FELAK SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِح
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Felak 113/1)

ك
ُ َ لُ ًْ ا
ِ ٍَ َر ُ ِث َشةّ ِ ْاٌفٛع
De ki: “Sığınırım, bölerek yaratan Rabbe!
(Enam 6/95)

ِ ّ١ِ َّ ٌ ُِ ْخ ِش ُج ْاَٚ ذ
ِ ّ١ِ َّ ٌ َِِٓ ْاٟ
َُّللا
 ِ َٰر ٌِ ُى ُُ هٟ
ا َِّْ ه
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َح
َّ ُ ْخ ِش ُج ْاٌ َح٠ َٰٜٛ ٌَّٕاَٚ ِ َّّللاَ فَب ٌِ ُك ْاٌ َحت
َْٛ رُؤْ فَ ُىٝفَبَٔه
Daneleri ve çekirdekleri bölen Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur.
Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?

(Enam 6/96)

َّ ٌاَٚ ع َىًٕب
ُ١ِ ٍ۪ض ْاٌ َع٠
ْ اْل
ِ ْ فَب ٌِ ُك
ُ ۪ ْاٌمَ َّ َش ُح ْغجَبًٔب َٰر ٌِ َه ر َ ْمذَٚ ظ
َ ًَ ١ْ ٌَّ َج َع ًَ اَٚ ِصجَبح
ِ ش ْاٌ َع ۪ض٠
َ ّْ ش
Karanlığı, günün ilk ışıklarıyla bölen, geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı hesaba uygun yapan O’dur. Bunlar
üstün ve bilgili olanın koyduğu ölçüdür.

(Felak 113/2)

َِِ ْٓ ش ِ َّش َِب َخٍَك
Yarattıklarının şerrinden.
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(Bakara 2/101 )

ٌ  ُْ َٔجَزَ فَ ۪شُٙ ِق ٌِ َّب َِ َع
ٌ ّ صذ
بة
ُ ٌَ َّّب ََٓجب َء ُ٘ ُْ َسَٚ
 ٌي ِِ ْٓ ِع ْٕ ِذ هٛع
َ َۗ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ك َِِٓ اٌَّز٠
َ ُِ َِّللا
ُ  ََٓسا َءَٚ َِّللا
َُّْٛ ٍَ ْع٠َ  ُْ َْلُٙ ََّٔس ِ٘ ُْ َوبٛ
بة ه
َ َ ِوز
ِ ُٙ ظ
Allah katından, yanlarındakini onaylayan bir Kitap gelince, Kitap verilenlerden bir kısmı Allah’ın bu Kitabını,
sanki hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler.

(Bakara 2/102 )

