dediler. Diğerleri de peygambere bahaneler
uyduruyorlardı: “Evlerimiz korumasız,”
hâlbuki evleri korumasız değildi. Sadece
kaçmak istiyorlardı.
14. Düşman istila edip onlardan kendilerine
katılmalarını istemiş olsaydı, tereddüt etmeden düşmana katılırlardı.

*33:4 Arabistan’da, eşin, kocanın annesi gibi olduğu ilan edilerek yabancılaştırılması bir gelenekti.
Burada, böylesi adil olmayan bir uygulama iptal edilmiştir.
*33:7 Bu antlaşma 3:81’de detaylandırılmıştır. Tanrı, Muhammed’den sonra gelen ve onların mesajlarını arındırıp birleştirecek olan Kendi Antlaşma Elçisi’ni destekleyeceklerine dair peygamberlerle
bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma, dünya yaratılmadan önce yapıldı ve Mekke’de, 3 Zilhicce 1391’de
(21 Aralık 1971’de) yerine getirildi. İslami ay (12) artı gün (3) artı yıl (1391) toplandığında 1406,
19x74 eder. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin Reşad Halife olduğunu ortaya koyan karşı konulmaz kanıt Kuran boyunca verilmektedir (Ek 2 & 26).
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15. Onlar geçmişte de arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair TANRI’ya söz vermişlerdi; TANRI’ya bir söz vermek beraberinde
büyük bir sorumluluk gerektirir.
16. De ki, “Kaçsanız bile, asla ölmekten yahut
öldürülmekten kaçamazsınız. Ne olursa olsun sadece kısa bir süre daha yaşarsınız.”
17. De ki, “Eğer TANRI sizin için herhangi bir
sıkıntı irade etseydi sizi O’ndan kim korurdu yahut size herhangi bir iyilik irade
etseydi?” Onlar TANRI’nın yanında asla
bir Sahip ve Efendi bulamazlar.
18. TANRI içinizden engel çıkaranların ve
yoldaşlarına “Hepimiz geride kalalım”
diyenlerin tamamen farkındadır. Savunma
için nadiren harekete geçerler.
19. Ayrıca, sizinle ilişkilerinde aşırı derecede pintidirler. Eğer toplumu tehdit eden
herhangi bir şey varsa, sanki kendilerine
daha şimdiden ölüm gelmiş gibi gözlerinin korku ile döndüğünü görürsün. Kriz
bittiğinde ise sivri dilleriyle sizi incitirler.
Kendi servetleriyle alakalı da aşırı derecede pintidirler. Bunlar imanlılar değildirler
ve sonuç olarak TANRI onların işlerini
boşa çıkarmıştır. Bunu yapmak TANRI
için kolaydır.
20. Birliklerin geri gelebileceğini düşündüler.
Bu durumda, sizin haberlerinizi uzaktan
sorarak çölde kaybolmuş olmayı arzu
ederlerdi. Birlikler size onlar sizinle birlikteyken saldırmış olsaydılar, size pek az
destek verirlerdi.
Peygamberin Cesareti*
21. TANRI’nın elçisi, aranızdan TANRI’yı ve
Son Gün’ü arayanlar ile sürekli TANRI’yı
düşünenler için iyi bir örnek teşkil etmişti.
1

22. Gerçek imanlılar, birlikleri (saldırıya ha-

zır) gördüklerinde dediler ki “İşte bu,
TANRI’nın ve elçisinin bize söz verdiği
şeydir, TANRI ve elçisi doğru sözlüdür.”
Bu (tehlikeli durum) onların sadece imanlarını güçlendirdi ve teslimiyetlerini artırdı.
23. İmanlılar arasında, TANRI’ya ettikleri yeminleri yerine getirenler vardır. Onlardan
bazısı öldü, diğerleri ise asla tereddüt etmeden hazır bekliyor.
24. TANRI, doğru sözlüleri, samimiyetlerinden ötürü kesinlikle ödüllendirecektir;
ikiyüzlüleri ise, eğer irade ederse cezalandıracaktır yahut onları günahlarından
kurtaracaktır. TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
Muhammed’in Dönemi Boyunca
25. TANRI inkâr edenleri öfkeleriyle birlikte
geri püskürttü ve onlar avuçlarını yaladılar. TANRI bu sayede imanlıları herhangi
bir savaştan korudu. TANRI Güçlüdür,
Kudretlidir.
26. Ayrıca O, onların kutsal yazı halkından
olan müttefiklerini güvenli konumlarından indirdi ve kalplerine dehşet saldı. Bir
kısmını öldürdünüz bir kısmını da tutsak
aldınız.
27. Sizleri onların toprağına, evlerine, paralarına ve daha önce hiç basmamış olduğunuz topraklara mirasçı kıldı. TANRI her
şeyde tam kontrol durumundadır.
Yakın Olmanın Getirdiği
Özel Sorumluluk
28. Ey peygamber! Eşlerine de ki, “Eğer bu
hayatı ve onun gösterişlerini arıyorsanız,
o zaman gelin sizi tazmin edeyim ve güzellikle gitmenize izin vereyim.

*33:21 Şeytan bu ayeti bağlamından kopardı ve insanların Muhammed peygamberi putlaştırmalarına yaslanıp, “Peygamberin Sünneti” diye adlandırılan bir dizi yetkisiz ve mantıksız düzenlemeler
üretti. Bu da tamamen farklı bir din yarattı (42:21 ve Ek 18’e bakınız).
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29. “Yok eğer TANRI’yı, elçisini ve Ahiret
yurdunu arıyorsanız, o zaman TANRI
aranızdan doğru olanlara büyük bir ödül
hazırlamıştır.”
Özel Sorumluluk
30. Ey peygamber eşleri! Eğer herhangi biriniz büyük bir günah işlerse, o kişinin
cezası ikiye katlanacaktır. Bunu yapmak
TANRI için kolaydır.
31. Sizden kim TANRI’ya ve elçisine itaat
eder ve doğru bir hayat sürerse, biz ona
ödülü iki kat bahşedeceğiz, onun için cömert bir rızık hazırladık.
Örnek Teşkil Etmek
32. Ey peygamber eşleri! Sizler diğer kadınlarla aynı değilsiniz, eğer doğruluğu gözetirseniz. (Sizin daha büyük bir sorumluluğunuz var.) Bu nedenle çok yumuşak
konuşmayın çünkü kalplerinde hastalık
olanlar yanlış düşüncelere kapılabilirler;
sadece doğruluktan bahsedin.
33. Evlerinize alışın ve eski cahiliye günlerinde yapmaya alıştığınız gibi halkla çok
fazla haşir neşir olmayın. İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirin, zorunlu bağışı
(Zekâtı) verin ve TANRI’ya ve elçisine
itaat edin. Ey Kutsal Mabedin etrafında
yaşayanlar! TANRI sizden dine aykırı
olan tüm şeyleri gidermek ve sizleri tamamen arındırmak istiyor.
34. Evlerinizde TANRI’nın vahiylerinden
okunanı ve onda olan hikmeti hatırlayın.
TANRI Uludur, Haberdardır.
Erkek ve Kadının Eşitliği
35. Teslim olan erkekler, teslim olan kadınlar,
imanlı erkekler, imanlı kadınlar, itaatkâr erkekler, itaatkâr kadınlar, doğru sözlü erkekler,
doğru sözlü kadınlar, sebat eden erkekler,
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sebat eden kadınlar, saygılı erkekler, saygılı
kadınlar, hayırsever erkekler, hayırsever kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar,
iffetli erkekler, iffetli kadınlar ve TANRI’yı
sıkça anan erkekler ile sıkça anan kadınlar
var ya; TANRI onlar için bağışlanma ve
büyük bir ödül hazırladı.
Muhammed Tarafından
İşlenen Büyük Hata
İnsan Muhammed, Elçi Muhammed’e
İtaatsizlik Ediyor
36. Eğer TANRI ve elçisi herhangi bir emir
verirse, hiçbir imanlı erkek ve imanlı kadın bu emir ile alakalı seçim hakkına sahip
değildir. Kim TANRI’ya ve elçisine itaatsizlik ederse açık bir biçimde sapmış olur.
37. Hatırla, hem TANRI tarafından hem de senin tarafından nimetlendirilen birine şöyle
demiştin, “Eşini tut ve TANRI’ya derin
saygı duy” ve TANRI’nın ilan etmek istediğini sen kendi içinde saklamıştın. Nitekim sadece TANRI’dan çekinmen gerekirken sen insanlardan çekindin. Zeyd eşi
ile tamamen ilişkisini kestiğinde biz seni
onunla evlendirmiştik ki bir adamın evlatlığının boşanmış hanımıyla evlenebilecek
olmasına emsal teşkil etsin. TANRI’nın
emirleri yapılmalıdır.
38. Peygamber, TANRI tarafından helal kılınmış bir şeyi yaparak bir hata işlemiş olmuyor. Eski nesillerden bu yana TANRI’nın
sistemi böyledir. TANRI’nın emri kutsal
bir görevdir.
39. TANRI’nın mesajlarını iletenler ve yalnızca O’na derin saygı duyanlar, TANRI
hariç hiç kimseden hiçbir zaman korkmamalılar. TANRI en etkili hesap görendir.
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Son Elçi Değil*
40. Muhammed aranızdan herhangi bir erkeğin babası değildi. O, TANRI’nın bir elçisi ve son peygamberdi. TANRI her şeyin
tamamen farkındadır.
1

41. Ey iman edenler! TANRI’yı sık sık hatırlayın.*
2

42. O’nu gece gündüz yüceltin.
43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak
için melekleriyle birlikte size yardım eden
O’dur. O, imanlılara karşı En Merhametli
Olandır.
44. O’nunla buluştukları gün onların selamlamaları şudur, “Esenlik olsun” ve O, onlar
için cömert bir ödül hazırlamıştır.
45. Ey peygamber! Biz seni bir tanık, bir müjdeci ve aynı zamanda bir uyarıcı olarak
gönderdik.
46. O’nun iradesine uygun bir şekilde, TANRI’ya davet eden ve yol gösterici bir fener
olarak.
47. TANRI’dan büyük bir nimet hak ettiklerini imanlılara müjdele.
48. İnkârcılara ve ikiyüzlülere uyma, onların
hakaretlerine aldırış etme ve TANRI’ya
güven; bir savunucu olarak TANRI yeter.
Evlilik Yasaları
49. Ey iman edenler! Eğer imanlı kadınlarla
evlendiyseniz, ardından cinsel birleşmeye
girmeden onları boşadıysanız, (başka bir
adamla evlenmeden önce) onların size bir
bekleme süresi borcu yoktur. Onları adil

bir şekilde tazmin edin ve güzel bir şekilde gitmelerine izin verin.
50. Ey peygamber! Mehrini vermiş olduğun
eşlerini veya TANRI tarafından sana bahşedildiği üzere hâlihazırda sahip olduklarını senin için helal kıldık. Ayrıca seninle
birlikte göç etmiş olan amcalarının kızları, halalarının kızları, dayılarının kızları,
teyzelerinin kızları da evlilikte senin için
helaldir. Ayrıca, eğer imanlı bir kadın—
mehirden vazgeçerek—kendini peygambere vermişse, peygamber de eğer öyle
arzu ediyorsa, onunla bir mehir olmadan
evlenebilir. Bununla birlikte, onun mehirden vazgeçmesi sadece peygambere mahsustur, diğer imanlılara değil. Biz onların
eşleri veya hâlihazırda sahip oldukları ile
alakalı haklarını zaten hükme bağladık.
Bu seni herhangi bir sıkıntıdan korumak
içindir. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
51. Kırıcı olmadan onlardan herhangi birinden uzak durabilirsin ve onlardan herhangi birini kendine daha yakın tutabilirsin.
Uzaklaşmış olduğun herhangi biriyle de
yeniden uzlaşırsan hiçbir hata işlemiş olmazsın. Bu sayede onlar hoşnut olacaklar,
üzülmeyecekler ve hepsine eşit bir şekilde
verdiğinle razı olacaklardır. TANRI kalplerinizde olanı bilir. TANRI Her Şeyi Bilendir, Hoşgörülüdür.
52. Sana tarif edilen kategorilerin ötesinde,
güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin
başka kadınlarla evlenmekten menedildin,
(yasaklanan kategorilerden) yeni bir eş ile
de değiştiremezsin. Sana hâlihazırda helal

*33:40 Muhammed’in açık tarifine rağmen, çoğu Müslüman onun son peygamber ve aynı zamanda
son elçi olduğu konusunda ısrar ederler. Bu, 40:34’te gördüğümüz gibi trajik bir insan özelliğidir.
Tanrı’ya tereddütsüz iman eden kimseler, Tanrı’nın son peygamber Muhammed’den sonra, Kendi
arındırıcı ve birleştirici Antlaşma Elçisi’ni göndereceğini fark ederler (3:81, 33:7).
*33:41-42 Zamanın çoğunda düşüncelerinizi her ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur. Tanrı’yı
anmak ve O’nu gece gündüz yüceltmek buyruğu bu nedenledir. Ek 27’ye bakınız.
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kılınmış olanlarla yetin. TANRI her şey
üzerinde gözetleyicidir.
Görgü Kuralları
53. Ey iman edenler! Yemek yemeniz için müsaade edilmedikçe peygamberin evlerine
girmeyin, herhangi bir şekilde böyle bir
davete de zorlamayın. Eğer davet edilirseniz girebilirsiniz. Yemeği bitirdiğinizde
ayrılın; uzun muhabbetlerle onu meşgul
etmeyin. Bu, peygamberi incitmekteydi
ancak size söylemeyecek kadar çekiniyordu. Fakat TANRI hakikatten çekinmez.
Eğer eşlerine bir şey sormak zorunda kalırsanız onlara bir bariyer arkasından sorun.
Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların
kalpleri için daha nezihtir. Siz TANRI’nın
elçisini incitemezsiniz. Kendisinden sonra
eşleri ile evlenmeyin çünkü bu, TANRI
katında büyük bir suç olur.*
3

54. Herhangi bir şeyi ister açığa vurun ister
onu gizleyin, TANRI her şeyin tamamen
farkındadır.
55. Kadınlar (kendi giyinme kurallarını) babalarının, oğullarının, erkek kardeşlerinin,
erkek kardeşlerinin oğullarının, kız kardeşlerinin oğullarının, başka kadınların
ve kendi (kadın) hizmetçilerinin yanında
esnetebilirler. TANRI’ya derin saygı duysunlar. TANRI her şeye tanıklık eder.
Peygamber Yaşadığı Sürece *
56. TANRI ve melekleri peygambere yardım
4

edip onu desteklerler. Ey iman edenler! Siz
de ona yardım edip onu destekleyin ve ona
saygı duyulması gerektiği gibi onu sayın.*
57. Şüphesiz, TANRI’ya ve elçisine muhalefet
edenler var ya, TANRI bu hayatta ve Ahirette bir lanetle onlara ızdırap verir; onlara
utanç verici bir azap hazırlamıştır.
58. Hiçbir yanlış yapmamış olan imanlı erkeklere ve imanlı kadınlara zulmedenler, sadece yalancılık yapmakla kalmadılar fakat
aynı zamanda da büyük bir günah işlediler.
Kadınlar İçin Giyinme Kuralı
59. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve
imanlıların eşlerine elbiselerini uzatmalarını söyle. Böylelikle (doğru kadınlar olarak) tanınacaklar ve hakarete uğramaktan
kurtulacaklardır. TANRI Bağışlayıcıdır,
En Merhametli Olandır.
60. İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kentin kötü niyetli palavracıları
(size sıkıntı vermekten) kaçınmazlarsa, biz
kesinlikle sana üstünlük bahşederiz, ardından onlar kısa bir süre içinde ayrılmaya
zorlanırlar.
61. Onlar nereye giderlerse gitsinler kınanmayı üzerlerine çektiler; (size saldırmaya son
vermezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.
62. Bu, TANRI’nın ebedi sistemidir ve TANRI’nın sisteminin değişmez olduğunu göreceksin.

*33:53 Babalarımızla önceden evlenmiş kadınlarla evlenmekten 4:22’de menedilmekteyiz. Baba da
kendi oğlunun boşanmış hanımı ile evlenemez (4:23). Bu ilahi buyruk, babalarımız ve onların en
mahrem işlerine olan saygımızı muhafaza etmektedir. Benzer şekilde, peygamber de zamanındaki
imanlılar için bir baba figürüydü. Bu imanlıların iyiliği için, Tanrı onları peygamberle önceden
evli olan kadınlarla evlenmekten menetti. Evlilik kutsal ve çok özel bir ilişkidir ve peygamberin özel
hayatının mahrem tutulması gerekiyordu.
*33:56 “Peygamber” (Nebi) kelimesi tutarlı bir şekilde Muhammed’i ancak hayatta olduğu zaman
ifade eder. Şeytan, Müslümanları 33:41-42 ayetlerinde emredildiği üzere Tanrı’yı anmak yerine sürekli Muhammed’i anmaya teşvik etmek için bu ayeti kullandı.
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Dünya’nın Sonu Vahyedildi*
63. İnsanlar sana Saat’i (Dünya’nın sonunu)
sorarlar. De ki, “Onun bilgisi TANRI’nın
yanındadır. Tüm bildiklerinizin aksine,
Saat yakın olabilir.”
1

Takipçiler Önderlerine
Düşman Kesilirler
64. TANRI inkârcıları kınamış ve onlar için
Cehennemi hazırlamıştır.
65. Ebedi olarak orada kalırlar. Ne bir rab ne
de bir destekçi bulamayacaklar.
66. Cehenneme atılacakları gün, “Ah, keşke
TANRI’ya itaat etseydik ve keşke elçiye
de itaat etseydik” diyecekler.
67. Ayrıca diyecekler ki “Rabbimiz! Biz efendilerimize ve önderlerimize itaat ettik fakat onlar bizi yoldan saptırdılar.”
68. “Rabbimiz! Onlara iki katı ceza ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle.”
69. Ey iman edenler! Musa’yı incitenler gibi
olmayın, sonra TANRI onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O, TANRI
nazarında itibarlıydı.
70. Ey iman edenler! TANRI’ya derin saygı
duyun ve sadece doğru söz söyleyin.
71. O zaman işlerinizi düzeltecek ve günahlarınızı bağışlayacaktır. TANRI’ya ve elçisine itaat edenler büyük bir zaferle muzaffer olmuşlardır.
Seçim Özgürlüğü
72. Biz sorumluluğu (seçim özgürlüğünü)
göklere, yere ve dağlara sunduk fakat onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan
korktular. Ama insanoğlu onu kabul etti;
o, haddi aşandı, cahildi.*2

73. Çünkü TANRI ikiyüzlü erkekleri ve ikiyüzlü kadınları, puta tapan erkekleri ve
puta tapan kadınları kaçınılmaz şekilde
cezalandıracaktır. TANRI iman eden erkekleri ve iman eden kadınları günahtan
kurtarır. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
♦♦♦♦

Sure 34: Saba
(Saba’)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. TANRI’ya övgüler olsun—ki göklerdeki
ve yerdeki her şey O’na aittir; Ahirette de
tüm övgüler O’nun hakkıdır. O, Bilgeler
Bilgesidir, Haberdardır.
2. O, yerin içine giren ve ondan çıkan her şeyi,
gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir.
O, En Merhametli Olandır, Bağışlayandır.
3. İnkâr edenler, “Saat hiçbir zaman gerçekleşmeyecek!” dediler. De ki, “Kesinlikle—
Rabbime ant olsun ki—o size mutlaka gelecektir. O, geleceği Bilendir. Göklerde olsun
yerde olsun bir atom ağırlığı bile O’ndan
gizli değildir. Hatta ondan bile daha küçük veya daha büyük olsun (gizli değildir).
Hepsi esaslı bir kayıttadır.”
4. Kesinlikle O, iman edip doğru bir hayat sürenleri ödüllendirecektir. Bunlar, bağışlanmayı ve cömert bir rızkı hak ettiler.
5. Vahiylerimize sürekli meydan okuyanlara
gelince, onlar ise acı veren aşağılanmanın
azabını üzerlerine çektiler.

*33:63 Örneğin bir asırdan daha az bir süre önce, televizyon ve uzay uyduları hakkında sadece
Tanrı bilgi sahibiydi. Bu bilgiyi, önceden belirlenmiş bir zamanda vahyetti. Benzer şekilde, Tanrı,
bu dünyanın sonu için tayin edilen vakti de vahyetti (Ek 25).
*33:72 Bu en lütufkâr tekliften hayvanlar, ağaçlar, yıldızlar vb. yararlandılar. Ek 7’ye bakınız.
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6. Rabbinden sana bu vahyin gerçek olduğu ve
Kudretli Olan’ın, Övgüye En Layık Olan’ın
yoluna ilettiği, bilgi ile nimetlendirilenler
için gün gibi ortadadır.
7. İnkâr edenler dediler ki “Gelin size parçalanıp dağıldıktan sonra yeni baştan yaratılacağınızı söyleyen bir adam gösterelim.
8. “O ya TANRI hakkında yalanlar uydurdu
ya da delinin teki.” Şüphesiz, Ahireti inkâr
edenler en kötü azabı üzerlerine çektiler;
onlar açık bir şekilde saptılar.
9. Onlar, önlerinde ve arkalarında, gökte ve
yerde bulunan tüm şeyleri görmediler mi?
Eğer irade etseydik yerin onları yutmasına
yol açardık veya üzerlerine gökten kütleler
düşürürdük. Bu, her itaatkâr kul için yeterli
bir kanıt olmalıdır.
Davut ve Süleyman
10. Davut’a katımızdan nimetler bahşettik:
“Ey dağlar! Onunla birlikte teslim olun ve
siz de ey kuşlar!” Biz demiri onun için yumuşattık.
11. “Mükemmel şekilde uyan zırhlar yapabilir
ve doğruluğa çalışabilirsin. Ne yaparsan
yap, Ben onu Görenim.”
İlk Petrol Sahası
12. Gelişi de bir ay gidişi de bir ay süren rüzgârı Süleyman’ın emrine verdik. Ve kendisi için bir petrol kaynağı fışkırttık. Ayrıca, cinler de Rabbinin izniyle onun için
çalışıyordu. Onlardan herhangi biri emirlerimizi göz ardı etseydi, onu şiddetli bir
azaba maruz bırakırdık.
13. Ona istediği her şeyi yaptılar—duvarda
bulunan oyuklar, heykeller, derin havuzlar
ve ağır kazanlar. Ey Davut ailesi! Minnettarlığınızı göstermek için (doğruluğa)
çalışın. Kullarımdan sadece az bir kısmı
minnettardır.

2053

Saba (Saba’) 34:6-20
Cinlerin Bilgisi Sınırlıdır
14. Ölümü için tayin edilen vakit geldiğinde,
onun ölmüş olduğuna dair hiçbir ipuçları
yoktu. Hayvanlardan biri değneğini yemeye çalıştığı, sonrasında ise onun düştüğü
vakte kadar cinler onun ölmüş olduğunu
fark edemediler. Bu sayede şunu anladılar ki
eğer gerçekten gaybı bilselerdi, o ölür ölmez
böylesi ağır bir çalışmayı sonlandırırlardı.
15. Saba’nın ana vatanı, sağlı sollu iki bahçesi
ile bir harikaydı. Rabbinizin sağladığı rızıklardan yiyin ve O’na minnettar olun—
güzel ülke ve bağışlayan bir Rab.
16. Onlar yüz çevirdiler ve sonuç olarak üzerlerine felaket getiren bir sel boşalttık ve
onların her iki bahçesini de acı meyveleri,
dikenli bitkileri ve kıt bir hasadı olan iki
bahçeye çevirdik.
17. İnkârlarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Biz sadece inkârcıları cezalandırmıyor muyuz?
18. Nimetlendirdiğimiz toplumlarla onlar arasına başka vahalar yerleştirdik ve onlar
arasındaki yolculuğu güvenli hale getirdik: “Oralarda gündüzleri ve geceleri tam
güvende yolculuk edin.”
19. Fakat onlar (nankör kesildiler ve) meydan
okudular: “Rabbimiz! (Herhangi bir istasyon olmaksızın) yolculuğumuzun mesafesini artırıp artırmadığınla ilgilenmiyoruz.”
Böylelikle ruhlarına kötülük ettiler. Sonuç
olarak, onları tarih yaptık ve onları ülke
boyunca küçük topluluklara dağıttık. Bu,
sebat edenler, minnettar olanlar için dersler sağlamalıdır.
Şeytan Çoğunluk İddia Eder
20. Şeytan onları, beklentilerini kolayca yerine getirirken buldu. Birkaç imanlı dışında
ona uydular.
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Amaç:
Ahirete İman Ediyor Muyuz?*
21. Onlar üzerinde asla hiçbir gücü yoktu. Ancak biz Ahirete iman edenleri, onun hakkında şüphe duyanlardan bu şekilde ayırırız.* Senin Rabbin her şeyde tam kontrol
durumundadır.
1

22. De ki, “TANRI’nın yanına yerleştirdiğiniz putlara yalvarın durun. Onlar göklerde
veya yerde tek bir atom kadar bile bir şeye
sahip değildirler. Orada hiçbir ortaklıkları
yoktur, O onların Kendi yardımcıları olmalarına izin de vermez.”
Şefaat Yoktur
23. O’nun iradesi ile örtüşmediği sürece
O’nun yanında şefaat faydasızdır. Nihayet
akılları başlarına geldiğinde ve “Rabbiniz
ne söyledi” diye sorduklarında, “Gerçeği”
derler. O, Yüceler Yücesidir, Uludur.
24. De ki, “Size göklerden ve yerden kim rızık
sağlıyor?” De ki, “TANRI” ve “Ya bize ya
da size rehberlik edildi veyahut ya biz ya
da siz açık bir sapıklık içinde.”
25. De ki, “Siz bizim suçlarımızdan sorumlu
değilsiniz, biz de sizin yaptıklarınızdan
sorumlu değiliz.”
26. De ki, “Rabbimiz hepimizi huzurunda bir
araya toplayacaktır, sonra aramızda adil
bir şekilde yargılama yapacaktır. O, Yargıçtır, Her Şeyi Bilendir.”
27. De ki, “Gösterin bakalım bana O’nun yanına ortaklar olarak yerleştirdiğiniz putları!”
De ki, “Hayır; O, Kudretli ve Bilgeler Bilgesi olan o tek TANRI’dır.”

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
28. Biz seni (Ey Reşad)* tüm insanlara bir müjdeci
ve aynı zamanda bir uyarıcı olarak gönderdik
fakat insanların çoğu bilmez.
2

29. “Eğer doğru sözlü iseniz bu vaat ne zaman
gerçekleşecek?” diye meydan okurlar.
30. De ki, “Belirli bir günde belirli bir vaktiniz var ki, onu bir saat de olsa erteleyemezsiniz, geri de alamazsınız.”
31. İnkâr edenler dediler ki “Biz bu Kuran’a
iman etmeyeceğiz, önceki kutsal yazılara
da.” Bu haddi aşanları Rablerinin huzurunda dururken bir görebilseydin! Birbirleriyle ileri geri tartışacaklar. Takipçiler
önderlerine diyecekler ki “Eğer siz olmasaydınız biz imanlılar olurduk.”
Diriliş Günü’nde
32. Önderler kendilerini takip edenlere diyecekler ki “Size rehberlik geldikten sonra,
sizi ondan çeviren biz miydik? Hayır; kötü
olanlar sizlerdiniz.”
33. Takipçiler ise önderlerine şöyle diyecekler,
“Gece gündüz plan kuran, sonra da TANRI’ya karşı nankör olmamızı ve putlar
oluşturup O’na denk tutmamızı emreden
sizlerdiniz.” Azabı gördüklerinde pişmanlıkla dolu olacaklar çünkü biz inkâr etmiş
olanların boyunlarına prangalar vuracağız. Yaptıkları şeylerin karşılığını adil bir
şekilde almıyorlar mı?
Her Zaman!
34. Bir topluma ne zaman bir uyarıcı göndersek o toplumun önderleri, “Sizinle gönderilen mesajı reddediyoruz” dediler.

*34:21 Ahirete iman edip etmediğimizi bildiren kıstaslar 6:113, 17:45 & 39:45 ayetlerinde yer almaktadır. Bu üç kıstas, sözlü ifadelerimiz ne olursa olsun gerçek inançlarımızı ortaya çıkarmaktadır.
*34:28 Ek 2’de detaylandırıldığı gibi, bu elçinin ismi Kuran’ın içine matematiksel olarak “Reşad
Halife” şeklinde kodlanmıştır. “Reşad” isminin sayısal değeri (505) artı “Halife” isminin sayısal değeri (725) artı sure numarası (34) artı ayet numarası (28) toplandığında, Reşad Halife aracılığıyla
ortaya çıkarılan Kuran’ın 19-temelli matematiksel mucizesi ile uyumlu bir toplam elde ederiz. (505
+ 725 + 34 + 28 = 1292 = 19x68). Daha fazla bilgi 5:19 ayetinde ve onun dipnotunda verilmiştir.
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35. Ayrıca dediler ki “Biz daha fazla para ve
evlat sahibi olarak daha güçlüyüz ve biz
cezalandırılmayacağız.”
36. De ki, “Benim Rabbim tüm rızıkları kontrol edendir; O, irade ettiği kişiye rızıkları
bahşeder veya onları azaltır ancak insanların çoğu bilmez.”
37. Sizi bize yakınlaştıran paranız veya evlatlarınız değildir. Sadece iman edip doğru
bir hayat sürenler, yaptıkları için ödülü kat
kat çoğaltılarak alacaklardır. Onlar, Cennet yurdunda mükemmel bir huzur içerisinde yaşayacaklar.
38. Sürekli olarak vahiylerimize meydan okuyanlara gelince, onlar azapta kalacaklar.
39. De ki, “Benim Rabbim tüm rızıkları kontrol edendir; O, kulları arasından seçtiği
kimseler için rızıkları artıran veya onları
azaltandır. (Tanrı uğrunda) ne harcarsanız
onun için sizi ödüllendirecektir; O, En İyi
Rızık Sağlayıcıdır.”
40. Onların hepsini topladığı gün meleklere
şöyle diyecek, “Bu insanlar size mi tapıyordu?”
41. Onlar da cevap verecekler, “Sana yücelik
olsun. Sensin bizim Sahibimiz ve Efendimiz, onlar değil. Buna karşılık, onlar cinlere tapıyorlardı; onların çoğu bu bakımdan imanlılardı.”
42. O gün, sizin birbirinize yardım edecek yahut zarar verecek hiçbir gücünüz yoktur
ve biz haddi aşanlara, “Yalanlayıp durduğunuz Cehennemin azabını tadın” diyeceğiz.

Saba (Saba’) 34:35-49
Kuran’ın Matematiksel Mucizesi*
43. Kanıtlarımız kendilerine tamamen açık
bir şekilde okunduğunda, “Bu sadece sizi
atalarımızın tapınma şeklinden çevirmek
isteyen bir adam” dediler. Ayrıca dediler
ki “Bunlar uydurulmuş yalanlardır.” İnkâr
etmiş olanlar, kendilerine gelmiş olan gerçek hakkında ayrıca şunu da söylediler,
“Bu besbelli ki sihir.”
3

44. Biz onlara incelemeleri için başka kitaplar
göndermedik, onlara senden önce başka
bir uyarıcı da göndermedik.
45. Kendilerinden öncekiler de inkâr etmişlerdi ve hatta onlar bu nesle verdiğimiz
(mucizenin) onda birini* dahi görmemişlerdi, onlar benim elçilerimi inkâr ettikleri
zaman Benim azabım ne kadar da şiddetliydi!
4

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
46. De ki, “Sizden tek bir şey yapmanızı istiyorum: Kendinizi TANRI’ya adayın,
çiftler halinde ya da bireyler olarak, ardından derinlemesine düşünün. Arkadaşınız
(Reşad) bir deli değildir. O, korkunç bir
azabın gelişinden hemen önce size gelen
apaçık bir uyarıcıdır.”
5

47. De ki, “Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum; o sizin olsun. Benim ücretim
sadece TANRI’dan gelir. O, her şeye tanıklık eder.”
48. De ki, “Benim Rabbim gerçeği galip getirir. O, tüm sırları Bilendir.”
49. De ki, “Gerçek olan geldi; sahte olan ise
ne bir şeyi başlatabilir ne de onu tekrarlayabilir.”

*34:43 “Reşad”ın sayısal değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725) artı ayet numarası (43)
toplandığında 505 + 725 + 43 = 1273 = 19x67 elde ederiz. Ek 1 & 2’ye bakınız.
*34:45 Musa’ya ve İsa’ya verilen büyük mucizeler zaman ve mekânla sınırlıydı; onlara o zamanda,
o yerde var olan birkaç insan tanık oldu. Fakat Kuran’ın matematiksel mucizesi daimidir (74:30-35
ve Ek 1’e bakınız).
*34:46 “Reşad”ın sayısal değeri (505), “Halife”nin sayısal değeri (725), ardından sure numarası (34)
ve ayet numarası (46) yan yana yazıldığında, 5057253446= 19x266171234 elde ederiz.
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50. De ki, “Eğer saparsam kendi kusurlarım
yüzünden saparım. Ve eğer rehberlik edilirsem Rabbimin esininden dolayıdır. O
İşitendir, Yakındır.”
51. O büyük dehşet onları bulduğunda, onları
bir görebilseydin; onlar o zaman kaçamazlar ve zorla götürülürler.
52. O zaman “Biz ona artık iman ediyoruz” diyecekler ama çok geç olacak.
53. Onu geçmişte reddetmişlerdi; yerine zan
ve tahmine sarılmaya karar vermişlerdi.*
1

54. Sonuç olarak, arzuladıkları her şeyden
mahrum edildiler. Bu, geçmiş nesillerdeki
emsalleri ile aynı akıbettir. Onlar birçok
şüpheler barındırdılar.
♦♦♦♦

Sure 35: Başlatan
(Fãtır)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Gökleri ve yeri Başlatan ve melekleri kanatlı—ikişer, üçer ve dörder (kanatlı)—elçiler olarak tayin eden TANRI’ya övgüler
olsun. O, yaratılışı irade ettiği ölçüde artırır.
TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
2. TANRI insanlara rahmet yağdırırsa hiçbir
güç onu durduramaz. Ve eğer onu alıkoyarsa, O’ndan başka hiçbir güç onu gönderemez. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
3. Ey insanlar! TANRI’nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. TANRI’dan başka,
size gökten ve yerden rızık sağlayan herhangi bir yaratıcı mı var? O’nun yanında
başka bir tanrı yoktur. Nasıl sapabildiniz?
4. Eğer seni inkâr ederlerse, senden önceki

elçiler de inkâr edildi. Her şey TANRI’nın
kontrolündedir.
5. Ey insanlar! TANRI’nın vaadi gerçektir; bu
nedenle bu aşağılık hayat tarafından başka
tarafa çevrilmeyin; önemsiz illüzyonlarca
TANRI’dan başka tarafa çevrilmeyin.
6. Şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse ona bir
düşman gibi davranın. O sadece kendi tarafını
Cehennemin sakinleri olmaya davet eder.
7. İnkâr edenler şiddetli bir azabı üzerlerine
çektiler ve iman edip doğru bir hayat sürenler ise bağışlanmayı ve büyük bir karşılığı
hak ettiler.
8. Kötü işi, onun doğru olduğunu zannedinceye dek gözlerinde süslenen kişiye dikkat et.
TANRI (sapmayı) irade edeni böyle saptırır
ve (rehberlik edilmeyi) irade edene de rehberlik eder. Bu nedenle, onlar için üzülme.
TANRI onların yaptığı her şeyin tamamen
farkındadır.
9. Bulutları harekete geçirmek için rüzgârları gönderen TANRI’dır, sonra onları kıraç
topraklara doğru süreriz ve bu gibi toprakları ölmüş olduktan sonra diriltiriz. Diriliş
de böyledir.
Tüm İtibar Tanrı’nın Yanındadır
10. İtibar arayanlar bilmelidir ki tüm itibar
TANRI’ya aittir. Tüm güzel sözler O’na
yükselir ve doğru işleri ise O yükseltir.
Kötü işler planlayanlara gelince, onlar
şiddetli azabı üzerlerine çekerler; bu gibi
insanların planları yenilgiye mukadderdir.
Tanrı Tam Kontrol Durumundadır
11. TANRI sizi topraktan, sonra ufacık bir
damladan yarattı, daha sonra ise eşleriniz
yolu ile çoğalmanızı sağlar. Hiçbir dişi,
O’nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Önceden var olan

*34:53 Tüm dinlerin insanları, Tanrı’nın kelamını terk edip insanların kelamına sarılmaya meyillidirler. Yahudiler ve Müslümanlar Mişna (Hadis) ve Gemara’ya (Sünnet) sarılırken, Hristiyanlar
ise İsa’dan 325 yıl sonra İznik Konferansı tarafından uydurulan bir üçlü birliğe sarılmaktadırlar.
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bir kayda uygun olması dışında hiç kimse
uzun bir ömür hayatta kalmaz ve hiç kimsenin hayatı kısa tutulmaz. Bu, TANRI
için kolaydır.
Tanrı’nın Büyüklüğünü Takdir Etmek*
12. İki deniz aynı değildir; biri tatlı ve lezzetli,
diğeri ise tuzlu ve içilemez. Her birinden
taze et yersiniz ve takmak için mücevher
çıkarırsınız. Ve gemilerin de O’nun rızıklarını arayarak onlarda kolayca gittiğini
görürsünüz ki minnettar olasınız.
2

13. O, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de
gecenin içine katar. Güneş’i ve Ay’ı, önceden belirlenmiş bir zaman için akıp gidecek şekilde yapmıştır. Rabbiniz TANRI işte böyledir; tüm saltanat O’na aittir.
O’nun yanına yerleştirdiğiniz putlar bir
çekirdeğin zarı kadar bile bir şeye sahip
değildirler.
Putlar Tamamen Güçsüzdürler*
14. Eğer onlara çağrıda bulunursanız sizi işitemezler. Sizi işitseler bile size yanıt veremezler. Diriliş Günü’nde ise sizi sahiplenmeyecekler. En Haberdar Olan gibi kimse
sana haber veremez.
3

15. Ey insanlar! TANRI’ya ihtiyacı olan sizlersiniz, TANRI’nın ise hiç kimseye ihtiyacı yoktur, Övgüye En Layık Olandır.
16. Eğer irade ederse sizi yok eder ve yerinize
yeni bir yaratılış getirir.
17. Bu, TANRI için zor da değildir.
18. Hiçbir ruh, bir başka ruhun günahlarını

yüklenemez. Eğer günahlarla yüklenmiş
bir ruh, kendi yükünün bir kısmını yüklenmesi için bir başkasına yalvarsa, diğer
ruh onun hiçbir kısmını taşıyamaz, hatta
akraba olsalar bile. Senin uyarılarına kulak asan yegâne insanlar, kendi başlarına
yalnız olduklarında dahi Rablerine derin
saygı duyanlar ve İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirenlerdir. Kim ruhunu
arındırırsa bunu kendi iyiliği için yapar.
Son varış TANRI’yadır.
19. Kör ile gören bir değildir.
20. Karanlık ve aydınlık da.
21. Gölgenin serinliği ile Güneş’in sıcaklığı da.
22. Yaşayan ve ölü de; TANRI irade ettiği kişiye işittirir. Sen kabirdekileri işiten kimseler yapamazsın.
23. Sen bir uyarıcıdan fazlası değilsin.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
24. Biz seni* bir müjdeci, aynı zamanda bir
uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Her
toplum bir uyarıcı almalıdır.
4

25. Eğer seni inkâr ederlerse, onlardan öncekiler de inkâr etmişlerdi. Elçileri kendilerine
açık kanıtlarla, Mezmurlarla ve aydınlatıcı
kutsal yazılarla gitmişlerdi.
26. Ardından, inkâr edenleri cezalandırdım;
Benim azabım nasıl da korkunçtu!
Tanrı’nın Rengârenk Yaratımları
27. TANRI’nın gökten su indirdiğini, bu sayede çeşitli renklerde meyveler yetiştir-

*35:12-13 Kendi astronotlarımızı uzaya gönderdiğimizde, onların minimum gıda, su ve oksijen
ihtiyaçlarını sağlarız. Milyarlarca yıl önce Şeytan’ın küfrüne taraf olduğumuzda (Ek 7), Tanrı bizi
Dünya uzay gemisinde uzaya fırlattı. Fakat Tanrı, uzay gemimizi çok çeşitli taze yiyecekler, su, oksijen ve hatta biz astronotların çoğalmasını sağlayan müthiş yenilenebilir sistemlerle donattı.
*35:14 İnsanlar İsa’yı, Meryem’i, Muhammed’i, Ali’yi ve/veya azizleri putlaştırırlar; bu tür putlar
ölüdürler, habersizdirler ve tamamen güçsüzdürler. Hatta onlar hayatta iken bile güçsüzdüler.
*35:24 “Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) artı ayet numarası (24) toplamı bize 19’un katı olan
bir toplam verir (1230 + 24 = 1254 = 19x66).
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diğimizi fark etmiyor musun? Dağlar bile
farklı renklere sahiptir; tepeler beyaz veya
kırmızı yahut başka bir renktedirler. Ve
kuzgunlar da siyahtır.
28. Ayrıca insanlar, hayvanlar ve çiftlik hayvanları da çeşitli renklerde ortaya çıkarlar.
Bu nedenle, TANRI’ya tam anlamıyla
derin saygı duyan insanlar bilgili kimselerdir. TANRI Kudretlidir, Bağışlayandır.
29. Şüphesiz, TANRI’nın kitabını okuyanlar,
İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirenler ve kendilerine sağladığımız rızıklardan—gizli veya alenen—harcayanlar,
asla kaybettirmeyecek bir yatırıma girmişlerdir.
30. O, onları cömertçe mükâfatlandıracak ve
onlar üzerindeki nimetlerini çoğaltacaktır.
O Bağışlayandır, Takdir Edendir.
Kuran: Tüm Kutsal Yazıların
Tamamına Erdirilmesi
31. Sana bu kutsal yazıda vahyettiğimiz, önceki tüm kutsal yazıları tamamına erdiren
gerçektir. TANRI kullarından tamamen
Haberdardır, Görendir.
32. Biz kutsal yazıyı kuşaktan kuşağa aktardık
ve kullarımız arasından seçtiklerimizin
onu almasına izin verdik. Ardından, onlardan bazıları ruhlarına kötülük ettiler,
kimileri sadece zamanın bir kısmında ona
sarılmışken, diğerleri ise TANRI’nın iradesine uygun olarak doğruluğa çalışmaya
istekliydiler; işte en büyük zafer budur.
İmanlılar
33. Onlar, altın bilezikler ve incilerle süslenecekleri Aden bahçelerine girecekler ve
oradaki giysileri de ipekten olacaktır.
34. Şöyle diyecekler, “Tüm endişelerimizi ortadan
kaldırdığı için TANRI’ya övgüler olsun.
Rabbimiz Bağışlayandır, Takdir Edendir.
35. “Bizi, lütfundan sonsuz saadet meskenine
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kabul etti. Burada asla ne sıkılırız ne de
yoruluruz.”
İnkârcılar
36. İnkâr edenlere gelince, onlar ne ölümle sona
erdirildikleri ne de onlar için azabın hafifletildiği Cehennem ateşini üzerlerine çektiler.
Biz nankörleri böyle cezalandırırız.
37. Orada feryat edip bağırırlar, “Rabbimiz!
Eğer bizi buradan çıkarırsan, yapmayı âdet
edindiğimiz işler yerine doğruluğa çalışacağız.” Biz size, dikkate alacak kimseler
için aralıksız hatırlatmalar ile beraber bir
ömür boyu şans vermedik mi? Uyarıcı almadınız mı? Öyleyse, (sonuçlarını) tadın.
Haddi aşanların kendilerine yardım edecek hiç kimsesi olmayacaktır.
38. TANRI göklerin ve yerin geleceğini Bilendir. O, en içteki tüm düşünceleri Bilendir.
Kazananlar ve Kaybedenler
39. Sizi yeryüzünün vârisleri yapan O’dur. Sonuç olarak, kim inkâr etmeyi seçerse bunu
kendi aleyhine yapar. İnkârcıların inkârı,
kendilerine karşı sadece Rablerinin nefretini artırır. İnkârcıların inkârı, kendilerini
daha derin bir zarara batırır.
40. De ki, “TANRI’nın yanına yerleştirdiğiniz putları bir düşünün; onların yeryüzünde ne yarattığını bana gösterin.” Göklerde
herhangi bir ortaklıkları mı var? Kendilerine içinde hiçbir şüphe bulunmayan bir
kitap mı vermişiz? Doğrusu, haddi aşanların birbirlerine verdiği söz bir illüzyondan
fazlası değildir.
41. Yok olmasınlar diye gökleri ve yeri tutan
TANRI’dır. Eğer onları bir başkasının tutması gerekse, onlar kesinlikle yok olurlar.
O Hoşgörülüdür, Bağışlayandır.
Onları Teste Tabi Tutmak
42. Onlara bir uyarıcı gittiği takdirde belli bir
topluluktan daha iyi rehberlik edileceklerine dair TANRI adına ciddiyetle yemin
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ettiler! Bununla birlikte, artık onlara uyarıcı gelmiş bulunuyor, bu onları sadece
daha derin bir nefrete sürükledi.
43. Onlar yeryüzünde kibirlendiler ve kötü
planlar kurdular, kötü planlar sadece onları yapanların üzerine geri teper. Geçmişte aynı şeyi yapanların akıbeti dışında bir
şey mi beklemeliler? TANRI’nın sisteminin asla değişken olmadığını göreceksin;
TANRI’nın sisteminin sabit olduğunu göreceksin.
44. Onlar yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekiler için sonuçların ne olduğuna dikkat
etmediler mi? Hatta onlar kendilerinden
daha güçlüydüler. Ne göklerde ne de yerde hiçbir şey TANRI’dan gizlenemez. O,
Her Şeyi Bilendir, Her Şeye Gücü Yetendir.
45. Eğer TANRI insanları günahlarından dolayı
cezalandırsaydı, yeryüzünde tek bir yaratık
bırakmazdı. Fakat onları önceden belirlenmiş
bir geçiş dönemi için ertelemektedir. Geçiş
dönemleri tamamlanır tamamlanmaz, o zaman TANRI kullarını Görendir.
♦♦♦♦

Sure 36: Y. S.
(Ya Sîn)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Y.S.*

1

2. Ve bilgelik dolu Kuran.
3. Muhakkak ki sen (Reşad) elçilerden birisin.*
2

4. Dosdoğru bir yol üzerinde.
5. Bu vahiy, Kudretli ve En Merhametli
Olan’dandır.
6. Ataları asla uyarılmamış olan insanları
uyarmak içindir ve bu nedenle, onlar habersizdirler.
7. Birçoğunun iman etmemesi önceden belirlenmiştir.
8. Çünkü biz onların boyunlarının etrafına,
çenelerine kadar prangalar takarız. Sonuç
olarak, inkârlarında kilitli hale gelirler.
9. Ve onların önlerine bir engel ve arkalarına
da bir engel yerleştiririz ve böylelikle onları
perdeleriz; göremezler.
10. Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, onlar iman edemezler.*
3

11. Sen sadece bu mesaja sarılanlar ile En
Lütufkâr Olan’a—kendi başlarına yalnız
olduklarında dahi—derin saygı duyanlar
tarafından dikkate alınacaksın. Onlara bağışlanmanın ve cömert bir mükâfatın müjdesini ver.
12. Biz ölüleri kesinlikle dirilteceğiz ve biz bu
hayatta yapmış oldukları her şeyi ve aynı
zamanda ölümlerinden sonra devam eden
sonuçları da kaydettik. Her şeyi esaslı bir
kayıtta saydık.
Elçileri Reddetmek:
Trajik Bir İnsan Özelliği*
13. Onlara, elçiler alan bir topluluktaki insanları örnek göster.
4

14. Kendilerine iki (elçi) gönderdiğimizde onları inkâr ettiler. Ardından onları üçüncü
biri ile destekledik. “Biz size (Tanrı’nın)
elçileriyiz” dediler.

*36:1 Bu başlangıçların detaylı açıklaması için Ek 1’e bakınız.
*36:3 Çürütülemez fiziksel deliller için Ek 2 & 26’ya bakınız.
*36:10 Herkes hâlihazırda imanlı veya inkârcı olarak damgalıdır. Ek 14’e bakınız.
*36:13-27 Tanrı’nın elçileri kanıta sahiptirler, yalnızca Tanrı’yı savunurlar ve para istemezler.
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15. Dediler ki “Siz de bizim gibi insanlardan
fazlası değilsiniz. En Lütufkâr Olan hiçbir
şey indirmedi. Sizler yalancısınız.”

28. O kişiden sonra, halkının üzerine gökten
askerler indirmedik; onları indirmeye gerek de duymadık.

16. Dediler ki “Rabbimiz biliyor ki bizler size
gönderildik.

29. Sadece tek bir darbe, bunun üzerine hareketsiz kaldılar.

17. “Bizim tek görevimiz mesajı iletmektir.”
18. Dediler ki “Sizi kötü alametler olarak görüyoruz. Eğer vazgeçmezseniz sizi kesinlikle taşlayacağız veya size acı veren bir
azap dokunduracağız.”
19. Onlar da dediler ki “Sizin alametiniz vereceğiniz yanıta bağlıdır, artık size hatırlatmada bulunuldu. Doğrusu, siz haddi aşan
insanlarsınız.”
20. Şehrin öteki ucundan bir adam şöyle diyerek geldi, “Ey halkım! Elçilere uyun.
21. “Sizden hiçbir ücret istemeyenlere ve rehberlik edilenlere uyun.
22. “Beni başlatmış olana ne diye tapmayacakmışım? Nihai dönüşünüz O’nadır.
23. “O’nun yanına tanrılar mı yerleştireyim?
Eğer En Lütufkâr Olan bana herhangi bir
zarar vermeyi irade ettiyse, onların şefaati
bana en ufak bir fayda sağlayamaz, onlar
beni kurtaramazlar da.
24. “Bu durumda tamamen sapmış olurum.
25. “Ben sizin Rabbinize iman ettim, lütfen
beni dinleyin.”
Doğrular Direkt Cennete Giderler*
26. (Ölümü anında) ona “Cennete gir” denildi.
O da dedi ki “Ah, keşke halkım bilseydi.
1

27. “Rabbimin beni bağışladığını ve beni saygın kıldığını.”

Elçilerle Alay Etmek:
Trajik Bir İnsan Özelliği*
30. O insanların hali ne kadar da acı! Ne zaman kendilerine bir elçi gitse daima onunla alay ettiler.
2

31. Kendilerinden önce nice nesli yok ettiğimizi ve onların nasıl asla kendilerine dönmediklerini görmediler mi?
32. Onların her biri huzurumuzda toplanacaktır.
Tanrı’nın İşaretleri
33. Ölü toprak onlar için bir işarettir: Onu diriltiriz ve besinleri için ondan daneler çıkarırız.
34. Onda hurma ve üzüm bahçeleri yetiştiririz
ve oradan pınarlar fışkırtırız.
35. Bu, kendilerine mahsuller sağlasınlar ve
ihtiyaç duydukları her ne varsa kendi elleri ile üretsinler diyedir. Müteşekkir olurlar
mı?
36. Yeryüzünden her türlü bitkiyi ve aynı zamanda kendilerini ve hatta bilmedikleri
yaratıkları yaratmış olana yücelik olsun.
37. Onlar için bir başka işaret de gecedir: Biz
ondan gündüzü sökeriz, böylece onlar karanlıkta kalırlar.
38. Güneş, Kudretli Olan’ın ve Her Şeyi Bilen’in dizaynına göre belli bir lokasyona
batar.

*36:26 Doğrular gerçekte ölmezler; onlar sadece Âdem & Havva’nın yaşadığı aynı Cennete geçerler.
Aktif ve ideal bir yaşamdaki peygamberlere, azizlere ve şehitlere katılırlar (Ek 17’ye bakınız).
*36:30 Eğer elçi, elçiliğin somut kanıtını sunar, yalnızca Tanrı’ya tapmayı savunur ve bizden para
istemezse neden inanmayalım ki? (Ek 2’ye bakınız).
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39. Ay’ı da eski bir kavisli kılıç kını oluncaya
kadar, evre evre görünecek şekilde dizayn
ettik.
40. Güneş asla Ay’a yetişecek değildir—gece
ve gündüz asla sapma göstermez—her biri
kendi yörüngesinde yüzer.
İlk Geminin İcadı
41. Onlar için başka bir işaret de atalarını yüklü gemide taşımamızdı.
42. Zira binsinler diye kendileri için de aynısını yarattık.
43. Eğer irade etseydik onları boğabilirdik,
öyle ki ne çığlıkları duyulabilirdi ne de
kurtarılabilirlerdi.
44. Bunun yerine, onlara rahmet yağdırırız ve
bir süreliğine yararlanmalarına izin veririz.
45. Ancak kendilerine “Geçmişinizden ders
alın, geleceğiniz için doğruluğa çalışın ki
rahmete erişesiniz” denildiğinde,
46. Onlara Rablerinden ne tür bir kanıt verilirse verilsin, mutlaka ondan yüz çevirirler.
47. Kendilerine “TANRI’nın size sağladığı rızıklardan verin” denildiğinde, inkâr
edenler iman edenlere, “TANRI’nın irade
ettiği takdirde besleyebileceği kimselere
biz neden verelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız” derler.
48. Onlar ayrıca meydan okurlar, “Eğer doğru
sözlü iseniz şu vaat ne zaman gerçekleşecek?”
49. Tüm gördükleri, çekişip dururlarken kendilerini ezecek tek bir darbe olacak.
50. Bir vasiyet bırakmaya dahi vakitleri olmayacak, kendi insanlarına dönemeyecekler
de.
51. Boruya üflenecek, bunun üzerine kabirlerinden kalkıp Rablerine gidecekler.
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Y. S. (Ya Sîn) 36:39-66
52. “Eyvah bize! Bizi ölümümüzden kim diriltti? İşte bu, En Lütufkâr Olan’ın bize
söz verdiği şeydi. Elçiler haklıymış” diyecekler.
53. Sadece tek bir darbe, bunun üzerine huzurumuzda toplanırlar.
54. O gün, hiçbir ruha en ufak bir haksızlık yapılmayacaktır. Yaptığınız her şey için tam
olarak karşılık göreceksiniz.
55. Cennetin sakinleri o gün mutlu bir meşguliyet içinde olacaklar.
56. Konforlu mobilyaların keyfini çıkararak
eşleri ile birlikte güzel gölgelikte kalırlar.
57. Orada onlar için meyveler olacaktır; istedikleri her şeye sahip olacaklardır.
58. En Merhametli olan bir Rab’ten esenlik
selamları.
59. Size gelince ey suçlular! Siz bir tarafa ayrılacaksınız.
Şeytan Diğer Alternatiftir
60. Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayacağınıza dair sizinle antlaşma yapmadım mı?
Ki o sizin en azılı düşmanınız değil miydi?
61. Ve yalnızca Bana tapmayacak mıydınız?
Doğru yol budur.
62. O, çoğunuzu saptırdı. Hiç aklınız yok
muydu?
63. Size vadedilen Cehennem işte budur.
64. İnkârınızın bir sonucu olarak bugün onun
içinde yanacaksınız.
65. O gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz;
yapmış oldukları her şeye elleri ve ayakları tanıklık edecek.
66. Eğer irade edersek gözlerini perdeleyebiliriz ve sonuç olarak, aradıkları zaman yolu
göremeyeceklerdir.
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67. Eğer irade edersek onları oldukları yerde
dondurabiliriz; böylelikle ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirler.

78. O bize—ilk yaratılışını unutarak—bir soru
yöneltir, “Çürüdükten sonra kemikleri
kim diriltebilir?”

68. Kime uzun yaşaması için izin verirsek onu
zayıflığa geri döndürürüz. Anlamıyor musunuz?

79. De ki, “Onları ilk önce kim başlattıysa O
diriltecektir. O, her türlü yaratmanın tamamen farkındadır.”

69. Ona (elçiye) öğrettiğimiz bir şiir değildi, o
(bir şair) de değildi. Bu ancak müthiş bir
kanıt* ve esaslı bir Kuran’dır.

80. O, yeşil ağaçlardan sizin için ışık saçsın
diye yaktığınız yakıtı yaratandır.

1

70. Diri olanlara vaaz etmek ve inkârcıları ifşa
etmek içindir.
71. Sahip oldukları çiftlik hayvanlarını kendi
ellerimizle onlar için yarattığımızı görmediler mi?
72. Biz onlara, kendileri için boyun eğdirdik; bir
kısmına binerler ve bir kısmını da yerler.
73. Onlardan başka faydalar ve aynı zamanda
içecekler elde ederler. Minnettar olmazlar
mı?
Güçsüz Putlar
74. TANRI’nın yanına başka tanrılar yerleştirirler, belki kendilerine yardım edebilirler
diye!
75. Aksine, onlara yardım edemezler; kendileri onlara hizmet eden sadık askerler konumuna düşerler.
76. Bu nedenle, onların sözlerinden dolayı
üzülme. Biz gizledikleri her şeyin ve açığa
vurdukları her şeyin tamamen farkındayız.
77. İnsanoğlu, kendisini ufacık bir damladan
yarattığımızı görmez mi? Sonra ateşli bir
hasıma dönüşür.

81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini
tekrar yaratmaya güç yetiremez mi? Kesinlikle evet; O Yaratandır, Her Şeyi Bilendir.
82. Herhangi bir buyruğu gerçekleştirmek için
tek yapması gereken ona “Ol” demektir ve
o da oluverir.
83. Bu nedenle, her şeyin egemenliğini elinde bulundurana yücelik olsun ve siz O’na
döndürüleceksiniz. *
2

♦♦♦♦

Sure 37: Düzenleyenler
(El-Saffat)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Sütunlar halinde düzenleyenler.
2. Suçlanacak olanları suçlayanlar.
3. Mesajları okuyanlar.
4. Sizin tanrınız bir tektir.
5. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin
Rabbi ve doğuların Rabbi.*
3

*36:69 “Zikr” kelimesi çoğunlukla Kuran’ın büyük matematiksel mucizesine atıfta bulunur, ki bu
kuşkusuz edebi olması değildir, şiir olması da değildir. Lütfen 38:1,8; 15:6,9; 16:44; 21:2,24; 26:5 &
36:11'i inceleyin.
*36:83 Şurası dikkate değerdir ki “Reşad”ın sayısal değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725)
artı sure numarası (36) artı ayet sayısı (83) toplamı 19’un tam katı eden bir toplam verir (505 + 725
+ 36 + 83 = 1349=19x71). Ayrıca Sure 36, 29 başlangıç harfli sure arasında 19. sıradadır.
*37:5 Her gök cismi dünya gezegeni üzerinde doğar ve batar. Her doğuş “doğu” olarak adlandırılır.
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6. Biz en alt göğü, süsleyici gezegenlerle donattık. *
4

7. Biz onu her habis şeytandan koruduk.
8. Onlar Yüce Toplum’u gizlice dinleyemezler; her taraftan bombardımana tutulurlar.
9. Onlar kınandılar; onlar ebedi bir azabı üzerlerine çektiler.
10. Onlardan herhangi biri, dış taraftaki sınırlara hücum etmeye teşebbüs ederse, şiddetli bir mermi ile vurulur.
11. Onlara sor, “Onları mı yaratmak daha zor
yoksa diğer yaratıkları mı?” Biz onları ıslak bir çamurdan yarattık.

Karşılıklı Suçlama
27. Biri diğerini sorgulayıp suçlayarak birbirlerine geleceklerdir.
28. (Önderlerine) diyecekler ki “Siz bize sağ
taraftan yaklaşıyordunuz.”
29. Onlar da cevap verecekler, “İmanlı olmayanlar sizlerdiniz.
30. “Bizim sizin üzerinizde asla hiçbir gücümüz yoktu; kötü olanlar sizlerdiniz.
31. “Biz haklı olarak Rabbimizin yargısını
üzerimize çektik; artık acısını çekmek zorundayız.
32. “Biz sizi saptırdık çünkü biz de sapmıştık.”

12. Sen hayranlık duyarken onlar alay ediyorlar.

33. Böylelikle, o gün tüm azabı hepsi birlikte
paylaşacaklar.

13. Hatırlatıldığında dikkate almıyorlar.

34. Suçlulara işte böyle karşılık veririz.

14. Kanıt gördüklerinde ise onunla dalga geçiyorlar.
15. Diyorlar ki “Bu besbelli ki sihir!
16. “Öldükten, toz toprak ve kemik haline geldikten sonra, biz tekrar diriltilir miyiz?
17. “Hatta eski atalarımız da mı?”
18. De ki, “Evet, yaka paça toplatılacaksınız.”
19. Sadece tek bir dokunuş, bunun üzerine
(kalkıp) bakakalırlar.
20. Diyecekler ki “Eyvah bize! Bu Yargı
Günü.”
21. Bu, inkâr edip durduğunuz karar günü.
22. Toplayın o haddi aşanları, eşlerini ve taptıkları putları,
23. TANRI’nın yanında, onları Cehennemin
yoluna yönlendirin.
24. Onları durdurun ve kendilerine sorun:

İlk Buyruk
35. Onlara “La ilahe illa Allah [TANRI’nın
yanında başka bir tanrı yoktur]” denildiğinde kibirleniyorlardı.
36. “Tanrılarımızı deli bir şair uğruna terk mi
edelim?” diyorlardı.
37. Doğrusu o, gerçek olanı getirdi ve elçileri
doğruladı.
38. Muhakkak ki siz en acı veren azabı tadacaksınız.
39. Sizler sadece yapmış olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.
40. Sadece, mutlak şekilde yalnızca O’na
adanmış olan TANRI kulları (kurtarılacaktır).
41. Kendileri için özel olarak ayrılmış rızıkları
hak ettiler.

25. “Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?”

42. Her çeşit meyveyi. Onlar onurlandırılacaklardır.

26. Onlar, o gün, tamamen teslim olacaklardır.

43. Saadet bahçelerinde.

*37:6 Biz en içteki ve en küçük evrende yaşıyoruz. Cinler bu evrene hapsedilmiştir.
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44. Birbirine yakın mobilyalar üzerinde.
45. Onlara saf içeceklerin olduğu kâseler sunulacaktır.
46. İçenler için tertemiz ve lezzetli.
47. Asla kirletmeyen ve asla bitkin bırakmayan.

62. Bu mu daha iyi bir kaderdir yoksa zakkum
ağacı mı?
63. Biz onu haddi aşanlar için bir ceza kıldık.
64. O, Cehennemin bağrında yetişen bir ağaçtır.
65. Onun çiçekleri şeytanların başları gibidir.

48. Yanlarında harika refakatçiler olacaktır.

66. Karınları dolana kadar ondan yiyecekler.

49. Hassas yumurtalar gibi korunan.

67. Sonra onun üstüne cehennemî bir içecek
ekleyecekler.

Cennet Sakinleri Cehennem Sakinlerini
Ziyaret Ederler
50. Onlar birbirlerine gelecekler ve birbirleriyle görüşecekler.
51. Onlardan biri diyecek ki “Eskiden bir arkadaşım vardı.

68. Ardından Cehenneme geri dönecekler.
Atalarını Körü Körüne Takip Ettiler
69. Atalarını sapmış buldular.
70. Ve onların adımlarını körü körüne takip
ettiler.

52. “Alay ederdi: ‘Sen bütün bunlara inanıyor
musun?

71. Önceki nesillerin çoğu aynı şekilde saptı.

53. “ ‘Öldükten, toza toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra hesaba mı çekileceğiz?’ ”

72. Onlara uyarıcılar gönderdik.
73. Uyarılanlar için sonuçlara bir bak.

54. Diyecek ki “Sadece bir göz at!”

74. Sadece, mutlak şekilde yalnızca O’na adanmış olan TANRI kulları (kurtarılırlar).

55. Baktığında arkadaşını Cehennemin ortasında görecek.*
1

56. (Ona gidip) şöyle diyecek, “TANRI’ya ant
olsun neredeyse beni de mahvedecektin.
57. “Eğer Rabbimin inayeti olmasaydı, ben de
şimdi seninle birlikte olacaktım.
58. “(Sen hâlâ inanıyor musun) bizim öldüğümüze,
59. “ilk ölüm hariç ve asla bir karşılık almadığımıza?”

Nuh
75. Nitekim Nuh bize çağrıda bulundu ve biz
yanıt verenlerin en iyisiydik.
76. Onu ve ailesini o büyük felaketten kurtardık.
77. Onun yoldaşlarını hayatta kalanlar yaptık.
78. Ve onun tarihini sonraki nesiller için koruduk.
79. Halklar arasında esenlik Nuh’un üzerine
olsun.

Günahtan Kurtarılma: En Büyük Zafer
60. En büyük zafer işte böyledir.

80. Biz doğruları böyle ödüllendiririz.

61. Bu, her çalışanın, uğrunda çalışması gereken şeydir.

82. Biz diğer hepsini boğduk.

81. O, imanlı kullarımızdan biridir.

*37:55 Cennete giren insanlar, olumsuz neticeler olmaksızın Cehennemdeki akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret edebilecekler. Ahirette herkes aşağı doğru hareket edebilecektir fakat belli bir sınırın ötesinde yukarıya doğru hareket edemeyecektir. Bu sınır, kişinin büyüme ve gelişme derecesi ile
belirlenir (Ek 5).
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İbrahim
83. Onun takipçileri arasında İbrahim de vardı.
84. O, Rabbine tüm kalbiyle gelmişti.
85. Babasına ve halkına şöyle dedi, “Siz neye
tapıyorsunuz?
86. “TANRI’nın yerine istediğiniz uydurma
tanrılar bunlar mı?
87. “Kâinatın Rabbi hakkında ne düşünüyorsunuz?”
88. Yıldızlara dikkatlice baktı.
89. Sonra vazgeçti ve “Bundan usandım!”
dedi.
90. Ondan yüz çevirdiler.
91. Sonra onların putlarına döndü, “Yemek ister miydiniz?” dedi.
92. “Neden konuşmuyorsunuz?”
93. Ardından onları parçaladı.
94. Onlar, büyük bir hiddetle ona gittiler.
95. Dedi ki “Yonttuğunuz şeylere nasıl tapabilirsiniz?
96. “Oysa sizi ve yaptığınız her şeyi TANRI
yarattı!”
97. Dediler ki “Büyük bir ateş yakalım ve onu
içine atalım.”
98. Ona karşı plan kurdular fakat biz onları
kaybedenler yaptık.
99. Dedi ki “Ben Rabbime gidiyorum; O bana
yol gösterecektir.”
100. “Rabbim! Bana doğruluk üzere olan evlatlar bahşet.”
101. Biz ona iyi bir çocuğun müjdesini verdik.
Şeytani Rüya*
102. Kendisi ile çalışacak kadar büyüdüğünde dedi ki “Oğlum! Ben bir rüyada seni
2

kurban ettiğimi görüyorum. Ne düşünüyorsun?” Dedi ki “Babacığım! Sana emredileni yap. TANRI irade ediyorsa beni
sabırlı bulacaksın.”
103. Her ikisi de teslim oldu ve (onu kurban
etmek için) alnını yere indirdi.
Tanrı İbrahim’i ve İsmail’i
Kurtarmak İçin Müdahale Ediyor
104. Ona seslendik: “Ey İbrahim!
105. “Sen rüyaya inandın.” Biz doğru kimseleri böyle ödüllendiririz.
106. Bu gerçekten de zor bir testti.
107. Biz, yerine kurbanlık bir hayvanı ikame
ederek fidye verip (İsmail’i) kurtardık.
108. Ve sonraki nesiller için onun tarihini koruduk.
109. Esenlik İbrahim’in üzerine olsun.
110. Biz doğruları böyle ödüllendiririz.
111. O bizim imanlı kullarımızdan biridir.
İshak’ın Doğumu
112. Sonra ona İshak’ın doğum müjdesini verdik, doğruluk üzere olan peygamberlerden biri olarak.
113. Biz onu ve İshak’ı nimetlendirdik. Onların soyundan bazıları doğru kimselerdir,
bazıları da haddi aşan kötü kimselerdir.
Musa ve Harun
114. Biz ayrıca Musa’yı ve Harun’u da nimetlendirdik.
115. Onları ve halklarını o büyük felaketten
kurtardık.
116. Onlar kazananlar oluncaya dek onları
destekledik.
117. Her ikisine de esaslı bir kutsal yazı verdik.

*37:102 En Merhametli Olan asla kötülüğü savunmaz (7:28). Eyüp’te olduğu gibi Şeytan, İbrahim’in, oğlunu çok sevdiğini iddia etti ve İbrahim’i bu ciddi teste sokması için ona izin verildi.
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118. Onlara doğru yolda rehberlik ettik.
119. Onların tarihlerini sonraki nesiller için
koruduk.
120. Esenlik Musa’nın ve Harun’un üzerine
olsun.
121. Biz doğruları böyle ödüllendiririz.
122. Onların ikisi de bizim doğru kullarımız
arasındaydı.

137. Siz halen gündüz vakti onların kalıntılarından geçip gidiyorsunuz.
138. Ve geceleyin de. Anlayacak mısınız?
Yunus
139. Yunus da elçilerden biriydi.
140. Yüklü gemiye kaçtı.
141. Başkaldırdı ve böylelikle kaybedenlere
katıldı.

İlyas
123. İlyas elçilerden biriydi.

142. Sonuç olarak balık onu yuttu ve sorumlusu kendisiydi.

124. Halkına dedi ki “Doğruluğa çalışmaz
mıydınız?

143. Eğer (Tanrı üzerine) derin derin düşünmeye başvurmasaydı,

125. “En Üstün Yaratıcı’nın yerine bir heykele
mi tapıyorsunuz?

144. Diriliş Günü’ne kadar onun karnında kalacaktı.

126. “TANRI’nın yerine; hem sizin Rabbiniz
hem de atalarınızın Rabbi!”

145. Onu bitkin bir halde çöle attık.

127. Onu inkâr ettiler. Sonuç olarak, hesap sorulmak zorunda kaldılar.

146. Onun için yenilebilir bir meyve ağacı yetiştirmiştik.
147. Onu yüz bin* veya daha fazlasına gönderdik.
1

128. Sadece, mutlak şekilde yalnızca O’na
adanmış olan TANRI kulları (kurtarılırlar).
129. Onun tarihini sonraki nesiller için koruduk.
130. Esenlik İlyas ve İlyas gibilerin üzerine
olsun.
131. Biz doğruları böyle ödüllendiririz.
132. O bizim imanlı kullarımızdandı.
Lut
133. Lut da elçilerden biriydi.
134. Biz onu ve ailesini kurtardık.
135. Sadece o yaşlı kadın kötü bir sona mah
kûm edildi.
136. Diğer hepsini yok ettik.

148. Onlar iman ettiler ve biz de bu hayatın
tadını çıkarmalarına müsaade ettik.
149. Sor onlara, oğullar kendilerininken kızlar
Rabbinin mi?
150. Melekleri dişi olarak mı yarattık? Buna
tanık mı oldular?
151. Doğrusu, onlar şöyle söyledikleri zaman
ağır şekilde küfür işlediler ─
152. “TANRI bir oğula baba oldu.” Doğrusu,
onlar yalancıdırlar.
153. O, kızları erkeklere mi tercih etti?
154. Mantığınızın sorunu ne?
İnkârcılara Hitaben
155. Neden dikkate almıyorsunuz?

*37:147 Kuran, 30 tane sayıdan söz eder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000 ve 100000. Bu sayıların toplamı 162146 veya
19x8534’tür (Ek 1’e bakınız).
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Düzenleyenler (El-Saffat) 37:156-182 & S (Saad) 38:1-6

156. Herhangi bir kanıtınız mı var?

173. Bizim askerlerimiz kazananlardır.

157. Eğer doğru sözlüyseniz bize kitabınızı
gösterin.

174. Öyleyse, bir süre için onlara aldırış etme.

158. Hatta O’nunla cinler arasında özel bir akrabalık bile uydurdular. Cinlerin kendileri de itaatkâr olduklarını bilirler.

176. Azabımıza meydan mı okuyorlar?

159. TANRI yüceltilsin; onların iddialarının
çok üstünde.
160. Sadece, mutlak şekilde yalnızca O’na
adanmış olan TANRI kulları (kurtarılırlar).
161. Doğrusu, siz ve taptıklarınız.
162. O’na hiçbir şeyi dayatamazsınız.
163. Cehennemde sadece siz yanacaksınız.
Melekler
164. Her birimizin belirli bir görevi vardır.
165. Düzenleyenler bizleriz.
166. Biz (Rabbimizi) layıkıyla yücelttik.
Ataları Körü Körüne Takip Etmek
167. Hep şöyle derlerdi,
168. “Eğer atalarımızdan doğru talimatları almış olsaydık,
169. “yalnızca TANRI’ya adanan tapınanlar
olurduk.”

175. Onları seyret; onlar da seyredeceklerdir.
177. Bir gün kendilerine isabet ettiğinde, berbat bir gün olacak; onlar yeterince uyarıldılar.
178. Bir süreliğine onlara aldırış etme.
179. Onları seyret; onlar da seyredeceklerdir.
180. Rabbine yücelik olsun, büyük Rabbe;
onların iddialarının çok üstünde olan.
181. Esenlik elçilerin üzerine olsun.
182. Kâinatın Rabbi olan TANRI’ya övgüler
olsun.
♦♦♦♦

Sure 38: S (Saad)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. S. (Saad)*2ve kanıtı içeren Kuran.**3
2. İnkâr edenler, kibre ve muhalefete gömüldüler.
3. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Yardım için çağrıda bulundular; fakat boşuna.

170. Fakat inkâr ettiler, onlar ileride kesinlikle anlayacaklar.

4. Kendilerine aralarından bir uyarıcının gelmesi gerektiğine şaştılar. İnkârcılar dediler
ki “Bir sihirbaz; bir yalancı.

Elçiler İçin Galibiyet
Garantidir
171. Elçi olan kullarımız için kararımız hâlihazırda karara bağlanmıştır.

5. “Tanrıları tek tanrı mı yapmış? Bu gerçekten de tuhaf.”

172. Onlar kesinlikle galiplerdir.

6. Önderler şöyle duyuruda bulundular, “Gidin ve tanrılarınıza tapınmakta kararlı bir
şekilde sebat edin. Arzu edilen budur.

*38:1 Bu başlangıç harfi (Saad) 7, 19 & 38 numaralı surelerde toplam 152, 19x8 kez geçmektedir
(Ek 1).
**38:1 “Zikr” kelimesi Kuran’dan ayrı tutulur ve açıkça Kuran’ın mucizevi matematiksel koduna
işaret eder. Bkz. 15:6, 9; 16:44; 21:2, 24; 26:5; & 36:11, 69.
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7. “Biz babalarımızın dininden bunu hiç işitmedik. Bu bir yalan.

21. Gizlice onun mabedine giren ihtilaflı
adamların haberini aldın mı?

8. “Kanıt neden biz dururken ona inmiş?”
Gerçekten de onlar Benim kanıtımdan kuşku içindedirler. Gerçekten de onlar Benim
azabımı henüz tatmadılar.

22. Odasına girdiklerinde o ürktü. Dediler ki
“Korkma. Biz birbirimizle ihtilaflıyız ve
senin adil hükmünü talep ediyoruz. Bize
haksızlık etme ve doğru yolda bize rehberlik et.

9. Kudretli, Bahşedici olan Rabbinin rahmet
hazinelerine mi sahipler?
10. Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin
egemenliğinin sahibi onlar mı? Hadi kendi
kendilerine yardım etsinler.
11. Aksine, toplayabilecekleri güçler ne olursa
olsun—bütün birliklerini bir araya getirseler bile—yenilecekler.
12. Kendilerinden önce Nuh halkı, Âd ve güçlü Firavun da inkâr ediyordu.
13. Ayrıca Semûd, Lut halkı, (Midyan’ın) orman sakinleri de; bunlar muhaliflerdi.
14. Onların her biri elçileri inkâr ettiler ve bu
yüzden Benim azabım kaçınılmazdı.
15. Bu insanlar, asla telafi edemedikleri türden
bir patlama bekleyebilirler ancak.
16. Meydan okudular: “Rabbimiz! Bizim için
Hesap Günü’nden önce azabı neden çabuklaştırmıyorsun?”
17. Onların sözleri karşısında sabırlı ol ve her
işin altından kalkan kulumuz Davut’u hatırla; o itaatkârdı.
18. Dağları onun hizmetine vermiştik, onunla
birlikte gece gündüz yüceltiyorlardı.
19. Ayrıca kuşlar da onun hizmetine verilmişti;
hepsi ona itaatkârdı.
20. Onun saltanatını güçlendirdik, ona bilgelik ve sağlam bir mantık bahşettik.

23. “Benim bu kardeşim doksan dokuz* koyuna sahip, benim ise tek koyunum var. O,
benim koyunumu da kendisininkine katmak istiyor ve bana baskı yapmaya devam
ediyor.”
1

Davut’un Örnek Alınacak Takvası
24. Dedi ki “Senin koyununu kendisininkine
katmak istemekle haksızlık ediyor. Mallarını birleştiren insanların çoğu birbirlerine
haksızca davranır ancak iman edip doğruluğa çalışanlar hariç, bunlar da pek azdır.”
Devamında, Davut doğru kararı verip vermediği konusunda şüpheye düştü. Bizim
onu test ettiğimizi düşündü. Daha sonra
Rabbine bağışlanma için yalvardı, eğildi
ve tövbe etti.*
2

25. Bu konuda onu bağışladık. Kendisine katımızda şeref makamı ve güzel bir mesken
bahşettik.
26. Ey Davut! Biz seni yeryüzünde bir yönetici
yaptık. Bu nedenle, insanlar arasında adilce hüküm ver ve kendi kişisel fikrini takip
etme, yoksa o seni TANRI’nın yolundan
saptırır. Şüphesiz, TANRI’nın yolundan
sapanlar, Hesap Günü’nü unuttukları için
şiddetli azabı üzerlerine çekerler.
27. Biz göğü, yeri ve aralarındaki her şeyi
boşu boşuna yaratmadık. Böylesi, inkâr
edenlerin düşüncesidir. Bu yüzden, inkâr

*38:23 Burası, 99 sayısının geçtiği tek yerdir. Kuran’da otuz farklı sayı geçmektedir ve toplamları
162146, 19x8534’tür. Ek 1’e bakınız.
*38:24 Bu açık örnekte, bir tarafta 99’a karşılık diğer tarafta 1, Davut’un doğru kararı verme konusundaki aşırı titizliği onun bağışlanma dilemesine neden oldu. Biz bu kadar dikkatli miyiz?
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edenlere yazıklar olsun; onlar Cehennemde acı çekecekler.
28. İman edip doğru bir hayat sürenlere, yeryüzünde kötülük işleyenlere davrandığımız gibi mi davranalım? Doğrulara, kötülere davrandığımız gibi mi davranalım?

39. “Bu bizim sana olan ihsanımızdır; limit
olmadan, cömertçe verebilirsin yahut tutabilirsin.”
40. O, katımızda şerefli bir konum ve harika
bir mesken hak etti.

29. Bu, sana indirdiğimiz bereketli bir kutsal
yazıdır—belki onun ayetleri üzerinde düşünürler. Akıl sahipleri dikkate alacaklardır.

Şeytan Eyüp’e Musallat Oldu*
41. Kulumuz Eyüp’ü de hatırla: Rabbine şöyle
seslenmişti: “Şeytan bana sıkıntı ve ızdırap ile musallat oldu.”

Süleyman’ın Örnek Adanmışlığı
30. Davut’a Süleyman’ı bahşettik; iyi ve itaatkâr bir kul.

42. “Ayağınla yere vur. Sana şifa ve içecek
sağlayacak bir memba.”

31. Bir gün kafası sürekli güzel atları ile meşgul oldu, ta ki gece başlayıncaya kadar.
32. Ardından dedi ki “Ben Rabbime tapınmaktan keyif almaktan daha çok, maddi şeylerden keyif aldım, ta ki Güneş kayboluncaya dek.*
3

33. “Onları geri getirin.” (Veda etmek için) onların bacaklarını ve boyunlarını okşadı.
34. Süleyman’ı bu şekilde test ettik; onu geniş
maddi zenginlikle nimetlendirdik fakat o
kararlı bir şekilde teslim oldu.*
4

35. Dedi ki “Rabbim! Beni bağışla ve bana
başka hiç kimsenin hiçbir zaman ulaşamadığı bir saltanat bahşet. Sen Bahşedicisin.”
36. Biz (onun duasını yanıtladık ve) rüzgârı
onun emrine verdik, istediği yere yağmur
yağdırırdı.
37. Ve inşa eden, dalış yapan şeytanları da.
38. Onun emrinde başkaları da görevlendirilmişti.

Tanrı İmanlılar İçin Telafi Eder
43. Onun için ailesini eski haline getirdik; iki
kat fazlasıyla. Böyledir bizim rahmetimiz;
akıl sahipleri için ise bir hatırlatıcıdır.
44. “Şimdi, yeminini yerine getirmek için ülkeyi dolaş ve mesajı vaaz et.” Biz onu kararlı bulduk. Ne iyi bir kul! O bir teslim
olandı.
45. Ayrıca kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da hatırla. Onlar becerikli ve vizyon
sahibi idiler.
46. Onlara büyük bir nimet ihsan ettik: Ahiret
bilinci.
47. Onlar seçilmişlerdi çünkü onlar en doğru
kimselerdendi.
48. İsmail’i, Elişa’yı ve Zül-Kifl’i de hatırla;
en doğru kimselerdendi.
Doğrular
49. Bu bir hatırlatmadır: doğrular mükemmel
bir kaderi hak ettiler.

*38:32 Süleyman atlarından dolayı ikindi namazını kaçırdı. Şeytan’ın, Süleyman, atlarına Tanrı’ya
olan sevgisinden daha fazla sevgi besledi şeklindeki olası iddiasını boşa çıkarmak için atlarından
vazgeçti.
*38:34 & 41 Süleyman ve Eyüp, test spektrumunun her iki ucunu temsil etmektedir. Her koşulda
yalnızca Tanrı’ya tapıp tapmadığımızı görmek için servet, sağlık veya onların yokluğu yoluyla teste
tabi tutuluruz.
* 38:41 38:38 & 41’in dipnotuna bakınız.
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50. Aden bahçeleri kapılarını onlar için açacak.

63. “Onlarla alay edip dururduk; onlardan gözlerimizi çevirirdik.”

51. Orada rahatlık içindedirler, kendilerine birçok çeşit meyve ve içecek verilecektir.

64. Bu, önceden belirlenmiş bir gerçektir: Cehennem halkı birbirleriyle çekişip tartışacaklardır.

52. Harika eşlere sahip olacaklardır.
53. Bu, sizin Hesap Günü’nde hak ettiğiniz
şeydir.
54. Bizim rızıklarımız tükenmez.
İnkârcılar: Birbirleriyle
Kavga Ederler
55. Haddi aşanlara gelince, onlar berbat bir kaderi üzerlerine çektiler.
56. Cehennem onların yanacakları yerdir; ne
berbat bir mesken!
57. Orada tadacakları şey cehennem içecekleri
ve acı yiyecektir.
58. Ve aynı türden çok daha fazlası.

65. De ki, “Sizi uyarıyorum; Tek ve Mutlak
Hâkim olan TANRI’nın yanında başka bir
tanrı yoktur.
66. “Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi; Kudretli, Bağışlayan.”
Büyük Kavga
67. De ki, “İşte muazzam bir haber.
68. “Ki siz ona tamamen ilgisizsiniz.
69. “Daha önce, Yüce Toplum’daki kavga hakkında hiçbir bilgim yoktu.*
1

70. “Tek görevimin uyarıları size iletmek olduğu bana esinlenmektedir.”

59. “Bu, sizinle birlikte Cehenneme atılacak
bir gruptur.” Onlar (Cehennem sakinleri
tarafından) hoş karşılanmayacaklar. Onlar, cehennem ateşinde yanmayı hak ettiler.

71. Rabbin meleklere dedi ki “Ben balçıktan
bir insan yaratıyorum.

60. Yeni gelenler cevap verecekler, “Siz de
hoş gelmediniz. Siz bizden önce gelmiş ve
bizi yanlış yönlendirmiş kimselersiniz. Bu
nedenle, bu berbat sonu çekin.”

73. Melekler secdeye kapandılar, hepsi,

61. Ayrıca şöyle diyecekler, “Rabbimiz! Bizi
buraya sürükleyenler işte bunlardır; cehennem ateşinin azabını onlar için ikiye
katla.”
Sürpriz!
62. Diyecekler ki “Nasıl olur da kötüler arasında saydığımız insanları (Cehennemde)
görmüyoruz?

72. “Onu dizayn ettiğim ve ona Kendi ruhumdan üflediğim zaman onun önünde secdeye kapanın.”
74. Şeytan hariç; o reddetti ve aşırı kibirliydi,
nankördü.
75. Dedi ki “Ey Şeytan! Kendi ellerimle yarattığım şeyin önünde secde etmekten seni
alıkoyan neydi? Aşırı mı kibirlisin? Baş
mı kaldırdın?”
76. Dedi ki “Ben ondan daha iyiyim; Sen beni
ateşten yarattın, onu ise balçıktan yarattın.”
77. Dedi ki “O halde sen sürgün edilmek zorundasın, sen kovulacaksın.

*38:69 Yüce Toplum’daki kavga, Şeytan’ın Tanrı’nın mutlak otoritesine meydan okumasıyla tetiklendi. Bu, kesinlikle insan ırkının tarihindeki en önemli olaydır. Bizler Tanrı’nın mutlak otoritesi ile
alakalı sağlam bir duruş sergileyemedik. Bu hayat kendimizi günahtan kurtarmamız için üçüncü ve
son şansımızdır (Giriş’e ve Ek 7’ye bakınız).
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S (Saad) 38:78-88 & Yığınlar (El-Zümer) 39:1-7

78. “Diriliş Günü’ne kadar Benim lanetimi
üzerine çektin.”
79. Dedi ki “Rabbim! Diriliş Günü’ne kadar
bana mühlet ver”
80. Dedi ki “Sana mühlet verildi.
81. “Belirlenmiş güne kadar.”
82. Dedi ki “Senin haşmetine yemin ederim ki
onların hepsini saptıracağım.
83. “Sana tapanlar arasından mutlak şekilde
yalnızca Sana adanmış olanlar hariç.”
84. Dedi ki “Bu, gerçektir ve Benim söylediğim her şey gerçektir.
85. “Ben Cehennemi seninle ve sana uyanların
tümüyle dolduracağım.”
86. De ki, “Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum ve ben sahtekâr değilim.”
87. “Bu, dünya için bir hatırlatıcıdır.
88. “Siz bir süre sonra kesinlikle anlayacaksınız.”
♦♦♦♦

Sure 39: Yığınlar
(El-Zümer)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Bu, Kudretli ve Bilge olan TANRI’dan,
kutsal yazının bir vahyidir.
2. Biz sana bu kutsal yazıyı gerçek olarak indirdik; dinini yalnızca O’na adayarak TANRI’ya tap.
Aracılar Olarak Putlar:
Yaygın Bir Efsane
3. Kesinlikle, din yalnızca TANRI’ya adan-

malıdır. O’nun yanına putlar yerleştirenler
derler ki “Sadece bizleri TANRI’ya yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz; onlar daha
iyi bir mevkide oldukları için.” TANRI,
anlaşmazlıkları konusunda onları yargılayacaktır. TANRI böylesi yalancılara, inkârcılara rehberlik etmez.
4. Eğer TANRI bir oğul sahibi olmak isteseydi, Kendi yarattıkları arasından irade ettiğini seçebilirdi. O’na yücelik olsun. O, Tek ve
Mutlak Hâkim olan TANRI’dır.
Dünya’nın Şekli*
5. O, gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar ve gündüzü
de gecenin üzerine yuvarlar.* Güneş’i ve
Ay’ı emri altına aldı, her biri sonu olan bir
süreye kadar akıp gitmektedir. Kesinlikle
O, Kudretlidir, Bağışlayandır.
2

6. O sizi tek bir kişiden yarattı, sonra ondan
da eşini yarattı. Size sekiz tür çiftlik hayvanı indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında
üç karanlık dönemde, yaratılıştan yaratılışa
yaratmaktadır. Rabbiniz olan TANRI işte
böyledir. Tüm egemenlik O’na aittir. O’nun
yanında başka bir tanrı yoktur. Nasıl sapabildiniz?
Kendi İyiliğiniz İçin İman Edin
7. Eğer inkâr ederseniz TANRI’nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Fakat O, kullarının
yanlış karar vermesini görmekten hoşlanmaz. Eğer minnettar olmaya karar verirseniz, O sizin için hoşnut olur. Hiçbir ruh bir
başka ruhun günahlarını yüklenmez. Eninde sonunda dönüşünüz Rabbinizedir, sonra
yapmış olduğunuz her şeyi size haber verecektir. O, en içteki düşüncelerin tamamen
farkındadır.

*39:5 Bu ayet açıkça bize yeryüzünün yuvarlak olduğunu bildirir. “Yuvarlar” ifadesinin Arapçası
(Yukevvir), “top” (Kura) kelimesinden türetilir. Dünya tam olarak yuvarlak olmadığından, onun
şekli için özel bir referans 79:30 ayetinde verilmektedir. Kuran, Kuran’ın vahyedilişinden asırlar
sonra ortaya çıkan bilimsel bilgilerle doludur. Ek 20’ye bakınız.
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8. İnsanoğlu bir sıkıntı yaşadığında, samimiyetle O’na adanarak Rabbine yalvarır. Fakat
O kendisini nimetlendirir nimetlendirmez
önceki yalvarışını unutur, TANRI’ya denk
tutmak ve başkalarını O’nun yolundan saptırmak için putlar oluşturur. De ki, “Geçici
olarak inkârının keyfini sür; sen cehennem
ateşini üzerine çektin.”
9. Geceleyin secde ederek ve uyanık kalarak,
Ahiretin farkında olarak ve Rabbinin rahmetini arayarak meditasyon yapanlardan
olmak daha iyi değil midir? De ki, “Bilenlerle bilmeyenler bir midir?” Sadece akıl
sahipleri dikkate alacaklardır.
10. De ki, “Ey Benim iman etmiş kullarım!
Rabbinize derin saygı duyun.” Bu dünyada doğruluğa çalışmış olanlar için iyi bir
ödül vardır. TANRI’nın toprağı geniştir
ve kararlı bir şekilde sebat edenler, sınırsızca, cömert bir şekilde karşılıklarını alacaklardır.
YALNIZCA Tanrı
11. De ki, “Ben dini mutlak şekilde yalnızca
O’na adayarak TANRI’ya tapmakla emrolundum.
12. “Ve ben en ileri teslim olan olmakla emrolundum.’’
13. De ki, “Eğer Rabbime itaatsizlik edersem,
büyük bir günün azabından korkarım.”
14. De ki, “Dinimi mutlak şekilde yalnızca
O’na adayarak tek taptığım TANRI’dır.
15. “O halde, O’nun yanında dilediğinize tapın.” De ki, “Gerçek kaybedenler, Diriliş
Günü’nde kendi ruhlarına da ailelerine de
kaybettirenlerdir.” Şüphesiz gerçek kayıp
budur.
16. Onların üstlerinde ve altlarında ateş kütleleri olacaktır. TANRI kullarını böyle
ikaz eder: Ey kullarım! Bana derin saygı
duyun.
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17. Putların tümüne tapınmayı terk eden ve
kendilerini tamamen yalnızca TANRI’ya
adayan kimselere gelince, onlar mutluluğu
hak ettiler. Kullarıma müjde ver.
Tanrı’nın Sözünü Takip Edin
18. Onlar tüm sözleri inceleyen, ardından en
güzelini takip edenlerdir. Bunlar TANRI’nın rehberlik ettiği kimselerdir; bunlar
akıl sahibi kimselerdir.
19. Azabı hak etmiş olanlara gelince, sen hâlihazırda Cehennemde olanları kurtarabilir
misin?
Doğrular
20. Rablerine derin saygı duyanlara gelince,
onlar kendileri için üst üste inşa edilmiş,
akan nehirleri olan köşklere sahip olacaklardır. Bu, TANRI’nın vaadidir ve TANRI vaadinden asla caymaz.
21. TANRI’nın gökten su indirdiğini, sonra
onu yeraltındaki kaynaklara yerleştirdiğini, sonra onunla çeşitli renklerde bitkiler
ürettiğini, sonra onların sararıncaya kadar
büyüdüklerini, sonra da onları çer çöpe çevirdiğini görmez misin? Bu, akıl sahipleri
için bir hatırlatıcı olmalıdır.
22. Eğer TANRI birinin kalbini Teslimiyet ile
hoşnut kılarsa, o, Rabbinden bir ışığı takip
ediyor olacaktır. Bu nedenle, TANRI’nın
mesajına karşı kalpleri katılaşmış olanların vay haline; onlar uzak bir sapıklıktadırlar.
En Güzel Hadis
23. TANRI, bunun içerisinde en güzel Hadisi
vahyetti; bir kitap ki tutarlı ve her iki yolu
da (Cenneti de Cehennemi de) gösteriyor.
Rablerine derin saygı duyanların derileri
ondan ürperir, ardından onların derileri ve
kalpleri TANRI’nın mesajına karşı yumuşar. TANRI’nın rehberliği böyledir; onu
kime irade ederse ona ihsan eder. TANRI
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tarafından saptırılanlara gelince, hiçbir
şey onlara rehberlik edemez.
24. Birinin yüzünü Diriliş Günü’ndeki korkunç azaptan kurtarmaktan daha hayırlı
olan nedir? Haddi aşanlara şöyle denilecek, “Kazandıklarınızın sonuçlarını tadın.”
25. Onlardan öncekiler de inkâr ettiler ve sonuç olarak, azap kendilerini hiç beklemedikleri yerden vurdu.
26. TANRI bu hayatta onları aşağılanmaya
mahkûm etti, üstelik Ahiretteki azap çok
daha kötü olacaktır, bir bilselerdi.
Kuran: Anlam Belirsizliği Yok
27. Dikkate alırlar diye biz insanlar için bu
Kuran’da her türlü örneği verdik.
28. Doğru kimseler olsunlar diye hiçbir anlam
belirsizliği olmayan Arapça bir Kuran.
29. TANRI, sadece tek bir tutarlı kaynak
(Kuran) ile uğraşan bir adama kıyasla,
tartışmalı ortaklar (Hadis) ile uğraşan bir
adamın örneğini verir. Onlar aynı mıdır?
TANRI’ya övgüler olsun; onların çoğu
bilmez.
Hadis: Büyük Bir Küfür
30. Sen (Muhammed) kesinlikle öleceksin,
tıpkı onların öleceği gibi.
31. Diriliş Günü’nde, siz insanlar Rabbinizin
huzurunda birbirinizle kavga edeceksiniz.
32. TANRI’ya yalan atfedip aynı zamanda
kendisine gelen gerçeği inkâr edenden
daha fena kimdir? Cehennem, inkârcılar
için adil bir karşılık değil midir?
Kuran: Mutlak Gerçek
33. Gerçeği teşvik eden ve ondakine iman
edenlere gelince, işte onlar doğrulardır.
34. Onlar Rableri katında arzu ettikleri her şeyi
alacaklardır. Doğrular için ödül böyledir.
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Yığınlar (El-Zümer) 39:24-42
35. TANRI onların günahkâr işlerini siler ve
iyi işlerinden dolayı onları cömertçe ödüllendirir.
Esaslı Soru
36. TANRI yetmez mi kuluna? Seni O’nun
yanına yerleştirdikleri putlarla korkuturlar. TANRI kimi saptırırsa, hiçbir şey ona
rehberlik edemez.
37. Ve TANRI kime rehberlik ederse, hiçbir
şey de onu saptıramaz. TANRI Kudretli
ve İntikam Alıcı olan değil midir?
Tanrı’ya İman Ediyorlar,
Yine de Cehenneme Gidiyorlar
38. Eğer onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı?”
diye sorsan “TANRI” diyeceklerdir. De
ki, “O halde neden TANRI’nın yanına
putlar yerleştiriyorsunuz? Eğer TANRI
bana bir sıkıntı irade etmiş olsa onlar böyle bir sıkıntıyı hafifletebilirler mi? Ve eğer
O benim için bir nimet irade etmiş olsa onlar böyle bir nimeti engelleyebilirler mi?”
De ki, “Bana TANRI yeter.” Güvenenler
O’na güvensinler.
39. De ki, “Ey halkım! Elinizden geleni yapın,
ben de elimden geleni yapacağım; kesinlikle öğreneceksiniz.
40. “Kim utanç verici bir cezayı üzerine çekti
ve kim ebedi bir azabı hak etti (öğreneceksiniz).”
41. Biz kutsal yazıyı, senin aracılığınla insanlar için gerçek olarak vahyettik. Sonra,
kim hidayete ererse kendi iyiliği için hidayete erer ve kim saparsa kendi zararına
sapar. Sen onların avukatı değilsin.
42. TANRI, hayatlarının sonu geldiğinde ve
bir de uyku vaktinde ruhları vefat ettirir.
Böylece bazılarını uykuları sırasında geri
alırken, diğerlerinin ise yaşamaya devam
etmelerine izin verilir, ta ki önceden belirlenmiş olan geçiş dönemlerinin sonu-
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na kadar. Bu, derin düşünen insanlar için
dersler sağlamalıdır.
Şefaat Efsanesi
43. Onlar, kendileri ile TANRI arasında arabuluculuk yapsınlar diye şefaatçiler mi
uydurdular? De ki, “Ya onlar herhangi bir
güce veya kavrayışa sahip değillerse?”
44. De ki, “Tüm şefaat TANRI’ya aittir.” Göklerin ve yerin tüm egemenliği O’na aittir,
sonra O’na döndürüleceksiniz.
En Büyük Kriter*
45. TANRI TEK BAŞINA anıldığı zaman
Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak O’nun yanında
başkaları da anıldığında tatmin olurlar.*
1

46. “Gökleri ve yeri Başlatan, tüm sırları ve
açığa vurulanları Bilen tanrımız! Anlaşmazlıkları konusunda kulların arasında
tek hüküm veren Sensin” diye beyan et.
47. Eğer haddi aşanlar yeryüzündeki her şeyin, hatta iki kat fazlasının sahibi olsaydılar, Diriliş Günü’ndeki korkunç azaptan
kurtulmak için seve seve ondan vazgeçerlerdi. Kendilerine TANRI tarafından hiç
beklemedikleri şey gösterilecektir.
48. Kazanmış oldukları günahkâr işleri kendilerine gösterilecektir ve alay edip durdukları şeyler ise kendilerini kuşatmak için
geri gelecektir.
İnsanın Dönekliği
49. Eğer insana bir sıkıntı dokunursa bize yalvarır fakat biz ona bir nimet verir vermez
şöyle der, “Ben bunu parlak zekâlılığımdan ötürü elde ettim!” Doğrusu bu sadece
bir testtir ancak onların çoğu bilmez.

