NAHL SURESİ
َ ٤ْ ْ
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُو ۪ع
ُ َا
َّ ٕب
م ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ِْ َْ ِث
ْ٤ِ اُو ِؽ
َّ ِٖ َٔ َٰ اُو ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Nahl 16/1)

ًَُٕٞ ُ ْْ ِو٣ ػ َّٔب
ُ ُُٙۜ َُِّٞللاِ كَ ََل ر َ َْز َ ْؼ ِغ
 ا َ ْٓ ُو ه٠ٰٓا َ َٰر
َ ٠ُر َ َؼ َٰبَٝ ٍَُٚٗ ْج َؾب
Allah‟ın emri gelecektir; acele etmeyin. Allah, onların ortak saydıkları şeylerden uzak ve
yücedir.
(Tevbe 9/24)

ٌۨ ْٞٓ َ اٝ ْْ ٌُ ُ ور٤
بَٛ ُٞٔ ُ اٍ ا ْهز َ َو ْكز
َ ْ۪  َػَٝ ْْ ٌُ ا ُعَٝ ا َ ْىَٝ ْْ ٌُ ُٗاَٞ ا ِْفَٝ ْْ ًُ ا َ ْث َٰٓ٘ب ُ۬ ُؤَٝ ْْ ًُ هُ َْ ا ِْٕ ًَبَٕ َٰا َثٰٓب ُ۬ ُؤ
َ َ
٢ ۪ب ٍك كَٜ  ِعَٝ ُِ۪ٚ ٍٞ
ُ  َهَٝ َِّللا
 ٌُ ْْ َِٖٓ ه٤ْ َُِب ا َ َؽتَّ آَٰٜ َْٗٞ ٙ
َ َب ًِ ُٖ ر َ ْو
َ َٓ َٝ َبََٛبك
َ ًَ ََْٕٞ ْبهح ر َ ْق
َ  ِر َغَٝ
ْ
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ٍِوْٞ َ ْاُو١ِلْٜ َ٣ َّللاُ ََل
 هَٝ ُٙۜ ۪ َّللاُ ِثب َ ْٓ ِو
 ه٢
ُ َّ۪ كَز َ َوثِِٚ ٤ٍ ۪ج
َ
َ َِأر٣ ٠ا َؽزهٖٞ
De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah‟tan, elçisinden ve onun yolunda
cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Allah‟ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fâsıklar
topluluğunu yola getirmez.”

(Yunus 10/24)

َ ََِبفز
ْ َبء ك
َُ ًُ ْ َأ٣ ٗ ِٓ َّٔب
َّ ُُ َِٖٓ اَٙب ًَ َٰٓٔبءٍ ا َ ْٗيَ َُْ٘ب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ اَِّٗ َٔب َٓض َ َُ ْاُ َؾ
ِ َٰٔٓ َ
ِ ۪ َٗجَبدُ ْاَلَ ْهِٚ ثٜ
َ َٝ َذ
َّ َٝ بَٜ َٗ ُى ْف ُوك
ْ َّ٘٣اى
َٕٝ ْْ هَبك ُِهُٜ ََّٗب آَٰٜ ُِْٛ َ ظ َّٖ ا
ِ َ اِمَٰٓا ا َ َفن٠ ْاَلَ ْٗؼَب ُۜ ُّ َؽزٰٓهَٝ ًب
ُ د ْاَلَ ْه
ُ َُّ٘ا
ُۜ ِ ْٓ َلاا ًَب َ ْٕ َُ ْْ ر َ ْـَٖ ِث ْبَل٤ٖ۪ َب َؽٛبها كَ َغ َؼ َِْ٘ب
َُ ٖ
ّ ِ ٌَ ًَ َٰن ُِ َي ُٗل
 اَٜ َٗ ْٝ َ  اَْل ا٤َُ ب ا َ ْٓ ُوَٗبَٰٜٓ ٤ ۙب ا َ َٰرَٰٜٓ ٤ْ ََِػ
َٰ ْ
َٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve hayvanların beslendiği
bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü
hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş
hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa,
âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.
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(Hud 11/40)

ْٖ َٓ َِ َي ا ََِّلْٛ َ اَٝ ِْٖ ٤َْ٘ ِْٖ اص٤ َعْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ ٍَّ ىَٜ ٤ ۪اؽ ِٔ َْ ك
ْ ه هُ َِْ٘بٞ
ُ ۙ َُّّ٘به اُز
َ َكَٝ  اِمَا َٰٓعب َء ا َ ْٓ ُوَٗب٠َؽزٰٓه
َ٤ َُِ۪ ا ََِّل هٰٚٓ  َٰٓٓب َٰا ََٖٓ َٓ َؼَٝ َُٖۜ َٓ  َٓ ْٖ َٰاَٝ ٍُ ْٞ َ ْاُوِٚ ٤ْ ٍَِ َجنَ َػ
َ
Sonunda emrimiz çıktı ve geminin tandırı kaynadı. Nuh‟a dedik ki “Erkekli dişili her türden birer çifti ve
hakkında karar çıkan kişi dışındaki aileni, bir de inanıp güvenenleri gemiye bindir.” Pek azı dışında Nuh ile
birlikte inanıp güvenen olmamıştı.

(Hud 11/58)

ٍع٤ َِ۪ة ؿ
ٍ ُ ْْ ِٓ ْٖ َػنَاَٛ٘ب٤ْ َٗ َّغَٝ ُ ِث َو ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘ ۚبٚا َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ كااُٞٛ َ٘ب٤ْ َُ َّٔب َٰٓعب َء ا َ ْٓ ُوَٗب َٗ َّغَٝ
Emrimiz gelince Hud‟u ve onunla birlikte olan müminleri, bizden bir ikram olarak kurtardık. Evet, onları ağır bir
azaptan kurtardık.

(Hud 11/66)

 ِٓئِ ُۜ ٍن ا َِّٕ َهث ََّيْٞ ٣َ ِ ١ ِٓ ْٖ ِف ْيَٝ ُ ِث َو ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘بٚا َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ٕب ُِ اؾب
َ َ٘ب٤ْ كََِ َّٔب َٰٓعب َء ا َ ْٓ ُوَٗب َٗ َّغ
ُ  ْاُ َؼ ۪ي١
ي٣
ُّ ِٞ َ ْاُوَٞ ُٛ
Emrimiz gelince Salih‟i ve onunla birlikte olan inanıp güvenenleri, bizden bir ikram olarak, o günün
rezilliğinden kurtardık. Senin Rabbin işini başarır, daima üstündür.

(Hud 11/82)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ ٍَِِبك
 ٍۙكٞٚ
ُ ْ٘ َٓ ٍَ ۙ ٤بهح ا ِٓ ْٖ ٍِ ۪ ّغ
َ بَٜ َ٤ُِ كََِ َّٔب َٰٓعب َء ا َ ْٓ ُوَٗب َعؼَ َِْ٘ب َػب
َ ب ِؽ َغَٜ ٤ْ َِط ْوَٗب َػ
Emrimiz gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş çamurdan üst üste taşlar yağdırdık.

(Hud 11/94)

َ َٖ٣ ۪د اَُّن
ُ َ٘ب٤ْ َُ َّٔب َٰٓعب َء ا َ ْٓ ُوَٗب َٗ َّغَٝ
اُٞٔ َِظ
ِ َا َ َفنَٝ ُ ِث َو ْؽ َٔ ٍخ َِّٓ٘بَٚا َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ جاب٤ْ ّ َؼ
ۙ ۪ٔ ِ ْْ َعبصِٛ به
َٖ٤
ْ َ  َؾخُ كَب٤ْ ٖ
َّ ُا
ِ ٣َ  ِك٢ ۪ا كٕٞ َج ُؾ
Emrimiz gelince Şuayb‟ı ve onunla beraber inanmış olanları ikramımızla kurtardık. Yanlış yapanları ise dehşet
bir ses yakaladı da yurtlarında diz çöküp kaldılar.

(İsra 17/11)

بٕ َػ ُغ ا
َّ ُبٕ ثِب
ُ َ
ُ َ
َلٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ  ُۜ ِْو٤ُ ثِ ْبُ َقْٙ ِ ّو ك ُ َػٰٓب َء
ِ ْ َُ ْلع٣َٝ
َ ْٗ اَل
َ ْٗ اَل
İnsan; şerri, sanki iyilik istiyormuş gibi ister. İnsan pek acelecidir.

(Enbiya 21/37)

ُ َ
ٕٞ
ِ ْ َُف ِِن
َ ٍَ ُۜ بٕ ِٓ ْٖ َػ َغ
َ ْٗ اَل
ِ ُِ كَ ََل ر َ َْز َ ْؼ ِغ٢ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٣ٍب ُ ۪ه
İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim; benden bunu hemen istemeyin!
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(Nahl 16/2)

َ ا ََِّٰٓل اَٗ َُ۬بَُِٰٚ ُ ََٰٓل اََّٚٗا ا۪ٝ ٰٓ ا َ ْٕ ا َ ْٗن ُِٰٓهْٙب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِك
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙػِ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِوٝبُو
ُّ ُ٘ ِ َّي ٍُ ْاُ َٔ َٰ ِٰٓئِ ٌَخَ ِث٣
ٕٞ
ِ ُكَبرَّو
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki
“İnsanları uyarın; Ben‟den başka ilah yoktur, hepiniz Ben‟den çekinerek kendinizi koruyun.”
(En'am 6/89)

ٰٓ
 آبْٞ َب هَٜ  ًَّ َِْ٘ب ِثَٝ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِء كَوَ ْلٰٛٓ َٰ بَٜ  ٌْلُ ْو ِث٣َ ِْٕ  ۚح َ كَبَّٞ ُاُُّ٘جَٝ َْ ٌْ  ْاُ ُؾَٝ بة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّنُٝ۬ ُ ا
َٖ٣ب ِث ٌَبكِ ۪وَٜ ا ِثَٞ
ُ ٤ْ َُ
İşte bunlar kendilerine kitap, hikmet ve Nebilik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu insanlar onları inkâr edip
görmezlikte direnirlerse, görmezlik etmeyecek bir topluluğu, onları korumakla görevlendiririz.

(En'am 6/90)

ٟ ا ََِّل ِم ًْ َٰوَٞ ُٛ ِْٕ  ا َ ْع او ُۜا اِٚ ٤ْ َِ هُ َْ ََٰٓل ا َ ٍْـَُِٔ ٌُ ْْ َػْٙ ُۜ  ُْ ا ْهز َ ِلُٜ ٣ َٰلُٜ َّللاُ كَ ِج
 هَٟلَٛ َٖ٣ ۪ َٰ ُٰٓئِ َي اَُّنُٝ۬ ُ ا
َٖ٤۪ٔ َُُِ ِْ َؼب
İşte onlar, Allah'ın rehber kimselerdir. Sen de onların rehberine uy. De ki: "Ben yaptığım bu iş için sizden bir
karşılık beklemiyorum. O, âlemler için sadece bir öğüt ve akılda tutulması gereken bilgidir!"

(İsra 17/85)

ز ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ ا ََِّل هَِ۪ ا٤ ۪رٝ۫ ُ  َٰٓٓب اَٝ ٢ّ ُػ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِو َه ۪ثٝاُو
ُۜ اُو
َل٤
ُّ َِ ُػِ هٝ
ُّ ِٖ ٗ ََي َػََُِٞٔ َْـ٣َٝ
Sana ruhu soruyorlar. De ki “Ruh Rabbinizin işlerindendir.” O bilgiden size verilen pek azdır.

(Secde 32/24)

ُۜ ٕجَ ُو
َُِٕٞ٘هُٞ٣ َبرَِ٘ب٣ا ِث َٰبُٞٗ ًَبَٝ اٝ
َ َٕ ِثب َ ْٓ ِوَٗب َُ َّٔبُٝلْٜ َ٣  ْْ اَئِ َّٔخاُٜ ْ٘ ِٓ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.
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(Enbiya 21/73)

زَٰٓب َء٣ ۪اَٝ  ِحَِٰٞ ٖ
ِ  َْوا٤ ْْ ِك ْؼ ََ ْاُ َقِٜ ٤ْ َُِ َٰٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َٕ ِثب َ ْٓ ِوَٗبُٝلْٜ ٣َ  ْْ ا َ ِئ َّٔخاُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
َّ ُبّ ا
َ َاِهَٝ د
ۙ ۪ا ََُ٘ب َػب ِثلُٞٗ ًَبَٝ  ۚ ِحًَٰٞ اُي
َّ
َٖ٣
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.

(Mümin 40/14)

ََٕٝ ْاُ ٌَبكِ ُوٙ ًَ ِوْٞ ََُٝ َٖ٣ُّ اُ ۪لَُٚ َٖ٤ٖ۪ ِِ َّللاَ ُٓ ْق
ُ كَب ْك
ا هٞػ
Siz, O‟nun dinine bir şey katmadan Allah‟a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan hoşlanmasınlar.

(Mümin 40/15)

ۚ ِ  ْاُؼَ ْوُٝد م
َّ ْٞ ٣َ ُ ْ٘ن َِه٤ُِ ْ۪ٙب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِك
َٰٓ ٣َ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙ َػ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِوٝاُو
ِ  ُغ اُل ََّه َعب٤ َ۪هك
ُّ ٢ُ ِْ ِو٣ ُ
م
ِ ۙ اُز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş‟ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah‟ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اَل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  ََلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  اؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِوٗ َُۜب َٓبٝ َْي ُه٤َُِ َٰٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰن ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْل ۪ه
ْ٤ٍۙ ٍ۪ ُٓ َْزَوٕٛ َوا
َٰٓ َٗ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪لْٜ َٗ هاٞ
ُ ُٗ اَٙع َؼ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١ٰٓ ۪لْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ ْب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِكٗ َُۜب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu, Kur‟an‟ı vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab‟ı ve imanı
bilmezdin. Ama onu bir nur, aydınlatıcı bir kitap yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola
getiririz. Sen elbette doğru yolu gösterirsin.

(Nahl 16/3)

ًَُٕٞ ُ ْْ ِو٣  َػ َّٔب٠ُن رَؼَ َٰب
ِ اَٞ ََََُّٰٔفَِنَ ا
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ ّ ُۜ ٗ ثِ ْبُ َؾ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. O, onların ortak saydıkları şeyden
uzaktır.
(Enam 6/73)

ُ ُۜ ٌُ َ٤َ ٍُ ًُ ْٖ كَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ن
ََُُٚٝ ُ ْاُ َؾ ُۜ ُّنُُْٚٞ َٕ هٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔ َفَِنَ ا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ ّ ُۜ ٗ ثِ ْبُ َؾ
َّ ُاَٝ ت
و٤
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُـ ك٣ َّ ْٞ َ٣ ُْاُ ُٔ ِْي
ُ  ُْ ْاُق َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ ِبكَ ُۜحَٜ ْ
ِ ٤ْ َه َػب ُِ ُْ ْاُـٞ
ِ ُۜ ٖ
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O‟dur. “Oluş” diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. Doğru kararlar veren, her şeyin iç
yüzünü bilen O'dur.
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(Duhan 44/38)

َٖ٤ َٔب ََل ِػ ۪جُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ٗ
ِ اَٞ َََُّٰٔ َٓب َفَِ ْوَ٘ب اَٝ
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
Gökleri, yeri ve aralarında olanları, oyun olsun diye yaratmadık.

(Duhan 44/39)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َوَٝ ن
ِ ّ  َٰٓٔب ا ََِّل ِث ْبُ َؾُٛ َٓب َفَِ ْوَ٘ب
Biz bütün bunları ciddi bir kararla yarattık ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Ahkaf 46/3)

ا َػ َّٰٓٔبَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّنَٝ ٠ُۜ ًّٔ َ
ِ اَٞ ََََُّٰٔٓب َفَِ ْوَ٘ب ا
َ ُٓ ٍَ ا َ َعَٝ ن
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ ّ  َٰٓٔب ا ََِّل ثِ ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ٗ
َُٕٞٙا ُٓ ْؼ ِوٝا ُ ْٗن ُِه
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık.
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.

(İsra 17/42)

ٍ ۪ج ا
َل٤
َ ُِ  ْاُ َؼ ْو١ِ م٠َُِٰ ا اَْٞ َٕ اِماا ََل ْثزَـُُُٞٞو٣َ خ ًَ َٔبَٜ ُِ ُٰٓ َٰاٚ ًَبَٕ َٓ َؼْٞ َُ َْ ُه
De ki “Eğer dedikleri gibi Allah‟ın yanında başka ilahlar olsaydı, onlar, yönetimde olanı alt etmenin bir yolunu
ararlardı.”

(İsra 17/43)

وا٤
ُ ََُُُٕٞٞو٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ ٍَُٚٗ ْج َؾب
ُ
ا ًَ ۪ج اًّٞ ُِػ
O, bunların söylediklerinden tamamen uzaktır, yüceler yücesidir.”

(Nahl 16/4)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ََٕب
ٖ٤ْ ُٓ ۪ج٤َٖ
۪  فَٞ ُٛ طلَ ٍخ كَ ِبمَا
ِ ْ ََفَِن
َ ْٗ اَل
O insanı, döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Bir de bakarsın ki o Allah‟a açık bir düşman
kesilir.
(Yasin 36/77)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ُٙبٕ اََّٗب َفَِ ْوَ٘ب
ُ َ
ٖ٤ْ ُٓ ۪ج٤َٖ
۪  فَٞ ُٛ طلَ ٍخ كَ ِبمَا
ِ ْ َ َو٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ْٗ اَل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.
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(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاُ ِؼ٢ُ ْؾ٣ ْٖ َٓ ٍَ ُ هَبُٚۜ َ ف َِْو٢ِ
ْ٤۪ٓ  َه٢
َ َٝ
َ  َوٙ
َ ظ
َ ِٛ َٝ ّب
َ َََٗٝ ة ََُ٘ب َٓض َ اَل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”

(Yasin 36/79)

ْ٤ۙ ِ۪ن َػ
َ ْٗ َ  ا١ٰٓ ۪ب اَُّنَٜ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َْ ُه
ٍ َِْ  ِث ٌُ َِّ فَٞ ُٛ َٝ ٍ ٍَ َٓ َّو ُۜحَّٝ َ ب اَٰٛٓ َ ْب
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(Yasin 36/81)

 ْاُق َََّل ُمَٞ ُٛ َٝ ٠َِٰ  ُۜ ْْ َثُٜ َِْ ْقُِنَ ِٓض٣َ ْٕ َ  ا٠ِٰٓ َٰ ٗ ِثوَبك ٍِه َػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ َفَِنَ ا١ ٌْ۪ اَُّن
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ ٤ََُٝ َ ا
ُْ ٤ ِْ۪اُ َؼ
Gökleri ve yeri yaratanın, o insanların dengini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter! O, mükemmel yaratan
ve her şeyi bilendir.

(Nahl 16/5)

ًَُُِٕٞ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ  ََٓ٘ب ِك ُغَٝ ِفء
ْ ب كَٜ ٤ ۪ ۚب َُ ٌُ ْْ كَٜ َبّ َفَِو
َ  ْاَلَ ْٗ َؼَٝ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları da sizin için o yarattı. Onlarda ısıtan ve işe yarayan şeyler
vardır. Onlardan yiyecek de edinirsiniz.
(Mümin 40/79)

َه
ًَُُِٕٞ ْ ب رَأَٜ ْ٘ ِٓ َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ اُٞبّ ُِز َ ْو ًَج
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْٗ َؼ١ َّ۪للاُ اَُّن
Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.

(Mümin 40/80)

ُۜ َُِٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْؾ٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ْْ ًُ هُٝ
َٕٞ
ُ ٢ ۪ب َؽب َعخا كَٜ ٤ْ َِا َػُٞ ُِز َ ْجُِـَٝ ب ََٓ٘بكِ ُغَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ
ِ ٕل
Onlarda, yararlanabileceğiniz çok şey vardır. İçinizdeki bir ihtiyacı onların üstlerinde karşılamanız için de Allah
onları emrinize vermiştir. Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Mümin 40/81)

ََّٕٝللاِ ر ُ ْ٘ ٌِ ُو
ِ ب٣َ  َٰا١
د ه
َّ َ ۪ كَبٚب ِر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٣ُ ۪و٣َٝ
O, size âyetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini içinize oturtamıyorsunuz?
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(Nahl 16/80)

َّ ْٞ ٣َ بَٜ َُّٗٞراب ر َ َْز َ ِقلُٞ٤ُ ِك ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ ثُِٞ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُعَٝ ٍ ٌَ٘اب
 هَٝ
َ ْْ ٌُ ِرُٞ٤َُّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
َ
ٖ٤
 َٓزَب اَٝ ب اَصَبصابَٰٛٓ به
ْ َ  ِٓ ْٖ اَٝ ْْ ۙ ٌُ  َّ اِهَب َٓ ِزْٞ ٣َ َٝ ْْ ٌُ ِ٘ ظ ْؼ
ٍ  ۪ؽ٠َُِٰ ػب ا
ِ ا َ ّْ َؼَٝ َبٛبه
ِ  َثْٝ َ اَٝ بَٜ ا ِكَٞ ٕ
Allah evlerinizi size dinlenme yeri yaptı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden göç gününde ve
konaklama gününde yükte hafif evler; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre yararlanacağınız ev
eşyalarını ve diğer malları yaptı.

(Nahl 16/6)

ََٕٖٞ ر َ َْ َو ُؽ٤ ۪ؽَٝ َٕٞ ُؾ٣َٖ ر ُ ۪و٤ب َع َٔبٍ ۪ؽَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ
Ağıla alırken ve otlağa salarken onlarda sizin için bir güzellik vardır.
(Sad 38/30)

ُۜ َّٝ َ ُٰٓ اََِّْٰٚٗٔ َُٖۜ ِٗ ْؼ َْ ْاُ َؼ ْج ُۜل ُ ا٤ٍَِ
اة
ُ َكٝ ْجَ٘ب ُِلَ ۫ ُاَٛ َٝ َٝ
Davut‟a Süleyman‟ı bağışladık; o ne güzel kuldu! Çok saygılıydı.

(Sad 38/31)

ُب ۙك٤َ ٖب ِكَ٘بدُ ْاُ ِغ
ُ اِ ْم
َّ ُ ِ ا٢
َ ػ ِو
ّ ِْ  ِث ْبُ َؼِٚ ٤ْ َِٗ َػ
Bir akşamüzeri ona çalımlı cins atlar gösterilmişti.

(Sad 38/32)

ْ اه
ة
ِ د ثِ ْبُ ِؾ َغب
َ َٞ َ  ر٠ َؽزه٢ۚ ّ ِْو َػ ْٖ ِم ًْ ِو َه ۪ث٤ ا َ ْؽجَ ْجذُ ُؽتَّ ْاُ َق٢ّٰ۪ٓٗ ِكَوَب ٍَ ا
Dedi ki “Ben malı, Rabbimi düşündürdüğü için severim.” Sonra atlar yerlerine çekildi.

(Sad 38/33)

َ َ ك٢
م
ُّ ُط ِلنَ َٓ َْ اؾب ِثب
ِ  ْاَلَ ْػَ٘بَٝ م
ِ َٞ
َّ ُۜ ََِب َػُُّٛٝهك
“Onları bana tekrar getirin” dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

(Nahl 16/7)

ُۜ ِ ُن ْاَلَ ْٗل
ْ٤ۙ ٌ ا َِّٕ َهثَّ ٌُ ْْ َُ َو ۫ ُؤف َه ۪ؽ
ِ ّ ِْ ِ ا ََِّل ثِٚ ٤ا ثَب ُِ ۪ـٌُُٞٗٞ َ  ثََِ ٍل َُ ْْ ر٠َُِٰ ر َ ْؾ ِٔ َُ اَصْوَبَُ ٌُ ْْ اَٝ
Yüklerinizi öyle yere taşırlar ki yarı canınız gitmeden siz oralara varamazsınız. Rabbiniz çok
şefkatlidir ve ikramı boldur.
7

(Zuhruf 43/12)

ۙ  ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ َٓب ر َ ْو ًَجَٝ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُلُ ِْ ِيَٝ بَٜ ًَُِّ ا َطَٝ  َفَِنَ ْاَلَ ْى١ ۪اَُّنَٝ
َُٕٞ
O, bütün çiftleri yaratan Allah‟tır. Size büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.

(Zuhruf 43/13)

ُ ٠َِٰ ا َػُٞ ۫ َ ُِز َ َْز
١ ٍ۪ ْج َؾبَٕ اَُّن
ُ اُُُٞٞرَوَٝ ِٚ ٤ْ َِز ُ ْْ َػ٣ْ َٞ َ ا ِٗ ْؼ َٔخَ َه ِثّ ٌُ ْْ اِمَا ا ٍْز۪ٝ ص ُ َّْ ر َ ْن ًُ ُوٙهٞ
ِ ُٜ ظ
ۙ ُ۪ٗ ُٓ ْو ِوَُٚ  َٓب ًَُّ٘بَٝ نَاَٰٛ ٍ َّق َو ََُ٘ب
َٖ٤
َ
Bu binekler üstünde rahat etmeniz içindir. Rahatladığınız zaman Rabbinizin nimetlerini hatırlamalı ve şöyle
demelisiniz: “Bunları hizmetimize veren Allah‟a boyun eğeriz; yoksa bunu kendiliğimizden başaramazdık.

(Nahl 16/8)

َُٕٞٔ ََِ ْقُِ ُن َٓب ََل ر َ ْؼ٣َٝ َ٘ ُۜخا٣ ۪ىَٝ َبُٛٞو ُِز َ ْو ًَج٤
َ ۪ٔ  ْاُ َؾَٝ ٍَ  ْاُجِـَبَٝ ََ ٤ْ  ْاُ َقَٝ
Atları, katırları ve eşekleri sizin için hem binek, hem de süs olsun diye yarattı. Bilmediğiniz daha
neler yaratır.

(Nahl 16/9)

َٰٓ ْٞ ََُٝ ب َٰٓعبئِ ُۜوَٜ ْ٘ ِٓ َٝ َِ ٤َ ۪ج
َٖ٤ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼ٣ َٰلَٜ َُ ّب َء
َّ ُٖل ُ ا
ْ ََّللاِ ه
 ه٠َِ َػَٝ
Doğru yolu Allah gösterir. Eğri yollar da vardır. Gerekeni kendisi yapsaydı elbette hepinizi
doğru yolda tutardı.
(Yunus 10/35)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
ن
ن هُ َِ ه
ِ ّ  ْاُ َؾ٠َُِ ا١ٰٓ ۪لْٜ َ٣ ْٖ َٔ َن اَك
ِ ّ ُۜ  ُِ ِْ َؾ١ ۪لْٜ َ٣ َُّللا
ِ ّ ُۜ  ْاُ َؾ٠َُِ ا١ٰٓ ۪لْٜ َ٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِّ َو ًَٰٓبئ
َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْؾ
َ ٤ًَ ْْ ٌُ َُ  كَ َٔبٟۚ  َٰلْٜ ُ٣ ْٕ َ  ا ََِّٰٓل ا١ّ ۪ ٰٓلِٜ َ٣ ُزَّجَ َغ ا َ َّٓ ْٖ ََل٣ ْٕ َ ا َ َؽ ُّن ا
De ki “Ortak saydıklarınız arasında doğruyu gösterecek biri var mı? De ki “Doğruyu gösteren Allah‟tır. Öyleyse,
doğruyu gösterene uymak mı, yoksa kendine gösterilmedikçe doğruyu gösteremeyecek olana uymak mı daha
doğrudur? Size ne oluyor? Ne biçim karar veriyorsunuz?

(Yunus 10/36)

َّ َِّٕ ظًّ٘ ُۜب ا
َ  ْْ ا ََِّلُٛ َزَّجِ ُغ ا َ ًْض َ ُو٣  َٓبَٝ
َ ن
َََُِٕٞ ْلؼ٣ ْ ثِ َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ْـًٔ ُۜب ا َِّٕ ه٤ّ
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ ََل
Onların çoğu, sadece kendi varsayımlarının peşine takılırlar. Varsayım, hiçbir şekilde gerçeğin yerini tutmaz.
Allah, onların ne yaptıklarını bilir.
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(Nisa 4/26)

ْ٤ٌ۪ ْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ْْ ٌُ ٣َ  ِلْٜ ٣َ َٝ ْْ ٌُ َُ َّٖ٤ِ ُ َج٤ُِ َُّللا
 هَٝ ْْ ُۜ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
لُ ه٣ُ ۪و٣
َ ُ َز٣َٝ ْْ ٌُ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ٍََ۪ٖ٘ اَُّن
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve
tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Al-i İmran 3/73)

ۙ  هَُٟلٛ ٟ َٰلُٜ َُ٘ ٌُ ُۜ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْا٣ ۪ا ا ََِّل ُِ َٔ ْٖ ر َ ِج َغ كُٰٞ٘ٓ ِٓ ْ ََل رُإَٝ
ْٝ َ ز ُ ْْ ا٤ ۪رٝ۫ ُ  ا َ َؽل ِٓضْ ََ َٰٓٓب ا٠ُٰٓإْ َٰر٣ ْٕ َ َّللاِ ا
ۚ َ ِل ه٤ ََ ِثٚ
ْ٤ۚ ِ۪ا ٍِغ َػَٝ َُّللا
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ َ ًُ ْْ ِػ ْ٘لَ َه ِثّ ٌُ ُۜ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْاُلُٞ َٰٓؾب ُّع٣
 هَٝ ْب ُۜ ُء
Dininize uymuş olandan başkasına güvenmeyin! De ki: “Doğru yol Allah‟ın yoludur. Size verilenin bir dengi
başkasına da verildi veya Allah katında size karşı delil getirirler diye mi uymuyorlar?” De ki: “Her iyilik
Allah‟ın elindedir. Onu, tercih ettiği kişiye verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır

(Nahl 16/10)

َ ُْٚ٘ ِٓ َٝ ُ ّ ََواةْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ بء َٰٓٓب اء
َُٕٞٔ ٤ َُ۪ رِٚ ٤ ّ۪ َغو ك
َّ ُ ا َ ْٗيَ ٍَ َِٖٓ ا١ٰٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
ِ َٰٔٓ َ
Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecekler ve içinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler o sudan
olur.
(Enam 6/99)

 اواَٚ
َ َ۪ َٗجِٚبء َٰٓٓب ۚ اء كَب َ ْف َو ْعَ٘ب ث
َّ ُ ا َ ْٗيَ ٍَ َِٖٓ ا١ٰٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
ِ َٰٔٓ َ
ِ ُ فْٚ٘ ِٓ ءٍ كَب َ ْف َو ْعَ٘ب٢َ
ْ ّ َِّ ًُ بد
َ ْٖ ِٓ َِ  َِٖٓ اَُّ٘ ْقَٝ ُ َؽجًّب ُٓز َ َوا ًِجا ۚبْٚ٘ ِٓ ُٗ ْق ِو ُط
ٍ  َعَّ٘بَٝ َخ٤ِٗإ كَاَٞ ْ٘ ِب هَٜ  ِْ ِؼٛ
ة
ٍ د ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘ب
ُ ْٗ ُ  اٍٚ ُۜ  َْو ُٓزََْب ِث٤ َؿَٝ بٜاُو َّٓبَٕ ُٓ ْْز َ ِج ا
َّ َٝ
٢ ۪ ا َِّٕ كُٚۜ ۪  ْ٘ ِؼ٣َ َٝ ۪ ٰٓ اِ ٰٓمَا اَصْ َٔ َوٙ ص َ َٔ ِو٠َُِٰ ا اٝظ ُٰٓو
ُّ َٝ َُٕٞز٣ْ اُي
ٍ ب٣َ َٰم ُِ ٌُ ْْ َ ََٰ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.

(Hac 22/63)

و٤ۚ ق ف َ۪ج٤َّللاَ َُ ۪ط
َّ َُّللاَ ا َ ْٗيَ ٍَ َِٖٓ ا
ِ َٰٔٓ َ
ْ ُ بء َٰٓٓب اء كَز
ُ ٖجِ ُؼ ْاَلَ ْه
 َّو ُۜح ا ا َِّٕ هٚ
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
َ ٗ ُٓ ْق
Hiç görmedin mi Allah gökten su indirir de yeryüzü yemyeşil olur? Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar
yapar, her şeyin iç yüzünü bilir.
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(Nahl 16/11)

َخا٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪د ا َِّٕ ك
َّ َٝ ع
َّ ِٚ ُِ ْ٘ ِجذُ َُ ٌُ ْْ ث٣
ِ ُۜ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َواَٝ َبة
َ اُي ْه
َ ٘ ْاَلَ ْػَٝ ََ ٤اَُّ٘ ۪قَٝ َُٕٞز٣ْ اُي
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣ ٍّ ْٞ َُِو
O su ile sizin için ekini, zeytini, hurmaları, üzümleri ve meyvenin her türlüsünü bitirir. Düşünen
bir topluluk için bunda kesin belge vardır.
(Rad 13/4)

َ ِٗ ه
َ َٝ ٕاَٞ ْ٘ ٕ
 ُْو٤ؿ
ٍ  َعَّ٘بد ِٓ ْٖ ا َ ْػَ٘بَٝ  َهادِٝ طغ ُٓز َ َغب
ِ  ْاَلَ ْه٢ِكَٝ
ِ َ٤ٗ َ۪قَٝ ىَ ْهعَٝ ة
ٍ َب٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ْاَلُ ًُ ُۜ َِ ا َِّٕ ك٢ِ٘ ك
د
ّ ِ َُٗلَٝ اؽ ٍل
ِ َٝ ٍ ِث َٰٓٔبء٠ُ َْ َٰو٣ ٕا
ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ ب َػَٜ ٚ
َ  َُ ثَ ْؼٚ
ِ
ٍ َٞ ْ٘ ٕ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َُِو
Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, 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.

(Furkan 25/48)

َ بء َٰٓٓب اء
ه ۙاٞ
َّ ُا َ ْٗيَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ ٚۚ ۪ ِ َه ْؽ َٔز١
ِ َٰٔٓ َ
ّ ِ ََ ٍ
 اُٜ ٛ
َ  ا َ ْه١ٰٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
ْ ََل٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْْ اوا ث٣اُو
Gökten temiz bir su indirerek yapacağı ikramdan önce bir müjdeci olarak rüzgârları gönderen odur.

(Furkan 25/49)

وا٤
 ًَض۪ ا٢
َّ ٍِ اََٗبَٝ ُ ِٓ َّٔب َفَِ ْو َٰٓ٘ب ا َ ْٗ َؼب آبٚ٤َ ُٗ َْ ِوَٝ زاب٤ْ َٓ ۪ َث ِْلَح اٚ ِث٢
َ ٤ِ ُُِ٘ ْؾ
Bunu, ölü bir bölgeyi canlandıralım, yarattığımız büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ve birçok insanın su
ihtiyacını karşılayalım diye yaparız.

(Furkan 25/50)

هاٞ
بً ا ََِّل ًُلُ ا
ِ َُّ٘ ا َ ًْض َ ُو ا٠ا كَب َ َٰ ٰٓثَٝنَّ ًَّ ُو٤ُِ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َُ ثٕٙ َّو ْكَ٘ب
َ َُوَ ْلَٝ
Biz o suyu, gerçeği hatırlasınlar diye halden hale çevirdik. Ama insanların çoğu nankörlükten vazgeçmez.
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(Nahl 16/12)

َّ ُاَٝ به
 َٰم ُِ َي٢ ۪ ا َِّٕ كُٙۜ ۪ َ َّق َواد ثِب َ ْٓ ِو
َ ُٓ ُّ ٞاُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ ُۜ َوَٝ ٌ
َ َٝ
َ ۙ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ ٍَُّ َّق َو َُ ٌُ ُْ ا
َ ْٔ ْ
ۙ َُِ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ٍ َب٣َ ََٰل
َٕٞ
Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle
hizmetinizdedirler. Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin belgeler vardır.
(Casiye 45/13)

ٍ َب٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ُ۪ ا َِّٕ كُٚۜ ْ٘ ِٓ ؼاب٤۪ٔ ٗ َع
ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ٍِ َّق َو َُ ٌُ ْْ َٓب ك
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َ َٝ
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣
O göklerde ve yerde olan her şeyi, onayı dâhilinde hizmetinize vermiştir. Bunda, düşünen bir topluluk için
gösterge ayetler vardır.

(İbrahim 14/33)

َّ ٍُ َّق َو َُ ٌُ ُْ ا
به
َ َٝ ِْٖ ۚ ٤َ ْاُوَ َٔ َو ٰٓكَائِجَٝ ٌ
َ َٝ
َ ۚ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ ٍَُّ َّق َو َُ ٌُ ُْ ا
َ ْٔ ْ
Yörüngelerinde hiç durmadan yürüyen güneşi ve ayı hizmetinize vermiştir. Geceyle gündüzü de hizmetinize
vermiştir.

(İbrahim 14/34)

َ َُ ََٕب
ّ ًَلَّبهُِٞظ
َ َٔ ا ِٗ ْؼُّٝا ِْٕ رَؼُلَٝ ُُٙۜ ُٞٔ ُ ٍب َ ُْز
ِ ْ َِّٕ  َُۜب اٖٛٞ
ذ ه
ُ َّللاِ ََل ر ُ ْؾ
َ ْٗ اَل
َ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓب٤ َٰا َٰرَٝ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah‟ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.

(Lokman 31/20)

َُٚٔ  ٌُ ْْ ِٗ َؼ٤ْ َِػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ٍِ َّق َو َُ ٌُ ْْ َٓب ك
ا ا َ َّٕ هْٝ اََُ ْْ ر َ َو
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
َ ا َ ٍْجَ َؾَٝ ٗ
َ ََّللا
ُۜ ثٝ وح اٛظب
و٤
ِ َ َ َِ َ
ٍ  ََل ًِزَبَٝ ٟلاُٛ  ََلَٝ ٍْ ِْ  ِْو ِػ٤ََّللاِ ِثـ
 ه٢ُِ َغب ِك ٍُ ك٣ ْٖ َٓ ًب
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ َ٘خاٛب
ٍ ُ۪٘ٓ ة
Allah'ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize verdiğini; sizi, açık ve gizli nimetleriyle kuşattığını görmez
misiniz? Kimi insanlar, bir bilgiye, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışırlar.
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(Nahl 16/13)

ََٕٝنَّ ًَّ ُو٣ ٍّ ْٞ ََخا ُِو٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ُ۪ ا َِّٕ كُٚۜ ُٗاَٞ ُْ َ ٗ ُٓ ْقز َ ِِلاب ا
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ َٓب مَ َها َ َُ ٌُ ْْ كَٝ
Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk
için kesin bir belge vardır.
(Fatır 35/27)

ٍ ۪ ص َ َٔ َواِٚبء َٰٓٓب ۚ اء كَب َ ْف َو ْعَ٘ب ث
ٍِ  َِٖٓ ْاُ ِغجَبَٝ  ُۜبَٜ ُٗاَٞ ُْ َ د ُٓ ْقز َ ِِلاب ا
َّ َُّللاَ ا َ ْٗيَ ٍَ َِٖٓ ا
ِ َٰٔٓ َ
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
كٍٞ
ُ ؿ ََو ۪اثَٝ بَٜ ُٗاَٞ ُْ َ  ُؽ ْٔو ُٓ ْقز َ ِِق اَٝ ٘٤ُعلَك ۪ث
ُ ت٤
Görmedin mi, Allah gökten su indirir ve onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirir. Dağlarda da beyaz, kırmızı,
siyah ve türlü renkte yollar vardır.

(Fatır 35/28)

 ْاُؼَُِ َٰ ٰٓٔ ُ۬ ُإ ُۜاِٙ َّللاَ ِٓ ْٖ ِػ َجب ِك
 ه٠َْ ْق٣َ ُ ًَ َٰن ُِ ُۜ َي اَِّٗ َٔبُٚٗاَٞ ُْ َ  ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ ُٓ ْقز َ ِِق اَٝ ِ ّاةََّٰٝٓ اُلَٝ ًب
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
هُٞي َؿل٣َّللاَ َػ ۪ي
ا َِّٕ ه
İnsanların, hayvanların ve diğer canlıların da farklı renklerde olanları vardır. Allah‟tan korkanlar, sadece onu
bilen kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

(Zümer 39/21)

ػب
َّ َُّللاَ ا َ ْٗيَ ٍَ َِٖٓ ا
۪ ىَ ْه اُٚ ْق ِو ُط ِث٣ َّْ ُ ٗ ص
ِ َٰٔٓ َ
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ َغ ك٤َ٘ َ۪بث٣ ٌَُٚ ََِ
َ بء َٰٓٓب اء َك
َ ُ ُؽَُِٚ ْغ َؼ٣ َّْ ُ ٖلَ ًّوا ص
٢ُِ ُٝ۬ ُ َِلٟ َٰم ُِ َي َُ ِن ًْ َٰو٢ ۪طب آ ُۜب ا َِّٕ ك
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰو٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚٗاَٞ ُْ َ ُٓ ْقز َ ِِلاب ا
ة
ِ ْاَلَ ُْجَب
Allah‟ın gökten su indirip yerdeki kaynaklara yönlendirdiğini, sonra onunla farklı renklerde bitkiler bitirdiğini ve
daha sonra kuruduklarını hiç görmedin mi? Bir de bakarsın ki sararmış, kırık dökük hale gelmişler. Bunda,
sağlam akıl sahiplerinin alacakları bilgiler vardır.

(Nahl 16/14)

َ ُ َُ ْؾ أبْٚ٘ ِٓ اًُُِٞ ْ ٍ َّق َو ْاُجَ ْؾ َو ُِزَأ
ٟر َ َوَٝ  ۚبَٜ ََٗٞ
ُ ََخا ر َ ِْج٤ِْ ُ ِؽْٚ٘ ِٓ اٞر َ َْز َ ْق ِو ُعَٝ ًّب٣ ِوٛ
َ ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ ِٚ ٤ ۪اف َو ك
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْْ ٌُ ُوَٝ ِِ۪ٚ ٚ
ِ َٞ َٓ ْاُلُ ِْ َي
Denizi de hizmetinize verdi ki ondan taze et yiyesiniz ve çıkaracağınız süsleri takınasınız.
Gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün; o gemiler Allah‟ın ikram olarak verdiklerini
aramanız içindir. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.
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(Araf 7/31)

ۚ ُ ََل ر ُ َْ ِوكَٝ اُٞا ّْ َوثَٝ اًُُِٞ َٝ َ٘ز َ ٌُ ْْ ِػ ْ٘لَ ًُ َِّ َٓ َْ ِغ ٍل٣ا ۪ىُٝ َٰاكَ َّ ُفن٢ٰٓ ۪٘ب َث٣َ
ُُّ ِؾت٣ ُ ََلَِّٚٗا اٞ
َٖ٤ ْ۪اُ ُٔ َْ ِوك
Ey Âdem'in evlatları! Secde edilen her yerde süslerinizi giyinin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf
edenleri sevmez.

(İsra 17/66)

 أب٤ُ ًَبَٕ ِث ٌُ ْْ َه ۪ؽَِّٚٗ اُٚۜ ۪ ِِ ٚ
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ْاُجَ ْؾ ِو ُِز َ ْجزَـ٢ِ َُ ٌُ ُْ ْاُلُ ِْ َي ك٢ُ ْي ۪ع٣ ١ َ۪هثُّ ٌُ ُْ اَُّن
Denizde gemileri sizin için yürüten Rabbinizdir. Bunu, ikram olarak verdiklerini arayasınız diye yapar. O, size
karşı pek merhametlidir.

(Rahman 55/19)

ٕب
ِ ۙ ٤َ َ ِْز َ ِو٣ ِْٖ ٣َٓ َو َط ْاُجَ ْؾ َو
Birbirine kavuşan iki denizi salıverir.

(Rahman 55/20)

ٕب
ِ ۚ ٤َ  ْج ِـ٣َ  َٔب َث ْوىَ ؿ ََلُٜ َ٘٤ْ َث
Aralarında engel vardır, karışmazlar.

(Rahman 55/21)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا ََٰٓل ِء َه ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِنّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/22)

ُ ۚ  ْاُ َٔ ْو َعَٝ  َٔب اُُِّإْ ُُ ُ۬ ُإُٜ ْ٘ ِٓ َ ْق ُو ُط٣
ٕب
O iki denizden inci ile mercan çıkar.

(Nahl 16/15)

ۙ زَلْٜ َ ٍجُ اَل َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر
َُٕٝ
ُ َٝ بها
 اَٜ ْٗ َ اَٝ ْْ ٌُ لَ ِث٤۪ٔ َ  ا َ ْٕ ر٢
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ ك٠ا َ ُْ َٰوَٝ
َ ٍِ اَٝ ٗ َه
Sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen oturaklı dağlar yerleştirdi. Hedeflerinize
ulaşabilmeniz için de ırmaklar ve yollar koydu.
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(Enbiya 21/31)

َُٕٝزَلْٜ ٣َ ْْ ُٜ ٍَِّجُ اَل َُ َؼ
ُ ب ِك َغب اعبَٜ ٤ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ْْ ِٜ لَ ِث٤۪ٔ َ  ا َ ْٕ ر٢
ِ  ْاَلَ ْه٢ َع َؼ َِْ٘ب ِكَٝ
َ ٍِ اَٝ ٗ َه
Onları savurup batırmasın diye yerin içinde sabit dağlar oluşturduk. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin
vadiler, yollar oluşturduk.

