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

(Fatiha 1/1)

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

(Fatiha 1/2)

ٓ١ّ۪ ٌَة ْاٌعَب
ِ ّ ا َ ٌْ َح ّْذُ ِ هّٰللِ َس
Her şeyi mükemmel yapmak Allah’a mahsustur. O bütün varlıkların Rabbidir.
(Casiye 45/36)

َِ ه
َٓ١ّ۪ ٌَض َسةّ ِ ْاٌعَب
ِ اَٛ َّّٰلِلَفِ ْاٌ َح ّْذُ َسةّ ِ اٌغ
ِ  َسةّ ِ ْاْلَ ْسَٚ د
Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur. O, göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir ve tüm varlıkların
Rabbidir.

(Kasas 28/70)

ٰ ْ َٚ ٌٰٝ ٚ۫ ُ ْاْلِٟ ٌَُٗ ْاٌ َح ّْذُ فَٛ َۜ ُ٘ ّٰللاُ اَْل ا ٌَِٰٗ ا َِّْل
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َجع١ْ ٌَِاَٚ ُُ ٌَُٗ ْاٌ ُح ْىَٚ ِاْل ِخ َش ِۘح
 هَٛ ُ٘ َٚ
O Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi de, daha sonra da, her yaptığını güzel yapmak ona mahsustur. Karar
onundur. Onun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Mümin 40/65)

َۜ َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١ُٖ ُِ ْخ ٍِ ۪صٛع
ٓ١ّ۪ ٌََٓ ا َ ٌْ َح ّْذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َعب٠
ُ  فَب ْدَٛ ُ٘  اَْل ا ٌَِٰٗ ا َِّْلٟ
ُّ  ْاٌ َحَٚ
O diridir. O’ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O’na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah’tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.
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(Şuara 26/23)

ٓ١ّ۪ ٌَ َِب َسةُّ ْاٌ َعبَٚ ُْ ْٛ لَب َي ِف ْش َع
Firavun: “varlıkların Rabbi de kim oluyor?” dedi.

(Şuara 26/24)

ٓ١ ِ۪ٕلُِٛ ُْ ُ  َّ َۜب اِ ْْ ُو ْٕزُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ اَٛ َّّٰلَب َي َسةُّ اٌغ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
Musa; ”kesin kanaat sahibi olmak istiyorsanız o; göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir“ dedi.

(Şuara 26/26)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َ َسةُّ ٰا َثاب ِئ ُى ُُ ْاْلَٚ ُْ لَب َي َسثُّ ُى
Musa devam etti: “O, sizin de geçmiş bütün atalarınızın da Rabbidir.”

(Şuara 26/28)

ٍَُْٛ َّ َۜب ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْع ِمُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ة
ِ  ْاٌ َّ ْغ ِشَٚ ق
ِ لَب َي َسةُّ ْاٌ َّ ْؾ ِش
Musa; “Doğunun, Batının ve ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir, aklınızı çalıştırırsanız” dedi.

(Yunus 10/31)

ٟ
َّ ٌَ ّْ ٍِهُ ا٠ ْٓ َِّ َ ض ا
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ ًْ ُل
ِ َّغ ا
ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َع
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُج ْاٌ َح٠ ْٓ َِ َٚ بس
ُۚ َْ هٌُُٛٛم١َ غ
َُّْٰٛللاُ فَمُ ًْ اَفَ ََل رَزَّم
ِ ّ١ِ َّ ٌَِِٓ ْا
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُج ْا٠َٚ ذ
َ َُذَثِّ ُش ْاْلَ ِْ َۜ َش ف٠ ْٓ َِ َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َح
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hâkim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah’tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Yunus 10/32)

ُۚ
َُْٛص َشف
ْ ُ  رٝك ا َِّْل اٌض َََّل ُۚ ُي فَبَٔه
فَ ٰز ٌِ ُى ُُ ه
ِ ّ ّٰللاُ َسثُّ ُى ُُ ْاٌ َح ُّك فَ َّبرَا ثَ ْعذَ ْاٌ َح
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden
hale sokuluyorsunuz?

(Fatiha 1/3)

ُ١اٌش ۪ح
َّ ِٓ ٌّٰش ْح
َّ َ ا
İyiliği sonsuz, ikramı boldur.
(Rahman 55/1)

ُٓ ٌّٰش ْح
َّ َ ا

İyiliği sonsuz olan,
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(Rahman 55/2)

ََْۜ َعٍَّ َُ ْاٌمُ ْش ٰا
Kur’ân’ı öğretti,

(Rahman 55/3)

َْغب
ِ ْ ََخٍَك
َ ْٔ اْل
İnsanı yarattı.

(Rahman 55/4)

َْب١َ َعٍَّ َُّٗ ْاٌ َج
Ona kendini ifade etmeyi öğretti.

(Bakara 2/163 )

ُُ ١اٌش ۪ح
ِ َٚ ٌٌِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌِٰ اَٚ
َّ ُٓ ّٰاٌش ْح
َّ َٛ ُ٘ اح ُۚذٌ اَْل ا ٌَِٰٗ ا َِّْل
Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur.

