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DOKSANBİRİNCİ SÛRE-İ CELÎLE
eş-ŞEMS SÛRE-İ CELÎLESİ
Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
15 âyet-i kerîmedir.
O Rahman ve O Rahîm olan Allah'ın ismiyle!
1- Kasem olsun güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına!
2- (Doğuşu,) onu(n batışını) izlediği (ilk yarı dönemi)nde(ki) aya!
3- Onu parlat(ıp görenlere açıkla)dığı zaman gündüze!
4- Onu bürüdüğü vakit geceye!
5- Göğe ve onu (direksiz) bina etmiş olan O (sonsuz kudret sahibi) Zât'a!
6- Yere ve onu (su üzerine) döşemiş olan O (eşsiz kuvvet sahibi) Zât'a!
7- Bir de (ilk insan olan Âdem (Aleyhisselâm)ın) nefs(in)e ve onu(, konuşma,
dinleme, görme ve bilme gibi birçok güçlere sahip bir suretle) düzenlemiş olan O
Zât'a / Birçok nefse ve onları (birbirine uyumlu uzuvlara sahip bir biçimde ve
rahatça yaşamalarına en elverişli şekilde) düzenlemiş olan O Zât'a / (yemin ederim)
ki;
8- Böylece O (nefsi yaratan Rabbi) ona fâcirliğini ve takvasını ilham etmiş(; hayrı
ve şerri, ibadet ve günahı, neleri yapması ve hangi şeylerden sakınması gerektiğini
öğretmiş)tir!
9- (İşte bunca önemli şeye yemin olsun ki; nefsini ıslah edip bütün günahlardan uzak
tutarak) onu arındırmış olan kişi / (ilim ve amelle) onu geliştirmiş (ve
feyizlendirmiş) olan kimse / gerçekten felâha ermiş(, her isteğine kavuşmuş ve
istenmedik her türlü şeyden kurtuluşa ermiş)tir!
10- Onu (cahillik ve fâsıklık bataklığı içerisinde) iyice gizlemiş olan da / ona
eksiklik veren de / muhakkak ziyana uğramıştır!
11- (Nitekim Salih (Aleyhisselâm)ın kavmi olan) Semûd haddi aşması sebebiyle
(peygamberlerinin bir mucize olarak kayadan çıkardığı deve âyetini) yalanladı!
12- Vaktâ ki; en kötüleri (olan Kudâr İbni Sâlif, deveyi kesme azmiyle) harekete

geçti!
13- Bunun üzerine Allah'ın rasûlü onlara: "Allah'ın dişi devesine de, içeceği
suyuna da (dokunmayın)!" dedi.
14- Ama onlar onu yalanladılar ve ayaklarını keserek (işe başlayıp) onu
boğazladılar. Artık günahları sebebiyle Rableri (azabını) onlar üzerine kapatma
yaptı / onları yere yapıştırdı / ve onu(; o büyük azabını, küçük-büyük ayırımı
yapmaksızın hepsi arasında) eşit yaptı / orayı (onlarla birlikte) düzledi / .
15- Zaten O (Allah) bunun akıbetinden korkmaz! (Ama cezalandırma yapan
herkes: "Acaba bundan bir zarar gelir mi?" diye endişelenir.)
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