50. Onlardan öncekiler de aynı şeyi dillendirdiler, ne var ki kazançları kendilerine en
ufak bir yardımda bulunamadı.
51. Kötü işlerinin sonuçlarını çektiler. Benzer
şekilde, şimdiki neslin arasındaki haddi
aşanlar da kendi kötü işlerinin sonuçlarını
çekecekler; onlar kaçıp kurtulamazlar.
52. Onlar, TANRI’nın rızkı seçtiği kimse için
artırdığını ve seçtiği kimse için kesintiye
uğrattığını fark etmezler mi? Bunlar iman
eden insanlar için derslerdir.
Tanrı’nın Sonsuz Rahmeti
53. Bildir: “Ey sınırları aşmış olan kullarım!
TANRI’nın merhametinden asla ümit
kesmeyin. Çünkü TANRI tüm günahları
bağışlar. O Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.”
54. Azap sizi yakalamadan önce Rabbinize
itaat edin ve O’na tamamen teslim olun,
sonra yardım göremezsiniz.
55. Ve azap sizi ansızın yakalamadan önce
Rabbiniz tarafından sizin için işaret edilen
en güzel yolu takip edin.
56. Ki bir ruh, “TANRI’nın buyruklarını göz
ardı ettiğim için nasıl da acınacak haldeyim; kuşkusuz ben alaycılardan biriydim”
demesin diye.
57. Veya “Eğer TANRI bana rehberlik etmiş
olsaydı doğrularla birlikte olurdum” demesin diye.
58. Yahut azabı gördüğü vakit, “Eğer başka bir
şansım olursa doğruluğa çalışacağım” demesin diye.
59. Evet gerçekten de (yeterince şansın oldu).
Benim kanıtlarım sana geldi fakat sen on-

*39:45 İslam’ın İlk Direğinin “Eşhedü En La İlahe İlla Allah (Tanrı’nın yanında başka bir tanrı
yoktur)” olarak ilan edilmesi olduğuna dair 3:18 ayetinde yer alan açık buyruğa rağmen, “Müslümanların” çoğunluğu Muhammed’in adını eklemekte ısrar ediyorlar. Bu En Büyük Kriter, Muhammed’in adını veya herhangi başka bir ismi eklemekten sevinç duymanın Ahirete inançsızlığı ifşa
ettiğine dair bizleri ikaz eder. Ayrıca Dipnot 17:46’ya bakınız.
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ları reddettin, kibirlendin ve inkârcı biri
oldun.
60. Diriliş Günü’nde, TANRI hakkında yalan
uyduranların yüzlerinin sefaletle kaplandığını göreceksin. Kibirli kimseler için
uygun olan azap Cehennem değil midir?

Yargı Günü
68. Boruya üflenecek, bunun üzerine TANRI tarafından korunanlar hariç göklerde
ve yerde bulunan herkes baygın düşmüş
olacaktır. Sonra ona başka bir zaman daha
üflenecek, bunun üzerine hepsi bakınarak
kalkacaklar. *
3

61. Ve TANRI doğruluğu sürdürenleri kurtaracaktır; onları ödüllendirecektir. Onlara
hiçbir zarar dokunmayacaktır, onların bir
üzüntüsü de olmayacaktır.
62. TANRI her şeyin Yaratıcısıdır ve O, her
şeyde tam konrol durumundadır.
63. Göklerdeki ve yerdeki tüm kararlar O’na
aittir ve TANRI’nın vahiylerini inkâr
edenler gerçek kaybedenlerdir.
64. De ki, “Beni TANRI’dan başkasına mı
tapmaya teşvik ediyorsunuz, ey cahiller?”
Puta Tapmak Tüm İşleri Boşa Çıkarır
65. Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki
eğer puta tapma suçunu işlersen tüm yaptıkların boşa çıkar ve kaybedenlerle birlikte olursun.
66. Bu nedenle yalnızca TANRI’ya tap ve
minnettar ol.
Tanrı’nın Büyüklüğü *
67. Onlar TANRI’nın büyüklüğünü asla idrak
edemezler. Diriliş Günü’nde tüm yeryüzü
O’nun avucundadır. Doğrusu, evrenler
O’nun sağ elinde dürülmüştür.* O’na yücelik olsun. O, herhangi bir ortağa ihtiyaç
duymanın çok ötesindedir.
2

69. O zaman yeryüzü Rabbinin ışığı ile parlayacak. Kayıt ilan edilecek, peygamberler
ve tanıklar getirilecektir. Herkes en ufak
bir haksızlık olmadan adilce yargılanacaktır.
70. Her bir ruha ne yaptıysa onun karşılığı
verilecektir çünkü O, onların yaptığı her
şeyden tamamen haberdardır.
İnkârcılar
71. İnkâr etmiş olanlar, yığınlar halinde Cehenneme sürülecekler. Oraya vardıklarında ve onun kapıları açıldığında, onun
bekçileri diyecekler ki “Rabbinizin vahiylerini size okuyan ve bugünkü karşılaşma
konusunda sizi uyaran elçiler almadınız
mı?” Şöyle cevap verecekler, “Kesinlikle
evet. Fakat ‘azap’ sözü inkârcıların üzerine zaten damgalanmıştı.”
72. Şöyle denilecek, “İçinde ebedi kalacağınız
Cehennemin kapılarından girin.” Kibirliler için ne kötü bir kader.
İmanlılar
73. Rablerine derin saygı duyanlar ise yığınlar halinde Cennete götürülecekler. Oraya
vardıklarında ve onun kapıları açıldığında,
onun bekçileri diyecekler ki “Esenlik üze-

*39:67 Bizim evrenimiz, milyarlarca ışık yılını kapsayan milyarlarca galaksisiyle, milyar trilyon yıldızıyla, sayılamayan desilyonlarca göksel cismiyle yedi evrenin en küçük ve en içte olanıdır. Yedi evrenin
bu akıl almaz genişliği Tanrı’nın elinin içindedir. Tanrı’nın büyüklüğü işte böyledir. Ek 6’ya bakınız.
*39:68 Diriliş Günü’ndeki olaylar dizisi borunun sembolik olarak üflenmesiyle başlar. Borunun—
baygınlıktan korunan bir yaratık tarafından—ikinci üflenişi, tüm insanların dirilişine işaret eder;
onlar bugünün Dünyasında diriltilecekler. Ardından bu Dünya, Tanrı’nın fiziksel gelişi ile yıkılacak,
sonra yeni bir dünya ve yeni gökler yaratılacaktır (14:48). Ardından bizler gelişim derecemize göre
katmanlara ayrılacağız (Ek 11).
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rinize olsun; siz kazandınız. Bu nedenle,
burada sonsuza dek kalacaksınız.”

Sonuç olarak, Ben de onları cezalandırdım;
cezalandırmam nasıl da korkunçtu!

74. Diyecekler ki “Bize verdiği sözünü yerine getiren ve yeryüzünü bize miras kılan,
Cennetin tadını istediğimiz gibi çıkarmamızı sağlayan TANRI’ya övgüler olsun.”
Çalışanlar için ne güzel bir karşılık!

6. Böylelikle, onların Cehennem sakinleri olduklarına dair Rabbinin hükmü, inkâr edenlerin üzerine hâlihazırda damgalanmış olur.

75. Melekleri, Rablerini yücelterek ve O’na
övgüler sunarak tahtın etrafında dönerken
göreceksin. Herkes için adaletli bir yargılama yapıldıktan sonra şöyle ilan edilir:
“Kâinatın Rabbi olan TANRI’ya övgüler
olsun.”
♦♦♦♦

Sure 40: Bağışlayıcı
(Ğafir)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.*

1

2. Bu kutsal yazının vahyedilişi, Kudretli olan
ve Her Şeyi Bilen TANRI’dandır.
3. Günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden,
ceza uygulamada şiddetli ve tüm gücün
sahibi olan. O’nun yanında başka bir tanrı
yoktur. Nihai varış O’nadır.
4. İnkâr edenler dışında hiç kimse TANRI’nın
vahiylerinin aleyhinde olmaz. Onların görünüşteki başarısından etkilenme.
5. Onlardan önce Nuh halkı ve onlardan sonra
da başka birçok muhalif inkâr ediyordu. Her
toplum kendi elçisini etkisiz hale getirmek
için ona sıkıntı verdi. Ve gerçeği yenmek
için sahte olanı kullanarak tartışıyorlardı.

Melekler İmanlılar İçin Dua Ederler
7. Tahta hizmet edenler ve etrafındakilerin
tümü, Rablerini yüceltir ve O’na övgüler sunarlar ve O’na iman ederler. Ve onlar iman edenler için bağışlanma dilerler:
“Rabbimiz! Senin merhametin ve bilgin her
şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve Senin yolunu takip edenleri bağışla ve onları Cehennem azabından koru.
8. “Rabbimiz! Onlar için ve ataları, eşleri ve
evlatları arasından doğru olanlar için söz
verdiğin Aden bahçelerine onları kabul et.
Sen Kudretlisin, Bilgeler Bilgesisin.
9. “Ve onları günaha düşmekten koru. Günaha
düşmekten koruduğun kişi, o gün Senden
bir rahmete erişmiştir. En büyük zafer işte
budur.”
YALNIZCA Tanrı:
İnkârcılar İtiraf Ederler
10. İnkâr edenlere şöyle denilecek, “TANRI’nın size karşı olan nefreti, sizin kendinize karşı olan nefretinizden daha büyüktür. Çünkü siz iman etmeye davet edildiniz fakat inkâr etmeyi seçtiniz.”
YALNIZCA Tanrı:
İnkârcılar İki Ölümü Tadarlar*
11. Onlar da diyecekler ki “Rabbimiz! Bizi iki
kez ölüme koydun* ve bize iki hayat verdin; artık günahlarımızı itiraf ettik. Herhangi bir çıkış yolu var mı?”
2

*40:1 “Ha Mim” başlangıçları 40-46. surelerde geçmektedir. “Ha” ve “Mim” harflerinin yedi surede
geçiş sıklığı 2147 veya 19x113’tür (Ek 1).
*40:11-12 Doğru olan imanlılar hâlihazırda tecrübe ettiğimiz ölüm haricinde ölüm tatmazlarken
(44:56), inkârcılar iki ölümden geçerler. Lütfen Ek 17’ye bakınız. Cehenneme gitmenin nedeni açıktır; Tanrı’ya iman edenler bile başkalarını O’na ortak ederler (39:45’e bakınız).
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YALNIZCA Tanrı: Nedene Dikkat Edin
12. Bunun nedeni YALNIZCA TANRI savunulduğunda inkâr etmeniz fakat O’nun
yanında başkaları anıldığında iman etmenizdir. Haliyle de TANRI’nın yargılaması
sonuçlanmıştır; O, Yüceler Yücesidir, Büyüktür.
13. Sürekli olarak size kanıtlarını gösteren ve
size gökyüzünden rızıklar indiren O’dur.
Sadece tamamen teslim olanlar dikkate almayı başaracaklardır.
14. Bu nedenle, inkârcılar hoşlanmasalar da tapınmanızı mutlak bir şekilde YALNIZCA
TANRI’ya adayın.

Bağışlayıcı (Ğafir) 40:12-28
hiçbir şeyi yargılayamazlar. TANRI İşitendir, Görendir.
21. Onlar yeryüzünü dolaşıp kendilerinden
öncekilerin sonuçlarına dikkat etmemişler mi? Kendilerinden daha güçlüydüler
ve yeryüzünde daha üretkendiler. Fakat
TANRI onları günahlarından dolayı cezalandırdı ve hiçbir şey onları TANRI’dan
koruyamadı.
22. Bunun nedeni elçilerinin kendilerine açık
kanıtlarla gitmeleri fakat onların inkâr etmeleriydi. Sonuç olarak, TANRI onları
cezalandırdı. O Kudretlidir, ceza uygulamada şiddetlidir.

15. En yüksek derecelerin Sahibi ve tüm egemenliğin Hükümdarı olana. O, Toplanma
Günü hakkında uyarmak için kulları arasından seçtiğine emirlerini taşıyan esin
gönderir.

Musa
23. Musa’yı işaretlerimizle ve esaslı bir yetki
ile gönderdik.

16. Bu, herkesin tamamen ifşa olacağı gündür;
onların hiçbiri, TANRI’dan hiçbir şey
gizleyemeyecektir. O gün tüm egemenlik
kime aittir? Tek ve Mutlak Hâkim olan
TANRI’ya.

25. Onlara bizden gerçeği gösterdiğinde dediler ki “Onunla birlikte iman etmiş olanların oğullarını öldürün, kızlarını da sağ
bırakın.” Nitekim inkârcıların planı hep
aşağılıktır.

Büyük Gün İçin Hazırlanın
17. O gün, her ruh kazanmış olduğu ne varsa
karşılığını görecektir. O gün, hiçbir adaletsizlik olmayacaktır. TANRI hesap görmede en etkili olandır.

Firavun’a karşı Musa
26. Firavun dedi ki “Bırakın da Musa’yı öldüreyim ve bırakın da Rabbine yalvarsın.
Onun dininizi bozmasından veya yeryüzünde kötülük yaymasından endişeliyim.”

Şefaat Yok
18. Onları, kalplerin dehşete kapılacağı ve
birçoklarının pişmanlık duyacağı o yakın
gün hakkında uyar. Haddi aşanların ne bir
dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır.
19. O, gözlerin göremediğinden ve zihinlerin
gizlediği her şeyden tamamen haberdardır.
20. TANRI adil bir şekilde yargılama yapar,
oysa O’nun yanında yalvardıkları putlar
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24. Firavun’a, Haman’a ve Karun’a. Fakat onlar, “Bir sihirbaz; bir yalancı” dediler.

27. Musa dedi ki “Ben, Hesap Günü’ne inanmayan her kibirliden, Rabbime ve Rabbinize sığınıyorum.”
Tanrı Yalancı Olmayanlara
Rehberlik Eder
28. Firavun’un halkından inancını gizleyen bir
adam dedi ki “Siz bir adamı, sırf ‘Benim
Rabbim TANRI’dır’ dediği için, üstelik
size Rabbinizden açık kanıtlar gösterdiği
halde nasıl öldürebilirsiniz? Eğer o yalancı ise bu onun problemidir ancak eğer
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o doğru sözlü ise siz onun vaatlerinden
faydalanırsınız. Şüphesiz, TANRI hiçbir
haddi aşana, yalancıya rehberlik etmez.

TANRI ve iman edenlerce en nefret edilen bir özelliktir. İşte TANRI, her kibirli
zorbanın kalbini böyle mühürler.

29. “Ey halkım! Saltanat ve üstünlük bugün
sizdedir. Fakat bize geldiği takdirde TANRI’nın hükmüne karşı bize kim yardım
edecek?” Firavun dedi ki “Benim uygun
gördüğüme uymak zorundasınız; ben size
sadece doğru yolda rehberlik edeceğim.”

36. Firavun dedi ki “Ey Haman! Benim için
yüksek bir kule inşa et, belki erişip keşfedebilirim.

30. İman etmiş olanlardan biri dedi ki “Ey
halkım! Sizin için önceki muhaliflerin uğradığı aynı akıbetten korkuyorum.

37. “Göğe ulaşmak ve Musa’nın tanrısına bir
göz atmak istiyorum. Ben onun bir yalancı olduğuna inanıyorum.” Böylelikle
Firavun’un kötü işleri gözlerinde süslendi ve böylelikle (doğru) yolu izlemekten
alıkonuldu. Firavun’un planı gerçekten
kötüydü.

31. “Yani Nuh’un muhalifleri ve Âd, Semûd ve
onlardan sonra gelenler. TANRI insanlar
için herhangi bir haksızlık dilemez.

38. İman etmiş olanlardan biri dedi ki “Ey
halkım! Bana uyun, ben size doğru yolda
rehberlik edeceğim.

32. “Ey halkım! Sizin için Toplanma Günü’nden korkuyorum.

39. “Ey halkım! Bu ilk hayat geçici bir illüzyondur, Ahiret ise ebedi kalma yeridir.”

33. “O, arkanızı dönüp kaçmak isteyeceğiniz
gündür. Fakat sizi TANRI’dan hiçbir şey
kurtaramayacaktır. TANRI kimi saptırırsa
ona hiçbir şey rehberlik edemez.”

En İyi Anlaşma
40. Kim bir günah işlerse sadece onun karşılığını alır ve her kim—erkek veya kadın—
iman edip doğruluğa çalışırsa, bunlar ise
içinde limitsiz olarak rızıklanacakları
Cennete gireceklerdir.

Son Elçi Kimdir?*
Trajik Bir İnsan Özelliği
34. Ondan önce Yusuf da size açık vahiylerle
gelmişti fakat siz onun mesajından şüphe
etmeye devam etmiştiniz. Sonra o öldüğünde, “TANRI ondan sonra herhangi bir
elçi göndermeyecek. (O son elçidir)!”**
demiştiniz. TANRI haddi aşanları, şüphecileri böyle saptırır.
1

35. Onlar, hiçbir temel olmadan TANRI’nın
vahiylerinin aleyhinde konuşurlar. Bu,

İman Eden Mısırlı
Kendi Halkı İle Tartışıyor
41. “Ey halkım! Ben sizi kurtarılmaya davet
ederken siz beni cehennem ateşine davet
ediyorsunuz.
42. “Siz beni TANRI’ya nankör olmaya ve
tanımadığım putları O’nun yanına yerleştirmeye davet ediyorsunuz. Ben ise sizi
Kudretli ve Bağışlayıcı olana davet ediyorum.

*40:34 Yahudiler Mesih kendilerine geldiğinde ona iman etmeyi reddettiler, Hristiyanlar Muhammed kendilerine geldiğinde onu reddettiler ve bugünkü Müslümanların çoğunluğu Muhammed’in
son elçi olduğuna inanırlar. Bu hatalı temelde, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ni kabul etmeyi reddettiler.
3:81-90 ve 33:7 ayetlerinden, “Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne iman et ve onu destekle” şeklindeki kesin
Kuranî emri kabul etmeyenlerin artık imanlılar olmadığını öğreniyoruz. Ek 2 & 26’ya bakınız.
**40:34 Şurası dikkat çekicidir ki Arapça metinde “Reşad” ismini, “son elçi” denilmesine karşı olan
uyarının tam olarak dört ayet öncesinde ve bir de dört ayet sonrasında görüyoruz.
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43. “Hiç şüphe yok ki sizin beni davet ettiğiniz şeyin ne bu dünyada ne de Ahirette bir
dayanağı yoktur, sizin nihai dönüşünüz
TANRI’yadır ve haddi aşanlar cehennem
ateşini üzerlerine çektiler.
44. “Şu an size söylediğimi bir gün hatırlayacaksınız. Ben bu meselenin yargısını
TANRI’ya bırakıyorum; TANRI tüm insanları Görendir.”
45. Sonra TANRI onu onların kötü planlarından korudu, Firavun’un halkı ise en kötü
cezayı üzerine çekti.
Kabirdeyken:
Sürekli Bir Kâbus
46. Cehennem onlara gece gündüz gösterilecek ve Diriliş Günü’nde: “Firavun’un halkını en kötü azabın içine alın.”
47. Cehennemde tartışırlarken, takipçiler önderlerine şöyle diyecekler, “Biz sizin takipçilerinizdik, bu Cehennemin herhangi
bir parçasından bizi koruyabilir misiniz?”
48. Önderler de diyecekler ki “Hepimiz bunun
içinde beraberiz. TANRI insanlar arasında yargılama yaptı.”
Çok Geç
49. Cehennem ateşinde olanlar, Cehennemin
bekçilerine diyecekler ki “Rabbinize çağrıda bulunun da bizim için bu azabı hiç
değilse bir gün olsun hafifletsin.”
50. Onlar da diyecekler ki “Size açık mesajlar ileten elçileriniz gelmedi mi?” Onlar
“Evet” diyecekler. Onlar da, “O halde
(dilediğiniz kadar) yalvarın; inkârcıların
yalvarışı daima boşunadır.”
Garantilenmiş Galibiyet;
Burada ve Sonsuza Dek
51. Muhakkak ki biz hem bu dünyada hem de

Bağışlayıcı (Ğafir) 40:43-60
tanıkların çağırıldığı günde elçilerimize
ve iman edenlere galibiyet vereceğiz.
52. O gün, inkârcıların özürleri kendilerine yarar sağlamayacaktır. Onlar laneti üzerlerine çektiler; onlar en kötü kaderi üzerlerine
çektiler.
Tarihten Ders Alın
53. Biz Musa’ya rehberlik verdik ve İsrailoğullarını kutsal yazıya vâris kıldık.
54. (Onların tarihi) akıl sahipleri için bir ders
ve bir hatırlatıcıdır.
55. Öyleyse sabırlı ol çünkü TANRI’nın vaadi gerçektir ve günahın için bağışlanma
dile ve Rabbini gece gündüz yücelt ve
O’na övgüler sun.
56. Şüphesiz, kanıt olmaksızın TANRI’nın
vahiylerinin aleyhinde olanlar, göğüslerinin içinde saklı olan kibirlerini ifşa ediyorlar ve onlar bunun farkında bile değiller. Öyleyse TANRI’ya sığın; O İşitendir,
Görendir.
Kâinatın Muhteşem İnşası
57. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından bile daha muhteşemdir fakat insanların çoğu bilmez.
58. Kör ile gören bir değildir. İman edip doğruluğa çalışanlar da günahkârlarla eşit değildir. Nadiren dikkate alıyorsunuz.
59. Kesinlikle Saat (Yargı Günü) geliyor, onda
hiç şüphe yok, ne var ki insanların çoğu
iman etmez.
Yakarış: Bir Tapınma Şekli*
60. Rabbiniz diyor ki “Bana yalvarın, Ben de
size yanıt vereyim. Şüphesiz Bana tapınmayacak kadar kibirli olanlar, horlanarak
yaka paça Cehenneme gireceklerdir.”
2

*40:60 Yakarış, herhangi bir şey için Tanrı’ya yalvarmak, maddi zevkler için bile olsa bir tapınma
şeklidir. Ne zaman herhangi bir ihtiyacımız olsa Tanrı’ya yalvar buyruğu bundan dolayıdır. Bir
ateist Tanrı’ya asla hiçbir şey için yalvarmayacaktır.
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61. TANRI, onda dinlenmeniz için geceyi dizayn edendir ve gündüzü de aydınlık yapandır. TANRI insanlara birçok nimetler
ihsan eder fakat insanların çoğu şükretmez.
62. Sizin Rabbiniz, her şeyin Yaratıcısı olan
TANRI işte böyledir. O’ndan başka tanrı
yoktur. Nasıl sapabildiniz?
63. TANRI’nın vahiylerini göz ardı edenler
sapıyorlar.
64. Yeryüzünü sizin için yaşanabilir kılan ve
gökyüzünü müthiş bir yapı haline getiren
TANRI’dır ve sizi O dizayn etti, üstelik
güzel dizayn etti. Size güzel rızıklar sağlayan da O’dur.* Rabbiniz olan TANRI işte
böyledir; en Yücedir kâinatın Rabbi olan
TANRI.
65. O, Diridir; O’ndan başka tanrı yoktur. Dininizi mutlak şekilde yalnızca O’na adayarak yalnızca O’na tapın. Kâinatın Rabbi
olan TANRI’ya övgüler olsun.
Tanrı’nın Üzerine Olan Nimetlerinden
Önce Muhammed Putlara Tapardı
66. De ki, “Bana Rabbimden açık vahiyler
geldiğinde, TANRI’nın yanında taptığınız putlara tapmaktan menedildim. Ben
kâinatın Rabbine teslim olmakla emrolundum.” *
1

67. Sizi topraktan ve akabinde ufacık bir damladan, ardından da asılı duran bir embriyodan yaratan O’dur, sonra sizi çocuk olarak
dışarı çıkarır, sonra sizi olgunluğa eriştirir,
sonra da yaşlanırsınız—bazılarınız daha

erken ölür. Önceden belirlenmiş bir yaşa
erişirsiniz ki anlayasınız.
68. Hayatı ve ölümü tek kontrol eden O’dur.
Bir şeyin yapılmasını sağlamak için ona
sadece “Ol” der ve o da olur.
69. TANRI’nın kanıtlarına karşı çıkanlara ve
onların nasıl saptıklarına dikkat ettin mi?
70. Onlar, kutsal yazıyı ve elçilerimizle gönderdiğimiz mesajları reddedenlerdir. Bu
nedenle, onlar ileride mutlaka anlayacaklar.
71. Boyunlarının etrafında prangalar olacak ve
onları sürüklemek için zincirler kullanılacak.
72. Onlar İnferno’da,* sonra da Ateşte yanacaklar.
73. Onlara sorulacak, “Hani nerede o tapmakta
olduğunuz putlar,
2

Onlar Bir Hiçe Taptılar
74. “TANRI’nın yanında?” Diyecekler ki
“Onlar bizi terk ettiler. Aslında onlara taptığımızda bir hiçe tapıyorduk.” TANRI
inkârcıları işte böyle saptırır.
75. Bunun nedeni yeryüzünde sahte doktrinler
ile sevinip durmanız ve onların reklamını
yapmanızdır.
76. İçinde ebedi kalacağınız Cehennemin kapılarından girin. Kibirli olanlar için ne
kötü bir kader.
77. Sabırlı ol çünkü TANRI’nın vaadi gerçektir. Onlar için söz verdiğimiz (azabın)
bir kısmını sana göstersek de yahut ondan
önce senin hayatına son da versek, onlar
bize döndürüleceklerdir.

*40:64 Bkz. dipnotlar 15:20, 20:54, 25:2 ve 35:12-13.
*40:66 Bu ayette kullanılan Arapça “Nehy” kelimesi, devam etmekte olan bir şeyin durdurulmasını
belirtmektedir. Örneğin 4:171’deki aynı kelimeye bakınız. Ayrıca 93:7’ye de bakınız.
*40:72 Kendilerini hazırlamayanlar, Yargı Günü’nde, Tanrı’nın huzurunda muazzam bir şekilde
acı çekeceklerdir. Ruhlarının yeterli düzeyde büyüyüp gelişmemesi nedeniyle Tanrı’nın yakınlığına
dayanamazlar. Ben bu özel durumu tanımlamak için “İnferno”yu kullanıyorum (55:44). Ruhun
hazırlanması, İletişim Duası gibi Tanrı tarafından hükme bağlanan ritüellerle yapılır.
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Bağışlayıcı (Ğafir) 40:78-85 & Detaylandırılmış (Fussilet) 41:1-7

Kuran’ın Matematiksel Mucizesi İçin
Tanrı’nın Yetkilendirmesi*
78. Senden önce de elçiler gönderdik—bazılarından sana bahsettik ve bazılarından sana
bahsetmedik. Hiçbir elçi, TANRI’nın yetkilendirmesi olmaksızın herhangi bir mucize ortaya koyamaz.* TANRI’nın yargısı
verildiğinde, gerçek olan egemen olur ve
tahrifçiler ifşa olup aşağılanırlar.
3

79. Sizin için çiftlik hayvanları yaratmış olan
TANRI’dır; bazılarına binersiniz bazılarını da yersiniz.
80. Ayrıca, birçok ihtiyacınızı karşılayacak ek
faydalar sağlarlar. Onlar üzerinde taşınırsınız, ilaveten gemiler üzerinde de.
81. O size kanıtlarını bu şekilde gösterir. TANRI’nın kanıtlarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
82. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden
öncekiler için sonuçlara dikkat etmediler
mi? Onlar sayıca daha fazlaydılar, daha
güçlüydüler ve yeryüzünde daha büyük
bir mirasa sahiptiler. Yine de tüm kazanımlarının kendilerine en ufak bir yararı
olmadı.
83. Elçileri kendilerine açık kanıtlarla gittiklerinde, miras almış oldukları bilgiyle seviniyorlardı ve alaya aldıkları şeyler onların
mahvoluş sebebiydi.
YALNIZCA Tanrı
84. Sonra azabımızı gördüklerinde dediler ki
“Artık YALNIZCA TANRI’ya iman ediyoruz ve artık uyguladığımız putperestliği
inkâr ediyoruz.”

Çok Geç
85. Azabımızı gördüklerinde inançları onlara
en ufak fayda sağlamadı. Bu, yarattıklarının hakkından gelmek için kurulmuş olan
TANRI’nın sistemidir; inkârcılar daima
kötü sona mahkûmdurlar.
♦♦♦♦

Sure 41: Detaylandırılmış
(Fussilet)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.*
4

2. En Lütufkâr, En Merhametli olandan bir vahiy.
3. Ayetleri, Arapça bir Kuran’da, bilen insanlar için bütün detayları sağlayan bir kutsal
yazı.
4. Bir müjdeleyici, aynı zamanda bir uyarıcıdır. Ancak onların çoğu yüz çevirir; onlar
işitmezler.
5. Dediler ki “Biz sabit fikirliyiz, kulaklarımız
senin mesajına sağırdır ve bizi senden bir
engel ayırmaktadır. Ne istersen onu yap, biz
de öyle yapacağız.”
6. De ki, “Ben, kendisine tanrınızın bir tek
tanrı olduğu esinlenmiş olan sizin gibi bir
insandan fazlası değilim. O’na adanmalısınız ve O’nun bağışlamasını dilemelisiniz.
Puta tapanların vay haline.
7. “Ki onlar zorunlu bağışı (Zekâtı) vermezler
ve onlar Ahiret konusunda inkârcıdırlar.”

*40:78 Biz, 17:45-46, 18:57 ve 56:79 ayetlerinden öğreniyoruz ki imansızlar Kuran’a erişemezler;
sadece imanlıların ve samimi arayışçıların onu anlamalarına Tanrı tarafından izin verilir. Kuran’ın
matematiksel kodu, “Büyük mucizelerden biri” (74:30-35), Tanrı tarafından yetkilendirildi ve Kendi Antlaşma Elçisi vasıtasıyla vahyedildi (Ek 2).
*41:1 Bu Kuranî Başlangıçların önemi için Dipnot 40:1’e bakınız.
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8. İman edip doğru bir hayat sürenlere gelince,
onlar tamamen hak edilmiş bir mükâfat alırlar.
9. De ki, “Yeryüzünü iki günde* yaratanı
inkâr ediyor ve O’na denk tutmak için putlar oluşturuyorsunuz, kaldı ki O, kâinatın
Rabbidir.”
1

10. Onun üzerine sabitleyiciler (dağlar) yerleştirdi, onu verimli kıldı ve tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için onun
rızıklarını dört günde hesapladı.
11. Sonra gökyüzüne döndü, hâlâ gaz olduğu
sırada ona ve yerküreye dedi ki “İsteyerek
veya istemeyerek varlık haline gelin.” Dediler ki “İsteyerek geliyoruz.”
12. Böylece O,* yedi evreni iki günde tamamladı ve her bir evren için yasalar oluşturdu.
Ve biz* en alt evreni lambalarla süsledik
ve onun etrafına muhafızlar yerleştirdik.
Kudretli Olan’ın, Her Şeyi Bilen’in tasarımı böyledir.
2

Uyarı
13. Eğer yüz çevirirlerse o zaman de ki, “Ben
sizi Âd’ı ve Semûd’u yok eden felakete
benzer bir felaket ile uyarıyorum.”
14. Elçileri kendilerine, onlardan önce ve onlardan sonra olduğu gibi “TANRI’dan
başkasına tapmayın” diyerek gitmişti.
Onlar da dediler ki “Rabbimiz irade etmiş
olsaydı melekleri gönderebilirdi. Biz sizin
söylediklerinizi inkâr ediyoruz.”

15. Âd’a gelince, onlar yeryüzünde büyüklük
tasladılar, gerçeğe muhalefet ettiler ve
dediler ki “Kim bizden daha güçlüdür?”
Onlar, kendilerini yaratan TANRI’nın
kendilerinden daha güçlü olduğunu fark
etmediler mi? Onlar bizim vahiylerimize
karşı nankörlük ettiler.
16. Sonuç olarak, birkaç berbat gün için üzerlerine şiddetli rüzgâr gönderdik. Böylelikle onlara bu hayatta aşağılayıcı bir azap
dokundurduk, Ahiret azabı ise daha aşağılayıcıdır; onlar asla kazanamazlar.
17. Semûd’a gelince, onlara rehberlik sağladık
fakat onlar körlüğü rehberliğe tercih ettiler. Sonuç olarak, kazandıklarından ötürü
o felaket getiren ve utanç verici azap onları yok etti.
18. Biz daima iman edip doğru bir hayat sürenleri kurtarırız.
19. TANRI’nın düşmanlarının horlanarak cehennem ateşine çağırılacakları gün gelecek.
20. Oraya vardıklarında, kendi işitmeleri, gözleri
ve derileri yapmış oldukları her şeye tanıklık
edecektir.
Video Kaydı
21. Derilerine şöyle diyecekler, “Neden bize
karşı tanıklık ettiniz?” Onlar da şöyle yanıt verecekler, “Bizi TANRI konuşturdu;
her şeyi konuşturan O’dur. Sizi ilk başta
yaratan da O’dur ve şimdi siz O’na döndürüldünüz.”

*41:9-10 Yaratılışın “günleri” bir ölçütü temsil eder. Nitekim fiziksel kâinat iki günde yaratılmışken,
yeryüzündeki tüm yaratıklar için rızıkların hesaplanması dört gün gerektirdi. Bu, aynı zamanda
bize yaşamın sadece bu Dünya gezegeninde olduğunu öğretmektedir.
*41:12 Tanrı kâinatı tek başına yarattı (18:51) fakat melekler en alt evrende belirli işleri yürütmeye
dâhil oldular. Bizim evrenimiz Tanrı’nın fiziksel varlığını kaldıramaz (7:143). Çoğul kipi, meleklerin
evrenimizdeki rolünü bildirmektedir (Ek 10).
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Detaylandırılmış (Fussilet) 41:22-40

22. Kendi işitmenizden, gözlerinizden veya
derilerinizden saklanabilmenizin bir yolu
yok. Aslında siz yaptıklarınızın çoğundan
TANRI’nın habersiz olduğunu zannettiniz.

31. “Biz bu hayatta da Ahirette de sizin müttefikleriniziz. Orada arzu ettiğiniz her şeye
sahip olacaksınız; istediğiniz her şeye sahip olacaksınız.

23. Rabbiniz hakkında böylesi bir düşünce sizin mahvolmanıza sebep olacaktır ve sizler kaybedenler olacaksınız.

32. “Bir Bağışlayıcıdan, En Merhametli olandan ebedi kalma yeriniz (işte böyledir).’’

24. Eğer oldukları gibi devam ederlerse, Cehennem onların kaderi olacaktır ve eğer
mazeretler uydururlarsa mazur görülmeyeceklerdir.
Cin Yoldaşlar
25. Onlara, yaptıkları her şeyi gözlerinde süslü
gösteren yoldaşlar atarız. Böylelikle, onlar
eninde sonunda önceki cin ve insan toplulukları ile aynı akıbeti paylaşırlar, ki onlar
da kaybedenlerdi.
26. İnkâr etmiş olanlar dediler ki “Bu Kuran’ı
dinlemeyin ve onu çarpıtın ki kazanasınız.”
27. Biz kesinlikle bu inkârcılara şiddetli bir
azap dokunduracağız. Biz kesinlikle kötü
işleri için onlara karşılıklarını vereceğiz.
28. TANRI’nın düşmanlarını bekleyen karşılık işte böyledir. Ebedi kalma yerleri Cehennem olacaktır; vahiylerimizi bir köşeye attıkları için adil bir karşılık.
Yargı Günü’nde
29. İnkâr edenler diyecekler ki “Rabbimiz! İki
türden—cinlerden ve insanlardan—bizleri
saptıranları bize göster ki onları ayaklarımızın altında ezelim ve onları en alçak
olanlar haline getirelim.”
Mükemmel Mutluluk:
Şimdi ve Sonsuza Dek
30. “Bizim Rabbimiz TANRI’dır” diye ilan
edip ardından doğru bir hayat sürenlerin
üzerlerine melekler inerler: “Hiçbir korkunuz olmayacak, üzülmeyeceksiniz de.
Cennet size ayrılmıştır müjdesi ile sevinin.
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Teslim Olanlar
33. TANRI’ya davet eden, doğruluğa çalışan
ve “Ben teslim olanlardan biriyim” diyen
kişiden daha güzel sözü kim söyleyebilir?
34. Güzel yanıt vermek ile kötü yanıt vermek
bir değildir. Sen mümkün olan en güzel
karşılığı verme yoluna git. Böylelikle,
düşmanın olan kişi en iyi dostun olabilir.
35. Buna, kararlı bir şekilde sebat edenler dışında hiç kimse erişemez. Buna, son derece şanslı kimseler dışında hiç kimse erişemez.
Şeytan Seni Ayarttığı Zaman
36. Şeytan sana bir fikir fısıldadığında TANRI’ya sığın. O İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
Tanrı’nın Kanıtları
37. Gece ve gündüz, Güneş ve Ay O’nun kanıtlarındandır. Güneş’in veya Ay’ın önünde
secde etmeyin; onları yaratan TANRI’nın
huzurunda secdeye kapanın, eğer gerçekten yalnızca O’na tapıyorsanız.
38. Eğer bunu yapmayacak kadar kibirliyseler,
zira Rabbinin katındakiler hiç usanmadan
gece gündüz O’nu yüceltirler.
39. O’nun kanıtlarından biri de şudur ki sen
toprağı durgun görürsün, sonra biz ona su
yağdırır yağdırmaz yaşamla titreşir. Onu
dirilten, elbette ölüyü de diriltebilir. O,
Her Şeye Gücü Yetendir.
40. Kesinlikle, vahiylerimizi çarpıtanlar bizden gizli kalmazlar. Cehenneme atılan
biri mi daha iyidir yoksa Diriliş Günü’nde
güven içinde gelen kişi mi? Dilediğinizi
yapın; O, yaptığınız her şeyi Görendir.

113189

264
Kuran’ın Matematiksel Mucizesi*
41. Kendilerine ulaştığında Kuran’ın kanıtını*
reddetmiş olanlar, aynı zamanda Şerefli
bir kitabı da reddetmiş oldular.
1

42. Ne geçmişte ne de gelecekte ona hiçbir batıl
sokulamaz;* bir Bilgeler Bilgesi'nden, bir
Övgüye Layık Olan'dan gelen bir vahiy.
2

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
43. Sana söylenen, tam olarak önceki elçilere
de söylenen şeydi. Senin Rabbin bağışlama sahibidir ve aynı zamanda acı veren
bir azabın da sahibidir.
3

Dil Önemsizdir
44. Eğer onu Arapça olmayan bir Kuran yapsaydık, “O neden bu dilde indi?” derlerdi.
İster Arapça olsun ister Arapça olmasın, de
ki, “O, iman eden kimseler için bir rehber
ve şifadır. İnkâr edenlere gelince, onlar ona
sağır ve kör olacaklardır, sanki kendilerine
çok uzaklardan sesleniliyormuş gibi.”
45. Biz Musa’ya da kutsal yazı verdik ve onda
da anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbinin
önceden verilmiş kararı olmasaydı onlar
için derhal hüküm verilirdi. Doğrusu onlar
birçok şüphe barındırmaktadırlar.
46. Kim doğruluğa çalışırsa, bunu kendi iyiliği için yapar ve kim de kötülüğe çalışırsa,
bunu kendi zararına yapar. Senin Rabbin
insanlara karşı asla adaletsiz değildir.
Putlar Kendi Takipçilerini Sahiplenmez
47. Saat (Dünya’nın sonu) ile alakalı bilgi

O’nun yanındadır.*4O’nun bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğundan çıkar ne de
bir kadın gebe kalır veya doğurur. O’nun
kendilerine “Benim yanıma yerleştirdiğiniz şu putlar nerede?” diye soracağı gün
gelecek. Onlar da, “Sana beyan ederiz ki
hiçbirimiz buna tanıklık etmiyoruz” diyecekler.
48. İlahlaştırmış oldukları putlar onları sahiplenmeyecekler ve onlar hiçbir kaçış olmadığını anlayacaklar.
Kötü Gün Dostları
49. İnsanoğlu iyi şeyler için yalvarmaktan asla
usanmaz. Ve ne zaman kendisine bir sıkıntı dokunsa umutsuzluğa düşer, çaresizliğe
kapılır.
50. Ve bazı sıkıntılar çektikten sonra kendisini nimetlendirdiğimiz zaman der ki, “Bu
bana aittir. Ben Saat’in geleceğine asla
inanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile
O’nun katında daha güzel şeyler bulacağım.” Elbette biz inkârcılara tüm yaptıklarını bildireceğiz ve onları şiddetli bir
azaba çarptıracağız.
51. İnsanoğlunu nimetlendirdiğimiz vakit yüz
çevirir ve daha da ve daha da uzaklaşır, ne
zaman ki herhangi bir ızdırap çekse yüksek sesle yalvarır.
52. İlan et: “Ya eğer bu, TANRI’dan ise ve
siz de onu reddetmeye karar verdiyseniz?
Buna muhalefet etmeye karar verenden
daha sapık kimdir?”

*41:41 “Zikr” kelimesi, 38:1’de açıkça belirtildiği gibi Kuran’ın matematiksel kodunu kastetmektedir.
*41:42 Kuran’ın matematiksel mucizesinin majör fonksiyonlarından biri de, Kuran’ın her harfini ve
her yönünü korumaktır. Böylelikle, herhangi bir oynama hemen fark edilir (Ek 1 & 24).
*41:43 Matematiksel kanıt, bu ayetin Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ni kastettiğini göstermektedir. “Reşad”ın sayısal değeri (505) artı “Halife”nin sayısal değeri (725) artı bu ayetin numarası (43) toplandığında, 505 + 725 + 43 = 1273 = 19x67 elde ederiz. Ek 2’ye bakınız.
*41:47 Tanrı bu bilgiyi Kendi Antlaşma Elçisi aracılığıyla vahyetti (Ek 25).
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Detaylandırılmış (Fussilet) 41:53-54 & İstişare (El-Şura) 42:1-13

Büyük Bir Kehanet*
53. Biz kanıtlarımızı onlara ufuklarda ve kendi
içlerinde göstereceğiz, ta ki onlar bunun
gerçek olduğunu anlayıncaya dek.* Senin
Rabbin her şeye bir tanık olarak yetmez
mi?

7. Böylelikle, merkezi toplumu ve onun çevresindekileri uyarman ve kaçınılmaz olan
Toplanma Günü hakkında uyarıda bulunman için sana Arapça bir Kuran vahyediyoruz. Sonunda bir kısmı Cennete ve bir kısmı
da Cehenneme girecek.

54. Doğrusu onlar Rableri ile buluşma konusunda şüphe doludurlar. O ise her şeyden
tamamen haberdardır.
♦♦♦♦

8. TANRI irade etmiş olsaydı onları tek bir
toplum yapabilirdi. Fakat O, irade ettiği kişiyi Kendi rahmetine kavuşturup günahından kurtarır. Haddi aşanlara gelince, onların
efendisi yoktur, bir yardımcısı da yoktur.

Sure 42: İstişare
(El-Şura)

9. O’nun yanında başka rabler mi buldular?
TANRI tek Sahip ve Efendidir. Ölü olanı
dirilten O’dur ve O, Her Şeye Gücü Yetendir.

5

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.*
6

2. ‘A.S.Q.*

10. Eğer bu mesajın herhangi bir bölümünde
anlaşmazlığa düşerseniz, yaptığınız bu şeyin yargısı TANRI’ya kalmıştır. Rabbim
olan TANRI işte böyledir. Ben O’na güveniyorum ve O’na teslim oluyorum.

7

3. Kudretli ve Bilgeler Bilgesi olan TANRI,
sana da senden öncekilere de esinlemektedir.
4. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’na aittir ve
O, Yüceler Yücesidir, Büyüktür.
5. Üstlerindeki gökler, O’na olan derin saygılarından ötürü neredeyse paramparça olurlar, melekler Rablerine övgüler sunar ve
O’nu yüceltirler ve yeryüzünde bulunanlar
için bağışlanma dilerler. Kesinlikle TANRI
Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
6. O’nun yanına başka rabler yerleştirenlere
gelince, onları gözetimi altında tutan da
TANRI’dır; sen onların avukatı değilsin.

Hiç Kimse Tanrı’ya Denk Değildir
11. Gökleri ve yeri Başlatan’a. Sizin için kendi
aranızdan eşler yarattı—ve aynı zamanda
hayvanlar için de. Böylelikle size çoğalma vesileleri sağlar. O’na denk hiçbir şey
yoktur. O İşitendir, Görendir.
12. Göklerin ve yerin mutlak kontrolü O’na
aittir. O, irade ettiği kişiye rızkı artıran
veya onu azaltandır. O, her şeyin tamamen
farkındadır.
Yalnızca Tek Din
13. O, Nuh için hükme bağlanan dini sizin için
de hükme bağladı ve sana esinlediğimiz,
İbrahim, Musa ve İsa için de hükme bağla-

*41:53 Bu ayeti oluşturan harfler 19 adettir ve sayısal değerlerinin toplamı 1387, yani 19x73’tür.
9:33, 48:28, 61:9 & 110:2 ile birlikte bu büyük kehanet bize, tüm dünyanın Tanrı’nın değiştirilmemiş
mesajı olarak Kuran’ı kabul etmeye mukadder olduğunu bildirir (Ek 38’e bakınız).
*42:1 Bu başlangıçlar Kuran’ın mucizesinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Dipnot 40:1).
*42:2 ‘A.S.Q (Ayn, Sin, Qaf) başlangıçlarını gördüğümüz tek sure budur ve bu üç başlangıcın bu suredeki toplam geçişi 209, 19x11’dir. Ayrıca, “Q” harfi bu surede 57, 19x3 defa geçer. “Q” başlangıcını
gördüğümüz diğer tek sure 50. suredir ve bu harf o surede de 57 defa geçmektedir (Ek 1’e bakınız).
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dığımız şuydu: “Bu tek dine sarılıp ayakta
tutun ve onu bölmeyin.”

nizin aksine, Saat (Yargı Günü) çok yakın
olabilir.

Puta Tapanlara karşı Tek Tanrıcılar
Kendilerini yapmaya davet ettiğin şey puta
tapanların çok gücüne gidecektir. TANRI
irade ettiği kişiyi Kendisine kavuşturup
günahından kurtaracaktır; O sadece tamamen teslim olanları Kendisine yönlendirir.

İmanlılar Yargı Günü’nü Önemserler
18. Ona meydan okuyanlar ona iman etmeyenlerdir. İman edenlere gelince, onlar ondan
kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu
bilirler. Kesinlikle, Saat’i yalanlayanlar
derin bir sapıklık içindedirler.

14. İronik bir şekilde, kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık ve
kinden ötürü mezheplere dağıldılar. Eğer
Rabbinin önceden verilmiş olan, onlara
belirli bir mühlet verme kararı olmasaydı, onlar hakkında derhal hüküm verilirdi.
Doğrusu, kutsal yazıyı miras alan sonraki
nesiller de kuşkuyla doludurlar.

19. TANRI tüm yarattıklarının tamamen farkındadır; irade ettiği kişiye rızık sağlar. O
Güçlüdür, Kudretlidir.

Hristiyanlara ve Yahudilere Mesaj
15. Senin vaaz etmen gereken budur ve yapmayı emrolunduğun şeyi kararlılıkla sürdür, onların arzularına uyma. Ve ilan et:
“Ben TANRI tarafından indirilen tüm
kutsal yazılara iman ediyorum. Sizin aranızda adil bir şekilde yargılamakla emrolundum. TANRI bizim de Rabbimizdir
sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız
bize sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda hiçbir tartışma yoktur. TANRI hepimizi bir araya toplayacaktır; nihai
varış O’nadır.”
16. TANRI hakkında, O’nun mesajını aldıktan
sonra tartışanlara gelince, onların argümanı Rablerinin katında geçersizdir. Onlar
kınanmayı üzerlerine çektiler ve şiddetli
bir azabı hak ettiler.
17. TANRI, gerçeği ve yasayı iletmek için
kutsal yazıyı indirendir. Tüm bildikleri-

20. Kim Ahiretin ödüllerini isterse onun için
ödülleri çoğaltırız. Ve kim bu dünyanın
menfaatlerini isterse ona da ondan veririz,
bu durumda o, Ahirette hiçbir pay almaz.
Putlar:
Yeni Dini Yasalar İcat Ederler*
21. Onlar, kendileri için TANRI tarafından
hiçbir zaman yetkilendirilmemiş dini yasalar hükme bağlayan putları takip ederler.
Eğer önceden belirlenmiş karar olmasaydı
onlar hakkında derhal yargılama yapılırdı.
Doğrusu haddi aşanlar acı veren bir azabı
üzerlerine çektiler.*
1

22. Haddi aşanların, işlemiş oldukları her şey
için kaygılandıklarını göreceksin; her şey
geri dönecek ve onları kuşatacaktır. İman
edip doğru bir hayat sürmüş olanlara gelince, onlar Cennet bahçelerinde olacaklardır. Onlar, Rablerinden ne dilerlerse
onu alacaklardır. Büyük nimet budur.
23. Bu, iman edip doğru bir hayat süren kullarına TANRI’dan bir müjdedir. De ki,
“Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben her birinizden kendi akrabalarınızla ilgilenmenizi istiyorum.” Kim doğru

*42:21 Bugünün Müslüman dünyasının İslam’ı çok bozuldu, Şeytanî bir inanç haline geldi. Ulema
veya din âlimleri, Tanrı tarafından asla yetkilendirilmemiş birçok harici yasalar, haramlar, kıyafet
kuralları, beslenme düzenlemeleri ve dini pratikler eklediler. Bu, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin gönderilmesinin ana sebeplerinden biridir (9:31, 33:67 ve Ek 33).
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bir iş yaparsa onun için ödülünü katlarız.
TANRI Bağışlayıcıdır, Takdir Edendir.
Tanrı Sahte Olanı Siler ve
Gerçek Olanı Tasdik Eder*
24. Onlar, “O (Reşad),* TANRI hakkında yalanlar uydurdu!” mu diyorlar? Eğer TANRI irade etseydi senin zihnini mühürleyebilirdi fakat TANRI sahte olanı siler ve
Kendi kelimeleriyle gerçek olanı tasdik
eder. O, en içteki düşüncelerin tamamen
farkındadır.
2

25. Kullarından tövbeyi kabul edip günahlarını
silen O’dur. O, yaptığınız her şeyin tamamen farkındadır.
26. O’na yanıt verenler, iman edip doğru bir
hayat sürenlerdir. O onlara nimetlerini
yağdıracaktır. İnkârcılara gelince, onlar
şiddetli bir azabı üzerlerine çektiler.
27. Eğer TANRI, kulları için rızkı çoğaltsaydı
yeryüzünde azgınlaşırlardı. Bu nedenle,
onu irade ettiği kişiye belli ölçüde gönderir. O, kullarından tamamen Haberdardır
ve onları Görendir.
28. Onlar umutlarını kesmiş olduktan sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan
O’dur. O, tek Efendidir, Övgüye En Layık
Olandır.
29. Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda yaydığı yaratıklar O’nun kanıtlarındandır. İrade ettiği zaman onları toplayabilir.
Sadece Bir Sonuç
30. Başınıza gelen herhangi bir kötülük, kendi
eylemlerinizin bir sonucudur ve O, (günahlarınızın) birçoğunu da görmezden gelir.

31. Siz asla kaçamazsınız ve bir Sahip ve
Efendi olarak TANRI’nın yanında hiç
kimseniz yoktur.
32. Bayraklar gibi yelkenlerle denize açılan
gemiler de O’nun kanıtlarındandır.
33. Eğer irade etmiş olsaydı, rüzgârları durdurur da onları suyun üstünde hareketsiz
bırakabilirdi. Bunlar, sebat eden ve minnettar olan kimseler için kanıtlardır.
34. Onları, kendi yaptıklarının bir sonucu olarak yok edebilir. Bunun yerine, (günahlarının) birçoğunu görmezden gelir.
35. Kanıtlarımıza itiraz edip karşı çıkanlar hiçbir temellerinin olmadığını görecekler.
36. Size verilen şey bu hayatın geçici menfaatlerinden fazlası değildir. İman edip Rablerine güvenenler için TANRI’nın yanında
bulunanlar çok daha iyidir ve sonsuzdur.
İmanlıların Özellikleri
37. Onlar büyük günahlardan ve ahlaksızlıktan
kaçınırlar ve öfkelendikleri zaman affederler.
38. İletişim Dualarını (Namazı) yerine getirerek Rablerine yanıt verirler. Onların işleri
kendi aralarında istişarede bulunduktan
sonra kararlaştırılır ve kendilerine sağladığımız rızıklardan (bağış) yaparlar.
39. Başlarına büyük bir haksızlık geldiğinde
haklarını savunurlar.
40. Bir haksızlığın adil karşılığı denk bir ceza
olsa da, affedip doğruluğu sürdürenler TANRI tarafından ödüllendirilirler. O, haksızlık
yapanları sevmez.

*42:24 İnkârcılar, kendi putları olan Muhammed peygamberi anmak için Sure 9’un sonuna 2 sahte söz eklediler. Tanrı bu küfrü silmek ve gerçeği inşa etmek için karşı konulmaz deliller vahyetti.
“Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) artı ayet numarasını (24) topladığımızda 1254, 19x66 elde
ederiz (Lütfen detaylar için Ek 2 & 24’e bakınız).
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41. Kuşkusuz, başlarına bir haksızlık geldiğinde haklarını savunanlar herhangi bir hata
işlemiş olmuyorlar.
42. Yanlış olanlar, insanlara haksızca davranan
ve kışkırtma olmadan saldırganlığa başvuranlardır. Bunlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
43. Sabra ve bağışlamaya başvurmak, gerçek
bir karakter gücünü yansıtır.
44. TANRI’nın saptırdığı kimse asla başka bir
rab bulamayacaktır ve azabı gördüklerinde böylesi haddi aşanların, “Başka bir şansımız var mı?” diyeceklerini göreceksin.

49. Göklerin ve yerin egemenliği TANRI’ya
aittir. O, irade ettiği kişiye kız evlatlar
bahşederek ve irade ettiği kişiye de oğullar bahşederek ne irade ederse onu yaratır.
50. Yahut erkekleri ve dişileri birbirleriyle evlendirip ardından irade ettiği kişiyi de kısır
bırakabilir. O, Her Şeyi Bilendir, Her Şeye
Gücü Yetendir.
Tanrı Bizimle Nasıl Haberleşir
51. İnsanoğlu TANRI’yla, esin yoluyla veya
bir bariyer arkasından veya O’nun irade
ettiği şeyi vahyettiği bir elçi göndermesi
dışında haberleşemez. O, Yüceler Yücesidir, Bilgeler Bilgesidir.

45. Onların, aşağılanmış ve küçük düşmüş bir
şekilde onunla karşı karşıya geldiğini ve
baktıklarını ancak bakmaktan kaçınmaya
çalıştıklarını görürsün. İmanlılar şöyle
ilan edecekler: “Gerçek kaybedenler, Diriliş Günü’nde kendi ruhlarına da ailelerine
de kaybettirenlerdir. Haddi aşanlar sonsuz
bir azabı hak etmişlerdir.”

52. Böylelikle, biz sana buyruklarımızı ilan
eden bir vahiy esinledik. Senin kutsal yazı
veya iman hakkında hiçbir fikrin yoktu.
Ancak bunu, kullarımızdan seçtiğimiz
kimselere rehberlik etmek için bir yol gösterici yaptık. Kesinlikle sen dosdoğru bir
yolda rehberlik ediyorsun.

46. TANRI’ya karşı onlara yardım edecek hiçbir
müttefik olmayacaktır. TANRI’nın saptırdığı
kimseye asla rehberlik edilemez.

53. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin Kendisine ait olduğu TANRI’nın yolu. Kesinlikle
tüm işler TANRI tarafından kontrol edilir.

47. TANRI tarafından kaçınılmaz olduğu karara bağlanmış bir gün gelmeden önce
Rabbinize yanıt verin. O gün sizin için ne
bir sığınak ne de bir avukat olacaktır.

♦♦♦♦

Elçinin Tek Görevi
48. Eğer yüz çevirirlerse, biz seni onlara bekçi
olasın diye göndermedik. Senin tek görevin mesajı iletmektir. Biz insanoğluna rahmet yağdırdığımızda gururlanır ve kendi
yaptıklarının bir sonucu olarak onlara sıkıntı dokunduğunda, insanlar inkârcılara
dönüşür.

Sure 43: Süsler
(El-Zuhruf)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.*

1

2. Ve aydınlatıcı kutsal yazı.
3. Anlayasınız diye onu Arapça bir Kuran kıldık.*
2

*43:1 Dipnot 40:1’e bakınız. “H” (Ha) ve “M” (Mim) harflerinin yedi H.M.- başlangıçlı suredeki
geçiş sıklığı sırayla 292 ve 1855’tir. Bunların toplamı 2147 veya 19x113 eder.
*43:3 Arapça, özellikle buyrukları, kanunları ve zor yasaları ifade etmede en etkili dildir. Bu nedenle, Kuran’ın Arapça vahyedilmesi, dilleri ne olursa olsun tüm halkların açık bir şekilde anlamaları
içindir. Detaylar için Ek 4’e bakınız.
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4. O, katımızda orijinal ana kayıtta korunmaktadır, şereflidir ve bilgelik doludur.
5. Sınırları aşmış olduğunuz gerçeğini görmezden mi gelelim?*
3

Günahtan Kurtuluş İçin Plan
6. Önceki nesillere pek çok peygamber gönderdik.
7. Kendilerine ne zaman bir peygamber gitse
onu alaya aldılar.
8. Sonuç olarak, bunlardan bile daha güçlü
insanları yok ettik. Böylelikle, önceki toplumlardan emsaller oluşturduk.
9. Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı” diye
sorsaydın, “Onları Kudretli Olan, Her Şeyi
Bilen yarattı” derlerdi.
10. Yeryüzünü sizin için yaşanabilir kılmış
olan ve doğru yönü takip edesiniz diye sizin için orada yollar yaratan O’dur.
11. Ölü beldeleri diriltmek için gökten tam ölçüsünde su indiren O’dur. Benzer şekilde,
siz de diriltileceksiniz.
12. Tüm türleri çiftler (erkek ve dişi) halinde
yaratan O’dur ve binesiniz diye sizin için
gemiler ve çiftlik hayvanları da yarattı.
13. Onların tepesinde rahat ettikçe, Rabbinizden gelen böyle bir nimeti takdir edin ve
deyin ki “Bunu bize boyun eğdirene yücelik olsun. Onları kendi başımıza kontrol
altına alamazdık.

16. Yarattıkları arasından kızları Kendine seçmişken sizi de oğullarla nimetlendirdi
öyle mi?
17. Onlardan birine, En Lütufkâr Olan için
iddia ettikleri gibi (bir kız çocuğu) haberi
verildiğinde, yüzü kahır ve öfke ile kapkara kesilir!
18. (Derler ki) “Güzel olması için yetiştirilen
ve savaşta yardım edemeyen bir yavru
neye yarar?”
19. Onlar, En Lütufkâr Olan’ın kulları olan
meleklerin dişi olduğunu iddia ettiler!
Onların yaratılışına tanık mı olmuşlar? İddiaları kaydedilmektedir ve kendilerinden
sorulacaktır.
20. Hatta dediler ki “Eğer En Lütufkâr Olan
irade etseydi biz onlara tapmazdık.” Böyle
bir iddia için hiçbir temelleri yok; sadece
tahminde bulunuyorlar.*
4

21. Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik
de ona mı sarılıyorlar?
Miras Alınan Gelenekler Kınandı
22. Gerçek şu ki onlar, “Atalarımızı belli uygulamaları sürdürürken bulduk ve biz onların adımlarını takip ediyoruz” dediler.

14. “Biz eninde sonunda Rabbimize döneriz.”

23. Aynı şekilde, herhangi bir topluma bir uyarıcı gönderdiğimizde, o toplumun önderleri şöyle derlerdi, “Biz atalarımızı belli uygulamaları izlerken bulduk ve biz onların
adımlarını takip edeceğiz.”

Kız Çocukları Olarak Melekler:
Bir Küfür
15. Hatta onlar, O’nun kendi yarattığından
O’na bir pay ayırdılar! Şüphesiz, insanoğlu son derece nankördür.

24. (Elçi de) şöyle derdi, “Ya eğer ben size atalarınızdan miras aldığınız şeyden daha iyi
bir rehberlik getirdiysem?” Onlar da, “Biz
senin getirdiğin mesajın inkârcılarıyız”
derlerdi.

*43:5 Bu, Giriş’te ve Ek 7’de detaylandırılan ilk günahımıza işaret eder.
*43:20 Puta tapanlar, putperestlikleri için Tanrı’yı suçlayamazlar çünkü yalnızca Tanrı’ya tapıp
tapmamakta mutlak seçim özgürlüğümüz vardır.
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25. Sonuç olarak onları cezalandırdık. Reddedenler için sonuçlara dikkat et.
İbrahim’in Örneği
26. İbrahim, babasına ve halkına şöyle dedi,
“Ben sizin taptıklarınızı kabul etmiyorum.
27. “Sadece beni başlatmış olan bana rehberlik
edebilir.”
28. (İbrahim’in) bu örneği, sonraki nesiller
için ebedi bir ders haline getirildi; belki
ruhlarını günahtan kurtarırlar.
29. Doğrusu, Ben bu insanlara ve atalarına yeterince şans verdim, ardından onlara hakikat ve açıklığa kavuşturucu bir elçi geldi.
30. Onlara hakikat geldiğinde dediler ki “Bu
bir sihir ve biz onun inkârcılarıyız.”
Muhammed’le Alay Edildi
31. Dediler ki “Keşke bu Kuran, iki toplumdan
(Mekke veya Yesrib’den) önde gelen başka
bir adam aracılığıyla indirilseydi!”
32. Rabbinin rahmetini tayin edenler onlar mı?
Birbirlerine hizmet ettirmek amacıyla bazılarını seviye olarak diğerlerinin üstüne
yükselterek bu hayattaki paylarını tayin
ettik. Rabbinden gelen rahmet, biriktirebilecekleri her maddiyattan çok daha iyidir.
Bu Dünyanın Maddiyatı:
İnkârcıların Elde Ettiği Tüm Şey
33. Eğer tüm insanların (inkâr eden) tek bir
cemaat haline gelebilme ihtimali olmasaydı, En Lütufkâr Olan’ı inkâr eden her
bir kişiye gümüş tavanları ve üzerinde tırmanabilecekleri merdivenleri olan köşkler
bahşederdik.
34. Köşklerinin etkileyici kapıları ve lüks mobilyaları olurdu.

35. Ayrıca birçok süslemeler. Tüm bunlar, bu
aşağı hayatın geçici menfaatleridir. Rabbinin katındaki Ahiret ise doğrular için çok
daha iyidir.
Görünmez, Şeytanî Yoldaşlar*
36. Kim En Lütufkâr Olan’ın mesajını göz ardı
ederse, ona sürekli yoldaş olacak bir şeytan atarız.*
1

37. Bu tür yoldaşlar onları yoldan saptıracak,
yine de onları rehberlik edildiklerine inandıracaklar.
38. Huzurumuza geldiğinde diyecek ki “Ah
keşke sen benden iki doğu* kadar uzak
olsaydın. Ne kötü bir yoldaş!”
2

39. O gün bu sizi teselli etmeyecektir, her ikiniz de haddi aşanlar olarak azaba ortak
olacaksınız.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
40. Sen sağırlara işittirebilir misin; körlerin
veya apaçık bir şekilde sapanların görmelerini sağlayabilir misin?
41. Ondan önce seni vefat ettirsek de ettirmesek de onlardan kesinlikle intikam alacağız.
42. Veya onlar için söz verdiğimiz (azabı)
sana gösterebiliriz. Biz onlar üzerinde tam
kontrol durumundayız.
43. Sana vahyedileni kararlılıkla vaaz et; sen
doğru yoldasın.*
3

44. Bu, sana ve halkına bir mesajdır; hepiniz
sorguya çekileceksiniz.
45. Senden önce gönderdiğimiz elçileri soruştur: “Biz hiç—En Lütufkâr Olan’ın yanında—tapılacak başka tanrılar tayin etmiş
miyiz?”

*43:36-39 Her birimiz, daimî bir yoldaş olarak Şeytan’ın bir temsilcisine sahibiz (Ek 7).
*43:38 “Doğular” gün doğumu, ayın doğuşu ve göksel cisimlerin doğuşunun yerlerini kastetmektedir.
*43:43 “Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) ile 43 toplamı 1273, 19x66’dır.
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46. Örneğin biz Musa’yı kanıtlarımızla Firavun’a ve onun kıdemlilerine gönderdik,
“Ben kâinatın Rabbinden bir elçiyim”
diye ilan ediyordu.
47. Kanıtlarımızı kendilerine gösterdiği zaman
onlara güldüler.
Musa ve Firavun
48. Onlara gösterdiğimiz her işaret bir öncekinden daha büyüktü. Belki tövbe ederler
diye başlarına felaketler getirdik.
49. Dediler ki “Sen ey sihirbaz! Bizim yerimize Rabbine yalvar çünkü senin (bu felaketi
dindirmek için) O’nunla bir anlaşman var;
biz o zaman rehberlik edileceğiz.”
50. Ancak onların felaketini dindirir dindirmez eski hallerine döndüler.
51. Firavun, halkına şöyle duyurdu: “Ey halkım! Mısır üzerinde saltanata sahip değil
miyim ve şu akan nehirler bana ait değil
mi? Görmüyor musunuz?
52. “Kim daha iyi; ben mi yoksa şu düşük seviyede olup zorlukla konuşabilen kişi mi?
53. “Onun nasıl olur da altından bir hazinesi olmaz; nasıl olur da melekler ona eşlik etmez?”
54. Böylece halkını kandırdı ve onlar da ona
itaat ettiler; onlar kötü insanlardı.
55. Bize muhalefet etmekte ısrarcı olduklarında onları cezalandırdık ve hepsini boğduk.

Süsler (El-Zuhruf) 43:46-66
58. Dediler ki “Bizim tanrılarımıza tapmak mı
daha iyidir yoksa ona mı?” Bunu sadece
seninle tartışmak için söylediler. Doğrusu,
onlar muhalefete katılmış insanlardır.
59. O, kendisini nimetlendirdiğimiz bir kuldan
fazlası değildi ve biz onu İsrailoğulları
için bir örnek olarak gönderdik.
60. Eğer irade etseydik, sizi yeryüzünde koloniler kuran ve çoğalan melekler yapabilirdik.
İsa ve Dünya’nın Sonu*
61. O, Dünya’nın sonunu bilmek için bir işaretleyici görevi görmek zorundadır,* öyleyse artık onun hakkında herhangi bir
şüphe barındıramazsınız. Beni izleyin;
doğru yol budur.
4

62. Şeytanın sizi geri çevirmesine izin vermeyin; o sizin en azılı düşmanınızdır.
63. İsa kanıtlarla gittiğinde dedi ki “Ben size
hikmeti getiriyorum ve tartıştığınız bazı
konuları açıklığa kavuşturuyorum. TANRI’ya derin saygı duyun ve bana itaat
edin.
64. “TANRI benim de Rabbimdir sizin de
Rabbinizdir, yalnızca O’na tapın. Doğru
yol budur.”

56. Onları başkaları için bir ibret ve bir örnek
durumuna getirdik.

65. Muhalifler kendi aralarında tartıştılar. Acı
veren bir günün azabından ötürü haddi
aşanların vay haline.

İsa: Başka Bir Örnek
57. Meryemoğlu örnek olarak gösterildiğinde
senin halkın onu hiçe saydı.

66. Onlar Saat’in (Yargı Günü’nün) kendilerine hiç beklemedikleri bir anda ansızın
gelmesini mi bekliyorlar?

*43:61 Ek 25’te detaylıca anlatıldığı gibi, Dünya’nın Sonu Kuran’da verilmektedir ve İsa’nın doğum
tarihi, hesaplamaların doğru olduğuna dair önemli işaretlerden birini sağladı. Dünya’nın, İsa’nın
doğumundan sonra 2280 (19x120) yılında sona ereceğini öğreniyoruz (47:18’e bakınız). Ek olarak,
hem ay yılı (1710) hem de güneş yılı (2280) İsa’nın doğumundan Muhammed’in doğumuna kadarki
yıl sayısı olan 570’e de (19x30) bölünür. Nitekim İsa’nın doğumu bir işaretleyicidir.
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67. O gün, doğrular hariç yakın dostlar birbirlerinin düşmanları olacaklar.
Doğrular
68. Ey kullarım! O gün sizin korkacağınız hiçbir şey olmayacaktır, siz üzülmeyeceksiniz de.
69. Onlar vahiylerimize iman etmiş kimselerdi
ve onlar teslim olanlardı.
70. Eşlerinizle birlikte Cennete girin ve sevinin.
71. Onlara altın tepsiler ve kadehler sunulacak,
kalplerin arzu ettiği ve gözlerin dilediği
her şeyi bulacaklar. Siz orada sonsuza dek
yaşayacaksınız.
72. Yaptıklarınıza karşılık olarak miras aldığınız Cennet işte böyledir.
73. İçinde, oradan yiyeceğiniz her çeşit meyveye sahip olacaksınız.

82. O’na yücelik olsun. O, göklerin ve yerin
Rabbidir, büyük egemenliğin Rabbidir,
onların iddialarının çok üstündedir.
83. Bırak onları, kendilerini bekleyen günleri
ile buluşuncaya dek bocalayıp oynasınlar.
84. Gökte de bir ilah, yerde de bir ilah olan bir
tek O’dur. O, Bilgeler Bilgesidir, Her Şeyi
Bilendir.
85. Göklerin, yerin ve onlar arasındaki her
şeyin egemenliğine sahip olan En Yücedir. Saat’in (Dünya’nın sonunun) bilgisi
O’nun yanındadır ve siz O’na döndürüleceksiniz.
86. O’nun yanında putlaştırdıklarından hiçbirinin, şefaatleri gerçekle örtüşmedikçe ve
onlar tam olarak bilmedikçe şefaate güçleri yoktur.

74. Şüphesiz, suçlular Cehennem azabında
sonsuza dek kalacaklar.

87. Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını
sorsan “TANRI” diyeceklerdir. Öyleyse
neden saptılar?

75. Azap onlar için asla hafifletilmeyecek; onlar orada hapsedilecekler.

88. İlan edilecektir: “Ey Rabbim! Bu insanlar
iman etmiyor.”

76. Onlara kötülük eden biz değildik, kendi
ruhlarına kötülük edenler kendileriydi.

89. Sen onlara aldırış etme ve “Esenlik olsun”
de; onlar kesinlikle öğrenecekler.

77. Şöyle yalvaracaklar: “Ey Mâlik! Rabbin
işimizi bitirsin.” O da diyecek ki “Siz sonsuza dek kalıyorsunuz.

♦♦♦♦

Sure 44: Duman
(El-Duhan)

Onlar Gerçek Olandan Nefret Ederler
78. “Biz size gerçeği verdik ancak çoğunuz
gerçek olandan nefret ediyorsunuz.”
79. Onlar bazı planlar mı kurmuşlar? Biz de
plan kuruyoruz.
80. Sırlarını ve komplolarını duymadığımızı
mı sanıyorlar? Kesinlikle evet; elçilerimiz
kaydederek onlarla birliktedirler.
81. İlan et: “Eğer En Lütufkâr Olan’ın bir oğlu
olmuş olsaydı, yine tapanların en başında
ben gelirdim.”

2274

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.
2. Ve bu aydınlatıcı kutsal yazı.
3. Onu bereketli bir gecede indirdik çünkü biz
uyarmalıyız.
4. Onda (kutsal yazıda) her bilgelik meselesi
açıklığa kavuşturulur.

114068

Duman (El-Duhan) 44:5-38
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5. Katımızdan önceden belirlenmiş bir emirdir
ki biz elçiler göndeririz.

21. “Eğer iman etmeyi istemiyorsanız, o halde
sadece beni yalnız bırakın.”

6. Bu, Rabbinden bir rahmettir. O İşitendir,
Her Şeyi Bilendir.

22. Ardından Rabbine yalvardı: “Bunlar kötü
insanlar.”

7. Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin
Rabbidir. Keşke kesinliğe erişebilseydiniz!
8. O’nun yanında başka bir tanrı yoktur. O,
hayatı ve ölümü kontrol eder; sizin de Rabbinizdir atalarınızın da Rabbidir.
9. Doğrusu, onlar şüphe doludurlar, pervasızdırlar.
Duman: Büyük Bir Kehanet*
10. O halde, göğün esaslı bir duman getireceği günü bekle.*
1

11. İnsanları saracaktır; bu, acı veren bir azaptır.

23. (Tanrı dedi ki) “Kullarımla birlikte geceleyin yola çıkın; sizin peşinize düşülecek.
24. “Denizi hızlıca geçin; onların orduları boğulacaktır.”
25. Böylece, onlar arkalarında birçok bahçeler
ve pınarlar bıraktılar.
26. Ekinler ve lüks bir hayat.
27. Sefa sürdükleri nimetler.
28. Tüm bunların başka insanlar tarafından
miras alınmasını sağladık.

12. “Rabbimiz! Bu azabı bizim için dindir; biz
imanlılarız.”

29. Ne gök ağladı onlara ne de yer ve onlara
mühlet de verilmedi.

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
13. Artık iş işten geçti ya, hatırlarlar! Onlara
aydınlatıcı bir elçi gelmişti.*

31. Firavun’dan; o bir tirandı.

2

14. Ancak, “İyi eğitimli fakat deli!” diyerek
ondan yüz çevirdiler.
15. Biz bir süreliğine azabı dindireceğiz; siz
çok geçmeden eski halinize döneceksiniz.
16. Büyük vuruşu vuracağımız gün, intikam
alacağız.
17. Onlardan önce Firavun’un halkını test ettik; onlara şerefli bir elçi gitti.
18. Şöyle ilan ediyordu: “TANRI’nın kulları
beni dinleyin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”

30. Aynı zamanda, İsrailoğullarını küçük düşürücü zulümden kurtardık.
32. Onları tüm insanlar arasından bilerek seçtik.
33. Onlara büyük bir test teşkil eden birçok kanıtlar gösterdik.
Aynı Sonuçları Bekleyin
34. Şimdiki nesiller diyorlar ki
35. “Biz sadece ilk ölümü ölürüz; asla diriltilmeyeceğiz!
36. “Eğer doğru sözlü iseniz atalarımızı geri
getirin.”

19. Ve “TANRI’ya karşı haddi aşmayın. Ben
size güçlü kanıtlar getiriyorum.

37. Onlar Tubba’ halkından ve onlardan öncekilerden daha mı iyiler? Biz onları cürümlerinden ötürü yok ettik.

20. “Eğer bana karşı koyarsanız, ben Rabbime
ve Rabbinize sığınıyorum.

38. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki her şeyi
sırf oyun olsun diye yaratmadık.

*44:10 Sadece iki işaret henüz gerçekleşmedi, bu duman ile Yecüc ve Mecüc (Ek 25).
*44:13 Sure ve ayet numaraları toplamı (44+13) 57, 19x3 eder ve bu Kuranî kod, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi tarafından ilan edildi (Ek 1, 2 & 26).
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39. Onları belirli bir amaç için yarattık fakat
onların çoğu bilmez.
40. Karar Günü onların hepsini gözlemektedir.
41. O, hiçbir dostun kendi dostuna hiçbir şekilde yardım edemeyeceği gündür; kimseye
yardım edilemez.
42. Sadece TANRI’dan rahmete erişenler
müstesna. O Kudretlidir, En Merhametli
Olandır.
İnkârcılar
43. Elbette, zakkum ağacı—
44. günahkâr olana yiyecek sağlayacak.
45. Alkali çözelti gibi midelerde kaynayacak.
46. Cehennem içeceklerinin kaynaması gibi.
47. Tutun onu ve Cehennemin ortasına atın.
48. Sonra başının üstüne İnferno’nun azabını
boşaltın.
49. “Bunu tat; sen çok güçlü, çok şerefliydin ya.”
50. Bu, şüphe edip durduğunuz şeydir.
Doğrular
51. Doğrular güvenli bir makamda olacaklardır.
52. Bahçelerin ve pınarların keyfini çıkararak.
53. Kadife ve atlas kumaş giyerek; birbirlerine
yakın şekilde.
54. Onlara harika eşler bahşederiz.
55. Orada her tür meyvenin tadını çıkarırlar,
mükemmel bir esenlik içinde.
Doğrular Gerçekte Ölmezler*
56. Orada—ilk ölümün ötesinde*—ölüm tatmazlar ve O, onları Cehennem azabından
korumuştur.
57. İşte Rabbinden gelen nimet böyledir. İşte
büyük zafer böyledir.
1

58. Dikkate alsınlar diye, onu senin dilinde bu
şekilde açıklığa kavuşturduk.
59. Öyleyse bekle; onlar da beklemek zorunda
kalacaklardır.
♦♦♦♦

Sure 45: Diz Çöküş
(El-Casiye)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.
2. Bu kutsal yazının vahyedilişi, Kudretli ve
Bilgeler Bilgesi olan TANRI’dandır.
3. Gökler ve yer, imanlılar için kanıtlarla doludur.
4. Ayrıca sizin yaratılışınızda ve tüm hayvanların yaratılışında, kesinliğe erişmiş insanlar için kanıtlar vardır.
5. Ayrıca, gece ve gündüzün birbirinin yerini almasında ve ölü toprakları diriltmek
için TANRI’nın gökten indirdiği rızıklar
ile rüzgârların yönlendirilmesinde de; tüm
bunlar, anlayan insanlar için kanıtlardır.
Hangi Hadis?*
6. Bunlar sana gerçek olarak okuduğumuz TANRI’nın vahiyleridir. TANRI’dan ve vahiylerinden başka hangi Hadise iman ederler?
2

7. Her suçlu uydurukçunun vay haline.*
8. Kendisine okunan TANRI’nın vahiylerini
işiten, ardından sanki onları hiç işitmemiş
gibi kendi yolunda kibirlice ısrar eden kişi
var ya. İşte ona acı veren bir azabın sözünü
ver.

*44:56 Ek 17’de detaylıca anlatıldığı gibi, doğrular gerçekte ölmezler; onlar direkt Âdem ile Havva’nın
bir zamanlar yaşadığı aynı Cennete geçerler. Bu ifadeyi, 40:11’deki inkârcıların ifadesi ile karşılaştırın.
*45:6-7 Tanrı, “Hadis”i ismiyle kınamaktadır ve onun uydurma bir küfür olduğunu bizlere bildirmektedir.

2282

114168

Diz Çöküş (El-Casiye) 45:9-25

275
9. Vahiylerimiz hakkında herhangi bir şey öğrendiğinde onları alaya alır. Bunlar utanç
verici bir azabı üzerlerine çektiler.

18. Ardından doğru yasaları yerleşik kılmak
için seni görevlendirdik; sen bunu takip et
ve bilmeyenlerin arzularını izleme.

10. Cehennem onları gözlüyor. Kazançları da
TANRI’nın yanına yerleştirdikleri putlar
da kendilerine yardım edemeyecektir. Onlar korkunç bir azabı üzerlerine çektiler.

19. Onlar, TANRI’ya karşı sana hiçbir şekilde
yardım edemezler. TANRI doğru kimselerin Rabbi iken haddi aşanlar birbirlerinin
müttefikidirler.

11. Bu bir yol göstericidir, Rablerinin bu vahiylerini inkâr edenler kınanmayı ve acı
veren bir azabı üzerlerine çektiler.

20. Bu, insanlar için aydınlanmalar, rehberlik
ve kesinliğe erişmiş olanlar için de rahmet
sağlar.

12. Denizi hizmetinize veren TANRI’dır, böylece gemiler O’nun yasalarına göre onu
dolaşabilirler. Siz böylelikle O’nun rızıklarından ararsınız ki minnettar olasınız.
13. O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize verdi; hepsi O’ndandır. Bunlar,
derin düşünen insanlar için kanıtlardır.
14. İman etmiş olanlara, TANRI’nın günlerini ummayanları bağışlamalarını söyle. O,
herkese kazanmış oldukları ne varsa karşılılığını tam olarak ödeyecektir.
15. Kim doğruluğa çalışırsa bunu kendi iyiliği için yapar ve kim de kötülüğe çalışırsa
bunu kendi zararına yapar. Siz Rabbinize
döndürüleceksiniz.
16. Biz İsrailoğullarına kutsal yazı, hikmet ve
peygamberlik verdik ve onlara güzel rızıklar sağladık; onların üzerine diğer tüm insanlardan daha fazla nimetler ihsan ettik.
17. Onlara burada apaçık buyruklar verdik.
İronik bir şekilde, kendilerine bilgi gelinceye kadar bunda anlaşmazlığa düşmediler. Bu onlardaki kıskançlıktan kaynaklanmaktadır. Şüphesiz, senin Rabbin Diriliş
Günü’nde anlaşmazlığa düştükleri her şey
hakkında onları yargılayacaktır.

21. Kötülüğe çalışanlar, kendilerine iman edip
doğru bir hayat süren kimselerle aynı şekilde davranacağımızı mı umuyorlar? Onların yaşamları ve ölümleri aynı olabilir
mi?* Muhakemeleri gerçekten de bozuk.
3

22. TANRI gökleri ve yeri belirli bir amaç için
yarattı ki, her bir ruha en ufak bir haksızlık
olmadan kazanmış olduğu ne varsa karşılığını ödesin.*
4

Putperestliğin Yaygın Formu:
Bir tanrı Olarak Ego
23. Tanrısı kendi egosu olana dikkat ettin mi?
Sonuç olarak, TANRI onu bilgi birikimine rağmen saptırır, onun işitmesini ve zihnini mühürler ve gözlerinin üstüne bir perde yerleştirir. TANRI tarafından verilen
böyle bir karardan sonra ona kim rehberlik
edebilir? Dikkate almaz mısınız?
24. Dediler ki “Biz sadece bu hayatı yaşarız;
yaşarız ve ölürüz ve bizim ölümümüze
sebep olan sadece zamandır!” Onlar bu
konuda kesin bir bilgiye sahip değildirler;
onlar sadece zannediyorlar.
25. Vahiylerimiz kendilerine açıkça okunduğunda onların tek argümanı şöyle söyle-

*45:21 Şimdi anlıyoruz ki doğrular gerçekte ölmezler—onlar direkt Cennete giderler (16:32)—oysa
doğru olmayanlar ölüm melekleri tarafından dövülürler (8:50 & 47:27).
*45:22 Tanrı bize bu hayatı, kendimizi günahtan kurtarmamız, Şeytan’la olan eski ittifakımızı kınamamız ve Tanrı’nın krallığına tekrar girmemiz için değerli bir şans olarak verdi. Giriş’e ve Ek 7’ye bakınız.
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mektir, “Eğer doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin.”
26. De ki, “TANRI size hayatı bahşetti, sonra
sizi vefat ettirir, ardından sizi kaçınılmaz
olan Diriliş Günü’ne toplayacaktır. Fakat
insanların çoğu bilmez.”
27. Göklerin ve yerin tüm egemenliği TANRI’ya aittir. Saat’in (Yargı’nın) gerçekleştiği gün, tahrifçilerin kaybettiği zamandır.
Diz Çöküş
28. Her toplumu diz çökerken göreceksin. Her
toplum kendi kayıtlarını görmek için çağırılacaktır. Bugün, yapmış olduğunuz her
şeyin karşılığı size ödenmektedir.
29. Bu bizim kaydımızdır; sizin hakkınızda
gerçeği söylemektedir. Biz yaptığınız her
şeyi kaydediyorduk.
30. İman edip doğruluğa çalışanlara gelince,
Rableri onları rahmetine kabul edecektir.
En büyük zafer budur.
31. İnkâr edenlere gelince: “Benim vahiylerim
size okunmadı mı fakat siz kibirlendiniz
ve siz kötü insanlardınız?”
32. TANRI’nın vaadinin gerçek ve (Yargı) Saati’nin kaçınılmaz olduğu ilan edildiğinde
dediniz ki “Biz Saat’in ne olduğunu bilmeyiz! Bunun hakkında zanlarla doluyuz;
emin değiliz.”
33. Yaptıklarının zararları kendilerine açık
hale gelecek ve alay ettikleri şeyler geri
gelip kendilerini kuşatacaktır.
34. Şöyle ilan edilecek: “Tıpkı sizin bugünün
buluşmasını unutmanız gibi bugün de biz
sizi unutuyoruz. Sizin meskeniniz cehennem ateşidir ve hiçbir yardımcınız olmayacaktır.
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35. “Bunun nedeni TANRI’nın vahiylerini boş
vermiş olmanız ve kafanızın sürekli ilk
hayatla meşgul olmasıydı.” Sonuç olarak,
onlar oradan asla çıkamayacaklar, onlar
mazur da görülmeyecekler.
36. Tüm övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi,
kâinatın Rabbi olan TANRI’ya aittir.
37. Göklerdeki ve yerdeki tüm egemenlik O’na
aittir. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
♦♦♦♦

Sure 46: Kum Tepeleri
(El-Ahkâf)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. H.M.
2. Bu kutsal yazının vahyedilişi, Kudretli ve
Bilgeler Bilgesi olan TANRI’dandır.
3. Biz gökleri, yeri ve aralarındaki her şeyi,
belirli bir amaç ve sınırlı bir süre dışında
yaratmadık. İnkâr edenler, kendilerine verilen uyarılara tamamen ilgisizdirler.
4. De ki, “TANRI’nın yanına yerleştirmiş olduğunuz putları bir düşünün bakalım. Onların yeryüzünde neyi yarattıklarını bana
gösterin. Göklerin bir parçası onların mı?
Eğer doğru sözlü iseniz, bana bundan önce
başka bir kutsal yazı veya putperestliğinizi
destekleyen kanıtlanmış herhangi bir bilgi
parçası gösterin.”
Putlar Tamamen Habersiz
5. Diriliş Günü’ne kadar kendilerine asla yanıt veremeyen ve onların tapınmalarından
tamamen habersiz olan putları TANRI’nın
yanında ilahlaştıranlardan daha fazla kim
sapmıştır?
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Putlar Kendilerine Tapanları
Sahiplenmez*
6. Ve insanlar (Yargı Günü’nde) toplandığı zaman, putları kendilerinin düşmanları haline
gelecektir ve onların putperestliğini kınayacaklardır.*
1

7. Vahiylerimiz onlara mükemmel bir açıklıkla okunduğunda, inkâr etmiş olanlar kendilerine gelen gerçek için “Bu besbelli ki
sihir!” dediler.
8. “Bunu o uydurdu” dedikleri zaman de ki,
“Eğer bunu ben uydurduysam, o zaman siz
beni TANRI’dan koruyamazsınız. O, planladığınız her şeyin tamamen farkındadır. Benimle sizin aranızda bir tanık olarak O yeter.
O Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.”
9. De ki, “Ben öteki elçilerden farklı değilim.
Bana veya size ne olacağı hakkında hiçbir
fikrim yok. Ben sadece bana vahyedileni
takip ediyorum. Ben esaslı bir uyarıcıdan
fazlası değilim.”
Takva Ehli Haham Juda*
10. De ki, “O ya TANRI’dan ise ve siz de onu
inkâr ettiyseniz? İsrailoğullarından bir
şahit de benzer bir olguya* tanıklık edip
iman etmiş olduğu halde sizler kibirlendiniz. Şüphesiz, TANRI kötü insanlara rehberlik etmez.”
2

11. İnkâr etmiş olanlar iman etmiş olanlar hakkında şöyle dediler, “İyi bir şey olsaydı
bizden önce kabul etmezlerdi.” Onlar, ona
rehberlik edilmediklerinden, “Bu eski bir
uydurma!” dediler.

