RAD SURESİ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ ثِ ْغ
ْ٤ِ اُش ِؽ
َّ ِٖ َٔ َٰ اُش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Rad 13/1)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤َُِ ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا١ٓ ۪اَُّزَٝ ة
ِ ِۜ بدُ ْاُ ٌِزَب٣َ ا ُٓ ٓٔ َٰٰ۠ش رِ ِْ َي َٰا
ELİF! LAM! MİM! RA! Bunlar, o Kitabın ayetleridir; Rabbinden sana indirilen, gerçeğin ta
kendisidir ama insanların çoğu ona inanmazlar.
(Araf 7/146)

 ٍخ ََل٣َ ا ًُ ََّ َٰاْٝ َ َش٣ ِْٕ اَٝ ن
ْ َ عب
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كٝز َ ٌَج َُّش٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز٢
ُ ص ِش
َ
ِ ّ ِۜ  ِْش ْاُ َؾ٤َض ِثـ
َ ِبر٣َ ف َػ ْٖ َٰا
ع ۪ج ا
ُّ ََ ٤ع ۪ج
َُُٙٝز َّ ِخز٣ ِ ٢
َ اْٝ َ َش٣ ِْٕ اَٝ ًل٤
َ َُُٙٝز َّ ِخز٣ اُش ْؽ ِذ ََل
َ اْٝ َ َش٣ ِْٕ اَٝ بَٜ ا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣
ّ َ ََ ْاُـ٤ع ۪ج
ِۜ ع ۪ج ا
َٖ٤ ِِ۪ب ؿَبكَٜ ْ٘ ا َػُٞٗ ًَبَٝ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞ ْْ ًَزَّثُٜ ًََّٗل َٰر ُِ َي ِثب٤
َ
Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden çevireceğim. Onlar, hangi ayeti görseler inanmazlar.
Olgunluk yolunu görseler o yola girmezler ama sapkınlık yolunu görürlerse o yola girerler. Bunun sebebi
ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılmaları ve onlara aldırmamalarıdır.

(Hud 11/17)

 َس ْؽ َٔ ِۜخاَٝ  اِ َٓب آب٠عٞ
ٓ َٰ ُٓ بة
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ ُْٚ٘ ِٓ ٌذِٛ ُ ؽَبَُِْٙٞز٣َٝ َِّّ۪ٚ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِث٤َ ث٠َِٰ اَكَ َٔ ْٖ ًَبَٕ َػ
ٓ
َُُّٚٗ ِاْٚ٘ ِٓ َ ٍخ٣ ِٓ ْش٢ ُ۪ َك ًَل ر َيُ كُٙ ِػذْٞ َٓ بس
ُ َُّ٘ة كَب
ِ ۪ َِٖٓ ْاَلَ ْؽضَ اَٚ ٌْلُ ْش ِث٣ ْٖ َٓ َٝ ِٚۜ ۪ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
Bunlar, Rabbinin açık belgesine uyanlar gibi olurlar mı? O belgeyi Rabbinden bir şahit okur, ondan önce de bir
öncü ve ikram olarak Musa‟nın kitabı vardır. Kur‟ân‟a işte bunlar inanırlar. Hangi kesim onu görmezlikten
gelirse varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O Kur‟ân, senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama
insanların çoğu ona inanmazlar.
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(Fatır 35/31)

ش٤
ٌ ۪ َُخ َ۪جَّٙللاَ ِث ِؼ َجب ِد
 ا َِّٕ هِٚ ِۜ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ص ِذّهاب ُِ َٔب َث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١ٓ ۪اَُّزَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
ش٤
ٌ َث ۪ص
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah,
kullarının içini bilir ve onları görür.

(Zümer 39/41)

بَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
ِ َُِِّ٘ بة
َ ْٖ َٓ َٝ ِ۪ٚ كَ َِِ٘ ْلغٟز َ َٰذْٛ ن كَ َٔ ِٖ ا
ِ َ٣ ظ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِاِ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
ِ ّ بط ِث ْبُ َؾ
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ
Bu kitabı insanlar için sana, tamamıyla gerçek olarak indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir; yoldan çıkan da
kendi zararına çıkar. Sen onların üzerinde vekil değilsin.

(Rad 13/2)

َّ ُع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٞ ََّٰٔ َسكَ َغ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
َ َٝ  ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ ب ص ُ َّْ ا ْعزَٜ َْٗٝ  ِْش َػ َٔ ٍذ ر َ َش٤َد ِثـ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ص
َُِٕٞ٘هُٞبء َس ِثّ ٌُ ْْ ر
ِ َب٣اَل
ِ َد َُؼََِّ ٌُ ْْ ثِ ِِ ٓو
ّ ِ َُل٣ ُذَ ِثّ ُش ْاَلَ ْٓ َش٣ ٠ِۜ ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  َِلَ َع١َ ْغ ۪ش٣ ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ ِۜ َشَٝ
Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra arşa, yönetim merkezine geçmiş,
güneş ve ayı düzenlemiştir. Her biri, belli bir süreye kadar akar gider. Bütün işi çekip çeviren ve
bu âyetleri açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme konusunda kesin kanaate varırsınız.
(Araf 7/54)

 ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ض ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخ َِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ْ ٣َ بس
َّ ُاَٝ ض ا ۙب٤ ُ۪ َؽضُٚطُِج
َُُٚ  ا َ ََلِٙۜ ۪ د ثِب َ ْٓ ِش
ٍ غ َّخ َشا
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـؾ٣
َ ْٔ ؾ
َ اُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسةُّ ْاُ َؼب
بس َى ه
َ  ْاَلَ ْٓ ِۜ ُش ر َ َجَٝ ْاُخ َِْ ُن
Sizin Rabbiniz Allah‟tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. O, gündüzü kendini
sürekli kovalayan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratmıştır. Bil ki
yaratmak da emretmek de O‟nun işidir. Varlıkların Rabbi olan Allah, pek yücedir.
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(Yunus 10/3)

ُذَ ِثّ ُش٣  ْاُ َؼ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ض ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
ا َِّٕ َسثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َُٕٝ اَكَ ًَل رَزَ ًَّ ُشِٙۜ َُّٝللاُ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذ
 َٰر ُِ ٌُ ُْ هِٚۜ ۪ ِٗ غٍ ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ اِ ْر٤ ْ۪اَلَ ْٓ ِۜ َش َٓب ِٓ ْٖ ؽَل
Sizin Rabbiniz Allah‟tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış sonra yönetime geçmiştir. Bütün işi çekip çeviren
O‟dur. Şefaat edecek olan, ancak O‟nun izninden sonra edebilir. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Siz O‟na kul
olun. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?

(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼا ِۜب٤۪ٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ  ْغ ِض٤َ ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ ِۜب ا
اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ِ صب ُِ َؾب
ٌ َ َػزَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ اة ِٓ ْٖ َؽ
ٌ  ْْ ؽ ََشُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ د ِث ْبُ ِو ْغ ِۜ ِػ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
َٕٝ ٌْلُ ُش٣َ
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O‟dur. Bu, Allah‟ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır,
sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kâfirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir
azap ile karşılanacaklardır.

(Yunus 10/5)

َّ ُ َعؼَ ََ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٖ٤ ِ۪٘غ
ّ ُا َػذَدَ اُٞٔ ََِبص ٍَ ُِز َ ْؼ
 ْاُوَ َٔ َش ُٗ اَٝ َٓب اء٤ظ
ِ ظ
ِ َ٘ٓ ُٙهَذ ََّسَٝ ساٞ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ص
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اَل
ّ ِ َُل٣ ن
بة َٓب َخَِنَ ه
َ ِۜ غ
َ  ْاُ ِؾَٝ
ِ ّ ِۜ َّللاُ َٰر ُِ َي ا ََِّل ثِ ْبُ َؾ
Güneşi ziyâ, Ay‟ı nûr yapan O‟dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir.
Allah bütün bunları gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Secde 32/4)

َه
ِۜ ِ  ْاُ َؼ ْش٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ َٔب كُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
ػ َٓب
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َٕٝغٍ اَكَ ًَل رَزَزَ ًَّ ُش٤ِۜ ۪ ََل ؽَلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َُُِ۪ٚٗٝ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ د
Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan sonra da Arşa, yönetime geçen Allahtır. O'ndan
başka bir dostunuz ve destekçiniz yoktur. Bilginizi kullanmaz mısınız?

(Secde 32/5)

عَ٘ ٍخ ِٓ َّٔب
َّ ُُذَ ِثّ ُش ْاَلَ ْٓ َش َِٖٓ ا٣
ِ َٔٓ غ
ُ َ ٍّ ًَبَٕ ِٓ ْوذْٞ َ٣ ٢ ۪ كِٚ ٤ْ ََُِ ْؼ ُش ُط ا٣ َّْ ُ ض ص
ِ  ْاَلَ ْس٠َُِبء ا
َ ق
َ ُْ َ ُ اٙٓ اس
َُّٕٝرَؼُذ
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde
ona yükselir.
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(Secde 32/6)

َّ ُاَٝ ت
ُ بدَ ِح ْاُ َؼ ۪ضَٜ ؾ
ُْ ۙ ٤اُش ۪ؽ
َّ ض٣
ِ ٤ْ ََٰر ُِ َي َػب ُِ ُْ ْاُـ
İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, güçlü ve ikramı bol olan Allah‟tır.

(Hadid 57/4)

ِۜ ِ  ْاُؼَ ْش٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ض ك
َ ِِ ُظ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َْٖ َٓب٣َ َٓؼَ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ  ِۜبَٜ ٤ َ۪ ْؼ ُش ُط ك٣  َٓبَٝ بء
َّ َُ ْ٘ ِض ٍُ َِٖٓ ا٣  َٓبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َ ْخ ُش ُط٣  َٓبَٝ ض
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
ش٤
ٌ َٕ ثَ ۪صَُِٞٔ َّللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ِۜ ُ ًُ ْ٘ز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O‟dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Rad 13/3)

بَٜ ٤ ۪د َع َؼ ََ ك
ِ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َشاَٝ بس ِۜا
 اَٜ ْٗ َ اَٝ ٢
َ  َٓذَّ ْاَلَ ْس١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ ٤ ۪ َع َؼ ََ كَٝ ض
ٍ َب٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪بس ا َِّٕ ك
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
َ ِۜ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـؾ٣ ِْٖ ٤َْ٘ ِْٖ اص٤ َعْٝ َص
Yeryüzünü uzatan, içindeki oturaklı dağları, ırmakları, her üründen iki eşi oluşturan O’dur.
Gündüzü de gece ile örter. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
(Bakara 2/22)

ض كِ َشا ا
َِٖٓ ۪ٚبء َٓٓب اء كَب َ ْخ َش َط ِث
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ اَٝ غ َٓٔب َء ثِ َٓ٘ب ًۖ اء
َّ ُاَٝ ؽب
ِ َٔٓ غ
َ  َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ ۪اََُّز
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ا ِ هّٰللِ ا َ ْٗذَادااُِٞد ِس ْصهاب َُ ٌُ ْْ كَ ًَل ر َ ْغ َؼ
ِ اُض َّ َٔ َشا
Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su indirir de onunla
oluşan ürünlerden size yiyecek çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah‟a benzer nitelikler yükleyeceğiniz varlıklar
uydurmayın.

(Hicr 15/19)

ٕٝ
َ َِّ ًُ ْٖ ِٓ بَٜ ٤ ۪ا َ ْٗجَزَْ٘ب كَٝ ٢
َ  ْاَلَ ْسَٝ
ٍ  ُصْٞ َٓ ٍء٢ْ ؽ
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ ٤ َ۪٘ب ك٤ْ َا َ ُْوَٝ َبٛض َٓذَ ْدَٗب
Yeri uzattık, içine oturaklı dağları yerleştirdik. Orada her bitkiyi dengeli olarak bitirdik.
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(Hicr 15/20)

َٖ٤ ُ۪ ِث َش ِاصهَُٚ ْْ ُ  َٓ ْٖ َُ ْغزَٝ ؼ
َ ِ٣ب َٓ َؼبَٜ ٤ ۪ َع َؼ َِْ٘ب َُ ٌُ ْْ كَٝ
Orada hem size hem de rızkı size bağlı olmayanlara geçim imkânları oluşturduk.

(Ta Ha 20/53)

ٚٓ ۪ بء َٓٓب ِۜ اء كَب َ ْخ َش ْعَ٘ب ِث
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ اَٝ عجُ اًل
ِ َٔٓ غ
ُ بَٜ ٤ ۪عَِ َي َُ ٌُ ْْ ك
َ َٝ ذااْٜ َٓ ض
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ ۪اََُّز
ٍ ا اعب ِٓ ْٖ َٗجَبَٝ ا َ ْص
٠ؽزه
َ د
Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan ve sizin için orada yollar açan O‟dur. Gökten su indirdi de onunla erkekli,
dişili çiftlerden çeşit çeşit bitkiler bitirdi.

(Ta Ha 20/54)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا ا َ ْٗ َؼب َٓ ٌُ ِۜ ْْ ا َِّٕ كْٞ اس َػ
٠ َُُّٰٜ٘ ا٢ُِ ٝ۬ ُد َِل
ْ َٝ اًُُِٞ
Onlardan yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Yanlışlardan engelleyen bir akla sahip olanlar için ayetler vardır."

(Mümin 40/64)

َه
ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ْْ ًُ  َسَٞ ص
َّ ُاَٝ اسا
ُ َٖغ
ض هَ َش ا
َ  َس ًُ ْْ كَب َ ْؽَّٞ ص
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ َّ۪للاُ اَُّز
َ َٝ غ َٓٔب َء ثِ َٓ٘ب اء
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َسةُّ ْاُ َؼب
ِ ِۜ ّجَب٤ِ اُط
بس َى ه
د َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
َ ََّللاُ َسثُّ ٌُ ْْ كَزَج
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!

(Kaf 50/6)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ََِاَك
طٝ
َّ ُ ا٠َُِا اٝظ ُٓش
ِ َٔٓ غ
َ ٤ًَ ْْ ُٜ َهْٞ َبء ك
ٍ ب ِٓ ْٖ كُ ُشَٜ َُ  َٓبَٝ َبََّّٛ٘ب٣ َصَٝ َبَٛ٘ب٤ْ ََْ٘ق ث
Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, nasıl yükseltmişiz ve nasıl süslemişiz. Onda çatlaklıklar yoktur.

(Kaf 50/7)

ۙ ٜ۪ طٍ َثْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ صَٜ ٤ ۪ا َ ْٗجَزَْ٘ب كَٝ ٢
َ  ْاَلَ ْسَٝ
ٍظ٤
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ ٤ َ۪٘ب ك٤ْ َا َ ُْوَٝ َبٛض َٓذَ ْدَٗب
Yeryüzünü de yayıp uzattık, içine oturaklı dağları yerleştirdik. Orayı güzelleştiren her bitki çiftini de bitirdik.

(Kaf 50/8)

ت
ٍ ٤ ُ۪٘ٓ ػ ْج ٍذ
َ َِّ ٌُ ُِ ٟ ِر ًْ َٰشَٝ ْص َشح ا
ِ رَج
Gerçeği göstersin, O‟na yönelen her kul için doğru bilgiyi hatırlatsın diye.
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(Zariyat 51/47)

َُٕٞ ِعؼُٞٔ َُ اَِّٗبَٝ  ٍذ٣ْ َ َب ِثبَٛ٘ب٤ْ َ٘غ َٓٔب َء َث
َّ ُاَٝ
Göğü ellerimizle bina gibi yaptık. Biz bunu yapacak güçteyiz.

(Zariyat 51/48)

َُٕٝذِٛ َب كَِ٘ ْؼ َْ ْاُ َٔبٛض كَ َش ْؽَ٘ب
َ  ْاَلَ ْسَٝ
Yeryüzünü de dayayıp döşedik. Onu ne güzel beşik yaptık.

(Zariyat 51/49)

َٕٝ ِْٖ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُش٤ َعْٝ َءٍ َخَِ ْوَ٘ب ص٢َ
ْ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ ؽَٝ
Yarattığımız her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız.