َّ ٌ ٌَٰ ِى َّٓ اَٚ ُٓ َّْٰ١ٍَع
َّ ٌا اٍُْٛا َِب رَزُٛارَّجَعَٚ
ُ بط
اَٚٓ َوفَ ُش١بط
۪ َ١ش
۪ َ١ش
ُ  َِب َوفَ َشَٚ َٓ َّْٰ١ٍَ ع
ُ  ُِ ٍْ ِهٍَٰٝ ٓ َع١
ْب
َ بس
َ َبس
ّ ٌبط ا
ُ َِ َٚ دٚ
ُ ٘ ًَ  ِْٓ ِثجَب ِث١ ْاٌ ٍََّ َىٍَٝ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي َعَٚ غ ِْح َۗ َش
َ ٌََّْٕ اُّٛ ٍِّ ُ َع٠
ِ َّ ٍِّ ُ َع٠  َِبَٚ دٚ
ََٓ َُم٠ ِِٝ ْٓ ا َ َح ٍذ َحز ه
َْٓ ْاٌ َّ ْش ِء١ََْ ِث۪ٗ ثُُٛفَ ِ ّشل٠  َّب َِبُٙ ْٕ ِِ َُّْٛ ٍََّز َ َع١َْل أَِّ َّب ٔ َْح ُٓ فِزَْٕخٌ فَ ََل ر َ ْىفُ ْش فٛ
ُْ ُٙ َُ ْٕفَع٠  َْلَٚ ُْ ُ٘ ض ُّش
ُ َ٠ َْ َِبُّٛ ٍََّز َ َع٠َٚ َِّللا
ّ۪ ض
َٓ ِث۪ٗ ِِ ْٓ ا َ َح ٍذ ا َِّْل ِث ِب ْر ِْ ه٠َٓبس
َ  َِب ُ٘ ُْ ِثَٚ ۪ٗ ِجْٚ َصَٚ
َٰ ْ ُِٟٗ َِب ٌَُٗ ف٠ا ٌَ َّ ِٓ ا ْشز َ َٰشُّٛ ٍِ ٌَمَ ْذ َعَٚ
ْٛ ٌَ ُْ ُٙ غ
َ ُا ِث۪ٗ َٓ ا َ ْٔفْٚ ظ َِب ش ََش
ٍ اْل ِخ َشحِ ِِ ْٓ خ َََل
َ ٌَْ ِجئَٚ ق
َُّْٛ ٍََ ْع٠ اَُٛٔوب
Sonra tuttular, Süleyman’ın iktidarı aleyhine şeytanların takip ettiği yolu izlediler. Süleyman kâfir olmamıştı
ama insanlara o büyüleyici sözleri öğreten şeytanlar kâfir olmuşlardı. Bunlar ayrıca Bâbil’de o iki melik’in,
Hârût ile Mârût’un başına gelenlerin de arkasına düştüler. Hâlbuki onlar: “Bizim durumumuz tam bir aldatmadır
sakın bunu göz ardı etme!” demeden birine bir şey öğretmezlerdi. Hâlbuki onlar bu ikisinden, kişi ile eşinin
arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi, ama Allah’ın onayı olmadan kimseye herhangi bir zarar da veremezlerdi.
Bunlar da işlerine yaramayan, sadece zararı olan şeyi öğreniyorlar. İyi biliyorlar ki kendini bunlara satanların
ahirette eline bir şey geçmez. Kendilerini ne kötü satıyorlar! Keşke bunu bilseler!

(Beyyine 98/6)

 َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُْ ش َُّشٚ۬ ُ ب اَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ َّ۪ٕ َُ خَب ٌِذَٙ َبس َج
ِ ا ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٔ ٟ َ۪ٓ ف١ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وَٚ ة
َّ ِخ٠ْاٌجَ ِش
Ehl-i kitaptan ve müşriklerden âyetleri görmezlikte direnerek kâfir olanlar, ölmemek üzere Cehennem ateşine
gireceklerdir. İşte onlar yaratılmışların en şerlileridir.

(Enfal 8/22)

ٍََُْٛ ْع ِم٠ َٓ َْل٠ ۪ص ُُّ ْاٌجُ ْى ُُ اٌَّز
ُّ ٌَّللاِ ا
اةّ ِ ِع ْٕذَ هَََّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

(Enfal 8/55)

َُِِْٕٛ ُْؤ٠  ُْ َْلُٙ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاِ اٌَّز
اةّ ِ ِع ْٕذَ هَََّٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.
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(Felak 113/3)

ت
َ َلَٚ ك اِرَا
ٍ  ِِ ْٓ ش ِ َّش غَب ِعَٚ
Bastırdığı zaman gecenin şerrinden.
(İnşikak 84/16)

َّ ٌفَ َََٓل ا ُ ْل ِغ ُُ ثِب
ك
ِ ش َف
Akşamın alaca karanlığı,

(İnşikak 84/17)

َعك
َ َٚ  َِبَٚ ًِ ١ْ ٌَّاَٚ
Gece ve onu yoğunlaştıran şey,

(İnşikak 84/18)

َغك
َ َّ  ْاٌمَ َّ ِش اِرَا ارَٚ
Ve bütün haline geldiğinde dolunay hakkı için!

(İnşikak 84/19)

َ ْٓ طجَمًب َع
َ َّٓ ٌَُز َ ْش َوج
ك
ٍ ط َج
Halden hale gireceksiniz!