12. Bundan önce de Musa’nın kitabı kendilerine rehberlik ve rahmet sağlamıştı. Bu da,
haddi aşanları uyarmak ve doğrulara müjde vermek için Arapça olan doğrulayıcı
bir kutsal yazıdır.
Müjde
13. Şüphesiz, “Bizim Rabbimiz TANRI’dır”
deyip ardından doğru bir hayat sürenlerin
korkacakları hiçbir şey olmayacaktır, onlar üzülmeyecekler de.
14. Yaptıklarına bir ödül olarak, sonsuza dek
ikamet edecekleri Cenneti hak ettiler.
40: Karar Yaşı*
15. Biz insanoğluna ana-babasına hürmet göstermesini tembih ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu ve otuz
ay boyunca onunla yakından ilgilendi. O,
olgunluğa erişince ve kırk yaşına* varınca
şöyle söylemelidir, “Rabbim! Beni, bana
ve ana-babama ihsan ettiğin nimetlere
minnettar olmaya ve Seni memnun edecek
doğru işler yapmaya yönelt. Evlatlarım da
doğru kimseler olsun. Ben Sana tövbe ettim; ben bir teslim olanım.”
3

16. İşte bunlardır doğru işlerini kabul edip günahlarını görmezden geldiklerimiz. Onlar
Cenneti hak etmişlerdir. Bu, kendilerine
söz verilmiş gerçek vaattir.
17. Öte yandan ana-babasına şöyle diyen de
var, “Yazık size; siz bana (ölümden sonra)
hayata geri geleceğimi mi söylüyorsunuz?
Nasıl oluyor da bizden önce ölmüş olan-

*46:6 Ayrıca Matta 7:21-23’e bakınız: İsa kendisini “Rab” olarak çağıranları açık bir biçimde sahiplenmeyecektir.
*46:10 Bu şahit, aynı 19-temelli matematiksel kodu kutsal yazıların bozulmamış parçalarında keşfeden Takva Ehli Haham Juda’dır (M.S. 11. Yüzyıl) (Ek 1’e bakınız).
*46:15 Tanrı, kimin Cennete gitmeyi hak ettiğini ve kimin Cehenneme gitmeyi hak ettiğini tam
olarak bilir. Bu O’nun bir yasasıdır ki kimi 40 yaşından önce vefat ettirirse o kişi Cennete gidecektir.
Tanrı’nın engin rahmeti, çoğu insanın bu ilahi merhameti kabul etmekte zorluk yaşadığı gerçeğinde
yansır; şöyle karşı gelirler: “Onları Cehenneme koy!” Ek 32’ye bakınız.
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lar hiç geri dönmüyorlar?” Ana-baba ise
TANRI’nın yardımını ister ve derler ki
“Yazık sana; lütfen iman et! TANRI’nın
vaadi gerçektir.” O da “Geçmişten masallar!” der.
18. Böyleleri ise, her cin ve insan neslinden
inkârcılar olarak damgalanmış olanlardır;
onlar kaybedenlerdir.
19. Onların hepsi, yaptıklarına uygun olarak
hak etmiş oldukları dereceleri elde ederler.
O, en ufak bir haksızlık olmadan yaptıklarının karşılığını kendilerine ödeyecektir.
20. İnkâr etmiş olanların cehennem ateşine sunulacakları gün gelecek: “Dünya hayatınız
boyunca size verilen iyi şansları boşa harcamış ve onlarla eğlenip durmuştunuz. Sonuç olarak, bugün, hiçbir dayanağınız olmadan yeryüzünde büyüklük taslamanızın
ve kötü işlerinizin bir karşılığı olarak utanç
verici bir azabı üzerinize çekiyorsunuz.”
Hûd
21. Hatırla, Âd’ın kardeşi halkını kum tepelerinde uyarmıştı—ondan önce de ondan sonra da çok sayıda uyarı iletilmişti:
“TANRI’dan başkasına tapmayacaksınız.
Sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.”
22. Dediler ki “Sen bizi tanrılarımızdan çevirmeye mi geldin? Eğer doğru sözlü isen
tehdit ettiğin (azabı) getirmen için sana
meydan okuyoruz.”
23. Dedi ki “Bunun hakkındaki bilgi TANRI’nın yanındadır; Ben sadece size iletmek
için gönderildiğim şeyi iletiyorum. Ancak
görüyorum ki siz insanlar cahilsiniz.”
24. Fırtınanın yollarına çıktığını gördüklerinde
dediler ki “Bu fırtına bize çok fazla ihtiyaç duyulan yağmuru getirecek.” Aksine

bu, (Hûd’a) getirmesi için meydan okuduğunuz şeydir; acı veren bir azabın olduğu
şiddetli bir rüzgâr.
25. Rabbi tarafından emrolunduğu gibi her
şeyi yıkıp yerle bir etti. Sabaha, evleri dışında hiçbir şey ayakta duramıyordu. Biz
suçlu insanlara böyle karşılık veririz.
Elçinin Uyarılarını Alaya Aldılar
26. Sizi yerleştirdiğimiz gibi aynı şekilde onları da yerleştirmiştik ve onlara işitme,
gözler ve akıllar vermiştik. Fakat onların
işitmesi, gözleri ve akılları kendilerine
hiçbir şekilde yardım etmedi. Bunun nedeni onların TANRI’nın vahiylerini göz
ardı etmeye karar vermeleriydi. Böylelikle, alay ettikleri kehanetler ve uyarılar
onların kötü sonlarına neden oldu.
27. Kanıtları, tövbe edebilsinler diye açıkladıktan sonra çevrenizdeki birçok toplumu
yok etmiştik.
28. O halde, kendilerini TANRI’ya yaklaştırsınlar diye oluşturdukları putlar onlara
neden yardım edemediler? Aksine onları
terk ettiler. İşte böyleydi putlaştırdıkları
sahte tanrılar; işte böyleydi uydurdukları
bidatler.
Cinler Arasındaki İmanlılar*
29. Hatırla, cinlerden birkaçını, kendilerine
Kuran’ı işittirmek için sana yöneltmiştik.
Oraya vardıklarında “Dinleyin!” dediler.
Biter bitmez uyarmak üzere aceleyle kendi halklarına döndüler.*
1

30. Dediler ki “Ey halkımız! Biz Musa’dan
sonra vahyedilen ve önceki kutsal yazıları doğrulayan bir kitap işittik. O, gerçeğe;
doğru yola rehberlik ediyor.
31. “Ey halkımız! TANRI’nın çağrısına yanıt
verin ve O’na iman edin. O zaman günah-

*46:29 Cinler, milyarlarca yıl önce Şeytan ünlü küfrünü başlattığında onunla tamamen hemfikir
olan yaratıklardı. Onlar bu dünyaya Şeytan’ın soyu olarak getirilirler. Ne zaman bir insan doğsa, bir
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Kum Tepeleri (El-Ahkâf) 46:32-35 & Muhammed 47:1-10

larınızı bağışlayacak ve sizi acı veren bir
azaptan koruyacaktır.”
32. TANRI’nın çağrısına yanıt vermeyenler
kaçıp kurtulamazlar ve O’ndan başka bir
Rableri olmayacaktır; onlar uzak bir şekilde saptılar.
33. Gökleri ve yeri en ufak bir zahmet olmadan
yaratan TANRI’nın, ölüleri de diriltebileceğinin farkına varmıyorlar mı? Doğrusu
evet; O, Her Şeye Gücü Yetendir.
34. İnkârcılar Cehennem Ateşine sunulacakları
gün kendilerine sorulacak, “Bu gerçek değil mi?” Onlar da, “Evet kesinlikle, Rabbimize ant olsun” diye cevap verecekler.
O da, “O halde inkârınızdan dolayı çekin
azabı” diyecek.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
35. Bu nedenle, senden önce güç sahibi olan
ve sabra başvuran elçiler gibi sen de sabırlı ol. Onlara kaçınılmaz bir şekilde gelecek olan azabı görmek için acele etme.
Onu gördükleri gün, sanki günün bir saati
kadar sürmüş gibi gözükecek kendilerine.
Bu bir ilandır: Sürekli olarak yok edilenler
kötüler değil midir?
2

♦♦♦♦

Sure 47: Muhammed
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. İnkâr edip TANRI’nın yolundan alıkoyanlar var ya, O onların işlerini boşa çıkarır.
2. İman edip doğruluğa çalışanlar ve Muhammed’e indirilene—ki o Rablerinden gelen

gerçektir—iman edenler var ya, O onların
günahlarını siler ve onları gönül ferahlığı
ile nimetlendirir.
3. Bunun nedeni inkâr edenlerin sahte olanı
izliyor olmaları, iman edenlerin ise Rablerinden gelen gerçeği izliyor olmalarıdır.
TANRI böylelikle insanlara kendilerini örnek gösterir.
4. Eğer (savaşta) inkâr edenlerle karşılaşırsanız boyunlara vurabilirsiniz. Eğer onları
esir olarak alırsanız, onları serbest bırakabilir veya fidye karşılığı salıverebilirsiniz,
ta ki savaş bitinceye kadar. TANRI irade
etmiş olsaydı size savaş olmadan da galibiyet bahşedebilirdi. Fakat O, böylelikle sizi
birbirinizle test eder. TANRI uğrunda öldürülenlere gelince, O onların fedakârlığını
asla heba etmeyecektir.
5. Onlara rehberlik edecek ve onları gönül ferahlığı ile nimetlendirecektir.
6. Onları, kendilerine tarif ettiği Cennete kabul edecektir.
7. Ey iman edenler! Eğer TANRI’yı desteklerseniz O da sizi destekleyecek ve bastığınız yerleri sağlamlaştıracaktır.
8. İnkâr edenler bedbahtlığı üzerlerine çekerler; O onların işlerini tamamen boşa çıkarır.
9. Bunun nedeni onların TANRI’nın vahyettiği şeyden nefret etmeleridir ve sonuç olarak, O da onların işlerini boşa çıkarır.
10. Onlar, yeryüzünü gezip kendilerinden öncekiler
için sonuçların ne olduğunu görmemişler
mi? TANRI onların işlerini mahvetti; tüm
inkârcılar aynı akıbeti çekeceklerdir.

de cin doğar. Yeni doğan cin, yeni doğan insanla aynı bedene atanır ve sürekli Şeytan’ın bakış açısını
pompalar (Ek 7).
*46:35 Kuranî ve matematiksel delil, burada hitap edilen elçinin Reşad Halife olduğunu ispatlıyor.
“Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) artı sure numarası (46) artı ayet numarası (35) toplandığında, 1311 veya 19x69 elde ederiz. Bu, Kuran’ın kodu ile uyumludur (Ek 2).
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11. Çünkü TANRI iman edenlerin Rabbi iken
inkâr edenlerin bir rabbi yoktur.
12. TANRI, iman edip doğru bir hayat sürenleri akan nehirleri olan bahçelere kabul eder.
İnkâr edenlere gelince, ömür geçirirler ve
hayvanların yediği gibi yerler, ardından da
cehennem ateşini boylarlar.
13. Nice toplumlar vardı ki, seni kentinden çıkaran o toplumdan çok daha güçlüydüler;
onları yok ettiğimizde hiç kimse onlara
yardım edemedi.
14. Rableri tarafından aydınlananlar ile kötü
işleri kendi gözlerinde süslenenler ve kendi fikirlerini takip edenler aynı mıdır?
15. Doğrular için söz verilen Cennetin alegorisi şudur: kirletilmemiş temiz sudan ırmakları, taptaze sütten ırmakları, şaraptan ırmakları—içenler için lezzetli—ve süzme
baldan ırmakları vardır. Orada her türlü
meyveye ve Rablerinden bağışlanmaya
sahiptirler. (Onlar mı daha iyidir) yoksa
cehennem ateşinde sonsuza dek kalan ve
bağırsaklarını parçalayan cehennem suyunu içenler mi?
16. Onlardan bazıları seni dinler, sonra ayrılır
ayrılmaz aydınlatılmış olanlara şöyle sorarlar, “Şimdi ne dedi bu?” TANRI böylelikle onların kalplerini mühürler ve sonuç
olarak kendi fikirlerini takip ederler.

ten geldi.* Saat onlara geldiğinde mesajlarından nasıl fayda görecekler?
La İlahe İlla Allah:
İlk Buyruk
19. Şunu bilmelisin ki: “TANRI’nın yanında
başka bir tanrı yoktur”* ve kendi günahların için de tüm imanlı erkek ve kadınların günahları için de bağışlanma dile.
TANRI kararlarınızın ve nihai kaderinizin
tamamen farkındadır.
2

İkiyüzlülerin İfşa Olması
20. İman etmiş olanlar dediler ki: “Ne zaman
yeni bir sure vahyedilecek?” Fakat içinde savaşa değinilen açık ve kesin bir sure
vahyedildiğinde, kalplerinde şüpheler barındıranların sanki kendilerine o an ölüm
gelmiş gibi sana baktıklarını görürsün.
Onlar böylece ifşa oluyorlardı.
Muhammed’in Devrinde
İmanın Kanıtı
21. Onlardan beklenen itaat etmeleri ve doğru
söz söylemeleridir. Seferberlik çağrısı yapıldığında keşke TANRI’ya güven gösterselerdi, bu onlar için daha iyi olurdu.
22. Ayrıca, niyetiniz ayrılır ayrılmaz kötülük
işlemek ve akrabalarınıza kötü davranmak
öyle mi?

17. Rehberlik edilenlere gelince, O onların
hidayetini artırır ve onlara doğruluklarını
bahşeder.

23. İşte onlar TANRI’dan bir laneti üzerlerine
çekenlerdir, ki onları bununla sağır ve kör
hale getirdi.

Dünya’nın Sonu*
18. Saat’in kendilerine ansızın gelmesini mi
bekliyorlar? Onunla ilgili tüm işaretler za-

Kuran’ı İnceleyin
24. Neden Kuran’ı dikkatlice incelemiyorlar?
Yoksa zihinleri üzerinde kilitler mi var?

1

*47:18 Kuran, Son Ahit olarak, MS 2280 olan Dünya’nın sonunu tespit etmek için gerekli olan tüm
işaretleri sağlamaktadır. Detaylar için Ek 25’e bakınız.
*47:19 Dinin “İlk Direği,” anlamlı bir biçimde Muhammed başlıklı bu surede belirtilmiş ve mutlak
şekilde yalnızca Tanrı’ya adanmıştır. Muhammed’in ismi, kendi iradesine aykırı olarak kendisini
putlaştıranlar tarafından eklendi.
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Muhammed 47:25-38 & Galibiyet (El-Fetih) 48:1-2

25. Şüphesiz, kendilerine rehberlik açıkça gösterildikten sonra geriye çekilenleri şeytan
ayartmış ve onları doğru yolda olduklarına
inandırmıştır.

Büyük Felaket
34. İnkâr edip TANRI’nın yolundan alıkoyan,
sonra da inkârcı olarak ölenleri TANRI
asla bağışlamayacaktır.

26. Bunun nedeni onların TANRI’nın indirmiş olduğu şeyden nefret edenlere şöyle
demeleriydi, “Belirli hususlarda size itaat
edeceğiz.” TANRI onların gizli komplolarını tamamen bilmektedir.

35. Bu nedenle, gevşeklik gösterip barışın peşinde
teslim olmayın çünkü size galibiyet garanti
edilmiştir ve TANRI sizinle beraberdir. O,
çabalarınızı asla zayi etmeyecektir.

27. Melekler onları vefat ettirdiğinde onlar için
nasıl olacak? Onların yüzlerine ve arka taraflarına vuracaklar.
28. Bunun nedeni onların TANRI’yı kızdıran
şeye uymaları ve O’nu hoşnut eden şeylerden nefret etmeleriydi. Sonuç olarak, O
onların işlerini boşa çıkardı.
29. Kalplerinde şüpheler barındıranlar, TANRI’nın onların kötü düşüncelerini ortaya
çıkarmayacağını mı zannettiler?
30. Eğer irade edersek onları senin için ifşa
edebiliriz, öyle ki sadece onlara bakarak
onları tanıyabilirsin. Bununla birlikte,
onları konuşma tarzlarından da tanıyabilirsin. TANRI tüm işlerinizin tamamen
farkındadır.
31. Biz, aranızdan çabalayanları ve kararlı bir
şekilde sebat edenleri ayırt etmek için kesinlikle sizi test edeceğiz. Sizin gerçek niteliklerinizi açığa çıkarmalıyız.
32. İnkâr edip TANRI’nın yolundan alıkoyanlar ve kendileri için rehberlik açıkça gösterildikten sonra elçiye muhalefet edenler
TANRI’ya asla en ufak zarar veremezler.
Aksine, O onların işlerini boşa çıkarır.
33. Ey iman edenler! TANRI’ya itaat edin ve
elçiye itaat edin. Aksi takdirde, tüm yaptıklarınız boşa çıkacaktır.

36. Bu dünya hayatı bir oyun ve gösterişten fazlası değildir. Fakat eğer iman edip doğru bir
hayat sürerseniz, O sizden hiçbir para istemeksizin sizi mükâfatlandıracaktır.
37. Eğer sizden, sizin için sıkıntı yaratacak ölçüde para isteseydi cimrileşebilirdiniz ve
gizli kötülüğünüz ifşa olabilirdi.
38. Sizler TANRI uğrunda harcamaya davet
ediliyorsunuz fakat bazılarınız cimrilik ediyor. Cimriler kendi ruhlarına karşı cimridirler. TANRI Zengindir, oysa siz fakirsiniz.
Araplara Uyarı*
Eğer yüz çevirirseniz, O sizin yerinize
başka insanları geçirir ve onlar sizin gibi
olmayacaklardır.
3

♦♦♦♦

Sure 48: Galibiyet
(El-Fetih)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. (Ey Elçi!) Biz sana büyük bir galibiyet ihsan ettik.*4
2. Ki bu sayede TANRI senin geçmiş günahlarını ve aynı zamanda gelecekteki günahlarını
bağışlar, üzerindeki nimetlerini tamamlar ve
sana dosdoğru bir yolda rehberlik eder.

*47:38 Kuran, 1400 yıl boyunca Araplara kendi dillerinde verildi fakat onlar açıkça onu reddettiler
ve onun tam olduğuna iman etmeyi kabul etmediler; Hadis & Sünnet’i uydurdular.
*48:1 Bu esaslı ifade 19 harften oluşmakta olup, bizim neslimizin Tanrı’nın saflaştırılmış, birleştirilmiş ve sağlamlaştırılmış dini—Teslimiyet için galibiyet nesli olduğuna işaret etmektedir (3:19, 85).
Tanrı’nın Kuran’daki büyük mucizesinin vahyedilişine tanık olan bizim neslimizdir (Ek 1).
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3. Buna ek olarak, TANRI seni sarsılmaz bir
destek ile destekleyecektir.
4. İmanlarına ilaveten, imanlarını daha da artırmak için imanlıların kalplerine gönül ferahlığı yerleştiren O’dur. Göklerin ve yerin
tüm güçleri TANRI’ya aittir. TANRI Her
Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
5. O, kesinlikle imanlı erkek ve kadınları içinde ebedi kalacakları, akan nehirleri olan
bahçelere kabul edecektir. Onların günahlarını silecektir. Bu, TANRI nazarında büyük
bir zaferdir.
6. Ve O, ikiyüzlü erkek ve kadınlar ile puta
tapan erkek ve kadınları cezalandıracaktır
çünkü onlar TANRI hakkında kötü düşünceler beslediler. Onların kötülükleri kendilerine karşı geri tepecektir. Çünkü TANRI
onlara kızgındır, onları kınamaktadır ve onlar için Cehennemi hazırlamıştır. Ne berbat
bir kader!
7. Göklerdeki ve yerdeki tüm güçler TANRI’ya aittir. TANRI Kudretlidir, Bilgeler
Bilgesidir.
8. Biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcı
olarak gönderdik.
9. Ki siz insanlar TANRI’ya ve elçisine iman
edesiniz, O’na derin saygı duyasınız, O’nu
gözetesiniz ve gece gündüz O’nu yüceltesiniz.
Tanrı’nın Elçisine Destek Verin
10. Şüphesiz, sana bağlılık sözü verenler
TANRI’ya bağlılık sözü vermektedirler.
TANRI onların sözünü kabul etmektedir;
ellerini onların ellerinin üzerine koymaktadır. Böyle bir sözü tutmayanlar, sözünü tutmamayı kendi zararlarına yaparlar.
TANRI’ya olan sözlerini yerine getirenlere gelince, O onlara büyük bir karşılık
bahşedecektir.
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11. Geride kalıp yerinden kalkmayan Araplar
diyecekler ki “Kafalarımız sürekli paramızla ve ailelerimizle meşgul oldu, bu
yüzden bizim için bağışlanma dile!” Onlar
kalplerinde olmayanı dilleri ile söylerler.
De ki, “Eğer sizin için herhangi bir sıkıntı
irade etmiş olsa veya sizin için herhangi
bir nimet irade etmiş olsa sizi TANRI’dan
kim koruyabilir?” TANRI yaptığınız her
şeyden tamamen Haberdardır.
12. Siz, elçinin ve imanlıların yenileceğine ve
ailelerine asla geri dönmeyeceklerine gizliden gizliye inandınız ve bu sizin kalplerinizde sağlam bir şekilde yer edindi. Siz
kötü düşünceler besleyip kötü insanlara
dönüştünüz.
13. Kim TANRI’ya ve elçisine iman etmeyi
reddederse, biz inkârcılar için bir cehennem ateşi hazırladık.
14. Göklerin ve yerin egemenliği TANRI’ya
aittir. O, irade ettiği kişiyi bağışlar ve irade ettiği kişiyi cezalandırır. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
15. Geride kalıp yerinden kalkmayan kimseler, sizden savaş ganimetlerini toplamanız
beklendiğinde şöyle diyecekler, “Bırakın
da bunda pay sahibi olmak için biz de peşinizden gelelim!” Böylelikle TANRI’nın
sözlerini değiştirmek isterler. De ki, “Siz
bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Bu,
TANRI’nın kararıdır.” O zaman da diyecekler ki “Siz bizi (geri kaldığımız için)
kıskanıyor olmalısınız.” Doğrusu, onların
bir şeyi anlamaları nadiren olurdu.
İlk Nesiller İçin Test
16. Geride kalıp yerinden kalkmayan Araplara
de ki, “Sizler güçlü bir toplulukla yüzleşmeye ve onlar teslim olmadıkça onlarla
savaşmaya davet edileceksiniz. Eğer itaat
ederseniz, TANRI sizi cömert bir karşılıkla ödüllendirecektir. Fakat eğer geçmişte
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yaptığınız gibi tekrar sırt çevirirseniz, sizi
acı veren bir azapla cezalandıracaktır.”
17. Kör olan sorumlu tutulamaz, sakat olan sorumlu tutulamaz ve hasta olan da sorumlu
tutulamaz. Kim TANRI’ya ve elçisine itaat ederse, onu akan nehirleri olan bahçelere kabul edecektir. Sırt çevirene gelince,
onu da acı veren bir azapla cezalandıracaktır.
18. TANRI, o ağacın altında sana bağlılık
sözü veren imanlılardan hoşnuttur. O onların kalplerinde neyin olduğunu biliyordu
ve sonuç olarak onları gönül ferahlığı ile
nimetlendirdi ve onları yakın bir galibiyetle ödüllendirdi.
19. Buna ek olarak, birçok savaş ganimeti de
elde ettiler. TANRI Kudretlidir, Bilgeler
Bilgesidir.
20. TANRI size, elde edeceğiniz birçok savaş
ganimeti söz verdi. Böylelikle bu hayatta
sizin için bazı faydaları öne aldı, halkın
size karşı olan saldırganlık ellerini sizden
çekti ve bunu da imanlılar için bir işaret
kıldı. O, böylelikle size dosdoğru bir yolda rehberlik eder.
21. Mağlup edebilmeniz imkân dâhilinde olmayan gruba gelince, onlarla TANRI ilgilendi; TANRI Her Şeye Gücü Yetendir.
İmanlılar İçin Galibiyet Garantidir
22. Eğer inkârcılar sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı. Onların Sahip ve
Efendileri yoktur; onların yardımcıları da
yoktur.
23. Tarih boyunca TANRI’nın sistemi böyledir ve TANRI’nın sisteminin değişmez
olduğunu göreceksiniz.

Galibiyet (El-Fetih) 48:17-28
24. Size onlar üzerinde galibiyet bahşettikten
sonra, Mekke vadisinde, onların size karşı olan saldırganlık ellerini tutan da sizin
onlara karşı olan saldırganlık ellerinizi tutan da O’dur. TANRI yaptığınız her şeyi
Görendir.
25. İnkâr edip size Kutsal Mescidi yasaklamış olanlar ve hatta kurbanlarınızın varış
noktalarına ulaşmasını engellemiş olanlar
onlardır. (Düşman kampında) tanımadığınız imanlı erkek ve kadınlar vardı ve neredeyse bilmeden onlara zarar verecektiniz.
TANRI böylelikle kimi irade ederse onu
Kendi rahmetine kabul eder. Eğer onlar
inat ederlerse, aralarından inkâr edenleri
acı veren bir azapla cezalandıracağız.
26. İnkâr etmiş olanlar öfkeli ve kalpleri cahiliye günlerinin kibri ile dolu iken, TANRI, elçisini ve imanlıları gönül ferahlığı
ile nimetlendirdi ve onları doğruluk kelamına sarılmaya yönlendirdi. Onların tam
olarak hak ettiği şey buydu. TANRI her
şeyin tamamen farkındadır.
27. TANRI, elçisinin hakikate uygun olan
görümünü gerçekleştirdi: “TANRI irade
ediyorsa, tam bir güvenlik içinde Kutsal
Mescide gireceksiniz ve (kutsal yolculuğun ritüellerini yerine getirirken) orada
saçlarınızı tıraş edeceksiniz veya kısaltacaksınız. Hiçbir korkunuz olmayacak. O
sizin bilmediklerinizi bildiğinden, bunu
yakın bir galibiyetle birleştirdi.”
Büyük Kehanet*
28. Elçisini rehberlikle ve gerçek dinle gönderip onu diğer tüm dinlere üstün kılan
O’dur. Bir tanık olarak TANRI yeter.*
1

*48:28 Bu önemli kehanet, bize Teslimiyet’in kaçınılmaz olarak tüm dünyaya hâkim olacağını bildirmektedir. Bu, 9:33, 41:53 ve 61:9 ayetleri ile birlikte Tanrı’nın Kuran’a ait matematiksel mucizesinin bu kehanette majör rolü oynayacağına dair hiçbir kuşku bırakmıyor. Sağlam Kuranî matematiksel delil bu kehaneti yerine getirdiği gibi, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’ne de işaret etmektedir. Delil
ve belirli detaylar için Ek 2 & 26’ya bakınız.
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İmanlıların Nitelikleri
29. Muhammed—TANRI’nın elçisi—ve beraberinde bulunanlar inkârcılara karşı sert
ve amansızdırlar fakat kendi aralarında
nazik ve merhametlidirler. TANRI’nın nimetlerini ve onayını aradıkları için onları
rükû ve secde ediyorken görürsün. Secde
etmeleri sayesinde onların işaretleri yüzlerindedir. Bu, Tevrat’taki ile aynı örnektir. Onların İncil’deki örnekleri ise, daha
uzun ve daha güçlü büyüyen ve çiftçileri
hoşnut eden bitkiler gibidir. O, inkârcıları
bu sayede öfkelendirir. TANRI, onlar arasından iman edip doğru bir hayat sürenlere
bağışlanma ve büyük bir karşılık söz vermektedir.
♦♦♦♦

Sure 49: Duvarlar
(El-Hucurat)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey iman edenler! Kendi fikrinizi TANRI’nın ve elçisininkinin üzerine geçirmeyin. TANRI’ya derin saygı duyun. TANRI
İşitendir, Her Şeyi Bilendir.
2. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin,* ona, birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın da, yoksa
siz farkına varmadan işleriniz boşa çıkar.
1

3. Şüphesiz, TANRI’nın elçisinin yanında
seslerini kısanlar, kalpleri TANRI tarafından doğruluk üzere olmaya hazırlanan kimselerdir.* Onlar bağışlanmayı ve büyük bir
karşılığı hak etmişlerdir.

4. Sana duvarların dışından seslenen kimselere gelince, onların çoğu idrak etmez.
5. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabırlı olmuş olsalardı bu onlar için daha iyi olurdu. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
Söylentilere İnanmadan Önce
Onları Araştırın
6. Ey iman edenler! Eğer kötü bir kişi size herhangi bir haber getirirse önce araştırın, yoksa
bilgisizlikten dolayı bazı insanlara haksızlık
edersiniz, daha sonra da yapmış olduğunuzdan ötürü üzgün ve pişman olursunuz.
7. Ve bilin ki TANRI’nın elçisi aranıza gelmiş
bulunuyor. Birçok konuda sizi dinlemiş olsaydı, kendiniz için işleri zorlaştırmış olacaktınız. Fakat TANRI size imanı sevdirdi
ve onu kalplerinizde süsledi ve sizi inkârdan, kötülükten ve itaatsizlikten nefret ettirdi. Bunlar rehberlik edilen kimselerdir.
8. TANRI’dan lütuf ve O’nun nimetleri işte
böyledir. TANRI Her Şeyi Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
İmanlıları Uzlaştırın
9. Eğer imanlılardan iki grup birbirleriyle
savaştıysa onları uzlaştırın. Eğer bir grup
diğerine saldırırsa, saldırgan grup TANRI’nın emrine teslim oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar teslim olduklarında, iki
grubu adil bir şekilde uzlaştırın. Adaleti kalıcı hale getirin; TANRI adil olanları sever.

2

*49:2 Ne zaman “peygamber” (Nebi) kelimesi Muhammed’e atıfta bulunsa, sürekli olarak onu yaşamı sırasında kasteder, ölümünden sonrasını değil. Açık bir şekilde, artık o öldüğü için sesimizi
Muhammed’in sesinin üzerine yükseltmemiz mümkün değildir. Ayrıca 33:56’ya bakınız.
*49:3 Elçiye saygı duymak, yabancıların ve ziyaretçilerin Tanrı’nın mesajına gelmelerine yardımcı
olur.
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Duvarlar (El-Hucurat) 49:10-18 & Q (Qaf) 50:1-3

Gerçek Aile
10. İmanlılar bir ailenin fertleri gibidirler; ailenizin içindeki barışı muhafaza edin ve
TANRI’ya derin saygı duyun ki rahmete
erişesiniz.
İmanlılar Örnek Teşkil Ederler
11. Ey iman edenler! Hiçbir halk öteki halklarla
dalga geçmesin çünkü onlar kendilerinden
daha hayırlı olabilirler. Hiçbir kadın da öteki
kadınlarla dalga geçmesin çünkü onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizle alay etmeyin veya birbirinizin isimlerini
eğlence konusu yapmayın. İmana eriştikten
sonra günahkârlığa sapmak gerçekten de
ne kötü. Kim bundan sonra tövbe etmezse,
onlar haddi aşanlardır.
Zan Günahtır
12. Ey iman edenler! Herhangi bir zandan
kaçının çünkü birazcık zan bile günahtır.
Birbirinizin casusluğunu yapmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin; bu, ölmüş
kardeşinizin etini yemek kadar iğrençtir.
Siz kesinlikle bundan iğrenirsiniz. TANRI’yı gözetin. TANRI Günahtan Kurtarandır, En Merhametli Olandır.
İnsanlar Arasında Ayrım Yapmanın
Tek Kriteri
13. Ey insanlar! Sizi aynı erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanıyasınız diye sizi
farklı milletlere ve boylara ayırdık. TANRI nezdinde sizin en hayırlınız, en doğru
olanınızdır. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Haberdardır.
Mü’mine karşı Müslüman
14. Araplar dediler ki “Bizler Mü’miniz (imanlılarız).” De ki, “Siz iman etmediniz; kalplerinize
iman yerleşinceye kadar söylemeniz gereken
şey şu olmalıdır, ‘Bizler Müslümanız (teslim
olanlarız).’ ” Eğer TANRI’ya ve elçisine

itaat ederseniz, O sizin hiçbir işinizi zayi
etmeyecektir. TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
15. Mü’minler (imanlılar), TANRI’ya ve elçisine iman edip ardından ne olursa olsun
hiçbir şüphe barındırmama durumuna erişenlerdir ve TANRI uğrunda paralarıyla
ve hayatlarıyla çaba gösterenlerdir. Bunlar
doğru sözlü kimselerdir.
16. De ki, “Dininiz hakkında TANRI’yı mı
bilgilendiriyorsunuz? TANRI göklerdeki
ve yerdeki her şeyi bilir. TANRI Her Şeyi
Bilendir.”
Kim Kime İyilik Yapıyor?
17. Onlar Teslimiyet’i kabul etmekle sanki sana
bir iyilik yapıyorlarmış gibi davranıyorlar!
De ki, “Sizler Teslimiyet’i kabul etmekle
bana herhangi bir iyilik yapmıyorsunuz. Sizi
imana ileterek size büyük bir iyilik yapan
TANRI’dır, eğer samimi iseniz.”
18. TANRI göklerdeki ve yerdeki tüm gizemleri bilir; TANRI yaptığınız her şeyi Görendir.
♦♦♦♦

Sure 50: Q
(Qaf)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Q. ve şanlı Kuran.*

3

2. Aralarından bir elçinin kendilerine gelmesini tuhaf buldular! İnkârcılar dedi ki “Bu
gerçekten de tuhaf.
3. “Biz öldükten ve toprak olduktan sonra
öyle mi; bu imkânsız.”

*50:1 “Q.” Başlangıcı ile bağlantılı harika mucizeler için Ek 1’e bakınız.
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4. Onların arasından, yeryüzü tarafından tüketilip götürülen herkesin tamamen farkındayız; tam ve doğru bir kayda sahibiz.

19. Sonunda, kaçınılmaz olan ölüm baygınlığı gelir; işte senin kaçmaya çalıştığın şey
budur.

5. Kendilerine geldiğinde gerçeği reddettiler; kafaları tamamen karışıktır.

20. Boruya üflenir; bu, söz verilen gündür.

6. Üstlerindeki göğe ve onu nasıl kusursuz
bir şekilde inşa edip süslediğimize bakmamışlar mı?
7. Ve yeryüzünü de biz yarattık, dağları onun
üzerine dağıttık ve onda her çeşit güzel
bitkiyi yetiştirdik.

21. Her ruh bir güdücü ve bir tanık ile gelir.
22. Sen bundan bihaberdin. Artık senin perdeni kaldırıyoruz; bugün senin görüş kabiliyetin çelik (kadar güçlüdür).
23. Yoldaşlık yapan dedi ki “İşte benim çetin
tanıklığım.”*
1

8. Bu bir aydınlatmadır ve takva ehli her tapınan için bir hatırlatıcıdır.

24. Atın her inatçı inkârcıyı Cehenneme.

9. Gökten bereketli bir su indirdik ki yetiştirelim onunla bahçeler ve biçilecek ekinler.

26. O, TANRI’nın yanına başka bir tanrı yerleştirdi. Atın onu şiddetli azaba.

10. Birbiri üstüne dizilmiş meyveleriyle birlikte uzun boylu hurma ağaçları.
11. İnsanlar için de rızıklar. Ve onunla ölü toprakları yeniden canlandırırız; siz de benzer
şekilde diriltilirsiniz.
12. Onlardan önce Nuh halkı, Ress sakinleri ve
Semûd da inkâr ediyordu.
13. Ve Âd, Firavun ve Lut’un kardeşleri de.
14. Ve orman sakinleri ile Tubba’ halkı da.
Hepsi elçileri inkâr ettiler ve sonuç olarak
Benim azabım başlarına geldi.
15. İlk yaratılış bize çok mu ağır gelmiş? Bu
yüzden mi yeniden diriliş hakkında şüphe
duyuyorlar?

25. Hayra engel olan, saldırgan, şüphe dolu olanı.

27. Yoldaşı dedi ki “Rabbimiz! Onu ben saptırmadım; kendisi derin bir sapıklık içindeydi.”
28. Dedi ki “Benim huzurumda çekişmeyin;
Ben sizi yeterince uyardım.
29. “Artık hiçbir şey değiştirilemez. Ben insanlara karşı asla adaletsiz değilim.”
30. Bu, Cehenneme “Yetti mi?” diye soracağımız gündür. O da diyecek ki “Bana daha
fazlasını verin.”
31. Cennet de kolaylıkla doğrulara sunulacaktır.
32. Her tövbe eden, sebat eden kişiye söz verilen budur.

16. İnsanı biz yarattık ve biz onun kendi kendine ne fısıldadığını biliriz. Biz ona şah
damarından daha yakınız.

33. Onlar, yalnız başlarınayken En Lütufkâr
Olan’a derin saygı duydular ve tüm kalpleriyle geldiler.

17. Sağında ve solunda bulunan iki kaydedici
(melek) sürekli kaydediyorlar.

34. Ona esenlik içinde girin; bu, Sonsuzluk
Günü’dür.

18. Tetikte olan bir tanık olmadan tek bir söz
söyleyemez.

35. Orada diledikleri her şeyi elde ederler ve
hatta biz daha fazlasına sahibiz.

*50:23-28 Sizin hayat-boyu yoldaşınız yaptığınız her şeye şahit olur. Ek 7’ye bakınız.
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Q (Qaf) 50:36-45 & Rüzgârları Sürükleyenler (El-Zariyat) 51:1-25

36. Onlardan önce, onlardan daha güçlü nice
nesilleri yok ettik. Ülkeyi arayıp taradılar;
bir kaçış buldular mı?
37. Bu, bir akla sahip olan yahut işitip tanıklık
edebilen herkes için bir ders olmalıdır.

3. Rızıkları getiren.
4. Emredildiği gibi onları dağıtan.
5. Size söz verilen kesinlikle gerçekleşecektir.
6. Yargı Günü kaçınılmazdır.

38. Biz gökleri, yeri ve onlar arasındaki her
şeyi altı günde yarattık ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

7. Mükemmel şekilde yaratılmış bir gökyüzüne rağmen.

39. Bu nedenle, onların sözleri karşısında sabırlı ol, gün doğumundan önce ve gün
batımından önce Rabbine övgüler sun ve
O’nu yücelt.

9. Ondan sapıyorlar sapanlar.

40. Geceleyin O’nun adı üzerinde derin derin
düşün ve secde ettikten sonra da.
41. Çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı
güne hazırlan.
42. Kaçınılmaz olan çığlığı duyduklarında;
işte bu, çıkacağınız gündür.

8. Siz gerçeği tartışmaya devam ediyorsunuz.
10. Kahrolsun o tahrifçiler.
11. Şaşkınlıkları içinde, tamamen umursamaz
bir haldedirler.
12. Yargı Günü’nü sorgularlar.
13. Ateşe sunulacakları günü.
14. Tadın azabı; meydan okuyup durduğunuz
şey işte budur.
15. Doğrular bahçeleri ve pınarları hak ettiler.

43. Biz hayatı ve ölümü kontrol edenleriz; son
varış bizedir.

16. Onlar Rablerinin ödüllerini alırlar çünkü
onlar önceden takva ehli kimselerdi.

44. Yeryüzünün, onları meydana getirerek
aceleyle yarılacağı gün gelecek. Böyle bir
toplamayı yapmak bizim için kolaydır.

17. Bütün geceyi uyuyarak geçirdikleri nadiren olurdu.

45. Biz onların söyledikleri her şeyin tamamen
farkındayız, oysa senin onlar üzerinde hiçbir gücün yoktur. Bu nedenle, Benim uyarılarıma derin saygı duyanlara bu Kuran
ile hatırlat.

19. Paralarının bir kısmı dilenciler ve ihtiyaç
sahipleri için ayrılırdı.

♦♦♦♦

Sure 51: Rüzgârları
Sürükleyenler
(El-Zariyat)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Esen rüzgârlar.
2. Yağmuru taşıyan.
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18. Şafak vaktinde bağışlanma için dua ederlerdi.

20. Kesinliğe ulaşan kimseler için yeryüzü
işaretlerle doludur.
21. Ve kendi içiniz de; görebiliyor musunuz?
22. Göktedir rızkınız ve size vadedilen her şey.
23. Göğün ve yerin Rabbine ant olsun ki bu,
sizin konuşuyor olma gerçeğiniz kadar
gerçektir.
24. İbrahim’in şerefli misafirlerinin hikâyesine
dikkat ettin mi?
25. “Esenlik olsun” diyerek onu ziyaret ettiler.
O da “Esenlik üzerinize olsun yabancılar!” dedi.
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26. Ailesinden semiz bir buzağı hazırlamalarını istedi.
27. Onu onlara ikram ettiğinde “Yemez misiniz?” dedi.

46. Ve ondan önce de Nuh halkı; onlar kötü
insanlardı.

28. Onlardan ötürü korkuya kapıldı. “Korkma”
dediler ve bilgili bir oğul müjdelediler.

“Evrenin Genişlemesi Teorisi”
Doğrulandı
47. Göğü ellerimizle biz inşa ettik ve onu genişletmeye devam edeceğiz.

29. Karısı hayrete düştü. Buruşuk yüzüne dikkat çekerek: “Ben kısır yaşlı bir kadınım.”

48. Ve yeryüzünü yaşanabilir kıldık; mükemmel bir dizayn.

30. Dediler ki “Böyle söyledi Rabbin. O, Bilgeler Bilgesidir, Her Şeyi Bilendir.”

49. Dikkate alasınız diye her şeyden bir çift
(erkek ve dişi) yarattık.

31. Dedi ki “Neyin peşindesiniz ey elçiler?”

50. TANRI’ya kaçıp kurtulun. Ben O’nun
tarafından size apaçık bir uyarıcı olarak
gönderilmekteyim.

32. Dediler ki “Biz suçlu bir halka yollandık.
33. “Onlara balçıktan kayalar yağdıracağız.
34. “Haddi aşanlar için Rabbin tarafından işaretlenmiş olan.”
35. Bunun üzerine tüm imanlıları kurtardık.

51. TANRI’nın yanına başka herhangi bir tanrı yerleştirmeyin. Ben O’nun tarafından
size apaçık bir uyarıcı olarak gönderildim.

36. Orada teslim olanlara ait bir tane evden
başkasını bulamadık.

52. Sürekli olarak, önceki nesillere ne zaman
bir elçi gitse “Sihirbaz” veya “Deli” derlerdi.

37. Onu, acı veren azaptan korkanlar için bir
ders olarak yerleştirdik.

53. Onlar birbirleriyle bir anlaşma mı yapmışlar? Doğrusu onlar haddi aşanlardır.

38. Musa’da da (bir ders vardır). Onu Firavun’a apaçık işaretlerle gönderdik.

54. Onlardan yüz çevirebilirsin; sen suçlanamazsın.

39. Fakat o, kibirle yüz çevirdi ve dedi ki “Ya
sihirbaz ya da deli.”

55. Ve hatırlat çünkü hatırlatmanın imanlılara
yararı dokunur.

40. Sonuç olarak onu ve birliklerini cezalandırdık. Onları denize attık, nitekim sorumlusu kendisiydi.

Varlığımızın Amacı
56. Cinleri ve insanları yalnızca Bana tapsınlar
diye yarattım, başka bir şey için değil.

41. Âd’da da (bir ders vardır). Onların üzerine
felaket getiren bir rüzgâr gönderdik.
42. Üstüne geldiği her şeyi tümüyle yok etti.
43. Semûd’da da (bir ders vardır). Onlara, “Geçici
olarak keyfini sürün” denildi.
44. Rablerinin emrine karşı isyan ettiler. Sonuç olarak, bakınırlarken onları bir yıldırım çarptı.
45. Daha da yerlerinden kalkamadılar, kendilerine yardım da edilmedi.
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57. Onlardan rızık almaya ihtiyacım yok, Beni
beslemelerine muhtaç da değilim.
58. TANRI Rızık Sağlayıcıdır, tüm gücün Sahibidir, En Üstün Olandır.
59. Haddi aşanlar önceki emsalleri ile aynı
akıbeti üzerlerine çektiler; meydan okumamalılar.
60. Kendilerini gözlemekte olan günden ötürü
inkâr etmiş olanların vay haline.
♦♦♦♦
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Sure 52: Sina Dağı
(El-Tur)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Sina Dağı.
2. Kaydedilmiş kutsal yazı.
3. Kitaplar halinde yayımlanmış.
4. Sık sık ziyaret edilen Mabet.
5. Yükseltilmiş tavan.
6. Ateşe verilen deniz.
7. Rabbinin cezası kaçınılmazdır.
8. Kâinattaki hiçbir güç bunu durduramaz.
9. Gökyüzünün şiddetli bir şekilde gürleyeceği gün gelecek.
10. Dağlar silinip yok edilecek.
11. O gün vay haline inkârcıların—
12. ki onlar umursamaz bir halde bocalayıp
duruyorlar.
13. Onlar horlanarak Cehennemin içine sürülecekler.
14. İşte, inkâr edip durduğunuz Ateş budur.
15. Bu, sihir midir yoksa siz mi görmüyorsunuz?
16. Yanmanın ızdırabını çekin. İster sabırlı ister sabırsız olun, sizin için aynı olacaktır.
Bu, sadece yaptığınız şeylerin karşılığıdır.
17. Doğrular bahçeleri ve saadeti hak ettiler.
18. Rablerinin kendileri için ayırdığı şeylerin
keyfini sürerler; Rableri onları Cehennem
azabından korumuştur.

21. İman etmiş olanlar ve ayrıca onları imanda
takip etmiş evlatları için, evlatlarının onlara katılmasını sağlarız. Biz herhangi bir
iş için asla onları mükâfatsız bırakmayız.
Her bir kişiye yaptıklarının karşılığı ödenir.
22. Onlara sevdikleri meyvelerden ve etlerden
tedarik edeceğiz.
23. Asla bozulmamış ve asla günaha sokmayan içeceklerin tadını çıkaracaklar.
24. Onlara korunaklı inciler gibi olan hizmetkârlar hizmet edecektir.
25. Birbirleri ile buluşup eski günlerden konuşacaklar.
26. Diyecekler ki “Biz halkımızın arasında nazik ve alçakgönüllüydük.
27. “TANRI bizi nimetlendirmiş ve bizi kötü
rüzgârların ızdırabından korumuştu.
28. “Biz O’na yalvarıp dururduk; O, En İyi
Olandır, En Merhametli Olandır.”
Elçi
29. İnsanlara hatırlat. Rabbinin senin üzerindeki nimetleri sayesinde sen ne bir kâhinsin ne de bir deli.
30. “O bir şairdir; o ölene kadar sadece bekleyelim” de diyebilirler.
31. De ki, “Bekleyin bakalım; ben de sizinle
birlikte bekleyeceğim.”
32. Gördükleri hayaller mi davranışlarını dikte
ediyor yoksa onlar doğuştan mı kötüler?
33. Onlar, “Hepsini o uydurdu” mu diyorlar?
Aksine, onlar tek kelimeyle inkârcıdırlar.

19. Çalışmalarınızın karşılığı olarak afiyetle
yiyip için.

“Muhammedîler” Tanrı’ya Meydan
Okuyup Hadis Üretiyorlar
34. Hadi bunun gibi bir Hadis üretsinler bakalım, eğer doğru sözlü iseler.

20. Onlar lüks mobilyalarda rahat ederler ve
onları güzel eşlerle eşleştiririz.

35. Onlar hiçlikten mi yaratıldılar? Onlar mı
yaratıcı?
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36. Gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu
onlar hiçbir kesinliğe sahip değiller.
37. Rabbinin hazinelerinin sahibi onlar mı?
Onlar mı kontrol ediyor?

Sure 53: Yıldızlar
(El-Necm)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

38. Dinlemelerine olanak veren bir merdivene
mi tırmanıyorlar? Öyleyse dinleyenler kanıtlarını göstersinler.

1. Yıldızlar düşerken.*

39. Kız çocuklar O’nunken, oğullar da sizin
mi?

2. Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, aldatılmadı da.

40. Sen onlardan herhangi bir ücret istiyorsun
ve onlar da bu yüzden yük altındalar mı?

3. Kişisel bir arzudan da konuşmuyordu.

41. Yoksa geleceği biliyorlar da onu kayıt altına mı almışlar?

5. En Güçlü Olan tarafından dikte edilen.

1

4. O, ilahi vahiydi.

42. Onlar komplo kurup plan mı yapıyorlar?
İnkârcıların planları kendilerine karşı geri
teper.

6. Tüm otoritenin Sahibi Olan. O’na ait en
yüksek mevkiden.

43. Onların TANRI’nın yanında bir başka tanrıları mı var? Ortaklara sahip olmanın çok
üstünde olan TANRI yüceltilsin.

8. Aşağı doğru hareket ederek yakınlaştı.

44. Onlar gökten kütlelerin düştüğünü gördükleri zaman, “Üst üste yığılmış bulutlar!”
diyecekler.
45. Onlar vurulacakları güne kavuşuncaya dek
onlara aldırış etme.
46. O gün, planları kendilerini korumayacaktır, onlara yardım da edilmeyecektir.
47. Haddi aşanlar burada da azap çekerler fakat çoğu bilmez.
48. Rabbinin emri yerine getiriliyorken kararlılıkla sebat et—sen bizim gözlerimizin
önündesin—ve kalktığın zaman Rabbini
yücelt ve O’na övgüler sun.
49. Ayrıca geceleyin ve şafak vaktinde yıldızlar yavaş yavaş gözden kaybolurken de
onu yücelt.
♦♦♦♦

7. En yüksek ufuktaki.
9. Mümkün olduğunca yakın hale gelinceye
dek.
10. Sonra kuluna vahyedilmesi gerekeni vahyetti.
11. Zihin gördüğü şeyleri asla uydurmuş değil.
12. Onun gördüğü şeylerden kuşku mu duyuyorsunuz?
13. Onu başka bir inişte de görmüştü.
14. En son noktada.
15. Ebedi Cennetin bulunduğu yerde.
16. Tüm bölge kuşatılmıştı.
17. Gözler bocalamadı, kör de olmadı.
18. Rabbinin büyük işaretlerini gördü.
Uydurma Olduğu Belli Olan Putlar
19. Bunu dişi putlar Lat ve Uzza ile kıyasla.
20. Ve üçüncüleri olan Menat ile.

*53:1-18 Muhammed, Kuran’ı kalbine almak için en yüksek evrene çağırıldı. O, yıldızlar arasından
milyonlarca ışık hızında seyahat ederken yıldızlar düşüyordu. Daha sonra, Kuran yavaş yavaş onun
hafızasına bırakıldı. Lütfen Ek 28’e bakınız.
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21. Siz oğullara sahipken, O da kız evlatlar
olarak bunlara mı sahip?

Yıldızlar (El-Necm) 53:21-56
nedenle kendinizi yüceltmeyin; O, doğru
kimselerin tamamen farkındadır.

22. Ne rezil bir dağıtım!

33. Yüz çevirmiş olan kişiye dikkat ettin mi?

23. Bunlar sizin ve atalarınızın uydurmuş olduğu isimlerden başka bir şey değil. TANRI hiçbir zaman böyle bir küfrü yetkilendirmemiştir. Kendilerine Rablerinden burada gerçek rehberlik geldiğinde, zanna ve
kişisel arzulara tabi olurlar.

34. Nadiren bağış yaptı ve ayrıca çok az.

24. İnsanın arzuladığı şey nedir?
25. Hem Ahiret hem de bu dünya TANRI’ya
aittir.
26. Gökteki melekler bile şefaat etme yetkisine sahip değiller. TANRI tarafından
müsaade edilen yegâne kişiler, O’nun iradesine ve onayına uygun olarak hareket
edenlerdir.
27. Ahireti inkâr edenler, meleklere dişil isimler verdiler.

35. Geleceğin bilgisine mi sahipti? Onu görebiliyor muydu?
36. Musa’nın kutsal yazısındaki öğretiler hakkında bilgilendirilmedi mi?
37. Ve gereğini yerine getiren İbrahim’in?
38. Hiçbir ruh bir başka ruhun günahlarını
yüklenmez.
39. Her insan kendi işlerinden sorumludur.
40. Ve herkesin işleri gösterilecektir.
41. Sonra bu gibi işler için onlara karşılığı tamamen ödenecektir.
42. Son varış Rabbinedir.
43. Sizi güldüren yahut ağlatan O’dur.

28. Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktu;
sadece zanda bulundular. Zan ise gerçeğin
yerini tutmaz.

44. Ölümü ve hayatı kontrol eden O’dur.

Dostlarınızı Dikkatlice Seçin
29. Mesajımızdan sırt çevirenlerden ve kafaları sürekli bu dünya hayatıyla meşgul olanlardan yüz çevir.

46. ufacık bir damla meniden.

30. Onların bilgilerinin boyutu işte budur.
Senin Rabbin Kendi yolundan sapanların
tamamen farkındadır ve O, rehberlik edilenlerin de tamamen farkındadır.

Bebeğin Cinsiyetini Koca Belirliyor
45. O’dur yaratan iki cinsi, erkeği ve dişiyi—
47. Tekrar dirilişi de O gerçekleştirecektir.
48. Sizi zengin yahut fakir yapan O’dur.
49. Galaksilerin Rabbi O’dur.
50. Kadim Âd’ı ortadan kaldıran O’dur.
51. Ve Semûd’u silip yok eden.

31. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’ya
aittir. Kötülük işleyenleri işlerinden dolayı
cezalandıracaktır ve doğruları da doğruluklarından ötürü ödüllendirecektir.

52. Ayrıca ondan önce Nuh halkını da; onlar
haddi aşan kötülerdi.

32. Onlar küçük kusurlar dışında büyük günahlardan ve ihlallerden sakınırlar. Senin
Rabbinin bağışlaması engindir. Sizi topraktan başlattığından beri ve sizler annelerinizin karınlarında embriyo halindeyken
de sizin tamamen farkınızda olmuştur. Bu

54. Sonuç olarak, onlar tamamen tarihe karıştılar.
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53. (Sodom ve Gomora’nın) günahkâr toplulukları en aşağılarıydı.

55. Rabbinin harikalarından hangisini yalanlayabilirsin?
56. Bu da eskiler gibi bir uyarıdır.
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57. Kaçınılmaz olan yakındır.
58. TANRI’dan başka hiç kimse onu kaldıramaz.
59. Siz bu meseleyi mi sorguluyorsunuz?
60. Ağlamak yerine gülüyor musunuz?
61. Gidişatınızda ısrar mı ediyorsunuz?
62. TANRI’nın huzurunda secdeye kapanın ve
tapının.
♦♦♦♦

Sure 54: Ay
(El-Kamer)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Saat yaklaştı ve Ay yarıldı.*
1

2. Ardından bir mucize gördüler; fakat yüz çevirdiler ve “Eskilerden bir sihir” dediler.
3. İnkâr ettiler, kendi fikirlerini takip ettiler ve
eski geleneklerine bağlı kaldılar.
4. Onları ikaz etmek için yeterince uyarı gönderildi.
5. Müthiş bir hikmet; fakat tüm uyarılar boşuna oldu.
6. Onlara aldırma; çağırıcının korkunç bir felaketi duyuracağı gün gelecektir.
7. Gözleri zillet içinde, saçılmış çekirgeler
gibi kabirlerden çıkarlar.
8. Çağırıcıya yanıt verirlerken inkârcılar diyecekler ki “Bu zor bir gün.”
9. Onlardan önce Nuh’un halkı da inkâr etmişti. Onlar kulumuzu inkâr edip “Delidir!” dediler. Ona rahat verilmedi.

10. Rabbine yalvardı, “Ben baskı altındayım;
bana galibiyet bahşet.”
11. Bunun üzerine bardaktan boşanırcasına su
yağdırarak göğün kapılarını açtık.
12. Ve yeryüzünden pınarlar fışkırttık. Sular
önceden belirlenmiş bir kararı gerçekleştirmek için birleşti.
Gemi
13. Biz onu kütük ve halatlardan yapılmış bir
deniz taşıtı üzerinde taşıdık.
14. Dikkatli bakışlarımızın altında akıp gitti;
reddedilmiş olan için bir ödül.
15. Biz onu bir ders olarak yerleştirdik. Var mı
aranızda öğrenmek isteyen?
16. Uyarılardan sonra azabım nasıl da korkunçtu!
17. Biz Kuran’ı öğrenilsin diye kolaylaştırdık.
Var mı aranızda öğrenmek isteyen?
18. Âd da inkâr etti. Sonuç olarak, uyarılardan
sonra azabım nasıl da korkunçtu.
19. Sefaleti kesintisiz bir günde üzerlerine şiddetli rüzgârlar gönderdik.
20. İnsanları sanki çürümüş hurma kütükleriymiş gibi etrafa fırlatıyordu.
21. Uyarılardan sonra azabım nasıl da korkunçtu!
22. Biz Kuran’ı öğrenilsin diye kolaylaştırdık.
Var mı aranızda öğrenmek isteyen?
23. Semûd da uyarıları reddetti.
24. Dediler ki “Bizden birine mi uyalım; bir
insana? O zaman saparız, sonra Cehennemi boylarız.
25. “Mesaj bizim yerimize ona mı gelmiş? O,
küstah bir yalancı.”

*54:1 Dünya’nın yaklaşan sonunun bu önemli işareti, insanların Ay’a iniş yaptığı ve yeryüzüne Ay’a
ait parçalar getirdiği 1969’da gerçekleşti. Aynı zamanda, Tanrı’ya ait olan Kuran’ın matematiksel
Mucizesi kademeli olarak ortaya çıkıyordu. Geleneksel Müslümanlar, onların uygulamalarının yanlışlığını ifşa ettiği için ona karşı çıktılar (Ek 25).
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Ay (El-Kamer) 54:26-55 & En Lütufkâr Olan (El-Rahman) 55:1-4

26. Küstah yalancının kim olduğunu yarın öğrenecekler.

mı iyi? Yoksa siz kutsal yazı tarafından
aklanmış mıydınız?

27. Deveyi onlar için bir test olarak gönderiyoruz. Onları seyret ve sabırlı ol.

44. Belki de “Biz kazananlar olacağız” diye
düşünüyorlar.

28. Onlara, suyun aralarında bölüştürüleceğini bildir; (devenin) kendisi için belirlenen
günde içmesine izin verilsin.

45. Hepsi yenilecek; dönüp arkalarını kaçacaklar.

29. Fakat onlar arkadaşlarını (deveyi) öldürmeye ikna ettiler ve o da mecbur kaldı.
30. Sonuç olarak, azabım nasıl da korkunçtu!
Onlar uyarılmışlardı.
31. Onların üzerine tek bir darbe gönderdik,
bunun üzerine biçilmiş saman haline geldiler.
32. Biz Kuran’ı öğrenilsin diye kolaylaştırdık.
Var mı aranızda öğrenmek isteyen?
33. Lut’un halkı da uyarıları reddetti.
34. Onların üzerine kayalar yağdırdık. Sadece
Lut’un ailesi şafak vakti kurtarıldı.
35. Onu ve ailesini nimetlendirdik; biz minnettar olanı bu şekilde ödüllendiririz.
36. O, misillememiz hakkında onları uyardı
fakat onlar uyarıları alaya aldılar.
37. Onunla misafirleri hakkında pazarlık ettiler; biz de onları kör ettik. Çekin azabımı;
siz uyarılmıştınız.
38. Ertesi sabah erkenden yıkıcı bir azap vurdu
onları.
39. Çekin azabımı; siz uyarılmıştınız.
40. Biz Kuran’ı öğrenilsin diye kolaylaştırdık.
Var mı aranızda öğrenmek isteyen?
41. Firavun’un halkı da uyarıldı.

46. Saat onları gözlemektedir ve Saat çok daha
feci ve daha acı vericidir.
47. Kesinlikle, suçlular yoldan sapmıştır ve
Cehennemi boylayacaklardır.
48. Onlar horlanarak cehennem ateşinin içine
sürükleneceklerdir. Azabın şiddetli ızdırabını çekin.
49. Yarattığımız her şey tam bir ölçü iledir.
50. Emirlerimiz göz açıp kapayıncaya kadar
yapılır.
51. Biz sizin benzerlerinizi yok ettik. Var mı
aranızda öğrenmek isteyen?
52. Yaptıkları her şey kutsal yazılarda kayıtlıdır.
53. Her şey, küçük veya büyük, yazılmıştır.
54. Şüphesiz, doğrular bahçeleri ve nehirleri
hak ettiler.
55. Bir şeref makamında, Her Şeye Gücü Yeten bir Kralın katında.
♦♦♦♦

Sure 55: En Lütufkâr Olan
(El-Rahman)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

42. Tüm işaretlerimizi reddettiler. Sonuç olarak, Kudretli ve Her Şeye Gücü Yeten birinin yapması gerektiği gibi cezalandırdık
onları.

1. En Lütufkâr Olan.

43. Sizin inkârcılarınız şu inkârcılardan daha

4. O öğretti onlara nasıl ayırt edileceğini.
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5. Güneş ve Ay mükemmel bir şekilde hesaplanmıştır.

27. Sadece senin Rabbinin varlığı sürer. Haşmet ve Şeref Sahibi.

6. Yıldızlar ve ağaçlar secde ederler.

28. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

7. O, gökyüzünü inşa etti ve yasayı oluşturdu.
8. Yasayı ihlal etmeyin.
9. Adaleti tesis edin; yasayı çiğnemeyin.
10. O, yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.
11. Orada meyveler ve salkımlarıyla hurma
ağaçları vardır.*
1

12. Ayrıca daneler ve baharatlar.
13. (Ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

29. Göklerde ve yerde olan herkes O’na yalvarmaktadır. O, her gün tam kontrol durumundadır.
30. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
31. Sizden hesap soracağız ey insanlar ve cinler!
32. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

15. Ve cinleri de alevli ateşten yarattı.

33. Ey cinler ve insanlar! Eğer göklerin ve
yerin dış sınırlarını aşıp geçebiliyorsanız
buyurun geçin. Yetki olmadan aşıp geçemezsiniz.

16. (Ey insanlar ve cinler!) Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

34. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

17. İki doğunun ve iki batının Rabbi.

35. Ateş ve metal mermileriyle bombalanırsınız ve siz kazanamazsınız.

14. İnsanı çömlekçi çamuruna benzer yıllanmış çamurdan yarattı.

18. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
19. O, iki denizi buluştukları yerde ayırır.
20. Sınırı aşmalarını önlemek için aralarına
bir engel kurulmuştur.
21. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
22. İkisinden de inci ve mercan elde edersiniz.
23. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
24. Denizde bayraklar gibi dolaşan gemileri
size verdi.
25. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
26. Yeryüzündeki herkes yok olur.

36. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
37. Gökyüzü parçalandığında ve sanki boyanmış gibi gül rengine dönüştüğünde.
38. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
39. O gün ne hiçbir insana ne de hiçbir cine
günahları hakkında sorulmaz.
40. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
41. (Bunun nedeni) suçluların görüntülerinden
tanınacak olmasıdır; onlar perçemlerinden
ve ayaklarından tutulacaklardır.
42. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

*55:11 Yeryüzü uzay gemisinin yenilenebilir sistemlerini ve üreyip çoğalan astronotlarını, uzaya
fırlattığımız en sofistike uzay gemileriyle kıyaslayın. Tanrı yüceltilsin.
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43. İşte bu, suçluların yalanlayıp durdukları
Cehennemdir.

61. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

44. Onlar, onunla tahammül edilemeyen inferno arasında dönüp dolaşacaklardır.*

62. Onların altında da iki bahçe vardır (biri
cinler için, biri de insanlar için).

45. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

63. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

46. Rablerinin haşmetine derin saygı duyanlar
için iki bahçe (biri cinler için, biri de insanlar için).

64. Yan yanadırlar.

47. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?

66. İçlerinde pompalanan kaynaklar.

2

48. Rızıklarla dolu.
49. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
50. Onların içinde akmakta olan iki pınar vardır.
51. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
52. Onlarda her meyveden iki çeşit vardır.
53. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
54. Atlasla kaplanmış mobilyalara yaslanırlarken, meyveler ulaşılabilirdir.
55. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
56. Güzel eşlerine asla hiçbir insan veya cin
tarafından dokunulmamıştır.
57. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
58. Onlar yakut ve mercan gibidirler.
59. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey
midir?

65. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
67. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
68. Onlarda meyveler, hurmalar ve nar vardır.
69. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
70. Onlarda güzel eşler vardır.
71. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
72. Çadırlara kapanmış.
73. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
74. Asla ne bir insan dokunmuştur onlara ne
de bir cin.
75. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
76. Güzel bir manzara içinde, yeşil halılar üzerinde rahattırlar.
77. Rabbinizin harikalarından hangisini yalanlayabilirsiniz?
78. Haşmet ve Şeref Sahibi Rabbinin adı en
Yücedir.
♦♦♦♦

*55:44 Üst Cennet, Alt Cennet, Araf, Cehennem ve tahammül edilemeyen inferno hakkındaki tüm
detaylar Ek 5 ve 11’de verilmiştir.

2417

116118

296

Sure 56: Kaçınılmaz Olan
(El-Vakıa)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Kaçınılmaz olan gerçekleştiğinde.
2. Onun meydana gelişini hiçbir şey durduramaz.
3. Bir kısmını alçaltacak, ötekilerini ise yükseltecektir.
4. Yeryüzü sarsılacak.
5. Dağlar silinip yok edilecek.
6. Sanki hiç var olmamışlar gibi.
7. Sizler üç çeşit olarak sınıflandırılacaksınız.
8. Saadeti hak etmiş olanlar saadet içinde olacaklar.

19. Onlar asla bitmezler, usanmazlar da.
20. Tercih ettikleri meyveler.
21. Arzu ettikleri kuş etleri.
22. Güzel eşler.
23. Korunmuş inciler gibi.
24. Çalışmalarına karşılık ödüller.
25. Orada asla herhangi bir saçmalık yahut günah sözler işitmezler.
26. Tek söz: “Esenlik olsun, esenlik olsun.”
Alt Cennet
27. Sağ taraftakiler sağ tarafta olacaklar.
28. Gür meyve bahçelerinde.
29. Güzel kokulu meyveler.
30. Uzamış gölge.
31. Bol su.

9. Sefaleti hak etmiş olanlar sefalet içinde olacaklar.

32. Birçok meyve.

10. Bir de elitlerin elitleri vardır.

34. Lüks mobilyalar.

11. Bunlar (Tanrı’ya) en yakın olacak kimselerdir.

35. Onlar için eşler yaratırız.

12. Saadet bahçelerinde.
13. Birçoğu ilk nesillerden.*
1

14. Birazı da sonraki nesillerden.
15. Lüks mobilyalar üzerinde.

33. Asla bitmeyen; asla yasaklanmayan.

36. Daha önce hiç dokunulmamış.
37. Mükemmel şekilde eşleştirilmiş.
38. Sağ tarafta olanlar için.
39. Birçoğu ilk nesillerden.
40. Birçoğu da sonraki nesillerden.*
2

16. Her şeyden zevk alarak, onlar komşu olacaklardır.
17. Onlara ölümsüz hizmetçiler hizmet edecektir.
18. Bardaklar, sürahiler ve saf içeceklerle.

Cehennem
41. Sola ait olanlar solda olacaklar.
42. Sefalet içinde ve infernoda.
43. Gölgeleri bile sıcaktır.

*56:13-40 İman eden ve yalnızca Tanrı’ya tapınma/ibadet etme yoluyla ruhlarını besleyenler Üst
Cennet için mukadderdirler. Her elçinin çağdaş takipçileri, değişmez bir şekilde gelenekçilerden ve
bozulmuş dine mensup olanlardan zulüm görürler. Böylece, kendileri için Üst Cennette ayrılmış özel
bir yere sahiptirler. 40 yaşından önce ölen tüm insanlar en azından Alt Cennete giderler (46:15).
*56:40 56:13-40 için olan dipnota bakınız.

2417

116118

297
44. Hiç serin değildir, asla tahammül edilemez.
45. Onlar daha önce varlıklıydılar.
46. Büyük küfürde ısrar ettiler.
47. Dediler ki “Biz öldükten, toz ve kemiklere
dönüştükten sonra diriltileceğiz öyle mi?”
48. “Atalarımız da dâhil mi?”
49. De ki, “Önceki nesiller de sonraki nesiller
de.
50. “Önceden belirlenmiş bir gündeki buluşma için toplanacaklardır.
51. “Sonra siz, ey inkârcı sapanlar!
52. “Zakkum ağaçlarından yiyeceksiniz.
53. “Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.
54. “Sonra onun üzerine cehennemî içeceklerden içeceksiniz.
55. “Sonra da kumdan içecekler ilave edeceksiniz.”
56. Onların Yargı Günü’ndeki payları işte böyledir.
Tefekkür
57. Sizi biz yarattık, keşke inanabilmiş olsaydınız!
58. Ürettiğiniz meniye dikkat ettiniz mi?
59. Onu siz mi yarattınız yoksa biz mi?
60. Sizin için ölümü önceden belirledik. Hiçbir şey bizi durduramaz—
61. sizin yerinize yeni nesilleri getirmekten ve
sizin bilmediklerinizi yerleştirmekten.

Kaçınılmaz Olan (El-Vakıa) 56:44-80
62. İlk yaratılışı biliyorsunuz. Aklınıza gelmiyor mu?
63. Biçtiğiniz ekinlere dikkat ettiniz mi?
64. Onları siz mi yetiştirdiniz yoksa biz mi?
65. Eğer irade edersek onu kuru ota çevirebiliriz. O zaman feryat figan edersiniz:
66. “Zarar ettik.
67. “Yoksun bırakıldık”
68. İçtiğiniz suya dikkat ettiniz mi?
69. Onu bulutlardan siz mi indirdiniz yoksa
biz mi?
70. Eğer irade edersek onu tuzlu yapabiliriz.
Müteşekkir olmalısınız.
71. Yaktığınız ateşe dikkat ettiniz mi?
72. Onun ağacını siz mi başlattınız yoksa biz
mi?
73. Biz onu bir hatırlatıcı ve kullananlar için
yararlı bir araç kıldık.
74. Büyük olan Rabbinin adını yücelt.
Kuran’ı Sadece Samimi
Olanlar Anlayabilir
75. Yıldızların konumlarına yemin ederim.
76. Bu, müthiş bir yemindir, bir bilseniz.*
3

77. Bu, şerefli bir Kuran’dır.
78. Korunmuş bir kitaptadır.
79. Samimilerden başka hiç kimse onu kavrayamaz. *
4

80. Kâinatın Rabbinden bir vahiydir.

*56:75-76 Yedi evrenin en küçüğü ve en içteki olan bizim evrenimiz, milyarlarca ışık yılı mesafede,
bir milyar galaksi, bir milyar trilyon yıldız içerir. Bu sayısız desilyonlarca gök cismi, ilahi olarak
kontrol edilen bir hassasiyet altında kendi yörüngelerini korurlar. Ne kadar çok öğrenirsek, bunun
ne müthiş bir yemin olduğunu o kadar çok idrak ederiz. Ek 6’ya bakınız.
*56:79 Yalnızca Kuran ile tatmin olmayan samimiyetsiz kimseler, Kuran’ı anlamaktan ilahi olarak
engellenirler. Bu kavram Kuran boyunca tekrarlanmaktadır (17:45, 18:57). Sonuç olarak, onlar bu
ayeti anlayamazlar. Örneğin 7:3, 17:46, 41:44 ve 56:79 ayetlerine ait bu çeviriyi diğer çevirilerle
karşılaştırın.

2417

116118

298
81. Bu anlatımı umursamıyor musunuz?
82. Siz inkâr etmeyi iş mi ediniyorsunuz?
83. Vakit gelip de o (ruhunuz) boğazınıza dayandığında—
84. o zaman etrafa bakacaksınız.

yatı ve ölümü O kontrol eder. O, Her Şeye
Gücü Yetendir.
3. Alfa ve Omega O’dur. En Dıştaki ve En İçteki O’dur. O, her şeyin tamamen farkındadır.
4. Gökleri ve yeri altı günde yaratmış olan,* ardından tüm yetkiyi üstlenmiş olan O’dur. O,
yere giren her şeyi ve ondan çıkan her şeyi,
gökten inen her şeyi ve ona yükselen her şeyi
bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. TANRI yaptığınız her şeyi Görendir.
1

85. Biz ona sizden daha yakınızdır fakat siz
görmezsiniz.
86. Eğer hiçbir hesaba çekilmeyeceğiniz doğruysa—
87. neden (ruhunuzu) eski konumuna getirmiyorsunuz, eğer doğru sözlü iseniz?
88. Eğer o Bana yakın olanlardan biriyse—
89. o zaman sevinç, çiçekler ve saadet bahçeleri.
90. Eğer sağda olanlardan biriyse—
91. esenlik sağda olanların nasibidir.
92. Fakat eğer inkârcılardan, sapanlardan
biriyse—
93. o zaman infernonun olduğu yerde—
94. ve Cehennemde yanma.
95. Bu, mutlak gerçektir.
96. Büyük olan Rabbinin adını yücelt.
♦♦♦♦

Sure 57: Demir
(El-Hadid)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Göklerdeki ve yerdeki her şey TANRI’yı
yüceltiyor. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
2. Göklerin ve yerin saltanatı O’na aittir. Ha-

5. Göklerin ve yerin saltanatı O’na aittir. Tüm
işler TANRI tarafından kontrol edilir.
6. Geceyi gündüzün içine katar ve gündüzü de
gecenin içine katar. O, en içteki düşüncelerin tamamen farkındadır.
7. TANRI’ya ve elçisine iman edin ve O’nun
size ihsan ettiği şeylerden verin. Aranızdan
iman edip (bağış) yapanlar büyük bir ödülü
hak ettiler.
8. Elçi sizi Rabbinize iman etmeye davet ettiğinde neden TANRI’ya iman etmeyesiniz ki? O
sizden bir söz almıştı, eğer imanlılar iseniz.
9. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak
için kuluna apaçık vahiyler indiren O’dur.
TANRI sizlere karşı Şefkatlidir, En Merhametli Olandır.
10. TANRI göklerdeki ve yerdeki tüm zenginliklere sahip olduğu halde, neden TANRI
uğrunda harcamıyorsunuz?
Özel Onur
Aranızdan galibiyetten önce harcayanlar
ile çaba sarf edenleri, geri kalanlardan
ayırmıştır. Onlar, galibiyetten sonra harcayıp çaba sarf edenlerden daha büyük bir
derece elde ederler. Her biri için TANRI

*57:4 Yaratılışın altı günü, çeşitli bileşenlerin göreceli önemini bizlere bildirmek, Dünya gezegeninin
önemini vurgulamak ve Dünya’nın yaşanan tek gezegen olduğunu bizlere bildirmek için sadece bir
ölçüttür. Dipnot 41:9-10’a bakınız.

2426

116162

299

Demir (El-Hadid) 57:11-22

kurtuluşu söz vermektedir. TANRI yaptığınız her şeyden Haberdardır.

lıdırlar, ki zamanla kalpleri katılaştı ve sonuç olarak çoğu kötü kimselere dönüştüler.

11. Kim karşılığında kendisi için kat kat artırarak almak ve sonunda cömert bir karşılık
kazanmak için TANRI’ya bir doğruluk
borcu vermek ister?

17. Biliniz ki TANRI ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Anlayasınız diye vahiyleri
sizin için bu şekilde açıklıyoruz.

Büyük Zafer
12. İmanlı erkek ve kadınları, önlerinden ve
sağ yanlarından ışıkları yayılırken göreceğin gün gelecek. Müjdeler sizedir ki, o
gün, akan nehirleri olan bahçeleriniz olacak. Orada sonsuza dek kalacaksınız. İşte
büyük zafer budur.
En Kötü Kaybedenler
13. O gün ikiyüzlü erkek ve kadınlar, iman etmiş olanlara diyecekler ki “Lütfen ışığınızın bir kısmını almamıza izin verin.” Onlara, “Arkanıza geri dönün ve ışık arayın”
denilecek. Aralarına, iç taraftaki rahmeti
dış taraftaki azaptan ayıracak kapısı olan
bir bariyer yerleştirilecektir.
14. “Biz sizinle birlikte değil miydik?” diye
onlara seslenecekler. Onlar da şöyle cevap
verecekler, “Evet ama siz ruhlarınızı aldattınız, tereddüt ettiniz, şüphe duydunuz ve
TANRI’nın yargısı gelinceye kadar kuruntular tarafından saptırıldınız. İllüzyonlar ile
TANRI’dan başka tarafa çevrildiniz.
15. “Bu nedenle, ne sizden ne de inkâr etmiş
olanlardan hiçbir fidye alınamaz. Meskeniniz ateştir; odur sizin rabbiniz ve sefil
meskeniniz.”
Dinin Bozulması
16. İman etmiş olanların TANRI’nın mesajına
ve burada vahyedilen gerçeğe kalplerini açmalarının zamanı gelmedi mi? Onlar, önceki kutsal yazıların takipçileri gibi olmama-

18. Şüphesiz, hayırsever erkek ve kadınlar TANRI’ya bir iyilik borcu vermiş oldular. Onlar
ödüllerini kat kat çoğaltılmış olarak alacaklardır; onlar cömert bir karşılığı hak ettiler.
19. TANRI’ya ve elçilerine iman etmiş olanlar
azizler ve şehitlerdir. Rableri katında onlar
için ayrılmış olanlar, onların ödülleridir ve
onların ışığıdır. İnkâr edip vahiylerimizi
reddetmiş olanlara gelince, onlar Cehennemi üzerlerine çektiler.
Zihnin Sürekli Bu Hayatla Meşgul
Olması Kınandı
20. Bilin ki bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, aranızda övünmeden, para ve evlat
biriktirmekten fazlası değildir. Bu, bitkileri yetiştiren ve inkârcıları memnun eden
bol yağmur gibidir. Fakat sonra bitkiler
işe yaramaz kuru ota dönüşür ve rüzgâr tarafından sürüklenip uçurulur. Ahirette ya
ciddi bir azap yahut TANRI’dan bağışlanma ve onay vardır. Bu dünya hayatı geçici
bir illüzyondan fazlası değildir.
Akıllı Seçenek
21. Bu nedenle, Rabbinizden bağışlanmaya ve
genişliği göğü ve yeri kapsayacak bir Cennete doğru yarışın. O, TANRI’ya ve elçilerine iman etmiş olanları gözlemektedir.
TANRI’nın irade ettiği kişiye ihsan ettiği
lütfu işte böyledir. TANRI Sonsuz Lütuf
Sahibidir.
Derin Gerçek*
22. Yeryüzünde olan veya sizin başınıza gelen
her şey, yaratılışından önce bile hâlihazır2

*57:22 Bizler Tanrı’nın veya Şeytan’ın tarafında olmakta tamamen özgürüz. Tanrı her birimizin ne
tür bir karar alacağını kesin olarak bilmektedir. Doğumdan ölüme kadar hayatınızın video kaydı
hâlihazırda kaydedilmiştir. Ek 14’e bakınız.
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da kaydedilmiştir. Bunu yapmak TANRI
için kolaydır.

olanlara ödüllerini verdik, oysa onların
birçoğu kötü kimselerdi.

23. Bu nedenle, kaybettiğiniz herhangi bir şey
üzerine üzülmemelisiniz, O’nun size ihsan
ettiği hiçbir şey ile de övünmemelisiniz.
TANRI, övünen, kendini beğenmiş kimseleri sevmez.

28. Ey iman edenler! TANRI’ya derin saygı
duyun ve elçisine iman edin. O zaman
rahmetinden size iki katı ödül bahşedecek,
size rehberlik etmek için ışık sağlayacak
ve sizi bağışlayacaktır. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.

24. Onlar cimridirler ve insanlara cimriliği
tembih ederler. Kim yüz çevirirse, o zaman TANRI Zengindir, Övgüye Layık
Olandır.
Demir: En Yararlı Metal
25. Biz apaçık kanıtlarla desteklenen elçilerimizi gönderdik ve onlara kutsal yazı ve
yasayı indirdik ki insanlar adaleti ayakta
tutsunlar. Kendisinde güç ve insanlar için
birçok fayda bulunan demiri de biz indirdik. Bütün bunlar, O’nu ve elçilerini kimin
güven ve itimat üzere destekleyeceğini
TANRI’nın ayırt etmesi içindir. TANRI
Güçlüdür, Kudretlidir.
Peygamberler
26. Biz Nuh’u ve İbrahim’i gönderdik ve soylarına peygamberlik ve kutsal yazı bahşettik. Onlardan bazılarına rehberlik edildi,
birçoğu ise kötü kimselerdi.
Dinin Bozulması
27. Onları takiben elçilerimizi gönderdik.
Meryemoğlu İsa’yı gönderdik, ona İncil’i
(Gospel) verdik ve onun takipçilerinin
kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Fakat kendileri için hiçbir zaman
hükme bağlamadığımız bir ruhbanlık icat
ettiler. Onlardan tüm istediğimiz TANRI
tarafından onaylanan buyruklara sarılmalarıydı. Fakat mesaja gereği gibi sarılmadılar. Sonuç olarak, onlardan iman etmiş

29. Bu nedenle, önceki kutsal yazıların takipçileri bilmelidirler ki onlar TANRI’nın
merhametini ve lütfunu tekellerine almamışlardır ve tüm lütuf TANRI’nın elindedir. O, onu irade ettiği kişiye ihsan eder.
TANRI Sonsuz Lütuf Sahibidir.
♦♦♦♦

Sure 58: Tartışma
(El-Mücadele)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. TANRI, seninle kocası hakkında tartışan ve
TANRI’ya şikâyette bulunan kadını işitti.
TANRI ikinizin konuştuğu her şeyi işitti.
TANRI İşitendir, Görendir.
2. Aranızdan eşlerini (cinsel ilişkide haram olduklarını beyan ederek) sanki anneleriymiş
gibi kendilerine yabancılaştıranlar iyi bilirler
ki onlar kendilerinin anneleri değildirler.*1
Anneleri kendilerini doğuranlardır. Doğrusu, onlar bir küfür işleyip yalan söylüyorlar.
TANRI Affedicidir, Bağışlayıcıdır.
3. Hanımlarını bu şekilde yabancılaştıranlar, ardından daha sonra uzlaşanlar, cinsel
münasebetlerine devam etmeden önce bir
köleyi azat ederek kefaret etsinler. Bu sizi
aydınlatmak içindir. TANRI yaptığınız her
şeyden Haberdardır.

*58:2 Bir eşi, annesi gibi olduğunu beyan ederek haram kılmak Arabistan’da kadim bir gelenekti.
Bu, her ayette “Allah” kelimesinin geçtiği tek suredir.
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4. Eğer azat edecek bir köle bulamazsanız,
cinsel münasebete devam etmeden önce iki
ay peş peşe oruç tutun. Eğer oruç da tutamazsanız, o zaman altmış yoksul insanı
doyurun. TANRI’ya ve elçisine iman edin.
Bunlar TANRI’nın yasalarıdır. İnkârcılar
acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.
5. Şüphesiz, TANRI ve elçisi ile savaşanlar
yenilgiye mahkûmdurlar, tıpkı önceki emsallerinin yenilgiye mahkûm olmaları gibi.
Biz apaçık kanıtlar indirdik ve reddediciler
utanç verici bir azabı üzerlerine çektiler.
6. TANRI’nın hepsini dirilteceği, sonra da
yapmış oldukları her şeyi kendilerine bildireceği gün gelecek. Onlar onu unuttukları
halde TANRI her şeyi kaydetti. TANRI her
şeye tanıklık eder.
Tanrı Şuanda Sizinle
7. TANRI’nın göklerdeki her şeyi ve yerdeki
her şeyi bildiğinin farkında değil misiniz?
Gizlice komplo kuran üç kişi yoktur ki dördüncüleri O olmasın yahut beş kişi yoktur
ki altıncıları O olmasın, ne bundan daha az
ne de daha çok, nerede olurlarsa olsunlar
O kendileriyle beraberdir. Sonra O, Diriliş
Günü’nde, yapmış oldukları her şeyi kendilerine haber verecektir. TANRI her şeyin
tamamen farkındadır.
Komplo Kurmayın
8. Gizlice komplo kurmaktan menedilen, sonra da komplo kurmakta ısrar edenlere dikkat
ettin mi? Onlar, günah işlemek, haddi aşmak
ve elçiye itaatsizlik etmek amacıyla komplo kurarlar. Sana geldiklerinde, seni TANRI
tarafından hükme bağlanandan başka bir selamla selamlarlar. Kendi içlerinde, “TANRI
bizi sözlerimizden dolayı cezalandırmayacak” derler. Onların tek karşılığı içinde yanacakları Cehennemdir; ne sefil bir kader.
9. Ey iman edenler! Eğer gizlice görüşmeniz
gerekiyorsa, günah işlemek, haddi aşmak
ve elçiye itaatsizlik etmek amacıyla görüş-
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Tartışma (El-Mücadele) 58:4-16
me yapmayın. Doğruluğa ve takvaya çalışmak için görüşme yapın. Huzurunda toplanacağınız TANRI’ya derin saygı duyun.
10. Gizli komplo kurmak şeytanın fikridir,
o bu yolla iman etmiş olanları incitmeyi
amaçlar. Hâlbuki o, TANRI irade etmedikçe onları incitemez. İmanlılar TANRI’ya güvensinler.
11. Ey iman edenler! Size “Lütfen yer açınız”
denildiğinde birbirinizin oturması için yer
açın. O zaman TANRI da size yer açacaktır. Sizden kalkıp gitmeniz istendiğinde
ise kalkıp gidin. TANRI aranızdan iman
edenleri ve bilgi sahiplerini daha yüksek
derecelere yükseltir. TANRI yaptığınız
her şeyden tamamen Haberdardır.
12. Ey iman edenler! Elçi ile görüşmek istediğinizde, bunu yapmadan önce (fakirlere)
bir bağış sunun. Bu sizin için daha iyi ve
daha nezihtir. Eğer buna güç yetiremezseniz, o zaman TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
13. Eğer görüşmeden önce bağış yapamadıysanız, ardından sonrasında tövbe ettiyseniz, TANRI tövbenizi kabul eder. İletişim
dualarını (Namazı) yerine getirin, zorunlu
bağışı (Zekâtı) verin, TANRI’ya ve elçisine itaat edin. TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
Dostlarınızı Seçin
14. TANRI’nın kendilerine kızgın olduğu insanları dost edinenlere dikkat ettin mi?
Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler!
15. TANRI onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Yapageldikleri şey gerçekten de ne
kötüdür.
16. Onlar yeminlerini TANRI yolundan bir
alıkoyma aracı olarak kullandılar. Sonuç
olarak, utanç verici bir azabı üzerlerine
çektiler.
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17. Ne paraları ne de evlatları TANRI’ya karşı
kendilerine yardım etmeyecektir. Onlar,
içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini
üzerlerine çektiler.
18. TANRI’nın hepsini dirilteceği gün gelecek. Şu an size nasıl yemin ediyorlarsa,
o zaman da gerçekten doğru olduklarını
zannederek O’na yemin edecekler! Doğrusu, onlar gerçek yalancılardır.
19. Şeytan onları etkisi altına aldı ve TANRI’nın mesajını göz ardı etmelerine neden
oldu. Bunlar şeytanın tarafıdır. Kesinlikle
şeytanın tarafı kaybedenlerdir.
20. Şüphesiz, TANRI’ya ve elçisine muhalefet edenler alçaklarla birlikte olacaklardır.
21. TANRI şöyle karara bağladı: “Ben ve elçilerim kesinlikle kazanacağız.” TANRI
Güçlüdür, Kudretlidir.
Canını Seven Kaçsın
22. TANRI’ya ve Son Gün’e iman eden insanları,
TANRI’ya ve elçisine muhalefet edenleri
dost edinirken bulmayacaksın, hatta onlar
kendilerinin ana-babaları veya evlatları veya
kardeşleri veya aşiretleri olsalar bile. Bunlar
için, O, imanı onların kalplerine yazar ve
Kendi katından onları esin ile destekler ve
onları içinde ebedi kalacakları, akan nehirleri
olan bahçelere kabul eder. TANRI onlardan hoşnuttur ve onlar da O’ndan hoşnuttur.
Bunlar TANRI’nın tarafıdır. Hiç kuşkusuz
TANRI’nın tarafı kazananlardır.
♦♦♦♦

Sure 59: Çıkış
(El-Haşr)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Göklerde ve yerde olan her şey TANRI’yı
yüceltiyor ve O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
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Tanrı İmanlıları Müdafaa Eder
2. Kutsal yazı takipçileri arasından inkâr etmiş
olanları toplu çıkış halinde evlerinden çıkarmış olan O’dur. Siz onların ayrılacağını
asla düşünmezdiniz ve onlar da hazırlıklarının kendilerini TANRI’dan koruyacağını
düşünmüşlerdi. Fakat sonra TANRI onlara hiç beklemedikleri bir yerden geldi ve
kalplerine dehşet saldı. Böylelikle, evlerini
imanlıların baskısına ek olarak kendi iradeleriyle terk ettiler. Bundan ders almalısınız,
ey görüş sahipleri!
3. Eğer TANRI onları terk etmeye zorlamasaydı, onları bu hayatta (terk etmeye zorlamaktan daha da kötüsüyle) cezalandırırdı.
Ahirette ise onları Cehennem azabına çarptıracaktır.
4. Bunun nedeni onların TANRI’ya ve elçisine muhalefet etmeleriydi. TANRI’ya ve elçisine muhalefet edenler için TANRI ceza
uygulamada en şiddetli olandır.
5. Bir ağacı ister kesin ister gövdesi üzerinde
bırakın TANRI’nın iradesine göredir. O kesinlikle kötüleri rezil edecektir.
6. TANRI’nın, Kendi elçisi için iade ettiği her
ne varsa sizin savaş çabalarınızın sonucu
değildir; ister at üstünde savaşmış olun ister
yaya olarak. TANRI, elçilerini kime karşı
irade ederse ona gönderendir. TANRI Her
Şeye Gücü Yetendir.
Savaş Ganimetleri
7. TANRI’nın, (mağlup edilen) toplumlardan Kendi elçisine iade ettiği her ne varsa
TANRI’ya ve elçisine (bir bağış şeklinde)
gitsin. Onu akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolculuk halindeki yabancılara verin. Böylelikle o, aranızdaki güçlü olanların
tekelinde kalmayacaktır. Elçi tarafından
size verilen ganimetleri tutabilirsiniz ancak
onun sizi almaktan menettiği şeyleri alma-
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yın. TANRI’ya derin saygı duyun. TANRI
ceza uygulamada şiddetlidir.
8. Göç etmiş olan muhtaçlara (verin). Onlar
evlerinden çıkarıldılar ve mallarındanmülklerinden mahrum bırakıldılar çünkü
onlar TANRI’nın lütfunu ve hoşnutluğunu
aradılar ve çünkü onlar TANRI’yı ve elçisini desteklediler. Onlar doğru sözlülerdir.
9. Onlara bir ev ve bir sığınak sağlamış olanlar
ve onlardan önceki imanlılara gelince, onlar
kendilerine göç etmiş olanları severler ve
onlara yardım etmekte kalplerinde hiçbir tereddüt duymazlar. Doğrusu, bağışladıkları
şeye kendileri muhtaç olsalar bile seve seve
onları kendilerinden önde tutarlar. Gerçekten de kendi doğal cimriliklerinin üstesinden gelenler başarılı olanlardır.
10. Onlardan sonra imanlı olanlar şöyle söylerler, “Rabbimiz! Bizi ve iman etmede
bizden önce davranmış kardeşlerimizi
bağışla ve kalplerimizi iman etmiş olanlara karşı herhangi bir nefret beslemekten
koru. Rabbimiz! Sen Şefkatlisin, En Merhametli Olansın.”
11. Dikkat ettin mi ikiyüzlülüğe boğulmuş
kişilere ve onların, kutsal yazı halkından
inkârcılıktaki yoldaşlarına nasıl da şöyle
dediklerine, “Eğer çıkartılırsanız biz de sizinle çıkacağız ve size muhalefet edenlere
asla uymayacağız. Kim sizinle savaşırsa
biz sizin safınızda savaşacağız.” TANRI
onların yalancı olduğuna tanıklık eder.
12. Aslında, eğer onlar çıkartılsaydılar onlarla
birlikte çıkmazlardı ve eğer birileri onlarla
savaşsaydı onları desteklemezlerdi. Onları
destekleselerdi bile arkalarını dönüp kaçarlardı. Onlar asla kazanamazlardı.
13. Doğrusu siz onların kalplerine, TANRI’ya
olan korkularından daha çok dehşet veriyorsunuz. Bunun nedeni onların kavramayan insanlar olmasıdır.
14. Onlar, iyi korunmuş yapılarda veya duvar-
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Çıkış (El-Haşr) 59:8-22
ların ardında olmadıkça sizinle savaşmak
için bir araya gelmezler. Onların gücü,
kendi aralarında aşılması zor görünür. Sen
onların birlik olduklarını sanırsın oysa onların kalpleri ayrılık içindedir. Bunun nedeni onların anlamayan insanlar olmasıdır.
15. Onların akıbeti, kendilerinden önce gelen
emsallerininki ile aynıdır. Onlar kararlarının sonuçlarını yaşadılar. Onlar acı veren
bir azabı üzerlerine çektiler.
16. Onlar şeytan gibidirler: insanoğluna “İnkâr
et” der, ardından o inkâr eder etmez “Ben
seni sahiplenmiyorum. Ben kâinatın Rabbi olan TANRI’dan korkarım” der.
17. Her ikisinin kaderi de içinde ebedi kalacakları Cehennem Ateşidir. İşte bu, haddi
aşanların cezasıdır.
18. Ey iman edenler! TANRI’ya derin saygı
duyun ve her ruh yarın için ne yolladığını
gözden geçirsin. TANRI’ya derin saygı
duyun; TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
19. TANRI’yı unuttukları için O’nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler
gibi olmayın. Bunlar kötü kimselerdir.
20. Cehennem Ateşinin sakinleri ile Cennet
sakinleri bir değildir; Cennet sakinleri kazananlardır.
Kuran’ın Büyüklüğü
21. Eğer bu Kuran’ı bir dağa vahyetseydik,
TANRI’ya olan derin saygısından ötürü
onu titreyip paramparça olurken görürdün.
İnsanlar için bu örnekleri veriyoruz ki derin derin düşünsünler.
Tanrı
22. O, Tek TANRI’dır; O’nun yanında başka
bir tanrı yoktur. Tüm sırları ve açığa vurulanları Bilendir. O, En Lütufkâr Olandır,
En Merhametli Olandır.
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23. O, Tek TANRI’dır; O’nun yanında başka bir tanrı yoktur. Kral, En Kutsal Olan,
Esenlik, En Güvenilir Olan, Mutlak Hâkim, Kudretli, En Güçlü Olan, En Saygın
Olan. TANRI yüceltilsin; ortaklara sahip
olmanın çok üstünde.
24. O, Tek TANRI’dır; Yaratan, Başlatan, Dizayn
Eden. En güzel isimler O’na aittir. Göklerdeki
ve yerdeki her şey O’nu yüceltmektedir. O
Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
♦♦♦♦

da yargılama yapacaktır. TANRI yaptığınız
her şeyi Görendir.
İbrahim: Bir Örnek
4. İbrahim ve beraberindekiler vasıtasıyla
sizin için iyi bir örnek oluşturuldu. Onlar
halklarına dediler ki “Biz sizi de TANRI’nın yanında taptığınız putları da kabul
etmiyoruz. Sizi kınıyoruz ve siz YALNIZCA TANRI’ya iman edinceye kadar bizden
düşmanlık ve nefret dışında başka bir şey
görmeyeceksiniz.”* Bununla birlikte, babasına “Ben senin bağışlanman için dua edeceğim** fakat seni TANRI’dan koruyacak
hiçbir gücüm yok” dediğinde, İbrahim tarafından bir hata işlenmiş oldu. “Rabbimiz!
Sana güveniyoruz ve Sana teslim oluyoruz;
son varışımız Sanadır.
1

Sure 60: Test
(El-Mumtahine)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve
sizin düşmanlarınızı, size gelmiş olan gerçeği inkâr ettikleri halde onlara sevgi ve
dostluk sunarak dost edinmeyin. Onlar, sırf
Rabbiniz olan TANRI’ya iman ettiğiniz
için elçiye de size de zulmederler. Nimetlerimi arayarak Benim yolumda mücadele etmek için harekete geçiyorsanız, onları nasıl
gizlice sevebilirsiniz? Ben gizlediğiniz her
şeyin ve açığa vurduğunuz her şeyin tamamen farkındayım. Aranızdan bunu yapanlar
gerçekten de doğru yoldan sapmışlardır.
2. Ne zaman sizinle karşılaşsalar size düşman
gibi davranırlar ve sizi elleriyle ve dilleriyle
incitirler. Sizin inkâr etmenizi isterler.
3. Akrabalarınız ve paranız size asla yardım
edemez. Diriliş Günü’nde, O sizin aranız-

2

5. “Rabbimiz! İnkâr etmiş olanlar tarafından
ezilmemize izin verme ve bizi bağışla. Sen
Kudretlisin, Bilgeler Bilgesisin.”
6. TANRI’yı ve Son Gün’ü arayanlar için
onlardan iyi bir örnek oluşturulmuştu. Yüz
çevirenlere gelince, TANRI’nın (onlara)
hiçbir ihtiyacı yoktur, Övgüye En Layık
Olandır.
7. TANRI sizinle onlar arasındaki düşmanlığı
sevgiye dönüştürebilir. TANRI Her Şeye
Gücü Yetendir. TANRI Bağışlayıcıdır, En
Merhametli Olandır.
İmansızlar İle İlişkileri Düzenleyen
Temel Yasa
8. TANRI, dinden dolayı sizinle savaşmayan
ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimsele-

*60:4 “YALNIZCA” için kullanılan Arapça kelime (VAHDEHU) Kuran’da sadece altı defa geçmektedir, bunlardan bir tanesi YALNIZCA Kuran’ı kabul edip sarılmaya işaret etmektedir (17:46).
YALNIZCA Tanrı’ya olan referans 7:70, 39:45, 40:12 & 84 ve 60:4 ayetlerinde geçmektedir. Bu numaraların toplamı (7+70+39+45+40+12+84+60+4) 361 veya 19x19’a eşittir. Bu da Kuran’ın ana
temasının “YALNIZCA Tanrı’ya tapmak” olduğunu vurgulamaktadır. Ek 1’e bakınız.
**60:4 Biz putperestlerin hidayeti için dua edebiliriz, bağışlanmaları için değil çünkü putperestliğin
bağışlanamaz tek suç olması Tanrı’nın yasasıdır (4:48 & 116).
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Test (El-Mumtahine) 60:9-13 & Sütun (El-Saff) 61:1-6

ri dost edinmenizi yasaklamaz. Onları dost
edinebilirsiniz ve onlara karşı adil olun.
TANRI adil olanları sever.
9. TANRI sadece, sizinle din nedeniyle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve
sürgün edilmeniz için başkaları ile birleşenleri dost edinmenizi yasaklar. Onları dost
edinmeyin. Onları dost edinenler haddi
aşanlardır.
Savaş Durumunda
10. Ey iman edenler! İmanlı kadınlar (düşmanı terk edip) size iltica talebinde bulunduklarında onları test edin. TANRI
onların imanının tamamen farkındadır.
Onların imanlılar olduklarını saptadıktan
sonra onları inkârcılara geri göndermeyin. Onlarla evli kalmaları helal değildir,
onlarla evlenmeleri için inkârcılara izin
de verilmesin. İnkârcıların ödemiş oldukları mehri geri verin. Onlara gerekli olan
mehirlerini ödediğiniz takdirde, onlarla
evlenmenizde hiçbir sakınca yoktur. (Eğer
onlar düşmana katılmak isterlerse) inkârcı hanımlarınızı tutmayın. Ödemiş olduğunuz mehri kendilerinden isteyebilirsiniz ve onlar da kendi ödemiş olduklarını
isteyebilirler. Bu, TANRI’nın kuralıdır;
aranızda O hükmeder. TANRI Her Şeyi
Bilendir, Bilgeler Bilgesidir.
11. Eğer hanımlarınızdan herhangi biri düşman kampına katılırsa ve savaşmaya mecbur bırakılırsanız, siz de düşmanı, hanımlarını kaybeden erkekleri tazmin etmeye
mecbur bırakın, onlara, hanımlarına ne
harcamışlarsa onu versinler. İman ettiğiniz
TANRI’ya derin saygı duyun.
12. Ey peygamber! (İnkârcıları terk etmiş)
imanlı kadınlar senden sığınma talep edip,
TANRI’nın yanına herhangi bir put yerleştirmeyeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, evlatları-
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nı öldürmeyeceklerine, herhangi bir yalan
uydurmayacaklarına ve senin doğru olan
emirlerine itaatsizlik etmeyeceklerine dair
taahhütte bulunurlarsa, onların taahhüdünü kabul et ve TANRI’ya onları bağışlaması için dua et. TANRI Bağışlayıcıdır,
En Merhametli Olandır.
13. Ey iman edenler! TANRI’nın kendilerine
kızgın olduğu ve umutsuzca inkâra saplanmış kimseleri dost edinmeyin; onlar
hâlihazırda kabirlerde olan inkârcılar kadar umutsuzdurlar.
♦♦♦♦

Sure 61: Sütun
(El-Saff)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey
TANRI’yı yüceltiyor. O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
2. Ey iman edenler! Yapmıyor olduğunuz şeyleri ne diye söylüyorsunuz?
3. Yapmıyor olduğunuz şeyleri söylemeniz,
TANRI nazarında en tiksinti verici şeydir.
4. TANRI, Kendi yolunda, bir duvardaki tuğlalar gibi tek sütunda birleşmiş olarak savaşanları sever.
5. Hatırla, Musa halkına şöyle demişti, “Ey
halkım! Benim size TANRI’dan bir elçi olduğumu bildiğiniz halde neden beni incitiyorsunuz?” Onlar saptıklarında TANRI da
onların kalplerini çevirdi. Çünkü TANRI
kötü insanlara rehberlik etmez.
İsa’dan Sonra Elçi
6. Hatırla, Meryemoğlu İsa şöyle demişti, “Ey
İsrailoğulları! Ben size TANRI’nın elçisiyim, Tevrat’ı doğruluyorum ve benden
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sonra gelecek, adının daha da fazla övüleceği (Ahmed) bir elçinin müjdesini getiriyorum.” Sonra onlara açık kanıtlar gösterince,
“Bu esaslı bir sihir” dediler.
7. Teslimiyet’e davet edildiği halde TANRI
hakkında yalanlar uydurandan daha fena
kim vardır? TANRI kötü insanlara rehberlik etmez.
8. Ağızlarıyla TANRI’nın ışığını söndürmeyi
arzularlar. Fakat TANRI, inkârcılara rağmen ışığını tamamlama konusunda kararlıdır.
Büyük Kehanet
9. O, elçisini* rehberlikle ve gerçek dinle göndermiştir ve puta tapanlara rağmen onu tüm
dinlere üstün kılacaktır.
1

En İyi Alışveriş
10. Ey iman edenler! Sizi acı veren azaptan
kurtaracak bir ticareti size haber vereyim
mi?
11. TANRI’ya ve elçisine iman edin ve TANRI uğrunda paranızla ve hayatlarınızla
çaba sarf edin. Bu sizin için en iyi alışveriştir, bir bilseydiniz.
12. Bunun karşılığında O da sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi akan nehirleri olan bahçelere, Aden bahçelerindeki güzel köşklere kabul eder. İşte bu en büyük zaferdir.
13. İlaveten, gerçekten sevdiğiniz bir şey daha
elde edersiniz: TANRI’dan destek ve garantilenmiş galibiyet. İmanlılara müjde
ver.
14. Ey iman edenler! TANRI’nın destekçileri
olun, tıpkı Meryemoğlu İsa’nın havarileri gibi. O onlara “TANRI’ya doğru benim destekçilerim kimlerdir” dediğinde,
“TANRI’nın destekçileri biziz” dediler.