(Rad 13/4)

َ ض ِه
ٌ َٞ ْ٘ ص
ٌ َّ٘ َعَٝ اد
ٌ  َسِٝ ط ٌغ ُٓز َ َغب
َ َٝ ٕا
 ُْش٤ؿ
ٌ صَ ْسَٝ ة
ٍ بد ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ِ  ْاَلَ ْس٢ ِكَٝ
ِ ٌَ ٤ٗ َ۪خَٝ ع
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ْاَلُ ًُ ِۜ َِ ا َِّٕ ك٢ط ِك
د
ّ ِ َُٗلَٝ اؽ ٰ۠ ٍذ
ِ َٝ ٍ ِث َٓٔبء٠ُ ْغ َٰو٣ ٕا
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ ب َػَٜ ع
َ ع َُ َث ْؼ
ِ
ٍ َٞ ْ٘ ص
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalar vardır.
Hepsi de bir su ile sulanır ama yeme konusunda birini ötekinden üstün kılarız. Bunda, aklını
kullanan bir topluluk için ayetler vardır.
(Enam 6/99)

َع اشا
َ َ۪ َٗجِٚبء َٓٓب اء كَب َ ْخ َش ْعَ٘ب ث
َّ ُ ا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ ا١ٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ِ َٔٓ غ
ِ ُ خْٚ٘ ِٓ ءٍ كَب َ ْخ َش ْعَ٘ب٢َ
ْ بد ًُ َِّ ؽ
َ ْٖ ِٓ َِ  َِٖٓ اَُّ٘ ْخَٝ ُ َؽجًّب ُٓز َ َشا ًِجابْٚ٘ ِٓ ُٗ ْخ ِش ُط
ٌ َٞ ْ٘ ِب هَٜ غ ِْ ِؼ
ٍ  َعَّ٘بَٝ ٌَخ٤ِٗإ دَا
ة
ٍ د ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ُ ْٗ ُ  اٍٚ ِۜ ِ َْش ُٓزَؾَبث٤ َؿَٝ بٜاُش َّٓبَٕ ُٓ ْؾزَجِ ا
َّ َٝ
٢ ۪ ا َِّٕ كِٚۜ ۪ َ ْ٘ ِؼ٣َٝ ۪ ٓ اِ ٓرَا اَصْ َٔ َشٙ ص َ َٔ ِش٠َُِٰ ا اٝظ ُٓش
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُض
ٍ َب٣َٰر ُِ ٌُ ْْ َ ََٰل
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
Gökten su indiren Allah'tır. O, her türlü bitkiyi onunla çıkarır. Ondan yeşilliği çıkarır, ondan da üst üste binmiş
taneleri, hurmanın tomurcuğundan aşağı sarkmış salkımları, üzüm bağlarını, zeytini ve narı birbirine benzeyen
ve benzemeyen halde çıkarır. Meyve verince meyvesine ve meyvenin olgunlaşmasına bir bakın. Bunda, inanıp
güvenen bir topluluk için kesin belgeler vardır.
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(Enam 6/141)

َّ َٝ ََ اَُّ٘ ْخَٝ د
ًُُُِٚ ُ ع ُٓ ْخز َ ِِلاب ا
ٍ ؽَبٝ َْش َٓ ْؼ ُش٤ َؿَٝ د
ٍ ؽَبٝد َٓ ْؼ ُش
ٍ ؾب َ َعَّ٘ب
َ ْٗ َ  ا١ٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ اُض ْس
َّ َٝ
َّ ْٞ ٣َ َُّٚا َؽوُٞ َٰارَٝ ۪ ٓ اِ ٓرَا اَصْ َٔ َشٙا ِٓ ْٖ ص َ َٔ ِشًُُِٞ ٍٚ ِۜ  َْش ُٓزَؾَب ِث٤ َؿَٝ بٜاُش َّٓبَٕ ُٓزَؾَب ِث ا
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُض
ۙ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْغ ِشك٣ ُ ََلَِّٚٗا اٞ
ِۜ ُ ََل ر ُ ْغ ِشكَٝ ِ۪ٙۘ ۪ صبد
َٖ٤
َ َؽ
Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri
ve narları var eden O‟dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de O‟nun hakkını verin. Sakın
saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.

(Rad 13/5)

ْْ ِٜ ّا ِث َش ِثَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ  ِۜ ٍذ ا٣ ۪ن َعذ
ٌ ا ِْٕ ر َ ْؼ َغتْ كَ َؼ َغَٝ
ٍ َِْ  خ٢ ۪ ْْ َءاِرَا ًَُّ٘ب ر ُ َشاثاب َءاَِّٗب َُلُٜ ُُْٞ َت ه
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اٝ۬ ُ اَٝ ْْ ِٜ ِ ا َ ْػَ٘به٢ َٰ ُٓئِ َي ْاَلَ ْؿ ًَل ٍُ ۪ ٓكٝ۬ ُ اَٝ
ِ َُّ٘بة ا
Hayret ediyorsan asıl hayret onların şu sözlerinedir: “Toprak olduğumuz zaman mı? Biz
gerçekten yeni yaratılmış bir bedende mi olacağız?” Rablerini görmezlikten gelenler işte
onlardır. Halkalar onların boyunlarında olacaktır. Onlar o ateşin ahalisidir. Orada ölümsüz
olarak kalacaklardır.
(Yasin 36/8)

َٕٞ ْْ ُٓ ْو َٔ ُؾُٜ َبٕ ك
ِ َ ْاَلَ ْره٠َُِ ا٢
َ ِٜ َ ْْ ا َ ْؿ ًَل اَل كِٜ ِ ا َ ْػَ٘به٢اَِّٗب َع َؼ َِْ٘ب ۪ ٓك
Sanki boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar takmışız da başları dikili haldedirler.

(Yasin 36/9)

َ عذًّا كَب َ ْؿ
َْٕٝص ُش
ِ ُج٣  ْْ ََلُٜ َُ ْْ كَٛ٘ب٤ْ ؾ
َ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ عذًّا
َ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْٖ َثَٝ
Sanki önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip kendilerini kuşatmışız da göremiyorlar.

(Yasin 36/77)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ُٙبٕ اََّٗب َخَِ ْوَ٘ب
ٌ  ٌْ ُٓ ۪ج٤َص
ُ غ
ٖ٤
۪  خَٞ ُٛ طلَ ٍخ كَ ِبرَا
ِ ْ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ْٗ اَل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.

(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاُ ِؼ٢ُ ْؾ٣ ْٖ َٓ ٍَ ُ هَبِٚۜ َ خ َِْو٢ِ
ٌْ ٤۪ٓ  َس٢
َ َٝ
َ ظ َش
َ ظ
َ ِٛ َٝ ّب
َ َٗغَٝ ة ََُ٘ب َٓض َ اًل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”
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(Yasin 36/79)

ٌْ ۙ ٤ ِ۪ن َػ
َ ْٗ َ  ا١ٓ ۪ب اَُّزَٜ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َْ ُه
ٍ َِْ  ِث ٌُ َِّ خَٞ ُٛ َٝ  ٍَ َٓ َّش ِۜ ٍحَّٝ َ ب اَٛٓ َ ؾب
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(Yasin 36/80)

َّ ُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا١ ۪اََُّز
َُٕٝهِذُُٞ رْٚ٘ ِٓ ْْ ُ َبسا كَ ِب ٓرَا ا َ ْٗز
ع ِش ٗ ا
َ ؾ َغ ِش ْاَلَ ْخ
O, yeşil ağaçtan, sizin için ateş oluşturandır, siz onu yakarsınız.

(Yasin 36/81)

 ْاُخ ًََّل ُمَٞ ُٛ َٝ ٠َِٰ  ِۜ ْْ َثُٜ َِْ ْخُِنَ ِٓض٣َ ْٕ َ  ا٠ِٓ َٰ ض ِثوَبد ٍِس َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ْ۪ظ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ٤ََُٝ َ ا
ُْ ٤ ِْ۪اُ َؼ
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

(Yasin 36/82)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َ ْـًٔب ا٤ؽ
ٕٞ
َ َُ اِ ٓرَا ا َ َسادٙٓ اَِّٗ َٓٔب ا َ ْٓ ُش
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Mümin 40/57)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط ََل
ِ اَٞ َََُّٰٔخ َِْ ُن اُغ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ بط
ِ َُّ٘ن ا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َِْ ض ا َ ًْ َج ُش ِٓ ْٖ خ
Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan elbette daha büyük bir olaydır. Fakat insanların çoğu bunu
bilmez.

(Rad 13/6)

ْ َِهَ ْذ َخَٝ غَ٘ ِخ
ٍ َٓ ْـ ِل َشحُٝا َِّٕ َسث ََّي َُزَٝ ُ ُْ ْاُ َٔض ُ ًَل ِۜدِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َّ ُٗ ََي ثِبَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َٝ
َ ِّئ َ ِخ هَ ْج ََ ْاُ َؾ٤غ
ُ ٠َِٰ بط َػ
ة
َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ ْْ ِٜ ِٔ ِْ ظ
ِ َُِِّ٘
ِ ذ ُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؾذ
Onlar iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa bunun örnekleri daha önce
geçmiştir. Senin Rabbin insanları, yanlışlarına rağmen bağışlar ama Rabbin suçla ceza arasında
doğru orantı kurar.
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(Yunus 10/11)

َّ ُبط ا
َٖ ََل٣ ۪ ِۜ ْْ كََ٘زَ ُس اَُّزُٜ ُِ ْْ ا َ َعِٜ ٤ْ َُِ ا٢
ُ َؼ ِ ّغ َُ ه٣ ْٞ ََُٝ
ِ َُِِّ٘ َُّللا
ِ ُ ِْش َُو٤ ْْ ِث ْبُ َخُٜ َُؾ َّش ا ْعزِ ْؼ َغب
َ ع
ُ ٢ َ۪ٕ ُِ ٓوَب َءَٗب كٞ ْش ُع٣َ
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗب٤َ غ ْـ
Eğer Allah, insanlara hayrı verdiği çabuklukta şerri de verseydi onların sonları gelirdi. Bize kavuşmayı
ummayanları kendi azgınlıkları içinde bırakırız, bocalar dururlar.

(İsra 17/11)

بٕ َػ ُغ ا
َّ ُبٕ ثِب
ُ غ
ُ غ
َلٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ  ِۜ ِْش٤ُ ثِ ْبُ َخٙؾ ِ ّش د ُ َػٓب َء
ِ ْ َُ ْذع٣َٝ
َ ْٗ اَل
َ ْٗ اَل
İnsan kötülüğü, iyiliği ister gibi ister. İnsan pek acelecidir.

(Enbiya 21/37)

ُ غ
ٕٞ
ِ ْ َُخ ِِن
َ ٍَ ِۜ بٕ ِٓ ْٖ َػ َغ
َ ْٗ اَل
ِ ُِ كَ ًَل ر َ ْغز َ ْؼ ِغ٢ َ۪بر٣ ٌُ ْْ َٰا٣عب ُ ۪س
İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim; benden bunu hemen istemeyin!

(Neml 27/46)

َُٕٞٔ َّللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽ
َّ َُٕ ِثبُِٞ ِّ ُِ َْ ر َ ْغز َ ْؼ ِغْٞ َب ه٣َ ٍَ هَب
َٕ هٝ ََل ر َ ْغز َ ْـ ِل ُشْٞ َُ غَ٘ ِخ
َ ِّئ َ ِخ هَ ْج ََ ْاُ َؾ٤غ
Salih dedi ki; “Ey halkım! Niçin güzel şeyleri bırakıp kötülüğü öne almak için acele ediyorsunuz? Allah'tan
bağışlanma dileseniz olmaz mı; belki ikram görürsünüz.”

(Rad 13/7)

َب ٍدٛ ٍّ ْٞ َ ُِ ٌُ َِّ هَٝ ذ ُٓ ْ٘ز ٌِس
َ ْٗ َ  اَِّٗ َٓٔب اِٚۜ ۪ َّخٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣َٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kafirler derler ki “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen
sadece uyarıcısın. Her topluluğun bir yol göstericisi vardır.
(Ta Ha 20/133)

َٰ ُق ْاَل
٠ُٝ
ِ ص ُؾ
ُّ ُ ا٢َِِّ٘خُ َٓب ك٤َ ْْ ثِٜ َُِ ْْ رَأْرَٝ َ  اِٚۜ ۪ َّ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ٘ب ثِ َٰب٤ َ۪أْر٣  ََلْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
Dediler ki “Bize Rabbinden bir delil getirseydi ya?” Önceki sayfalarda olanlar onlara ulaşmadı mı?

(Ta Ha 20/134)

ع ا
ْٖ ِٓ َبرِ َي٣َل كََ٘ز َّ ِج َغ َٰاٞ
َ ِْ ع
ُ َ٘ب َس٤ْ َُِذ ا
ٍ  ْْ ِث َؼزَاُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ا َ َّٓٗب اْٞ ََُٝ
َ  ََٓل ا َ ْسْٞ َُ ا َسثََّ٘بُُ۪ٞ َُوَبِِٚ ة ِٓ ْٖ هَ ْج
ٟٗ َْخ َٰضَٝ ٍَّ هَ ْج َِ ا َ ْٕ َٗ ِز
Elçi gelmeden onları bir azap ile etkisizleştirseydik, derlerdi ki “Rabbimiz! Böyle aşağılık hale düşüp
sürünmeden önce keşke bir elçi gönderseydin de senin ayetlerine uymuş olsaydık.”
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(Ta Ha 20/135)

ٟز َ َٰذْٛ  َٓ ِٖ اَٝ ِ ١
َّ ُاغ ا
ُ ص َؾ
ِ ص َش
ْ َ َٕ َٓ ْٖ اُٞٔ َِغز َ ْؼ
ٌ ّهُ َْ ًُ ٌَّ ُٓز َ َش ِث
ّ ِ ُبة ا
ُ َّص كَز َ َشث
َ َا كٞص
ّ ِٞ غ
De ki “Herkes beklemededir, siz de bekleyin. Düz yolun yolcularının kimler olduğunu, kimlerin yola geldiğini
yakında öğreneceksiniz.”

(Kasas 28/56)

َٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ ََّللا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ ُٛ َٝ ؾب ُء
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽجَج١ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي ََل ر
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْذ
Sen istediğini doğru yola getiremezsin ama Allah, yapması gerekeni yapanı doğru yola getirir. Kimin doğruya
yöneldiğini en iyi o bilir.

(Rad 13/8)

َه
ُ ِث ِٔ ْوذَ ٍاسَٙءٍ ِػ ْ٘ذ٢ْ ؽ
َ َُّ ًُ َٝ ُ  َٓب ر َ ْضدَا ِۜدَٝ ُّ ط ْاَلَ ْس َؽب٤
ُ  َٓب ر َ ۪ـَٝ ٠ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ْؾ ِٔ َُ ًُ َُّ ا ُ ْٗ َٰض٣َ َُّللا
Allah her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi artırdığını bilir. O’nun
yanında her şey bir ölçüye bağlanmıştır.
(Al-i İmran 3/6)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ؾب ِۜ ُء ََٓل ا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َٓ َ٣ ْق
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ًَ ّ ْاَلَ ْس َؽ ِب٢ ُس ًُ ْْ ِكِٞ ّ ص
Sizi, analarınızın rahminde, tercihine göre biçimlendiren O‟dur. O‟ndan başka ilah yoktur. O daima üstündür,
bütün kararları doğrudur.

(Lokman 31/34)

َ ٤َُ٘ ِ َّض ٍُ ْاُـ٣َٝ ػ ِخ
ظ َٓبرَا
َّ ُُ ِػ ِْ ُْ اََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
ا َِّٕ ه
ٌ  َٗ ْل١ َٓب ر َ ْذ ۪سَٝ ّ ْاَلَ ْس َؽ ِۜ ِب٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ ْش
َ غب
ِۜ ُٔ َ ض ر
َ ِت
ش٤
ُ ر َ ٌْغ
ٍ  ِ ا َ ْس١
ٌ  ٌْ خ َ۪ج٤ َِّ۪للاَ َػ
دُ ا َِّٕ هٞ
ٌ  َٗ ْل١ َٓب ر َ ْذ ۪سَٝ ؿذ ِۜاا
ّ َ ظ ِثب
Kıyamet saati ile ilgili bilgi Allah'a aittir. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulunanı o bilir. Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah bilir, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Mürselat 77/20)

ٖ٤
ٍ ۙ ٜ۪ َٓ ٍاََُ ْْ ٗ َْخُِ ْو ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٓٓبء
Sizi dayanıksız bir sudan yarattık, değil mi?

(Mürselat 77/21)

ٖ٤
ٍ ۙ ٌ۪ َٓ  هَ َش ٍاس٢ ُ۪ كٙكَ َغ َؼ َِْ٘ب
Sonra onu sağlam bir yere yerleştirdik.
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(Mürselat 77/22)

ّٞ
ٍۙ ُِ هَذَ ٍس َٓ ْؼ٠َُِٰ ا
Belli bir süreye kadar orada kaldı.

(Mürselat 77/23)

َٕٝكَوَذَ ْسٗ َۗب كَِ٘ ْؼ َْ ْاُوَبد ُِس
Ölçülerinizi orada belirledik. Güzel ölçüler koyan biziz!

(Rad 13/9)

َّ ُاَٝ ت
ٍِ ش ْاُ ُٔز َ َؼب٤
ُ بدَحِ ْاُ ٌَ ۪جَٜ ؾ
ِ ٤ْ ََػب ُِ ُْ ْاُـ
O, gizli ve açık her şeyi bilir; büyüktür, yücedir.
(En'am 6/73)

ُ ِۜ ٌُ َ٤َ ٍُ ًُ ْٖ كَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ن
ََُُٚٝ ُ ْاُ َؾ ِۜ ُّنُُْٚٞ َٕ هٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ ِۜ ض ثِ ْبُ َؾ
َّ ُاَٝ ت
ش٤
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُخ ك٣ َّ ْٞ َ٣ ُْاُ ُٔ ِْي
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ ِبدَ ِۜحَٜ ؾ
ِ ٤ْ َس َػب ُِ ُْ ْاُـٞ
ِ ِۜ ص
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan da odur. “Ol!” dediği gün, her şey oluşur. Onun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün bütün yetki onundur. Gizli ve açık her şeyi O bilir. Bütün kararları doğru olan, her şeyin iç
yüzünü bilen odur.

(Secde 32/4)

َه
ِۜ ِ  ْاُؼَ ْش٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ َٔب كُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ػ َٓب
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاُ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َٕٝغٍ اَكَ ًَل رَزَزَ ًَّ ُش٤ِۜ ۪ ََل ؽَلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َُُِ۪ٚٗٝ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ د
Allah; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratmış, sonra Arş‟a, yönetimin başına geçmiş
olandır. Onunla aranıza girecek bir yakınınız ve şefaatçiniz yoktur. Bilgilerinizi kullanmayacak mısınız?