(Furkan 25/59)

ُۚ ِ  ْاٌ َع ْشٍَٝ َعٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ َّب فُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ػ
ِ اَٛ َّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪اٌََّز
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
شا١
َّ َ ا
ً ٌش ْحّٰ ُٓ فَ ْغـَٔ ًْ ِث۪ٗ خ َ۪ج
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan Rahman odur. Sonra arşa kurulmuş, yönetime
geçmiştir. Sen O’ndan, her şeyin iç yüzünü bilenden iste.

(Furkan 25/60)

ساٛ
َّ  َِبَٚ اٌٍُٛش ْحّٰ ِٓ لَب
َّ ٌِ اُٚ ُُ ا ْع ُجذُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
ً ُصَ ادَ ُ٘ ُْ ُٔفَٚ اٌش ْحّٰ ُۗ ُٓ أََ ْغ ُجذ ُ ٌِ َّب رَأ ْ ُِ ُشَٔب
Onlara: “Rahman’a, secde edin” dense “Rahman da kimmiş? Senin istediğine mi secde edeceğiz!” derler. Bu söz
onların sadece nefretini artırır.

(Haşr 59/22)

َّ ٌاَٚ ت
ُ١اٌش ۪ح
َّ ُٓ ّٰاٌش ْح
َّ َٛ ُ٘ ِبدَ ُۚحَٙ ؾ
 هَٛ ُ٘
ِ ١ْ َ َعب ٌِ ُُ ْاٌغَٛ ُۚ ُ٘  اَْل ا ٌَِٰٗ ا َِّْلٞ ّٰ۪للاُ اٌَّز
O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan
O’dur.
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(Fatiha 1/4)

ٓ٠
ِ َۜ ّ َِ اٌ ۪ذْٛ َ٠ َِب ٌِ ِه
Din günü tek yetki sahibidir.
(İnfitar 82/17)

ٓ٠ّ َُ اٌ ۪ذْٛ ٠َ ه َِب٠
َ  اَِب ا َ ْد ٰسَٚ
Din günü nedir, sen ne bileceksin?

(İnfitar 82/18)

ٓ٠ّ َُ اٌ ۪ذْٛ َ٠ ه َِب٠
َ ث ُ َُّ اَِب ا َ ْد ٰس
Gerçekten, sen ne bileceksin din gününün ne olduğunu?

(İnfitar 82/19)

 َِئِ ٍز ِ هّٰللْٛ َ٠  ْاْلَ ِْ ُشَٚ ْـًٔ َۜب١ؽ
َ ظ ٌَِٕ ْف ٍظ
ٌ  ََ َْل ر َ ّْ ٍِهُ َٔ ْفْٛ َ٠
O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır.

(Mümin 40/15)

ُۚ ِ  ْاٌعَ ْشُٚد ر
ََ ْٛ ٠َ ُ ْٕز َِس١ٌِ ۪ٖؾب ُء ِِ ْٓ ِع َجب ِد
َ ا٠َ ْٓ َِ ٍٰٝ  َح ِِ ْٓ ا َ ِْ ِشٖ۪ َعٚاٌش
ِ  ُع اٌذ ََّس َجب١ َ۪سف
ُّ ُٟ ٍْ ِم٠ ػ
ق
ِ اٌز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş’ın Rabbidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah’ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Mümin 40/16)

ُۚ بس ُص
بس
ِ َٛ ٌ َۜ ََ ِ هّٰللِ ْاْٛ َ١ٌ َۜ ٌء ٌِ َّ ِٓ ْاٌ ُّ ٍْهُ ْاَٟ
 هٍَٝ َعَٝ ْخ ٰف٠ َْ َْلٚ
ِ َّٙ َاح ِذ ْاٌم
ِ َ ََ ُ٘ ُْ ثْٛ َ٠
ْ  ُْ ؽُٙ ْٕ ِِ ِّٰللا
O gün onlar ortaya çıkarlar; hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. "Bugün yetki kimindir?" diye sorulur. "Bir ve
karşı konulamaz güce sahip olan Allah'ındır." diye cevap verilir.

(Mümin 40/17)

ُ ذ َْل
ْ َۜ غ َج
ة
 َۜ ََ ا َِّْ هْٛ ١َ ٌظ ٍْ َُ ْا
ِ غب
َ  ُع ْاٌ ِح٠ع ۪ش
َ َّٰللا
َ  ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ثِ َّب َوٜ ََ ر ُ ْج ٰضْٛ ١َ ٌْ َ ا
O gün herkese, kazandığının karşılığı verilir. O gün haksızlık olmaz. Allah, hesabı çabuk görür.

4

(Casiye 45/26)

بط َْل
لُ ًِ ه
ِ ٌَّٕ ٌٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ ِٗ ١ ْ۪ت ف
َ ٠ َّ ِخ َْل َس١ٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌِٰٝ َ ْج َّعُ ُى ُْ ا٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ  ُى ُْ ث١١۪ ُ ْح٠ ُّٰللا
َُّْٛ ٍََ ْع٠
De ki “Sizi yaşatan, sonra öldüren ve kıyamet günü bir araya toplayacak olan Allah’tır. Bunun şüphe götüren
yanı yoktur. Ama insanların çoğu bilmez.”