Böylelikle, İsrailoğullarından bir grup
iman etti ve başka bir grup da inkâr etti.
Onlar kazanıncaya dek, düşmanlarına karşı iman etmiş olanlara yardım ettik.
♦♦♦♦

Sure 62: Cuma
(El-Cum’a)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey TANRI’yı yüceltiyor; Kral, En Kutsal Olan,
Kudretli, Bilgeler Bilgesi.
2. O, herhangi bir kutsal yazı takip etmeyenlere, onlara vahiylerini okuması, onları arındırması ve onlara kutsal yazıyı ve hikmeti
öğretmesi için aralarından bir elçi gönderendir. Onlar bundan önce derin bir sapkınlık içindeydiler.
3. Ve onların ardından gelen nice nesillere de.
O Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
4. İşte böyledir TANRI’nın lütfu, ki onu irade
ettiği kişiye ihsan eder. TANRI Sonsuz Lütuf Sahibidir.
5. Kendilerine Tevrat verilip de ardından ona
sarılmayı başaramayanların örneği, büyük
kaynak eserler taşıyan eşek gibidir. TANRI’nın vahiylerini reddeden insanların örneği gerçekten de ne kötüdür. TANRI kötü
insanlara rehberlik etmez.
6. De ki, “Ey Yahudiler! Diğer tüm insanlar
arasından TANRI’nın seçilmişleri olduğunuzu iddia ediyorsanız, o halde ölümü arzu
etmelisiniz, eğer doğru sözlü iseniz!”
7. Onlar işlemiş oldukları şeylerden ötürü onu
asla arzu etmeyeceklerdir. TANRI kötülerin tamamen farkındadır.

*61:9 Bu elçinin özel ismi matematiksel olarak dile getirilmiştir (Ek 2).
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Cuma (El-Cum’a) 62:8-11 & İkiyüzlüler (El-Münafikun) 63:1-8

8. De ki, “Kaçmaya çalıştığınız ölüm er ya da
geç sizi yakalayacaktır. Sonra, tüm sırları
ve açığa vurulanları Bilen’e döndürüleceksiniz, o zaman yapmış olduğunuz her şeyi
size bildirecektir.”
Tüm İmanlılara
Önemli Buyruklar
9. Ey iman edenler! Cuma günü Cemaatle
Namaz (Salat El-Cum'a) duyurulduğunda
TANRI’yı anmak için acele edin ve tüm
işleri bırakın. Bu sizin için daha iyidir, bir
bilseniz.
10. Namaz tamamlandıktan sonra TANRI’nın
cömertçe verdiği nimetleri aramak için
yeryüzüne dağılabilirsiniz ve TANRI’yı
sık sık hatırlamaya devam edin ki başarılı
olasınız.
11. Onlardan bazıları ticari bir anlaşmaya veya
bir eğlenceye denk geldiklerinde seni
ayakta bırakıp oraya akın ederler! De ki,
“TANRI’nın sahip oldukları, eğlence ya
da ticaretten çok daha iyidir. TANRI en
iyi Rızık Sağlayıcıdır.”
♦♦♦♦

Sure 63: İkiyüzlüler
(El-Münafikun)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. İkiyüzlüler sana geldiklerinde, “Tanıklık
ediyoruz ki sen TANRI’nın elçisisin”* derler. TANRI, senin Kendi elçisi olduğunu
bilir ve TANRI tanıklık eder ki ikiyüzlüler
yalancıdır.
2

2. Görünürdeki imanlarının kisvesi altında
insanları TANRI’nın yolundan alıkoyarlar.
Yaptıkları gerçekten de ne kötüdür.
3. Bunun nedeni onların iman edip sonra da
inkâr etmeleridir. Bunun sonucu olarak zihinleri bloke edilmiştir; onlar anlamazlar.
Öfkeleri Burunlarında
4. Onları gördüğün vakit görünüşlerinden
etkilenebilirsin. Ve konuştukları zaman
etkileyici sözlerini dinleyebilirsin. Onlar
ayakta duran kütükler gibidirler. Her sesi
kendi aleyhlerinde zannederler. Bunlar gerçek düşmanlardır; onlara karşı dikkatli ol.
TANRI onları lanetler; onlar sapmışlardır.
5. Onlara, “Gelin TANRI’nın elçisi bağışlanmanız için dua etsin” denildiğinde alaycı
bir şekilde kafalarını çevirirler ve sen onları
başkalarını alıkoyarken ve kibirlice hareket
ederken görürsün.
Şefaat Efsanesi
Paramparça Oldu*
6. Bağışlanmaları için ister dua et ister etme,
onlar için aynıdır; TANRI onları bağışlamayacaktır. Çünkü TANRI kötü insanlara
rehberlik etmez.
3

7. Onlar, “TANRI’nın elçisinin peşinden gitmiş olanlara hiç para vermeyin, belki onu
terk ederler!” diyenlerdir. Oysa TANRI
göklerin ve yerin hazinelerine sahiptir fakat
ikiyüzlüler idrak etmezler.
8. Derler ki “Eğer kente geri dönersek oradaki güçlüler zayıfları çıkaracaklar (ve biz de
mağdur edileceğiz).” (Onlar bilmelidirler
ki) tüm itibar TANRI’ya, elçisine ve imanlılara aittir. Ancak ikiyüzlüler bilmezler.

*63:1 “İslam’ın ilk direği,” 3:18 ayetinde belirtildiği gibi Tanrı’nın tek tanrı olduğuna tanıklık etmektir. Fakat bozulmuş “Müslüman” âlimler, “Muhammed Tanrı’nın elçisidir” ifadesini eklediler ve bu,
birtakım buyrukları ihlal etmektedir (bkz. 2:285). 63:1 ayeti, Kuran’da böyle bir ifadenin yazıldığı
tek yerdir. Sadece ikiyüzlüler böyle bir açıklamayı yaparlar.
*63:6 Milyonlarca insan bu efsaneden dolayı peygamberlerini putlaştırırlar (Ek 8).

2579

117174

308
9. Ey iman edenler! Paranız ve evlatlarınız
sizi TANRI’yı hatırlamaktan alıkoymasın.
Bunu yapanlar kaybedenlerdir.
10. Size ölüm gelip de, “Rabbim! Keşke bunu
kısa bir süre için erteleseydin! O zaman
hayırsever olur ve doğrulara katılırdım!”
demeden önce size sağladığımız rızıklardan verin.
11. TANRI, herhangi bir ruh için belirlenmiş
olan ölüm zamanını asla ertelemez. TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
♦♦♦♦

Sure 64: Karşılıklı
Suçlama (El-Teğabun)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey
TANRI’yı yüceltiyor. Tüm saltanat O’na
aittir, tüm övgü O’na aittir ve O, Her Şeye
Gücü Yetendir.
2. Sizi yaratmış olan O’dur, sonra aranızda
inkârcı da vardır imanlı da. TANRI yaptığınız her şeyi tamamen Görendir.
3. O, gökleri ve yeri belirli bir amaç* için
yarattı, sizi tasarladı ve tasarımınızı mükemmel hale getirdi, ardından son varışınız
O’nadır.
1

4. O, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir ve O,
gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi
de bilir. TANRI en içteki düşüncelerinizin
tamamen farkındadır.
5. Geçmişte inkâr eden, ardından da kararlarının sonuçlarını çekenlere dikkat ettiniz mi?
Onlar acı veren bir azabı üzerlerine çektiler.

6. Bunun nedeni elçilerinin kendilerine açık
kanıtlarla gitmeleri fakat onların “Bizim
gibi insanları mı takip edelim?” demeleriydi. İnkâr ettiler ve yüz çevirdiler. TANRI’nın onlara ihtiyacı yoktur; TANRI’nın
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, Övgüye Layık
Olandır.
7. İnkâr etmiş olanlar diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar! Gerçekten de, Rabbime ant
olsun ki siz diriltileceksiniz ve yapmış olduğunuz her şey için hesaba çekileceksiniz.
Bunu yapmak TANRI için kolaydır.
8. Bu nedenle TANRI’ya, elçisine ve bunda
vahyettiğimiz ışığa iman edin. TANRI yaptığınız her şeyden tamamen Haberdardır.
9. O’nun sizi Toplanma Günü’ne çağıracağı
gün gelecektir. İşte bu, Karşılıklı Suçlama
Günü’dür. Kim TANRI’ya iman edip doğru
bir hayat sürerse, O onların günahlarını silecek ve onları akan nehirleri olan bahçelere
kabul edecektir. Orada sonsuza dek kalacaklardır. En büyük zafer budur.
10. İnkâr edip vahiylerimizi reddedenlere
gelince, onlar da Cehennem Ateşinin sakinleridir; orada sonsuza dek kalırlar. Ne
berbat bir kader!
İlahi Yasa
11. TANRI’nın iradesine uygun olması dışında başınıza hiçbir şey gelmez. Kim
TANRI’ya iman ederse, O onun kalbine
rehberlik edecektir. TANRI her şeyin tamamen farkındadır.
12. TANRI’ya itaat edin ve elçiye de itaat
edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin tek görevi mesajı iletmektir.
13. TANRI: O’nun yanında başka bir tanrı
yoktur. İmanlılar TANRI’ya güvensinler.
14. Ey iman edenler! Eşleriniz ve evlatlarınız
düşmanlarınız olabilir; dikkat edin. Eğer
affeder, unutur ve bağışlarsanız, bilin ki

*64:3 Biz Tanrı’nın engin rahmetinden ötürü bu dünyadayız. En Lütufkâr Olan, bize kendimizi
günahtan kurtarmamız için bir şans vermiştir. Giriş’e ve Ek 7’ye bakınız.
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Karşılıklı Suçlama (El-Teğabun) 64:15-18 & Boşanma (El-Talak) 65:1-8

TANRI da Bağışlayıcıdır, En Merhametli
Olandır.
15. Paranız ve evlatlarınız birer testtir ve TANRI büyük bir ödüle sahiptir.
16. Bu nedenle, elinizden geldiğince TANRI’ya derin saygı duyun, dinleyin ve itaat
edin ve kendi iyiliğiniz için (bağış) yapın.
Kim kendi cimriliğinden korunursa, işte
onlar başarılı olanlardır.
17. Eğer TANRI’ya bir doğruluk borcu verirseniz, O size ödülü kat kat artıracaktır ve
sizi bağışlayacaktır. TANRI Takdir Edendir, Hoşgörülüdür.
18. Tüm sırları ve açığa vurulanları Bilendir;
Kudretlidir, Bilgeler Bilgesidir.
♦♦♦♦

Sure 65: Boşanma
(El-Talak)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey peygamber! Siz insanlar kadınları boşadığınız zaman bir boşanmalık geçiş döneminin tamamlandığından emin olun. Bu
geçiş dönemini kusursuz bir şekilde hesaplayın.* Rabbiniz olan TANRI’ya derin saygı duyun. İspatlanmış bir zina suçu işlemedikleri sürece onları evlerinden çıkarmayın,
kendi başlarına ayrılmaya zorlamak için
hayatı onlara zehir etmemelisiniz. Bunlar
TANRI’nın yasalarıdır. Kim TANRI’nın
yasalarını çiğnerse kendi aleyhine bir adaletsizlik işlemiş olur. Asla bilemezsin; belki
de TANRI bundan iyi bir şey çıkmasını irade eder.
2

2. Geçiş dönemi bitirildiğinde, onlarla adil
bir şekilde yeniden uzlaşabilir veya onlarla

adil bir şekilde ayrılığı tamamlayabilirsiniz.
TANRI’nın huzurunda boşanmaya tanık
olacak iki adil şahidiniz olsun. Bu, TANRI’ya ve Son Gün’e iman edenleri aydınlatmak içindir. Kim TANRI’ya derin saygı
duyarsa, onun için bir çıkış yolu yaratacaktır.
3. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık sağlayacaktır. Kim TANRI’ya güvenirse, O ona
yeter. TANRI’nın buyrukları yapılır. TANRI her şeyin akıbetini karara bağlamıştır.
4. Menopoza girmiş olan kadınlara gelince,
eğer herhangi bir şüpheniz varsa onların
geçiş dönemleri üç ay olsun. Regl olmayıp
hamile olduklarını keşfeden kimselere gelince, onların geçiş dönemleri doğum yapınca sona erer. Kim TANRI’ya derin saygı
duyarsa, O onun için her şeyi kolaylaştırır.
5. Bu, TANRI’nın size indirdiği emridir. Kim
TANRI’ya derin saygı duyarsa, O onun günahlarını siler ve onu cömertçe ödüllendirir.
6. Sizinle birlikte yaşamış oldukları aynı evde
yaşamalarına izin verin ve kendi başlarına
ayrılsınlar diye hayatı onlara bu kadar zehir
etmeyin. Eğer gebe iseler doğum yapıncaya
kadar onların harcamalarını karşılayın. Eğer
bebeği emzirirlerse, bu hizmet için onlara
ücretlerini ödeyin. Aranızdaki dostane ilişkileri koruyun. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu
emzirecek başka bir kadın tutabilirsiniz.
7. Varlıklı koca, kendi imkânlarına göre destek sağlasın, dar gelirli kişi ise TANRI’nın
kendisine ihsan ettiği imkânlara göre versin. TANRI hiçbir ruha Kendi vermiş olduğundan daha fazlasını yüklemez. TANRI
zorluktan sonra kolaylık sağlar.
8. Nice topluluk Rablerinin buyruklarına ve
O’nun elçilerine karşı isyan ettiler. Sonuç
olarak, onları çetin bir hesaba çektik ve onlara korkunç bir karşılıkla karşılık verdik.

*65:1 Boşanmış kimsenin geçiş dönemi, tekrar evliliğe uygun olmadan önce üç regl dönemi beklemektir. Bu, boşanmış kimsenin hamile olmadığını garanti eder (2:228).
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9. Onlar kararlarının sonuçlarını tattılar; esaslı
bir ziyan.
10. TANRI onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Bu nedenle, ey akıl sahibi ve iman
etmiş olanlar! TANRI’ya derin saygı duyun. TANRI size bir mesaj indirdi ─*
11. bir elçi* ki, iman edip doğruluğa çalışanları karanlıklardan aydınlığa iletmek için
TANRI’nın vahiylerini açık bir şekilde
size okur. Kim TANRI’ya iman edip doğru bir hayat sürerse, O onu akan nehirleri olan bahçelere kabul eder; onlar orada
sonsuza dek kalırlar. TANRI onları cömertçe mükâfatlandıracaktır.
1

Yedi Evren ve Yedi Dünya*
12. TANRI yedi evren ve aynı sayıda Dünya
yarattı. Emirler onlar arasında akıp durur.
Bu, TANRI’nın Her Şeye Gücü Yeten olduğunu ve TANRI’nın her şeyden tamamen haberdar olduğunu bilmeniz içindir.
2

♦♦♦♦

Sure 66: Haram Kılmak
(El-Tahrim)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey peygamber! Sırf eşlerini memnun etmek
için TANRI’nın sana helal kılmış olduğu
şeyi niçin haram kılıyorsun? TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.*
3

2. TANRI, yeminlerinizle ilgili yasaları sizin

için hükme bağlamıştır. TANRI sizin Rabbinizdir ve O, Her Şeyi Bilendir, Bilgeler
Bilgesidir.
3. Peygamber, eşlerinden bazılarına belli bir
laf ile ilgili güvenmişti, ardından onlardan
birisi onu yaydı ve TANRI bununla ilgili
kendisini haberdar etti. Sonra o da hanımına meselenin bir kısmını bildirdi ve bir
kısmına da değinmedi. Eşi ona, “Bunu sana
kim haber verdi?” diye sordu. O da dedi ki
“Ben, Her Şeyi Bilen ve En Haberdar Olan
tarafından bilgilendirildim.”
4. Eğer siz ikiniz TANRI’ya tövbe ederseniz,
o durumda kalpleriniz dinlemiş demektir.
Fakat eğer ona karşı birleşirseniz, bu durumda onun müttefiki TANRI’dır ve Cebrail ile doğru imanlılar da öyledir. Ayrıca,
melekler de onun yardımcılarıdır.
5. Eğer sizi boşarsa, onun Rabbi yerinizi sizden daha iyi eşlerle dolduracaktır; teslim
olanlar (Müslümanlar), imanlılar (Mü’minler), itaatkâr olan, tövbekâr olan, tapınanlar,
takva sahibi olan, gerek daha önce evlenmiş
olsun gerekse bakire olsun.
6. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar
olan Cehennem Ateşinden kendinizi de ailelerinizi de koruyun. Onu, TANRI’ya asla
itaatsizlik etmeyen sert ve güçlü melekler
korumaktadır; kendilerine ne emredilirse
onu yaparlar.
7. Ey inkâr etmiş olanlar! Bugün özür dilemeyin. Sadece yapmış olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.

*65:10-11 Buradaki “Elçi” açık bir şekilde Kuran’dır. 10. Ayet “bir mesaj indirmekten” bahsediyor ve
bu da 65:11’deki elçinin Kuran olduğuna işaret eder.
*65:11 65:10-11’in dipnotuna bakınız.

*65:12 Tanrı, Dünyamız ile aynı olan altı başka gezegen yaratmasına rağmen sadece bizim gezegenimizde hayat vardır. Böylelikle, Yargı Günü’nde evrimcilere gezegende hayatın sırf belirli koşullardan dolayı “evrimleşmediği” gösterilecektir.
*66:1 Dünyanın dört bir yanındaki Muhammedîler, Muhammed’in hatasız olduğuna inanırlar. Bu
ayet bize, onun gerçekten de hata yapabilen bir insan olduğunu öğretir (18:110, 33:37, 40:66, 80:1).
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Haram Kılmak (El-Tahrim) 66:8-12 & Saltanat (El-Mülk) 67:1-10

İmanlılar Tövbe Ederler
8. Ey iman edenler! TANRI’ya kararlı bir tövbe ile tövbe edin. Rabbiniz o zaman günahlarınızı silecek ve sizi akan nehirleri olan
bahçelere kabul edecektir. O gün TANRI,
peygamberi ve onunla birlikte iman etmiş
olanları hayal kırıklığına uğratmayacaktır.
Işıkları önlerinden ve sağ taraflarından yayılacaktır. Diyecekler ki “Rabbimiz! Işığımızı tamamla ve bizi bağışla; Sen Her Şeye
Gücü Yetensin.”
9. Ey peygamber! İnkârcılara ve ikiyüzlülere
karşı mücadele et ve onlara karşı amansız ol.
Onların yeri Cehennem ve sefil bir kaderdir.
Şefaat Efsanesi Paramparça Oldu
10. TANRI, Nuh’un karısı ile Lut’un karısını
inkâr etmiş olanların örneği olarak göstermektedir. Onlar doğru kullarımızdan ikisi
ile evliydiler fakat onlara ihanet ettiler ve
sonuç olarak onlar TANRI’ya karşı onlara
hiçbir şekilde yardım edemediler. Her ikisine de “Hak etmiş olanlarla birlikte Cehennem Ateşine girin” denildi.

Sure 67: Saltanat
(El-Mülk)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Tüm saltanatı elinde bulunduran en yücedir
ve O, Her Şeye Gücü Yetendir.
Hayatımızın Amacı*
2. Aranızdan kimin daha iyisini yapacağını
ayırt etmek amacıyla ölümü ve hayatı yaratandır.* O Kudretlidir, Bağışlayıcıdır.
4

3. O, yedi evreni katmanlar halinde yarattı. En
Lütufkâr Olan’ın yaratışında herhangi bir
bozukluk göremezsin. Bakmaya devam et;
herhangi bir kusur görüyor musun?
4. Tekrar tekrar bak; gözlerin usanmış ve yenilmiş olarak geri dönecektir.
5. Biz en aşağıda olan evreni lambalarla süsledik ve şeytanlara karşı onun sınırlarını
mermilerle koruduk; biz onlar için Cehennemde bir azap hazırladık.

İmanlıların Örnekleri:
Firavun’un Karısı
11. Ve TANRI Firavun’un karısını da iman etmiş olanların bir örneği olarak göstermektedir. O dedi ki “Rabbim! Cennette Senin
katında benim için bir ev inşa et ve beni
Firavun’dan ve onun işlerinden kurtar;
beni haddi aşan insanlardan kurtar.”

6. Rablerini inkâr etmiş olanlar için Cehennem azabı. Ne sefil bir kader.

Meryem
12. Ayrıca İmran kızı Meryem’i de. O, iffetini
korudu, sonra biz onun içine ruhumuzdan
üfledik. O, Rabbinin kelimelerine ve O’nun
kutsal yazılarına iman etti; o itaatkârdı.

9. Şöyle cevap verirler, “Evet kesinlikle; bize
bir uyarıcı geldi fakat biz inkâr ettik ve dedik ki ‘TANRI hiçbir şey vahyetmedi. Siz
tamamen sapıtmışsınız.’ ”

♦♦♦♦

7. Oraya atıldıklarında, kaynayıp tüterken
onun hiddetini işitirler.
8. Neredeyse öfkesinden patlar. İçine her ne
zaman bir grup atılsa, onun gardiyanları
onlara “Siz bir uyarıcı almadınız mı?” diye
sorar.

10. Ayrıca şöyle derler, “Eğer dinleseydik yahut anlasaydık Cehennem sakinleri arasında olmazdık!”

*67:2 Bu dünyanın ardındaki amacın detayları için Giriş’e ve Ek 7’ye bakınız.
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11. Böylelikle günahlarını itiraf ettiler. Yazıklar olsun Cehennem sakinlerine.

ve beyinler bahşetmiş olan O’dur. Nadiren
minnettarsınız.”

12. Kendi başlarına yalnız olduklarında Rablerine derin saygı duyanlara gelince, onlar
bağışlanmayı ve büyük bir ödülü elde etmişlerdir.

24. De ki, “Sizi yeryüzüne yerleştirmiş olan
O’dur ve O’nun huzurunda toplanacaksınız.”

13. Sözlerinizi ister gizli tutun ister açığa vurun; O, en içteki düşüncelerin tamamen
farkındadır.
14. O neyi yarattığını hiç bilmez olur mu? O
Uludur, En Haberdar Olandır.
15. Yeryüzünü sizin hizmetinize veren O’dur.
Köşe bucak dolaşın ve O’nun rızıklarından yiyin. Son toplanma O’nadır.
16. Gökte olanın yeryüzünü vurmayacağını ve
onu alt üst etmeyeceğini garanti mi ettiniz?
17. Gökte olanın üzerinize şiddetli bir fırtına
göndermeyeceğini garanti ettiniz mi? Benim uyarımın değerini o zaman takdir edecek misiniz?
18. Onlardan önce başkaları da inkâr ettiler;
Benim karşılığım ne korkunçtu!
19. Onlar, üzerlerinde sıralar halinde dizilmiş
olan ve kanatlarını iki yana açan kuşları
görmediler mi? Onları havada En Lütufkâr Olan tutuyor. O, her şeyi Görendir.
20. En Lütufkâr Olan’a karşı kendilerine yardım edebilecek şu askerler nerede? Doğrusu, inkârcılar aldatılmaktadırlar.
21. Eğer rızıklarını keserse size rızık sağlayacak olan kimdir? Doğrusu onlar derin bir
şekilde azgınlık ve nefrete dalmışlardır.
22. Yüzüstü yığılmış halde yürüyen mi daha
iyi rehberlik edilmiştir, yoksa doğru yolda
dosdoğru yürüyen mi?
23. De ki, “Sizi başlatmış ve size işitme, gözler

25. Meydan okuyorlar: “Eğer doğru sözlü iseniz şu kehanet ne zaman gerçekleşecek?”
26. De ki, “Bu tür bilgiler TANRI’nın yanındadır; Ben apaçık bir uyarıcıdan fazlası
değilim.”
27. Onun olduğunu gördüklerinde, inkâr etmiş
olanların yüzleri perişan bir hal alacak ve
şöyle ilan edilecek: “Bu sizin alay edip
durduğunuz şeydir.”
28. De ki, “TANRI beni ve benimle birlikte
olanları yok etmeye karar verse de yahut
Kendi rahmetini bizlere yağdırsa da inkârcıları acı veren bir azaptan kurtaracak olan
kimdir?”
29. De ki, “O, En Lütufkâr Olandır; biz O’na
iman ediyoruz ve O’na güveniyoruz. Siz
kimin gerçekten uzak bir sapkınlıkta olduğunu kesinlikle öğreneceksiniz.”
30. De ki, “Peki ya suyunuz çekilse size kim
duru bir su sağlayacak?”
♦♦♦♦

Sure 68: Kalem
(El-Kalem)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. NuN,*1kalem ve onların (insanların) yazdıkları.
2. Sen Rabbinden büyük bir nimete eriştin;
sen deli değilsin.
3. Sen tamamen hak ettiğin bir mükâfata eriştin.

*68:1 “NuN,” Kuran’ın mucizevi başlangıçları arasında benzersizdir. Ek 1’e bakınız.
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Kalem (El-Kalem) 68:4-43

4. Sen büyük bir ahlaki karakterle nimetlendirildin.

26. Fakat onu gördüklerinde dediler ki “Biz
çok yanılmışız!

5. Sen de göreceksin onlar da görecekler.

27. “Şimdi hiçbir şeyimiz yok!”

6. Hanginizin lanetlendiğini.
7. Senin Rabbin, Kendi yolundan sapmış olanların tamamen farkındadır ve O, rehberlik
edilmiş olanların da tamamen farkındadır.
8. Reddedicilere itaat etme.

Onların “Tanrı İrade Ediyorsa”
Demeleri Gerekirdi
28. İçlerinden doğru olan kişi dedi ki “Keşke
(Tanrı’yı) yüceltmiş olsaydınız!”
29. Dediler ki “Rabbimize yücelik olsun. Biz
haddi aştık.”

9. Senin taviz vermeni arzu ederler, böylece
onlar da taviz verebilirler.

30. Birbirlerini suçlamaya başladılar.

10. Yemin edip duran alçakların hiçbirine itaat etme.

31. Dediler ki “Eyvahlar olsun bize. Biz günah
işledik.

11. Bir iftiracıya, bir dedikoducuya.

32. “Rabbimiz bize daha iyi bir tane bahşetsin.
Biz Rabbimize tövbe ediyoruz.”

12. Hayra engel olana, bir haddi aşana, bir günahkâra.
13. Nanköre ve açgözlüye.
14. Yeterince para ve evlat sahibi olmasına
rağmen.
15. Ona vahiylerimiz okunduğunda, “Geçmişin masalları!” der.
16. Onun yüzünü işaretleyeceğiz.
17. Biz onları test ettik, tıpkı sabahleyin hasat
edeceklerine yemin eden bahçe sahiplerini
test ettiğimiz gibi.
18. Ki onlar çok kesin bir şekilde eminlerdi.
19. Onlar uykudayken, Rabbinden, bir gelip
geçen (fırtına) onun yanından gelip geçti.
20. Sabahleyin çorak kalmıştı.
21. Sabah olunca birbirlerine seslendiler.
22. “Haydi ürünü hasat edelim.”
23. Yoldayken birbirlerine sırlarını açıyorlardı.

33. İşte karşılığı böyleydi. Fakat Ahiret azabı
çok daha kötüdür, bir bilselerdi.
34. Doğrular, Rablerinin katında saadet bahçelerini hak ettiler.
35. Biz Teslim Olanlara suçlular gibi mi davranalım?
36. Mantığınızın sorunu ne?
37. Sarıldığınız başka bir kitabınız mı var?
38. İçinde istediğiniz her şeyi buluyor musunuz?
39. Veya Diriliş Günü’nde size arzu ettiğiniz
her şeyi bahşedeceğimize dair bizden sağlam güvenceler mi aldınız?
40. Sor onlara, “Bunu size kim garanti ediyor?”
41. Onların putları mı var? Haydi putları kendilerine yardım etsin, eğer doğru sözlü
iseler.

24. O andan itibaren hiçbirinin fakir olmayacağına dair.

42. Onların ifşa edilecekleri gün gelecek ve
onlardan secdeye kapanmaları talep edilecek ancak yapamayacaklar.

25. Hasatlarından çok kesin bir şekilde eminlerdi.

43. Gözleri düşmüş bir şekilde onları aşağılanma kaplayacaktır. Onlar sağlam oldukla-
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rında ve yapabildiklerinde secdeye kapanmaya davet edilmişlerdi.

5. Semûd’a gelince, onlar harap edici (sarsıntı) ile yok edildiler.

44. Bu nedenle, bu Hadisi reddedenleri sen
Bana bırak; onları asla fark etmedikleri bir
yerden doğru yolda olduklarına inandıracağız.

6. Âd’a gelince, onlar da inatçı, şiddetli bir kasırga ile yok edildiler.

45. Onlara yeterince hareket özgürlüğü tanıyacağım; Benim planım çetindir.
46. Sen onlardan ücret istiyorsun da bu yüzden
bir borç altında mı kalıyorlar?
47. Geleceği mi biliyorlar? Onun kaydına mı
sahipler?
48. Rabbinin emirlerini yerine getirmede kararlı bir şekilde sebat et. Balığın içinden
seslenmiş olan (Yunus) gibi olma.
49. Eğer Rabbinin lütfu olmasaydı, bir günahkâr olarak çöle atılmıştı.
50. Fakat Rabbi onu nimetlendirdi ve onu
doğru bir kimse yaptı.
51. İnkâr etmiş olanlar, mesajı işittiklerinde
alay ettiklerini gözleriyle belli edip “O bir
deli!” derler.
52. O aslında dünyaya bir mesajdır.
♦♦♦♦

Sure 69: Tartışmasız
(El-Hakka)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Tartışmasız (olay).

7. O, yedi gece sekiz gün boyunca onu şiddetli
bir şekilde üzerlerine saldı. İnsanların, çürümüş hurma kütükleri gibi etrafa savrulduğunu görürdün.
8. Onlardan herhangi bir kalıntı bulabiliyor
musun?
9. Firavun, ondan öncekiler ve (Sodom’un)
günahkârları da kötü kimselerdi.
10. Onlar, Rablerinin elçisine itaatsizlik ettiler. Sonuç olarak, O onlara harap edici bir
misillemeyle karşılık verdi.
11. Sel harap ediciydi, bu nedenle sizi yüzen
(gemi) ile taşıdık.
12. Onu sizin için bir ders kıldık ki dinleyen
her kulak anlasın.
13. Boruya bir kez üflendiğinde.
14. Yeryüzü ve dağlar alıp götürülecek ve parçalanacaktır; tamamen parçalanmış olacak.
15. İşte bu, kaçınılmaz olayın gerçekleşeceği
gündür.
16. Gök yarılıp parçalara ayrılacaktır.
17. Dört bir yanda melekler olacak ve Rabbinin egemenliği o zaman sekiz (evreni)
kapsayacaktır. *
1

18. O gün ifşa olacaksınız, hiçbir şeyiniz gizlenemez.

3. O gerçekten de tartışmasız.

İmanlılar
19. Kaydını sağ eli ile alan kişiye gelince, diyecek ki “Gelip kaydımı okuyun.

4. Semûd ve Âd, Şok Edici’yi inkâr ettiler.

20. “Ben hesaba çekileceğime inanırdım.”

2. Ne tartışmasız bir (olay) ama!

*69:17 Bu Dünya, Tanrı’dan fiziksel uzaklığı nedeniyle sefaletle doludur çünkü yedinci evrendedir
(7:143). Ahirette, bizim yedinci evrenimizden daha da uzak olacak olan sekizinci evren yaratılacaktır; “Cehennem” olarak adlandırılacaktır (89:23).
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Tartışmasız (El-Hakka) 69:21-52 & Zirveler (El-Mearic) 70:1-11

21. O, mutlu bir hayatı hak etti.

45. Onu cezalandırırdık.

22. Yüksek bir Cennette.

46. Ona vahiyleri keserdik.

23. Meyveleri ulaşılabilir mesafededir.

47. Hiçbiriniz de ona yardım edemezdi.

24. Geçmiş günlerdeki işlerinize karşılık olarak mutlu bir şekilde yiyin için.

48. Bu, doğrular için bir hatırlatıcıdır.

İnkârcılar
25. Kaydı sol eline verilen kişiye gelince o da
şöyle diyecek, “Ah, keşke kaydımı hiç almasaydım.

50. Bu, inkârcılar için ancak bir kederdir.

26. “Keşke hesabımı hiç bilmeseydim.
27. “Keşke ölümüm hiç bitmeseydi.
28. “Param bana yardım edemez.
29. “Bütün gücüm gitmiş.”
30. Tutun onu ve bağlayın.
31. Cehennemde yakın.
32. Onu, yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire
vurun.
33. Çünkü O, En Büyük olan TANRI’ya iman
etmedi.

49. Biliyoruz; bazılarınız reddedicidir.
51. Bu, mutlak gerçektir.
52. Bu nedenle sen, En Büyük olan Rabbinin
adını yücelt.
♦♦♦♦

Sure 70: Zirveler
(El-Mearic)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Bir sorgulayıcı, kaçınılmaz olan azabı sorgulayabilir.

34. Yoksulu doyurmayı da savunmadı.

2. İnkârcılar içindir, onu hiç kimse durduramaz.

35. Sonuç olarak, onun burada hiçbir dostu
yok.

3. TANRI’dandır; en yüksek Zirvenin Sahibi’nden.

36. Hiçbir yiyeceği de, o acı karışım hariç.
37. Günahkârların yiyeceği olan.

4. Melekler, raporlarıyla birlikte elli bin yıla
denk bir günde O’na yükselirler.

38. Yemin ederim gördüklerinize.

5. Bu nedenle sen zarif bir sabra başvur.

39. Ve görmediklerinize.

6. Çünkü onlar onu çok uzak görüyorlar.

40. Bu, şerefli bir elçinin sözüdür.

7. Oysa biz onu çok yakın görüyoruz.

41. Bir şair sözü değildir; pek az iman ediyorsunuz.

8. Gökyüzünün erimiş kayalar gibi olacağı
gün gelecek.

42. Bir kâhinin sözü de değildir; nadiren dikkate alıyorsunuz.

9. Dağlar kabarık yün gibi olacak.

43. Kâinatın Rabbinden bir vahiydir.

10. Hiçbir dost yakın dostunu umursamayacak.

Muhammed’in Herhangi Bir Dini Öğreti
Tebliğ Etmekten Menedilişi
44. O, başka herhangi bir öğreti dile getirmiş
olsaydı.

11. Onları gördükleri vakit, suçlu olan kişi o
günün azabından kendisini koruması için
kendi evlatlarını fidye olarak vermek isteyecek.
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12. Eşini ve kardeşini de.

37. Sağa sola kaçıp duruyorlar.

13. Hatta kendisini yetiştiren aşiretini de.

38. Onlardan herhangi biri, saadet dolu Cennete girmeyi nasıl umabilir?

14. Hatta eğer kendini kurtaracak olsa, yeryüzündeki tüm insanları.
15. Hayır; o, alevli ateştir.
16. Yakmaya istekli.
17. Çağırıyor yüz çevirmiş olanı.
18. İstiflemiş ve saymış olanı.
19. Doğrusu insanoğlu endişelidir.
20. Kendisine bir sıkıntı dokunduğunda umutsuzluğa kapılır.
21. Bollukla nimetlendirildiğinde ise cimridir.
22. Tapınanlar hariç.
23. Ki onlar iletişim dualarını (Namazı) daima
yerine getirenlerdir.
24. Paralarının bir kısmı ayrılmıştır.
25. Yoksul ve ihtiyaç sahibi için.
26. Onlar Yargı Günü’ne iman ederler.
27. Onlar Rablerinin vereceği karşılığa derin
saygı duyarlar.
28. Rablerinin vereceği karşılık hafife alınmaz.
29. Onlar iffetlerini korurlar.
30. Sadece eşleri veya meşru olarak kendilerine ait olanlarla (ilişkileri vardır)—
31. Bu sınırları ihlal eden herkes bir günahkârdır.
32. Ve imanlılar sözlerini tutarlar; onlar güvenilirdirler.

39. Asla; onları biz yarattık ve onlar neyden
olduğunu biliyorlar.
40. Doğuların ve batıların Rabbine gerçekten
yemin ederim ki; gücümüz yeter—
41. yerinize daha iyi insanlar geçirmeye; bizim
yenilmemiz asla mümkün değildir.
42. Bu nedenle bırak onları kendilerini gözleyen gün ile buluşuncaya dek bocalayıp
oynasınlar.
43. Bu, kabirlerden aceleyle çıkacakları gündür, sanki (kurban kesilen) sunaklara sürülüyorlarmış gibi.
44. Gözleri düşmüş bir şekilde, kendilerini
utanç kaplayacaktır. İşte bu, kendilerini
gözleyen gündür.
♦♦♦♦

Sure 71: Nuh
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Biz Nuh’u halkına gönderdik: “Kendilerini
acı veren bir azap etkilemeden önce halkını
uyar.”
2. Dedi ki “Ey halkım! Ben size apaçık bir
uyarıcıyım.
3. “TANRI’ya tapın, O’na derin saygı duyun
ve bana itaat edin diye sizi ikaz etmek için.

34. Onlar iletişim dualarını (Namazı) sürekli
olarak vaktinde yerine getirirler.

4. “O zaman sizi, günahlarınızı bağışlayacak
ve önceden belirlenmiş bir süre için size
mühlet tanıyacaktır. Muhakkak ki TANRI’nın randevusu, zamanı geldiğinde asla
ertelenemez, keşke bilseydiniz.”

35. Onlar Cennette bir şeref makamını hak ettiler.

5. Dedi ki “Rabbim! Ben halkımı gece gündüz
davet ettim.

36. İnkâr etmiş olanları sana katılmaktan alıkoyan nedir?

6. “Fakat benim davetim onların sadece nefretini artırdı.

33. Onların şahitliği doğrudur.
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7. “Ne zaman onları Senin tarafından bağışlanmaya davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiseleriyle kendilerini
örttüler, ayak dirediler ve kibirlendiler.
8. “Daha sonra onları alenen davet ettim.
9. “Daha sonra onlara yüksek sesle ilan ettim
ve onlarla özel olarak da konuştum.
10. “Dedim ki ‘Rabbinize bağışlanma için yalvarın; O, Bağışlayandır.
11. “ ‘Ki o zaman size bol bol yağmur yağdırır.
12. “ ‘Ve sizi para ve evlatlarla, bahçeler ve
pınarlarla donatır.’ ”
13. Neden TANRI’ya derin saygı duymak için
çaba sarf etmeyesiniz ki?
14. Sizi evreler halinde yaratan O’dur.
15. TANRI’nın yedi evreni katmanlar halinde
yarattığının farkında değil misiniz?
16. Ay’ı bunların içinde bir ışık olacak şekilde
tasarladı ve Güneş’i de bir lamba olarak
yerleştirdi.
17. Ve TANRI sizi yerden bitkiler gibi bitirdi.
18. Sonra sizi onun içine geri döndürür ve sizi
kesinlikle ortaya çıkaracaktır.
19. TANRI yeryüzünü sizin için yaşanabilir
kıldı.
20. Ki orada yollar inşa edesiniz.
21. Nuh dedi ki “Rabbim! Onlar bana itaat etmediler, para ve evlatlarla nimetlendiğinde daha da yozlaşıp bozulmuş olan kimselere uydular.
22. “Onlar korkunç planlar kurdular.
23. “Dediler ki ‘Terk etmeyin tanrılarınızı.

Nuh 71:7-28 & Cinler (El-Cin) 72:1-3
Vedd’i, Suva’yı, Yeğus’u, Yeuk’u ve Nesr’i bırakmayın.’
24. “Birçoklarını saptırdılar. Bu nedenle, izin
ver de şu kötüler daha derin bir zarara uğrasınlar.”
25. Günahlarından dolayı boğuldular ve cehennem ateşine havale edildiler. Kendilerini TANRI’dan koruyacak hiçbir yardımcı da bulamadılar.
26. Nuh ayrıca dedi ki “Rabbim! Yeryüzünde
tek bir inkârcı bırakma.
27. “Çünkü onlara izin verirsen onlar sadece
kullarını saptırırlar ve kötü inkârcılardan
başkasını doğurmayacaklardır.
28. “Rabbim! Beni, ana-babamı, evime bir
imanlı olarak giren herkesi ve tüm imanlı
erkek ve kadınları bağışla. Fakat inkârcılara yok oluştan başka bir şey verme.”
♦♦♦♦

Sure 72: Cinler
(El-Cin)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. De ki, “Bana cinlerden bir grubun dinledikleri, ardından da şöyle söyledikleri esinlendi, ‘Biz harikulade bir Kuran işittik.*
1

2. “ ‘Doğruluğa yönlendiriyor ve biz ona iman
ettik; biz asla Rabbimizin yanına herhangi
bir put yerleştirmeyeceğiz.
3. “ ‘O Yüceler Yücesi bizim tek Rabbimizdir.
O’nun asla ne bir eşi olmuştu ne de bir oğlu.

*72:1-28 Tanrı’nın kendisine Dünya’nın sonunu vahyettiği (Ek 25) buradaki elçi, matematiksel olarak “Reşad Halife” şeklinde isimlendirilmektedir. 1:1 ayetinden, elçinin söz edildiği 72:27 ayetine
kadarki ayet sayısı 5472, 19x72x4’tür. “Reşede” kelimesi Sure 72’de 4 defa geçmektedir. “Reşede”nin
değeri 504’tür ve 504 + 28 (Sure 72’nin ayetleri) 532, 19x28’dir. “Reşad Halife”nin değeri (1230) +
72 + 28 = 1330 = 19x70. Sure 72’nin ve onun ayet sayısının (28) rakamları toplandığında, 7 + 2
+ 2 + 8 = 19 eder. Ayrıca, kritik olan “sadece seçtiği bir elçiye” ifadesinin değeri 1919, 19x101’dir.
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4. “ ‘TANRI hakkında böyle saçmalıkları
söyleyip duran aramızdaki o akılsızdır.

mesajını göz ardı edenlere gelince, O onları sürekli artan bir azaba sürükleyecektir.

5. “ ‘Biz ne insanların ne de cinlerin TANRI
hakkında yalanlar uydurmasının mümkün
olamayacağını sanmıştık.

18. İbadet yerleri TANRI’ya aittir; TANRI’nın yanı sıra hiç kimseye çağrıda bulunmayın.

6. “ ‘İnsanlar cinler vasıtasıyla güç arayıp dururlardı fakat onlar kendilerini sadece birçok sıkıntıya soktular.
7. “ ‘Onlar da tıpkı sizin zannettiğiniz gibi
TANRI’nın başka bir (elçi) göndermeyeceğini zannediyorlardı.
8. “ ‘Biz göğe dokunduk ve onu zorlu muhafızlar ve mermilerle dolu bulduk.
9. “ ‘Orada casusluk yapmak için otururduk.
Her kim dinlese, güçlü bir mermi tarafından
takip ediliyor.
10. “ ‘Yeryüzünün sakinleri için kötü bir şey
mi amaçlanıyor yoksa Rableri onları günahlarından kurtarmayı mı istiyor bu konuda hiçbir fikrimiz yok.
11. “ ‘Bazılarımız doğru kimselerdir ve bazılarımız ise daha az doğrudur; biz çeşitli
yolları takip ediyoruz.
12. “ ‘Yeryüzünde TANRI’dan asla kaçamayacağımızı gayet iyi anladık; biz asla kaçıp kurtulamayız.
13. “ ‘Biz rehberliği işittiğimiz vakit onda olana iman ettik. Kim Rabbine iman ederse
herhangi bir haksızlıktan yahut herhangi
bir sıkıntıdan asla korkmaz.
14. “ ‘Aramızda teslim olanlar var ve aramızda taviz verenler de var.’ ” Teslim olmuş
kimselere gelince, onlar doğru yoldadırlar.
15. Taviz verenlere gelince, onlar Cehennem
için yakıt olacaklardır.

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi*
19. TANRI’nın kulu* yalnızca O’nu savunduğu zaman, ona muhalefet etmek için neredeyse hepsi tek vücut oldular.
20. De ki, “Ben sadece Rabbime taparım; ben
asla O’nun yanına hiçbir put yerleştirmem.”
21. De ki, “Ben size bir zarar verme yahut size
rehberlik etme gücüne sahip değilim.”
22. De ki, “Hiç kimse beni TANRI’dan koruyamaz, O’ndan başka bir sığınak da bulamam.
23. “Ben TANRI’nın bildirilerini ve mesajlarını iletiyorum.” Kim TANRI’ya ve O’nun
elçisine itaatsizlik ederse, içinde ebedi kalacağı Cehennem ateşini üzerine çeker.
24. Kendilerini gözleyen şeyi gördüklerinde,
gerçekten kimin güç olarak daha zayıf olduğunu ve sayı olarak daha az olduğunu
öğrenecekler.
25. De ki, “Size söz verilen yakında mı olacak
yoksa Rabbim onu bir süreliğine erteleyecek mi bilmiyorum.”
26. O, geleceği Bilendir; O, geleceği kimseye
vahyetmez.
27. Sadece seçtiği bir elçiye, * geçmişten ve
gelecekten özel haberler vahyeder.*
1

16. Eğer onlar doğru yolda kalırlarsa onları bol
su ile nimetlendireceğiz.

28. Bu, onların, Rablerinin mesajlarını iletmiş
olduklarını ortaya çıkarmak içindir. O onların sahip olduğu şeylerin tamamen farkındadır. O, her şeyin sayısını saymıştır.

17. Kesinlikle hepsini test edeceğiz. Rabbinin

♦♦♦♦

*72:27 Dipnot 72:1-28’e bakınız.
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Sure 73: Örtülmüş
(El-Müzzemmil)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey örtülmüş olan!
2. Az bir kısmı hariç gece boyunca meditasyon yap.
3. Yarısında veya biraz daha azında.
4. Veya biraz daha fazlasında. Ve Kuran’ı baştan sona oku.
5. Biz sana ağır bir mesaj vereceğiz.
6. Gece meditasyonu daha etkilidir ve daha
doğru olandır.
7. Diğer işler için gün boyunca bolca vaktin var.
8. Rabbinin adını, O’na daha da ve daha da
yaklaşmak için an.
9. Doğunun ve batının Rabbi; O’nun yanında
başka bir tanrı yoktur. Savunucun olarak
O’nu seçmelisin.
10. Onların sözleri karşısında kararlı kal ve
onlardan nazik bir şekilde yüz çevir.
11. Ve bırak cömertçe nimetlendirilmiş olan
o reddedicilerin hakkından Ben geleyim;
sen sadece onlara biraz zaman ver.
12. Biz şiddetli cezalara ve Cehenneme sahibiz.
13. Yutulabilmesi zor bir yiyeceğe ve acı veren
azaba.
14. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların
ağırlığı olmayan bir yığına dönüşeceği
gün gelecek.

16. Firavun elçiye itaatsizlik etti ve sonuç olarak onu şiddetli bir şekilde cezalandırdık.
17. Eğer inkâr ederseniz, yeni doğan bebekleri saçları ağarmış yapan çok korkunç bir
günden nasıl kurtulabilirsiniz?
18. Gök ondan dolayı paramparça olacak. O’nun
vaadi gerçektir.
19. Bu bir hatırlatıcıdır; her kim irade kullanırsa, Rabbine giden yolu seçsin.
20. Rabbin, senin gecenin üçte ikisi veya yarısı yahut üçte biri boyunca meditasyon
yaptığını biliyor ve seninle birlikte iman
etmiş olanların bir kısmı da bunu yapıyor.
Geceyi de gündüzü de TANRI dizayn
etmiştir ve O sizin bunu her zaman yapamayacağınızı bilir. O sizi affetti. Bunun
yerine, Kuran’dan ne okuyabilirseniz onu
okuyun. O, bazılarınızın hasta olabileceğini, kimilerinin TANRI’nın rızıklarından
aramak için seyahat ediyor olabileceğini
ve diğerlerinin de TANRI uğrunda çaba
sarf ediyor olabileceğini bilir. Ondan ne
okuyabilirseniz onu okuyun ve iletişim
dualarını (Namazı) yerine getirin, zorunlu bağışı (Zekâtı) verin ve TANRI’ya bir
doğruluk borcu verin. Ruhlarınız adına
önden ne gönderirseniz, onu TANRI katında çok daha iyi ve cömertçe ödüllendirilmiş olarak bulacaksınız. Ve TANRI’ya
bağışlanma için yalvarın. TANRI Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
♦♦♦♦

15. Tıpkı Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi
size de bir elçi gönderdik.
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Sure 74: Gizlenmiş Sır
(El-Müddessir)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ey gizlenmiş sır!*
2. Ortaya çık ve uyar.
3. Rabbini çokça öv.
4. Giysini arındır.*
5. Yanlış olanı terk et.
6. Nasibin ile tatmin ol.
7. Kararlılıkla Rabbini an.
8. Sonra, boruya üflendiği zaman.
9. İşte bu zor bir gün olacak.
10. İnkârcılar için kolay değil.
11. Bir birey olarak yarattığım kişiyle bırak
Ben ilgileneyim.
12. Onu bol miktarda parayla donattım.
13. Ve gözünün önünde olsun diye evlatlarla.
14. Onun için her şeyi kolaylaştırdım.
15. Yine de daha fazlasına tamahkâr.
16. İnatla bu kanıtları kabul etmeyi reddetti.
17. Onu artan bir şekilde cezalandıracağım.
18. Çünkü düşünüp taşındı, sonra karar verdi.
19. Verdiği karar berbat.
20. Verdiği karar gerçekten de berbat.
21. Baktı.
22. Surat astı ve mızmızlandı.
23. Ardından kibirli bir şekilde sırt çevirdi.
24. Dedi ki “Bu sadece zekice bir sihir!
1

2

25. “Bu, insan yapımıdır.”
26. Onu azaba çarptıracağım.
27. Ne azap ama!
28. Eksiksiz ve kapsamlı.
29. Tüm insanlar için gün gibi ortada.
Kuran’ın
Ortak Paydası
30. Üzerinde on dokuz var.*3
31. Biz Cehennemin muhafızları olmaları için
melekleri görevlendirdik ve onların sayısını (19’u) da
(1) inkârcıları rahatsız etsin,
(2) Hristiyanları ve Yahudileri (bunun ilahi bir kutsal yazı olduğuna) ikna etsin,
(3) imanlıların imanını güçlendirsin,
(4) Hristiyanların, Yahudilerin ve aynı zamanda imanlıların kalplerinden tüm şüphe
izlerini gidersin,
(5) kalplerinde şüphe barındıranları ve
inkârcıları ifşa etsin diye tayin ettik; onlar diyecekler ki “TANRI bu alegori ile ne
demek istedi ki?” TANRI böylelikle irade
ettiği kişiyi saptırır ve irade ettiği kişiye
rehberlik eder. Rabbinin askerlerini Kendisi dışında hiç kimse bilmez. Bu, insanlar
için bir hatırlatıcıdır.
32. Kesinlikle, (yemin ederim) Ay’a.
33. Ve geçtiği vakit geceye.
34. Ve ağardığı vakit sabaha.
Büyük Mucizelerden Biri
35. Bu, büyük mucizelerden biridir.*
36. İnsan ırkına bir uyarıdır.

*74:1 Tanrı’nın sonsuz bilgeliği Kuran’ı Muhammed aracılığıyla vahyetmeyi irade etmişken, Kuran’ın
müthiş 19-temelli matematiksel mucizesi, Kuran’ın vahyedilişinden 1406 ay yılı sonra Tanrı’nın
Antlaşma Elçisi aracılığıyla vahyedildi (1406=19x74 & MS 1974 keşfin Güneş Yılı idi). Geriye dönüp bakıldığında, tüm surenin Kuran’ın 19-temelli mucizesini kastettiğini fark ediyoruz (Ek 1 & 2).
*74:4 Kuran, gizli kodu içeren giysidir. Bu, 9:128-129’un çıkarılmasını ifade ediyor.
*74:30-35 Bu “Büyük mucizelerden biri,” Kuran’ın Tanrı’nın dünyaya mesajı olduğunun ilk fiziksel
delilini sunmaktadır. Bu 19-temelli mucize, Ek 1’de ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
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Gizlenmiş Sır (El-Müddessir) 74:37-56 & Diriliş (El-Kıyame) 75:1-28

37. Aranızdan ilerlemek yahut geride kalmak
isteyenleriniz için.
38. Her ruh, günahları tarafından tutsak edilmiştir.
39. Sağ taraftakiler hariç.
40. Cennette iken soracaklar.
41. Suçlular hakkında.
42. “Sizi bu azaba ne getirdi?”
43. Diyecekler ki “Biz iletişim dualarını (Namazı) yerine getirmiyorduk.
44. “Yoksulu doyurmuyorduk.
45. “Bocalayıp duranlarla birlikte bocalayıp
durduk.
46. “Yargı Günü’nü inkâr ettik.
47. “Ta ki kesinliğin bize şu anki gelişine dek.”
48. Şefaatçilerin şefaati onlara asla bir fayda
sağlamayacaktır.
49. Neden bu hatırlatıcıya bu kadar karşılar?
50. Zebralar gibi koşuyorlar.
51. Aslandan kaçan!
52. Onlardan her biri şahsen kutsal yazı mı almak istiyor?
53. Doğrusu, onlar Ahiretten korkmuyorlar.
54. Doğrusu, bu bir hatırlatıcıdır.
55. Dikkate almak isteyenler için.
56. TANRI’nın iradesi olmadıkça dikkate alamazlar. O, doğruluğun kaynağıdır; O, bağışlamanın kaynağıdır.
♦♦♦♦

Sure 75: Diriliş
(El-Kıyame)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

3. İnsanoğlu, kemiklerini yeniden inşa etmeyeceğimizi mi sanıyor?
4. Doğrusu; onun parmak uçlarını da yeniden
inşa etmeye gücümüz yeter.
5. Fakat insan sadece önünde gördüğüne inanmaya eğilimlidir.
6. Diriliş Günü’nden şüphe eder!
7. Görüş keskinleştiğinde.
8. Ve Ay tutulduğunda.
9. Ve Güneş ile Ay birbirine çarptığında.
10. O gün insanoğlu “Kaçacak yer nerede?”
diyecek.
11. Kesinlikle, hiçbir kaçış yok.
12. O gün son varış Rabbinedir.
13. O gün, insanoğlu kendini ilerletmek için
yaptığı her şey ve kendini geriletmek için
yaptığı her şey hakkında haberdar edilecektir.
14. İnsanoğlu kendi kendinin yargıcı olacaktır.
15. Hiçbir özür kabul edilmeyecektir.
Muhammed’in
Kuran’ı Açıklamaktan Menedilişi
16. Onu aceleye getirmek için dilini oynatma.
17. Onu Kuran şekline toplayacak olan biziz.
18. Onu okuduğumuzda, sen böyle bir Kuran’ı
izle.
19. Sonra, onu açıklayacak olan da biziz.
20. Doğrusu, siz bu fani hayatı seviyorsunuz.
21. Oysa Ahireti önemsemiyorsunuz.
22. Bazı yüzler o gün mutlu olacaktır.
23. Rablerine bakarak.
24. Öteki yüzler ise o gün sefalet içindedir.
25. En kötüsünü bekleyerek.
26. Doğrusu, (ruh) boğaza gelip dayandığı.

1. Yemin ederim Diriliş Günü’ne.

27. Ve şöyle emredildiği zaman: “Hadi git!”

2. Ve yemin ederim suçlayıcı ruha.

28. Bunun, o son olduğunu anlar.
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29. Her bir bacak diğer bacağın yanında hareketsiz kalır.

7. Onlar sözlerini yerine getirirler ve son derece zor olan bir güne derin saygı gösterirler.

30. O gün toplanma Rabbinedir.

8. En sevdikleri yiyecekleri yoksullara, yetimlere ve esirlere hibe ederler.

31. Çünkü o ne bağış yapmayı ne de iletişim
dualarını (Namazı) gözetti.
32. Fakat inkâr etti ve yüz çevirdi.
33. Ailesiyle birlikte, kibirli davrandı.
34. Sen bunu hak ettin.
35. Gerçekten de sen bunu hak ettin.
36. İnsanoğlu hiçliğe gideceğini mi zannediyor?
37. O, atılan meniden bir damla değil miydi?
38. Sonra ondan bir embriyo yarattı!
39. Onu erkek ya da dişi haline getirdi!
40. Öyleyse O’nun ölüleri diriltmeye gücü
yetmez mi?
♦♦♦♦

Sure 76: İnsan
(El-İnsan)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Şu bir gerçek değil midir, bir zaman dilimi
vardı ki insanoğlu sözü edilecek bir şey değildi?
2. Biz insanı, kendisini test etmek için iki ebeveynden, sıvı bir karışımdan yarattık. Böylece onu işiten ve gören yaptık.
3. Ona iki yol gösterdik, ardından o ya minnettardır ya da nankör.
4. İnkârcılar için zincirler, prangalar ve alevli
bir Cehennem hazırladık.

9. “Biz sizi TANRI uğrunda yediriyoruz; sizden ne bir karşılık bekliyoruz ne de teşekkür.
10. “Biz sefalet ve bela dolu bir günde Rabbimizden korkuyoruz.”
11. Sonuç olarak, TANRI onları o günün fenalıklarından korur ve onları sevinç ve gönül
ferahlığı ile ödüllendirir.
12. Kararlı olmalarından ötürü onları Cennetle
ve ipekle ödüllendirir.
13. Orada lüks mobilyalarda rahat ederler. Ne
Güneş’in ısısından ne de bir soğuktan etkilenirler.
14. Orada üzerlerini gölge kaplar ve meyveler
ulaşılabilir noktaya getirilir.
15. Onlara gümüş kaplar ve şeffaf bardaklarda
içecekler servis edilir.
16. Gümüşten yapılmış olsa da şeffaf bardaklar; onlar haklı olarak tüm bunları hak ettiler.
17. Lezzetli tatların oluşturduğu içeceklerin
tadını çıkarırlar.
18. “Selsebil” olarak bilinen oradaki bir kaynaktan.
19. Kendilerine ölümsüz hizmetçiler servis
yapacaktır. Onları gördüğünde, saçılmış
inciler gibi gözükürler.
20. Nereye baksan saadet ve mükemmel bir
hâkimiyet göreceksin.

5. Erdemlilere gelince, onlar nektarla tatlandırılmış bardaklardan içeceklerdir.

21. Üzerlerinde yeşil kadifeden elbiseler, atlas
ve gümüş ziynetler olacaktır. Rableri onları saf içeceklerle rızıklandıracaktır.

6. TANRI’nın kulları için ayrılmış bir pınar;
onların istediği gibi fışkıracaktır.

22. İşte bu sizi gözleyen ödüldür çünkü gayretleriniz takdir edilmiştir.
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İnsan (El-İnsan) 76:23-31 & Sevk Edilen (El-Murselat) 77:1-31

23. Biz sana bu Kuran’ı vahyettik; tarafımızdan özel bir vahiy.

6. Müjdelerin yanı sıra uyarıları.

24. Sen kararlı bir şekilde Rabbinin buyruklarını uygula ve onlardan hiçbir günahkâr
inkârcıya itaat etme.

8. Nitekim yıldızlar söndürüldüğünde.

25. Ve gece gündüz Rabbinin adını an.
26. Geceleyin O’nun huzurunda secdeye kapan ve O’nu birçok uzun gecede yücelt.
27. Bu insanlar, kafası sürekli şu fani hayatla
meşgul olanlardır, oysa—hemen önlerinde duran—ağır bir günü önemsemezler.
28. Onları biz yarattık ve biz yerleştirdik ve
irade ettiğimiz zaman onların yerine başkalarını geçirebiliriz.
29. Bu bir hatırlatıcıdır: her kim irade kullanırsa, Rabbine varan yolu seçsin.
30. Ne irade ediyorsanız edin TANRI’nın iradesine göredir. TANRI Her Şeyi Bilendir,
Bilgedir.
31. O, kimi irade ederse onu rahmetine kabul
eder. Haddi aşanlara gelince, O onlar için
acı veren bir azap hazırlamıştır.
♦♦♦♦

Sure 77: Sevk Edilen
(El-Murselat)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. (Melekler) art arda sevk edildiler.
2. Rüzgârı sürmek için.
3. Bulutları harekete geçirmek için.
4. Rızıkları dağıtmak için.
5. Mesajları iletmek için.

7. Vadedilen gerçekleşecektir.
9. Gökyüzü açıldığında.
10. Dağlar patlayıp dağıldığında.
11. Elçiler toplandığında.
12. İşte bu, kararlaştırılmış gündür.
13. Karar Günü’dür.
14. Ne Karar Günü ama!
15. O gün, reddedicilerin vay haline.
16. Biz evvelki nesilleri yok etmedik mi?
17. Sonra da diğerlerini onların izinden yürütmedik mi?
18. İşte bu, suçlulara yaptığımız şeydir.
19. O gün, reddedicilerin vay haline.
20. Sizi bayağı bir sıvıdan yaratmadık mı?*
1

21. Sonra onu iyi korunmuş bir depoya yerleştirdik.
22. Belirli bir süre için.
23. Onu tam olarak ölçtük.* Biz en iyi dizayn
edicileriz.
24. O gün, reddedicilerin vay haline.
25. Biz yeryüzünü bir ikametgâh yapmadık
mı?
26. Diriler için de ölüler için de?
27. Onun üzerine yüksek dağlar yerleştirdik ve
içmeniz için size tatlı su sağladık.
28. O gün, reddedicilerin vay haline.
29. İnkâr edip durduğunuz şeye gidin.
30. Üç farklı yoğunlukta bir gölgeye gidin.
31. Lakin o ne serinlik sağlar ne de sıcaktan
koruma.

*77:20-23 Langman Medikal Embriyoloji’ye göre, yazarı T.W. Sadler (Beşinci baskı, sayfa 88):
“Genel olarak, tam süreli bir fetüs için gebelik süresi, döllenmeden sonra 266 gün veya 38 haftadır.”
266 ve 38’in her ikisi de 19’un katıdır (Ek 1).
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32. O, köşkler kadar büyük kıvılcımlar saçar.

4. Doğrusu, onlar öğrenecekler.

33. Develerin rengi kadar sarı.

5. Muhakkak ki onlar öğrenecekler.

34. O gün, reddedicilerin vay haline.

6. Biz yeryüzünü yaşanabilir yapmadık mı?

35. Bu, onların konuşamayacağı gündür.

7. Ve dağları sabitleyiciler?

36. Onlara özür dilemek için izin de verilmez.

8. Sizi (birbiriniz için) eşler olarak yarattık.

37. O gün, reddedicilerin vay haline.

9. Dinlenebilmeniz için uykuyu yarattık.

38. Bu, Karar Günü’dür. Sizi de önceki nesilleri de topladık.

10. Geceyi bir örtü yaptık.

39. Eğer bir planınız varsa buyurun, yapın planınızı.

12. Sizin üzerinize yedi evren inşa ettik.

40. O gün, reddedicilerin vay haline.
41. Doğrular gölgenin ve pınarların tadını çıkaracaklardır.
42. Ve arzu ettikleri meyvelerin.
43. Yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin
için.
44. Biz erdemlileri işte böyle ödüllendiririz.
45. O gün, reddedicilerin vay haline.
46. Yiyin ve geçici olarak yararlanın; siz suçlusunuz.
47. O gün, reddedicilerin vay haline.
48. Onlara “Rükû Edin” denildiğinde rükû etmezler.
49. O gün, reddedicilerin vay haline.
50. Bundan başka hangi Hadise sarılırlar?
♦♦♦♦

Sure 78: Olay
(El-Nebe)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

11. Ve rızık aramanız için de gündüzü.
13. Parlak bir lamba yarattık.
14. Bulutlardan şarıl şarıl akan su indiririz.
15. Onunla daneler ve bitkiler yetiştirmek için.
16. Ve çeşit çeşit bahçeler.
17. Karar Günü belirlenmiştir.
18. Boruya üflendiği ve sizin yığınlar halinde
geldiğiniz gündür.
19. Gök, kapılar gibi açılacak.
20. Dağlar, sanki bir serapmış gibi ortadan
kaldırılacaktır.
21. Cehennem kaçınılmazdır.
22. Haddi aşanlar için; onların meskeni o olacaktır.
23. İçinde çağlar boyu kalacaklardır.
24. Onun içinde asla ne serinlik tadarlar ne de
bir içecek.
25. Sadece bir inferno ve acı yiyecek.
26. Adil bir karşılık.
27. Hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
28. Ve işaretlerimizi tamamen reddettiler.
29. Biz her şeyi bir kayıtta saydık.

1. Onlar neyi sorguluyorlar?

30. Sonuçlarını çekin; biz sadece azabınızı artıracağız.

2. O büyük olayı.

31. Doğrular, bir mükâfatı hak ettiler.

3. Bu, onlar tarafından tartışılmaktadır.

32. Bahçeler ve asmalar.
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Olay (El-Nebe) 78:33-40 & Koparanlar (El-Naziat) 79:1-31

33. Muhteşem eşler.

7. Takiben ikinci darbenin olduğu.

34. Lezzetli içecekler.

8. Bazı zihinler dehşete düşecek.

35. Onlar, onun içinde asla herhangi bir saçmalık veya yalan işitmeyecekler.

9. Bakışları bastırılmış olacak.

36. Rabbinden bir armağan; cömert bir karşılık.
37. Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin Rabbi. En Lütufkâr Olan. Hiç kimse
O’nun kararlarını iptal edemez.
38. Ruh’un ve meleklerin sıra sıra duracakları
gün gelecek. En Lütufkâr Olan tarafından
müsaade edilenler hariç hiç kimse konuşmayacak ve onlar da sadece doğruyu dile
getirecekler.
39. İşte böyledir o kaçınılmaz gün. Her kim
irade kullanırsa, Rabbine sığınsın.
40. Biz sizi yakın bir azap için yeterince uyardık. İşte bu, herkesin ellerinin önden gönderdiklerine bakacağı gündür ve inkârcı
şöyle diyecektir, “Ah, keşke toprak olsaydım.”
♦♦♦♦

Sure 79: Koparanlar
(El-Naziat)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. (İnkârcıların ruhlarını) şiddetle koparan
(melekler).
2. Ve (imanlıların ruhlarını) neşe içinde nazikçe alanlar.
3. Ve her yere süzülenler.

10. Diyecekler ki “Biz kabirden yeniden yaratılmışız!
11. “Biz çürümüş kemiklere dönüştükten sonra nasıl oldu bu?”
12. Onlar demişlerdi ki “Bu imkânsız bir tekrarlamadır.”
13. O, tek bir dürtmeye bağlıdır.
14. Bunun üzerine kalkarlar.
15. Musa’nın tarihinden haber almış mıydın?
16. Rabbi ona kutsal Tuva vadisinde seslenmişti.
17. “Firavun’a git; o, haddi aşmış.”
18. Ona de ki, “Kendini düzeltmez misin?
19. “Haydi seni Rabbine yönlendireyim ki
saygılı olasın.”
20. Ardından ona büyük mucizeyi gösterdi.
21. Fakat o inkâr ve isyan etti.
22. Sonra aceleyle dönüp gitti.
23. Toplayıp ilan etti.
24. “Ben sizin en yüce Rabbinizim” dedi.
25. Sonuç olarak, TANRI onu ilk hayatta olduğu gibi Ahirette de azaba çarptırdı.
26. Bu, saygılı olanlar için bir derstir.
27. Sizi yaratmak göğü yaratmaktan daha mı
zor? Onu O inşa etti.
28. Onun kütlelerini yükseltti ve onu mükemmel hale getirdi.

4. Hevesle birbirleriyle yarışarak—

29. Gecesini karanlık yaptı ve sabahını aydınlattı.

5. çeşitli komutları uygulamak için.

30. Yeryüzünü ise yumurta biçimli yaptı.*

6. O sarsıntının sarstığı gün.

31. Ondan da kendi suyunu ve otlağını çıkardı.

1

*79:30 Arapça “dehaha” kelimesi, anlamı yumurta olan “Dehya” kelimesinden türetilmiştir.
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32. Dağları yerleştirdi.

5. O zengin adama gelince.

33. Tüm bunlar size ve hayvanlarınıza yaşam
desteği sağlamak içindir.

6. Sen ilgini ona verdin.

34. Sonra, o büyük darbe geldiğinde.

7. Onun kurtuluşunu garanti edemediğin halde.

35. İşte bu, insanın yaptığı her şeyi hatırlayacağı gündür.

8. Sana hevesle gelen.

36. Cehennem varlık haline getirilecektir.

10. Sen onu görmezden geldin.

37. Haddi aşmış olana gelince.

11. Doğrusu bu bir hatırlatıcıdır.

38. Yani kafası sürekli bu hayatla meşgul olana.

12. Her kim irade kullanırsa dikkate alsın.

39. İkametgâhı Cehennem olacaktır.

14. Yüceltilmiş ve tertemiz.

40. Rabbinin haşmetine derin saygı duyan
ve kendini günahkâr arzulardan alıkoyan
kimseye gelince.

15. Elçilerin elleriyle (yazılmış).

41. İkametgâhı Cennet olacaktır.
42. Sana Saat’i ve onun ne zaman gerçekleşeceğini sorarlar!
43. Onun zamanını duyurmaya mukadder olan
sen değilsin (Muhammed).
44. Onun akıbetine Rabbin karar verir.
45. Senin vazifen onu bekleyenleri uyarmaktır.
46. Onu gördükleri gün, sanki bir akşam veya
yarım gün sürmüşler gibi hissedecekler.
♦♦♦♦

Sure 80: Surat Astı
(Abese)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. O (Muhammed) surat astı ve başka tarafa
yöneldi.
2. Kendisine o kör adam geldiğinde.
3. Nereden biliyorsun? O, kendini arındırabilir.
4. Yahut dikkate alıp mesajdan faydalanabilir.
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9. Ve gerçekten saygılı olan kişi var ya.

13. Şerefli kutsal yazılarda.

16. Ki onlar şerefli ve doğru kimselerdir.
17. Yazıklar olsun insanoğluna; o çok nankördür!
18. Onu hangi şeyden yarattı?
19. Ufacık bir damladan, onu yaratır ve dizayn
eder.
20. Sonra da ona yolu gösterir.
21. Ardından onu vefat ettirir ve kabre koyar.
22. İrade ettiği zaman onu yeniden diriltir.
23. O, O’nun buyruklarına sarılmalıdır.
24. İnsan, yiyeceği üzerine bir düşünsün!
25. Suyu cömertçe yağdırırız.
26. Ardından toprağı yarıp açarız.
27. Onun içinde daneler yetiştiririz.
28. Üzümler ve otlaklar.
29. Zeytinler ve hurmalar.
30. Çeşit çeşit bahçeler.
31. Meyveler ve sebzeler.
32. Size ve hayvanlarınıza yaşam desteği sağlamak için.
33. Sonra, o darbe meydana geldiğinde.
34. Bu, kişinin kendi kardeşinden kaçtığı gündür.
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Surat Astı (Abese) 80:35-42'den Parçalara Ayrılma (El-İnfitar) 82:1-3'e kadar

35. Annesinden ve babasından.
36. Eşinden ve evlatlarından.
37. Her biri o gün kendi kaderinden endişelidir.
38. Birtakım yüzler o gün mutlu olacaktır.
39. Gülerek ve neşe içinde.
40. Öteki yüzler ise o gün sefaletle kaplı olacaktır.
41. Pişmanlık ile dolup taşmıştır.
42. Bunlar kötü inkârcılardır.
♦♦♦♦

Sure 81: Yuvarlanma
(El-Tekvir)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

14. Her ruh getirdiği her şeyi bilecektir.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
15. Kati bir şekilde yemin ederim galaksilere.
16. Kusursuz bir şekilde yörüngelerinde akıp
giden.
17. Çökerken geceye.
18. Nefes aldığı sırada sabaha.
19. Bu, şerefli bir elçinin sözüdür.*
1

20. Tahtın Sahibi tarafından yetkilendirilmiş,
tamamen desteklenmiş.
21. Ona itaat edilsin ve güvenilsin.
22. Arkadaşınız (Reşad) deli değildir.
23. Onu yüksek ufukta gördü.*

2

24. O, hiçbir haberi kendinde tutmuyor.
25. O, kovulmuş bir şeytanın ettiği lakırdı değildir.

1. Güneş yuvarlandığında.

26. Öyleyse nereye gideceksiniz?

2. Yıldızlar birbirleriyle çarpıştırıldığında.

27. Bu, tüm insanlara bir mesajdır.

3. Dağlar silinip yok edildiğinde.

28. Dosdoğru gitmeyi dileyen kimseler için.

4. Üreme durdurulduğunda.

29. Ne irade ediyorsanız edin kâinatın Rabbi
olan TANRI’nın iradesine göredir.

5. Yabani hayvanlar toplandığında.
6. Okyanuslar ateşe verildiğinde.
7. Ruhlar bedenlerine kavuşturulduğunda.
8. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda:
9. Hangi suçtan ötürü öldürüldü?
10. Kayıtlar bilinir hale getirildiğinde.

♦♦♦♦

Sure 82: Parçalara Ayrılma
(El-İnfitar)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

11. Gök ortadan kaldırıldığında.

1. Gök parçalara ayrıldığında.

12. Cehennem tutuşturulduğunda.

2. Gezegenler saçılıp savrulduğunda.

13. Cennet sunulduğunda.

3. Okyanuslar köpürtüldüğünde.

*81:19 Sure numarası artı ayet numarası artı “Reşad” isminin sayısal değeri (505) artı “Halife”nin
değeri (725) toplandığında 1330, 19x70 elde ederiz. Bu, bu elçinin Reşad Halife olduğuna dair Kuranî matematiksel kanıt sunar.
*81:23 Reşad Halife, Ek 2’de detaylıca anlatıldığı gibi yüksek ufka çağırıldı.
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4. Kabirler açıldığında.

4. Onlar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?

5. Her ruh, kendisini neyin ileri götürdüğünü
ve kendisini neyin gerilettiğini bilecektir.

5. Muazzam bir günde?

Tanrı’nın Yarattığı Şeyler Üzerinde
Derinlemesine Düşünün
6. Ey insanoğlu! En Şerefli olan Rabbinden
seni ne çevirdi?
7. Seni yaratmış, dizayn etmiş ve mükemmel
hale getirmiş olandan.
8. O ki seçtiği tasarımla onu inşa eder.
9. Doğrusu siz dini inkâr ediyorsunuz.
10. Etrafınızda (görünmez) korumalar
olduğundan habersizsiniz.
11. Onlar dürüst kaydedicilerdir.
12. Yaptığınız her şeyi kaydederler.
13. Şüphesiz, takva ehli saadeti hak etmiştir.
14. Kötüler ise Cehennemi hak etmişlerdir.

6. Bu, tüm insanların kâinatın Rabbinin huzurunda duracağı gündür.
Sayısal Olarak Yapılandırılmış Kitaplar
7. Doğrusu, kötülerin kitabı Siccin’dedir.
8. Siccin nedir bilir misin?
9. Sayısal olarak yapılandırılmış bir kitaptır.
10. O gün, reddedicilerin vay haline.
11. Onlar Yargı Günü’ne iman etmezler.
12. Haddi aşan, günahkâr olan dışında hiç
kimse onu inkâr etmez.
13. Kendisine vahiylerimiz okunduğunda,
“Geçmişten masallar!” der.
14. Doğrusu, onların kalpleri günahları tarafından kaplanmıştır.

15. Yargı Günü’nde ona maruz kalacaklardır.

15. Doğrusu, onlar o gün Rablerinden tecrit
edileceklerdir.

16. Oradan asla ayrılmazlar.

16. Sonra Cehennemin içine atılacaklardır.

17. Yargı Günü dehşet vericidir.
18. Ne gün ama; o Yargı Günü!

17. Kendilerine “Yalanlayıp durduğunuz şey
işte budur” denilecektir.

19. Bu, hiçbir ruhun bir başka ruha yardım
edemediği gündür ve o gün tüm kararlar
TANRI’ya ait olacaktır.

19. ‘İlliyyin nedir bilir misin?

18. Doğrusu doğruların kitabı ‘İlliyyin’de olacaktır.

♦♦♦♦

20. Sayısal olarak yapılandırılmış bir kitaptır.

Sure 83: Hile Yapanlar
(El-Mutaffifin)

21. Bana yakın olanlar tarafından tanık olunur.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

24. Yüzlerinde saadetin neşesini fark edersin.

1. Yazıklar olsun hile yapanlara.
2. Ki onlar, insanlardan alırken tam ölçü talep
ederler.
3. Fakat onlara ölçüleri veya ağırlıkları verirken hile yaparlar.
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22. Doğrular saadeti hak etmişlerdir.
23. Lüks mobilyalarda seyrederler.
25. İçecekleri, nektar ile tatlandırılacaktır.
26. Onun çeşnisi misk gibidir. Yarışanlar işte
bunun için yarışmalıdırlar.
27. İçine özel lezzetler karıştırılacaktır.
28. Bana yakın olanlar için ayrılmış bir kaynaktan.
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Hile Yapanlar (El-Mutaffifin) 83:29-36'dan Galaksiler (El-Buruc) 85:1-7'ye kadar

29. Kötüler, iman etmiş olanlara gülüp duruyorlardı.

13. Kendi ahalisi arasında kibirli bir şekilde
davranırdı.

30. Yanlarından geçtikleri zaman alay edip
dururlardı.

14. Hesap vermek için asla çağırılmayacağını
düşünüyordu.

31. Ahalileri ile bir araya geldiklerinde alay
konusu yaparlardı.

15. Gerçekten de Rabbi kendisini Görendi.

32. Onları ne zaman görseler derlerdi ki “Bu
insanlar uzak bir sapıklık içindedirler!
33. “Onların (görünmez) korumaları diye bir
şey yok.”
34. Bugün de iman etmiş olanlar inkârcılara
gülüyorlar.
35. Lüks mobilyalarda seyrederler.
36. Muhakkak ki inkârcılar yaptıklarının karşılığını görürler.
♦♦♦♦

Sure 84: Yarılma
(El-İnşikak)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

16. Kati bir şekilde yemin ederim kızıl alacakaranlığa.
17. Kaplarken geceye.
18. Ay’a ve onun evrelerine.
19. Siz aşamadan aşamaya geçeceksiniz.
20. Onlar neden iman etmezler?
21. Ve kendilerine Kuran okunduğunda secdeye kapanmazlar.
22. Bunun nedeni inkâr etmiş olanların (Kuran’ı) reddetmiş olmalarıdır.
23. TANRI onların en içteki düşüncelerinin
tamamen farkındadır.
24. Onlara, acı veren azabı vadet.
25. İman edip doğru bir hayat sürmüş olanlara
gelince, onlar tamamen hak etmiş oldukları bir ödül alırlar.

1. Gökyüzünün yarılacağı vakit gelecek.
2. Rabbine teslim olup sona erecek.
3. Yeryüzü dümdüz edilecek.
4. Patlarken içeriğini dışarı atacak.
5. Rabbine teslim olup sona erecek.

♦♦♦♦

Sure 85: Galaksiler
(El-Buruc)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

6. Ey insanlar! Rabbinizle olan bir buluşma
için geri dönüşü olmayan bir şekilde gidiyorsunuz.

1. Gök ve onun galaksileri.

7. Kaydını sağ eline alan kişiye gelince,

2. Vadedilen gün.

8. Onun hesabı kolay olacaktır.

3. Tanık olan ve tanık olunan.

9. Kendi ahalisine sevinçle dönecektir.

4. Yazıklar olsun kanyon halkına.

10. Kaydını arkasından alan kişiye gelince,

5. Alevli bir ateş tutuşturdular.

11. Pişmanlıkla dolu olacaktır.

6. Sonra da etrafında oturdular.

12. Ve Cehennemde yanacaktır.

7. İmanlıların yanışını seyretmek için.
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8. Sırf onlar Kudretli ve Övgüye Layık olan
TANRI’ya iman ettikleri için onlardan nefret ettiler.

5. İnsan kendi yaratılışı üzerine derinlemesine
düşünsün.

9. Göklerin ve yerin saltanatı O’na aittir. Ve
TANRI her şeye şahittir.

7. Omurga ile iç organlar arasından çıkan.

10. Şüphesiz, imanlı erkek ve kadınlara zulmedenler, sonra da tövbe etmeyenler Cehennem azabını üzerlerine çektiler; onlar
yanmanın azabını üzerlerine çektiler.
11. Şüphesiz, iman edip doğru bir hayat sürmüş olanlar akan nehirleri olan bahçeleri
hak ettiler. En büyük zafer budur.

6. O, atılan sıvıdan yaratıldı.
8. Kuşkusuz O, onu yeniden diriltmeye de kadirdir.
9. Tüm sırların açığa çıkacağı gün.
10. Onun ne gücü ne de bir yardımcısı olacaktır.
11. Ant olsun (suyu) geri çeviren göğe.

12. Doğrusu Rabbinin darbesi şiddetlidir.

12. Ant olsun (bitkileri yetiştirmek için) çatlayan yere.

13. O, başlatan ve tekrarlayandır.

13. Bu ciddi bir anlatıdır.

14. Ve O Bağışlayandır, En İyi Olandır.

14. Hafife alınamaz.

15. Şanlı tahtın Sahibidir.
16. İrade ettiği her ne varsa yapandır.
17. O orduların tarihine dikkat ettin mi?
18. Firavun’un ve Semûd’un?
19. İnkâr edenler, yalanlama hastalığına tutulmuşlardır.
20. TANRI onların tamamen farkındadır.
21. Doğrusu o, şanlı bir Kuran’dır.
22. Korunmuş bir ana levhadadır.
♦♦♦♦

Sure 86: Parlak Yıldız
(El-Tarık)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Göğe ve El-Tarık’a ant olsun.

15. Onlar komplo kurup plan yaparlar.
16. Fakat Ben de öyle.
17. Sadece, inkârcılara kısa bir süre mühlet
tanı.
♦♦♦♦

Sure 87: Yüceler Yücesi
(El-A’la)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Yüceler Yücesi olan Rabbinin adını yücelt.
2. O, yaratır ve biçim verir.
3. Dizayn eder ve rehberlik eder.
4. Otlağı ortaya çıkarır.
5. Sonra da onu hafif, kuru ota dönüştürür.
6. Sana okuyacağız; unutma.

3. Parlak yıldızdır.

7. Her şey TANRI’nın iradesine göredir; O,
neyin açığa vurulduğunu ve neyin gizlendiğini bilir.

4. Kesinlikle, herkes iyi korunmaktadır.

8. Biz seni en kolay yola yönlendireceğiz.

2. El-Tarık nedir bilir misin?
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Yüceler Yücesi (El-A’la) 87:9-19'dan Şafak (El-Fecr) 89:1-5'e kadar

9. Bu nedenle sen hatırlat; belki de hatırlatma
fayda sağlayacaktır.

11. İçinde hiçbir saçmalık işitilmez.

10. Saygılı olan dikkate alacaktır.

13. İçinde lüks mobilyalar vardır.

11. Kötü olan ise ondan kaçınacaktır.
12. Sonuç olarak o, büyük Cehennem Ateşine
maruz kalacaktır.
13. Orada ne ölür ne de hayatta kalır.
14. Gerçekten başarılı olmuştur ruhunu günahtan kurtaran.
15. Rabbinin adını hatırına getirerek ve iletişim dualarını (Namazı) gözeterek.
16. Doğrusu siz, kafası sürekli bu ilk hayatla
meşgul olanlarsınız.
17. Ahiret çok daha iyi ve sonsuz olduğu halde.
18. Bu, önceki öğretilerde de kayıtlıdır.
19. İbrahim’in ve Musa’nın öğretilerinde.

12. İçinden bir kaynak akar.
14. Ve içecekler ulaşılabilir kılınmıştır.
15. Ve sıra sıra sürahiler.
16. Ve baştanbaşa halılar.
17. Neden develerin ve onların nasıl yaratıldıklarının üzerinde derinlemesine düşünmüyorlar?
18. Ve gökyüzünün ve onun nasıl yükseltildiğinin.
19. Ve dağların ve onların nasıl dikildiğinin.
20. Ve yeryüzünün ve onun nasıl inşa edildiğinin.
21. Hatırlat çünkü senin görevin bu hatırlatıcıyı iletmektir.

♦♦♦♦

22. Senin onlar üzerinde hiçbir gücün yoktur.

Sure 88: Bunaltıcı
(El-Ğaşiye)

24. TANRI onları büyük azaba mahkûm edecektir.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Bunaltıcı’dan haberdar mısın?
2. O gün yüzler utanç içinde olacaktır.
3. Uğraşmış ve bitkin düşmüş.
4. Alevli bir Cehennem Ateşinde acı çekmiş.
5. Kızgın bir kaynaktan içmiştir.

23. Yüz çevirip inkâr eden kimselere gelince.

25. Nihai varışları bizedir.
26. Sonra onları hesaba çekeceğiz.
♦♦♦♦

Sure 89: Şafak
(El-Fecr)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

6. Onların yararsız çeşitler dışında yiyecekleri
olmayacaktır.

1. Ant olsun şafağa.

7. Asla beslemez, açlığı da tatmin etmez.

2. Ve on geceye.*

8. O gün öteki yüzler ise sevinçle doludur.

3. Ant olsun çifte ve teke.*

9. Yaptıklarından ötürü memnundurlar.

4. Ant olsun geçip giderken geceye.

10. Yüksek bir Cennettedirler.

5. Akıl sahibi olan için esaslı bir yemin.

1

2

*89:2 Birçok imanlının mescitlere çekildiği Ramazan’ın son on gecesi (2:187).
*89:3 Çift ve tek sayıların rolü için Ek 1’e bakınız.
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6. Dikkat ettin mi Rabbinin Âd’a ne yaptığına?

28. Rabbine geri dön, hoşnut olmuş ve hoşnut
etmiş olarak.

7. Ya İrem’e; yüksek binaları olan şehre.

29. Kullarımın arasına hoş geldin.

8. Hiçbir yerde onun gibisi yoktu.

30. Cennetime hoş geldin.

9. Ayrıca, vadilerindeki kayaları oyan Se
mûd’a.
10. Ve kudret sahibi Firavun’a.
11. Hepsi memleketlerde hadlerini aşmışlardı.
12. Her tarafa kötülük yayarlardı.
13. Sonuç olarak, Rabbin onların üzerine bir
azap kamçısı yağdırdı.

