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

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

(İsra 17/1)

بس ًَْ٘ب
ُ
َ  ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاْلَ ْه٠َُِ اًْل َِٖٓ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ ا٤َُ ۪ٙ ِثؼَ ْج ِذٟ ا َ ْع َٰش١۪ٓ ۪ع ْج َؾبَٕ اَُّز
َ  َث١ ۪قب اَُّز
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبرِ٘ َۜب ا٣َ ُ ِٓ ْٖ َٰاٚ٣َ ُ ُُِ٘ ِشَُْٚٞ َؽ
ُ  ُغ ْاُ َج ۪ق٤۪ٔ غ
O her türlü eksiklikten uzaktır. Öyle ki bir gece kulunu, Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek
kıldığımız Mescid-i Aksa „ya yürüttü. Bu, ona ayetlerimizden bir kısmını göstermek içindir. O
dinler ve görür.
(Necm 53/2)

ََٰٟٞ  َٓب ؿَٝ ْْ ٌُ ُبؽج
ِ ف
َ َٓب
َ ََّ م
Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.

(Necm 53/3)

ٟۜ َٰٞ َٜ َُ ْ٘ ِط ُن َػ ِٖ ْا٣  َٓبَٝ
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

٠ َٰؽُٞ٣ ٢
ٌ  ْؽَٝ  ا َِّْلَٞ ُٛ ِْٕ ا
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Necm 53/5)

َٰٟٞ ُذُ ْاُو٣ ۪ؽذ
َ َُٚٔ ََِّػ
Onları ona, çok güçlü olan öğretti.
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(Necm 53/6)

َٰٟٞ َ  ِٓ َّش ۜح كَب ْعزُٝر
Sağlam yapılı olan doğruldu.

(Necm 53/7)

٠ۜ َِْٰ ن ْاْلَػ
ِ ُ ِث ْبْلُكَٞ ُٛ َٝ
O, en yüksek ufukta idi.

(Necm 53/8)

٠ص ُ َّْ دََٗب كَزَذَُه
Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü.

(Necm 53/9)

٠َٰٗ  ا َ ْدْٝ َ  ِْٖ ا٤ع
َ َكَ ٌَبَٕ ه
َ ْٞ َبة ه
İki yayın tek kirişi gibi oldular; hatta daha da yakınlaştılar.

(Necm 53/10)

٠ۜ َٰؽْٝ َ ۪ َ۪ٓٓب اٙ َػ ْج ِذ٠َُِٰ  ا٠ َٰ ۪ٓؽْٝ َ كَب
Allah‟ın kendine vahyettiğini, Allah‟ın kuluna vahyetti.

(Necm 53/11)

ٟة ْاُلُ َٰإادُ َٓب َس َٰا
َ ََٓب ًَز
Gördüğünü gönlü yalanlamadı.

(Necm 53/12)

َٟ َٰش٣  َٓب٠َِٰ ُ َػَٚٗٝبس
ُ َٔ ُ اَكَز
Onun gördüklerine yine de kuşkuyla mı bakacaksınız?

(Necm 53/13)

ُٟ ٗ َْضَُخا ا ُ ْخ َٰشَُٙوَ ْذ َس َٰاَٝ
Muhammed Cebrail‟i bir kez daha böyle gördü.
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(Necm 53/14)

٠ ََِٰٜػ ْ٘ذَ ِع ْذ َس ِح ْاُ ُٔ ْ٘ز
Sidret‟ül-müntehâ‟nın yanındaydı.

(Necm 53/15)

ٟۜ َٰٝ ْ َب َعَّ٘خُ ْاُ َٔأَِٛػ ْ٘ذ
Ahirette kalınacak Cennet de oranın yanı başındadır.

(Necm 53/16)

٠ ْـ َٰؾ٣َ غ ْذ َسح َ َٓب
ّ ِ ُ ا٠َ ْـؾ٣َ اِ ْر
O gün o Sidre‟yi neler kaplamıştı, neler!

(Necm 53/17)

َ  َٓبَٝ ق ُش
َ َٓب صَ ا
٠ه َٰـ
َ َؽ ْاُج
Gözü bir yere kaymadı, söylenenin dışına da çıkmadı.

(Necm 53/18)

ٟ ْاُ ٌُج َْٰشِٚ ّد َس ِث
ِ َب٣ ِٓ ْٖ َٰاَُٟوَ ْذ َس َٰا
Gerçekten Rabbinin en büyük ayetlerini gördü.

(İsra 17/60)

َ اِ ْر هُ َِْ٘ب َُ َي ا َِّٕ َسث ََّي ا َ َؽبَٝ
ۜ ِ َُّ٘ه ِثب
بط
َ ٘٣ْ  ا َ َس٢۪ٓ ۪ب اَُّز٣َ اُش ْء
ُّ  َٓب َع َؼ َِْ٘بَٝ بط
ِ َُِِّ٘ َبى ا َِّْل ِكزَْ٘خا
ُ  ْْ ا َِّْلُٛ ُذ٣َ ۪ض٣  ْْ كَ َٔبُٜ ُكَِٞ ّ ُٗخَٝ ِٕ ۜ  ْاُوُ ْش َٰا٢َٗخَ ِكُٞؾ َغ َشح َ ْاُ َٔ ِْؼ
َّ ُاَٝ
شا٤
بٗاب ًَ ۪ج ا٤َ ه ْـ
Bir gün sana: “Rabbin şu insanları çepeçevre kuşattı” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüya da sırf insanları
imtihan etmek içindir. Kur‟ân‟a koyduğumuz lanetli ağaç da öyledir. Biz onları korkutuyoruz ama bu, onların
azgınlıklarını iyice artırmaktan başka bir işe yaramıyor.

(İsra 17/2)

ۜ  ً۪ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝا ِٓ ْٖ دُٝ ََ ا َ َّْل رَز َّ ِخز٣ اِ ْع َ۪ٓش ۪اء٢۪ٓ َ۪٘ ُِجٟذاُٛ ُٙ َع َؼ َِْ٘بَٝ بة
ًل٤
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Musa‟ya o Kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları! Bu,
benimle kendi aranıza bir vekil koymayasınız, diyedir.
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(Bakara 2/83)

٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِرَٝ غبٗاب
َٕ ا َِّْل هُٝ ََ َْل ر َ ْؼجُذ٣ اِ ْع َ۪ٓش ۪اء٢۪ٓ َ۪٘ضَبمَ ث٤۪ٓ  ِا ْر ا َ َخ ْزَٗبَٝ
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُ ِث ْبَٝ ََّللا
َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ق
ز ُ ْْ ا َِّْل٤ْ ََُّٞ َ  ۜح َ ص ُ َّْ رًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ بط ُؽ ْغ٘اب
ِ َُِِّ٘ اُُُٞٞهَٝ ٖ٤
َ َٔ ُ ْاَٝ ٠ َٰٓزَب٤َ ُ ْاَٝ
ِ ًغ ۪ب
هَِ۪ ا
َُٕٞا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْؼ ِشمَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ًل٤
Bir gün İsrailoğulları'ndan “Allah‟tan başkasına kul olmayacaksınız; ananıza babanıza, yakınlarınıza, yetimlere
ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak ve zekâtı
vereceksiniz.” diye söz almıştık. Sonra pek azı dışında hepsi yan çizerek sözlerinden dönmüşlerdi.

(Enam 6/154)

 َس ْؽ َٔخاَٝ ٟذاُٛ َٝ ء٢ْ ؽ
ر َ ْل ۪ق اَٝ َٖغ
َ َِّ ٌُ ُِ ًل٤
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ  ا َ ْؽ١۪ٓ ۪ اَُّز٠َِبة ر َ َٔب آب َػ
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ ص ُ َّْ َٰار
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّبء َس ِث
ِ َ ْْ ِث ِِ ۪ٓوُٜ ََُِّ َؼ
Sonra Musa'ya o Kitabı; iyi davranana iyiliklerimizi tamamlasın, her şeyi açıklasın, bir rehber ve bir ikram olsun
diye vermiştik. Belki Rableriyle yüzleşeceklerine inanırlar.

(İsra 17/3)

ۜ ُٗ َّخَ َٓ ْٖ َؽ َٔ َِْ٘ب َٓ َغ٣رُ ِ ّس
ساٞ
َ ُ ًَبَٕ َػ ْجذااَِّٚٗػ اٞ
ؽ ٌُ ا
Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın evlatları! Nuh, görevlerini yerine getiren bir kuldu.
(Saffat 37/74)

َٖ٤َّللاِ ْاُ ُٔ ْخَِ ۪ق
ا َِّْل ِػجَبدَ ه
Samimiyeti Allah tarafından onaylanmış olan kulların hali ise başkadır.

(Saffat 37/75)

َُٕٞج٤ ٌػ كََِِ٘ ْؼ َْ ْاُ ُٔ ۪غُٞٗ َ٘ب٣َُوَ ْذ َٗب َٰدَٝ
Nuh bizi yardıma çağırmıştı; onu ne güzel karşılamıştık.

(Saffat 37/76)

ْ٤ِ ة ْاُ َؼ ۪ظ
ِ ُ َِٖٓ ْاُ ٌَ ْشَِْٚٛ َ اَٝ َُٙ٘ب٤ْ َٗ َّغَٝ
Onu ve ailesini o büyük üzüntüden kurtarmıştık.

(Saffat 37/77)

َٖ٤ ۪ ُْ ْاُجَبهُٛ ََُّٚز٣ َعؼَ َِْ٘ب رُ ِ ّسَٝ
Soyunu devam ettirdiğimiz sadece onlar olmuştu.
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(Saffat 37/78)

َٰ ْ ٢ ِكِٚ ٤ْ َِر َ َش ًَْ٘ب َػَٝ
َٖ٣اْل ِخ ۪ش
Arkadan gelenlerce bu halleriyle anıldılar.

(Saffat 37/79)

َٖ٤۪ٔ َُ ْاُؼَب٢ِػ كُٞٗ ٠َِٰ ع ًَل ٌّ َػ
َ
Çağdaşları arasından Nuh‟a selam olsun.

(Saffat 37/80)

َٖ٤ ِ۪٘ ْاُ ُٔ ْؾغ١اَِّٗب ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/81)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْ ِٓ ْٖ ِػجَب ِدَٗب ْاُ ُٔإَِّٚٗا
Çünkü o, bize güvenen kullarımızdandı.

(İsra 17/4)

شا٤
ُ َّٖ َُُِز َ ْؼَٝ ِْٖ ٤َك َٓ َّشر
ا ًَ ۪ج اًّٞ ُِػ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِة َُز ُ ْل ِغذ َُّٕ ك
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ِ ََ ك٣ اِ ْع َ۪ٓش ۪اء٢۪۪ٓ٘ َ ث٠َُِٰ  َ۪ٓ٘ب ا٤ْ ن
َ َهَٝ
İsrailoğulları için Kitaplarına şu kararımızı koyduk: “Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve
kibirlendikçe kibirleneceksiniz.”

(İsra 17/5)

بس
َ  َثأْط٢ ُ۪ٝ۬ ُ  ٌُ ْْ ِػ َجبداا َُ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ َِ َٔب َث َؼضَْ٘ب َػُٜ ٤َُٰ ٝ۫ ُ  ْػذُ اَٝ كَ ِبرَا َ۪ٓعب َء
ُ ذ كَ َغب٣ ۪ؽذ
ِ ۜ ٣َ ّا ِخ ًَل ٍَ اُ ِذٞع
 ْػذاا َٓ ْلؼُ اَٝ َٕ ًَبَٝ
ْلٞ
Birincisinin şartları oluşunca savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize salacağız, evlerinizin içine
kadar girecekler. Bu sözümüz gerçekleşti.
(Enam 6/44)

اُ۪ٞٓ رٝ۫ ُ ا ثِ َ۪ٓٔب اٞ اِرَا كَ ِش ُؽ٠ ۜء َؽز۪ٓه٢َ
ُ َٗ كََِ َّٔب
َ َْٞ  ْْ اَثِٜ ٤ْ َِ۪ كَز َ ْؾَ٘ب َػِٚا ثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
ْ اة ًُ َِّ ؽ
َٕٞغ
ُ ِِ  ْْ ُٓ ْجُٛ  ْْ ثَ ْـزَخا كَ ِبرَاُٛ ا َ َخ ْزَٗب
Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle
şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.
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(Enam 6/45)

ۜ ُٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪ ِّ اَُّزْٞ َكَوُ ِط َغ دَا ِث ُش ْاُو
َٖ٤۪ٔ َُ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼبَٝ اٞ
Yanlış yapan o toplulukların kökü böyle kurutulur. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah‟tır. O, bütün varlıkların
Rabbidir.

(Araf 7/95)

غ َّ۪ٓشا ُء
َّ ُاَٝ ظ َٰا َث۪ٓب َءَٗب اُن ََّّ۪ٓشا ُء
َّ ُص ُ َّْ َثذ ََُّْ٘ب َٓ ٌَبَٕ ا
َّ َٓ ا هَ ْذُُٞهَبَٝ اْٞ َ َػل٠غَ٘خَ َؽزه
َ ّئ َ ِخ ْاُ َؾ٤ِ غ
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣  ْْ َْلُٛ َٝ  ْْ ثَ ْـزَخاُٛ كَب َ َخ ْزَٗب
Sonra kötülüğü alır yerine iyilik veririz. Nihayet zenginleşirler, derler ki “Atalarımız da darlık ve bolluk
yaşamışlar.” Bunun üzerine onları beklemedikleri bir anda yakalarız; farkına bile varamazlar.

(İsra 17/16)

َبٛ ٍُ كَذَ َّٓ ْشَٗبْٞ َب ْاُوَٜ ٤ْ َِب كَ َؾ َّن َػَٜ ٤ ۪ا كُٞغو
َ َب كَلَٜ ٤ َ۪خا ا َ َٓ ْشَٗب ُٓزْ َشك٣ ِِ َي هَ ْشْٜ ُٗ ْٕ َ اِ ۪ٓرَا ا َ َس ْد َ۪ٓٗب اَٝ
شا٤
ر َ ْذ ۪ٓ ا
Bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız. Onlar, orada
yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz.