(Casiye 45/27)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ٍَُْٛغ ُش ْاٌ ُّج ِْط
ِ اَٛ َّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ ض
َ  ْخ٠َ  َِئِ ٍزْٛ ٠َ ُغب َعخ
Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah’ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün
kaybedeceklerdir.

(Fatiha 1/5)

ٓ١ َّ۪بن َٔ ْغزَع
َ ٠ِاَٚ ُ َّبن َٔ ْعجُذ
َ ٠ِا
Kulluğu doğrudan sana yaparız, yardımı da doğrudan senden isteriz.
(Zariyat 51/56)

س ا َِّْل ِليَ ْعبُدُون
ِ ْ َو َما َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن َو
َ اْل ْن
Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

(Cin 72/20)

 اَْل ا ُ ْؽ ِشنُ ِث۪ٗ ا ا َ َحذًاَٚ ّٟا َس ۪ثٛع
ُ لُ ًْ أَِّ اَّب ا َ ْد
De ki “Ben sadece Rabbime dua ederim; duada kimseyi O’na ortak etmem.”

(Bakara 2/21)

ََُْٛٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رَزَّم٠ ۪اٌَّزَٚ ُْ  َخٍَمَ ُىٞ ۪ا َسثَّ ُى ُُ اٌَّزُٚبط ا ْعجُذ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََاب ا٠
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun ki kendinizi koruyasınız.

(Enbiya 21/25)

ُْٚ
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ِِ ْٓ َس
 ٍي ا َِّْل ُٔ ۪ اٛع
َ  اَِب ا َ ْسَٚ
ِ  ِٗ أََُّٗ اَْل ا ٌَِٰٗ ا اَِّْل أَ َ۬ب فَب ْعجُذ١ْ ٌَِ اٟحٛ
Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu bildirmişizdir: “Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana
yapın.”
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(Al-i İmran 3/51)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اط ُِ ْغزَم
ا َِّْ ه
ِ  َُٖۜ ٰ٘زَاُٚ َسثُّ ُى ُْ فَب ْعجُذَٚ ّّٰٟللاَ َس ۪ث
Allah, benim Rabbim olduğu gibi sizin de Rabbinizdir, kulluğu ona yapın; doğru yol budur.” dedi.

(Meryem 19/65)

َ ص
ًّب١ِّ ع
ِ اَٛ ََّّٰسةُّ اٌغ
ْ اَٚ ُٖ َّب فَب ْعجُ ْذُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ ٌَُٗ ُُ ٍَط ِج ْش ٌِ ِعجَبدَرِ ۪ َۜٗ ٘ ًَْ ر َ ْع
O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Sen O’na kulluk et ve kullukta sebat et. O’nun adını
taşımaya layık başka birini biliyor musun?

(Bakara 2/45 )

يرة ٌ ا َِّْل َعلَى ْالخَا ِش ۪عين
َّ صب ِْر َوال
َّ َوا ْست َ ۪عينُىا ِبال
َ ص ٰلى ِۜةِ َواِنَّ َها لَ َك ۪ب
Sabırla ve namazla yardım isteyin. Bu, Allah’a saygısı olanlardan başkasına ağır gelir.

(Bakara 2/153)

صابِ ۪رين
َّ ّٰللاَ َم َع ال
َّ صب ِْر َوال
َّ يََٓا اَيُّ َها الَّذ۪ ينَ ٰا َمنُىا ا ْست َ ۪عينُىا بِال
ص ٰلى ِۜةِ ا َِّن ه
Müminler! Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardımı doğrudan Allah'tan isteyin! Allah sabredenlerin
yanındadır.

(Şuara 26/70)

َُْٚ ِِ۪ٗ َِب ر َ ْعجُذْٛ َلَٚ ِٗ ١اِ ْر لَب َي ِْلَ ۪ث
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına; “Siz nelere kulluk ediyorsunuz?” diye sordu.

(Şuara 26/71)

َ ََٕصَٕب ًِب ف
َٓ١ ۪ب َعب ِوفَٙ ٌَ ًُّ ظ
ْ َ ا َٔ ْعجُذ ُ اٌُٛلَب
Dediler ki “Putlara kulluk ediyoruz. Onlara bağlı kalmaya da devam edeceğiz.”

(Şuara 26/72)

ََُْٛٔ ُى ُْ اِ ْر ر َ ْذعَُٛ ْغ َّع٠ ًَْ ٘ لَب َي
“Yardım istediğinizde sizi duyuyorlar mı?” dedi.

(Şuara 26/73)

َْٚض ُّش
ُ َ٠ ْٚ َ َٔ ُى ُْ اَُٛ ْٕفَع٠ ْٚ َ ا
Size bir faydaları veya zararları oluyor mu?”
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(Şuara 26/74)

ٍَُْٛ ْف َع٠َ  َج ْذ أَب ٰا َثاب َءَٔب َو ٰز ٌِ َهَٚ ًْ ا َثٌُٛلَب
“Hayır” dediler; biz atamızdan babamızdan böyle gördük.”

