
RA’D  
SÛRE-İ ŞERİF'İ  

(13. Sûre) 

(Mekke (veya Medine) döneminde inmiştir. 43 âyettir.) 

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

1. Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktır, fakat 

insanların çoğu inanmazlar. 

2. Allah O’dur ki, gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükseltti. Sonra Arş’ı istivâ etti (Arş 

üzerinde hükümran oldu). Güneşi ve ay’ı musahhar kılmıştır. Bunların her biri, muayyen 

bir vakte kadar akıp gitmektedir. O her işi düzenler, âyetlerini birer birer açıklar. Tâ ki, 
Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgi edinesiniz. 

3. Yeri geniş yapan, orada sâbit dağlar ve nehirler var eden, bütün meyvelerden 

yeryüzünde ikişer çiftler yaratan O’dur. Geceyi gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz ki 
bunda düşünen bir topluluk için (ibretler) vardır. 

4. Yeryüzünde birbirine komşu kıt’alar, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız 

hurmalıklar vardır. Bunların hepsi bir su ile sulandığı halde, yemişlerinde onların bir 

kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda da aklını kullanan bir topluluk için 

(ibretler) vardır. 

5. Eğer şaşıyorsan, asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir: “Biz toprak olduğumuz zaman 

mı, biz mi yeniden yaratılacağız?” İşte onlar Rablerini inkâr edenlerdir. Onlar boyunlarına 
demir halkalar vurulanlardır. İşte onlar cehennemliklerdir, orada ebedî kalacaklardır. 

6. Onlar senden iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Oysa onlardan önce (nice 

cezaların) benzerleri gelip geçti. Doğrusu insanların zulmetmelerine rağmen, Rabbin 

mağfiret sahibidir. Şüphesiz ki Rabbinin azabı da şiddetlidir. 

7. Kâfirler: “Ona Rabbinden bir âyet (mucize) indirilmeli değil miydi?” dediler. Sen ancak 
bir yol göstericisin ve her toplumun hidayet rehberi bir yol göstericisi vardır. 

8. Allah her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerde neyi eksik, neyi ziyade edeceğini 
bilir. O’nun katında her şey ölçü iledir. 

9. O görülmeyeni de bilir, görüleni de bilir. Çok büyüktür, yücedir. 

10. Aranızdan birisi ister sözü gizlesin, ister açığa vursun; ister gece karanlığında 
gizlensin, ister gündüzün ortaya çıksın (O’nun nezdinde) aynıdır. 

11. Önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardır. Bir 

millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah bir 

millet için kötülük dilediği zaman, artık onu geri çevirecek bir kuvvet yoktur. Onlar için 
Allah’tan başka bir veli (yardımcı) da yoktur. 

12. O ki, size korku ve ümit içinde şimşeği gösterir ve ağır bulutlar meydana getirir. 

13. Gök gürültüsü Allah’ı hamd ile, melekler de korkusundan O’nu tesbih ederler. 

Yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele edip 
duruyorlar. Halbuki O kudreti pek çetin olandır. 



14. Gerçek duâ ancak O’nadır. O’ndan başka duâ ettikleri, kendilerinin duâlarına hiçbir 

karşılık veremezler. Durumları ancak suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış 

kimsenin durumu gibidir. Oysa o hiçbir zaman suya kavuşamaz. İşte kâfirlerin duâsı da 
ancak bunun gibi boşunadır. 

15. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam 
Allah’a secde ederler. 

16. De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah’tır.” De ki: “Siz onu bırakıp da 

kendilerine bir fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki: “Hiç körle gören bir 

olur mu? Yahut karanlıklar ile aydınlık bir midir? Yoksa Allah’a, O’nun gibi yaratan 

ortaklar buldular da yaratmaları birbirine mi benzettiler?” De ki: “Allah’tır her şeyi 

yaratan.” O, Vâhid’dir, Kahhar’dır. 

17. Allah gökten su indirir de dereler kendi miktarınca dolup taşar. Sel üste çıkan köpüğü 

alıp götürür. Bir ziynet veya eşya yapmak için ateşte erittikleri madenlerde de buna 

benzer bir köpük vardır. İşte Allah hak ile bâtılı böyle misal verir. Köpük atılıp gider, 
insanlara fayda veren şey ise yerde kalır. İşte Allah bunun gibi daha nice misaller verir. 

18. Rablerine icabet edenlere en güzel karşılık vardır. O’na uymayanlara gelince, eğer 

yeryüzünde bulunan her şey ve bir o kadarı daha onların olsa, azaptan kurtulmak için 

hepsini fedâ ederlerdi. Hesabın en kötüsü onlar içindir, varacakları yer cehennemdir, o ne 
kötü yataktır! 

19. Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen (mümin) bir kimse, kör gibi olur mu? 
Ancak selim akıl sahipleridir ki, iyice düşünürler. 

20. Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar. 