(Secde 32/5)

عَ٘ ٍخ ِٓ َّٔب
َّ ُُذَ ِثّ ُش ْاَلَ ْٓ َش َِٖٓ ا٣
ِ َٔٓ غ
ُ َ ٍّ ًَبَٕ ِٓ ْوذْٞ َ٣ ٢ ۪ كِٚ ٤ْ َُِ ْؼ ُش ُط ا٣َ َّْ ُ ض ص
ِ  ْاَلَ ْس٠َُِبء ا
َ ق
َ ُْ َ ُ اٙٓ اس
َُّٕٝرَؼُذ
Gökten yere her işi o düzenler; sonra sizin hesabınıza göre bin yılda ona yükselir.
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(Secde 32/6)

َّ ُاَٝ ت
ُ بدَ ِح ْاُ َؼ ۪ضَٜ ؾ
ُْ ۙ ٤اُش ۪ؽ
َّ ض٣
ِ ٤ْ ََٰر ُِ َي َػب ُِ ُْ ْاُـ
İşte o, gizli ve açık her şeyi bilen, daima üstün ve ikramı bol olandır.

(Rad 13/10)

بس
ٌ بس
َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ُٓ ْغز َ ْخقٍ ِثبَٞ ُٛ ْٖ َٓ َٝ ۪ٚ َش ِثَٜ  َٓ ْٖ َعَٝ ٍَ ْٞ َع َّش ْاُو
َ َ ا ٌء ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٓ ْٖ اَٞٓ ع
َ
ِ َٜ َُّ٘ة ِثب
ِ ع
İçinizden sözü gizleyen, açığa vuran, gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan O’nun için aynıdır.
(Neml 27/74)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛسُٝ
ُ ُّٖ ٌِ ُ  ْؼَِ ُْ َٓب ر٤َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ
ُ صذ
Senin Rabbin, sinelerinin neyi gizlediğini ve onların neyi açığa vurduklarını bilir.

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َٓؿبئِجَ ٍخ كَٝ
ِ َٔٓ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ض ا ََِّل ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerde ve yerde, gizli saklı hiçbir şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(Rad 13/11)

ُ ََ ْؾل٣ ۪ٚ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َبد ِٓ ْٖ ث
ِۜ ُ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش هَٚٗٞظ
ٌ َُ ُٓؼَ ِوّجَُٚ
٠ ٍّ َؽزهْٞ َّ ُش َٓب ثِو٤ِ َُـ٣ َّللاَ ََل
َّللاِ ا َِّٕ ه
ٍٍ اَٝ ْٖ ِٓ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ  َٓبَٝ َُُٚ َّ اءا كَ ًَل َٓ َشدٞع
ُٓ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
اِ ٓرَا ا َ َسادَ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ا َٓب ِثب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣
Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler vardır; Allah’ın emriyle onu koruma altına alırlar.
Bir toplum kendinde olanı değiştirmezse, onu Allah da değiştirmez. Allah bir topluma sıkıntı
vermek isterse, kimse engel olamaz. Onların Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları
yoktur.
(Enfal 8/51)

َ ْظ ِث
ْ َٓ ََّٰر ُِ َي ِث َٔب هَذ
 ِۙذ٤ظ ًَّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٤َُ ََّللا
“Bu, kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına asla haksızlık etmez.”
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(Enfal 8/52)

١
ِ ب٣َ ا ِث َٰبٝ ِۜ ْْ ًَلَ ُشِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ َٕۙ ْٞ ة َٰا ٍِ ِك ْش َػ
 ِۜ ْْ ا َِّٕ هِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ ََّللاِ كَب َ َخز
د ه
ِ ًَْذَأ
ٌّ ِٞ ََّللاَ ه
ة
َ
ِ ذُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
Bunların hali, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Allah‟ın ayetlerini görmezlikte
direndiler, Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı. Allah güçlüdür, cezalandırması çetindir.

(Enfal 8/53)

ا َ َّٕ هَٝ ْْ ۙ ِٜ ا َٓب ِثب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣ ٠ ٍّ َؽزهْٞ َ ه٠َِٰ ب َػَٜ َٔ ِّ اشا ِٗ ْؼ َٔخا ا َ ْٗ َؼ٤ََيُ ُٓـ٣ ْْ َُ ََّللا
َٰر ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
ََّللا
ٌْ ۙ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
َ
Bu şundan dolayıdır: Bir topluluk içlerinde olanı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez. Çünkü
daima dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Saf 61/5)

 ٌُ ِۜ ْْ كََِ َّٔب٤ْ ََُِّللاِ ا
ُ  َس٢ّ۪ٗ َ َٕ اُٞٔ َِهَ ْذ ر َ ْؼَٝ ٢ َُ۪٘ٗٝ ِّ ُِ َْ رُإْ رْٞ ََب ه٣ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َٰعُٞٓ ٍَ اِ ْر هَبَٝ
 ٍُ هٞع
َ ا اَصَ اٞؿ
ُٓ صَ ا
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
 هَٝ ْْ ِۜ ُٜ َثَُُِّٞللاُ ه
ؽ ه
Bir gün Musa halkına şöyle demişti: “Ey halkım! Ne diye beni üzüyorsunuz; çok iyi biliyorsunuz ki ben,
Allah‟ın size gönderdiği elçiyim.” Onlar yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini kaydırdı. Yoldan çıkan bir
topluluğu Allah yola getirmez.

(Hud 11/117)

ُ ِ ثٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُ٤ُِ  َٓب ًَبَٕ َسث َُّيَٝ
َٕٞص ِِ ُؾ
ْ ُٓ بَٜ ُِْٛ َ اَٝ ٍْ ِْ ظ
Yoksa senin Rabbin, kurulu doğal düzeni koruyan bir halkı varken, yanlış yapıp, o kentleri işe yaramaz hale
getirecek değildir.

(Kaf 50/16)

 ِذ٣ ۪سَٞ ُ ِٓ ْٖ َؽ ْج َِ ْاِٚ ٤ْ َُِة ا
ُ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْه َشَٝ ُٚغ
ُ ۪ َٗ ْلٚط ِث
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ َٗ ْؼَِ ُْ َٓب رَٝ َٕغب
َ ْٗ اَل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Kaf 50/17)

ّ ِ ُػ ِٖ ا
ٌ ذ٤ ۪ؾ َٔب ٍِ هَؼ
َ َٝ ٖ٤
ِ ۪ٔ َ٤ُبٕ َػ ِٖ ْا
ِ َ٤ّ ْاُ ُٔزََِ ِو٠ََّزََِو٣ اِ ْر
Oturan iki alıcı, bütün yaptıklarını sağından ve solundan alırken,

(Kaf 50/18)

ُ  ِْ ِل٣َ َٓب
ٌ ذ٤ ۪ػز
ٌ ۪ َسهِٚ ٣ْ َ ٍٍ ا ََِّل َُذْٞ َع ِٓ ْٖ ه
َ ت٤
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu kaydedip koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.
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(İnfitar 82/10)

ۙ  ٌُ ْْ َُ َؾب ِك ۪ظ٤ْ َِا َِّٕ َػَٝ
َٖ٤
Hâlbuki çevrenizde sizinle ilgili bilgileri özenle saklayanlar.

(İnfitar 82/11)

ۙ ًِ َشا آب ًَبرِ ۪ج
َٖ٤
Değerli yazıcılar vardır.

(İnfitar 82/12)

ََُِٕٕٞ َٓب ر َ ْل َؼُٞٔ َِ ْؼ٣َ
Onlar yaptığınız her şeyi bilirler.

(Rad 13/12)

َ َٝ كابَْٞ  ٌُ ُْ ْاُ َج ْشمَ خ٣ُ ۪ش٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ٍب
َ اُض ّ َو
َّ ُئ ا
ِ بة
ُ ُ ْ٘ ِؾ٣َٝ غ َٔؼاب
َ غ َؾ
Bir korku ve bir umut olsun diye size şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları oluşturan,
O’dur.
(Rum 30/24)

َ َٝ كابَْٞ  ٌُ ُْ ْاُ َج ْشمَ خ٣ُ ۪ش٣ ِ۪ٚبر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
َّ ُُ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ا٣َٝ غ َٔؼاب
ِ َٔٓ غ
َض َث ْؼذ
َ  ْاَلَ ْسِٚ  ِث٢
۪ ُ ْؾ٤َبء َٓٓب اء ك
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ِۜب ا َِّٕ كَٜ ِرْٞ َٓ
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
Korku ve umut veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün ardından toprağı
canlandırır. İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Nur 24/43)

ْٖ ِٓ َ ْخ ُش ُط٣ َ ْدمَٞ ُ ْاُٟ ُس ًَب آب كَز َ َشَُِٚ ْغ َؼ٣ َّْ ُ ُ صَٚ٘٤ْ َق ث
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ُ ُِّ ُ َإ٣ َّْ ُ ع َؾبثاب ص
َ ٢ُ ْض ۪ع٣ ََّللا
ْٖ ُ َػُٚص ِشك
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚت ث٤
َّ ُُ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ا٣َٝ ُِ۪ٚ ِخ ًَل
ُ ُ ۪ص٤َب ِٓ ْٖ ثَ َش ٍد كَٜ ٤ ۪بء ِٓ ْٖ ِعجَب ٍٍ ك
ِ َٔٓ غ
ْ َ٣َٝ ؾب ُء
بس
َٓ َ٣ ْٖ َٓ
ُ َٛ ْز٣ ِ۪ٚعَ٘ب ثَ ْشه
َ َُ ٌَبد٣ ؾب ِۜ ُء
َ َت ثِ ْبَلَ ْث
ِ ِۜ ص
Hiç görmedin mi Allah, bulutları sürüklüyor, sonra birbirine kaynaştırıyor; sonra yığın haline getiriyor. Sonra
arasından yağmur çıktığını görürsün. Gökteki dağdan dolu indirip uygun gördüğü kimselerin tepesine yağdırıyor.
Kimilerinden de onu uzak tutmayı tercih ediyor. Onun şimşeğinin parıltısı gözleri çıkaracak gibidir.
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(Rad 13/13)

ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ بَٜ ِت ث٤
ُ ُ ۪ص٤َا ِػنَ كَٞ ص
َّ ُُ ْش ِع َُ ا٣َٝ ِ۪ٚلَز٤ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخُ ِٓ ْٖ ۪خَٝ ۪ٙاُش ْػذُ ثِ َؾ ْٔ ِذ
َّ غ ِجّ ُؼ
َ ُ٣َٝ
ٍِ ِۜ ذُ ْاُ ِٔ َؾب٣ ۪ؽذ
َ َٞ ُٛ َٝ َِّللا
 ه٢َِٕ كُُُٞ َغب ِد٣ ْْ ُٛ َٝ
Gök gürültüsü, her şeyi güzel yapmasından, melekler de korkudan O’na boyun eğerler.
Yıldırımları o gönderir ve onlarla belirlediği kişiye çarpar. Bunlar, Allah konusunda tartışıp
duruyorlar. Hâlbuki Allah, vereceği sıkıntı ile suç arasında sıkı bağ kurar.
(Nisa 4/153)

ٓ َٰ ُٓ اَُُٞعب
 ا َ ًْجَ َش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي٠عٞ
َّ ُ ْْ ًِزَبثاب َِٖٓ اِٜ ٤ْ َِة ا َ ْٕ رُ٘ ِ َّض ٍَ َػ
ِ َٔٓ غ
ِ  َُ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َ ْغـَُِٔ َي ا٣
َ بء كَوَ ْذ
ُ ِصب ِػوَخُ ث
ُْ ُٜ ْا ْاُ ِؼ ْغ ََ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءرُٝ ْْ ص ُ َّْ ار َّ َخزِٜ ِٔ ِْ ظ
َّ ُ ُْ اُٜ ْ َشح ا كَب َ َخزَرْٜ َّللاَ َع
ا ا َ ِسَٗب هُُٞٓ كَوَب
َ ِْ ع
٘اب٤طبٗاب ُٓ ۪ج
ُ ٠ َٰعُٞٓ َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ َٗب َػ ْٖ َٰر ُِ َيْٞ ََِّ٘بدُ كَؼَل٤َْاُج
Ehl-i Kitap ister ki onlara gökten bir kitap indiresin. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler ve "Bize Allah'ı
apaçık göstersene." demişlerdi. Yanlış yapmalarından ötürü onları yıldırımlar çarpmıştı. Sonra onlara onca
mucize gelmiş ama yine de o buzağıya sarılmışlardı. Daha sonra onları bu suçlarından dolayı da affetmiş ve
Musa'ya apaçık destek vermiştik.

(Zariyat 51/43)

ٖ٤
ٍ  ۪ؽ٠ا َؽزهُٞ ْْ ر َ َٔزَّؼُٜ َُ ََ ٤ ۪دَ اِ ْر هُٞٔ َ  ص٢ ۪كَٝ
Semud topluluğu da öyle. Onlara: “Bir süre oyalanın” denmişti.

(Zariyat 51/44)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ َٝ ُصب ِػوَخ
َٕٝظ ُش
َّ ُ ُْ اُٜ ْ ْْ كَب َ َخزَرِٜ ّا َػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِثْٞ َ كَ َؼز
Rablerinin emrinden uzaklaşıp büyüklenmişlerdi. Sonra göz göre göre onları yıldırımlar çarpmıştı.

(Zariyat 51/45)

ۙ ص ۪ش
َ َ كَ َٔب ا ْعز
َٖ٣
ُ طب
ِ َ ا ُٓ ْ٘زُٞٗ َٓب ًَبَٝ َّ ٍب٤ِا ِٓ ْٖ هٞػ
Yerlerinden kalkamadılar, kimseden de yardım görmediler.
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(Rad 13/14)

٠َُِ اِٚ ٤ْ َّءٍ ا ََِّل ًَجَب ِع ِػ ًَل٢ْ ؾ
َ ِ ْْ ثُٜ َُ َُٕٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ۪ ََلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ن
ِ ّ ِۜ ح ُ ْاُ َؾَْٞ ُ دَػَُٚ
ٍٍ ظ ًَل
ِ َٔٓ ُْا
َ ٢ َ۪ٖ ا ََِّل ك٣ َٓب دُ َػٓب ُء ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ ِٚۜ ۪  ِثجَب ُِ ِـَٞ ُٛ  َٓبَٝ َُٙ ْجُِ َؾ كَب٤ُِ بء
Doğru dua, Allah'a yapılan duadır. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları bunlara
hiçbir şekilde karşılık veremezler. Onlar, ağzına su ulaşsın diye iki elini suyun üstüne yayan
kimseye benzerler; su, bu şekilde ağza ulaşmaz. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin duası boş
bir çağrıdır.
(Araf 7/191)

۪ۘ ُُ ْخَِو٣ ْْ َُٛٝ ْـب٤ؽ
َٕٞ
ًٔ َ َ ْخُِ ُن٣ َٕ َٓب ََلًُٞ ُ ْؾ ِش٣َا
Hiçbir şeyi yaratamayan ama kendileri yaratılmış olanları mı ortak sayıyorlar?

(Araf 7/192)

َٕٝص ُش
ْ َٗ ْْ ُٜ َُ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣  ََلَٝ
ُ ْ٘ ٣َ ْْ ُٜ غ
َ ُ ََٓل ا َ ْٗلَٝ ص اشا
Bunlar, ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler.

(Araf 7/193)

َُٕٞبٓز
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ
ِ ص
َ ْْ ِۜ ًُ َُٞزَّجِؼ٣  ََلٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َُُِ ْْ اٛٞػ
َ ْْ ُ  ْْ ا َ ّْ ا َ ْٗزُٛ ُٞٔ ُ رْٞ  ٌُ ْْ اَدَ َػ٤ْ َِا ٌء َػَٞٓ ع
Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Çağırsanız da sessiz kalsanız da sizin için birdir.

(Araf 7/194)

َٖ٤ ۪صبدِه
ُ َّللاِ ِػجَبدٌ ا َ ْٓضَبُُ ٌُ ْْ كَب ْد
ٕ هُٝ
َ ْْ ُ ا َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٤ِْ َ ْْ كُٛ ٞػ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
Allah ile aranıza koyup duada bulunduklarınız sizin gibi kullardır. Dedikleriniz içinize yatıyorsa onlara seslenin
de size cevap versinler.

(Araf 7/195)

ٌ َ ْْ َٰارُٜ َُ ّْ َ  ۪ۘب اَٜ َِٕ ثْٝص ُش
ُ َج ِْط٣  ٍذ٣ْ َ  ْْ اُٜ َُ ّْ َ  ۪ۘب اَٜ َِٕ ثٞؾ
ُ ْٔ َ٣ ٌَ  ْْ ا َ ْس ُعُٜ ََُا
ٕا
ِ ُج٣ ٌٖ ُ٤ ْْ ا َ ْػُٜ َُ ّْ َ  ۪ۘب اَٜ َِٕ ثٞؾ
ُ اٞػ
ٕٝ
ُ  ِۜب هُ َِ ا ْدَٜ َِٕ ثَُٞ ْغ َٔؼ٣
ِ ٕ كَ ًَل ر ُ ْ٘ ِظ ُشُٝ
ِ ذ٤ً۪ َّْ ُ ؽ َش ًَٓب َء ًُ ْْ ص
Onların ayakları mı var ki yürüsünler; elleri mi var ki tutsunlar; gözleri mi var ki görsünler; kulakları mı var ki
dinlesinler! De ki: “Ortak saydıklarınızı çağırın, sonra bana oyun kurun, hiç göz açtırmayın.
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(Nur 24/39)

َّ ُُٚغج
ْـًٔب٤ؽ
َ ُٙ ِغ ْذ٣َ ْْ َُ ُٙ اِرَا َٓعب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ َٓٓب ِۜ اء َؽزٓه
ٍ غ َشا
َ  ْؾ٣َ  َؼ ٍخ٤ ۪ة ِثو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪اَُّزَٝ
ة
 هَٝ ُِٚۜ غب َث
 َعذَ هَٝ َٝ
ِ ۙ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُ ِؽٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
Allah‟ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onun bir
şey olmadığını görür ve Allah‟ı yanında bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görür.