(İsra 17/6)

شا٤
 َع َؼ َِْ٘ب ًُ ْْ ا َ ًْض َ َش َٗل۪ اَٝ َٖ٤ َ۪٘ثَٝ ٍاَٞ ْٓ َ ا َ ْٓذَ ْدَٗب ًُ ْْ ِثبَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِص ُ َّْ َسدَ ْدَٗب َُ ٌُ ُْ ْاُ ٌَ َّشح َ َػ
Sonra sizi bir kere daha eski gücünüze kavuşturacağız, mallar ve oğullar vereceğiz, askeri
gücünüzü daha da arttıracağız.

(İsra 17/7)

َٰ ْ ُ  ْػذَٝ  ۜب كَ ِبرَا َ۪ٓعب َءَٜ ََِعأْر ُ ْْ ك
ْْ ٌُ َٛ ٞ ُعُٝ غ ۫ ُإا
ُ۪ٓ َ٤ُِ ِاْل ِخ َشح
َ َ ا ِْٕ اَٝ ْْ ٌُ غ ْ٘ز ُ ْْ ِْلَ ْٗلُ ِغ
َ غ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْؽ
َ ا ِْٕ ا َ ْؽ
شا٤
ا رَزْ ۪ج اْٞ َِا َٓب َػُٝز َ ِجّ ُش٤ُِ َٝ  ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ ُ اُِٙٞا ْاُ َٔ ْغ ِغذَ ًَ َٔب دَ َخُِٞ ْذ ُخ٤َ ُِ َٝ
İyi davranırsanız, iyiliği kendiniz için yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız kötülük kendinize
olur. İkinci tehdidin şartları oluşunca da yüzünüzü kara çıkarsınlar ve o Mescid ‟e ilk girenler
gibi girsinler ve hâkimiyet kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye güçlü kullarımızı tekrar
üzerinize salacağız.
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(Kasas 28/84)

د ا َِّْل
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪ اَُّزٟ َُ ْغض٣ ّئ َ ِخ كَ ًَل٤ِ غ
َّ ُ َٓ ْٖ َ۪ٓعب َء ِثبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  ٌْش٤ُ َخََِٚغَ٘ ِخ ك
َ َٓ ْٖ َ۪ٓعب َء ِث ْبُ َؾ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اَُٞٗٓب ًَب
Kim iyilik yapmış olarak gelirse, daha iyisini bulur. Kim de kötülük yapmış olarak gelirse, kötülük yapmış
olanlara sadece yaptıklarının karşılığı verilir.

(Fussilet 41/46)

َ  َٓب َسث َُّي ِثَٝ  ۜبَٜ ٤ْ َِع۪ٓب َء كَ َؼ
 ِذ٤ظ ًَّلّ ُِ ِْ َؼ ۪ج
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِ۪ٚفب ُِ اؾب كَ َِِ٘ ْلغ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Rabbin kullarına haksızlık etmez.

(İsra 17/8)

شا٤
ُ ْْ ُ ػ ْذر
ُ ِْٕ اَٝ ْْ ٌُ َٔ َ ْش َؽ٣ ْٕ َ  َسثُّ ٌُ ْْ ا٠ ََٰػغ
َٖ َؽ ۪ق ا٣َّ٘ َْ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٜ  َعؼَ َِْ٘ب َعَٝ ػ ْذٗ َۢب
Umulur ki Rabbiniz size yine merhamet eder. Siz dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kâfirler
için tıkılıp kalma yeri yapmışızdır.
(Secde 32/21)

ََُٕٞ ْش ِعؼ٣ ْْ ُٜ َِّة ْاْلَ ًْجَ ِش َُ َؼ
ِ َٕ ْاُ َؼزَاُٝ د٠َٰٗ ة ْاْلَ ْد
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُؼَزَاُٜ ََّ٘و٣ َُُ۪٘زَٝ
Belki vazgeçerler diye büyük azaptan önce onlara kesinlikle küçük azaptan da tattıracağız.

(Secde 32/22)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َُٕٞٔ َٖ ُٓ ْ٘ز َ ِو٤۪ٓ  ۜب اَِّٗب َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٜ ْ٘ ػ
ِ ب٣َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ رُ ِ ًّ َش ِث َٰب
َ ك
َ ۪ ص ُ َّْ اَػ َْشّٚد َس ِث
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.

(Zümer 39/53)

ُ َ٘ ْْ َْل ر َ ْوِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِ۪ٓ َٰ ا َػَُٖٞ ا َ ْع َشك٣ ۪ اَُّز١ِ
ۜ ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔ ِخ هٞط
ةٞ
َّللاِ ا َِّٕ ه
َ ُُّٗ ْـ ِل ُش اُز٣َ ََّللا
َ ب ِػ َجبد٣َ َْ ُه
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ سٞ
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ َُِّٚٗؼا ۜب ا٤۪ٔ َع
Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah‟ın merhametinden umut
kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur.

(Zümer 39/54)

َٕٝق ُش
ُ ََ ٌُ ُْ ْاُؼَز٤َِأْر٣ ْٕ َ ُ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اَُٚ اُٞٔ ِِ ا َ ْعَٝ ْْ ٌُ ّ َس ِث٠َُِٰ ا اُٞ ۪ٓج٤ َ۪ٗاَٝ
َ ْ٘ ُ اة ص ُ َّْ َْل ر
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O‟na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.
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(İsra 17/9)

ّ ُ َج٣َٝ ُّ َٞ  ا َ ْه٢
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ د ا
ِ قب ُِ َؾب
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َ۪ٖ اَُّز٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ُِش ْاُ ُٔإ
َ ِٛ ٢ ۪ َُِِّز١ ۪ذْٜ ٣َ َٕزَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ َِّٕ ا
شا٤
ا َ ْع اشا ًَ ۪ج ا
Bu Kur‟ân, en sağlam yolu gösterir. İyi işler yapan müminlere de büyük bir ödülün varlığını
müjdeler.
(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣َٝ ِّ غ ًَل
ِ۪ٚٗ س ِث ِب ْرٞ
ِ اُظُِ َٔب
َّ ُعجُ ََ ا
ُ َُٚٗاَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ ار َّ َج َغ ِسم
 هِٚ  ِث١ ۪ذْٜ ٣َ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤ ۪ف َشاه ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Enam 6/153)

ْْ ٌُ ُِ  َٰرٚۜ ۪ ِِ ٤ع ۪ج
۪ ف َش
ُّ ُا اُٞ َْل رَز َّ ِجؼَٝ ُُٙٞ أب كَبر َّ ِجؼ٤ ۪ ُٓ ْغزَو٢اه
ِ زَاَٰٛ َّٕ َ اَٝ
َ ْٖ غجُ ََ كَزَلَ َّشمَ ِث ٌُ ْْ َػ
َُٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَّوٚ ٌُ ْْ ِث٤ف
 هَٝ
İşte bu benim dosdoğru yolumdur; onu takip edin, başka yolları takip etmeyin, yoksa o takip sizi benim
yolumdan ayırır. Bunlar da Allah'ın sizden istekleridir, belki ondan çekinerek kendinizi korursunuz.

(Kehf 18/1)

 اع ۜبَٞ ُ ِػَُٚ َْ ََ ْغؼ٣ ْْ ََُٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِزِٙ  َػ ْج ِذ٠َِٰ ػ
َ ٍَ َ ا َ ْٗض١۪ٓ ۪ا َ ُْ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّز
Her şeyi güzel yapmak, kuluna Kitabı indiren Allah‟a mahsustur. O, bunu anlaşılmayacak biçimde
çarpıtılabilecek bir yapıda oluşturmamıştır.

(Kehf 18/2)

ّ َُج٣َٝ ُْٚٗ ُذاا ِٓ ْٖ َُذ٣ ۪ؽذ
ْْ ُٜ َُ َّٕ َ د ا
َ عب
ِ قب ُِ َؾب
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َ۪ٖ اَُّز٤ ِ۪٘ٓ ْؾ َِش ْاُ ُٔإ
ُ ْ٘ز َِس َثأ ْ ا٤ُِ ّ أب٤ِ َه
غ٘اب
َ ا َ ْع اشا َؽ
Onu dosdoğru bir kitap yapmıştır ki kendi katından gelecek suça denk şiddette cezalara karşı uyarıda bulunsun,
iyi işler yapan müminlere de güzel bir ödül verileceğini müjdelesin.
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(İsra 17/10)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ا َ َّٕ اَُّزَٝ
 أب٤ َُ۪ػزَاثاب ا
َ ْْ ُٜ َُ بْل ِخ َشحِ ا َ ْػز َ ْذَٗب
Ahirete inancı kesin olmayanlara da acıklı bir azap hazırlamışızdır.
(Nahl 16/22)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪اؽذٌ كَبَُّز
َٕٝ ْْ ُٓ ْغز َ ٌْجِ ُشُٛ َٝ ٌ  ْْ ُٓ ْ٘ ٌِ َشحُٜ ُثُُِٞبْل ِخ َشحِ ه
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.

(Müminun 23/73)

ْ٤ ۪ف َشاه ُٓ ْغزَو
ُ اَِّٗ َي َُز َ ْذَٝ
ِ ٠َُِٰ ُ ْْ اٛٞػ
Sen onları elbette doğru yola çağırıyorsun.

(Müminun 23/74)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ
َُٕٞاه ََُ٘ب ًِج
ِ ق َش
ّ ِ ُبْل ِخ َشحِ َػ ِٖ ا
Ahirete inanmayanlar, o yoldan ayrılırlar.

(Müminun 23/75)

ُ ٢ ۪ا كٞم ّش ََُِ ُّغ
َ ًَ َٝ ْْ ُٛ  َس ِؽ َْٔ٘بْٞ ََُٝ
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗب٤َ ه ْـ
ُ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ؾ ْلَ٘ب َٓب ِث
Sıkıntılarını gidererek onlara ikramda bulunsak bile inatla azgınlıkları içinde bocalarlar.

(Müminun 23/76)

َُٕٞن َّشػ
ِ  ْْ ثِ ْبُؼَزَاُٛ َُوَ ْذ ا َ َخ ْزَٗبَٝ
َ َ َز٣  َٓبَٝ ْْ ِٜ ّا ُِ َش ِثُٞٗة كَ َٔب ا ْعز َ ٌَب
Hepsine hak ettikleri cezayı veririz ama Rablerine karşı ne yumuşarlar ne de yalvarıp yakarırlar.

(Neml 27/4)

ۜ ُٜ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ُٜ َ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ َُ ََّّ٘ب٣ َبْل ِخ َشحِ ص
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َٕٞ
Ahirete inanmayanlara, işlerini güzel gösteririz; onlar bocalarlar.

(Neml 27/5)

َٰ ْ ٢ُ ْْ ِكَٛٝ ة
َٕٝغ ُش
ُ۪ٓ ْْ ُٜ َُ َٖ٣ ۪ َٰ ُ۪ٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ِ  ُء ْاُ َؼزَاٞع
َ  ُْ ْاْلَ ْخُٛ اْل ِخ َش ِح
Onlar, o kötü azabı hak etmiş kimselerdir; ahirette çok zararlı çıkacaklardır.
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(İsra 17/11)

بٕ َػ ُغ ا
َّ ُبٕ ثِب
ُ غ
ُ غ
ْلٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ  ۜ ِْش٤ُ ثِ ْبُ َخٙؾ ِ ّش د ُ َػ۪ٓب َء
ِ ْ َُ ْذع٣َٝ
َ ْٗ اْل
َ ْٗ اْل
İnsan kötülüğü, iyiliği ister gibi ister. İnsan pek acelecidir.
(Yunus 10/11)

َّ ُبط ا
َٖ َْل٣ ۪ ۜ ْْ كََ٘زَ ُس اَُّزُٜ ُِ ْْ ا َ َعِٜ ٤ْ َُِ ا٢
ُؼَ ِ ّغ َُ ه٣ ْٞ ََُٝ
ِ َُِِّ٘ َُّللا
ِ ُ ِْش َُو٤ ْْ ثِ ْبُ َخُٜ َُؾ َّش ا ْعزِ ْؼ َغب
َ ن
ُ ٢ َ۪ٕ ُِ ۪ٓوَب َءَٗب كَٞ ْش ُع٣
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤ه ْـ
Allah, insanlara iyiliklerinin karşılığını verdiği çabuklukta kötülüklerinin karşılığını verseydi ömürleri bitirilirdi.
Ama o, kendi huzuruna varacağını beklemeyenleri, taşkınlıkları içinde bırakır da onlar bocalar dururlar.

(Enbiya 21/37)

ُ غ
ٕٞ
ِ ْ َُخ ِِن
َ َۜ بٕ ِٓ ْٖ َػ َغ
َ ْٗ اْل
ِ ُِ كَ ًَل ر َ ْغز َ ْؼ ِغ٢ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٣عب ُ ۪س
İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Siz acele etmeyin; size âyetlerimi göstereceğim.