♦♦♦♦

Sure 90: Kent
(El-Beled)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

14. Senin Rabbin sürekli gözetlemektedir.

1. Kati bir şekilde yemin ederim bu kente.

15. İnsanoğlu Rabbi tarafından nimetler ve
sevinç ile test edildiğinde der ki “Rabbim
bana karşı cömerttir.”

2. Yaşadığın kente.

16. Fakat eğer onu rızıklarda azaltma yoluyla test
ederse, “Rabbim beni aşağılamaktadır!” der.

4. Biz insanoğlunu (kendini günahtan kurtarması için) sıkı çalışsın diye yarattık.*

3. Bir evlada baba olana ve bir babaya evlat
olana.
1

17. Yanlış! Onu kendi üstünüze getiren sizsiniz; yetimle ilgilenmeyerek.
18. Ve yoksula karşı hayrı savunmayarak.
19. Ve çaresiz yetimlerin mirasını tüketerek.
20. Ve parayı da çok fazla severek.
21. Doğrusu yer parçalandığında, tamamen
parçalandığında.
22. Ve Rabbin sıra sıra dizilmiş meleklerle birlikte geldiğinde.
23. O gün, Cehennem meydana getirilecektir.
O gün insanoğlu hatırlayacaktır—ne hatırlama ama—çok geç olacak.
24. Diyecek ki “Ah, keşke (ebedi) hayatım için
hazırlansaydım.”

5. Kendisini kimsenin asla hesaba çekmeyeceğini mi sanıyor?
6. Böbürleniyor, “Ben bunca para harcadım!”
7. Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
8. Ona iki göz vermedik mi?
9. Bir dil ve iki dudak?
10. Ona iki yol göstermedik mi?
11. O, zor olan yolu seçmeli.
12. Zor olan yol hangisidir?
13. Köleleri azat etmektir.
14. Yokluk zamanında doyurmaktır.

25. O gün hiçbir azap O’nun azabından daha
kötü olamazdı.

15. Akraba olan yetimleri.

26. Ve hiçbir hapsetme O’nun hapsetmesi kadar etkili değildir.

17. Ve iman edenlerden biri olmaktır, birbirini
sebat etmeye teşvik etmektir ve birbirini
merhametli olmaya teşvik etmektir.

27. Sana gelince ey tatmin ruh!

16. Yahut ihtiyaç içindeki yoksulu.

*90:4 Yaratılışımızın ardındaki amaç için Giriş’e ve Ek 7’ye bakınız.
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Kent (El-Beled) 90:18-20'den Gece (El-Leyl) 92:1-21'e kadar

19. Vahiylerimizi inkâr etmiş olanlara gelince,
onlarsa bedbahtlığı üzerlerine çektiler.

Sure 92: Gece
(El-Leyl)

20. Onlar Cehennem Ateşinde hapsedilecekler.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

18. Bunlar mutluluğu hak ettiler.

♦♦♦♦

Sure 91: Güneş
(El-Şems)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ant olsun Güneş’e ve onun parlaklığına.
2. Onu izleyen Ay’a.
3. Ortaya çıkaran gündüze.
4. Örten geceye.
5. Göğe ve onu inşa eden O’na.
6. Yere ve çökmesine engel olan O’na.
7. Ruha ve onu yaratan O’na.

1. Ant olsun örterken geceye.
2. Ortaya çıkarken gündüze.
3. Ve erkek ile dişiyi yaratan O’na.
4. Sizin işleriniz çeşit çeşittir.
5. Bağış yapana ve doğruluğu sürdürene gelince.
6. Ve kutsal yazıya sarılana.
7. Biz onu mutluluğa doğru yönlendireceğiz.
8. Fakat zengin olduğu halde cimri olan.
9. Ve kutsal yazıyı inkâr eden var ya.
10. Onu da bedbahtlığa doğru yönlendireceğiz.

8. Sonra da ona neyin kötü neyin iyi olduğunu göstermiş olana.

11. Düştüğü zaman parası ona yardım edemez.

9. Başarılı olmuştur onu günahtan kurtaran.
10. Başarısız olmuştur onu ihmal eden.

13. Bu hayatı olduğu gibi Ahireti de biz kontrol ederiz.

11. Semûd’un inkârı haddi aşmalarına sebep
oldu.

14. Alevli Cehennem Ateşi hakkında sizi uyardım.

12. Onlar aralarından en kötülerin peşinden
gittiler.

15. Kötü kimse dışında orada kimse yanmaz.

13. TANRI’nın elçisi kendilerine dedi ki “Bu,
TANRI’nın devesidir; izin verin de içsin.”

17. Doğru kimse ise ondan kaçınmış olacaktır.

14. Onu inkâr edip deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri günahlarından ötürü
onlara karşılığını verdi ve onları imha etti.
15. Yine de onlardan sonra gelenler gaflette
kalır.
♦♦♦♦
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12. Rehberliği biz sağlarız.

16. Ki o, inkâr edip yüz çevirendir.
18. Ki o, parasından bağış yapar.
19. Karşılığında hiçbir şey aramayarak.
20. Sadece Yüceler Yücesi olan Rabbini arar.
21. O kesinlikle kurtuluşa erecektir.
♦♦♦♦
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Sure 93: Kuşluk Vakti
(El-Duha)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

5. Zahmetle birlikte kazanç vardır.
6. Gerçekten de zahmetle birlikte kazanç vardır.
7. Her fırsatta çaba sarf et.
8. Sadece Rabbini arayarak.
♦♦♦♦

1. Ant olsun kuşluk vaktine.
2. Ant olsun çökerken geceye.
3. Rabbin seni asla terk etmedi, unutmadı da.
4. Senin için ahiret bu ilk (hayattan) çok daha
iyidir.
5. Ve Rabbin sana yeterince verecek; sen de
hoşnut olacaksın.
6. O seni yetim bulup da sana bir yuva vermedi mi?
7. Seni sapmış buldu da rehberlik etti.
8. Seni fakir buldu da zengin etti.
9. Bundan dolayı, yetimi yüzüstü bırakma.
10. Dilenciyi de azarlama.
11. Rabbinin sana ihsan etmiş olduğu nimeti
ilan et.
♦♦♦♦

Sure 94: Öfkeyi Yatıştırmak
(El-Şarh)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Senin öfkeni yatıştırmadık mı?
2. Ve (günah) yükünü de kaldırdık.

Sure 95: İncir
(El-Tin)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ant olsun incire ve zeytine.
2. Sina Dağı’na.
3. Ve bu şerefli kente (Mekke’ye).*
1

4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5. Sonra onu aşağıların en aşağısına çevirdik.
6. İman edip doğru bir hayat sürenler hariç;
onlar tamamen hak edilmiş olan bir ödül
alırlar.
7. Neden hâlâ inancı reddediyorsun?
8. TANRI, tüm bilgelerin En Bilge olanı değil
midir?
♦♦♦♦

Sure 96: Embriyo
(El-Alak)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

3. Ki o, belini büküyordu.

1. Oku! Yaratmış olan Rabbinin adıyla.*

4. Seni şerefli bir konuma yükselttik.

2. O, insanı bir embriyodan yarattı.

2

*95:1-3 İncir, zeytin, Sina ve Mekke muhtemelen sırayla Âdem, İsa, Musa, İbrahim ve Muhammed’i
sembolize eder. Böylece tüm büyük dinler temsil edilmektedir.
*96:1-19 96’dan 114’e kadar 19 sure vardır. İlk vahiy (96: 1-5) 19 Arapça kelime, 76 (19x4) harftir.
Bu sure, 19 ayet ve 304 Arapça harften oluşmaktadır (Ek 1 & 23).
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Embriyo (El-Alak) 96:3-19'dan Kanıt (El-Beyyine) 98:1-8'e kadar

3. Oku! Ve En Yüce olan Rabbin.

3. Kader Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Kalem yoluyla öğretir.

4. Melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her bir
komutu uygulamak için onda aşağı inerler.

5. O, insana hiç bilmediğini öğretir.

5. Şafağın doğuşuna kadar esenliktir o.

6. Doğrusu insan haddi aşar.

♦♦♦♦

7. Zengin olduğunda.

Sure 98: Kanıt
(El-Beyyine)

8. Nihai varış Rabbinedir.
9. Gördün mü engelleyeni.
10. Başkalarını namaz kılmaktan?
11. Rehberliği takip etmesi onun için daha iyi
değil midir?
12. Veya doğruluğu savunması?
13. Eğer inkâr edip yüz çevirirse.
14. TANRI’nın gördüğünün farkında değil
mi?
15. Doğrusu vazgeçmezse onu perçeminden
yakalayacağız.
16. İnkârcı ve günahkâr perçeminden.
17. Haydi o zaman yardımcılarına çağrıda bulunsun.
18. Biz de Cehennemin bekçilerini çağıracağız.
19. Ona itaat etme; secdeye kapan ve yaklaş.
♦♦♦♦

Sure 97: Kader
(El-Kadr)

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Kutsal yazı halkı arasından inkâr etmiş
olanlar ve aynı zamanda puta tapanlar, kendilerine verilen kanıta rağmen yollarında
ısrar ederler.*
4

2. TANRI’dan bir elçi, kendilerine kutsal talimatlar okuyor.*
3. Onlarda değerli öğretiler vardır.
4. Doğrusu, kutsal yazı almış olanlar kendilerine kanıt verilinceye dek anlaşmazlığa düşmemişlerdi.
5. Onlardan tek istenen, dini mutlak şekilde
yalnızca O’na adayarak TANRI’ya tapmaları, iletişim dualarını (Namazı) yerine getirmeleri ve zorunlu bağışı (Zekâtı) vermeleri idi. Mükemmel din işte böyledir.
6. Kutsal yazı halkından inkâr etmiş olanlar
ve puta tapanlar, Cehennem ateşini sonsuza
dek üzerlerine çektiler. Onlar yaratılmışların en kötüleridir.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Biz onu Kader Gecesi’nde vahyettik.*

3

2. Kader Gecesi ne kadar da muhteşemdir!

7. İman edip doğru bir hayat sürmüş olanlar
ise yaratılmışların en iyileridir.
8. Onların Rableri katındaki ödülleri, içinde
ebedi kalacakları, akan nehirleri olan Aden

*97:1 Kuran, Muhammed’in ruhuna Ramazan’ın 27. gecesinde, H.Ö. (Hicretten Önce) 13’te yerleştirildi. Ayrıca 17:1, 44:3, 53:1-18 ve Ek 28’e bakınız.
*98:1-2 Kanıt, Kuran’ın matematiksel kodudur (Ek 1) ve elçi de Reşad Halife’dir. Sure numarası (98)
artı ayet numarası (2) artı “Reşad Halife”nin sayısal değeri (1230) 1330 (19x70) eder, 81:19’daki ile
aynı toplamdır (Ek 2).
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bahçeleridir. TANRI onlardan hoşnuttur ve
onlar da O’ndan hoşnuttur. Rablerine derin
saygı duyanların ödülü işte böyledir.
♦♦♦♦

8. Maddi şeyleri aşırı derecede sever.
9. Kabirlerin açıldığı günün geleceğinin farkında değil mi?
10. Ve tüm sırların ortaya çıktığı.

Sure 99: Sarsıntı
(El-Zilzal)

11. Onlar o gün, Rablerinin kendilerinden tamamen Haberdar olduğunu öğrenecekler.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

Sure 101: Şok Edici
(El-Karia)

1. Yer şiddetle sarsıldığında.
2. Ve yer yüklerini çıkarıp attığında.
3. İnsan “Ne oluyor?” diye merak edecek.

♦♦♦♦

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

4. O gün o, anlatacak haberlerini.

1. Şok Edici var ya.

5. Ki onu Rabbi emretmiştir.

2. Ne Şok Edici ama!

6. O gün kendilerine işleri gösterilsin diye insanlar her yönden çıkacaklar.

3. Şok Edici’nin ne olduğu hakkında herhangi
bir fikrin var mı?

7. Kim bir atom ağırlığı kadar iyilik yaparsa
onu görecektir.

4. İşte o, insanların kelebek yığınları gibi ortaya çıkacakları gündür.

8. Ve kim bir atom ağırlığı kadar kötülük yaparsa onu görecektir.

6. Kimin tartıları ağır basarsa.

♦♦♦♦

Sure 100: Dört Nala
Koşanlar
(El-Adiyat)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ant olsun hızla dörtnala koşanlara.
2. Kıvılcımlar ateşleyerek.
3. Sabahleyin (düşmana) baskın yaparak.
4. Orada dehşete düşürerek.
5. Topraklarının kalbine nüfuz ederek.
6. İnsanoğlu Rabbine karşı nankördür.
7. Kendisi de bu gerçeğe tanıktır.

2693

5. Dağlar kabarık yün gibi olacaktır.
7. O (ebediyen) mutlu bir hayat sürecek.
8. Kimin de tartıları hafif kalırsa.
9. Onun kaderi aşağısıdır.
10. Onun ne olduğunu bilir misin?
11. Kızgın Cehennem Ateşi’dir.
♦♦♦♦

Sure 102: İstiflemek
(El-Tekasür)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Kafalarınız sürekli istiflemekle meşgul olmaya devam eder.
2. Ta ki kabirlere gidinceye dek.

118111
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İstiflemek (El-Tekasür) 102:3-8'den Hayır İşi (El-Maun) 107:1-4'e kadar

3. Doğrusu öğreneceksiniz.
4. Muhakkak ki öğreneceksiniz.
5. Keşke kesin olarak öğrenseydiniz.
6. Cehennemi kafanızda canlandırırdınız.
7. O zaman ona kesin gözüyle bakardınız.

Sure 105: Fil
(El-Fil)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

8. Sonra o gün, keyfini sürmüş olduğunuz nimetler hakkında sorguya çekileceksiniz.

1. Rabbinin fil halkına ne yaptığına dikkat ettin mi?

♦♦♦♦

2. Planlarının geri tepmesine yol açmadı mı?

Sure 103: İkindi
(El-Asr)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Ant olsun ikindiye.
2. İnsanoğlu tamamen ziyandadır.
3. İman edip doğru bir hayat sürenler, birbirlerini gerçeğe sarılmaya teşvik edenler ve birbirlerini sebat etmeye teşvik edenler hariç.
♦♦♦♦

Sure 104: Dedikoducu
(El-Hümeze)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Yazıklar olsun her dedikoducuya, iftiracıya.
2. Parayı istifler ve onu sayar durur.
3. Sanki parası onu ölümsüz yapacakmış gibi.
4. Asla! O, Harap Edici’nin içine atılacaktır.
5. Harap Edici’nin ne olduğunu bilir misin?

3. Onların üstüne kuş sürüleri gönderdi.
4. Onlara sert taşlar yağdıran.
5. O onları çiğnenmiş kuru ot gibi yaptı.
♦♦♦♦

Sure 106: Kureyş Kabilesi
(Kureyş)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. Bu, Kureyş tarafından el üstünde tutulmalı.
2. Kış ve yaz kervanlarını el üstünde tuttukları
gibi.
3. Onlar bu mabedin Rabbine tapsınlar.
4. Çünkü O, açlıktan sonra onları doyuran ve
korkudan sonra onları güvene kavuşturandır.
♦♦♦♦

Sure 107: Hayır İşi
(El-Maun)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

6. TANRI’nın alevlenmiş Cehennem Ateşidir.

1. İnancı gerçekten kimin reddettiğini bilir misin?

7. Onların içini dışını yakar.

2. İşte o, yetimlere kötü davranan kişidir.

8. Onlar orada hapsedileceklerdir.

3. Ve yoksulu doyurmayı savunmayandır.

9. Uzatılmış sütunlar içinde.

4. Ve yazıklar olsun iletişim dualarını (Namazı) yerine getirip de—

♦♦♦♦
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5. namazlarına karşı tamamen dikkatsiz olanlara.
6. Onlar sadece gösteriş yaparlar.
7. Ve onlar hayır işine engel olurlar.
♦♦♦♦

Sure 110: Zafer
(El-Nasr)
[Son Vahyedilen Sure]*1
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

Sure 108: Cömertçe
Verilmiş Nimet (El-Kevser)

1. TANRI’dan zafer geldiğinde ve galibiyet.

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

2. İnsanların kitleler halinde TANRI’nın dinini kabul ettiğini göreceksin.

1. Biz seni cömertçe verilmiş birçok nimetle
lütuflandırdık.

3. Rabbini yücelt ve O’na övgüler sun ve bağışlanma için O’na yalvar. O, Günahtan Kurtarandır.

2. Öyleyse Rabbine dua et (Namaz) ve bağışta
bulun.
3. Senin hasmın kaybeden olacaktır.
♦♦♦♦

♦♦♦♦

Sure 111: Dikenler
(El-Mesed)

Sure 109: İnkârcılar
(El-Kafirun)

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla

1. Kınanmıştır Ebu Leheb’in işleri ve kendisi
de kınanmıştır.*
2

1. De ki, “Ey inkârcılar!
2. “Sizin taptığınıza ben tapmam.

2. Parası ve muvaffak olduğu her ne varsa kendisine asla yardım edemeyecektir.

3. “Benim taptığıma da siz tapmazsınız.

3. O, alevli Cehennemi üzerine çekmiştir.

4. “Ben sizin taptığınıza asla tapacak da değilim.

4. Ayrıca zulme öncülük eden karısı da.

5. “Siz de benim taptığıma asla tapacak değilsiniz.
6. “Sizin dininiz size, benim dinim bana.”

5. O, boynunda dikenlerden oluşan bir iple (diriltilecektir).
♦♦♦♦

♦♦♦♦
*110:1-3 Kronolojik olarak sonuncu olan bu sure 19 Arapça kelimeden oluşmaktadır (bkz. 96:1) ve
ilk ayet 19 harften oluşmaktadır. Bu, imanlıların bu neslinin vadedilen galibiyete ulaşacağını gösterir. Teslimiyet (gerçek İslam) tüm dünyada üstün gelecektir (48:28).
*111:1 Ebu Leheb, Muhammed’in amcası ve muhalefetin lideriydi. Karısı, Muhammed ve imanlılara karşı bir zulüm kampanyası yürütüyordu. Cennet ve Cehennemin tüm tasvirleri gibi, dikenlerden oluşan ip de bir alegoridir.
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Mutlaklık (El-İhlas) 112:1-4'ten İnsanlar (El-Nas) 114:1-6'ya kadar

Sure 112: Mutlaklık
(El-İhlas)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. İlan et, “O, Bir ve tek TANRI’dır.
2. “Mutlak TANRI’dır.
3. “Hiçbir zaman bir evlada baba olmadı. Bir
babaya evlat da olmadı.
4. “Hiç kimse O’na denk değildir.”
♦♦♦♦

Sure 113: Tan Vakti
(El-Felak)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. De ki, “Sığınırım tan vaktinin Rabbine.

3. “Çökerken karanlığın kötülüklerinden.
4. “Fitnecilerin kötülüklerinden.
5. “Haset ettiği zaman hasetçilerin kötülüklerinden.”
♦♦♦♦

Sure 114: İnsanlar
(El-Nas)
En Lütufkâr, En Merhametli olan
Tanrı’nın adıyla
1. De ki, “Sığınırım insanların Rabbine.
2. “İnsanların Kralına.
3. “İnsanların tanrısına.
4. “Sinsice fısıldayanların kötülüklerinden.
5. “Ki onlar insanların göğüslerine fısıldayanlardır.
6. “Gerek cinlerden olsun gerek insanlardan.”

2. “Yarattıkları arasındaki kötülüklerden.

2698*			

118123*

*Böylelikle tüm Kuran boyunca kritik kelime olan “Tanrı”nın (Allah’ın) toplam geçişi 2698,
19x142’dir. Okuyucu, bu kitabın herhangi bir sayfasının altındaki “Tanrı” kelimesinin sayılarını
rastgele kontrol ederek bu toplamın doğruluğunu saptayabilir. Ayrıca, eğer birisi “Tanrı” kelimesinin geçtiği ayetlerin numaralarını toplarsa, toplam 118123 eder, bu da 19’un katıdır (118123 =
19x6217). Kuran’ın benzersiz matematiksel kompozisyonunun ayrıntıları Ek 1, 2, 24, 25, 26 ve
29’da verilmiştir.

340

341

EKLER

342

Ekler
Sayfa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Büyük Mucizelerden Biri [74:35]....................................................................................... 343
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi [3:81] ........................................................................................ 372
Kuran’ı Kolaylaştırdık [54:17] ........................................................................................... 384
Kuran Neden Arapça Vahyolundu? .................................................................................... 385
Cennet ve Cehennem........................................................................................................... 386
Tanrı’nın Büyüklüğü........................................................................................................... 387
Biz Niçin Yaratıldık? .......................................................................................................... 388
Şefaat Efsanesi..................................................................................................................... 390
İbrahim: İslam’ın İlk Elçisi................................................................................................. 391
Tanrı’nın Çoğul Kipi Kullanımı.......................................................................................... 392
Diriliş Günü......................................................................................................................... 392
Muhammed Peygamberin Rolü........................................................................................... 393
İslam’ın İlk Direği............................................................................................................... 395
Kader................................................................................................................................... 396
Dini Görevler: Tanrı’dan Bir Armağan............................................................................... 396
Beslenme Yasakları.............................................................................................................. 402
Ölüm.................................................................................................................................... 402
Kuran İhtiyacınız Olan Her Şeydir...................................................................................... 404
Hadis ve Sünnet: Şeytani Bidatler....................................................................................... 405
Kuran: Başka Hiçbir Bir Kitaba Benzemez......................................................................... 406
Şeytan: Düşmüş Melek........................................................................................................ 406
İsa........................................................................................................................................ 406
Vahyin Kronolojik Sırası..................................................................................................... 410
Kuran’dan İki Sahte Ayet Çıkarıldı..................................................................................... 411
Dünya’nın Sonu................................................................................................................... 433
İslam’ın Üç Elçisi................................................................................................................ 435
Senin Tanrın Kim? .............................................................................................................. 439
Muhammed Tanrı’nın Vahiylerini Kendi Eliyle Yazdı........................................................ 440
Kayıp Besmele.................................................................................................................... 441
Çok Eşlilik........................................................................................................................... 444
Evrim: İlahi Kontrollü Bir Süreç......................................................................................... 445
Kritik Yaş 40........................................................................................................................ 446
Tanrı Neden Şimdi Bir Elçi Gönderdi? .............................................................................. 447
Bekaret/İffet: Gerçek İmanlıların Bir Özelliği.................................................................... 450
Uyuşturucu Maddeler & Alkol............................................................................................ 450
Büyük Bir Ulusun Bedeli.................................................................................................... 451
İslam’da Adalet Sistemi....................................................................................................... 452

Ek 1

343

Ek 1
Büyük Mucizelerden Biri [74:35]
Kuran, herhangi insan yazması bir kitapta hiçbir zaman bulunamamış
benzersiz bir olguyla karakterizedir. Kuran’ ın her bir bileşeni matematiksel
olarak oluşturulmuştur—sureler, ayetler, kelimeler, belirli harflerin sayısı,
aynı kökten gelen kelimelerin sayısı, ilahi isimlerin sayısı ve çeşitliliği,
belirli kelimelerin benzersiz yazımı, belirli kelimelerin içindeki belirli
harflerin yokluğu veya kasıtlı olarak değiştirilmesi ve Kuran’ ın, içeriğinin
yanı sıra diğer birçok unsuru. Kuran’ ın matematiksel sisteminin iki önemli
yönü vardır: (1) Matematiksel edebi kompozisyon ve (2) Sure ve ayetlerin
sayılarını içeren matematiksel yapı. Bu kapsamlı matematiksel kodlama
nedeniyle, Kuran’ ın metninin veya fiziksel düzenlemesinin en ufak bozuluşu
hemen ifşa olur.

Anlaşılması Kolay
Taklidi İmkânsız
Tarihte ilk defa, dâhili ilahî yazarlık kanıtının olduğu bir kutsal metne sahibiz—insanüstü bir
matematiksel kompozisyon.
Bu kitabın herhangi bir okuyucusu, Kuran’ın matematiksel mucizesini kolayca teyit edebilir. “Tanrı” (Allah) kelimesi metin boyunca kalın büyük harflerle yazılmıştır. “Tanrı” kelimesinin
eklenerek artan geçiş sıklığı her sayfanın altındaki sol alt köşede belirtilmiştir. Sağ köşedeki sayı, “Tanrı” kelimesini içeren ayetlerin sayılarının eklenerek artan toplamıdır. Metnin son sayfası, sayfa 339, “Tanrı” kelimesinin toplam geçişinin 2698 veya 19x142 olduğunu
göstermektedir. “Tanrı” kelimesinin geçtiği tüm ayet numaralarının toplamı 118123 eder, bu da
19’un bir katıdır (118123 = 19x6217).
On dokuz, Kuran’ın matematiksel sistemi boyunca ortak paydadır.
Tek başına bu olgu, Kuran’ın Tanrı’nın dünyaya mesajı olduğuna dair inkâr edilemez bir kanıt olarak yeterlidir. Hiçbir insanoğlu, “Tanrı” kelimesinin 2698 geçişini ve geçtiği ayetlerin numaralarını takip edemezdi. Bu, özellikle (1) Kuran’ın vahyedildiği cahiliye çağı ve (2) sure ve
ayetlerin, vahyin zamanı ve yeri noktasında geniş ölçüde ayrık olması göz önüne alındığında imkânsızdır. Vahyin kronolojik sırası, son formatından çok büyük ölçüde farklıydı (Ek 23). Bununla birlikte, Kuran’ın matematiksel sistemi “Tanrı” kelimesi ile sınırlı değildir; son derece geniş,
son derece kompleks ve tamamen kapsamlıdır.
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Basit Gerçekler
Kuran’ın kendisi gibi, Kuran’ın matematiksel kodlaması da çok basitten çok komplekse kadar uzanır. Basit Gerçekler, herhangi bir araç kullanmadan tespit edilebilen gözlemlerdir. Kompleks gerçekler ise, bir hesap makinesinin veya bilgisayarın yardımını gerektirir. Aşağıdaki gerçekler, teyit edilmek için herhangi bir
araç gerektirmez fakat lütfen hepsinin orijinal Arapça metni kastettiğini unutmayın:
1. .
2. .
3. .
.
.
4. .
5. .
.
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
.
12. .
13. .
14. .
15. .

16. .
17. .
.
18. .
.
19. .
.
.

“Besmele” olarak bilinen ilk ayet (1:1).........................................................19 harftir.
Kuran 114 sureden oluşmaktadır, bu sayı.....................................................19 x 6’dır.
Kuran’da toplam ayet sayısı 6346 veya........................................................19 x 334’dür
[6234 numaralı ayet ve 112 numarasız ayet (Besmeleler)
6234+112= 6346] Ayrıca şuna da dikkat edin 6 + 3 + 4 + 6 = ....................19.
Besmele, Sure 9’daki dikkat çekici yokluğuna rağmen
114 kez geçer (Sure 27’de 2 kez geçer) ve 114= .........................................19 x 6.
Sure 9’daki kayıp Besmele’den Sure 27’deki ekstra Besmele’ye kadar
tam olarak.....................................................................................................19 sure vardır.
Bunu, 9’dan 27’ye kadar sure numaraları toplamlarının
(9+10+11+12+...+26+27) 342 olması takip eder veya.................................19 x 18.
Bu toplam (342) ayrıca Sure 27’de geçen 2 Besmele arasındaki toplam
kelime sayısına eşittir ve 342 =....................................................................19 x 18.
Meşhur ilk vahiy (96:1-5) toplam.................................................................19 kelimeden oluşur.
Bu 19 kelimelik ilk vahiy 76 harften oluşur.................................................19 x 4.
Kronolojik sıraya göre ilk sure olan Sure 96.................................................19 ayetten oluşur.
Kronolojik olarak bu ilk sure son .................................................................19
surenin üstüne yerleştirilmiştir.
Sure 96, 304 Arapça harften oluşur ve 304 =................................................19 x 16.
Son vahiy (Sure 110).....................................................................................19 kelimeden oluşur.
Son vahyin ilk ayeti (110:1)..........................................................................19 harften oluşur.
14 farklı Arapça harf, “Kuranî Başlangıçların” 14 farklı setini
oluşturur (2:1’deki A.L.M. gibi) ve 29 surenin başında yer alırlar.
Bu sayıların toplamı, 14+14+29 = 57 =........................................................19 x 3.
Bu Kuranî Başlangıçların geçtiği 29 surenin numaralarının toplamı
2+3+7+...+50+68=822 ve 822+14 (14 başlangıç seti) 836’ya eşit veya.......19 x 44.
İlk başlangıçlı sure (Sure 2) ile son başlangıçlı sure (Sure 68)
arasında 38 başlangıçsız sure vardır..............................................................19 x 2.
İlk ve son başlangıçlı sureler arasında...........................................................19
değişen “başlangıçlı” ve “başlangıçsız” sure seti vardır.
Kuran 30 sayıdan bahseder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000,
5000, 50.000 & 100.000. Bu sayıların toplamı 162146, eşittir.....................19x8534.

Bu, Basit Gerçeklerin kısaltılmış bir özetidir.
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Edebi Matematiksel Kompozisyon
Kuran, başka hiçbir kitapta bulunmayan benzersiz bir olguyla karakterize edilmiştir; 29 sure 14 farklı “Kuranî Başlangıç” set ile başlar, her set birden beşe kadar harften oluşmaktadır. On
dört harf, Arap alfabesinin yarısı, bu başlangıçlara iştirak etmektedir. Bu Kuranî Başlangıçların
önemi, 14 yüzyıl boyunca ilahi olarak korunan bir sır olarak kaldı.
Kuran, 10:20’de ve 25:4-6’da belirtir ki kendi mucizesi, başka bir deyişle ilahi yazarlığın kanıtı, önceden belirlenmiş belirli bir geçiş dönemi için sır olarak kalmaya mukadderdi:
Tablo 1: Kuranî Başlangıçlar ve Sureleri
Derler ki “Neden O’na Rabbinden hiçbir mucize gelmedi?” De ki, “Geleceği sadece
Tanrı bilir. Öyleyse bekleyin,
ben de sizinle birlikte bekleyeceğim.” [10:20]
******
İnkâr etmiş olanlar dediler
ki “Bu, onun başka insanlar
yardımıyla yaptığı bir uydurmadan başka bir şey değil.”
Doğrusu, onlar bir küfrü dillendirdiler. Diğerleri de dediler ki “Yazdıkları geçmişin
masallarıdır; kendisine sabah
akşam dikte edildiler.” De ki,
“Bu, göklerdeki ve yerdeki
‘sırrı’ bilen tarafından indirildi.” Şüphesiz O, Bağışlayandır, En Merhametli Olandır. [25:4-6]

Kuranî Başlangıçlar, 19-temelli
matematiksel mucizenin önemli bir
kısmını teşkil eder.

No.

Sure
No.

Sure
Başlığı

Kuranî
Başlangıç

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

2
3
7
10
11
12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68

Düve
İmran Ailesi
Araf
Yunus
Hûd
Yusuf
Gök Gürlemesi
İbrahim
Hicr Vadisi
Meryem
T.H.
Şairler
Karınca
Tarih
Örümcek
Romalılar
Lokman
Secde
Y.S
S.
Bağışlayıcı
Açıklanmış
Danışma
Süsler
Duman
Diz Çöküş
Kum Tepeleri
Q.
Kalem

A.L.M.
A.L.M.
A.L.M.S.
A.L.R.
A.L.R.
A.L.R
A.L.M.R.
A.L.R.
A.L.R.
K.H.Y.‘A.S.
T.H.
T.S.M.
T.S.
T.S.M.
A.L.M.
A.L.M.
A.L.M.
A.L.M.
Y.S.
S.
H.M.
H.M.
H.M. ‘A.S.Q.
H.M.
H.M.
H.M.
H.M.
Q.
NuN
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Tarihsel Arka Plan

1968’de fark ettim ki Kuran’ın mevcut İngilizce çevirileri Tanrı’nın Son Ahitinin gerçek
mesajını sunmuyordu. Örneğin, en meşhur iki çevirmen Yusuf Ali ve Marmaduke Pickthall,
39:45’teki Kuran’ın büyük kriterine gelince bozulmuş dini geleneklerinin üstesinden gelememişlerdi.
Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır.
Onlar ancak O’nun yanında başkaları da anıldığında sevinirler.
[39:45]
Yusuf Ali, kritik kelime olan “TEK BAŞINA” kelimesini çevirisinden çıkarmış ve ayetin
kalan bölümünü “(tanrılar)” kelimesini ekleyerek değiştirmişti. Böylelikle, en önemli Kuranî
kriteri tamamen yok etmişti. 39:45’i şöyle çevirmişti:
Bir ve Tek olan Tanrı anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri iğrenme ve nefretle dolar; fakat ne zaman O’ndan başka (tanrılar) anıldığında, bakın, onlar sevinçle
dolarlar.
[39:45]
(A.Yusuf Ali’ye göre)
“Bir ve Tek olan Tanrı anıldığı zaman” ifadesi, “Tanrı tek başına anıldığı zaman” demekle aynı değildir. Birisi, “Bir ve Tek olan Tanrı’yı” anabilir ve ayrıca Muhammed’i veya İsa’yı da
anabilir ve kimse üzülmeyecektir. Fakat “Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman” başka kimseyi
anamazsın ve birçok insan—Muhammed’i veya İsa’yı putlaştıranlar—üzülecektir. Nitekim Yusuf Ali, yozlaşmış inancını ifşa eder diye Kuran gerçeğini sunmaya cesaret edemedi.
Marmaduke Pickthall “TEK BAŞINA” kelimesini doğru olarak çevirmiş fakat kendi kişisel
inancını paranteze ekleyerek kriteri yıkmıştır; 39:45’i şöyle çevirmiştir:
Ve Allah tek başına anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri geri çevrilir
ve O’nun yanında (taptıkları) anıldığında, bakın! onlar memnundurlar.
[39:45]
(Marmaduke Pickthall’a göre)
Tanrı kelamının bu şekilde tahrif edildiği gerçeğini fark ettiğimde, en azından kendi çocuklarımın yararı için Kuran’ı tercüme etmeye karar verdim. Ben meslek olarak kimyacı olduğumdan ve geniş dini alt yapıma rağmen—babam Mısır’da meşhur bir Sûfi lideriydi—bir ayeti tam
olarak anlamadan bir sonrakine geçmeyeceğime dair Tanrı’ya yemin ettim.
Bulabildiğim mevcut tüm Kuran çeviri ve yorum (Tefsir) kitaplarını satın aldım. Onları geniş bir masaya koydum ve çevirime başladım. İlk sure, Anahtar, birkaç gün içinde tamamlandı.
Sure 2’nin ilk ayeti “A.L.M.”dir. Bu ayetin çevirisi ise dört yıl sürdü ve Kuran’ın büyük matematiksel Mucizesi olan “sır”rın ilahi ortaya çıkışına rastladı.
Kuran tefsiri kitapları, “hiç kimse Kuranî Başlangıçlar olan A.L.M. veya diğer herhangi
bir başlangıcın anlamını veya önemini bilmez” şeklinde ittifakla hemfikirdi. Kuran’ı bilgisayara
yazmaya, tüm metni analiz edip bu Kuranî Başlangıçlar arasında herhangi bir matematiksel ilişki olup olmadığını görmeye karar verdim.
Telefon aracılığıyla dev bir bilgisayara bağlanmış olan bir zaman paylaşım terminali kul-
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landım. Hipotezimi test etmek için tek-harfli Kuranî Başlangıçlara bakmaya karar verdim—Sure
42 ve 50’deki “Q” (Kaf), Sure 7, 19 ve 38’deki “S” (Sad) ve Sure 68’deki “N” (Nun). İlk kitabım
MIRACLE OF THE QURAN: SIGNIFICANCE OF THE MYSTERIOUS ALPHABETS’te [KURAN’IN MUCİZESİ: GİZEMLİ ALFABENİN ÖNEMİ] (Islamic Productions, 1973) detaylandırıldığı gibi, gizemi çözmek için daha önce yapılan birçok girişim başarısız olmuştu.

Kuranî Başlangıç “Q” (Kaf)

Bilgisayar verisi gösterdi ki sadece Q-başlangıçlı sureler, Sure 42 ve 50, metin boyunca aynı sayıda Q içeriyorlardı, 57 ve 57. Bu, kasti bir matematiksel sistemin Kuran’da olabileceğine
dair ilk ipucuydu.
Sure 50 “Q” başlıklıdır, “Q” ile başlar ve ilk ayette “Q ve şanlı Kuran” yazılıdır. Bu, “Q”nun Kuran’ı temsil ettiğini ve bu iki Q-başlangıçlı suredeki toplam Q sayısının da Kuran’ın 114
suresini temsil ettiğinin göstergesiydi (57 + 57 = 114 = 19x6). Bu fikir, “Kuran” ifadesinin Kuran’da 57 kez geçmesi gerçeği ile güçlendi.
Kuran, “Q” suresinde “Mecid” (şanlı) olarak tanımlanmaktadır ve Arapça “Mecid” kelimesinin sahip olduğu sayısal değer 57’dir: M (40) + C (3) + Y (10) + D (4) = 57
Sure 42, 53 ayet içerir ve 42 + 53 = 95 = 19x5
Sure 50, 45 ayet içerir ve 50 + 45 = 95 = 19x5, Sure 42 ile aynı toplam.
Kuran boyunca her “19. ayetteki” “Q” harfi sayıldığında toplam sayı 76 oluyor, 19x4. İşte
Q ile ilgili verilerin bir özeti:
1. “Q Suresinde” (Sure 50) “Q”nun geçiş sıklığı 57’dir, yani 19x3.
2. “Q” harfi diğer Q-başlangıçlı surede (Sure 42) tam olarak aynı sayıda geçer, 57.
3. Bu iki Q-başlangıçlı suredeki “Q” harfinin toplam geçişi 114’tür, ki bu Kuran’daki sure
sayısına eşittir.
4. “Kuran” ifadesi, Kuran’da 57 kez geçer.
5. Kuran’ın Mecid (Şanlı) olarak ifade edilmesi Q-başlangıçlı surelerdeki “Q” harfinin geçiş
sıklığı ile ilişkilidir. “Mecid” kelimesinin sayısal değeri 57’dir.
7. Sure 42, 53 ayet içerir ve 42 + 53, 95 veya 19x5 eder.
8. Sure 50, 45 ayet içerir ve ayrıca 50 + 45 de 95 veya 19x5 eder.
9. Q’ ların Kuran boyunca “19” numaralı bütün ayetlerdeki geçiş sayısı 76’dır, yani 19x4.
Kuran’ın matematiksel kompozisyonunun belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştı. Örneğin,
Lut’u inkâr eden insanlardan 50:13’te bahsedildiği ve Kuran’da 13 kez geçtiği—7:80; 11:70,
74, 89; 21:74; 22:43; 26:160; 27:54, 56; 29:28; 38:13; 50:13 ve 54:33—gözlemlendi. Tutarlı bir
şekilde onlardan “Qavm” olarak bahsedilir, “İhvan” olarak söz edildikleri Q-başlangıçlı Sure
50’deki tek istisna hariç. Belli ki eğer her zamanki Q-içeren kelime olan “Qavm” kullanılsaydı,
Sure 50’deki “Q” sayısı 58 olacaktı ve tüm bu olgu ortadan kalkacaktı. Matematiğin geçerliliği
kabul edilmiş mutlak kesinliği nedeniyle, tek bir harfin değişikliği sistemi yok eder.
Konu ile ilgili bir başka örnek ise, Mekke’ye 3:96’da şu şekilde referans verilmesidir: “Bekke”! Meşhur şehrin bu tuhaf yazımı, yüzyıllarca İslam âlimlerini şaşırtmıştı. Mekke, Kuran’da
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48:24’te doğru bir şekilde yazılmasına rağmen, “M” harfi 3:96’da “B” harfiyle değiştirilmiştir.
Anlaşıldı ki Sure 3, M-başlangıçlı suredir ve eğer “Mekke” 3:96’da doğru olarak yazılsaydı, “M”
harfinin sayısı Kuran’ın kodundan ayrılmış olacaktı.

NuN (Nun)

Bu başlangıç benzersizdir; tek bir surede, sure 68’de geçer ve harfin adı orijinal metinde 3
harfle yazılmaktadır—Nun Vav Nun—ve bu nedenle iki N olarak sayılır. N-başlangıçlı surede bu
harfin toplam sayısı 133’tür yani 19x7.
“N”nin son Kuranî Başlangıç olması gerçeği (bkz. Tablo 1), birtakım özel gözlemleri ortaya çıkarır. Örneğin, ilk Kuranî Başlangıçtan (2:1’deki A.L.M.) son başlangıca (68:1’deki N.) kadar olan ayet sayısı 5263’tür veya 19x277.
“Tanrı” (Allah) kelimesi ilk başlangıçla son başlangıç arasında 2641 (19x139) kez geçer.
“Tanrı” kelimesinin toplam geçişinin 2698 olmasından dolayı anlaşılıyor ki bir tarafta 2:1’deki
başlangıçlar “A.L.M.,” diğer tarafta 68:1’deki başlangıç “N” dışındaki geçiş sayısı 57’dir, 19x3.
Tablolar 9 ve 20 “NuN” başlangıcının iki N şeklinde yazılması gerektiğini kanıtlıyor.

S (Sad)

Bu başlangıç üç surenin başında yer alır, 7, 19 ve 38. Ve “S”
(Sad) harfinin bu üç suredeki toplam geçişi 152’dir, 19x8 (Tablo
2). 7:69’daki “Bastatan” kelimesinin bazı basımlarda “Sin” yerine bir “Sad” ile yazılması dikkate değerdir. Bu, Kuran’ın kodunu bozan hatalı bir çarpıtmadır. Kuran’ın mevcut en eski kopyası olan Taşkent Kopyasına bakılarak, “Bastatan” kelimesinin
doğru olarak bir “Sin” ile yazıldığı tespit edildi (aşağıdaki fotokopiye bakınız).

Tablo 2: Sad-Başlangıçlı
Surelerdeki “S” Harfinin
Geçiş Sıklığı
Sure
“S”nin Sıklığı
7
97
19
26
38
29
152
(19x8)
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Tarihsel Not

Kuran’ın ortak paydasının “19” oluşunun önemli keşfi, H.S. Zilhicce 1393 yılına denk gelen Ocak 1974’te gerçekleşti. Kuran, H.Ö. (Hicretten Önce) 13’te vahyedildi. Bu, Kuran’ın vahyinden mucizesinin vahyine kadar olan yıl sayısını 1393 + 13 = 1406 = 19x74 yapar. Yukarıda
belirtildiği gibi, mucizenin ortaya çıkışı Ocak 1974’te gerçekleşti. 19x74 ay yılı ile 1974 güneş
yılı arasındaki korelasyon dikkatten kaçamazdı. Bu, “19”un 74. surede bahsedildiği gerçeğinden
dolayı özellikle esrarengizdir.

Y.S. (Ya Sin)

Bu iki harf Sure 36’nın başına eklenmiştir. “Y” harfi bu surede 237 kez geçerken “S” (Sin)
48 kez geçer. Her iki harfin toplamı ise 285, 19x15’dir.
“Y” harfinin Kuran’da iki şekilde yazılması dikkat çekicidir; birisi aşikâr, diğeri ise belirsizdir. Bu harfin belirsiz olan formu, Arapça diline iyice aşina olmayanlar için kafa karıştırıcı
olabilir. İyi bir örnek, 12:36’da iki kez geçen “Araany
” kelimesidir. “Y” harfi bu kelimede iki kez kullanılmıştır, ilk “Y” belirsiz olan, ikincisi ise aşikâr olandır. Sure 36, tek bir belirsiz “Y” içermez. Bu dikkate değer bir olgudur ve normalde Sure 36 gibi uzun bir surede görülmeyen bir şeydir. QURAN: VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE [KURAN: MUCİZENİN GÖRSEL SUNUMU] (Islamic Productions, 1982) isimli kitabımda Sure 36’daki her bir
“Y” ve “S” yıldızla işaretlenmiştir.

H.M. (Ha Mim)

Yedi surenin başında “H ” ve “M ” harfleri bulunmaktadır; Sure 40’dan 46’ya kadar.
Bu yedi H.M.-başlangıçlı suredeki bu iki harfin toplam geçişi 2147 veya 19x113’tür. Detaylı veri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Doğal olarak, H.M-başlangıçlı yedi surenin herhangi birindeki tek bir “H” veya “M” harfinin değişimi, bu karmaşık olguyu yok ederdi.
Tablo 3: H.M.- Başlangıçlı
Yedi Surede “H” ve “M”
Harflerinin Geçişi
Bu başlangıçlar, Sure 42’nin 2. ayetini oluştururSure
Geçiş Sıklığı
lar ve bu harflerin bu suredeki toplam geçişleri 209 veNo. “H” “M”
“H+M”
ya 19x11’dir. “ ‘A” (‘Ayn) 98 defa, “S” (Sin) 54 defa ve
40
64
380
444
“Q” (Kaf) 57 defa geçer.
41
48
276
324
42
53
300
353
“A,” “L” ve “M” harfleri Arapça dilinde en sık kul43
44
324
368
lanılan harflerdir ve Kuranî başlangıçlarda gördüğü44
16
150
166
müz aynı sırayla—“A” sonra “L” sonra “M.” Bu harf45
31
200
231
ler altı surenin başında yer almaktadırlar—2, 3, 29,
46
36
225
261
30, 31 ve 32—ve bu üç harfin her bir altı suredeki top292 1855
2147
lam geçişi 19’un katıdır [sırasıyla 9899 (19x521), 5662
(19x113)
(19x298), 1672 (19x88), 1254 (19x66), 817 (19x43) ve

‘A.S.Q. (‘Ayn Sin Kaf)

A.L.M. (Elif Lam Mim)
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570 (19x30)]. Dolayısıyla, bu üç
harfin altı suredeki toplam geçişi 19874’tür (19x1046) ve bu harflerden birinin değişimi bu olguyu
yok eder.

A.L.R. (Elif Lam Ra)

Bu başlangıçlar, Sure 10, 11, 12,
14 ve 15’te bulunur. Bu surelerde bu
harflerin toplam geçişleri sırasıyla
2489 (19x131), 2489 (19x131),
2375 (19x125), 1197 (19x63) ve
912 (19x48)’dir (Tablo 5).

A.L.M.R.
(Elif Lam Mim Ra)

Bu başlangıçlar tek bir surenin,
Sure 13’ün başında yer alır ve bu
dört harfin toplam geçişi 1482 veya
19x78’dir. “A” harfi 605 kez, “L”
harfi 480 kez, “M” harfi 260 kez ve
“R” harfi 137 kez geçer.

Sure
No.
2
3
29
30
31
32

Tablo 4: A.L.M.-başlangıçlı Surelerde
“A,” “L” ve “M” Harflerinin Geçişi
Geçiş Sıklığı
“A”
“L”
“M”
Toplam
4502 3202 2195
9899 (19x521)
2521 1892 1249
5662 (19x298)
774
554
344
1672 (19x88)
544
393
317
1254 (19x66)
347
297
173
817 (19x43)
257
155
158
570 (19x30)
8945 6493 4436
19874 (19x1046)

Tablo 5: A.L.R.-başlangıçlı Surelerde “A,” “L”
ve “R” Harflerinin Geçişi
Sure
Geçiş Sıklığı
No.
“A”
“L”
“R”
Toplam
10
1319
913
257
2489 (19x131)
11
1370
794
325
2489 (19x131)
12
1306
812
257
2375 (19x125)
14
585
452
160
1197 (19x63)
15
493
323
96
912 (19x48)
5073
3294
1095
9462 (19x498)

A.L.M.S. (Elif Lam Mim Sad)

Sadece tek bir sure, Sure 7 bu başlangıçlarla başlar ve “A” harfi bu surede 2529 kez, “L”
1530 kez, “M” 1164 kez ve “S” (Sad) 97 kez geçer. Böylece, bu dört harfin bu suredeki toplam
geçişi 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19x280’dir.
Buradaki önemli bir gözlem, “S” (Sad) harfini içeren iç içe geçmeli ilişkidir. Bu başlangıç ayrıca Sure 19 ve 38’de de yer alır. Sure 7’deki kardeş harflerini tamamlayarak 19’un katı olan bir
toplam verirken, bu harfin sıklığı ayrıca Sure 19 ve 38’deki kardeş harflerini tamamlayıp 19’un
bir katını verir (bkz. Sayfa 348).
İlaveten, Kuranî Başlangıç “S” (Sad), Sure 19’daki diğer Kuranî Başlangıç olan “K.H.Y.‘A.”
(Kef He Ya ‘Ayn) ile ilişki içine girerek 19’un katı olan başka bir toplam verir (bkz: Sayfa 351).
Bu “S” (Sad) harfine özgü olmayan iç içe geçmeli ilişki, Kuran’ın sayısal kodunun girift olmasına katkıda bulunur.
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K.H.Y.‘A.S. (Kef He Ya ‘Ayn Sad)

Bu, başlangıçların en uzun setidir, beş harf içerir ve tek bir surede, Sure 19’da yer alır. Sure 19’da “K” harfi 137 kez, “H” 175 kez, “Y” 343 kez “‘A” 117 kez ve “S” (Sad) 26 kez geçer.
Böylece, bu beş harfin toplam geçişi 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 = 19x42 olur.

H., T.H. (Ta Ha), T.S. (Ta Sin)
& T.S.M. (Ta Sin Mim)

Birbirine kenetlenmeli girift bir ilişki, bu üst üste bindirilmiş Kuranî başlangıçları bir toplam
oluşturmak üzere bağlar ki, bu da 19’un katıdır. “H.” başlangıcı Sure 19 ve 20’de bulunur. “T.H.”
başlangıçları Sure 20’nin başında yer alır. “T.S.” başlangıçları Sure 27’de bulunurken, “T.S.M.”
başlangıçları onu çevreleyen Sure 26 ve 28’de bulunur.
Tablo 6: Kuranî Başlangıçlar
Aynı zamanda belirtilmelidir ki; olağandışı
“H.,” “T.H.,” “T.S.” ve “T.S.M.”
güçlü mucizelerin anlatıldığı surelerde; daha uzun,
Kendi Surelerindeki Geçişleri
daha kompleks, birbirine kenetlenmiş ve üst üste
Geçiş Sıklığı
bindirilmiş başlangıçlar bulunur. Örneğin, İsa’nın Sure
“H”
“T”
“S”
“M”
bakire kadından doğuşu Sure 19’da geçer, ki bu
19
175
—
—
—
en uzun başlangıç seti olan K.H.Y.‘A.S. ile baş20
251
28
—
—
lar. Birbirine kenetlenmeli başlangıçlar olan “H.”
26
—
33
94
484
“T.H.,” “T.S.” ve “T.S.M.” ise Musa’nın, İsa’nın
mucizeleri ile Süleyman ve cinlerini kuşatan ola27
—
27
94
—
ğandışı olayları tarif eden surelerin başında yer
28
—
19
102
460
alırlar. Böylece Tanrı, daha güçlü mucizeleri des——
——
——
——
teklemek için daha güçlü kanıtlar sağlar. Bu baş426
107
290
944
langıçların geçiş sıklığı Tablo 6’da sunulmaktadır.
426 + 107 + 290 + 944=1767=(19x93)

Bir “Sayısal Değer” Nedir?

14 yüzyıl önce Kuran vahyedildiğinde, bugün bilinen sayılar yoktu. Evrensel bir sistem olarak Arap, İbrani, Arami ve Yunan alfabelerindeki harfler rakam olarak kullanılıyordu. Her bir
harfe atanan sayı onun “Sayısal Değeri”dir. Arap alfabesinin sayısal değerleri Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Arap Alfabesinin Sayısal Değerleri
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Başlangıçlı Surelerin Diğer
Matematiksel Özellikleri

On dört Arapça harf, Arap alfabesinin yarısı, 14 farklı Kuranî Başlangıç setinin oluşumuna katılır. Bu harflerin her birinin sayısal değerine, Kuranî Başlangıçlarla başlayan surelerin sayısı (29) eklendiğinde, 722 veya 19x19x2
toplamını elde ederiz.
Ek olarak, tüm 14 başlangıcın toplam sayısal değerine, başlangıcın geçtiği ilk surenin numarasını eklersek 988, 19x52 genel toplamını
elde ederiz. Tablo 8 bu verileri sunuyor.
Tablo 8’de başlangıç harfi olarak listelenen
14 harfin her birinin geçiş sayılarına, bu başlangıçların geçtiği surelerin numaraları eklendiğinde, Genel Toplam 2033’e ulaşır, 19x107.
Tablo 9’a bakın.

Başlangıç
A (Elif)
L (Lam)
M (Mim)
S (Sad)
R (Ra)
K (Kef)
H (He)
Y (Ye)
‘A(‘Ayn)
T (Te)
S (Sin)
H (HHe)
Q (Kaf)
N (Nun)

Tablo 8: Kuranî Başlangıçların
Oluşumunda Kullanılan 14 Harf
Harf
Değer
İlk Sure
A (Elif)
1
2
L (Lam)
30
2
M (Mim)
40
2
S (Sad)
90
7
R (Ra)
200
10
K (Kef)
20
19
H (He)
5
19
Y (Ye)
10
19
‘A (‘Ayn)
70
19
T (Te)
9
20
S (Sin)
60
26
H (He)
8
40
Q (Kaf)
100
42
N (Nun)
50
68
693
295
693 + 295 = 988 = 19x52
ayrıca 693 + 29 (sure) = 722 = 19x19x2

Tablo 9: Kuranî Başlangıçların Matematiksel
Olarak Yapılandırılmış Dağılımı
Geçiş Sayısı
Geçtiği Sure
Toplam
13
[ + 2 + 3 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
222
+ 29 + 30 + 31 + 32]
13
[ + 2 + 3 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29
222
+ 30 + 31 + 32]
17
[+ 2 + 3 + 7 + 13 + 26 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32
519
+ 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46]
3
+ 7 + 19 + 38
67
6
+ 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15
81
1
+ 19
20
2
+ 19 + 20
41
2
+ 19 + 36
57
2
+ 19 + 42
63
4
+ 20 + 26 + 27 + 28
105
5
+ 26 + 27 + 28 + 36 + 42
164
7
+ 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46
308
2
+ 42 + 50
94
2
+ 68
70
79
1954
2033 (19x107)
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Tablo 10, Kuranî Başlangıçların
Tablo 10: Tüm Kuranî Başlangıçların Kendi
toplam geçiş sıklığı, artı bu harflerin
Surelerindeki Toplam Sayısal Değerleri
tüm sure içindeki toplam sayısal değeBaşlangıçların
Suredeki Top.
rini sunmaktadır. Tüm başlangıçlı su- Sure
Sıklığı
Say. Değer
Başlangıç
reler için Genel Toplam 1089479’dur.
2
A.L.M.
9899
188362
Bir milyonun üzerindeki bu sayı 19’un
3
A.L.M.
5662
109241
katıdır (1089479 = 19 x 57341). En
7
A.L.M.S.
5320
103719
ufak değişiklik veya tahrifat, sistemi 10
A.L.R.
2489
80109
yok eder.
11
A.L.R.
2489
90190
Not: Belirli bir suredeki Kuranî Başlangıcın toplam sayısal değeri, her
bir harfin sayısal değeriyle o başlangıcın suredeki geçiş sıklığının
çarpımına eşittir.

Kuranî Başlangıçların
Önemli Parametreleri
(Sureler, Ayetler, Geçiş
Sıklığı, İlk Sure &
Son Sure)

12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68

A.L.R.
A.L.M.R.
A.L.R
A.L.R
K.H.Y.‘A.S.
T.H.
T.S.M.
T.S.
T.S.M.
A.L.M.
A.L.M.
A.L.M.
A.L.M.
Y.S.
S.
H.M.
H.M.
H.M.-‘A.S.Q.
H.M.
H.M.
H.M.
H.M.
Q
N,N

2375
77066
1482
52805
1197
46145
912
29383
798
17575
279
1507
611
25297
121
5883
581
24691
1672
31154
1254
25014
817
16177
570
11227
285
5250
29
2610
444
15712
324
11424
562
28224
368
13312
166
6128
231
8248
261
9288
57
5700
133
6650
41388
1048091
41388 + 1048091 = 1089479 (19X57341)

Tablo 11, Kuranî Başlangıçların bulunduğu sure ve ayetlerin numaralarını,
başlangıcın bu suredeki geçiş sıklığını,
artı başlangıcın olduğu ilk surenin numarasını, başlangıcın olduğu son surenin numarasını göstermektedir, 44232
veya 19x2348’e eşit olan bir toplam
meydana getirmektedir. Böylelikle,
başlangıçlı surelerdeki Kuranî Başlangıçların dağılımı son derece girifttir ki,
sayıları ve sure içindeki yerleşimleri 19’un katı olan bir genel toplam vermek için iç içe geçmiştir.
“N” başlangıcının iki N olarak sayılması gerektiği dikkate değerdir. Bu da orijinal Kuran metninin bu başlangıcı 2 N ile yazdığı gerçeğini göstermektedir.
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Başlangıç
A (Elif)
L (Lam)

M (Mim)

S (Sad)
R (Ra)
K (Kef)
H (He)
Y (Ye)
‘A(‘Ayn)
T (Te)
S (Sin)
H (HHe)
Q (Kaf)
N (Nun)

Tablo 11: 14 Ayrı Kuranî Başlangıcın Parametreleri
Sure, Ayet &
İlk
Her bir Suredeki Başlangıç (Sıklığı)
Sure
2:1 (4502), 3:1 (2521), 7:1 (2529), 10:1 (1319), 11:1
2
(1370), 12:1 (1306), 13:1 (605), 14:1 (585), 15:1 (493),
29:1 (774), 30:1 (544), 31:1 (347), 32:1 (257)
2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530), 10:1 (913), 11:1 (794),
2
12:1 (812), 13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323), 29:1 (554),
30:1 (393), 31:1 (297),
32:1 (155)
2
2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164), 13:1 (260), 26:1 (484),
28:1 (460), 29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173), 32:1 (158),
40:1 (380), 41:1 (276),
42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150), 45:1 (200), 46:1 (225)
7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29)
7
10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257), 13:1 (137), 14:1 (160),
10
15:1 (96)
19:1 (137)
19
19:1 (175), 20:1 (251)
19
19:1 (343), 36:1 (237)
19
19:1 (117), 42:2 (98)
19
20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27), 28:1 (19)
20
26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102), 36:1 (48), 42:2 (54)
26
40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53), 43:1 (44),
40
44:1 (16), 45:1 (31), 46:1 (36)
42:2 (57), 50:1 (57)
42
68:1 (133)
68
43423
295
Genel Toplam = 43423 + 295 + 514 = 44232 = 19x2328.

Son
Sure
32
32

46

38
15
19
20
36
42
28
42
46
50
68
514

Özel bir matematiksel kodlama, Kuranî Başlangıçların kendilerinin bulunduğu yerin ayet sayısının doğruluğunu ispatlar. Tablo 11’de detaylandırıldığı gibi, Sure 42’deki hariç tüm Kuranî
başlangıçlar ilk ayette yer alır (ondaki başlangıçlar Ayet 1 ve 2’dedir). Bu gerçek, Tablo 12’de
detaylandırılan dikkat çekici matematiksel olgu ile desteklenmiştir. Eğer Tablo 12’deki ilk iki sütunu toplamak yerine çarparsak, yine sonucu 19’un katı olan bir Toplam elde ederiz. (Tablo 13’e
bakınız).
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Tablo 12: Başlangıçlı Ayetlerin
Sayısının Matematiksel Kodlaması
Sure
Başlangıçların Başlangıçlı
No.
Sayısı
Ayetler
2
3
1
3
3
1
7
4
1
10
3
1
11
3
1
12
3
1
13
4
1
14
3
1
15
3
1
19
5
1
20
2
1
26
3
1
27
2
1
28
3
1
29
3
1
30
3
1
31
3
1
32
3
1
36
2
1
38
1
1
40
2
1
41
2
1
42
5
2
43
2
1
44
2
1
45
2
1
46
2
1
50
1
1
68
2
1
822
79
30
822 + 79 + 30 = 931 (19x49)

Ek 1
Tablo 13: Tablo 12’nin İlk İki Sütununu
Toplamak Yerine Çarpmak
Sure
Başlangıçların Baş. Ayetlerin
No.
Sayısı
Sayısı
2
x
3
1
3
x
3
1
7
x
4
1
42
x
5
2
50
x
1
1
68
x
2
1
……………………….
……..
2022
30
2022 + 30 = 2052 (19x108)
Açıkça görülüyor ki Kuran’ın matematiksel
koduna uyması için Sure 42’de iki farklı başlangıçlı ayet olması çok kritiktir. Gerçek şu ki Sure 42’nin 1. ayetinin iki Kuranî Başlangıç olan
“H.M.” içermesi ve ikinci ayetinin de üç Başlangıç olan “ ‘A.S.Q.” içermesi 14 yüzyıl boyunca
Müslüman âlimlerin ve oryantalistlerin kafasını
karıştırmıştır.
Bu Ek’in sonunda okuyucu, Kuran’ın bütün
unsurlarının matematiksel olarak doğrulandığını
görecektir. Bizim şu anda ilgilendiğimiz unsurlar, “Her bir başlangıçlı surenin Kuranî Başlangıçlarının sayısı” ve “Kuranî Başlangıçları içeren
ayetlerin sayısıdır.” Tablolar 11 ila 13 bu iki unsura değinmiştir.
Ek matematiksel doğrulama Tablo 14 ve Tablo 15’te gösterilmiştir. Tablo 14’te her suredeki
ayetlerin sayısına eklenen tüm başlangıçlı surelerin numaraları, artı başlangıçları içeren ayetlerin sayısı, artı bu başlangıçların sayısal değerleri
mevcuttur. Genel Toplam 7030 veya 19x370’tir.
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Sure
Numarası
2
3
7
10
11
12
13
14
15
19
20
26
27
28
29
30
31
32
36
38
40
41
42
43
44
45
46
50
68
____
822 +

Tablo 14: Başlangıçlı Surelerin Matematiksel Özellikleri
Ayetlerin
Başlangıçlı
Başlangıçların
Sayısı
Ayetlerin Sayısı
Sayısal Değeri
TOPLAM
286
1
71
360
200
1
71
275
206
1
161
375
109
1
231
351
123
1
231
366
111
1
231
355
43
1
271
328
52
1
231
298
99
1
231
346
98
1
195
313
135
1
14
170
227
1
109
363
93
1
69
190
88
1
109
226
69
1
71
170
60
1
71
162
34
1
71
137
30
1
71
134
83
1
70
190
88
1
90
217
85
1
48
174
54
1
48
144
53
2
278
375
89
1
48
181
59
1
48
152
37
1
48
131
35
1
48
130
45
1
100
196
52
1
50+50
221
_____
___
_____
_ _ _ _ _
2743 +
30
+ 3435
= 7030 (19x370)

Dikkat çekici bir şekilde, Tablo 14’teki ilk iki sütunu toplamak yerine onları çarparsak, hâlâ
19’a bölünebilen bir Genel Toplam elde ederiz (Tablo 15).
Sure başına ayet sayısı ve her ayete atanan sayılar Kuran’ın temel unsurları arasındadır. Sadece bu unsurlar matematiksel olarak doğrulanmakla kalmaz, aynı zamanda hem başlangıçlı hem
de başlangıçsız sureler bağımsız olarak kodlanır. Şu anda başlangıçlı sureleri ele aldığımızdan,
Tablo 16, bu surelere atanan numaraları, her bir suredeki ayet sayısını ve ayetlerin numaralarının
toplamını (1 + 2 + 3+ ... + n) sunmaktadır. Genel toplam 190133 veya 19x10007’dir.

Ek 1

357
Tablo 15: İlk 2 Sütunu Toplamak Yerine Çarpmak
Sure
Ayet
Başlangıçlı
Başlangıçların
Numarası
Numarası
Ayetlerin Sayısı
Sayısal Değeri
2
x
286
+
1
+
71
3
x
200
+
1
+
71
7
x
206
+
1
+
161
50
x
45
+
1
+
100
68
x
52
+
1
+
(50+50)
_____________
___
__
60071
+
30
+
3435
Her surenin numarasını bir sonraki surenin numarasına ekleyerek ve bu süreci Kuran’ın sonuna
kadar sure numaralarını toplayarak devam ettirdiğimizde, her bir sureye karşılık gelen bir değere sahip
olacağız. Böylelikle, Sure 1’in karşılık değeri 1, Sure 2’nin karşılık değeri 1 + 2 = 3, Sure 3’ün karşılık değeri 3 + 3 =6, Sure 4’ün karşılık değeri 6 + 4 =
10 olacaktır ve Kuran’ın sonuna kadar böyle devam
eder. Başlangıçlı ve başlangıçsız sureler için toplam
değerler bağımsız olarak 19’a bölünebilir. Başlangıçlı sureler için değerler Tablo 17’de gösterilmiştir.
Tablo 16: Başlangıçlı Surelerin Ayetlerinin
Matematiksel Yapılanması
Sure
Ayetlerin
Ayet No.
No.
Numarası
Toplamı
Toplam
2
286
41041
41239
3
200
20100
20303
7
206
21321
21534
50
45
1035
1130
68
52
1378
1498
822
2743
186568
190133
(19x10007)

=
=
=
=
=
=

TOPLAM
644
672
1604
2351
3637
____
63536
(19x3344)

Tablo 17: Sure Numaralarının Ardışık
Eklenmesiyle Elde Edilen Değerler
Sure Numarası
Hesaplanan Değer
2
3
3
6
7
28
10
55
11
66
12
78
13
91
14
105
15
120
19
190
20
210
44
990
45
1035
46
1081
50
1275
68
2346
15675
(19x825)

Başlangıçsız sureler için hesaplanan değerlerinin toplamı ise 237785’tir, ki bu da 19’un bir katıdır (237785 = 19x12515).
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Özel Kelimelerin Matematiksel Kodlaması
“Tanrı” (Allah) Kelimesi

[1] Önceden gösterildiği gibi, “Tanrı” kelimesi Kuran’da 2698 kez geçer, 19x142.
[2] “Tanrı” kelimesinin geçtiği ayetlerin numaralarının toplamı 118123 eder, bu da 19’un bir
katıdır (118123 = 19x6217).
Bu basit olgular, “Tanrı” kelimesini sırf sayarken bize birçok zorluk verdi. Bizler bilgisayarlarla donanımlı bir grup çalışandık ve hepimiz üniversite mezunuyduk. Yine de “Tanrı” kelimesinin sayılarını sayarken, hesaplarken veya sadece yazarken birçok hata yaptık. Hâlâ Muhammed’in Kuran’ın yazarı olduğunu iddia edenTablo 18: “Tanrı” Kelimesinin
ler tamamen mantıksızdırlar; o hiçbir zaman
Başlangıçlı Bölümün Dışında Geçişi
bir üniversiteye gitmedi yahut onun bir bilgiSure
Ayetlerin
Geçiş
sayarı da yoktu.
Numarası
Numaraları
Sayıları
[3] İlk Kuranî Başlangıçlardan (A.L.M.
1
1, 2
2
2:1) son başlangıca kadar (N. 68:1) “Tanrı” ke69
33
1
limesinin 2641, 19 x 139 geçişi vardır.
70
3
1
[4] “Tanrı” kelimesi, Başlangıçların dışın71
3,4,13,15,17,19,25
7
daki bölümde 57 kez geçer (Tablo 18).
72
4,5,7,12,18,19,22,23
10
[5] Bu 57 “Tanrı” kelimesinin geçişinin bu73
20
7
lunduğu
surelerin ve ayetlerin numaralarını
74
31, 56
3
topladığımızda, 2432 veya 19x128 toplamını
76
6, 9, 11, 30
5
elde ederiz. Tablo 18’e bakınız.
79
25
1
Tablo 19: “Tanrı” (Allah) Kelimesinin
81
29
1
Bahsedildiği Tüm Sureler
82
19
1
Sure
İlk
Son
İlkten Sona
84
23
1
No.
Ayet Ayet Ayet Sayısı
85
8, 9, 20
3
1.
1
1
2
2
87
7
1
2.
2
7
286
280
88
24
1
3.
3
2
200
199
91
13
2
95
8
1
84
110
1
2
2
96
14
1
85
112
1
2
2
98
2, 5, 8
3
-----104
6
1
3910
4260
110
1, 2
2
3910 +4260 =8170 = 19x430
112
1, 2
2
Bu
matematiksel
özellikler, “Tanrı”
1798
634
57
kelimesinin
tüm
Geçişlerini
kapsar.
(19x3)
Sure & ayetlerin numaralarının
[6] “Tanrı” kelimesi 85 surede bulunmaktoplamı = 1798 + 634 = 2432 = 19x128
tadır. Eğer her bir surenin numarasını, “Tanrı”
“Tanrı” kelimesinin başlangıçlı
kelimesinin ilk ve son geçişlerinin arasındaki
bölüm dışındaki toplam geçişi = 57 (19x3)
ayetlerin sayısına eklersek, her iki ayet dâhil

Ek 1
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Genel Toplam 8170 veya 19 x 430 eder. Verilerin kısaltılmış bir gösterimi Tablo 19’da gösterilmektedir.
[7] Kuran’ın baskın mesajı, sadece “Bir
Tanrı” olduğudur. Arapçası “Vahid” olan
“Bir” kelimesi Kuran’da 25 kez geçer. Bunların altı tanesi Tanrı dışındakilere atıfta bulunur (bir çeşit yemek, bir kapı vs.). Diğer 19 ge-

çiş ise Tanrı’ya atıfta bulunur. Bu veriler, klasik referans INDEX TO THE WORDS OF QURAN’da [KURAN KELİMELERİ FİHRİSTİ]
bulunmaktadır.
Kuran’ın temel mesajı olarak “BİR” kelimesinin kritik önemi, Kuran’ın ortak paydası olan
19’un “BİR” kelimesinin sayısal değeri olması gerçeğinde belirtilmektedir.

NEDEN 19!
Bu Ek’te sonra da değinileceği gibi, Tanrı’nın tüm kutsal metinleri, sadece Kuran değil, “19” sayısı ile matematiksel olarak kodlanmıştı. Hatta evren bütünüyle bu ilahi işareti taşıyor. 19 sayısına, Yüce Yaratıcı’nın yarattığı her şey üzerindeki imzası olarak bakılabilir (bkz. Ek 38). “19” sayısı, bu Ek’in kapsamı dışında benzersiz matematiksel özelliklere sahiptir. Örneğin:
[1] Bir asal sayıdır.
[2] Tanrı’nın 57:3’te “Alfa ve
Omega” olarak geçen niteliğini
ilan edercesine, ilk rakamı (1) ve
son rakamı (9) kapsar.
[3] Dünyadaki tüm dillerde aynı görünür. Her iki bileşen, 1 ve 9,
tüm dillerde aynı görünen tek rakamlardır.
[4] Kendine özgü birçok matematiksel özelliğe sahiptir. Örneğin 19,
9 ile 10’un ilk kuvvetlerinin toplamına ve 9 ile 10’un ikinci kuvvetlerinin farkına eşittir.
Şimdi anlıyoruz ki Tanrı’nın
yarattıklarındaki evrensel kodlamanın 19 sayısı ile olmasının altında yatan gerçek, bu sayının tüm
kutsal metin dillerinde—Aramice,
İbranice ve Arapçada—”BİR” kelimesinin sayısal değeri olmasıdır.
19 sayısı, bu nedenle, tüm kutsal yazılarda İlk Buyruğu ilan eder:
sadece BİR Tanrı var.

Tanrımız Rab BİR’ dir!
Bu nedenle, Tanrınız Rabbe tapın
tüm yüreğinizle,
tüm ruhunuzla,
tüm aklınızla
ve tüm gücünüzle.
[Yasa’ nın Tekrarı 6:4-5]
[Markos 12:29]
[Kuran 2:163, 17:22-23]

İbranice
V
A
H
D

Tablo 20: Neden “19!”
Harf
Arapça
W
A
H
D

Değer
6
1
8
4
…..
19
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Tablo 7’de gösterildiği gibi, Arami, İbrani ve Arap alfabeleri, evrensel olarak kurulmuş bir
sisteme göre sayılar olarak işlev görürlerdi. “BİR” için İbranice kelime “VAHD”dir (V-EHED
şeklinde telaffuz edilir). Arapçada, “BİR” için olan kelime “WAHD”dır (VAHİD olarak telaffuz
edilir). Tablo 20’ye bakınız.
Tablo 21: “Kuran” Geçen Sure ve Ayetler
Sure
2
4
5
6
7
9
10
12
15
16
17
18
20
25
27
28

Ayet
185
82
101
19
204
111
37
61
2
3
1
87
91
98
9
41
45
46
60
78
82
88
89
106
54
2
113
114
30
32
1
6
76
92
85

Sure
Ayet
30
58
34
31
36
2
69
38
1
39
27
28
41
3
26
42
7
43
3
31
46
29
47
24
50
1
45
54
17
22
32
40
55
2
56
77
59
21
72
1
73
4
20
75
17
18
76
23
84
21
85
21
……
……
1356
3052
1356 + 3052 = 4408
(19x232)

“Kuran” Kelimesi

Kuran’da “Kuran” kelimesi, “başka
Kuran’a” atıfta bulunan 10:15’teki bir
tane ile birlikte 58 kez geçmektedir. Bu
özel geçiş, bu nedenle hariç tutulmalıdır. Böylelikle, “bu Kuran’ın” geçiş sıklığı Kuran’da 57 veya 19x3’tür.
“Kuran” kelimesinin diğer iki gramer formu 12 ayette geçmektedir. Bunlar arasında “Kuranun” kelimesi ile
“Kuranehu” kelimesi bulunmaktadır.
Bu geçişlerden bir tanesi, 13:31’de, dağların parçalanmasına neden olan “başka
bir Kuran’a” atıfta bulunur. 41:44’teki başka bir geçiş ise “Arapça olmayan
bir Kuran’a” atıfta bulunur. Bu iki geçiş bu nedenle hâriç tutulmalıdır. Tablo
21, “Kuran” kelimesinin bütün gramer
formlarında geçtiği sure ve ayetlerin bir
listesini göstermektedir.

SAĞLAM BİR
TEMEL
Kuran’ın ilk ayeti, Besmele olarak bilinen “En Lütufkâr, En Merhametli
olan Tanrı’nın adıyla” ifadesi 19 Arapça harften oluşmaktadır. Onu oluşturan
kelimeler, Kuran’da tutarlı bir şekilde
19’un katları şeklinde geçer.

Ek 1
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İlk kelime...............................“İsm” (İsim)..............................................19 kez.
İkinci kelime..........................“Allah” (Tanrı)...........................................2698 kez, 19x142.
Üçüncü kelime.......................“Er-Rahman” (En Lütufkâr).......................57 kez, 19x3.
Dördüncü kelime...................“Er-Rahim” (En Merhametli)......................114 kez, 19x6.
Profesör Cesur Majul, Tanrı’nın 400’den fazla sıfatının sayısal değerine baktı ve sayısal değeri 19’un katları olan sadece dört isim buldu.
İlahi İsim

Sayısal Değer

1. “Vahid” (Bir).............................................................................................................19
2. “Zul Fadl El-‘Azim” (Sonsuz Lütuf Sahibi).........................................................2698
3. “Mecid” (Şanlı).........................................................................................................57
4. “Cami” (Toplayan)..................................................................................................114
Yukarıda belirtildiği gibi, sayısal değeri 19’a bölünebilen tek İlahi İsimler tam olarak Besmele’deki dört kelimenin geçiş sıklıklarının karşılığıdır. Alttaki figür bu dikkat çekici olguyu göstermektedir.

Besmele’nin dört kelimesi sol tarafta gösterilmektedir ve sayısal değerleri 19’a bölünebilen
sadece dört ilahi isim vardır ve onlar da sağ taraftadır. Ortadaki sayılar, Besmele kelimelerinin
geçiş sayılarıdır ve aynı zamanda dört ilahi ismin sayısal değerleridir.

İslam’ın Beş Direği

Kuran, yaşamımızın tüm yönleriyle ilgili çok sayıda önemli buyruk vazetmesine rağmen
(bkz. örneğin 17:22-38), beş temel “direk” geleneksel olarak vurgulanmıştır. Onlar:
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1. Şehadet: Tanrı’nın yanında başka
bir tanrı olmadığına tanıklık etmek.
2. Salat: Günlük beş vakit İletişim
Dualarını yerine getirmek.
3. Siyam: İslamî takvimin dokuzuncu ayı (Ramazan) boyunca oruç tutmak.
4. Zekât: Birinin net gelirinin %2,5’unu belirli kişilere bağış olarak hibe etmesi.
5. Hac: Gücü yetenlerin ömürde bir
defa Mekke’ye kutsal yolculuğu.
Kuran’daki her şey gibi bunlar da
matematiksel olarak yapılandırılmıştır.

1. Tek Tanrı
(Şehadet):
Daha önce bahsedildiği gibi, Tanrı’ya atıfta bulunan “BİR” kelimesi
Kuran’da 19 kez geçer. “YALNIZCA”
Tanrı’ya yapılan atıf 5 defa geçer ve bu
beş geçişi bulduğumuz sure ve ayet numaralarının toplamı 361, 19x19’dur.
“İslam’ın İlk Direği” 3:18’de “LA
İLAHE İLLA HU” (O’nun yanında başka bir tanrı yoktur) olarak belirtilmektedir. Bu önemli ifade 19 surede
geçmektedir. İlk geçişi 2:163’tedir, son
geçişi ise 73:9’dadır. Tablo 22 gösteriyor ki sure numaralarının toplamı, artı
ilk ve son geçiş arasındaki ayetlerin sayısı, artı bu ayetlerin numaralarının toplamı 316502 veya 19x16658’dir.
Ayrıca, LA İLAHE İLLA HU geçen 19 surenin numaralarının toplamı,
artı kritik ifadenin bulunduğu ayet numaraları, artı toplam geçiş sayısı (29)
toplandığında, Genel Toplam 2128 veya 19x112 eder. Detaylar Tablo 23’te
gösterilmektedir.

Tablo 22: LA İLAHE İLLA HU’nun İlk Geçişinden
Son Geçişine Kadar Olan Tüm Sure ve Ayetler.
Sure
Ayetlerin
Ayet No.
No.
Sayısı
Toplamı
Toplam
2
123
27675
27800
3
200
20100
20303
9
127
8128
8264
72
28
406
506
73
9
45
127
…….
…….
………
………
2700
5312
308490
316502
(19x16658)
Tablo 23: Kritik İfadenin Tüm Oluşumlarının
Listesi: “LA İLAHE İLLA HU”
(O’nun yanında başka tanrı yoktur.)
Sure
Şehadet’in
Şehadet’in
No.
No.
Olduğu Ayetler
Sıklığı
1.
2
163, 255
2
2.
3
2, 6, 18 (iki kez)
4
3.
4
87
1
4.
6
102, 106
2
5.
7
158
1
6.
9
31
1
7.
11
14
1
8.
13
30
1
9.
20
8, 98
2
10.
23
116
1
11.
27
26
1
12.
28
70, 88
2
13.
35
3
1
14.
39
6
1
15.
40
3, 62, 65
3
16.
44
8
1
17.
59
22, 23
2
18.
64
13
1
19.
73
9
1
……
…….
…….
507
1592
29
507 + 1592 + 29 + 2128 = 19x112
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2. İletişim Duaları “Salat”:
“Salat” kelimesi Kuran’da 67 kez geçmektedir ve bu 67 geçişin sure ve ayet numaralarını
topladığımızda, toplamı 4674 veya 19x246 eder (INDEX OF THE QURAN’a [KURAN FİHRİSTİNE] bakınız).

3. Oruç (Siyam):
Oruç buyruğundan 2:183, 184, 185, 187, 196; 4:92; 5:89, 95; 33:35, 35; & 58:4 ayetlerinde
bahsedilmektedir. Bu sayıların toplamı 1387 veya 19x73’tür. Şu dikkate değerdir ki 33:35 oruçtan iki defa bahsetmektedir, birisi imanlı erkekler için, diğeri ise imanlı kadınlar için.

4. Zorunlu Bağış (Zekât): &
5. Mekke’ye Kutsal Hac Yolculuğu:
İlk üç “İslam Direği” tüm Müslüman erkek ve kadınlara zorunlu iken, Zekât ve Hac sadece
gücü yetenler için hükme bağlanmıştır. Bu, Zekât ve Hac arasındaki ilginç matematiksel olguyu da açıklamaktadır.
Zekât bağışından, 2:43, 83, 110, 177, 277; 4:77, 162; 5:12, 55, 7:156; 9:5, 11, 18, 71; 18:81;
19:13, 31, 55; 21:73; 22:41, 78; 23:4; 24:37, 56; 27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20 ve
98:5 ayetlerinde bahsedilmektedir. Bu sayıların toplamı 2395 eder. Bu toplam, bunu tam olarak
19’un katı yapmaz, 1 fazladır.
Kutsal Hac Yolculuğu ise 2:189, 196, 197; 9:3 ve 22:27 ayetlerinde geçer. Bu sayıların toplamı 645 eder ve bu toplam, bunu tam olarak 19’un katı yapmaz; 1 eksiktir.
Böylelikle, Zekât ve Hac, birlikte 2395 + 645 = 3040 = 19x160 toplamını verir.

KURAN’IN
MATEMATİKSEL YAPISI
Kuran’ın sureleri, ayetleri, kelimeleri ve harfleri sadece matematiksel olarak oluşturulmamıştır, aynı zamanda tamamen matematiksel olan insanüstü bir yapı halinde de düzenlenmiştir, diğer
bir deyişle edebi içeriğin böyle bir düzenleme ile bir ilgisi yoktur.
Kuran’ın fiziki yapısı tamamen matematiksel olduğundan, Kuran’da geçen sayıların da Kuran’ın 19 tabanlı koduna uygun olması beklenir.
Kuran boyunca toplam 30 farklı sayı geçmektedir ve bu sayıların toplamı 19’un katı olan
162146’dır (162146 = 19x8534). Tablo 24, tekrarlar olmadan Kuran’da belirtilen tüm sayıları
listelemektedir.
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Kuran’da sadece bir kez geçen sayılar şunlardır: 11, 19, 20,
50, 60, 80, 99, 300, 2000, 3000, 5000, 50000 ve 100000.
Kuran’da, tekrarlarla birlikte geçen tüm sayılar 285 kez geçer ve bu sayı 19’un bir katıdır; 285 = 19x15.

Sure ve Ayetlerin
Numaraları
Kuran’ın sure ve ayetlerinin numaralandırma sistemi mükemmel bir şekilde korunmuştur. Sadece birkaç yetkisiz ve kolayca tespit edilebilen basımlar ilahi olarak korumalı standart
sistemden sapmaktadır.
Tüm surelerin numaralarını, her bir suredeki ayetlerin sayısını, ayet numaralarının toplamını birbirine eklediğimizde, tüm
Kuran için Genel Toplam 346199, 19x19x959 eder. Tablo 25
bu verilerin kısaltılmış bir sunumudur. Böylelikle, tek bir sure veya ayetteki en ufak bir değişiklik bu sistemi tahrip ederdi.
Tablo 16’da gösterildiği gibi, eğer sadece 29 başlangıçlı sureyi ele alırsak, bu benzer veri yine 19’a bölünen bir Genel Toplam verir. Bunu, başlangıçsız sureler için olan verinin de aynı
zamanda 19’a bölünmesi takip eder.

Sure
No.
1
2
9
113
114
---6555

Tablo 25: Sure ve Ayet Numaralarının
Matematiksel Kodlaması
Ayet
Ayetlerin
Sayısı
Toplamı
TOPLAM
7
28
36
286
41041
41329
127
8128
8264
5
15
133
6
21
141
-------6234
333410
346199
(19x19x959)

Tablo 24: Tüm Kuranî Sayılar
Bulunma Yeri
Sayı
Örneği
1
2:163
2
4:11
3
4:171
4
9:2
5
18:22
6
25:59
7
41:12
8
69:17
9
27:48
10
2:196
11
12:4
12
9:36
19
74:30
20
8:65
30
7:142
40
7:142
50
29:14
60
58:4
70
9:80
80
24:4
99
38:23
100
2:259
200
8:65
300
18:25
1000
2:96
2000
8:66
3000
3:124
5000
3:125
50000
70:4
100000
37:147
162146
(19x8534)

Tablo 26, başlangıçsız 85 sureyle ilgili aynı verilerin kısaltılmış bir sunumudur.
Şimdi sure ve ayet numaralarını içeren başka bir mucizeler kümesine bakalım.
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Sure numarasını, ardından bu suredeki
ayet sayısını, ardından her bir ayetin numarasını ve son olarak ayet numaralarının toplamını yazın. Dolayısıyla Sure 1 adına, sure
için 1, sonra ayet numaraları için 7, her bir
ayet numarası için 1234567 ve son olarak
ayet numaraları toplamı için 28 yazarsınız, yani 1 7 1234567 28. Sure 2 adına sayı şu şekilde olacaktır: 2 286 123456…286 41041.
Aynısını tüm 114 sure için yapın ve ardından
bu sayıları toplayın. Bu toplam, 759 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.

Ek 1
Tablo 26: 85 Başlangıçsız Surenin
Matematiksel Kodlaması
Sure
Ayet
Ayetlerin
No.
Sayısı Toplamı
TOPLAM
1
7
28
36
4
176
15576
15756
9
127
8128
8264
113
5
15
133
114
6
21
141
5733
3491
146842
156066
(19x8214)

Şimdi, bir suredeki ayetlerin toplam sayısını,
ardından ayet numaralarının toplamını yazın ve
tüm sayıları sola yaslayın. Örneğin, Sure 1’deki ayet sayısı 7’dir ve ayet numaralarının toplamı 28’dir. Böylelikle, Sure 1 için birleştirilmiş
sayı 7 28, Sure 2 için 286 41041, Sure 3 için
200
20100
olacaktır; bir- Tablo 28: Her bir surenin ayet
leştirilmiş sa- sayısı & ayet numaralarının
yısı 6 21 olan toplamı, sola yaslamış olarak
Sure 114’e
Toplam Ayet &
kadar böyle
Sure
Ayetlerin
Toplamı
devam eder.
1
728
Bu sayıların, Tablo 28’de gösterildiği gibi sola doğru yazıldığı2
28641041
nı unutmayın. Sonra bunları sağdan sola, her zamanki gibi top3
20020100
layın. Bu sola yaslanmış sayıların toplamı 4,859,309,774 veya
19 x 255753146’dır.
114
621
Son olarak, yukarıda yaptığınızın aynısını yapın (tüm sayı4859309774=
ları sola yaslamaya devam edin), şu hariç; toplam ayet sayısı
19x255753146
yerine
her
bir
Tablo 29: Ayet numaraları ve Ayet numaraayetin numalarının Toplamı, sola yaslanmış olarak
rasını yazın. Örneğin, Sure 1 için olan sayı, yeAyet Numaraları &
di ayet numarasının (1234567), bu numaralaSure
Ayetlerin Toplamı
rın toplamı (28) ile birleştirilmiş halinden olu1
123456728
şur. Böylelikle, Sure 1 için birleştirilmiş sayı
1234567 28 olacaktır. Sure 114 için birleştiril2
1234…28641041
miş sayı 123456 21 olacaktır. Tablo 29 bu işlemi göstermektedir. Tüm bu sola yaslanmış sa114
12345621
yıların toplamı 757 basamaktan oluşur ve hâlâ
Toplam 757 basamaktır & 19’un bir katıdır
19’un bir katıdır.
Tablo 27: Sure, Toplam Ayet Sayısı,
Ayet Numaraları & Her bir Sure için
Ayetlerin Toplamı
Sure, Ayet Sayısı,
Ayet Numaraları,
Sure
Ayet Numaraları Toplamı
1
17123456728
2
228612345……..28641041
114
114123456621
Toplam 759 basamaktır ve 19’un katıdır.
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İnsanüstü Sayısal Kombinasyonlar

Kuran’daki her bir ayetin numarasını yazalım, önüne de her bir sure için bu suredeki ayet
sayısını yazalım. Böylelikle, yedi ayetten oluşan Sure 1, 7 1234567 sayısı ile temsil edilecektir. Burada yaptığımız şey, ayet sayılarını yan yana yazarak uzun sayılar oluşturmaktır. Sure 2’yi
temsil eden sayıyı bulmak için bu suredeki ayet sayısı olan 286, ardından her bir ayetin numarasını yan yana yazılmış şekilde yazarsınız. Böylelikle, Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 286 12345…284285286. İlk iki sureyi temsil eden iki sayı şunlardır:

7 1 2 3 4 5 6 7 & 286 1 2 3 4 5….284 285 286.
İlk iki sureyi temsil eden bir sayı oluşturmak için bu iki sayıyı bir araya getirirsek, şu sayıyı
alırız:

7 1 2 3 4 5 6 7 286 1 2 3 4 5.....284 285 286.
Bu işlem, Kuran’daki her bir ayet yazılıncaya kadar devam ettirilir, böylece Kuran’daki her
ayetin numarasını içine alan çok uzun bir sayı oluşur. Tüm Kuran’ı temsil eden sayı 19’un bir
katıdır & 12692 basamaklıdır ki bu da 19’un bir katıdır.

7 1234567 286 12345…286 …5 12345 6 123456
BİRİNCİ Sayı: Bu çok uzun sayı 12692 (19x668) basmaktan oluşur ve
Kuran’daki her bir ayeti içermektedir. Her bir suredeki ayet sayısı, ayetlerinin
önünde yer almaktadır. Çok uzun sayıları bölen özel bir bilgisayar programı bu
sayının 19’un katı olduğunu gösterdi.
Her bir suredeki toplam ayet sayısını surenin başına koymak yerine, onu her surenin sonuna koyalım. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı 7 1234567 yerine şu şekilde gözükür: 1234567
7. Sure 2’yi temsil eden sayı 286 12345......284285286 yerine şu şekilde gözükür: 12345.....284
285 286 286. İlk iki sureyi temsil eden sayılar şu şekilde gözükür:

1 2 3 4 5 6 7 7 & 1 2 3 4 5.....284 285 286 286.
İlk iki sureyi temsil eden bir sayı oluşturmak için bu iki sayıyı bir araya getirirsek, şu şekilde
gözüken bir sayı elde ederiz:

1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5.....284 285 286 286.
Sure başına düşen ayetlerin toplam sayısını her bir surenin sonuna koyduğumuzdan, numaralı ayetlerin toplam sayısını (6324) da Kuran’ın sonuna koymak zorundayız. Bu nedenle, son sureyi temsil eden son sayıları (123456 6) Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısı takip eder.

1 2 3 4 5 6 6 & 6234 > > > 1 2 3 4 5 6 6 6234.
Tüm surelerin tüm ayetlerini bir araya getirdiğimiz zaman, 12696 basamaktan oluşan ve
19’un bir katı olan uzun bir sayı meydana gelir.
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1234567 7 12345…286 286 12345 5…123456 6 6234
İKİNCİ Sayı: Her bir suredeki her bir ayetin numarasını, sure başına
düşen ayet sayısı takip eder. Burada gösterilen en son 11 basamak
son surenin 6 ayetidir, ardından onun ayet sayısı (6) gelir, ardından
Kuran’ daki numaralı ayetlerin toplam sayısı (6234) gelir. Bütün, çok
uzun sayı, 19’ un bir katıdır.

Şimdi her surenin numarasını dâhil edelim.

Her suredeki her ayetin numarasını, ardından sure numarasını, ardından suredeki ayetlerin
sayısını yazın. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1234567 1 7. Sure 2’yi
temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1 2 3 4 5......284 285 286 2 286. Son sureyi (No. 114) temsil eden sayı ise şu şekilde gözükür: 1 2 3 4 5 6 114 6. Tekrar, numaralı ayetlerin toplam sayısı
(6234) en sona eklenir. Bu sayı, tüm Kuran’ı temsil eder, 19’un bir katıdır; şu şekilde gözükür:

1234567 1 7 12345...286 2 286 ...123456 114 6 6234
ÜÇÜNCÜ Sayı: Her ayetin numarası, ardından sure numarası, sonra
bu suredeki ayetlerin sayısı. Numaralı ayetlerin toplam sayısı en sona
eklenir. (12930 basamaklı) bu uzun sayı 19’un bir katıdır.
Her suredeki toplam ayet sayısını sureden sonra koymak yerine, bunu surenin önüne koyalım. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı 1234567 1 7 yerine şu şekilde gözükür: 7 1234567 1 ve
Sure 2’yi temsil eden sayı 12345.....284 285 286 2 286 yerine şu şekilde gözükür: 286 12345....
284 285 286 2. Tüm Kuran’ı temsil eden bu çok uzun sayı 19’un bir katıdır.

7 1234567 1 286 12345…286 2…6 123456 114 6234
DÖRDÜNCÜ Sayı: Her bir suredeki ayetlerin toplam sayısını her
bir ayetin numarası, ardından sure numarası takip eder. Yukarıda
gösterilen son 14 basamak, son suredeki ayet sayısı (6), ardından altı
ayetin numaraları (123456), ardından surenin numarası (114), sonra
Kuran’ daki toplam numaralı ayet sayısıdır.
(12930 basamaktan oluşan) bu çok uzun sayı 19’ un bir katıdır.
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Şimdi, her suredeki her ayetin numarasını, ardından her sure için ayet numaralarının toplamını yazalım. Sure 1, 7 ayetten oluşmaktadır ve ayet numaralarının toplamı 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 = 28’dir. Böylelikle, Sure 1’i temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1234567 28.
Sure 2 için ayet numaralarının toplamı 41041’dir (1 + 2 + 3 + ... + 286). Böylelikle, Sure 2’yi
temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 12345…284 285 286 41041.
6 ayetten oluşan son sureyi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 123456 21 çünkü 1 + 2 + 3
+ 4 + 5 + 6 = 21.
Tüm Kuran’ı temsil eden bütün sayı 12836 basamaktan oluşmaktadır ve 19’un bir katıdır.
Şu şekilde gözükür.