(Rad 13/15)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ْْ ثِ ْبُـُذُٜ ُُ ِظ ًَلَٝ بٛ ًَ ْش اَٝ ػب
َ ض
ٍِ صب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْغ ُغذ ُ َٓ ْٖ ك٣ ِ ِ هّٰللَٝ
 اْٞ غ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ اَل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a boyun eğerek secde eder.
Gölgeleri de bunu öğle ve ikindide yapar.
(Hac 22/18)

َّ ُاَٝ ض
ُّ ٞاُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ ُشَٝ ظ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ ُ َ ْغ ُغذ٣ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ُ ْٔ ؾ
َّ ُاَٝ ٍُ  ْاُ ِغجَبَٝ
ِۜ ِ َُّ٘ش َِٖٓ ا٤
ُ ِۜ َ ْاُؼَزِٚ ٤ْ َِش َؽ َّن َػ٤
َُّللا
 ِٖ هِٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ اة
ٌ ۪ ًَضَٝ بط
ٌ ۪ ًَضَٝ ُّاةََّٝٓ اُذَٝ ؾ َغ ُش
ؾب ُء
َٓ َ٣  ْل َؼ َُ َٓب٣َ ََّللا
ُ ِٓ ْٖ ُٓ ٌْ ِش ِۜ ٍّ ا َِّٕ هَُٚ كَ َٔب
Göklerde olanlarla yerde olanların Allah‟a secde ettiklerini hiç görmedin mi? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar,
ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu ona secde eder. İnsanların birçoğu da azabı hak eder. Allah‟ın
değersiz kıldığını, kimse değerli hale getiremez. Allah, gerekli gördüğü şeyi yapar.

(Rum 30/18)

ْ ُ َٖ ر٤ ۪ؽَٝ ًّب٤ َػ ِؾَٝ ض
َٕٝ ُشِٜ ظ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُ ْاُ َؾ ْٔذُ ِكََُٚٝ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde, yaptığını güzel yapmak Allah‟a mahsustur. İkindi ve öğle vaktinde de kulluk edin.

(Nahl 16/48)

۬
َّ ُاَٝ ٖ٤
ْْ ُٛ َٝ ِع َّغذاا ِ هّٰلل
ُ َِ ِؾ َٓٔبئ
 َٓب َخَِنَ ه٠َُِٰ ا اْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
ِ ۪ٔ َ٤ُُ َػ ِٖ ْاَُُّٚ ُإا ِظ ًَل٤ََزَل٣ ٍء٢َ
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ ؽ
َٕٝاخ ُش
ِ َد
Bunlar, Allah‟ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi gölgeleri sağdan ve sol taraflardan alçalmış bir
biçimde Allah‟a secde ederek döner.

(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخَٝ ض ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْغ ُغذ ُ َٓب ك٣ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah‟a secde eder ve kendilerini büyük görmezler.
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(Nahl 16/50)

َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓبُِٞ ْل َؼ٣َ َٝ ْْ ِٜ  ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ََّٕ َسثُٞخَبك٣َ
Emri altında oldukları Rablerinden korkarlar da kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.

(Araf 7/205)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ٍِ ِث ْبُـُذْٞ َ ِش َِٖٓ ْاُوْٜ َٕ ْاُ َغُٝدَٝ لَخا٤ ۪خَٝ ػب
 ََلَٝ ٍِ صب
َ  َٗ ْلغ٢ ۪ا ْر ًُ ْش َسث ََّي كَٝ
ع ُّش ا
َ َ ِي ر
َ اَل
َٖ٤ ِِ۪ر َ ٌُ ْٖ َِٖٓ ْاُـَبك
Öğle ve ikindide, içten içe yalvararak, korku içinde, yüksek olmayan bir sesle Rabbini zikret. Sakın ilgisiz
davrananlardan olma!

(Rad 13/16)

ِۜ ض هُ َِ ه
ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ ٓب َء ََل٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اُِٚٗٝ َّللاُ هُ َْ اَكَبر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ر َ ْغزٛ ّْ َ ش ا٤
ُاُظُِ َٔبد
ُ ۙ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُظ ًّش ِۜا ه
َ  ََلَٝ  ْْ َٗ ْلؼابِٜ َِلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللُِٞس ا َ ّْ َع َؼٞ
ٍء٢َ
 ِۜ ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْاُخ َِْ ُن َػَ۪ٚ كَزَؾَبثٚا ًَخ َِْ ِوُٞؽ َش ًَٓب َء َخَِو
ُ ُُّ٘اَٝ
ْ َّللاُ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽ
بس
ِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ َٝ
ُ َّٜ َاؽذ ُ ْاُو
De ki “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki "Allah’tır!" De ki “Allah ile aranıza, kendilerine
bile faydası veya zararı olmayacak dostlar mı koydunuz?” De ki “Körle gören ya da
karanlıklarla ışık bir olur mu?" Yoksa Allah'a, Allah gibi yaratan ve yarattıkları, aynen
Allah’ın yarattıkları gibi, aralarında benzerlik olan, ortaklar mı bulmuşlar?” De ki “Her
varlığın yaratıcısı Allah’tır. O, bir tektir ve her şey O’nun hâkimiyetindedir.”
(Neml 27/60)

 َغ ٍخْٜ اد َث
ِ اَٞ ََّٰٔا َ َّٓ ْٖ َخَِنَ اُغ
َ َ۪ َؽ ٓذَائِنَ رٚبء َٓٓب اء كَب َ ْٗ َجزَْ٘ب ِث
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اَٝ ض
ِ َٔٓ غ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِۜ ُُ ْؼ ِذ٣َ ٌّ ْٞ َ ْْ هُٛ َْ َّللاِ َث
ِۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ  َِۜب َءاٛؽ َغ َش
َ اَُٞٓب ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر ُ ْ٘جِز
َٕٞ
Gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren ve onunla güzel bitkili bahçeleri yetiştiren kimdir? Siz
onlardaki bitkilerin gövdesini bile bitiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar yoldan
çıkmış bir halktır.

(Neml 27/61)

َْٖ٤ َع َؼ ََ َثَٝ ٢
 اَٜ ْٗ َ ب آَٜ َُ َع َؼ ََ ِخ ًَلَٝ اسا
ض هَ َش ا
َ ا َ َّٓ ْٖ َع َؼ ََ ْاَلَ ْس
َ ا ِعَٝ ب َسَٜ َُ ََ  َع َؼَٝ بسا
ِۜ ُٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ َّللاِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُش
ِۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ بع اض ِۜا َءا
َٕٞ
ِ  ِْٖ َؽ٣ْاُجَ ْؾ َش
Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan[1*], aralarında ırmaklar akıtan, orayı sabitleyen[2*] dağlar oluşturan, iki
deniz[3*] arasına engel koyan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır! Onların çoğu bunu bilmez.
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(Neml 27/62)

َ ع
ِۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ ض َءا
ِۜ ِ  ْغ َؼُِ ٌُ ْْ ُخَِ ٓلَب َء ْاَلَ ْس٣َ َٝ  َءٞغ
ْ ُٔ ُت ْا٤
ُّٓ ُِق ا
ُ ُ ۪غ٣ ْٖ َّٓ َ ا
َِّللا
ُ  ٌْؾ٣َ َٝ ُٙط َّش اِرَا دَ َػب
ِۜ ًل َٓب رَزَ ًَّ ُش٤
هَِ۪ ا
َٕٝ
Çaresiz kalan biri yardım istediğinde ona yardım edip sıkıntılarını gideren ve sizi yeryüzünün hâkimleri yapan
kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Doğru bilgileri ne kadar da az kullanıyorsunuz!

(Neml 27/63)

ُ ٢ ۪ ٌُ ْْ ك٣ ۪ذْٜ َ٣ ْٖ َّٓ َ ا
ٌَُِٰٚ  َءاِٚۜ ۪ ِ َس ْؽ َٔز١
ِ ظُِ َٔب
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُجَ ْؾ ِشَٝ د ْاُجَ ِ ّش
ْ ََذ٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْؾ اشا ث٣اُش
ِۜ ًُ ُ ْؾ ِش٣ َّللاُ َػ َّٔب
ِۜ َٓ َغ ه
َٕٞ
 ه٠ََُّللاِ ر َ َؼب
Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol bulduran ve ikramının öncesinde rüzgârları müjdeci olarak
gönderen kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak saydıklarından yücedir!

(Neml 27/64)

ِۜ ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ ض َءا
ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ َُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ ُُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٔٓ غ
َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْش
Başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan, size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile birlikte
başka bir ilah mı var? De ki: “Doğru söylüyorsanız kanıtınızı getirin!”

(Neml 27/65)

ِۜ ْت ا ََِّل ه
َُُٕٞ ْجؼَض٣ ََّٕب٣ََٕ اَٝ ْؾؼُ ُش٣  َٓبَٝ َُّللا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ ِك٣َ هُ َْ ََل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ٤َض ْاُـ
De ki: Göklerde ve yerde olan hiç kimse gizli bilgileri bilmez, onu sadece Allah bilir. Onlar ne zaman
diriltileceklerinin farkında bile değillerdir.”

(Furkan 25/2)

ٌ ُ ؽ َ۪شَُٚ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ ََُٝ َُذااَٝ ز َّ ِخ ْز٣َ ْْ ََُٝ ض
َ َخَِنَٝ  ْاُ ُٔ ِْ ِي٢ِي ك٣
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪اََُّز
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
شا٣
َ ََّ ًُ
ُ ر َ ْوذ۪ اٙءٍ كَوَذ ََّس٢ْ ؽ
Göklerin ve yerin hâkimiyeti onun elindedir; ne bir çocuk edinmiştir, ne de hâkimiyette ortağı vardır. O, her şeyi
yaratmış ve her şeye bir ölçü koymuştur.

(Furkan 25/3)

 ََلَٝ ظ ًّشا
َ ََُٕٞ ْخُِو٣ خا ََلَٜ ُِ ۪ ٓ َٰاُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
َ ْْ ِٜ َٕ َِلَ ْٗلُ ِغٌُٞ ِِ ْٔ َ٣  ََلَٝ َُُٕٞ ْخَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ؽ
ُ ُٗ  ََلَٝ ح اٞ٤َٰ  ََل َؽَٝ رابْٞ َٓ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣  ََلَٝ َٗ ْلؼاب
ساٞ
ؾ ا
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü
kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat
ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.
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(Rad 13/17)

ْ َُغب
َُٕٝهِذُٞ٣  ِٓ َّٔبَٝ ا ِۜب٤ِ َُ صَ َثذاا َساث٤ْ غ
ْ ََب كٛخٌ ِثوَذَ ِس٣َ  ِدْٝ َ ذ ا
َّ ُبؽز َ َٔ ََ ا
َّ ُا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
َ َبء َٓٓب اء ك
بغ ِۜ ََ كَب َ َّٓب
ُ ع ِْش٣َ ُ ًَ َٰز ُِ َيِٚۜ ُِْ َٓزَبعٍ صَ ثَذٌ ِٓضْٝ َ  ٍخ ا٤َ ِْ بس ا ْثزِ ٓـَب َء ِؽ
ِ  ْاُ َجَٝ َّللاُ ْاُ َؾ َّن
ة ه
ِ َُّ٘ ا٢ِ كِٚ ٤ْ ََِػ
ُ ٌُ ْٔ ٤َ َبط ك
َّ
ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِش ك
ٍَ ِۜ َّللاُ ْاَلَ ْٓضَب
ُ َع ِْش٣ ض ًَ َٰز ُِ َي
ُ ٛ ْز٤َ َاُض َثذُ ك
ة ه
َ َُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ا َ َّٓب َٓبَٝ َت ُع ٓلَب اء
Allah gökten su indirir, dereler ölçülerine göre akarlar. O akışın üzerine bir köpük çıkar. Süs
veya eşya yapmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de benzeri bir köpük oluşur. Allah, doğru
ile yanlışı böyle örnekler. Köpük kaybolur gider, insanlara yararı olan da yerde kalır. İşte
Allah’ın örnek vermesi böyledir.
(Enam 6/22)

ُ َْٖ٣َا اًُٞٓ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼاب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ ٣َ َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ؽ َش ًَٓب ۬ ُؤ ًُ ُْ اَُّز
Bir gün onların hepsini toplayacağız sonra müşriklere şöyle diyeceğiz: “Hayal kurup ortak saydıklarınız
nerede?”

(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َسثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْؾ ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّٓل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ص ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ كِزَْ٘ز
Onları sıkıntıya sokan şey şu sözleri olacaktır: “Rabbimiz Allah‟a yemin ederiz ki bizler müşrik değiliz.”

(Enam 6/24)

ٓ
ُ ْٗ ُ ا
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
َ َٝ ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٰ ا َػُْٞق ًَزَث
َ ََّ ظ
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecektir.

(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ ِۜ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪صُٜ ََُُ٘ب٣  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ َِبر٣ة ثِ َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثاب ا
ٓ
ِۜ ٕ هُٝ
اُِّٞظ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا َٓعب َءر٠َؽزٓه
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ ۙ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َز٣ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha zalim kim olabilir? Defterlerinde
yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah‟tan önce yardıma
çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin kafir
olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(İsra 17/81)

هابُٞٛ َبغ ََ ًَبَٕ ص
ِ َبغ ِۜ َُ ا َِّٕ ْاُج
ِ ََنَ ْاُجٛ َصَٝ هُ َْ َٓعب َء ْاُ َؾ ُّنَٝ
De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkûmdur.”
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(Sebe 34/48)

ة
ِ ُٞ٤ُن َػ ًَّل ُّ ْاُـ
ُ  ْوز٣َ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َس ۪ث
ِ ّ ِف ِث ْبُ َؾ
De ki: "Rabbim, gerçekleri ortaya koyar. O, bütün gizli bilgileri en iyi bilendir."

(Sebe 34/49)

ُ ذ٤ ُ۪ؼ٣  َٓبَٝ َُ بغ
ُ ُ ْج ِذ٣  َٓبَٝ هُ َْ َٓعب َء ْاُ َؾ ُّن
ِ َئ ْاُج
De ki: "Hak geldi; artık batıl ne yeni bir şey ortaya koyabilir ne de eskileri geri getirebilir."

(Enbiya 21/18)

َُٕٞصل
ِ  ْاُ َج٠َِن َػ
ُ َث َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ِۜ ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاُٚ ْذ َٓـ٤َ َبغ َِ ك
ِ ّ ِف ِث ْبُ َؾ
Tam aksine, hakkı batılın üstüne atarız, onun beynini dağıtır; batıl bir anda yok olup gider. Yaptığınız
nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

(Rad 13/18)

ض
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ َُُٚ اُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ٠ِۜ َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغِٜ ّا ُِ َش ِثَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ َُِِّ۪ز
ُبدَٜ ِٔ ُظ ْا
ُٓ ْْ ُٜ َُ  َُٰٓئِ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ِا ثْٝ َُ ََل ْكزَذَُٚ َٓؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼاب٤۪ٔ َع
ِ ۙ غب
َ  ُء ْاُ ِؾٞع
َ ْثِئَٝ ُْ ِۜ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ة
Rablerinin çağrısına uyanlara en güzeli vardır. Çağrıya uymayanlar ise yeryüzündeki her şeye
ve bir o kadarına sahip olsalar verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler.
Varacakları yer Cehennem’dir. Ne kötü yataktır o!
(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰذِٞ ََُٝ جابَٛ َض ر
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاَلَ ْسِٛ ُ ْوجَ ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ٣ ْٖ ََِبس ك
ٓ
َٖ٣َبص ۪ش
ٌ َ ػز
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ٌْ ٤ َُ۪اة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  اِٚۜ ۪ ِث
Ayetleri görmezlikten gelerek kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden herhangi biri, fidye olarak yeryüzünü
dolduracak kadar altın verse bile kabul edilmez. Onların hakkı acı veren bir azaptır. Kendilerine yardım edecek
kimseleri de olmayacaktır.
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(Maide 5/36)

ِّ ْٞ َ٣ ة
ِ  ْاَلَ ْس٢ ْْ َٓب ِكُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثُٝ ْلزَذ٤َ ُِ ُُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼاب٤۪ٔ ض َع
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ ّ َٔ ِخ َٓب رُوُ ِج٤َٰ ْاُ ِو
Ayetleri görmezden gelen kâfirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha ellerinde olsa ve
kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler kabul edilmeyecektir. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.

(Maide 5/37)

ٌْ ٤ ۪اة ُٓو
ٌ َ ػز
َ ْْ ُٜ ََُٝ  ۪ۘبَٜ ْ٘ ِٓ َٖ٤َبس ۪ع
ِ ُ ْْ ِثخٛ  َٓبَٝ بس
ِ َُّ٘ا َِٖٓ اٞ ْخ ُش ُع٣َ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣
O ateşten çıkmak isteyecekler ama çıkamayacaklardır. Onların hak ettiği kalıcı bir azaptır.

(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّٕ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْل ٍظْٞ ََُٝ
ْ َض ََل ْكزَذ
ْ َٔ َِظ
اة
ِ  ْاَلَ ْس٢ِذ َٓب ك
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ِٚۜ ۪ ِد ث
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ  ْْ ثِ ْبُ ِو ْغ ِػُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
َُٕٞٔ َِظ
ِ ُهَٝ
َ ع
Yanlışa dalan herkes, azabı görüp içten içe pişman olunca yeryüzünün bütün mallarına sahip olsa kendini
kurtarmak için onu tereddüt etmeden verir. Aralarında hakka uygun hüküm verilir ve kimseye haksızlık edilmez.