(İsra 17/12)

ا كَن اًْلُْٞق َشح ا ُِز َ ْجزَـ
ِ بس ُٓج
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ َع َؼ َِْ٘ب اَٝ
ِ َٜ ََُّ٘خَ ا٣ َع َؼ ِْ َ۪ٓ٘ب َٰاَٝ َِ ٤ْ ََُّخَ ا٣ َ۪ٓٗب َٰاْٞ  ِْٖ كَ َٔ َؾ٤ََز٣بس َٰا
ُ ر َ ْل ۪ق اٙق َِْ٘ب
ًل٤
َ ََّ ًُ َٝ بة
ّ ُػذَدَ ا
َّ َء ك٢ْ ؽ
َۜ غ
َ اُٞٔ َِ ُِز َ ْؼَٝ ْْ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
َ  ْاُ ِؾَٝ َٖ٤ ِ۪٘غ
Geceyi ve gündüzü iki gösterge yaptık, sonra gecenin göstergesini, karanlık olma şartını
kaldırdık ve gündüzün göstergesini de “aydınlatıcı olma” kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını
aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak
açıklamışızdır.
(Yunus 10/5)

َّ ُ َع َؼ ََ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٖ٤ ِ۪٘غ
ّ ُا َػذَدَ اُٞٔ ََِبص ٍَ ُِز َ ْؼ
 ْاُوَ َٔ َش ُٗ اَٝ ۪ٓب اء٤َ م
ِ ظ
ِ َ٘ٓ ُٙهَذ ََّسَٝ ساٞ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ق
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ّْٞ َد ُِو
ِ َب٣اْل
ّ ِ َُل٣ ن
بة َٓب َخَِنَ ه
َۜ غ
َ  ْاُ ِؾَٝ
ِ ّ ۜ َّللاُ َٰر ُِ َي ا َِّْل ِث ْبُ َؾ
Güneşi ışık kaynağı, Ay‟ı da aydınlık kılan O‟dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil
ölçülendirmiştir. Allah‟ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka bir şey değildir. Allah onu gerçek varlık
olarak yaratmıştır. Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Enbiya 21/32)

 اُٞع ْولاب َٓ ْؾل
َُٕٞب ُٓ ْؼ ِشمَٜ َِبر٣ ْْ َػ ْٖ َٰاُٛ َٝ ظب
َّ ُ َع َؼ َِْ٘ب اَٝ
َ غ َ۪ٓٔب َء
Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Ama onlar göğün göstergelerinden yüz çeviriyorlar.
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(Enbiya 21/33)

َّ ُاَٝ بس
ََٕٞ ْغ َج ُؾ٣  كََِي٢ ۪ ْاُوَ َٔ ۜ َش ًُ ٌَّ كَٝ ظ
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ َُّ َخَِنَ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ ْٔ ؾ
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O‟dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

(Yasin 36/37)

ْ ُٓ ْْ ُٛ بس كَ ِبرَا
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ َٜ َُُّ٘ اْٚ٘ ِٓ  َُ َٗ ْغَِ ُخ٤ْ َُّ ُْ اُٜ َُ ٌَخ٣ َٰاَٝ
Gece de onlar için göstergedir. Ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da zulmette kalıverirler.

(Yasin 36/38)

َّ ُاَٝ
ْ٤ِ ۜ ِ۪ض ْاُ َؼ٣
ُ ۪ ۜب َٰر ُِ َي ر َ ْوذَٜ َُ  ُِ ُٔ ْغزَوَ ّش١ظ ر َ ْغ ۪ش
ُ ْٔ ؾ
ِ ش ْاُ َؼ ۪ض٣
Güneş yerleştirildiği yörüngesinde akıp gider. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah‟ın koyduğu ölçüdür.

(Yasin 36/39)

ْ٣ِ ۪ٕ ْاُوَذٞ
ِ َ٘ٓ ُٙ ْاُوَ َٔ َش هَذ َّْسَٗبَٝ
ِ  َػبدَ ًَ ْبُؼُ ْش ُع٠َبص ٍَ َؽزه
Ay‟ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar menzil menzil ölçülendirmişizdir.

(Yasin 36/40)

َّ َُْل ا
ََٕٞ ْغجَ ُؾ٣  كََِي٢ ۪ ًُ ٌَّ كَٝ بس
ُ ْٔ ؾ
َ َُ ٤ْ َُّ َْل اَٝ ب ا َ ْٕ ر ُ ْذ ِس َى ْاُوَ َٔ َشَٜ۪ٓ َُ ٢َ ْ٘جَ ۪ـ٣ ظ
ِ ۜ َٜ َُّ٘عب ِث ُن ا
Güneş Ay‟ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.

(İsra 17/13)

َ۪ٓ ُٙغبٕ ا َ ُْضَ َْٓ٘ب
ُ ْ٘ َٓ ُٚ٤ ِْ َٰو٣َ  َٔ ِخ ًِزَبثاب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َُُٚ ُٗ ْخ ِش ُطَٝ ٚۜ ۪ ػُ٘ ِو
ساٞ
ُ ٢ ُ۪ كٙهبئِ َش
ؾ ا
َ ْٗ ِ ًُ ََّ اَٝ
Her insanın uçup gider sandığı işlerini boynuna bağladık. Kıyamet günü ona ait bir defter
çıkarırız. Açılmış bir şekilde onu karşılar.
(Yunus 10/61)

ُ ٌُ َ  َٓب رَٝ
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ ِٓ ْٖ َػ ََٔ ا َِّْل ًَُّ٘ب َػَُِٞٔ  َْل ر َ ْؼَٝ ُٕ ِٓ ْٖ هُ ْش َٰاْٚ٘ ِٓ اُِْٞ َٓب رَزَٝ ْٕ ؽَأ٢ ۪ٕ كٞ
ُ
٢ِ َْل كَٝ ك
ُ َ ْؼ ُض٣  َٓبَٝ ِٚ ۜ ٤ َ۪ٕ كُٞن٤ ۪داا اِ ْر رُلُٜٞ ؽ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِة َػ ْٖ َس ِثّ َي ِٓ ْٖ ِٓضْوَب ٍِ رَ َّسح ك
ٖ٤ ًِزَبة ُٓ ۪ج٢ ۪ َْ۪ٓل ا َ ًْجَ َش ا َِّْل كَٝ فـ ََش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي
َّ ُا
ِ َ۪ٔٓ غ
ْ َ  َْ۪ٓل اَٝ بء
Siz herhangi bir durumdayken, Kur‟ân okuyorken ya da sizler bir iş yapıyorken, ona dalıp gittiğinizde mutlaka
size şahit oluruz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bunların küçüğü de
büyüğü de mutlaka açık bir defterdedir
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(Kehf 18/49)

ة
ُ َ م َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ ب٣َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟبة َكز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ ٣َ  َْلَٝ بم اش ۜا
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َؽُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َعذَٝ َٝ بَٜ ٤ َٰشح ا ا َِّْ۪ٓل ا َ ْؽق٤
َ ُـَبد ُِس٣ َْل
َ  َْل ًَ ۪جَٝ شح ا٤
َ ف ۪ـ
ا َ َؽذاا
Defterleri önlerine konulur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki
"Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında
hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye haksızlık etmez.

(İsra 17/14)

جا ۜب٤ َْي َؽ ۪غ٤َِ َّ َػْٞ ٤َ ُِي ْا
َ  ِثَ٘ ْلغ٠اِ ْه َشأْ ًِزَب َث ۜ َي ًَ َٰل
Ona şöyle denir: “Defterini oku; bugün kendi hesabını kendine vermen yeterlidir.”
(Hakka 69/19)

ْٚ ٤َ ب ۬ ُؤ ُّ ا ْه َش ۫ ُؤا ًِزَب ِثَ۪ٛٓ ٍُ ُٞو٤َ َ۪ كِٚ٘ ٤۪ٔ َ٤ُِ ثٚ ًِزَب َث٢
َ  ِرٝ۫ ُ كَب َ َّٓب َٓ ْٖ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ ٢ّ۪ٗ ِا
ْٚ َ٤ِغبث
َ  ُٓ ًَلم ِؽ٢ّ۪ٗ َ ظ َ٘ ْ٘ذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

خ٤َ ام
ِ ؾَخ َس٤ ۪ػ٢ ۪ كَٞ ُٜ َك
O, mutlu bir hayat sürecek,

(Hakka 69/22)

َخ٤ُِ  َعَّ٘خ َػب٢ ۪ك
Yüksekçe bir bahçede

(Hakka 69/23)

ٌَخ٤ِٗب دَاَٜ ُكٞط
ُ ُه
Olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.
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(Hakka 69/24)

 ِخ٤َ ُِ  َِّبّ ْاُخَب٣َ ْاْل٢ـًٔب ِث َ۪ٓٔب ا َ ْعَِ ْلز ُ ْْ ِك٤َ۪۪ٓ٘ ٛ اُٞا ْؽ َشثَٝ اًُُِٞ
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(Hakka 69/25)

ْٚ َ٤د ًِزَب ِث
َ ٝ۫ ُ  َُ ْْ ا٢ َ۪٘ز٤ْ َُ َب٣ ٍُ َُٞو٤َ۪ كُِٚ ُ ثِ ِؾ َٔبَٚ ًِزَبث٢
َ ِرٝ۫ ُ ا َ َّٓب َٓ ْٖ اَٝ
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ْٚ ٤َ ِغبث
َ َُ ْْ ا َ ْد ِس َٓب ِؽَٝ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

ََخ٤بم
ِ َٗب ًَبَٜ َ ز٤ْ َُ َب٣
ِ َذ ْاُو
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٚ َ٤ُِ  َٓب٢ّ۪٘  َػ٠َٰ٘ َ۪ٓٓب ا َ ْؿ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ِْ ع
ْٚ ٤َ ِٗ طب
ُ ٢ّ۪٘ َِ َي َػَٛ
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/30)

ُُُُِّٙٞ كَـُُٙٝخز
Onunla ilgili şöyle denir: “Tutun onu, bağlayın!

13

(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ  ۜبَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِ۪ٚ َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ م ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ع ا
َ َ َٗ ْجؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓؼَزّ ِ۪ثَٝ ٟۜ ا ُ ْخ َٰش
ْلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse
kimsenin yükünü çekmez. Biz bir elçi, bir kitap göndermeden azap etmeyiz.
(En'am 6/164)

 َْل ر َ ِض ُسَٝ بَٜ ٤ْ َِِت ًُ َُّ َٗ ْلظ ا َِّْل َػ
ُ  َْل ر َ ٌْغَٝ  ۜء٢َ
 َْش ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ْ  َسةُّ ًُ َِّ ؽَٞ ُٛ َٝ  َسثًّب٢َّللاِ اَث ْ۪ـ
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َ َس ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اٟ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ
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 Rabbinizin huzurudur. O
size anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir.

(Araf 7/42)

ْْ ُٛ بة ْاُ َغَّ٘ ِخ
ِ قب ُِ َؾب
ُ ف َؾ
ْ َ  َُٰ۪ٓئِ َي اٝ۬ ُ ب اَٜ  ْع َؼُٝ غب ا َِّْل
ق َٗ ْل ا
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ِِّ ٌَ ُٗ د َْل
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz; böyleleri
cennet ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب َْلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخٌ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ ٟۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ  َْل ر َ ِض ُسَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ  ٌء٢ْ ؽ
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َضَ هَٝ َ  ۜحَِٰٞ ق
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ثِ ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس اَُّز٠ۜ رَا هُ ْش َٰث
ش٤
 ه٠َُِاَٝ ِٚۜ ۪  َُِ٘ ْلغ٠ًَز َضَ ه٣
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ق
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Necm 53/38)

ٟ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ ٌ  ِاص َسحَٝ ا َ َّْل ر َ ِض ُس
Kimse kimsenin günahını yüklenmez.

(Necm 53/39)

٠ َٰعؼ
ِ ْ ُِ ْظ
َ بٕ ا َِّْل َٓب
َ ْٗ ًل
َ ٤َُ ْٕ َ اَٝ
ِ غ
İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.
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(Necm 53/40)

ُٟ َٰش٣ ف
َ ُٚ٤َ ع ْؼ
َ َّٕ َ اَٝ
َ ْٞ ع
Çalışması yakında gözler önüne serilecektir.

(Necm 53/41)

٠ َٰكْٝ َُ ْاُ َغ َ۪ٓضا َء ْاْلٚ٣ُ ْغ َٰض٣ َّْ ُ ص
Sonra ona, yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir.

(Kasas 28/59)

ع ا
َ َ ْج َؼ٣ ٠ َؽزهٟ ِِ َي ْاُوُ َٰشْٜ ُٓ  َٓب ًَبَٕ َسث َُّيَٝ
 َٓب ًَُّ٘بَٝ َبرَِ٘ب٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْلٞ
ُ ب َسَٜ ّٓ ِ ُ  ا٢ش ۪ ۪ٓك
َ بَٜ ُِْٛ َ اَٝ  ا َِّْلٟ ْاُوُ َٰ ۪ٓش٢ٌِ ِِ ْٜ ُٓ
َُٕٞٔ ُِ ظب
Senin Rabbin, kendilerine âyetlerini okuyacak bir elçiyi merkezlerine göndermeden hiçbir yeri etkisizleştirmez.
Etkisizleştirdiği kentler, sadece halkı yanlışlar içinde olanlardır.

(İsra 17/16)

َبٛ ٍُ كَذَ َّٓ ْشَٗبْٞ َب ْاُوَٜ ٤ْ َِب كَ َؾ َّن َػَٜ ٤ ۪ا كُٞغو
َ َب كَلَٜ ٤ َ۪خا ا َ َٓ ْشَٗب ُٓزْ َشك٣ ِِ َي هَ ْشْٜ ُٗ ْٕ َ اِ ۪ٓرَا ا َ َس ْد َ۪ٓٗب اَٝ
شا٤
ر َ ْذ ۪ٓ ا
Bir kenti yaşanmaz hale getirmek istersek önce oranın ileri gelenlerine emirlerimizi ulaştırırız.
Onlar, orada yoldan çıkarlar ve cezanın şartları olgunlaşır. Sonra orayı yerle bir ederiz.
(Enam 6/44)

اُ۪ٞٓ رٝ۫ ُ ا ِث َ۪ٓٔب اٞ اِرَا كَ ِش ُؽ٠ ۜء َؽز۪ٓه٢َ
ُ َٗ كََِ َّٔب
َ َْٞ  ْْ اَثِٜ ٤ْ َِ۪ كَز َ ْؾَ٘ب َػٚا ِثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
ْ اة ًُ َِّ ؽ
َٕٞغ
ُ ِِ  ْْ ُٓ ْجُٛ  ْْ ثَ ْـزَخا كَ ِبرَاُٛ ا َ َخ ْزَٗب
Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle
şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.