(Lokman 31/10)

َّ  َثَٝ ْْ ٌُ لَ ِث٤۪ٔ َ  ا َ ْٕ ر٢
بَٜ ٤ ۪ش ك
ِ اَٞ ََََُّٰٔفَِنَ ا
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ ك٠ا َ ُْ َٰوَٝ بَٜ َْٗٝ ػ َٔ ٍل ر َ َو
َ  ِْو٤َد ِثـ
َ ٍِ اَٝ ٗ َه
ْ٣ٍ طٍ ًَ ۪وْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ىَٜ ٤ ۪بء َٰٓٓب اء كَب َ ْٗجَزَْ٘ب ك
َّ ُا َ ْٗيَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ٰٓكَاثَّ ُۜ ٍخ
ِ َٰٔٓ َ
Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmış, sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen
dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü hareketli canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip bereketli çiftlerin hepsinden
bitirmiştir.

(Kaf 50/7)

ۙ ٜ۪ طٍ َثْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ىَٜ ٤ ۪ا َ ْٗجَزَْ٘ب كَٝ ٢
َ  ْاَلَ ْهَٝ
ٍظ٤
َ ٍِ اَٝ ب َهَٜ ٤ َ۪٘ب ك٤ْ َا َ ُْوَٝ َبٛٗ َٓلَ ْكَٗب
Yeryüzünü de yayıp uzattık, oturaklı dağları içine yerleştirdik. Orayı güzelleştiren her bitkinin erkeğini de
dişisini de bitirdik.

(Kaf 50/8)

ت
ٍ ٤ ُ۪٘ٓ ػ ْج ٍل
َ َِّ ٌُ ُِ ٟ ِم ًْ َٰوَٝ ْٖ َوح ا
ِ رَج
Gerçeği göstersin, O‟na yönelen her kul için doğru bilgi kaynağı olsun diye.

(Nahl 16/16)

ٍ ُۜ  َػ ََل َٓبَٝ
َُٕٝزَلْٜ َ٣ ْْ ُٛ ِْ ثِبَُّ٘ ْغَٝ د
Birçok işaretler ve yıldızlarla yollarını bulurlar.
(Enam 6/97)

َٰ ْ ٖ َِْ٘ب
ُ ٢ ۪ب كَٜ ِا ثُٝ زَلْٜ َ ّ ُِزٞ
د
ِ َب٣اَل
ِ ظُِ َٔب
َّ َ ْاُجَ ْؾ ُۜ ِو هَ ْل كَٝ د ْاُجَ ِ ّو
َ  َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اُُّ٘ ُغ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َُِو
Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için o yapılandırmıştır. Ayetlerimizi,
bilen bir topluluk için tek tek açıklamışızdır.
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(Neml 27/63)

ُ ٢ ۪ ٌُ ْْ ك٣ ۪لْٜ ٣َ ْٖ َّٓ َ ا
َُِٰٚ  َءاُٚۜ ۪  َه ْؽ َٔ ِز١
ِ ظُِ َٔب
ّ ِ َُ ٍِ ُ ْو٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُ َج ْؾ ِوَٝ د ْاُ َج ِ ّو
ْ ََل٣ َْٖ٤ب َػ ثُ ْْ اوا َث٣َ اُو
ُۜ ًُ ُ ْْ ِو٣ َّللاُ َػ َّٔب
ُۜ َٓ َغ ه
َٕٞ
 ه٠ََُّللاِ ر َ َؼب
Karaların ve denizlerin karanlıkları içinde size yolunuzu bulduran kim; rahmetinden önce rüzgârları müjdeci
olarak gönderen kim? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Allah onların eş koştuklarından uzaktır.

(Nahl 16/17)

َٕٝ ْقُِ ُۜ ُن اَكَ ََل رَنَ ًَّ ُو٣َ  ْقُِ ُن ًَ َٔ ْٖ ََل٣َ ْٖ َٔ َاَك
Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Bilgilerinizi kullanmaz mısınız?
(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙل٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣َ َُّللا
ُ هُ َِ هُٙۜ ُل٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِّ َو ًَٰٓبئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında bir şeyi baştan yaratacak sonra onu tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Baştan yaratan ve onu tekrarlayacak olan Allah‟tır. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?”

(Neml 27/64)

ُۜ  َٓ َغ هَُِٰٚ ٗ َءا
ُۜ ِ  ْاَلَ ْهَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ َُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ ُُٙل٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٰٔٓ َ
َٖ٤ ۪ٕبكِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْو
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!”

(Nahl 16/18)

ْ٤ه َه ۪ؽَُّٞللاَ َُـَل
 َُۜب ا َِّٕ هٖٛٞ
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هُّٝا ِْٕ رَؼُلَٝ
ُ َّللاِ ََل ر ُ ْؾ
Allah‟ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah, suçlarınızı örtüp ikramda bulunur.
(İbrahim 14/34)

َ َُ ََٕب
ّ ًَلَّبهُِٞظ
َ َٔ ا ِٗ ْؼُّٝا ِْٕ رَؼُلَٝ ُُٙۜ ُٞٔ ُ ٍب َ ُْز
ِ ْ َِّٕ  َُۜب اٖٛٞ
ذ ه
ُ َّللاِ ََل ر ُ ْؾ
َ ْٗ اَل
َ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓب٤ َٰا َٰرَٝ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah‟ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.
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(Nahl 16/53)

ۚ  ر َ ْغـ ُوِٚ ٤ْ َُ ُُّّو كَ ِبَُٚ ٌُ ُْ ا
َٕٝ
َّ َٓ َّللاِ ص ُ َّْ اِمَا
 َٓب ِث ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِٗ ْؼ َٔ ٍخ كَ َِٖٔ هَٝ
َٔ
Elinizdeki her nimet Allah‟tandır. Başınıza bir sıkıntı gelince de sadece ona yalvarıp yakarırsınız.

(Nahl 16/54)

ۙ ًُ ُ ْْ ِو٣ ْْ ِٜ ّن ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِث َو ِث٣ َُّّو َػ ْ٘ ٌُ ْْ اِمَا كَ ۪وَُٚق ا
َٕٞ
َ ًَْ ص ُ َّْ اِمَا
Ama sıkıntınızı giderir gidermez içinizden birtakımı Rablerine ortak koşar.

(Nahl 16/55)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كُٞ ُۜ ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٰٓٔب َٰارٝ ٌْلُ ُو٤َ ُِ
َ ْٞ َ
Bunu, kendilerine verdiğimizi görmezden gelmek için yaparlar. Bir süre daha yararlanın; ileride öğreneceksiniz.

(Nahl 16/19)

َُِِٕٞ٘  َٓب ر ُ ْؼَٝ َٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب رَُ ُِّو٣َ َُّللا
 هَٝ
Allah, neyi gizlediğinizi ve neyi açığa vurduğunuzu bilir.
(Bakara 2/284 )

ُۜ ِ  ْاَلَ ْه٢ِ َٓب كَٝ د
ِٚ ُ َؾب ٍِ ْج ٌُ ْْ ِث٣ ُُٙٞ ر ُ ْقلْٝ َ  ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ ا٢ٰٓ ۪ا َٓب كُٝ ا ِْٕ ر ُ ْجلَٝ ٗ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِِ هّٰللِ َٓب ك
ُۜ ه
و٣ ۪ءٍ هَل٢َ
َٰٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
َٰٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُو٤َ ََّللاُ ك
ُ ُّ َؼن٣َٝ ْب ُء
 هَٝ ْب ُۜ ُء
ْ ّ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah‟ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah‟tır.

(Tegabun 64/4)

ُۜ ُِِ٘  َٓب ر ُ ْؼَٝ ََٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب رَُ ُِّو٣َٝ ٗ
د
ِ ْ ِثنَا٤ ِ۪ػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣
 هَٝ َٕٞ
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ َُّللا
هُٝ
ُّ ُا
ِ ٖل
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah‟tır.

(Mülk 67/13)

هُٝ
ِ ْ ثِنَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗ اُٚۜ ۪ ِا ثٝ ُوَٜ اع
ْ ِٝ َ َُ ٌُ ْْ اْٞ َا هٝا َ ٍِ ُّوَٝ
ُّ ُد ا
ِ ٖل
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.
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(Mülk 67/14)

و٤
ُ ق ْاُق َ۪ج٤
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ َ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َف َِ ُۜن٣َ ا َ ََل
Yaratan bilmez mi? O, lütufkârdır ve her şeyin iç yüzünü bilir.

(Nahl 16/20)

ُۜ ُُ ْقَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـب٤ّ
َٕٞ
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٞ ْلػ٣َ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
ًٔ َ َُٕٞ ْقُِو٣َ َّللاِ ََل
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıklarının hiçbiri bir şey yaratamaz. Zaten kendileri
yaratılmış durumdadırlar.
(Yunus 10/66)

ُۜ ِ  ْاَلَ ْه٢ َٓ ْٖ ِكَٝ د
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ا َ ََٰٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓ ْٖ ِك
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٞ ْلػ٣ َٖ٣ ۪ز َّ ِج ُغ اَُّن٣َ  َٓبَٝ ٗ
َّ َٕ ا ََِّلُٞز َّ ِجؼ٣َ ِْٕ ّ َو ًَٰٓب ُۜ َء ا
ُ
َٕٕٞ
ُ  ْق ُو٣َ ُ ْْ ا ََِّلٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
Bilin ki göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah‟ındır. Allah ile aralarına koydukları şeye yalvaranlar
ortaklara uymuş olmaz, sadece kendi kuruntularına uymuş olurlar. Onlar sadece atarlar.

(Hud 11/101)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ُٛ ظَِ َْٔ٘ب
َ  َٓبَٝ
ْ ٘ ْْ كَ َٰٓٔب ا َ ْؿُٜ َ
ٕ هُٝ
َِّللا
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٔٓ َِظ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٞ ْلػ٣َ ٢ ۪ ُْ اَُّزُٜ ُ زَٜ ُِ  ْْ َٰاُٜ ْ٘ َذ َػ
ت
ٍ ٤ َْو رَزْ ۪ج٤ ْْ َؿُٛ ُٝ َٓب ىَ اكَٝ ءٍ َُ َّٔب َٰٓعب َء ا َ ْٓ ُو َه ِثّ ُۜ َي٢َ
ْ ّ ْٖ ِٓ
Onlara biz yanlış yapmadık ama onlar yanlışı kendilerine yaptılar. Rabbinin emri gelince, Allah ile kendi
aralarına koyarak yardım istedikleri ilahları hiçbir işe yaramadı. Onların katkıları, sadece çaresizliklerini
artırmak oldu.

(Hac 22/73)

ُۜ
ا م ُ َثبثابُٞ ْقُِو٣َ ْٖ َُ َِّللا
ُ ًب
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٰٓب ا٣َ
َ  ِوٙ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٖٞ ر َ ْلػ٣ ُ۪ ا َِّٕ اَُّنَُٚ اُٞة َٓضََ َكب ٍْز َ ِٔؼ
ْ َٔ ُ ْاَٝ ت
َّ ق
ةٞ
َ بة
ْ ِٞ ََُٝ
ُ ُِط
ُ ُِ اُطب
ُ  ُْ اُنُّ َثُٜ َ َُِْ ْج٣ ِْٕ اَٝ ُُٚۜ َُ اُٞاعز َ َٔؼ
َ ُُٚۜ ْ٘ ِٓ َُُٙٝ َْز َ ْ٘ ِون٣ ْـًٔب ََل٤ّ
َ ُؼٙ
Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyduklarınız bir araya gelseler bir sinek bile
yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de.

(Furkan 25/3)

 ََلَٝ  ًّواٙ
َ ََُٕٞ ْقُِو٣ خا ََلَٜ ُِ ۪ ٰٓ َٰاُِٚٗٝا ِٓ ْٖ كُٝار َّ َقنَٝ
َ ْْ ِٜ َِ َُٕ َِلَ ْٗلٌُٞ ِِ ْٔ َ٣  ََلَٝ َُُٕٞ ْقَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ّ
ُ ُٗ  ََلَٝ ح اٞ٤َٰ  ََل َؽَٝ رابْٞ َٓ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣  ََلَٝ َٗ ْلؼاب
هاٞ
ْ 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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(Nahl 16/21)

ۙ  ْْؼُ ُو٣َ  َٓبَٝ ٰٓبء
َُُٕٞ ْج َؼض٣ ََّٕب٣ََٕ اٝ
ٍ ۚ ٤َ  ُْو ا َ ْؽ٤اد َؿَٞ ْٓ َ ا
Onlar birer ölüdür, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olmazlar.
(Neml 27/64)

ُۜ  َٓ َغ هَُِٰٚ ٗ َءا
ُۜ ِ  ْاَلَ ْهَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ ُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ ُُٙل٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٰٔٓ َ
َٖ٤ ۪ٕبكِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْو
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

(Neml 27/65)

ُۜ ْت ا ََِّل ه
َُُٕٞ ْجؼَض٣ ََّٕب٣ََٕ اَٝ ْْؼُ ُو٣  َٓبَٝ َُّللا
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ ك٣َ هُ َْ ََل
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ ٤َٗ ْاُـ
De ki; “göklerde ve yerde olan gaybı Allah‟tan başka kimse bilemez. Onlar ne zaman yeniden diriltileceklerini
fark edemezler.”

(Nahl 16/22)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اؽ ۚل كَبَُّن
َٕٝ ْْ ُٓ َْز َ ٌْجِ ُوُٛ َٝ  ْْ ُٓ ْ٘ ٌِ َوحُٜ ُثُُِٞبَل ِف َوحِ ه
ِ َٝ َُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar,
kendilerini büyük gören kimselerdir.
(Neml 27/14)

ُ ْٗ  ُۜا كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ َ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ْل َِل
ُ َٝ ظ ِْ أب
ُ ُب ا َ ْٗلَٰٜٓ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ٍْزَٝ بَٜ ِا ثُٝ َع َؾلَٝ
َ ٤ًَ ظ ْو
İçlerinde bir şüphe kalmadığı halde zulmederek ve büyüklenerek onları bile bile inkâr ettiler. Bak bakalım, o
bozguncuların sonu ne oldu.

(Mümin 40/19)

هُٝ
ُّ ُ ا٢ َٓب ر ُ ْق ِلَٝ ِٖ ُ٤ ْؼَِ ُْ َٰٓفب ِئَ٘خَ ْاَلَ ْػ٣َ
ُ ٖل
Allah, gözlerin hainliğini ve göğüslerin sakladığı şeyleri bilir.
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(Mümin 40/56)

َ ِْ ٍ
ْْ ُٛ  ْْ ا ََِّل ًِجْو َٓبِٛ هُٝ
ِ ب٣َ  َٰا٢ٰٓ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِك٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ُ  ِْو٤ََّللاِ ِثـ
د ه
ُ ٢ ۪ ۙ ْْ ا ِْٕ كُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
ِ ٕل
ٍ ط
ُۜ  كَب ٍْز َ ِؼ ْن ِث هِٚ ۚ ٤ِث َجب ُِ ۪ـ
و٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ُ ٖ۪  ُغ ْاُ َج٤۪ٔ َ
Ellerinde bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin göğüslerinde, asla ulaşamayacakları
bir büyüklük duygusu vardır. Sen Allah'a sığın. O dinler ve görür.

(Müminun 23/63)

َُِٕٞٓب
ِ ب َػَٜ َُ ْْ ُٛ ٕ َٰم ُِ َيُٝ
ِ  ْْ ا َ ْػ َٔبٍ ِٓ ْٖ كُٜ ََُٝ نَاَٰٛ ْٖ ِٓ ٍ ؿ َْٔ َوح٢ ۪ ْْ كُٜ ُثُُِٞثَ َْ ه
Aslında kalpleri, bu anlatılanlardan başka şeylere dalmıştır. Çünkü kendilerince öncelikli işleri vardır; onlar ona
çalışırlar.

(Nahl 16/23)

ُۜ ُِِ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ََُٕٝ ُِّو٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ََّللا
َٖ٣ُ ِؾتُّ ْاُ ُٔ َْز َ ٌْ ِج ۪و٣ ُ ََلََِّٕٚٗ اٞ
ََل َع َو َّ ا َ َّٕ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe
olmaz. O, kendini büyük görenleri sevmez.
(Hud 11/5)

ُ َ َْز َ ْـ٣ َٖ٤ُ ا َ ََل ۪ؽُٚۜ ْ٘ ِٓ اُٞ َْز َ ْقل٤َ ُِ ْْ ُٛ هُٝ
 َٓبَٝ ََُٕٝ ُِّو٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ْْ ۙ ُٜ ب َث٤َ َٕ ِصْٞ
ُ ََُْٕٞ٘ض٣ ْْ ُٜ َِّٗا َ ََٰٓل ا
َ ٕل
ۚ ُِِ٘ ُ ْؼ٣
هُٝ
ِ ْ ِثنَا٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اٞ
ُّ ُد ا
ِ ٖل
Bilin ki onlar, O‟ndan gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman
neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da O bilir.

(Müminun 23/64)

ُۜ َ ْغـ ُو٣ ْْ ُٛ ة اِمَا
َٕٝ
ِ  ْْ ِث ْبُ َؼنَاِٜ ٤ ۪ اِ ٰٓمَا ا َ َف ْنَٗب ُٓزْ َوك٠َؽزٰٓه
َٔ
Onların şımarık olanlarını cezaya çarptırdığımızda hemen sızlanmaya başlarlar.

(Müminun 23/65)

َٕٖٝ ُو
َ ْ٘ ُ  َّ اَِّٗ ٌُ ْْ َِّٓ٘ب ََل رْٞ ٤َ ُا ْاََٝل ر َ ْغـَٔ ُو
Bugün boşuna sızlanmayın; bizden yardım göremeyeceksiniz.

(Müminun 23/66)

ۙ ٖ
ْ ٗهَ ْل ًَب
َٕٞ
ُ ٌِ ْ٘ َ  ا َ ْػوَبثِ ٌُ ْْ ر٠ِٰٓ َٰ  ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ز ُ ْْ َػ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ رُز٢ َ۪بر٣َذ َٰا
Size ayetlerim bağlantılarıyla okunduğunda arkanızı dönüp kaçıyordunuz.
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(Müminun 23/67)

َٕٝ ُغ ُوْٜ َ بٓ اوا ر
ِ ٍ
َ َ۪ٖٚ ِث٣ُٓ َْز َ ٌْ ِج ۪و
Ayetlerimize karşı büyükleniyor, geceleri ileri geri konuşuyordunuz.

(Nahl 16/24)

ۙ َُّ۪ٝ َو ْاَل٤
۪ ٍ
َٖ٤
ُ ٛب
َ َ ا اُُٰٞٓ  ْْ َٓب ٰٓمَا ا َ ْٗيَ ٍَ َهثُّ ٌُ ۙ ْْ هَبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِمَا هَٝ
Onlara: “Rabbinizin indirdiği nedir?” diye sorulsa, “Eskilerin masalları” derler.
(Enam 6/25)

ْٕ  ِاَٝ  ْه او ُۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰامَا٢ ۪ ٰٓكَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خا اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ  ۚ َْي٤ََُِ َْز َ ِٔ ُغ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
 ٰٓنَا ا ََِّٰٓلَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُٰٓو٣ ۪ ٍُ اَُّنَُٞو٣ ٗ ََيُُُٞ َغب ِك٣  اِمَا َٰٓعب ۫ ُؤ َى٠ ُۜب َؽزٰٓهَٜ ا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َ ٍخ ََل٣ا ًُ ََّ َٰاْٝ َ َو٣
۪ ٍ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َو ْاَل٤
ُ ٛب
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur‟ân‟a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün âyetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
çekişirler. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”

(Ahkaf 46/17)

ُ ذ ْاُوُ ُو
 َٔبُٛ َٝ ٢ ِْ۪ٕ ِٓ ْٖ هَجٝ
ِ َِهَ ْل َفَٝ  ا َ ْٕ ا ُ ْف َو َط٢ٰٓ ِ۪٘ٗف َُ ٌُ َٰٓٔب اَر َ ِؼلَا
ٍ ّ ُ  اِٚ ٣ْ َا ُِلَٞ ُِ ٍَ  هَب١ ۪اَُّنَٝ
ۚ
۪ ٍ
َٖ٤ َُّ۪ٝ َو ْاَل٤
 ْػلَ هَٝ َِّٕ َِ َي َٰا ِٓ ْٖ ا٣ْ َٝ ََّللا
بٕ ه
ُ ٛب
َ َ  ٰٓنَا ا ََِّٰٓل اَٰٛ  ٍُ َٓبَُٞو٤ََّللاِ َؽن ك
ِ َ ض٤َ َْز َ ۪ـ٣
Anasına, babasına şöyle diyen de vardır: “Yazık size! Tekrar diriltilmekle mi korkutuyorsunuz? Benden önce
nice nesiller öldü de ne oldu?” Onlar ise, yardım ve destek için Allah‟a yalvararak evladına: “Sana yazık oluyor;
artık inan. Allah‟ın verdiği söz doğrudur!” derler. Ama o, şöyle der: “Bu olsa olsa eskilerin masalları olur.”

(Nahl 16/25)

ٍٰٓب َء َٓب
ِ ًَ ْْ ُٛ اه
ِ ُ٣ َٖ٣ ۪ىَ ِاه اَُّنْٝ َ  ِٓ ْٖ اَٝ  َٔ ۙ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ بَِٓخا
َ  ِْو ِػ ِْ ُۜ ٍْ ا َ ََل٤َ ْْ ِثـُٜ َُِّٗٞٚ
َ َىْٝ َ ا اُِٰٞٓ ِٔ  ْؾ٤َ ُِ
ََٕٝ ِي ُه٣
Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan
çıkardıkları kimselerin günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük
yükleniyorlar!
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(Enam 6/31)

ُۜ بء ه
 َٓب٠َِٰ ب َؽ َْ َورََ٘ب َػ٣َ اَُُٞب َػخُ َث ْـزَخا هَب
َّ ُ ُْ اُٜ ْ اِمَا َٰٓعب َءر٠َّللاِ َؽزٰٓه
ِ َا ِث ِِ ٰٓوَُٖٞ ًَنَّث٣ ۪هَ ْل َفَ َِو اَُّن
ْ كَ َّو
ُ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ اه
َٕٝ ِي ُه٣َ ٍٰٓب َء َٓب
َ  ُۜ ْْ ا َ ََلِٛ هٞ
َ َىْٝ َ َٕ اُِِٞٔ  ْؾ٣َ ْْ ُٛ َٝ  ۙبَٜ ٤ َ۪٘ب كٛ
ِ ُٜ ظ
Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Kıyamet saati beklemedikleri bir anda gelince
günahlarını sırtlanmış olarak diyeceklerdir ki “Bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize!” Baksana ne
kötü yükler yüklenmişlerdir!

(Araf 7/38)

ْ َِبه ًَُِّ َٔب كَ َف
ْ َِ  ا ُ َٓ ٍْ َه ْل َف٢ٰٓ ۪ا كَُِٞهب ٍَ ا ْك ُف
ذ ا ُ َّٓخ
ِ ْ َٝ ِّٖ ذ ِٓ ْٖ َه ْج ِِ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِغ
ِ ُۜ َُّ٘ ا٢ِاَل ْٗ ٌِ ك
ْ َُ ؼا ۙب هَب٤۪ٔ ب َعَٜ ٤ ۪ا كًُٞ َّاه
ْ َُ٘ َؼ
َٗبُِّٞٙ
َ َ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِء اٰٛٓ َٰ  ْْ َهثََّ٘بُٜ ٤َُٰ ٝ۫ ُ ْْ َِلُٜ ٣ذ ا ُ ْف َٰو
َ  اِمَا اك٠ ُۜب َؽزٰٓهَٜ َ َذ ا ُ ْفز
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌِ ْٖ ََل ر َ ْؼَٝ  ْؼقٙ
ِ ٍَّ ٌُ ُِ ٍَ به هَب
ِ  ْْ َػنَاثابِٜ ِكَ َٰبر
ِ ُۜ َُّ٘ ْؼلاب َِٖٓ اٙ
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her
toplum, kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”

(Araf 7/39)

ْ َُهَبَٝ
ْ ََ٘ب ِٓ ْٖ ك٤ْ َِ ْْ كَ َٔب ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ َػُٜ ٣ ْْ َِلُ ْف َٰوُٜ ٤َُٰ ٝ۫ ُ ذ ا
َُٕٞاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ َِج
َ َا ْاُ َؼنُٞهُٝ ٍَ كَنٚ
Öncekiler de sonrakilere şöyle cevap vereceklerdir: “Sizin bizden ne farkınız var ki? Siz de kazandığınıza
karşılık bu azabı tadın.”

(Ahzab 33/66)

َ َ اَٝ ََّللا
َ َ ز َ َٰٓ٘ب ا٤ْ َُ َب٣ ََُُُٕٞٞو٣ به
َ ٍ
َلٞ
ُ ََِّ َّ رُوْٞ َ٣
ُ اُو
َّ  ْؼَ٘بٛ
 ْؼَ٘ب هٛ
ِ َُّ٘ ا٢ِ ْْ كُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(Ahzab 33/67)

َ َ ا َهثَّ َٰٓ٘ب اِ َّٰٓٗب اُُٞهَبَٝ
َ َ ۪ج
َل٤
َّ َُٗب اُِّٞٙ
َ َ  ًُجَ َٰٓوا َءَٗب كَبَٝ ٍبكَرََ٘ب
َ  ْؼَ٘بٛ
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar."

(Ahzab 33/68)

وا٤
 ْْ َُ ْؼ٘اب ًَ ۪ج اُٜ ْ٘  ْاُ َؼَٝ ة
ِ  ِْٖ َِٖٓ ْاُ َؼنَا٤َ ْؼلٙ
ِ ْْ ِٜ َِهثَّ َٰٓ٘ب َٰار
"Rabbimiz! Onlara bu azabın iki katını ver; onları tamamen dışla" derler.
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(En'am 6/164)

 ََل ر َ ِي ُهَٝ  ۚبَٜ ٤ْ َِِت ًُ َُّ َٗ ْل ٌٍ ا ََِّل َػ
ُ ٌَْ َ  ََل رَٝ  ُۜ ٍء٢َ
 َْو ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ْ ّ َِّ ًُ ُّ َهةَٞ ُٛ َٝ  َهثًّب٢َّللاِ اَث ْ۪ـ
َُٕٞ ر َ ْقز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َ َه ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اٟۚ  ْى َه ا ُ ْف َٰوِٝ  ِاى َهحَٝ
De ki: “Allah her şeyin sahibi olduğu halde ondan başka Rab mi ararım! Herkesin kazancı, sadece kendini
bağlar. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Er geç dönüp geleceğiniz yer Sahibinizin huzurudur. O
size anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir.

(İsra 17/15)

 ْى َهِٝ  ِاى َهحَٝ  ََل ر َ ِي ُهَٝ  ُۜبَٜ ٤ْ َِ َُّ َػٚ
َ ْٖ َٓ َٝ ِٚۚ ۪ َ َُِ٘ ْل١ ۪ز َلْٜ ٣َ  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰلْٛ َٓ ِٖ ا
ِ ٣َ  ََّ كَ ِبَّٗ َٔبٙ
ٍ ا
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼنّ ِ۪ثَٝ ُٟۜ ا ُ ْف َٰو
َلٞ
ُ ش َه
Kim yola gelirse kendisi için gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi aleyhine çıkar. Hiçbir günahkâr başkasının
günahını yüklenmez. Biz elçi göndermeden azap edecek değiliz.

(Nahl 16/26)

ْْ ِٜ ِهْٞ َق ِٓ ْٖ ك
َّ ُ ُْ اِٜ ٤ْ َِا ِػ ِل كَق ََّو َػَٞ َ ْْ َِٖٓ ْاُوُٜ ََٗب٤ْ٘ َُّللاُ ث
 ه٠َ ْْ كَبَرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْل َٓ ٌَ َو اَُّن
ُ َ ْو
ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
ََٕٝ ْْؼُ ُو٣ ْش ََل
ُ َ ُْ ْاُ َؼنُٜ ٤ا َ َٰرَٝ
Kendilerinden önce gelenler de oyun kurmuşlardı. Allah yapılarını temellerinden sarsmış ve
çatılarını tepelerine yıkmıştı. O azap onlara hiç beklemedikleri yerden gelmişti.
(Rad 13/41)

ْ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ٖ
َٞ ُٛ َٝ ُٚۜ ۪ ِٔ ٌْ ت ُِ ُؾ
 هَٝ  ُۜبَٜ ِ َواكٛ
ُ ُٗ َٗ ْ٘و
َ َّ ْؾ ٌُ ُْ ََل ُٓ َؼ ِو٣ َُّللا
َ  ْاَلَ ْه٢ِا اََّٗب َٗأْرْٝ َ َو٣ ْْ ََُٝ َ ا
ة
ِ َب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ٍ ۪و
َ
Onlar görmüyorlar mı ki yurtlarını çevresinden sürekli daraltıyoruz. Hükmü Allah verir. O‟nun hükmünü
bozacak yoktur. O, hesabı çok hızlı görür.

(Rad 13/42)

ِ  ْْ َ ِ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْل َٓ ٌَ َو اَُّنَٝ
ُۜ ٍ ِت ًُ َُّ َٗ ْل
به
ُ ٌَْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ ؼا ُۜب٤۪ٔ لِلَف ْاُ َٔ ٌْ ُو َع
ُ َّ ْؼَِ ُْ ْاُ ٌُل٤َ ٍ
َ َٝ ٌ
 اُل َِّاه٠ػ ْو َج
ُ ْٖ َٔ ُِ
Bunlardan öncekiler oyunlar kurdular. Bütün oyunlar Allah‟ın elindedir. Kimin ne kazandığını bilir. Ayetleri
görmezlikten gelenler, son yurdun kimin olacağını öğreneceklerdir.
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(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغ َجبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُيُٛ ا ِْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُوَٝ ْْ ُۜ ُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُو
 ِػ ْ٘لَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َوٝهَ ْل َٓ ٌَ ُوَٝ
Onlar planlarını kurdular ama planları Allah‟ın gözlemi altındadır. Kurdukları planlar isterse dağların yerinden
oynaması için olsun.

(Zümer 39/25)

ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
َٕٝ ْْؼُ ُو٣َ ْش ََل
ُ َ ُْ ْاُ َؼنُٜ ٤ ْْ كَب َ َٰرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّن
َ ًََّن
Onlardan öncekiler yalana sarılmışlardı da ummadıkları yerden kendilerine azap gelip çatıvermişti.

(Zümer 39/26)

َٰ ْ اة
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ اَل ِف َوحِ ا َ ًْجَ ُو
ُ ََُؼَنَٝ َ ۚب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ك١
 ُْ هُٜ َكَبَمَاه
َ َّللاُ ْاُ ِق ْي
Böylece Allah onlara, dünyada itibarsızlığı tattırdı. Ahiretteki azapları elbette daha büyük olacaktır. Keşke bunu
bilselerdi.

(Mülk 67/16)

هٞ
َّ ُ ا٢َِءا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َٰٔٓ َ
ُ ۙ ُٔ َ  ر٢
َ ِق ِث ٌُ ُْ ْاَلَ ْه
َ َ ْق٣َ ْٕ َ بء ا
َ ِٛ ٗ كَ ِبمَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

و٣
َّ ُ ا٢ِا َ ّْ ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َٰٔٓ َ
ِ  ٌُ ْْ َؽ٤ْ َُِ ْو ٍِ ََ َػ٣ ْٕ َ بء ا
َ َبٕجا ُۜب ك
ِ ْ۪ق َٗن
َ ٤ًَ َُٕٞٔ ََِز َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.

(Mülk 67/18)

و٤
َ ََُّوَ ْل ًَنَٝ
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَب
َ ٤ٌَ َ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّن
Sizden öncekiler de yalana sarılmışlardı; onları hiç beklemedikleri bir hale nasıl da getirmiştim!

(Nahl 16/27)

ُ َْٖ٣َ ٍُ اَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ٣ُ ْق ۪ي٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َّْ ُ ص
اُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ُۜ ْْ هَب ٍَ اَُّنِٜ ٤ َ۪ٕ كُّْٞبه
َٰٓ ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر٣ ۪ اَُّن١
ِ ًَٰٓ ّ َو
َ بء
ۙ  ْاُ ٌَبكِ ۪و٠َِ َء َػَٞ
َٖ٣
ُّٰٓ ُاَٝ َّ ْٞ َ٤ُ ْا١
َ ْاُ ِؼ ِْ َْ ا َِّٕ ْاُ ِق ْي
Sonra kıyamet günü Allah, onları rezil edecek ve diyecek ki “Uğruna cemaatler oluşturduğunuz
ortaklarım nerede?” Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki “Bugün bütün rezillik ve
bütün kötülükler o kâfirlerin üstündedir.”
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(Enam 6/22)

ُ َْٖ٣َا اًُٰٞٓ َٖ ا َ ّْ َو٣ ۪ ٍُ َُِِّنُٞؼاب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ْ ُو
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ ٣َ َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْي٣ ّ۪ َو ًَٰٓب ُ۬ ُؤ ًُ ُْ اَُّن
Bir gün onların hepsini toplayacağız sonra müşriklere şöyle diyeceğiz: “Hayal kurup ortak saydıklarınız nerede?

(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َهثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْْ ِو
 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.”

(Mümin 40/74)

ُۜ ٕ هُٝ
َ َُ ا ِٓ ْٖ هَ ْجٞػ
َٖ٣َّللاُ ْاُ ٌَبكِ ۪و
ُ ا َػَّ٘ب َث َْ َُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٗ ْلُِّٞٙ
 َُّ هٚ
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ ُ٣ ْـًٔ ُۜب ًَ َٰن ُِ َي٤ّ
ِ ِٓ ْٖ ك
Allah ile kendi aranıza koyduklarınız vardı ya, onlar neredeler? Diyecekler ki “Onlar bizden ayrıldılar ama
aslında biz eskiden de onlardan yardım istemezdik.” Allah, o kâfirleri, işte bu tavırlarından dolayı sapık sayar.

(Mümin 40/75)

ۚ  ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْٔ َو ُؽَٝ ن
َٕٞ
ِ  ْاَلَ ْه٢َِٕ كَٰٞم ُِ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْل َو ُؽ
ِ ّ  ِْو ْاُ َؾ٤َٗ ِثـ
Başınıza gelen bu şeyler, yaşadığınız yerde hak etmediğiniz zevkleri tatmanıza ve böbürlenmenize karşılıktır.

(Nahl 16/28)

َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ ِٰٓ ِئ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ رَز٣ ۪اََُّن
ٍ ُۜ ٍ
َّ ُا اُٞ َ ْْ كَب َ ُْوِٜ َِ ُ ا َ ْٗل٢ٰٔٓ ۪ ُِ ظب
ُٰٓ ْٖ ِٓ َُ َٔ ََِ َْ َٓب ًَُّ٘ب َٗ ْؼ
 ا َِّٕ ه٠ِٰٓ َٰ ء َثٞ
ََّللا
ََُِٕٞٔ ْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ َِ۪ػ
Kendilerini kötü duruma düşürmüşken, meleklerin vefat ettirdiği kimseler hemen teslimiyet
gösterir ve “Kötü bir şey yapmıyorduk ki!” derler. Allah ne yaptığınızı bilir.
(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َ َو ا َ َؽلٚ
ِ ۚ ّـَٔب٤ِ َ
ِ َ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ۪ثَخُ َُِِّنْٞ َّ ذ اُز
َ  اِمَا َؽ٠د َؽزٰٓه
َ ٤ْ ََُٝ
ٰٓ
 أب٤ َُ۪ػنَاثاب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َي ا َ ْػز َ ْلَٗبُٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّ ُۜبه اُٛ َٝ َُٕٞرُٞٔ َ٣ َٖ٣ ۪ ََل اَُّنَٝ َْٖاُ َٰـ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da "Ben şimdi tövbe ettim" diyenler ile kâfir olarak
ölenlerin tövbesi, Allah‟ın kabul edeceği tövbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
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(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْْ ِوٚ ًَلَ ْوَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْؽلَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٰٞٓ ٍَ٘ب هَب
َ ْ ا َثأْٝ َ كََِ َّٔب َها
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْل َف٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َفَ َِوَٝ ِٙۚ ۪  ِػجَبك٢ ۪ذ ك
َ ٍَّ٘
ُ ٍ٘ َُۜب
ذ ه
َ ْ ا ثَأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َهاُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َُي٣ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُو
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o zaman kaybederler.

(Mümin 40/52)

َّ  ْ٘لَ ُغ٣َ  َّ ََلْٞ ٣َ
 ُء اُل َِّاهٍٞ
ُٰٓ ْْ ُٜ ََُٝ ُ ُْ اَُِّ ْؼَ٘خُٜ ََُٝ ْْ ُٜ ُ َٖ َٓ ْؼن َِهر٤۪ٔ ُِ اُظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır, hak ettikleri yurdun
kötüsüdür.

(Muhammed 47/25)

ٰٓ
َ ٤ْ ْ
َّ ُ اٟۙ َلُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٓب ر َ َجِٛ به
ُ ط
٠َِٰ ْٓ َ اَٝ ْْ ُۜ ُٜ َُ ٍَ َّٞ ٍ
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َ ٕب
ِ  ا َ ْك َث٠َِٰ ا َػُّٝاهرَل
ْْ ُٜ َُ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.

(Muhammed 47/26)

ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ٘ ْاَلَ ْٓ ۚ ِو
ا َٓب ٗ ََّي ٍَ هُٞٛ َٖ ًَ ِو٣ ۪ا َُِِّنُُٞ ْْ هَبُٜ َََّٰٗم ُِ َي ثِب
ِ  ثَ ْؼ٢ ۪ؼُ ٌُ ْْ ك٤ٍُ٘ ۪ط
َ َُّللا
ْْ ُٛ اه
َ اِ ٍْ َو
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Muhammed 47/27)

ٰٓ
ْْ ُٛ به
َ ا َ ْك َثَٝ ْْ ُٜ َٛ ٞ ُعُٝ َُٕٞ ِْوثٚ٣َ ُ ُْ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخُٜ ْكَّزَٞ َ ْق اِمَا ر
َ ٤ٌَ َك
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?
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(Enfal 8/50)

ٰٓ ۙ َٖ ًَلَو٣ ۪ اَُّن٠َّكَٞز٣  اِ ْمٟ ر َ َٰ ٰٓوَُٞٝ
اة
ُ
َ َ ػن
َ اُٞهُٝمَٝ ْْ ۚ ُٛبه
ْ َ
َ ا َ ْك َثَٝ ْْ ُٜ َٛ ٞ ُعُٝ َُٕٞ ِْوثٚ٣َ ُا ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَخٝ
َ َ
ن
ِ ٣ْاُ َؾ ۪و
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi” derler.

(Nahl 16/29)

َٖ٣ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۪وَٟٞ ٌْ َٓض
َ َْٞ ا اَثُِٰٞٓ كَب ْك ُف
َ ْ ُۜب كََِجِئَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ َّ۪٘ َْ فَب ُِلَٜ اة َع
“Haydi, girin Cehennem „in kapılarından. Orada ölümsüz olarak kalacaksınız. Büyüklük
taslayanların yerleşecekleri yer ne kötüdür!”
(Zümer 39/71)

ْ َب كُزِ َؾٛ اِمَا َٰٓعب ۫ ُؤ٠َّ٘ َْ ُى َٓ او ُۜا َؽزٰٓهَٜ  َع٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ ُٰٓو٣ ۪نَ اَُّن٤ٍ۪ َٝ
بَٰٜٓ ُ  ْْ فَيَ َٗزُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
٠َِٰ َا ثُُٞنَ ُۜا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣ َٗ ٌُ ْْ ُِ ٰٓوَب َءُٝ ْ٘ن ُِه٣َٝ ْْ ٌُ ّد َه ِث
ِ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػَُِْٞز٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٍَ
ُ َأْرِ ٌُ ْْ ُه٣ ْْ ََُا
ْ َّ َُٰ ٌِ ْٖ َؽوَٝ
َٖ٣ ْاُ ٌَبكِ ۪و٠َِة َػ
ِ ذ ًَ ِِ َٔخُ ْاُؼَنَا
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, bölükler halinde Cehennem‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca kapıları
açılacak ve oranın bekçileri şöyle diyeceklerdir: “Size içinizden elçiler gelip Rabbinizin âyetlerini yüzünüze
karşı okumadılar mı? Böyle bir günle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyarmadılar mı?” Onlar: “Evet” diyecekler
ama o kâfirlerin azap çekeceklerine dair o söz, artık yerine getirilmiş olacaktır.

(Mümin 40/75)

ۚ  ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْٔ َو ُؽَٝ ن
َٕٞ
ِ  ْاَلَ ْه٢َِٕ كَٰٞم ُِ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْل َو ُؽ
ِ ّ  ِْو ْاُ َؾ٤َٗ ِثـ
Başınıza gelen bu şeyler, yaşadığınız yerde hak etmediğiniz zevkleri tatmanıza ve böbürlenmenize karşılıktır.

(Casiye 45/8)

ّ  ۚب كَ َجَٜ َ َْ َٔ ْؼ٣ ْْ َُ ْٕ َ ٖ ُّو ُٓ َْز َ ٌْ ِج اوا ًَب
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ِ ب٣َ  َْ َٔ ُغ َٰا٣َ
ٍ ُ ثِ َؼنَاْٙ ِْو
د ه
ِ ُ٣ َّْ ُ  صِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah‟ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak bildiğini okur. Sen
ona acıklı bir azabı müjdele.

(Casiye 45/9)

ُۜ ٜ۪ ُٓ  ْْ َػنَاةُٜ َُ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ  ُۜا اٝ ُي اُٛ َبَْٛـ ٌۨب ار َّ َقن٤ّ
َٰ
ٖ٤
ًٔ َ َبرَِ٘ب٣اِمَا َػ ِِ َْ ِٓ ْٖ اَٝ
Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde de hafife alır. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
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(Casiye 45/10)

ٰٓب ۚ َء٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ا
َ اَُٞج
ٕ هُٝ
َ ًَ  ْْ َٓبُٜ ْ٘  َػ٢ ُ۪٘ ْـ٣  ََلَٝ ُْ ۚ ََّٜ٘  ْْ َعِٜ  َٰٓها ِئَٝ ْٖ ِٓ
ِ ا ِٓ ْٖ كُٝ ََل َٓب ار َّ َقنَٝ ْـًٔب٤ّ
ْ٤ُۜ  ْْ َػنَاة َػ ۪ظُٜ ََُٝ
Onların sonu Cehennemdir. Ne kazandıkları şeyler işlerine yarayacak ne de Allah ile aralarına koydukları
dostları... Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Casiye 45/11)

ْ٤ٍ َُ۪ػنَاة ِٓ ْٖ ِه ْع ٍي ا
ِ َب٣ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّنَٝ ٟل ۚاُٛ نَاَٰٛ
َ ْْ ُٜ َُ ْْ ِٜ ّد َه ِث
İşte doğru yol budur. Rablerinin ayetlerini görmezlikten gelenlerin hak ettiği, pis ve acıklı bir azaptır.

(Nahl 16/30)

ُۜ ب ؽ٤ْٗ ُّ اُلٙنَٰٛ ٢ اَُْٞ٘و ُۜا َُِّن۪ اَؽ٤ا َفُُٞا ٓب ٰٓمَا ا َ ْٗيَ ٍ هث ٌُ ُْۜ هَبََٞ َُِّن۪ ارَّو٤ ٝ
اه
َ۪ٖ ْ َ ك٣ ِ ا
ِِ
ُ ََُلَٝ ََ٘خ
َ َ َ
ْ ُّ َ َ
َ ْ َٖ٣ ِ َ َ۪ ه
ۙ ۪اه ْاُ ُٔزَّو
َٖ٤
ُ ََُِ٘ ْؼ َْ كَٝ  ُْۜو٤ا ْ ََٰل ِف َوحِ َف
Kendilerini koruyanlara: “Rabbiniz neyi indirdi?” diye sorulunca, “İyiyi!” diyeceklerdir. Bu
dünyada iyilik eden iyilik bulur. Ahiret yurdu elbette daha iyidir. Kendilerini korumuş olanların
son yurdu ne güzeldir!
(Zümer 39/73)

ْ كُزِ َؾَٝ َبٛ اِمَا َٰٓعب ۫ ُؤ٠ ْاُ َغَّ٘ ِخ ُى َٓ او ُۜا َؽز ٰٓه٠َُِ ْْ اُٜ َّا َهثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪نَ اَُّن٤ٍ۪ َٝ
ْْ ُٜ َُ ٍَ هَبَٝ بَٜ ُاثَْٞ ذ اَث
َٖ٣ َ۪ب فَب ُِلُِٛٞ ْجز ُ ْْ كَب ْك ُفِٛ ْْ ٌُ ٤ْ ٍَِ ََلّ َػ
َ بَٜ ُ فَيَ َٗز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet‟e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size Selâmun aleykum!. Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Zümer 39/74)

ُ ٤ا ُ َِٖٓ ْاُ َغَّ٘ ِخ َؽَّٞ َٗ َٗزَج
َْ ْب ۚ ُء كَِ٘ ْؼ
َٰٓ َٗ ْش
َ  َهصََ٘ب ْاَلَ ْهْٝ َ اَٝ َُٙ ْػلَٝ ٕلَهََ٘ب
َ ١ ۪ا ْاُ َؾ ْٔلُ ِ هّٰللِ اَُّنُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ َا َ ْع ُو ْاُؼ
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!”
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(Nahl 16/31)

َٰٓ َ٣ ب َٓبَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ به
َُّللا
 ه١َ ْغ ِي٣ ْب ۫ ُؤ َُٕۜ ًَ َٰن ُِ َي
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ب ر َ ْغ ۪وَٜ ََُِٗٞ ْل ُف٣ ٍٕ َعَّ٘بدُ َػ ْل
ۙ ْ۪اُ ُٔزَّو
َٖ٤
Onlar, içinden ırmaklar akan bozulmayacak bahçelere gireceklerdir. Orada istedikleri her şey
vardır. Allah, kendini koruyanların ödülünü işte böyle verir.
(Rad 13/35)

ُۜ ُ ِػلَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َغَّ٘ ِخ اَُّز
٠ػ ْو َج
ُ  ُۜب رِ ِْ َيَٜ ُِّ ِظَٝ ِْب ٰٓكَائَٜ ًُُِ ُ به ا
ُ ُۜ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١َٕ ر َ ْغ ۪وٞ
به
ُ َٝ اْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّن
ُ ََُّٖ٘ ا٣ ْاُ ٌَبكِ ۪و٠َػ ْوج
Yanlışlardan sakınanlara söz verilen cennet; içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir
bahçe gibidir. Bu, Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakınanların sonudur. Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin
sonu da ateştir.