(Zümer 39/18)

اُُٞٝ۬ ُ  ْْ اُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ٣ َٰذَٛ َٖ٣ ۪ َُٰٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ُ اِٚۜ َ٘غ
َ َٕ ا َ ْؽُٞز َّ ِجؼ٤َ َ ٍَ كْٞ ََٕ ْاُوُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
ة
ِ ْاَلَ ُْ َجب
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah‟ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu
olanlardır.

(Zümer 39/47)

َ َٖ٣ ۪ ا َ َّٕ َُِِّزْٞ ََُٝ
ة
ِ ع
ُٓ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثْٝ َُ ََل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼاب٤۪ٔ ض َع
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا َٓب كُٞٔ َِظ
ِ ء ْاُ َؼزَاٞ
ََُٕٞ ْؾز َ ِغج٣ اٌُُٞٗٞ َ٣ ْْ َُ َّللاِ َٓب
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ ثَذَاَٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣
Kıyamet günü, yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha yanlışlar içindeki o kimselerin elinde olsa, o azabın
sıkıntısından kurtulmak için hepsini verirlerdi. Allah, hiç hesap etmedikleri şeyleri karşılarına çıkaracaktır.

(Rad 13/19)

ة
ِ ۙ ا ْاَلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣  اَِّٗ َٔب٠ِۜ َْٰٔ اَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ْاُ َؾ ُّن٤ََُِ ْؼَِ ُْ اََّٗ َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا٣ ْٖ َٔ َاَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir
olur mu? O doğru bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.
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(Fatır 35/19)

ش٤
ُ ۙ  ْاُ َج ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ  ْغز٣َ  َٓبَٝ
Kör ile gören bir olmaz.

(Fatır 35/20)

ُّ  ََلَٝ
سٞ
ُ ۙ ُُّ٘ ََل اَٝ ُاُظُِ َٔبد
Karanlıklarla aydınlık da bir olmaz.

(Fatır 35/21)

ّ ِ  ََلَٝ
سٝ
ُ  ََل ْاُ َؾ ُشَٝ َُّ اُظ
Gölge ile güneşin sıcağı da aynı değildir.

(Fatır 35/22)

ِۜ ْٞٓ َ ََل ْاَلٝ َٓب ُء٤ ْاَلَ ْؽ١ََٞ ْغز٣ ٓبٝ
٢ِذ ثِ ُٔ ْغ ِٔغٍ َٓ ْٖ ك
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ُ ْغ ِٔ ُغ٣ ََّللا
َ ْٗ َ  َٓٓب اَٝ ؾب ُء
ادُ ا َِّٕ ه
َ َ
ِ
َ
َ
سٞ
ِ ُْاُوُج
Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara bir şey dinletemezsin.

(Enam 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبط ًَ َٔ ْٖ َٓض
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كٚ ِث٢ َ۪ ْٔؾ٣ ساٞ
ُ ُٗ اَُٚ  َع َؼ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ َ٤زاب كَب َ ْؽ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٣ِ  ِۜب ًَ َٰز ُِ َي ُصَٜ ْ٘ ِٓ ٍبسط
ِ ْظ ِث َخ
َ ٤َُ
Ölüyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi olur
mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Zümer 39/9)

َٰ ْ َ ْؾزَ ُس٣  ٓهَبئِ أبَٝ بعذاا
ٌ ِٗ هَبَٞ ُٛ ْٖ َّٓ َ ا
ََْ ٛ َْ ُ هِٚۜ ۪ ّا َس ْؽ َٔخَ َس ِثَٞ ْش ُع٣َٝ َ اَل ِخ َشح
َ َِ ٤ْ َُّذ َٰا َٓٗب َء ا
ِ ع
ِۜ ُٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّزَٝ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ٣ ۪ اَُّز١ِٞ َ َ ْغز٣
ة
ِ ا ْاَلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ ُش ا٣ َٕ اَِّٗ َٔبٞ
Böyle biri ile Ahiret için hazırlık yapmak ve Rabbinin ikramını umabilmek için gece vakitlerinde secde eden ve
kıyamda bulunan kişi aynı olur mu? De ki “Bilenle bilmeyen bir midir?” Bunu ancak, sağlam duruşlu olanlar
anlarlar.
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(Rad 13/20)

ۙ َ ض٤۪ٔ َُٕ ْاَُٞ ْ٘وُع٣  ََلَٝ َِّللا
َبم
 ِذ هْٜ ََٕ ثِؼُٞكُٞ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
Bunlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.
(Maide 5/7)

ِۜ ا هُٞارَّوَٝ غ ْؼ٘ َ۪ۘب
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َِّٕ َّللاَ ا
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝا ْر ًُ ُشَٝ
َ ْْ ُ ۪ ۙ ٓ اِ ْر هُ ِْزِٚاصَوَ ٌُ ْْ ثَٝ ١ ُ۪ اَُّزَٚضَبه٤۪ٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
سُٝ
ِ  ٌْ ثِزَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ُّ ُد ا
ه
ِ صذ
Allah‟ın size olan nimetini ve sizinle sözleştiği zaman O‟na verdiğiniz sözü hatırlayın; hani “İşittik ve itaat ettik”
demiştiniz. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, çünkü Allah içinizde olanı bilir

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُٚ ٗ َْؾ َج٠ع
ا هُٝ ذَٛ ا َٓب َػبُٞصذَه
َ ٌٍ َٖ ِس َعب٤ ِ۪٘ٓ َِْٖٓ ْاُ ُٔإ
ۙ ا ر َ ْجذ۪ اَُُّٞ َٓب َثذَٝ  ْ٘ز َ ِظ ۪ۘ ُش٣َ
ًل٣
Müminlerden Allah'a karşı verdikleri sözleri yerine getiren adamlar vardır. Kimi, o uğurda canını vermiş, kimi
de beklemektedir. Bunlar hiç bir şekilde sözlerinden caymamışlardır.

(Rad 13/21)

ة
ُٓ ََُٕٞخَبك٣َٝ ْْ ُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣َٝ ََ ص
َٕ َٓٓب ا َ َٓ َش هُِٞص
ِ ِۜ غب
ِ َ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ  َء ْاُ ِؾٞع
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ ٓ اَِّٚللاُ ث
Bunlar, Allah’ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve verecekleri hesabın
kötü olmasından endişe edenlerdir.
(Nur 24/37)

َّ بء
ََُٕٞخَبك٣ ِ ۙحًَٰٞ اُض
ِ َٓز٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ص
َّ ُاِهَ ِبّ اَٝ َِّللا
ػ ْٖ ِر ًْ ِش ه
َ  ٌغ٤ْ َ ََل ثَٝ ٌ بسح
َ  ْْ رِ َغِٜ ٤ٜ۪ ِْ ُ ِس َعب ۙ ٌٍ ََل ر
بس
ُ ُُِ ْاُوِٚ ٤ ۪ت ك
ُ ََِّ آب رَزَوْٞ َ٣
ُۙ ص
َ  ْاَلَ ْثَٝ ةٞ
Onlar öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah‟ın zikrinden, namazı tam kılmaktan ve zekâtı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

(Tur 52/25)

َُُٕٞغٓب َء
ُ ا َ ْه َج ََ َث ْؼَٝ
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
َ َ َز٣ ط
Birbirlerine döner ve sorarlar:
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(Tur 52/26)

َٖ٤ ۪ َِِ٘ب ُٓ ْؾ ِلوْٛ َ  ا٢ٓ ۪ا اَِّٗب ًَُّ٘ب هَ ْج َُ كُُٞٓ هَب
“Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?

(Tur 52/27)

ّٞ
َّ ُاة ا
كَ َٔ َّٖ ه
َ َ ػز
َ َ٘ب٤ َٰهَٝ َٝ َ٘ب٤ْ ََِّللاُ َػ
ِ ُٔ غ
Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

(Tur 52/28)

ُْ ٤اُش ۪ؽ
ُ اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َٗ ْذ
َّ  ْاُ َج ُّشَٞ ُٛ َُُِّٚٗ اِٙۜ ٞػ
Şimdiye kadar hep bunun için dua eder dururduk. Çünkü Allah‟ın iyiliği ve ikramı boldur.”

(İnsan 76/7)

شا٤
ُ ُٓ ْغز َ ۪ط اٙ آب ًَبَٕ ؽ َُّشْٞ َ٣ ََُٕٞخَبك٣َٝ َٕ ثِبَُّ٘ ْز ِسُٞكُٞ٣
Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır.

(İnsan 76/8)

ْ ُ٣َٝ
َّ َُٕٞٔ ط ِؼ
شا٤
ا َ ۪ع اَٝ  أب٤ َ۪ز٣َٝ ٘اب٤ٌ۪ ۪ ِٓ ْغّٚ ُؽ ِج٠َِٰ بّ َػ
َ اُط َؼ
Çaresizleri, yetimleri ve esirleri, seve seve doyururlar.

(İnsan 76/9)

ْ ُٗ اَِّٗ َٔب
ُ  ََلَٝ ذُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َع َٓضا اء٣َّللاِ ََل ُٗ ۪ش
ساٞ
 هِٚ  ْعَٞ ُِ ْْ ٌُ ُٔ ط ِؼ
ؽ ٌُ ا
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür de
beklemiyoruz.”

(İnsan 76/10)

َ ْٔ َعب ه
شا٣
 اُٞ آب َػجْٞ َ٣ َبف ِٓ ْٖ َس ِثَّ٘ب
ط ۪ش ا
ُ اَِّٗب َٗخ
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan korkuyoruz”.

(İnsan 76/11)

ساٝ
ُ َٝ  ْْ َٗع َْشح اُٜ ٤َُوهَٝ ِّ ْٞ َ٤َُّللاُ ؽ ََّش َٰر ُِ َي ْا
 ُْ هُٜ ٤ َٰهَٞ َك
ع ُش ا
Allah da onları o günün sıkıntılarından korur; zengin ve mutlu edecek şeylerle karşılar.

25

(Rad 13/22)

َخا٤ِٗ َػ ًَلَٝ  ْْ ِع ًّشاُٛ ا ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بُٞا َ ْٗلَوَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ْْ ِٜ ّ َس ِثِٚ  ْعَٝ ا ا ْثزِ ٓـَب َءٝصجَ ُش
َ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
 اُذ ۙ َِّاس٠َػ ْوج
َّ ُغَ٘ ِخ ا
ُ ْْ ُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ِّئَخَ ا٤غ
َ َ ْذ َس ُ۫ ُؤَٕ ِث ْبُ َؾ٣َٝ
Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz
rızıktan, gizli açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.
(Fussilet 41/34)

ِۜ
ٌ حُٝ َػذَ َاَٚ٘٤ْ َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ ۪غ ُٖ كَ ِبرَا اَُّز
َّ ُ ََل اَٝ ُغَ٘خ
َ  ا َ ْؽ٢
َ  ْاُ َؾ١ِٞ َ  ََل ر َ ْغزَٝ
َ ِٛ ٢ ّ۪ئَخُ اِ ْدكَ ْغ ِثبَُّز٤ِ غ
ٌْ ٤۪ٔ  َؽ٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.

(Fussilet 41/35)

ّ ٍ  َؽُٝب ا ََِّل رَٜٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ اٝصجَ ُش
ْ٤ٍ ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ب ا ََِّل اَُّزَٜٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu başarı, sabırda büyük bir seviye kazanmış olanlardan
başkasına verilmez.

(Rad 13/23)

َُِٕٞ ْذ ُخ٣َ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٓ ِئ ٌَخَٝ ْْ ِٜ َّب ِر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ اع
ِ َٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ صَِ َؼ ِٓ ْٖ َٰا َثٓب ِئ
َ ْٖ َٓ َٝ بَٜ ََُِٗٞ ْذ ُخ٣ ٍٕ َعَّ٘بدُ َػ ْذ
ة
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ثَبِٜ ٤ْ ََِػ
Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda
olanlarla beraber olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.
(Mümin 40/8)

ْْ ِۜ ِٜ َِّبر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ اع
ِ  ْْ َعَّ٘بُٜ ِْ ا َ ْد ِخَٝ َسثََّ٘ب
َ د
ِ َٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ ِصَِ َؼ ِٓ ْٖ َٰاثَٓبئ
َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٜ َ  َػ ْذرَٝ ٢ ۪ػ ْذ ٍۨ ٍٕ اَُّز
ُ ذ ْاُؼَ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ اَِّٗ َي ا
"Rabbimiz! Onları; babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin kalıcı bahçelere
koy. Üstün olan ve doğru kararlar veren ancak Sensin.
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(Tur 52/21)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِِ َٔ  ْْ ِٓ ْٖ َػُٛ  َٓٓب اََُزَْ٘بَٝ ْْ ُٜ َ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسِٜ ِبٕ ا َ ُْ َؾ ْوَ٘ب ث
ٍ َٔ ٣ ْْ ِث ۪بُٜ ُ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسُٜ ْار َّ َج َؼزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ٌ ۪ٛت َس
ٖ٤
َ غ
َ ًَ ئ ِث َٔب
ٍ  ِۜ ٍء ًُ َُّ ْآ ِش٢َ
ْ ؽ
Nesillerinden, inanıp güvenmiş olarak kendilerini takip etmiş olanları da o müminlere katarız. Onların
yaptıklarından bir şey de eksiltmeyiz. Çünkü herkesi, kendi kazandığı bağlar.

(Rad 13/24)

 اُذ ِۜ َِّاس٠َػ ْوج
ُ َْ صجَ ْشر ُ ْْ كَِ٘ ْؼ
َ
َ  ٌُ ْْ ثِ َٔب٤ْ َِع ًَل ٌّ َػ
“Esenlik ve güvenlik sizedir! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!” derler.
(Müminun 23/111)

َُٕٝ ُْ ْاُ ٓلَبئِ ُضٛ ْْ ُٜ ََّٗ ۙا اٝصجَ ُٓش
َ  َّ ثِ َٔبْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ُ ز٣ْ َ َعض٢ّ۪ٗ ِا
Sabırlı davranmalarına, kararlılıkla yollarına devam etmelerine karşılık ben de bugün onları ödüllendirdim.
Başaranlar onlar oldu.”

(Zümer 39/74)

ُ ٤ا ُ َِٖٓ ْاُ َغَّ٘ ِخ َؽَّٞ ض َٗز َ َج
َْ ؾب ُء كَ ِ٘ ْؼ
َٓ َٗ ْش
َ  َسصََ٘ب ْاَلَ ْسْٝ َ اَٝ َُٙ ْػذَٝ صذَهََ٘ب
َ ١ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ ا َ ْع ُش ْاُ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Rad 13/25)

َ َ ْو٣َٝ ِ۪ٚضَبه٤۪ٓ َّللاِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ََ ص
َٕ َٓٓب ا َ َٓ َش هُٞطؼ
ذَ هْٜ َٕ َػَُٞ ْ٘وُع٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ ٓ اَِّٚللاُ ث
ۙ ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كُُٝ ْل ِغذ٣َٝ
 ُء اُذ َِّاسٞع
ُٓ ْْ ُٜ ََُٝ ُ ُْ اَُِّ ْؼَ٘خُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ض ا
Allah'a kesin söz verdikten sonra cayan, Allah’ın kurulmasını istediği bağı koparan ve doğal
düzeni bozanlar var ya; işte onların karşılığı dışlanmadır, yurdun en kötüsü onlarındır.
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(Bakara 2/11)

ۙ ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكُٝ ْْ ََل ر ُ ْل ِغذُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َٕٞص ِِ ُؾ
ْ ُٓ ُٖ ا اَِّٗ َٔب ٗ َْؾُُٞٓ ض هَب
Onlara: “Tabii düzeni bozmayın!” denince, “Biz sadece düzeni sağlayan kimseleriz.” derler.

(Bakara 2/27)

َ َ ْو٣َٝ ًٚۖ ۪ ِضَبه٤۪ٓ َّللاِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َُُٕٝ ْل ِغذ٣َٝ ََ ص
َٕ َٓٓب ا َ َٓ َش هُٞطؼ
ذَ هْٜ َٕ َػَُٞ ْ٘وُع٣ َٖ٣ ۪اََُّز
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ ٓ اَّٚللاُ ِث
ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ض ا
Fâsıklar, Allah‟a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra Allah‟ın kurulmasını istediği bağı kopararak ve tabii
düzeni bozarak sözlerinden cayanlardır. Zarar edenler işte onlardır.

(Bakara 2/205 )

َ  ِِ َي ْاُ َؾ ْشْٜ ُ٣َٝ بَٜ ٤ ُ۪ ْل ِغذَ ك٤ُِ ض
َغبد
 هَٝ ََ ِۜ اَُّ٘ ْغَٝ س
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ك٠ َٰعؼ
َ َُ ِؾتُّ ْاُل٣ َّللاُ ََل
َ ٠ُهَٞ َ اِرَا رَٝ
Eline yetki geçince yeryüzünde düzeni bozmaya, kaynakları tüketmeye ve soykırıma çalışır. Allah tabii düzenin
bozulmasını sevmez.

(Bakara 2/206 )

ُ بدَٜ ِٔ ُظ ْا
ِ ْ ُ ْاُ ِؼ َّضح ُ ِثَّْٚللاَ ا َ َخزَر
ن ه
َ َُْجِئَٝ ُْ ِۜ ََّٜ٘ ُ َعُٚبَلصْ ِْ كَ َؾ ْغج
ِ َّ ُ ارَُٚ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
Ona: "Allah'tan çekin!" denince günahıyla övünmeye başlar. Onun hakkından cehennem gelir. Ne kötü beşiktir
o!