(Enam 6/45)

ۜ ُٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪ ِّ اَُّزْٞ َكَوُ ِط َغ دَا ِث ُش ْاُو
َٖ٤۪ٔ َُ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُ َؼبَٝ اٞ
Zalim toplulukların kökü böyle kurutulur. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah‟tır. O, bütün varlıkların Rabbidir.
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(Enam 6/123)

ْْ ِٜ َٕ ا َِّْل ِثب َ ْٗلُ ِغٝ ْٔ ٌُ ُش٣َ  َٓبَٝ  ۜبَٜ ٤ ۪ا كٝ ْٔ ٌُ ُش٤َ ُِ بَٜ ٤۪ٓ خ ا َ ًَب ِث َش ُٓ ْغ ِش٣َ  ًُ َِّ هَ ْش٢ ۪ ًَ َٰز ُِ َي َع َؼ َِْ٘ب كَٝ
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ
İşte böyle. Her kentin büyüklerini oranın günahkârları haline getiririz ki planlar yapsınlar. Yaptıkları planlar,
kendi aleyhlerine döner ama farkında bile olmazlar.

(En'am 6/124)

ُ ٤َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ َؽ
ۜ ع َُ ه
َّللاِ َ ه
ْش
ُ  ُس٢
َ ِرٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ َ۪ٓٓب ا٠ ُٗإْ َٰر٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َؽزهَُُٞخٌ هَب٣ ْْ َٰاُٜ ْاِرَا َ۪ٓعب َءرَٝ
اُٞٗذٌ ِث َٔب ًَب٣ ۪ؽذ
َ اة
ٌ َ ػز
ُ ُ ۪ق٤ع
َبس ِػ ْ٘ذَ ه
ٌ فـ
َ َٝ َِّللا
َ ُٚۜ َ عبَُز
َ َ ْغ َؼ َُ ِس٣
َ اُٞٓ َٖ ا َ ْع َش٣ ۪ت اَُّز٤
ََٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣
Onlara bir ayet gelince şöyle derler: "Allah‟ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe inanmayız." Allah
kitabını kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yaptıkları plan yüzünden Allah katında küçük düşme ve
çetin bir azapla yüzleşeceklerdir.

(İsra 17/17)

ۜ ُٗ ٕ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذٝ
شا٤
شا ثَ ۪ق ا٤
۪ خ َ۪ج اٙة ِػجَب ِد
ِ ُُٞٗ ثِ َش ِثّ َي ثِز٠ ًَ َٰلَٝ ػٞ
ِ َِ ٌَْ٘ب َِٖٓ ْاُوُ ُشْٛ َ  ًَ ْْ اَٝ
Nuh‟tan sonra da nice nesilleri etkisizleştirdik. Kullarının günahını Rabbinin bilmesi ve görmesi
yeter.
(Enam 6/6)

ع َِْ٘ب
ِ  ْاْلَ ْس٢ ْْ ِكُٛ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشٕ َٓ ٌََّّ٘بِٜ ِِ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجْٛ َ ا ًَ ْْ اْٝ  َش٣َ ْْ ََُا
َ ا َ ْسَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ َُ ك َٓب
ا َ ْٗؾَأَْٗبَٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗ ْْ ِثزُٛ َِ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١بس ر َ ْغ ۪ش
َّ ُا
 ْْ ِٓ ْذ َس اِٜ ٤ْ َِغ َ۪ٓٔب َء َػ
َ َٜ ْٗ َ َع َؼ َِْ٘ب ْاْلَٝ اسا
َٖ٣ ْْ هَ ْشٗاب َٰاخ َ۪شِٛ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
Kendilerinden önce nice nesillerin etkisini ortadan kaldırdığımızı görmeleri gerekmez mi? Bu dünyada size
vermediğimiz imkânları onlara vermiş, üzerlerine bol yağmurlu bulutlar göndermiş, topraklarından akıp giden
ırmaklar oluşturmuştuk. Sonra da günahlarından dolayı onların etkisini ortadan kaldırmış, arkalarından başka
nesiller oluşturmuştuk.
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(Ankebut 29/40)

ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ق
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بفجاب
ِ  َؽِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ۪ كٚكَ ٌُ ًًّل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ ٤َ ُِ َُّللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْهَ٘بُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ك
َ ُا ا َ ْٗلُ۪ٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َخ
َ  ْاْلَ ْسِٚ غ ْلَ٘ب ِث
ْ ٣َ
َُٕٞٔ ِِ 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 haksızlık yapmıyordu, haksızlığı
onlar, kendilerine yapıyorlardı.

(İsra 17/18)

بَٜ ٤َِٰ ق
َ۪ٓ َٗ ب َٓبَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ بعَِخَ َػ َّغ َِْ٘ب
ْ ٣َ َْ ََّٜ٘ ُ َعَُٚ ذ ُ ص ُ َّْ َع َؼ َِْ٘ب٣ؾب ُء ُِ َٔ ْٖ ُٗ ۪ش
ِ ذ ُ ْاُ َؼ٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ساٞ
 آب َٓ ْذ ُؽ اُٞٓ َٓ ْز
Kim hemen eline geçecek olanı isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra
alçalmış ve terk edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.
(Bakara 2/200)

ٍُ ُٞو٣َ ْٖ َٓ بط
َ َ  اْٝ َ َّللاَ ًَ ِز ًْ ِش ًُ ْْ َٰا َث۪ٓب َء ًُ ْْ ا
ا هٝز ُ ْْ ََٓ٘ب ِع ٌَ ٌُ ْْ كَب ْر ًُ ُش٤ْ ن
ِ َُّ٘ؽذَّ ِر ًْ اش ۜا َك َِٖٔ ا
َ َكَ ِبرَا ه
َٰ ْ ٢ُ ِكَُٚ  َٓبَٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢َسثَّ َ۪ٓ٘ب َٰا ِرَ٘ب ِك
اْل ِخ َش ِح ِٓ ْٖ خ ًََلم
Hac ibadetinizi yaparken Allah‟ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi, hatta daha güçlü dualarla anın.
İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı
olmaz.

(Hud 11/15)

َٕٞغ
ِ ّ َٞ ُٗ بَٜ َ َ٘ز٣ ۪صَٝ ب٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ ذ ُ ْاُ َؾ٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ُ ُ ْج َخ٣ ب َْلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبِٜ ٤ْ َُِف ا
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz. Burada onlardan
bir kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

۪ٓ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُ ْظ
َ  َؽ ِجَٝ بس
اُٞٗبه ٌَ َٓب ًَب
ِ  َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞفَ٘ؼ
ُ َُّ٘اْل ِخ َشحِ ا َِّْل ا
َ و َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.
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(Şura 42/20)

َٰ ْ س
َ ذُ َؽ ْش٣ُ ۪ش٣ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ ِ۪ٚ َؽ ْشص٢ ُ۪ كَُٚ اْل ِخ َش ِح ٗ َِض ْد
َ ذ ُ َؽ ْش٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
بَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚب ُٗإْ ِر٤َ ْٗ ُّس اُذ
َٰ ْ ٢ُ ِكَُٚ  َٓبَٝ
ت٤اْل ِخ َش ِح ِٓ ْٖ ٗ َ۪ق
Kim ahiret için yatırım yapmak isterse onun yatırımına katkıda bulunuruz. Kim de dünya için yatırım yapmak
isterse, ona da onun gelirinden veririz ama onun ahirette alacağı bir şey kalmaz.

(İsra 17/19)

۪ٓ
َٰ ْ َ َٓ ْٖ ا َ َسادَٝ
ساٞ
 ْْ َٓ ْؾ ٌُ اُٜ ُ٤ع ْؼ
َ َٕ َُٰئِ َي ًَبٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ َُٛٝ بَٜ َ٤ع ْؼ
َ بَٜ َُ ٠َٰعؼ
َ َٝ َ اْل ِخ َشح
Kim de ilerisini ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması
teşekküre değer.
(Bakara 2/201)

َٰ ْ ٢ِكَٝ غَ٘خا
بس
َ َهَِ٘ب َػزَٝ غَ٘خا
َ اْل ِخ َشحِ َؽ
َ َب َؽ٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ٍُ َسثَّ َ۪ٓ٘ب َٰارَِ٘ب كَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ َُّ٘اة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Al-i İmran 3/145)

بَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚب ُٗإْ ِر٤َ ْٗ ُّاة اُذ
َ ُٔ َ  َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْلظ ا َ ْٕ رَٝ
د ا َِّْل ِث ِب ْر ِٕ هٞ
َ َٞ َ ُ ِش ْد ص٣ ْٖ َٓ َٝ َّللاِ ًِزَبثاب ُٓ َإ َّع ا ًۜل
َٰ ْ اة
َّ ُ ا١ع٘ َْغ ِض
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
َ َٞ َ ُ ِش ْد ص٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َٝ  ۜبَٜ ْ٘ ِٓ ِ۪ٚاْل ِخ َش ِح ُٗإْ ر
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri, son yaşama tarihleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan
veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.

(İsra 17/20)

ُ طب ُء َس ِثّ َي َٓ ْؾ
َ۪ٓ  َٓب ًَبَٕ َػَٝ بء َس ِثّ ۜ َي
َ۪ٓ  ۬ ُإ َْ۪ٓل ِء ِٓ ْٖ َػ۪ٛٓ َٰ َٝ  ۬ ُإ َْ۪ٓل ِء۪ٛٓ َٰ ًُُّ ًًّل ُٗ ِٔذ
ساٞ
ِ ط
ظ ا
Bunlardan her birine; hem onlara hem de öbürlerine, Rabbinin ikramından da veririz.
Rabbinin ikramı kısıtlanmış değildir.
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(Bakara 2/126)

ِ ُ َِٖٓ اُض َّ َٔ َشاَِْٚٛ َ اس ُص ْم ا
ْ ِ ّ ُْ َسة٤ ۪ٛاِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰشَٝ
ْ َٝ زَا َثَِذاا َٰا ِٓ٘ابَٰٛ َْ اع َؼ
 ْْ ِث هُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ د َٓ ْٖ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ
ُ هَِ۪ اُٚ َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب ُ َٓ ِز ّؼَٝ ٍَ اْل ِخ ۜ ِش هَب
َ م
ش٤
ْ َ ًل ص ُ َّْ ا٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
ِ  َػزَا٠َُِٰ ُ ا۪ٙٓ ط ُّش
ِ ۜ َُّ٘ة ا
َ ْ ِثئَٝ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir belde yap! Buranın halkından Allah‟a ve ahiret
gününe inananları her üründen rızıklandır!” Allah da şöyle dedi: “Ayetleri görmezlikte direneni de az bir süre
nimetlerden yararlandırır, ama daha sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”

(Bakara 2/202)

ة
ٌ  ْْ ٗ َ۪قُٜ َُ  َٰ ُ۪ٓ ِئ َيٝ۬ ُ ا
 هَٝ  ۜاُٞغج
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ًَ ت ِٓ َّٔب٤
Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.

(İsra 17/21)

َٰ ْ ََُٝ ل
ُ ْٗ ُ ا
ا َ ًْ َج ُش ر َ ْل ۪ن اَٝ ًل ِخ َشح ُ ا َ ًْ َج ُش دَ َس َعبد
ۜ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ن
ًل٤
َ ْق كَن ََِّْ٘ب َث ْؼ
َ ٤ًَ ظ ْش
Onlardan birini diğerine nasıl üstün kıldığımıza bak. Şurası kesin ki Ahiretteki dereceler daha
büyük, üstünlükler daha belirgin olacaktır.
(Enam 6/132)

ۜ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ٌ  ُِ ٌُ َّ دَ َس َعَٝ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ  َٓب َسث َُّي ِثـَب ِكَ َػ َّٔبَٝ اٞ
Herkesin yaptığına göre aldığı dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

(Zuhruf 43/32)

 َسكَ ْؼَ٘بَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ َ ؾز
َ ٤ ْْ َٓ ۪ؼُٜ َ٘٤ْ َغ َْٔ٘ب ث
َ َٔ َٕ َس ْؽُٞٔ َ ْو ِغ٣ ْْ ُٛ َ ا
َ َذ َس ِثّ ۜ َي ٗ َْؾ ُٖ ه
 ٌْش ِٓ َّٔب٤ َس ْؽ َٔذُ َس ِثّ َي َخَٝ  ًّۜب٣ع ْخ ِش
 ْْ ثَ ْؼ اُٜ ن
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٤ُِ مَ ثَ ْؼل دَ َس َعبدْٞ َ ْْ كُٜ ن
ُ نب
َ ثَ ْؼ
ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣
Rabbinin ikramını onlar mı paylaştıracak? Oysa dünya hayatında yaşamalarına sebep olan şeyleri biz
paylaştırdık. Birini diğerinden bir kaç derece üste çıkardık ki biri diğerinin işinden yararlansın. Ama Rabbinin
ikramı, onların birikimlerinden iyidir.

(İsra 17/22)

 آب َٓ ْخزُ اُٞٓ ب َٰاخ ََش كَز َ ْوؼُذَ َٓ ْزَّٜللاِ ا َُِٰ ا
ْلٝ
َْل ر َ ْغ َؼ َْ َٓ َغ ه
Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma; yoksa yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak
oturup kalırsın.
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(İsra 17/39)

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

(Zümer 39/65)

َ ََ ْؾج٤َُ ذ
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ َ َُزَٝ ط َّٖ َػ َُِٔ َي
َ ًْ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َُئِ ْٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ َُوَ ْذ اَٝ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve
sen de kaybedenlerden olursun.