(Muhammed 47/15)

ُۜ ُ ِػلَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َغَّ٘ ِخ اَُّز
 َّْو٤ََزَـ٣ ْْ َُ ٍٖ َبه ِٓ ْٖ َُجَٜ ْٗ َ اَٝ ٍٖ ۚ ٍِ  ِْو َٰا٤به ِٓ ْٖ َٰٓٓبءٍ َؿَٜ ْٗ َ ب آَٰٜ ٤ َ۪ٕ كٞ
ۚ به ۪ث
َ
َّ ُِِ ٍبه ِٓ ْٖ ف َْٔ ٍو َُنَّحَٜ ْٗ َ اَٝ ُٚۚ ُٔ  ْؼٛ
َِّ ًُ ْٖ ِٓ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ ٠ُۜ ًّٖل
َ به ِٓ ْٖ َػَٜ ْٗ َ اَٝ َٖ٤
َ ُٓ ٍَ َ
ِ ْ
َّ َ أب كَو٤۪ٔ ا َٰٓٓب اء َؽٍُٞو
ْْ ُٛ ط َغ ا َ ْٓ ٰٓؼَب َء
ِ اُض َّ َٔ َوا
ُ َٝ به
ِ َُّ٘ ا٢ِ فَب ُِل كَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ ْْ ُۜ ِٜ ّ َٓ ْـ ِل َوح ِٓ ْٖ َه ِثَٝ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Nahl 16/32)

ۙ ّ ۪ج٤ِ ٛ
َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ ِٰٓئِ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ رَز٣ ۪اََُّن
ََُِٕٞٔ ا ْاُ َغَّ٘خَ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُِٞ ٌُ ۙ ُْ ا ْك ُف٤ْ َِػ
َ ٍّ ََل
َ ََُُُٕٞٞو٣ َٖ٤
Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “Esenlik ve güvenlik sizedir, Selamün
aleyküm!” derler, “Yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak girin cennete.”
(Rad 13/23)

ََُِٕٞ ْل ُف٣ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٰٓئِ ٌَخَٝ ْْ ِٜ َِّبر٣مُ ِ ّهَٝ ْْ ِٜ اع
ِ َٝ ا َ ْىَٝ ْْ ِٜ َِِٕ َؼ ِٓ ْٖ َٰاثَٰٓبئ
َ ْٖ َٓ َٝ بَٜ ََُِٗٞ ْل ُف٣ ٍٕ َعَّ٘بدُ َػ ْل
ة
ٍ ۚ  ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ثَبِٜ ٤ْ ََِػ
Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla beraber
olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.
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(Rad 13/24)

 اُل ُۜ َِّاه٠ػ ْو َج
ُ َْ ٕ َج ْور ُ ْْ كَ ِ٘ ْؼ
َ
َ  ٌُ ْْ ِث َٔب٤ْ ٍَِ ََلّ َػ
“Esenlik ve güvenlik sizedir; Selamün aleyküm! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!”
derler.

(Kaf 50/31)

 ٍل٤ َْو َث ۪ؼ٤َٖ َؿ٤ ۪ذ ْاُ َغَّ٘خُ ُِ ِْ ُٔزَّو
ِ َا ُ ْى ُِلَٝ
Cennet de Allah‟tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır.

(Kaf 50/32)

ۚ ۪ة َؽل
ٍع٤
ٍ اَّٝ َ َٕ ُِ ٌُ َِّ اُٝ َػلُٞنَا َٓب رَٰٛ
Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen söz, işte budur.

(Kaf 50/33)

ت
ٍ ٤ ُ۪٘ٓ ت
ٍ ِْ َ َٰٓعب َء ِثوَٝ ت
َّ ٢ِ
ِ ٤ْ َاُو ْؽَٰٔ َٖ ِث ْبُـ
َ َْٓ ْٖ َف
İçten içe Rahman‟dan korkan ve O‟na bağlı bir kalp ile gelenleredir.

(Kaf 50/34)

 ِكُِٞ ُّ ْاُ ُقْٞ ٣َ َ ََل ُۜ ٍّ َٰم ُِ َي
َ َب ِثُِٛٞا ُ ْك ُف
Haydi, oraya esenlik ve güven içinde girin. Bu, ölümsüzlüğün başladığı gündür.

(Kaf 50/35)

ل٣َ٘ب َٓ ۪ي٣ْ ََُلَٝ بَٜ ٤ ْ۪ب ۫ ُؤَٕ ك
َٰٓ ٣َ  ْْ َٓبُٜ َُ
Orada beğendikleri her şey onlarındır; Yanımızda daha neler neler var.

(Kaf 50/36)

ْ  ْْ َثُٜ ْ٘ ِٓ ُّّل
ط ا
ٔ٤
َ َ  ْْ اُٛ ٍٕ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْوُٜ ََِِ ٌَْ٘ب هَ ْجْٛ َ  ًَ ْْ اَٝ
ٍ  ََْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾٛ  ْاُ ِج ََل ُۜ ِك٢ِا كُْٞب كََ٘وَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?
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(Nahl 16/33)

ٰٓ َٰ
ٰٓ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 َٓبَٝ ْْ ُۜ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ا َ ْٓ ُو َه ِثّ ُۜ َي ًَ َٰن ُِ َي كَؼَ ََ اَُّن٢
َ َِأر٣ ْٝ َ  ُْ ْاُ َِٔئِ ٌَخُ اُٜ َ٤َِٕ ا ََِّل ا َ ْٕ رَأرٝظ ُو
ْ َ٣ ْْ ُٜ َ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ َُّللا
Bunlar ne bekliyorlar? Meleklerin gelmesini veya Rablerinin emrinin gelmesini mi? Onlardan
öncekiler de böyle yaptılar. Allah onlara karşı bir yanlış yapmadı ama onlar yanlışı kendilerine
yapıyorlardı.
(Bakara 2/210)

ٰٓ
ُ ٢ َّ۪للاُ ك
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 ه٠َُِاَٝ  ْاَلَ ْٓ ُۜ ُو٢
 ُْ هُٜ َ٤َِأْر٣ ْٕ َ َٕ ا ََِّٰٓل اٝظ ُو
َِّللا
ِ ُهَٝ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ ّظَِ ٍَ َِٖٓ ْاُـَ َٔ ِب
َ ٚ
هٞ
ُ ُٓ ُر ُ ْو َع ُغ ْاَل
Allah‟ın bulut gölgeleri içinde gelmesini, meleklerin de birlikte gelip işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Zaten
bütün işlerin arz edileceği zat Allah‟tır.

(Enam 6/158)

ٰٓ َٰ
ٰٓ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
٢ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ د َه ِثّ ُۜ َي
ِ ب٣َ ٘ َٰا
ُ  َث ْؼ٢
َ أ ِر٣َ ْٝ َ  َهث َُّي ا٢
َ أ ِر٣َ ْٝ َ  ُْ ْاُ َِٔ ِئ ٌَخُ اُٜ ٤َ َِٕ ا ََِّل ا َ ْٕ رَأرٝظ ُو
ْ ََج
ْ َ٘ٓ ب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َٰاَٜ ُٗ َٔب٣َب ۪ا
بَٜ ِٗ  َٔب٣ ۪ا٢ٰٓ ۪ذ ك
ِ ب٣َ ٘ َٰا
 ْ٘لَ ُغ َٗ ْل ا٣َ د َه ِثّ َي ََل
ُ َث ْؼ
َ ًَ ْٝ َ َذ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا
َٕٝا اَِّٗب ُٓ ْ٘ز َ ِظ ُوٝ اْو ُۜا هُ َِ ا ْٗز َ ِظ ُٰٓو٤َف
Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden
ölüm belirtilerinin gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin
imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir. De ki “Bekleyin, biz de
bekliyoruz.”

(Ankebut 29/40)

ۚ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ٖ
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َفنَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بٕجا ۚب
ِ  َؽِٚ ٤ْ ٍَِ َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْهُٜ ْ٘ ِٔ َ كٚۚ ۪ ِكَ ٌُ ًَّل ا َ َف ْنَٗب ثِنَ ْٗج
ْ َ٤ُِ َُّللا
ْْ ُٜ َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َو ْه٘ َۚبُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ٗ
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َف
َ ۚ  ْاَلَ ْهِٚ َِ ْلَ٘ب ث
ْ َ٣
َُٕٞٔ ِِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.
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(Rum 30/9)

ُ ْ٘ ٤َ ٗ َك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّّل
َ َ ا اُٰٞٗٓ  ُۜ ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّن
ِ  ْاَلَ ْه٢ا ِكٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ َُ َٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُو
َٕد كَ َٔب ًَب
ِ ُۜ َِّ٘ب٤ ْْ ِث ْبُ َجُٜ ٍُِ
ُ  ْْ ُهُٜ ْ َٰٓعب َءرَٝ َبٛٝب ا َ ًْض َ َو ِٓ َّٔب َػ َٔ ُوَٰٛٓ ٝ َػ َٔ ُوَٝ ٗ
ُ َ اَصَٝ ح اَّٞ ُه
َ ا ْاَلَ ْهٝبه
ُۜ ُٔ ِِ ظ
ْ ٣َ ْْ ُٜ َ
ْ ٤َ ُِ َُّللا
َٕٞ
ه
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu görsünler. Öncekiler
bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların şenlendirmelerinden daha çok
şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar
kendilerine yaptılar.

(Nahl 16/34)

َٕ ِي ۫ ُؤْٜ َ َ َْز٣ ِ۪ٚا ثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِ َؽبمَ ثَٝ اُِِٞٔ ّـَٔبدُ َٓب َػ٤ِ ٍ
َ ْْ ُٜ َٕبث
َ َ كَب
Yaptıkları işlerin kötü tarafları onlara gelip çattı da hafife aldıkları o şey başlarına geldi.
(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِ َؽبمَ ثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ثِ َٔب ِػ ْ٘لٞد كَ ِو ُؽ
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ٍُِ
ُ  ْْ ُهُٜ ْكََِ َّٔب َٰٓعب َءر
َٕ ِي ۫ ُؤْٜ َ َ َْز٣
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle, din diye bildikleriyle avundular. Hafife aldıkları
şey başlarına geliverdi

(Casiye 45/8)

ّ  ۚب كَ َجَٜ َ َْ َٔ ْؼ٣ ْْ َُ ْٕ َ ٖ ُّو ُٓ َْز َ ٌْ ِج اوا ًَب
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ِ ب٣َ  َْ َٔ ُغ َٰا٣َ
ٍ ُ ثِ َؼنَاْٙ ِْو
د ه
ِ ُ٣ َّْ ُ  صِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah‟ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak bildiğini okur. Sen
ona acıklı bir azabı müjdele.

(Casiye 45/9)

ُۜ ٜ۪ ُٓ  ْْ َػنَاةُٜ َُ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ  ُۜا اٝ ُي اُٛ َبَْٛـ ٌۨب ار َّ َقن٤ّ
َٰ
ٖ٤
ًٔ َ برَِ٘ب٣َ اِمَا َػ ِِ َْ ِٓ ْٖ اَٝ
Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde de hafife alır. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
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(Ahkaf 46/26)

ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ا َ ْكـِلَح ا كَ َٰٓٔب ا َ ْؿَٝ بها
ٖ ا
َ ْْ ُٜ َُ  َع َؼ َِْ٘بَٝ ِٚ ٤ ۪ َٰٓٔب ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب ًُ ْْ ك٤ ۪ ْْ كُٛ َُوَ ْل َٓ ٌََّّ٘بَٝ
َ ا َ ْثَٝ ٍ ْٔؼاب
ْْ ِٜ  َؽبمَ ِثَٝ َِّللا
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبُٝ ْغ َؾل٣َ اُٞٗءٍ اِ ْم ًَب٢َ
د ه
ُ ٖ
َ
َ  ََٰٓل ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ٍُ ْٔؼ
ْ ّ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ُ  ََٰٓل ا َ ْكـِلَرَٝ ْْ ُٛ به
َٕ ِي ۫ ُؤْٜ َ َ َْز٣ ۪ٚا ِثَُٞٗٓب ًَب
Aslında onları, size vermediğimiz imkânlarla donatmıştık. Dinleyecek kulakları, basiretli gözleri ve karar
verecek yürekleri de vardı. Ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarıldıkları için ne kulakları, ne gözleri ne de
yürekleri işe yaradı. Hafife aldıkları şey başlarına geldi.

(Nahl 16/35)

 ََلَٝ  ََٰٓل َٰاثَٰٓب ُ۬ ُؤَٗبَٝ ُٖ ءٍ ٗ َْؾ٢ْ ّ
َ ْٖ ِٓ َُِّ۪ٚٗٝللاُ َٓب َػجَ ْلَٗب ِٓ ْٖ ك
َٰٓ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ّْ َو٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
ّب َء ه
ٍُ َِ ا ََِّل ْاُجَ ََلؽ
ُ اُو
ُّ ٠َِ َْ َػَٜ َ ۚ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ُۜ ٍء ًَ َٰن ُِ َي كَ َؼ ََ اَُّن٢َ
ْ ّ ْٖ ِٓ َُِ۪ٚٗٝؽ َّو َْٓ٘ب ِٓ ْٖ ك
ُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Müşrikler derler ki “Allah, gerekeni yapsaydı onunla aramıza herhangi bir şeyi koyup kulluk
etmezdik; bunu ne biz yapardık ne de atalarımız. Allah‟ın haram kıldığından başkasını da
haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Elçilere düşen, açık bir tebliğden
başka nedir ki?
(Enam 6/148)

 ُۜ ٍء ًَ َٰن ُِ َي٢ْ ّ
َ ْٖ ِٓ  ََل َؽ َّو َْٓ٘بَٝ  ََٰٓل َٰا َثٰٓب ُ۬ ُؤَٗبَٝ َّللاُ َٰٓٓب ا َ ّْ َو ًَْ٘ب
َٰٓ ْٞ َُ اًُٞ َٖ ا َ ّْ َو٣ ۪ ٍُ اَُّنُٞو٤َ ٍ
ّب َء ه
َ
ِْٕ ُ َُ٘ َُۜب اٙٞ ََْ ِػ ْ٘لَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ كَز ُ ْق ِو ُعٛ َْ ٍُ٘ َُۜب ه
َ ًََّن
َ ْ ا ثَأُٞ مَاه٠ ْْ َؽزهِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّن
َّ َٕ ا ََِّلُٞرَز َّ ِجؼ
َٕٕٞ
ُ ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا ََِّل ر َ ْق ُوَٝ َّٖ اُظ
Müşrikler diyecekler ki “Allah gerekeni yapsaydı biz şirke düşmezdik, atalarımız da düşmezdi. Hiçbir şeyi de
haram kılmazdık.” Onlardan öncekiler de bu yalana sarıldılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki “Yanınızda bir
bilgi var mı ki çıkarıp bize gösteresiniz. Siz sadece bir varsayımın peşine takılmışsınız; siz sadece atıyorsunuz.”

(Araf 7/28)

بء
َٰٓ َأ ْ ُٓ ُو ِث ْبُلَ ْؾ٣ َّللاَ ََل
َ بؽ
ِ ُۜ ْ
ِ َا كُِٞاِمَا كَ َؼَٝ
 ُۜب هُ َْ ا َِّٕ هَٜ َّللاُ ا َ َٓ َوَٗب ِث
 هَٝ ب َٰاثَٰٓب َءَٗبَٰٜٓ ٤ْ َِ َع ْلَٗب َػَٝ اُُْٞخا هَب
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞاَرَو
Bir edepsizlik yaptılar mı “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler. De ki “Allah
çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
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(Zuhruf 43/20)

ُۜ ٕ
َٰٓ ْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َٕٞ
َّ ّب َء
ُ َ ْق ُو٣  ْْ ا ََِّلُٛ ِْٕ  ْْ ِث َٰن ُِ َي ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ اُٜ َُ  ُۜ ْْ َٓبُٛ اُو ْؽَٰٔ ُٖ َٓب َػ َج ْلَٗب
Bir de şöyle derler: “Rahman gerekeni yapsaydı onlara kulluk etmezdik.” Bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar
sadece atarlar.

(Zuhruf 43/21)

ٌَُٕٞ َِ ْٔ َ ۪ ُٓ َْزٚ ْْ ِثُٜ َ۪ كِِٚ  ْْ ًِزَبثاب ِٓ ْٖ هَ ْجُٛ َ٘ب٤ْ َ ا َ ّْ َٰار
Yoksa onlara, bundan önce bir Kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

(Zuhruf 43/22)

ٰٓ
ٰٓ
َُٕٝ زَلْٜ ُٓ ْْ ِٛ به
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ  ا ُ َّٓ ٍخ٠َِٰ  َع ْل َٰٓٗب َٰاثَٰٓب َءَٗب َػَٝ ا اَِّٗبُُٰٞٓ ثَ َْ هَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

٠ِٰٓ َٰ  َع ْل َٰٓٗب َٰاثَٰٓب َءَٗب َػَٝ  ۙب اَِّٗبَٰٛٓ ُٞو ا ََِّل هَب ٍَ ُٓزْ َوك٣
َ  ًَ َٰن ُِ َي َٰٓٓب ا َ ْهَٝ
ٍ َ۪ ٍخ ِٓ ْٖ َٗن٣ هَ ْو٢ ٍ۪ َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ك
ٰٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوزَلِٛ به
ِ َ  َٰاص٠َِٰ اَِّٗب َػَٝ ا ُ َّٓ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Zuhruf 43/24)

َٕ۪ٝ ًَبكِ ُوِٚا اَِّٗب ثِ َٰٓٔب ا ُ ْه ٍِ ِْز ُ ْْ ثُُٰٞٓ  َٰاثَٰٓب َء ًُ ُۜ ْْ هَبِٚ ٤ْ َِ َع ْلر ُ ْْ َػَٝ  ِٓ َّٔبٟ َٰلْٛ َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ثِبْٞ ََُٝ َ هَب ٍَ ا
Uyarıda bulunan kişi de onlara: “Size getirdiğim, atalarınızı bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak?”
deyince şöyle demişlerdir: “İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kâfirleriyiz.”

(Zuhruf 43/25)

ُ ْٗ  ْْ كَبُٜ ْ٘ ِٓ كَب ْٗزَوَ َْٔ٘ب
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ ْاُ ُٔ ٌَنّ ِ۪ث
َ ٤ًَ ظ ْو
Bunun arkasından onlara hak ettikleri cezayı vermişizdir. Yalan söyleyip duran o insanların ne hale geldiklerini
bir düşün!

33

(Nahl 16/36)

َّ اُٞاعزَِ٘ج
ٍ ا
ُ اُطب
َۚ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َه٢ َُ۪وَ ْل ثَؼَضَْ٘ب كَٝ
 هَٟلَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َد كٞ
ا هَُٝل ا َ ِٕ ا ْػجُلٞ
ُۜ
ُْق ًَبَٕ َػبهِجَخ
ُ ْٗ ٗ كَب
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َؽوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْاَلَ ْه٢ِا كٝو٤
ُ َ۪ َ َََّلَُخُ كُٚ اِٚ ٤ْ َِذ َػ
َ ٤ًَ اٝظ ُو
َٖ٤ْاُ ُٔ ٌَنّ ِ۪ث
Biz her topluma elçi gönderdik; Allah‟a kul olsunlar ve azgınlardan uzak dursunlar diye.
Onların içinden, Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da.
Yeryüzünü dolaşın da o yalancıların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
(Ahkaf 46/27)

َٰ ْ ٕ َّو ْكَ٘ب
ََُٕٞ ْو ِعؼ٣ ْْ ُٜ َِّد َُ َؼ
ِ َب٣اَل
َ َٝ َُٟ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُوُ َٰوْٞ َِ ٌَْ٘ب َٓب َؽْٛ َ َُوَ ْل اَٝ
Çevrenizdeki nice kentleri de etkisizleştirmişizdir. Hâlbuki yanlışlarından dönsünler diye onlara ayetlerimizi
değişik biçimlerde anlatmıştık.

(Ahkaf 46/28)

ُۜ
 َٓبَٝ ْْ ُٜ ٌُ  َٰم ُِ َي اِ ْكَٝ ْْ ۚ ُٜ ْ٘ ا َػُِّٞٙ
ٕ هُٝ
َ َْ خا َثَٜ ُِ َّللاِ هُ ْو َثبٗاب َٰا
َ َٗ  ََلْٞ ََِك
ِ ا ِٓ ْٖ كَُٖٝ ار َّ َقن٣ ُ۪ ُْ اَُّنٖٛ َو
َٕٝ ْلز َ ُو٣َ اًَُٞٗب
Kendilerine daha yakın görerek, Allah ile aralarına koydukları ilahları onlara yardım etseydi ya! Ama hiçbiri
ortaya çıkmadı. Başlarına gelen, yanlış yollarının ve yaptıkları iftiranın sonucudur.

(Muhammed 47/10)

ُ ْ٘ َ٤َٗ ك
ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
 ُۜ ْْ كَ َّٓ َو هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّن
ِ  ْاَلَ ْه٢ِا كٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُو
بَٜ َُُٖ ا َ ْٓضَب٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪وَٝ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.

(Muhammed 47/13)

ْْ ُٜ َُ َبٕ َو
َ َ ا٢
ِ ٗ  ْْ كَ ََلُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ا َ ْف َو َعزْ ۚ َي ا٢ٰٓ َ۪زِ َي اَُّز٣ح ا ِٓ ْٖ هَ ْوَّٞ ُّلُّ ه
َ ِٛ َ ٍخ٣ّ ْٖ ِٓ ْٖ هَ ْو٣ِ َ  ًَبَٝ
Nice kentleri yaşanmaz hale getirmişizdir. Onlar, seni kendi kentinden sürgün edenlerden daha güçlüydüler;
kendilerine yardım eden bir kimse de çıkmamıştı.
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(Nahl 16/37)

َٖ٣َبٕ ۪و
ْ ا ِْٕ ر َ ْؾ ِو
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ٣ َٰلُٛ ٠َِٰ ٓ َػ
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ َُّ ٚ
ِ ُ٣ ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ َ٣ َّللاَ ََل
Yola gelmeleri için ne kadar çırpınırsan çırpın, Allah, sapık saydığı kişiyi yola getirmez. Bu
gibilerin yardımcıları da olmaz.
(Araf 7/186)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ َنَ ُه٣َٝ ُُٚۜ َُ ١ِ
ْ ُ٣ ْٖ َٓ
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤ ْـٛ
 ِِ َِ هٚ
َ َبكٛ َّللاُ كَ ََل
Allah‟ın sapık saydığını, kimse doğru yolda göremez. O, onları azgınlıkları içinde bocalar halde bırakır.

(Şuara 26/3)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإٌُُٞٗٞ َ٣ َ َي ا َ ََّل
ِ ََُ َؼَِّ َي ث
َ بفغ َٗ ْل
İnanmayacaklar diye kendini tüketecek gibisin.

(Şuara 26/4)

َ َخا ك٣َ بء َٰا
ْ َِّظ
َٖ٤ ۪ؼَٙب
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ َِا ِْٕ ََْٗأ ْ ُٗ٘ ِ َّي ٍْ َػ
ِ َٰٔٓ َ
ِ ب فَٜ َُ ْْ ُٜ ُذ ا َ ْػَ٘به
Gerek görseydik gökten üzerlerine öyle bir ayet indirirdik ki karşısında başları öne eğilirdi.

(Kasas 28/56)

َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ َ٣ ََّللا
َٖ٣ ۪ز َلْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ ُٛ َٝ ْب ۚ ُء
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽجَج١ ۪لْٜ َ 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.

(Fatır 35/7)

و٤ا َ ْعو ًَ ۪جَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوحُٜ َُ د
َ  ْْ َػنَاةُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اََُّن
ِ ٖب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ل٣ُۜ ّ۪ل
Görmezlikten gelenlere suçlarıyla doğru orantılı bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanların alacakları da
bağışlanma ve büyük bir ücrettir.

(Fatır 35/8)

ْب ُء كَ ََل
َٰٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ ٣َ َٝ ْب ُء
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ٚ
ُٰٓ َُُٚ َّٖ٣ِ اَكَ َٔ ْٖ ُى
َ٘ا ُۜب كَب َِّٕ ه
ِ ُ٣ ََّللا
َ ُ َؽ۪ٙ كَ َو َٰاِِٚ َٔ  ُء َػٍٞ
ٍ ُۜ َ َوا
ََُٕٖٞ٘ؼ
ْ ٣َ ْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ُ َتْ َٗ ْلٛر َ ْن
د ا َِّٕ ه
َ  ْْ َؽِٜ ٤ْ ََِ َي َػ
O ödülü, kendine süslü gösterildiği için kötü davranışlarını güzel gören kimse mi alacak? Allah, sapıklığı tercih
edeni sapık sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Onlar yüzünden içini parçalayarak kendini
harap etme; onların ne yaptığını Allah bilir.
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(Zümer 39/36)

َب ٍۚكٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ُٚۜ ۪ ِٗ ُٝ َٖ ِٓ ْٖ ك٣ ۪ٗ ََي ِثبَُّنُٞكَِٞ ّ ُق٣َٝ ُُٙۜ َػ ْجل
 ِِ َِ هٚ
ٌْ 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 ٍب١ِي م٣
ٌْ ه
 ِل هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ِ ُٓ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍ َّللاُ ِث َؼ ۪ي
َ ٤ََُ ُۜ ٍَّ اٚ
Allah‟ın doğru yolda saydığını saptıracak kimse de yoktur. Allah daima üstün olan ve hak edilen cezayı veren
değil midir?

(Nahl 16/38)

ُۜ ُٔ ٣َ ْٖ ٓ َُّللا
ُ َ ْج َؼ٣  ۙ ْْ ََلِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ لَ اْٜ بّٰللِ َع
 َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َوَٝ  َؽوًّبِٚ ٤ْ َِ ْػلاا َػَٝ ٠َِٰ دُ َثٞ
ا ِث هُٞٔ َ
َ ا َ ْهَٝ
َ ش ه
ۙ ُٔ ََِ ْؼ٣ بً ََل
َٕٞ
ِ َُّ٘ا
“Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez” diye bütün güçleriyle yemin ettiler. Hayır! Bu Allah‟ın
verdiği gerçek sözdür ama bunu insanların çoğu bilmezler.
(Araf 7/57)

ْ ََِّ اِ ٰٓمَا اَه٠ َؽزٰٓهُٚۜ ۪ ِ َه ْؽ َٔز١
ُ ُِجََِ ٍلٍٙ ْوَ٘ب
ُ ٍ َؾبثاب صِوَ ابَل
ّ ِ َُ ٍِ ُ ْو٣ ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
َ ذ
ْ ََل٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْْ اوا ث٣اُو
ٍ ّ٤ِ َٓ
ْْ ٌُ ََِّ َُؼ٠ َٰرْٞ َٔ ُد ًَ َٰن ُِ َي ُٗ ْق ِو ُط ْا
ِ ُۜ ۪ ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َواِٚ ْاُ َٰٓٔب َء كَب َ ْف َو ْعَ٘ب ثِٚ ِذ كَب َ ْٗيَ َُْ٘ب ث
َٕٝرَنَ ًَّ ُو
İkramından önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen O‟dur. Rüzgârlar yağmur yüklü bulutları taşıyınca ölü
toprağa sürer, o buluttan su indirir, onunla her türlü ürünü çıkarırız. İşte ölüleri de böyle diriltiriz, belki
bilgilerinizi kullanırsınız.
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(Hac 22/5)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
ْٖ ِٓ َّْ ُ طلَ ٍخ ص
ِ ت َِٖٓ ْاُ َج ْؼ
ٍ ش كَ ِبَّٗب َفَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َوا
ٍ ٣ْ  َه٢ ۪بً ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٰٓب ا٣َ
ٍَ  ا َ َع٠ُِٰٓ َٰ ْب ُء ا
َٰٓ َٗ  ْاَلَ ْه َؽ ِبّ َٓب٢ُٗ ِو ُّو ِكَٝ ْْ ُۜ ٌُ َُ َّٖ٤ِ  ِْو ُٓقََِّوَ ٍخ ُُِ٘ َج٤ َؿَٝ ـَ ٍخ ُٓقََِّوَ ٍخٚ
ْ ُٓ ْٖ ِٓ َّْ ُ َػَِوَ ٍخ ص
ُ َ ا اُٞ ْل اَل ص ُ َّْ ُِز َ ْجُِ ٰٓـِٛ ْْ ٌُ  ص ُ َّْ ُٗ ْق ِو ُع٠ًّٔ َ
ٍِ َ ا َ ْهم٠ُِٰٓ َٰ ُ َوكُّ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ۚ ًُ َّّل
َ ُٓ
ب ْاُ َٰٓٔب َءَٜ ٤ْ ََِبٓلَح ا كَ ِب ٰٓمَا ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػ
َ ٍْ ِْ  ْؼَِ َْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ِػ٣َ  ََْل٤ٌَ ُِ ْاُؼُ ُٔ ِو
ِ ٛٗ
َ  ْاَلَ ْهٟر َ َوَٝ ْـًٔ ُۜب٤ّ
ْ َ ا َ ْٗ َجزَٝ ذ
ْ  َه َثَٝ د
ْ ز َ َّيْٛ ا
ٍظ٤ٜ۪ طٍ َثْٝ َذ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ى
Ey insanlar! Yeniden dirilme konusunda şüpheniz varsa: Sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan, sonra
rahim duvarına asılı embriyodan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık. Bu bilgi,
yeniden dirilmeyi size açıklamamız içindir. Yaşamasını uygun gördüğümüzü belli bir süreye kadar rahimlerde
tutar, sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra da güçlü kuvvetli hale gelesiniz diye. Kiminiz vefat ettirilir,
kiminiz de ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bilirken bilemez hale gelsin. Toprağı da kupkuru
görürsün ama üzerine suyu indirdik mi kıpırdar, kabarır ve her güzel bitkiden erkekli dişili bitirir.

(Hac 22/6)

و٣ۙ ۪ءٍ هَل٢َ
َٰم ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
ْ ّ َِّ ًُ ٠َِٰ ُ َػََّٚٗاَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ُ ْؾ٣ ََُّٚٗاَٝ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ََّللا
Bunu anlatmamızın sebebi şudur: Allah gerçek ilahtır, o ölülere hayat verir ve her şeye bir ölçü koyar.

(Hac 22/7)

ُ ََ ْجؼ٣ ََّللا
هٞ
َّ ُا َ َّٕ اَٝ
ا َ َّٕ هَٝ  ۙبَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣َخ ََل َه٤َِب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاُوُج٢ِش َٓ ْٖ ك
Bir de o saat gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah kabirlerde olanları kaldıracaktır.

(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِل٣ ْق
و٤ ََ۪٣ َِّللا
 ه٠َُِ ا َِّٕ َٰم ُِ َي َػُٙۜ ُل٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َّللاُ ْاُق َِْنَ ص
ئ ه
َ ٤ًَ اْٝ َ َو٣ ْْ ََُٝ َ ا
Allah‟ın yaratılışı nasıl başlattığını hiç görmediler mi? Sonra onu tekrarlar. Bu, Allah için kolaydır.

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ اَُّ٘ ْْبَح
ُ ْٗ ٗ كَب
ُ ِْ ْ٘ ُ٣ َُّللا
اَل ِف َو ُۜح َ ا َِّٕ ه
ْق ثَلَا َ ْاُق َِْنَ ص ُ َّْ ه
ِ  ْاَلَ ْه٢ا ِكٝو٤
ُ ٍ۪ َْ ُه
ََّللا
َ ٤ًَ اٝظ ُو
و٣ۚ ۪ءٍ هَل٢ْ ّ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah‟ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın!” Sonra Allah, yaratmayı son kez
yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Yasin 36/77)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ُٙبٕ اََّٗب َفَِ ْوَ٘ب
ُ َ
ٖ٤ْ ُٓ ۪ج٤َٖ
۪  فَٞ ُٛ طلَ ٍخ كَ ِبمَا
ِ ْ َ َو٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ْٗ اَل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.

37

(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاُ ِؼ٢ُ ْؾ٣ ْٖ َٓ ٍَ ُ هَبُٚۜ َ ف َِْو٢ِ
ْ٤۪ٓ  َه٢
َ َٝ
َ  َوٙ
َ ظ
َ ِٛ َٝ ّب
َ َََٗٝ ة ََُ٘ب َٓض َ اَل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”

(Yasin 36/79)

ْ٤ۙ ِ۪ن َػ
َ ْٗ َ  ا١ٰٓ ۪ب اَُّنَٜ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َْ ُه
ٍ َِْ  ِث ٌُ َِّ فَٞ ُٛ َٝ ٍ ٍَ َٓ َّو ُۜحَّٝ َ ب اَٰٛٓ َ ْب
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(Fussilet 41/39)

ْ ُۜ  َه َثَٝ د
ْ ز َ َّيْٛ ب ْاُ َٰٓٔب َء اَٜ ٤ْ َِٗ فَب ِّ َؼخا كَ ِب ٰٓمَا ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػ
١ٰٓ ۪ذ ا َِّٕ اَُّن
َ  ْاَلَ ْهٟ اََّٗ َي ر َ َوٰٚٓ ۪ ِبر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
و٣ ۪ءٍ هَل٢ْ ّ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠ُۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢َب َُ ُٔ ْؾٛب٤َ ا َ ْؽ
Allah‟ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.

(Ahkaf 46/33)

ْٕ َ  ا٠ِٰٓ َٰ  َّٖ ثِوَبك ٍِه َػِٜ  ِثق َِْ ِو٢
ِ اَٞ َََُّٰٔ َفَِنَ ا١ َّ۪للاَ اَُّن
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َو٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ َ ْؼ٣ ْْ ََُٝ ٗ
ٰٓ
و٣ ۪ءٍ هَل٢َ
ْ ّ َِّ ًُ ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠َِٰ َ ث٠ُۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ْا٢
َ ٤ِ ُ ْؾ٣
Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah‟ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü
koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Naziat 79/10)

 ْاُ َؾبكِ َو ُۜ ِح٢َِٕ كُٝكَُٕٝ َءاَِّٗب َُ َٔ ْوكَُُُٞٞو٣
Şimdi diyorlar ki: “Biz mezar çukurunda iken gerçekten tekrar hayata mı döndürüleceğiz?

(Naziat 79/11)

َ َءاِمَا ًَُّ٘ب ِػ
ظب آب ٗ َِق َو ُۜح ا
Hem de çürümüş kemikler haline gelmişken! Öyle mi?”

(Naziat 79/12)

ا ِر ِْ َي اِماا ًَ َّوح فَب ٍِ َوحُُٞهَب
“O zaman bu, zararlı bir tekrar olur!” diyorlar.
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(Naziat 79/13)

اؽلَ ۙح
ِ َٝ  ىَ ْع َوح٢
َ ِٛ كَ ِبَّٗ َٔب
O iş, bir tek sese bakar.

(Naziat 79/14)

 َو ُۜ ِحِٛ َب
َّ ُ ْْ ِثبُٛ كَ ِبمَا
Hepsi birden yeryüzüne çıkar.

(Nahl 16/39)

َٖ٤ا ًَبم ِ۪ثُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗا اَٖٝ ًَلَ ُٰٓو٣ َ۪ ْؼَِ َْ اَُّن٤ُِ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٕ كَُٞ ْقز َ ِِل٣ ١ ۪ ُْ اَُّنُٜ َُ َّٖ٤ِ َُج٤ُِ
Tekrar diriltecek ki anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve ayetleri görmezlikten
gelen kâfirler, yalancı olduklarını öğrensinler.
(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن١
 ْػلَ هَٝ ؼا ُۜب٤۪ٔ  َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ َ ْغ ِي٤ُِ ُُٙل٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّ ُۜب ا
اُْٞٗ ثِ َٔب ًَب٤ َُ۪ َػنَاة اَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ  ْْ ّ ََواة ِٓ ْٖ َؽُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اَُّنَٝ ِٜ ُۜ َْ د ثِ ْبُ ِو
ِ ٖب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
ََٕٝ ٌْلُ ُو٣
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.

(Zümer 39/46)

َّ ُاَٝ ت
 َٔب٤ ِ۪ى ك
ِ اَٞ َََُّٰٔ َو اٛب
َ َْٖ ِػجَبك٤َذ ر َ ْؾ ٌُ ُْ ث
َ ْٗ َ بكَحِ اَٜ ْ
ِ َ َّْ كُٜ هُ َِ اُِه
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ ٤ْ َٗ َػب ُِ َْ ْاُـ
ََُٕٞ ْقز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ا كًَُٞٗب
De ki “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah‟ım! Kullarının tartıştığı her konuda,
aralarında hüküm verecek olan sensin.”

(Nahl 16/40)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ ُُٞ ا َ ْٕ َٗوٙءٍ اِ ٰٓمَا ا َ َه ْكَٗب٢َ
ٕٞ
ْ ُِْ َُُ٘بْٞ َاَِّٗ َٔب ه
Olmasını istediğimiz şey için sözümüz sadece “Oluş!” demektir. Sonra o şey oluşur.
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(Bakara 2/117 )

ٰٓ َٰ َاِمَا هَٝ ٗ
ُۜ ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
ُٕ ٌُٞ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ ُٞو٣َ  ا َ ْٓ اوا كَ ِبَّٗ َٔب٠ٚ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ُغ ا٣ َ۪ثل
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O‟dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey
oluşur.

(Enam 6/73)

ُ ُۜ ٌُ ٤َ َ ٍُ ًُ ْٖ كُٞو٣َ َّ ْٞ َ٣َٝ ن
ََُُٚٝ ُ ْاُ َؾ ُۜ ُّنُُْٚٞ َٕ هٞ
ِ اَٞ َََُّٰٔ َفَِنَ ا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ ّ ُۜ ٗ ِث ْبُ َؾ
َّ ُاَٝ ت
و٤
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُـ ك٣ َّ ْٞ َ٣ ُْاُ ُٔ ِْي
ُ  ُْ ْاُق َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ ِبكَ ُۜحَٜ ْ
ِ ٤ْ َه َػب ُِ ُْ ْاُـٞ
ِ ُۜ ٖ
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O‟dur. “Oluş” diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. Doğru kararlar veren, her şeyin iç
yüzünü bilen O'dur.

(Yasin 36/81)

 ْاُق َََّل ُمَٞ ُٛ َٝ ٠َِٰ  ُۜ ْْ َثُٜ َِْ ْقُِنَ ِٓض٣َ ْٕ َ  ا٠ِٰٓ َٰ ٗ ِثوَبك ٍِه َػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ َفَِنَ ا١ ٌْ۪ اَُّن
َ  ْاَلَ ْهَٝ 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 ا٤ّ
ٕٞ
َ َُٰٓ اِ ٰٓمَا ا َ َهاكٙاَِّٗ َٰٓٔب ا َ ْٓ ُو
Bir şeyin oluşmasını dilediğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Nahl 16/41)

َٰ ْ  ََلَ ْع ُوَٝ ََ٘ ُۜخا
ُ َّللاِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب
ِاَل ِف َوح
 ه٢ِا كَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
َ َب َؽ٤ْٗ ُّ اُل٢ِ ْْ كُٜ ََّ٘ئِٞ ّ َا َُُ٘جُٞٔ ِِ ظ
ۙ ُٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ ا َ ًْجَ ُو
َٕٞ
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel yerlere yerleştiririz.
Bunun öbür dünyadaki ödülü daha büyüktür. Keşke bilebilselerdi.
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(Bakara 2/218)

ُۜ ذ ه
ۙ  َِ ه٤ٍ ۪ج
َ َٔ َٕ َه ْؽٞ ْو ُع٣َ  َُٰٰٓ ِئ َيُٝ۬ ُ َّللاِ ا
َُّللا
 هَٝ َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝلَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ْ٤ه َه ۪ؽَُٞؿل
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah‟tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٚ
ُ  ثَ ْؼ٠ۚ  ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ بٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ  ُغ َػ َٔ ََ َػ٤۪ٙ ُ  ََٰٓل ا٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َهثُٜ َُ بة
َ كَب ٍْز َ َغ
ۚ ٍ ثَ ْؼ
اُِِٞهُزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝمٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ به
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِكٞا ُ ْف ِو ُعَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪٘ كَبَُّن
ُۜ اثاب ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل هَٞ َ به ص
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ََِّ٘ ََلُ ْك ِفَٝ ْْ ِٜ ِّـَٔبر٤ِ ٍ
ُ ۚ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
َِّللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ََلُ ًَ ِلّ َو َّٕ َػ
ة
 هَٝ
ِ اَٞ َّ ُ ُؽ َْ ُٖ اُضََّٙللاُ ِػ ْ٘ل
Rableri dualarını kabul eder ve şöyle der: Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını
boşa çıkarmam, birinizin diğerinden farkı yoktur. Hele hicret eden, yurdundan çıkarılan, yolumda eziyet gören,
savaşan ve o yolda öldürülenler var ya; onların kötü işlerini de örter, onları, katımdan bir ödül olarak içinden
ırmaklar akan bahçelere sokarım. Güzel karşılık Allah katındadır.

(Nisa 4/100)

۪ٚ ِز٤ْ  ْق ُوطْ ِٓ ْٖ َث٣َ ْٖ َٓ َٝ ٍ َؼ ُۜخا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ٗ ُٓ َوا َؿ أب ًَض۪ ا
ِ  ْاَلَ ْه٢ ِغ ْل ِك٣َ َِّللا
َ َٝ وا٤
َ ٢ ۪بع ْو ك
ِ َٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ُۜ  ه٠َُِ َػٙهَ َغ ا َ ْع ُوَٝ دُ كَوَ ْلْٞ َٔ ُُ ْاًْٚ ُ ْل ِه٣ َّْ ُ ۪ صُِٚ ٍٞ
هاٞ
ُ  َهَٝ َِّللا
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
 ه٠َُِبع اوا ا
َّللاُ َؿلُ ا
ِ َٜ ُٓ
 أب٤َه ۪ؽ
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek yer ve bir genişlik bulur. Kim Allah'ın ve Elçisi‟nin
yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölürse onun ödülü Allah‟a ait olur. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Enfal 8/74)

ُْ ُٛ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ ا اٖٝ ُٰٓو
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝلَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُوَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ
َ ََٗٝ اْٝ َٝ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ َِّللا
ْ٣ ِه ْىم ًَ ۪وَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوحُٜ َُ َٕ َؽوًّ ُۜبُِٞ٘ٓ ْْاُ ُٔإ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda ve cihad edenler /ellerinden geleni yapanlar ile bunları barındırıp
yardım edenler var ya işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve değerli rızık vardır.

(Tevbe 9/20)

َ  ۙ ْْ ا َ ْػِٜ َِ ُا َ ْٗلَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ َّللاِ ثِب
ُۜ ظ ُْ كَ َه َعخا ِػ ْ٘لَ ه
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝلَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُوَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّن
َُٕٝ ُْ ْاُ ٰٓلَب ِئ ُيٛ  َٰ ُٰٓ ِئ َيُٝ۬ ُ اَٝ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.
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(Hac 22/58)

َٞ ُٜ َُ ََّللا
ا َِّٕ هَٝ َ٘ا ُۜب
 ُْ هُٜ ََّ٘ ْو ُىه٤َ َُ اُٞ َٓبرْٝ َ ا اُِٰٞٓ َّللاِ ص ُ َّْ هُ ِز
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ َّللاُ ِه ْىهاب َؽ
َ ٢ ۪ا كَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ
َٖ٤ ۪اُو ِاىه
َّ  ُْو٤َف
Allah yolunda hicret edenleri, sonra öldürülen veya ölenleri Allah, elbette güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır.
Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır.

(Nahl 16/42)

ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َه ِث٠َِٰ  َػَٝ إٝجَ ُو
َ َٖ٣ ۪اََُّن
Onlar sabırlı olan ve Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.
(Nahl 16/110)

ۙ ٕجَ ُٰٓو
َبٛا ا َِّٕ َهث ََّي ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِلٝ
َ َٝ اُٝلَٛ ا ص ُ َّْ َعبُِٞ٘ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب كُزَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪ص ُ َّْ ا َِّٕ َهث ََّي َُِِّن
ْ٤ه َه ۪ؽَُُٞـَل
Senin Rabbin var ya işte senin Rabbin, çektirilen sıkıntılardan sonra hicret eden sonra da cihad eden ve sabırlı
olanları çok bağışlar ve onlara ikram eder.

(Nahl 16/99)

َ ِْ ٍ
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َه ِث٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٠َِطبٕ َػ
ُ َُُٚ ٌْ
َ ٤َُ َُِّٚٗا
Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü, gücü, yetkisi olmaz.