(Rad 13/26)

ُ غ
َه
٢ِب ك٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ  ِۜب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ا ِث ْبُ َؾٞكَ ِش ُؽَٝ  ْوذ ِۜ ُِس٣َ َٝ ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ  ْج٣َ َُّللا
ِّ ػ
َٰ ْ
ٌاَل ِخ َش ِح ا ََِّل َٓزَبع
Allah, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir.
Onlar dünya hayatıyla mutlu olurlar. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece bir kez
yararlanmadır.
(Sebe 34/39)

ُ غ
َٞ ُٜ َءٍ ك٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ ْْ ُ  َٓٓب ا َ ْٗلَ ْوزَٝ ُِٚۜ َُ  ْوذ ُِس٣َ َٝ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ  ْج٣َ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َس ۪ث
ِّ ػ
َٖ٤ ۪اُش ِاصه
َّ  ُْش٤ َخَٞ ُٛ َٝ ُُُٚ ْخ ِِل٣
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Allah,
hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."
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(İsra 17/21)

َٰ ْ ََُٝ ط
ُ ْٗ ُ ا
ا َ ًْ َج ُش ر َ ْل ۪ع اَٝ د
ِۜ ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ع
ٍ ًل ِخ َشح ُ ا َ ًْ َج ُش دَ َس َعب
ًل٤
َ ْق كَع ََِّْ٘ب َث ْؼ
َ ٤ًَ ظ ْش
Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha büyük, üstünlükler
daha belirgin olacaktır.

(Zuhruf 43/32)

 َسكَ ْؼَ٘بَٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ َ ؾز
َ ٤ ْْ َٓ ۪ؼُٜ َ٘٤ْ َغ َْٔ٘ب ث
َ َٔ َٕ َس ْؽُٞٔ  ْو ِغ٣َ ْْ ُٛ َ ا
َ َذ َس ِثّ ِۜ َي ٗ َْؾ ُٖ ه
ٍ ط دَ َس َعب
 ٌْش ِٓ َّٔب٤ َس ْؽ َٔذُ َس ِثّ َي َخَٝ  ًِّۜب٣ع ْخ ِش
 ْْ ثَ ْؼ اُٜ ع
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٤ُِ د
ُ عب
ٍ مَ ثَ ْؼْٞ َ ْْ كُٜ ع
َ ثَ ْؼ
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri biz
paylaştırdık. Birini diğerinden bir kaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin işinden yararlansın. Ama Rabbinin
ikramı, onların birikimlerinden iyidir.

(Şura 42/27)

َ غ
ُ۪ٙ ِث ِؼجَب ِدَِّٚٗؾب ِۜ ُء ا
َٓ َ٣ ُ٘ ِ َّض ٍُ ِثوَذَ ٍس َٓب٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ض
ّ ِ َُّللا
ػ ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كَْٞ ۪ َُجَـٙاُش ْصمَ ُِ ِؼجَب ِد
َ َ ثْٞ ََُٝ
ش٤
ٌ ش ثَ ۪ص٤
ٌ خ َ۪ج
Allah, rızkı kullarının önüne serseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ancak o, rızkı kullarına belirlediği ölçüde
indirir. O her şeyin içyüzünü bilir ve her şeyi görür.

(Rad 13/27)

١ٓ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ؾب ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ َُّ ع
 هُ َْ ا َِّٕ هِٚۜ ۪ ّخٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
ِ ُ٣ ََّللا
َبة
َ َٗ َٓ ْٖ اِٚ ٤ْ َُِا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!” derler. De ki
“Allah, gereğini yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder.”
(Enam 6/37)

 ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َخا٣ُ٘ ِ َّض ٍَ َٰا٣ ْٕ َ  ا٠ِٓ َٰ َّللاَ هَبد ٌِس َػ
 هُ َْ ا َِّٕ هِٚۜ ۪ َّخٌ ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََل ُٗ ِ ّض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
“Rabbinden ona bir mucize indirilseydi olmaz mıydı?” dediler. De ki “Allah‟ın mucize indirmenin de ölçüsünü
belirlemiştir.” Ama onların çoğu bunu bilmezler.
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(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبِٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َس ِث
ِۜ بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اَل
ٌ ٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ َٓٔب اَٗ َ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” dediler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındandır. Ben yalnızca
açık bir uyarıcıyım.”

(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِر ًْ َٰشَٝ  َٰر ُِ َي َُ َش ْؽ َٔخا٢ ۪ ِۜ ْْ اِ َّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘بِٜ  ٌْ ِل٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir topluluk için bu bir
ikram ve doğru bilgidir.

(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ َس
ع َُّ ه
ِ ُ٤َ ِۜ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤َُج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ َبٕ ه
َ ِِ ِ ٍٍ ا ََِّل ثٞع
َ  َٓٓب ا َ ْسَٝ
ِ غ
ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ؾب ِۜ ُء
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َٓ َ٣
Biz, âyetlerimizi tebliğ eden her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın.
Bundan sonra Allah, sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna
kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Rad 13/28)

ْ َ َّللاِ ر
ْ َ رَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
ِۜ  ْْ ِث ِز ًْ ِش هُٜ ُثُُِٞط َٔ ِئ ُّٖ ه
ةٞ
ُ ِۜ ُُِط َٔ ِئ ُّٖ ْاُو
َّللاِ ا َ ََل ِث ِز ًْ ِش ه
O’na yönelenler, inanıp güvenen ve Allah'ı hatırlamakla kalpleri tatmin olanlardır. Kalpler
ancak Allah'ı hatırlamak tatmin olur.
(Ta Ha 20/14)

١ح َ ُِ ِز ًْ ۪شَِٰٞ ص
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ ٢ۙ َ۪ٗ ا ََِّٓل اَٗ َ۬ب كَب ْػجُ ْذَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ا
 اََٗب ه٢ٓ َِّ۪٘ٗا
Ben Allah‟ım, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni hatırlamak için namazı düzgün ve sürekli kıl!

(Ankebut 29/45)

 ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِۜ ِشَٝ بء
َٓ  َػ ِٖ ْاُلَ ْؾ٠ َْٰٜ٘ َ ح َ رَِٰٞ ص
ِ ؾ
َّ ُ ِۜح َ ا َِّٕ اَِٰٞ ص
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ ة
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اُرْ َُ َٓٓب ا
َُٕٞصَ٘ؼ
ْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ َُّللا
 هَٝ َّللاِ ا َ ًْجَ ِۜ ُش
َُ ِز ًْ ُش هَٝ
Bu Kitap‟tan sana vahyedilen her şeyi anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit aşırılıktan ve
kötülükten engeller. Allah‟ı hatırlamak en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.
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(Zümer 39/22)

 ْْ ِٓ ْٖ ِر ًْ ِشُٜ ُثُُِٞ ِخ ه٤َ  ٌَ ُِ ِْوَب ِع٣ْ َٞ َ كِٚۜ ۪ ّس ِٓ ْٖ َس ِثٞ
ِ ْ ُِ ُٙص ْذ َس
اَكَ َٔ ْٖ ؽ ََش َػ ه
ٍ ُٗ ٠َِٰ  َػَٞ ُٜ ًَل ْع ًَل ِّ ك
َ َُّللا
ٓ ِۜ ه
ٖ٤
َ ٢ ۪ َُٰ ِئ َي كٝ۬ ُ َّللاِ ا
ٍ ظ ًَل ٍٍ ُٓ ۪ج
Allah‟ın, gönlünü İslam‟a açtığı ve böylece Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olan kişi gibi midir? Allah‟ın
zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanların vay haline! Onlar, açık bir sapkınlık içindedirler.

(Zümer 39/23)

َه
َّْ ُ  ْْ صُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪دُ اَُّزُُِٞ ُعْٚ٘ ِٓ ؾ ِؼ ُّش
َ  ر َ ْو٢
ِ ٣ ۪غَٖ ْاُ َؾذ
َ َّللاُ ٗ ََّض ٍَ ا َ ْؽ
َ ۗ ِٗب َٓضَبٜش ًِزَبثاب ُٓزَؾَب ِث ا
ِۜ  ِر ًْ ِش ه٠َُِٰ  ْْ اُٜ ُثُُِٞهَٝ ْْ ُٛ ُ دُِٖٞ ُع٤
ُ َِ۪ر
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ َ٣ َِّللا
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ِۜ ُء
َُّللا
ع ِِ َِ ه
 هَُٟذٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ كَ َٔب
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların tüylerini
ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah‟ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın yoludur. O, görevini
yapan kullarını bu yola sokar. Allah‟ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.

(Rad 13/29)

ُ د
َٰ غ
ة
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
ٍ  ُؽ ْغ ُٖ َٓ َٰبَٝ ْْ ُٜ َُ ٠ثٞ
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlara güzellikler ve mutlu son vardır.
(Fecr 89/27)

ْ ُٔ ُظ ْا
ُط َٔئَِّ٘ ۗخ
ُ ب اَُّ٘ ْلَٜ ُ َّز٣ََٓب ا٣
Ey tatmin olan kişi!

(Fecr 89/28)

َّخا٤ظ
ِ خا َٓ ْش٤َ اظ
ِ  َس ِثّ ِي َس٠َُِٰ  ا٢ا ِْس ِع ۪ ٓؼ
Sen de Rabbine dön! Sen razı, Rabbin razı!

(Fecr 89/29)

١ۙ ۪ ِػجَبد٢ ۪ ك٢ ِ۪كَب ْد ُخ
Kullarımın içine gir!
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(Fecr 89/30)

٢ ۪ َعَّ٘ز٢ ِ۪ا ْد ُخَٝ
Cennetime gir!

(Rad 13/30)

ْ َِ ا ُ َّٓ ٍخ هَ ْذ َخ٢ٓ َ۪بى ك
ْْ ُٛ َٝ  َْي٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١ٓ ۪ ُْ اَُّزِٜ ٤ْ َِا َػَٞ ۬ ُِْب ا ُ َٓ ٌْ ُِزَزَٜٓ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َ ِْ٘ ع
َ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْس
ة
َّ َِٕ ثَٝ ٌْلُ ُش٣
ِ  َٓزَبِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ََٓل ا٢ّ َس ۪ثَٞ ُٛ َْ ُبُش ْؽَٰٔ ِۜ ِٖ ه
Hep böyle olur. Seni bir topluma elçi gönderdik ki sana vahyettiğimiz şeyi onlara okuyasın.
Onlardan önce de nice toplumlar gelip geçmişti. Onlar, Rahman'ı görmezlikten geliyorlar. De ki
“O benim Rabbimdir. O’ndan başka ilah yoktur. O’na güvenip dayandım. Dönüş O’nadır.”
(Tevbe 9/128)

ٌ ۪ۘ  ٌٍ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َػ ۪ضٞع
ف
ٌ  َٓب َػِ٘ز ُّ ْْ َؽ ۪شِٚ ٤ْ َِض َػ٣
ُ َُوَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ َس
ٌ َٖ َس ُ۫ ُؤ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌُ ْْ ثِ ْبُ ُٔإ٤ْ َِص َػ٣
ٌْ ٤َس ۪ؽ
İşte size içinizden bir elçi geldi. Sizi sıkıntıya sokan her şey, ona ağır gelir. O üstünüze titrer, müminlere karşı
pek nazik ve merhametlidir.

(Tevbe 9/129)

۪ۘ  ه٢ا كَوُ َْ َؽ ْغ ِجْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ْ٤ِ  َسةُّ ْاُ َؼ ْش ِػ ْاُ َؼ ۪ظَٞ ُٛ َٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػَٞ ِۜ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ا
َ
Eğer yüz çevirecek olurlarsa de ki “Allah bana yeter; O‟ndan başka ilah yoktur. O‟na güvenip dayandım. Büyük
arşın Rabbi O‟dur.”

(Şura 42/9)

ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
َٓب َء كَ ه٤ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اُِٚٗٝ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
َ َٞ ُٛ َٝ ٠۪ۘ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ُ ْؾ٣ َٞ َُٛٝ ٢
ُّ ُِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ ُبّٰلل
Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl dost Allah‟tır; ölüleri O diriltir ve her
şeyin ölçüsünü O koyar.

(Şura 42/10)

ْ  َٓبَٝ
ِۜ  ه٠َُُِٓ اُٚٔ ٌْ ءٍ كَ ُؾ٢َ
ت٤
ُ ُ۪ٗ اِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُ ًَّ ِْ ۗذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػ٢َّّللاُ َس ۪ث
َّللاِ َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ِٓ ْٖ ؽِٚ ٤ ۪اخزََِ ْلز ُ ْْ ك
Anlaşamadığınız her şeyin son kararı Allah‟a aittir. “İşte Allah budur. Benim Sahibimdir. O‟na dayanır, O‟na
yönelirim.”
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(Rad 13/31)

ّ ِ ُ هْٝ َ  ْاُ ِغ َجب ٍُ اِٚ ِد ث
ْ ط َؼ
ْ ّ َش٤ِ ع
 َث َْ ِ هّٰللِ ْاَلَ ْٓ ُش٠ِۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ْاِٚ  ًُ ِِّ َْ ِثْٝ َ ض ا
ُ  ا َ َّٕ هُ ْش َٰاٗابْٞ ََُٝ
ُ  ْاَلَ ْسِٚ ذ ِث
َٓ ٣َ ْٞ َُ ْٕ َ ا اُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ْ۪ـَٔ ِظ اَُّز٣ ۬ب٣َ ْْ ََِؼا ِۜب اَك٤۪ٔ َع
َٖ٣ ۪ضَ ا ٍُ اَُّز٣َ  ََلَٝ ؼا ِۜب٤۪ٔ بط َع
ؾب ُء ه
َ َُّ٘ اَٟذَٜ َُ َُّللا
ْ
ِۜ  ْػذُ هَٝ ٢
َّللاِ ا َِّٕ ه
ََّللا
َ  ْْ ِث َٔبُٜ ُج٤ا ر ُ ۪صًَٝلَ ُش
ِ َا هُٞصَ٘ؼ
َ ِأر٣َ ٠ ْْ َؽزهِٛ جاب ِٓ ْٖ دَ ِاس٣ ر َ ُؾ َُّ هَ ۪شْٝ َ بس َػخٌ ا
َ َؼبد٤۪ٔ ُق ْا
ُ ِِ ُ ْخ٣ ََل
Kur’an, kendisiyle dağlar yürütülen, yeryüzü parça parça edilen veya ölülerle konuşulan bir
kitap olsaydı… Hayır! Her iş Allah’ın elindedir. Yapılması gerekeni Allah yapsaydı, bütün
insanları yola getirirdi. İnanıp güvenenler bunun aksinin olamayacağını hâlâ anlamadılar mı?
Ayetleri görmezlikte direnenlerin yaptıkları sebebiyle azap, başlarına veya yurtlarının yakınına
kadar gümbür gümbür iner. Sonunda da Allah’ın verdiği söz gelip çatar. Allah sözünden
dönmez.
(En'am 6/111)

اُٞٗءٍ هُجُ اًل َٓب ًَب٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َؽؾ َْشَٗب َػَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٜ َٔ ًََِّ َٝ َ ُْ ْاُ َٔ َِٰٓ ِئ ٌَخِٜ ٤ْ َُِ اَََّٗ٘ب ٗ ََّض ُْ َٓ٘ب اْٞ ََُٝ
َٓ َ٣ ْٕ َ ا ا ََِّٓل اُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٤ُِ
ََُِٕٜٞ  ْغ٣َ ْْ ُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ َُّللا
ؾب َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler;
tercihi Allah yaparsa başka. Ama onların çoğu cahilce davranır.

(Şura 42/8)

َّ َٝ ِٚۜ ۪ ِ َس ْؽ َٔز٢ ۪ؾب ُء ك
ْْ ُٜ َُ َٕ َٓبُٞٔ ُِ اُظب
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َُ ُ ْذ ِخ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ اؽذَح ا
َٓ ْٞ ََُٝ
ِ َٝ  ْْ ا ُ َّٓخاُٜ ََِّللاُ َُ َغ َؼ
ؽب َء ه
ش٤
ٍ  ََل ٗ َ۪صَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ
Allah onları tek bir toplum yapmayı tercih etseydi yapardı. Ancak Allah, görevini yapanı ikramı ile kuşatır.
Yanlış yapanların ne bir dostu ne de yardımcısı olur.

(Rad 13/32)

ة
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ِث ُش
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ٰ۠ ْْ كُٜ ُ ا ص ُ َّْ ا َ َخ ْزرَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ذُ َُِِّز٤ْ َِْٓ َ ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَب
Andolsun ki senden önceki elçilerle de eğlenilmişti. Ancak ben, ayetleri görmezlikten gelenlere
önce süre verdim sonra onları yakaladım. Azabım nasılmış!
(Enam 6/10)

َٕ ِض ُ۫ ُؤْٜ َ  ْغز٣َ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ِٓ اٝع ِخ ُش
َ  ِضْٜ ُ َُوَ ِذ ا ْعزَٝ
ُ ئ ِث ُش
َ َٖ٣ ۪ع ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَ َؾبمَ ِثبَُّز
Senden önce de elçiler hafife alındı. Onlarla eğlenenlerin hafife aldıkları o şey, daha sonra onların başına geldi.
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(Enam 6/11)

ُ ْٗ ض ص ُ َّْ ا
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
َ ٤ًَ اٝظ ُش
De ki “Yeryüzünde dolaşın da o yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.”