(İsra 17/23)

َٰ َهَٝ
ْٝ َ  َ۪ٓٔب اُٛ َُ ْجُِـ ََّٖ ِػ ْ٘ذَ َى ْاُ ٌِجَ َش ا َ َؽذ٣ غبٗا ۜب اِ َّٓب
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُ ِث ْبَٝ َُّٙب٣ِا ا َِّْ۪ٓل اُ۪ٝٓ َسث َُّي ا َ َّْل ر َ ْؼجُذ٠ن
 أب٣ اْل ًَ ۪شْٞ َ َٔب هُٜ َُ َْ ُهَٝ  َٔبُٛ  ْشَٜ ْ٘ َ  َْل رَٝ ف
ّ ُ  َ۪ٓٔب اُٜ َُ َْ ُ َٔب كَ ًَل رَوُٛ ًِ ًَل
Rabbin kararını vermiştir; O‟ndan başkasına kulluk etmeyeceksiniz ve anaya babaya iyilikte
bulunacaksınız! Onlardan biri ya da ikisi yanında ihtiyarlayacak olursa onlara “Of!” bile deme
ve onları azarlama! İkisine de değerli sözler söyle!
(Nisa 4/36)

٠ َٰٓزَب٤َ ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِ ِثزَٝ غبٗاب
َ ۪ٚا ِثًُٞ  َْل ر ُ ْؾ ِشَٝ ََّللا
ا هُٝا ْػجُذَٝ
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُ ِث ْبَٝ ْـًٔب٤ؽ
 َٓبَٝ َِ ٤غ ۪ج
َّ ُاث ِْٖ اَٝ ت
ِ ق
َّ ُاَٝ ت
ِ ْ٘ ت ِث ْبُ َغ
ِ بؽ
ِ ُ٘بس ْاُ ُغ
َ َٔ ُ ْاَٝ
ِ  ْاُ َغَٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِبس ر
ِ  ْاُ َغَٝ ٖ٤
ِ ًغ ۪ب
ْ ٌَ ََِٓ
ساٞ
 َٔبُٗ ٌُ ۜ ْْ ا َِّٕ ه٣ْ َ ذ ا
ُ ِؾتُّ َٓ ْٖ ًَبَٕ ُٓ ْخز َ ابْل كَ ُخ ا٣ َّللاَ َْل
Allah'a kul olun. Hiçbir şeyi O‟na ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. En yakınlara, yetimlere,
çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hâkimiyetiniz altında bulunanlara
da iyilik edin. Allah, kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.

(Lokman 31/14)

٢ ُ۪  ِْٖ ا َ ِٕ ا ْؽ ٌُ ْش٤َٓ ػب
ِ ْ َ٘ب٤ْ ف
َّ َٝ َٝ
َ ٢ ُ۪ كُُٚقب
َ ْٗ اْل
َ ِكَٝ ْٖٛ َٝ ٠َِٰ ٘اب َػْٛ َٝ ُُّٚٓ ُ ُ اْٚ َؽ ََِٔزِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ غبَٕ ِث
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ق٢
َّ َُِ ۜ َْي ا٣َا ُِذَٞ ُِ َٝ
Biz insana, ana ve babasına karşı görev yükledik; anası onu, üst üste gelen güçlüklerle taşımıştır. Sütten
kesilmesi iki yıl içindedir. Hem bana, hem de anana ve babana olan şükran borcunu öde. Dönüşünüz banadır.
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(İsra 17/24)

ْ َٝ
ش ۜا٤
ْ اخ ِل
ْ ِ ّهُ َْ َسةَٝ اُش ْؽ َٔ ِخ
َّ َِٖٓ ٍِّ ُّ َٔب َعَ٘ب َػ اُزُٜ َُ ل
ف ۪ـ ا
َ ٢ َ۪ٗب٤َّ َٔب ًَ َٔب َسثُٜ ْٔ اس َؽ
Onları merhamet kanatlarının altına al. De ki “Rabbim! Küçükken onlar beni nasıl büyütüp
yetiştirdilerse Sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun.”
(Ahkaf 46/15)

ُُُٚقب
ِ ْ َ٘ب٤ْ ف
َّ َٝ َٝ
َ َٝ َٝ بُٛ ًُ ْش اُّٚٓ ُ ُ اْٚغبٗا ۜب َؽ ََِٔز
َ  ا ِْؽِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ ِغبَٕ ث
َ ْٗ اْل
َ ِكَٝ ُُِْٚٔ  َؽَٝ  ۜبُٛ ًُ ْش اْٚمؼَز
ُ َ  اِرَا ثََِ َؾ ا٠ اش ۜا َؽز۪ٓهْٜ ؽ
 ا َ ْٕ ا َ ْؽ ٌُ َش ِٗ ْؼ َٔز َ َي٢۪ٓ ْ۪٘ ِصػْٝ َ عَ٘خا هَب ٍَ َسةّ ِ ا
َ َُٕٞص َ َِٰض
َ َٖ٤ثََِ َؾ ا َ ْسثَ ۪ؼَٝ َُّٙؽذ
َٰ فب ُِ اؾب ر َ ْش
٢ّ۪ٗ ِ ا٢ َّ۪ز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ ك٢ ُ۪ ف ِِ ْؼ
َ ْٔ َ ا َ ْٗؼ٢۪ٓ ۪اَُّز
ْ َ اَٝ ُٚ٤م
َ ََ َٔ ا َ ْٕ ا َ ْػَٝ ١
َّ َا ُِذَٝ ٠َِٰ  َػَٝ ٢
َّ َِذ َػ
َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ّ۪ٗ ِاَٝ  َْي٤َُِر ُ ْجذُ ا
Biz insana, ana babasına iyi davranma görevi yükledik. Anası onu zahmetle taşımış ve zahmetle doğurmuştur.
Onu taşımasıyla sütten kesmesi otuz ay sürer. Ne zaman ki güçlü ve kuvvetli haline gelir ve kırk yaşına da
erişirse der ki “Ey Rabbim! Fırsat ver de bana ve ana babama verdiğin nimetlere karşılık görevlerimi yerine
getireyim. Razı olacağın iyi işler yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi evlatlar eyle. Ben sana
döndüm, sana tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Lokman 31/15)

۪ٓ َ َذَٛ ا ِْٕ عبٝ
ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ِ َٔب كُٜ بؽ ْج
ِ ف
َ
َ َٝ  َٔبُٜ ۪ ِػ ِْ ٌْ كَ ًَل ر ُ ِط ْؼِْٚظ َُ َي ث
َ ٤َُ  َٓب٢ ا َ ْٕ ر ُ ْؾ ِش َى ۪ث٠َِٰ اى َػ
َ
ََُِٕٞٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كَبَُٗ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٢
َ َٗ ََ َٓ ْٖ ا٤ع ۪ج
َ ار َّ ِج ْغَٝ كابَٝٓ ْؼ ُش
َّ َُِ ص ُ َّْ ا٢
َّ ََُِبة ا
Anan ve baban, hakkında bir bilgin olamayacak şeyi bana şirk koşman için baskı yaparlarsa sakın boyun eğme
ama dünya işlerinde iyi geçinmeye devam et. Sen, bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz
banadır; neler yaptığınızı size, o zaman bildireceğim.

(İsra 17/25)

َ َٖ٤ ۪اثَّٝ َُ ًَبَٕ ُِ ًْلََّٖٚٗ كَ ِب٤فب ُِ ۪ؾ
ساٞ
ؿلُ ا
َ اٌُُٞٗٞ َ  ِع ٌُ ۜ ْْ ا ِْٕ رُٞ ُٗل٢ َ۪سثُّ ٌُ ْْ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔب ك
Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Siz iyi davranırsanız O da kendisine yönelenleri bağışlar.

(İsra 17/26)

شا٣
ِ  َٰاَٝ
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ٌ۪  ْاُ ِٔ ْغَٝ َُّٚ َؽو٠د رَا ْاُوُ ْش َٰث
 َْل رُجَزّ ِْس ر َ ْجز۪ اَٝ َِ ٤غ ۪ج
Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver ama saçıp savurma.
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(Rum 30/37)

ُ غ
َ۪ٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ّْٞ َبد ُِو٣َ  َٰر ُِ َي َ َْٰل٢ ۪ ْوذ ۜ ُِس ا َِّٕ ك٣َ َٝ ؾب ُء
ُ  ْج٣َ ََّللا
ِّ و
ا ا َ َّٕ هْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
Görmediler mi ki Allah, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. İnanıp
güvenen bir topluluk için bunda âyetler vardır.

(Rum 30/38)

 َٰ ُ۪ٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ َِّللا
ِ كَ َٰب
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ٌ۪  ْاُ ِٔ ْغَٝ َُّٚ َؽو٠د رَا ْاُوُ ْش َٰث
َ هٚ ْعَٝ َُٕٝ ذ٣ُ ۪ش٣ َٖ٣ ۪ ٌْش َُِِّز٤ ۜ َِ َٰر ُِ َي َخ٤غ ۪ج
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ
Yakınlara, çaresizlere ve yolda kalanlara hakkını ver. Allah‟ın rızasını kazanmak isteyenler için iyi olan budur.
Umduklarına kavuşacak olanlar bunlardır.

(İsra 17/27)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ًَبَٕ اَٝ ٖ٤
َّ ُإَ اَٞ ا ا ِْخُ۪ٞٗٓ َٖ ًَب٣ا َِّٕ ْاُ ُٔجَزّ ِ۪س
ُ ط
ساٞ
۪ َ٤ؾ
۪ ًَلُ اّٚبٕ ُِ َش ِث
ِ ۜ به
Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan, Rabbine karşı çok nankördür.
(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  َْل َع َش َّ ا٠ۜ َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ق
َ  ُْ ْاُ ٌَزُٜ ُ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز
ِ َ رَٝ ََُٕٞٛ ٌْ َش٣ َٕ ِ هّٰللِ َٓبَُِٞ ْغ َؼ٣َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َشُٜ ََّٗاَٝ بس
َٕٞه
َ َُّ٘ا
Hoşlanmadıkları şeyleri Allah‟a yakıştırırlar. „En güzeli bizim olacak‟ diyerek dillerinin yalana alışmış olduğunu
açık ederler. Şüphe yok ki onların payına düşen ateştir ve orada bırakılıp unutulacaklardır.

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َْٓ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَض٠ُِ۪ٓ َٰ ع ِْ َ۪ٓ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ َ٤ُ ُْ ْاُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْذ ا َ ْس
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler göndermiştik ama şeytan onlara, yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan,
dünya hayatında onların en yakın dostudur. Onların hak ettiği, acıklı bir azaptır.

(İsra 17/28)

ساٞ
ُ ٤ْ َٓ  اْلْٞ َ ْْ هُٜ َُ َْ َُب كَوٛٞ ُْ ا ْثزِ ۪ٓـَب َء َس ْؽ َٔخ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ر َ ْش ُعُٜ ْ٘ م َّٖ َػ
غ ا
َ اِ َّٓب ر ُ ْؼ ِشَٝ
Rabbinden beklediğin bir ikramın peşinde olduğun için uzak durursan onlara teselli edici sözler
söyle.
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(Bakara 2/263)

ٌْ ٤ ِ۪ َؽ٢
 هَٝ ٟۜ ب اَرآَٜ۪ ُزْ َجؼ٣َ فذَهَخ
ٌ  ٌٍ َٓ ْؼ ُشْٞ َه
َ ْٖ ِٓ  ٌْش٤ َٓ ْـ ِل َشح ٌ َخَٝ فٝ
ٌّ ِ٘ َّللاُ َؿ
İyiliğe uygun bir söz söylemek ve bir hatayı örtmek, başa kakılıp karşı tarafı inciten bir yardımdan daha iyidir.
Allah‟ın hiçbir şeye ihtiyacı olmaz, ama O, yumuşak davranır.

(Nisa 4/5)

اُُُٞٞهَٝ ْْ ُٛ ٞغ
ُّ ُا اُٞ َْل رُإْ رَٝ
ُ ًْ اَٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ُٞاس ُصه
ْ َٝ ب آب٤َ َِّللاُ َُ ٌُ ْْ ه
 َع َؼ ََ ه٢ ۪اَُ ٌُ ُْ اَُّزَٞ ْٓ َ ب َء آَٜ۪ َغل
كابٝ اْل َٓ ْؼ ُشْٞ َ ْْ هُٜ َُ
Allah'ın, hayatınızı sürdürmeniz için verdiği mallarınızı olgunlaşmamış kişilere vermeyin. Onunla onları yedirin,
içirin, giydirin ve onlara iyiliğe uygun sözler söyleyin.

(İsra 17/29)

ْ غ
ساٞ
ُ ٠َُِٰ َُخا اُِٞذَ َى َٓ ْـ٣َ َْ  َْل ر َ ْغ َؼَٝ
ُ  آب َٓ ْؾَُِٞٓ َب ًُ ََّ ْاُ َج ْغ ِو كَز َ ْوؼُذَٜ ط
ُ  َْل ر َ ْجَٝ ػُ٘ ِو َي
غ ا
Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dillere düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak
oturur kalırsın.
(İsra 17/26)

شا٣
ِ  َٰاَٝ
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ٌ۪  ْاُ ِٔ ْغَٝ َُّٚ َؽو٠د رَا ْاُوُ ْش َٰث
 َْل ر ُ َجزّ ِْس ر َ ْجز۪ اَٝ َِ ٤غ ۪ج
Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver ama saçıp savurma!

(Furkan 25/67)

ا آبَٞ ََْٖ َٰر ُِ َي ه٤َ ًَبَٕ ثَٝ اَٝ ْوز ُ ُش٣ ْْ ََُٝ اُُٞ ْغ ِشك٣ ْْ َُ اَُٖٞ اِ ۪ٓرَا ا َ ْٗلَو٣ ۪اَُّزَٝ
Rahmanın kulları, harcadıkları zaman ne savurganlık yapar ne de cimrilik ederler. Harcamaları ikisinin arasında
olur.

(İsra 17/30)

ُ غ
شا٤
َ۪ٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ َ ْج٣ ا َِّٕ َسث ََّي
ِّ و
شا ثَ ۪ق ا٤
۪ خ َ۪ج اُٙ ًَبَٕ ِث ِؼجَب ِدََِّٚٗ ْوذ ۜ ُِس ا٣َٝ ؾب ُء
Rabbin, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir.
Şüphesiz O, kullarının içini bilen ve her şeyi görendir.
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(Sebe 34/36)

ُ غ
َ۪ٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ بط َْل
ُ  ْج٣َ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َس ۪ث
ِّ و
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ  ْوذ ُِس٣َ َٝ ؾب ُء
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Ama çoğu
insan bunu böyle bilmez."