(Nisa 4/81)

ٌۘ َ
ََٓ َّذ
َ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌطب ِئفَخ
ت َِب
ٌَُُْٛٛم٠َ َٚ
َ ١َِن ث
َ ا ِِ ْٓ ِع ْٕذٚطب َعخٌ فَ ِبرَا َث َش ُص
ُ ُ  ْىز٠َ َُّللا
 هَٚ  ُيُٛ رَمٞ ۪ َْش اٌَّز١غ
ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
َل١
ْ َْ فَبَع ِْشُِّٛز١ُ َج٠
 ِث هٝ َو َٰفَٚ َِّللا
 هٍَٝ َّو ًْ َعَٛ َ رَٚ ُْ ُٙ ْٕ ع
َ ض
Sana, "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler
tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah
yeter.

(Nisa 4/108)

َٰ  ْش٠َ َْ َِب َْلُّٛز١ِ َُج٠  ُْ اِ ْرُٙ  َِ َعَٛ ُ٘ َٚ َِّللا
َِِٓ ٝض
َْ َِِٓ هَُٛ ْغز َ ْخف٠  َْلَٚ بط
ِ ٌََّْٕ َِِٓ اُٛ ْغز َ ْخف٠َ
ً ١َْ ُِ ۪حٍَُّٛ  ْع٠َ َّللاُ ِث َّب
طب
 َوبَْ هَٚ  ِيْٛ َْاٌم
Onlar içlerinde olanı insanlardan saklamaya çalışırlar ama Allah’tan saklamayı düşünmezler. Gece, Allah'ın razı
olmadığı sözü kurarlarken O, onlarla beraberdi. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’tır.
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(Felak 113/4)

 ْاٌعُمَ ِذِٟد ف
ِ  ِِ ْٓ ش ِ َّش إٌَّفَّبثَبَٚ
İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden.
(Al-i İmran 3/118)

َ ِا ثُٚا َْل رَز َّ ِخزَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
د
ِ َا َِب َعِٕز ُّ ُْ لَ ْذ ثَذُّٚدَٚ َٔ ُى ُْ َخجَ ًبْلٌَُْٛأ٠ ِٔ ُى ُْ َْلُٚطبَٔخً ِِ ْٓ د
َٰ ْ ُُ ََّّٕب ٌَ ُى١َس ُ٘ ُْ ا َ ْوجَ ُش لَ ْذ ثُٚ
ٍَُْٛد ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع ِم
ِ َب٠اْل
ُ ٟ ۪ َِب ر ُ ْخفَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ ضَٓب ُء ِِ ْٓ ا َ ْف
ُ صذ
َ ْاٌجَ ْغ
Ey Allah’a inanıp güvenenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin, aklınızı çelmek için yapmadıklarını
bırakmazlar; işlerinizi çıkmaza sokacak şeyleri araştırırlar. Nefretleri sözlerinden belli olur. İçlerindeki nefret ise
daha büyüktür. Aklınızı kullanasınız diye onlarla ilgili âyetleri açıkça ortaya koyduk.

(Al-i İmran 3/119)

اِرَاَٚ ا َٰا ََِّٕ َۗبٌَُٛٓ  ُو ُْ لَبُٛاِرَا ٌَمَٚ ٍِّ۪ٗ ة ُو
ِ َْ ثِ ْبٌ ِىزَبُِِٕٛ ْرُؤَٚ ُْ َٔ ُىُُّٛ ِحج٠  َْلَٚ ُْ ُٙ َُّٔٛ ََْٓل ِء ر ُ ِحجٚ۬ ُ ََٓ٘ب ا َ ْٔز ُ ُْ ا
سُٚ
ِ  ٌُ ثِزَا١ ٍَّ۪للاَ َع
ِ َٔ ُى ُُ ْاْل١ْ ٍَا َعُّٛا َعضْٛ ٍََخ
ُّ ٌد ا
 ِْظ ُى ُْ ا َِّْ ه١َا ثِغُٛرُِٛ ًْ ُ ِْع ل١ََبِ ًَ َِِٓ ْاٌغ
ِ صذ
Bakın! Siz onları seven kimselersiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz Kitabın tamamına inanırsınız oysa onlar
sizinle karşılaşınca, “İnandık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden tırnaklarını yerler. Onlara de ki:
“Öfkenizle geberin.” Onların içinde neler olduğunu Allah bilir.