(Şuara 26/75)

َُْٚز ُ ُْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْعجُذ٠ْ َ لَب َي اَفَ َشا
“Peki, neye kulluk ettiğinizin fakında mısınız?” dedi.

(Şuara 26/76)

َُِْٛ َ ٰا َثاب ۬ ُؤ ُو ُُ ْاْلَ ْلذَٚ ُْ ُ ا َ ْٔز
Sizi ve gelmiş geçmiş babalarınızı sorguladınız mı?

(Şuara 26/77)

َٓ١ّ۪ ٌَ ا َِّْل َسةَّ ْاٌعَبٟ ٌ۪ اٌُّٚ  ُْ َعذُٙ َّٔفَ ِب
Kulluk ettiklerinizden, varlıkların Rabbi dışında kalanlar benim için birer düşmandır.

(Şuara 26/78)

ٓ٠
ِ ۪ذْٙ َ٠ َٛ ُٙ َ فٟ َ۪ٕ َخٍَمٞ ۪اٌََّز
Çünkü O beni yaratan, bana doğru yolu gösterendir.

(Şuara 26/79)

ْ ُ٠ َٛ ُ٘ ٞ ۪اٌَّزَٚ
ٓ١
ِ َ۪غْم٠َٚ ٟ ُّ۪ٕ ط ِع
Beni yediren ve içiren O’ dur.

(Şuara 26/80)

ٓ١
ْ اِرَا َِ ِشَٚ
ِ َ۪ ْؾف٠ َٛ ُٙ َضذُ ف
Hastalandığımda bana O şifa verir.

(Şuara 26/81)

ٓ١
ِ ١۪ ُ ْح٠ َُّ ُ  ثٟ ُ۪ٕز١ّ۪ ُ٠ ٞ ۪اٌَّزَٚ
Beni öldürecek, sonra tekrar hayat verecektir.

7

(Şuara 26/82)

ْ َ  اٞاٌَّز۪ اَٚ
 خ ۪ اٟ ٌ۪  ْغ ِف َش٠َ ْْ َ ط َّ ُع ا
ٓ٠
ِ َۜ ّ ََ اٌ ۪ذْٛ ٠َ ٟ ۪ـَٔز١َط
Hesap günü hatalarımı bağışlamasını beklediğim de O’ dur.

(Enam 6/102)

ًٌ ١ ۪وَٚ ٍءَٟ
ٰر ٌِ ُى ُُ ه
ْ  ُو ًِّ ؽٍٰٝ  َعَٛ ُ٘ َٚ ُُٖۚ ُٚءٍ فَب ْعجُذَٟ
ْ  خَب ٌِ ُك ُو ًِّ ؽَٛ ُۚ ُ٘ ّٰللاُ َسثُّ ُى ُۚ ُْ اَْل ا ٌَِٰٗ ا َِّْل
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O'na kul olun. Her şey
üzerinde vekil olan O'dur.

(Fatiha 1/6)

َ ص َشا
ُ١ ۪ط ْاٌ ُّ ْغزَم
ّ ِ ٌاِ ْ٘ ِذَٔب ا
Bizi doğru yola ilet;
(Hud 11/56)

ٍٰٝ  َعّٟ َۜب ا َِّْ َس ۪ثَٙ َِز١َبص
 هٍَٝ َّو ٍْذُ َعَٛ َ  رّٟ۪ٔ ِا
ِ ٕ ٰا ِخزٌ ِثَٛ ُ٘  َس ِثّ ُى َۜ ُْ َِب ِِ ْٓ ادَاثَّ ٍخ ا َِّْلَٚ ّّٰٟللاِ َس ۪ث
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ِ
“Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a güvenip dayandım. O’nun eli altında olmayan hareketli
tek canlı yoktur. Benim Rabbim doğru yol üzerindedir.”

(Zuhruf 43/43)

ْ فَب ْعز َ ّْغ
ُ١ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ِ ٍٰٝ  ُۚ َْه أَِّ َه َع١ٌَِ اٟ
َ  ِحٚ۫ ُ  اِٞه ِثبٌَّز۪ ا
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.

(Zuhruf 43/64)

ٌ ص َش
ُ١ ۪اط ُِ ْغزَم
ا َِّْ ه
ِ  َُٖۜ ٰ٘زَاُٚ َسثُّ ُى ُْ فَب ْعجُذَٚ ّٟ َس ۪ثَٛ ُ٘ َّٰللا
Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kul olun; doğru yol budur.”

(Yasin 36/60)

ُۚ ط
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا اُٚ ٰادَ ََ ا َ ْْ َْل ر َ ْعجُذَٟب ثَٕ۪ ا٠ ُْ  ُى١ْ ٌَِ ْذ اَٙ اٌََ ُْ ا َ ْع
ٌٓ ١ ُِ ۪جٌُّٚ بَْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َعذ
Ey Âdem'in evlatları! Size sorumluluk yüklemedim mi? Şeytan’a kul olmayın, o açık düşmanınızdır,
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(Yasin 36/61)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اط ُِ ْغزَم
ِ  ٰ٘زَاَٟۜ ُ۪ٔٚا َ ِْ ا ْعجُذَٚ
Bana kul olun, doğru yol budur” demedim mi?