(Sebe 34/37)

 َٰ ُ۪ٓ ِئ َيٝ۬ ُ فب ُِ اؾب كَب
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ  ا َِّْل َٓ ْٖ َٰا٠ ر ُ َو ِ ّشثُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذََٗب ُص ُْ َٰ ۪ٓل٢ ۪ َْلد ُ ًُ ْْ ِثبَُّزْٝ َ  َْ۪ٓل اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ  َ۪ٓٓب اَٝ
َُِٕٞ٘ٓ د َٰا
ِ  ْاُـُ ُشكَب٢ِ ْْ كُٛ َٝ اُِِٞٔ ق ِث َٔب َػ
ّ ِ ُ ْْ َع َ۪ٓضا ُء اُٜ َُ
ِ ن ْؼ
Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir ve iyi işler
yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda olurlar.

(Sebe 34/38)

۪ٓ
َٕٝن ُش
ِ  ْاُ َؼزَا٢ِ َُٰئِ َي كٝ۬ ُ َٖ ا٣بع ۪ض
َ ة ُٓ ْؾ
ِ َبرَِ٘ب ُٓ َؼ٣ َٰا٢۪ٓ َ۪ٕ كْٞ َ ْغ َؼ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Âyetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da azap içindeyken yakayı ele vereceklerdir.

(Sebe 34/39)

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

(İsra 17/31)

ْ  ْْ ًَبَٕ ِخُٜ ََِّْب ًُ ۜ ْْ ا َِّٕ هَز٣ِاَٝ ْْ ُٜ ُخَ ا ِْٓ ًَل ۜم ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصه٤َ  َْلدَ ًُ ْْ َخ ْؾْٝ َ ا اُُِ۪ٞٓ َْل ر َ ْوزَٝ
شا٤
طـًٔب ًَ ۪ج ا
Yoksulluk korkusuyla evladınızı öldürmeyin. Onların rızkını da sizin rızkınızı da biz veririz.
Onları öldürmek büyük bir yanlıştır.
(Enam 6/151)

اُِ۪ٞٓ ُ  َْل ر َ ْوزَٝ غبٗاب
َ ۪ٚا ِثًُٞ  ٌُ ْْ ا َ َّْل ر ُ ْؾ ِش٤ْ َِا اَرْ َُ َٓب َؽ َّش َّ َسثُّ ٌُ ْْ َػْٞ َُهُ َْ ر َ َؼب
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُ ِث ْبَٝ ْـًٔ ۜب٤ؽ
َ  َٓب َثَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
َ ؼ َٓب
َٖط
ِ َٞ َا ْاُلُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ ْْ َُّٛب٣ِاَٝ ْْ ٌُ ُ َْلدَ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ا ِْٓ ًَل ۜم ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصهْٝ َ ا
َ اؽ
َُِٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؼ ِوٚ ٌُ ْْ ِث٤ف
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ ن َٰر
 َؽ َّش َّ ه٢ ۪ظ اَُّز
َ ا اَُّ٘ ْلُُِٞ َْل ر َ ْوزَٝ
ِ ّ ۜ َّللاُ ا َِّْل ِث ْبُ َؾ
De ki “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını sıralayayım: Hiçbir şeyi Allah ile bir tutmayın, anaya
babaya iyilikten geri durmayın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; onların ve sizin rızkınızı veren
Allah‟tır. Fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın; haklı sebeple
olursa başka. İşte bunlar, Allah'ın size yüklediği görevlerdir; belki aklınızı kullanırsınız.
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(Enam 6/152)

ُ َ  ْجُِ َؾ ا٣َ ٠غ ُٖ َؽزه
َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ َُّٙؽذ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا َِّْل ِثبَُّز٤ِ ۪ز٤َ ُا َٓب ٍَ ْاُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ
ۜ ُكْٝ َ َّللاِ ا
اٞ
ق َٗ ْل ا
 ِذ هْٜ  ِث َؼَٝ ٠ ًَبَٕ رَا هُ ْش َٰثْٞ ََُٝ اُُٞاِرَا هُ ِْز ُ ْْ كَب ْػ ِذَٝ بَٜ  ْع َؼُٝ غب ا َِّْل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ِث ْبُ ِو ْغ ِو َْل
َٕ۪ٝ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُشٚ ٌُ ْْ ِث٤ف
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ َٰر
Rüşt çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun iyiliğine olan bir yolla olursa başka. Ölçeği ve
tartıyı hakka uygun yapın. Biz kimseyi gücünden fazlasıyla yükümlü tutmayız. Yakınınız da olsa söz
söylediğinizde adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. İşte Allah, sizden bir de bunları
istemiştir. Belki bilginizi kullanırsınız.

(İsra 17/32)

ۜ َ ُ ًَبَٕ كَبؽَِّٚٗ ا٠۪ٗٓ َٰ اُض
ع ۪ج ا
ّ ِ اُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ
ًل٤
ِ
َ ع۪ٓب َء
َ َٝ ؾخا
Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.
(Nisa 4/15)

اُٝذِٜ ؽ
َ ِْٕ  َّٖ ا َ ْسثَؼَخا ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَبِٜ ٤ْ َِا َػُٝذِٜ غ۪ٓبئِ ٌُ ْْ كَب ْعز َ ْؾ
َ بؽ
ِ ََٖ ْاُل٤ َ۪أْر٣ ٢ ۪اُهزَٝ
َ ِٗ ْٖ ِٓ َؾخ
ع ۪ج ا
ًل٤
ِ ُٞ٤ُ ْاُج٢ َّٖ ِكُٛ ٌُٞ كَب َ ْٓ ِغ
 ْغ َؼ ََ ه٣َ ْٝ َ دُ اْٞ َٔ ُ َّٖ ْاُٜ ٤كهَٞ َ ز٣َ ٠د َؽزه
َ َّٖ ُٜ َُ َُّللا
Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin, şahitlik ederlerse, onları, ölünceye veya Allah
bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

(Nisa 4/16)

اثابَّٞ َ َّللاَ ًَبَٕ ر
ُ فَِ َؾب كَبَػ ِْش
ْ َ اَٝ  َٔب كَب ِْٕ رَب َثبُٛ ُٝب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ َٰبرَٜ ِٗب٤َ ِأْر٣َ ٕا
 َٔ ۜب ا َِّٕ هُٜ ْ٘ ا َػٞم
ِ َاَُّزَٝ
 أب٤َس ۪ؽ
İçinizden zina eden o iki kişiye eziyet edin; eğer tevbe ederek düzelirlerse onları bırakın. Allah kendisine
yönelenlerin tevbesini daima kabul eder ve ikramda bulunur.

(Nur 24/2)

َّ َٝ َُخ٤ُِٗضا
َّ َ ا
ْ َ ك٢ ۪ٗاُضا
ِ َٝ ََّ ًُ اُٝبع ِِذ
ٖ ه٣
َِّللا
ِ ۪ د٢ ۪ َٔب َسأْكَخٌ كِٜ  َْل رَأ ْ ُخ ْز ًُ ْْ ِثَٝ  َٔب ِٓبئَخَ َع ِْذَحُٜ ْ٘ ِٓ اؽذ
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
َ۪ٓ  َٔبُٜ َػزَاث
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْهبئِلَخٌ َِٖٓ ْاُ ُٔإ
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإ
َ  ْذَٜ َ ْؾ٤ُْ َٝ اْل ِخ ِش
Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz kamçı vurun. Eğer Allah‟a ve son güne inanıyorsanız,
Allah‟ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. İnananlardan bir takımı da onlara yapılan
azabı gözleriyle görsün.
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(Nur 24/4)

ُ ا ِثب َ ْس َث َؼ ِخُٞأْر٣َ ْْ َُ َّْ ُ د ص
 َْلَٝ َٖ َع ِْذَح ا٤ ۪ٗ ْْ ص َ َٔبُٛ ُٝبع ِِذ
ِ قَ٘ب
ْ َ ۪ٓذَا َء كَٜ ؽ
َ َٕ ْاُ ُٔ ْؾُٞٓ  ْش٣َ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ ْْ ُٜ َُ اُِٞر َ ْو َج
َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َٰ ُ۪ٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ بدَح ا اَثَذااَٜ ؽ
İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı vurun; ebediyen onların şahitliğini
kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

(Nur 24/19)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ٌْ ك٤ َُ۪اة ا
اْل ِخ َش ۜ ِح
َ بؽ
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٢ِؾخُ ك
ِ َ َغ ْاُل٤َٕ ا َ ْٕ ر َ ۪ؾُُّٞ ِؾج٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ َْل ر َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ
Fuhşun müminler arasında yayılmasını isteyenlerin payına düşen, dünyada da ahirette de acıklı bir azaptır. Allah
bilir; siz bilemezsiniz.

(Nur 24/20)

ٌْ ٤ف َس ۪ؽ
ْ َ َْل كْٞ ََُٝ
ا َ َّٕ هَٝ ُُٚ َس ْؽ َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ن َُ ه
ٌ َّللاَ َس ۫ ُؤ
Allah‟ın size iyiliği ve ikramı, şefkati ve merhameti olmasaydı bu kadarla kalmazdı.

(İsra 17/33)

ْ َٓ ََ ِ َٓ ْٖ هُزَٝ ن
َ ِْ ع
طبٗاب
ُ ّ۪ٚ٤ِ ُِ َٞ ُِ  آب كَوَ ْذ َع َؼ َِْ٘بُِٞظ
 َؽ َّش َّ ه٢ ۪ظ اَُّز
َ ا اَُّ٘ ْلُُِٞ َْل ر َ ْوزَٝ
ِ ّ ۜ َّللاُ ا َِّْل ِث ْبُ َؾ
ساٞ
ْ ُ ْغ ِش٣ كَ ًَل
ُ ْ٘ َٓ َُٕ ًَبَِّٚٗ ْاُوَزْ ۜ َِ ا٢ِف ك
ق ا
Allah‟ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin; haklı sebeple olursa başka. Kim haksız yere
öldürülürse onun en yakınına yetki vermişizdir. O da katili öldürme işinde aşırıya kaçmasın
çünkü o yardım görmüştür.
(Bakara 2/178 )

٠ ْاْلُ ْٗ َٰضَٝ  ْاُ َؼ ْجذُ ِث ْبُ َؼ ْج ِذَٝ  ا َ ُْ ُؾ ُّش ِث ْبُ ُؾ ِ ّش٠ۜ َِٰ ْ ْاُوَز٢ِبؿ ك
ُ ق
َ ِا ًُزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َ۪ٓب ا٣َ
َ  ٌُ ُْ ْاُ ِو٤ْ َِت َػ
ۜ غ
بٕ َٰر ُِ َي
ٌ  ٌء كَبرِ ّ َجب٢َ
ُ ْٖ َٔ َ ك٠ۜ ِث ْبْلُ ْٗ َٰض
ِ ع ِث ْبُ َٔ ْؼ ُش
َ  ِثب ِْؽِٚ ٤ْ َُِا َ ۪ٓدَا ٌء اَٝ فٝ
ْ  ؽِٚ ٤ُ ِٓ ْٖ ا َ ۪خَُٚ ٢
َ ػ ِل
ۜ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َُ َػزََِٚ َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كٟ َس ْؽ َٔخٌ كَ َٔ ِٖ ا ْػز َ َٰذَٝ ْْ ٌُ ّق ِٓ ْٖ َس ِث٤
ٌ ۪ر َ ْخل
Ey inanıp güvenenler! Kısas size, öldürülenler konusunda farz kılındı. Hürü öldüren o hüre karşılık, esiri öldüren
o esire karşılık, kadını öldüren de o kadına karşılıktır. Kim, öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel karşılığı
bağışlanırsa, gereğini yerine getirsin ve bedeli güzelce ödesin. Böyle olması, Rabbiniz tarafından yapılmış bir
hafifletme ve bir iyiliktir. Kim bundan sonra da düşmanlığı sürdürürse, ona acı bir azap vardır.

26

(Bakara 2/179)

َُٕٞة َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَّو
ِ ق
ِ  ْاْلَ ُْ َجب٢ُِ ٝ۬ ُ ۪ٓب ا٣َ ٌ حٞ٤َٰ بؿ َؽ
َ  ْاُ ِو٢َُ ٌُ ْْ ِكَٝ
Ey sağlam duruşlu kişiler kısasta sizin için hayat vardır, belki kendinizi korursunuz.

(Nisa 4/92)

َ  َٓ ْٖ هَز َ ََ ُٓإْ ِٓ٘اب َخَٝ طـًٔب
َ َ ْوز ُ ََ ُٓإْ ِٓ٘اب ا َِّْل َخ٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإْ ِٖٓ اَٝ
ش َسهَجَخ ُٓإْ َِٓ٘خ٣
ُ طـًٔب كَز َ ْؾ ۪ش
ۜ ُقذَّه
ش٣
َّ َ٣ ْٕ َ ۪ ۪ٓ ا َِّْ۪ٓل اِِٚ ْٛ َ  ا٠ُِ۪ٓ َٰ غَِّ َٔخٌ ا
ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَز َ ْؾ ۪شَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ َُ ُّٝ ّ َػذْٞ َا كَب ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هٞ
َ ُٓ ٌَخ٣ ِدَٝ
ٌ َ ض٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َّ ثْٞ َا ِْٕ ًَبَٕ ِٓ ْٖ هَٝ َسهَجَخ ُٓإْ ِٓ٘ َۜخ
 ُش٣ر َ ْؾ ۪شَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ  ا٠ُِ۪ٓ َٰ غَِّ َٔخٌ ا
َ ُٓ ٌَخ٣بم كَ ِذ
ۜ ثَخا َِٖٓ هْٞ َ  ِْٖ ر٤َ ِْٖ ُٓزَزَبثِؼ٣ َشْٜ ؽ
 أب٤ٌ۪  أب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
َ ُّ َب٤ق
 ًَبَٕ هَٝ َِّللا
ِ ََ ِغ ْذ ك٣ ْْ َُ ْٖ َٔ ََسهَجَخ ُٓإْ َِٓ٘خ ك
Bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı yoktur; yanlışlıkla olursa başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse,
bir mümin esiri özgürleştirmesi ve öldürülenin ailesine ödenecek diyet vermesi gerekir; bağışlarlarsa başka. Eğer
öldürülen mümin, size düşman olan topluluktan ise mümin bir esiri özgürleştirmek gerekir. Eğer aranızda
anlaşma olan bir topluluktan ise ailesine ödenecek diyet ve bir mümin esiri özgürleştirmesi gerekir. Kim
bulamazsa art arda iki ay oruç tutar. Bu Allah tarafından tevbesinin kabulü içindir. Allah bilir, doğru kararlar
verir.