(Al-i İmran 3/120)

ا َْلُٛرَزَّمَٚ اٚصجِ ُش
ْ َ ا ِْْ رَٚ بَٙ ِا ثَٛ ْف َش ُح٠ ٌِّئَخ١ع
ُ َ غَٕخٌ ر
ِ ُ ا ِْْ رَٚ ُْ ٌۘ ُ٘ ْغؤ
َ ُْ ص ْج ُى
َ غ ْغ ُى ُْ َح
َ ّْ َ ا ِْْ ر
ٌ َْ ُِ ۪حٍَُّٛ َ ْع٠ َّللاَ ثِ َّب
ظ١
َ ُْ ُ٘ ُ ذ١ْ ض ُّش ُو ُْ َو
ُ َ٠
ْـًٔب ا َِّْ ه١ش
Size bir iyilik dokunsa onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse mutlu olurlar. Kendinizi koruyarak sabrederseniz
tuzaklarının size bir zararı olmaz. Yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatan Allah’tır.

(Felak 113/5)

َ غذ
َ  ِِ ْٓ ش ِ َّش َحب ِع ٍذ اِرَا َحَٚ
Bir de hasetlik ettiğinde kıskanç kişinin şerrinden!”
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(Bakara 2/109 )

ْٓ ِِ ُْ ِٙ غذًا ِِ ْٓ ِع ْٕ ِذ ا َ ْٔفُ ِغ
ٌ ۪دَّ َوثَٚ
ً َّ َّب ِٔ ُى ُْ ُوف٠َٔ ُى ُْ ِِ ْٓ َث ْع ِذ ۪اُّٚ ُشد٠َ ْٛ ٌَ ة
ِ ش ِِ ْٓ ا َ ْ٘ ًِ ْاٌ ِىزَب١
َ بسا َح
ْ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاَ َع
ٍءْٟ ش
ْ اَٚ اُٛ ُُ ْاٌ َح ُّك فَب ْعفُٙ ٌَ ََّٓ١َث ْع ِذ َِب ر َ َج
َّللاُ ِثب َ ِْ ِشٖ۪ ا َِّْ ه
 هٟ
َ أ ِر٠َ ٝا َحزهٛصفَ ُح
ش٠
ٌ ۪لَذ
Ehl-i kitaptan birçoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi, Kitab’ı görmeyecek hale getirmek isterler. Bunu,
gerçekleri bütün açıklığı ile gördükten sonra, içlerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar. Onlara ilişmeyin ve
Allah’ın emri gelinceye kadar yeni bir sayfa açın. Her şeye bir ölçü koyan Allah’tır.

(Nisa 4/53)

شا١
ٌ  ُْ ٔ َ۪صُٙ ٌَ َْ َ ا
ً ۪بط َٔم
َ ٌََّْٕ اُُٛؤْ ر٠ ت َِِٓ ْاٌ ُّ ٍْ ِه فَ ِبرًا َْل١
Yoksa onlar, Allah’ın hâkimiyetinden bir paya mı sahipler? Öyle olsa insanlara bir çekirdek parçası bile
vermezler.

(Nisa 4/54)

َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
ْ ََّللاُ ِِ ْٓ ف
ُ َ ْح٠ َْ َ ا
 ُُ هُٙ ١ ََِٓب َٰا َٰرٍَٰٝ بط َع
َ َ ُ ْاٌ ِىز١
َ ٌََّْٕ اُٚ غذ
َ ۪٘ ََٕٓب َٰا َي اِث َْٰش١ْ َ ض ٍِ۪ٗ فَمَ ْذ َٰار
 ًّب١َٕبُ٘ ُْ ُِ ٍْ ًىب َع ۪ظ١ْ َ  َٰارَٚ
Yoksa Allah'ın ikramından pay verdiği kimseleri çekemiyorlar mı? Oysa İbrahim ailesine Kitap ve hikmet
verdik, onlara büyük hükümranlık bahşettik.

(Nisa 4/55)

شا١
ً ع ۪ع
َ َّصذ
َ َُ ََّٕٙ  ثِ َجٝ َو َٰفَٚ ُْٕٗ ع
َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ِ۪ٗ ُْ َِ ْٓ َٰا ََِٓ ثُٙ ْٕ ِّ َف
Onlardan kimi İbrahim’e inandı, kimi de yüz çevirdi. Cehennem; o çılgın alev, onlara yeter.
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