TİN SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌس ۪ج
ُ َا
َّ ْب
ذ ِب هٛع
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ُِ ِب ْع
ُ١ِ اٌس ِح
َّ ِٓ َّ َٰ اٌس ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Tin 95/1)

َّ َٚ ٓ١
ْٛ
ِ ُ خ٠ْ اٌص
ِ ّ اٌ ۪خَٚ
İncirin ve Zeytinin hakkı için.

(Tin 95/2)

ُ َٚ
َٓ١ ۪ٕ١ز ۪ظٛ
ِ ط
Sina dağının hakkı için,
(Tur 52/1)

ُّ َٚ
زٛ
ِ اٌط
Sina Dağı,

(Tur 52/2)

ُ ة َِ ْع
زٛ
ٍ  ِوخَبَٚ
ٍ ط
Satır satır yazılmış Kitap

(Tur 52/3)

ُ ْٕ َِ ق
زٛ
ٍ ش
ٍ ّ  َزٟ ۪ف
Açık sayfalarda yazılmış!
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(Tin 95/3)

ٓ١
ِ ِ۪ َ َٰ٘رَا ْاٌبٍََ ِد ْاْلَٚ
Bir de bu güvenli şehrin hakkı için!
(Bakara 2/126)

ِ از ُش ْق ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ اٌث َّ َّ َسا
ْ ِ ّ ُُ َزة١ ۪٘اِ ْذ لَب َي اِب َْٰسَٚ
ْ َٚ اجعَ ًْ َٰ٘رَا بٍََدًا َٰا ًِِٕب
 ُْ بِ هُٙ ْٕ ِِ ََِٓ ث َِ ْٓ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ
ً ٍَ۪ َِ ْٓ َوفَ َس فَب ُ َِ ِخ ّعُُٗ لَٚ اْل ِخ ِۜ ِس لَب َي
َ ظ
س١
ْ َ ًل ث ُ َُّ ا١
ُ ط ْاٌ َّ ۪ص
ِ  َعرَاٌَِٰٝ ط ُّسُُٖٓ ا
ِ ِۜ ٌَّٕة ا
َ ْبِئَٚ بز
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap! Buranın halkından, Allah’a ve ahiret
gününe inananları her üründen yararlandır!” Allah da şöyle dedi: “Ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik
yapar, sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”

(İbrahim 14/35)

ََب
ْ َٚ اجعَ ًْ َٰ٘رَا ْاٌبٍََدَ َٰا ًِِٕب
ْ ِ ّ ُُ َزة١ ۪٘اِ ْذ لَب َي اِب َْٰسَٚ
ْ َ ا َ ْْ َٔ ْعبُدَ ْاْلٟ
َّ َِٕبَٚ ٟ ْ۪ٕاجُٕب
َ ِۜ ٕص
Bir gün İbrahim şöyle dua etti: “Rabbim! Bu bölgeyi güvenli bir şehir haline getir. Beni ve çocuklarımı putlara
tapmaktan uzak eyle.

(Al-i İmran 3/96)

ٍ ١ْ  َي َبَّٚ َ ا َِّْ ا
َٓ١ّ۪ ٌَ ٌِ ٍْ َعبًٜ ُ٘دَٚ بز ًوب
ِ ٌٍَِّٕ ظ َع
ِ ُٚ ج
َ  ِب َب َّىتَ ُِ َبٞ ۪بض ٌٍََّر
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Bekke’de olandır. Bereketlidir ve herkese doğru yönü göstersin diye
kurulmuştur.

(Al-i İmran 3/97)

ٌ ّٕ١ِ َبث ب
ٌ َ٠ ِٗ َٰا١ ۪ف
ِٓ َِ ج
ِ ١ْ َبض ِح ُّج ْاٌب
ِ ٌَّٕ اٍَٝ ِ هّٰللِ َعَٚ  َِ ْٓ دَ َخٍَُٗ َوبَْ َٰا ًِِٕ ِۜبَٚ ُ١
َ َ۪٘بث َِمَب َُ اِب َْٰس
ِۜ ً ظ ۪ب
َ َ ا ْظخ
َٓ١ّ۪ ٌَع ِٓ ْاٌ َعب
 َِ ْٓ َوفَ َس فَب َِّْ هَٚ ًل١
َ طب
َ ٟ
َ ِٗ ١ْ ٌَِع ا
ٌّ َِّٕللاَ َغ
Orada açık göstergeler, İbrahim'in durduğu yerler vardır. Oraya giren kişi, güvende olur. Bir yolunu bulup
gidebilenlerin, o Beyt’te hac yapması, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten gelirse
bilsin ki Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.