(Nisa 4/93)

َُُٚ َّا َ َػذَٝ َََُُٚ٘ؼَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َن
ِ ؿَٝ بَٜ ٤ َّ۪٘ ُْ خَب ُِذاا كَٜ ُ َعَٙ ْوز ُ َْ ُٓإْ ِٓ٘اب ُٓزَؼَ ِ ّٔذاا كَ َغ َ۪ٓضا ۬ ُؤ٣ ْٖ َٓ َٝ
 أب٤َػزَاثاب َػ ۪ظ
Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş,
onu lanetlemiş ve onun için büyük azap hazırlamıştır.

(İsra 17/34)

ُ َ  ْجُِ َؾ ا٣َ ٠غ ُٖ َؽزه
َذْٜ  ِذ ا َِّٕ ْاُ َؼْٜ ا ِث ْبُ َؼُٞكْٝ َ اَٝ َُّٙؽذ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا َِّْل ِثبَُّز٤ِ ۪ز٤َ ُا َٓب ٍَ ْاُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ
ًَبَٕ َٓ ْغ ۫ ُإ اْل
Güçlü haline ulaşıncaya kadar yetimin malına el sürmeyin; daha iyi bir sebeple olursa başka.
Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk doğurur.
(Nisa 4/2)

َّ ش ِث٤
َ ا ْاُخ َ۪جَُُّٞ َْل رَزَجَذَٝ ْْ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ا٠ ۪ٓ ََٰٓزَب٤ُا ْاُٞ َٰارَٝ
َُِّٚٗا ُِ ٌُ ۜ ْْ اَٞ ْٓ َ  ا٠ُِ۪ٓ َٰ  ْْ اُٜ َُاَٞ ْٓ َ ا اُِ۪ٞٓ ًُ ْ  َْل رَأَٝ ت
ِ ّ٤ِ بُط
ش٤
ثاب ًَ ۪ج اًَٞبَٕ ُؽ
Reşit olduğunu anladığınız yetimlere mallarını verin. Temizi, pis olanla değişmeyin; onların mallarıyla kendi
mallarınızı karıştırarak yemeyin çünkü bu, büyük bir suçtur.
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(Nisa 4/6)

 َْلَٝ ْْ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِا اُٞ ْْ ُس ْؽذاا كَب ْدكَ ۪ٓؼُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ ا اُ ِّ٘ ٌَب َػ كَب ِْٕ َٰاَٗ ْغزُٞ اِرَا َثَِـ٠ َؽز۪ٓه٠ َٰٓزَب٤َ ُا ْاَُِٞا ْثزَٝ
ۜ  ٌْ َج ُش٣َ ْٕ َ اسا ا
َ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ اٝ
َْ ًُ ْ أ٤َ ِْ َشا ك٤
ْ  ْغز َ ْؼ ِل٤َ ِْ ًَّب ك٤ِ٘ ؿ
 َٓ ْٖ ًَبَٕ كَو۪ اَٝ ق
 ِثذَ اَٝ ب اِ ْع َشاكابَ۪ٛٓ ًُُِٞ ْ رَأ
جاب٤ ۪بّٰللِ َؽغ
ِ ۜ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُش
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ْْ ۜ ِٜ ٤ْ َِا َػُٝذِٜ  ْْ كَب َ ْؽُٜ َُاَٞ ْٓ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِف كَ ِبرَا دَكَ ْؼز ُ ْْ اٝ
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda bir olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin;
büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, kendini engellesin; yoksul
olan da dine iyi olan örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit
bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.

(Nisa 4/10)

ُ ُ ث٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣ ظ ِْ أب اَِّٗ َٔب
ُ ٠ ََٰٓزَب٤ُا ٍَ ْاَٞ ْٓ َ َٕ اًُُِٞ ْ َأ٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
شا٤
ْ َ٤ع
ع ۪ؼ ا
 ْْ ٗ اِٜ ِٗٞط
َ َْٕٞ َِق
َ َٝ َبس ۜا
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar yakında çılgın
aleve atılacaklardır.

(Enam 6/152)

ُ َ  ْجُِ َؾ ا٣َ ٠غ ُٖ َؽزه
َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ َُّٙؽذ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ْ۪ ا َِّْل ِثبَُّز٤ِ ۪ز٤َ ُا َٓب ٍَ ْاُٞ َْل ر َ ْو َشثَٝ
ۜ ُكْٝ َ َّللاِ ا
اٞ
ق َٗ ْل ا
 ِذ هْٜ  ِث َؼَٝ ٠ ًَبَٕ رَا هُ ْش َٰثْٞ ََُٝ اُُٞاِرَا هُ ِْز ُ ْْ كَب ْػ ِذَٝ بَٜ  ْع َؼُٝ غب ا َِّْل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ِث ْبُ ِو ْغ ِو َْل
َٕ۪ٝ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُشٚ ٌُ ْْ ِث٤ف
 هَٝ ْْ ٌُ ُِ َٰر
Rüşt çağına ulaşıncaya kadar yetimin malına yaklaşmayın, onun iyiliğine olan bir yolla olursa başka. Ölçeği ve
tartıyı hakka uygun yapın. Biz kimseyi gücünden fazlasıyla yükümlü tutmayız. Yakınınız da olsa söz
söylediğinizde adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tam olarak yerine getirin. İşte Allah, sizden bir de bunları
istemiştir. Belki bilginizi kullanırsınız.

(İsra 17/35)

 ا۪ٝ ْ غ ُٖ رَأ
َ ا ِث ْبُ ِو ْغُٞٗ ِصَٝ ْْ ُ  ََ اِرَا ًِ ِْز٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ
ًل٣
ِ ط
َ ا َ ْؽَٝ  ٌْش٤ْ َٰر ُِ َي َخ٤ِ ۜ ۪بط ْاُ ُٔ ْغزَو
Ölçerken tam ölçün ve doğru tartıyla tartın. Böylesi hem hayırlıdır hem de sonu daha güzel
olur.
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(Araf 7/85)

ٌَّ٘خ٤ِ ُ هَ ْذ َ۪ٓعب َءرْ ٌُ ْْ َثٙۜ  ُْش٤ َؿَُِٰٚ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
ُ ْْ ُٛ َٖ اَخَب٣َ  َٓ ْذ٠َُِٰ اَٝ
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ َب ه٣َ ٍَ جا ۜب هَب٤ْ َؽؼ
ك
ُ  َْل ر َ ْج َخَٝ َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَب
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكُٝ َْل ر ُ ْل ِغذَٝ ْْ ُٛ ۪ٓب َء٤َ بط ا َ ْؽ
َ َُّ٘ا اٞغ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ٤ ۜب َٰر ُِ ٌُ ْْ َخَٜ ف ًَل ِؽ
ْ َِث ْؼذَ ا
Medyen‟e de soydaşları Şuayb‟ı gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur.
Size Rabbinizden bir belge geldi. Artık ölçeği ve tartıyı tam yapın. İnsanların hakkını yemeyin. Ülkede düzen
sağlandıktan sonra doğal düzeni bozmayın. İnanıp güvenen kimseler iseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Hud 11/84)

ُ ْْ ُٛ ََٖ اَخَب٣ َٓ ْذ٠َُِٰ اَٝ
اٞق
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ جا ۜب هَب٤ْ َؽؼ
ُ ُ َْل ر َ ْ٘وَٝ ُٙۜ  ُْش٤ َؿَُِٰٚ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
و٤ّ ُٓ ۪ؾْٞ َ٣ اة
ُ  اَخ٢ّ۪۪ٓٗ ِاَٝ ْش٤ ٌُ ْْ ثِ َخ٣ ا َ َٰس٢ّ۪۪ٓٗ ِضَ إَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ٍَ َب٤ٌْ ِٔ ُْا
َ َ ػز
َ ْْ ٌُ ٤ْ ََِبف َػ
Medyen‟e de soydaşları Şuayb‟ı elçi gönderdik. “Ey halkım!” dedi, “Allah‟a kul olun; sizin O‟ndan başka
ilahınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksik yapmayın. Sizi bolluk içinde görüyorum. Doğrusu ben sizi kıskıvrak
yakalayacak bir günün azabından korkuyorum.”

(Hud 11/85)

٢ِا كْٞ َ  َْل ر َ ْؼضَٝ ْْ ُٛ َ۪ٓب َء٤بط ا َ ْؽ
ُ  َْل ر َ ْج َخَٝ ضَ إَ ِث ْبُ ِو ْغ ِو٤۪ٔ ُ ْاَٝ ٍَ َب٤ٌْ ِٔ ُا ْاُٞكْٝ َ  ِّ اْٞ ََب ه٣َٝ
َ َُّ٘ا اٞغ
َٖ٣ ۪ك ُٓ ْل ِغذ
ِ ْاْلَ ْس
“Ey halkım! Ölçeği ve tartıyı hakka uygun yapın. İnsanların hakkını yemeyin. Ortalığı birbirine katıp doğal
düzeni bozmayın.

(Hud 11/86)

ع٤ ۪ ٌُ ْْ ِث َؾل٤ْ َِػ
َّذُ ه٤ثَ ِو
َ  َ۪ٓٓب اَٗ َ۬بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ٤َّللاِ َخ
Eğer inanıyorsanız, sizin için hayırlı olan, Allah‟ın size bıraktığı kadarıdır. Ben üzerinizde bir bekçi değilim.”

(İsra 17/36)

ُ َٓ ْغ ۫ ُإ اْلْٚ٘  َُٰ۪ٓئِ َي ًَبَٕ َػٝ۬ ُ  ْاُلُ َٰإادَ ًُ َُّ اَٝ ق َش
َّ ُ۪ ِػ ِْ ۜ ٌْ ا َِّٕ اِْٚظ َُ َي ث
ُ  َْل ر َ ْوَٝ
َ َ ْاُجَٝ غ ْٔ َغ
َ ٤َُ ق َٓب
Bilmediğin şeyin arkasında durma. Sende olan dinleme, görme ve gönül özellikleri ondan
sorumlu tutulmanı gerektirir.
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(İnsan 76/2)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َٕغب
ٍۗ طلَخ ا َ ْٓؾ
شا٤
ِ ْ اَِّٗب َخَِ ْوَ٘ب
ؼاب َث ۪ق ا٤۪ٔ ع
َ ُٙ كَ َغ َؼ َِْ٘بِٚ ٤ ََِ۪بط َٗ ْجز
َ ْٗ اْل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(Hucurat 49/6)

اٞق ِج ُؾ
ْ ُ بَُخ كَزَٜ  آب ِث َغْٞ َا هُٞج٤ا ا َ ْٕ ر ُ ۪قَُّ۪ٞٓ٘٤ا ا ِْٕ َ۪ٓعب َء ًُ ْْ كَب ِع ٌن ِثَ٘ َجب كَز َ َجُ۪ٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َ۪ٓب ا٣َ
َٖ٤ِ۪ٓ  َٓب كَ َؼ ِْز ُ ْْ َٗبد٠َِٰ َػ
İnanıp güvenenler! Yanlış işler yapan birisi, size bir haber getirecek olursa iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir
toplulukla aranızı bozarsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.

(İsra 17/37)

ُ ٍَ َُ ْٖ ر َ ْجُِ َؾ ْاُ ِغجَبَٝ ك
ه ا
ْلٞ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َْل ر َ ْٔ ِؼ كَٝ
َ ك َٓ َش اؽب اَِّٗ َي َُ ْٖ ر َ ْخ ِشمَ ْاْلَ ْس
Yeryüzünde şımarık şımarık yürüme. Çünkü ne yeri yarabilirsin ne de dağların boyuna
ulaşabilirsin.
(Lokman 31/18)

ٍُ ِؾتُّ ًُ ََّ ُٓ ْخزَب٣ َّللاَ َْل
ك َٓ َش اؽ ۜب ا َِّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َْل ر َ ْٔ ِؼ كَٝ بط
ِ َُِِّ٘ ق ِؼّ ْش َخذ ََّى
َ ُ  َْل رَٝ
سٞكَ ُخ
"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünenlerin
hiçbirini sevmez."

(Lokman 31/19)

ش٤
ِ اَٞ ف
ْ ن
ُ ا ْؿَٝ  َي٤ِ  َٓ ْؾ٢ ۪ق ْذ ك
ْ َ ِر ۜ َي ا َِّٕ ا َ ْٗ ٌَ َش ْاْلْٞ ف
ِ ا ْهَٝ
َ َُ د
َ ْٖ ِٓ ل
ِ ۪ٔ دُ ْاُ َؾْٞ ق
"Yürüyüşünde tabii ol ve sesini yükseltme; seslerin en çirkini şüphesiz eşek sesidir.

(İsra 17/38)

بٛ اُٝ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي َٓ ٌْ ُشُّٚئ٤ِ ع
َ ًَُٕ َُّ َٰر ُِ َي ًَب
İşte bu anlatılanların kötülüğü, Rabbin katında çirkin görülmeleridir.
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(İsra 17/39)

َْ ََّٜ٘  َع٢ ۪ ك٠ب َٰاخ ََش كَز ُ ِْ َٰوَّٜللاِ ا َُِٰ ا
 َْل ر َ ْغؼَ َْ َٓ َغ هَٝ  َْي َسث َُّي َِٖٓ ْاُ ِؾ ٌْ َٔ ۜ ِخ٤َُِ ا٠ ۪ٓ َٰؽْٝ َ َٰر ُِ َي ِٓ َّ۪ٓٔب ا
ساٞ
 آب َٓ ْذ ُؽ اَُِٞٓ
Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği doğru hükümlerdir. Allah‟ın yanında bir başka ilah oluşturma
yoksa alçalmış ve kovulmuş olarak Cehennem‟e atılırsın.
(Kasas 28/88)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُْ ٌْ ُ ْاُ ُؾَُٚ ُٚۜ َٜ  ْعَٝ َب ُِ ٌي ا َِّْلٛ ء٢َ
 َْل ر َ ْذعُ َٓ َغ هَٝ
ْ  ًُ َُّ ؽَٞ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ ب َٰاخ ۢ ََش َْ۪ٓل اَّٜللاِ ا َُِٰ ا
َُٕٞر ُ ْش َعؼ
Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah‟tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey
etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

(Zümer 39/65)

َ ََ ْؾج٤َُ ذ
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ َ َُزَٝ ط َّٖ َػ َُِٔ َي
َ ًْ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َُئِ ْٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ َُوَ ْذ اَٝ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve
sen de kaybedenlerden olursun.