(Şura 42/36)

٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّن٠اَث َْٰوَٝ ْو٤َّللاِ َف
ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
 َٓب ِػ ْ٘لَ هَٝ َ ۚب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ّ ْٖ ِٓ ْْ ُ ز٤ ۪رٝ۫ ُ كَ َٰٓٔب ا
ۚ ًَُِّ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ َّه ِث
َٕٞ
Size verilen her şey, dünya hayatının menfaatleridir. İnanıp güvenen ve Rabbine dayananlar için Allah katında
hazırlanmış şeyler ise hem daha iyi hem de kalıcıdır.

(Kasas 28/54)

ٰٓ
ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َهىَ ْهَ٘بَٝ َّئَخ٤ِ َ
َّ ََُ٘ ِخ ا
َ َ ْل َه ۫ ُؤَٕ ثِ ْبُ َؾ٣َٝ إٝجَ ُو
َ  ِْٖ ثِ َٔب٤َ ْْ َٓ َّورُٛ َٕ ا َ ْع َوْٞ َ ُإْ ر٣  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ ا
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣
Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller, sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz
rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır.
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(Nahl 16/43)

ۙ ُٔ َِ ََ اُ ِنّ ًْ ِو ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ََل ر َ ْؼْٛ َ ا اُِٰٞٓ  ْْ كَ َْـِٜ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
َٕٞ
ٰٓ ۪ ُٗ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ا ََِّل ِه َع ابَل
َ  َٰٓٓب ا َ ْهَٝ
َٔ
Senden önce elçi gönderdiklerimiz, sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o
Zikri bilenlere sorun.
(Yusuf 12/109)

ٗ
ِ  ْاَلَ ْه٢ِا كٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ ََِ اَكُٟۜ  َِ ْاُوُ َٰوْٛ َ  ْْ ِٓ ْٖ اِٜ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
ٰٓ ۪ ُٗ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ا ََِّل ِه َع ابَل
َ  َٰٓٓب ا َ ْهَٝ
َٰ ْ اه
ُ ْ٘ َ٤َك
َُِٕٞ ُۜا اَكَ ََل ر َ ْؼ ِوْٞ ََٖ ارَّو٣ ْ۪و َُِِّن٤اَل ِف َوحِ َف
ُ ََُلَٝ ْْ ُۜ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّن
َ ٤ًَ اٝظ ُو
Senden önce gönderdiğimiz elçiler, o kentlerin halkından vahyettiğimiz erkeklerdi. Bunlar yeryüzünde
dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler? Ahiret yurdu Allah‟tan çekinerek
kendini bozmayanlar için elbette daha iyidir. Aklınızı kullanmaz mısınız?

(Enbiya 21/7)

َُٕٞٔ َِ ََ اُ ِنّ ًْ ِو ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ََل ر َ ْؼْٛ َ ا اُِٰٞٓ َٔ ْْ كَ َْـِٜ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
ٰٓ ۪ ُٗ ٍ َِْ٘ب هَ ْجَِ َي ا ََِّل ِه َع ابَل
َ  َٰٓٓب ا َ ْهَٝ
Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.

(Enbiya 21/8)

َّ ًَُُِٕٞ ْ َأ٣ َلاا ََل
َٖ٣ ۪ا فَب ُِلُٞٗ َٓب ًَبَٝ ّب
َ  ْْ َعُٛ  َٓب َع َؼ َِْ٘بَٝ
َ اُط َؼ
Onları yemek yemeyen bedenler yapmadık; ölümsüz de değillerdi.

(Enbiya 21/9)

َٰٓ َٗ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٛ َ٘ب٤ْ  ْػلَ كَب َ ْٗ َغَٞ ُ ُْ ْاُٛ ٕلَ ْهَ٘ب
َٖ٤ َِ۪ ٌَْ٘ب ْاُ ُٔ َْ ِوكْٛ َ اَٝ ْب ُء
َ َّْ ُ ص
Sonunda onlara verdiğimiz sözü tuttuk; onları ve uygun gördüğümüz kişileri kurtardık. Aşırılık edenleri de
etkisizleştirdik.

(Nahl 16/44)

ُّ َٝ د
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣ ْْ ُٜ َََُِّؼَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُِبً َٓب ُٗ ِ ّي ٍَ ا
ِ َّ٘ب٤ِ َثِ ْبُج
ِ َُِِّ٘ َّٖ٤ِ َ َْي اُ ِنّ ًْ َو ُِزُج٤َُِا َ ْٗيَ ُْ َٰٓ٘ب اَٝ اُيثُ ُۜ ِو
Onları mucizelerle ve zebûrlarla gönderdik. Bu Zikri de sana indirdik ki kendilerine
gönderilenin ne olduğunu o insanlara açık açık anlatasın, belki düşünürler.
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(Al-i İmran 3/184)

ُّ َٝ د
و٤
ِ َّ٘ب٤ِ ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َٰٓعب ۫ ُؤ ِث ْبُ َج
َ ُكَب ِْٕ ًَنَّث
ُ ِة ُه
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ اُيثُ ِو
َ ّى كَوَ ْل ًُنٞ
ِ ُ۪٘ٔ ُة ْا
Seni yalanlarlarsa yalanlasınlar, senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Onlar; açık belgelerle ve zebûrlarla,
aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.

(Fatır 35/24)

و٣ ۪ب َٗنَٜ ٤ ۪ا ِْٕ ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ٍخ ا ََِّل ف َََل كَٝ و ُۜا٣
َ ِْ٘ ٍ
َٗن۪ اَٝ وا٤
ن َث ْ۪ ا
َ اِ َّٰٓٗب ا َ ْه
ِ ّ َبى ِث ْبُ َؾ
Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde
mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.

(Fatır 35/25)

ُّ  ِثَٝ د
ة
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ِث ْبُجُٜ ٍُِ
َ ُُ ٌَ ِنّث٣ ِْٕ اَٝ
ُ  ْْ ُهُٜ ْ ۚ ْْ َٰٓعب َءرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّن
ِ  ِث ْبُ ٌِزَبَٝ بُيثُ ِو
َ َّى كَوَ ْل ًَنٞ
و٤
ِ ُ۪٘ٔ ُْا
Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de elçilerine yalancı demişlerdi. Hâlbuki elçileri onlara
belgelerle ve zebûrlarla, aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi

(Kamer 54/43)

ُّ ٢ َٰ ُٰٓ ِئ ٌُ ْْ ا َ ّْ َُ ٌُ ْْ َث َٰٓوا َءح ِكُٝ۬ ُ ْو ِٓ ْٖ ا٤به ًُ ْْ َف
اُيثُ ۚ ِو
ُ َّا َ ًُل
Sizin kâfirleriniz bunlardan daha mı iyi? Yoksa zebûrlarda sizin aklandığınıza dair bir şey mi var?

(Şuara 26/196)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ُىثُ ِو ْاَل٢ ُ۪ َُلَِّٚٗاَٝ
Kur‟ân, elbette öncekilerin zebûrlarında da vardı.

(Enbiya 21/105)

َّ ٢َُوَ ْل ًَز َ ْجَ٘ب ِكَٝ
َٕٖٞب ُِ ُؾ
َّ ُ ا١ِ
َ ه ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل اُ ِنّ ًْ ِو ا َ َّٕ ْاَلَ ْهٞ
ِ ُاُيث
َ ب ِػ َجبكَٜ ُ  ِوص٣َ ٗ
Andolsun her Zikirden sonra Zebur‟lara şunu yazdık: “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır.”
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(Nahl 16/45)

ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
ْش ََل
ِ ّـَٔب٤ِ َ
َّ ُا اَٖٝ َٓ ٌَ ُو٣ ۪اَكَب َ َِٖٓ اَُّن
ُ َ ُْ ْاُؼَنُٜ َ٤َِأْر٣ ْٝ َ ٗ ا
ِق ه
َ  ُْ ْاَلَ ْهِٜ َِّللاُ ث
َ ََ ْق٣ ْٕ َ د ا
ۙ َ ْْؼُ ُو٣
َٕٝ
Kötü oyun kuranlar, Allah‟ın kendilerini yerin dibine geçirmesine ya da beklemedikleri bir
yerden üzerlerine azap gelmesine karşı güvende midirler?
(Enfal 8/30)

ُۜ َ ْٔ ٌُ ُو ه٣َٝ ََٕٝ ْٔ ٌُ ُو٣َٝ ىٞ
َ ُۜ ُ ْق ِو ُع٣ ْٝ َ ى اٞ
َ َُُِ ْوز٣ ْٝ َ ى اٞ
َ ُ ُضْجِز٤ُِ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ َ۪ ْٔ ٌُ ُو ِث َي اَُّن٣ اِ ْمَٝ
َُّللا
 هَٝ َُّللا
َٖ٣ ُْو ْاُ َٔب ًِ ۪و٤َف
Bir zamanlar, o kâfirler, seni durdurmak, öldürmek ya da sürgün etmek için plan yapıyorlardı. Allah da plan
yapıyordu. En iyi plan yapan Allah‟tır.

(Yunus 10/21)

َُّللاُ ا َ ٍْ َوع
َّ َٓ  َّٰٓوا َءٙ
َبرِ٘ َُۜب هُ َِ ه٣ َٰا٢ ْْ َٓ ٌْو ۪ ٰٓكُٜ َُ  ْْ اِمَاُٜ َْز
َ بً َه ْؽ َٔخا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل
َ َُّ٘اِ ٰٓمَا اَمَ ْهَ٘ب اَٝ
ََٕٕٝ َٓب ر َ ْٔ ٌُ ُوَُٞ ٌْزُج٣ ٍََِ٘ب
ُ َٓ ٌْ او ُۜا ا َِّٕ ُه
İnsanlara, uğradıkları sıkıntıdan sonra ikramda bulunsak hemen ayetlerimiz konusunda kendilerine özel bir plan
yaparlar. De ki “Allah planı daha çabuk yapar. Çünkü elçilerimiz onların planlarını yazmaktadır.”

(Rad 13/42)

ِ  ْْ َ ِ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪هَ ْل َٓ ٌَ َو اَُّنَٝ
ُۜ ٍ ِت ًُ َُّ َٗ ْل
به
ُ ٌَْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ ؼا ُۜب٤۪ٔ لِلَف ْاُ َٔ ٌْ ُو َع
ُ َّ ْؼَِ ُْ ْاُ ٌُل٤َ ٍ
َ َٝ ٌ
 اُل َِّاه٠ػ ْو َج
ُ ْٖ َٔ ُِ
Bunlardan öncekiler planlar kurdular. Bütün planlar Allah‟ın elindedir. Kimin ne kazandığını bilir. Ayetleri
görmezlikten gelenler, son yurdun kimin olacağını öğreneceklerdir.

(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغجَبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُيُٛ ا ِْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُوَٝ ْْ ُۜ ُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُو
 ِػ ْ٘لَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َوٝهَ ْل َٓ ٌَ ُوَٝ
Onlar, kurdukları planlarını uyguladılar. Planları, Allah‟ın denetimindedir; isterse planları dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(Neml 27/50)

ََٕٝ ْْؼُ ُو٣  ْْ ََلُٛ َٝ  َٓ ٌَ ْوَٗب َٓ ٌْ اواَٝ ا َٓ ٌْ اواٝ َٓ ٌَ ُوَٝ
Onlar bir plan yaptılar. Biz de bir plan yapmıştık ama bunu fark edemiyorlardı.

45

(Neml 27/51)

ُ ْٗ كَب
َٖ٤ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٜ َٓ ْٞ َهَٝ ْْ ُٛ  ۙ ْْ اََّٗب كَ َّٓ ْوَٗبِٛ ْق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ َٓ ٌْ ِو
َ ٤ًَ ظ ْو
Bak bakalım planları nasıl sonuçlandı. Biz, onları ve toplumlarının tamamını yerle bir ettik.

(Fatır 35/42)

 ْاَلُ َٓ ِْۚ كََِ َّٔبَٟ ِٓ ْٖ ا ِْؽلٟ َٰلْٛ َ ُٗ َّٖ اٌُٞ َ٤َُ و٣ ۪ ْْ َٗنُٛ  ْْ َُئِ ْٖ َٰٓعب َءِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ لَ اْٜ بّٰللِ َع
ا ِث هُٞٔ َ
َ ا َ ْهَٝ
ه ۙاٞ
ُ ْْ ا ََِّل ُٗلُ اَٛو َٓب ىَ اك٣ ۪ ْْ َٗنُٛ َٰٓعب َء
Kendilerine bir uyarıcı gelirse bütün toplumlardan daha doğru bir yola girecekleri konusunda var güçleriyle
Allah‟a yemin ettiler. Ne zaman ki onlara bir uyarıcı geldi, bu onların sadece uzaklaşmalarını artırdı.

(Fatır 35/43)

ُ ْ٘ َ٣ َْ َٜ َ كُٚۜ ۪ ِِ ْٛ َ ئ ا ََِّل ِثب
ُ  ۪ؾ٣َ  ََلَٝ ّ ُۜ ِئ٤ِ َ
َٕٝظ ُو
َّ ُن ْاُ َٔ ٌْ ُو ا٤
َّ ُ َٓ ٌْ َو اَٝ ٗ
ُ ّ٤ِ َ
ِ  ْاَلَ ْه٢بها ِك
اِ ٍْ ِز ٌْ َج ا
ۚ َُّ۪ٝ َذ ْاَل
ۚ َّللاِ ر َ ْجل۪ ا
 ا۪ٞ َّللاِ ر َ ْؾ
َل٣
ِ ََّ٘
ِ ََّ٘
َ ٍَّ٘
ُ ُِ ََُ ْٖ ر َ ِغلَٝ َل٣
ُ ُِ ََٖ كََِ ْٖ ر َ ِغل٤
ُ ا ََِّل
ذ ه
ذ ه
Nefretlerinin artması, orada büyüklük taslamalarından ve kötü plan yapmış olmalarından dolayıydı. Oysa kötü
plan, onu planlayanların başını yakar. Öncekilere uygulanagelen yasaya bakmazlar mı? Allah'ın yasasının yerine
geçecek bir şey bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir sapma da bulamazsın.

(Nahl 16/46)

ۙ  ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪يُٛ  ْْ كَ َٔبِٜ  رَوَُِّ ِج٢ ۪ ْْ كُٛ ََأ ْ ُفن٣ ْٝ َ ا
َٖ٣
Yahut dönüp dolaşırken Allah‟ın onları yakalamasına karşı güvenceleri mi var? Onlar, Allah‟ı
çaresiz bırakamazlar.
(Enam 6/123)

ْْ ِٜ َِ َُٕ ا ََِّل ِثب َ ْٗلَٝ ْٔ ٌُ ُو٣  َٓبَٝ  ُۜبَٜ ٤ ۪ا كَٝ ْٔ ٌُ ُو٤ُِ بَٜ ٤۪ٓ َ ٍخ ا َ ًَب ِث َو ُٓ ْغ ِو٣ ًُ َِّ هَ ْو٢ ۪ ًَ َٰن ُِ َي َع َؼ َِْ٘ب كَٝ
ََٕٝ ْْؼُ ُو٣  َٓبَٝ
İşte böyle. Her kentin büyüklerini oranın günahkârları haline getiririz ki planlar kursunlar. Kurdukları planlar,
kendi aleyhlerine döner ama farkında bile olmazlar.
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(Enam 6/124)

ُ ٤َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ َؽ
ُۜ ٍ َُ ه
َّللاِ َ ه
ْش
ُ  ُه٢
َ  ِرٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ َٰٓٓب ا٠ ُٗإْ َٰر٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َؽز هُُٞخ هَب٣َ  ْْ َٰاُٜ ْاِمَا َٰٓعب َءرَٝ
اُٞٗل ِث َٔب ًَب٣ ّ۪ل
َ ػنَاة
ُ ٖ۪ ُ٤ٍ
ٕـَبه ِػ ْ٘لَ ه
َ َٝ َِّللا
َ ُُٚۜ َ ٍبَُز
َ  ْغ َؼ َُ ِه٣َ
َ اُٞٓ َٖ ا َ ْع َو٣ ۪ت اَُّن٤
َٕٝ ْٔ ٌُ ُو٣َ
Onlara bir âyet gelince şöyle derler: "Allah‟ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilinceye kadar bu elçiye
inanmayacağız." Allah kimi kendine elçi yapacağını çok iyi bilir. Suçlu duruma düşenlere Allah katında bir
alçaltılma ve yaptıkları planla bağlantılı bir azap vardır.

(Araf 7/97)

ُۜ ُٔ  ْْ َٰٓٗب ِئُٛ َٝ براب٤َ ٍَ٘ب َث
َٕٞ
ُ ْ  ْْ َثأُٜ ٤َ أ ْ ِر٣َ ْٕ َ  اٟ َُ ْاُوُ َٰ ٰٓوْٛ َ اَكَب َ َِٖٓ ا
Bu gibi kentlerin ahalisi gece uykuda iken baskınımıza uğramayacaklarından emin midirler?

(Araf 7/98)

ََُٕٞ ِْؼَج٣ ْْ َُٛٝ ٠ اؾٙ
ُ ٍَ٘ب
ُ ْ  ْْ ثَأُٜ َ٤َِأْر٣ ْٕ َ  اٟ َُ ْاُوُ َٰ ٰٓوْٛ َ ا َ َِٖٓ اَٝ َ ا
Yoksa böyle kentlerin ahalisinin, gündüzün oyalanırken baskınımıza uğramayacaklarına güvenleri mi var?

(Araf 7/99)

ۚ ا َٓ ٌْ َو هُِٞ٘ٓ َ اَكَب
َٕٝ ُّ ْاُقَب ٍِ ُوْٞ ََّللاِ ا ََِّل ْاُو
أ ْ َٓ ُٖ َٓ ٌْ َو ه٣َ َّللاِ كَ ََل
Bunlar Allah‟ın planına karşı kendilerini güvende mi görüyorlar? Allah‟ın planına karşı kendilerini güvende
görenler sadece kaybedecek olan topluluklardır.

(Araf 7/100)

ْ َٗٝ ْْ ۚ ِٜ  ِثُُٞٗ ْْ ثِنُٛ ٕ ْجَ٘ب
َط َج ُغ
َٰٓ َٗ ْٞ َُ ْٕ َ ب آَٰٜ ِِ ْٛ َ ٗ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ا
َ َٕ ْاَلَ ْهَُٞ ِوص٣ َٖ٣ ۪ ِل َُِِّنْٜ َ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ َ ْب ُء ا
ََُٕٞ َْ َٔؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ َػ
Eski sahiplerinden sonra o yerlere mirasçı olanlar şunu göremediler mi? Gerekeni yapsak onları da günahları
yüzünden yakalar ve kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluştururuz da artık bir şeye kulak veremezler.

(Mülk 67/16)

هٞ
َّ ُ ا٢َِءا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َٰٔٓ َ
ُ ۙ ُٔ َ  ر٢
َ ِق ثِ ٌُ ُْ ْاَلَ ْه
َ ََ ْق٣ ْٕ َ بء ا
َ ِٛ ٗ كَ ِبمَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

و٣
َّ ُ ا٢ِا َ ّْ ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َٰٔٓ َ
ِ  ٌُ ْْ َؽ٤ْ َُِ ْو ٍِ ََ َػ٣ ْٕ َ بء ا
َ َبٕجا ُۜب ك
ِ ْ۪ق َٗن
َ ٤ًَ َُٕٞٔ ََِز َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.
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(Nahl 16/47)

ْ٤ ُۜفٍ كَب َِّٕ َهثَّ ٌُ ْْ َُ َو ۫ ُؤف َه ۪ؽَُّٞ  رَق٠َِٰ  ْْ َػُٛ ََأ ْ ُفن٣ ْٝ َ ا
Ya da kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırırsa? Ama Rabbiniz pek şefkatlidir ve ikramı
boldur.
(Araf 7/182)

ۚ ُٔ َِ ْؼ٣َ ْش ََل
ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َؽُٜ ٍَ٘ َْز َ ْل ِه ُع
َٕٞ
َ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَنَّث٣ ۪اَُّنَٝ
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları, beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Araf 7/183)

ٖ٤ ۪ َٓز١ ۪ل٤ْ ًَ َِّٕ  ُۜ ْْ اُٜ َُ ٢ ِْ۪ٓ ُ اَٝ
Onlara süre tanırım. Benim planım sağlamdır.

(Nahl 16/48)

ُ۬
َّ ُاَٝ ٖ٤
ْْ ُٛ َٝ ٍِ َّغلاا ِ هّٰلل
ُ َِ ِْ َٰٓٔبئ
 َٓب َفَِنَ ه٠َُِٰ ا اْٝ  َو٣َ ْْ ََُٝ َ ا
ِ ۪ٔ ٤َ ُُ َػ ِٖ ْاَُُّٚ ُإا ِظ ََل٤ََزَل٣ ٍء٢َ
ْ ّ ْٖ ِٓ َُّللا
َٕٝاف ُو
ِ َك
Bunlar, Allah‟ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi gölgeleri sağdan ve sol taraflardan
alçalmış bir biçimde Allah‟a secde ederek döner.
(Rad 13/15)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ْْ ِث ْبُـُلُٜ ُُ ِظ ََلَٝ بٛ ًَ ْو اَٝ ػب
َ ٗ
ٍِ ٕب
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ َْ ُغل ُ َٓ ْٖ ِك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
 اْٞ ٛ
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ اَل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a secde eder. Gölgeleri de bunu öğle ve ikindide
yapar.

48

(Hac 22/18)

َّ ُاَٝ ٗ
ُّ ٞاُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ ُوَٝ ٌ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ُ َٓ ْٖ ِكَُٚ ُ  َْ ُغل٣َ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْه٢ َٓ ْٖ ِكَٝ د
ُ ْٔ ْ
َّ ُاَٝ ٍُ  ْاُ ِغ َجبَٝ
ُۜ ِ َُّ٘و َِٖٓ ا٤ ۪ ًَضَٝ ُّاةََّٰٝٓ اُلَٝ ْ َغ ُو
ُ ُۜ َ ْاُؼَنِٚ ٤ْ َِو َؽ َّن َػ٤ ۪ ًَضَٝ ًب
َُّللا
 ِٖ هِٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ اة
ْب ُء
َٰٓ َ٣  ْل َؼ َُ َٓب٣َ ََّللا
ُ ِٓ ْٖ ُٓ ٌْ ِو ُۜ ٍّ 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.

(Furkan 25/45)

ۙ  كَُ۪ اِٚ ٤ْ ٌَِ َػ
ّ ِ َّْق َٓل
َّ ٍُب ًِ٘ا ۚب ص ُ َّْ َع َؼ َِْ٘ب ا
َل٤
َٰٓ ْٞ ََُٝ ََّ ۚ اُظ
َ َُِّٚب َء َُ َغ َؼ
َ ْٔ ْ
َ ٤ًَ  َه ِثّ َي٠َُِٰ اََُ ْْ ر َ َو ا
Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Gerek görseydik onu hareketsiz kılardık. Güneşi de ona delil
yaptık.

(Furkan 25/46)

وا٤
ْ َص ُ َّْ هَج
َ٘ب هَ ْج ا٤ْ َُُِ اَٙ٘بٚ
َ َ۪ ا٣ بٚ
Sonra gölgeyi yavaşça kendimize çeker ve alırız.

(Nahl 16/49)

ََٕٝ َْز َ ٌْ ِج ُو٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٰٓ ِئ ٌَخَٝ ٗ ِٓ ْٖ ٰٓكَاثَّ ٍخ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ َْ ُغل ُ َٓب ِك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاَلَ ْه٢ َٓب ِكَٝ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah‟a boyun eğerek secde eder ve
kendilerini büyük görmezler.
(Araf 7/206)

ََُٕٝ َْ ُغل٣ ََُُٚٝ ََُٚٗٞ ِجّ ُؾ
َ ُ٣َٝ َ۪ٕٚ َػ ْٖ ِػ َجبكَ ِرَٝ َْز َ ٌْ ِج ُو٣ َٖ ِػ ْ٘لَ َه ِثّ َي ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
Rabbin katında olanlar, O‟na kulluk etmeyi küçümsemezler; ibadetlerini O‟na yapar ve O‟na secde ederler.

(Secde 32/15)

 ْْ ََلُٛ َٝ ْْ ِٜ ّا ِث َؾ ْٔ ِل َه ِثٍٞجَّ ُؾ
ُ اٝب ف َُّوَٜ ا ِثَٖٝ اِمَا مُ ِ ًّ ُو٣ َ۪برَِ٘ب اَُّن٣ُإْ ِٓ ُٖ ِث َٰب٣ اَِّٗ َٔب
َ َٝ ٍ َّغلاا
ََٕٝ َْز َ ٌْجِ ُو٣
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.
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(İsra 17/44)

ُۜ
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َ۪ٙجِّ ُؼ ِث َؾ ْٔ ِل
َّ ُادُ اَٞ َََُُّٰٔ اَُٚ َ ِجّ ُؼ
ُ  ْاَلَ ْهَٝ َ ْج ُغ
َ ُ٣ ءٍ ا ََِّل٢َ
َ ُر
ْ ّ ْٖ ِٓ ِْٕ اَٝ َّٖ ِٜ ٤ ۪ َٓ ْٖ كَٝ ٗ
هاٞ
 أب َؿلُ ا٤ ُِ۪ ًَبَٕ َؽَِّٚٗ ُۜ ْْ اُٜ  َؾ٤َٕ ر َ َْ ۪جُٜٞ َََل ر َ ْلو
Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah‟a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık O‟na
boyun eğmeyen tek varlık yoktur ama onların bu boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. O yumuşak davranır ve
çok bağışlar.

(Nur 24/41)

َّ َٝ ٗ
ٍ ُۜ ٰٕٓبكَّب
َْ ِِ د ًَُ هَ ْل َػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ َجِّ ُؼ
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ ُ٣ ََّللا
َ  ُْو٤اُط
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ ْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُُٚۜ  َؾ٤ر َ َْ ۪جَٝ َُٕٚ ََلر
َ
Hiç görmedin mi, göklerde ve yerde kim varsa, kuş sürülerine varıncaya kadar Allah‟a boyun eğerler. Her biri
duasını ve boyun eğmesi gerektiğini bilir. Allah onların yaptıkları her şeyi bilmektedir.

(Nahl 16/50)

َُٕٝإْ َٓ ُو٣ َٕ َٓبُِٞ ْل َؼ٣َ َٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ََّٕ َهثُٞقَبك٣َ
Emri altında oldukları Rablerinden korkarlar da kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.
(En'am 6/61)

َ َ ٌُ ْْ َؽل٤ْ َُِ ْو ٍِ َُ َػ٣َٝ ۪ٙمَ ِػ َجب ِكْٞ َ ُو كِٛ  ْاُوَبَٞ ُٛ َٝ
ُْٚكَّزَٞ َ دُ رْٞ َٔ ُ اِمَا َٰٓعب َء ا َ َؽلَ ًُ ُْ ْا٠ظ ُۜخا َؽزٰٓه
ُ ُلَ ِ ّو٣  ْْ ََلُٛ َٝ ٍَُِ٘ب
َٕٞٛ
ُ ُه
O, kulları üzerinde tam hâkimdir; size korumalar gönderir. Birinize ölüm gelince elçilerimiz bir kusur etmeksizin
onu vefat ettirirler.

(Tahrim 66/6)

ب َٓ َٰ ِٰٓئِ ٌَخَٜ ٤ْ َِبهح ُ َػ
 ٌُ ْْ ٗ ا٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ٌُ َ
ُ ََُّ٘ب اُٛكُٞهَٝ َبها
َ ُا ا َ ْٗلُٞا ٰٓهَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٰٓب ا٣
َ  ْاُ ِؾ َغَٝ ًب
َُٕٝإْ َٓ ُو٣ َٕ َٓبَُِٞ ْل َؼ٣َٝ ْْ ُٛ َّللاَ َٰٓٓب ا َ َٓ َو
َٕ هٖٞ
ُ َ ْؼ٣ ِؿ ََلظ ِّلَاك ََل
Ey inanıp güvenenler! Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Orayı
iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah‟ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne
emredilmişse onu yaparlar.
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(Nahl 16/51)

ۚ ِ ٝ َُِٰٚ  اُٞٛ  ۚ ِْٖ اَِّٗ َٔب٤َْ٘ ِْٖ اص٤َٜ َُِٰ ا اَُّٰٝٓللاُ ََل رَز َّ ِقن
ٕٞ
ْ َ ك١َّب
هَب ٍَ هَٝ
ِ ُجَٛ به
َ
َ
َ ٣اؽل كَ ِب
Allah dedi ki “İki ilah edinmeyin. O bir tek ilahtır. İçten içe, yalnız benden korkun.”
(İsra 17/22)

 آب َٓ ْقنُ اُٞٓ ب َٰاف ََو كَز َ ْوؼُلَ َٓ ْنَّٜللاِ ا َُِٰ ا
َلٝ
ََل ر َ ْغؼَ َْ َٓ َغ ه
Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma; yoksa yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.

(İsra 17/39)

َْ ََّٜ٘  َع٢ ۪ ك٠ب َٰاف ََو كَز ُ ِْ َٰوَّٜللاِ ا َُِٰ ا
 ََل ر َ ْغ َؼ َْ َٓ َغ هَٝ  َْي َهث َُّي َِٖٓ ْاُ ِؾ ٌْ َٔ ُۜ ِخ٤َُِ ا٠ ٰٓ َٰؽْٝ َ َٰم ُِ َي ِٓ َّٰٓٔب ا
هاٞ
 آب َٓ ْل ُؽ اَُِٞٓ
Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetler, doğru hükümlerdir. Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma yoksa
alçalmış ve kovulmuş olarak Cehennem‟e atılırsın.

(Enbiya 21/21)

َُٕٝ ْْ٘ ُِو٣ ْْ ُٛ ٗ
ِ خا َِٖٓ ْاَلَ ْهَٜ ُِ ا َٰاُٰٝٓا َ ِّ ار َّ َقن
“Yoksa yeryüzünden ilahlar mı edindiler, diriltmeyi onlar mı yapacak?”

(Enbiya 21/22)

َُٕٖٞل
ُ ََلَر َ ۚب ك
َ ْج َؾبَٕ ه
خ ا ََِّل هَٜ ُِ  َٰٓٔب َٰاِٜ ٤ ۪ ًَبَٕ كْٞ َُ
ِ ٣َ َّللاِ َهةّ ِ ْاُ َؼ ْو ُِ َػ َّٔب
َ ََّللاُ َُل
Göklerde ve yerde Allah‟tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni bozulurdu. Bütün yönetimin Rabbi olan
Allah, onların yaptıkları nitelemelerden uzaktır.

(Müminun 23/91)

ْْ ُٜ ٚ
ُ َُ َؼ ََل ثَ ْؼَٝ َ ِث َٔب َفَِنٍٚ َُِٰ َت ًُ َُّ ا
َٓب ار َّ َقنَ ه
َ َٛ اِماا َُنٍٚ َُِٰ ُ ِٓ ْٖ اٚ َٓب ًَبَٕ َٓ َؼَٝ َُ ٍلَٝ ْٖ ِٓ َُّللا
ۙ ُٖل
ُۜ ٍ  ثَ ْؼ٠َِٰ َػ
َٕٞ
ُ ٘
ٍ ْج َؾبَٕ ه
ِ َ٣ َّللاِ َػ َّٔب
Allah, çocuk edinmiş değildir, onun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi yarattığı ile birlikte
hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah, onların yaptıkları nitelemelerden uzaktır.

(Müminun 23/92)

َّ ُاَٝ ت
ًَُٕٞ ُ ْْ ِو٣  َػ َّٔب٠ُبكَحِ كَزَؼَ َٰبَٜ ْ
ِ ٤ْ ََػب ُِ ِْ ْاُـ
Gizli ve açık her şeyi O bilir. Onların ortak saydıklarıyla da bir ilgisi yoktur.
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(Nahl 16/52)

ُ ُّ اُ ۪لََُٚٝ ٗ
ََُّٕٞللاِ رَزَّو
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ُِ َٓب كََُٚٝ
 َْو ه٤َإجا ُۜب اَكَـ
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ َٝ ٖ٣
Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli onundur. Yine de Allah‟tan başkasından
mı çekiniyorsunuz?
(Al-i İmran 3/173)

ْ َا َُ ٌُ ْْ كُٞبً هَ ْل َع َٔؼ
ا َؽ َْجَُ٘بُُٞهَبَٝ  َٔبٗاب٣ ْْ ۪اُٛ َ ْْ كَيَ اكُٛ َْٞ ْبف
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َُ ٍَ َٖ هَب٣ ۪اََُّن
َ َُّ٘بً ا َِّٕ ا
َُ ٤ً۪ َٞ ُِٗ ْؼ َْ ْاَٝ َُّللا
ه
Bunlara bazı kimseler şöyle dediler: "İnsanlar, size karşı toparlandı, onlardan korkun". Bu söz Allah‟a olan
güvenlerini artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. En iyi vekil O‟dur!"

(Al-i İmran 3/175)

َ ٤ْ ْ
َّ ُاَِّٗ َٔب َٰم ُِ ٌُ ُْ ا
ُ ط
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإٞ
ُ َِٞ ّ ُق٣ ٕب
ِ ُفَبكَٝ ْْ ُٛ ُُٞ كَ ََل رَقَبكَٰٙٓب َء٤ُِ ْٝ َ ف ا
O sözü söyleyen şeytandır. O, kendi yandaşlarını korkutur. İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın, Ben‟den
korkun.

(Yusuf 12/40)

َ ِْ ٍ
ِِٕ بٕ ا
ُ ْٖ ِٓ بَٜ َّللاُ ِث
 َٰا َثٰٓب ُ۬ ُؤ ًُ ْْ َٰٓٓب ا َ ْٗيَ ٍَ هَٝ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٰٛٓ ُٞٔ ُ ز٤ْ َّٔ ٍ
َ ۪ ٰٓ ا ََِّٰٓل ا َ ٍْ َٰٓٔب اءِٚٗ َُٕٝ ِٓ ْٖ كَُٝٓب ر َ ْؼجُل
ٍ ُۜ ط
ُۜ ْاُ ُؾ ٌْ ُْ ا ََِّل ِ ه
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بً ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َو اَٝ ُْ ّ٤ِ َ ُٖ ْاُو٣ُّ َٰم ُِ َي اُ ۪لُٙۜ َّب٣ِا ا ََِّٰٓل اُّٰٰٝٓللِ ا َ َٓ َو ا َ ََّل ر َ ْؼجُل
O‟nunla aranıza koyarak kulluk ettiğiniz şeyler, sizin ve atalarınızın koyduğu isimlerden başkası değildir.
Allah‟ın onlar hakkında indirdiği bir yetki yoktur. Hüküm, Allah‟ın hükmüdür. O, kendinden başkasına kul
olmamanızı emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ancak, insanların çoğu bunu bilmezler.

(Zümer 39/36)

َب ٍۚكٛ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ُٚۜ ۪ ِٗ ُٝ َٖ ِٓ ْٖ ك٣ ۪ٗ ََي ِثبَُّنُٞكَِٞ ّ ُق٣َٝ ُُٙۜ َػ ْجل
 ِِ َِ هٚ
ٌْ ه
َ ٍَّللاُ ِث ٌَبف
َ ٤ََُا
Seni, Allah ile aralarına koydukları şeyle korkutuyorlar; Allah kuluna yetmez mi? Allah‟ın sapık dediğine kimse
“Doğru yoldadır” diyemez.

(Zümer 39/37)

ّ ا ْٗزِ َو ٍب١ِي م٣
ٌْ ه
 ِل هْٜ َ٣ ْٖ َٓ َٝ
ِ ُٓ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍ َّللاُ ِث َؼ ۪ي
َ ٤ََُ  ُۜ ٍَّ اٚ
Allah‟ın “Doğru yoldadır” dediğine de kimse “Sapık” diyemez. Allah güçlü ve hak edilen cezayı veren değil
midir?
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(Zümer 39/38)

ُۜ ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ ٗ
ُٕٝ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َفَِنَ اُٜ َ ٍب َ ُْز
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْلػ٣ْ َ َّللاُ هُ َْ ا َ َك َوا
ُُ َّٖ ُٓ ْٔ ٌََِبدٛ ََْ ٛ  ِث َو ْؽ َٔ ٍخ٢ َ۪ٗ ا َ َهاكْٝ َ ۪ ٰٓ اٙ ِ ّوٙ
ُ ُ َّٖ ًَب ِّلَبدُٛ ََْ ٛ  ٍ ّوٚ
ُ َّللاُ ِث
 ه٢
ه
َ ِٗ ََّللاِ ا ِْٕ ا َ َهاك
ُۜ  ه٢ هُ َْ َؽ َْ ِجُٚۜ ۪ َه ْؽ َٔ ِز
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َُ ْاُ ُٔزَٞ َ ز٣َ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah” derler. De ki “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O‟nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?” De ki “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O‟na güvenip dayansınlar.”

(Nahl 16/53)

ۚ  ر َ ْغـ ُوِٚ ٤ْ َُ ُُّّو كَ ِبَُٚ ٌُ ُْ ا
َٕٝ
َّ َٓ َّللاِ ص ُ َّْ اِمَا
 َٓب ِث ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِٗ ْؼ َٔ ٍخ كَ َِٖٔ هَٝ
َٔ
Sahip olduğunuz bütün nimetler Allah‟tandır. Size bir zorluk dokununca da yalnız O‟na
yalvarıp yakarırsınız.
(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٣ ْْ ِث ۪وِٜ َْٖ ِث٣ َع َوَٝ  ْاُلُ ِْ ۚ ِي٢ ِامَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِك٠ ْاُ َج ْؾ ُۜ ِو َؽزٰٓهَٝ  ْاُ َج ِ ّو٢ّ ُو ًُ ْْ ِك٤ِ َ
ّ َج ٍخ٤ِ ٛ
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
َ ٤ ْْ ا ُ ۪ؽُٜ ََّٗا اُّٰٞ٘ٓ ظ
َ َٝ ٕب
ٜ
ِ ؼ َػ٣ب ۪هَٜ ْب َٰٓعب َءرَٜ ا ِثٞكَ ِو ُؽَٝ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ  ُطْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ  َٰٓعب َءَٝ بٕق
ۚ ُّ اُ ۪لَُٚ َٖ٤ٖ۪ ِِ َّللاَ ُٓ ْق
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘ ۪ٙ ِنَٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُ ِئ ْٖ ا َ ْٗ َغ٣
َٖ٣ْب ًِ ۪و
ا هُٞ  ۙ ْْ كَ َػِٜ ِث
Sizleri karada ve denizde yürüten O‟dur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgârla yolcuları rahatça götürse,
hepsi tam bunun zevkine varmışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine
vardıkları anda Allah‟a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: “Bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine
getirenlerden oluruz.”

(Yunus 10/23)

٠ِٰٓ َٰ ُ ٌُ ْْ َػ٤بً اَِّٗ َٔب ثَ ْـ
ِ  ْاَلَ ْه٢َِٕ كَُٞ ْجـ٣ ْْ ُٛ  ْْ اِمَاُٜ ٤ َٰكََِ َّٰٓٔب ا َ ْٗغ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٰٓب ا٣ ن
ِ ّ ُۜ  ِْو ْاُ َؾ٤َٗ ثِـ
ََُِٕٞٔ َ٘ب َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ كََُ٘٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ْ ََُِب ص ُ َّْ ا٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ۙ ْْ َٓزَب
Onları kurtarınca da bakarsınız ki o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar! Bu gibi davranışlarınızın
zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz
şeyleri, size bir bir haber veririz.
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(Zümer 39/8)

اٞػ
ُ ََٕب
ُٰٓ  ْل٣َ َٕ َٓب ًَب٢ِ
ِْ ٌ
َّ َٓ  ِامَاَٝ
َ ْٗ اَل
َ ََٗ ُْٚ٘ ِٓ ُ ِٗ ْؼ َٔخاَُٚ ََّٞ  ص ُ َّْ ِامَا فِٚ ٤ْ َُجاب ِا٤ ُ۪٘ٓ َُّٚو كَ َػب َهثٙ
 هُ َْ ر َ َٔز َّ ْغ ِث ٌُ ْل ِو َى هَِ۪ اُٚۜ ۪ ِِ ٤ٍ ۪ج
ة
ْ َ َل اَِّٗ َي ِٓ ْٖ ا٤
ِ ٕ َؾب
ِ ُ٤ُِ  َع َؼ ََ ِ هّٰللِ ا َ ْٗلَاكااَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْجِٚ ٤ْ َُِا
َ ْٖ  ََّ َػٚ
به
ِ َُّ٘ا
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da Allah‟a benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah‟ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kâfirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.

(Zümer 39/49)

َٰ
ۙ
٢
ُ ََٕب
ِْ ٌ
َّ َٓ كَ ِبمَا
َ ْٗ اَل
َ ِٛ َْ  ِػ ِْ ُۜ ٍْ َث٠ُِ َػُٚز٤ ۪رٝ۫ ُ ُ ِٗ ْؼ َٔخا َِّٓ٘ب هَب ٍَ اَِّٗ َٰٓٔب اٙ َُْ٘بََّٞ و كَ َػبَٗب ص ُ َّْ اِمَا فٙ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َوَٝ ِكزَْ٘خ
İnsanın başı sıkışınca bize yalvarır. Sonra iyilik yaparak ona bir fırsat versek “Bu, bana bendeki bir ilme karşılık
verildi” der. Oysa fırsat verilmesi bir fitnedir ama çoğu bunu bilmez.

(Nahl 16/54)

ۙ ًُ ُ ْْ ِو٣ ْْ ِٜ ّن ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ثِ َو ِث٣ َُّّو َػ ْ٘ ٌُ ْْ اِمَا كَ ۪وَُٚق ا
َٕٞ
َ ًَْ ص ُ َّْ اِمَا
Sonra o zorluğu üzerinizden kaldırdı mı içinizden bir takımı hemen Rablerine bir ortak
oluştururlar.
(Araf 7/134)

ػَّ٘ب
َ ًَ ْٖ لَ ِػ ْ٘لَ ۚ َى َُ ِئِٜ ع ََُ٘ب َهث ََّي ِث َٔب َػ
ُ  ا ْك٠ٍ
َ ْ ْل
ّ ِ ُْ ِٜ ٤ْ َِهَ َغ َػَٝ َُ َّٔبَٝ
َ ذ
َ ُٞٓ ب٣َ اُُٞاُو ْع ُي هَب
ََ ۚ ٣ اِ ٍْ َٰٓو ۪اء٢ٰٓ َُُ۪٘٘ ْو ٍَِِ َّٖ َٓ َؼ َي َثَٝ اُو ْعيَ َُُ٘إْ ِٓ٘ ََّٖ َُ َي
ِّ
Her bir afet geldiğinde şöyle dediler: “Ey Musa! Sana verdiği söz sebebiyle Rabbine bizim için dua et! Eğer bu
afeti üzerimizden kaldırırsan kesinlikle sana inanacak ve kesinlikle İsrailoğullarını seninle birlikte
göndereceğiz.”

(Araf 7/135)

َ ًَ كََِ َّٔب
ََُٕٞ ْ٘ ٌُض٣ ْْ ُٛ ُ اِمَاُٙٞ ْْ َثب ُِـُٛ ٍَ  ا َ َع٠ُِٰٓ َٰ اُو ْعيَ ا
ّ ِ ُْ ُٜ ْ٘ ْ ْلَ٘ب َػ
Her afeti üzerlerinden bir süre için kaldırınca, anında sözlerinden dönüyorlardı.
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(Nahl 16/55)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كُٞ ُۜ ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ثِ َٰٓٔب َٰارَٝ ٌْلُ ُو٤ُِ
َ ْٞ َ
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.
(Lokman 31/32)

ۚ ُّ اُ ۪لَُٚ َٖ٤ٖ۪ ِِ َّللاَ ُٓ ْق
ُّ ًَ طْٞ َٓ ْْ ُٜ َ٤ِْ اِمَا َؿَٝ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َ ْاُجَ ِ ّو ك٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣
ا هُٞ بُظَِ َِ كَ َػ
هٞ
ِ َ ُٓ ْوز
ٍ ُبه ًَل
ٍ َّ َبرِ َٰٓ٘ب ا ََِّل ًُ َُّ َفز٣َ ْغ َؾلُ ثِ َٰب٣  َٓبَٝ ٖ ُۜل
Dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşatınca, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya
çıkardı mı içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Sözünde durmayan nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi
bile bile inkâr etmez.

(Ahkaf 46/20)

َ ْْ ُ  ْجزَٛ به ا َ ْم
 ۚبَٜ ِا ٍْز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ثَٝ َب٤ْٗ َُّبرِ ٌُ ُْ اُل٤ َؽ٢ ّ۪جَبرِ ٌُ ْْ ك٤ِ ٛ
ُ ُ ْؼ َو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ ُۜ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ٗ اَُّن
ْْ ُ ثِ َٔب ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ  ْاَلَ ْه٢َِٕ كٕٝ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ َْز َ ٌْجِ ُوٞ
َ َ ػن
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْغيْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ ّ  ِْو ْاُ َؾ٤َٗ ثِـ
ِ ُٜ ُاة ْا
ََُٕٞو
ُ ر َ ْل
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelenlere kâfirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”

(Nahl 16/56)

َٕٝبّٰللِ َُز ُ َْـَُِٔ َّٖ َػ َّٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْلز َ ُو
 ُۜ ْْ ر َ هُٛ جاب ِٓ َّٔب َهىَ ْهَ٘ب٤َٖ۪ ٗ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ َٕ ُِ َٔب ََلُِٞ ْغ َؼ٣َ َٝ
Bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar.
Vallahi bu iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.
(Maide 5/103)

َٕٝ ْلز َ ُو٣َ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ َُٰ ٌِ َّٖ اَُّنَٝ ّ ََل َؽ ٍۙبَٝ َِ ٍخ٤ٕ۪ َٝ  ََلَٝ ٍٰٓبئِ َج ٍخ
َٓب َع َؼ ََ ه
َ  ََلَٝ ٍوح٤
َ َّللاُ ِٓ ْٖ َث ۪ؾ
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ  ْْ ََلُٛ ا َ ًْض َ ُوَٝ ِة
 ه٠ََِػ
َ ُۜ َّللاِ ْاُ ٌَن
Allah ne Bahîre‟yi ne Sâibe‟yi ne Vasîle‟yi ve ne de Hâmî‟yi meşru kılmıştır. Fakat kâfirlik edenler kendi
yalanlarını Allah‟a mâl ediyorlar. Onların çoğu aklını kullanmaz.