(Al-i İmran 3/101)

ِٞ
ُ  ُى ُْ َس١ ۪فَٚ ِّٰللا
ص ُْ ِث ه
بدُ ه٠َ  ُى ُْ ٰا١ْ ٍَ َعٍٰٝ ْا َ ْٔز ُ ُْ رُزَٚ َْْٚف ر َ ْىفُ ُش
ِ َ  ْعز٠َ ْٓ َِ َٚ َُٗۜ ٌُٛع
َ ١ َوَٚ
َ بّٰللِ فَمَ ْذ ُ٘ذ
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌِٰٝ ا
Size Allah'ın ayetleri bağlantıları ile birlikte okunurken ve Allah’ın gönderdiği elçi içinizdeyken nasıl olur da
ayetleri görmezlikte direnirsiniz? Kim Allah'a sıkı sarılırsa kesin olarak doğru yola kabul edilir.

(Nur 24/46)

ٍ َۜ َّٕب١ِ َد ُِج
ٍ َب٠ٌَمَ ْذ ا َ ْٔضَ ٌْ إَب ٰا
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ََ ا٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠ ُّٰللا
 هَٚ د
ِ ٌِٰٝ ؾب ُء ا
Biz, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Allah, yapması gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.

(Nisa 4/175)

ِٗ ١ْ ٌَِ ُْ اِٙ ٠ ۪ذْٙ ٠َ َٚ ًٍ ض
ْ َفَٚ ُْٕٗ ِِ  َس ْح َّ ٍخٟ ۪ ُْ فُٙ ٍُُ ْذ ِخ١غ
ا ِث هَُِٕٛ َٓ ٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َ َا ِث۪ٗ فُّٛ ص
َ َ ا ْعزَٚ ِبّٰلل
ً ص َشا
 ًّ َۜب١ ۪طب ُِ ْغزَم
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur’a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Maide 5/16)

ُّ َِِٓ ُْ ُٙ ُ ْخ ِش ُج٠َٚ َِ غ ََل
ِ۪ٗٔ س ِث ِب ْرٛ
ِ اٌظٍُ َّب
َّ ٌعجُ ًَ ا
ُ َُٗٔاَْٛ ّٰللاُ َِ ِٓ ار َّ َج َع ِسض
 ِث ِٗ هٞ ۪ذْٙ ٠َ
ِ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
ُ١ٍ ۪ص َشاطٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌِٰٝ  ُْ اِٙ ٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Enam 6/125)

ّمًب١ِ ض
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
ُ ِش ِد ه٠ ْٓ َّ َف
َ ُٖص ْذ َس
ِ ُ٠ ْْ َ ُ ِش ْد ا٠ ْٓ َِ َٚ َُِۚ َل ْع ََل
َ ًْ َ ْج َع٠ ٍَُّٗض
َ َْ ْؾ َشح٠ َُٗ٠ ِذْٙ َ٠ ْْ َ ّٰللاُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ ۪ اٌَّزٍَٝظ َع
َّ ٌ اِٟصعَّذُ ف
ِ َۜ َّغ ا
َّ َ٠ َح َش ًجب َوبََّٔ َّب
ّ ِ ُّٰللا
َ ْج َع ًُ ه٠ بء َو ٰز ٌِ َه
َ اٌش ْج
Allah, yola geldiğini onayladığı kişinin gönlünü İslam’a açar. Yoldan saptığını onayladığı kişinin ise içinde
sanki yükseklere çıkıyormuş gibi bunalma ve sıkıntı oluşturur. Allah, kendisine inanıp güvenmeyenlerin üstünde
pisliği işte böyle oluşturur.
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(Enam 6/126)

ٰ ْ ص ٍَْٕب
ُ ص َشا
ََْٚزَّ َّو ُش٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ َب٠اْل
َّ َ ًّ َۜب لَ ْذ ف١ ۪ط َس ِثّ َه ُِ ْغزَم
ِ  ٰ٘زَاَٚ
Bu, Rabbinin izlediği şaşmaz yoldur. Gerekli bilgiye sahip olan bir topluluk için âyetleri ayrıntılı olarak
açıklamışızdır.

(Enam 6/151)