1234567 28 12345...284285286 41041...123456 21
BEŞİNCİ Sayı: Her suredeki her ayet numarasını ayet numaralarının
toplamı takip eder. Bu uzun sayı 12836 basamaktan oluşur ve 19’un bir
katıdır.
Dikkat çekici bir şekilde, eğer yukarıda gösterilen “Beşinci Sayıyı” alıp ayet numaraları ile
ayet numaralarının toplamını tersine çevirirsek, yani ayet numaralarının toplamını alıp surenin
başına koyarsak, ortaya çıkan uzun sayı hâlâ 19’un bir katıdır.

28 1234567 41041 12345…285286….21 123456
ALTINCI Sayı: Ayet numaralarının toplamını her bir surenin sonuna
yerleştirmek yerine önüne yerleştirmek, 19’un bir katı olan (12836
basamaklı) uzun bir sayı meydana getirir.
Hatta geriden gelerek yazıldığında, yani son sureden başlayıp ilk sure ile son bulacak şekilde
surelerin sırası tersine çevrildiğinde ve her bir surenin ayetlerinden sonra ayet sayılarının toplamı yerleştirildiğinde, sonuç hâlâ 19’un bir katıdır.

123456 21 12345 15..12345..286 41041 1234567 28
YEDİNCİ Sayı: Surelerin sırasını tersine çevirip—son sureden başlayıp
ilk sure ile bitirerek—ve her ayetin numarası ile birlikte her sure için
ayetlerinden sonra ayet sayılarının toplamı yazıldığında, sonuç 12836
basamaklı uzun bir sayıdır. Bu uzun sayı 19’un bir katıdır.
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Tüm Kuran için ayet numaralarının toplamını (333410), ardından numaralı ayetlerin toplam
sayısını (6234), sonra sure sayısını (114) yazın. Her sure sonra kendi numarası ve ayetlerinin sayısı ile temsil edilir. Sure 1 ve 2’yi temsil eden sayılar 1 7 ve 2 286’dır. Kuran’ın tüm surelerini
kapsayan tam sayı 474 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır—şu şekilde gözükür.

333410 6234 114 1 7 2 286 3 200..113 5 114 6
SEKİZİNCİ Sayı: Ayet numaralarının Genel Toplamını (333410)
numaralı ayetlerin toplam sayısı (6234), sure sayısı (114), ardından sure
numaraları ve her surenin ayet numaraları takip eder.
Şimdi, “Sekizinci Sayıda” gösterildiği gibi, sure numarası ile onun ayet sayısını tersine çevirelim. Böylelikle, ilk iki sureyi temsil eden sayılar 1 7 & 2 286 yerine şu şekilde gözükür: 7 1 &
286 2. Tam sayı yine 474 basamaklıdır ve hâlâ 19’un bir katıdır. Şu şekilde gözükür:

333410 6234 114 7 1 286 2 200 3…5 113 6 114
DOKUZUNCU Sayı: Sure numarası ve ayet sayısını tersine çevirmek
hâlâ bize 19’ un bir katı olan uzun bir sayı verir.
Eğer Sure 1 için ayet numaralarının toplamını (28), ardından Sure 2 için ayet numaralarının
toplamını (41041) ve Kuran’ın sonuna kadar böyle devam ederek yazarsak ve ayet numaralarının Genel Toplamını (333410) en sona yerleştirirsek, sonuçta çıkan uzun sayı (Onuncu Sayı) 377
basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.

28 41041 20100 …. 15 21 333410
ONUNCU Sayı: Kuran’daki her sure için ayet numaralarının toplamı
yan yana yazılmıştır, ardından en sona ayet numaralarının Genel
Toplamı (333410) yazılmıştır.
Bu (377 basamaklı) uzun sayı 19’ un bir katıdır.
Eğer Kuran’daki sure sayısını (114), ardından numaralı ayetlerin toplam sayısını (6234), ardından her surenin numarasını ve onların ayet numaralarının toplamını yazarsak, bu (612 basamaklı) son uzun sayı 19’un bir katıdır.
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114 6234 1 28 2 41041 3 20100…113 15 114 21
ONBİRİNCİ Sayı: Sure sayısı, ardından numaralı ayetlerin toplam sayısı, sonra her surenin numarası ile onun ayet sayılarının toplamı 19’un
katı olan (612 basamaklı) bu büyük sayıyı ortaya çıkarır.
Herhangi biri, herhangi bir Kuranî parametrenin bu harika matematiksel kodla korunmadığını düşünebiliyorsa, o halde daha fazla parametreye bakalım.
Eğer sure sayısını (114), ardından numaralı ayetlerin toplam sayısını, ardından tüm Kuran’daki ayet numaralarının Genel Toplamını (333410), ardından her surenin numarası ile onun
ayetlerini yazarsak, sonunda 19’un katı olan (12712 basamaklı) büyük bir sayı ile karşılaşırız.

114 6234 333410 1 1 2 3 4 5 6 7...114 1 2 3 4 5 6
ONİKİNCİ SAYI

Eğer her suredeki ayet sayılarını yan yana yazarsak, sonunda 235-basamaklı 19’un katı olan
bir sayı ile karşılaşırız. Bunu yapmak için, Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısını (6234),
ardından her suredeki ayet sayısını yazıp, sonra Kuran’daki numaralı ayetlerin toplam sayısı ile
kapatın. En son uzun sayı şu şekilde gözükür:

6234

(toplam ayetler)

7 286 200 176 ….127…. 5 4 5 6
(İlk 4 sure)

(Sure 9)

6234

(Son 4 sure) (toplam ayetler)

ONÜÇÜNCÜ SAYI
Eğer Kuran’daki toplam numaralı ayet sayısını (6234), ardından sure sayısını (114), ardından
her suredeki her ayetin numarasını yazıp sonra Kuran’daki toplam numaralı ayet sayısı ve sure
sayısı ile kapatırsak, en son sayı 12479 basamaktan oluşur ve 19’un bir katıdır.

6234 114 1234567 12345…286…123456 6234 114
ONDÖRDÜNCÜ SAYI
12774 basamaktan oluşan bir diğer uzun sayı, her suredeki her ayetin numarasını, ardından
ayet sayısı eklenmiş her surenin numarasını yazarak oluşturulur. Sure 1, 7 ayetten oluşmaktadır
ve toplam 1 + 7 = 8’dir. Bu nedenle, Sure 1’i temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 1234567 8.
Sure 2 ise 286 ayetten oluştuğundan Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 12345...286
288. Bu, Kuran’daki her sure için yapılır. Birleştirilmiş son sayı 12774 basamaklıdır ve 19’un
bir katıdır.
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1234567

8

(1+7)

12345….286

288

(2+286)
ONBEŞİNCİ SAYI

………123456 120

(114+6)

Daha özel özellikler Ek 2, 9,19, 24, 25, 26, 29 ve 37’de verilmiştir.

İsrailoğullarından Bir Şahit [46:10]
İlan et: “Ya o Tanrı’dan ise ve siz de onu inkâr ettiyseniz? İsrailoğullarından
bir şahit benzer bir olguya tanıklık etti ve iman etti, oysa sizler iman etmeyecek kadar kibirlendiniz. Tanrı kötülere rehberlik etmez.” [46:10]
Aşağıdaki alıntı, STUDIES IN JEWISH MYSTICISM’den (YAHUDİ MİSTİSİZMDE ÇALIŞMALAR) alınmıştır (Association for Jewish Studies, Cambridge, Mass., Joseph Dan & Frank Talmage, eds., Page 88, 1982). Bu alıntı, Takva Ehli olan Haham Juda’nın çalışmasına atıf yapmaktadır (MS 12. Yüzyıl):
Fransa’daki halk [Yahudiler], [sabah ibadetine] şu sözleri eklemeyi gelenek haline getirdiler: “ ’Ashrei temimei derekh [kutsananlar doğru yolu yürüyenlerdir] ve Kutsanmış bir hafızaya
sahip olan bizim takva ehli Haham, onların tamamen ve düpedüz hatalı olduğunu yazdı. Bunların hepsi büyük sahteliktir çünkü [sabah ibadetinin bu bölümünde] Kutsal İsim sadece on dokuz
kez anılır…. ve benzer biçimde ’Elohim kelimesini Ve-elleh shemut… pasajında on dokuz kez bulursunuz. Benzer şekilde, Israil’in “oğullar” diye on dokuz kez çağırıldığını görürsünüz ve daha
birçok başka örnekler mevcuttur. Tüm bu on dokuz grupları karmaşık bir şekilde iç içe geçmelidir ve sekizden fazla ciltte yer alan birçok gizemler ve özel anlamlar içermektedir. Dahası, bu
bölümde 152 (19x8) kelime vardır.

Teşekkür
Tüm övgü ve teşekkürler, Kendi Kuran Mucizesinin şu zamanda vahyedilmesini irade eden Tanrı’ya aittir. Aşağıdaki şahısları ayırt etti ve
bu önemli keşfin birçok bölümünü onlar aracılığıyla vahyederek kendilerini nimetlendirdi. Abdullah Arık, Mahmud Ali Abib, Lisa Spray,
Edip Yüksel, İhsan Ramazan, Firuz Karmally, İsmail Bereket, Getut
Adisoma, Ahmed Yusuf, Cesar A. Majul, Muhteşem Erisen ve Emily
Key Sterrett.
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Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi birleştirici bir elçidir. Onun misyonu, mevcut tüm dinleri arındırmak ve bir taneye birleştirmektir: İslam (Teslimiyet).
İslam bir isim DEĞİLDİR; kişinin İsa’ yı, Meryem’i, Muhammed’i veya azizleri putlaştırmadan YALNIZCA Tanrı’ya tam teslimiyetinin ve adanmasının bir tanımıdır. Kim bu kritere
uyarsa o bir “Müslümandır” (Teslim Olandır). Bu nedenle, bir kişi Müslüman Yahudi, Müslüman Hristiyan, Müslüman Hindu, Müslüman Budist veya Müslüman Müslüman olabilir.
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Tanrı’nın şu ilanını iletir, “Tanrı tarafından kabul gören tek din
Teslimiyet’tir” (3:19) ve “Kim din olarak Teslimiyet’ten başkasını ararsa, o ondan kabul
edilmeyecektir” (3:85).
Tanrı’nın bir elçisi, Tanrı’nın elçisi olduğuna dair kanıt sunmak zorundadır. Tanrı’nın her
elçisi, Her Şeye Kadir Olan tarafından mesajlarını iletmeye yetkili olduğunu kanıtlayan
inkâr edilemez ilahi işaretlerle desteklenir. Musa değneğini yere attı ve bir yılana dönüştü,
İsa Tanrı’nın izni ile cüzzamlıyı iyileştirdi ve ölüyü diriltti, Salih’ in işareti o ünlü deve idi,
İbrahim ateşten çıktı ve Muhammed’ in mucizesi Kuran’ dı (29:50-51).
Kuran (3:81, 33:7, 33:40) ve Kitab-ı Mukaddes (Malaki 3:1-3), birleştirici elçinin, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin gelişini önceden haber verdi. Böylesi kritik bir misyonla gelen
bir elçiye, ancak en güçlü mucize ile desteklenmek uygun düşer (74:30-35). Önceki elçilerin
mucizeleri zaman ve mekânla sınırlı iken, Tanrı’nın, Kendi Antlaşma Elçisini destekleyen
mucizesi daimidir; herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde
tanık olunabilir.
Bu Ek, Reşad Halife’nin Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olduğuna dair fiziksel, incelenebilir,
teyit edilebilir ve çürütülemez delil sunmaktadır.
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Kuranî Bir Gerçek

Kuran’daki büyük kehanetlerden biri de, tüm peygamberlerin bu dünyaya gelişinden ve Tanrı’nın tüm kutsal yazılarının iletilişinden sonra Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin gönderilecek olmasıdır.
Tanrı şöyle diyerek peygamberlerle bir antlaşma yaptı, “Size kutsal yazı ve hikmet vereceğim. Daha sonra, mevcut tüm kutsal yazıları doğrulamak için bir elçi gelecek. Ona
iman edecek ve onu destekleyeceksiniz.” Dedi ki “Bunu kabul ediyor musunuz ve bu
antlaşmayı yerine getirmeye söz veriyor musunuz?” Onlar da “Kabul ediyoruz” dediler. O da “O halde siz tanıklık ettiniz, ben de sizinle birlikte tanıklık ediyorum” dedi.
(3:81)
Muhammad Marmaduke Pickthall, 3:81’i aşağıdaki gibi çevirdi:
Allah (Kendi) antlaşmasını Peygamberlerle yaptığı zaman (dedi ki): İşte size Kutsal
Yazı ve bilgi verdim. Ve ondan sonra size sahip olduğunuzu doğrulayan bir elçi gelecek.
Ona inanacak ve ona yardım edeceksiniz. Dedi ki: Kabul ediyor musunuz ve bu (konudaki) Benim (size yüklediğim) yükümü üstlenecek misiniz? Onlar cevap verdiler: Kabul
ediyoruz. O da dedi ki: O halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte bir şahit olacağım.
Sure 33’ten öğreniyoruz ki Tanrı’yla bu sağlam antlaşmayı yapan peygamberlerden biri de
Muhammed’di.
Biz Peygamberlerle antlaşma yaptığımızda ve seninle (Ey Muhammed), Nuh ile, İbrahim ile, Musa ile ve Meryemoğlu İsa ile, onlarla sağlam bir antlaşma yaptık. (33:7)
(Muhammad Marmaduke Pickthall’a göre)
3:81 ayeti, diğer pek çok ayetin yanı sıra “Nebi” (Peygamber) ve “Resul” (Elçi) tanımlarını verir. Yani, “Nebi” yeni bir kutsal yazı ileten Tanrı’nın bir elçisi iken, “Resul” mevcut kutsal
yazıları doğrulamak için Tanrı tarafından görevlendirilen bir elçidir; o, yeni bir kutsal yazı getirmez. Kuran’a göre her “Nebi” bir “Resul”dür fakat her “Resul” bir “Nebi” değildir.
Her elçiye yeni bir kutsal yazı verilmedi. Bazı Müslüman “âlimlerin” ifade ettiği gibi, Tanrı’nın bir peygambere bir kutsal yazı verip, sonra onu kendisi için özel olarak saklamasını istemesi mantıklı değildir (2:42, 146, 159). Kuran’a yeterince aşina olmayanlar, Harun’un 19:53’te
belirtildiği gibi bir “Nebi” olup bir kutsal yazı almadığını düşünme eğilimindedirler. Ancak, Kuran açıkça yasa kitabının bilhassa “hem Musa’ya hem de Harun’a” verildiğini ifade eder (21:48,
37:117).
Kuran’dan, 33:40’dan öğreniyoruz ki Muhammed son peygamber (Nebi) idi fakat son elçi
(Resul) değildi:
Muhammed adamlarınızdan herhangi birinin babası değildi; o, Tanrı’nın bir elçisi (Resul) ve son peygamberdi (Nebi).
[33:40]
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Bu kritik ifade, Kuran’ın matematiksel kodu ile doğrulanmaktadır. 33:40’ta kullanılan “Muhammed Hateme El-Nebiyyin” (son peygamber) ifadesi 1349, 19x71 sayısal değerine sahipken,
“Muhammed Hateme El-Murselin” (son elçi) ifadesi 19’un bir katı değildir.
Çok eski zamanlardan beri, aynı zaman dilimine ait yaşayan bir elçiyi reddetmek bir insan
özelliği olmuştur. Yusuf da “son elçi” olarak ilan edildi (40:34). Ancak ondan sonra Musa, Davut, Süleyman, İsa ve Muhammed dâhil olmak üzere birçok elçi geldi.

Antlaşma Yerine Getirildi

Söz konusu bu dünya olduğunda peygamberler ölü olmasına rağmen, biliyoruz ki gerçek kişiler olan ruhları şu an Âdem ve Havva’nın yaşadığı Aden Bahçesi’ndedir. Muhtelif ayetler, bedenlerinden sıyrılıp bu dünyayı terk eden imanlıların ölü olduğunu düşünmekten bizleri menediyor (2:154, 3:169, 4:69). Onlar dünyamıza geri gelemeseler de (23:100), Cennette “diri”dirler.
Lütfen Ek 17’ye bakınız.
Mekke’ye olan kutsal Hac yolculuğum sırasında, 3 Zil-Hicce 1391, 21 Aralık 1971 Salı günü Güneş doğmadan önce, Ben, Reşad Halife, yani ruh, yani gerçek kişi, beden değil, tüm peygamberlere Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olarak tanıtıldığım kâinattaki bir yere götürüldüm. Ramazan 1408’e kadar bu olayın detayları ve gerçek önemi hakkında bilgilendirilmedim.
Keskin bir bilinçle tanık olduğum şey şuydu, ben sessizce duruyorken, peygamberler birer
birer bana doğru geldiler, yüzüme baktılar, sonra evet anlamında başlarını salladılar. Tanrı onları
bana, bu dünyada göründükleri haliyle, kendi giyim tarzları ile giydirilmiş olarak gösterdi. Büyük bir huşu, neşe ve saygı atmosferi vardı.
Bana İbrahim dışında hiçbir peygamberin kim olduğu söylenmedi. Musa, İsa, Muhammed,
Harun, Davut, Nuh ve diğerleri dâhil tüm peygamberlerin orada olduğunu biliyordum. İnanıyorum ki İbrahim’in kimliğinin bana açıklanmasının sebebi, onu sormuş olmamdı. Onun kendi ailemle—benimle, babamla, amcamla—olan güçlü benzerliği beni şaşırtmıştı. “Benim akrabalarıma benzeyen bu peygamber kim?” diye merak ettiğim tek an buydu. Cevap geldi: “İbrahim.”
Hiçbir dil konuşulmadı. Tüm iletişim zihinsel olarak yapıldı.
Şu dikkate değer ki peygamberlerin antlaşmalarını bu yerine getirişlerinin tarihi Zil-Hicce 3,
1391’di. Eğer ayı (12), günü (3), yılı (1391) toplarsak, 1406, 19x74 olan bir toplam elde ederiz.
Sure 74, Kuran’ın ortak paydası olan 19 sayısının bahsedildiği yerdir. Şuna dikkat edin, 1406 sayısı ayrıca, Kuran’ın vahyedilişinden mucizesinin vahyedilişine kadarki yıl sayısıdır (Ek 1).
Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin misyonu, mevcut tüm kutsal yazıları doğrulamak, onları arındırmak ve tek bir ilahi mesaja birleştirmektir. Kuran, böyle bir elçinin, Tanrı’nın mesajını bozulmamış saflığına onarmak vasıtasıyla, doğruluk üzere olan imanlıları—Yahudileri, Hristiyanları,
Müslümanları, Budistleri, Sihleri, Hinduları ve diğerlerini—karanlıklardan aydınlığa yönlendirmek için görevlendirildiğini belirtir (5:19 & 65:11). O, İslam’ın (Tanrı’ya tam teslimiyetin) Tanrı tarafından kabul edilebilir tek din olduğunu ilan etmek zorundadır (3:19).
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İşte, önümde yolu hazırlaması için elçimi gönderiyorum;
ve aradığınız Rab ve arzu ettiğiniz antlaşma elçisi ansızın tapınağa gelecektir.
Evet, o geliyor diyor Her Şeye Egemen Rab.
Fakat onun geldiği güne kim dayanacak?
Ve o göründüğünde kim ayakta durabilir?
Çünkü o bir maden arıtıcının ateşi gibi veya çırpıcının kül suyu gibidir.
[Malaki 3:1-2]

Kanıt

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin ismi, Kuran’ın içine “Reşad Halife” olarak kodlanmıştır. Bu
kesinlikle, bilgisayar çağında Tanrı’nın elçisini dünyaya tanıtmanın en uygun metodudur.
(1) Ek 1’de gösterildiği gibi, Tanrı’nın Kuran’daki büyük mucizesi 19 asal sayısına dayanır ve 1406
(19x74) yıl boyunca gizli kalmıştır. Bu müthiş mucizenin Reşad Halife aracılığıyla ortaya çıkarılması, Yüce Tanrı tarafından önceden belirlenmişti. Son
14 yüzyıl boyunca yüzlerce Müslüman ve Oryantalist âlim boşuna uğraştı, ne var ki hiçbirinin Kuranî
Başlangıçların önemini çözmesine izin verilmedi.
(2) Kuran, samimi imanlılar ve arayışta olanlar için kolaylaştırılmıştır (54:17, 22, 32, 40 &
39:28). Kendisine özel ilahi yetki verilmiş olan samimi bir imanlı olmadığı sürece hiç kimsenin, bırak
büyük mucizesini, Kuran’a erişimine müsaade edilmemesi değiştirilemez ilahi bir yasadır (17:45-46,
18:57, 41:44, 56:79). Kuran’ın mucizesinin Reşad
Halife aracılığıyla ortaya çıkarılması onun elçiliğinin büyük bir işaretidir.
(3) “Reşad
” isminin kök kelimesi “Reşede
”dir (doğru rehberliğe sarılmak). Bu kök
kelime Kuran’da 19 defa geçmektedir. On dokuz,
Kuran’ın ortak paydasıdır (INDEX TO THE WORDS OF QURAN’a [KURAN KELİMELERİ FİHRİSTİ] bakınız, İlk Baskı, Sayfa 320).
(4) “Reşad” kelimesi 40:29 & 38’de geçer. “Halife” kelimesi ise 2:30 ve 38:26’da geçer. İlk “Halife”
insan olmayan “Halife”ye, yani Şeytan’a atıfta bulunurken, ikinci geçiş (Sure 38) bir insan “Halife” ye
atıfta bulunur. Eğer “Reşad” (40: 29, 38) ve “Halife” (38:26) ayet ve surelerinin numaralarını toplarsak, 40 + 29 + 38 + 38 + 26 = 171 = 19x9 elde ederiz.

Tablo 1: “Reşede” ve “Halife”
geçen Sure ve Ayetler
“Reşede”
“Halife”
No.
Sure
Ayet
Sure Ayet
1.
2
186
(2)
30
2.
256
38
26
3.
4
6
4.
7
146
5.
11
78
6.
87
7.
97
8.
18
10
9.
17
10.
24
11.
66
12.
21
51
13.
40
29
14.
38
15.
49
7
16.
72
2
17.
10
(Sure 2 bir
18.
14
Tekrardır)
19.
21
____
____ ____ ____
224
1145
38
56
224 + 1145 + 38 + 56 = 1463 = 19x77
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(5) Ayrım gözetmeksizin tüm “Reşede” ve tüm “Halife” geçen sure ve ayet numaralarının
toplamı 1463, 19x77 eder (Tablo 1).
(6) “Reşede” kök kelimesinin geçtiği tüm sure ve ayetlerin toplamı 1369 veya (19x72) + 1
iken, “Halife”nin tüm geçişlerinin toplamı 94, (19x5) ‒ 1’dir. Gerçek şu ki “Reşede”nin bir fazla ve “Halife”nin bir eksik olması, bu ismi, “Reşad Halife” şeklinde olmak zorunda bırakır, herhangi bir “Reşad” veya herhangi bir “Halife” değil.
(7) “Reşad”ın sayısal değeri 505 ve “Halife”nin sayısal değeri 725‘tir (Tablo 7, Ek 1). Eğer
“Reşad Halife”nin sayısal değerini (1230), Kuran’ın başlangıcından “Reşede”nin ilk geçişine kadar
olan sure numaralarına ve ayet numaralarına eklersek, toplam 1425,
19x75 eder. Detaylar Tablo 2’de
verilmiştir.

Tablo : Kuran’ın Başlangıcından,
“Reşede” Kök Kelimesinin İlk Geçişine Kadar Olan
Her Suredeki Tüm Ayet Numaraları
Sure
No.
1
2
——
3

Ayetlerin
Numarası
7
185
——
192

Ayetlerin
Toplamı
28
17205
———
17233
(19x907)

(8) Kuran’ın başlangıcından Ayrıca, “Reşad” (505) + “Halife” (725) + Toplam Sure
“Reşede” kök kelimesinin ilk ge(3) + Ayetlerin Toplamı (192) = 1425 (19x75)
çişine kadar olan her suredeki tüm
505 + 725 + 3 + 192 = 1425 = 19x75
ayet numaralarını, yani ayet numaralarını (1 + 2 + 3 + … + n) toplarsak, toplam 17233’e, 19x907’ye gelir (Tablo 2).
(9) Kuranî Başlangıçlar, Kuran’ın mucizesinin
temel dayanağını oluşturur. Bu başlangıçlar 2, 3, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 ve 68 numaralı surelerde yer alır. Eğer bu numaraların toplamını (822) “Reşad Halife”nin değerine (1230)
eklersek, toplam 2052, 19x108 eder.
(10) Tablo 3’te gösterildiği gibi, “Reşede” kök
kelimesinin geçtiği tüm surelerin numaralarını, artı ayetlerin numarasını toplarsak, 1368 veya 19x72
elde ederiz.

Tablo 3: “Reşede” Kök Kelimesinin
Geçtiği Sureler.
Sure
No.
2
4
7
11
18
21
40
49
72
——
224

Ayetlerin
Numarası
286
176
206
123
110
112
85
18
28
——
1144

Toplam
288
180
213
134
128
133
125
67
100
——
1368
(19x72)

(11) Eğer “Reşede” kök kelimesinin ilk geçişinden (2:186) “Reşede”nin son geçişine (72:21)
kadar sure numarasını, ardından ayetlerin sayısını, ardından tek tek ayet numaralarını yazarsak ve
bunları yan yana koyarsak, 11087 basamaktan oluşan ve 19’un katı olan çok uzun bir sayı elde ederiz. Bu çok uzun sayı Sure 2’nin numarası ile başlar, ardından 186. ayetteki “Reşede”nin ilk geçişinden sure sonuna kadar olan Sure 2’deki ayetlerin sayısı (100 ayet) takip eder. Böylelikle, sayının başlangıcı şu şekilde gözükür: 2 100. Bu 100 bireysel ayetin numaraları (187’den 286’ya
kadar) bu sayının yanına konulur. Dolayısıyla, Sure 2’yi temsil eden sayı şu şekilde gözükür: 2

Ek 2
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100 187 188 189 …. 285 286. Aynı işlem, “Reşede” kökünün son geçişi olan 72:21’e kadar devam eder. Tüm sayı şu şekilde gözükür:

2 100 187 188 189 ..... 72 21 1 2 3 ..... 19 20 21

“Reşede”nin ilk geçişinden son geçişine kadar (2:187’den 72:21’e kadar),
Sure numarasını, ayet sayısı, sonra bireysel ayetlerin numaraları takip eder.
Tüm sayı 11087 basamaktan oluşur ve 19’a bölünür.
(12) “Reşede” kök kelimesinin ilk geçişinden 38:26’daki “Halife” kelimesine kadarki sureleri ve ayetleri incelediğimizde, sure numaralarının ve onların ayetlerinin numaralarının toplamını
4541 veya 19x239 olarak buluruz. Detaylar Tablo 4’tedir.
(13) “Reşad”ın değerini (505), ardından “Halife”nin değerini (725), ardından İlk “Reşede”den (2:186) “Halife”ye kadar (38:26) olan “Reşede” kök kelimesinin geçtiği her surenin numarasını, ardından onun ayetlerinin numaralarını yazdığımızda, 19’a bölünebilen çok uzun bir sayı elde
ederiz.
“Reşede”nin ilk geçişi 2:186’dadır. Bundan
dolayı 2 186 yazıyoruz. İkinci geçişi 2:256’dadır,
bundan dolayı 256 yazıyoruz. Bir sonraki geçişi
4:6’dadır, dolayısıyla 4 6 yazıyoruz vb. ta ki 38 26
yazıncaya kadar (“Halife” 38:26’da geçer). Tüm
sayı şu şekilde gözükür:

505

725

2

186

256

Tablo 4: İlk “Reşede”den “Halife”ye
kadar olan Sure ve Ayetler
Sure
No.
2
3
4
5
36
37
38
——
740

4

Ayet
Sayısı
100 (187-286)
200
176
120
83
182
26
——
3801

6 … 38

Toplam
102
203
180
125
119
219
64
——
4541
(19x239)

26

“Reşad”ın sayısal değerini “Halife”nin sayısal değeri takip eder, ardından
“Reşede”nin ilk geçişinden “Halife”nin 38:26’daki geçişine kadar her bir
“Reşede” kök kelimesinin sure numarası ve ayet numaraları takip eder.
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Tanrı Tarafından Onaylı Tek Din İslam’dır
[3:19]

(14) Kuran, İslam’ın (Teslimiyet’in) üç elçisini belirtir:
İbrahim, İslam’ın tüm pratiklerini iletti. İsminin değeri
Muhammed Kuran’ı iletti. İsminin değeri 				
Reşad İslam’ın gerçeklik kanıtını iletti. İsminin değeri 		
3 ismin toplam sayısal değeri = 258 + 92 + 505

= 258’dir.
= 92’dir.
= 505’tir.
= 855 (19x45)’tir.

Gerçek Yahudilik, gerçek Hristiyanlık ve gerçek İslam tek bir dine birleştirilecektir—YALNIZCA Tanrı’ya tam teslimiyet ve tamamen adanmışlık.
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam da dâhil mevcut dinler ciddi şekilde bozulmuştur ve tamamen ortadan kalkacaklardır (9:33, 48:28, 61:9).
(15) Kuran bazen “İbrahim, İsmail ve İshak’a” atıfta bulunduğundan, İsmail ve İshak’ın da
eklenmesi gerektiği önerildi. Dikkat çekici bir şekilde, İsmail ve İshak’ın eklenmesi hâlâ 19’un
katı olan bir toplam verdi. Tablo 5’te gösterildiği gibi, yeni toplam 1235 veya 19x65’tir. Bu 19’a
bölünebilirlik, İbrahim, Muhammed veya Reşad olan 3 isimden herhangi birinin çıkarılması durumunda mümkün değildir.
Tablo 5: 5 Elçinin Sayısal Değeri
Bireysel Harflerin
İsim
Sayısal Değeri
Toplam
İbrahim
1
+
2
+
200
+
5
258
(16) Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, Su+
10
+
40
re 3’ün 81. Ayetinde önceden haber veİsmail
1 + 60 + 40 + 70
211
rilmiştir. “Reşad”ın sayısal değeri (505),
+ 10 + 30
artı “Halife”nin sayısal değeri (725), artı
İshak
1 + 60 + 8 + 100
169
Ayet numarası (81) toplamı, 505 + 725 +
81 = 1311 = 19x69 eder.
Muhammed
40 + 8 + 40 + 4
92
Reşad
200
+
300
+
1
+
4
505
(17) Sure 81’e baktığımız zaman, Her
…………………
…..
Şeye Kadir Olan tarafından güçlü bir şe1235
1235
kilde desteklenmiş ve yetkilendirilmiş
bir Tanrı elçisini okuruz (19. Ayet). Nite(19x65)
kim Sure 3’ün 81. Ayeti ile Sure 81’in 19.
Tablo 6: 1:1’den 3:81’e Kadar Olan
Ayeti “Reşad Halife” ismi ile güçlü bir şeSure ve Ayetler
kilde bağlantılıdır, 505 + 725 + 81 = 1311 =
19x69.
Sure No.
Ayet Sayıları
Toplam
1
7
8
(18) Eğer Kuran’ın başından, Antlaşma
2
286
288
Elçisi’nin haber verildiği 3:81 Ayetine kadar olan sure numaralarını, artı ayet numa3
81
84
ralarını toplarsak, toplam 380, 19x20 eder.
——
——
——
Bu veriler Tablo 6’dadır.
6
374
380
(19x20)

Neden 81:
81. Ayet & 81. Sure

Ek 2
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(19) 3:81 Ayetinin sayısal değeri 13148, 19x692’dir. Bu değer ayetteki her harfin sayısal değerleri eklenerek elde edilir.
(20) Eğer 3:81 Ayetindeki özellikle Antlaşma elçisine atıfta bulunan bölüme bakarsak: “Size,
sizde olanı doğrulayan bir elçi gelecek,” Arapçası:
“CAEKUM RESULUN MUSADDİKUN LİMA MEAKUM”

Bu anahtar ifadenin sayısal değerini 836, 19x44 olarak buluyoruz.

“Muhakkak ki Sen Elçilerden Birisin” (36:3)
(21) Bana melek Cebrail yoluyla, en iddialı şekilde, Sure 36’nın 3. Ayetinin tam olarak bana
işaret ettiği söylendi. Eğer sadece başlangıçlı sureleri düzenlersek, Sure 2 ile başlayıp, sonra Sure 3, sonra Sure 7 vb., Sure 36 olan Ya Sin’in 19 numaralı pozisyonda olduğunu görürüz.
(22) Sure 36’nın 3. Ayeti der ki “Muhakkak ki sen elçilerden birisin.” Bu ifadenin sayısal değeri 612’dir. Bu değer (612), artı sure numarası (36), artı ayet numarası (3), artı “Reşad Halife”nin sayısal değerini (505+725) toplarsak, 36 + 3 + 612 + 505 + 725 = 1881 = 19x99 elde ederiz.
(23) Sure 36, 83 ayetten oluşur.
Eğer sure numarasını (36), artı onun
ayet sayısını (83), artı “Reşad Halife”nin sayısal değerini (505 + 725)
toplarsak, 36 + 83 + 505 + 725 =
1349 = 19x71 elde ederiz.
(24) Antlaşma Elçisi’nin önceden haber verildiği 3:81’den Sure 36’ya kadar 3330 ayet vardır.
“Reşad Halife”nin değerini (1230),
ayetlerin bu sayısına (3330) eklersek, 505 + 725 + 3330 = 4560,
19x240 elde ederiz.
(25) 3:81’den 36:3’e kadar 3333
ayet vardır. Bu, “Reşad”ın sayısal
değerine (505) eklendiğinde, 3333
+ 505 = 3838 = 19x202 elde ederiz.

Tablo 7: 1. Sureden 36. Surenin 3. Ayetine Kadar
Sure ve Ayetler
Sure
Ayet
Ayetlerin
No.
Sayısı
Toplamı
1
7
28
2
286
41041
3
200
20100
9
127
8128
34
54
1485
35
45
1035
36
2
3
——
——
——
666
3705
257925
(19x195)
(19x137575)

(26) 1:1’den 36:3’e kadarki ayet
sayısı 3705, 19x195’tir (Tablo 7).
(27) 1:1’den 36:3’e kadar her surenin ayet numaralarının toplamı 257925, 19x13575’tir (Tablo 7).
(28) Sure 1’den Sure 36’ya kadar sure numaralarının toplamı 666’dır (Tablo 7). Eğer “Reşad

380
Halife”nin sayısal değerini (505 + 725), artı “Muhakkak ki sen elçilerden birsin” olan
36:3 ayetinin sayısal değerini (612) toplarsak, toplam 666 + 505 + 725 + 612 = 2508=
19x132 olur.

Tablo 8: İlk “Reşede”den 36:3’e kadar olan
Sure ve Ayetler
Sure
Ayetlerin
No.
No
Toplamı
1.

2 (186-286)

23836

2.

3

20100

3.

4

15576

4.

5

7260

-

-

-

(30) “Reşede” kök kelimesinin ilk geçişinden 36:3’e kadar sure numaralarının toplamı 665, 19x35’tir. Bunların 35 sure olduğuna dikkat edin (Tablo 8).

10.

9

8128

-

-

-

33.

34

1485

“Kutsal Yazı Halkına
Bir Elçi”

34.

35

1035

35.

36 (1-3)

6

------

——

——

35

665

240695

(29) “Reşede” kök kelimesinin ilk geçişinden (2:186), 36:3’e (Muhakkak ki sen
elçilerden birsin) kadar ayet numaralarının toplamını (1 + 2 + 3 + ... + n), surelerin toplamına (35), artı surelerin kendi numaralarına eklersek, toplam 241395 veya
19x12705 olur (Tablo 8).

(Yahudiler, Hristiyanlar ve
Müslümanlar)

Ey kutsal yazı halkı! “Biz hiçbir vaiz
veya bir uyarıcı almadık” demeyesiniz
diye, elçilerin olmadığı uzun bir
aradan sonra elçimiz size bir şeyleri
açıklamak için gelmiş bulunuyor. Size
bir vaiz ve bir uyarıcı geldi. Tanrı Her
Şeye Gücü Yetendir.*
[5:19]
(31) Açıkça görülüyor ki bu ayetin numarası, Reşad tarafından keşfedilen Kuran’ın ortak paydası ve Kuran’daki “Reşede” geçişlerinin sayısı olan 19’dur.
(32) “Reşad Halife”nin değerini (1230),
artı sure numarasını (5), artı ayet numarasını (19) toplarsak, 1230 + 5 + 19 = 1254 =
19x66 elde ederiz.

35 + 665 + 240695 = 241395 (19x12705)
Tablo 9: Başlangıçtan 5:19’a kadar
Sure ve Ayetler
Sure No.

Ayet Sayısı

Toplam

1

7

8

2

286

288

3

200

203

4

176

180

5

19

24

——

——

——

688

703
(19x73)

15
(33) Kuran’ın başlangıcından bu ayete
(5:19’a) kadarki sure numaraları ve ayet sayılarının toplamı 703, 19x37’dir. Tablo 9’a bakınız.

Ek 2
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(34) Sure 98, “Kanıt” 2. Ayet, “Kutsal Yazı Halkının (Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar)” faydası için Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin gelişini ilan eder. “Reşad Halife”nin sayısal değeri (505 + 725), artı sure numarası (98), artı ayet numarası (2) toplandığında, 505 + 725 + 98 +
2 = 1330 = 19x70 elde ederiz.
Kutsal yazı halkından (Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar) inkâr etmiş olanlar ve
putperestler, kendilerine o esaslı işaret gösterilmesine rağmen iman etmeyeceklerdir.
[98:1]

Tanrı’dan bir elçi, Kutsal Yazılar okuyor.
[98:2]

(35) “Esaslı İşaret” anlamına gelen ve Sure 98’in başlığı olan “Beyyine” kelimesinin Kuran’da 19 defa geçmesi dikkat çekicidir. Bu, Kuran’ın ilahi yazarlık kanıtının 19 asal sayısı temelinde olduğuna ve “Reşad Halife”nin 98:2’deki elçi olduğuna dair başka bir matematiksel doğrulamadır.

Esaslı Bir Elçi Geldi [44:13]

(36) 1:1’den 44:13’e kadar sure numaralarını, artı her bir suredeki ayet sayısını topladığımızda, toplam 5415, 19x19x15’e gelir (Tablo 10).
(37) Sure sayısının (44) toplamı, artı elçinin öngörüldüğü ayetin (13) sayısının toplamı 57,
19x3’e eşittir. Tablo 10’a bakınız.

DÜNYA’NIN SONU

(38) Tanrı geleceğin tek Bilenidir; O, bu dünyanın ne zaman son bulacağını tam olarak bilir
Tablo 10: 1:1’den 44:13’e kadar
(7:187, 31:34, 33:63, 41:47, 43:85). Kuran’dan, TanSure ve Ayetler
rı’nın geleceğin bazı yönlerini Kendi seçilmiş elçilerine vahyettiğini öğreniyoruz. Ek 25’te, Reşad HaliSure
Ayet
fe’nin 72:27 uyarınca Dünya’nın Sonunu açıklamakNo.
Sayısı
Toplam
la nimetlendirildiğine dair delil sunulmaktadır.
1
7
8
2
286
288
(39) Kuran’ın başlangıcından 72:27 Ayetine kadar olan ayet sayısı 5472 veya 19x72x4’tür. Kendisi3
200
203
ne geleceğin bilgisi verilen elçinin 72:27’de olduğuna
4
176
180
ve bu surenin 4 adet “Reşede” kelimesi içerdiğine dik5
120
125
kat edin (72:2, 10, 14, & 21). “Reşad Halife”nin değeri (1230), artı sure numarası (72), artı “Reşede” geçen
9
127
136
4 ayetin numaraları toplandığında, 1230 + 72 + 2 + 10
+14 + 21 = 1349 = 19x71 elde ederiz.
41
54
95
42
53
95
(40) 72:27 ayeti “
” (Sadece
43
89
132
seçtiği Elçi) ifadesi ile başlar. Gelecek hakkında haber44
13
57
ler almak üzere Tanrı tarafından seçilen elçiye olan bu
——
——
——
referans, 1919 sayısal değerine sahiptir. Tablo 11 veri990
4425
5415
leri sunmaktadır.
(19x19x15)
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Tablo 11: 72:27’deki Seçilmiş
Elçi’nin Sayısal Değeri

Harf
A
L
A
M
N
A
R
T
D
Y
M
N
R
S
W
L

Sayısal Değer
1
30
1
40
50
1
200
400
800
10
40
50
200
60
6
30
…….
1919

TANRI’NIN ELÇİSİ SAHTE
ELÇİDEN NASIL AYIRT EDİLİR
Kuran, Tanrı’nın gerçek elçilerini sahte elçilerden ayırt
etmek için açık ve kesin kriterler sağlar:
[1] Tanrı’nın elçisi, YALNIZCA Tanrı’ya tapmayı ve puta
tapmanın tüm şekillerinin kaldırılmasını savunur.
[2] Tanrı’nın elçisi asla kendisi için bir ücret istemez.
[3] Tanrı’nın elçisine, elçiliğinin ilahi, inkâr edilemez kanıtı verilir.
Tanrı’nın elçisi olduğunu iddia eden ve yukarıda listelenen asgari üç kriteri karşılamayan herkes sahte bir iddiacıdır.

Tanrı’nın elçisi ile sahte bir elçi arasındaki en önemli farklılık, Tanrı’nın elçisi Tanrı
tarafından desteklenirken sahte elçi desteklenmez:
* Tanrı’nın elçisi, Tanrı’nın görünmez askerleri tarafından desteklenir (3:124-126,
9:26&40, 33:9, 37:171-173, 48:4&7, 74:31).
* Tanrı’nın elçisi, Tanrı’nın hazinesi tarafından desteklenir (63:7-8).
* Tanrı’nın elçisi ve aynı zamanda iman edenler, bu dünyada ve sonsuza dek galibiyetle
ve itibarla garantilidirler (40:51 & 58:21).
Böylelikle, Tanrı’nın elçisinin doğruluğu her zaman galebe çalarken, sahte bir elçinin yalanı
her zaman, er ya da geç ifşa olur.

Ek 2
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TANRI’NIN ANTLAŞMA ELÇİSİ’NİN
BAŞLICA GÖREVLERİ

Kuran’da, 3:81’de, belirtildiği gibi, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi, tüm peygamberler tarafından
iletilen tüm kutsal yazıları doğrulayacak ve onları ilk saflığına geri döndürecektir.

TANRI’DAN RAHMET [21:107]

İmanlılar bir problemle karşı karşıya kaldıklarında, birtakım olası çözümler geliştirirler ve
bu her zaman hatırı sayılır ölçüde çekişmeye, ayrılığa ve kargaşaya yol açar. 2:151, 3:164 ve
21:107’den öğreniyoruz ki O’nun problemlerimize nihai çözümler sağlamak için bize elçiler
göndermesi, Tanrı’dan ancak rahmettir. 42:51’den öğreniyoruz ki Tanrı bizimle haberleşmek ve
yeni bilgiler yaymak için elçilerini gönderir. Tanrı’nın elçileri yoluyla bize iletilen öğretileri, en
ufak tereddüt olmadan kabul etmeye yönelik 4:65, 80’de verilen güçlü ihtar bu nedenledir.
Aşağıdaki, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin başlıca görevlerinin bir listesidir:
1. Kuran’ın matematiksel mucizesini ortaya çıkarıp ilan etmek (Ek 1)
2. İki sahte ayet olan 9:128-129’ u ifşa edip Kuran’ dan çıkarmak (Ek 24)
3. Yaşamlarımızın amacını; neden burada olduğumuzu açıklamak (Ek 7)
4. Tüm insanlar için tek bir din ilan etmek ve Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ı
etkileyen tüm bozulmaları gösterip temizlemek (Ek 13, 15, 19)
5. Zekâtın (zorunlu bağışın) kurtuluş için bir ön şart olduğunu ilan etmek (7:156) ve
Zekâtı yerine getirmenin doğru metodunu açıklamak (Ek 15)
6. Dünya’ nın sonunu ortaya çıkarmak (Ek 25)
7. 40 yaşından önce ölenlerin Cennete gittiğini ilan etmek (Ek 32)
8. İsa’ nın ölümünü açıklamak (Ek 22)
9. Kuran’ın Muhammed’ e iletilmesini, sonra da Muhammed aracılığıyla iletilmesini
açıklamak (Ek 28)
10. Muhammed’ in, Tanrı’nın vahiylerini (Kuran’ı) kendi eli ile yazdığını duyurmak
(Ek 28)
11. Tanrı’ya iman edenlerin çoğunun neden Cennete giremeyeceğini açıklamak (Ek 27)
12. Tanrı’nın hiçbir zaman İbrahim’e oğlunu öldürmesini emretmediğini ilan etmek
(Ek 9)
13. Mükemmel mutluluğun sırrını ilan etmek (Giriş, xxii)
14. Bir ceza adalet sistemi inşa etmek (Ek 37)
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Ek 3

Kuran’ı Kolaylaştırdık [54:17]

11:1 ayeti, Kuran’ın Mucizesinin şunları içerdiğini bizlere haber verir, [1] onun fiziksel yapısının insanüstü matematiksel tasarımı ve [2] olağanüstü mükemmellikteki bir edebi eserin eş zamanlı kompozisyonu.
Bir şey, basit bir matematiksel kalıbın sayısal dağılım gerekliliklerini karşılayabilir. Ancak
bu sürekli olarak edebi kalite pahasına başarılır. Edebi tarzın ve Kuran boyunca bireysel harflerin iç içe geçmeli matematiksel dağılımının (Ek 1) eş zamanlı kontrolü, Kuran’ın ezberlenmesinin, anlaşılmasının ve zevk alınmasının kolaylaştırılması gerçeğiyle gün gibi ortadadır. İnsan yapımı bir kitaptan farklı olarak, Kuran’ı sonsuz kez ve tekrar tekrar okumak zevklidir.
Bu Ek’in başlığı, Sure 54’ün 17, 22, 32 ve 40. ayetlerinde tekrarlanmaktadır. Anlaşıldığı üzere, Kuran’ın Arapça metni, sonraki doğru ifadeyi yahut sonraki ayeti okuyucuya veya ezberleyene hatırlatacak şekilde oluşturulmuştur. Bizi yaratmış olan Tanrı’dır ve edebi materyalleri hafızamıza sabitlemenin en etkili yolunu O bilir. Yazılı kitapların az bulunduğu bir devirde Kuran’ın
ezberlenmesi, orijinal metnin nesilden nesile korunmasında hayati bir rol oynamıştır.
Kuran’ı ezberleyen kişiye, farkında bile olmadan, Kuran kelimelerinin seslerini telaffuz ederken iç içe geçmeli bir edebi sistem tarafından ilahi olarak yardım edilir. Kuran’daki hemen her
ayette “Bellek Çanları” diye adlandırdığım şey mevcuttur. Bunların fonksiyonu, okuyucuya bir
sonra gelecek şeyi hatırlatmaktır. Bu sistem çok geniştir, ben sadece iki tane açıklayıcı örnek vereceğim:
1) Sure 2’nin 127, 128 ve 129. Ayetlerinin her biri Tanrı’nın iki farklı ismiyle biter. Bu isim
çiftleri sırasıyla şunlardır: “El-Semî’ El-‘Âlîm (İşiten, Her Şeyi Bilen)”, “El-Tevvâb El-Rahîm
(Günahtan Kurtaran, En Merhametli)” ve “El-‘Azîz El-Hakîm (Kudretli, Bilgeler Bilgesi)”.
Eğer bu sıradan bir kitap olsaydı, biri bu altı ismi kolayca yanlış eşleştirebilirdi. Fakat Kuran’da
böyle bir şey söz konusu değildir. Bu çiftlerin her biri, aynı ayette, öncesinde bize doğru isim çiftini hatırlatan bir “Bellek Çanı” ile gelmiştir. Nitekim 127. Ayet, İbrahim ve İsmail’in Kâbe’nin
temellerini yükseltmesinden bahseder. Ayet “El-Semî’ El-‘Âlîm” isimleriyle biter. Buradaki belirgin sesler “S,” “M” ve “ ‘Ayn”dır. Bu üç harf “İsmail” kelimesinde belirgindir. Edebi niteliğini geliştirirken, bu kelimenin cümle içinde dikkat çekici bir şekilde geciktirildiğini görüyoruz.
Böylece, ayetin şöyle devam ettiğini görüyoruz: “İbrahim Kâbe’nin temellerini yükseltirken, İsmail’le birlikte…” Normalde insan bir yazar şöyle derdi, “İbrahim ve İsmail Kâbe’nin temellerini yükseltirken…” Fakat “İsmail”deki sesleri ertelemek, onları cümlenin sonuna yaklaştırır ve
böylelikle bize Tanrı’nın bu suredeki doğru isimlerinin “El-Semî’ El-‘Âlîm” olduğunu hatırlatır.
128. Ayetteki belirgin kelime olan “Tubb,” “El-Tevvâb El-Rahîm” kelimelerinden hemen
önce gelir. “Tubb” kelimesi böylelikle bellek çanı olarak hizmet görür. 2:129’un sonundaki Tanrı’nın isimleri “Azîz, Hakîm”dir. Buradaki belirgin sesler “Z” ve “K”dır. Besbelli ki bu ayetteki
bellek çanı olan kelime “Yuzekkihîm”dir.
2) Bir diğer güzel örnek 3:176, 177 & 178’de bulunur. Burada inkârcılar için olan azap, sırasıyla “ ‘Azîm (Korkunç),” “Elîm (Acı Veren)” ve “Muhîn (Küçük Düşürücü)” olarak tanımlanmaktadır. İnsan yapımı bir kitapta, ezber yapan biri bu üç tanımı kolaylıkla karıştırabilirdi. Fakat
bu sıfatların her birinin, öncesinde böyle bir karışıklığı engelleyen güçlü bellek çanlarıyla geldi-
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Ek 3 & Ek 4

ğini görüyoruz. 176. Ayetteki “ ‘Azîm” kelimesi, öncesinde şeddeli “Z” harfi ile karakterize olan
“Huzzun” kelimesiyle gelmiştir. Bu, ayetin sonundaki özel sıfatı bize hatırlatma görevi görür.
Bellek çanı olarak hizmet etmesi için “İman” kelimesindeki ses, 177. Ayetteki “Alîm” kelimesinden önce gelmektedir ve 3:178’deki “Muhîn” kelimesinden önce bu ayet boyunca bol miktarda “M” ve “H” gelir.
Bellek çanlarına dair diğer örnekler, 3:173’ün sonu ile 3:174’ün başında, 4:52’nin sonu ile
4:53’ün başında, 4:61’in sonu ile 4:62’nin başında, 18:53’ün sonu ile 18:54’ün başında ve daha
birçok yerdedir.

*********************

Ek 4

Kuran Neden Arapça Vahyolundu?

41:44’ten öğreniyoruz ki Kuran’a anadilleri ne olursa olsun samimi imanlılar erişirler. Öte
yandan, Arapça dil profesörü olsalar bile inkârcıların Kuran’a erişimlerine izin verilmemektedir
(17:45, 18:57, 41:44 & 56:79).
Arapça, özellikle de yasaların hassas ifadeleri söz konusu olduğunda dünyadaki en etkili dildir. Kuran bir Yasa Kitabı olduğundan, bu tür yasaların açıkça belirtilmesi çok önemliydi. Bu
amaç için en uygun dilin Arapça olması, Tanrı’nın, Son Ahit’i için Arapçayı seçmesinin bariz
nedenidir. Arapça, verimlilik ve kesinlik bakımından benzersizdir. Örneğin İngilizcedeki “they
(onlar)” kelimesi, size “onlar”ın erkek mi yoksa dişi mi olduğunu söylemez. Arapçada erkekler
için bir tane “onlar” vardır; “HUM” ve bir tane “onlar” da dişiler için vardır; “HUNNA.” Hatta iki erkek için bile bir tane “onlar” vardır; “HUMA” ve iki dişi için de bir tane “onlar” vardır;
“HATAN” Bu özellik dünyadaki başka hiçbir dilde mevcut değildir. Örneğin ben, Arapça dilinin
bu verimliliğini 2:228’i tercüme ederken takdir ettim. Bu ayet, boşanan kadın hamile olduğunu
fark ederse ve kocası da uzlaşmak isterse, kadının kocasından boşanmak için kendi arzularından
vazgeçmesini tembih eder—çocuğun refahı önceliklidir. Arap dilinin verimliliği, bu yasanın belirtilmesinde son derece yardımcı oldu. Başka herhangi bir dil, kimin arzularının yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmeyi neredeyse imkânsız hale getirirdi, en azından 2: 228’de gördüğümüz gibi birkaç kelimeyle değil.
Örneğin 28:23’teki “Kaleta” kelimesi İngilizceye dört kelime olarak çevrilir: “the two women said (iki kadın dedi ki).” İşte Arap dilinin verimliliği böyledir.
Arapçanın seçilmesindeki bir diğer muhtemel sebep ise “He (erkekler için O)” ve “She (dişiler için O)” kelimelerinin mutlaka doğal cinsiyet anlamına gelmemesi gerçeğidir. Nitekim Tanrı’ya “He” olarak atıfta bulunulduğunda, bu hiçbir şekilde cinsiyet anlamına gelmez. Tanrı yüceltilsin; O ne erkektir ne de dişidir. İngilizcede “He”nin Tanrı için kullanımının, örneğin yanlış
bir Tanrı imajının oluşmasında payı vardır. Bu duruma, Tanrı’ya atıfta bulunurken “Baba” gibi
böylesi tahrif edilmiş ifadeler de çare olmadı. Kuran’da hiçbir zaman Tanrı’ya böyle bir referans
bulamazsınız.

*********************
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Ek 5

Cennet ve Cehennem

Kuran boyunca Cennet ve Cehennem tarifleri alegoriktir. Ve Kuran bu tariflerin bağımsız ifadeler olarak ortaya çıktığını, genel bir konu içinde yer almadığını bizlere söyler. 2:24-26, 13:35
ve 47:15’e bakınız. Bu ayetlerde “Mesel” (alegori) kelimesi kullanılmıştır. Dilbilimsel olarak,
bu ayetlerdeki “Mesel” kelimesi kaldırılabilir ve hâlâ muhteşem cümlelere sahibizdir. Fakat o
kelime oradadır çünkü Cennet ve Cehennem tarifleri alegoriktir.
Cennet ve Cehennemin gerçekte nasıl olduğu kavrayışımızın çok ötesindedir. Bu nedenle
alegoriye ihtiyaç vardır.
Birisi, örneğin çikolatayı hiç tatmamış bir kişiye çikolatanın tadını nasıl tanımlayabilir? Zorunlu olarak alegori kullanılacaktır. Kişi, çikolatanın tadının nasıl olduğunu bilmek için onu gerçekten tatmayı beklemek zorundadır. Çikolatanın tadını tarif etmek için kullandığımız alegori
her ne olursa olsun asla orijinaline yaklaşamaz.
Âdem ve Havva’dan beri Cennet hâlihazırda mevcuttur, ki masumiyet günleri süresince oraya yerleştirildiler (2:35). Sure 55’ten öğreniyoruz ki iki tane “Üst Cennet”—biri insanlar için,
biri cinler için—ve iki tane “Alt Cennet”—biri insanlar için, biri cinler için—vardır (daha fazla
detay için Ek 11’e bakınız).
Cehennem ise henüz yaratılmamıştır. Yargı Günü’nde yaratılacaktır (69:17 & 89:23). Daha
fazla detay Ek 11’de verilmiştir.

Alt Cennete karşı Üst Cennet

Üst Cennet ile Alt Cennet arasında derin farklılıklar vardır. Alegorik olarak, Üst Cennetteki
su serbestçe akarken (55:50), Alt Cennetteki su dışarıya pompalanmaya ihtiyaç duyar (55:66).
Alegorik olarak, Üst Cennette her türlü meyve bulunurken (55:52), Alt Cennetteki meyve çeşitliliği kısıtlıdır (55:68).
Alegorik olarak, Üst Cennette tertemiz eşler kendi eşlerine kolayca katılırken (55:56), Alt
Cennetin sakinleri eşlerini gidip almak zorundadırlar (55:72).
Yine de, Alt Cennet bile paçayı Cehennemden kurtarıp sonunda Alt Cennete girmek konusunda yeterince şanslı olanlar için inanılmaz derecede harika bir ödüldür (3:185)—Alt Cennete
gitmek büyük bir zaferdir. 40. yaş günlerine erişmeden önce bu hayattan gidenler ve yeteri kadar ruhlarını geliştirmemiş olanlar Alt Cennete gideceklerdir (46:15, Ek 11 & 32). Üst Cennet ise
iman edip doğru bir hayat sürenler ve ruhlarını yeteri kadar geliştirenler için ayrılmıştır.
Her kim Cehennemden güç bela kurtulmayı başarır ve Cennete kabul edilirse, büyük
bir zafer elde etmiştir.
[3:185]

*********************
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Ek 6

Tanrı’nın Büyüklüğü

39:67 Ayetinden öğreniyoruz ki Tanrı’nın büyüklüğü insan kavrayışının çok ötesindedir—bu
ayet yedi evrenin “Tanrı’nın eli içinde dürülmüş” olduğunu belirtir.
Kuran’ın müthiş matematiksel koduyla desteklenmiş olarak, evrenimizin yedi evrenin en küçüğü ve en içteki olduğu bize öğretilmektedir (41:12, 55:33, 67:5 & 72:8-12). Aynı zamanda bilimsel gelişmelerimiz de gösterdi ki Samanyolu galaksimiz 100.000 ışık yılı çapındadır ve evrenimiz bir milyar böyle galaksi ve bir milyar trilyon yıldız, artı sayısız desilyonlarca göksel cismi içerisinde barındırmaktadır. Evrenimizin 20.000.000.000 ışık yılını aşan mesafeleri kapsadığı tahmin edilmektedir.

Yıldızları Sayın!

Eğer yıldızların yalnızca bir kentilyonunu [1.000.000.000.000.000.000] alıp, onları saniyede
bir tane olmak üzere gece gündüz [0’dan kentilyona doğru] öylece sayarsak 32 milyar yılımızı
alacaktır (evrenimizin yaşından daha fazla). Bu onları sadece “saymanın” alacağı vakittir; fakat
Tanrı onları “yarattı.” İşte Tanrı’nın büyüklüğü böyledir.
Eğer bir uzay macerasına çıktığımızı hayal edersek evrenimizin genişliğini takdir edebiliriz. Işık hızında Güneş’e doğru Dünya gezegenini terk ettiğimizde, Güneş’e 93.000.000 mil ve 8
dakika sonra ulaşırız. Galaksimizden çıkmamız ise
ışık hızında 50.000 yıldan fazla zaman alacaktır.
Dünya gezegenimiz Samanyolu’nun dış sınırından
görünmez durumdadır. En güçlü teleskop bile minik “Dünyamızı” tespit edemez.
Komşu galaksimize ulaşmak için ışık hızıyla
2.000.000 yıldan fazla zaman harcamak zorundayız. Evrenimizin dış sınırına ulaşmak için ışık hızında en az 10.000.000.000 yıl harcanmalıdır. Evrenimizin dış sınırından Samanyolu bile büyük bir
odadaki bir toz lekesi gibidir.
İkinci evren bizim evrenimizi çevrelemektedir. Üçüncü evren ikincisinden daha geniştir ve bu
böyle devam eder. Daha doğrusu, evrenimiz, altıncı evrenle çevrili olan yedinci evren olarak görülmelidir, ki o da beşinci evrenle çevrilidir ve bu böyle devam eder. En dıştaki ilk evrenin genişliğini
hayal edebiliyor musunuz? İlk evrenin çapını tanımlayacak bir sayı yoktur. Bu akıl almaz genişlik
“Tanrı’nın avucunun içindedir.” En dıştaki evrenin dış sınırından Dünya gezegeni nerededir? Ne
kadar kayda değerdir? Dünya denilen sonsuz küçüklükteki zerrede İsa, Meryem, Muhammed gibi
ufacık canlılar yaşadı. Buna rağmen bazı insanlar bu güçsüz insanları tanrılaştırdı!
Tanrı’nın büyüklüğü, sadece O’nun yedi evreni elinde tuttuğu gerçeği ile değil, aynı zamanda bu büyük evrenin her yerindeki tüm atomları, hatta atom altı bileşenleri tamamen kontrol ettiği gerçeği ile de temsil edilir (6:59, 10:61 & 34:3).

*********************
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Ek 7

Biz Niçin Yaratıldık?

Biz bu dünyadayız çünkü korkunç bir suç işledik ve kendimizi günahtan kurtarmak, suçumuzu kınamak ve Tanrı’nın krallığına tekrar katılmak için bu hayat bizim şansımızdır.
Her şey birkaç milyar yıl önce “Göksel Toplum’da bir kavganın yükselmesiyle” başladı
(38:69). Yüksek rütbeli mahlûklardan biri olan Şeytan, Tanrı-vergisi güçlerinin kendisini Tanrı’nın yanında bir tanrı olmaya yeterli kıldığı şeklinde kibirli düşüncelere kapıldı. Böylelikle
Tanrı’nın mutlak otoritesine meydan okumuş oldu. Şeytan’ın iddiası sadece küfür değildi, yanlıştı da—sadece Tanrı, yani başka hiç kimse değil, bir tanrı olma niteliğine ve yeteneğine sahiptir. Şeytan’ın küfrü sonucunda, Göksel Toplum’da bir bölünme meydana geldi ve Tanrı’nın krallığının bütün bileşenleri dört kategoride sınıflandırıldı:
1. Melekler: Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylayan yaratıklar.
2. Hayvanlar: Önce isyan eden fakat sonra Tanrı’nın tövbe davetini kabul eden yaratıklar.
3. Cinler: Şeytan’la aynı fikirde olan yaratıklar; o bir “tanrı” olma yeteneğine sahiptir.
4. İnsanlar: Bir karara varmayan yaratıklar; onlar Tanrı’nın mutlak otoritesinden yana sağlam bir
duruş sergileme konusunda başarısız oldular.

En Merhametli Olan

Melekler, Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylamayan mahlûkların sürgün edilmesini bekliyorlardı (2:30). Fakat Tanrı En Merhametli olandır; O, suçumuzu kınamamız için bir şans vermeye
karar verdi ve melekleri onların bilmediklerini bildiğinden haberdar etti (2:30). Tanrı bazı mahlûkların günahlarından kurtarılmak için bir şansı hak ettiklerini biliyordu.
Eğer bir uçağı uçurabilme yeteneğinizin olduğunu iddia ediyorsanız, iddianızı test etmenin
en iyi yolu size bir uçak vermek ve onu uçurmanızı istemektir. Bu tam olarak Tanrı’nın Şeytan’ın
iddiasına cevaben yapmaya karar verdiği şeydi. Tanrı yedi büyük evren yarattı, sonra meleklere
Şeytan’ı “Dünya” adı verilen minik zerre üzerinde bir tanrı olarak atadığını söyledi (2:30). Şeytanın geçici bir “tanrı” olarak atanmasıyla ilgili Kuranî açıklamalar (36:60) önceki kutsal yazıları doğrulamaktadır.
Tanrı’nın planı ölümü yaratmayı gerektiriyordu (67:1-2), sonrasında ise cinleri ve insanları bu dünyaya getirmeyi. Böylelikle, onlar hiçbir ön yargı olmadan başlarlar ve Tanrı’nın mutlak
otoritesini yahut Şeytan’ın çok tanrılı teorisini onaylamak için tam özgürlük kullanırlar. Bu kritik kararı vermek için her insan, Tanrı’dan, O’nun mutlak otoritesini savunan bir mesaj ve aynı
zamanda Şeytan’dan da onun çok tanrılı ilkelerine itici bir mesaj alır.
En Merhametli Olan, bize avantajlı bir başlangıç sağlamak için, bizi dünyaya göndermeden
evvel hepimizi huzurunda topladı ve biz de yalnızca O’nun Sahibimiz ve Efendimiz olduğuna tanıklık ettik (7:172). Bu sayede, Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylamak her insanın ayrılmaz bir
parçası olan doğal bir içgüdüdür.
İsyancılar ölüme konulduktan sonra, insanların ve cinlerin ruhları özel bir depoya yerleştirildi. Daha sonra Tanrı, test dönemi boyunca insanlara ve cinlere ev sahipliği yapması için uygun
bedenler yarattı. İlk cin bedeni ateşten yaratıldı ve Şeytan bu bedene atandı (15:27). İlk insan be-
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deni ise dünyevi bir materyalden, balçıktan yaratıldı (15:26) ve Tanrı ilk insan ruhunu bu bedene atadı. İlahi plan,
meleklerin yeryüzünde insanlara hizmet etmesini gerektiriyordu—onları korumak, onlar için rüzgârı ve yağmuru sürmek, rızıkları dağıtmak vs.
Bu gerçek, Kuran’da alegorik olarak
anlatılır: “Rabbiniz meleklere dedi ki
‘Âdem’in önünde secdeye kapanın!’ ”
Tabii ki Şeytan, insan ırkına hizmet etmekle ilgili bir şeyi geri çevirdi (2:34,
7:11, 17:61, 18:50, 20:116).
Âdem’in bedeni dünya üzerinde
kalırken gerçek kişi, ruh, en dıştaki
evrende yer alan Cennete alındı. Tanrı
Âdem’e yasak ağacın temsil ettiği bazı
buyruklar verdi ve Şeytan kendi şeytanî mesajlarını iletmek için Âdem’in
yoldaşı olarak atandı. Gerisi tarihtir.

Sen, İblis, kalbinden şöyle söyledin:
“Göklere tırmanacağım.
Tanrı’nın yıldızlarının üstüne.
Tahtımı kuracağım.
Yerimi alacağım
Toplanma Dağı’nın üstünde,
Kuzey’in girintilerinde.
Bulutların tepelerinin üstüne çıkacağım;
Yüceler Yücesi gibi olacağım!”
[Yeşaya 14:13-15]
“Şeytan daha sonra İsa’ yı çok yüksek bir dağa götürdü
ve tüm dünyanın krallıklarını ihtişamlarıyla önünde
sergiledi, şöyle söz verdi: “Eğer önümde saygıyla
secde edersen tüm bunları sana bahşedeceğim.”
Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi, “Uzak dur Şeytan!
Kutsal Yazıda şu vardır:
‘Tanrın Rabbe kulluk edeceksin;
YALNIZCA O’ na tapacaksın.’ “
[Matta 4:8-10] & [Luka 4:5-8]

Ne zaman bir insan doğsa, bu yeni
bebeğe ruhlar deposundan insan olan
bir kişi atanır. Tanrı, ruhları Kendi bilgisine uygun bir şekilde atar (28:68). Her ruh belirli bir bedene atanmayı ve belirli koşullar altında yaşamayı hak eder. Hangi ruhların iyi, hangi ruhların
kötü olduğunu yalnızca Tanrı bilir. Çocuklarımız evlerimize Tanrı’nın planına göre atanır.
Şeytan’ın bakış açısını temsil etmesi için, o yeni bedene aynı zamanda bağımsız bir cin ruhu da atanır. Herhangi bir cinin fiziksel bedeni ebeveyn cinler tarafından üretilirken, cin ruhu bağımsız bir bireydendir. Cinler Şeytan’ın soyundan gelen kimselerdir (7:27, 18:50). Atanmış olan
cin, insanoğlu ile birlikte doğumdan ölüme kadar kalır ve Yargı Günü’nde ana tanık olarak hizmet eder (50:23). Her ikisi de tek bir bakış açısına ikna oluncaya dek kafalarımızın içinde insan
ruhu ile cin ruhu arasında sürekli bir tartışma yaşanır.

İlk Günah

Yaygın inanışın aksine, “İlk Günah” Âdem’in yasak ağaçtan yediğinde Tanrı’nın yasasını
çiğnemesi değildi. İlk Günah, Büyük Kavga sırasında bizim Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylamakta başarısız olmamızdı. Eğer insan olan kişi, kendi cin yoldaşını bu ilk günahı kınamaya ve
Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylamaya ikna ederse, her iki yaratık da günahlarından kurtarılarak Yargı Günü’nde Tanrı’nın ebedi krallığına geri alınırlar. Fakat eğer cin yoldaşı, insanoğlunu
Şeytan’ın putperest görüşlerini onaylamaya ikna ederse, bu takdirde her iki yaratık da sonsuza
dek Tanrı’nın krallığından sürgün edilir.
Temsilcileri ile birlikte Şeytan, kendi bakış açısını desteklemek için Muhammed, İsa, Meryem ve azizler gibi güçsüz yaratıkların putlaştırılmasını savunurlar. Çok tanrılı eğilimlerimiz nedeniyle burada olduğumuzdan dolayı çoğumuz Şeytan için kolay avız.
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Şeytan’ın bir “tanrı” olarak beceriksizliği, egemenliği boyunca var olan kaos, hastalık, kazalar, sefalet ve savaşın yaygınlığı ile zaten kanıtlanmıştır (36:66). Öte yandan Şeytan’ı kınayan,
Tanrı’nın mutlak otoritesini onaylayan, İsa ve Muhammed gibi güçsüz ve ölü mahlûkları putlaştırmaktan sakınan insanlar Tanrı’nın korumasına geri döndürülürler—onlar bu dünyada ve sonsuza dek mükemmel bir hayatın tadını çıkarırlar.
Bu dünyadaki yaşamımız, çok tanrılı fikirlerimizi açığa çıkarmak için tasarlanmış bir dizi
test olduğundan, puta tapmak bağışlanmayan tek suçtur (4:48, 116). Dünya, Tanrı’nın mutlak
otoritesini yahut Şeytan’ın putperest görüşlerini onaylama kararımızı açıkça göstermek için ilahi
olarak tasarlanmıştır (67:1-2). Gündüz ve gece, Şafak Namazını yerine getirerek ve en sıcak ile
en uzun günlerde oruç tutarak Tanrı’nın yasalarını uygulama istekliliğimizi test etmek için sürekli olarak değişir. Sadece Tanrı’nın mutlak otoritesi hakkında tamamen kesin olanlar günahlarından kurtarılırlar (26:89).
*********************

Ek 8

Şefaat Efsanesi

Günahlarımızın bağışlanması veya arzularımızın yerine getirilmesi için Tanrı’dan başka herhangi birinin bizim adımıza şefaat edebileceğine inanmak, Tanrı’ya ortaklar oluşturmaktır. Bu
putperestliktir. Kuran şöyle ilan eder, “Tüm şefaat Tanrı’ya aittir” (39:44) ve “Yargı Günü’nde
hiçbir şefaat olmayacaktır” (2:254).
Şefaat efsanesi, milyonlarca insanı puta tapma tuzağına düşürdüğü için Şeytan’ın en etkili
hilelerinden biridir. Milyonlarca Hristiyan, İsa’nın kendileri için Tanrı katında şefaat edeceğine
inanıyor ve milyonlarca Müslüman da Muhammed’in kendileri adına şefaat edeceğine inanıyor. Sonuç olarak, bu insanlar Muhammed’i ve İsa’yı putlaştırıyorlar.
Şefaat konsepti tamamen mantıksızdır. Muhammed’in şefaatine inananlar, örneğin O’nun
Tanrı’dan kendilerini bağışlamasını isteyeceğini ve böylece Cennete kabul edileceklerini iddia
ederler. Onlar, Yargı Günü’ndeki Muhammed’i, kendi şefaati için adaylar seçerken hayal ediyorlar. Eğer şefaate inananlara, “Muhammed şefaatini hak edenleri nasıl tanıyacak?” diye sorsanız,
size “Tanrı ona söyleyecek!” derler. Bu konsepte göre, bir kişi Muhammed’e gidecek ve ondan
şefaatini talep edecek. Ardından Muhammed Tanrı’ya bu kişinin kendi şefaatini hak edip etmediğini soracak. Tanrı ise Muhammed’e o kişinin Cennete gitmeyi hak ettiğini bildirecek. Muhammed daha sonra tekrar Tanrı’ya dönecek ve o insanın Cennete gitmeyi hak ettiğini söyleyecek!
Küfür ortadadır; şefaate inananlar, Tanrı’yı putları olan Muhammed’e sekreter yaparlar. Tanrı
yüceltilsin.
Kuran en doğru kitap olduğundan, Cennetteki herkesin sevdikleri adına şefaat edeceği gerçeğini kabul eder: “Lütfen Tanrım, annemi Cennete kabul et.” Bu şefaat, o kişinin annesinin Cennete gitmeyi hak etmesi durumunda işe yarayacaktır (2:255, 20:109, 21:28). Dolayısıyla, bu şekilde gerçekleşecek olsa da şefaat tamamen yararsızdır.
Kuran’dan öğreniyoruz ki Tanrı’nın sevgili kulu İbrahim, babası adına şefaat edemedi
(9:114). Nuh, oğlu adına şefaat edemedi (11:46). Muhammed, amcası (111:1-3) veya akrabaları
(9:80) adına şefaat edemedi. Herhangi birine, bir peygamberin veya bir azizin bütünüyle yaban-
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Ek 8 & Ek 9

cı olduğu biri adına şefaat edeceğini düşündüren nedir?! Bakınız: 2:48, 123; 6:51, 70, 94; 7:53;
10:3; 19:87; 26:100; 30:13; 32:4; 36:23; 39:44; 40:18; 43:86; 53:26 & 74:48. Muhammed’in şefaati 25:30’dadır.
*********************

Ek 9

İbrahim: İslam’ın İlk Elçisi

Yaygın efsanelerden biri de Muhammed’in İslam’ın kurucusu olduğudur. İslam, yani yalnızca Tanrı’ya tam teslimiyet, Âdem zamanından beri Tanrı tarafından tanınan tek din olmasına
rağmen (3:19, 85), Kuran’da İbrahim’in “İslam” (Teslimiyet) sözcüğünün ilk kullanıcısı ve bizi
“Müslümanlar” yani Teslim Olanlar olarak adlandıran kişi olduğu haber verilmektedir (22:78).
İbrahim’in Tanrı’ya teslimiyetinin örnekliği, tek oğlu olan İsmail’i, bunun Tanrı’nın emri olduğunu zannettiğinde kurban etmeye yönelik meşhur istekliliği ile gösterilmektedir. Anlaşıldığı
üzere böyle bir emir aslında Şeytan’dandı.

Tanrı Hiçbir Zaman İbrahim’e Oğlunu
Kurban Etmesini Emretmedi

Tanrı, En Merhametli Olan’dır. O asla Kendi yasasını ihlal etmez (7:28). En Merhametli Olan’ın İbrahim’e oğlunu öldür emri verdiğine inanan birinin, Tanrı’nın Cennetine girmesi
mümkün değildir. Tanrı hakkında böylesi şeytanî bir düşünce, ağır şekilde küfürdür. Kuran’ın
hiçbir yerinde Tanrı’nın İbrahim’e oğlunu öldürmesini emrettiğini görmeyiz. Tam tersine Tanrı, İbrahim’i ve İsmail’i Şeytan’ın komplosundan kurtarmak için müdahale etti (37:107) ve İbrahim’e şöyle dedi: “Sen rüyaya inandın” (37:105). Şüphesiz o, Şeytan tarafından esinlenen bir rüyaydı. Tanrı’nın değiştirilemez yasası şudur: “Tanrı asla günahı savunmaz” (7:28).

Millet-i İbrahim

İslam, Kuran boyunca “Millet-i İbrahim” (İbrahim’in Dini) olarak adlandırılır (2:130, 135;
3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 21:73; 22:78). Dahası, Kuran bize Muhammed’in İbrahim’in bir takipçisi olduğu bilgisini verir (16:123).
İbrahim’in İslam’ın ilk elçisi olduğu gerçeğinin genel olarak farkında olunmamasından dolayı, birçok sözde Müslüman Tanrı’ya meydan okur: “Eğer Kuran, (Tanrı tarafından ileri sürüldüğü gibi) eksiksiz ve tamamen detaylı ise, her bir iletişim duasının (Namazın) Rekâtlarının (ünitelerinin) sayısını nereden bulabiliriz?” Kuran’dan öğreniyoruz ki İslam’ın (Teslimiyet’in) tüm
dini pratikleri Kuran’ın vahyinden önce zaten sabitti (8:35, 9:54, 16:123, 21:73, 22:27, 28:27).
16:123 Ayeti, İslam’daki tüm dini pratiklerin Muhammed doğduğunda bozulmamış olduğunun
direkt kanıtıdır. Muhammed’e “İbrahim’in dinini takip et” diye emredildi. Eğer ben sizden renkli bir TV almanızı istesem, sizin renkli TV’nin ne olduğunu bildiğiniz varsayılır. Benzer şekilde,
Tanrı Muhammed’e İbrahim’in pratiklerini takip etmesini emrettiğinde (16:123), bu tür pratikler
çok iyi biliniyor olmalıdır.
İbrahim’e verilen İslamî pratiklerin ilahi olarak korunduğunun bir başka kanıtı ise bu tür pratiklerin “Evrensel Kabulü”dür. Günlük beş vakit namazın Rekât sayısı ile alakalı hiçbir anlaşmazlık yoktur. Bu, Namazın ilahi olarak korunduğunu ispatlar. Kuran’ın matematiksel kodu,
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günlük 5 vakit namazın Rekât sayısının sırasıyla 2, 4, 4, 3 ve 4 olduğunu doğrular. 24434 sayısı
19’un bir katıdır.
Kuran sadece tahrif edilmiş olan pratiklerle ilgilenir. Örneğin, tahrif edilmiş abdest 5:6 ayetinde kendi orijinal dört basamağına geri getirilir. İletişim duaları (Namaz) sırasındaki ses tonu
tahrif edilmişti—birçok Müslüman sessiz namaz kılar. Bu, Kuran’da düzeltildi, 17:110. Ramazan süresince tutulan oruç, Kuran’da gece boyunca cinsel birleşmeye izin verecek şekilde değişikliğe uğradı (2:187). Zekât 6:141’de onarılır ve Hac dört doğru ayda yapılacak şekilde onarılır
(Ek 15’e bakınız).
*********************

Ek 10

Tanrı’nın Çoğul Kipi Kullanımı

Üçlü birlik doktrininin yaygın olduğu İngilizce konuşulan dünyada, Tanrı’nın Kuran’daki çoğul kipi kullanımı bazı insanlarda merak uyandırmıştır. Kuran’ın kesinlikle hiçbir tavizin olmadığı baskın mesajı şudur, “TANRI BİRDİR” (2:133, 163; 4:171; 5:73; 6:19; 9:31; 12:39; 13:16;
14:48, 52; 16:22, 51; 18:110; 21:108; 22:34; 37:4; 38:65; 39:4; 40:16; 41:6; 112:1).
Ne zaman Her Şeye Kadir Olan tarafından birinci çoğul şahıs formu kullanılsa, bu her zaman
melekler gibi diğer varlıkların katılımına işaret eder. Örneğin bu Kuran’ın vahyi, melek Cebrail ve Muhammed peygamberin katılımını içermektedir. 15:9’daki çoğul formun kullanımı bu nedenledir: “Bu kutsal yazıyı biz vahyettik ve onu biz koruyacağız.” Buradaki çoğul form, açıkça
melek Cebrail ve Muhammed peygamberin Kuran’ın iletilme sürecine katılmaları gerçeğini yansıtmaktadır.
Başka bir örnek de yaşam nefesinin Âdem’e ve İsa’ya üflenmesi ile ilgilidir. Âdem’in yaratılışı Cennette gerçekleşti ve Tanrı yaşam nefesini doğrudan onun içine üfledi. Nitekim sürekli
olarak birinci tekil şahıs formu kullanılır: “Ben Âdem’e Ruhumdan üfledim” (15:29, 38:72). Öte
yandan, İsa’nın yaratılışı yeryüzünde gerçekleşti ve Cebrail, Tanrı’nın “kelimesini” Meryem’e
taşıdı. İsa’nın yaratılışına değinildiğinde sürekli olarak çoğul form kullanılmaktadır (21:91,
66:12).
Tanrı Musa ile meleklerin aracılığı olmadan direkt olarak konuştuğunda, Tanrı’nın özellikle tekil kipiyle konuştuğunu görüyoruz: “Ben Tanrı’yım. Benim yanımda başka bir tanrı yoktur.
Yalnızca Bana tapın ve Beni anmak için düzenli iletişim dualarını (Namazı) yerine getir.” (20:1214).
Her ne zaman Tanrı’ya tapmaktan bahsedilse, tekil kip kullanılmaktadır (51:56).
*********************

Ek 11

Diriliş Günü
Boruya üflenir, bunun üzerine Tanrı tarafından korunanlar hariç göklerde ve yerde bulunan
herkes baygın düşecektir. Sonra ona ikinci bir kez üflenecek, bunun üzerine onlar ayaklanacaklar. [39:68]
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Ek 11 & Ek 12

İnsanların ve cinlerin tüm nesilleri bu dünya üzerinde diriltileceklerdir; yaklaşık 150 milyar
kişi. Fakat toprağa bağlı olmayacağız. Tanrı bize tırtıl örneğiyle öğretir; kozada (mezarda) bir
pupaya dönüşür, daha sonra kozadan havalanan bir kelebek olarak çıkar. Benzer şekilde, biz burada yeryüzünde yaşıyoruz ve Diriliş Günü’nde mezardan çıktığımız zaman toprağa bağlı olmayacağız; tıpkı kelebek gibi (101:4).
Tanrı meleklerle beraber bizim evrenimize gelirken (89:22) yeryüzü O’nun ışığı ile parlayacaktır (39:69). Bizim evrenimiz Şeytan için geçici bir egemenlik alanı olduğundan Tanrı’nın fiziksel varlığına dayanamaz (7:143). Her Şeye Kadir Olan yaklaştıkça yıldızlar birbirine çarpacak (77:8, 81:2) ve yeryüzü ayaklarımızın altında paramparça olacaktır (69:14, 89:21). Bu dehşetler imanlıları endişelendirmeyecektir (21:103).

Üst Cennet

Yüce Tanrı’nın gelişi üzerine, tüm insanlar ve cinler büyüme ve gelişme derecelerine göre
otomatik olarak sınıflandırılacaklardır. Yalnızca Tanrı’ya tapınarak, Ahirete iman ederek ve doğru bir hayat sürerek ruhlarını beslemiş olanlar Tanrı’ya yakın kalmak için yeterince güçlü olacaklardır; en yüksek kademelerde bulunacaklardır (Ek 5’e bakınız).

Alt Cennet

Ruhlarını daha az derecede geliştirenler ve aynı zamanda kırk yaşından önce ölenler Alt Cennete doğru ineceklerdir. Büyüme ve gelişme derecelerinin izin verdiği ölçüde Tanrı’ya yakın olabilecekleri konuma gideceklerdir.

Araf

Kendilerini Cehennemden korumaya yetecek ancak Alt Cennete girmeye yetmeyecek kadar
ruhlarını besleyen insanlar olacaktır. Onlar ne Cehennemdedirler ne de Cennettedirler. Kendilerini Alt Cennete kabul etmesi için Tanrı’ya yalvaracaklardır (7:46-50). Tanrı onlara acıyacak ve
Araf’ı Alt Cennete katacaktır.

Cehennem

Zayıflıkları yüzünden Tanrı’dan bucak bucak kaçanları barındırmak için yeni bir sekizinci
evren yaratılacak; onlar ruhlarını beslemek ve geliştirmek konusunda başarısız oldular (69:17).
Tanrı Cehenneme tek bir varlık koymaz; onlar ona kendi iradeleriyle giderler (Ek 5).
*********************

Ek 12

Muhammed Peygamberin Rolü

Peygamberin yegâne vazifesi Kuran’ı iletmekti, tüm Kuran’ı, Kuran dışında hiçbir şeyi
(3:20; 5:48-50, 92, 99; 6:19; 13:40; 16:35, 82; 24:54; 29:18; 42:48; 64:12).
Kuran’ı iletmek öylesine mühim ve asil bir görevdi ki, Peygamber’in başka herhangi bir şey
yapacak zamanı yoktu. Dahası, Peygamber Kuran’ın yanında herhangi bir dini öğreti tebliğ etmekten en güçlü sözlerle menedilmişti (69:38-47). Hatta O, Kuran’ı açıklamaktan da menedil-
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mişti (75:15-19)—Kuran’ın tek öğretmeni Tanrı’dır (55:1-2) ve Kuran en güzel Hadistir (39:23
& 45:6).
Bu Kuranî gerçekler, Peygamber’e atfedilen söz ve eylemlerin (Hadis & Sünnetin), ölümünden sonraki ikinci yüzyıla kadar ortaya çıkmamasının tarihi gerçekliğinde tecelli eder. Kuran,
Peygamber düşmanları tarafından yapılan Hadis ve Sünnet uydurmasyonunu önceden bildirmiştir (6:112-115). Kuran bize şunu öğretir ki sadece dudaklarıyla iman edenleri, kalplerinde değil,
ifşa etme kriteri olarak işlev görsün diye Hadis ve Sünnetin icat edilmesine müsaade etmek Tanrı’nın iradesiydi. Hadis ve Sünnetin cezbettiği kimselerin sahte imanlılar olduğu kanıtlanmıştır
(6:113). İronik bir şekilde, Hadis kitapları Peygamber’in kendisinden Kuran dışında hiçbir şey
yazılmamasını emrettiğini söyler! Aşağıda, Hadisçilerin en güvenilir kaynaklarından olan Sahih-i Müslim ve Ahmed İbn-i Hanbel’den alınan böyle iki Hadis gösterilmektedir:

Peygamber dedi ki “Benden Kuran dışında hiçbir şeyi kâğıda dökmeyin.”
[Ahmed, Vol. 1, Sayfa 171 ve Sahih-i Müslim]

Bu Hadis, Peygamber’in Hadis karşıtı tavrını ölümüne kadar sürdürdüğünü belirtir.
[Ahmed, Vol. 1, Sayfa 192]
*********************

Ek 13

395

Ek 13

İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direği:
“La İlahe İlla Allah” (Tanrı’dan başka tanrı yok)

3:18 Ayeti İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direğini belirtmektedir: “Tanrı, Kendisinin yanında
başka bir tanrı olmadığına tanıklık eder ve melekler ve ilim sahipleri de öyle tanıklık ederler.”
Bu en kritik direk tahrif edildi. Milyonlarca Müslüman, Şeytan’ın çok tanrılı versiyonunu benimsedi ve Tanrı’nın adının yanında Muhammed’in adını zikretmekte ısrar ediyorlar. Bununla
birlikte, Kuran’ın 39:45’teki büyük kriteri, bu gibi Müslümanları inkârcı olarak damgalamaktadır: “Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak O’nun yanında başkaları da anıldığında tatmin olurlar.”
Bu kriter hakkında geniş kapsamlı araştırmalar yaptım ve şaşırtıcı bir sonuca vardım: 3:18’de
dikte edilen İslam’ın İlk Direğini onaylamayan puta tapanlar, doğru Şehadeti söylemekten Tanrı tarafından menedilmişlerdir. Onlar Muhammed’in adını zikretmeden, kendi başına şunu yalın
bir biçimde söyleyemezler: “Eş-hedu Ella İlahe İlla Allah.” Bunu, Müslüman olduğunu iddia
eden herhangi bir puta tapanla deneyin. Onlara şunu söylemeleri için meydan okuyun: “Eş-hedu Ella İlahe İlla Allah.” Bunu asla söyleyemezler. Bu, İbrahim’in dini olduğundan (2:130, 135;
3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 22:78; Ek 9), TEK amentü “LA İLAHE İLLA ALLAH (O
tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur)” olmalıdır. Muhammed, İbrahim’den önce yeryüzünde var olmadı.

Büyük Bir Küfür

Muhammed peygamberi, iradesine aykırı bir şekilde putlaştırmak için Kuran’ı tahrif etmekten daha büyük bir küfür yoktur. Muhammed Suresi’nin 19. Ayeti (47:19) şöyle belirtir: “Şunu
bil ki o tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur.” Aşağıda, THE REVIEW OF RELIGIONS (DİNLERİN
İNCELENMESİ) isimli Müslüman bir yayının düzenli logosunun bir fotokopisi yer almaktadır
(The London Mosque, 16 Gressenhall Road, London SW18 5QL, England). THE REVIEW OF
RELIGIONS’ın (DİNLERİN İNCELENMESİ) yayıncıları, Kuran’ın kaligrafi tarzını kullanarak,
“Muhammed Resul Allah” ifadesini, 47:19’un Kuranî ifadesiymiş gibi yanlış bir izlenim bırakacak şekilde eklediler. Ne küfür ama!

Şunu bil ki o Tek Tanrı’nın, Allah’ın
dışında başka bir tanrı yoktur.
Muhammed Tanrı’nın bir elçisidir.
[Küfür]

Tahrif Edilmiş İslam’ın Tipik Örneği
*********************
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Ek 14

Kader

Biz Tanrı’ya iman etmekte yahut O’nu inkâr etmekte tamamen özgürüz. Bizim özgürce irade
kullanmamız Tanrı’nın iradesidir (18:29, 25:57, 73:19, 74:37, 76:29, 78:39, 80:12).
İlk günahımızı (Ek 7) işledikten sonra, Tanrı bizlere suçumuzu kınamamız ve O’nun mutlak
otoritesini kabul etmemiz için bir şans verdi (33:72). Fakat biz, Şeytan’ın bir tanrı olarak yeterliliğinin gösterisini seyretmek istediğimize karar verdik. Birçok insan, Tanrı’nın kendilerini bu
korkunç teste sokmak için yarattığı gerçeğini protesto eder. Belli ki bu gibi insanlar şunun farkında değiller, [1] onlar korkunç bir suç işlediler (Giriş & Ek 7) ve [2] onlara suçlarını kınamaları ve kendilerini günahlarından kurtarmaları için bir şans verildi fakat onlar testten geçmeyi seçtiler.
57:22’den öğreniyoruz ki yaşamlarımız, etrafımızdaki her şeyle birlikte videokaset benzeri
bir şeyde önceden kaydedilmiştir. Tanrı her birimizin ne tür bir karar vermeye mukadder olduğumuzu tam olarak bilir; O hangimizin Cennete gideceğini, hangimizin Cehenneme gideceğini bilir. Hatta bu dünyaya doğmadan önce bile, Tanrı hangi ruhların iyi hangi ruhların kötü olduğunu biliyordu. Tanrı’nın her şeyi bilmesi söz konusu olduğunda, herkesin alnında “Cennet” veya “Cehennem” yazan bir damga olduğunu hayal edebiliriz. Ancak söz konusu biz olduğumuzda, Tanrı’nın mutlak otoritesinden yahut Şeytan’ın çok tanrılı görüşlerinden yana olmakta tamamen özgürüz. Bu nedenle kader, söz konusu Tanrı olduğunda bir gerçektir, söz konusu biz olduğumuzda değil.
Bu anlayış, “Tanrı irade ettiği kişiye rehberlik eder ve irade ettiği kişiyi saptırır” ifadesini
belirten çok sayıda ayeti açıklar. Kendi bilgisine istinaden, Tanrı ruhlarımızı hak ettiğimiz koşullara atar. Tanrı meleklere “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” (2:30) dediğinde, bu, bazılarımızın kendimizi günahtan kurtarmak için bir şansı hak ettiğimiz anlamına geliyordu. Hidayeti hak
edenler için Tanrı’nın rehberliğinin bir örneği 21:51’de bulunmaktadır: “Biz İbrahim’e hidayetini bahşettik çünkü biz onun tamamen farkındaydık.” Diğer bir ifade ile Tanrı İbrahim’in rehberlik edilmeyi hak eden iyi bir ruh olduğunu biliyordu ve Tanrı ona hidayetini ve anlayışını bahşetti. Diğer bir güzel örnek ise 12:24’te belirtilmektedir. Yusuf, Mısırlı asilzadenin karısına aldandı
ve “eğer Rabbinden bir işaret görmeseydi” neredeyse zina edecekti. Tanrı bizlere 12:24’te öğretiyor ki O, “Yusuf’tan kötülüğü ve günahı çevirdi çünkü o Benim adanmış kullarımdan biriydi.”
Şehvetini kontrol eden Yusuf muydu? Yoksa onu iffetli kılan Tanrı’nın günahtan koruması mıydı? İşte kader böyledir.
*********************

Ek 15

Dini Görevler: Tanrı’dan Bir Armağan

İbrahim 14:40 ayetinde Tanrı’ya yalvardığında, zenginlik veya sağlık istemedi; uğruna yalvardığı armağan şuydu: “Lütfen Tanrım, beni iletişim dualarını (Namazı) yerine getirenlerden
biri yap.” Tanrı’nın tayin ettiği dini görevler, aslında O’ndan gelen büyük bir armağandır. Onlar
ruhlarımızın büyümesi ve gelişmesi için gerekli beslenmeyi oluştururlar. Böyle bir beslenme olmadan, Tanrı’nın Yargı Günü’ndeki fiziksel varlığı ile bağlantılı olan muazzam enerjiye daya-

Ek 15
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namayız. Tanrı’ya olan iman tek başına kurtuluşumuzu garantilemez; ruhlarımızı da beslemeliyiz (6:158, 10:90-92). Buna ek olarak, 15:99 ayeti, Tanrı’nın tayin ettiği dini görevleri gözetmenin kesinliğe ulaşma vesilelerimiz olduğunu belirtir: “Kesinliğe ulaşmak için Rabbinize ibadet
edin.”