55

(Enam 6/136)

ُ ُِ نَاَٰٛ َٝ ْْ ِٜ ِْٔ نَا ِ هّٰللِ ِثيَ ػَٰٛ اُُٞجاب كَوَب٤َٖ۪ ٗ ّ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبَٝ س
ْ َو ًَٰٓب ِئ٘ َۚب
ِ ا ِ هّٰللِ ِٓ َّٔب مَ َها َ َِٖٓ ْاُ َؾ ْوُِٞ َع َؼَٝ
ُ ٠َُِٰ ٖ َُ ا
ُ ُِ َٕكَ َٔب ًَب
ۚ  ه٠َُِٖ َُ ا
ٍٰٓب َء َٓب
ِ ٣َ َٞ ُٜ َ َٓب ًَبَٕ ِ هّٰللِ كَٝ َِّللا
ِ ٣َ  ْْ كَ ََلِٜ ْ َو ًَٰٓب ِئ
َ ْْ ُۜ ِٜ ّ َو ًَٰٓب ِئ
َُٕٞٔ ٌُ  ْؾ٣َ
Onlar Allah'ın yetiştirdiği ekinden ve hayvanlardan O‟na pay ayırır ve kendilerince “Bu Allah‟ın, bu da O'na
ortak saydıklarımızın" derlerdi. Ortak saydıklarının payından Allah'ın payına geçmez ama Allah‟ın payından
ortak saydıklarının payına geçer. Ne kötü karar veriyorlar.

(Nahl 16/57)

َُٕٜٞ َ  ْْز٣َ  ْْ َٓبُٜ ََُٝ ُٚۙ ٍَٗ ْج َؾب
ِ َٕ ِ هّٰللِ ْاُجََ٘بُِٞ ْغ َؼ٣َ َٝ
ُ د
Allah için kızlar oluşturuyorlar; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.
(İsra 17/40)

ٰٓ
 أب٤ػ ۪ظ
ْ َ اَكَب
َ  اَلْٞ ََٕ هُُُٞٞار َّ َقنَ َِٖٓ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ اَِٗبص ا ُۜب اَِّٗ ٌُ ْْ َُزَوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ٌُ ْْ َهثُّ ٌُ ْْ ِث ْبُج٤ٕ َٰل
Rabbiniz, oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok büyük laf ediyorsunuz.

(Saffat 37/149)

ۙ َُ٘ ُْ ْاُجُٜ ََُٝ ُ ْْ ا َ ُِ َو ِثّ َي ْاُجََ٘بدِٜ ِكَب ٍْز َ ْلز
َٕٞ
Şimdi onlardan sağlam bir görüş iste; kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?

(Saffat 37/150)

َُٕٝلِٛ  ْْ َّبُٛ َٝ ا َ ّْ َفَِ ْوَ٘ب ْاُ َٔ َٰ ِٰٓئِ ٌَخَ اَِٗبصاب
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?

(Saffat 37/151)

ۙ ُُُٞو٤َ َُ ْْ ِٜ ٌِ  ْْ ِٓ ْٖ اِ ْكُٜ َِّٗا َ ََٰٓل ا
َٕٞ
Dikkat et; uydurdukları yalandan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:

(Saffat 37/152)

ۙ َُلَ هَٝ
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِمثُٜ َِّٗاَٝ َُّللا
“Allah‟ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.
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(Saffat 37/153)

ُۜ ۪٘ ْاُ َج٠َِد َػ
َ ٕ
َٖ٤
ِ  ْاُ َجَ٘ب٠َطل
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

َُٕٞٔ ٌُ ْق ر َ ْؾ
َ ٤ًَ ْْ ٌُ َُ َٓب
Sizin neyiniz var; nasıl böyle bir yargıya varıyorsunuz?

(Zuhruf 43/16)

ٍ  ْقُِ ُن َثَ٘ب٣َ ا َ ِّ ار َّ َقنَ ِٓ َّٔب
َٖ٤ ۪٘ ٌُ ْْ ِث ْبُ َج٤ٕ َٰل
ْ َ اَٝ د
Yoksa Allah, yarattıkları kızlardan bazılarını kendine aldı da oğlanları tamamen size mi bıraktı?

(Nahl 16/58)

َ ٠ُ ْْ ِث ْبَلُ ْٗ َٰضُْٛ َِو ا َ َؽل
ّ ُاِمَا ثَٝ
ْ٤ۚ  ًَ ۪ظَٞ ُٛ َٝ كًّاَٞ َْ ُٓ ُُٜٚ  ْعَٝ ََّ ظ
Onlardan birine “Kızın oldu!” diye müjde verilince yutkunur ve yüzü kapkara kesilir,
(Zuhruf 43/17)

َ ِو ْؽَٰٔ ِٖ َٓض َ اَل
ّ ُاِمَا ثَٝ
ْ٤ ًَ ۪ظَٞ ُٛ َٝ كًّاَٞ َْ ُٓ ُُٜٚ  ْعَٝ ََّ ظ
َّ ُِ ة
َ ُ ْْ ِث َٔبُْٛ َِو ا َ َؽل
َ  َوٙ
Onlardan birine Rahman‟a örnek verdiği bir kız evladı müjdesi verilse, öfkesini içine gömmeye çalışırken yüzü
mosmor olur.

(Zuhruf 43/18)

َّ َُ٘٣ ْٖ َٓ َٝ َ ا
ٖ٤
َ  ْاُ ِق٢ِ كَٞ ُٛ َٝ َ ِخ٤ِْ  ْاُ ِؾ٢ِْ ُ۬ ُإا ك
ٍ  ُْو ُٓ ۪ج٤ٖ ِبّ َؿ
Açığa vuramadığı bir çatışmaya girerek “Süsler içinde yetiştirilecek bir evlat mı?” der.

(Nahl 16/59)

ّ ُء َٓب ثٞ
ٍٰٓب َء
ُّ ُ َل٣ ّْ َ ٕ اٞ
ِ ٍ
ُٰٓ ْٖ ِٓ ِّ ْٞ َ َِٖٓ ْاُوٟ َٰاهَٞ َ َز٣
ِ ُۜ  اُز ُّ َوا٢ُِ كٍٚ
َ ة ا َ ََل
ٍ ُٛ ٠َِٰ ُ َػٌُٚ َِ ْٔ ُ٣َ اُٚۜ ۪ ْ َِو ِث
َُٕٞٔ ٌُ  ْؾ٣َ َٓب
Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı halkının karşısına çıkamaz olur. Aşağılanmayı göze
alarak onu tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Bakın, ne kötü karar veriyorlar!
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(Nahl 16/60)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ َُِِّ۪ن
ُ  ْاُؼَ ۪يَٞ ُٛ َٝ ٠ُۜ َِْٰ  ِ هّٰللِ ْاُ َٔض َ َُ ْاَلَػَٝ  ۚ ِءْٞ َ
ُْ ٤ٌ۪ ي ْاُ َؾ٣
َّ ُبَل ِف َوحِ َٓض َ َُ ا
Ahirete inanmayanlar kötü örnek verirler. En iyi örnek, Allah‟ın verdiği örnektir. Üstün olan ve
doğru kararlar veren O‟dur.
(Kehf 18/54)

ُ َ
ءٍ َعلَ اَل٢ْ ّ
َ بٕ ا َ ًْض َ َو
ِ ْ َٕ ًَبَٝ ٍَ ُۜ َ بً ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض
ِ َُِِّ٘ ِٕ نَا ْاُوُ ْو َٰاَٰٛ ٢ ۪ٕ َّو ْكَ٘ب ك
َ ْٗ اَل
َ َُوَ ْلَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. Ama insan en çok tartışan varlıktır!

(Furkan 25/33)

و ُۜا٤
َ ْ٘ٗ ََي ِث َٔض َ ٍَ ا ََِّل ِعئَُٞأْر٣  ََلَٝ
ََٖ ر َ ْل َ۪ ا
َ ا َ ْؽَٝ ن
ِ ّ َبى ِث ْبُ َؾ
Sana hangi örnekle gelseler, biz sana onun gerçeğini ve konuyu daha iyi açıklayanını getiririz.

(Nahl 16/61)

ٰٓ
ُ ِبً ث
٠ۚ ًّٔ َ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
افن ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّف ُو٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ب ِٓ ْٖ ٰٓكَاثَّ ٍخَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓب ر َ َو َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ا
َُٕٞٓ  َْز َ ْو ِل٣َ  ََلَٝ ٍب َػخا
َ ََٕٝ َْزَأ ْ ِف ُو٣  ْْ ََلُٜ ُِكَ ِبمَا َٰٓعب َء ا َ َع
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden
kimseyi bırakmazdı. Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne
onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.
(Araf 7/33)

َ  َٓب َثَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َوَٜ ظ
َ ِ َٓب
ْٕ َ اَٝ ن
ِ َٞ َ ْاُل٢
ِ ْ َٝ َٖط
َ اؽ
ِ ّ  ِْو ْاُ َؾ٤َ ثِـ٢
َ  ْاُ َج ْـَٝ َْ ْاَلص
َ ّهُ َْ اَِّٗ َٔب َؽ َّو َّ َه ِث
َ ِْ ٍ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََل ر َ ْؼ
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّي ٍْ ِث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
 ه٠َِا َػُُُٞٞا َ ْٕ رَوَٝ طبٗاب
ا ِث هًُٞ ر ُ ْْ ِو
De ki: “Rabbim sadece şunları haram kılmıştır: Açık olsun, gizli olsun fuhuş çeşitleri, günahlar, haksız saldırı,
Allah‟ın hakkında kesin delil indirmediği bir şeyi ona ortak saymanız ve bilgisizce söylediklerinizi Allah‟a mâl
etmeniz.”

(Araf 7/34)

َُٕٞٓ َ َْز َ ْو ِل٣  ََلَٝ ٍب َػخا
َ َٕٝ َْزَأ ْ ِف ُو٣َ  ْْ ََلُٜ ُِ ُِ ٌُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ا َ َع َۚ كَ ِبمَا َٰٓعب َء ا َ َعَٝ
Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri gelince bir an bile erteleyemezler. Onu, öne de alamazlar.
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(Fatır 35/44)

ُ ْ٘ ٤َ َٗ ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّّل
َ َ ا اُٰٞٗٓ  ًَبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّن
ِ  ْاَلَ ْه٢ا ِكٝو٤
ُ َ۪ َ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُو
ُۜ ِ  ْاَلَ ْه٢ ََل ِكَٝ د
وا٣
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ءٍ ِك٢َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ُۜح اَّٞ ُه
 أب هَل۪ ا٤ ُِ۪ ًَبَٕ َػَِّٚٗٗ ا
ْ ّ ْٖ ِٓ ُٙ َُ ْؼ ِغي٤ُِ َُّللا
Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler! Üstelik
öncekiler bunlardan çok daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. O, her şeyi bilen
ve ölçüyü koyandır.

(Fatır 35/45)

َ ٠َِٰ ا َٓب ر َ َو َى َػَُٞج
٠ُِٰٓ َٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّف ُو٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َب ِٓ ْٖ ٰٓكَاثَّ ٍخٛ ِوْٜ ظ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
افن ُ ه
َ ًَ بً ثِ َٔب
َ ََُّّ٘للاُ ا
وا٤
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ُِ كَ ِبمَا َٰٓعب َء ا َ َع٠ۚ ًّٔ َ
۪ َث ۪ٖ اَّٙللاَ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِك
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı bırakmazdı.
Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini yapar. Allah kullarını
görmektedir.

(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  ََل َع َو َّ ا٠ُۜ َٰ٘ َْ  ُْ ْاُ ُؾُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ٖ
َ  ُْ ْاُ ٌَنُٜ ُ ق ا َ ُْ ََِ٘ز
ِ َ رَٝ ََُٕٞٛ ٌْ َو٣ َٕ ِ هّٰللِ َٓبََُِٞ ْغؼ٣َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َوُٜ ََّٗاَٝ به
َٕٞٛ
َ َُّ٘ا
Dillerinin süslediği yalanla en güzelin kendi hakları olduğunu söyleyerek beğenmedikleri şeyi
Allah‟a mal ederler. Zerre kadar şüphe yok ki onların hak ettikleri ateştir ve oraya önce onlar
sokulacaklardır.
(Necm 53/19)

َّ ُْ ُ ز٣ْ َ اَكَ َوا
ٟۙ  ْاُؼُ هيَٝ د
َ اَُل
Siz, Lat‟ı ve Uzza‟yı hiç düşündünüz mü?

(Necm 53/20)

ٟح َ اُضَّب ُِضَخَ ْاَلُ ْف َٰوَٰٞ٘ َٓ َٝ
Ya diğerini; üçüncüsü olan Menat‟ı?

(Necm 53/21)

٠ُ ْاَلُ ْٗ َٰضََُٚٝ اََُ ٌُ ُْ اُنَّ ًَ ُو
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah‟ın, öyle mi?
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(Necm 53/22)

ٟي٤َٰ ۪ٙ ِر ِْ َي اِماا هِ َْ َٔخ
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?

(Necm 53/23)

َ ِْ ٍ
َٕ ا ََِّلَُٞز َّ ِجؼ٣ ِْٕ بٕ ا
ُ ْٖ ِٓ بَٜ َّللاُ ِث
 َٰاثَٰٓب ُ۬ ُؤ ًُ ْْ َٰٓٓب ا َ ْٗيَ ٍَ هَٝ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٰٛٓ ُٞٔ ُ ز٤ْ َّٔ ٍ
َ  ا ََِّٰٓل ا َ ٍْ َٰٓٔبء٢
ٍ ُۜ ط
َ ِٛ ِْٕ ا
َّ
ُٟۜ  َٰلُٜ ُ ُْ ْاِٜ ِّ ْْ ِٓ ْٖ َهثُٛ َُوَ ْل َٰٓعب َءَٝ ٌ
ُ ۚ ُ ْاَلَ ْٗلَٟٞ ْٜ َ  َٓب رَٝ َّٖ اُظ
Bunların kendileri yok, sadece adları vardır. O adları, siz ve atalarınız dillendiriyorsunuz. Allah onlarla ilgili bir
delil indirmedi. Sadece varsayımlarınızın ve canınızın istediği şeyin peşinden gidiyorsunuz. Bakın işte size
Rabbinizden bir rehber geldi.

(Necm 53/24)

٠بٕ َٓب ر َ َٔ٘ه
ِ ْ ُِ ّْ َ ا
َ ْٗ َل
ِ َ
Acaba insan her istediğini elde edebilir mi?

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ْ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَي٠ُِٰٓ َٰ ٍ ِْ َٰٓ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْل ا َ ْه
ْ٤ ََُ۪ػنَاة ا
Vallahi senden önceki toplumlara da öncüler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü
gösterdi. O, bugün de onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
(Bakara 2/212)

َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ َهْٞ َا كْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّنَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ َِٖٓ اَُّنَٝ َْق َُو٣َٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُلٞ٤َٰ ا ْاُ َؾَٖٝ ًَلَ ُو٣ َّ۪ٖ َُِِّن٣ِ ُى
ة
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ْو ُى ُم٣ َُّللا
ٍ َب
 هَٝ  َٔ ُۜ ِخ٤َٰ ْاُ ِو
َ  ِْو ِؽ٤َْب ُء ِثـ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları hor görürler. Ama kendini yanlışlardan koruyanlar
Kıyamet günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

(Enam 6/122)

ُّ ٢ُِ كَُِٚبً ًَ َٔ ْٖ َٓض
د
ِ اُظُِ َٔب
ِ َُّ٘ ا٢ِ۪ كِٚ ث٢ ْْ۪ٔ َ٣ هاٞ
ُ ُٗ اَُٚ  َعؼَ َِْ٘بَٝ َُٙ٘ب٤ْ َ٤زاب كَب َ ْؽ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ َ ا
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٖٞٗ َٓب ًَب٣َّٖ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪و٣ِ  ُۜب ًَ َٰن ُِ َي ُىَٜ ْ٘ ِٓ ٍَبهط
ِ ٌْ ثِق
َ ٤َُ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.
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(Ankebut 29/38)

َ ٤ْ ْ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َىَٝ ْْ ِٜ ِ٘ ًِ َب
ُ ط
ِٖ  ْْ َػُٛ َّٖل
َ َٓ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤هَ ْل ر َ َجَٝ كَ ُ۬اُٞٔ َ صَٝ  َػبكااَٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
ۙ ْٖ ۪و
َٖ٣
َّ ُا
ِ ا ُٓ َْزَجُٞٗ ًَبَٝ َِ ٤َ ۪ج
Ad ile Semud‟un başına gelenleri de kalıntılarına bakıp kesin olarak anlarsınız. Şeytan, yaptıklarını süslü
göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilecek kimselerdi .

(Fatır 35/7)

و٤ا َ ْعو ًَ ۪جَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوحُٜ َُ د
َ  ْْ َػنَاةُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اََُّن
ِ ٖب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ل٣ُۜ ّ۪ل
Görmezlikten gelenlere suçlarıyla doğru orantılı bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanların alacakları da
bağışlanma ve büyük bir ücrettir.

(Fatır 35/8)

َ ْب ُء
كَل
َٰٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ ٣َ َٝ ْب ُء
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ٚ
ُٰٓ َُُٚ َّٖ٣ِ اَكَ َٔ ْٖ ُى
َ٘ا ُۜب كَب َِّٕ ه
ِ ُ٣ ََّللا
َ ُ َؽ۪ٙ كَ َو َٰاِِٚ َٔ  ُء َػٍٞ
ٍ ُۜ َ َوا
ََُٕٖٞ٘ؼ
ْ ٣َ ْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاَ َػ
ُ َتْ َٗ ْلٛر َ ْن
د ا َِّٕ ه
َ  ْْ َؽِٜ ٤ْ ََِ َي َػ
O ödülü, kendine süslü gösterildiği için kötü davranışlarını güzel gören kimse mi alacak? Allah, gereğini yapanı
sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Onlar yüzünden içini parçalayarak
kendini harap etme; onların ne yaptığını Allah bilir.

(Fussilet 41/24)

َٖ٤ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؼز َ ۪جُٛ ا كَ َٔبُٞ َْز َ ْؼزِج٣َ ِْٕ اَٝ ْْ ۚ ُٜ َُ ٟٞبه َٓضْ ا
ْ ٣َ ِْٕ كَب
ُ َُّ٘ا كَبٖٝ ِج ُو
Ateş onların durağı olacaktır, eğer dayanabilirlerse! Kurtulmak isteseler de istekleri dikkate alınmaz.

(Fussilet 41/25)

 ا ُ َٓ ٍْ هَ ْل٢ ٍُ ۪ ٰٓكْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َِ َؽ َّن َػَٝ ْْ ُٜ َ َٓب ف َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ل٣ْ َ َْٖ ا٤ ْْ َٓب َثُٜ َُ اَُّٞ٘٣ َ ْْ هُ َو َٰٓٗب َء كَيُٜ َُ َ٘بٚ
ْ َّ٤َهَٝ
ْ ََِف
ۚ ِ ْٗ اَل
َٖ٣ا فَب ٍِ ۪وُٞٗ ْْ ًَبُٜ ٌَِّٗ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِغِٜ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
Başlarına bir takım dostlar sardık; yaptıklarını ve geriye bıraktıklarını onlara süslü gösterdiler. Daha önce gelmiş
insan ve cin toplumlarından olanlar da başlarına gelince o sözün gerçek olduğunu anladılar ve elbette
kaybedenlere dönüştüler.

(Nahl 16/64)

ْ ١ِ ُْ اَُّنُٜ َُ َِّٖ٤َبة ا ََِّل ُِزُج
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َه ْؽ َٔخا ُِوَٝ ُٟلاَٛٝ ِٚ ۙ ٤ ۪ا كُٞافزََِل
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِ َٰٓٓب ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػَٝ
Sana bu Kitabı, anlaşmazlığa düştükleri konuları açık açık anlatasın bir de inanıp güvenen bir
topluluğa yol gösterici ve ikram olsun diye indirdik.
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(Araf 7/2)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِم ًْ َٰوَٝ ُ۪ٚ ُِز ُ ْ٘ن َِه ِثْٚ٘ ِٓ ٕ ْل ِه َى َؽ َوط
َ ٢ ۪ ٌُ ْٖ ك٣َ  َْي كَ ََل٤ًَُِِزَبة ا ُ ْٗ ِي ٍَ ا
Bu, sana indirilen kitaptır. Bundan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Bununla uyarıda bulunasın ve inanıp
güvenenlerin akıllarında tutmaları gereken bir bilgi olsun diye indirilmiştir.

(Zümer 39/41)

 ۚبَٜ ٤ْ َِ َُّ َػٚ
ِ َُِِّ٘ بة
َ ْٖ َٓ َٝ ِٚۚ ۪ َ كَ َِِ٘ ْلٟز َ َٰلْٛ ن كَ َٔ ِٖ ا
ِ ٣َ  ََّ كَ ِبَّٗ َٔبٙ
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِاِ َّٰٓٗب ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػ
ِ ّ ۚ بً ِث ْبُ َؾ
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  َٰٓٓب اَٝ
Bu kitabı sana, tüm insanlar için gerçekleri içerir şekilde biz indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir; yoldan çıkan
da kendi aleyhine çıkar. Sen onların vekili değilsin.

(Nahl 16/65)

َُٕٞ َْ َٔؼ٣َ ٍّ ْٞ َخا ُِو٣َ  َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ُۜب ا َِّٕ كَٜ  ِرْٞ َٓ َٗ ثَ ْؼل
َّ َُّللاُ ا َ ْٗيَ ٍَ َِٖٓ ا
ِ َٰٔٓ َ
 هَٝ
َ  ْاَلَ ْهِٚ ب ِث٤َ بء َٰٓٓب اء كَب َ ْؽ
Allah gökten su indirir ve onunla yeri, ölümünden sonra diriltir. Bunda, dinleyen bir topluluk
için kesin ayet vardır.
(Araf 7/57)

ْ ََِّ اِ ٰٓمَا اَه٠ َؽزٰٓهُٚۜ ۪ ِ َه ْؽ َٔز١
ُ ُِ َجَِ ٍلٍٙ ْوَ٘ب
ُ ٍ َؾبثاب صِوَ ابَل
ّ ِ َُ ٍِ ُ ْو٣ ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
َ ذ
ْ َل٣َ َْٖ٤َب َػ ثُ ْْ اوا ث٣َ اُو
ٍ ّ٤ِ َٓ
ْْ ٌُ َِّ َُ َؼ٠ َٰرْٞ َٔ ُد ًَ َٰن ُِ َي ُٗ ْق ِو ُط ْا
ِ ُۜ ۪ ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َواٚ ْاُ َٰٓٔب َء كَب َ ْف َو ْعَ٘ب ِثِٚ ذ كَب َ ْٗيَ َُْ٘ب ِث
َٕٝرَنَ ًَّ ُو
İkramından önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen O‟dur. Rüzgârlar yağmur yüklü bulutları taşıyınca ölü
toprağa sürer, o buluttan su indirir, onunla her türlü ürünü çıkarırız. İşte ölüleri de böyle diriltiriz, belki
bilgilerinizi kullanırsınız.

(Furkan 25/48)

َ بء َٰٓٓب اء
ه ۙاٞ
َّ ُا َ ْٗيَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ ٚۚ ۪ ِ َه ْؽ َٔز١
ِ َٰٔٓ َ
ّ ِ ََ ٍ
 اُٜ ٛ
َ  ا َ ْه١ٰٓ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
ْ ََل٣ َْٖ٤ََب َػ ثُ ْْ اوا ث٣اُو
Rahmetinden önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen ve gökten temiz bir su indiren de odur

(Furkan 25/49)

وا٤
 ًَض۪ ا٢
َّ ٍِ اََٗبَٝ ُ ِٓ َّٔب َفَِ ْو َٰٓ٘ب ا َ ْٗ َؼب آبٚ٤َ ُٗ َْ ِوَٝ زاب٤ْ َٓ ۪ َث ِْلَح اٚ ِث٢
َ ٤ِ ُُِ٘ ْؾ
Bunu, o suyla ölü bir bölgeyi canlandıralım, yarattığımız hayvanların ve insanlardan birçoğunun su ihtiyacını
karşılayalım diye yaparız.
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(Ankebut 29/63)

ُۜ ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ بَٜ ِرْٞ َٓ ٗ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
َِ َُّللاُ ه
َّ ُ ْْ َٓ ْٖ ٗ ََّي ٍَ َِٖٓ اُٜ َ ٍب َ ُْز
ِ َٰٔٓ َ
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاَلَ ْهِٚ ِب ث٤َ بء َٰٓٓب اء كَب َ ْؽ
ُۜ ْاُ َؾ ْٔلُ ِ ه
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ  ْْ ََلُٛ ّٰللِ َث َْ ا َ ًْض َ ُو
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah‟tır” derler. De ki; “Her şeyi
güzel yapmak Allah‟a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.

(Rum 30/50)

ٰٓ ُ ْٗ كَب
َٞ ُٛ َٝ ٠ۚ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ ُۜب ا َِّٕ َٰم ُِ َي َُ ُٔ ْؾَٜ ِرْٞ َٓ َٗ ثَ ْؼل
ِ َٔ به َه ْؽ
ذ ه
َ  ِ ْاَلَ ْه٢ُ ْؾ٣ ْق
ِ َ  َٰاص٠َُِٰ ظ ْو ا
َ ٤ًَ َِّللا
و٣ ۪ءٍ هَل٢ْ ّ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
Allah‟ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de
can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Zuhruf 43/11)

َٕٞز ا ۚب ًَ َٰن ُِ َي ر ُ ْق َو ُع٤ْ َٓ ۪ ثَ ِْلَح اِٚبء َٰٓٓب اء ثِوَلَ ۚ ٍه كَب َ ْْٗ َْوَٗب ث
َّ ُ ٗ ََّي ٍَ َِٖٓ ا١ ۪اَُّنَٝ
ِ َٰٔٓ َ
Gökten bir ölçüye göre su indiren Allah‟tır. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırır. Kabirlerinizden de böyle
çıkarılacaksınız.

(Fussilet 41/39)

ْ ُۜ  َه َثَٝ د
ْ ز َ َّيْٛ ب ْاُ َٰٓٔب َء اَٜ ٤ْ َِٗ فَب ِّ َؼخا كَ ِب ٰٓمَا ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػ
١ٰٓ ۪ذ ا َِّٕ اَُّن
َ  ْاَلَ ْهٟ اََّٗ َي ر َ َوٰٚٓ ۪ ب ِر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
و٣ ۪ءٍ هَل٢ْ ّ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠ُۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢َب َُ ُٔ ْؾٛب٤َ ا َ ْؽ
Allah‟ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.
(Kaf 50/9)

ٍ ۪ َعَّ٘بِٚبه اًب كَب َ ْٗجَزَْ٘ب ث
 ِۙل٤ٖ۪  َؽتَّ ْاُ َؾَٝ د
َّ ُٗ ََّي َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ
ِ َٰٔٓ َ
َ َبء َٰٓٓب اء ُٓج
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek daneli bitkiler bitirdik.
(Kaf 50/10)

ۙ َ۪ٚ ٗ  ِْغٛ
َ بَٜ َُ د
ٍ اَُّ٘ ْق ََ ثَب ٍِوَبَٝ
ل٤
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.
(Kaf 50/11)

 ُطٝز ا ُۜب ًَ َٰن ُِ َي ْاُ ُق ُو٤ْ َٓ ۪ ثَ ِْلَح اَٚ٘ب ِث٤ْ َ٤ا َ ْؽَٝ ِه ْىهاب ُِ ِْ ِؼجَب ِۙك
Bunları, kullarımıza rızık olsun diye yaptık. O su ile ölü bir yeri canlandırdık. Tekrar diriliş de böyle olacaktır.
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(Nahl 16/66)

ُ ُ ث٢ ۪ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب ك٤ ۪ ْاَلَ ْٗؼَ ِبّ َُ ِؼج َْو ُۜح ا َُْٗو٢ِا َِّٕ َُ ٌُ ْْ كَٝ
ٍ  ِْٖ كَ ْو٤َ۪ ِٓ ْٖ ثِٚٗٞط
ٍٰٓبئِـاب
كَ ٍّ َُجَ٘اب فَب ُِ اَٝ س
َ ٖب
َّ ُِِ
َٖ٤به ۪ث
ِ ْ
Sizin için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan alacağınız ders vardır. İçlerindeki posa ile kanın
ayrışmasından oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden saf bir sütü size içiririz.
(Müminun 23/21)

ُ ُ ث٢ ۪ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب ك٤ ۪ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ َُ ِؼج َْو ُۜح ا َُْٗو٢ِا َِّٕ َُ ٌُ ْْ كَٝ
بَٜ ْ٘ ِٓ َٝ وح٤
َ ۪ب ََٓ٘بكِ ُغ ًَضَٜ ٤ َُ۪ ٌُ ْْ كَٝ بَٜ ِٗٞط
ۙ ًُُِ ْ رَأ
َٕٞ
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da sizin için dersler vardır. İçlerinde olan sütlerinden size içiririz. Size birçok
yararları vardır. Onlardan yersiniz de.

(Müminun 23/22)

ََُِٕٞٔ  ْاُلُ ِْ ِي ر ُ ْؾ٠َِ َػَٝ بَٜ ٤ْ َِ َػَٝ
Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız.

(Nahl 16/67)

ٍّ ْٞ ََخا ُِو٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ َ۪٘ا ُۜب ا َِّٕ ك
ِ  ِٓ ْٖ ص َ َٔ َواَٝ
ِ  ْاَلَ ْػَ٘بَٝ َِ ٤د اَُّ٘ ۪ق
َ  ِه ْىهاب َؽَٝ ٍ ٌَ اوا
َ ُْٚ٘ ِٓ َُٕٝة رَز َّ ِقن
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣
Hurma ağaçlarının ürünlerinden ve üzümlerden, hem sarhoşluk veren içki hem de güzel rızık
elde edersiniz. Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin bir ayet vardır.

(Nahl 16/68)

ۙ ّ
َّ ُ َِٖٓ اَٝ رابُٞ٤ُ َِٖٓ ْاُ ِغ َجب ٍِ ث١ ۪ اَُّ٘ ْؾ َِ ا َ ِٕ ار َّ ِقن٠َُِ َهث َُّي ا٠ َٰؽْٝ َ اَٝ
ُ  ْؼ ِو٣َ  ِٓ َّٔبَٝ ْ َغ ِو
َٕٞ
Rabbin bal arısına şöyle bildirdi: “Dağlarda, ağaçlarda ve insanların yaptıkları çardaklarda
kendine evler edin.
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(Nahl 16/69)

ُ َُ ْق ُو ُط ِٓ ْٖ ث٣ ٍجُ ََ َه ِثّ ِي مُُُ ا َُۜل
ب ّ ََواة ُٓ ْقز َ ِِقَٜ ِٗٞط
ِ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ اُض َّ َٔ َوا٢ ًُِ۪ َّْ ُ ص
ُ ٢ٌ۪ ٍُِْ د كَب
ُۜ ِ َُِِّ٘  ِّ ٰٓلَبءِٚ ٤ ُ۪ كُٚٗاَٞ ُْ َ ا
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣ ٍّ ْٞ ََخا ُِو٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪بً ا َِّٕ ك
Sonra bütün ürünlerden ye ve Rabbinin sana gösterdiği yollara koyul.” Arıların içinden değişik
renklerde bir sıvı çıkar ki bu sıvıda insanlar için şifa bulunur. İşte bunda düşünen bir topluluk
için kesin bir ayet vardır.

(Nahl 16/70)

َِّٕ ْـًٔ ُۜب ا٤ّ
َ ٍْ ِْ َ ْؼَِ َْ ثَ ْؼلَ ِػ٣  ََل٢ْ ٌَ ُِ  ا َ ْهمَ ٍِ ْاُؼُ ُٔ ِو٠ُِٰٓ َٰ ُ َوكُّ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ٌُ ٤كهَٞ َ َز٣ َّْ ُ َّللاُ َفَِوَ ٌُ ْْ ص
 هَٝ
و٣ ْ۪ هَل٤ َِّ۪للاَ َػ
ه
Sizi yaratan Allah‟tır sonra vefat ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar
yaşatılır ki bildiğini bilemez hale gelsin. Allah bilir ve ölçü koyar.
(Hac 22/5)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
ْٖ ِٓ َّْ ُ طلَ ٍخ ص
ِ ت َِٖٓ ْاُ َج ْؼ
ٍ ش كَ ِبَّٗب َفَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َوا
ٍ ٣ْ  َه٢ ۪بً ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٰٓب ا٣َ
ٍَ  ا َ َع٠ُِٰٓ َٰ ْب ُء ا
َٰٓ َٗ  ْاَلَ ْه َؽ ِبّ َٓب٢ُِٗ ِو ُّو كَٝ ْْ ُۜ ٌُ َُ َّٖ٤ِ  ِْو ُٓقََِّوَ ٍخ ُُِ٘ َج٤ َؿَٝ ـَ ٍخ ُٓقََِّوَ ٍخٚ
ْ ُٓ ْٖ ِٓ َّْ ُ َػَِوَ ٍخ ص
ُ َ ا اُٞ ْل اَل ص ُ َّْ ُِز َ ْجُِ ٰٓـِٛ ْْ ٌُ  ص ُ َّْ ُٗ ْق ِو ُع٠ًّٔ َ
ٍِ َ ا َ ْهم٠ُِٰٓ َٰ ُ َوكُّ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ۚ ًُ َّّل
َ ُٓ
ب ْاُ َٰٓٔب َءَٜ ٤ْ ََِبٓلَح ا كَ ِب ٰٓمَا ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػ
َ ٍْ ِْ  ْؼَِ َْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ِػ٣َ  ََْل٤ٌَ ُِ ْاُؼُ ُٔ ِو
ِ ٛٗ
َ  ْاَلَ ْهٟر َ َوَٝ ْـًٔ ُۜب٤ّ
ْ َ ا َ ْٗجَزَٝ ذ
ْ َ َهثَٝ د
ْ ز َ َّيْٛ ا
ٍظ٤ٜ۪ َطٍ ثْٝ َذ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ى
Ey insanlar! Kabirlerden kalkma konusunda şüpheniz varsa: Sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan, sonra
alakadan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık. Bu, size olup biteni açıklamamız
içindir. Yaşamasını uygun gördüğümüzü belirli bir süreye kadar rahimlerde tutar, sonra sizi bir çocuk olarak
çıkarırız. Sonra da güçlü kuvvetli halinize gelesiniz diye. Kiminiz vefat ettirilir, kiminiz de ömrünün en düşkün
çağına kadar yaşatılır ki bilirken bilemez hale gelsin. Toprağı da kupkuru görürsün ama üzerine suyu indirdik mi
kıpırdar, kabarır ve her türlü güzel bitkiden birer eş bitirir.

(Yasin 36/68)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ن اَكَ ََل
ِ ُۜ َِْ  ْاُق٢ُِ كَْٚ ٌّ ِ َُ٘ٗ ُٙ َٓ ْٖ ُٗ َؼ ِ ّٔ ْوَٝ
Kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Bunlar akıllarını kullanmıyorlar mı?
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(Zümer 39/42)

ْ ُٔ َ  َُ ْْ ر٢ ۪اَُّزَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ َٖ٤ٌ ۪ؽ
َٰ َ ه٢ ُ۪ ْٔ َِيُ اَُّز٤ ۚب َكَٜ َٓب
َه
بَٜ ٤ْ َِ َػ٠ٚ
ِ َ٘ٓ ٢ ۪ذ ك
َ ُ ْاَلَ ْٗل٠َّكَٞ َ ز٣َ َُّللا
ٰٓ
ٍ ب٣َ  َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ا َِّٕ ك٠ُۜ ًّٔ َ
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُو٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
َ ْٞ َٔ ُْا
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  اُٟ ْو ٍِ َُ ْاَلُ ْف َٰ ٰٓو٣َٝ د
Allah ruhları, vücut öldüğü sırada vefat ettirir, ölmemiş olanların ruhlarını da uykusunda vefat ettirir. Ölümüne
hükmettiğinin ruhunu tutar, ötekini belirlenmiş eceline kadar salıverir. Bunda, düşünen bir topluluk için âyetler
vardır.

(Mümin 40/67)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
اُٞ ْل اَل ص ُ َّْ ُِز َ ْجُِ ٰٓـِٛ ْْ ٌُ ُ ْق ِو ُع٣ َّْ ُ طلَ ٍخ ص ُ َّْ ِٓ ْٖ َػَِوَ ٍخ ص
ٍ  َفَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َوا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
ُ اٌُُٞٗٞ َ ّلَّ ًُ ْْ ص ُ َّْ ُِز
ُ َا
ْْ ٌُ ََُِّ َؼَٝ ٠ًّٔ َ
َ ُٓ ا ا َ َع اَلُٞ ُِز َ ْجُِ ٰٓـَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْج٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ  اف ۚبُٞ٤ّ
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
Sizi yaratan O‟dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.

(Mümin 40/68)

ۚ ۪ٔ ُ٣ٝ ٢
ٰٓ َٰ َذُ كَ ِبمَا ه٤
ُ ٌُ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣  ا َ ْٓ اوا كَ ِبَّٗ َٔب٠ٚ
ٕٞ
َ ۪ ُ ْؾ٣ ١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ
Canı veren O‟dur; öldüren de O. O, bir işe karar verirse, sadece “Ol” der ve o şey oluşur.

(Nahl 16/71)

 َٓب٠َِٰ  ْْ َػِٜ  ِه ْى ِه١ّا ِث َٰٓوا ۪كُِٞٚ
ّ ِ َُٖ ك٣ ۪م كَ َٔب اَُّن
َّ ََّللاُ ك
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ٌُ ْْ َػٚ
ّ ِ ٢٘ ِك
 هَٝ
َ  ََ َث ْؼٚ
ِ ۚ اُو ْى
ْ ٌَ ََِٓ
َُٕٝ ْغ َؾل٣َ َِّللا
 ُۜاء اَكَجِ ِ٘ ْؼ َٔ ِخ هَٰٞٓ ٍ
َ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ َ ْْ كُٜ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar, ellerindeki rızıkları
hâkimiyetleri altındakilere verip de onları kendileri ile o rızıkta eşit yapacak değildir. Allah‟ın
nimetini bile bile inkâr mı ediyorlar?
(Rum 30/28)

ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
ْ ٌَ ََِٓ  ََْ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٓبٛ ْْ ُۜ ٌُ َِ ُة َُ ٌُ ْْ َٓض َ اَل ِٓ ْٖ ا َ ْٗل
ْْ ًُ  َٓب َهىَ ْهَ٘ب٢ ّ۪ َو ًَٰٓب َء ك
َ
َ  َوٙ
َٰ ْ َُ ٖ
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَل
ّ ِ ََ ٌُ ُۜ ْْ ًَ َٰن ُِ َي ُٗل
َ ُلَزِ ٌُ ْْ ا َ ْٗل٤ ْْ ًَ ۪قُٜ َُٗٞاء رَقَبكَٰٞٓ ٍ
َ ِٚ ٤ ۪كَب َ ْٗز ُ ْْ ك
Allah size kendinizden örnek veriyor: Yönetiminiz altındakilerden size verdiğimiz rızıklara, sizinle eşit oranda
ortak olanlar var mıdır? Onlar için duyduğunuz kaygı aynı kendiniz için duyduğunuz kaygı gibi midir?
Ayetlerimizi, aklını kullanan bir topluluk için işte böyle açıklarız.
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(Zuhruf 43/32)

 َهكَ ْؼَ٘بَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُلٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ ْْ ِكُٜ َ ْز
َ ٤ ْْ َٓ ۪ؼُٜ َ٘٤ْ ََ َْٔ٘ب ث
َ َٔ َٕ َه ْؽُٞٔ َِ  ْو٣َ ْْ ُٛ َ ا
َ َذ َه ِثّ ُۜ َي ٗ َْؾ ُٖ ه
ٍ ٘ كَ َه َعب
ْو ِٓ َّٔب٤ َه ْؽ َٔذُ َه ِثّ َي َفَٝ  ًُّۜب٣ٍ ْق ِو
 ْْ َث ْؼ اُٜ ٚ
ُ ز َّ ِقنَ َث ْؼ٤َ ُِ د
ُ بٚ
ٍ مَ َث ْؼْٞ َ ْْ كُٜ ٚ
َ َث ْؼ
َُٕٞ ْغ َٔؼ٣َ
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri biz
paylaştırdık. Birinizi diğerinizden bir kaç derece üste çıkardık ki biriniz diğerinizin işinden yararlansın. Ama
Rabbinin ikramı, onların birikimlerinden iyidir.

(Nahl 16/72)

َِٖٓ ْْ ٌُ َ َهىَ هَٝ  َؽلَلَح اَٝ َٖ٤ َ۪٘اع ٌُ ْْ ث
 هَٝ
ِ َٝ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْىَٝ ا اعبَٝ َّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ ا َ ْى
ۙ َ ٌْلُ ُو٣ ْْ ُٛ َِّللا
َّ
َٕٝ
ِ َٔ  ِثِ٘ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َِ ٛب
ِ ُۜ ّ َجب٤ِ اُط
ِ د اَكَ ِج ْبُ َج
ذ ه
Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz
rızıklar veren Allah‟tır. Allah‟ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz?
(Rum 30/21)

 َه ْؽ َٔ ُۜخاَٝ كَّح اَٞ َٓ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َع َؼ ََ َثَٝ بَٜ ٤ْ َُِا اُٰٞ٘ٓ ٌُ َْ َ ا اعب ُِزَٝ ۪ ٰٓ ا َ ْٕ َفَِنَ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ ا َ ْىِٚبر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ٍ َب٣ َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
ََٕٝز َ َل ٌَّ ُو٣ ٍّ ْٞ د ُِ َو
Yanlarında rahatlayasınız huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler yaratması da Allah‟ın
ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, düşünen bir topluluk için ayetler vardır.

(Furkan 25/54)

وا٣
ِ َٰٔٓ ُ َفَِنَ َِٖٓ ْا١ ۪ اَُّنَٞ ُٛ َٝ
 ًَبَٕ َهث َُّي هَل۪ اَٝ  او ُۜاْٜ ٕ
ِ َٝ َجاب
َ َٗ ََُِٚبء ثَْ اَوا كَ َغؼ
İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Rabbin koyar.

(Furkan 25/55)

َ ّ۪ٚ َه ِث٠َِٰ  ًَبَٕ ْاُ ٌَبكِ ُو َػَٝ ْْ ُۜ ُٛ  ُّوٚ
وا٤
ُ ٣َ  ََلَٝ ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣ َّللاِ َٓب ََل
ٕ هُٝ
 اٜ۪ ظ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٝ ْؼجُل٣َ َٝ
Kendilerine ne faydası, ne de zararı olacak şeyi Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Kendini doğruya
kapatan kâfir, Rabbine karşı, başkasına destek verir.
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(Mümin 40/64)

َه
ْْ ٌُ َ َهىَ هَٝ ْْ ًُ  َهَٞ ٕ
َّ ُاَٝ اها
ُ ََٖ
ٗ هَ َو ا
َ  َه ًُ ْْ كَب َ ْؽَّٞ ٕ
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْه١ َّ۪للاُ اَُّن
َ َٝ َ َٰٓٔب َء ثِ َٰٓ٘ب اء
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َهةُّ ْاُ َؼب
ِ ُۜ ّ َجب٤ِ اُط
به َى ه
د َٰم ُِ ٌُ ُْ ه
َ َّللاُ َهثُّ ٌُ ۚ ْْ كَز َ َج
Allah sizin için yeryüzünü yerleşmeye uygun kılan ve göğü bina gibi yapılandırandır. O, size özgün bir şekil
vermiş, şeklinizi de güzel yapmış, sizi temiz ve lezzetli şeylerle rızıklandırmıştır. İşte o Allah‟tır, sizin
Rabbinizdir. Bütün varlıkların da sahibi olan Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır!

(Mümin 40/65)

ُۜ ُّ اُ ۪لَُٚ َٖ٤ٖ۪ ِِ ُ ُٓ ْقٙٞػ
َٖ٤۪ٔ ََُٖ ا َ ُْ َؾ ْٔل ُ ِ هّٰللِ َهةّ ِ ْاُ َؼب٣
ُ  كَب ْكَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ََٰٓل ا٢
ُّ  ْاُ َؾَٞ ُٛ
O daima diridir, ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onun dinine bir şey katmadan sadece ona çağırın. Her şeyi
mükemmel yapmak bütün varlıkların rabbi olan Allah‟a özgüdür.

(Mümin 40/66)

٢َّّ٘بدُ ِٓ ْٖ َه ۪ث٤ِ  ْاُ َج٢
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٖٞ ر َ ْلػ٣ ۪ذُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُلَ اَُّن٤ٜ۪ ُٗ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
َ َِّٗللاِ َُ َّٔب َٰٓعب َء
َٖ٤۪ٔ َُا ُ ِٓ ْودُ ا َ ْٕ ا ُ ٍْ ِِ َْ ُِ َوةّ ِ ْاُ َؼبَٝ
De ki: “Rabbimden açık deliller gelince, sizin Allah ile aranıza koyup çağırdıklarınıza kulluk etmem bana
yasaklandı ve tüm varlıkların Rabbine teslim olmam emredildi.”