اٍُٛ َْل ر َ ْمز ُ اَٚ غبًٔ ُۚب
َ ۪ٗا ِثٛ ُى ُْ ا َ َّْل ر ُ ْؾ ِش ُو١ْ ٍَا اَرْ ًُ َِب َح َّش ََ َسثُّ ُى ُْ َعْٛ ٌَلُ ًْ ر َ َعب
َ  ِْٓ ا ِْح٠َا ٌِذَٛ ٌ ِث ْبَٚ ْـًٔ َۜب١ؽ
َ  َِب َثَٚ بَٙ ْٕ ِِ  َشَٙ ظ
َ ؼ َِب
َُٓۚ ط
ِ َٛ َا ْاٌفُٛ َْل ر َ ْم َشثَٚ ُْ ُۚ َُّ٘ب٠ِاَٚ ُْ ق ٔ َْح ُٓ ٔ َْش ُصلُ ُى
ٍ َۜ  َْلدَ ُو ُْ ِِ ْٓ ا ِِْ ََلْٚ َ ا
َ اح
ٍَُْٛ ُى ُْ ِث۪ٗ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ ر َ ْع ِم١ص
 هَٚ ُْ ك ٰر ٌِ ُى
 َح َّش ََ هٟ ۪ظ اٌَّز
َ ا إٌَّ ْفٍُُٛ َْل ر َ ْمزَٚ
ِ ّ َۜ ّٰللاُ ا َِّْل ِث ْبٌ َح
De ki: “Gelin, Rabbinizin koyduğu yasakları size sıralayayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın! Ana-babaya
iyilikten geri durmayın! Yoksulluktan dolayı çocuklarınızı öldürmeyin; size de onlara da biz rızık vereceğiz.
Fuhuş çeşitlerinin açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Haklı sebeple olması dışında Allah'ın dokunulmaz kıldığı
cana kıymayın!” Bunlar onun size yüklediği görevlerdir. Belki aklınızı kullanırsınız.

(Enam 6/152)

ُ َ  ْجٍُ َغ ا٠َ ٝغ ُٓ َحزه
َْضَ ا١ّ۪ ٌ ْاَٚ ًَ ١ْ ا ْاٌ َىُٛفْٚ َ اَٚ ُُٖۚ َّؽذ
َ  ا َ ْحٟ
َ ِ٘ ٟ ُ۪ ا َِّْل ِثبٌَّز١ِ ۪ز١َ ٌا َِب َي ْاُٛ َْل ر َ ْم َشثَٚ
َۜ ُفْٚ َ ّٰللاِ ا
اٛ
ً ف َٔ ْف
 ِذ هْٙ  ِث َعَٚ ُٝۚ  َوبَْ رَا لُ ْش ٰثْٛ ٌََٚ اٌُٛاِرَا لُ ٍْز ُ ُْ فَب ْع ِذَٚ بَٙ  ْع َعُٚ غب ا َِّْل
ُ ٍِّ ِث ْبٌ ِم ْغ ُِۚظ َْل ُٔ َى
َْٚ ُى ُْ ِث۪ٗ ٌَ َعٍَّ ُى ُْ رَزَ َّو ُش١ص
 هَٚ ُْ ٰر ٌِ ُى
Ergin hale gelinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun için en yararlı bir yolla olursa başka. Ölçüyü ve
tartıyı hassas olarak tam yapın. Biz kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemeyiz. En yakınınızın
aleyhine de olsa, konuştuğunuzda adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. Onun size
yüklediği görev budur. Belki aklınızdaki bilgiyi kullanırsınız.

(Enam 6/153)

ُْ  ٍِ ۪ َۜٗ ٰر ٌِ ُى١ع ۪ج
۪ ص َش
ُّ ٌا اُٛ َْل رَزَّجِعَٚ ُُٖۚ ُٛ ًّب فَبرَّجِع١ ۪ ُِ ْغزَمٟاط
ِ ا َ َّْ ٰ٘زَاَٚ
َ ْٓ غجُ ًَ فَزَفَ َّشقَ ثِ ُى ُْ َع
َُْٛ ُى ُْ ثِ۪ٗ ٌَعٍََّ ُى ُْ رَزَّم١ص
 هَٚ
İşte benim doğru yolum budur; siz onu takip edin! Başka yolları takip etmeyin, yoksa o yollar sizi benim
yolumdan ayırır. Bunlar size yüklediğim görevlerdir. Belki yanlışlardan sakınırsınız.

(Fatiha 1/7)

َ ص َشا
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَذ َع
ٓ١ٌّض ۪ب
َّ َْل اٌ اَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَة َع
َ ّْ َٓ ا َ ْٔ َع٠ ۪ط اٌَّز
ُ  ِْش ْاٌ َّ ْغ١غ
ِ ٛض
ِ
Nimet verdiğin kimselerin yoluna, öfkeni hak etmemiş ve sapıtmamış olanların yoluna! (Âmin!)
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(Nisa 4/69)

ُِٙ ١ْ ٍَّٰللاُ َع
ُ اٌش
َّ َٚ َّٰللا
َٓ ا َ ْٔعَ َُ ه٠ ۪ ٰ اٌ ِئ َه َِ َع اٌَّزٚ۬ ُ  َي َفبٛع
ُ ِطعِ ه٠ ْٓ َِ َٚ
ُۚ صب ٌِ ۪ح
ُّ ٌاَٚ َٓ١ ۪م٠ّص ۪ذ
مًب١ ۪ ٰ اٌئِ َه َسفٚ۬ ُ غَٓ ا
ِ َ اذَٙ ؾ
ُ  َحَٚ َٓ١
َّ ٌاَٚ اء
ّ ِ ٌاَٚ َّٓ١۪ َِِِٓ إٌَّج
Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse onlar, Allah'ın mutluluk verdiği nebiler, doğru kişiler, şahitler ve salihlerle
beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar!

