İHLAS SURESİ
َ ْٛ ش
َّ اّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌا
عٕر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْس ِى
ىِٛ انش ِح
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(İhlas 112/1)

َّللاُ ا َ َحذ
قُ ْم ُْ َٕ ه
De ki: “İlâhımız Allah’tır! O, bir tektir.
(Bakara 2/163 )

 ُىٛانش ۪ح
ِ َٔ َّٔا َِٰن ُٓ ُك ْى ا َِٰن
َّ ٍُ ًَٰانش ْح
َّ َٕ ُْ احذ اََل ا َِٰنَّ ا ََِّل
Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur.

(İhlas 112/2)

َه
ُ ص ًَذ
َّ َّللاُ ان
Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.

(İhlas 112/3)

ُٕنَ ْذٚ  ِه ْذ َٔنَ ْىَٚ نَ ْى
Çocuğu yoktur, kimsenin evladı da değildir,
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(Enam 6/100)

ُ َِٔ َج َعهُٕا ِ هّٰلل
ٍ ٍَ َٔبََُاٛ ُ۪ش َش اَكا َء ْان ِج ٍَّ َٔ َخهَقَ ُٓ ْى َٔخ ََشقُٕا نَُّ َب
ٗس ْب َحاََُّ َٔج َ َع َٰان
ُ  ِْش ِع ْه ٍىَٛت ِبغ
ٌَُٕصف
ِ َٚ َع ًَّا
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var diye bilgisizce
kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

(Enam 6/101)

ُ َ ُكٚ ٗض اََه
َٕ ُْ َٔ ٍءْٙ ش
َ احبَة َٔ َخ َهقَ ُك َّم
ِ  ُع انسًََّٰ َٕاٚ ۪بَذ
ِ ص
ِ ت َٔ ْاَلَ ْس
َ ٌَُّٕ نَُّ َٔنَذ َٔنَ ْى ج َ ُك ٍْ ن
ىٛ ۪ءٍ َعهَٙ
ْ ِب ُك ِّم ش
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve
her şeyi O bilir.

(Tevbe 9/30)

َّللاِ َٰر ِن َك قَ ْٕنُ ُٓ ْى بِا َ ْف َٕا ِْ ِٓ ْى
ِ ََّللاِ َٔقَان
ِ ََٔقَان
ُ َُ ُٕٓدٛث ْان
 ُح ا ْب ٍُ هٛاسٖ ْان ًَ ۪س
 ٌْۨش اب ٍُْ هٚ َعض
َ َُّث ان
َ ص
ُۘ ٍَ َكفَ ُشٔا ِي ٍْ قَ ْب ُم قَاجَهَ ُٓ ُى هٚ ۪ضا ِْ ُ۫ ُؤٌَ قَ ْٕ َل انَّز
ٌَُٕؤْ فَ ُكٚ َّٗللاُ اََه
َ ُٚ
Yahudiler; “Üzeyir Allah’ın oğludur.” dediler. Hristiyanlar da “Mesih Allah’ın oğludur.” dediler. Bunlar, onların
dillerine doladıkları sözlerdir. Önceki kâfirlerin ağzı ile konuşuyorlar. Allah canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl
sürükleniyorlar?

(İsra 17/111)

ٍَ ِيٙ
ٌّ َ ُك ٍْ نَُّ َٔ ِنٚ  ْان ًُ ْه ِك َٔنَ ْىِٙك فَٚ ُك ٍْ نَُّ ش َ۪شٚ َح َّ ِخ ْز َٔنَذًا َٔنَ ْىٚ َٔقُ ِم ْان َح ًْذُ ِ هّٰللِ انَّز۪ ٘ نَ ْى
شاٛ
ً انزُّ ِّل َٔ َك ِبّ ْشُِ ج َ ْك ۪ب
De ki “Yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O’nun büyüklüğünü iyi kavra. O’nu yücelttikçe yücelt”

(İhlas 112/4)

 ُك ٍْ نَُّ ُكفُ ًٕا ا َ َحذَٚ َٔنَ ْى
O’na denk hiçbir şey yoktur.”
(Nahl 16/74)

ًٌَُٕ َ ْعهَ ُى َٔا َ َْح ُ ْى ََل ج َ ْعهَٚ ََّللا
فَ ََل جَض ِْشبُٕا ِ هّٰللِ ْاَلَ ْيثَا َل ا ٌَِّ ه
Siz, Allah’ı bir şeylere benzetmeyin. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
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(Şura 42/11)

 ْز َس ُ۬ ُؤ ُك ْىَٚ ض َج َع َم نَ ُك ْى ِي ٍْ ا َ َْفُ ِس ُك ْى ا َ ْص َٔا ًجا َٔ ِيٍَ ْاَلَ َْ َع ِاو ا َ ْص َٔا ًجا
ِ اط ُش انسًََّٰ َٕا
ِ َف
ِ ت َٔ ْاَلَ ْس
شٛ
َّ ء َٔ ُْ َٕ انَٙ
ُ  ُع ْان َب ۪صً۪ٛ س
َ َٛ ِّ نٛ ۪ف
ْ ْس َك ًِثْ ِهّ۪ ش
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanları da eşler halinde yaratmıştır. Sizi bu ortamda büyütüyor. O’na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey
yoktur. O dinler ve görür.
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