İletişim Duaları (Namaz)

Günlük beş vakit iletişim duası, ruh için ana gıdalardır. Bir ruh doğru bir hayat sürerek biraz
büyüme ve gelişme elde edebilse de iletişim dualarını yerine getirmeden bu, düzenli yemekler
olmaksızın atıştırmalarla hayatta kalmaya benzer.
2:37 ayetinden öğreniyoruz ki Tanrı tarafından bizlere verilen belirli Arapça kelimeleri söyleyerek Tanrı ile iletişim kurabiliriz. Sure 1, Anahtar, Tanrı ile bizim aramızdaki kapıyı açan seslerin matematiksel olarak oluşturulmuş bir kombinasyonudur.
1. Şafak Namazı, Güneş doğmadan önceki iki saat boyunca yerine getirilmelidir (11:114, 24:58).
2. Öğle Namazı, öğle vakti Güneş’in en yüksek noktasından düştüğü vakittir (17:78).
3. İkindi Namazı, Güneş’in batışından önceki 3-4 saat boyunca yerine getirilebilir (2:238).
4. Akşam Namazı, Güneş’in batışından hemen sonra olur (11:114).
5. Yatsı Namazı, gökyüzünden alacakaranlık kaybolduktan sonra yerine getirilebilir (24:58).
* Cuma öğlen cemaatle namaz, Teslim Olan her erkek ve kadın üzerine zorunlu bir görevdir
(62:9). Cuma Namazını yerine getirmeyi ihmal etmek büyük bir suçtur.
Her bir iletişim duası, bir sonraki namazın vakti girinceye kadar olan süre boyunca herhangi
bir zamanda yerine getirilirse geçerlidir. Bir kez kaçırıldı mı, belirli bir iletişim duası telafi edilemeyecek olan kaçırılmış bir şanstır; kişi sadece tövbe edip bağışlanma dileyebilir. Beş vakit namaz sırasıyla 2, 4, 4, 3 ve 4 üniteden (Rekâttan) oluşmaktadır.
Namazın İbrahim aracılığıyla önceden tesis edilmiş olduğunun kanıtı 8:35, 9:54, 16:123 &
21:73 ayetlerinde bulunmaktadır. İslam’daki (Teslimiyet’teki) bu en önemli görev öylesine ciddi
bir şekilde tahrif edildi ki, iletişim duaları (Namaz) Müslümanların büyük çoğunluğu için putperest bir pratiğe dönüştü. Kuran, iletişim dualarımızın yalnızca Tanrı’ya adanmasını emretmesine
rağmen (20:14, 39:3, 45), bugünkü Müslümanlar namazları sırasında “Muhammed ve ailesi” ile
“İbrahim ve ailesi”ni anmayı ısrarla sürdürüyorlar. Bu, namazları boş ve geçersiz kılar (39:65).
İletişim dualarını doğrulayan mucizelerle ilgili aşağıdaki metin, Dr. Reşad Halife’nin yazdığı şekliyle Submitter’s Perspective (Teslim Olanın Perspektifi) Ocak 1990 sayılarından (düzenli
ve özel bonus sayılarından) alınmıştır.

MÜTHİŞ MATEMATİKSEL MUCİZE 5 VAKİT
İLETİŞİM DUASININ TÜMÜNÜ DOĞRULUYOR

[1] Sure 1, Kendisi ile iletişim kurmamız (Salat) için Tanrı’nın bize armağanıdır. Sure numarası ve ayet sayısını yan yana yazıp 17 elde edersiniz, bu da günlük beş vakit namazın ünite sayılarının toplamıdır.
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[2] Sure numarasını, ardından suredeki her ayetin numarasını yazalım. Şunu elde
ederiz:
1 1 2 3 4 5 6 7. Bu sayı 19’un katıdır.
[3] Şimdi de her ayetin numarasını, o ayet
içindeki harf sayısı ile değiştirelim. Şunu elde ederiz:

Sure 1’in, Anahtar’ın Özellikleri
Ayet No
Harf Sayısı
Sayısal Değer
1
19
786
2
17
581
3
12
618
4
11
241
5
19
836
6
18
1072
7
43
6009

1 19 17 12 11 19 18 43 sayısı da 19’un katıdır. Teorik olarak, bir kişi Sure 1’in harflerini değiştirebilir ve yine aynı sayıda harfi sağlayabilir. Ancak, aşağıdaki matematiksel olgu bu olasılığa imkân vermez. Çünkü her bir harfin
sayısal değeri dikkate alınır. İşte burada:
[4] Her ayetin sayısal değerini dâhil edelim ve her bir ayetteki harf sayısını takiben yazalım:
1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009 sayısı da 19’un katıdır.
[5] Şimdi her bir ayetin numarasını, ardından bu ayetteki harf sayısını, daha sonra bu ayetin
sayısal değerini ekleyelim. Şunu elde ederiz:
1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009 sayısı 19’un katıdır.
[6] Her ayetin sayısal değeri yerine, Sure 1’deki her bir harfin sayısal değerini yazalım. Bu
tam anlamıyla müthiş mucize, elde edilen 274 basamaklı uzun sayının da 19’un tam katı olduğunu gösterir. ALLAHU EKBER.
1 7 1 19 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 2 17...50
Bu sayı sure numarasıyla başlar, ardından suredeki ayet sayısı, ardından ayet numarası, ardından bu ayetteki harf sayısı, ardından bu ayetteki her bir harfin sayısal değeri, ardından bir sonraki ayetin numarası, ardından bu ayetteki harf sayısı, ardından bu ayetteki her bir harfin sayısal
değeri gelir ve surenin sonuna kadar böyle devam eder. Böylelikle, en son bileşen 50 olur, “N”nin (son harf) değeridir.
[7] Buraya çok uzun sayıları yazamadığımdan dolayı, her ayetin numarası, ardından ayetteki harf sayısı, ardından ayetteki her bir harfin sayısal değerinden oluşan uzun sayının yerine [*]
yazalım. Eğer sure numarasının ardından o surenin ayet sayısını yazarsak 17 elde ederiz, günlük beş vakit namazın ünite (Rekât) sayısı. 17’nin yanına ilk namazın numarasını (1), ardından
2 olan Rekât sayısını yazın, sonra iki tane [*]; ardından ikinci namazın numarasını (2), ardından
ikinci namazın Rekât sayısını (4), ardından dört tane [*] yazın ve bu şekilde devam edin. Sadece
elde edilen uzun sayı 19’un katı değil, aynı zamanda onu oluşturan basamak sayısı da 4636’dır
(19x244)… Lütfen şuna dikkat edin, Sure 1’in herhangi bir temsili, sonucu etkilemeden [*]’ın
yerini alabilir; hepsi de 19’un katlarını verir. Örneğin “Anahtar”ın kısa bir sunumu, Sure numarası (1), onu takiben ayet sayısı (7), ardından Sure 1’deki harflerin toplam sayısı (139), ardından
tüm surenin toplam sayısal değerinden (10143) oluşur. Ortaya çıkan sayı (1713910143) da [*]
işaretini temsil edebilir.
1712[*][*]24[*][*][*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*]54[*][*][*][*]
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CUMA NAMAZININ DOĞRULANMASI

[8] Cuma namazı iki hutbe ve iki Rekâttan oluştuğu için (toplamı hâlâ 4 ünite), diğer günlerdeki 17 tane ile karşılaştırıldığında, Cuma günü sadece 15 tane “Anahtar” okuruz. Abdullah
Arık şunu keşfetti: [7]’deki uzun sayıda yer alan 17’yi 15 ile değiştirirsek ve öğle namazından
iki “Anahtar”ı çıkarırsak hâlâ 19’un katını elde ederiz. Bu, öğle vaktindeki 2 “Anahtar”lı Cuma Namazını doğrular. Aşağıda gösterilen uzun sayı, Cuma gününün 5 namazını temsil eder; bu,
19’un katıdır.
1512[*][*]24[*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*][*]54[*][*][*][*]

“ANAHTAR” (El-Fatiha) ARAPÇA OKUNMALIDIR

[9] Kurandaki ilk sure, yeryüzündeki en büyük matematikçilere meydan okuyup onları şaşkına çevirecek şekilde matematiksel olarak oluşturulmuştur. Şimdi şu gerçeği takdir ediyoruz
ki İletişim Dualarımız esnasında Sure 1 olan “Anahtar”ı okuduğumuzda kâinatta bir şeyler olur
ve biz Yaratıcımızla iletişim kurarız. Sonuç, şimdi ve sonsuza dek mükemmel bir mutluluktur.
Yüce Yaratıcımızla günde 5 defa iletişim kuraKelime
Harf
Değer
rak Tanrı ile buluşacağımız Büyük Güne hazır1. Bism
B
2
lık için ruhlarımızı besler ve geliştiririz. Sade2. Bism
M
40
ce ruhlarını besleyen kişiler Yüce Tanrı’nın fi3. Rahman
M
40
ziksel varlığına dayanabilecek ve bunun keyfi4. Rahim
M
40
ni süreceklerdir.
5. El-Hamdu
M
40
Bütün milletlerden tüm teslim olanlar, Tan6. Rab
B
2
rı’nın Kendisi tarafından yazılan ve bize Ken7. ‘Alemin
M
40
disi ile iletişim kurmamız için verilen (2:37)
8. Rahman
M
40
“Anahtar”ın kelimelerini okurlar.
9. Rahim
M
40
Edip Yüksel’in keşfi, “Anahtar”ın ihtişa10. Malik
M
40
mını pekiştirir ve açıkça ilan eder ki o, Arapça
11. Yevm
M
40
okunmalıdır.
12. Na’budu
B
2
“Anahtar”ı Arapça okuduğunuz zaman du13. Mustakim
M
40
daklarınız tam 19 kez birbirlerine dokunur.
14. Mustakim
M
40
Dudaklarınız “B” ve “M” harflerinin geçti15. En’amte
M
40
ği yerlerde birbirine dokunur. 4 tane “B” ve 15
16. ‘Aleyhim
M
40
tane “M” bulunur ve bunların toplamı 19 eder.
17. Mağdub
M
40
4 “B”nin sayısal değeri 4x2=8’dir ve 15 “M”18. Mağdub
B
2
nin sayısal değeri 15x40=600’dür. 4 “B” ve 15
19. ‘Aleyhim
M
40
“M”nin toplam sayısal değeri 608’dir, bu da
608 (19x32)
19x32’dir.

GÜNLÜK BEŞ VAKİT NAMAZIN DOĞRULANMASI,
EĞİLME (Rükû), SECDE (Sücûd) ve TEŞEHHÜT SAYISI

[10] Sıkça rastlanan meydan okumalardan biri de şudur: “Eğer Kuran, (6:19, 38 & 114’te ileri sürüldüğü gibi) tam ve detaylı ise İletişim Dualarının (Namazın) detayları nerede?” Bu insan-
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lar bu soruyu sorarlar çünkü Kuran’ın bize İletişim Dualarının İbrahim’den geldiğini bildirdiğinin (21:73 & 22:78) farkında değildirler. Eğer eğilmeleri, secdeleri ve Teşehhütleri ile birlikte
namazların numaralarını yazarsak şunu elde ederiz:

11224124482344824336254482
Bu uzun sayı şunları içerir, 5 vakit namazda okuduğumuz sure (1), onu takiben birinci namazın numarasını (1), sonra bu namazda okuduğumuz “Anahtar”ların sayısını (2), sonra eğilmelerin (Rükû) sayısını (2), sonra secdelerin sayısını (4), sonra Teşehhütlerin (oturma pozisyonunda)
sayısını (1), sonra ikinci namazın numarasını (2), sonra ikinci namazda okuduğumuz “Anahtar”ların sayısını (4), sonra bu namazdaki eğilmelerin (Rükû) sayısını (4), sonra secdelerin sayısını
(8), sonra Teşehhütlerin sayısını (2), sonra üçüncü namazın numarasını (3) ve böylelikle son namaza kadar böyle devam eder. Bu uzun sayı 19’un katıdır ve bu, Rükû, Sücûd ve Teşehhüdün sayısına varıncaya kadar namazların en ufak ayrıntılarını doğrular.

Zorunlu Bağış (Zekât)

Zekât “hasat gününde” verilmelidir (6:141). Ne zaman “net gelir” elde etsek, %2,5’unu bir
kenara ayırmalı ve belirlenen alıcılara şu sıra ile vermeliyiz—ana-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve seyahat eden yabancılar (2:215). Zekâtın hayati önemi Tanrı’nın yasasında ifadesini bulur: “Rahmetim her şeyi kuşatır fakat Ben onu Zekât veren doğrulara has kılacağım” (7:156).
Herhangi bir gelir elde ettiğimizde Zekât dikkatlice hesaplanmalı ve düzenli olarak verilmelidir. Hükümet vergileri düşülmelidir fakat borçlar, ipotekler ve yaşam masrafları gibi giderler
düşülmemelidir. Eğer birisi ihtiyaç sahibi kişileri bilmiyorsa, Zekâtı, fakir insanlara yardım etme
gibi belirgin bir amaçla bir camiye veya bağış organizasyonuna verebilir. Camilere veya hastanelere yahut organizasyonlara yapılan bağışlar Zekât sayılamaz.

Oruç

Oruç ile ilgili tüm detaylar 2:183-187’de verilmektedir.

Kutsal Yolculuk: Hac & ‘Umre

Hayatta bir kere Hac ve ‘Umre, gücü yetebilen kimseler için hükme bağlanmıştır. Kutsal yolculuk, İbrahim’in Tanrı’ya teslimiyetinin örnekliğini hatırlatır (Ek 9) ve dört Kutsal Ay boyunca yerine getirilmelidir—Zilhicce, Muharrem, Safer & Rebiülevvel (12., 1., 2., 3. aylar) (2:197;
9:2, 36). ‘Umre her zaman yerine getirilebilir. İslam’daki diğer tüm görevler gibi Hac da tahrif
edildi. Çoğu Müslüman, Haccı sadece Zilhicce’deki birkaç gün boyunca yapmaktadır ve Recep,
Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’i (7., 11., 12., 1. aylar) Kutsal Aylar olarak kabul etmektedirler.
Bu, şiddetle kınanmış bir tahrifattır (9:37).
Kutsal yolculuk, bir banyo veya duş ile başlar, ardından “İhram” denilen kutsallık hali ile devam eder; burada erkek hacılar dikişsiz kumaşlardan oluşan malzemeden giyer ve kadın da mütevazi bir elbise giyer (2:196). Hacı, Hac boyunca cinsel birleşmeden, tıraş olmak ve saçları kesmek gibi gösterişlerden, tartışmalardan, kötü davranış ve kötü dilden kaçınır (2:197). Temizlik,
banyo ve düzenli hijyen uygulamaları teşvik edilir. Mekke’deki Kutsal Mescide varıldığında, hacı, Tanrı’yı yüceltip O’na övgüler sunarak Kâbe etrafında yedi defa yürür (2:125, 22:26-29). Ortak formül: “Lebbeyke Allahümme Lebbeyk”tir (Tanrım! Sana yanıt verdim). “Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk” (Sana yanıt verdim ve Senin yanında başka bir tanrı olmadığını ilan ediyo-
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rum; Sana yanıt verdim). Bir sonraki adım, Safa ve Merve tepeleri arasında aralıklarla hızlanarak yedi kez yarım mil yürümektir (2:158). Bu, kutsal ziyaretin ‘Umre bölümünü tamamlar.
Hacı daha sonra şafak vaktinden Güneş batıncaya dek bir gün boyunca ibadet/tapınma, meditasyon ve Tanrı’yı yüceltmek için Arafat’a gider (2:198). Güneş battıktan sonra, Yatsı Namazını yerine getireceği Müzdelife’ye gider ve Mina’da Şeytan’ın sembolik taşlanması için 21 adet
taş toplanır. Hacı, Müzdelife’den Mina’ya iki veya üç gün geçirmek için gider (2:203). Mina’daki ilk sabahta, hacı, fakirleri beslemek ve Tanrı’nın İsmail ve İbrahim’i Şeytan’ın hilesinden kurtarmak amaçlı müdahalesini (37:107, Ek 9) anmak için bir hayvan kurbanı sunar. Taşlama merasimleri Şeytan’ın çok tanrıcılığını reddetmeyi sembolize eder ve üç merkezin her birinde Tanrı’yı yücelterek yedi taş atılmasıyla yapılır (15:34). Hacı daha sonra Mekke’ye döner ve son defa Kâbe’nin yedi kez tavafını yerine getirir.
Maalesef, bugünkü Müslüman hacıların çoğu, Muhammed peygamberin mezarını ziyaret etmeyi gelenek haline getirmişlerdir, ki orada en küstah putperestlik eylemlerini işlerler ve böylece haclarını geçersiz hale getirirler. Kuran, sürekli olarak “Kutsal Mescit”ten bahseder, oysa günümüz Müslümanları “İki Kutsal Mescit”ten bahseder. Bariz bir putperest eylemi olarak, Müslümanlar Muhammed’in mezarını başka bir “Kutsal Mescit” olarak kurdular. Bu, Kuran’ın bir
küfürle ihlal edilmesidir ve hatta ironik bir şekilde Hadisi de ihlal eder. Aşağıda gösterilen Hadis bu garip ironiyi resmetmektedir.

Bu sahte ifadenin tercümesi: “Tanrı Yahudileri ve Hristiyanları peygamberlerinin
mezarlarını camilere dönüştürdükleri için lanetledi.”
[Buhari, Nevevî Nüshası, Cilt. 6, Sayfa 14]

Fiziksel Faydalar

Paha biçilemez ruhsal faydalarına ek olarak, iletişim dualarını (Namazı), zorunlu bağışı
(Zekâtı), Ramazan ayı boyunca orucu ve Haccı yerine getirmenin bol miktarda fiziksel, ekonomik ve sağlıkla alakalı faydaları vardır.
Şafak namazını yerine getirmek uyku boyunca uzun süreli hareketsizliği kesintiye uğratır;
bunun eklem iltihabını önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda, sabah erkenden
kalkmak depresyonla ve diğer psikolojik problemlerle mücadeleye yardımcı olur. İletişim duaları sırasında tekrarlanan secde pozisyonu, daha fazla kan alması için beynimizdeki kan damarlarını genişletir ve bu da baş ağrılarını engeller. Bel ve eklemlerin tekrar tekrar bükülmesi sağlıklı
bir egzersizdir. Bunların hepsi bilimsel olarak saptanmış gerçeklerdir.
İletişim dualarından önce gerekli olan abdestler bizi tuvaleti daha sık kullanmaya teşvik eder.
Bu alışkanlık bizi yaygın ve yıkıcı bir kanser olan kolon kanserinden korur. Zararlı kimyasallar
idrar ve dışkılarla dışarı atılır. Eğer bu dışkılar uzun süre kolonda tutulursa, zararlı maddeler vücuda tekrar geri emilir ve kansere yol açar.
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Ramazan ayı boyunca oruç tutmak, genişlemiş midelerimizi normal boyutlarına geri getirir,
geçici sıvı kaybı yolu ile kan basıncımızı düşürür, zararlı toksik maddeleri vücuttan atar, böbreklerimize çokça gerekli olan bir dinlenme sağlar, aşırı ve zararlı yağları eriterek kilomuzu azaltır.
Zekât bağışı ve kutsal Hac yolculuğu çok geniş ekonomik ve sosyal faydalara sahiptir.
*********************
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Beslenme Yasakları

Kuran, Kuran’da özellikle haram kılınmayan herhangi bir şeyi haram kılanlardan Tanrı’nın
son derece hoşnutsuz olduğunu öğretir (16:112-116). Kuran’da özellikle belirtilmeyen herhangi bir haramı onaylamak putperestlikle eşdeğerdir (6:142-152). Bu gibi haramlar, Tanrı’nın yanında bazı başka tanrı(ları) temsil etmektedir. Eğer YALNIZCA Tanrı’ya tapıyorsanız, YALNIZCA O’nun öğretilerine sarılacak ve sadece O’nun tarafından tayin edilen buyruklara ve haramlara hürmet edeceksiniz.
Kuran’daki beslenme yasaklarının mutlak belirginliği en iyi şekilde 6:145-146’da resmedilmektedir. Bu iki ayetten öğreniyoruz ki Tanrı, “eti” haram kıldığı zaman “eti” haram kılmıştır,
başka bir şeyi değil ve Tanrı, “yağı” haram kıldığı zaman O’nun özellikle haram kıldığı şey budur. Bu iki ayet bize domuzun “eti”nin haram olduğunu bildirir, “yağı”nın değil. Belli ki Tanrı
birçok ülkede domuz yağının unlu mamullerde ve diğer gıda ürünlerinde kullanılacağını biliyordu ve bu tür bir kullanım yiyecekleri Haram (yasaklı) kılmaz. Kuran özellikle dört eti haram kılar (2:173, 5:3, 6:142-145 ve 16:112):
De ki, “Bana vahyedilende, yiyen bir kimse için
şunun dışında haram kılınmış yiyecek bulamıyorum:
(1) leş, (2) akan kan, (3) domuzun eti çünkü o pistir ve
(4) Tanrı’dan başkasına küfürle adanmış hayvanların eti.”
Eğer birisi kasıtlı veya kötü niyetli olmaksızın
bunları yemeye mecbur kalırsa,
o zaman Rabbin Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.
*********************

[6:145]

Ek 17

Ölüm

Ölüm çoğu insan için büyük bir gizemdir. Kuran öğrencileri için öyle değil. Ölümün tıpkı
uyumak gibi olduğunu öğreniyoruz; rüyalarla tamamlanan (6:60, 40:46). Ölüm ve diriliş arasındaki süre bir gecelik uyku gibi geçer (2:259; 6:60; 10:45; 16:21; 18:11, 19, 25; 30:55).
Ölüm anında herkes kendi kaderini bilir; Cennet ya da Cehennem. İnkârcılar için ölüm korkunç bir olaydır; melekler onların ruhlarını koparıp çıkarırlarken yüzlerine ve arkalarına vururlar (8:50, 47:27, 79:1).
Kuran sürekli olarak iki ölümden bahseder; ilk ölüm, Tanrı’nın mutlak otoritesi konusunda
bir duruş sergilemekte başarısız olduğumuz zaman gerçekleşti (Ek 7). Bu ilk ölüm biz bu dünyaya doğana dek sürdü. İkinci ölüm ise bu dünyadaki hayatımızı sonlandırır (2:28, 22:66, 40:11).
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Not: Aşağıdaki bölüm, United Submitters International’ın aylık bülteni olan Submitters Perspective’nin Şubat 1990 tarihli sayısındaki ana makalenin bir kopyasıdır. Bu sayı, Aralık 1989’da
vaktinden önce tamamlandı ve postalandı. Dr. Halife 31 Ocak 1990’da şehit edildi ve ruhu direkt Cennete alındı.

Doğrular Gerçekte Ölmezler
Onlar Direkt Cennete Giderler
İman edip doğruluğa çalışanlara, akan nehirleri
olan bahçelere sahip olacaklarının müjdesini
ver. Oradaki ürünlerden rızıklar sunulduğunda “Bu bize geçmişte verilendir” diyecekler.
Kendilerine benzer rızıklar verilecek ve orada
tertemiz eşlere sahip olacaklardır. Sonsuza dek
orada kalacaklar. (2:25)
Tanrı uğrunda öldürülenlerin ölü olduğunu sanmayın; onlar Rablerinin katında diri
olup rızıklandırılmaktadırlar. (3:169)
Tanrı uğrunda öldürülenlere “Onlar ölüdürler” DEMEYİN. Çünkü onlar diridirler fakat siz algılamazsınız. (2:154)
Ey iman edenler! Sizi hayatta tutan şeye davet ettiğinde Tanrı’ ya ve elçiye yanıt verin.
(8:24)
Tanrı uğrunda göç edip sonra öldürülenler veya ölenler var ya, Tanrı kesinlikle
onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır.
(22:58)
Orada ilk ölümün ötesinde ölüm tatmazlar
ve Tanrı onları Cehennem azabından korur.
(44:56)
Ona “Cennete gir” denildi. O da dedi ki
“Keşke (yeryüzündeki) halkım bilseydi Rabbimin beni bağışladığını ve beni onurlu kıldığını.” (36:26-27)
Günahın bedeli ölümdür [Romalılar 6:23[
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3:81 ve 46:9’ da belirtildiği
gibi, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
yeni bir şey getirmez; aldığım
ve size aktardığım her şey zaten Kuran’ dadır. Bununla
birlikte, Kuran, Yüce Tanrı
tarafından belirli bir zamanda vahiy için tutulan bilgilerle
doludur. Şimdi yukarıda gösterilen ayetlere bakmanın ve
harika haberi öğrenmenin zamanı geldi: DOĞRULAR ÖLMEZLER; onların hayatları
bu dünya üzerinde önceden
belirlenmiş olan sona geldiğinde, ölüm meleği onları sadece
dünyevi bedenlerini terk etmeye ve bir zamanlar Âdem
ve Havva’nın yaşadığı aynı
Cennet olan Cennete gitmeye
davet ederler. Cennet, Âdem
ve Havva’ dan beri var olmuştur. 89: 27-30’ dan, Tanrı’nın
imanlıların ruhlarını davet
ettiğini öğreniyoruz: “Cennetime Girin.”

BENİM KENDİ TECRÜBEM
Tanrı’nın peygamberlerle
olan antlaşması 3:81 uyarınca
yerine getirildiğinde, doğruların ŞU AN yaşadığı (4:69) Cennete götürüldüm. Vücudum
burada yeryüzündeyken, ben
Âdem & Havva’nın olduğu
aynı Cennetteydim.
İNKÂRCILAR
İnkârcılara gelince, onlar
ölüm anında Cehennem için
mukadder olduklarını bilirler.
Melekler onların yüzlerine ve
arkalarına vururlar (8:50 &
47:27), ruhlarını çıkarmalarını emrederler (6:93), sonra da
“ruhlarını koparırlar” (79:1).
Kuran bizlere inkârcıların 2
ölümden geçeceğini öğretir
(2:28 & 40:11). Onlar ölüme
konulacaklardır — yani Yargı
Günü’ ne kadar süren sürekli
bir kâbus içinde, gece gündüz

Cehennemi gördükleri bir hiçlik haline (40:46). Cehennem
henüz var olmamıştır (40:46,
89:23).
Tabii ki de Doğrular
Göçerler
Söz konusu yeryüzündeki
insanlar olduğunda, doğrular
“ölürler.” İnsanlar doğruların sadece bedenlerini terk
ettiklerini ve Cennete devam
ettiklerini fark etmezler. Yukarıda gösterilen ayetler kendi
kendini açıklayıcıdır. Onlar
bize doğruların sadece bir kez
öldüğünü söylüyor — büyük
kavganın bir sonucu olarak
hâlihazırda tecrübe ettiğimiz
tek ölüm (38:69). Arkadaş ve
akrabaları hâlâ dünyada yaşarken doğruların Cennete
gittiğine dair en iyi delili 36:2627’de görüyoruz. Hawaii’ye
gidip bizi orada beklemek gibi.
Ayrıca 16:32 & 6:60-62’ye de
bakınız.

*********************

Ek 18

Kuran: Kurtuluş İçin İhtiyacınız Olan Her Şey

Kuran’ın sözleri 19:64’te konuşur ve derler ki “Biz Rabbinin buyruklarına uygun olarak indik. Geçmiş, şimdi ve gelecek O’na aittir. Senin Rabbin asla unutmaz.” Örneğin Tanrı bize nasıl uyunacağını söylemeyi unutmadı (18:109, 31:27). Buna rağmen, Hadis & Sünnet gibi böylesi sahte doktrinleri uyduranlar, takipçilerine nasıl uyuyacaklarını ve hatta tırnaklarınızı nasıl keseceğinizi dikte eden dini öğretiler ortaya attılar. Mekke’deki Kutsal Mescitte ve Medine’deki illegal “Kutsal Mescitte,” yorgun ziyaretçileri arayıp bulmak ve eğer onlar yanlış taraflarına yatıp
uyuyorlarsa onları sopayla dövmek için ücret verilerek bazı kişiler tutuluyor!
Kuran, Kuran’ın eksiksiz, mükemmel ve tamamen detaylı olduğunu (6:19, 38, 114, 115;
50:45) ve Kuran’da özellikle bulunmayan dini düzenlemelerin İslam’dan yani Teslimiyet’ten
başka bir dini teşkil ettiğini (42:21, 17:46) ilan eder. Gerçek imanlılar Kuran’a sarılırlar, tüm Kuran’a ve Kuran dışında hiçbir şeye. Bu ilke, Kuran’ın matematiksel kodu tarafından da doğrulanmaktadır. Sure 17’nin 46. Ayeti YALNIZCA Kuran’a sarılmamız gerektiğini ilan eder. “YALNIZCA” kelimesi Kuran’da 6 defa geçmektedir: 7:70, 17:46, 39:45, 40: 12 & 84 ve 60:4. Tüm
bu geçişler, 17:46 dışında Tanrı’ya atıfta bulunur. “YALNIZCA TANRI” ile ilgili olan sure ve
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ayetlerin numaralarını topladığımızda 361, 19x19 elde ederiz. Bu, 17:46’nın “YALNIZCA Kuran”a atıfta bulunduğunu ispat eder.
*********************

Ek 19

Hadis & Sünnet: Şeytani Bidatler
Tanrı’dan ve O’nun vahiylerinden başka hangi Hadise sarılırlar?
[45:6]
Kuran, uydurulmuş bir Hadis değildir; …her şeyi detaylandırır.
[12:111]
Bazı insanlar başkalarını Tanrı’nın yolundan saptırmak için boş Hadislere sarılırlar.
[31:6]
Takip edilecek tek Sünnet Tanrı’nın Sünneti olmalıdır.
[17:77, 33:62, 48:23, 6:114]
Kuran bize, Peygamberin “insan ve cin şeytanlar” diye tanımlanan bazı düşmanlarının, yalanlar uydurup onları Peygambere atfedeceklerini bildirir (6:112, 25:31). Muhammed peygamberin vefatından sonra tam olarak gerçekleşen buydu; Hadis (sözel) ve Sünnet (eylemler) uyduruldu ve Peygambere atfedildi. Hadis ve Sünnet şeytani bidatlerdir çünkü onlar: [1] Kuran’ın eksiksiz, mükemmel, tamamen detaylı ve dini rehberliğin tek kaynağı olması gerektiği gibi ilahi
ifadelere meydan okurlar (6:19, 38, 114 & 45:6-7), [2] Peygambere karşı küfürdürler ve onu Kuran’a uymayan şedit bir zalim olarak tasvir etmektedirler ve [3] batıl inanç, cehalet ve savunulamaz saçma geleneklere dayanan sahte doktrinler yaratmaktadırlar. Muhammed peygamber, çok
güçlü sözlerle Kuran’ın yanında başka bir dini öğreti göstermekten menedilmiştir (69:38-48).
Bazı Müslümanlar orta yolu bulurlar: “Eğer bir Hadis Kuran’a uyarsa onu kabul edeceğiz
ve eğer Kuran’la çelişirse onu reddedeceğiz!” Böyle bir ön kabul, bu kişilerin Tanrı’nın şu ifadelerine iman etmediklerini ispatlar: Kuran “eksiksiz, mükemmel ve tamamen detaylıdır.” Kuran’ın yanında başka bir şeyden rehberlik aradıkları an, ne kadar “doğru” görünürse görünsün
Şeytan’ın tuzağına düşerler (bkz. 63:1). Çünkü Tanrı’nın sözünü reddetmiş olurlar ve Tanrı’nın
yanına başka bir tanrı yerleştirmiş olurlar (18:57). Ek 33’e bakınız.
Kuran’ın matematiksel mucizesi, Kuran’ın dini öğretiler için tek kaynağımız olması gerektiğine dair matematiksel delil sunmaktadır. İşte sadece 2 örnek:
1. “
= Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık,” 38. (19 ×
2) Ayettedir ve 19 Arap harfinden oluşmaktadır (6:38).
2. “
= O, bu kitabı tamamen detaylı olarak indirdi,” 114. (19 ×
6) Ayettedir ve 19 Arap harfinden oluşmaktadır (6:114).
*********************
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Kuran: Başka Hiçbir Kitaba Benzemez

Kuran, Tanrı’nın dünyaya Son Ahitidir ve O, onu en ufak bir tahriften korumaya söz vermiştir (15:9). Bu nedenle Kuran, onu koruyan ve ona hizmet eden görünmez kuvvetlerle çevrilidir
(13:39, 41:42, 42:24).
Başka herhangi bir kitabın aksine Kuran, Tanrı tarafından öğretilir (55:1-2); O, ihtiyacımız
olan vakitte ihtiyacımız olanı bize öğretir. Bu yüzden Kuran’ı yüzlerce kez sıkılmadan okuruz.
Mesela bir romanı sadece bir kez okuyabiliriz. Fakat Kuran sonsuz sayıda okunabilir ve biz her
zaman ondan yeni ve değerli bilgiler çıkarırız. Öte yandan, samimi olmayan okuyucular—yani
Kuran’ı, onda hata bulmak için okuyanlar—Kuran’dan çevrilirler (7:146, 17:45, 18:57, 41:44).
Doğrusu, Tanrı’nın görünmez güçleri aradıkları hataları bulmalarına yardımcı olur. Kuran mükemmel olduğundan, böyle “hatalar” sadece Tanrı’nın düşmanlarının aptallığını açığa vurmaya
hizmet eder.
Tanrı, Kuran’ı tanımlamak için Kendi sıfatlarını kullanır; Kuran’ı “ ‘Azim = Büyük” (15:87),
“Hakim = Bilgelik dolu” (36:2), “Mecid = Şanlı” (50:1) ve “Kerim = Şerefli” (56:77) olarak
isimlendirir. Biz ne diyebiliriz ki?
Kuran, dillerinden bağımsız olarak tüm insanlara Tanrı’nın mesajı olduğundan, Kuran, dillerinden bağımsız olarak imanlılar için erişime açıktır (41:44). Bu, derin bir olguyu açıklamaktadır: Arapça bilmeyen imanlılar, Kuran’ı, Arapça konuşan imansızlardan daha iyi bilirler. Kuran’a hizmet eden görünmez kuvvetlerden dolayı o, samimi imanlılara kolayca ve zevkli bir şekilde ulaşılabilirdir ve imansızlar için ise tamamen erişime kapalıdır (17:45, 18:57, 56:79).
*********************

Ek 21

Şeytan: Düşmüş Melek

Tanrı’nın krallığında, belirli yaratıklara görevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duyulan
güçler verilir. Şeytan, Tanrı-vergisi güçlerinin kendisini bağımsız bir tanrı olarak faaliyette bulunmaya yeterli kıldığına inandı. Onun egemenliğindeki sefalet, hastalık, kazalar ve savaşın yaygınlığı ile kanıtlandığı gibi, artık Şeytan’ın yetersiz olduğunu biliyoruz.
Kuran açıkça belirtir ki Şeytan, kendisine ihsan edilen muazzam güçler ve rütbe dolayısıyla bir melekti. Bu yüzden, düşüşünden önce bir melek olarak adlandırılır (2:34, 7:11, 15:29,
17:61,18:50, 20:116, 38:71). Tanım olarak bir cin, düşmüş bir melektir (18:50). Şeytan’ın isyanı
bize meleklerin kendi akıllarıyla ve mutlak bir seçim özgürlüğüyle yaratıldığını öğretir (2:34).
*********************

Ek 22

İsa

Kuran bize, İsa’nın, tek görevi Tanrı’nın mesajını iletmek olan Tanrı’nın beşer bir elçisi olduğunu bildirir; o, hiçbir zaman bir güç sahibi olmamıştır ve şu anda ölüdür (4:171, 5:75, 117).
İsa’yı Tanrı yahut Tanrı’nın Oğlu ya da üçlü birliğin bir parçası olarak kabul edenler “pagan”dır-
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lar (5:17, 72, 73). Önde gelen Hristiyan âlimler, bunlara benzer sonuçlara ulaştılar (THE MYTH
OF GOD INCARNATE, John Hick, ed., The Westminster Press, Philadelphia, 1977 & THE MYTH MAKER, Hyam Maccoby, Harper & Row 1986). Hristiyanlık İznik’in ürünüdür (MS 325).

Kitab-ı Mukaddes’in İsa’sı

İsa yüksek sesle ilan etti: “Kim bana iman ederse, benden ziyade beni gönderene iman etmiş
olur; …. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım; hayır, beni gönderen Baba ne söylemem gerektiğini ve nasıl konuşmam gerektiğini bana emretti. O’nun buyruğunun sonsuz yaşam anlamına
geldiğini bildiğimden, her ne söylersem O’nun bana emrettiği gibidir.”
[ Yuhanna 12:44-50 ]
“Ben kendi başıma bir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargılamam dürüsttür
çünkü ben kendi irademi değil ancak beni gönderen onun iradesini arıyorum.”
[ Yuhanna 5:30 ]
İsa dedi ki “Benim öğretim benim kendimin değil; o, beni gönderen ondan geliyor.”
[ Yuhanna 7:16 ]
“İsrailoğulları, beni dinleyin! Nasıralı İsa Tanrı’nın size mucizelerle, harikalarla ve kendi kimliği olan belirtilerle gönderdiği bir adamdı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Tanrı bunları onun aracılığıyla içinizde yaptı.”
[ Elçilerin İşleri 2:22 ]
“… Sözümü duyan ve beni gönderene iman eden adam sonsuz yaşamın sahibidir.”
[ Yuhanna 5:24 ]
“Her kim beni kabul ederse, beni değil beni gönderen onu kabul eder.”
[ Matta 10:40, Markos 9:37, Luka 9:48 & Yuhanna 13:20 ]
“… Ben kendiliğimden gelmedim. Gönderme hakkına sahip olan tarafından gönderildim ve siz
onu tanımıyorsunuz. Ben onu tanıyorum çünkü ondan geliyorum; beni o gönderdi.”
[ Yuhanna 7:28-29 ]
İsa göğe baktı ve dedi ki “… Sonsuz yaşam budur: tek gerçek Tanrı olan seni ve senin gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları.”
[ Yuhanna 17:1-3 ]
Tanrı’nın ruhu tarafından sevk edilen herkes Tanrı’nın oğullarıdır.

[ Romalılar 8:14 ]

İsa yukarıya baktı ve dedi ki “Baba! Beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni daima işittiğini
biliyorum fakat bunu kalabalık için söyledim ki beni senin gönderdiğine iman etsinler.”
[ Yuhanna 11:41-42 ]
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Yola çıkmak üzereyken bir adam koşarak yanına geldi, önünde diz çöküp ona şöyle sordu: “İyi
Öğretmen, sonsuz yaşamdan pay almak için ne yapmalıyım?” İsa cevap verdi, “Neden beni iyi
diye çağırıyorsun? Yalnızca Tanrı dışında kimse iyi değildir.”
[ Markos 10:17-18 ]
“Bana ‘Rab’ diye seslenenlerden hiçbiri Tanrı’nın krallığına giremeyecektir, sadece gökteki Babamın isteğini yapanlar hariç.”
[ Matta 7:21 ]
“… Kardeşlerime git ve onlara de ki, Ben Babama ve sizin Babanıza, benim Tanrıma ve sizin
Tanrınıza yükseliyorum.’ “
[ Yuhanna 20:17 ]
“Tanrı benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir; yalnızca O’na tapın. Doğru yol budur.”
[ Kuran 3:51, 19:36 & 43:64 ]
Hristiyanların öğrettiği Tanrı doktrini olan üçlü birlik, Tanrı’nın esas itibarıyla tek fakat “kişi”
olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç olduğunu ileri sürer. Yeni Ahit’te ne Üçlü Birlik
kelimesi ne de bunun gibi belirgin bir doktrin bulunur, ne de İsa ve onun takipçileri Eski Ahit’teki Temel İtikatla çelişmek isterler: “Dinle ey İsrail: Tarımız Rab tektir”
(Yasa’nın Tekrarı 6:4).
[ Ansiklopedi Britannica, 1975 ]

İsa’nın Ölümü

Bu, dünyadaki en tartışmalı tek konu olmuştur. Kuran’ın mucizevi matematiksel kodu, artık
bu konu için kesin yanıtı sunmuştur:
İsa’nın ruhu yükseldi, diğer bir deyişle, bedeninin tutuklanmasından ve çarmıha gerilmesinden
önce vefat ettirilmişti. Böylelikle, ona zulmedenler boş bir bedeni tutuklamış, işkence etmiş
ve çarmıha germiş oldular—İsa çoktan ruhlar dünyasına gitmişti (3:55, 4:157).
“Onlar komplo kurup plan yaptılar,
fakat Tanrı da öyle yaptı
ve Tanrı en iyi plan yapandır.
Nitekim Tanrı şöyle dedi, “Ey İsa!
Senin hayatını Ben sonlandırıyorum
ve seni Kendime yükseltiyorum;
seni inkârcılardan kurtaracağım.”
[ Kuran 3:54-55 ]
Tanrı’nın elçisi Meryemoğlu İsa Mesih’i
öldürdüklerini iddia ettiler!
Doğrusu, onu asla öldürmediler;
onu asla çarmıha germediler;
yaptıklarına inandırıldılar.
[ Kuran 4:157 ]
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Tanrı merhamet ederek, neslimize, ruhu bu dünyadan ayrılmış fakat bedeni 19 ay daha yaşamış bir kişinin canlı örneğini verdi. 25 Kasım 1984’te, Humana Louisville Hastanesi’ndeki doktorlar Bay William Schroeder’in hasta kalbini aldılar, yerine plastik ve metal bir pompa yerleştirdiler (THE NEW YORK TIMES, Pazartesi, 26 Kasım 1984).
Bu tarihi operasyondan sonraki 19. günde—13 Aralık 1984, Perşembe—Bay Schroeder, ruh
olan, gerçek kişi, bu dünyadan göçtü. Bay Schroeder öldü. Fakat bedeni, bedenine eklenmiş yapay kalp ile fonksiyonlarını sürdürmeye devam etti. Dünyaya “muhtemelen bir felç geçirdi” şeklinde duyuruldu (THE NEW YORK TIMES, 14 Aralık 1984). Anlamlı bir biçimde, Bay Schroeder, vefatından sadece bir gün önce Başkan Ronald Reagan ile ulusal kanalda konuşmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vadesi geçmiş çekini göndermesini talep etmişti. Tamamen uyanıktı.
O andan itibaren “bir felç geçirdi”; günü veya zamanı yahut aile fertlerini tanımıyordu. İşin aslı,
Bay Schroeder artık bu dünyada değildi.
İnciller açıkça, İsa’nın, tutuklanmış bedeni etrafında gerçekleşen olaylardan habersiz olduğunu belirtir:
“Bu arada başrahipler,
İsa’ya karşı birçok suçlamada bulundular.
Pilatus onu tekrar sorguya çekti:
“Elbette birkaç yanıtın vardır?
Sana karşı kaç suçlama yapıldığını gör.’’
Fakat Pilatus’a büyük ölçüde sürpriz oldu;
İsa başka yanıt vermedi.
[ Markos 15:3-5 ]
Herodes İsa’yı gördüğüne fazlasıyla sevindi. Onun hakkındaki haberlerden dolayı uzun süredir
onu görmek istiyordu ve bazı mucizeler sergilemesini umuyordu. İsa’ya oldukça uzun süre sorular sordu fakat İsa hiç yanıt vermedi. Başrahipler ve yazıcılar onu şiddetle suçlamak için hazırlardı. Herodes ve muhafızları ona aşağılayıcı ve suçlayıcı şekilde davrandılar.
[ Luka 23:8-11 ]
Kurtarıcı bana dedi ki “Ağaçta gördüğün, sevinen ve gülen, işte bu yaşayan İsa’dır. Fakat beriki, ellerini ve ayaklarını çiviledikleri et parçasıdır. [Apocalypse of Peter, VII, 3, 81] THE NAG
HAMMADI KÜTÜPHANESİ’nden (Harper & Row, 1977, James M. Robinson, ed, Sayfa 339).
Gerçek şu ki, (1) Bay Schroeder’in ruhunun operasyondan sonraki 19. günde bu dünyayı terk
etmesi ve (2) bedeninin 19 ay daha yaşaması esrarengiz birer hatırlatıcıdır ki, Tanrı, dünyanın
Schroeder’in durumu ile İsa’nın ispatlanmış olgusu olan ruhsuz bedeninin tutuklanması, işkence edilmesi ve çarmıha gerilmesinden önceki ayrılığı arasındaki benzerliği bilmesini istemiştir.
*********************
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Sıra Sure
1.........96
2.........68
3.........73
4.........74
5.........1
6.........111
7.........81
8.........87
9.........92
10........89
11........93
12........94
13........103
14........100
15........108
16........102

Vahyin Kronolojik Sırası

17........107
18........109
19........105
20........113
21........114
22........112
23........53
24........80
25........97
26........91
27........85
28........95
29........106
30........101
31........75
32........104
33........77

34.........50
35.........90
36.........86
37.........54
38.........38
39.........7
40.........72
41.........36
42.........25
43.........35
44.........19
45.........20
46.........56
47.........26
48.........27
49.........28
50.........17

51........10
52........11
53........12
54........15
55........6
56........37
57........31
58........34
59........39
60........40
61........41
62........42
63........43
64........44
65........45
66........46
67........51

68........88
69........18
70........16
71........71
72........14
73........21
74........23
75........32
76........52
77........67
78........69
79........70
80........78
81........79
82........82
83........84
84........30

85........29
86........83
87........2
88........8
89........3
90........33
91........60
92........4
93........99
94........57
95........47
96........13
97........55
98........76
99........65
100......98
101......59

102........24
103........22
104........63
105........58
106........49
107........66
108........64
109........61
110........62
111........48
112........5
113........9
114.......110
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EK 24

Tanrı’nın Sözü ile Oynamak
İnsanüstü matematiksel bir sistem, Kuran’ ın her tarafına yayılır ve onun içindeki her bir
öğeyi korumaya ve gerçekliğini kanıtlamaya hizmet eder.
Peygamberin ölümünden on dokuz yıl sonra, bazı kâtipler, Medine’de vahyolunan son sure
olan Sure 9’un sonuna iki sahte ayet sokuşturdular. Bu Ek’te sunulan deliller, tartışmasız
bir şekilde bu insan sokuşturmalarını ortadan kaldırır, Kuran’ ı bozulmamış saflığına geri
getirir ve Kuran’ ı en ufak bir sokuşturmaya karşı korumak olarak adlandırılan Kuran’ ın
matematiksel kodunun büyük bir fonksiyonunu sergiler. Nitekim kod, SADECE 9:128-129
sahte sokuşturmalarını reddeder.
Şüphesiz, bu kutsal yazıyı biz vahyettik ve şüphesiz, onu biz koruyacağız.

[15:9]

Kuran, Tanrı’nın Son Ahitidir. Onu mükemmel bir şekilde korumak için verilen ilahi söz bu
nedenledir. Hem ilahi yazarlık hem de Kuran’ın mükemmel korunması hususunda bizleri emin
kılmak için, Yüce yazar, Kuran’ı matematiksel olarak oluşturmuştur. Ek 1’de fiziksel delil ile ispatlandığı gibi, böylesi bir matematiksel kompozisyon insan yeteneklerinin çok ötesindedir. Tanrı’nın Son Ahitinin en ufak bozuluşu, göze batan bir uyumsuzlukla dikkat çekmeye mukadderdir.
Sadece 1—bir sure, bir ayet, bir kelime, hatta bir harf—ile olan sapma anında ifşa olur.
Muhammed Peygamber’in ölümünden on dokuz yıl sonra, Halife Osman’ın halifeliği döneminde, yeni Müslüman topraklara gönderilmek üzere Kuran’ın birkaç kopyasını yapmak için bir
yazıcı komitesi atandı. Kopyaların, Muhammed’in eliyle yazılmış olan orijinal Kuran’dan yapılması gerekiyordu (Ek 28).
Bu komite, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talip, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Abdullah bin
Zübeyr, Saîd bin Âs ve Abdurrahman bin el-Hâris bin Hişâm tarafından gözetilip denetlenmekteydi. Peygamber, elbette ki Kuran’ı kronolojik vahiy sırasına göre (Ek 23), her parçayı uygun
pozisyonuna yerleştirmek için gerekli talimatlarla birlikte yazmıştı. Medine’de vahyolunan son
sure, Sure 9’du. Sadece çok kısa bir sure olan Sure 110, Sure 9’dan sonra Mina’da vahyedildi.
Yazıcılar komitesi nihayet Sure 9’a geldiler ve onu doğru yerine koydular. Yazıcılardan biri,
Peygamberi onurlandırmak için birkaç ayet eklemeyi önerdi. Yazıcılardan birçoğu kabul etti. Ali
ise öfkelendi. Tanrı’nın, son peygamberinin eli ile kâğıda dökülmüş olan sözünün asla değiştirilmemesi gerektiğini şiddetle savundu.
Ali’nin protestosu birçok referansta belgelenmiştir ancak ben burada Celalettin Suyuti tarafından yazılmış EL-İTKAN Fİ ULUMİL KURAN, Al-Azhareyyah Press, Kahire, Mısır, Hicri
1318, Sayfa 59 [bkz. İlave 1] klasik referansını alıntılayıp aslına uygun kopyalıyorum.
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Tercümesi: Ali’ye soruldu: “Neden evde duruyorsun?” Dedi ki “Kuran’a
bir şeyler eklendi ve Kuran eski haline getirilinceye kadar namaz hariç
gündelik giysilerimi asla giymeyeceğime söz verdim.”
[ İlave 1 ]
Bu suçun korkunç boyutları, sonuçlara baktığımız an fark edilebilir:
(1) Osman suikasta uğradı ve Ali dördüncü Halife olarak başa geçirildi.
(2) Bir tarafta yeni Halife ve onun destekçileri ile diğer tarafta Kuran’ın Muhammed-perest
tahrifçileri arasında 50 yıl süren bir savaş patlak verdi.
(3) Ali şehit edildi ve nihayetinde onun ailesi, yani Muhammed peygamberin ailesi, bazı kadın ve çocuklar hariç öldürüldü.
(4) Felaket, Ali’nin oğlu Hüseyin ve ailesinin katledildiği kötü namlı Kerbela Savaşı ile sonuçlandı.
(5) Müslümanlar 1400 yıl boyunca saf, değiştirilmemiş Kuran’dan mahrum edildiler.
Kuran’ın tahrifçileri sonunda savaşı kazandı ve bize gelen “resmi” tarih, galiplerin bakış açısını temsil ediyordu. Tanrı’nın düşmanları için görünürdeki bu galibiyet, elbette ki Tanrı’nın iradesine göreydi. Peygamberin ölümünden sadece yirmi yıl sonra, Mekke’nin fethinde (MS 632)
Peygamber tarafından mağlup edilen puta tapanlar, putperestliğe geri döndüler. İronik bir şekilde, bu kez putları Peygamberin kendisiydi. Bu gibi puta tapanlar belli ki saf Kuran’a sahip olmayı hak etmiyorlardı. Kuran’ı eski haline getirmeye çalışan gerçek imanlıların kutlu şehadeti ve
Tanrı sözünün tahrifçilerinin görünüşteki galibiyeti bunun sonucudur.
Bu uzun ve felaketli savaşın ardından ilk barış zamanı idarecisi Mervan Bin El-Hakem’di
(MS 684/Hicri 65’te öldü). Yaptığı ilk icraatlerden biri de “YENİ anlaşmazlıklara neden olacağından korkarak” Peygamberin kendi eliyle çok titizlikle yazılmış olan orijinal Kuran’ı yok
etmekti [bkz. ULUMUL KURAN, Ahmed von Denffer, Islamic Foundation, Leicester, United
Kingdom, 1983, Sayfa 56]. Akıllı bir kişinin şu soruyu sorması gerekir: “Eğer orijinal Kuran, o
sırada dolaşımda olan Kuran’la aynı ise, neden Mervan Bin El-Hakem onu imha etmek zorundaydı?!”
En eski İslamî referansları inceledikten sonra, 9:128-129 sahte sokuşturmalarının her zaman şüpheli olduğunu fark ediyoruz. Örneğin, Buhari’nin ünlü Hadis’inde ve Suyuti’nin ünlü İtkan’ında Kuran’daki her ayetin çok sayıda tanık tarafından teyit edildiğini okuyoruz, “Sure 9’un
128 ve 129. Ayetleri hariç; onlar sadece Huzeyme bin Sabit El-Ensari’de vardı.” Bazı insanlar bu
uygunsuz istisnayı sorguladığında, birileri şunu söyleyen bir Hadis ortaya attılar, “Huzeyme’nin
tanıklığı iki adamın tanıklığına eşittir!!!”
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Tuhaf bir şekilde, 9:128-129 sokuşturmaları geleneksel Kuran baskılarında “Mekkî” olarak
sınıflandırılmaktadır [bkz. İlave 2].

Standart bir Kuran’dan Sure 9’un Başlık Şekli, bu surenin Medenî
olduğunu gösteriyor, “son iki ayet hariç; onlar Mekkî’dir”!!!
[İlave 2 ]
Son dönem ‘Medineli’ bir Müslüman olan Huzeyme’de bu ‘Mekkî’ ayetler nasıl bulunabildi?! Evrensel kabul Peygamberin Mekke’den Hicretinden sonraki tüm vahiyleri “Medenî” olarak sınıflandırmışken, nasıl olur da Medenî bir sure Mekkî ayetler içerebilir??!! Bu tutarsızlıklara, ayrıca 9:128-129 Ayetleri ile alakalı göze çarpan çelişkilere rağmen, hiç kimse onların
gerçekliğini sorgulamaya cesaret edemedi. Bununla birlikte, Kuran’ın matematiksel kodunun
1974’te keşfedilmesi, Kuran’daki her unsurun gerçekliğinin kanıtlandığı yeni bir çağ açmıştır
(Ek 1).
Anlaşıldığı üzere, iki sahte Ayet olan 9:128-129’un sokuşturulması şu sonuçları ortaya çıkardı:
(1) Kuran’ın matematiksel sisteminin asıl fonksiyonunu göstermek,
(2) başlı başına harika bir mucize ortaya koymak,
(3) gerçek imanlıları ikiyüzlülerden ayırmak (onlar geleneklere sarılırlar).
İki sahte ayetin tercümesi İlave 3’te gösterilmektedir:
“İçinizden size bir elçi gelmiş bulunuyor, ki size hiçbir sıkıntının ilişmesini istemez ve
size düşkündür, imanlılara karşı şefkatli, merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse o zaman
de ki, ‘Tanrı bana yeter, O’ndan başka tanrı yoktur. Ben O’na güveniyorum. O, büyük
tahtın Rabbidir.’ “
[İlave 3 ]

FİZİKSEL DELİL
[1] Kuran’ın kodunun 9:128-129 Ayetleri tarafından ilk ihlali, Kuran’daki “Tanrı” (Allah)
kelimelerinin sayısının bir tane çıkarmadığımız sürece 19’un katı olmayan 2699 olduğu tespit
edildiğinde görüldü. Bu çeviride her sayfanın altında, “Tanrı” kelimesinin sayısı gösterilmektedir. Kuran’ın sonunda gösterilen sayı toplam 2698, 19x142’dir çünkü sahte sokuşturmalar olan
9:128-129 çıkarılmıştır.
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[2] “Tanrı” kelimesinin geçtiği tüm ayet numaralarının toplamı 118123 veya 19x6217’dir. Bu toplam,
“Tanrı” kelimesinin bulunduğu her ayet numarası eklenerek elde edilir. Eğer sahte 9:129 Ayeti dâhil edilirse
bu olgu kaybolur.
[3] Bu çeviride bulunan Sure 9’un sonunda gösterildiği gibi, Sure 9’un sonuna kadarki “Tanrı” kelimelerinin toplam geçişi 1273, 19x67’dir. Eğer sahte
9:128-129 sokuşturmaları dâhil edilseydi, toplam 1274
olurdu ki 19’un katı değildir.
[4] İlk Kuranî başlangıçtan (2:1’deki “A.L.M.”)
son başlangıca (68:1’deki “N”) kadarki “Tanrı” kelimesinin geçişi toplamda 2641 veya 19x139’dur. Kuran’ın başlangıçlı bölümünün dışında kalan sureleri
listelemek daha kolay olduğu için, Tablo 1 bu bölümdeki 57 tane “Tanrı” kelimesinin geçişini göstermektedir. İlk başlangıçtan son başlangıca kadar olan toplam “Tanrı” kelimesinden 57 çıkarmak, bize 2698-57 =
2641, 19x139’u verir. Eğer insan sokuşturmaları olan
9:128 ve 129 dâhil edilseydi, başlangıçlı bölümdeki
“Tanrı” kelimesinin sayısı 2642 olurdu ki 19’un katı
değildir.
[5] Sure 9 başlangıçsız bir suredir ve eğer 85 başlangıçsız sureye bakarsak, “Tanrı” kelimesinin bu surelerden 57, 19x3 tanesinde geçtiğini görürüz. “Tanrı”
kelimesinin bulunduğu surelerdeki ayetlerin toplam sayısı ise 1045, 19x55’tir. Eğer 9:128-129 dâhil edilseydi, “Tanrı” kelimesini içeren ayetler 1 artardı.
[6] “Tanrı” kelimesi, kayıp Besmele’den (Sure 9)
ekstra Besmele’ye (Sure 27) kadar 19 Sure içerisinde
513, 19x27 ayette geçer (Tablo 2). Eğer sahte Ayetler
9:128-129 dâhil edilseydi, “Tanrı” kelimesini içeren
ayetlerin sayısı 514 olurdu ve bu olgu kaybolurdu.
[7] 9:129 Ayetinde “tanrı” anlamına gelen “İlah”
kelimesi geçer. Bu kelimenin Kuran’daki toplam geçişi 95, 19x5’tir. 9:128-129’un dâhil edilmesi, bu
kelime-nin 1 artarak 96 olmasına yol açar.
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Tablo 1: Başlangıçlı bölüm dışındaki
“Tanrı” kelimesinin geçişi
Sure “Tanrı” Sure
“Tanrı”
No.
Sayısı No.
Sayısı
1
2
84
1
69
1
85
3
70
1
87
1
71
7
88
1
72
10
91
2
73
7
95
1
74
3
96
1
76
5
98
3
79
1
104
1
81
1
110
2
2
82
1
112
57
19x3
Tablo 2: Kayıp Besmele’den
ekstra Besmele’ye kadar olan
“Tanrı” kelimesi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sure
No.
9
10
11
12
13
14
15
16
17

“Tanrı” geçen
Ayet Sayısı
100
49
33
34
23
28
2
64
10

10.

18

14

11.
19
8
12.
20
6
13.
21
5
14.
22
50
15.
23
12
16.
24
50
17.
25
6
18.
26
13
19.
27
6
…..
……
……
19
342
513
Sure Sayısı: 19,
Sure numaralarının toplamı= 342 = 19x18
Ayetlerin toplamı = 513 = 19x27.
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[8] INDEX TO THE WORDS OF THE QURAN (KURAN KELİMELERİ İNDEKSİ) 116 tane
“Resul” (Elçi) kelimesi listeler. Bu kelimelerden bir tanesi 9:128’dedir. Bu sahte ayetin kaldırılmasıyla, 115 “Resul” kelimesi kalmaktadır. Sayımdan çıkarılması gereken bir diğer “Resul” kelimesi ise 12:50’dedir çünkü Tanrı’nın elçisine değil “Firavun’un elçisine” atıfta bulunur. Böylelikle, Tanrı’nın “Resulü” geçişinin toplamı 114, 19x6 olur.
[9] Sahte 9:128-129 Ayetlerinde geçen bir diğer önemli kelime ise “Rahim” (Merhametli)
kelimesidir. Bu kelime Kuran’da özellikle Tanrı’nın bir ismi olarak kullanılmaktadır ve toplam
sayısı, peygambere atıfta bulunan 9:128’deki “Rahim” kelimesi çıkarıldıktan sonra 114, 19x6
olur. 7:188, 10:49 ve 72:21’e göre, Peygamber hiçbir şekilde rahmet edip kurtarma gücüne sahip
değildi.
[10] İNDEKS, 22 tane “ ‘Arş” (Taht) kelimesi geçişi listeler. Sahte sokuşturma 9:129,
12:100’de geçen Yusuf’un “ ‘Arşı” ve Saba Kraliçesinin “ ‘Arşı” (27:23) çıkarıldıktan sonra, sonunda 19 tane “ ‘Arş” kelimesi kalır. Bu da 9:129’daki “ ‘Arş” kelimesinin Kuran’a ait olmadığını ispatlar.
[11] Kuranî emir olan “Kul” (De ki), Kuran’da 332 defa geçer. Ayrıca “Kalu” (Dediler ki) de
aynı sayıda, 332 defa geçer. Sahte Ayet 9:129 “Kul” (De ki) kelimesini içerdiğinden, onun dâhil
edilmesi bu tipik Kuranî olguyu yok ederdi.
[12] Kuran, 6234 numaralı ayet ve 112 numarasız ayet (Besmeleler) içermektedir. Böylelikle, Kuran’daki toplam ayet sayısı 6346, 19x334 olur. Sahte Ayetler 9:128-129 Kuran’ın koduna
ilişkin bu önemli kriteri ihlal etmektedir.
[13] Yukarıda listelenen kelimelerin ihlal edilmesine ek olarak, 9:128-129 Kuran’ın matematiksel yapısını da ihlal etmektedir. Her bir suredeki ayet sayısını, artı ayet numaralarının toplamını (1 + 2 + 3 + … + n, n= ayetlerin sayısı),
Tablo 3: Kuran’ın sure & ayetleri için
“19” temelli Matematiksel kodlama
artı her bir surenin numarasını toplayıp eklediğimizde tüm Kuran için eklenerek arSure
Ayet
Ayet
No.
Sayısı
Toplamı
Toplam
tan toplam 346199 veya 19x19x959 eder.
1
7
28
36
Bu olgu, Kuran’daki her ayetin gerçekliği2
286
41041
41329
ni doğrularken, 9:128-129’u dışlar. Tablo
.
.
.
.
3, Madde 13’teki hesaplamaların kısaltıl9
127
8128
8264
mış bir gösterimidir. Bu olgu, eğer 9:128.
.
.
.
129 Ayetleri dâhil edilirse imkânsızdır.
114
6
21
141
[14] Yukarıdaki Madde 13 ile aynı he6555
6234
333410
346199
saplamaları bu sefer Sure 9’u da içeren sa(19x19x959)
dece 85 başlangıçsız sure için yaptığımızda, eklenerek artan toplam yine 19’un katıdır. Tüm başlangıçsız sureler için eklenerek artan toplam
156066 veya 19x8214’tür. Bu sonuç, Sure 9’un 129 değil 127 ayetten oluşmasına dayanmaktadır.
Veriler Tablo 4’te gösterilmektedir. Sahte ayetler bu kriteri yok ederdi.
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Tablo 4: Kuran’ın 85 başlangıçsız
suresi için matematiksel kodlama
Sure
Ayet
Ayet
No.
Sayısı Toplamı Toplam
1
7
28
36
4
176
15576
15756
.
.
.
.
9
127
8128
8264
.
.
.
.
114
6
21
141
156066
156066 = (19x8214)

[15] Tüm başlangıçsız surelerin (85 sure) içinde,
Sure 9'un sonuna kadar olan başlangıçsız surelerin sure
numaralarını, artı onların ayet sayılarını birbirine eklediğimizde 703, 19x37 elde ederiz. Detaylı veriler Tablo
5’te gösterilmektedir.
Bu olgu, Sure 9’un 127 ayetten oluşmasına dayanmaktadır.

[16] Kayıp Besmele’den (9:1) Kuran’ın
sonuna kadar başlangıçsız surelerin sure numaralarını, artı ayet sayılarını, artı ayet numaralarının toplamını birbirine eklediğimizde genel toplam 116090 veya 19x6110 eder. Bu veriler Tablo 6’dadır.
Eğer 9:128-129 Ayetleri dâhil edilirse, Sure 9’un ayet sayısı 129
olur ve genel toplam 116349 olur, 19’un katı değildir.
Tablo 6: Başlangıçsız sureler & onların
kayıp Besmele’den (Sure 9) Kuran’ın
sonuna kadar olan ayetleri
Sure
Ayet
Ayet
No.
Sayısı Toplamı Toplam
9
127
8128
8264
16
128
8256
8400
.
.
.
.
113
5
15
133
114
6
21
141
116090
(19x6110)

Tablo 5: Baştan Sure 9’a
kadar başlangıçsız sureler
ve onların ayetleri
Sure Ayetler Toplam
1
7
8
4
176
180
5
120
125
6
165
171
8
75
83
9
127
136
703
(19x37)

[17] Madde 16’daki aynı hesaplamalar, Sure 9’un kayıp
Besmelesinden
Sure 27’nin ekstra Besmelesine kadar yapılırsa, genel
toplam 119966 veya 19x6314 eder. Eğer Sure 9’daki ayet sayısı 129 olsaydı bu olgu yok olurdu ve toplam artık 19’a bölünemez olurdu. Bu olgu aynı zamanda Sure 9’daki Besmele’nin yokluğuyla da ilgili
olduğundan, açıklanmış ve ayrıntılı veriler Ek 29’da
tablo biçiminde verilmiştir.

[18] Madde 16 ve 17’deki aynı hesaplamalar
kayıp Besmele’den (9:1) 19 sayısının geçtiği ayete (74:30) kadar yapıldığı zaman, 207670 veya
19x10930 eden genel bir toplam buluruz (Tablo 7).
Sure 9, 127 ayetten oluşmalıdır.
[19] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır. 127’nin
rakamları toplamı 1 + 2 + 7 = 10’dur. Sure 9’un kayıp Besmelesinden, Sure 27’nin ekstra Besmelesine
kadar rakamları toplamı 10 eden tüm ayetlere bakalım. Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, genel top-

Tablo 7: Kayıp Besmele’den 74:30’a
kadar sure ve ayetler
Sure Ayet
Ayet
No. Sayısı Toplamı
Toplam
9
127
8128
8264
10
109
5995
6114
.
.
.
.
73
20
210
303
74
30
465
569
2739 4288 200643
207670
(19x10930)
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lam 2470 (19x130) yerine 2472 olurdu; 2472 19’un
katı değildir ve bu olgu kaybolurdu. Veriler Tablo
8’dedir.
[20] Tahrifçiler, Sure 9’un 129 ayetten oluştuğuna inanmamızı istediler. 129 sayısı “9” rakamıyla bitiyor. Ayet sayısı “9” ile biten ilk sure ve son sureye bakalım. Bunlar Sure 10 ve Sure 104’tür. Sure 10’dan
Sure 104’e kadar sure numarası, artı ayet sayısı, artı
ayet numaralarının toplamını birbirine eklediğimizde
23655 veya 19x1245 olan genel bir toplam elde ederiz. Detaylar Tablo 9’da gösterilmektedir.
Yanlış ayet sayısı -129- ile birlikte Sure 9’un dâhil edilmesi ayet numaralarının toplamını ve kümülatif toplamı değiştirirdi — ayet numaralarının toplamı 627 + 129 = 756 olurdu ve kümülatif toplam da
23655 olmazdı — ve Kuran’ın kodu ihlal edilmiş olurdu (Tablo 9).
[21] Sahte sokuşturmalar Sure 9’un sonundaki
128. ve 129. Ayetlerden oluşuyordu. Eğer 128 ve 129
sayılarına bakarsak, iki tane 1, iki tane 2, bir tane 8
ve bir tane 9 görürüz. Şimdi Kuran’daki tüm ayetlere bakalım ve gördüğümüz tüm 1’leri sayalım. Yani
1, 10, 11, 12, 13… 21, 31 vb. ayetlerinde gördüğümüz
1’ler. Sure 9’da doğru
Tablo 10: 85 başlangıçsız
ayet sayısı, 127 kullasuredeki tüm “1”lerin
nılması şartıyla 1’lerin
sayılması
toplam sayısı 2546’dır
Ayet
1’lerin
(19x134). Eğer 128 ve
Sure Sayısı
sayısı
129 dâhil edilirse genel
1
7
1
toplam, 19’un katı ol4
176
115
mayan 2548 olur (Tab.
.
.
lo 11).
9
127
61
.
113
114

.
5
6

.
1
1
.....
1406
(19x74)

[22] Sure 9, başlangıçsız bir sure olduğundan 85 başlangıçsız suredeki tüm ayet
numaralarına bakalım
ve gördüğümüz tüm

Tablo 8: 9:1’den 27:29’a kadar
rakamları toplamı 10 eden ayetler.
Toplamı
Sure Ayet
10 olan Toplam
No. Sayısı kaç tane
Sayı
9
127
12
148
10
109
10
129
11
123
11
145
12
111
10
133
13
43
3
59
14
52
4
70
15
99
9
123
16
128
12
156
17
111
10
138
18
110
10
138
19
98
9
126
20
135
12
167
21
112
10
143
22
78
7
107
23
118
11
152
24
64
6
94
25
77
7
109
26
227
22
275
27
29
2
58
342
1951
177
2470
342 = 19x18 & 2470 = 19x130

Sure
No.
10
15
29
43
44
48
52
57
81
82
87
96
104
748

Tablo 9: Ayet sayıları
“9” ile biten tüm sureler.
Ayet Ayetlerin
Sayısı Toplamı Toplam
109
5995
6114
99
4950
5064
69
2415
2513
89
4005
4137
59
1770
1873
29
435
512
49
1225
1326
29
435
521
29
435
545
19
190
291
19
190
296
19
190
305
9
45
158
627
22280
23655
(19x1245)
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1’leri sayalım. Tablo 10’da gösterildiği gibi, başlangıçsız surelerdeki “1” rakamının toplam sayısı 1406 veya 19x74’tür. Açıkça görülüyor ki eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, 128 ve 129’dan
iki tane fazla 1 görürdük ve kod ihlal edilirdi.
[23] “1” rakamı için Madde 22 ve 23’te açıklanan aynı işlemi takip ederek, tüm Kuran’ın tüm
ayet numaralarındaki tüm 2’leri, 8’leri ve 9’ları sayalım. Tablo 11’de gösterildiği gibi, 2’lerin,
8’lerin ve 9’ların toplam sayısı 3382 veya 19x178’dir. Bu da tüm 1’ler, 2’ler, 8’ler ve 9’lar için
büyük toplamı 2546 + 3382 = 5928, 19x312 meydana getirir.
Sure
1
2
.
9
10
.
114

Tablo 11: Tüm Kuran’da 128 ve 129’u oluşturan rakamların sayılması
1’lerin Sayısı
2’lerin Sayısı
8’lerin Sayısı
9’ların Sayısı
Toplam
1
1
0
0
2
159
146
55
48
408
.
.
.
.
.
61
31
22
22
136
31
21
21
21
94
.
.
.
.
.
1
1
0
0
2
.....
.....
.....
.....
.....
2546
1641
908
833
5928
(19x134)
(19x312)

Bu fevkalade olguda, Kuran’daki her bir ayeti hesaba kattık ve 128 ve 129 Ayetlerini oluşturan rakamları tek tek inceledik. 128 ve 129, 6 rakam içerdiğinden, bu insan sokuşturmalarının
dâhil edilmesi, tüm Kuran’daki bu rakamların toplam sayısının 5928 + 6 = 5934 olmasına sebep
olur, bu 19’un katı değildir.
[24] 85 başlangıçsız surenin tüm ayetlerindeki tüm rakamların (1’den 9’a kadar) toplam sayısı, 127 ayetle Sure 9 dâhil, 27075 veya 19x19x75’tir.
[25] Kuran surelerinin ve ayetlerinin rakamlarının toplamı, Sure 9 için doğru ayet sayısı olan 127
alındığı takdirde 19’un katını verir. Bunu yapmak
için, Kuran’ın 114 suresinin ve her suredeki ayet sayılarının bir listesini yaparsınız. Her sure numarasının rakamlarını toplayın. 10’un rakamları toplamı =
1, 11 = 2, 12 = 3, 99 = 18 vb. tüm sureler için toplam 975’tir. Aynı şey, her suredeki ayetlerin numaraları için yapılır. Örneğin Sure 2, 286 ayetten oluşur.
286’nın rakamlarının toplamı 2 + 8 + 6 = 16’dır. Sure 9 için, ayet sayısının rakamları toplamı 1 + 2 + 7
= 10’dur. Tüm 114 sure için 906’dır. Böylelikle, tüm
sure ve ayetlerin rakamlarının genel toplamı 975 +
906 = 1881 = 19x99. Doğal olarak, bu gözlem eğer
Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı mümkün olmazdı. Tablo 12, hesaplamaları göstermek için kısaltılmıştır.

Tablo 12: Tüm Kuran’daki tüm sure ve
ayetlerin rakamlarının toplamı
Sure
Ayet
Rakam Toplamı
No.
Sayısı
Sureler
Ayetler
1
7
1
7
2
286
2
16
3
200
3
2
.
.
.
.
9
127
9
10
.
.
.
.
114
6
6
6
.....
.....
975
906
975 + 906 = 1881 = 19x99

Ek 24
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[26] Mucizevi bir şekilde, eğer Kuran’daki her bir surenin rakamlarının toplamını hesaplar
ve toplamak yerine her sure için toplamını, ayet sayısının rakamlarının toplamı ile çarparsak, yine de sonunda 19’un katı olan genel bir toplam elde ederiz. Örneğin Sure 2, 286 ayete sahiptir.
Rakamların toplamı 2 + 8 + 6 = 16’dır. Dolayısıyla, Madde 26’da yaptığımız gibi 2 + 16 toplamak yerine 2 ile 16’yı çarparsınız ve 32 elde edersiniz. Bu, tüm Kuran için yapılır. Tüm sureler
için genel toplam 7771 veya 19x409’dur. Bir kez daha, Kuran’daki her ayet doğrulanırken sahte
ayetler tamamen reddedilir. Tablo 13’e bakınız.
Tablo 13: Kuran’ın sure ve ayetlerinin rakamlarının toplamının çarpımı
Sure
Ayet
Rakam Toplamı
Çarpım
No.
Sayısı
Sonucu
Sureler
Ayetler
1
2
3
.
9
.
114

7
286
200
.
127
.
6

1
2
3
.
9
.
6
.....
975

x
x
x

7
16
2

x

10
.
6
.....
906

x

975 + 906 = 1881 = 19x99

=
=
=
.
=

7
32
6

=

36
......
7771
(19x409)

90

[27] Gerçekten harika olan bir diğer olgu: Sure 9 tek-sayılı bir suredir ve eğer yukarıda tarif edilen hesaplamaları sadece tek-sayılı sureler için yaparsak, sureler için toplam 513 (19x27),
ayetler için toplam 437 (19x23) ve her ikisi
için büyük toplam 513 + 437 = 950 (19x50) Tablo 14: Tablo 12’deki aynı veriler fakat sadece
olarak buluruz. Tablo 14, bu olağanüstü oltek-numaralı sureler için
guyu göstermektedir.
Sure
Ayet
Rakam Toplamı
No.
Sayısı
Sureler
Ayetler Toplam
[28] 127 veya daha az ayetten oluşan
tüm sureleri alalım. Böyle 105 sure vardır. Bu 105 surenin sure numaraları toplamı, artı ayet numaralarının toplamı 10963
veya 19x577’dir. Sure 9, 127 ayete sahip
tek suredir. Tablo 15’e bakınız. Eğer Sure
9, 129 ayetten oluşsaydı, bu surelerin listesine dâhil edilemezdi, toplam 10827 olurdu
(10963-136), bu olgu kaybolurdu ve Kuran’ın kodu ihlal edilirdi.

1
3
.
9
.
113

7
200
.
127
.
5

1
7
3
2
.
.
9
10
.
.
5
5
.....
.....
513
437
(19x27) (19x23)

8
5

19
10
.....
950
(19x50)
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[29] Sure 9 tek-sayılı olduğundan ve ayetlerinin Tablo 15: 127 veya daha az ayetten oluşan
sayısı da tek-sayılı olduğundan, şimdi ayet sayısı da tüm surelerin matematiksel kodlaması
Sure
Ayet
tek olan tüm tek-sayılı surelere bakalım. Bu bize 27
Numarası
Sayısı
Toplam
sure verir: 1, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 39,
1
7
8
43, 45, 57, 63, 81, 87, 91, 93, 97, 101, 103, 105,107,
5
120
125
111 ve 113. Bunlar sırasıyla 7, 127, 123, 43, 99, 111,
8
75
83
77, 93, 69, 73, 45, 75, 89, 37, 29, 11, 29, 19, 15, 11, 5,
9
127
136
11, 3, 5, 7, 5 ve 5 ayetten oluşmaktadır. Bu sure
.
.
.
numaralarının toplamı, artı onların ayet numaraları113
5
118
nın toplamı 2774, 19x146’dır. Eğer Sure 9 için yanlış
114
6
120
ayet sayısını, yani 129’u alırsak bu mucize kaybolur.
6434
4529
10963
[30] Sure 9’daki gerçek ayet sayısı 127’dir ve bu
(19x577)
bir asal sayıdır—1 ve kendisi dışında herhangi bir sayıya bölünmez. Ayet sayısı bir asal sayı olan tüm surelere bakalım. Bunlar Sureler 1, 9, 13, 33,
43, 45, 57, 63, 81, 87, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 111 ve 113’tür. Bu surelerdeki ayet sayıları sırasıyla 7, 127, 43, 73, 89, 37, 29, 11, 29, 19,11, 5, 11, 3, 5, 7, 5 ve 5’tir. Eğer bu surelerin rakamlarını toplarsanız 137 elde edersiniz, aynı zamanda ayetlerin rakamları toplamı 129 eder. Bu, tüm
rakamların genel toplamını 137 + 129 = 266 = 19x14 yapar.
[31] Tahrifçiler, Sure 9’a iki sahte ayet eklediler ve bu da Tablo 16: Ayet sayısı 3 rakamsurenin 129 ayet olmasına neden oldu. 129, 3 rakamdan oluş- lı olan ve 3’e bölünebilen tüm
sureler
tuğu ve 3’e bölündüğü için, ayet numarası 3’e bölünebilen ve
3 rakamdan oluşan surelere bakalım. Bu surelerin numaraları- Sure Ayet Sayısı Toplam
5
120
125
nın toplamı 71’dir ve ayetlerin toplam sayısı 765’tir. Bu ise 71
6
165
171
+ 765 = 836 veya 19x44 genel toplamını verir. Veriler Tablo
11
123
134
16’da gösterilmektedir.
12
111
123
Eğer Sure 9, 129 ayete sahip
Tablo 17: 129 veya daha
17
111
128
fazla ayetten oluşan tüm olsaydı bu tabloya dâhil edilirdi ve
20
135
155
sureler.
bu olguyu yok ederdi.
71
765
836
Sure No. Ayet Sayısı
(19x44)
[32] Eğer Sure 9, tahrifçi2
286
lerin inanmamızı arzu ettiği gibi
3
200
129 ayetten oluşsaydı, o halde bir de 129 veya daha fazla ayetten
4
176
oluşan tüm surelere bakalım. Böyle 8 sure mevcuttur. Verileri Tab6
165
lo 17’de gösterilmektedir.
7
206
Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı ayetlerin toplam sayısı
20
135
1577 + 129 = 1706 olurdu ki 19’un katı değildir.
26
227
37
182
1577
(19x83)
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[33] 127, 128 ve 129 sayıları iki tane ortak rakama sahiptir,
“1” ve “2”. Ayet sayıları 1 ve 2 rakamlarını içeren tüm sureleri
göz önüne alalım. Sure numaralarını toplayıp ayet sayılarını eklediğimiz zaman, 1159, 19x61 elde ederiz. Tablo 18’e bakınız.
Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı toplam 1159 + 2 = 1161
olurdu ki 19’un katı değildir.
[34] Sure 9, ayet sayısı 1 ve 2 rakamlarını içeren tek haneli
bir suredir. Bu özelliklere sahip başka tek bir sure vardır: Sure 5,
tek basamaklı bir suredir ve 120 ayet içermektedir. Tablo 19’da
görüldüğü gibi, bu iki suredeki ayetlerin sayısı 120 + 127 = 247
= 19 x 13’tür.
Tablo 19: Sayısı tek basamaklı olan ve ayet sayısı da “1” ve
“2” rakamlarını içeren sureler.
Sure Numarası
Ayet Sayısı
5
120
9
127
.....
247
(19x13)

Ek 24
Tablo 18: Söz konusu ayetler (127, 128 ve 129) ile ortak olarak son ayeti “1” ve
“2” rakamlarına sahip olan
sureler.
Sure
Ayet
No.
Sayısı Toplam
5
120
125
9
127
136
11
123
134
16
128
144
21
112
133
37
182
219
65
12
77
66
12
78
92
21
113
..... .....
.....
322
837
1159
(19x61)

Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı toplam 247 + 2 = 249 olurdu ki, 19’un katı değildir.
[35] Ayet sayısı “1” ve “2” içeren tüm surelere baktık. Şim- Tablo 20: Sure numaraları ve
di ayet sayısı “1” ile başlayan tüm surelere bakalım. Bu özelliği ayet sayılarının rakamlarının
taşıyan 30 sure vardır: Sureler 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, toplamı 19 yapan tüm sureler.
20, 21, 23, 37, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 86, 87, 91, 93,
Sure Ayet
96, 100 ve 101.
No. Sayısı
Toplam
Bunların ayet sayıları şöyledir: 176, 120, 165, 127, 109, 123,
9
127
136
111, 128, 111, 110, 135, 112, 118, 182, 18, 13, 14, 11, 11, 18, 12,
22
78
100
12, 19, 17, 19, 15, 11, 19, 11 ve 11. Bu 30 sure için ayet numara26
227
253
ları toplamı (1 + 2 + 3 + … + n) 126122 veya 19x6638’dir.
45
37
82
Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, ayet numaralarının top54
55
109
lamı 126122 + 128 + 129 = 126379 olurdu ve bu toplam 19’un
64
18
82
katı değildir.
72
28
109
77
50
82
[36] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır ve 9 + 1 + 2 + 7 eşit78
40
118
tir 19. Sure ve ayet rakamları toplamı 19 yapan tüm surelere
84
25
109
bakalım. Bu tarifi karşılayan 10 sure vardır ve sure numaraları ile ayet sayılarının toplamı 1216 veya 19x64’tür. Veriler Tablo . . . . . . . . . .
.....
20’de gösterilmektedir.
531
685
1216
(19x64)

Ek 24
Mescid Tuscon’dan Bay Getut Adisoma aşağıdaki
2 keşfi yaptı
[37] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır ve (9) artı (1
+ 2 + 7) 19 eder. Tüm Kuran’da sure rakamları 9 eden
ve ayet sayılarının rakamları 10 eden üç tane başka sure vardır. Bunlar sure 9, 45, 54 ve 72’dir. Sırasıyla
127, 37, 55 ve 28 ayetten oluşmaktadırlar. Bu üç
suredeki toplam ayet sayısı 247, 19x13’tür.
Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı başlamak için
bu tabloya dâhil edilmezdi. Tablo 21’e bakınız.
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Tablo 21: Sure numaralarının
rakamları 9 eden ve ayet sayısının
rakamları 10 eden tüm sureler.
Sure No.
Ayet Sayısı
9
127
45
37
54
55
72
28
247
(19x13)

Tablo 22: Sure 9 129 ayet varsayıl[38] Eğer Sure 9, tahrifçilerin iddia ettiği gibi 129
dığında, sure numaralarının
ayetten oluşsaydı, o halde tüm Kuran’da sure rakamla- rakamları 9 eden ve ayet sayılarırının toplamı 9 yapan ve ayet sayısının rakamları topnın rakamları 12 eden sureler.
lamı da 12 yapan sadece bir tane başka sure var, ya- Sure No.
Ayet Sayısı
ni Sure 27.
9
129
27
93
Tablo 22’de görüldüğü gibi, Sure 9 için 129 ayetle
222
bu kombinasyon Kuran’ın kodu ile uyumlu değildir.
(19’un katı değil)
Tablo 23: Ayet sayısı “9” rakamı ile biten
[39] Bir süre için Sure 9’un 129 ayetten oluştüm sureler.
tuğunu
varsayalım. 129 sayısı “9” ile bittiğinden
Sure
Ayet
Ayet
dolayı, ayet sayısı 9 ile biten tüm surelere bakaNo.
Sayısı Toplamı
Toplam
lım.
10
109
5995
6114
15
99
4950
5064
Kuran’da ayet sayısı “9” rakamlı ile biten 13
29
69
2415
2513
sure görüyoruz. Bunlar Sure 10, 15, 29, 43, 44,
43
89
4005
4137
48, 52, 57, 81, 82, 87, 96 ve 104’tür. Onların ayet
44
59
1770
1873
sayıları sırasıyla 109, 99, 69, 89, 59, 29, 49, 29,
48
29
435
512
29, 19,19,19 ve 9’dur.
52
49
1225
1326
Tablo 23’te gösterildiği gibi, birçok sonuç,
57
29
435
521
eğer sadece Sure 9 hariç tutulursa Kuran’ın ko81
29
435
545
duna uygundur; o, 129 ayetten oluşmamaktadır.
82
19
190
291
Sure 9 olmadan, bu 13 suredeki toplam ayet sa87
19
190
296
yısı 627, 19x33’tür. Ek olarak, sure numarası, artı
96
19
190
305
ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamı birbi104
9
45
158
rine eklendiğinde 23655 veya 19x1245 eder. Eğer
748
627
22280
23655
Sure 9 129 ayetten oluşsaydı bu olgu kaybolurdu.
(19x33)
(19x1245)

Ek 24
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[40] Sure 9, ayet sayısı “9” ile biten
tek-sayılı bir suredir. Şimdi ayet sayısı
“9” ile biten tüm tek-sayılı surelere bakalım. Tablo 24’te gösterildiği gibi, sure
numarası ile bu surelerdeki ayet sayısının
toplamı 646 veya 19x34’tür. Eğer Sure 9,
129 ayete sahip olsaydı o da bu gruba dâhil edilirdi ve toplam şu şekilde olurdu:
646 + 129 + 9 = 784, ki bu 19’un katı değildir.

Tablo 24: Ayet sayısı “9” ile biten
tek-sayılı sureler
Sure No. Ayet Sayısı
Toplam
15
99
114
29
69
98
43
89
132
57
29
86
81
29
110
87
19
106
312
334
646
(19x34)

[41] Şimdiye kadar tartışmasız olarak
Sure 9’un 127 ayetten oluştuğu kanıtlan- Tablo 25: Ayet sayısı “7” rakamı ile biten sureler
dı. Şimdi ayet sayısı “7” ile biten surelere Sure No.
Ayet Sayısı
Toplam
bakalım. Böyle 7 tane sure vardır; bunlar
1
7
8
Sure 1, 9, 25, 26, 45, 86 ve 107. Onların
9
127
136
ayet sayıları sırasıyla 7, 127, 77, 227, 37,
25
77
102
17 ve 7 ayettir. Sure numaraları, artı bu
26
227
253
45
37
82
yedi sure için ayet sayılarının genel top86
17
103
lamı 798, 19x42’dir. Detaylar Tablo 25’te
107
7
114
gösterilmektedir. Böylelikle, ayet sayısı
299
499
798
“7” rakamı ile biten her bir sure, Sure 9
(19x42)
da dâhil, bu koda uymaktadır.
[42] Sure 9’un son iki ayeti 126 ve
127’dir. Tahrifçiler iki ayet eklediklerinden, Kuran’daki her surenin son iki
ayetine bakalım ve bu iki ayet arasından hepsindeki “7” rakamını sayalım.
Tablo 26’da gösterildiği gibi, Kuran’daki her surenin son iki ayeti arasındaki “7” rakamının toplam sayısı 38,
19x2’dir.
Eğer Sure 9’daki son ayet 127 yerine 129 olsaydı, “7” rakamının geçiş sayısı 38 değil 37 olurdu ve bu kriter yok
olurdu.

Tablo 26: Kuran’daki her surenin son iki ayeti
arasından “7” rakamının toplam sayısı
Sure No.
Son 2 Ayet
Son 2 Ayetteki 7’ler.
1
6, 7
1
2
285, 286
0
3
199, 200
0
4
175, 176
2
.
.
.
9
126, 127
1
.
.
.
25
76, 77
3
.
.
.
114
5, 6
0
38

Ek 24
[43] Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsayıp, numarası 129
olan bir ayet içeren tüm surelere bakalım. Bu, 129 veya daha fazla ayet içeren tüm surelere bakacağımız anlamına gelir. Örneğin Sure 2, 286 ayetten oluşmaktadır. Bu nedenle, “129” olarak atanan bir
ayet içerir. O halde bu ayeti alırız ve Kuran’da 129 numarası verilen
tüm diğer ayetlere ekleriz. Bu varsayım uyarınca, numarası 129 olan
ayet içeren 9 sure vardır. İlginç bir şekilde, bu 9 surenin toplam sure numarasını 19’un katı (114) bulurken, dokuz 129’un toplamı, eğer
toplamlarından 2 eksiltilirse 19’un katı olabilir. Başka bir deyişle,
bi-ze bu 9 surenin 2 ekstra ayet içerdiği söylenmektedir. Detaylar
Tablo 27’dedir.
114 ile 1161’i toplayıp 2 çıkardığımızda, 1273 veya 19x67 elde ederiz. Bu toplamı (1273’ü) aşağıdaki Madde 44’te verilen toplam ile karşılaştırın. Tablo 27’de listelenen 9 sureden hangisi ekstra
2 ayete sahiptir? Cevap, Madde 44’te verilmektedir.
[44] Bu iki sahte ayetin yerini saptamak için, Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu varsaymaya devam ederken, 128 No’lu bir ayet içeren tüm surelere bakalım. Bu bize Tablo 27’dekiyle aynı surelerin
lis-tesini verecek ve aynı zamanda tam olarak 128 ayeti olan Sure
16’yı da sunacaktır.
Tablo 28’de gösterildiği gibi, Sure 9 göze batan uyumsuzlukla
öne çıkıyor; sahte ayetleri içeren sure olarak diğerlerinden ayrılıyor.
Surelerin ve ayetlerin toplamı, ancak Sure 9 çıkarılırsa 19’a bölünebilir hale geliyor. Bölünebilir toplamın Sure 9’un çıkarılmasından
sonra 1273, 19x67 olduğunu, bunun da 2 ayeti çıkardıktan sonra yukarıdaki Madde 43’te elde edilenle aynı olduğuna dikkat edin. Bu
dikkat çekici olgu, Sure 9’un 128 No’lu bir ayet içermediğini
kanıtlıyor.
[45] Sure 9, son iki ayeti 126 ve 127 olan başlangıçsız bir suredir.
85 başlangıçsız sureyi alalım ve her bir suredeki son iki ayetin numaralarını toplayalım. Örneğin, Sure 1’deki son iki ayet 6 ve 7’dir. 6
+ 7’yi toplayın 13 elde edersiniz. Bir sonraki başlangıçsız sure, Sure
4’tür; onun son iki ayeti 175 ve 176’dır. 175 + 176’yı toplayın 351 elde edersiniz. Bunu tüm başlangıçsız sureler için yapın. Veriler Tablo
29’dadır. Böylelikle, Sure 9’un son iki ayeti 126 ve 127 olarak doğrulanır.
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Tablo 27: “129”
numaralı bir ayet
içeren tüm sureler
Sure
Ayet No.
No.
2
129
3
129
4
129
6
129
7
129
9?
129
20
129
26
129
37
129
114
1161
(114 + 1161 – 2 =
1273 = 19x67)
Tablo 28: Bir “128”
numaralı ayet içeren
tüm sureler
Sure
No.
Ayet No.
2
128
3
128
4
128
6
128
7
128
9?
128
16
128
20
128
26
128
37
128
130
1280
(130 + 1280 = 1410,
19’un katı değil) Eğer
sure 9’u 128 ayeti ile
çıkarırsak, 1410 – 9 –
128 = 1273 = 19x67
elde ederiz.

Ek 24
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Tablo 29: Başlangıçsız surelerdeki
son iki ayetin kısaltılmış tablosu
Sure No. Son 2 Ayet
Toplam
1
6+7
13
4
175+176
351
5
119+120
239
.
.
.
9
126+127
253
.
.
.
114
5+6
13
6897
(19x363)

[46] Şimdi de Kuran’daki başlangıçlı ve başlangıçsız
her surenin son iki ayetini alalım ve her bir suredeki son
iki ayetin rakamlarını toplayalım (Tablo 30).
Kuran’daki her surenin son iki ayetinin ilahi olarak
sabitlendiği ve bu iç içe geçmeli matematiksel kodla ilahi olarak korunduğu gün gibi ortadadır. Sure 9’un son
iki ayetinin 126 & 127 olduğu, 128 & 129 olmadığı doğrulanır.

[47] Sure 9, 127 ayetten oluşmaktadır ve
127 de 3 rakamdan oluşmaktadır. Ayet sayısı 3 rakamdan oluşan tüm surelere bakalım;
bunlar sure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 26 ve 37’dir. Ayet sayıları sırasıyla 286, 200, 176, 120, 165, 206, 127,
109, 123, 111, 128, 111, 110, 135, 112, 118,
227 ve 182’dir. Her ayetteki son rakamı alıp,
bu rakamları topladığımızda, 6 + 0 + 6 + 0 + 5
+6+7+9+3+1+8+1+0+5+2+8+7
+ 2 =76= 19x4 elde ederiz.
Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, ayet
sayısındaki son rakam 7 yerine 9 olurdu ve
toplam da 76 yerine 78 olurdu ve bu olgu kaybolurdu.
[48] Yukarıdaki Madde 47’de gösterilen
sure listesine bakalım. Sure 9’daki ayet sayısı tek sayılı olduğundan, şimdi tek sayılı ayet
numaralarını göz önünde bulunduralım. 3 basamaklı, tek ayet sayılı 8 sure vardır: Sure 6,
9, 10, 11, 12, 17, 20 ve 26. Ayet sayıları 165,
127, 109, 123, 111, 111, 135 & 227’dir.
Bu ayet sayılarındaki son rakamlar sırasıyla 5, 7, 9, 3, 1, 1, 5 ve 7’dir ve bu rakamların toplamı 38 veya 19x2’dir. Açıkça görülü-

Tablo 30: Kuran’daki her surenin
son iki ayetinin rakamları toplamı
Sure
Son 2
Rakamların
No.
Ayet
Toplamı
1
6, 7
6+7
2
285, 286
2+8+5+2+8+6
3
199, 200
1+9+9+2+0+0
.
.
.
9
126, 127
1+2+6+1+2+7
.
.
.
113
4, 5
4+5
114
5, 6
5+6
.............
1824 = 19x96
Tablo 31: Ayet sayısı tek olan ve
3 rakamdan oluşan tüm sureler
Sure No. Ayet Sayısı
Son Rakam
6
165
5
9
127
7
10
109
9
11
123
3
12
111
1
17
111
1
20
135
5
26
227
7
....
38
(19x2)
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yor ki eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı, son rakamı 7 değil 9 olurdu ve son rakamların toplamı
19’un katı olmayan 40 olurdu. Detaylı veri Tablo 31’de gösterilmektedir. Böylelikle, ayet sayılarındaki son rakam üzerine yoğunlaştıkça, gittikçe daha da kesin ve apaçık oluyoruz.
[49] 47 ve 48. Maddelerin aynı sure gruplarıyla çalışmaya devam edelim. Sure 9 tek-sayılı bir
sure olduğundan, şimdi Madde 47’de gösterilen sure listesindeki tüm çift sayılı sureleri kaldıralım. Artık tek-saylı ayetlere sahip tek-sayılı surelerimiz var. Tüm Kuran’da böyle sadece üç tane
sure var: 9, 11 ve 17. Onların ayet sayısı 127, 123 ve 111’dir (Tablo 32). Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı bu olağanüstü olgu yok olurdu.
[50] Madde 49’da listelenen üç sure ile çalışmaya devam edelim. Bunların hepsi, Kuran’da numarası tek olan surelerdir (Sure
9 gibi), ayet sayıları 3 basamaklıdır (Sure 9 gibi) ve ayet sayıları
da tektir (Sure 9 gibi).
Tablo 32’de gösterildiği gibi, bu 3 surenin ayet sayıları 127,
123 ve 111’dir. Sadece tek tek rakamları toplayın, 1 + 2 + 7 + 1 +
2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 19 elde edersiniz.