21. Onlar Allah’ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rablerinden korkarlar ve en 
kötü hesaptan ürkerler. 

22. Onlar ki, Rablerinin rızâsına ermek için sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine 

verdiğimiz rızıktan gizli ve açık (Allah yolunda) harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte 
dünya yurdunun sonucu onlar içindir. 

23. (O yurt) Adn cennetleridir, oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih 
olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. 

24. “Sabretmenize karşılık size selâm olsun. Burası dünya yurdunun ne güzel bir 
sonucudur!” 

25. Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah’ın 

birleştirilmesini emrettiği şeyi ayıranlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar... İşte lânet onlar 
içindir ve kötü yurt cehennem de onlarındır. 

26. Allah dilediğine rızkını kolaylaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatı ile şımardılar. 
Oysa ahiretin yanında dünya hayatı sadece bir geçimlikten ibarettir. 

27. Kâfirler: “Ona Rabbinden bir âyet (mucize) indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: 
“Şüphesiz ki Allah dilediğini dalâlete düşürür ve Hakk’a inabe edene de hidayet eder.” 

28. Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve kalpleri zikrullahla mutmain olmuş, sükûn 

bulmuştur. Çok iyi bilin ki kalpler ancak zikrullahla itminana kavuşur, huzur bulur. 



29. Onlar ki iman etmişler ve sâlih ameller işlemişlerdir. Ne mutlu onlara! Varacakları yer 

de ne güzeldir! 

30. Resulüm! Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçmiş olduğu 

bir ümmete gönderdik ki, sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman’ı inkâr 

ediyorlar. De ki: “O benim Rabbimdir, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yalnız O’na 
tevekkül ettim, dönüş de yalnız O’nadır.” 

31. Eğer Kur’an ile dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı, yahut onunla 

ölüler konuşturulmuş olsaydı (kâfirler yine de inanmazlardı). Hayır! Bütün işler Allah’a 

âittir. İman edenler hâlâ bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete 

erdirirdi. Allah’ın vaadi gelinceye kadar inkâr edenlere, yaptıklarından dolayı ya ansızın 

büyük bir belâ gelmeye devam edecek veya o belâ evlerinin yakınına inecektir. Şüphesiz 
ki Allah vaadinden aslâ dönmez. 

32. Andolsun ki senden önce gelen peygamberlerle de alay edilmişti. Ben de o kâfirlere 
önce mühlet verdim, sonra da onları yakaladım. Azabım nasıl oldu? 

33. Herkesin yaptığını görüp gözeten Allah, (başkası ile) bir olur mu? Onlar Allah’a 

ortaklar koştular. De ki: “Onlara isim veriniz. Yoksa siz O’na yeryüzünde bilmediği bir şeyi 

mi haber veriyorsunuz veya kuru bir lâf mı ediyorsunuz?” Hayır! Kâfirlere kurdukları 

tuzaklar güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa, artık 
ona doğru yolu gösteren bulunmaz. 

34. Onlar için dünya hayatında azap vardır, ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir. 
Onları Allah’a karşı koruyacak kimse de yoktur. 

35. Muttakilere vâdolunan cennetin misali şöyledir: Altından ırmaklar akar. Yemişleri de 

gölgesi de süreklidir. İşte bu, takvâ sahiplerinin âkibetidir. Kâfirlerin âkıbeti ise ateştir. 

36. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilene sevinirler. Fakat karşı gruplar içinde 

âyetlerin bir kısmını inkâr edenler vardır. De ki: “Ben ancak Allah’a kulluk etmekle ve 

O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O’na çağırıyorum ve dönüşüm de ancak 
O’nadır.” 

37. İşte biz böylece onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra 

onların hevâlarına uyarsan, andolsun ki Allah katından sana ne bir dost ne de bir 
koruyucu çıkmaz. 

38. Andolsun ki senden önce nice peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar 

verdik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir âyet (mucize) getiremez. Her müddetin 
(yazıldığı) bir kitabı vardır. 

39. Allah dilediğini mahveder siler, dilediğini de sâbit kılar. Ana kitap O’nun nezdindedir. 

40. Biz, onlara vâdettiğimiz (azabın) bir kısmını sana göstersek de, yahut seni vefat 
ettirsek de, sana düşen ancak tebliğdir. Hesap görmek ise bize düşer. 

41. Bizim yeryüzüne gelip, onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Hüküm veren 

Allah’tır. O’nun hükmünü bozacak kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. 

42. Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Oysa bütün tuzaklar Allah’a âittir. Herkesin ne 
kazandığını O bilir. Kâfirler de bu yurdun sonunun kime âit olduğunu yakında bilecekler! 



43. İnkâr edenler: “Sen elçi olarak gönderilmiş bir kimse değilsin.” derler. Resulüm! De 

ki: “Benim aramla sizin aranızda Allah ve kitap ilmine sahip olanların şâhitliği kâfidir.” 
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