(Mümin 40/5)

ْ َّٔ َٛ َٝ ْْ ًۖ ِٛ اة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ْ ًََزَّث
ُ َ ْاَلَ ْؽضَٝ ٍػُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِذ هَ ْج
ُ ذ ًُ َُّ ا ُ َّٓ ٍخ ِث َش
َُُٙٝأ ْ ُخز٤ُِ ْْ ِٜ ُِ ٞع
ة
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بغ
ِ َا ثِ ْبُجَُُٞ َعبدَٝ
ِ ْق ًَبَٕ ِػوَب
َ ٤ٌَ َ ٰ۠ ْْ كُٜ ُ  ْاُ َؾ َّن كَب َ َخ ْزرِٚ ِا ثٞع
Onlardan önce Nuh‟un halkı ve sonrasında gelen kesimler de yalana sarılmışlardı. Her toplum, kendine gelen
elçiyi yakalamaya kalkmış ve hakkı, batılla ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Ama onları ben yakaladım.
Cezalandırmam nasılmış!

(Mümin 40/6)

ْ َّ ًَ َٰز ُِ َي َؽوَٝ
بس
ُ ص َؾ
ْ َ  ْْ اُٜ ََّٗا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪ اَُّز٠َِذ ًَ ِِ َٔذُ َسثِّ َي َػ
ِ َُّ٘بة ا
Rabbinin, ayetleri görmezlikte direnenler hakkında söylediği “Onlar ateş ahalisidir!” sözü, bu şekilde
gerçekleşmiş oldu.

(Rad 13/33)

ُ ِا ِ هّٰللُِٞ َع َؼَٝ ذ
ْ غ َج
ُ ِث َٔب ََلَٚٗ ِۜ ْْ ا َ ّْ رَُ٘ ِجّ ُ۫ ُإُٛ ُّٞٔ ع
َ َْ ُؽ َش ًَٓب ِۜ َء ه
َ ًَ  ًُ َِّ َٗ ْل ٍظ ِث َٔب٠َِٰ  ٓهَبئِ ٌْ َػَٞ ُٛ ْٖ َٔ َاَك
َ ض ا َ ّْ ِث
ِٖ ا َػُّٝصذ
ُ َٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ ُشَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪ٖ َُِِّز٣ِ  ِۜ ٍِ َث َْ ُصْٞ َ ٍش َِٖٓ ْاُوِٛ ظب
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْؼَِ ُْ ك٣َ
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ َِ ِۜ ٤غ ۪ج
َّ ُا
ع ِِ َِ ه
Ayetleri görmezlikten gelmeyi, herkesin ne elde ettiğini takip eden Allah’a ortaklar oluşturarak
mı yapıyorlar? De ki “Onları yüceltin bakalım. Yoksa siz Allah’a, bu yerde bilmediği bir şeyi
haber veriyor ya da içi boş sözler mi söylüyorsunuz? ” Ayetleri görmezlikten gelenlerin oyunları
kendilerine güzel görünür de Allah’ın yolundan çıkıverirler. Allah’ın sapık dediğini yola gelmiş
sayacak yoktur.
(En'am 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبط ًَ َٔ ْٖ َٓض
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كٚ ِث٢ ۪ ْٔؾ٣َ ساٞ
ُ ُٗ اَُٚ  َع َؼ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ ٤َ زاب كَب َ ْؽ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٣ِ  ِۜب ًَ َٰز ُِ َي ُصَٜ ْ٘ ِٓ ٍَبسط
ِ ْظ ِثخ
َ ٤َُ
Ölüyken can verip yolunu aydınlattığımız ve o aydınlıkla insanlar arasında yürüyen kişi, girdiği karanlıklardan
çıkamayan kişi gibi olur mu? Yaptıkları işler, kâfirlere işte böyle süslü gösterilir.
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(Yunus 10/18)

ُ  ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ُ ْ٘لَؼ٣َ  ََلَٝ ْْ ُٛع ُّش
ِۜ ؽلَ َٓؼب ۬ ُؤَٗب ِػ ْ٘ذَ ه
َْ َُّللاِ ه
ُ ٣َ َّللاِ َٓب ََل
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝ ْؼجُذ٣َ َٝ
ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ ََل ِكَٝ د
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ْؼَِ ُْ ك٣َ َّللاَ ِث َٔب ََل
ُ ض
اَرَُ٘ ِجّ ُ۫ ُإَٕ ه
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar.
Bir de derler ki “Bunlar Allah‟ın yanında bize şefaat edecek olanlardır.” De ki “Siz Allah‟a, göklerde ve yerde
bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.”

(Zümer 39/36)

َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ِٚۜ ۪ ِٗ ُٝ َٖ ِٓ ْٖ د٣ ۪ٗ ََي ِثبَُّزُٞكَِٞ ّ ُخ٣َٝ ُِٙۜ َػ ْجذ
ع ِِ َِ ه
ْظ ه
َ ٍَّللاُ ِث ٌَبف
َ ٤ََُا
Allah kuluna yetmez mi! Bir de seni, Allah ile aralarına koydukları ile korkutuyorlar. Allah‟ın sapık saydığını
yola getirecek kimse yoktur.

(Zümer 39/37)

ّ ا ْٗزِ َو ٍب١ِض ر٣
ْظ ه
 ِذ هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ِ ُٓ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍ َّللاُ ِث َؼ ۪ض
َ ٤ََُع ِۜ ٍَّ ا
Allah‟ın doğru yolda saydığını saptıracak kimse de yoktur. Allah daima üstün olan ve hak edilen cezayı veren
değil midir?

(Rad 13/34)

َٰ ْ اة
م
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ
ُ ََُؼَزَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢اة ِك
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ  َٓبَٝ اَل ِخ َش ِح اَؽ َُّن
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiretteki azab ise daha sıkıntılıdır. Onları Allah’a
karşı koruyacak biri de yoktur.
(Zümer 39/24)

َّ ُِ ََ ٤ ۪هَٝ  َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ة
َُٕٞا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ ِغجُٞهَُٖٝ ر٤۪ٔ ُِ ِظب
ُٓ ِ۪ٜٚ  ْعَٞ  ِث٢ ۪زَّو٣َ ْٖ َٔ َاَك
ِ  َء ْاُ َؼزَاٞع
Yanlış yola girenlere, kıyamet günü “Kazancınızın tadına varın!” denince, kim kendini o azabın sıkıntısından
koruyabilir?

(Zümer 39/25)

ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣ ْش ََل
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ٤ ْْ كَب َ َٰرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
َ ًََّز
Onlardan öncekiler yalana sarılmışlardı da ummadıkları yerden kendilerine azap gelip çatıvermişti.
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(Zümer 39/26)

َٰ ْ اة
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ اَل ِخ َش ِح ا َ ًْ َج ُش
ُ ََُؼَزَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ ِك١
 ُْ هُٜ َكَبَرَاه
َ َّللاُ ْاُ ِخ ْض
Allah onlara, dünya hayatında bu rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke
bilselerdi!

(Zümer 39/27)

ََٕٝزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ َِّزَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض َ ٍَ َُ َؼَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ ظ َش ْثَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Şüphesiz, biz bu Kur‟an‟da insanlar için her türlü örneği verdik, belki doğru bilgileri kullanırlar.

(Mümin 40/20)

 ُغ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ ََّللا
 ِۜ ٍء ا َِّٕ ه٢َ
 هَٝ
ْ َٕ ثِؾَُٞ ْوع٣ ۪ ََلَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ن
ِ ّ ِۜ  ثِ ْبُ َؾ٢َ ْو ۪ع٣ َُّللا
ش٤
ُ ْاُ َج ۪ص
Allah, hakkını vererek yargılamada bulunur. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları ise hiç bir yargılama
yapamazlar. Allah dinler ve görür.

(Mümin 40/21)

ُ ْ٘ ٤َ ض َك
ْْ ُٛ اُٞٗ ِۜ ْْ ًَبِٜ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجَُٖٞٗ ًَب٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِ َجخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ َُ َٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
م
َ َا
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗ َّللاُ ِثز
 ُْ هُٛ َض كَب َ َخز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِبسا ك
 َٰاص َ اَٝ ح اَّٞ ُ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
ٍ اَٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler. Onlar çok daha
güçlüydüler ve daha iyi eserler bırakmışlardı. Allah onları suçlarına karşılık kıskıvrak yakaladı. Allah'a karşı
onları koruyacak hiç kimseleri yoktu.

(Rad 13/35)

ِۜ ُ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َغَّ٘ ِخ اَُّز
٠ػ ْو َج
ُ  ِۜب رِ ِْ َيَٜ ُِّ ِظَٝ ٌْ ِب ٓدَائَٜ ًُُِ ُ بس ا
ُ ِۜ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١َٕ ر َ ْغ ۪شٞ
بس
ُ َٝ  ۗاْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّز
ُ ََُّٖ٘ ا٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠ػ ْو َج
Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlara söz verilen cennet, içinden ırmaklar akan,
yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir bahçe gibidir. Allah’tan çekinenler, sonunda oraya
varırlar. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin yolu da ateşte biter.
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(Rad 13/36)

َْ ُُ هِٚۜ ع
ِ  َِٖٓ ْاَلَ ْؽضَ اَٝ  َْي٤ََُِٕ ثِ َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٞ ْل َش ُؽ٣ بة
َ ُ ْ٘ ٌِ ُش ثَ ْؼ٣ ْٖ َٓ ة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اَُّزَٝ
ة
ُ  ا َ ْدِٚ ٤ْ َُِ اِٚۜ ۪  ََٓل ا ُ ْؽ ِش َى ِثَٝ ََّللا
اَِّٗ َٓٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ ه
ِ  َٓ َٰبِٚ ٤ْ َُِاَٝ اٞػ
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle sevinirler. İçlerinde o Kitabın bir kısmından
hoşlanmayan topluluklar vardır. De ki “Bana emredilen, yalnız Allah’a kul olmam ve O’na
ortak oluşturmamamdır. Ben insanları Allah’a çağırırım; varıp gideceğim yer O’nun
huzurudur.”
(Enfal 8/2)

ْ َ٤ِِ ُ اِرَا رَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َِ ِعَٝ َُّللا
 َٔبٗاب٣ ْْ ۪اُٜ ُْ صَ ادَرَُٚبر٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِذ َػ
َٖ اِرَا رُ ًِ َش ه٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ
Müminler ancak Allah anılınca yürekleri titreyen kimselerdir. Allah‟ın ayetleri onlara bağlantılarıyla birlikte
okununca bu ayetler onların güvenlerini arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.

(Tevbe 9/124)

ْ َُاِرَا َٓٓب ا ُ ْٗ ِضَٝ
ْْ ُٜ ْا كَضَ ادَرَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َٔبٗاب كَب َ َّٓب اَُّز٣۪ ٓ ۪اٙ ِزَٰٛ ُُّْٚ ٌُ ْْ صَ ادَر٣َ ٍُ اُٞو٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َسح ٌ كٞ
ُ ذ
َ ع
َٕٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣َ ْْ ُٛ َٝ  َٔبٗاب٣۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar onu, birbirlerine müjdelerler.

(Fussilet 41/33)

َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ اَٝ صب ُِ اؾب
 ه٠َُِ اَل ِٓ َّٔ ْٖ دَ َػٓب اْٞ َغ ُٖ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Şura 42/15)

ة
ُ كَ ِِ َٰز ُِ َي كَب ْد
َ ا ْعز َ ِو ْْ ًَ َٓٔب ا ُ ِٓ ْشَٝ ع
ٍ َّللاُ ِٓ ْٖ ًِزَب
هُ َْ َٰا َٓ ْ٘ذُ ثِ َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ د
َ٘ ٌُ ِۜ ْْ َ ه٤ْ َا ُ ِٓ ْشدُ َِلَ ْػ ِذ ٍَ ثَٝ
ْْ ِۜ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ََُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔبُُ ٌُ ِۜ ْْ ََل ُؽ َّغخَ ثَٝ  َسثُّ ٌُ ِۜ ْْ َُ َٓ٘ب ا َ ْػ َٔبَُُ٘بَٝ َّللاُ َسثَُّ٘ب
َه
ش٤
ُ ِۜ  ْاُ َٔ ۪صِٚ ٤ْ َُِاَٝ ََ٘٘ب٤ْ ََ ْغ َٔ ُغ ث٣ َُّللا
Bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap ve emredildiği gibi doğru ol, onların arzularına da uyma. De ki “Allah‟ın
indirdiği her kitaba inanırım. Ben aranızda adil davranma emri aldım. Allah bizim Rabbimizdir; sizin de
Rabbinizdir. Bizim yaptığımız bizim, sizin yaptığınız sizindir. Bizimle sizin aranızda belgeye de ihtiyaç yoktur.
Bizi bir araya getirecek olan Allah‟tır. Dönüş O‟nadır.”
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(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ ثَ ْؼذَ َٓب َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْۙ َٓب َُ َيُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ ذ ا
َ َُئِ ِٖ ارَّجَ ْؼَٝ  ًِّۜب٤ُِ ُؽ ٌْ أب َػ َشثٙ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ
م
ه
ٍ اَٝ  ََلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Kural böyledir; Kur’ân’ı Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra
onların arzularına uyarsan, Allah’a karşı senin ne bir dostun ne de koruyucun olur.
(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ِْٔ٘اب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َص ِذّهاب ُِ َٔب ث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
ن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِؽ ْش َػخا
 ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ ِۜ ُ ْْ َػ َّٔب َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾٛا َءَٞٓ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
َٓ ْٞ ََُٝ ب اع ِۜبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ ِۜ  َْشا٤ا ْاُ َخُٞ ٌُ ْْ كَب ْعز َ ِجو٤ َٓٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْج٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ اؽذَح ا
ِ َٝ َّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخا
ؽب َء ه
ۙ ُ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼاب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َع
َٕٞ
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, önünde bulduğu Kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma. Sizden her birine
bir şeriat ve bir yöntem verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Öyleyse tartışma yerine iyi işlerde yarışın. Hep birlikte
Allah‟ın huzuruna götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size, o zaman bildirecektir.

(Maide 5/49)

ط َٓٓب
َ َُِ٘ ْلز٣ ْٕ َ ُ ْْ اٛاؽزَ ْس
ْ َٝ ْْ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ اَٝ
 ْْ ثِ َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َاؽ ٌُ ْْ ث
ِ ى َػ ْٖ ثَ ْؼٞ
شا٤
ذ ُ ه٣ُ ۪ش٣ ا كَب ْػَِ ْْ اََّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ  ِۜ َْي كَب ِْٕ ر٤ََُِّللاُ ا
ا َ ْٗضَ ٍَ ه
ا َِّٕ ًَض۪ اَٝ ْْ ِۜ ِٜ  ِثُُٞٗط ر
ِ  ْْ ِث َج ْؼُٜ  َج٤ُ ۪ص٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َُٕٞبط َُلَب ِعو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah‟ın indirdiği emirlerin
herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları sebebiyle Allah, kesinlikle onların
başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ؾب ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ َس
ع َُّ ه
ِ ُ٤َ ِۜ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤ُ َج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ بٕ َه
َ ِِ  ٍٍ ا ََِّل ِثٞع
َ  َٓٓب ا َ ْسَٝ
ِ غ
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ؾب ِۜ ُء
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َٓ ٣َ
Biz, her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah,
sapmayı tercih edeni sapık sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları
doğru olan O‟dur.
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(Fussilet 41/44)

ِۜ
ْ َِص
َٖ٣ ۪ َُِِّزَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ ََل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْش َٰاٗاب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ ِۜ  َػ َش ِثَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َء ۪ۘا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بد٣  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ا٠ِۜ ٔػ ا
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْه ٌشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢َٕ ۪ ٓكُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّزَٝ  ِؽ ٓلَب ِۜ ٌءَٝ ُٟذاٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍذ٤بٕ َث ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Kur‟an‟ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki “Ayetleri açıklansa ya? Arap‟a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan tedavi eden bir kitaptır.
İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden
seslenilen kişiler gibidirler.

(Rad 13/38)

ِۜ
ْ
 ٍخ٣َ  ِث َٰب٢
ُ  َٓب ًَبَٕ ُِ َشَٝ َّخا٣رُ ِ ّسَٝ ا اعبَٝ  ْْ ا َ ْصُٜ َُ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ع اًل ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي
ُ ع َِْ٘ب ُس
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ أ ِر٣َ ْٕ َ  ٍٍ اٞع
ِۜ ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ ه
بة
ٌ َ َّللاِ ُِ ٌُ َِّ ا َ َع ٍَ ًِز
Senden önce de elçiler gönderdik. Onlara eşler, evlatlar vermiştik. Hiçbir elçi, Allah’ın izni
olmadan bir ayet, bir mucize getiremez. Her çağın bir Kitab’ı vardır.
(Enam 6/84)

َٖ َْٰٔ٤َِع
ُ َٝ َد۪ٝ دَ ُ۫ ُاَِّٚز٣ ِٓ ْٖ رُ ِ ّسَٝ َُ َ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج٣ْ َذَٛ  اؽبَُٞٗٝ َ٘ب٣ْ َذَٛ ة ًُ ًًّلٞ
َ ِۜ َُ ْؼو٣َٝ َُٓ اِ ْعؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
ۙ ِ۪٘ ْاُ ُٔ ْؾغ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ َٕٝ
ِۜ  ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ ق
َٖ٤
ُ ُٞ٣َٝ ةُّٞ
َ ٣َاَٝ
َ ع
Biz ona, İbrahim‟e İshak‟ı ve Yakub'u armağan ettik; bunlara ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a,
Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a da doğru yolu göstermiştik. Biz,
güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Enam 6/85)

ۙ صب ُِ ۪ؾ
َٖ٤
َّ ُبط ًُ ٌَّ َِٖٓ ا
َ ِۜ َ٤ُِْ اَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠٤َٰ َ ْؾ٣َٝ َّب٣صَ ًَ ِشَٝ
Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas; bunların hepsi iyilerdendi.