(Nahl 16/73)

 ََلَٝ ْـًٔب٤ّ
َ ٗ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ْْ ِه ْىهاب َِٖٓ اُٜ َُ ُ ْٔ ِِي٣َ َّللاِ َٓب ََل
ٕ هُٝ
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٝ ْؼجُل٣َ َٝ
ۚ ُؼ٤َ َْز َ ۪ط٣
َٕٞ
Kendilerine göklerden ve yerden rızık olarak verecek bir şeyi olmayan ve buna gücü de
yetmeyenleri Allah ile aralarına koyup kulluk ediyorlar.
(Yunus 10/18)

ُ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِءٰٛٓ َٰ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣  ََلَٝ ْْ ُٛ ُّوٚ
ُۜ ّلَ ٰٓؼَب ُ۬ ُؤَٗب ِػ ْ٘لَ ه
َْ َُّللاِ ه
ُ َ٣ َّللاِ َٓب ََل
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٝ ْؼجُل٣َٝ
ُۜ ِ  ْاَلَ ْه٢ ََل ِكَٝ د
ًَُٕٞ ُ ْْ ِو٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ ٍَُٚٗ ْج َؾب
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِ ْؼَِ ُْ ك٣َ َّللاَ ِث َٔب ََل
ُ ٗ
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.
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(Yunus 10/31)

٢
َّ ُ ْٔ ِِيُ ا٣َ ْٖ َّٓ َ ٗ ا
َّ ُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َْ ُه
ِ َٰٔٓ َ
ِ  ْاَلَ ْهَٝ بء
َ  ْاَلَ ْثَٝ َ ْٔ َغ
َ ٖ
َّ ُ ْق ِو ُط ْاُ َؾ٣ ْٖ َٓ َٝ به
ۚ َٕ هُُُٞٞو٤َ َ
ََُّٕٞللاُ كَوُ َْ اَكَ ََل رَزَّو
ِ ّ٤ِ َٔ َُِٖٓ ْا
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْق ِو ُط ْا٣َٝ ذ
َ َُلَثِّ ُو ْاَلَ ْٓ ُۜ َو ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hâkim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah‟tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Yunus 10/32)

ۚ
َُٕٖٞ َوك
ْ ُ  ر٠ َََّل ۚ ٍُ كَبَٗهُٚن ا ََِّل ا
كَ َٰن ُِ ٌُ ُْ ه
ِ ّ َّللاُ َهثُّ ٌُ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَ َٔبمَا َث ْؼلَ ْاُ َؾ
Sizin gerçek Rabbiniz olan Allah işte budur. Gerçeğin ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl oluyor da halden
hale sokuluyorsunuz?

(Neml 27/64)

ُۜ  َٓ َغ هَُِٰٚ ٗ َءا
ُۜ ِ  ْاَلَ ْهَٝ بء
اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ ُ ْو ُىهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ ُُٙل٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجلَؤُا ْاُق َِْنَ ص٣َ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٰٔٓ َ
َٖ٤ ۪ٕبكِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْو
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

(Nahl 16/74)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ََل ر َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ ََّللا
ا ِ هّٰللِ ْاَلَ ْٓضَب ُۜ ٍَ ا َِّٕ هُٞ ِْوثَٚكَ ََل ر
Siz, Allah‟ı bir şeylere benzetmeyin. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
(En'am 6/103)

و٤
ُ ق ْاُق َ۪ج٤
ُ ٖ
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ به
َ ُ ْل ِهىُ ْاَلَ ْث٣ َٞ َُٛٝ به
َ ُ ْاَلَ ْثًُٚ ََل ر ُ ْل ِه
َۚ ٖ
Hiçbir bakış Allah‟ı tam olarak kavrayamaz ama o, bütün bakışları kavrar. O, en ince ayrıntısına kadar her
şeyden haberdardır.

(Şura 42/11)

ُۜ ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
ْْ ًُ َ ْن َه ُ۬ ُؤ٣ ا اع ۚبَٝ  َِٖٓ ْاَلَ ْٗؼَ ِبّ ا َ ْىَٝ ا اعبَٝ ٗ َعؼَ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ َِ ٌُ ْْ ا َ ْى
ِ اَٞ َََُّٰٔ ُو اٛب
ِ َك
و٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ  ۚء٢َ
ُ ٖ۪ َ ُغ ْاُج٤۪ٔ َ
َ ٤َُ ِٚ ُۜ ٤ ۪ك
ْ ّ ِِ۪ٚ ٌْْ ًَ ِٔض
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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(Nahl 16/75)

َٞ ُٜ ََ٘اب ك
ة ه
َ
َ  َوٙ
َ ُ َِّٓ٘ب ِه ْىهاب َؽٙ َٓ ْٖ َهىَ ْهَ٘بَٝ ٍء٢َ
ْ ّ ٠َِٰ َ ْول ُِه َػ٣  اًب ََلُِْٞٔ َٓ َّللاُ َٓض َ اَل َػ ْجلاا
ُۜ  َُٕۜ ا َ ُْ َؾ ْٔلُ ِ هُٞ ۫ َ َ َْز٣ ََْ ٛ  او ُۜاْٜ  َعَٝ ُ ٍِ ًّواْٚ٘ ِٓ ُ ْ٘ ِل ُن٣
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ ّٰللِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُو
Allah size bir benzetme yapıyor; hâkimiyet altında olup hiçbir şeye gücü yetmeyen bir esir, bir
de kendine güzel rızık verdiğimiz ve onu gizli-açık hayra harcayan kişi. Hiç bunlar bir olur mu?
Allah ne yaparsa güzel yapar ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Nahl 16/76)

َ٘ َٔب٣ْ َ ُ اٚۙ ٤َُٰ ْٞ َٓ ٠َِٰ  ًََ َػَٞ ُٛ َٝ ٍء٢َ
ة ه
َ َٝ
َ  َوٙ
ْ ّ ٠َِٰ  ْول ُِه َػ٣َ  َٰٓٔب ا َ ْث ٌَ ُْ ََلُٛ ُ ِْٖ ا َ َؽل٤ََِّللاُ َٓض َ اَل َه ُع
ْ٤ٍ ٍ۪ ُٓ َْزَوٕٛ َوا
ِ ْ أ٣َ ُ ََلْٜٚ  ِ ّعَٞ ُ٣
ِ ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ٍِ ۙ أ ْ ُٓ ُو ِث ْبُ َؼ ْل٣َ ْٖ َٓ َٝ َٞ ۙ ُٛ ١۪ٞ َ  َْز٣َ ََْ ٛ  ُۜ ٍْو٤د ِث َق
Allah size iki kişiyi daha örnek veriyor: Biri; bir şeye güç yetiremeyen, velisine yük olmuş,
nereye yönlendirilse iyi bir sonuç elde edemeyen, iki lafı bir araya getiremeyen kişidir. Onunla,
doğru yolda olup herkesin adil ve dengeli davranmasını emreden kişi bir olur mu?

(Nahl 16/77)

ُۜ ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
ِ اَٞ َََُّْٰٔت ا
َّ ُ َٰٓٓب ا َ ْٓ ُو اَٝ ٗ
ُ ُۜ  ا َ ْه َوَٞ ُٛ ْٝ َ ٖ ِو ا
ُ ٤ ِ هّٰللِ َؿَٝ
ة ا َِّٕ ه
َ َب
ََّللا
َ َػ ِخ ا ََِّل ًََِ ْٔؼِ ْاُج
و٣ ۪ءٍ هَل٢ْ ّ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
Göklerin ve yerin bütün bilinmeyenleri Allah‟a aittir. O saatin gelişi göz açıp kapayıncaya
kadardır, belki daha da yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.
(Neml 27/71)

َٖ٤ ۪ٕبكِه
َ ْْ ُ  ْػلُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُنَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزَُُُٞٞو٣َٝ
Onlar şunu da derler: “Doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?”

(Neml 27/72)

َُِٕٞ ر َ َْز َ ْؼ ِغ١ ۪٘ اَُّن
ُ ِف َُ ٌُ ْْ َث ْؼ
َ َٕ َهكٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ ٰٓ ََٰهُ َْ َػ
De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de ensenizdedir.”
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(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْف َو َع ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
به
َ َُٕٞٔ َِبرِ ٌُ ْْ ََل ر َ ْؼَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
َّ ُ َعؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ْـًٔ ۙب٤ّ
 هَٝ
َ  ْاَلَ ْثَٝ َ ْٔ َغ
َ ٖ
ِ ط
َٕٝ ْاَلَ ْكـِلَ ۙح َ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْْ ٌُ ُوَٝ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve
ileri görüşlü olma özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.
(İnsan 76/2)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ََٕب
وا٤
ِ ْ اَِّٗب َفَِ ْوَ٘ب
ؼاب ثَ ۪ٖ ا٤۪ٔ ٍ
َ ُٙ كَ َغ َؼ َِْ٘بِٚ ٤ َِ۪طلَ ٍخ ا َ َْْٓبطٍ َٗ ْجز
َ ْٗ اَل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(Enam 6/46)

ِٚ ُۜ ِ ٌُ ْْ ث٤ َ۪أْر٣ َِّللا
 ُْو ه٤ َؿَُِٰٚ ثِ ٌُ ْْ َٓ ْٖ اُُِٞ ه٠َِٰ  َفز َ َْ َػَٝ ْْ ًُ به
ز ُ ْْ ا ِْٕ ا َ َفنَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َها
َ َُّللا
َ ا َ ْثَٝ ْْ ٌُ ٍَ ْٔؼ
َ ٖ
َٰ ْ ف
ُ ْٗ ُ ا
َُٕٖٞ ِلك
ِ َب٣اَل
ْ َ٣ ْْ ُٛ َّْ ُ د ص
ُ ٖ ِ ّو
َ ُٗ ْق
َ ٤ًَ ظ ْو
De ki “Düşünsenize, Allah dinleme ve görme özelliğinizi alsa, kalplerinizi çalışmaz hale getirirse Allah'tan
başka onları size geri verecek hangi ilah vardır?” Baksana, bu ayetleri evire çevire biz nasıl açıklıyoruz sonra
onlar nasıl yüz çeviriyorlar?

(Nahl 16/79)

ُۜ  َّٖ ا ََِّل هُٜ ٌُ َِ ْٔ ُ٣ بء َٓب
َّ ٠َُِا اْٝ  َو٣َ ْْ ََُا
ٍ ب٣َ  َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ َّ۪للاُ ا َِّٕ ك
ٍ َ َّق َوا
د
َّ ُ اِٞ ّ  َع٢ ۪د ك
ِ ُۜ َٰٔٓ َ
َ ُٓ  ِْو٤اُط
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َُِو
Allah‟a boyun eğerek gök boşluğunda uçan kuşları görmediler mi? Bunları orada Allah‟tan
başkası tutamaz. İşte bunda düşünen bir topluluk için belgeler vardır.
(Nur 24/41)

َّ َٝ ٗ
ٍ ُۜ ٰٕٓبكَّب
َْ ِِ د ًَُ هَ ْل َػ
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ َجِّ ُؼ
اََُ ْْ ر َ َو ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْهَٝ د
َ ُ٣ ََّللا
َ  ُْو٤اُط
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ ْ ِث َٔب٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُُٚۜ  َؾ٤ر َ َْ ۪جَٝ َُٕٚ ََلر
َ
Göklerde ve yerdeki her varlığın ve sıra sıra dizili kuşların Allah‟a boyun eğdiklerini görmedin mi? Her biri
görevini ve nasıl boyun eğeceğini kesin olarak bilir. Allah da onların ne yaptıklarını bilir.
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(Mülk 67/19)

ُۜ َّ  َّٖ ا ََِّلُٜ ٌُ َِ ْٔ ُ٣  َُْٖۜ ٓبٚ ْوج٣َ ٝ د
َّ ٠َُِا اْٝ  َو٣َ ْْ ََُٝ َ ا
ٍء٢َ
َ ْْ ُٜ َهْٞ َ ِْو ك٤اُط
ِ َ ٍ ٰٕٓبكَّب
َ
ْ ّ َِّ ٌُ ُ ِثَِّٚٗاُو ْؽَٰٔ ُٖ ا
و٤ٖ۪ َث
Üstlerinde sıralar halinde uçuşan kuşları, kanatlarını çekerken görmediler mi? Onları, Rahman‟dan başka hiç
kimse o çizgide tutamaz. Her şeyi gören O‟dur.

(Nahl 16/80)

َّ ْٞ َ٣ بَٜ َُّٗٞراب ر َ َْز َ ِقلُٞ٤ُ ِك ْاَلَ ْٗؼَ ِبّ ثُِٞ َعؼَ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُعَٝ ٍ ٌَ٘اب
 هَٝ
َ ْْ ٌُ ِرُٞ٤َُّللاُ َعؼَ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
َ
ٖ٤
 َٓزَب اَٝ ب اَصَبصابَٰٛٓ به
ْ َ  ِٓ ْٖ اَٝ ْْ ۙ ٌُ ِ َّ اِهَب َٓزْٞ َ٣َٝ ْْ ٌُ ِ٘ظ ْؼ
ٍ  ۪ؽ٠َُِٰ ػب ا
ِ َا َ ّْؼَٝ َبٛبه
ِ َثْٝ َ اَٝ بَٜ ِاكَٞ ٕ
Allah evlerinizi size dinlenme yeri yaptı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinden göç
gününde ve konaklama gününde yükte hafif evler; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da
bir süre yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer malları yaptı.

(Nahl 16/81)

ُْ ٌُ ٤ ۪ ََ رَو٤ٍ َو ۪اث
 هَٝ
َ ْْ ٌُ َُ ََ  َع َؼَٝ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِغ َجب ٍِ ا َ ًَْ٘بٗابَٝ َّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب َفَِنَ ِظ ََل اَل
َُٕٞٔ ِِ َْ ُ  ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر٤ْ َِػ
َ َُُٚزِ ُّْ ِٗ ْؼ َٔز٣ ٍ ٌُ ُۜ ْْ ًَ َٰن ُِ َي
َ ْ  ٌُ ْْ َثأ٤ ۪ ََ رَو٤ٍ َو ۪اث
َ َٝ ْاُ َؾ َّو
Allah, yarattığı bazı şeyleri size gölgelik yaptı. Dağlarda sığınaklar oluşturdu. Vücut ısısını
koruyan elbiseler ile sizi zor durumlarda koruyan elbiseler yaptı. Allah size olan nimetini böyle
tamamlar, belki O‟na teslim olursunuz.
(Araf 7/26)

 ا٣ ۪هَٝ ْْ ٌُ ِ َٰارْٞ ٍ
 ُْۜو َٰم ُِ َي٤ َٰم ُِ َي َفَٰٟٞ بً اُز َّ ْو
 ٌُ ْْ ُِ َجب ا٤ْ َِ َٰاكَ َّ هَ ْل ا َ ْٗيَ َُْ٘ب َػ٢ٰٓ ۪٘ب َث٣َ
ُ  ُِ َجَٝ ْب
َ ١ ۪اهَٞ ُ٣ ٍب
ََٕٝنَّ ًَّ ُو٣ ْْ ُٜ ََِّّللاِ َُ َؼ
ِ ب٣َ ِٓ ْٖ َٰا
د ه
“Ey Âdem'in evlatları! Size, bedeninizi örten, bir de sizi güzel gösteren elbise verdik. İyi elbise, sizi koruyan
elbisedir.” Bunlar Allah‟ın ayetleridir, belki akıllarını başlarına alırlar.

(İbrahim 14/34)

َ َُ ََٕب
ّ ًَلَّبهُِٞظ
َ َٔ ا ِٗ ْؼُّٝا ِْٕ رَؼُلَٝ ُُٙۜ ُٞٔ ُ ٍب َ ُْز
ِ ْ َِّٕ  َُۜب اٖٛٞ
ذ ه
ُ َّللاِ ََل ر ُ ْؾ
َ ْٗ اَل
َ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓب٤ َٰا َٰرَٝ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah‟ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.
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(Nahl 16/82)

ُ  َْي ْاُجَ ََل٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ُ ؽ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Yüz çevirirlerse sana düşen sadece her şeyi açıklayan bir tebliğdir.
(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَلَٝ بة
َ كَب ِْٕ َٰٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّنَٝ ِٖ ُۜ َ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى كَوُ َْ ا َ ٍَِْ ْٔذٞ
ُۜ
و ثِ ْبُ ِؼجَب ِك٤ٖ۪ ََّللاُ ث
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ  ۚاْٝ َزَلْٛ ا كَوَ ِل اُٞٔ ٍَِْ َ َءا َ ٍَِْ ْٔز ُ ُۜ ْْ كَب ِْٕ ا
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.

(Enbiya 21/108)

ٰٓ َٰ ُ٣ هُ َْ اَِّٗ َٔب
َُٕٞٔ ِِ َْ ُٓ ْْ ُ  َْ ا َ ْٗزَٜ َاؽ ۚل ك
ِ َٝ َُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٰٓٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ؽٞ
De ki: Bana sadece ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Siz ona teslim olmuş kimselersiniz değil mi?”

(Enbiya 21/109)

َُٕٝػل
ٍ ُۜ َٰٞٓ ٍ
َ ُٞل َٓب ر٤ ۪ت ا َ ّْ ثَؼ٣ اَهَ ۪و١ا ِْٕ ا َ ْك ۪ ٰٓهَٝ اء
َ ٠َِٰ ا كَوُ َْ َٰامَ ْٗز ُ ٌُ ْْ َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
Yüz çevirirlerse de ki: “Size aynı duyuruyu yaptım. Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır, yoksa uzak mıdır
bilmem.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ُۜ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ۚ ٍَ كَب ِْٕ رٍٞ
ُ اُو
َّ اُٞؼ٤۪ٛ َ اَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤۪ٛ َ هُ َْ ا
ُۜ زَلْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
ُ  ٍِ ا ََِّل ْاُجَ ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٍٞ
ٖ٤
ُ اُو
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝ
De ki: “Allah‟a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisine gönüllü boyun eğin. Eğer yüz çevirirseniz, ona yüklenen
onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun eğerseniz yola gelmiş
olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.

(Nahl 16/83)

َٕٝ ُْ ْاُ ٌَب ِك ُوُٛ ا َ ًْض َ ُوَٝ بَٜ َُٗٝ ْ٘ ٌِ ُو٣ َّْ ُ َّللاِ ص
َ َٔ َٕ ِٗ ْؼُٞ ْؼ ِوك٣َ
ذ ه
Allah‟ın nimetini bilirler ama itiraf etmezler. Onların çoğu kâfirdir.
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(Ankebut 29/65)

ۙ ًُ ُ ْْ ِو٣ ْْ ُٛ  ْاُجَ ِ ّو اِمَا٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣
ۚ ُّ اُ ۪لَُٚ َٖ٤ٖ۪ ِِ َّللاَ ُٓ ْق
َٕٞ
ا هُٞ  ْاُلُ ِْ ِي كَ َػ٢ا ِكُٞكَ ِبمَا َه ًِج
Gemiye bindiklerinde Allah‟a boyun eğer, yalnız ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardı mı, bakarsın ki, şirk
koşuyorlar.

(Ankebut 29/66)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ف
َ َا كَُٞز َ َٔزَّؼ٤ُِ َٝ ْْ ۙ ُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٰٓٔب َٰارٝ ٌْلُ ُو٤َ ُِ
َ ْٞ َ
Bunu, Allah‟ın onlara verdiğini görmemek ve günlerini gün etmek için yaparlar. Onlar yakında öğreneceklerdir.

(Rum 30/33)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ُ َه ْؽ َٔخا اِمَا كَ ۪وْٚ٘ ِٓ ْْ ُٜ َ ص ُ َّْ اِ ٰٓمَا اَمَاهِٚ ٤ْ ََُِٖ ا٤ج٤۪ ُ۪٘ٓ ْْ ُٜ َّا َهثْٞ و كَ َػٙ
ُ ًب
َّ َٓ اِمَاَٝ
َ ٌَُّ٘ ا
ۙ ًُ ُ ْْ ِو٣ ْْ ِٜ ِّث َو ِث
َٕٞ
Bu insanlara bir zarar gelse dönüp rablerine yalvarırlar. Sonra onlara iyiliğinden tattırsa bakarsın ki, bir kısmı
Rablerine ortak koşarlar.

(Rum 30/34)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كُٞ ُۜ ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٰٓٔب َٰارٝ ٌْلُ ُو٤َ ُِ
َ ْٞ َ
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.

(Nahl 16/84)

ُ َ َّ َٗ ْجؼْٞ َ٣َٝ
َُُٕٞ َْز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ُ۪إْ مَ ُٕ َُِِّن٣ لاا ص ُ َّْ ََل٤َٜ۪ ّ ش ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, şahitlerden sonra kâfirlere konuşma izni
verilmeyecek ve bağışlanma dileğinde bulunmaları bile istenmeyecektir.
(Nisa 4/41)

ل ُۜاا٤َٜ۪ ّ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِءٰٛٓ َٰ ٠َِٰ ػ
َ  ِعئَْ٘ب ثِ َيَٝ  ٍل٤َٜ۪ ِْْق اِمَا ِعئَْ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ث
َ ٤ٌَ َك
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır? Seni de bunlara şahit getireceğiz.

(Nisa 4/42)

ُ اُو
ُ ُۜ  ُْ ْاَلَ ْهِٜ  ِثَٟٞ ه
َّ اُٞ ٖ
َٕ هُٞٔ ُ َ ٌْز٣  ََلَٝ ٗ
ََّللا
َ ُ  رْٞ َُ ٍَ ٍٞ
َ  َػَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪كُّ اَُّنَٞ َ٣  َٓئِ ٍنْٞ َ٣
ضاب٣ َ۪ؽل
Ayetleri görmezden gelen kâfirler ve elçiye başkaldırmış bulunanlar, o gün toprağa karışıp kaybolmuş olmayı ne
kadar çok isterler. Çünkü Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir.
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(Rum 30/57)

َ َٖ٣ ۪ ْ٘لَ ُغ اَُّن٣َ  َٓ ِئ ٍن ََلْٞ ٤َ َك
َُُٕٞ َْز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ُ ا َٓ ْؼن َِهرُٞٔ َِظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah‟ı razı etmeleri de istenmeyecektir.

(Zümer 39/68)

ۚ ّب َء ه
َّللاُ ص ُ َّْ ُٗ ِل َـ
َٰٓ ْٖ َٓ ٗ ا ََِّل
ِ اَٞ َََُّٰٔ ا٢ِٖ ِؼنَ َٓ ْٖ ك
ُّ ُ ا٢ُِٗ ِل َـ كَٝ
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
َ َه كٞ
ِ ٖ
ُ ْ٘ َ٣ َّب٤ِ ْْ هُٛ  كَ ِبمَاٟ ا ُ ْف َٰوِٚ ٤ ۪ك
َٕٝظ ُو
Sura üfürülünce Allah‟ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecek, ölecektir. Sonra
ona bir daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.

(Zümer 39/69)

ُّ ُاَٝ َّٖ٤۪ ِ َء ِثبَُّ٘ج٢ ۪ ٰٓعَٝ بة
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َا َ ّْ َوهَٝ
ِ َ ٰٓلَٜ ْ
ُ َ  َغ ْاُ ٌِزٙ
ُ ذ ْاَلَ ْه
ِ ُهَٝ اء
ِ ُٝ َٝ بَٜ ّه َه ِثٞ
ِ ُ٘ٗ ِث
َ ٚ
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ِ ّ ِث ْبُ َؾ
Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve şahitler getirilecektir. Aralarında doğru bir
yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.

(Casiye 45/34)

َٖ٣َبٕ ۪و
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ نَاَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ٣َ ز ُ ْْ ُِ ٰٓوَب َء٤ََ۪ ٗ  ٌُ ْْ ًَ َٔب٤ ََْٰ٘ َٗ َّ ْٞ ٤َ ُ ََ ْا٤ ۪هَٝ
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓبَٝ به
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.

(Casiye 45/35)

 ََلَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞ ْق َو ُع٣  َّ ََلْٞ َ٤َُ ۚب كَ ْب٤ْٗ ُّح ُ اُلٞ٤َٰ ؿ ََّورْ ٌُ ُْ ْاُ َؾَٝ اٝ ُي اُٛ َِّللا
ِ َب٣َٰم ُِ ٌُ ْْ ِثبََّٗ ٌُ ُْ ار َّ َق ْنر ُ ْْ َٰا
د ه
َُُٕٞ َْز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ
Bu kararın sebebi şudur: Allah‟ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan
çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

(Nebe 78/38)

ٰٓ
اثابَٞ ٕ
َّ َُُٚ ََِٕٕ ا ََِّل َٓ ْٖ اَمُٞٔ ٌََِّ َ َز٣ ٕلًّ ُۜب ََل
ُّ ُّ َُٞو٣ َّ ْٞ َ٣
َ ٍَ هَبَٝ ُٖ َٰٔاُو ْؽ
َ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ  ُػٝاُو
Ruhların ve meleklerin saflar halinde ayağa kalkacağı günde Rahman‟ın izin verdikleri dışında hiç kimse
konuşmayacak; konuşan da doğru konuşacaktır.

(Nebe 78/39)

۪ َٓ َٰبثابّٚ َه ِث٠َُِٰ ّب َء ار َّ َقنَ ا
َٰٓ ْٖ َٔ َ ُّ ْاُ َؾ ۚ ُّن كْٞ ٤َ َُٰم ُِ َي ْا
O gün bunların hepsi bir bir gerçekleşecektir. Bunları gereğini yapan kendini Rabbine yöneltecek yola girer.
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(Nebe 78/40)

ُ ْ٘ ٣َ َّ ْٞ ٣َ جا ۚب٣اِ َّٰٓٗب ا َ ْٗنَ ْهَٗب ًُ ْْ َػنَاثاب هَ ۪و
ْ َٓ َّظ ُو ْاُ َٔ ْو ُء َٓب هَل
ُ ًُ ْ٘ذ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ  ٍُ ْاُ ٌَبكِ ُوُٞو٣َ َٝ َُٙلَا٣ ذ
ر ُ َواثاب
Biz sizi, yakın bir azapla uyarmış olduk. O gün kişi, yaptığı her şeyi görecek, kâfir olan da “Keşke toprak
olsaydım!” diyecektir.

(Nahl 16/85)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
َ َٖ٣ ۪اِمَا َها َ اَُّنَٝ
َٕٝظ ُو
ُ َُّ َقل٣ اة كَ ََل
َ َا ْاُؼَنُٞٔ َِظ
Yanlışlar içinde yaşamış olanlar, azabı görünce o azap artık ne hafifletilecek, ne de onlara göz
açtırılacaktır.
(Mümin 40/49)

ة
ُ َّ٘ َْ ا ْكَٜ به ُِقَيَ َٗ ِخ َع
ْ ُّ َق ِل٣ ْْ ٌُ َّا َهثٞػ
ِ  آب َِٖٓ ْاُؼَنَاْٞ َ٣ ق َػَّ٘ب
ِ َُّ٘ ا٢َِٖ ك٣ ۪هَب ٍَ اَُّنَٝ
Ateşte olanlar, cehennem bekçilerine şöyle derler: "Rabbinize yalvarın da bu azabı, hiç değilse bir günlüğüne
hafifletsin."

(Mümin 40/50)

ۚ ػ
َٖ ا ََِّل٣ َٓب ك َٰ ُٰٓػإُا ْاُ ٌَب ِك ۪وَٝ اٞ
ِ ُۜ َّ٘ب٤ِ ٍَُِ ٌُ ْْ ِث ْبُج
ُ ا كَب ْكُُٞ هَب٠ُۜ َِٰ ا َثُُٞد هَب
ُ  ٌُ ْْ ُه٤ َُ۪ ْْ ر َيُ رَأْرَٝ َ ا اُُٰٞٓ هَب
ٍٍ  ََلٙ
َ ٢ ۪ك
Onlar şöyle karşılık verirler: "Elçileriniz, o açık belgelerle gelmediler mi?" "Evet" derler. Bekçiler: "O halde
Rabbinize kendiniz yalvarın" derler. O kâfirlerin yalvarışları sonuçsuz kalır.

(Nahl 16/86)

ُ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِءٰٛٓ َٰ ا َهثََّ٘بُُٞ ْْ هَبُٛ ّ َو ًَٰٓب َء
ُ اًُٞ َٖ ا َ ّْ َو٣ ۪اِمَا َها َ اَُّنَٝ
ْٖ ِٓ اٞػ
ُ َٖ ًَُّ٘ب َٗ ْل٣ ّ۪ َو ًَٰٓب ُ۬ ُؤَٗب اَُّن
ۚ  ٍَ اَِّٗ ٌُ ْْ َُ ٌَب ِمثْٞ َ ُْ ْاُوِٜ ٤ْ َُِا اْٞ َِٗ ۚ َي كَب َ ُْوُٝك
َُٕٞ
Ortak koşanlar, Allah‟a ortak saydıkları kişileri gördüklerinde derler ki “Rabbimiz! Ortak
sayıp senden önce yardıma çağırdıklarımız işte bunlardır.” Onlar hemen şu karşılığı verirler:
“Sizler kesinlikle yalancı kimselersiniz.”
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(Saffat 37/27)

ََُُٰٕٞٓب َء
ُ ا َ ْه َج ََ َث ْؼَٝ
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ٚ
َ َ َز٣ ٘
Kimisi kimisine dönüp birbirlerini sorguya çekerler.

(Saffat 37/28)

ٰٓ
ٖ٤
ِ ۪ٔ َ٤ََُٗ٘ب َػ ِٖ ْاُٞا اَِّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَأْرُُٞهَب
“Sizler bize güç gösterisiyle gelirdiniz” derler.

(Saffat 37/29)

ۚ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإٌُُٞٗٞ َ ا َث َْ َُ ْْ رُُٞهَب
َٖ٤
Onlar da şöyle cevap verirler: “Hayır, siz inanan kimseler değildiniz.

(Saffat 37/30)

َ  آبْٞ َبٕ ثَ َْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ه
َ ِْ ٍ
۪ ٛ
َٖ٤بؿ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َٓب ًَبَٕ ََُ٘ب َػَٝ
ٍۚ ط
Bizim sizin üzerinizde bir üstünlüğümüz olamazdı. Aslında sizler taşkınlık eden kimselerdiniz.

(Nahl 16/87)

ََٕٝ ْلز َ ُو٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘  ََّ َػٙ
َّ ُ َٓئِ ٌۨ ٍن اْٞ َ٣ َِّللا
 ه٠َُِا اْٞ َا َ ُْوَٝ
َ َٝ َْ ََِ
Uydurdukları şeylerin işlerine yaramadığı gün Allah‟a teslim olduklarını dile getirirler.
(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْْ ِوٚ ًَلَ ْوَٗب ِث َٔب ًَُّ٘ب ِثَٝ َُٙ ْؽلَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٰٞٓ ٍَ٘ب هَب
َ ْ ا ثَأْٝ َ كََِ َّٔب َها
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْل َف٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َفَ َِوَٝ ِٙۚ ۪  ِػ َجبك٢ ۪ذ ك
َ ٍَّ٘
ُ ٍ٘ َُۜب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َهاُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ ُ ْ٘لَؼ٣َ ُي٣َ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَب ِك ُو
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o zaman kaybederler.
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(Nahl 16/88)

َُُٕٝ ْل َِل٣ اُٞٗة ثِ َٔب ًَب
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ِ مَ ْاُؼَنَاْٞ َُ ْْ َػنَاثاب كَّٛللاِ ِى ْكَٗب
َ ْٖ ا َػُّٕٝل
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪اََُّن
Ayetleri görmezlikten gelenler kâfirler ve O‟nun yolundan çevirenlerin azaplarının üstüne,
bozgunculuklarına karşılık bir azap daha koyarız.
(Araf 7/38)

ْ َِبه ًَُِّ َٔب كَ َف
ْ َِ ا ُ َٓ ٍْ هَ ْل َف٢ٰٓ ۪ا كُِٞهَب ٍَ ا ْك ُف
ذ ا ُ َّٓخ
ِ ْ َٝ ِّٖ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِغ
ِ ُۜ َُّ٘ ا٢ِاَل ْٗ ٌِ ك
ْ َُ ؼا ۙب هَب٤۪ٔ ب َعَٜ ٤ ۪ا كًُٞ  اِمَا اكَّا َه٠ ُۜب َؽزٰٓهَٜ َ َذ ا ُ ْفز
ْ ََُ٘ؼ
َٗبُِّٞٙ
َ َ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِء اٰٛٓ َٰ  ْْ َهثََّ٘بُٜ ٤َُٰ ٝ۫ ُ ْْ َِلُٜ ٣ذ ا ُ ْف َٰو
َُٕٞٔ َِ َُٰ ٌِ ْٖ ََل ر َ ْؼَٝ  ْؼقٙ
ِ ٍَّ ٌُ ُِ ٍَ به هَب
ِ  ْْ َػنَاثابِٜ ِكَ َٰبر
ِ ُۜ َُّ٘ ْؼلاب َِٖٓ اٙ
Allah onlara şöyle diyecektir: “Sizden önce şu ateşe girmiş olan insan ve cin topluluklarına katılın!” Oraya giren
her topluluk, kendi kardeş topluluğunu dışlayacaktır. Nihayet hepsi orada birbirleriyle buluşunca, sonra girenler,
öncekiler için şöyle diyeceklerdir: “Rabbimiz! İşte bizi bunlar saptırdılar. Sen o ateşin azabını bunlar için bir kat
daha artır.” Allah diyecek ki “Hepinizinki birer kat artacak ama siz bunu bilmiyorsunuz.”

(Araf 7/39)

ْ َُهَبَٝ
ْ ََ٘ب ِٓ ْٖ ك٤ْ َِ ْْ كَ َٔب ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ َػُٜ ٣ ْْ َِلُ ْف َٰوُٜ ٤َُٰ ٝ۫ ُ ذ ا
َُٕٞاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْ َِج
َ َا ْاُ َؼنُٞهُٝ ٍَ كَنٚ
Önce girenler sonrakilere şöyle diyeceklerdir: “Sizin bizden bir üstünlüğünüz yok ki! Siz de kazandığınıza
karşılık bu azabı tadın.”

(Nahl 16/89)

ُ  َّ َٗ ْج َؼْٞ ٣َ َٝ
ٗ ََّي َُْ٘بَٝ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ُۜ ِءٰٛٓ َٰ ٠َِٰ لاا َػ٤َٜ۪ ّ  ِعئَْ٘ب ِث َيَٝ ْْ ِٜ َِ ُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلِٜ ٤ْ َِلاا َػ٤َٜ۪ ّ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ٢ ۪ش ك
َ َِّ ٌُ ُِ َبٗاب٤بة رِ ْج
َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ِْ ُِ ٟثُ ْْ َٰوَٝ  َه ْؽ َٔخاَٝ ٟلاُٛ َٝ ٍء٢ْ ّ
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِػ
Her toplumun içinden kendilerine karşı bir şahit çıkardığımız gün, seni de bunlara karşı şahit
getiririz. Bu Kitabı, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin, bir ikram ve İslam‟a girenlere
müjdeci olsun diye sana parça parça indirdik.
(Nisa 4/41)

ل ُۜاا٤َٜ۪ ّ  ُ۬ ُإ ََٰٓل ِءٰٛٓ َٰ ٠َِٰ ػ
َ  ِعئَْ٘ب ثِ َيَٝ  ٍل٤َٜ۪ ِْْق اِمَا ِعئَْ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ث
َ ٤ٌَ َك
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır? Seni de bunlara şahit getireceğiz.
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(Furkan 25/30)

هاٞ
ُ اُو
َّ ٍَ هَبَٝ
 ُغ اْٜ َٓ َٕنَا ْاُوُ ْو َٰاَٰٛ اُٝ ار َّ َقن٢ِٓ ْٞ َب َهةّ ِ ا َِّٕ ه٣َ ٍُ ٍٞ
O gün Elçimiz diyecek ki, “Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur‟ân‟ı kendilerinden uzak tuttular.”

(Nahl 16/90)

 ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِوَٝ بء
َٰٓ ػ ِٖ ْاُلَ ْؾ
ِ ْ
ِ ْ َٝ ٍِ َأ ْ ُٓ ُو ِث ْبُ َؼ ْل٣ ََّللا
ا َِّٕ ه
َ ٠ َْٰٜ٘ َ٣َٝ ٠ ْاُوُ ْو َٰث١ِبئ م
َ اَل ْؽ
ِ َٰٓز٣ ۪اَٝ ٕب
ِ َ
ُ  ِؼ٣َ ِ ٢ۚ  ْاُ َج ْـَٝ
َٕٝظ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَنَ ًَّ ُو
Allah, adaleti, güzel davranışı, yakınlara veren el olmayı emreder. Fuhşu, kötü davranışları ve
saldırganlığı yasaklar. Allah size öğüt verir, belki bilginizi kullanırsınız.
(Araf 7/33)

َ  َٓب َثَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َوَٜ ظ
َ ِ َٓب
ْٕ َ اَٝ ن
ِ َٞ َ ْاُل٢
ِ ْ َٝ َٖط
َ اؽ
ِ ّ  ِْو ْاُ َؾ٤َ ثِـ٢
َ  ْاُ َج ْـَٝ َْ ْاَلص
َ ّهُ َْ اَِّٗ َٔب َؽ َّو َّ َه ِث
َ ِْ ٍ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََل ر َ ْؼ
ُ ُ۪ٚ٘ ِ َّي ٍْ ِث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
 ه٠َِا َػُُُٞٞا َ ْٕ رَوَٝ طبٗاب
ا ِث هًُٞ ر ُ ْْ ِو
De ki: “Rabbim sadece şunları haram kılmıştır: Açık olsun, gizli olsun fuhuş çeşitleri, günahlar, haksız saldırı,
Allah‟ın hakkında kesin delil indirmediği bir şeyi ona ortak saymanız ve bilgisizce söylediklerinizi Allah‟a mâl
etmeniz.”

(Necm 53/32)

ْْ ٌُ  ا َ ْػَِ ُْ ِثَٞ ُٛ ِا ٍِ ُغ ْاُ َٔ ْـ ِل َو ُۜحَٝ ِ ا ََِّل اَُِّ َٔ ُۜ َْ ا َِّٕ َهث ََّي
ِ َٞ َ ْاُلَٝ ِْ ْاَلص
ِ ْ َٕ ًَ َجٰٓبئِ َوُٞ ْغزَِ٘ج٣َ َٖ٣ ۪اََُّن
َ اؽ
ُ ُ ث٢ ۪اِ ْم ا َ ْٗز ُ ْْ ا َ ِعَّ٘خ كَٝ ٗ
ُْ َِ ا َ ْػَٞ ُٛ ْْ ُۜ ٌُ َ
َ ْٗ َ اِ ْم ا
ِ ْب َ ًُ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْه
َ ُا ا َ ْٗلًُّٰٞٓ َبرِ ٌُ ۚ ْْ كَ ََل رُيَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
ِ ط
٠ِث َٔ ِٖ ار َّ َٰو
Güzel davrananlar, kusurları hariç, günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Rabbinin
bağışlaması boldur. Sizi yerden oluştururken de analarınızın karnında birer cenin iken de sizi en iyi bilen O‟dur.
Kendinizi iyi göstermeye kalkmayın. Doğal yapısını kimin koruduğunu en iyi O bilir.

79

(Nahl 16/91)

ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ُ ُ ََل ر َ ْ٘وَٝ ْْ ُ  ْلرَٛ َّللاِ اِمَا َػب
هَ ْل َعؼَ ِْز ُ ُْ هَٝ َبٛ ِل٤ً۪ ْٞ َ  َٔبَٕ ثَ ْؼلَ ر٣ْ َا ْاَلٞٚ
 ِل هْٜ َا ثِؼُٞكْٝ َ اَٝ
ُۜ ًَل۪ ا
ََُِٕٞ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ْل َؼ٣ ََّللا
َل ا َِّٕ ه٤
Sözleştiğiniz zaman Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin ve bir de Allah‟ı kendinize kefil
ederek sağlamlaştırdığınız yeminlerinizi bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir.
(Maide 5/7)

ُۜ ا هُٞارَّوَٝ  ْؼَ٘بٛ
َ َ اَٝ ٍ ِٔ ْؼَ٘ب
َِّٕ َّللاَ ا
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝا ْم ًُ ُوَٝ
َ ْْ ُ ۪ ۙ ٰٓ اِ ْم هُ ِْزٚاصَوَ ٌُ ْْ ِثَٝ ١ ُ۪ اَُّنَٚضَبه٤۪ٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
هُٝ
ِ ْ ثِنَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ُّ ُد ا
ه
ِ ٖل
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.

(Maide 5/8)

ُ َِٖ ِ هّٰلل٤ٓ ۪اَّٞ َا هًُُٞٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّنَٜ ُّ٣ََٰٓب ا٣
 ا َ ََّل٠ِٰٓ َٰ  ٍّ َػْٞ َّ٘ ََٰب ُٕ ه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ َ ْغ ِو٣  ََلَٝ ِٜ َْ  ٰٓلَا َء ثِ ْبُ ِوَٜ ّ
ُۜ ُُر َ ْؼ ِل
ُۜ ا هُٞارَّوَٝ َٰٟٞ ة ُِِز َّ ْو
ََُِٕٞٔ و ثِ َٔب ر َ ْؼ٤َّللاَ ف َ۪ج
ُ  ا َ ْه َوَٞ ُٛ اُُٞا اِ ْػ ِلٞ
َّللاَ ا َِّٕ ه
Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi
dengesiz davranma suçuna sürüklemesin. Siz âdil ve dengeli olun; kendinizi korumak için uygun olan budur.
Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü Allah, yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir.

(Nahl 16/92)

ْ ٚ
ْٕ َ َ٘ ٌُ ْْ ا٤ْ  َٔبَٗ ٌُ ْْ كَف اََل َث٣ْ َ َٕ اُٝحٍ ا َ ْٗ ٌَبص ا ُۜب رَز َّ ِقنَّٞ ُب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل هَٜ َُ ذ ؿ َْي
َ َ َٗو٢ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  ََل رَٝ
ِٚ ٤ ۪ َٔ ِخ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َُ ََّٖ ِّ٘٤ُ َج٤ََُٝ ُٚۜ ۪ َِّللاُ ث
 ًُ ُْ هَُِٞ ْج٣  ِٓ ْٖ ا ُ َّٓ ُۜ ٍخ اَِّٗ َٔب٠ ا َ ْه َٰث٢
َ ِٛ َٕ ا ُ َّٓخٌُٞ َ ر
َُٕٞر َ ْقز َ ِِل
Bir toplum, başka toplumdan üstün diye, yeminlerinizi bozulabilir sayıp ipliğini sağlam
eğirdikten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi sınar. Kıyamet günü,
aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları size elbette bildirecektir.

80

(Nahl 16/93)

َُز ُ َْـَُِٔ َّٖ َػ َّٔبَٝ ْب ُۜ ُء
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ َ٣َٝ ْب ُء
َٰٓ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ٚ
َٰٓ ْٞ ََُٝ
ِ َٝ َّللاُ َُ َغؼََِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخا
ّب َء ه
ِ ُ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ اؽلَح ا
ََُِٕٞٔ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
Yapılması gerekeni Allah yapsaydı hepinizi tek bir toplum haline getirirdi. Ama Allah, gereğini
yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorumlu
tutulacaksınız.
(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ِْٔ٘اب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ ََل٣ َْٖ٤َٖ ِلّهاب ُِ َٔب ث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗيَ ُْ َٰٓ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
ن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِّ ْو َػخا
 ْْ ثِ َٰٓٔب ا َ ْٗيَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ ُۜ ُ ْْ َػ َّٔب َٰٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾٛا َءَٰٞٓ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
َٰٓ ْٞ ََُٝ ب اع ُۜبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ ُۜ  َْوا٤ا ا ُْ َقُٞ ٌُ ْْ كَب ٍْزَجِو٤ َٰٓٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْج٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ اؽلَح ا
ِ َٝ َّللاُ َُ َغؼََِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخا
ّب َء ه
ۙ ُ ر َ ْقز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼاب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْو ِعؼُ ٌُ ْْ َع
َٕٞ
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu kitabı sana, kendinden önceki kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların arzularına uyma. Her biriniz
için bir özel hüküm ve geniş yol oluşturduk. Allah gerek görseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Böyle olması,
verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Siz iyi işlerde yarışın. Hep birlikte dönüp
geleceğiniz yer Allah‟ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size bildirecektir.

(Nahl 16/9)

َٰٓ ْٞ ََُٝ ب َٰٓعب ِئ ُۜوَٜ ْ٘ ِٓ َٝ َِ ٤َ ۪ج
َٖ٤ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼ٣ َٰلَٜ َُ ّب َء
َّ ُٖل ُ ا
ْ ََّللاِ ه
 ه٠َِ َػَٝ
Doğru yolu Allah gösterir. Eğri yollar da vardır. Gerekeni kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı.