Tablo 32: Ayet sayısı tek
olan ve 3 rakamdan oluşan
tek sayılı sureler.
Sure No. Ayet Sayısı
9
127
11
123
17
111
361
(19x19)

Açıkça görülüyor ki bu olgu Sure 9’un 127 ayetten oluştuğu
kanıtlanmış gerçeğine bağlıdır. Eğer Sure 9 129 ayetten oluşsaydı, Kuran’da yukarıda belirtilen niteliklere sahip yegâne sureler toplanmış olduğunda 1 + 2 + 9
+ 1 + 2+ 3 + 1 + 1 + 1 = 21 ederdi. Başka bir deyişle, Kuran’ın matematiksel kodunun bu önemli bileşeni ortadan kalkmış olacaktı.
[51] (1) Numaraları tek olan, (2) ayet sayıları tek olan ve (3) ayet sayıları 3 basamaktan oluşan üç tane sure vardır. Onlar Sure: 9, 11 ve 17 (bu konu akışı için Madde 48’den Madde 50’ye
kadar bakınız). Sadece bu üç sure numarasını oluşturan tek tek rakamları toplayın, 9 + 1 +1 + 1
+ 7 = 19 elde edersiniz.
[52] 129 sayısı 3’e bölünebilir. Eğer Sure 9, tahrifçilerin iddia ettiği gibi 129 ayetten oluşsaydı, o zaman (1) tek sayılı bir sure olurdu ki (2) ayet sayısı 3 basamaktan oluşan, (3) ayet sayısı tek olan ve (4) ayet sayısı 3’e bölünebilen. Tüm Kuran’da bu niteliklere sahip sadece iki sure
vardır: 123 ayetli Sure 11 ve 111 ayetli Sure 17. Her iki surenin numarasının ve ayet sayısının rakamlarının toplamı 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 7 + 1 + 1 + 1 = 19 eder. Bu, sadece Sure 9 127 ayetten oluşursa gözlemlenebilir.
[53] Sure 9 (1) tek sayılı, (2) ayet sayısı tek olan, (3) ayet sayısı “7” rakamı ile biten, (4) ayet
sayısı bir asal sayı olan ve (5) sure numarası 3 ve 9 ile bölünebilen bir suredir. Bu niteliklere sahip sadece iki sure vardır: Sure 9 (127 ayet) ve Sure 45 (37 ayet). Bu rakamları toplayın, şunu
görürsünüz:
9 + 1 + 2 + 7= 19 & 4 + 5 + 3 + 7= 19; Her iki sure için toplam = 19 + 19 = 38.
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[54] Sure 9’un 129 ayetten
oluştuğunu varsayalım. Bu durumda, Kuran’ın tamamında
numarası 9 ile başlayan ve ayet
sayısı 9 ile biten sadece iki sure
olacaktır: Sure 9 (129 ayet) ve
Sure 96 (19 ayet). Tablo 33’te
detaylandırıldığı gibi, sure numarasının genel toplamı, artı
ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamı 19’un katı olmayan 8828’dir.
Şimdi sahte ayetleri (128
& 129) Sure 9’dan çıkaralım
ve aynı hesaplamaları tekrarlayalım. Bu düzeltmenin sonucu ise Tablo 34’te gösterilmektedir. Genel toplam 8569,
19x451 olur.
[55] Sure 9’un 129 ayetten
oluştuğunu varsayalım. Bu rakamların toplamı 9 + 1 + 2 + 9 =
21’dir. Ayet sayılarının rakamları toplamı 21 olan tüm surelere bakalım. Böyle 7 sure vardır:
9, 25, 27, 37, 68, 94 ve 97.
Sure numaraları, artı her bir
suredeki ayet sayıları, artı ayet
numaralarının toplamı toplandığında, genel toplam 19’un katı
olmayan 34744 eder (Tablo 35).
Şimdi, Sure 9 için doğru
ayet sayısını kullanalım ve Tablo 35’teki aynı hesaplamaları
tekrarlayalım. Bu, genel toplamın 34485 veya 19x1815 etmesine yol açar. Tablo 36’ya bakınız.
[56] Son kez, Sure 9’un 129
ayet içerdiğini varsayalım. (1)
Tek sayılı bir sure olan, (2) numarası 3’e bölünebilen, (3) 129
olan ayet sayısı da 3’e bölüne-

Tablo 33: Numarası “9” ile başlayan ve ayet sayısı
“9” ile biten sureler.
Sure No.
9
96
105

Ayet Sayısı
129?
19
148

Ayetlerin Toplamı
8385
190
8575

Toplam
8523
305
8828
(19’un katı değil)

Tablo 34: Sure 9’un ayet sayısı düzeltildikten sonra
Tablo 33’teki aynı veri.
Sure No.
9
96
105

Ayet Sayısı
127
19
146

Ayetlerin Toplamı
8128
190
8318

Toplam
8264
305
8569
(19 x 451)

Tablo 35: Sure numaraları ve ayet numaraları toplamı
21 eden sureler, Sure 9’un 129 ayetten oluştuğunu
varsaydığımızda
Sure No.
9
25
27
37
68
94
97
.....
357

Ayet Sayısı
129?
77
93
182
52
8
5
.....
546

Ayetlerin Toplamı
8385
3003
4371
16653
1378
36
15
......
33841

Toplam
8523
3105
4491
16872
1498
138
117
......
34744
(19’a bölünemez)

Tablo 36: Sure 9’un ayetleri düzeltildikten sonra
Tablo 35’teki hesaplamalar.
Sure No.
9
25
27
37
68
94
97
.....
357

Ayet Sayısı
127
77
93
182
52
8
5
.....
544

Ayetlerin Toplamı
8128
3003
4371
16653
1378
36
15
......
33584

Toplam
8264
3105
4491
16872
1498
138
117
......
34485
(19x1815)
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bilen ve (4) ayet sayısı “9” rakamı ile biten burada bir sureye sahibiz. Bu niteliklere sahip sadece bir tane sure vardır: Sure 15, 3’e bölünebilir, ayet sayısı 3’e bölünebilen 99’dur ve “9” rakamı ile bitmektedir. Eğer Sure 9, 129 ayetten oluşsaydı ve bu iki sure için sure ve ayet numarasını toplasaydık, takip eden şu sonucu elde ederdik: 9+ 129 + 15 + 99 = 252—19’un katı değildir.
Eğer sahte numara olan 129’u atarsak, Kuran’da numarası tek olan sadece tek bir sureye sahip oluruz, onun ayet sayısı 3’e bölünebilir ve 9 rakamı ile biter—Sure 15. Artık aşağıdaki sonuca sahibiz:

15 + 99 = 114 = 19x6.
[57] Bir süredir rakamlarla uğraşıyoruz. Şimdi de
sahte sokuşturmalar olan 9:128-129’da geçen belirli
kelimeler ve harflere bakalım.
9:127’deki son ifade, inkârcıları “LA YEFKAHUN” (onlar kavramazlar) şeklinde tanımlar. Dolayısıyla, Sure 9’daki son harf “N”dir (Nun).
Tahrifçilere göre son ayet 129’dur ve son harf “M”
(Mim)’dir çünkü son kelime “AZİM”dir.
Şimdi, Kuran’ın başlangıcından Sure 9’a kadar her
surenin ilk harfine ve son harfine bakalım ve onların
sayısal (nümerik) değerlerini hesaplayalım. Tablo 37,
Sure 9’daki son doğru harfin “M” değil “N” olması
gerektiğini gösteriyor.
[58] Mescit Tuscon’dan kardeşimiz İhsan Ramazan, Sure 9’un son harfi olan “N” (Nun) harfi ile biten
Kuran’daki tüm sureleri saydı.

Tablo 37: Kuran’ın başlangıcından
Sure 9’a kadar her surenin ilk ve son
harflerinin sayısal değeri.
Sure
İlk
No.
Harf Son Harf Toplam
1
B=2
N = 50
52
2
A=1
N = 50
51
3
A=1
N = 50
51
4
Y = 10 M = 40
50
5
Y= 10 R = 200
210
6
A=1
M = 40
41
7
A=1
N = 50
51
8
Y = 10 M = 40
50
9
B=2
N = 50
52
..... .......
....
38
570
608
(19x2) (19x30) (19x32)

Sure 9’daki aynı harf (N) ile biten 43 sure tespit etti—
sure 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 49, 51, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 77, 81, 83, 84, 95, 107 ve
109. Sadece sure numaralarını + “N” ile biten surelerin sayısını toplayıp şunu elde edersiniz:

1919.
Böylece, Sure 9’daki son harfin “M” değil “N” olduğu bir kez daha doğrulanmış oldu.
[59] Şimdi şu kritik ifadeye bakalım, “LA İLAHE İLLA HU” (O’ndan başka tanrı yoktur).
Bu ifade, sahte sokuşturma olan 9:129’da geçmektedir.
Bu çok özel ifade 19 surede 29 defa geçmektedir (Tablo 38). 19 surenin sure numarası, artı “LA İLAHE İLLA HU” ifadesinin geçtiği ayet numaraları, artı bu kritik ifadenin geçiş sayısı
toplandığında, genel toplam 2128 veya 19x112 eder. Bu harika sonuç, 9:128-129’un Kuran’a ait
olmadığı gerçeğine bağlıdır.
Açıkça görülüyor ki eğer 9:129 dâhil edilseydi, kritik ifade olan “LA İLAHE İLLA HU” yani İslam’ın İlk Direği matematiksel kod ile uyumlu olmazdı.
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[60] “LA İLAHE İLLA HU”nun ilk geçişi
2:163’tedir ve son geçişi ise 73:9’dadır. Eğer sure numarası, artı ayet sayısı, artı ayet numaralarının toplamını birbirine eklersek genel toplam
316502 veya 19x16658 eder.
Tablo 39 detaylandırılmış verileri sunmaktadır. Doğal olarak, sahte ayet 129’daki “LA İLAHE İLLA HU” dâhil edilseydi, bu olgu ortadan
kalkardı.
[61] “LA İLAHE İLLA HU” ifadesi, Sure
9’un kayıp Besmelesi ile Sure 27’nin ekstra Besmelesi arasında 7 kez geçmektedir, 9:31, 11:14,
13:30, 20:8, 20:98, 23:116 ve 27:26. Bu 7 ayetin numaraları toplandığında 323 veya 19x17 elde ederiz. Detaylandırılmış veri Tablo 40’ta gösterilmektedir.
Tablo 40: Kayıp Besmele’den ekstra
Besmele’ye kadar olan
“LA İLAHE İLLA HU” ifadesinin geçişleri.
Sure
İfadenin Geçtiği
No.
Ayet Numaraları
9
31
11
14
13
30
20
8
20
98
23
116
27
26
323
(19x17)

Eğer 9:129 Kuran’ ın bir parçası olsaydı, Tablo 40’taki toplam
323+129 = 452 olurdu, 19’un
katı değil. Tanrı ikiyüzlülerin söylediklerini reddeder, hakikat bile
olsa (63:1).
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Tablo 38: 9:129’un çıkarılmasından sonra
kritik ifade: “LA İLAHE İLLA HU”nun
(O’nun yanında başka hiçbir tanrı yoktur)
tüm geçişlerinin listesi.
Sure Anahtar ifadenin İfadenin
No.
No.
geçtiği ayetler
sıklığı
1.
2
163, 225
2
2.
3
2, 6, 18 (2x)
4
3.
4
87
1
4.
6
102, 106
2
5.
7
158
1
6.
9
31
1
7.
11
14
1
8.
13
30
1
9.
20
8, 98
2
10.
23
116
1
11.
27
26
1
12.
28
70, 88
2
13.
35
3
1
14.
39
6
1
15.
40
3, 62, 65
3
16.
44
8
1
17.
59
22, 23
2
18.
64
13
1
19.
73
9
1
....
.....
....
507
1592
29
507 + 1592 + 29 = 2128 = 19x112
Tablo 39: “LA İLAHE İLLA HU”nun
ilk geçişinden son geçişine kadar olan
tüm sure ve ayetler.
Sure
Ayet
Ayet
No.
Sayısı
Numaraları Toplam
2
123
27675
27800
(286-163)
3
200
20100
20303
.
.
.
.
9
127
8128
8264
.
.
.
.
72
28
406
506
73
9
45
127
....
.....
......
......
2700
5312
308490
316502
(19x16658)
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Nihai Kuranî Mucize

[62] Kardeşim Abdullah Arık, nihai Kuran mucizesi olduğunu düşündüğüm şeyi keşfetti. Bu
mucizevi olgu, Kuran’daki her ayeti—her suredeki ayet sayısını ve Kuran’daki her ayete atanan
numaraları—yadsınamaz şekilde doğrularken, sahte sokuşturmalar olan 9:128-129’u ifşa edip reddeder. Bu büyük olguya tanık olmak için Sayfa 366’ya bakınız. Kuran’daki her ayetin numarasını
baştan sona kadar bir sıraya koyup, her bir suredeki ayet numaralarının başına da her bir suredeki
ayet sayısını koyduğumuzda, nihai sayı 12692 (19x668) basamaktan oluşur ve sayının kendisi de
19’un katıdır. Eğer Sure 9 için yanlış sayı kullanılsaydı—127 yerine 129—ne basamak sayısı ne de
sayının kendisi 19’a bölünürdü.
[63] Bu Ek’in konusu Sure 9 ve onun doğru ayet sayısı olduğundan, sure numarasını yani
9’u, ardından doğru ayet sayısını yani 127’yi, ardından 1’den 127’ye kadar tüm ayetlerin numaralarını yazarsak, sonuçta elde edilen sayının 19’un katı olması dikkat çekicidir. Söylemeye gerek yok, eğer ayetlerin yanlış sayısı kullanılsaydı, yani 127 yerine 129, bu olağanüstü mucize ortadan kalkardı:

9 127 1 2 3 4 5 ..... 122 123 124 125 126 127.

Sure 9’un toplam ayet sayısını, 1’den 127’ye kadar her ayetin numarası izler. Ortaya çıkan
uzun sayı 19’un katıdır.
[64] Sure 9’daki ayet sayısı olan 127, bir tek sayıdır. Tahrifçiler iki sahte ayet eklediler ve
bu da ayet sayısını 129 yaptı, öyle ki bu da bir tek sayıdır. Bay Arık Kuran’daki bütün tek-sayılı ayetleri kontrol etmek için yukarıdaki Madde 62’yi tasarladığı aynı bilgisayar programını kullandı. Böylelikle, her suredeki ayetlerin sayısı yazılır, ardından sadece bu suredeki tek-sayılı ayetlerin son hanesi gelir. Sure 1, 71357 sayısı ile temsil edilir. Sure 2, 28613579…5 sayısı
ile temsil edilir ve son sureye kadar böyle devam eder. Sonuç, 19’a bölünebilen 3371 basamaklı
uzun bir sayıdır. Açıkça görülüyor ki Sure 9 12713579……7 sayısı ile temsil edilir:

7 1 3 5 7 286 1 3 5 ... 3 5 ...... 5 1 3 5 6 1 3 5.

Her suredeki ayet sayısını tek sayılı ayetlerin son basamağı takip eder. Sonuçta ortaya çıkan
3371 basamaklı uzun sayı, 19’un katıdır.
[65] Sure 9 başlangıçsız bir sure olduğundan, Bay Arık aynı bilgisayar programını tüm 85
başlangıçsız surelere uyguladı. 85 surenin her birindeki her ayetin numarası, suredeki ayet sayısı olmadan yazıldı. Böylelikle, Sure 1, 71234567 sayısı ile değil 1234567 sayısı ile temsil edildi. Bu tüm başlangıçsız sureler için yapıldı. Nihai sonuç 6635 basamaktan oluşan bir sayıdır ve
19’un katıdır. Bu muhteşem olgu, Sure 9 için yanlış ayet sayısını, yani 127 yerine 129’u kullansaydık ortadan kalkardı.

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi
Kuran’ı Arındırmaya Mukadderdi
[66] Nihayetinde, Kuran’ın Yüce Yazarı’nın önbilgisine dair derin bir gösterge olarak, “Tanrı’nın Antlaşma Elçisi Reşad Halife’nin Sure 9’un 127 ayetten oluştuğunu ispatlamaya mukad-
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der kişi” olduğu matematiksel olarak kodlanmıştır (Ek 2’ye bakınız). Burada sunulan madde, bu
sayısız kanıtlardan bir diğeridir; bu Ek ile olan ilgisinden dolayı seçilmiştir.
“Reşad” kelimesinin sayısal değeri, Kuran’da yazıldığı şekliyle (40:29, 38) 505’tir (R=200,
Ş=300, A=1 ve D=4). “Halife” kelimesinin sayısal değeTablo 41: 3:81’den Sure 9’un
ri ise Kuran’da yazıldığı şekliyle (38:26) 725’tir (Ğ=600,
sonuna
kadar olan ayet sayıları
L=30, I=10, F=80 ve H=5). “Reşad”ın sayısal değerini, ardından “Halife”nin sayısal değerini, ardından Sure 9’un
Sure
Ayet
Ayetlerin
numarasını, ardından bu suredeki doğru ayet sayısını yaNo.
Sayısı
Toplamı
zarsak, sonuç 5057259127’dir. Bu sayı 19’un katıdır; 19 x
3
119
16860
266171533’e eşittir.
4
176
15576
[67] Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin önceden haber veril5
120
7260
diği 3:81’den, Sure 9’un sonu olan 9:127’ye kadarki ayet
6
165
13695
sayısı 988 (19x52)’dir. Tablo 41.
7
206
21321
[68] 3:81’den 9:127’ye kadarki ayet numaraları toplamı
da 19’un katıdır (Tablo 41).
8
75
2850
9
127
8128
[69] Ayet 3:78’de, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin ilan
edilişinden sadece 3 ayet önce 361 (19x19) numaralı “Tan——— ————
rı” kelimesi geçmektedir. Bu ayet (3:78), bazı tahrifçilerin
988
85690
“Kuran’a sahtelik ekleyeceklerine, sonra da onun Kuran’ın
(19x52)
(19x4510)
bir parçası olduğunu iddia edeceklerine; onların bile bile
Tanrı’ya yalanlar atfedeceklerine” dair bizi bilgilendirir.
Tablo 42: 3:78’den Sure 9’un
[70] “Tanrı” kelimesi, tahrifçileri ifşa eden 3:78 ayetinsonuna kadar “Tanrı”
den 9:127’ye kadar 912 (19x48) defa geçer.
kelimesinin geçişleri
[71] 3:78’deki harf sayısı artı kelime sayısı, 9:128Sure
129’daki ile aynı toplamı verir, 143. 3:78 Ayeti 27 kelime
“Tanrı” Sıklığı
ve 116 harften oluşur & 9:128-129 115 harf ve 28 kelime- Numarası
3
132
den oluşur.
4
229
5
147
6
87
7
61
8
88
9
168
———
912
(19x48)

Biz Ne Diyebiliriz ki?

Her Şeye Kadir Olan tarafından Kendi mesajını korumak ve doğrulamak için sağlanan karşı konulmaz fiziksel deliller hiçbir şüphe bırakmaz ki: (1)
Kuran’a hiçbir şekilde tahrif giremez, (2) 9:128-129 ayetleri Kuran’a ait değildir ve (3) Kuran’daki her unsur insan yeteneklerinin çok üstünde matematiksel olarak yapılandırılmıştır—
sure sayısı, ayet sayısı, surelere ve ayetlere atanan numaralar, anahtar ifadelerin geçiş sıklığı,
kelimelerin sayısı, harflerin sayısı ve belirli kelimelerin benzersiz ve çoğu kez alışılmamış
yazılışları.
Bu Ek, kendi içinde esaslı bir mucizeyi belgelemektedir. Kapsamlı ve tümüyle karşı konu-
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lamaz olmasına rağmen, Ek Bir’de ayrıntılı olarak anlatılan Kuran’ın genel matematiksel mucizesine üstün gelmez, hatta eşleşemez. Bu yalnızca, Kuran’ın Yüce Yazarı’nın Sure 9’a iki ayetin
küfürlü eklenmesine kasten izin vermiş olduğu gerçeğini doğrular ki:
(1) Kuran’ın matematiksel kompozisyonunun esas fonksiyonunu göstermek.
(2) Kuran’la oynamanın imkânsızlığını kanıtlamak.
(3) Tanrı’nın, imanlıları ayırt etmek ve ikiyüzlüleri ifşa etmek için verdiği sözü yerine
getirmek.

Tanrı 1400 Yıl Boyunca Neden İzin Verdi??

İslam’ın Muhammed peygamberin ölümünden kısa bir süre sonraki kitlesel bozuluşu nedeniyle, Tanrı belli ki 47:38’deki vaadini yerine getirdi. “Muhammed” başlıklı Sure 47’nin 38.
Ayetinde (19x2), “Eğer Araplar Kuran’a sarılıp ayakta tutmakta başarısız olurlarsa, Tanrı onları
lütfundan kovacak ve onların yerine başka insanları geçirecektir” diye şart koyan ilahi bir karar
bildirilmektedir.
Araplar, Peygamberin ölümünden birkaç yıl sonra Kuran’ı tahrif ettiklerinde ve bu süreçte
Peygamberin ailesini toptan yok ettiklerinde, Tanrı’nın 47:38’deki vaadini üzerlerine çektiler ve
artık Kuran’a, gerçek Kuran’a sahip olmayı hak etmediler. Arapların Kuran’ı toplu halde terk ettiklerine dair delil çürütülemez.
Örneğin, bugünün (1989’un) sözde Müslüman dünyasında şu çok önemli buyruğu ayakta tutan tek bir cami yoktur: “Camiler Tanrı’ya aittir; Tanrı’nın yanı sıra başka hiç kimseye çağrıda bulunmayın” (72:18).
Namaza çağrı (Ezan) ve namazın kendisi artık yalnızca Tanrı’ya adanmamaktadır; Muhammed’in ismi sürekli olarak Tanrı’nın ismi ile birlikte anılır.
“İslam’ın İlk Direği” Kuran’da, 3:18 & 47:19’de açıkça belirtilmektedir ve onun kelimeleri şu
şekilde hükme bağlanmıştır: LA İLAHE İLLA ALLAH (Tanrı’nın yanında başka bir tanrı yoktur). Fakat Müslümanlar, daha Hicretten sonraki ilk yüzyılda, eğer Tanrı ile birlikte Muhammed
de anılmıyorsa Tanrı’yı istemezler. Bu, bugün herhangi bir camiye gidip şu ilan edilerek kolayca
görülebilir: “LA İLAHE İLLA ALLAH;” bu gerçekten de günümüz Müslümanlarını kızdıracaktır. Bu davranış Kuran’da belgelenmiştir, 39:45. Dahası, kendi araştırmam artık beni ikna etti ki geleneksel Müslümanlar, Kuranî olan, ilahi olarak dikte edilen Şehadeti—“Eşhedu ella
İlahe İlla Allah”ı—söylemekten Tanrı tarafından menedilmişlerdir. Onlar bu Şehadeti (Muhammed’in adını çağırmadan) asla söyleyemezler. Onları kendiniz test edin. Tahrif edilmiş İslam’ın İlk Direği olan LA İLAHE İLLA ALLAH MUHAMMED RESUL ALLAH, Tanrı’nın
bize Muhammed aracılığıyla gelmiş olan buyruklarıyla uyuşmamaktadır (Ek 13’e bakınız).
Bu Muhammedî Şehadet ile birlikte, birtakım başka buyruklar da ihlal edilmektedir. Örneğin,
Kuran bizi Tanrı’nın elçileri arasında herhangi bir ayrım yapmaktan tekrar tekrar meneder (2:136,
285; 3:84). Tahrif edilmiş Şehadet Muhammed’e, kendi iradesine aykırı olarak daha fazla ayrıcalık veriyor. Kuran’ın, kendisinin “eksiksiz, mükemmel ve tamamen detaylı” (6:19, 38 & 114)
olduğuna dair beyanlarına rağmen, “Müslümanlar” Yaratıcılarına iman etmekte direndiler; Hadis ve Sünnet gibi gülünç ve saçma kaynaklara sarılıyorlar. Tanrı ve elçisine karşı olan bu ittifak
halindeki isyan ve bariz olan putperestliğe toplu dönüş—Peygamberi ve azizleri putlaştırmak—
Tanrı’nın 47:38’deki vaadinin yerine getirilmesini icap ettirdi.
Burada ve Ek 1, 2 ve 26’da sunulan inkâr edilemez ilahi deliller göz önüne alındığında, biri
aşağıdaki ayetleri gerçekten takdir edebilir:
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Ek 24 & Ek 25
Şüphesiz, bu mesajı biz vahyettik ve şüphesiz onu biz koruyacağız.
[15:9]
De ki, “Eğer tüm insanlar ve tüm cinler bunun gibi bir Kuran meydana
getirmek için bir araya gelselerdi, birbirlerine ne kadar yardım ederlerse
etsinler, kesinlikle başaramayacaklardır.”
[17:88]
Bu, esaslı bir kutsal yazı olmasına rağmen, inkârcılar, onlara geldiğinde
bu mesajı reddettiler. Ekleme veya silme yoluyla hiçbir batıl ona giremez.
Çünkü o, En Bilge ve Övgüye En Layık Olan’dan gelen bir vahiydir.
[41:41-42]
Eğer biz bu Kuran’ ı bir dağa vahyetseydik, onun Tanrı’ya olan derin
saygısından ötürü titreyip paramparça olduğunu görürdün.
[59:21]

Mahmoud Ali Abib, Gatut Adisoma, Abdullah Arık, İhsan Ramazan, Lisa
Sprey ve Edip Yüksel’ in değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu
Ek’ te sunulan şaşırtıcı matematiksel gerçeklerin bazıları Mescid Tuscon’ daki
bu çalışkan araştırmacılar tarafından keşfedilmiştir.
*********************

Ek 25

Dünya’nın Sonu
(Tanrı) geleceği Bilendir;
O, böylesi bir bilgiyi kimsenin açığa çıkarmasına izin vermez.
Sadece seçtiği elçiler aracılığıyla
gelecek ve geçmiş olayları vahyeder.

[72:27]

Dünya’nın sonunu ortaya çıkarmak, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olarak bana yüklenen görevler
arasındadır (Sayfa 383). 18:7-8 ve 69:13-15’ten bu dünyanın sona ereceğini öğreniyoruz. Yeni
bir yeryüzü ve yeni gökler, mevcut göklerin ve yeryüzünün yerini alacaktır (14:48).

Dünya’nın Sonunun Yaklaştığının İşaretleri

Kuran birçok işaret sağlar ve Dünya’nın sonunun açığa çıkması için tüm araçların verildiğini
ifade eder (47:18). Kuran’da verilen işaretler şunlardır:
1. Ay’ın yarılması: Bu, 1969 yılının Haziran ayında Ay’a inip Ay’ın kaya parçalarını getirdiğimizde gerçekleşmiş oldu. Artık Dünya’daki insanlar Ay’ın parçalarına bakmak için birçok müze,
üniversite ve gözlemevine gidebilirler.
2. Kuran’ın 19-temelli matematiksel kodunun keşfi (74:30-37): 1969-1974’te yerine getirildi.
3. Yaratık (27:82): “Topraktan yapılmıştır, insanları Yaratıcılarına karşı ilgisiz olduklarına da-
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ir ikaz eder.” Topraktan yaratılmış olan Yaratık ortaya çıktı ve Kuran’ın sayısal kodunu açığa çıkarmada ve dünyanın Tanrı’nın mesajını ihmal ettiğini ilan etmede aracı oldu; o yaratık bilgisayardır. 27:82’yi oluşturan rakamların toplamının 19 ettiğine dikkat edin.
4. Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin Görünmesi (3:81): Ek 2’de detaylıca anlatıldığı gibi, tüm
peygamberler kutsal yazıları ilettikten sonra, arındırmak ve birleştirmek için Kuran’da önceden
haber verilen sağlamlaştırıcı bir elçi gelir. Bu kehanet Ramazan 1408’de gerçekleştirildi.
5. Duman (44:10): Tanrı’nın Antlaşma Elçisi birleştirilmiş mesajı ilettikten ve İslam’ın (Teslimiyet’in) Tanrı tarafından kabul edilebilir tek din olduğunu ilan ettikten sonra cereyan eder.
6. Yecüc ve Mecüc: Tanrı’nın planına göre, Hicri 1700’de (MS 2271’de) yeniden ortaya çıkarlar.
Yecüc ve Mecüc’ten 18:94 ve 21:96’da bahsedilir. Eğer 18:94’ten Sure 18’in sonuna kadar ayetleri sayarsanız, 17 bulursunuz. 21:96’dan Sure 21’in sonuna kadar ayetleri sayarsanız, yine 17 bulursunuz. Bu, Yecüc ve Mecüc’ün Hicri 1700 yılında tekrar ortaya çıkacağına dair Kuran’ın işaretidir.

Gizli Kalmayacaktır [20:15]

Sure 20’nin 15. Ayeti, Dünya’nın sonunun Dünya’nın sona ermesinden önce Tanrı tarafından
açıklanacağını bize bildirir ve Sure 15’in 87. Ayeti bu olaya ilişkin zamanı verir.

Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran’ı verdik.

[15:87]

Yedi çift 14 Kuranî Başlangıçtır. Kuran’ın mucizesinin bu esaslı sütunlarının toplam sayısal
değeri, Dünya’nın sonunun yılını göstermektedir. Sure 15’in 85. Ayetinin şunu belirtmesi dikkat
çekicidir: “Dünya’nın sonu muhakkak gerçekleşecektir.” Bir sonraki ayet olan 15:86, bu dünyanın Yaratıcısının Tanrı olduğunu ve onun ne zaman son bulacağını da elbette ki O’nun bileceğini bize söyler. Sonraki ayet olan 15:87 ise bize dünyanın ne zaman son bulacağını söyler. Tablo
1’de gösterildiği gibi, Kuranî Başlangıçların “Yedi Çiftinin” sayısal değerlerinin toplamı 1709’dur
(Ek 1’deki Tablo 1’e de bakınız). 15:87’ye göre, bu kehanetin Kuran’da bildirildiği andan itibaren, Dünya 1709 ay yılı boyunca yaşayacaktır. Bu, DünTablo 1: Kuranî Başlangıçların
yanın 1710 yılında sona ereceği anlamına gelir. Bu sayı “Yedi Çiftinin” Toplam Sayısal Değeri
19’un katıdır; 1710=19x90.
Kuranî Başlangıç
Sayısal Değer
Bu bilginin ortaya çıkışı, Hicri 1400 yılında, Dünya’nın 1. Q
100
önceden haber verilen sonundan 309 yıl önce gerçekleş2. N
50
ti (1709-1400 = 309). Bu sayı Kuranî bir sayıdır (18:25)
90
ve Dünya’nın sonu ile bağlantılıdır (18:21). 18:25’teki 3. S (Sad)
48
309’un yazımının kendine özgü yolu olan “Üç yüz yıl, 4. H.M
70
artı dokuz daha” ifadesi, 309’un ay yılı olduğuna işaret 5. Y.S
14
etmektedir. 300 güneş yılı ile 300 ay yılı arasındaki fark 6. T.H
9 yıldır.
7. T.S
69
71
Bu keşfin yılı olan Hicri 1400, MS 1980 yılına denk 8. A.L.M.
gelir ve 1980 artı 300 güneş yılı 2280 eder, bu da 19’un 9. A.L.R.
231
katıdır, 19x120. Dolayısıyla, Dünya MS 2280, 19x120 10. T.S.M.
109
yılına denk gelen Hicri 1710, 19x90 yılında sona erer. 11. ‘A.S.Q.
230
Bu güçlü Kuranî kanıtları kabul etmeyen inkârcılar için 12. A.L.M.S.
161
Dünya’nın sonu ansızın gelecektir (6:31, 44, 47; 7:95,
13. A.L.M.R.
271
187; 12:107; 21:40, 22:55; 26:202; 29:53; 39:55; 43:66
14.
K.H.Y.’A.S
195
ve 47:18).
1709
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Ek 25 & Ek 26

Hadis, dini öğretilerin kaynağı olarak yasaklanmış olsa da (Ek 19), yararlı bir tarih kaynağı olabilir. İslam’ın ilk yüzyıllarındaki tarihi olaylar, yerel gelenekler ve âdetler hakkında birçok
bilgi çıkarabiliriz. Hadis kitapları, Kuranî Başlangıçların Müslüman Ümmetinin ömrünü belirlediğine inanıldığını belirtmektedir. Beydavi tarafından yazılan klasik tefsir, Kuranî Başlangıçların olası bir açıklaması olarak aşağıdaki tarihi olayı aktarır. Aynı olay Suyuti’nin İTKAN’ında detaylıca anlatılmaktadır, İlk Baskı, Hicri 1318, Cilt 2, Sayfa 10.

Medine Yahudileri Peygambere gittiler ve dediler ki “Senin Kuran’ ın A.L.M. ile
başlıyor ve bu Başlangıçlar senin dininin ömrünü gösterir. ‘A’ 1, ‘L’ 30 ve ‘M’ 40
olduğundan, bu, senin dininin 71 yıl yaşayacağı anlamına geliyor.” Muhammed
dedi ki “Biz ayrıca A.L.M.S’ ye de sahibiz.” Dediler ki “ ‘A’ 1, ‘L’ 30, ‘M’ 40 ve
‘S’ 90’dır. Bunun toplamı 161 eder. Başka bir şeyiniz var mı? Peygamber dedi ki
“Evet, A.L.M.R.” Dediler ki “Bu daha uzun ve daha ağırdır; ‘A’ 1, ‘L’ 30, ‘M’ 40
ve ‘R’ 200’dür, toplam 271 yapar.” Sonunda vazgeçip şöyle dediler, “Biz ona bu
Başlangıçlardan kaç tane verildiğini bilmiyoruz!”
[Suyuti’ nin ünlü Referansı ITKAN]
Bu anlatı iyi bilinmesine rağmen, birçok âlim Kuranî Başlangıçlar ile Dünya’nın sonu arasındaki açık bağlantıyı kabul etmekte isteksiz davrandılar. Hesaplamanın Dünya’nın sonunu ve yargıyı bir gerçek haline getirmesi basit nedeninden ötürü, bu konuyla uğraşmaya cesaret edemediler.
*********************

Ek 26

İslam’ın Üç Elçisi

Bu Ek şunlara yönelik Kuranî matematiksel delil sunar: [1] İbrahim, İslam’ın yani Teslimiyet’in ilk elçisiydi (22:78), [2] Muhammed kutsal yazıyı ileten elçiydi (47:2) ve [3] Reşad, dinin
doğrulayıcı kanıtını ileten arındırıcı ve sağlamlaştırıcı elçidir (3:81 & Ek 2).

Daimî ve Teyit Edilebilir Delil

[1] Ek 2’de belirtildiği gibi, “İbrahim”in sayısal değeri 258, “Muhammed”in sayısal değeri
92, “Reşad”ın sayısal değeri 505 ve 258 + 92 + 505 = 855 = 19x45.
[2] Eğer sayısal değeri 211 olan “İsmail”i ve sayısal değeri 169 olan “İshak”ı da dâhil edersek, hâlâ şöyle bir toplam sayısal değere ulaşırız; 855 + 211 + 169 = 1235 = 19x65. Üç elçinin
veya beş elçinin toplam sayısal değeri eğer İbrahim, Muhammed veya Reşad dâhil edilmezse,
Kuran’ın 19-temelli matematiksel koduna uymaz.
[3] “İbrahim”in ilk ve son geçişleri 2:124 ve 87:19’dadır. Sure numaralarını, artı ayet sayılarını, artı ilk geçişten son geçişe kadar olan ayet numaralarını birbirine eklediğimiz zaman, genel
toplam 333260, 19x17540 olur (Tablo 1).
[4] Ek 2’de belirtildiği gibi, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin ismi bilgisayar çağına matematiksel kodlama yoluyla tanıtılmaktadır. Eğer geçmiş elçilerde olduğu gibi Kuran’da isim belirtilmiş
olsaydı, milyonlarca insan çocuklarına “Reşad Halife” ismini verirdi. Nitekim “Reşede” kelimesi Kuran’da 19 defa geçmektedir (Ek 2).
[5] “İbrahim” 25 surede geçmektedir, “Muhammed” 4 surede geçmektedir ve “Reşede” 9 surede geçmektedir. Bu surelerin toplamı 25 + 4 + 9 = 38 = 19x2 (INDEX TO THE WORDS OF QURAN [KURAN KELİMELERİ İNDEKSİ], Abdul Baki).
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Tablo 2: Sureler ile İbrahim, Muhammed
ve Reşede’nin Geçişleri
Sure
Geçiş Sayısı
No. İbrahim Muhammed Reşede
2
15
2
3
7
1
4
4
1
6
4
7
1
9
3
11
4
3
12
2
14
1
15
1
16
2
18
4
19
3
21
4
1
22
3
26
1
29
2
33
1
1
37
3
38
1
40
2
42
1
43
1
47
1
48
1
49
1
51
1
53
1
57
1
60
2
72
4
87
1
……
…..
….
…..
991
69
4
19
991 + 69 + 4 + 19 = 1083 = 19x19x3
* “Reşede” 19 defa geçer
* Toplam 19x19x3’tür, 3 elçi

Tablo 1: İbrahim’in İlk Geçişinden Son
Geçişine Kadar olan Sure & Ayetler

Sure
No.
2
3
4
5
9
84
85
86
87
3827

Ayet Ayetlerin
No.
Sayısı
163 33415
200 20100
176 15576
120
7260
127
8128
25
325
22
253
17
153
19
190
5835 323598

Toplam
33580
20303
15756
7385
8264
434
360
256
296
333260
(19x17540)

[6] Eğer İbrahim, Muhammed ve Reşede’nin geçtiği surelerin numaralarını artı her suredeki geçiş sayılarını birbirine eklersek, toplam
1083, 19x19x3 olur (Tablo 2).
[7] Eğer İbrahim, Muhammed ve “Reşede” kök kelimesinin geçtiği tüm sureleri alırsak
ve sure numaralarını, artı her üç kelimenin geçtiği her bir surenin ilk ayet numarasını birbirine
eklersek, toplam 2793, 19x147 eder (Tablo 3).
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[8] Üç kelimenin geçtiği tüm surelerin numaralarının tekrarsız toplamı, artı tüm ayet numaralarının tekrarsız toplamı toplandığında
6479, 19x341 eder. Bu sureler, 2, 3, 4, 6, 7, 9,
11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 33,
37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 60, 72
ve 87’dir. Bu sayıların toplamı 991’dir (Tablo
3’e bakınız). Bu üç kelimenin tekrarsız geçtiği
ayetler 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24,
26, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 51,
54, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75,
76, 78, 83, 84, 87, 95, 97, 104, 109, 114, 120,
123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135,
136, 140, 144, 146, 161, 163, 186, 256, 258 ve
260’dır. Bu sayıların toplamı 5488’dir ve 5488
+ 991 = 6479 = 19x341’dir.
[9] Eğer İbrahim, Muhammed ve Reşede’nin geçtiği sure numarasını, artı ayet numarasını, artı ayet sayısını toplarsak 7505, 19x395
eden genel bir toplam elde ederiz (Tablo 4).
Dolayısıyla, İbrahim, Muhammed ve Reşad’ın İslam’ın (Teslimiyet’in) üç elçisi olduğu Kuran’a matematiksel olarak kodlanmıştır.

Ek 26
Tablo 3: İbrahim, Muhammed & Reşede
Geçen Sureler & İlk Ayet
Sure
Geçiş Sayısı
No. İbrahim Muhammed Reşede
2
124
186
3
33
144
4
54
6
6
74
7
146
9
70
11
69
78
12
6
14
35
15
51
16
120
18
10
19
41
21
(51)
(51)
22
26
26
69
29
16
33
7
40
37
83
38
45
40
29
42
13
43
26
47
2
48
29
49
7
51
24
53
37
57
26
60
4
72
2
87
19
……
…….
…….
……
991
1123
215
464
991 + 1123 + 215 + 464 = 2793 =
19x147
*21:51 Ayeti iki defa eklenemez.
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Tablo 4: Sureler, Ayetler ile ‘İbrahim,” “Muhammed” ve “Reşede” Geçişleri
Sure No.
2
3
4
6
7
9
11
12
14
15
16
18
19
21
22
26
29
33
37
38
40
42
43
47
48
49
51
53
57
60
72
87
……
991

3 Kelimenin Geçtiği Ayet
İbrahim
Muhammed
Reşede
Ayet Sayıları
124, 125, 126, 127, 130, 132, 133,
186, 256
14
135, 136, 140, 258, 260
33, 65, 67, 68, 84, 95, 97
144
8
54, 125, 163
6
4
74, 75, 83, 161
4
146
1
70, 114
2
69, 74, 75, 76
78,87,97
7
6, 38
2
35
1
51
1
120, 123
2
10, 17, 24, 66
4
41, 46, 58
3
51, 60, 62, 69
51
5
26, 43, 78
3
69
1
16, 31
2
7
40
2
83, 104, 109
3
45
1
29, 38
2
13
1
26
1
2
1
29
1
7
1
24
1
37
1
26
1
4
1
2, 10, 14, 21
4
19
1
……
…...
…….
….
5068
215
1145
86
991 + 5068 + 215 + 1145 + 86 = 7505 = 19x395
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[10] Tablo 4’te görüldüğü gibi, “Reşede” kök kelimesinin 19 geçişi, 186, 256, 6, 146, 78, 87,
97, 10, 17, 24, 66, 51, 29, 38, 7, 2, 10, 14 ve 21 numaralı ayetlerdedir. Bunlar 38 rakamdır,19x2.
[11] Tablo 4, “Reşede” kök kelimesinin 19 geçişini gördüğümüz ayet numaralarının toplamının 1145 olduğunu göstermektedir. Ayet numaralarının bu toplamını (1145) “Reşad” isminin sayısal değeri (505) ile “Halife” isminin sayısal değerine (725) eklediğimize 1145 + 505 + 725 =
2375, 19x125 elde ederiz.
[12] Eğer bu sayıları yan yana yazarsak, yani, ayet numaralarının toplamı (1145), ardından
“Reşad” isminin sayısal değeri (505), ardından “Halife” isminin sayısal değeri (725), yine 19’un
katı olan bir sayı elde ederiz: 1145505725 = 19x60289775.
19 “Reşede” Geçen Ayet Numaraları Toplamı……………………………………….= 1145
“Reşad” İsminin Sayısal Değeri………………………………………………………= 505
“Halife” İsminin Sayısal Değeri………………………………………………………= 725

1145 + 505 + 725 = 2375 = 19x125
1145 505 725 = 1145505725 = 19x60289775
*********************

Ek 27

Senin Tanrın Kim?

Çoğu insan, bu soruyu duyması üzerine çileden çıkar. “Ne demek ‘senin tanrın kim?’ ” diye sorarlar. “Benim tanrım göklerin ve yerin Yaratıcısıdır.” Ve bu insanların çoğu, tanrılarının göklerin
ve yerin Yaratıcısı olduğunu ilan etmelerinin lafta kalan bir bağlılıktan fazlası olmadığını ve kendilerinin aslında Cehennem için mukadder olduklarını öğrendiklerinde şok olacaklardır (12:106).
Zamanın çoğunda zihninizi kim veya ne meşgul ediyorsa sizin tanrınız odur.
Sizin tanrınız çocuklarınız (7:190), eşiniz (9:24), işiniz (18:35) yahut egonuz (25:43) olabilir. Bu
nedenle, Kuran’daki en önemli ve en çok tekrarlanan buyruklardan birinin şu olduğunu fark ediyoruz:

Ey iman edenler! Tanrı’yı sık sık hatırlayın; O’nu gece gündüz yüceltin.
[33:41]
Bu buyruğu pratiğe dökmek için, Tanrı’nın zihinlerimizi her şeyden daha fazla meşgul etmesini garanti ettiğimiz belli alışkanlıklar edinmeliyiz. Kuran, böyle ruh kurtarıcı alışkanlıklar
edinmemize yardımcı olur:
1. İletişim Duaları (Namaz): Günlük beş vakit namazı yerine getirenler, uyanık oldukları saatlerin önemli bir kısmında Tanrı’yı anma yolunda büyük ilerleme kaydederler. Namaz, Tanrı’yı sadece birkaç dakikalık ibadet esnasında değil, aynı zamanda bekleme zamanlarında da hatırlama-
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mıza yardımcı olur. Sabah 11’de, birisi öğlen namazının vaktinin gelip gelmediğini görmek için
saatine bakabilir. Bu hareket kişinin Tanrı hakkında düşünmesine neden olur ve kişi buna göre
kredilendirilir (20:14).
2. Yemeden önce Tanrı’yı anın: 6:121 Ayeti, yemeden önce Tanrı’nın adını zikretmemizi tembih
eder: “Üzerine Tanrı’nın adı zikredilmemiş olandan yemeyin.”
3. Tanrı irade ediyorsa (İNŞAALLAH): “ ‘Tanrı irade ediyorsa’ (İNŞAALLAH) demeden ‘Yarın
bunu veya şunu yapacağım’ deme. Eğer bunu yapmayı unutursan, o zaman özür dile ve de ki,
‘Rabbim bir dahaki sefere daha iyisini yapmam için bana rehberlik etsin.’ ” [18:24]. Bu, kiminle
konuştuğumuzun önemi olmaksızın yapmamız gereken doğrudan bir buyruktur.
4. Tanrı’nın Hediyesi (MAŞAALLAH): Sevdiğimiz şeylerden dolayı—çocuklarımız, arabalarımız, evlerimiz vs.—Tanrı’nın korumasını talep etmek için 18:39’da “MAŞAALLAH” (Bu, Tanrı’nın hediyesidir) dememiz tembih ediliyor.
5. Gece gündüz Tanrı’yı yüceltmek: Bir şey yediğimiz zaman hayvanlar gibi olmamalıyız; Tanrı’nın yediğimiz yiyeceği yaratması üzerinde derin derin düşünmeliyiz—lezzet, Tanrı’nın bize
verdiği duyulardan ötürü aldığımız zevk, muz veya portakalın mükemmel bir şekilde paketlenmesi, Tanrı tarafından yaratılan deniz ürünleri vs.— ve sağladığı rızıkların tadını çıkarırken O’nu
yüceltmeliyiz. Güzel bir çiçeği veya hayvanı yahut günbatımını gördüğümüz zaman Tanrı’yı yüceltmemiz gerekir. Tanrı’yı anmak ve yüceltmek için mümkün olan her fırsatı değerlendirmeliyiz ki böylece Tanrı bizim Tanrımız olsun.
6. İlk Söylenen Söz: Her sabah kalktığınız an şunu söylemeyi bir alışkanlık haline getirin: “En
Lütufkâr, En Merhametli olan Tanrı’nın adıyla. Tanrı’nın yanında başka bir tanrı yoktur.” Eğer
bu güzel alışkanlığı edinirseniz, diriltildiğiniz zaman söyleyeceğiniz söz de bu olur.
*********************

Ek 28

Muhammed Tanrı’nın Vahiylerini
Kendi Eliyle Yazdı

İlk vahiy “Oku” idi ve “Tanrı kalem yoluyla öğretir” (96:1-4) ifadesini içeriyordu ve ikinci
vahiy ise “Kalem”di (68:1). Kalemin tek fonksiyonu yazmaktır.
Kuran’dan sonraki ilk iki yüzyılın cahil Müslüman âlimleri, Kuran’ın kendisi gibi bir şey
üretmeye dair meydan okumasını anlayamadılar. Kuran’ın matematiksel kompozisyonu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve biliyorlardı ki birçok edebiyat devi Kuran’la karşılaştırılabilir yapıtlar meydana getirebilirdi. Aslında böyle birçok edebiyat devi, Kuran kadar mükemmel bir edebi
eser üretme kabiliyetini iddia ettiler. En son iddia ünlü Mısırlı yazar Taha Hüseyin’den geldi.
Daha sonra cahil Müslüman âlimler, Muhammed’i okuma-yazma bilmeyen bir adam olarak
ilan etmeye karar verdiler! Bunun, Kuran’ın olağanüstü edebi mükemmelliğini gerçekten mucizevi hale getireceğini düşündüler. Peygambere okuma-yazma bilmemeyi kondurmak için dayandıkları kelime ise “ÜMMİ” idi. Bu “âlimler” için üzülerek belirtmek gerekir ki bu kelime açıkça
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“Kitap Ehli olmayan” veya herhangi bir kutsal yazıyı (Tevrat, İncil veya Kuran’ı) takip etmeyen
kişi anlamına gelir [bkz. 2:78, 3:20 & 75, 62:2]; “okuma-yazma bilmeyen” anlamına gelmez.
Peygamber başarılı bir tüccardı. Okuma-yazma bilmeme yalanını uyduran “Müslüman âlimler,” Peygamber dönemi boyunca sayı olmadığını unuttular; alfabenin harfleri sayı olarak kullanılırdı. Her gün sayılarla uğraşan bir tüccar olarak, Peygamberin birden bine kadar alfabeyi bilmesi gerekiyordu.
Kuran bize Kuran’ı Muhammed’in yazdığını söyler—Muhammed’in çağdaşlarının şöyle
söylediği alıntılanır, “Bunlar onun yazdığı geçmişten masallardır. Ona gece gündüz dikte ediliyorlar” (25:5). Siz okuma-yazma bilmeyen bir kişiye “dikte” edemezsiniz. Onu okuma-yazma
bilmemekle itham eden Peygamber düşmanları, özellikle önceki kutsal yazılarla ilgili olan 29:48
Ayetini suistimal ediyorlar.
Ramazan’ın 27. Gecesi H.Ö. (Hicretten Önce) 13’te, ruh olan Muhammed, yani gerçek kişi,
yani beden değil, en üst evrene çağırıldı ve kendisine Kuran verildi (2:97, 17:1, 44:3, 53:1-18,
97:1-5). Daha sonra melek Cebrail, ruhtan Muhammed’in hafızasına her seferinde Kuran’ın birkaç ayetini bırakmada Muhammed’e yardımcı oldu. Peygamber, zihnine bırakılan yeni ayetleri
kâğıda döktü ve ezberledi. Peygamber öldüğünde, her ayetin nereye yerleştirileceğine dair talimatların yanı sıra, vahyin kronolojik sırasına göre kendi eliyle yazılmış olan tamamlanmış Kuran’ı bıraktı. Peygamber tarafından kaydedilen ilahi talimatlar, Kuran’ı Tanrı’nın dünyaya Son
Ahiti olacak şekilde planlanan nihai formatta bir araya getirmek için tasarlanmıştı (75:17). Erken dönem Müslümanlar, Raşid Halife Osman zamanına kadar Kuran’ı bir araya getiremediler.
Bu görevi yerine getirmek için bir komite atandı. Detaylar için Ek 24’ü okuyunuz.
*********************

Ek 29

Kayıp Besmele
Kuran’daki her bir sure, Sure 9 istisnası ile birlikte Besmele olarak bilinen “En Lütufkâr, En
Merhametli olan Tanrı’nın adıyla” ifadesi ile başlar. Besmele’nin Sure 9’daki bu göze çarpan
yokluğu, 14 asırdan beri Kuran’ın merak uyandırıcı bir özelliği olmuştur. Bu olguyu açıklamak
için birçok teori geliştirilmiştir.
Şimdi öğreniyoruz ki o kayıp Besmele, [1] Kuran’ın matematiksel mucizesinin önemli bir bileşeni ve [2] Sure 9’un tahrif edildiğine ve arındırılması gerektiğine dair (Ek 24) En Lütufkâr, En
Merhametli Olan’dan göze çarpan bir işaret olarak önemli bir rol oynamaktadır. Kayıp Besmele’nin her iki rolü de Kuran’ın matematiksel kodunun keşfi ile ortaya çıkmıştı. Gerçek gözlemlere dair aşağıdaki liste, kayıp Besmele’nin mucizevi özelliklerini göstermektedir:
[1] Besmele, 19 Arap harfinden oluştuğu ve bir tane hariç tüm surelerin başında yer aldığı
için, Kuran’ın 19-temelli kodunun üzerine inşa edildiği temel sayılabilir. Fakat Besmele’nin Sure 9’daki yokluğu, bu önemli açılış ifadesinin 113 tane olmasına yol açar, bu da Kuran’ın koduna uymayan bir sayıdır. Bununla birlikte, bu kaybın Sure 27’de telafi edildiğini görüyoruz. Su-
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Tablo 1: Kayıp Besmele’den
Ekstra Besmele’ye Kadar
“Allah” Kelimesini İçeren
Ayetler
Sure
“Allah” Geçen
Numarası
Ayetler
9
100
10
49
11
33
12
34
13
23
14
28
15
2
16
64
17
10
18
14
19
8
20
6
21
5
22
50
23
12
24
50
25
6
26
13
27
6
342
513
(19x18)
(19x27)

re 27’de iki Besmele geçer, bir tanesi açılışta, bir tanesi ise 30.
Ayettedir. Bu, Kuran’daki Besmelelerin toplam sayısını 114’e,
19x6’ya kavuşturur.
[2] Sure 9’un kayıp Besmelesi’nden Sure 27’nin ekstra Besmelesi’ne kadar 19 sure vardır.
[3] Kayıp Besmele’den (Sure 9) ekstra Besmele’ye (Sure 27)
kadar sure numaraları toplamı 9 + 10 + 11 + 12 + ... + 25 + 26
+ 27 = 342, 19x18’dir. Bu, matematiksel bir özelliktir, herhangi ardışık 19 sayı toplandığında 19’un bir katı eder. Fakat mucizevi olan olgu şudur, bu sayı, yani 342, Sure 27’deki ilk Besmele’den 27:30’daki ikinci Besmele’ye kadar olan kelime sayısına
eşittir.

[4] Ekstra Besmele’nin 27:30’daki geçişi, Kuran’ın kodu ile
şu şekilde uyum içindedir, sure numarası ile ayet numarası toplamı 19’un katıdır (27 + 30
Tablo 2: Kayıp Besmele’den
= 57 = 19x3).
Ekstra Besmele’ye Kadar Olan
Sure & Ayetler
[5] Ekstra Besmele’nin
Ayetlerin
30. Ayette geçmesi, 19 saSure Ayetler
Toplamı
yısının kendisinin 30. Ayet9
127
8128
te (Sure 74) geçişi ile karşı10
109
5995
laştırılır.
11
123
7626
[6] Kuran, 6234 adet
12
111
6216
numaralı ayet içermekte13
43
946
dir. Sure 9’dan Besmele’nin
14
52
1378
bulunmayışı ve Sure 27’nin
15
99
4950
30. Ayetiyle telafi edilişi bi16
128
8256
ze iki tane numaralı Besme17
111
6216
le, yani 1:1 ve 27:30 ile 112 tane numaralandırılmamış Bes18
110
6105
mele verir. Bu da Kuran’daki toplam ayet sayısının 6234 +
112 = 6346, 19x334 olmasına yol açar.
19
98
4851
20
135
9180
[7] Kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye kadar “Allah”
21
112
6328
kelimesini içeren ayet sayısı 513, 19x27’dir. 27’nin ekstra
22
78
3081
Besmele’nin geçtiği sure numarası olduğuna dikkat edin.
23
118
7021
Veriler Tablo 1’dedir.
24
64
2080
[8] Kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye kadar olan
25
77
3003
ayet numaraları (1 + 2 + 3 + ... + n), artı ayet sayısının topla26
227
25878
mı 119624, 19x6296’dır. Tablo 2’ye bakınız.
27
29
435
[9] Bu madde ayrıca Sure 9’un 129 değil 127 ayetten
342
1951
117673
oluştuğunu da kanıtlamaktadır (bkz. Ek 24). 127’nin rakam1951 + 117673 = 119624 =
larının toplamı 1 + 2 + 7 = 10’dur. Sure 9’daki kayıp Bes19x6296
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mele’den Sure 27’deki ekstra Besmele’ye kadar rakamları toplamı 10 olan tüm ayetleri bulup, ardından bu ayetlerin sayısını kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye kadar olan toplam ayet sayısına eklediğimizde, 2128 veya
19x112 elde ederiz (Tablo 3).
[10] Sure 9, ayet sayısı da (127) tek olan
tek-sayılı bir suredir. Kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye kadar bu özelliği taşıyan 7 sure
vardır; bunlar ayet sayıları da tek olan tek-sayılı surelerdir. Tablo 4’te detaylıca anlatıldığı
gibi, bunlar Sure 9, 11, 13, 15, 17, 25 ve 27’dir.
Bu sure numaralarını oluşturan rakamlar ve
ayetlerin sayıları toplandığında, genel toplam
114, 19x6 olur.
[11] Sıradaki iki özellik, Sure 9’daki hem
kayıp Besmele’yi hem de (iki sahte ayetin sokuşturulmuş olduğu) Sure 9’daki ayet sayısını doğrulamaktadır. Tablo 4’te listelenmiş olan
aynı sureleri, yani ayet sayıları da tek olan
tek-sayılı sureleri alıp her surenin numarasını,
ardından ayet sayısını yazarsak, sonuçta elde
edilen (30 basamaklı) uzun sayı 19’un bir katı
olur (Şekil 1).
[12] Kayıp Besmele’den ekstra Besmele’ye
kadar olan tüm ayetlerin son rakamını alalım.
Eğer her surenin numarasını, ardından o suredeki her ayetin son rakamını yazarsak, sonunda 1988 basamaklı, 19’un katı olan uzun bir
sayı elde ederiz (Şekil 2).

Tablo 3: Kayıp Besmele’den Ekstra
Besmele’ye Kadar Rakamları
Toplamı 10 Yapan Ayetler
Sure
Ayet
Geçiş
No.
Sayısı
Sayısı
9
127
12
10
109
10
11
123
11
12
111
10
13
43
3
14
52
4
15
99
9
16
128
12
17
111
10
18
110
10
19
98
9
20
135
12
21
112
10
22
78
7
23
118
11
24
64
6
25
77
7
26
227
22
27
29
2
342
1951
177
(19x18) & 1951 + 177 = 2128 = 19x112.

Sure
No.
9
11
13
15
17
25
27

Tablo 4: Ayet Sayısı da Tek Olan
Tek-sayılı Sureler
Rakamların Ayet
Rakamların
Toplamı Sayısı
Toplamı
9
127
10
2
123
6
4
43
7
6
99
18
8
111
3
7
77
14
9
29
11
45
69
45 + 69 = 114 = 19x6
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9 127 11 123 13 43 15 99 17 111 25 77 27 29
Her sure numarasını o suredeki ayetlerin sayısı takip eder.
Bu uzun sayı 19 x 48037427533385052195322409091’ e eşittir.

[Şekil 1]

9 1234567890123… …27 1234567890 ... 789
Sure numarasını, Sure 9’dan Sure 27’nin 29. Ayetine kadar olan ayet
numaralarındaki son rakam takip eder.
[Şekil 2]
*********************

Ek 30

Çok Eşlilik

Çok eşlilik, 1400 yıl önce Kuran vahyedilene kadar bir yaşam tarzıydı. Dünya genç ve az nüfuslu iken çok eşlilik, nüfusu artırmanın ve Tanrı’nın planını gerçekleştirmesi için gerekli olan
insanları getirmenin bir yoluydu. Kuran vahyedildiğinde dünya yeterli nüfusa erişmişti ve Kuran
çok eşliliğe ilk kısıtlamaları koydu.
Kuran’da çok eşliliğe müsaade edilir, ancak katı bir biçimde izlenen koşullar altında. Bu ilahi müsaadenin herhangi bir şekilde suistimali, şiddetli bir biçimde cezalandırılır. Bu nedenle, çok
eşliliğe Tanrı tarafından müsaade edilmesine rağmen bize düşen, belirli çok-eşli bir ilişkiye izin
verilmiştir demeden evvel koşullarımızı dikkatli bir şekilde incelemektir.
Bu konudaki mükemmel örneğimiz Muhammed peygamberdir. O, Hatice ölünceye kadar tek
eşle, Hatice ile evliydi. Biri hariç tüm çocukları Hatice’dendi. Nitekim Peygamberle evli olduğu
sürece; yani yirmi beş yıl boyunca kendisi ve çocukları Peygamberin tüm ilgisine sahip olmanın
tadını çıkarmıştır. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Muhammed tek bir eşe sahipti—25 yaşından
50 yaşına kadar. Hayatının geri kalan 13 yılında, geride birçok çocuk bırakmış olan arkadaşlarının yaşlı dul eşleriyle evlendi. Bu çocuklar baba figürü içeren tam bir yuvaya ihtiyaç duyuyorlardı ve Peygamber bunu sağladı. Yetimler için baba figürü sağlamak, Kuran’da bahsedilen çok
eşliliğin lehine olan tek özel koşuldur (4:3).
Yetimlerin dul anneleriyle evlenmesi dışında, Peygamberin hayatında üç de politik evlilik
vardı. Yakın arkadaşları Ebu Bekir ve Ömer, aralarında geleneksel aile bağları kurmak için kızları Ayşe ve Hafsa ile evlenmeleri konusunda ısrar ettiler. Üçüncü evlilik ise Mısırlı Maria ile oldu; o, kendisine Mısır hükümdarından politik bir dostluk jesti olarak verildi.
Bu mükemmel örnek, bir erkeğin mutlu ve sağlıklı bir aile kurmak için evlilikteki tüm ilgisini ve sadakatini karısına ve çocuklarına vermesi gerektiğini anlatmaktadır.
Kuran, çok eşliliğe karşı getirilen sınırlamaları çok güçlü sözlerle vurgulamaktadır: “Eğer
birden fazla eşe mükemmel bir şekilde adil davranamayacağınızdan korkuyorsanız, o zaman bir
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tane ile yetinmelisiniz.” (4:3) “Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, çok eşli bir ilişkide adil olamazsınız.” (4:129)
Çok eşliliğe karşı getirilen Kuranî sınırlamalar, Tanrı’nın yasasını suistimal etme ihtimaline
işaret eder. Bu nedenle, Tanrı’nın yasasının suistimal edilmeyeceğinden tamamen emin olmadıkça, şehvetimize karşı direnmemiz ve çok eşlilikten uzak durmamız daha iyi olur. Eğer koşullar
çok eşliliği dikte etmiyorsa, tüm ilgimizi tek eşe ve tek çocuk grubuna vermemiz daha iyi olur.
Çocukların sosyal ve psikolojik refahı, özellikle çok eşliliğin yasak olduğu ülkelerde neredeyse değişmez bir şekilde tek eşliliği dikte eder. Çok eşlilik üzerine düşünürken birkaç temel kriter
gözetilmelidir:
1. Acı ve ızdırabı hafifletmeli ve herhangi bir acıya veya ızdıraba neden olmamalıdır.
2. Eğer genç bir aileniz varsa, çok eşliliğin bir suistimal olduğu neredeyse kesindir.
3. Mevcut eşin yerine genç bir eşi geçirmek için yapılan çok eşlilik Tanrı’nın yasasını suistimaldir (4:19).
*********************

Ek 31

Evrim: İlahi Kontrollü

Kuran’dan, evrimin ilahi olarak tasarlanmış bir gerçek olduğunu öğreniyoruz:
Hayat suda başladı:

“Yaşayan her şeyi sudan başlattık.”
(21:30, 24:45)

İnsanlar maymunların neslinden
değildir:

“O, insanın yaratılışını çamurdan başlattı.”
(32:7)

İnsan “yıllanmış” çamurdan yaratıldı:

“Ben insanoğlunu ‘yıllanmış’ balçıktan
yaratıyorum.” (15:28)

Evrim sadece belirli bir tür içinde mümkündür. Örneğin, yafa portakalı tohumlu portakaldan
evrilmiştir, elmadan değil. Olasılık yasaları türler arasında şans eseri evrim olasılığını imkânsız
kılar. Bir balık kuşa evrilemez, bir maymun asla bir insana evrilemez.

Olasılık Yasaları Darwin’in Evrimini İmkânsız Kılar

Bu bilgisayar çağında, belirli bir olayın mümkün olup olmadığını bize söyleyen matematiksel yasalarımız var. Eğer numaralı beş küpü havaya atıp sonra güdümlü düz bir çizgiye düşürürsek, olasılık yasaları bize olasılık dahilindeki kombinasyon sayısını söyler: 1x2x3x4x5=120
kombinasyon. Bu nedenle, herhangi bir kombinasyon elde etme olasılığı 120’de 1 veya 1/120
veya 0,0086’dır. Küp sayısını artırdığımızda bu olasılık hızla azalır. Bunları bir artırırsak, kombinasyon sayısı 1x2x3x4x5x6=720 olur ve herhangi bir kombinasyon alma olasılığı 1/720’e,
0,0014’e düşer. İşini çok titizlikle yapan bilim adamları olan matematikçiler, küp sayısını 84’e
çıkardığımızda olasılığın “Sıfır”a düştüğü konusunda hemfikir oldular. Eğer 84 küple çalışır-
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sak, olasılık 209x10-50 veya 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000209
’a düşer.
Darwin’in meşhur “hayat ‘basit’ bir hücreden başladı” sözü gülünçtür. Daha 50 yıl önce Wells, Huxley ve Wells, klasik ders kitaplarına şu ifadeyi yazdılar, “çekirdeğin içerisinde berrak bir
sıvı dışında hiçbir şey görülemez.” Artık hücrenin, çekirdekteki gen materyalinde milyarlarca
nükleotid içeren ve milyonlarca biyokimyasal reaksiyonu olan son derecede kompleks bir birim
olduğunu biliyoruz. Olasılık yasaları bize, titiz nükleotid dizilerinin DNA’yı şans eseri oluşturma olasılığının Sıfır olduğunu defalarca kez söylemektedir. 84 nükleotidden bahsetmiyoruz; belirli bir dizide düzenlenmesi gereken milyarlarca nükleotidden bahsediyoruz.
Bazı evrimciler, insan geni ile maymun geninin %90 oranında benzer olduğunu belirttiler.
Oysa benzerlik %99 bile olsa, hâlâ maymunu bir insana dönüştürmek için şans eseri yeniden düzenlenmesi gereken 300.000.000 nükleotidden bahsediyoruz. Olasılık yasaları bunu tamamen
imkânsız kılıyor. İnsan geni 30.000.000.000 nükleotid içerir; 300.000.000 bunun %1’idir.
Bu konuya ilişkin yerinde bir alıntı Profesör Edwin Conklin’e ait; şöyle ifade etti:

Tesadüf eseri olan bir yaşamın olasılığı, bir baskı imalathanesinde meydana
gelen bir patlama sonucu oluşan Kısaltılmamış Sözlüğün olasılığına benzer.
*********************

Ek 32

Kritik Yaş 40

Sorumluluk yaşı kaçtır? Eğer bir çocuk, Tanrı hakkında bir şey duymadan dahi 12 yaşında
ölürse, bu çocuk Cennete mi gider yoksa Cehenneme mi? Ya çocuk 15 yaşındaysa veya 21 yahut 25? İnsanoğlu hangi yaşta inançlarından sorumlu tutulur? Bu soru uzun bir süre tüm dinlerin
araştırmacılarının kafasını karıştırdı.
Kuran, sorumluluk yaşını 40 olarak belirlemektedir; bu yaştan önce ölen herkes Cennete gider (46:15). Eğer kişi Tanrı’ya iman etmiş ve ruhu besleyip geliştirerek imandan faydalanmışsa
(bkz. Ek 15) o, Üst Cennete gider. Aksi takdirde kişi Alt Cennete gider.
Sizin bu bilgi parçasına ilk tepkiniz itiraz etmek olacaktır: “Ya bu kişi gerçekten kötü, şerir ve
bir ateistse, eğer 40 yaşından önce ölmüşse Cennete mi gidecek?” Bunun nedeni sizin çok acımasız olmanızdır, oysa Tanrı En Merhametli Olandır. Bizim eğilimimiz “hepsini Cehenneme koymak” yönündedir.
Bu İlahi merhamete şiddetle itiraz eden insanlar bir sorumluluk yaş limiti öneremezler. “Ya
kişi gerçekten kötüyse?” gibi sorular sorarlar. Cevap şöyledir, “Tanrı bu kişinin kötü olduğunu
biliyor mu?” “Evet.” “Tanrı bu kişinin Cennete gitmeyi hak etmediğini biliyor mu?” “Evet.” “O
halde bu kişi 40 yaşından önce ölmeyecektir.” İşte bu kadar basit! Bu dünyada yaşamlarımıza
son veren yalnız Tanrı’dır. Kimin Cennete gitmeyi hak ettiğini, kimin Cehenneme gitmeyi hak
ettiğini tam olarak O bilir.
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1989’un başlarında, Theodore Robert Bundy adındaki bir adam, bir dizi kadını öldürmekten
idama çarptırıldı. Tüm ulus, onun tarihin en iğrenç suçlularından biri olduğu konusunda hemfikirdi. Öyle ki onun idam cezasının infazı, idam cezası karşıtlarının protesto etmediği ender durumlardan biriydi. Tam tersine, birçok insan onun infazını bilfiil kutladı. Çok sayıda gazeteci,
başyazı ve politikacı, Ted Bundy’nin infazı için adaletin on bir yıl alması gerçeğinden yakınıyordu. Bundy’nin mahkûmiyetinden sonra en fazla altı yıl içinde idam edilmesi gerektiğini ifade
ediyorlardı. Kuran’a göre bu, herhangi bir kişinin Bundy’ye yapabileceği en büyük iyilik olurdu. İdam edildiğinde 42 yaşındaydı. Beş yıl önce, 37 yaşındayken idam edilmiş olsaydı doğrudan Cennete gitmiş olacaktı ve o bunu hak etmiyordu.
Şimdi anlaşılıyor ki Bundy, 40 yaşından önce ölen birinin Cennete gideceğini doğrulamak
için Tanrı’nın bize verdiği işaretlerden biriydi. Bundy’nin adı, Theodore Robert Bundy 19 harften oluşuyor ve idamından bir gün önce 19 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Tanrı’dan, başka birçok işaret vardı.
Bu önemli bilgi parçasını iletmek bana Tanrı’nın Antlaşma Elçisi olarak verilen sorumluluklardan biridir. Bu benim şahsi fikrim değildir.
Martin Luther King ve Malcolm X’in 40. yaş günlerinden sadece birkaç ay önce öldürülmeleri dikkat çekicidir.
*********************

Ek 33

Tanrı Neden Şimdi Bir Elçi Gönderdi?

3:81 ve Ek 2’de belirtildiği gibi, Tanrı tüm peygamberlerin ilettiği mesajları sağlamlaştırmak,
arındırmak ve onları tek bir dinde—Teslimiyet’te—birleştirmek için bir elçi gönderdi. Aşağıdaki
nedenlerden ötürü, bu önemli kehanetin gerçekleşmesi için zamanlama kesinlikle uygundur.
1. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam tanınmayacak ölçüde bozulmuştur.
2. Tanrı’nın tüm mesajları iletildi; Kuran, Son Ahit’tir.
3. Bu dünyada yaşamaya mukadder olan insanların %93’ten fazlası henüz gelmedi. Giriş bölümünde gösterildiği gibi, Sayfa xvi, Âdem’den bu yana bu dünyada yaşamış olan insanlar, öngörülen toplam insan nüfusunun sadece beşte biridir.

Yahudilik

Bugünün bozulmuş Yahudiliğinin en iyi örneği ünlü bir Haham olan Harold S. Kushner’in
kitaplarında bulunabilir. En çok satan WHEN BAD THINGS HAPPEN TO GOOD PEOPLE
(KÖTÜ ŞEYLER İYİ İNSANLARA OLDUĞUNDA) isimli kitabında, Avon Books, 1981, Haham
Kushner şunları belirtir:
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…, bu dünyayı olabildiğince ciddiye almamız nasihat edilir; bu durumda sahip olduğumuz,
anlam ve adaleti bulacağımız tek yer haline gelir. (S. 29)
Bu dünyada kötü şeyler iyi insanlara olur fakat bunu irade eden Tanrı değildir. Tanrı,
insanların hak ettikleri şeyi almalarını ister ancak her zaman bunu ayarlayamaz. (S. 42)
Tanrı, doğru kimseleri zarardan korumak için elini aşağıya uzatıp doğa yasalarının
işleyişlerini kesintiye uğratmaz. Bu, iyi insanların başına kötü şeyler gelmesine neden olan
dünyamızın ikinci bir alanıdır ve Tanrı buna neden olmaz ve bunu durduramaz. (S. 58)
Tanrı her şeyi yapamaz fakat O, bazı önemli şeyleri yapabilir. (S. 113)
Biz O’ ndan bizleri hastalığa karşı bağışıklık sahibi yapmasını isteyemeyiz çünkü O
bunu yapamaz. (S. 125)
Ben O’ nun sınırlarının farkındayım. Yapabileceği şeyler, doğa kanunuyla ve insan
doğasının ve insanın ahlaki özgürlüğünün evrimiyle sınırlıdır. (S 134)

Hristiyanlık

Eğer İsa bugün hayata geri dönse, Hristiyanlar onu çarmıha gererdi. Önde gelen Hristiyan
âlimler, bugünkü Hristiyanlığın İsa ile hiçbir ilgisinin olmadığına ve öğretisinin kötü namlı İznik
Konferansı’nda (M.S. 325) ölümcül biçimde bozulduğuna dair sağlam sonuçlara varmışlardır.
Bkz. THE MYTH OF GOD INCARNATE (TANRI’NIN CİSİMLEŞME ENFANESİ), Westminster
Press, Philadelphia, 1977.

İslam

Eğer Muhammed bu dünyaya geri dönse, “Müslümanlar” onu öldürmek için taşlarlardı. Bugün izledikleri dinin İbrahim ve Muhammed tarafından vaaz edilen İslam’la, yani Teslimiyet ile
hiçbir ilgisi yoktur. “Müslümanların” yaptığı her şey yanlış: İlk Direk (Şehadet), Namaz ibadetine çağrı (Ezan), abdest (Vudu), günlük Namaz ibadetleri, Zekât bağışı, Hac ve İslam’ın diğer tüm
pratikleri (bkz. Ek 2, 13 & 15).

“Tanrı Tarafından Hiçbir Zaman Yetkilendirilmemiş Bir
Din” (42:21)
İslam’ın (Teslimiyet’in) ne derece bozulmuş olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
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Bidat
Hadis & Sünnet
Kimi mürtet olarak görüyorlarsa onu öldürmek
Korkunç ceza-adalet sistemi;
Hırsızın elini kesmek

İhlal Edilen Kuranî İlkeler
6:19, 38, 114; 7:1-3; 12:111;
17:46; 31:6; 45:6; 69:38-47;
artı fazlası
2:256; 4:90; 10:99; 18:29;
88:21-22.
5:38, 12:31.

Zina edenleri taşlayarak öldürmek

4:25, 24:2.

Namazı yerine getirmeyen birini öldürmek

2:256, 18:29.

4. kez alkol içen birini öldürmek

2:256, 18:29.

Regl dönemindeki kadınların ibadetten menedilmesi

2:222

Kadınların Cuma Namazından menedilmesi
Muhammed’ in, kendi iradesine aykırı olarak putlaştırılması:

62:9

Onu “en şerefli elçi” diye adlandırmak

2:285.

Onun hatasız olduğunu iddia etmek

4:79; 9:117; 17:73-74; 33:37;
40:66, 66:1; 80:1-10; 93:7.
2:149-150.

Onun mezarını “Kutsal Mescit” haline getirmek
Onun şefaat gücüne sahip olduğunu iddia etmek
Bir at sırtında, ışık hızında göklere yükselmesi, Tanrı’yla 50 rekât Namaz ibadeti
hakkında konuşması ile alakalı savunulamaz bir hikâye uydurulması.
Işık hızında, hâlâ Samanyolu Galaksisi içinde seyahat ediyor olacaktı.
İsmini Namaz ibadetlerine & Ezana eklemek
İsmini İslam’ ın İlk Direğine eklemek
Muhammed’ i zalim birisi olarak tasvir edip ona hakaret etmek;
Onun insanların gözlerini oyduğunu iddia etmek
Onun 30 erkeğin cinsel gücünde olduğunu iddia etmek

2:48,123,254; 6:70,94; 7:53;
10:3; 39:44; 43:86; 74:48.
17:1; 53:1-18.
20:14; 72:18.
3:18; 37:35; 39:45.
3:159, 68:4.
18:110; 25:20.

İsa’ nın bu dünyaya geri döneceğini söyleyerek Muhammed’in son peygamber olduğu
gerçeğini boşa çıkarmak. Bu, İsa’yı son peygamber yapar.

33:40

Muhammed’ in okur-yazar olmayan, akılsız biri olduğunu iddia etmek

Bkz. Ek 28

Çok sayıda haram içeren acayip bir beslenme sistemi

6:145-150; 16:115-116.

Kutsal Ayları değiştirmek
Zekât bağışını çarpıtma yoluyla ihmal etmek
Kadınları baskı altına almak ve onları başörtüsü takmaya ve makul olmayan kıyafetler
giymeye zorlamak; onları miras, evlilik, boşanma vb. tüm haklarından mahrum bırakmak

9:37
6:141, Ek 15.
2:228; 3:195; 4:19, 32; 9:71.

“Eğer bir maymun, köpek veya bir kadın namaz kılan birinin önünden geçerse, onun
namazı geçersiz olur (Hadis)” diyerek kadınlara hakaret etmek
Abdestten namaza, uyumaya, birinin tırnaklarını kesmesine kadar sayısız kural icat etmek
Altını ve ipeği erkeklere haram kılmak
Müziği ve sanatı haram kılmak
Dünya’nın dev bir balina üzerinde durduğunu söyleyerek İslam’ı alaya almak!!

2:67-71; 5:101; 42:21.
5:48-49, 7:31-32
7:32; 34:13; 42:21.
(79:30; İbn-i Kesir, MS 1200
& Bin Baz, MS 1975)

Bu, “Müslümanlar” tarafından günlük hayatta işlenen ihlallerin yalnızca ufacık bir örneğidir.
İşte bu yüzden Tanrı, Kendi Antlaşma Elçisini şimdi gönderdi.
*********************
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Ek 34

Bekâret
Gerçek imanlıların oğullarına ve kızlarına, yaşamları boyunca mutluluklarının
Tanrı’nın yasasını takip etmelerine ve iffetlerini korumalarına bağlı olduğu
öğretilmelidir. Bu, kendilerini sadece eşleri için saklamaları gerektiği ve
kimsenin kendilerine cinsel anlamda dokunmalarına izin vermemeleri gerektiği
anlamına gelir (23:5-6, 24:30, 33:35, 70:29-30).
Bugünün toplumu, birinin ayartılmasına yol açacak tesirli şeylerle doludur. Seksenlerin Amerikan toplumunda, ebeveynler bile kızları için erkek arkadaş ve oğulları için kız arkadaşlardan
bahsetmeye başladılar. Ergenlik çağına eriştiklerinde, birçok ebeveyn çocuklarına doğum kontrol araçları bile temin ediyor. Ergenlik çağına erişenlerin endişe verici bir oranı, fizyolojik olarak olgun olmamalarına rağmen ve hiçbir ahlaki sınırlama olmaksızın cinsel olarak aktif durumdalar. ABD’de her ay milyonlarca illegal hamilelik ve bunlarla bağlantılı trajediler, artı milyonlarca trajik kürtaj gerçekleşmektedir.
Bu ahlaki çöküşün sonuçları arasında şunlar yer almaktadır; istenmeyen ve destek görmeyen
çocuklar, ihmalkâr ve sorumsuz babalar, insanların yaşamlarına ve mülklerine saygısız suçlular,
sosyal açıdan milyonlarca uyumsuz kişi, tedavisi olmayan genital uçuk, tedavisi olmayan genital siğiller, tahrip edici frengi ve bel soğukluğu, displazi, öldürücü AIDS ve daha önce hiç bilinmeyen yeni hastalıklar.
Çoğu insanın bilmediği şey, bu ahlaki çöküşün hayatları boyunca onlara pahalıya mal olduğudur. Çünkü dünyayı idare eden tek yasa Tanrı’nın yasasıdır ve Tanrı’nın yasasının bu bariz ihlalleri, kendileri için çok fazla sefalete ve problemlere mal olmaktadır (20:124).
Çocuklarını önemseyen gerçek imanlılar, iffetlerini korumaları için onlara sürekli olarak ve
ısrarla (20:132) tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulunacaklardır. Bu, kendi mutlulukları için düğün gecelerine kadar bakire kalmaları, sonrasında ise eşlerine sadık kalmaları—asla zina etmemeleri—anlamına gelir. Tanrı’nın, iffetimizi evlilik öncesi ve sonrası sürdürme tavsiyesi kendi
iyiliğimiz içindir. Sağlığımızı, refahımızı ve mutluluğumuzu yahut bedbahtlığımızı kontrol eden
Tanrı’dır (53:43, 48).
*********************

Ek 35

Uyuşturucu Maddeler & Alkol

Yasa dışı uyuşturucular ve alkollü içkiler konusunda hiçbir şekilde taviz yoktur; onlar, “Şeytan’ın işi ve iğrençlikleri” olarak adlandırılmaktadır (5:90). 2:219 ve 5:90’da görüyoruz ki “sarhoş ediciler, kumar, putların dikili taşları ve şans oyunları” katı bir biçimde haram kılınmıştır.
Sarhoş ediciler için kullanılan kelime “örtmek” anlamına gelen “Hamara” kökünden türeti-
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len “Hamr”dır. Bu nedenle, aklı örten veya engelleyen her şey haramdır. Buna esrar, eroin, kokain, alkol, haşhaş gibi aklı değiştiren her şey ile aklı etkileyen daha başka şeyler de dâhildir.

Ek 36

Büyük Bir Ulusun Bedeli
Kutsal yazı halkı (Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar) iman edip doğru bir hayatı
sürdürürlerse, onların günahlarını sileceğiz ve onları saadet dolu Cennetin içine kabul
edeceğiz. Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rablerinden burada vahyedileni gözetmiş olsaydılar, üstlerinden ve ayaklarının altından gelen rızıklardan faydalanırlardı. Onlardan
bazıları doğru kimselerdir fakat çoğu kötülük eden kimselerdir.
[5:65-66]
Keşke çeşitli toplumların halkları iman edip doğru bir hayatı sürdürseydi, onlara gökten ve yerden nimetler yağdırırdık.
[7:96]
Mutluluğunuzu veya bedbahtlığınızı kontrol eden Tanrı’dır.
… sizi zengin yahut fakir yapan Tanrı’dır.

[53:43, 48]

Tanrı’nın yasalarına sarılan bir ulus, dünyanın tüm ulusları arasında önem, galibiyet, refah
ve mutluluğu garanti eder (10:62-64, 16:97, 24:55, 41:30-31). Öte yandan, Tanrı’nın yasalarını
ihlal eden bir ulus ise sefil bir yaşama mahkûm olur (20:124). Tanrı’nın yasalarına sarılıp ayakta tutan bir ulusun büyük bir ulus olması garantidir. Bu, saf idealist bir hayal değildir; Tanrı tam
kontrol durumunda olduğundan (10:61), O’nun garantileri ve vaatleri yapılır. Tanrı’nın yasalarına sarılan bir ulusun nitelikleri şunlardır:
1. İnsanlar için maksimum özgürlük—din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, seyahat etme özgürlüğü ve ekonomik özgürlük (2:256, 10:99, 88:21-22).
2. Irkları, renkleri, inançları, sosyal statüleri, maddi durumları veya siyasi ilişkileri ne olursa olsun, tüm insanlar için insan hakları garantisi (5:8, 49:13).
3. Tüm insanlar için refah. Tanrı’nın ekonomik sistemi servetin sürekli dolaşımına, tefeciliğin olmamasına ve üretken yatırımlara dayanmaktadır. Kumar, piyango ve yüksek faizli krediler
gibi üretken olmayan ekonomi helal değildir (2:275-7, 59:7).
4. Herkes için sosyal adalet. Zorunlu bağış (Zekât) sayesinde kimse aç veya korunaksız kalmayacaktır (2:215, 70:24-25, 107:1-7).
5. Oy birliği ile alınmış mutabakata dayanan siyasi bir sistem. Karşılıklı istişare ve ifade özgürlüğü yoluyla, belirlenmiş herhangi bir meselenin bir tarafı, tartışmadaki tüm katılımcıları ikna eder. Sonuç oy birliğiyle yapılmış bir anlaşmadır, %51 çoğunluğun %49 azınlığa dayattığı bir
fikir değildir (42:38).
6. En yüksek ahlaki davranış standartlarını muhafaza eden ve sürdüren bir toplum. Alkolizmin, yasa dışı uyuşturucuların, gayrı meşru hamileliklerin, bebek aldırmaların ve neredeyse hiç
boşanmanın olmadığı güçlü bir aile olacaktır.
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7. İnsanların yaşamlarına ve mal-mülklerine maksimum saygı. Bu nedenle, insanların yaşamlarına ve mal-mülklerine karşı hiçbir suç olmayacaktır.
8. İnsanlar arasında ve bu ulus ile diğer dünya toplulukları arasında sevgi, nezaket, barış ve
karşılıklı saygının yaygınlığı (3:110, 60:8-9).
9. Doğal kaynakların korunması ve savurgan uygulamaların yasaklanması yoluyla çevrenin
korunması garantilenir (30:41).
*********************

Ek 37

Adalet Sistemi

Bir hırsız sizden bin dolar çalsa ve onu hapse atsalar, siz ne elde edersiniz? Eğer bu hırsızın
bir eşi ve çocukları varsa, onların suçu nedir? Niçin babalarından mahrum edilmeliler?
Kuran, bugünün dünyasında yaygın olan ceza yargılama sistemleriyle ilgili problemlerin yanı sıra bu sorunu da çözmektedir.

Denklik Yasadır [2:178-179]

Kuran’ın adalet sistemine göre, sizden bin dolar çaldığına dair suçu kanıtlanmış olan hırsız,
kaybettiğiniz bin dolar ve ayrıca hırsızlık olayının size vermiş olabileceği herhangi başka bir hasar ve külfet tamamen ödeninceye kadar sizin için çalışmak zorundadır. Bununla birlikte, hırsızın masum karısı ve çocukları da evin erkeğinden mahrum edilmemiş olacaktır ve pahalı hapishane sistemi bertaraf edilecektir. Hapis cezası, ilgili tüm kişilere yararsız olduğu kanıtlanmış acımasız ve insanlık dışı bir cezadır.
Yaygın inanışın aksine, hırsızın eli kesilip koparılmamalıdır. Merhameti ve Kuran’daki matematiksel mucizesi için Tanrı’ya şükürler olsun, artık hırsızın elinin işaretlenmesi gerektiğini biliyoruz. Hırsızın elinin işaretlenmesi 5:38’te belirtilmektedir. Sure ve ayet numaraları toplamı 5
+ 38 = 43 eder. Kuran’da “el kesme” ifadesinin olduğu diğer yer 12:31’de bulunmaktadır. Burada, Yusuf’a çok hayran kalıp ellerini “kesen” kadınları görüyoruz. Belli ki ellerini ikiye ayırmadılar; bunu kimse yapamaz. Sure ve ayet numaraları toplamı 12 + 31 = 43 eder, 5:38’deki ile
aynı toplam. Bu, Kuran hukukunun hırsızın elini ikiye ayırmayı değil, işaretlemeyi gerektirdiğine dair matematiksel onay vermektedir. Fazladan matematiksel doğrulama da sunulmaktadır:
12:31’den 19 ayet sonra “elin kesilmesini” tekrar görüyoruz. İslam’daki (Teslimiyet’teki) cezalandırma, denklik ve sosyal baskıya dayanmaktadır (2:178, 5:38, 24:2).
“Hadis & Sünnet” olarak adlandırılan küfür, zina eden evliler için taşlayarak öldürmeyi tayin
eder. Bu, Tanrı’nın yasası değildir. 24:2’de belirtildiği gibi, zina için cezalandırma halkın önünde kırbaçlamadır; yüz sembolik kırbaç. Yukarıda da belirtildiği gibi, temel ceza toplumsal baskı
ve suçluyu utandırmaktır. Halkın önünde kırbaçlama bu hedefi gerçekleştirir.
Cinayetle mücadele konusunda, Kuran kesinlikle idam cezasını caydırmaktadır (2:179).
“Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın” (2:178). İnsanoğlunun alçak ve adaletsiz
olması nedeniyle, birçok insan bu Kuranî yasanın ne dediğini hayal bile edemez. Harfi harfine
denkliğin gözetilmesi gerektiğine dair açık olan kesin emri kabul etmeyi reddederler—yani eğer
bir kadın bir erkeği öldürürse veya bir erkek bir kadını öldürürse veya bir köle hür bir kişiyi öl-
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dürürse veya hür bir kişi bir köleyi öldürürse, idam cezası uygulanamaz. Kuran, katilin maktulün ailesine tazminat vermesine öncelik verir. Katili öldürmek maktulü geri getirmez, maktulün
ailesi katilin infaz edilmesinden bir fayda da görmez. Bununla birlikte, tazminat başkaları için
caydırıcı olacak ölçüde yeterli olmalıdır. İslam’da (Teslimiyet’te), maktul ve/veya maktulün ailesi tüm suçların yargıcıdır; onlar cezanın ne olması gerektiğine, Kuran’ı bilen birinin gözetimi
altında karar verirler.
*********************

Ek 38

19: Yaratıcı’nın İmzası

19 sayısının ortak payda olduğu, Tanrı’nın matematiksel olarak oluşturulmuş şekilde yarattığı tek şey kutsal metinler değildir. Galileo’nun sarf ettiği meşhur sözü gerçekten de derindir:
“Matematik, Tanrı’nın evreni yarattığı dildir.” Çok sayıda bilimsel bulgu artık şunu göstermiştir
ki belirli eserler üzerinde Tanrı’nın imzasını 19 sayısı temsil eder. Bu ilahi damga evren boyunca, tıpkı Michelangelo ve Picasso’nun kendi imzaları ile eserlerini tanımladıkları şekilde görünür.
1. Güneş, Ay ve Dünya her 19 yılda bir aynı göreli pozisyonlarda hizalanırlar (bkz. ENCYCLOPEDIA JUDAICA, “Calendar” başlığı altında).
2. Esaslı bir göksel olgu olan Halley kuyruklu yıldızı, güneş sistemimizi her 76, 19x4 yılda
bir ziyaret eder.
3. Tanrı’nın sizin üzerinizdeki ve benim üzerimdeki damgası, insan vücudunun 209, 19x11
kemik içerdiği gerçeğinde tecelli eder.
4. LANGMAN’S MEDICAL EMBRYOLOGY, T. W. Sadler, A.B.D.’deki Tıp Fakültelerinin
çoğunda ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Beşinci baskının 88. sayfasında takip eden ifadeyi
okuyoruz: “Genel olarak, tam zamanlı bir fetüs için hamilelik süresi, son âdet kanamasının başlangıcından itibaren 280 gün veya 40 hafta olarak yahut daha doğrusu döllenmeden itibaren 266
gün veya 38 hafta olarak kabul edilir. 266 ve 38 sayılarının her ikisi de 19’un katlarıdır.
*********************
TANRI YÜCELTİLSİN.
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EVRENSEL BİRLİK
İnsanlık tarihini incelediğimizde fark ediyoruz ki Âdem’in soyundan gelenlerin tek bir ortak
noktası var ― Tanrı, Yaratıcı. Bugün dünyaya bakarsak çeşitli ırklar görürüz: Kafkasyalılar, Doğulular, Afrikalılar, Hispanikler… Onların birleştirici faktörü Tanrı’dır. Farklı dinleri göz önüne
alırsanız: Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Hinduizm vb., tek ortak faktörümüz var ― Tanrı.
Bizi bölen nedir? Dinlerimizdeki insan faktörleri. Tüm elçilerin insanlığa getirdiği mesaja
konsantre olabilirsek, o zaman sorunumuz çözülür.
Tüm elçiler tek bir mesaj getirdi ― yalnızca Tanrı’ya tapmak. Bu nedenle, haydi Tanrı’ya ve
yalnızca Tanrı’ya odaklanalım.
Bundan dolayı, Evrensel Birlik aşağıdaki hedeflerle oluşturulmuştur:
1) İnsanların Tanrı'nın var olduğu sonucuna varmalarına yardımcı olacak bilgiler sunmak.
2) Bilimin, matematiğin, astronominin vb. sınırlarında yapılan büyüleyici yeni keşiflere bakmak. Onları dünyadaki kutsal metinlerin ışığında inceleyeceğiz ve böylelikle Tanrı hakkında
anlamlı kavrayışlar kazanacağız.
3) Tanrı’nın hepimizi tek bir halk olarak, eşit yarattığını ve kendimizi çeşitli cemaatlere ayıranların biz insanlar olduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamak.
4) Tanrı’nın huzur ve mutluluğumuz için gerekli olduğunu kanıtlamak ve bu nitelikleri yaşamlarımızda nasıl koruyacağımızı birlikte keşfetmek.