(Tin 95/4)

ُ٠ٍ ۪ٛ ع ِٓ ح َ ْم
ِ ْ ٌَمَ ْد َخٍَ ْمَٕب
َ  ا َ ْحٟعبَْ ۪ ُٓف
َ ْٔ اْل
İnsanı, en güzel donanımda yaratırız.
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(Mümin 40/64)

َه
ُْ  َزشَ لَ ُىَٚ ُْ  َز ُوَٛ ص
َّ ٌاَٚ ازا
ُ َٓع
ً ض لَ َس
َ  َز ُو ُْ فَب َ ْحَّٛ ص
َ  َج َع ًَ ٌَ ُى ُُ ْاْلَ ْزٞ َّ۪للاُ اٌَّر
َ َٚ ع َُّٓب َء بِ َُٕٓب ًء
َّ َِِٓ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َزةُّ ْاٌ َعب
ِ ِۜ ّ َبب١ِ اٌط
بز َن ه
ث َٰذ ٌِ ُى ُُ ه
َ َّللاُ َزبُّ ُى ُْ فَخ َ َب
Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah’tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de
güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Varlıkların Rabbi olan Allah
pek yücedir!

(Tegabun 64/3)

س١
ِ اَٛ َََّّٰخٍَكَ اٌع
ُ َٓع
ُ  ِٗ ْاٌ َّ ۪ص١ْ ٌَِاَٚ ُْ  َز ُوَٛ ص
َ  َز ُو ُْ فَب َ ْحَّٛ ص
َ  ْاْلَ ْزَٚ ث
َ َٚ ك
ِ ّ ض ِب ْبٌ َح
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmış, size özel şekil ve yetenekler vermiş, şekillerinizi ve
yeteneklerinizi güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O’nadır.

(Tin 95/5)

َٓ١ ٍِ۪ظبف
َ ًَ َث ُ َُّ َزدَ ْدَٔبُٖ ا َ ْظف
Sonra onu aşağıların en aşağısına indiririz.

(Tin 95/6)

ْٛ
ِ صب ٌِ َحب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َعَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْل اٌَّر
ٍ ِۜ ُّْٕ َِ  ُْس١ ُْ ا َ ْج ٌس َغُٙ ٍََث ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar başkadır. Onlara tükenmeyecek ödül vardır.
(Hud 11/108)

شب َء
َُٓ ض ا َِّْل َِب
ِ َِ ب َِب دَاَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪ ْاٌ َجَّٕ ِت خَب ٌِدٟا فَ ِفُٚظ ِعد
ُ َٓ٠ ۪ا َ َِّب اٌَّرَٚ
ُ  ْاْلَ ْزَٚ ُاثَٛ ََّّٰج اٌع
َُٓ َزب ِۜ َُّه َع
 ٍذُٚ َْس َِ ْجر١طب ًء َغ
Mutlu olanlar da cennet’tedirler. Gökler ve yer durdukça onlar da orada kalacaklardır. Rabbin gerek görürse
başka. Bitmeyen bir ödüldür.

(Sad 38/49)

ة
ٍ َٓ ٌَ ُحعَْٓ َِ َٰب١ ۪ا َِّْ ٌِ ٍْ ُّخَّمَٚ َٰ٘رَا ِذ ْو ِۜ ٌس
Bu, tümüyle doğru bilgidir. Mutlu son kendini bozmamış olanlarındır.
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(Sad 38/50)

اة
ِ َجَّٕب
ُ َْٛ  ُُ ْاْلَبُٙ ٌَ ًث َع ْد ٍْ ُِفَخ َّ َحت
Onlara, kalıcı cennetler verilecek, bütün kapılar onlara açık olacaktır.

(Sad 38/51)

ة
ٍ ش ََساَٚ ٍسة١
َ ۪ ٍت َوثَٙ ب ِبفَب ِوَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْدع٠ بَٙ ١ َ۪ٓ ف١ُِخ َّ ِى ۪ـ
Orada keyif çatacaklar, çeşit çeşit meyveler ve içecekler isteyeceklerdir.

(Sad 38/52)

َّ ُبص َساث
اة
ٌ ف اَحْ َس
ِ اٌط ْس
ِ َ ِع ْٕدَ ُ٘ ُْ لَٚ
Yanlarında gözlerini üzerlerinden ayırmayan, yaşıt güzeller olacaktır.