(Nahl 16/94)

ْٖ ػ
ُّٰٓ ُا اُٞهُٝرَنَٝ بَٜ  ِرَُٞ٘ ٌُ ْْ كَز َ ِي ٍَّ هَلَّ َث ْؼلَ صُج٤ْ  َٔبَٗ ٌُ ْْ كَف اََل َث٣ْ َ ا اُٰٝٓ ََل رَز َّ ِقنَٝ
َ ْْ ُ ٕلَ ْكر
َ  َء ِث َٔبَٞ
ۚ  َِ ه٤ٍ ۪ج
ْ٤ػنَاة َػ ۪ظ
َ ْْ ٌُ ََُٝ َِّللا
َ
Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat aracı yapmayın; yoksa ayağınız sağlam basmışken kayıverir
de Allah‟ın yolundan dönmenizin sıkıntısını çekersiniz. Bu, sizin için büyük bir ceza olur.
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(Mucadele 58/14)

٠ََِٕ َػُٞ ْؾ ِِل٣َ َٝ ْْ ۙ ُٜ ْ٘ ِٓ  ََلَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ  ُۜ ْْ َٓبِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َٚ
ِ  آب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ َٖ ر٣ ۪ اَُّن٠َُِاََُ ْْ ر َ َو ا
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ َُٛٝ ة
ِ ْاُ ٌَ ِن
Sen, Allah‟ın gazabına uğrayan bir toplulukla iş birliği yapanları görmüyor musun? Bunlar, ne sizdendir ne de
onlardan. Bunlar, bile bile yeminlerini yalanlarına alet ederler.

(Mucadele 58/15)

َ ػنَاثاب
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اٍُٰٞٗٓب َء َٓب ًَب
ا َ َػلَّ ه
َ ْْ ُٜ َُ َُّللا
َ ْْ ُٜ َِّٗل ُۜاا ا٣ ّ۪ل
Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onlar, gerçekten ne kötü işler yapıyorlar!

(Mucadele 58/16)

ٖ٤ٜ۪ ُٓ  ْْ َػنَاةُٜ َََِّللاِ ك
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ْٖ ا َػُّٖٝل
َ َ ْْ ُعَّ٘خا كُٜ َٗ َٔب٣ْ َ ا اُٰٝٓاِر َّ َقن
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah‟ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

(Mucadele 58/17)

بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ به
َ َِّللا
ُ ٕ َؾ
ْ َ  َٰ ُٰٓئِ َي اُٝ۬ ُ ْـًٔ ُۜب ا٤ّ
 ْْ َِٖٓ هُٛ ُ  ََلكْٝ َ  ََٰٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
ِ ۚ َُّ٘بة ا
َ َُِ٘ ْٖ ر ُ ْـ
َُٕٝفَب ُِل
Onların malları da çocukları da Allah‟tan gelecek olana karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir.
Orada ölümsüz olacaklardır.

(Nahl 16/95)

ُۜ َّللاِ ص َ َٔ٘اب هَِ۪ ا
َُٕٞٔ َِْو َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ َفَٞ ُٛ َِّللا
َل اَِّٗ َٔب ِػ ْ٘لَ ه٤
 ِل هْٜ ا ِث َؼٝ ََل ر َ ْْز َ ُوَٝ
Allah için verdiğiniz sözü geçici bir bedelle değiştirmeyin. Bilirseniz sizin için hayırlı olan,
Allah‟ın katındakidir.
(Bakara 2/174)

ۙ ۪ ص َ َٔ٘اب هَِ۪ إَٚ ِثَٝ ْْز َ ُو٣َٝ ة
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ  َٰ ُٰٓئِ َي َٓبُٝ۬ ُ َل ا٤
َٕ َٰٓٓب ا َ ْٗيَ ٍَ هُٞٔ ُ  ٌْز٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ِ َّللاُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب
ُ ُث
ْ٤ َُ۪ ْْ َػنَاة اُٜ ََُٝ ْْ ۚ ِٜ ٤ًّ ۪ َُي٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ به
َ َُّ٘ ْْ ا ََِّل اِٜ ِٗٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Al-i İmran 3/77)

َٰ ْ ٢ ْْ ِكُٜ َُ َ َٰ ُٰٓ ِئ َي ََل ف َََلمُٝ۬ ُ َل ا٤
 ْْ ص َ َٔ٘اب هَِ۪ اِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ اَٝ َِّللا
 ََلَٝ اَل ِف َو ِح
 ِل هْٜ َٕ ِث َؼَٝ ْْز َ ُو٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ُ ْ٘ ٣َ  ََلَٝ َُّللا
ْ٤ َُ۪ ْْ َػنَاة اُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُي٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ْ َُِظ ُو ا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣
Allah‟a verdikleri sözü ve ettikleri yemini, geçici bir çıkara karşılık satanların ahirette alacağı bir şey olmaz.
Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/187)

 َٰٓها َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘جَنَُٚٗٞٔ ُ  ََل ر َ ٌْزَٝ ًب
اِ ْم ا َ َفنَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ َبة َُزُج
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ضَبمَ اَُّن٤۪ٓ َُّللا
ُۜ ۪ ص َ َٔ٘اب هَِ۪ اٚا ِثْٝ ا ّْز َ َوَٝ ْْ ِٛ هٞ
ُ
ََٕٝ ْْز َ ُو٣ ٌ َٓب
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَ ِجئ٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey,
ne kötüdür!

(Maide 5/44)

ۚ َُٗٝ ٟلاُٛ بَٜ ٤ ۪خَ ك٣ َٰهْٞ َّ اِ َّٰٓٗب ا َ ْٗيَ َُْ٘ب اُز
اُٝ َبكٛ َٖ٣ ۪ا َُِِّنُٞٔ ٍَِْ َ َٖ ا٣ َ۪ٕ اَُّنُّٞ٤ب اَُّ٘ ِجَٜ َ ْؾ ٌُ ُْ ِث٣ هٞ
ُ به ثِ َٔب ا ٍْز ُ ْؾ ِل
ُ ِٚ ٤ْ َِا َػُٞٗ ًَبَٝ َِّللا
اَُٞ ْ ٰٓلَا ۚ َء كَ ََل ر َ ْقَٜ ّ
َّ َٝ
ة ه
ُ َ ْاَلَ ْؽجَٝ َُّٕٞ٤ِٗاُوثَّب
ِ ا ِٓ ْٖ ًِزَبٞظ
ُۜ  ص َ َٔ٘اب هَِ۪ ا٢ َ۪بر٣ا ِث َٰبٝ ََل ر َ ْْز َ ُوَٝ ِٕ َْٞ ْاف
ْ َٝ ًب
ُْ ُٛ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ َّللاُ كَب
َ ْؾ ٌُ ْْ ِث َٰٓٔب ا َ ْٗيَ ٍَ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َل٤
َ َُّ٘ا
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُو
İçinde bir rehber ve nur olan Tevrat‟ı biz indirdik. Allah‟a teslim olmuş Nebiler, Yahudiler arasında onunla
hükmederlerdi. Hocalar ve âlimler ise kendilerinden Allah‟ın kitabını korumaları istenmesi sebebiyle onunla
hükmederler ve ona şahit olurlardı. Siz, insanlardan korkmayın; benden korkun. Ayetlerimi geçici bir bedelle
değişmeyin. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, kâfir olanlardır.

(Nahl 16/96)

اَُٞٗ ِٖ َٓب ًَب
 َٓب ِػ ْ٘لَ هَٝ ُ َ ْ٘لَل٣ ْْ ًُ ََٓب ِػ ْ٘ل
َ  ْْ ِثب َ ْؽُٛ ا ا َ ْع َوٕٝجَ ُٰٓو
َ َٖ٣ َ۪ َّٖ اَُّن٣َُ٘ َْغ ِيَٝ م
ٍ ُۜ َّللاِ ثَب
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah‟ın yanındakiler kalıcı olur. Sabırlı olanların ödülünü
yaptıklarının en güzeline göre veririz.
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(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ و ْاُ ُٔ َو٤
َّ ُبً ُؽتُّ ا
ت
۪ ٘ ْاُ َوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ٰٓبء
ِ اَٞ َٜ ْ
ِ َ
ِ َُِِّ٘ َّٖ٣ِ ُى
ِ َٛ َّط َو ِح َِٖٓ اُن
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َٛب
ُٖ َْ ُ ُؽََّٙللاُ ِػ ْ٘ل
ُ س َٰم ُِ َي َٓزَب
ِ ُۜ  ْاُ َؾ ْوَٝ ّ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ َ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ  ۚب٤َ ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َقَٝ  ِخٚ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ürünler insana, içi
gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

(Kasas 28/60)

ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
َُِٕٞ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو٠ُۜ اَث َْٰوَٝ ْو٤َّللاِ َف
 َٓب ِػ ْ٘لَ هَٝ  ۚبَٜ ُ َ٘ز٣ ۪ىَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ّ ْٖ ِٓ ْْ ُ ز٤ ۪رٝ۫ ُ  َٰٓٓب اَٝ
Size verilen her şey, dünya hayatının bir varlığı ve süsüdür. Allah‟ın katındakiler ise hem daha iyi, hem de
kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

(Nahl 16/97)

َ ح اٞ٤َٰ ُ َؽَّٚ٘٤َ ٤ِ  ُٓإْ ِٖٓ كََُِ٘ ْؾَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ ٕب ُِ اؾب ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع َوُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِيَٝ ّ َج ۚخا٤ِ ٛ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اَُٞٗ ِٖ َٓب ًَب
َ ثِب َ ْؽ
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız.
Ödüllerini de yaptıklarının en güzeline göre veririz.
(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٚ
ُ  ثَ ْؼ٠ۚ  ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ  ُغ َػ َٔ ََ َػب ِٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا٤۪ٙ ُ  ََٰٓل ا٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َهثُٜ َُ بة
َ كَب ٍْز َ َغ
ۚ ٍ َث ْؼ
اُِٞهُ ِزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ا كُٝمٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ به
ِ ٣َ ا ِٓ ْٖ ِكٞا ُ ْف ِو ُعَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪٘ كَبَُّن
ُۜ اثاب ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِل هَٞ َ به ص
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ََِّ٘  ََلُ ْك ِفَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ٍ
ُ ۚ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪و
َِّللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ََلُ ًَ ِلّ َو َّٕ َػ
ة
 هَٝ
ِ اَٞ َّ ُ ُؽ َْ ُٖ اُضََّٙللاُ ِػ ْ٘ل
Rableri dualarını kabul eder ve şöyle der: Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını
boşa çıkarmam. Benim katımda birinizin diğerinden farkı yoktur. Hele hicret eden, yurdundan çıkarılan,
yolumda eziyet gören, savaşan ve o yolda öldürülenler var ya; onların kötü işlerini de örter, onları, katımdan bir
ödül olarak içinden ırmaklar akan bahçelere sokarım. Güzel karşılık Allah katındadır.
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(Nisa 4/124)

 ََلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْل ُف٣  َٰ ُٰٓ ِئ َيُٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٖٓ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
ِ ٖب ُِ َؾب
َّ ُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
وا٤
َٕ َٗو۪ اُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Tevbe 9/71)

ِٖ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ُ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثَ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُوَٝأ ْ ُٓ ُو٣ ٘
ٍ َٰٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ٚ
ٰٓ
ُۜ  ُْ هُٜ ُٔ َ ْو َؽ٤ٍ
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ٖ
َُّللا
ُ  َهَٝ ََّللا
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِو
َٕ هُٞؼ٤ُ ۪ط٣َٝ َ حًَٰٞ اُي
َ  َُٰئِ َيُٝ۬ ُ ُ اُٚۜ ٍَُٞ
ْ٤ٌ۪ ي َؽ٣َّللاَ َػ ۪ي
ا َِّٕ ه
İnanıp güvenen mümin erkeklerle inanıp güvenen mümin kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur. Vahye
uygun olanı ister, vahye aykırı olana engel olurlar. Namazı tam kılar, zekâtı verirler. Allah‟a ve Elçisine de
boyun eğerler. Allah, işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّ٘ب
ًَِٖ َب
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْاُ ُٔإ
 َػلَ هَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪و
َ َٓ َٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪به فَب ُِل
َ
ُْ ٤ ُى ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ ا َ ًْجَ ُۜ ُو َٰم ُِ َي
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪جَخا ك٤ِ ٛ
إ َِٖٓ هَْٞ ٙ ِهَٝ ٍٕ ُۜ د َػ ْل
Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, Adn cennetlerinde, ölümsüz olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar
akan bahçeler ve güzel konaklar vaat etmiştir. Allah‟ın rızası ise en büyük nimettir. Büyük başarı işte budur.

(Ahzab 33/35)

َٖ٤ ۪ٖبكِه
ِ  ْاُوَبِٗزَبَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَبِٗزَٝ د
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ د
ِ  ْاُ ُٔ َْ ِِ َٔبَٝ َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ُا َِّٕ ْا
َّ ُاَٝ د
َٖ٤ ۪ٖلِّه
ِ  ْاُقَب ِّؼَبَٝ َٖ٤ ْاُقَب ِّ ۪ؼَٝ د
ِ ٖبثِ َوا
ِ ٖب ِكهَب
َّ ُاَٝ َٖ٣ٖبثِ ۪و
َّ ُاَٝ د
َّ ُاَٝ
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ د
َ ِ ْاُ َؾبكَٝ ْْ ُٜ  َعَٖٝ كُ ُو٤ ْاُ َؾبكِ ۪ظَٝ د
َٖ٣اُنَّا ًِ ۪وَٝ د
ِ ظب
ِ ٖبئِ َٔب
ِ ٖ ِلّهَب
َّٰٓ ُاَٝ َٖ٤۪ٔ ِٖبئ
َّٰٓ ُاَٝ د
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ
 أب٤ا َ ْع اوا َػ ۪ظَٝ  ْْ َٓ ْـ ِل َوح اُٜ َُ َُّللا
ِ اُنَّا ًِ َواَٝ وا٤
د ا َ َػلَّ ه
ه
َّللاَ ًَض۪ ا
Allah‟a teslim olan erkekler ile Allah‟a teslim olan kadınlar, inanan erkeklerle inanan kadınlar, samimiyetle
boyun eğen erkeklerle samimiyetle boyun eğen kadınlar, özü sözü bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlar,
sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, gönülden bağlı erkeklerle gönülden bağlı kadınlar, zekât ve sadaka veren
erkeklerle zekat ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, edep yerlerini koruyan
erkeklerle edep yerlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle onu hatırlayan kadınlar; işte Allah,
bütün bunlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır.
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(Mümin 40/40)

ِٖٓ ْ ُٓإَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ ٕب ُِ اؾب ِٓ ْٖ مَ ًَ ٍو ا
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ  ۚبَٜ َِْ ا ََِّل ِٓضُٟ ْغ َٰ ٰٓي٣ ّئَخا كَ ََل٤ِ ٍ
ٰٓ
ة
ٍ َب
َ  ِْو ِؽ٤َب ِثـَٜ ٤ َ۪ٕ كُُٞ ْوىَ ه٣ ََٕ ْاُ َغَّ٘خُِٞ ْل ُف٣َ  َُٰ ِئ َيُٝ۬ ُ كَب
Kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez. İster kadın, ister erkek olsun; inanıp güvenen
ve iyi iş yapan kimse de cennete girer. Orada onlara hesapsız rızık verilir.

(Nahl 16/98)

َ ٤ْ ْ
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤ِ اُو ۪ع
َ ْكَ ِبمَا هَ َوأ
َّ ٕب
د ْاُوُ ْو َٰإَ كَب ٍْز َ ِؼ ْن ِث ه
ِ ط
Kur‟ân okuduğun zaman taşlanan şeytanlardan Allah‟a sığın.
(Müminun 23/97)

َّ ُد ا
ٖ٤
۪ ٤َ ْ
ِ  َٔيَ اَٛ ْٖ ِٓ م ُ ِث َيٞػ
ُ َ هُ َْ َهةّ ِ اَٝ
ِ ۙ ٛب
De ki “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.

(Müminun 23/98)

ٕٝ
ُ َ ْؾ٣ ْٕ َ مُ ثِ َي َهةّ ِ اٞػ
ُ َ اَٝ
ِ  ُوٚ
Bunların çevremde olmalarından da sana sığınırım.”

(Nahl 16/99)

َ ِْ ٍ
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َه ِث٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّن٠َِطبٕ َػ
ُ َُُٚ ٌْ
َ ٤َُ َُِّٚٗا
Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü gücü, yetkisi olmaz.
(İbrahim 14/22)

َ ٤ْ ْ
َّ ُهَب ٍَ اَٝ
ُ ط
َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ُۜ ٌُ ُ  َػ ْلر ُ ٌُ ْْ كَب َ ْفَِ ْلزَٝ َٝ ن
 ْاَلَ ْٓ ُو ا َِّٕ ه٢
ِ ُبٕ َُ َّٔب ه
ِ ّ  ْػلَ ْاُ َؾَٝ ْْ ًُ َ َػلَٝ ََّللا
َ ٚ
َ ِْ ٍ
َ ٌُ ُۜ ْْ َٰٓٓب اَٗ َُ۬ب
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٓٓ َُُٞٝ ٢ ُ۪ٗٞٓ َُِٞ كَ ََل ر٢ۚ ُ۪ ْْ ُ ر ُ ٌُ ْْ كَب ٍْز َ َغ ْجزْٞ بٕ ا ََِّٰٓل ا َ ْٕ كَ َػ
ٍ ط
َ ُِ
َّ َِّٕ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ُۜ َُ اٞ
ْْ ُٜ َُ َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ ُٔ  َٰٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِثَٝ ْْ ٌُ ٖ ِو ِف
ْ ُٔ ِث
ِ ُٔ ُ  ًَلَ ْودُ ِث َٰٓٔب ا َ ّْ َو ًْز٢ّ۪ٗ ِ ا٢
َّ ُۜ ٖ ِو ِف
ْ٤ ََُ۪ػنَاة ا
İş bitince Şeytan der ki “Allah‟ın size verdiği söz doğru idi. Ben de söz verdim ama yalanım ortaya çıktı. Zaten
sizi zorlayacak bir üstünlüğüm, gücüm, yetkim yoktu; sadece çağırdım, siz de hemen bana uyuverdiniz. Öyleyse
beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Dünyada beni
Allah‟a ortak saymanızı da reddetmiştim. Yanlış yapanların payına düşen acıklı bir azaptır.”
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(Sebe 34/21)

َٰ ْ ُإْ ِٓ ُٖ ِث٣ ْٖ َٓ َْ َِبٕ ا ََِّل َُِ٘ ْؼ
َ ِْ ٍ
 ّ ُۜ ٍَّي٢ ۪ب كَٜ ْ٘ ِٓ َٞ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ بَل ِف َو ِح
ُ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َُِ َػَُٚ َٕ َٓب ًَبَٝ
ٍ ط
ع٤ ۪ءٍ َؽل٢َ
ْ ّ َِّ ًُ ٠َِٰ  َهث َُّي َػَٝ
Oysa İblis onlar üzerinde bir üstünlüğe sahip değildi. Bunun böyle olması, sadece ahirete inanıp güvenenler ile
ondan şüphesi olanları bilmemiz içindi. Rabbin her şeyi korur.

(Nahl 16/100)

َ ِْ ٍ
ًَُٕٞ ۪ ُٓ ْْ ِوِٚ ْْ ثُٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ َُْٚٗٞ ََُّٞ َ ز٣َ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َُِ َػُٚٗطب
ُ اَِّٗ َٔب
Onun üstünlüğü, gücü, yetkisi, sadece onu veli edinenler ile Allah‟a ortak koşanlar üzerinde
olur.
(Hicr 15/39)

ۙ  ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼُٜ َّ٘٣َ ِٞ  ََلُ ْؿَٝ ٗ
َٖ٤
ِ  ْاَلَ ْه٢ِ ْْ كُٜ َُ ََّٖ ّ٘٣ِ َ ََلُى٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ َهةّ ِ ِث َٰٓٔب ا َ ْؿ
İblis dedi ki “Rabbim! Beni aşırılığa sevk etmene karşılık ben de bunlara dünyadakileri süsleyeceğim ve hepsini
aşırılığa sevk edeceğim.

(Hicr 15/40)

َٖ٤ٖ۪ َِ ُْ ْاُ ُٔ ْقُٜ ْ٘ ِٓ ا ََِّل ِػجَبكَ َى
Sana yürekten bağlı olanları değil.”

(Hicr 15/41)

ْ٤ ۪ ُٓ َْزَو٢
ِ نَاَٰٛ ٍَ هَب
َّ َِ َػٕٛ َوا
Allah dedi ki “Bu, bana varan doğru yoldur.

(Hicr 15/42)

َ ِْ ٍ
َٖ٣ٝطبٕ ا ََِّل َٓ ِٖ ارَّجَؼَ َي َِٖٓ ْاُـ َ۪ب
ُ ْْ ِٜ ٤ْ ٌَِْ َُ َي َػ
َ ٤َُ ١ ۪ا َِّٕ ِػجَبك
Kullarımın üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Yanlışa saplanıp sana uyanlar başka.”

(İsra 17/63)

هاٞ
كُ اْٞ َٓ َّ٘ َْ َع َٰٓيا ُ۬ ُؤ ًُ ْْ َع َٰٓيا اءَٜ  ْْ كَب َِّٕ َعُٜ ْ٘ ِٓ َتْ كَ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيٛهَب ٍَ ا ْم
Allah dedi ki “Çek git buradan. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennem olur; tam suça göre ceza...”
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(İsra 17/64)

َ َ ا ٍْز َ ْل ِي ْى َٓ ِٖ ا ٍْزَٝ
٢ ْْ ِكُٜ ًْ َبه
َ ط ْؼ
َ  ْْ ِثُٜ ْ٘ ِٓ ذ
ِ َّٝ  َه ِع ِِ َيَٝ  ِِ َي٤ْ  ْْ ِث َقِٜ ٤ْ َِا َ ْع ِِتْ َػَٝ  ِر َيْٞ ٖ
َ ٤ْ ْ
َّ ُ ُْ اُٛ ُ  ِؼل٣َ  َٓبَٝ ْْ ُۜ ُٛ  ِػ ْلَٝ  ََل ِكْٝ َ ْاَلَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َْاَل
ُ بٕ ا ََِّل
ُ ط
هاٝ
ؿ ُو ا
“Onların içinden gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; atlılarınla ve yayalarınla yönlendir. Mallarına ve
çocuklarına ortak ol. Bir de onlara söz ver.” Şeytan sadece aldatmak için söz verir.

(İsra 17/65)

ُۜ ط
 ً۪ اَٝ  ِث َو ِثّ َي٠ ًَ َٰلَٝ ٕب
َ ِْ ٍ
َل٤
ُ ْْ ِٜ ٤ْ ٌَِْ َُ َي َػ
َ ٤َُ ١ ۪ا َِّٕ ِػجَبك
“Kullarım üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Rabbinin onlara vekil olması yeter.”

(Hac 22/4)

و٤
َّ ُة ا
ِ  َػنَا٠َُِٰ  اِٚ ٣ ۪لْٜ ٣َ َٝ ُُِّٚٚ
ِ ُ٣ ََُُّٚٗ كَبٙ ََّلَٞ َ ُ َٓ ْٖ رََّٚٗ اِٚ ٤ْ َِت َػ
َ ًُ ِز
ِ َ ۪ؼ
Şeytan hakkında yazılan şudur: “O, kendini veli edineni şaşırtır ve alevli ateşe yöneltir.”

(Nahl 16/101)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ ذ ُٓ ْلز َ ُۜ ٍو ثَ َْ ا َ ًْض َ ُو
َ ْٗ َ ا اَِّٗ َٰٓٔب اُُُٰٞٓ٘ ِ َّي ٍُ هَب٣ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
 هَٝ َ ۙ ٍخ٣َخا َٓ ٌَبَٕ َٰا٣اِمَا ثَل َُّْ َٰٓ٘ب َٰاَٝ
Allah, neyi indireceğini çok iyi bildiği halde, bir âyetin yerine başka bir âyeti koyduğumuzda
sana şöyle dediler: “Sen sadece iftiracısın.” Yok, onların pek çoğu bunu bilmezler.
(Bakara 2/106 )

ٍء٢َ
ِ ْ ب َٗأَٜ َِ ْ٘ ُٗ ْٝ َ َ ٍخ ا٣َ ْـ ِٓ ْٖ َٰا
 ُۜب اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ هَٜ ِِ ْ ِٓضْٝ َ ب آَٰٜ ْ٘ ِٓ  ٍْو٤د ِث َق
َ ََّللا
َ ْ٘ َٗ َٓب
ْ ّ َِّ ًُ ٠َِٰ ػ
و٣ ۪هَل
Bir ayeti nesheder veya unutturursak, yerine daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Allah‟ın her şeye bir ölçü
koyduğunu bilmez misin?

(Hakka 69/44)

َِ ۙ ٣ٝ٘ ْاَلَهَ ۪ب
َ َ٘ب ثَ ْؼ٤ْ َِ ٍَ َػَّٞ َ رَوْٞ ََُٝ
Eğer bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

(Hakka 69/45)

ٖ٤
ِ ۙ ۪ٔ َ٤ُُ ِث ْبْٚ٘ ِٓ ََلَ َف ْنَٗب
Elbette onu kıskıvrak yakalardık.
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(Hakka 69/46)

َ َص ُ َّْ َُو
َٖ٤ ۪رَٞ ُُ ْاْٚ٘ ِٓ ط ْؼَ٘ب
Sonra kesinlikle onun şah damarını koparırdık.

(Nahl 16/102)

َٖ٤۪ٔ ِِ َْ ُٔ ِْ ُِ ٟثُ ْْ َٰوَٝ ٟلاُٛ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ذ اَُّن
َ ُّض َ ِج٤ُِ ن
ِ ّ  ُػ ْاُوُل ًُِ ِٓ ْٖ َه ِثّ َي ثِ ْبُ َؾُٝ ُهَُٚهُ َْ ٗ ََّي
De ki “Onu, Ruh‟ül-kudüs Rabbinden bir gerçek olarak indirdi ki inanıp güvenenleri
sağlamlaştırsın, doğru yolu göstersin ve tam teslim olanlara bir müjde olsun.
(Bakara 2/97)

ٟلاُٛ َٝ ِٚ ٣ْ ََل٣ َْٖ٤َٖ ِلّهاب ُِ َٔب ث
 هَ ِْجِ َي ثِ ِب ْم ِٕ ه٠َِٰ ُ َػَُُٚ ٗ ََّيَّٚٗ ََ كَ ِب٣ا ُِ ِغج ْ۪وًُّٝ هُ َْ َٓ ْٖ ًَبَٕ َػل
َ ُٓ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟثُ ْْ َٰوَٝ
De ki: “Cebrail‟e kim düşmanlık ederse bilsin ki öncekileri onaylayıcı bir rehber olan ve inanıp güvenenlere
müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah‟ın izni ile indirmiştir.”

(Ahkaf 46/12)

ُۜ
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ن َِه اَُّن٤ُِ ًّب٤َِبٗاب َػ َوث
ُ َ ۪ ًِزِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ
َ ُِ ٖلِّم
َ ُٓ نَا ًِزَبةَٰٛ َٝ  َه ْؽ َٔخاَٝ  اِ َٓب آب٠ٰٓ ٍَُٰٞٓ بة
َ
َٖ٤ َِ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْؾٟثُ ْْ َٰوَٝ اُٞٔ َِظ
Ondan önce hem bir rehber hem de Allah‟ın ikramı olarak Musa‟nın kitabı var. Bu Kur‟an da, yanlış yapanları
uyarması ve güzel davrananlar için bir müjde olması için Arap dili ile tasdik eden kitaptır.

(Nahl 16/103)

ُ َ
َٕب
َ ُِ نَاَٰٛ َٝ ٢ِٔ  ا َ ْػ َغِٚ ٤ْ ََُِٕ اُُٝ ِْ ِؾل٣ ١ ۪بٕ اَُّن
َ ُِ ُ َثْ َُۜوُٚٔ ِِّ ُ َؼ٣ َٕ اَِّٗ َٔبُُُٞٞو٣َ ْْ ُٜ َََُّٗوَ ْل َٗ ْؼَِ ُْ اَٝ
ٖ٤ ُٓ ۪ج٢َِػ َوث
“Bunu ona bir kişi öğretiyor” dediklerini elbette biliyoruz. Dillerine doladıkları o kişi Arapça
bilmez ama Kur‟ân‟ın dili apaçık Arapçadır.
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(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪لْٜ ٣َ َٝ ْب ُء
َٰٓ ٣َ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ٍ َِْ٘ب ِٓ ْٖ َه
 َُّ هٚ
ِ ُ٤َ ُۜ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤ُ َج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ بٕ َه
َ ِِ  ٍٍ ا ََِّل ِثٍٞ
َ  َٰٓٓب ا َ ْهَٝ
ِ َ
ُ  ْاُ َؼ ۪يَٞ ُٛ َٝ ْب ُۜ ُء
ُْ ٤ٌ۪ ي ْاُ َؾ٣
َٰٓ ٣َ
Biz, her elçiyi ancak kendi halkının dili ile gönderdik ki açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah, tercih edeni
sapık sayar, tercih edeni de yoluna kabul eder. O, daima üstün ve bütün kararları doğru olandır.

(Şuara 26/192)

ُۜ ۪ٔ َُ َُ َهةّ ِ ْاُ َؼب٣ُ َُز َ ْ٘ ۪يَِّٚٗاَٝ
َٖ٤
Bu Kur‟ân, elbette Varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Şuara 26/193)

ُ ۙ ۪ٓ َ ُػ ْاَلٝاُو
ٖ٤
ُّ ِٚ َٗيَ ٍَ ِث
Bunu, güvenilir Ruh indirmiştir.

(Şuara 26/194)

ۙ َٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْ٘ن ِ۪هٌُٞ َ  هَ ِْ ِج َي ُِز٠َِٰ َػ
َٖ٣
Uyarıcılardan olman için senin kalbine indirmiştir.

(Şuara 26/195)

ٖ٤
َ ِِ ِث
ٍ ُۜ  ٍ ُٓ ۪ج٢
ٍ َ
ّ بٕ َػ َو ِث
Apaçık Arap diliyle.

(Şuara 26/196)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ُىثُ ِو ْاَل٢ ُ۪ َُلَِّٚٗاَٝ
Bu, elbette öncekilerin zebûrlarında da vardır.

(Fussilet 41/44)

ْ َِٖ
َٖ٣ ۪ َُِِّنَٞ ُٛ َْ ُ ه٢ُۜ  َػ َو ِثَٝ ٢ِٔ ُ َء ۬ا َ ْػ َغُٚۜ ُ َبر٣ذ َٰا
ّ ِ ُ ََل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْو َٰاٗاب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
َْٕٝ ََُ٘بك٣  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ  ا٠ُۜ ٔػ ا
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْهوَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰامَا٢ٰٓ َ۪ٕ كُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّنَٝ  ِّ ٰٓلَ ُۜبءَٝ ُٟلاٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍل٤بٕ ثَ ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Bu kitabın ayet kümelerini yabancı bir dilde oluştursaydık kesinlikle şöyle derlerdi: “Ayetleri ayrıntılı olarak
açıklansaydı ya! Yabancı bir dil mi, Arapça mı?” De ki: “O, inanıp güvenenler için bir rehber ve şifadır.” Ona
inanmayanların sanki kulaklarında tıkaç var ve bu kitap onlara kapalıdır. Onlara uzak bir yerden sesleniliyor.”
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(Nahl 16/104)

ۙد ه
ْ٤ َُ۪ ْْ َػنَاة اُٜ ََُٝ َُّللا
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
 ُْ هِٜ ٣ ۪لْٜ َ٣ َّللاِ ََل
Allah‟ın âyetlerine inanmayanları Allah, yoluna kabul etmez. Onların hak ettiği acıklı bir
azaptır.
(Al-i İmran 3/86)

ُۜ ّ٘٤ِ َْ ْاُجُٛ  َٰٓعبءٝ  ٍَ َؽنٍٞ
َُبد
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼلَ ۪اٝ آب ًَلَ ُوْٞ ََّللاُ ه
ُ اُو
َّ َّٕ َ ا اُٰٝٓلِٜ ّ
 ه١ِلْٜ َ٣ ْق
ُ َ َ
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِلْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ
Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler geldikten ve Allah‟ın elçisinin hak olduğuna şahit olarak inanıp
güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kâfir olan bir topluluğu, Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu
yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.

(Al-i İmran 3/87)

ٰٓ
ۙ بً ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ا َ َّٕ َػُٛ  َٰ ُٰٓئِ َي َع َٰٓيا ُ۬ ُؤُٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından dışlanmaktır.

(Al-i İmran 3/88)

ۙ ظ ُو
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
َٕٝ
ُ َ ُْ ْاُ َؼنُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َقل٣  ۚب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪فَب ُِل
Sürekli dışlanmış olarak kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

(Al-i İmran 3/89)

ْ٤ه َه ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٰم ُِ َيَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ََِّل اَُّن
ا كَب َِّٕ هَِٕٞ ُؾ
Olup bitenlerden sonra tevbe edip kendini düzeltenler başka. Allah bağışlar ve iyilikte bulunur.

(Al-i İmran 3/90)

ْ َّْ ُ  ْْ صِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼلَ ۪اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َُُّٕٞبٚ
َّٰٓ ُ ُْ اُٛ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ اَٝ ْْ ۚ ُٜ ُ ثَزْٞ َ ا ًُ ْل اوا َُ ْٖ ر ُ ْوجَ ََ رُٝاىكَاك
İnanıp güvendikten sonra kâfir olan ve kâfirliği artıranların tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte yoldan çıkanlar
onlardır.
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(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰلِٞ ََُٝ جابَٛ َٗ م
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاَلَ ْهِٛ ُ ْو َج ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِل٣ ْٖ ََِ ْْ ًُلَّبه كُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ٰٓ
َٖ٣َبٕ ۪و
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ْ٤ َُ۪ػنَاة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َيُٝ۬ ُ  اُٚۜ ۪ ِث
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden hangisi, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.

(Nahl 16/105)

ۚد ه
َُٕٞ ُْ ْاُ ٌَب ِمثُٛ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ اَٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ِ۪ة اَُّن
َ  ْاُ ٌَن١َ ْلز َ ِو٣ اَِّٗ َٔب
Allah‟ın âyetlerine inanmayanlar sadece yalan uydururlar. Onlar yalancı kimselerdir.

(Nahl 16/106)

ْ ُٓ ُُٚهَ ِْجَٝ َ۪ٙ ٰٓ ا ََِّل َٓ ْٖ ا ُ ًْ ِوِٚٗ َٔب٣بّٰللِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ۪ا
 َُٰ ٌِ ْٖ َٓ ْٖ ّ ََو َػَٝ ٕب
۪ ْ ط َٔئِٖ ِث
َٓ ْٖ ًَلَ َو ِث ه
ِ َٔ ٣بَل
ۚ ت َِٖٓ هٚ
ْ٤ػنَاة َػ ۪ظ
َ  ْْ َؿِٜ ٤ْ َِٕ ْل اها كَ َؼ
َ ْْ ُٜ ََُٝ َِّللا
َ ِث ْبُ ٌُ ْل ِو
İman içine tam olarak yatmış birinin baskı altında kâfir olduğunu söylemesi bir yana, kim
inandıktan sonra gönlünü kâfirliğe açarsa Allah‟ın öfkesi onların üstünde olur. Onların hak
ettiği büyük bir azaptır.

(Al-i İmran 3/106)

ۚ  ُعُٝ ُّكَٞ َْ َ رَٝ ٙٞ ُعُٝ ٘
ْ كَٞ ٍْ َٖ ا٣ ۪ َكب َ َّٓب اَُّنٙٞ
ْْ ٌُ ِٗ  َٔب٣ ْْ ا َ ًَلَ ْور ُ ْْ َث ْؼلَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّد
ُّ َ٤ َّ ر َ ْجْٞ ٣َ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُو
َ َا ْاُ َؼنُٞهُٝكَن
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Tevbe 9/66)

َٰٓ ْب ِئلَ ٍخ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٗؼَنِّةٛ
َٰٓ ْٖ ػ
اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗب ِئلَخا ِثبٛ
ُ  َٔب ِٗ ٌُ ُۜ ْْ ا ِْٕ َٗ ْؼ٣ا هَ ْل ًَلَ ْور ُ ْْ ثَ ْؼلَ ۪اََٝل ر َ ْؼزَن ُِه
َ ق
َٖ٤۪ٓ ُٓ ْغ ِو
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.
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(Nahl 16/107)

َٰ ْ ٠ََِب َػ٤ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ ا ْاُ َؾُّٞ ُْ ا ٍْز َ َؾجُٜ َََّٰٗم ُِ َي ثِب
َٖ٣ َّ ْاُ ٌَبكِ ۪وْٞ َ ْاُو١ِلْٜ َ٣ َّللاَ ََل
ا َ َّٕ هَٝ ِاَل ِف َو ۙح
Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler
topluluğunu yola getirmez.
(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠ََِب َػ٤ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾَُّٞ َْز َ ِؾج٣ َٖ٣ ۪اََُّن
 اع ُۜبَٞ ب ِػَٜ ََُٗٞ ْجـ٣َٝ َِّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ُ َ٣َٝ ِاَل ِف َوح
َ ْٖ َٕ َػُّٖٝل
ٰٓ
 ٍل٤ ََل ٍٍ ثَ ۪ؼٙ
َ ٢ ۪ َُٰئِ َي كُٝ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaştırma peşinde olan
kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٖ ُ ْْ َػَٛٝ  ۚب٤َ ْٗ ُّ ِح اُلٞ٤َٰ  اوا َِٖٓ ْاُ َؾِٛ ظب
َ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
َُِٕٞ ْْ ؿَب ِكُٛ اَل ِف َو ِح
Onlar dünya hayatını yüzeysel olarak bilirler. Onlar ahireti ise hiç umursamazlar.

(Necm 53/29)

 ُۜب٤َ ْٗ ُّح َ اُلٞ٤َٰ ُ ِو ْك ا ََِّل ْاُ َؾ٣ ْْ ََُٝ  َػ ْٖ ِم ًْ ِوَٗب٠ُهَٞ َ ٗ َػ ْٖ َٓ ْٖ ر
ْ كَبَػ ِْو
Bizim doğru zikrimize sırtını dönen ve dünya yaşayışından başkasını istemeyen kimseyle arana mesafe koy.

(Necm 53/30)

ٟز َ َٰلْٛ  ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔ ِٖ اَٞ ُٛ َٝ ِِ۪ٚ ٤ٍ ۪ج
َ ْٖ َٔ  ا َ ْػَِ ُْ ِثَٞ ُٛ  ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ُۜ ِْ ا َِّٕ َهث ََّيُٜ َُٰم ُِ َي َٓ ْجَِـ
َ ْٖ  ََّ َػٙ
Onların ilimden payları işte bu kadar. Senin Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.

(Nahl 16/108)

َ َٖ٣ ۪ َٰ ُٰٓئِ َي اَُّنُٝ۬ ُ ا
َُِِٕٞ ُْ ْاُـَبكُٛ  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ اَٝ ْْ ۚ ِٛ به
جَ َغ هٛ
َ َُّللا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ ػ
َ ا َ ْثَٝ ْْ ِٜ ٍ ْٔ ِؼ
ِ ٖ
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah‟ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir.
Onlar, ne yaptıklarının farkında değillerdir.
(Bakara 2/7)

ٰٓ
ْ٤ ْْ َػنَاة َػ ۪ظُٜ ََُٝ حَٝب
َفز َ َْ ه
َ ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
َ  ا َ ْث٠َِٰ  َػَٝ ْْ ُۜ ِٜ ٍ ْٔ ِؼ
ِ ٖ
َ ْ ْْ ِؿِٛ به
Sanki kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.
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(Bakara 2/8)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ِث ْبَٝ ِبّٰلل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ِث ُٔإُٛ  َٓبَٝ اَل ِف ِو
 ٍُ َٰا ََّٓ٘ب ِث هُٞو٣َ ْٖ َٓ ًب
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
Kimi insanlar da "Allah‟a ve ahiret gününe inanırız.” derler ama inanmazlar.

(Bakara 2/9)

ُۜ َ ْْؼُ ُو٣  َٓبَٝ ْْ ُٜ َ
ۚ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ََّللا
َٕٝ
َٕ هُُٞقَب ِكػ٣
َ َُٕ ا ََِّٰٓل ا َ ْٗلَُٞ ْقلَػ٣  َٓبَٝ اٞ
Allah‟a ve müminlere karşı oyun kurmaya çalışırlar. Onlar sadece kendilerini oyuna getirirler de farkına bile
varmazlar.

(Bakara 2/10)

ۙ  ْْ َٓ َوِٜ ِثُُِٞ ه٢ ۪ك
ََُٕٞ ٌْ ِنث٣ اُْٞٗ ثِ َٔب ًَب٤ۙ َُ۪ػنَاة ا
َّللاُ َٓ َو ا
 ُْ هُٛ َٗ كَيَ اك
َ ْْ ُٜ ََُٝ  ۚبٙ
Bunların kalplerinde bir hastalık oluşur; Allah onlara bir hastalık da ilave eder. Yalan söylemelerine karşılık hak
ettikleri de acıklı bir azaptır.

(Araf 7/100)

ْ َٗٝ ْْ ۚ ِٜ  ِثُُٞٗ ْْ ثِنُٛ ٕ ْجَ٘ب
َط َج ُغ
َٰٓ َٗ ْٞ َُ ْٕ َ ب آَٰٜ ِِ ْٛ َ ٗ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل ا
َ َٕ ْاَلَ ْهَُٞ ِوص٣ َٖ٣ ۪ ِل َُِِّنْٜ َ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ َ ْب ُء ا
ََُٕٞ َْ َٔؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ َػ
Eski sahiplerinden sonra o yerlere mirasçı olanlar şunu göremediler mi? Gerekeni yapsak onları da günahları
yüzünden yakalar ve kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluştururuz da artık bir şeye kulak veremezler.

(Münafikun 63/3)

ُ َا كٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُوَُٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َََّٰٗم ُِ َي ثِب
َُٕٜٞ ََ ْلو٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ طجِ َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.

(Nahl 16/109)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََََّٗل َع َو َّ ا
َٕٝ ُْ ْاُقَب ٍِ ُوُٛ ِاَل ِف َوح
Zerre kadar şüphe yok ki ahirette onlar, umduğunu bulamayacaklardır.
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(Nahl 16/110)

ۙ ٕجَ ُٰٓو
َبٛا ا َِّٕ َهث ََّي ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِلٝ
َ َٝ اُٝلَٛ ا ص ُ َّْ َعبُِٞ٘ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٓب كُزَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪ص ُ َّْ ا َِّٕ َهث ََّي َُِِّن
ْ٤ه َه ۪ؽَُُٞـَل
Senin Rabbin var ya işte senin Rabbin, çektirilen sıkıntılardan sonra hicret eden sonra da cihad
eden ve sabırlı olanları çok bağışlar ve onlara ikram eder.
(Bakara 2/218)

ُۜ ذ ه
ۙ  َِ ه٤ٍ ۪ج
َ َٔ َٕ َه ْؽٞ ْو ُع٣َ  َُٰٰٓئِ َيُٝ۬ ُ َّللاِ ا
َُّللا
 هَٝ َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝلَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُوٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
ْ٤ه َه ۪ؽَُٞؿل
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihada girenler, Allah‟tan iyilik bekleyebilirler. Çokça
bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.

(Nisa 4/100)

۪ٚ ِز٤ْ ََ ْق ُوطْ ِٓ ْٖ ث٣ ْٖ َٓ َٝ ٍؼَ ُۜخا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
ٗ ُٓ َوا َؿ أب ًَض۪ ا
ِ  ْاَلَ ْه٢َِ ِغ ْل ك٣ َِّللا
َ َٝ وا٤
َ ٢ ۪بع ْو ك
ِ َٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ُۜ  ه٠َُِ َػٙهَ َغ ا َ ْع ُوَٝ دُ كَوَ ْلْٞ َٔ ُُ ْاًْٚ ُ ْل ِه٣ َّْ ُ ۪ صُِٚ ٍٞ
هاٞ
ُ  َهَٝ َِّللا
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
 ه٠َُِبع اوا ا
َّللاُ َؿلُ ا
ِ َٜ ُٓ
 أب٤َه ۪ؽ
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek yer ve bir genişlik bulur. Kim Allah'ın ve Elçisi‟nin
yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölürse onun ödülü Allah‟a ait olur. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Nahl 16/111)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ذ
ْ َِِٔ  ًُ َُّ َٗ ْل ٌٍ َٓب َػ٠كهَٞ ُ رَٝ بَٜ َِ  ًُ َُّ َٗ ْل ٌٍ ر ُ َغب ِك ٍُ َػ ْٖ َٗ ْل٢ ۪ َّ رَأْرْٞ َ٣
َُٕٞٔ َِظ
Bir gün herkes kendi canını kurtarmaya gelir, herkes ne ettiyse onu bulur. Kimseye haksızlık
yapılmaz.
(Al-i İmran 3/30)

ْ َِِٔ  َٓب َػَٝ  او ۚاٚ
ْ َِِٔ ػ
بَٜ َ٘٤ْ َ ا َ َّٕ ثْٞ َُ ُّكَٞ َ ء رٞ
ٍۚ ٍ
ُٰٓ ْٖ ِٓ ذ
َ  ٍْو ُٓ ْؾ٤ذ ِٓ ْٖ َف
َ  َّ ر َ ِغلُ ًُ َُّ َٗ ْل ٌٍ َٓبْٞ َ٣
َّللاُ َه ۫ ُؤف ثِ ْبُ ِؼجَب ِك
 هَٝ ُُٚۜ َ
ُ َؾنّ ُِه ًُ ُْ ه٣َٝ ل ُۜاا٤ُٰٓ ا َ َٓلاا ثَ ۪ؼَٚ٘٤ْ َثَٝ
َ َّللاُ َٗ ْل
Her kişi, yaptığı iyilikleri de yaptığı kötülükleri de karşısında bulduğu gün, “Keşke kötülüklerim çok gerilerde
kalsaydı!” diye yanıp tutuşur. Allah sizi, kendine karşı uyarır. Allah, kullarına çok şefkatlidir.