(Meryem 19/58)

ِۘ ُٔ  ِِ َّّ ْٓ َح َّ ٍَْٕب َِ َعَٚ ََ ََّ ِخ ٰاد٠َّٓ ِِ ْٓ رُ ِ ّس١۪ ِ ُْ َِِٓ إٌَّجِٙ ١ْ ٍَع
َّ ِخ٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ ٍحٛ
َٓ ا َ ْٔعَ َُ ه٠ ۪ ٰ اٌئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
َ ُّٰللا
ع َّجذًا
ْ َٚ َٕب٠ْ َ ِِ َّّ ْٓ َ٘ذَٚ ًَ ٠اِ ْع اَش ۪اءَٚ ُ١
ُ اٚاٌش ْحّٰ ِٓ خ َُّش
َّ َُبد٠ ُْ ٰاِٙ ١ْ ٍَ َعٍٰٝ ْٕ ََۜب اِرَا رُز١ْ َاجزَج
َ ۪٘اِث ْٰش
ًّب١ثُ ِىَٚ
İşte bunlar Allah’ın mutluluk verdiği nebilerdendir; Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye
bindirdiklerimizden, İbrahim’in ve İsrail’in soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz
kimselerdir. Onlara Rahman’ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı.

(Bakara 2/90)

ْٓ َِ ٍٰٝ ض ٍِ۪ٗ َع
ْ َّٰللاُ ِِ ْٓ ف
ُٕ ِ َّض َي ه٠ ْْ َ ًب ا١ّٰللاُ َث ْغ
ا ِث اَّب ا َ ْٔضَ َي هٚ ْىفُ ُش٠َ ْْ َ  ُْ اُٙ غ
َ ُا ِث۪ٗ ا ا َ ْٔفْٚ غ َّب ا ْؽز َ َش
َ ِْثئ
ٌٓ ١۪ٙ ُِ اة
َ ا٠َ
ٌ ََٓ َعز٠ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪شَٚ ت
ٍ َۜ ض
ٍ ض
َ  َغٍٰٝ ت َع
َ َؾب ُء ِِ ْٓ ِع َجبد ۪ ُِٖۚ فَ َجاب ۫ ُؤ ِثغ
Allah, tercih ettiği bir kuluna iyilik ederek Kitap indirdi diye kıskançlıktan Allah’ın indirdiğini görmezlikte
direnenler kendilerini ne kötü satmış oldular! Başlarına gazap üstüne gazap geldi, görmezlikte direnenlerin hak
ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.

(Ta Ha 20/81)

ْ َ  َْل رَٚ ُْ د َِب َسصَ ْلَٕب ُو
َ ْٓ ِِ اٍُُٛو
ِٗ ١ْ ٍََ ْح ٍِ ًْ َع٠ ْٓ َِ َٚ ُٟۚ ض ۪ج
ِ ّجَب١ِ ط
َ  ُى ُْ َغ١ْ ٍََ ِح ًَّ َع١َ ِٗ ف١ ۪ا فَْٛ طغ
َٰٜٛ ٘  فَمَ ْذٟض ۪ج
َ َغ
Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkemi hak edersiniz.
Kim öfkemi hak ederse yıkılıp gider.

(Al-i İmran 3/164)

ً ع
َ َٓ اِ ْر ثَ َع١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍَّٰٝللاُ َع
ُْ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َِ۪ٗبر٠ ُْ ٰاِٙ ١ْ ٍَا َعٍَُْٛز٠ ُْ ِٙ ْل ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغٛ
ُ  ُْ َسِٙ ١ ۪ث ف
ٌَمَ ْذ َِ َّٓ ه
ُۚ
ٓ١
َ ٟ ۪ا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ٌَفُٛٔا ِْْ َوبَٚ َ ْاٌ ِح ْى َّخَٚ بة
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ ُ َع٠َٚ
ٍ ض ََل ٍي ُِ ۪ج
Allah, içlerinden bir elçi çıkararak bu müminlere iyilikte bulundu. Bu Elçi onlara Allah’ın âyetlerini okur, onları
geliştirir, onlara Kitabı ve hikmeti öğretir. Onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.
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(Zümer 39/22)

 ُْ ِِ ْٓ ِر ْو ِشُٙ ُثٍَُُٛ ِخ ل١ ًٌ ٌِ ٍْمَب ِع٠ْ َٛ َس ِِ ْٓ َس ِثّ ۪ َۜٗ فٛ
ِ ْ ٌِ ُٖص ْذ َس
ا َفَ َّ ْٓ ؽ ََش َح ه
ٍ ُٔ ٍٰٝ  َعَٛ ُٙ ََل ْع ََل َِ ف
َ ُّٰللا
ه َۜ ا
ٓ١
َ ٟ ۪ ٌٰئِ َه فٚ۬ ُ ّٰللاِ ا
ٍ ض ََل ٍي ُِ ۪ج
Allah gönlünü İslam’a açtığı için, Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur mu? Allah’ın sözü
karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

(Ahkaf 46/31)

ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ُ ِج ْش ُو ُْ ِِ ْٓ َعزَا٠َٚ ُْ ثِ ُىَُُٛٔ ْغ ِف ْش ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر٠ ِ۪ٗا ثُِِٕٛ  ٰاَٚ ِّٰللا
 هٟ
َ ا دَا ِعُٛج١ َِ إَب ا َ ۪جْٛ ََب ل٠
“Ey halkımız! Allah’a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah, günahlarınızı
bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”