(Sad 38/53)

ة
ِ عب
َ  َِ ْاٌ ِحْٛ َ١ٌِ َُْٚ َعدَُٰٛ٘رَا َِب ح
Hesap günü için size söz verilen budur.

(Sad 38/54)

ا َِّْ َٰ٘رَا ٌَ ِس ْشلَُٕب َِب ٌَُٗ ِِ ْٓ َٔفَب ٍد
Bu rızık bizdendir; tükenecek değildir.

(Tin 95/7)

ٓ٠
ِ ِۜ ُّ َى ِرّبُ َه بَ ْعدُ بِبٌ ۪د٠ فَ َّب
Ey insan, bu din karşısında seni yalana sürükleyen nedir?
(Maun 107/1)

ٓ٠
َ ٠َا َ َزا
ُ ُّ َىر٠ ٞ ْ۪ج اٌَّر
ِ ِۜ ِّة بِبٌ ۪د
Bu din hakkında sürekli yalanlar söyleyeni gördün mü?

(Maun 107/2)

ُّ ُ َد٠ ٞ ۪فَ َٰر ٌِ َه اٌَّر
ُ١
َ َ۪خ١ٌع ْا
O, yetimi itip kakar.
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(Maun 107/3)

َ ٍَٰٝ ط َع
ٓ١
ُّ  ُح٠َ  َْلَٚ
ِ ِۜ ط َع ِبَ ْاٌ ِّ ْع ۪ى
Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.

(Maun 107/4)

َٓ١ٍّ۪ ص
َ ُّ ٍْ ٌِ ًٌ ٠ْ َٛ َف
Namaz da kılan bu kişilerin çekecekleri var!

(Maun 107/5)

َُْٛ٘ ظب
َ ُْ ِٙ ِص ًَلح
َ ْٓ َٓ ُ٘ ُْ َع٠ ۪اٌََّر
Onlar namaz kılarlarken akılları başka yerlerde olur.

(Maun 107/6)

َُْ َُٓسا ُ۫ ُؤ٠ ُْ ُ٘ َٓ٠ ۪اٌََّر
Onlar, gösteriş yaparlar.

(Maun 107/7)

ََُْْٛ ْاٌ َّبعَُٛ َّْٕع٠َٚ
Ufak tefek yardımlara bile engel olurlar.

(Tin 95/8)

َٓ١ّ۪ َّللاُ بِب َ ْح َى ُِ ْاٌ َحب ِو
ْط ه
َ ١ٌََا
Allah’ın kararı, herkesin kararından doğru değil midir?
(Maide 5/50)

ِۜ َُ ْبغ٠ َّ ِت١ٍِ ِ٘ اَفَ ُح ْى َُ ْاٌ َجب
َُِْٕٛلُٛ٠ ٍَ ْٛ ََّللاِ ُح ْى ًّب ٌِم
ع ُٓ َِِٓ ه
َ  َِ ْٓ ا َ ْحَٚ َْٛ
Cahiliye hükümlerini mi arıyorlar? İkna olmak isteyen bir topluluk için kimin hükmü Allah’ın hükmünden güzel
olabilir?
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(Araf 7/87)

َُٓ َٚ ۪ٗ ا ُ ْز ِظ ٍْجُ ِبُٞٓ ۪ا ِببٌَّرَُِٕٛ طب ِئفَتٌ ِِ ْٕ ُى ُْ َٰا
َُٓ َْا ِْْ َوبَٚ
َُ  ْح ُى٠َ ٝا َحخهٚص ِب ُس
ْ ا فَبُِِٕٛ ُْؤ٠ ُْ ٌَ ٌطب ِئفَت
َٓ١ّ۪  ُْس ْاٌ َحب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ ََٕٕب١ْ َّللاُ َب
ه
“Benim elçiliğim ile gönderilene bir kısmınız güveniyor, bir kısmınız da güvenmiyorsa bekleyin; sonunda Allah,
aramızda kararını verecektir. O, en iyi karar verendir.”

(Yunus 10/109)

ُٓ َٰ ُ٠ اح َّ ِب ْع َِبَٚ
َٓ١ّ۪  ُْس ْاٌ َحب ِو١ َخَٛ ُ٘ َٚ َُّللا
ْ اَٚ  َْه١ٌَِ اٝحٛ
َ ْح ُى َُ ه٠ ٝص ِب ْس َحخه
Sana gelen vahiy ne ise sen ona uy. Allah, hükmünü verinceye kadar da sabret. O, en iyi karar verendir. O,
kararları en doğru olandır.
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