95

(Zümer 39/70)

ْ َِِٔ ػ
ْ ٤َ ّ ِكُٝ َٝ
ََُِٕٞ ْلؼ٣َ  ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔبَٞ ُٛ َٝ ذ
َ ذ ًُ َُّ َٗ ْل ٌٍ َٓب
Herkese kazancı tam olarak verilecektir. Allah, onların neler yaptıklarını çok iyi bilir.

(Abese 80/33)

ُٖب َّفخ
ِ كَ ِبمَا َٰٓعب َء
َّٰٓ ُد ا
Kulakları sağır eden o çığlık koptuğu gün;

(Abese 80/34)

ِٚ ۙ ٤ ِل ُّو ْاُ َٔ ْو ُء ِٓ ْٖ ا َ ۪ف٣َ َّ ْٞ ٣َ
Bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür,

(Abese 80/35)

ِٚ ۙ ٤ا َ ۪ثَٝ ِٚ ّٓ ِ ُ اَٝ
Anasından, babasından,

(Abese 80/36)

ِٚ ُۜ ٤ َ۪٘ثَٝ ِ۪ٚبؽجَز
ِ ٕ
َ َٝ
Eşinden ve çocuklarından da!

(Abese 80/37)

ِٚ ُۜ ٤ ُ۪٘ ْـ٣ ْٕ َٓئِ ٍن َّأْٞ ٣َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ئ
ٍ ُِ ٌُ َِّ ْآ ِو
O gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır.

(Nahl 16/112)

ْ ُٓ َذ َٰا َِٓ٘خا
ْ بٕ كَ ٌَلَ َو
ْ َٗخا ًَب٣َّللاُ َٓض َ اَل هَ ْو
د
ة ه
َ َٝ
َ  َوٙ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ ب َه َؿلااَٜ ُب ِه ْىهَٜ ٤ َ۪أْر٣ ط َٔئَِّ٘خا
ََُٕٖٞ٘ؼ
ْ ٣َ اُٞٗف ِث َٔب ًَب
ِ َْٞ  ْاُقَٝ ِعٞبً ْاُ ُغ
ب هَٜ ََّللاِ كَبَمَاه
ِثب َ ْٗؼُ ِْ ه
َ َّللاُ ُِ َج
Allah, rızkı her yerden bol miktarda gelen, güven ve tatmin içindeki bir kenti örnek verir.
Derken orası, Allah‟ın nimetlerine nankörlük etmeye başlar. Allah da işlerini bozmalarına
karşılık onları, açlık ve korku içine sokar.
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(Rum 30/41)

َ
ْ َ َج
ْْ ُٜ َِّا َُ َؼُِِٞٔ  َػ١ ۪٘ اَُّن
ِ َُّ٘ ا١ِل٣ْ َ ذ ا
َ ًَ  ْاُ َج ْؾ ِو ِث َٔبَٝ  ْاُ َج ِ ّو٢َبكُ ِك
َ َ َو ْاُلَٜ ظ
َ  ْْ َث ْؼُٜ َو٣ ُ۪ن٤ُِ ًب
َُٕٞ ْو ِعؼ٣َ
İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu, ettiklerinin bir
kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.

(Rum 30/42)

ُ ْٗ ٗ كَب
َٖ٤ً۪  ْْ ُٓ ْْ ِوُٛ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ُۜ َُ ًَبَٕ ا َ ًْض َ ُو٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّن
ِ  ْاَلَ ْه٢ِا كٝو٤
ُ ٍ۪ َْ ُه
َ ٤ًَ اٝظ ُو
De ki yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş; bir görün. Onların çoğu müşrik kimselerdi.

(Sebe 34/15)

ۚ
اٝا ّْ ٌُ ُوَٝ ْْ ٌُ ّم َه ِث
َ ُِ ََُٕوَ ْل ًَب
ٍ ۪ٔ ٣َ ْٖ بٕ َػ
ِ ا ِٓ ْٖ ِه ْىًُُِٞ ٍٍ ُۜ  ِّ َٔبَٝ ٖ٤
ِ َ خ َعَّ٘ز٣َ  ْْ َٰاِٜ ٌَِ٘ َْ َٓ ٢ َ۪ َج ٍب ك
َ ُ َث ِْلَحُٚۜ َُ
هُٞ َهة َؿلَٝ ِّ َجخ٤ٛ
Sebe'lilerin oturdukları yerde bir ibret vardı;: sağlı sollu iki bahçe. Onlara: “Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin ve
ona şükredin" denmişti. “Hoş bir şehriniz ve kusurları örten bir Rabbiniz var.”

(Sebe 34/16)

ٍَ ْاَصَٝ ٍَْٜٔ  ا ُ ًُ ٍَ ف٢ْ َ ارَٝ َ ِْٖ م٤َ ْْ َعَّ٘زِٜ ٤ْ َ ُ ْْ ِث َغَّ٘زٛ َثل ََُّْ٘بَٝ ِّ  ََ ْاُ َؼ ِو٤ْ ٍ
ُ كَبَػ َْو
َ ْْ ِٜ ٤ْ ٍَِ َِْ٘ب َػ
َ ا كَب َ ْهٞٙ
ٍَ ٤ َِ۪ءٍ ِٓ ْٖ ٍِ ْل ٍه ه٢َ
ْ َّٝ
Ama onlar uyarılara kulak asmadılar; biz de üzerlerine Arim selini göndererek onların iki bahçesini yok edip
yerinde buruk yemişli ağaçlar, ılgınlık ve biraz da sedir ağacı oluşturduk.

(Sebe 34/17)

ُۜ  ْْ ثِ َٔب ًَلَ ُوُٛ َ٘ب٣ْ ََٰم ُِ َي َعي
ٰٓ ۪  ََْ ُٗ َغَٛٝ اٝ
هٞ
َ ُ ا ََِّل ْاُ ٌَل١بى
Böylece onları, nankörlüklerinden ötürü cezalandırmış olduk. Biz nankörlerden başkasına ceza mı veririz?

(Sebe 34/18)

َ ٟب هُ اوَٜ ٤ ۪به ًَْ٘ب ك
اٝو٤
َّ ُب اَٜ ٤ ۪هَل َّْهَٗب كَٝ  َوح اِٛ ظب
ُ ٍ۪  ُۜ َْو٤َ
َ  َث٢ ۪ اَُّزَْٟٖ ْاُوُ َو٤َثَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َع َؼ َِْ٘ب َثَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّب آب َٰا٣َاَٝ ٢
َ ُِ ب٤َ َُ بَٜ ٤ ۪ك
Hâlbuki onlarla, bereketli kıldığımız şehirlerarasında, biri diğerinin arkasından gelen kentler var etmiş, yolculuk
yapmaya uygun ölçüler koymuş ve "Oralarda gece - gündüz güven içinde yolculuk edin" demiştik.
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(Sebe 34/19)

َ َٝ بهَٗب
َ ۪ ْْ ا َ َؽبكُٛ  ْْ كَ َغ َؼ َِْ٘بُٜ َ
م
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٔٓ َِظ
ٍ ُۜ  ْْ ًُ ََّ ُٓ َٔ َّيُٛ  َٓ َّي ْهَ٘بَٝ ش٣
ِ ََْٖ ا َ ٍْل٤َا َهثََّ٘ب َثب ِػ ْل ثُُٞكَوَب
ٍ ب٣َ  َٰم ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
هٞ
َ َّبه
ٍ ٌُ ّ
ٍ ٕج
َ َِّ ٌُ ُِ د
Ama onlar, kendilerini yanlış işlere soktukları halde “Sahi Rabbimiz, yolculuklarımızın arasını daha da uzat”
diye dua ediyorlardı. Biz de onları darmadağın ederek sırf hikâyeleri anlatılan kişiler haline getirdik. Bunda, çok
sabreden ve çok şükreden kimseler için dersler vardır.

(Nahl 16/113)

َ ْْ ُٛ َٝ اة
َُٕٞٔ ُِ ظب
ُ َ ُْ ْاُ َؼنُٛ َُ كَب َ َفنُٙٞ ْْ كَ ٌَنَّثُٜ ْ٘ ِٓ ٍٍٞ
ُ  ْْ َهُٛ َُوَ ْل َٰٓعب َءَٝ
Bunlara içlerinden mutlaka bir elçi gelir ve onu yalancı sayarlar. İşte o azap, yanlışlar içinde
iken onları yakalar.
(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ بٚ
 ْْ ثَ ْؼ اُٜ ٚ
ُ ٍََِ٘ب رَزْ َو ُۜا ًَُِّ َٔب َٰٓعب َء ا ُ َّٓخا َه
ُ ٍ َِْ٘ب ُه
َ ُ كَبَرْجَ ْؼَ٘ب ثَ ْؼُٙٞب ًَنَّثَٜ ٍُُٞ
َ ص ُ َّْ ا َ ْه
َ ۚ ۪ا َ َؽبك
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََلْٞ َش كَجُ ْؼلاا ُِو٣
Sonrasında da elçilerimizi ardı ardına gönderdik. Her toplum kendine gelen elçiyi yalancı saydı. Biz de o
toplumlardan birini diğerinin arkasına kattık ve her birini birer hikâyeye dönüştürdük. İnanmayan topluluklar def
olsunlar!

(Kasas 28/59)

ٍ ا
َ َ ْج َؼ٣ ٠ َؽزهٟ ِِ َي ْاُوُ َٰوْٜ ُٓ  َٓب ًَبَٕ َهث َُّيَٝ
 َٓب ًَُّ٘بَٝ َبرِ٘ َۚب٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ َلٞ
ُ ب َهَٜ ّٓ ِ ُ  ا٢ش ۪ ٰٓك
َ بَٜ ُِْٛ َ اَٝ  ا ََِّلٟ ْاُوُ َٰ ٰٓو٢ٌِ ِِ ْٜ ُٓ
َُٕٞٔ ُِ ظب
Senin Rabbin, kendilerine âyetlerini okuyacak bir elçiyi merkezlerine göndermeden hiçbir yeri etkisizleştirmez.
Etkisizleştirdiği kentler, sadece halkı yanlışlar içinde olanlardır.

(Nahl 16/114)

َ َّللاُ َؽ ََل اَل
َُُٕٝ ر َ ْؼجُلَّٙب٣َِّللاِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ا
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝا ّْ ٌُ ُوَٝ ّجاب٤ِ ٛ
ذ ه
ا ِٓ َّٔب َهىَ هَ ٌُ ُْ هٌُُِٞ َك
Öyleyse Allah‟ın size verdiği rızkın helal ve temiz olanlarını yiyin. Kulluğu yalnız ona
yapıyorsanız Allah‟a teşekkür edin.
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(Bakara 2/168)

ُ ا ُفُٞ ََل رَز َّ ِجؼَٝ ِّجاب٤ٛ
َ ٤ْ ْ
َ ٗ َؽ ََل اَل
َّ ُد ا
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗبٕ ا
ِ اَٞ ط
ِ  ْاَلَ ْه٢ا ِٓ َّٔب ِكًُُِٞ ًب
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٰٓب ا٣َ
ِ ُۜ ط
ٖ٤ ُٓ ۪جَُٝػل
Ey insanlar! Yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan‟ın izinden gitmeyin! O sizin açık
düşmanınızdır.

(Maide 5/88)

َ َّللاُ َؽ ََل اَل
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإٚ ا َ ْٗز ُ ْْ ِث١ٰٓ َّ۪للاَ اَُّن
ا هُٞارَّوَٝ ّجاب٤ِ ٛ
ا ِٓ َّٔب َهىَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ َٝ
Allah‟ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah‟tan çekinin.

(İbrahim 14/7)

ل٣ ْ۪ل
َ َُ ٢َُئِ ْٖ ًَلَ ْور ُ ْْ ا َِّٕ َػنَ ۪اثَٝ ْْ ٌُ ََّٗل٣ّ ٌَ ْور ُ ْْ ََلَ ۪ى
َ ْٖ ِاِ ْم رَبَمََّٕ َهثُّ ٌُ ْْ َُئَٝ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.

(Ankebut 29/17)

َّللاِ ََل
ٕ هُٝ
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ كَُٖٝ ر َ ْؼجُل٣ َ۪ٕ اِ ْك اٌ ُۜب ا َِّٕ اَُّنُٞر َ ْقُِوَٝ صَبٗابْٝ َ َّللاِ ا
ِ َٕ ِٓ ْٖ كُٝاَِّٗ َٔب ر َ ْؼجُل
َُٕٞ ر ُ ْو َعؼِٚ ٤ْ َُُِ اُٚۜ َُ اٝا ّْ ٌُ ُوَٝ ُُٙٝا ْػجُلَٝ َاُو ْىم
ّ ِ َِّللا
ا ِػ ْ٘لَ هَُٕٞ َُ ٌُ ْْ ِه ْىهاب كَب ْثزَـٌُٞ ِِ ْٔ ٣َ
Siz hurafe üreterek sadece, Allah ile aranıza koyduğunuz putlara kulluk ediyorsunuz. Allah ile aranıza koyup
kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Siz rızkı Allah katında arayın, ona kul olun; ona teşekkür
edin; çünkü ona döndürüleceksiniz.

(Nahl 16/115)

ُ ٙ
 َْو٤ط َّو َؿ
ْ  كَ َٔ ِٖ اٚۚ ۪ َّللاِ ِث
 ِْو ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  َٰٓٓب اَٝ و٣
ِ َُ ْؾ َْ ْاُ ِق ْ٘ ۪يَٝ ََّّ اُلَٝ َزَخ٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْا٤ْ َِاَِّٗ َٔب َؽ َّو َّ َػ
َ ََّللا
ْ٤ه َه ۪ؽُٞؿل
 ََل َػب ٍك كَب َِّٕ هَٝ ٍَثبؽ
Allah size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah‟tan başkası adına kesileni haram kılmıştır.
Kim zorda kalır da aşırı gitmez ve başkasının hakkına saldırmazsa Allah bağışlar, ikramı
boldur.
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(Nahl 16/116)

ِة
 ه٠َِا َػٝنَا َؽ َواّ ُِز َ ْلز َ ُوَٰٛ َٝ ٍنَا َؽ ََلَٰٛ ِة
ُ ٖ
َ ُۜ َّللاِ ْاُ ٌَن
َ ق ا َ ُْ ََِ٘ز ُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَن
ِ َ ا ُِ َٔب رُُُٞٞ ََل رَوَٝ
ُۜ ُ ْل ِِ ُؾ٣ ِة ََل
َٕٞ
 ه٠ََِٕ َػَٝ ْلز َ ُو٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّن
َ َّللاِ ْاُ ٌَن
Allah‟a karşı yalan uydurmak için dillerinizin süslediği yalanla “Bu helaldir, bu haramdır”
demeyin. Bu yalanı Allah‟a atfetmeyin. Yalanlarını Allah‟a atfedenler umduklarına
kavuşamazlar.
(Yunus 10/59)

 َؽ ََل ا َُۜل هُ َْ َٰ ٰٓ هَٝ ُ َؽ َوا آبْٚ٘ ِٓ ْْ ُ م كَ َغؼَ ِْز
ّْ َ َّللاُ اَمَِٕ َُ ٌُ ْْ ا
ز ُ ْْ َٰٓٓب ا َ ْٗيَ ٍَ ه٣ْ َ هُ َْ ا َ َها
ٍ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِه ْى
ََّٕٝللاِ ر َ ْلز َ ُو
 ه٠ََِػ
De ki “Allah‟ın size indirdiği her bir rızkı düşündünüz mü? Siz onu helal, haram diye sınıflandırıyorsunuz.” De
ki “Bunu size Allah mı bildirdi, yoksa Allah‟a iftira mı ediyorsunuz?”

(Enam 6/150)

ُ َّْ َُِٛ َْ ُه
 ََل رَزَّجِ ْغَٝ ْْ ۚ ُٜ  ْل َٓ َؼَٜ ْْ َ ا كَ ََل رُٝلِٜ ّ
َ ِْٕ نَ ۚا كَبَٰٛ َّ َّللاَ َؽ َّو
َٕ ا َ َّٕ هُٝلَٜ ْْ ٣َ َٖ٣ ۪ ٰٓلَا َء ًُ ُْ اَُّنَٜ ّ
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّنَٝ برَِ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَنَّث٣ ۪ا َء اَُّنَٰٞٓ ْٛ َ ا
َُُٕٞ ْؼ ِل٣َ ْْ ِٜ ّ ْْ ِث َو ِثُٛ َٝ ِبَل ِف َوح
De ki “Sizin haram kıldıklarınızı haram kılanın Allah olduğuna dair şahitlerinizi getirin. Eğer şahitlik ederlerse,
sakın onlarla birlik olup ayetlerimiz karşısında yalana sarılanların arzularına uyma. Çünkü Ahirete inanmayanlar,
kendilerini Rablerine denk tutarlar.

(Nahl 16/117)

ْ٤ َُ۪ػنَاة ا
َ ْْ ُٜ ََُٝ َ٤ ََِ۪ٓزَبع ه
Bu pek az bir menfaattir. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
(Al-i İmran 3/196)

 ْاُجِ ََل ُۜ ِك٢ِا كَٖٝ ًَلَ ُو٣ ۪ت اَُّن
ُ ََُِّـُ َّوَّٗ َي رَو٣ ََل
Ayetleri örten kâfirlerin şehir şehir dolaşmaları seni aldatmasın.

(Al-i İmran 3/197)

ُ بكَٜ ِٔ ٌُ ْا
َ ْ ِثئَٝ ُْ ُۜ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ َ ص ُ َّْ َٓأ٤ ََِ۪ٓزَبع ه
Bu, kısa süreli menfaattir. Sonunda varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü beşiktir o!
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(Nahl 16/118)

َ  َٓبَٝ َُ ۚ  َْي ِٓ ْٖ هَ ْج٤ََِٖ٘ب َػ
ْْ ُٜ َ
ْ ٖ
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٛظَِ َْٔ٘ب
َ َا َؽ َّو َْٓ٘ب َٓب هَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ َػَٝ
ْ َ٣
َُٕٞٔ ِِ ظ
Sana anlattığımız şeyleri daha önce Yahudilere de haram kılmıştık. Bizim onlara bir yanlışımız
olmadı ama onlar, yanlışı kendilerine yapıyorlardı.
(Al-i İmran 3/93)

َّ َُّ ًُ
ٍَ ۪ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ رُ٘ ََّيَِٚ َٗ ْل٠َِٰ  َُ َػ٣ ََ ا ََِّل َٓب َؽ َّو َّ اِ ٍْ َٰٓو ۪اء٣ اِ ٍْ َٰٓو ۪اء٢ٰٓ َ۪٘اُط َؼ ِبّ ًَبَٕ ِؽ ًَّل ُِج
ُۜ
َٖ٤ ۪ٕبكِه
َ ْْ ُ ب ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٰٛٓ ُِْٞ ِخ كَبر٣ َٰهْٞ َّ ا ِثبُزُٞخُ هُ َْ كَأْر٣ َٰهْٞ َّ اُز
Yahudiler dediler ki, Tevrat‟ın indirilmesinden önce İsrail‟in kendine haram kıldığı yiyecekler dışında bütün
yiyecekler İsrail oğullarına helaldir. De ki: “İddianızda haklı iseniz Tevrat‟ı getirin de okuyun bakalım.”

(Al-i İmran 3/94)

َّ ُْ ُٛ  َُٰٰٓئِ َيُٝ۬ ُ ِة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٰم ُِ َي كَب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟكَ َٔ ِٖ ا ْكز َ َٰو
َ َّللاِ ْاُ ٌَن
Tevrat‟ı okuduktan sonra kendi yalanını Allah'a mal edenler yanlış yapanlardır.

(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْْ ِوَٝ لا ُۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
ٕلَمَ ه
َ َْ ُه
َ ۪ٛا َِِّٓخَ اِث َْٰوَُّٞللاُ كَبر َّ ِجؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in dosdoğru şeriatını takip edin. O, müşriklerden değildi.

(Enam 6/146)

ُ ١ ۪ا َؽ َّو َْٓ٘ب ًُ ََّ مَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ اَُّن٠َِ َػَٝ
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ْاُـَ٘ َِْ َؽ َّو َْٓ٘ب َػَٝ  َِٖٓ ْاُ َجوَ ِوَٝ ظلُ ۚ ٍو
 َٰٓٔب ا ََِّلُٜ َٓ ّٞ ُؾ
ْ  ِث َؼٜ
ُ ذ
َ ََِافز
ْ  َٓبْٝ َ ٰٓب ا٣َ اَٞ  ْاُ َؾِٝ َ  َٰٓٔب اُٛ هٞ
ْ ََِٔ َٓب َؽ
اَِّٗبَٝ ْْ ِٜ ٤ِ ُ ْْ ِثجَ ْـَٛ٘ب٣ْ َظ ُۜ ٍْ َٰم ُِ َي َعي
ُ ُٜ ظ
َُٕٖٞب ِكه
َ َُ
Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık
olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara
verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz.

(Nisa 4/160)

ُ كَ ِج
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِا َؽ َّو َْٓ٘ب َػَُٝبكٛ َٖ٣ ۪ظ ِْ ٍْ َِٖٓ اَُّن
ْ َِّد ا ُ ِؽ
ٍ ّ َجب٤ِ ٛ
و ۙا٤
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َّللاِ ًَض۪ ا
َ ْْ ِٛ ّٖ ِل
َ ْٖ ػ
َ  ِثَٝ ْْ ُٜ َُ ذ
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları sebebiyle onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Çünkü onlar,
birçok kimseyi Allah yolundan engellerler.
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(Nisa 4/161)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ا َ ْػز َ ْلَٗب ُِ ِْ ٌَب ِك ۪وَٝ َِ ُۜ ٛب
ِ بً ِث ْبُ َج
ّ ِ ُْ ِٛ ا َ ْف ِنَٝ
ِ َُّ٘ا ٍَ اَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ِِ ًْ َ اَٝ ُْٚ٘ ا َػُٜٞ ُٗ هَ ْلَٝ اٞاُو َٰث
 أب٤ ََُ۪ػنَاثاب ا
Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar ve insanların mallarını uydurma yollarla yerler. Onların kâfir
olanlarına acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Nahl 16/119)

ۙ َِٕ ُٰٓؾ
ْٖ ِٓ ا ا َِّٕ َهث ََّيٞ
ُّٰٓ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ص ُ َّْ ا َِّٕ َهث ََّي َُِِّن
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِل َٰم ُِ َيُٞبَُ ٍخ ص ُ َّْ رَبثَٜ  َء ثِ َغَٞ
ْ٤ه َه ۪ؽَُٞب َُـَلٛثَ ْؼ ِل
Zaten senin Rabbin, bir cahillik ederek kötülük işleyen, ardından da dönüş yaparak tevbe eden
ve yaptığı yanlışları düzeltenlerden yanadır. İşte senin Rabbin bütün bunların ardından o
kişilerin kusurlarını örter ve onlara ikramda bulunur.
(Al-i İmran 3/135)

َ ْٝ َ ْخا ا
َ ْـ ِل ُو٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ِٜ ِثُُٞٗا ُِنَّٝللاَ كَب ٍْز َ ْـلَ ُو
َ بؽ
ِ َا كَُِٖٞ اِمَا كَ َؼ٣ ۪اَُّنَٝ
ا هٝ ْْ مَ ًَ ُوُٜ َ
َ ُا ا َ ْٗلُٰٞٔٓ َِظ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ َُٛٝ اَُِٞ َٓب كَؼ٠َِٰ ا َػٖٝ ُّو
ة ا ََِّل هٞ
ِ ُ٣ ْْ ََُٝ َُّللا
َ ُُّٗاُن
Kendilerini yanlışlardan koruyanlar eğer bir çirkinlik yapar veya kendilerini kötü duruma düşürürlerse hemen
Allah'ı hatırlar ve günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de
yaptıkları yanlışta, bile bile direnmezler.

(Nisa 4/17)

ةٞ
ُّٰٓ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّن
ُ ُ َز٣  َٰ ُٰٓئِ َيُٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪وُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ثِ َغَٞ
 ه٠َِثَخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ُۜ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َ َو ا َ َؽلٚ
ِ ۚ ّـَٔب٤ِ َ
ِ َ
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ ۪ َثخُ َُِِّنْٞ َّ ذ اُز
َ  اِمَا َؽ٠د َؽزٰٓه
َ ٤ْ ََُٝ
ٰٓ
 أب٤ َُ۪ػنَاثاب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َي ا َ ْػز َ ْلَٗبُٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّ ُۜبه اُٛ َٝ َُٕٞرُٞٔ ٣َ َٖ٣ ۪ ََل اَُّنَٝ َْٖاُ َٰـ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
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(Enam 6/54)

ََُّٚٗ اُو ْؽ َٔ ۙخَ ا
َّ ِٚ َِ  َٗ ْل٠َِٰ ت َهثُّ ٌُ ْْ َػ
َ َ  ٌُ ْْ ًَز٤ْ َِػ
َ ٍّ ََل
َ َْ ُب ِرَ٘ب كَو٣َ َٕ ِث َٰبُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اِمَا َٰٓعب َء َى اَُّنَٝ
ْ٤ه َه ۪ؽُُٞ َؿلَََِّٕٚٗ َؼ كَب
ْ َ اَٝ ۪ٙبة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل
ُٰٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ َ بَُ ٍخ ص ُ َّْ رَٜ  اءا ثِ َغٍٞ
Ayetlerimize inanıp güvenenler sana gelince de ki: “Selam size! Rabbiniz, bol bol ikramda bulunmayı kendine
görev olarak yazmıştır. Şöyle ki içinizden kim bir cahillik ederek kötülük yapar, ardından da tevbe eder ve
yaptığı yanlışları düzeltirse iyi bilsin ki Allah‟ın bağışlaması çok, ikramı boldur.”

(Nahl 16/120)

ۙ ً۪ َيُ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْْ ِو٣ ْْ ََُٝ لا ُۜب٤ ْ۪٘ ًَبَٕ ا ُ َّٓخا هَبِٗزاب ِ هّٰللِ َؽ٤
َٖ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰو
İbrahim tek başına bir toplumdu. Allah‟a boyun eğerdi, hep doğruya yönelirdi ve müşriklerden
olmamıştı.
(Al-i İmran 3/68)

ُۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّنَٝ ٢
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
 هَٝ اٞ
ِ َُّ٘ ا٠َُْٝ َ ا َِّٕ ا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ نَا اَُّ٘ ِجَٰٛ َٝ َُُٖٙٞ ارَّجَؼ٣ ْ۪ ََُِّن٤
َ ۪ٛبً ِث ِبث َْٰو
İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebî Muhammed ve ona inanıp güvenenlerdir.
Bütün müminlerin velisi, en yakını Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْْ ِوَٝ لا ُۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
ٕلَمَ ه
َ َْ ُه
َ ۪ٛا َِِّٓخَ اِث َْٰوَُّٞللاُ كَبر َّ ِجؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in dosdoğru şeriatını takip edin. O, müşriklerden değildi.”

(Nahl 16/121)

ْ٤ٍ ٍ۪ ُٓ َْزَوٕٛ َوا
ِ ٠َُِٰ ُ اٚ٣ َٰلَٛ َٝ ُٚ٤ ا ِْعز َ َٰجِٚ ُۜ ِٔ َُّب ًِ اوا َِلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine teşekkür ederdi. Allah ona fırsat verdi ve doğru bir yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

ُۜ ٖب ُِ ۪ؾ
َٰ ْ ٢ُ ِكَِّٚٗاَٝ ََ٘ ُۜخا
َٖ٤
َّ ُاَل ِف َو ِح َُ َِٖٔ ا
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُل٢ُ ِكَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, öbür dünyada da elbette iyilerden olacaktır.
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(Bakara 2/201)

َٰ ْ ٢ِكَٝ ََ٘خا
به
َ َ ِهَ٘ب َػنَٝ ََ٘خا
َ اَل ِف َو ِح َؽ
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُل٢ ٍُ َهثَّ َٰٓ٘ب َٰا ِرَ٘ب ِكُٞو٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ َُّ٘اة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Al-i İmran 3/146)

 َٓبَٝ َِّللا
 َِ ه٤ٍ ۪ج
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ ٕب َث
َ َ ا ُِ َٰٓٔب اَُٞ٘ٛ َٝ و كَ َٔب٤ۚ َ۪ٕ ًَضُّٞ٤ُّ ِه ِثٚ ٍ هَبر َ ۙ ََ َٓ َؼ٢
ّ ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٗ ِج٣ِ َ  ًَبَٝ
ُۜ ُٗ َٓب ا ٍْز َ ٌَبَٝ اُٞؼُلٙ
َٖ٣ٖب ِث ۪و
َّ ُُ ِؾتُّ ا٣ َُّللا
 هَٝ اٞ
َ
Nice nebi var ki kendilerini Rablerine adamış çok sayıda kişi, onunla birlikte savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda
başlarına gelenden ötürü gevşememişler, zayıflık göstermemişler ve yılmamışlardır. Allah sabredenleri sever.

(Al-i İmran 3/147)

ْ ّص َ ِجَٝ  ا َ ْٓ ِوَٗب٢ٰٓ ۪اِ ٍْ َواكََ٘ب كَٝ ثََ٘بُُٞٗا َهثََّ٘ب ا ْؿ ِل ْو ََُ٘ب مُُٞ ْْ ا ََِّٰٓل ا َ ْٕ هَبُٜ َُْٞ َ َٓب ًَبَٕ هَٝ
ذ ا َ ْهلَا ََٓ٘ب
َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَبكِ ۪وْٞ َ ْاُو٠َِٖ ْوَٗب َػ
ُ ْٗ اَٝ
Onların söyledikleri sadece şu olmuştu: "Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla!
Ayaklarımızı sabit kıl! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ة
َٖ٤ َُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾ٣ َُّللا
 هَٝ اَل ِف َو ُۜ ِح
 ُْ هُٜ ٤كَ َٰب َٰر
ِ اَٞ َ  ُؽََْٖ صَٝ ب٤َ ْٗ ُّاة اُل
َ َٞ َ َّللاُ ص
Allah onlara dünyadaki ödüllerini ve Ahiretteki ödülün daha güzelini verdi. Allah güzel davrananları sever.

(Nahl 16/123)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْْ ِوَٝ لا ُۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ ۪ٛ َْي ا َ ِٕ ارَّجِ ْغ َِِّٓخَ اِث َْٰو٤َُِ َٰٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ ص ُ َّْ ا
Sana da şunu vahyettik: “Hep doğruya yönelen ve müşriklere karışmamış olan İbrahim‟in
dinine uy!”
(Nisa 4/125)

َُّللا
ار َّ َقنَ هَٝ لا ُۜب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ۪ٛار َّ َج َغ َِِّٓخَ اِث َْٰوَٝ َِٖ ُٓ ْؾَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ ٍَِْ َ ٘اب ِٓ َّٔ ْٖ ا٣ َ۪ ُٖ ك
ْ فَِ۪ ا٤
َل٤
َ ۪ٛاِث َْٰو
Kimin dini, samimi olarak kendini Allah‟a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O, İbrahim‟in dosdoğru dinine
uymuştur. Allah, İbrahim‟i dost edinmiştir.
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(Enam 6/161)

َِٖٓ َٕ َٓب ًَبَٝ لا ۚب٤ ْ۪٘ َؽ٤
ِ ٠َُِٰ  ا٢ّ َه ۪ ٰٓث٢ ۪٘٣ َٰلَٛ ٢ َِّ۪٘ٗهُ َْ ا
َ ۪ٛ أب َِِّٓخَ اِث َْٰو٤َ ٘اب ِه٣ ْ۪ ك٤ٍۚ ٍ۪ ُٓ َْزَوٕٛ َوا
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْْ ِو
De ki “Rabbim bana doğru yolu gösterdi; sapasağlam dini, İbrahim‟in dosdoğru dinini gösterdi. O, müşriklerden
değildi.”

(Nahl 16/124)

ْ َٖ٣ ۪ اَُّن٠ََِ ْجذُ َػ
اُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ْؾ ٌُ ُْ ث٤َ َُ ا َِّٕ َهث ََّيَٝ ِٚ ُۜ ٤ ۪ا كُٞافزََِل
َّ ُاَِّٗ َٔب ُع ِؼ ََ ا
َُٕٞ ْقز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ك
Cumartesi yasağı, o konuda ihtilafa düşenlere kondu. Senin Rabbin, kıyamet günü, ihtilaf
ettikleri konu hakkında aralarında hüküm verecektir.
(Araf 7/163)

ْ ٗ ًَب٢ ۪ ِخ اَُّز٣َ  ْْ َػ ِٖ ْاُوَ ْوُٜ ِْ َٔ ٍْـَٝ
ْْ ُٜ ُٗزَب٤ ْْ ۪ؽِٜ ٤ ۪ذ اِ ْم رَأْر
ِ َ ْج
َّ ُ ا٢َٕ ِكُٝ ْؼل٣َ  َوح َ ْاُ َج ْؾ ِو اِ ْمٙب
ِ َذ َؽ
ۙ ُ  َْ ِجز٣َ  َّ ََلْٞ ٣َ َٝ ػب
ُ ْْ ِٜ ٍ ْج ِز
ََُٕٞو
ّ َّو ا
ُ َ ْل٣ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٛ ُِٞ ۚ ْْ ًَ َٰن ُِ َي َٗ ْجِٜ ٤ َ۪ٕ ََل رَأْرٞ
َ َّ ْٞ ٣َ
Onlara deniz kıyısındaki kenti sor; hani Cumartesi günü aşırılık ediyorlardı. Cumartesi günleri balıklar sürülerle
geliyor, diğer günlerde gelmiyorlardı. Yoldan çıktıkları için böylece onları, yıpratıcı bir imtihandan
geçiriyorduk.

(Yunus 10/93)

َّ َِٖٓ ْْ ُٛ  َهىَ ْهَ٘بَٝ م
ْ د كَ َٔب
ُْ ُٛ  َٰٓعب َء٠ا َؽزهُٞافزََِل
ِ ۚ ّ َجب٤ِ اُط
ِ َ اَّٞ  ََ ُٓ َج٣ اِ ٍْ َٰٓو ۪اء٢ٰٓ ۪٘أَْٗب َثَّٞ َُوَ ْل َثَٝ
ٍ ٕ ْل
َُٕٞ ْقز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢۪ٚ  ْو٣َ ْاُ ِؼ ِْ ُۜ ُْ ا َِّٕ َهث ََّي
İsrailoğullarını doğru bir yurda yerleştirmiş, kendilerine temiz rızıklar vermiştik. Onlara bu bilgi gelinceye kadar
ayrılığa düşmemişlerdi. Senin Rabbin, anlaşamadıkları konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

(Casiye 45/16)

َّ َِٖٓ ْْ ُٛ  َهىَ ْهَ٘بَٝ َ حَّٞ ُاُُّ٘جَٝ َْ ٌْ  ْاُ ُؾَٝ بة
ْْ ُٛ  ََِّْ٘بَٚكَٝ د
ِ ِّجَب٤اُط
َ َ  ََ ْاُ ٌِز٣ اِ ٍْ َٰٓو ۪اء٢ٰ۪ٓ٘ ََ٘ب ث٤ْ َ َُوَ ْل َٰارَٝ
ۚ ۪ٔ َُ ْاُ َؼب٠ََِػ
َٖ٤
İsrailoğullarına Kitap, hikmet ve Nebîlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları çağdaşlarından
üstün kıldık.
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(Casiye 45/17)

ْ د َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ۚ ِو كَ َٔب
ٍ َّ٘ب٤ِ َُ ْْ ثَٛ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
 ُۜ ْْ ا َِّٕ َهث ََّيُٜ َ٘٤ْ اب َث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ۙ ُْ َث ْـُٛ ا ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِل َٓب َٰٓعب َءُٞافزََِ ٰٓل
َُٕٞ ْقز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َث٢۪ٚ  ْو٣َ
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarında
çıkan kıskançlıktan dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri konularda kıyamet günü kararını
verecektir.

(Nahl 16/125)

َ  ِػْٞ َٔ ُ ْاَٝ  َِ َه ِثّ َي ِث ْبُ ِؾ ٌْ َٔ ِخ٤ٍ ۪ج
َ ُۜ ُٖ ا َِّٕ َهث ََّي
ُ ا ُ ْك
َ  ا َ ْؽ٢
َ ظ ِخ ْاُ َؾ
َ ٠َُِٰ ع ا
َ ِٛ ٢ ۪ ْْ ِثبَُّزُٜ ُِْ  َعبكَٝ ََ٘ ِخ
َٖ٣ ۪ز َلْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ َُٛٝ ِِ۪ٚ ٤ٍ ۪ج
َ ْٖ َٔ  ا َ ْػَِ ُْ ِثَٞ ُٛ
َ ْٖ  ََّ َػٙ
Sen hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin
Rabbin, yolundan sapanları iyi bilir, doğru yolda olanları da iyi bilir.
(En'am 6/115)

ْ َّٔ َ رَٝ
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ َ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ٚۚ ۪ ِ َػ ْل ا َُۜل ََل ُٓ َج ِلّ ٍَ ُِ ٌَ ِِ َٔبرَٝ ٕ ْلهاب
ِ ذ ًَ ِِ َٔذُ َه ِثّ َي
Rabbinin kararı, doğru ve dengeli olma bakımından tamamlanmıştır. Onun kararlarını değiştirebilecek bir kimse
yoktur. O daima dinleyen ve bilendir.

(En'am 6/116)

َّ َٕ ا ََِّلَُٞز َّ ِجؼ٣ ِْٕ َّللاِ ا
ُۜ  َِ ه٤ٍ ۪ج
ْْ ُٛ ِْٕ اَٝ َّٖ اُظ
َ ُِّٚ
ِ  ْاَلَ ْه٢ِا ِْٕ ر ُ ِط ْغ ا َ ًْض َ َو َٓ ْٖ كَٝ
ِ ُ٣ ٗ
َ ْٖ ى َػٞ
َٕٕٞ
ُ َ ْق ُو٣ ا ََِّل
Yeryüzündeki kişilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanlarına tabi olurlar ve
sadece atarlar.

(En'am 6/117)

َٖ٣ ۪ز َلْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ثِ ْبَٞ ُٛ َٝ ٚۚ ۪ ِِ ٤ٍ ۪ج
ِ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َِ ا َ ْػَٞ ُٛ ا َِّٕ َهث ََّي
َ ْٖ  َُّ َػٚ
Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O, doğru yola girenleri de en iyi bilendir.
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(Fussilet 41/34)

ُۜ َ
َّ
ُ
َ
ْ
ِ
حُٝ َػلَ َاَٚ٘٤ْ  َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ َ۪ ُٖ كَ ِبمَا اَُّن
ٛ
٢
ُب
ث
غ
ك
ك
ا
خ
ّئ٤ِ َ
۪ز
ِ
َّ ُ ََل اَٝ ََُ٘خ
ْ
َ  ا َ ْؽ٢
َ  ْاُ َؾ١ِٞ َ  ََل ر َ َْزَٝ
ِ
َ
ْ٤۪ٔ  َؽ٢ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.

(Nahl 16/126)

َٖ٣ٖبثِ ۪و
ُ ا ثِ ِٔضْ َِ َٓبُٞا ِْٕ َػبهَ ْجز ُ ْْ كَؼَبهِجَٝ
َّ ُِِ ْو٤ َفَٞ ُٜ َُ ْْ ُ ٕجَ ْور
َ ْٖ َُِئَٝ ُٚۜ ۪ ِهِ ْجز ُ ْْ ثٞػ
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız
kuşkusuz bu, sabredenler için daha iyidir.
(Bakara 2/179)

َُٕٞة َُؼََِّ ٌُ ْْ رَزَّو
ِ ٖ
ِ  ْاَلَ ُْجَب٢ُِ ُٝ۬ ُ َٰٓب ا٣ حٞ٤َٰ بٓ َؽ
َ  ْاُ ِو٢َُِ ٌُ ْْ كَٝ
Ey gerçeğin peşinde olanlar! Kısasta sizin için hayat vardır; böylece yanlışlardan sakınabilirsiniz.

(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِؾت٣ ُ ََلََِّّٚٗللاِ ا
ُۜ  ه٠َُِ َػَِٕٙ َؼ كَب َ ْع ُو
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ َ اَٝ  ۚب كَ َٔ ْٖ َػلَبَٜ ُِِّْئَخ ِٓض٤ٍ
َ ّئ َ ٍخ٤ِ ٍ
َ  َع َٰ ٰٓي ُ۬ ُؤاَٝ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış
yapanları sevmez.

(Şura 42/41)

ٰٓ
ُ َٖ َو ثَ ْؼل
ٍَ ُۜ ٤ٍ ۪ج
َ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َُٰئِ َي َٓب َػُٝ۬ ُ ۪ كَبِٚٔ ِْ ظ
َ َ َُ َٔ ِٖ ا ْٗزَٝ
Her kim de kendine yapılan yanlıştan sonra hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.

(Hac 22/60)

ُۜ ُ هَّٖٚٗ َو
هُٞ َؿلَُّٞللاَ َُ َؼل
ُ ت ِث ِٔضْ َِ َٓب
َّللاُ ا َِّٕ ه
ُ ْ٘ ٤َ َُ ِٚ ٤ْ َِػ
َ ٢
َ ِهٞػ
َ َ َٓ ْٖ َػبهَٝ َٰم ُِ ۚ َي
َ ۪ ص ُ َّْ ثُ ِـٚت ِث
Böyledir; kim kendine yapılan saldırıya misliyle karşılık verir ve sonra yine de saldırıya uğrarsa Allah ona
elbette yardım eder. Çünkü Allah, hoşgörülüdür, affeder, bağışlar.
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(Nahl 16/127)

ََٕٝ ْٔ ٌُ ُو٣ ن ِٓ َّٔب
ْ اَٝ
ٕج ُْو َى ا ََِّل ثِ ه
َ ٢ ۪ ََل ر َيُ كَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ََل ر َ ْؾيَ ْٕ َػَٝ ِبّٰلل
َ  َٓبَٝ ٕجِ ْو
ٍ ٤ْ ٙ
Sen sıkıntılara göğüs gererek sabret; senin sabrın sadece Allah‟ın yardımı ile olur. Onlar için
üzülme. Yaptıkları plandan dolayı sıkıntıya girme.
(Kehf 18/28)

َبى
َ ٘٤ْ ػ
ْ اَٝ
َ ُ ََل ر َ ْؼلَٝ َُٜٚ  ْعَٝ َُٕٝل٣ُ ۪و٣ ِ ٢
َ ٕجِ ْو َٗ ْل
ّ ِْ َ ْاُؼَٝ ِحٝ ْْ ثِ ْبُ َـ َٰلُٜ ََّٕ َهثَُٞ ْلػ٣ َٖ٣ َ۪ َي َٓ َغ اَُّن
َٕ ًَبَٝ ُٚ٣ََٰٞ ٛ ارَّجَ َغَٝ ُ َػ ْٖ ِم ًْ ِوَٗبَٚ ََل ر ُ ِط ْغ َٓ ْٖ ا َ ْؿلَ َِْ٘ب هَ ِْجَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُلٞ٤َٰ َ٘خَ ْاُ َؾ٣ل ُ ۪ى٣ ۚ ْْ ر ُ ۪وُٜ ْ٘ َػ
ُ كُ ُو اٙا َ ْٓ ُو
بٛ
Rablerinin rızasını kazanmaya odaklanarak öğlende ve akşamüzeri ona dua edenlerle birlikte sabret! Dünya
hayatının süsüne kapılıp da gözlerin onlardan başka tarafa kaymasın. Kalbini zikrimize karşı ilgisiz bulduğumuz,
arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kişiye de boyun eğme.

(Hud 11/115)

َٖ٤ َِ۪٘ ُغ ا َ ْع َو ْاُ ُٔ ْؾ٤۪ٚ ُ٣ َّللاَ ََل
ْ اَٝ
ٕجِ ْو كَب َِّٕ ه
Sen sabırlı ol! Allah güzel davrananların ödülünü boşa çıkarmaz.

(Nahl 16/128)

ََُِٕٞ٘  ْْ ُٓ ْؾُٛ َٖ٣ ۪اَُّنَٝ اْٞ ََٖ ارَّو٣ َّ۪للاَ َٓ َغ اَُّن
ا َِّٕ ه
Allah, çekinerek kendini koruyanlar ve iyi davranış gösterenlerle beraberdir.
(Al-i İmran 3/133)

ۙ َّ۪د ُِ ِْ ُٔزَّو
ْ ٗ ا ُ ِػل
َٖ٤
ُ  َعَّ٘ ٍخ َػ ْوَٝ ْْ ٌُ ّ َٓ ْـ ِل َوحٍ ِٓ ْٖ َه ِث٠َُِٰ ا اٞػ
ُٰٓ به
ُ ۙ  ْاَلَ ْهَٝ ُادَٞ َََُّٰٔب اَٜ ٙ
َ َٝ
ِ ٍ
Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve genişliği göklerle yer kadar olan cenneti kazanmak için yarışın. Orası,
kendini koruyanlar için hazırlanmıştır.

(Al-i İmran 3/134)

َ ٤ْ ََٖ ْاُـ٤۪ٔ بظ
ُۜ ِ َُّ٘ػ ِٖ ا
ُُّ ِؾت٣ َُّللا
َّ ُ ا٢َِٕ كُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪اََُّن
ِ  ََّّٰٓوُٚاَٝ اء
ِ َ َّٰٓو
ِ ٌَ ُ ْاَٝ اء
 هَٝ ًب
َ َٖ٤ ۪ ْاُ َؼبكَٝ ع
ۚ َِْ۪٘اُ ُٔ ْؾ
َٖ٤
Onlar, bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hâkim olan ve insanları affedenlerdir. Allah, güzel
davrananları sever.
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