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SEKSENYEDİNCI SÛRE-İ CELÎLE
el-A'LÂ SÛRE-İ CELÎLESİ
Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
19 âyet-i kerîmedir.
O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!
1- O en yüce olan Rabbinin ismini tesbîh et(; isimleri hakkında yanlış
yorumlamalardan sakın, o isimleri başkalarına takma, uygunsuz hallerde ve necaset
bulunan mahallerde onları anma) ! / (Şanınayakışmayan her şeyden tenzih ve)
tesbih et O en yüce olan Rabbini! /
2- O Zât ki; (her şeyi) yaratmıştır ve (tüm yaratıkları, varlıklarını sürdürebilmelerine
en elverişli biçimde var ederek) düzenlemiştir.
3- O Zât ki; (tüm varlıkların cinsleri, türleri, şahısları, miktarları, sıfatları, yaptıkları,
yapacakları ve ecelleri dâhil her şeylerini ayarlayıp) takdir etmiştir ve (her şeyi
yaratılış gayesine) yönIendir(erek, her varlığa neden nasıl faydalanacağını
öğret)miştir!
4- O Zât ki; (hayvanların otlayacagı bunca) otlağı (topraktan) çıkarmıştır;
5- (Yemyeşil halinin) ardından onu kupkuru kapkara bir şeye çevirmiştir!
6- (Habîbim!) Muhakkak Biz seni okutmaya devam edeceğiz ve artık sen
(Kur"ân'ı) unutmayacaksın;
7- Ancak Allâh'ın(, hükmünü ve tilâvetini nesh etmeyi) dilemiş olduğu şeyler
müstesna!
Muhakkak ki O, açık olan (okuman)ı da bilmektedir, gizli olan (maksadın)ı da!
(Nitekim sen bir şey kaçırırım korkusuyla Cibril'in tilâveti sırasında seslice okumaya
başlıyorsun, ama artık buna ihtiyaç yoktur. Zira Biz vahiyden hiçbir şeyi sana
unutturmayacağız!)
8- Biz seni (vahyi ezberleme, onunla amel etme ve onu tebliğ etme hususlarında) o
en kolay olan (yol)a (ve müsamahalı bir şerî'ata) kolayca muvaffak kılacağız.
9- Öyleyse sen (Kur'ân'la) öğüt ver; (tabi ki) o öğüt fayda verirse(, ama kalpleri

kılıflı olan kişilere fayda vermeyeceği bellidir, bu yüzden de çok üzülme)!
10- (Allah'tan) saygıyla korkmakta olan kimse mutlaka öğütleneçektir!
11- Ama o en âsî olan (kâfir) kimse ondan iyice uzaklaşacaktır;
12- O kimse ki; o en büyük ateşe (sahip olan cehenneme) girecektir;
13- Sonra orada ne ölebilecektir, ne de (rahatlıkla) yaşayabilecektir!
14- Muhakkak felaha ermiştir o kimse ki (kâfirlikten ve günahlardan) iyice
temizlenmiştir / zekât vermiştir / (namaz için abdest alarak) paklanmıştır /.
15- (Böylece namaza niyetlenip iftitah tekbiri okuyarak) Rabbinin adını (kalben ve
lisanen) zikretmiştir de peşi sıra (beş vakit) namaz(ı) kılmıştır.
16- (Ey kullar!) Doğrusu siz o en alçak (dünya) hayatı (nı âhirete) tercih
ediyorsunuz!
17- Oysa âhiret (hayatı, fânî dünya yaşantısından) daha iyidir ve daha süreklidir!
18- Şüphesiz ki işte bu (sûrede yazılanların bir benzeri), elbette evvelki sayfalarda
(da) vardır;
19- İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında!
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