(Ahkaf 46/32)

 ٰ اٌ ِئ َهٚ۬ ُ َاب َۜ ُء ا١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ ا اُٚ ْظ ٌَُٗ ِِ ْٓ د
 هٟ
ِ  ْاْلَ ْسِْٟظ ثِ ُّ ْع ِج ٍض ف
َ ١ٌََٚ ض
َ ١ٍََّٰللاِ ف
َ ُ ِجتْ دَا ِع٠  َِ ْٓ َْلَٚ
ٓ١
َ ٟ ۪ف
ٍ ض ََل ٍي ُِ ۪ج
“Ama kim, Allah’a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden kurtulamaz. Allah ile
arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”

(Nisa 4/136)

ٞة اٌَّز۪ ا
ُ  َسٍٰٝ  ٔ ََّض َي َعٞ ۪ة اٌَّز
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ ا ٰإَُٛٓ ٰا َِ ا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َاب ا٠َ
ِ  ْاٌ ِىزَبَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ِ  ْاٌ ِىزَبَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
ٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ ٍِ۪ٗ ع
ض ََل ًْل
ُ  ُسَٚ ۪ٗ ُوز ُ ِجَٚ ۪ٗ َِ ٰ اٍ ِئ َى ِزَٚ ِبّٰلل
 ْىفُ ْش ِث ه٠َ ْٓ َِ َٚ ًُ َۜ ا َ ْٔضَ َي ِِ ْٓ لَ ْج
َ ًَّ ض
َ اْل ِخ ِش فَمَ ْذ
ذًا١ثَ ۪ع
Ey inanıp güvenenler! Allah'a, Elçisine, o Elçi’ye indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği Kitaplara inanıp
güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü görmezlik eder de kâfir olursa işte o,
gerçekten iyice sapıtmış demektir.

(Ahzab 33/36)

ْٓ ِِ ُ َ َشح١ ُُ ْاٌ ِخُٙ ٌَ ََْٛ ُى٠ ْْ َ ٌُٗاُ ا َ ِْ ًشا اٛع
ُ  َسَٚ ُّٰللا
 هٝض
َ َ َْل ُِإْ َِِٕ ٍخ اِرَا لَٚ ٍٓ ِِ ْ َِب َوبَْ ٌِ ُّإَٚ
ًٕب١ض ََل ًْل ُِ ۪ج
ُ  َسَٚ َّٰللا
ص ه
ِ َ ْع٠ ْٓ َِ َٚ ُْ َۜ ِ٘ ا َ ِْ ِش
َ ًَّ ض
َ ٌَُٗ فَمَ ْذٛع
Allah ve Elçisi bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o konuda tercih hakkı olmaz.
Kim, Allah'a ve Elçisinin getirdiği Kitaba başkaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Araf 7/30)

َّ ٌا اُٚ ُُ ار َّ َخزُٙ َِّٔ ُُ اٌض َََّلٌَ َۜخُ اِٙ ١ْ ٍَمًب َح َّك َع٠فَ ۪شَٚ ٜمًب َ٘ ٰذ٠فَ ۪ش
۪ َ١ؾ
ْ هُٚ
ِّٰللا
ِ َاب َء ِِ ْٓ د١ٌِ ْٚ َ َٓ ا١بط
َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ ُٙ َََّْٔ اُٛغج
َ َ ْح٠َٚ
Allah bir kesimin doğru yolda olduğunu onaylar. Bir kesim de sapık sayılmayı hak eder. Onlar şeytanları
Allah’tan yakın konumda tutar, üstelik doğru yolda olduklarını sanırlar.
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(Hac 22/12)

ُ ذ١ اٌض َََّل ُي ْاٌجَ ۪عَٛ ُ٘ َ ْٕفَعُ َُۜٗ ٰر ٌِ َه٠  َِب َْلَٚ ُٖض ُّش
ُ َ٠ ّٰللاِ َِب َْل
ُ َ ْذ٠
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ دٛع
Allah ile araya, kendisine zarar vermeyecek ve bir yararı da olmayacak şeyi koyarak yardıma çağırır. İşte bu, pek
derin bir sapıklıktır.

(Müminun 23/105)

ُْٛب ر ُ َى ِزّثَٙ  ُى ُْ فَ ُى ْٕز ُ ُْ ِث١ْ ٍَ َعٍٰٝ ْ رُزٟ َ۪بر٠اٌََ ُْ ر َ ُى ْٓ ٰا
“Size ayetlerim okunmadı mı? Onlar karşısında yalana sarılıyordunuz, değil mi?

(Müminun 23/106)

ْ ا َسثََّٕب َغٍَ َجٌُٛلَب
َٓ١ٌّض ۪اب
َ  ًِبْٛ َ ُوَّٕب لَٚ رَُٕبَٛ َٕب ِؽ ْم١ْ ٍَذ َع
Derler ki “Rabbimiz! Azgınlığımıza yenik düşmüştük. Yoldan çıkmış bir topluluk haline gelmiştik.
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