(Enam 6/86)

ۙ ۪ٔ َُ ْاُ َؼب٠َِ ًُ ًًّل كَع ََِّْ٘ب َػَٝ غ ِۜب
 اَُُٞٝ ظ
َٖ٤
َ َ٤ُ ْاَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ
َ ُُٗٞ٣َٝ غ َغ
İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u; bunlardan her birini çağdaşlarından üstün kıldık.

(Enam 6/87)

ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ْ َٝ ْْ ِٜ ِٗ اَٞ ا ِْخَٝ ْْ ِٜ َّب ِر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ َٰا َثٓب ِئَٝ
ِ ٠َُِٰ  ْْ اُٛ َ٘ب٣ْ َذَٛ َٝ ْْ ُٛ َ٘ب٤ْ َاعزَج
Babaları, soyları ve kardeşleri... Onları da seçtik ve onlara da doğru yolu gösterdik.
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(Enam 6/88)

َ ا َُ َؾ ِجًُٞ  ا َ ْؽ َشْٞ ََُٝ ِِٙۜ ۪ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجبد
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ ٣َ َِّللا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
 هَُٟذٛ َٰر ُِ َي
َ ػ
İşte bu, Allah'ın yoludur. Gerekeni yapan kullarını bu yola sokar. Eğer bu nebiler şirk koşsalardı bütün yaptıkları
boşa giderdi.

(Enam 6/89)

ٓ
 آبْٞ َب هَٜ  ًَّ َِْ٘ب ِثَٝ  ۬ ُإ ََٓل ِء كَوَ ْذٛٓ َٰ بَٜ  ٌْلُ ْش ِث٣َ ِْٕ ح َ كَبَّٞ ُاُُّ٘جَٝ َْ ٌْ  ْاُ ُؾَٝ بة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٖ٣ب ِث ٌَبكِ ۪شَٜ ا ِثٞغ
ُ ٤ْ َُ
Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu insanlar bütün bunları görmezlik
ederlerse, biz onları, görmezlik etmeyecek bir topluluğun korumasına bırakırız.

(Enam 6/90)

ٟ ا ََِّل ِر ًْ َٰشَٞ ُٛ ِْٕ  ا َ ْع اش ِۜا اِٚ ٤ْ َِ هُ َْ ََٓل ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػْٙ ِۜ  ُْ ا ْهز َ ِذُٜ ٣ َٰذُٜ َِّللاُ كَج
 هَٟذَٛ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٖ٤۪ٔ َُُِ ِْؼَب
Allah'ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimseler onlardır; sen de onların yoluna uy. De ki "Ben yaptığım bu iş
için sizden bir karşılık beklemiyorum. O, herkes için sadece bir öğüt ve doğru bilgidir, o kadar!"

(Mümin 40/78)

 َٓبَٝ  ِۜ َْي٤َِص َػ
ْ ص
ْ ص
ُ ع َِْ٘ب ُس
ُ  ْْ َٓ ْٖ َُ ْْ َٗ ْوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ  َْي٤َِصَ٘ب َػ
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٓ ع اًل ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي
ْ
َُ٘ب ُِ َيٛ  َخغ َِشَٝ ن
ُ ًَبَٕ ُِ َش
َّللاِ كَ ِبرَا َٓعب َء ا َ ْٓ ُش ه
 ٍخ ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ ه٣َ  ثِ َٰب٢
ِ َُّللاِ ه
ِ ّ  ِث ْبُ َؾ٢
َ ع
َ أ ِر٣َ ْٕ َ  ٍٍ اٞع
َُِْٕٞاُ ُٔج ِْط
Senden önce de elçiler gönderdik; kiminin hikâyesini sana anlattık, kimininkini de anlatmadık. Hiçbir elçi,
Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Allah'ın emri gelince iş gerçekten biter. Boş işlere dalanlar orada
kaybederler.

(Rad 13/39)

ة
َٓ َ٣ َّللاُ َٓب
ا هَٞ ْٔ ُؾ٣
ِ ُ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبٙٓ َ ِػ ْ٘ذَٝ ُُضْجِذ٣َٝ ؾب ُء
Allah, düzenine göre süreyi kısaltır veya sabitler. Ana Kitap O’nun yanındadır.
(Araf 7/34)

َُٕٞٓ َ ْغز َ ْو ِذ٣  ََلَٝ عب َػخا
َ ََٕٝ ْغزَأ ْ ِخ ُش٣  ْْ ََلُٜ ُِ ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ا َ َع ٌَ كَ ِبرَا َٓعب َء ا َ َعَٝ
Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne erteleyebilirler, ne de ecelleri gelmeden onun öne
alınmasını sağlayabilirler.
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(Yunus 10/49)

ِۜ ؽب َء ه
 ْْ كَ ًَلُٜ َُِّللاُ ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ا َ َع ِۜ ٌَ اِرَا َٓعب َء ا َ َع
َٓ  ََل َٗ ْلؼاب ا ََِّل َٓبَٝ ظ ًّشا
َ ٢هُ َْ ََٓل ا َ ْٓ ِِيُ َُِ٘ ْل ۪غ
َُٕٞٓ  ْغز َ ْو ِذ٣َ  ََلَٝ عب َػخا
َ َٕٝ ْغزَأ ْ ِخ ُش٣َ
De ki “Allah, gerekeni yapmazsa kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Her
toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelmişse bir süreliğine de olsa erteleyemezler. Eğer gelmemişse öne de
alamazlar.”

(Rad 13/40)

بة
ُ غ
َ َ٘ب ْاُ ِؾ٤ْ َِ َػَٝ ُ َْي ْاُجَ ًَلؽ٤َََِّ٘ َي كَ ِبَّٗ َٔب َػ٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ط اَُّز
َ ََّ٘ َي ثَ ْؼ٣ا ِْٕ َٓب ُٗ ِشَٝ
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de sana düşen
yalnızca tebliğdir. Hesabını sormak bizim işimizdir.
(Yunus 10/46)

 َٓب٠َِٰ ذٌ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
 ْْ ص ُ َّْ هُٜ َُ٘ب َٓ ْش ِعؼ٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ  ْْ اُٛ ُ  َٗ ِؼذ١ ۪ط اَُّز
َ ََّ٘ َي ثَ ْؼ٣اِ َّٓب ُٗ ِشَٝ
ََُِٕٞ ْل َؼ٣
Onları tehdit ettiğimiz şeyin bir kısmını sana göstersek de seni vefat ettirsek de dönüşleri bize olacaktır. Üstelik
yaptıkları her şeyin şahidi Allah‟tır.

(Mümin 40/77)

َُُٕٞ ْش َعؼ٣ َ٘ب٤ْ َََُّ٘ َي كَ ِب٤َّكَٞ َ  َٗزْٝ َ ُ ْْ اُٛ َٗ ِؼذ١ ۪ط اَُّز
ْ كَب
 ْػذَ هَٝ َِّٕ صجِ ْش ا
َ ََّ٘ َي ثَ ْؼ٣َّللاِ َؽ ٌّن كَ ِب َّٓب ُٗ ِش
Sabret; Allah'ın sözü yerine gelecektir. Ya onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana gösteririz veya seni vefat
ettiririz. Dönüş Bizedir.

(Zuhruf 43/41)

ۙ ُٔ  ْْ ُٓ ْ٘ز َ ِوُٜ ْ٘ ِٓ  َج َّٖ ِث َي كَ ِبَّٗبَٛ كَ ِب َّٓب َٗ ْز
َٕٞ
Seni bu dünyadan göç ettirsek bile, hak ettikleri cezayı onlara yine veririz.

(Zuhruf 43/42)

َٕٝ ْْ ُٓ ْوزَذ ُِسِٜ ٤ْ َُِ ْْ كَ ِبَّٗب َػٛ َػ ْذَٗبَٝ ١ ََّ۪٘ َي اَُّز٣ ُٗ ِشْٝ َ ا
Onlara söz verdiğimiz azabı sana gösterebiliriz de. Çünkü kıskıvrak elimizdedirler.
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(Rad 13/41)

ْ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ص
َٞ ُٛ َٝ ِٚۜ ۪ ِٔ ٌْ ت ُِ ُؾ
 هَٝ  ِۜبَٜ ِغ َشاك
ُ ُض َٗ ْ٘و
َ َّ ْؾ ٌُ ُْ ََل ُٓؼَ ِو٣ َُّللا
َ  ْاَلَ ْس٢ِا اََّٗب َٗأْرْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
ة
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ
Onlar görmüyorlar mı ki yurtlarını çevresinden sürekli daraltıyoruz. Hükmü Allah verir.
O’nun hükmünü bozacak yoktur. O, hesabı çok hızlı görür.
(Enbiya 21/44)

َ ٠ُ ْْ َؽزهٛ َٰاثَٓب َءَٝ  ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ ثَ َْ َٓز َّ ْؼَ٘ب
بَٜ ص
ُ ُض َٗ ْ٘و
َ  ْاَلَ ْس٢َِٕ اََّٗب َٗأْرْٝ َ َش٣  ُْ ْاُؼُ ُٔ ِۜ ُش اَكَ ًَلِٜ ٤ْ َِغب ٍَ َػ
ْ َ ِٓ ْٖ ا
َُٕٞ ُْ ْاُـَب ُِجُٜ َ ِۜب اَكَٜ ِغ َشاك
Hâlbuki hayatlarını sürdürebilsinler diye onların da babalarının da geçimini sağlayan biziz. Görmüyorlar mı ki
yurtlarını çevresinden sürekli daraltıyoruz. Bunlar mı bize galip gelecekler?

(Mümin 40/17)

ُ ذ ََل
ْ ِۜ َغج
ة
 ِۜ َّ ا َِّٕ هْٞ َ٤ُظ ِْ َْ ْا
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ثِ َٔبٟ َّ ر ُ ْغ َٰضْٞ َ٤ُْ َ ا
Bir gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün herhangi bir haksızlık olmaz. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk
görendir.

(Rad 13/42)

ِ  ْْ َ ِ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْذ َٓ ٌَ َش اَُّزَٝ
ِۜ ٍ ِت ًُ َُّ َٗ ْل
بس
ُ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ٌْغ٣ ؼا ِۜب٤۪ٔ لِلَف ْاُ َٔ ٌْ ُش َع
ُ ََّ ْؼَِ ُْ ْاُ ٌُل٤ع
َ َٝ ظ
 اُذ َِّاس٠َػ ْوج
ُ ْٖ َٔ ُِ
Bunlardan öncekiler planlar yaptılar. Bütün planları Allah’ın elindedir. Kimin ne kazandığını
bilir. Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, son yurdun kimin olacağını öğreneceklerdir.
(En'am 6/123)

ْْ ِٜ َٕ ا ََِّل ِثب َ ْٗلُ ِغٝ ْٔ ٌُ ُش٣َ  َٓبَٝ  ِۜبَٜ ٤ ۪ا كٝ ْٔ ٌُ ُش٤َ ُِ بَٜ ٤۪ٓ  ٍخ ا َ ًَب ِث َش ُٓ ْغ ِش٣َ  ًُ َِّ هَ ْش٢ ۪ ًَ َٰز ُِ َي َع َؼ َِْ٘ب كَٝ
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ
İşte böyle! Her kentin günahkârlarını oranın büyükleri haline getiririz ki tuzaklar kurabilsinler. Kurdukları
planlar, kendi aleyhlerine döner ama farkında bile olmazlar.
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(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغ َجبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُضُٛ ا ِْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُشَٝ ْْ ِۜ ُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُش
 ِػ ْ٘ذَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َشٝهَ ْذ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar, kurdukları planlarını oynadılar. Planları, Allah‟ın denetimindedir; isterse o planlar dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(Neml 27/50)

َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  ْْ ََلُٛ َٝ  َٓ ٌَ ْشَٗب َٓ ٌْ اشاَٝ ا َٓ ٌْ اشاٝ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar bir plan kurmuşlardı. Biz de bir plan kurmuştuk ama onlar bunu fark edemiyorlardı.

(Neml 27/51)

ُ ْٗ كَب
َٖ٤ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٜ َٓ ْٞ َهَٝ ْْ ُٛ  ۙ ْْ اََّٗب دَ َّٓ ْشَٗبِٛ ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ َٓ ٌْ ِش
َ ٤ًَ ظ ْش
Bak bakalım planları nasıl sonuçlandı. Biz, onları ve toplumlarının tamamını yerle bir ettik.

(Rad 13/43)

ُْ ِْ ُ ِػَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَٝ ْْ ۙ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذاا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
َ ا َُ ْغَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣َٝ
 ثِ ه٠ع ا ًِۜل هُ َْ ًَ َٰل
َ ذ ُٓ ْش
ة
ِ ْاُ ٌِزَب
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler: “Sen elçi olarak gönderilmiş değilsin” derler. De ki
“Aramızda Allah’ın ve o Kitab’ın bilgisine sahip olanların şahit olması yeter.”
(Enam 6/19)

ْْ ًُ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ َِلُ ْٗز َِسَٰٛ ٢
َ ءٍ ا َ ًْجَ ُش٢َ
بدَ ِۜح ا هُ َِ هَٜ ؽ
ُّ َ هُ َْ ا
ْ ؽ١
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ اَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذٌ ث٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
ٌاؽذ
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  اَٞ ُٛ ذُ هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ  هُ َْ ََٓل ا َ ْؽِٟۜ خا ا ُ ْخ َٰشَٜ ُِ َّللاِ َٰا
َٕ ا َ َّٕ َٓ َغ هُٝذَٜ  َٓ ْٖ ثََِ ِۜ َؾ اَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ْؾَٝ ِ۪ٚث
ًَُٕٞ  ٌء ِٓ َّٔب ر ُ ْؾ ِش١ ثَ ۪ ٓش٢ َِّ۪٘ٗاَٝ
“En büyük şahit kimdir?” diye sor ve de ki “Allah‟tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana vahiy
edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım.” De ki “Siz Allah ile birlikte başka ilahların olduğuna şahit
misiniz? Ben şahit değilim.” De ki “O tek ilah‟tır. Ben, sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım.”

(İsra 17/96)

شا٤
 ثِ ه٠هُ َْ ًَ َٰل
شا ثَ ۪ص ا٤
۪ خ َ۪ج اُٙ ًَبَٕ ثِ ِؼجَب ِدََِّٚٗ٘ ٌُ ِۜ ْْ ا٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذاا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz o, kullarının durumundan haberdar olan ve her
şeyi görendir.”
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(Ankebut 29/52)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َِ بغ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْؼَِ ُْ َٓب ِك٣َ ذاا٤َٜ۪ َ٘ ٌُ ْْ ؽ٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤بّٰللِ َث
ِ ا ِث ْبُ َجَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ض
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
ۙ ا ِث هٝ ًَلَ ُشَٝ
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ بّٰللِ ا
De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.” Batıla inanıp
Allah‟ı görmezlikten gelenler var ya; işte onlar kaybedecek olanlardır.

(Ahkaf 46/10)

ِِ۪ٚ ْ ِٓض٠َِٰ  ََ َػ٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ َ۪٘ذٌ ِٓ ْٖ ثِٛ ذَ ؽَبِٜ ؽ
َ َٝ ۪ٚ ًَلَ ْشر ُ ْْ ِثَٝ َِّللا
ز ُ ْْ ا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ا ْعز َ ٌْجَ ْشر ُ ِۜ ْْ ا َِّٕ هَٝ ََٖٓ كَ َٰب
De ki “Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları‟ndan güvendiğiniz bir kişi de ellerindekinin dengi olduğuna
şahitlik edip ona inandığı halde hâlâ büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu nasıl görüyorsunuz?” Şurası bir
gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.”

(Maide 5/82)

دَّح اَٞ َٓ ْْ ُٜ ََُز َ ِغذَ َّٕ ا َ ْه َشثَٝ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪اَُّزَٝ َدُٜٞ َ٤ُا ْاَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ح ا َُِِّزٝػذَ َا
َ َ َُز َ ِغذَ َّٕ ا
ِ َُّ٘ؽذَّ ا
َ بط
۪ غ
 ْْ ََلُٜ ََّٗاَٝ جَبٗابْٛ  ُسَٝ َٖ٤غ٤
ّ ۪ ِ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّٕ َ  َٰر ُِ َي ِثبِٟۜ ص َٰبس
َ َٗ ا اَِّٗبُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ا اَُّزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َُِِّ۪ز
ََٕٝ ْغز َ ٌْ ِج ُش٣
Göreceksin, insanlar arasında inanıp güvenen müminlere ileri derecede düşman olanlar, Yahudiler ile müşrikler
olacaktır. Yine göreceksin, inanıp güvenenlere en yakın olanlar da biz Nasranîyiz diyenler olacaktır. Bunun
sebebi içlerinde büyüklük taslamayan araştırıcı âlimlerin ve din adamlarının bulunmasıdır.

(Maide 5/83)

ن
ُ اُش
ُ ۪ ْْ رَلُٜ َُ٘٤ ا َ ْػٟ ٍِ ر َ َٰ ٓشٞع
َّ ٠َُِا َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞع ِٔؼ
َ اِرَاَٝ
ِ ّ ا َِٖٓ ْاُ َؾُٞط َِٖٓ اُذ َّْٓغِ ِٓ َّٔب َػ َشك٤
َّ َُٕ َسثَّ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اَُُُٞٞو٣
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki "Rabbimiz!
İnanıp güvendik; bizi şahitler arasına yaz.
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