(Fussilet 41/6)

ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َ۪ٓٔب ا٢
ُٙۜ ٝا ْعز َ ْـ ِل ُشَٝ ِٚ ٤ْ َُِا اُ۪ٞٔٓ ٤ ۪اؽذٌ كَب ْعزَو
َّ َُِ ا٠ ۪ٓ َٰؽُٞ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َ۪ٓٔب اَٗ َ۬ب ثَؾ ٌَش ِٓض
َٖ٤ً۪  ٌَ ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِش٣ْ َٝ َٝ
De ki “Ben de sizin gibi insanım. Bana bildirilen sadece şu: İlahınız tek ilahtır; doğrudan ona yönelin ve
günahlarınızı bağışlamasını isteyin. Müşriklerin çekeceği var.”

(Kaf 50/24)

ذ٤ َّ۪٘٘ َْ ًُ ََّ ًَلَّبس َػَٜ  َع٢ َ۪ب ك٤ا َ ُْ ِو
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın.

(Kaf 50/25)

ت٣ ِْش ُٓ ْؼزَذ ُٓ ۪ش٤ََّٓ٘بع ُِ ِْ َخ
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan ve şüphe içinde olanı.
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(Kaf 50/26)

َّ ُة ا
 ِذ٣ ۪ؾذ
 َع َؼ ََ َٓ َغ ه١ ۪اََُّز
ِ  ْاُ َؼزَا٢ُ ِكٙب٤َ ب َٰاخ ََش كَب َ ُْ ِوَّٜللاِ ا َُِٰ ا
Allah ile beraber başka bir ilâh oluşturanı ise en ağır azaba atın.

(İsra 17/40)

۪ٓ
 أب٤ػ ۪ظ
ْ َ اَكَب
َ  اْلْٞ ََٕ هُُُٞٞار َّ َخزَ َِٖٓ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ اَِٗبص ا ۜب اَِّٗ ٌُ ْْ َُزَوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ٌُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ثِ ْبُج٤ف َٰل
Rabbiniz, oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok büyük
laf ediyorsunuz.
(Nahl 16/57)

َُٕٜٞ َ َ ْؾز٣  ْْ َٓبُٜ ََُٝ َُٚٗع ْج َؾب
ِ َٕ ِ هّٰللِ ْاُجََ٘بََُِٞ ْغؼ٣َٝ
ُ د
Allah için kızlar oluşturuyorlar; O bundan uzaktır. Özledikleri oğlanlar da kendilerine kalıyor.

(Nahl 16/62)

ُْ ُٜ َُ َّٕ َ  َْل َع َش َّ ا٠ۜ َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغُٜ َُ َّٕ َ ِة ا
ُ ق
َ  ُْ ْاُ ٌَزُٜ ُ ق ا َ ُْ ِغَ٘ز
ِ َ رَٝ ََُٕٞٛ ٌْ َش٣ َٕ ِ هّٰللِ َٓبَُِٞ ْغ َؼ٣َٝ
ُ  ْْ ُٓ ْل َشُٜ ََّٗاَٝ بس
َٕٞه
َ َُّ٘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.

(Saffat 37/149)

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

(Saffat 37/150)

َُٕٝذِٛ  ْْ ؽَبُٛ َٝ ا َ ّْ َخَِ ْوَ٘ب ْاُ َٔ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَخَ اَِٗبصاب
Ya da melekleri gözleri önünde dişi olarak mı yarattık?

(Saffat 37/151)

ََُُُٕٞٞو٤َُ ْْ ِٜ ٌِ  ْْ ِٓ ْٖ اِ ْكُٜ َِّٗا َ َْ۪ٓل ا
Dikkat et; uydurdukları yalandan dolayı söyleyecekleri sadece şudur:
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(Saffat 37/152)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗاَٝ َُّللا
َُذَ هَٝ
“Allah‟ın çocuğu oldu.” Onlar kesinlikle yalancıdırlar.

(Saffat 37/153)

ۜ َ۪٘ ْاُج٠َِد َػ
َ ف
َٖ٤
ِ  ْاُجََ٘ب٠َطل
ْ َا
Yani Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş?

(Saffat 37/154)

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

(Saffat 37/155)

َٕٝاَكَ ًَل رَزَ ًَّ ُش
Bilginizi hiç kullanmaz mısınız?

(Saffat 37/156)

َ ِْ ع
ٌ بٕ ُٓ ۪ج
ٌ ط
ٖ٤
ُ ْْ ٌُ َُ ّْ َ ا
Yoksa açık bir üstünlüğünüz mü var?

(Saffat 37/157)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ ا ِث ٌِزَب ِث ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٞكَأْر
Doğru söylüyorsanız yazılı belgenizi getirin.

(Zuhruf 43/15)

ٌ ۜ س ُٓ ۪جٞ
ٖ٤
ِ ْ َِّٕ ۪ ُع ْض اء ۜا اُٙ ِٓ ْٖ ِػجَب ِدَُٚ اُِٞ َع َؼَٝ
ٌ ُغبَٕ َُ ٌَل
َ ْٗ اْل
Tutup bazı kullarını, O‟nun bir parçası yaptılar. Gerçekten insanın nankörlüğü çok açıktır.

(Zuhruf 43/16)

َٖ٤ ۪٘ ٌُ ْْ ِث ْبُ َج٤ف َٰل
ْ َ اَٝ  ْخُِ ُن َثَ٘بد٣َ ا َ ِّ ار َّ َخزَ ِٓ َّٔب
Yoksa Allah, yarattığı kızlardan bazılarını kendine aldı da oğlanları tamamen size mi bıraktı?
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(Necm 53/21)

٠ُ ْاْلُ ْٗ َٰضََُٚٝ اََُ ٌُ ُْ اُزَّ ًَ ُش
Erkekler sizin olsun, kızlar da Allah‟ın, öyle mi?

(Necm 53/22)

ٟض٤َٰ رِ ِْ َي اِراا هِ ْغ َٔخٌ ۪م
Bu, haksız bir paylaşma olmaz mı?

(Necm 53/23)

ۜ ط
َ ِْ ع
َٕ ا َِّْلُٞز َّ ِجؼ٣َ ِْٕ بٕ ا
ُ ْٖ ِٓ بَٜ َّللاُ ِث
 َٰا َث۪ٓب ۬ ُؤ ًُ ْْ َ۪ٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَ۪ٛٓ ُٞٔ ُ ز٤ْ َّٔ ع
َ  ا َِّْ۪ٓل ا َ ْع َ۪ٓٔب ٌء٢
َ ِٛ ِْٕ ا
َّ
ٟۜ  َٰذُٜ ُ ُْ ْاِٜ ِّ ْْ ِٓ ْٖ َسثُٛ َُوَ ْذ َ۪ٓعب َءَٝ ظ
ُ ُ ْاْلَ ْٗلَٟٞ ْٜ َ  َٓب رَٝ َّٖ اُظ
Bunların kendileri yok, sadece adları vardır. O adları, siz ve atalarınız dillendiriyorsunuz. Allah onlarla ilgili bir
belge indirmedi. Sadece varsayımlarınızın ve canınızın istediği şeyin peşinden gidiyorsunuz. Bakın işte size
Rabbinizden bir rehber geldi.

(Necm 53/27)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
٠خَ ْاْلُ ْٗ َٰض٤َ ِٔ َٕ ْاُ َٔ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَخَ ر َ ْغُّٞٔ غ
َ ُ٤َُ ِبْل ِخ َشح
Ahirete inanmayanlar meleklere hep kız ismi takarlar.

(Necm 53/28)

َّ َِّٕ اَٝ َّٖ اُظ
َّ َٕ ا َِّْلَُٞزَّجِؼ٣ ِْٕ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ْۜ اِٚ ْْ ثُٜ َُ  َٓبَٝ
ْـًٔب٤ؽ
َ ن
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾ٢ ُ۪٘ ْـ٣ اُظ َّٖ َْل
Bu konuda ellerinde bir bilgi de yoktur, sadece varsayımlarıyla hareket ederler. Varsayım, gerçeğin yerini
tutamaz.

(İsra 17/41)

ۜ َزَّ ًَّ ُش٤ُِ ِٕ زَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ ٢ ۪ف َّش ْكَ٘ب ك
ساٞ
 ْْ ا َِّْل ُٗلُ اُٛ ُذ٣َ ۪ض٣  َٓبَٝ اٝ
َ َُوَ ْذَٝ
Bu Kur‟ân‟da anlatımı değişik şekillerde yaptık ki akıllarında tutmaları gereken doğru bilgiyi
hatırlasınlar. Ama bu onların sadece nefretini artırır.
(İsra 17/89)

ساٞ
بط ا َِّْل ًُلُ ا
ِ َُّ٘ ا َ ًْض َ ُش ا٠زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓضََ كَب َ َٰ ۪ٓثَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ ف َّش ْكَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Bu Kur‟ân‟da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her
şeye direnir.
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(Kehf 18/54)

ُ غ
ء َعذَ اْل٢ْ ؽ
َ بٕ ا َ ًْض َ َش
ِ ْ َٕ ًَبَٝ َۜ َ بط ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض
ِ َُِِّ٘ ِٕ زَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ ٢ ۪ف َّش ْكَ٘ب ك
َ ْٗ اْل
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır!

(Zümer 39/27)

ََٕٝزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ َِّزَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓضََ َُ َؼَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ م َش ْثَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur‟an‟da insanlar için her konuyu örnekledik ki doğru bilgiyi hatırlasınlar.

(Zümer 39/29)

ُ ِٚ ٤ َّ۪للاُ َٓض َ اًل َس ُع اًل ك
بٕ َٓض َ ا ًۜل
ُ ًِ ؽ َش ًَ۪ٓب ُء ُٓزَؾَب
ة ه
َ
َ م َش
َ  َس ُع اًلَٝ َٕٞغ
ِ ٣َ ِٞ َ  ْغز٣َ ََْ ٛ َۜ عَِ أب ُِ َش ُع
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ َْلُٛ ا َ ُْ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َث َْ ا َ ًْض َ ُش
Şimdi Allah bir örnek veriyor: Birbiriyle uyumsuz bir kaç amirin emrindeki kişi ile güvenilir bir tek amirin
emrindeki kişinin durumu aynı olur mu? Her şeyi güzel yapmak Allah‟a mahsustur ama çoğu bunu bilmez.

(İsra 17/42)

ع ۪ج ا
ًل٤
َ  ْاُؼَ ْش ِػ١ِ ر٠َُِٰ ا اَْٞ َٕ اِراا َْل ْثزَـَُُُٞٞو٣ خٌ ًَ َٔبَٜ ُِ ُ۪ٓ َٰاَٚ ًَبَٕ َٓؼْٞ َُ َْ ُه
De ki “Eğer dedikleri gibi Allah‟ın yanında başka ilahlar olsaydı, onlar, yönetimde olanı alt
etmenin bir yolunu ararlardı.”
(Enbiya 21/22)

َُٕٞقل
ُ َغذَرَب ك
غ ْج َؾبَٕ ه
خٌ ا َِّْل هَٜ ُِ  َ۪ٓٔب َٰاِٜ ٤ ۪ ًَبَٕ كْٞ َُ
ِ َ٣ َّللاِ َسةّ ِ ْاُؼَ ْش ِػ َػ َّٔب
َ ََّللاُ َُل
Göklerde ve yerde Allah‟tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Bütün yönetimin Rabbi olan Allah, onların
yakıştırmalarından uzaktır.

(Müminun 23/91)

ْْ ُٜ ن
ُ َُ َؼ ًَل َث ْؼَٝ َ ِث َٔب َخَِنَُِٰٚ َت ًُ َُّ ا
َٓب ار َّ َخزَ ه
َ َٛ اِراا َُزَُِٰٚ ُ ِٓ ْٖ اٚ َٓب ًَبَٕ َٓ َؼَٝ َُذَٝ ْٖ ِٓ َُّللا
ۜ  َث ْؼ٠َِٰ َػ
َُٕٞقل
ُ ل
ع ْج َؾبَٕ ه
ِ ٣َ َّللاِ َػ َّٔب
Allah, evlat edinmiş değildir, O‟nun beraberinde bir ilah da yoktur. Öyle olsa, her ilah kendi yarattığı ile birlikte
hareket eder, biri diğerine üstün gelirdi. Allah, onların yakıştırmalarından uzaktır.
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(İsra 17/43)

شا٤
ُ ََُُُٕٞٞو٣  َػ َّٔب٠ُرَؼَ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ
ا ًَ ۪ج اًّٞ ُِػ
O, bunların söylediklerinden tamamen uzaktır, yüceler yücesidir.”

(İsra 17/44)

ۜ
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ۪ٙغجِّ ُؼ ِث َؾ ْٔ ِذ
َّ ُادُ اَٞ ََُّٰٔ اُغَُٚ غ ِجّ ُؼ
ُ  ْاْلَ ْسَٝ غ ْج ُغ
َ ُ٣ ء ا َِّْل٢َ
َ ُر
ْ ا ِْٕ ِٓ ْٖ ؽَٝ َّٖ ِٜ ٤ ۪ َٓ ْٖ كَٝ ك
ساٞ
 أب َؿلُ ا٤ ُِ۪ ًَبَٕ َؽَِّٚٗ ۜ ْْ اُٜ  َؾ٤َٕ ر َ ْغ ۪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.
(Hac 22/18)

َّ ُاَٝ ك
ُّ ٞاُُّ٘ ُغَٝ  ْاُوَ َٔ ُشَٝ ظ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ ُ  ْغ ُغذ٣َ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ُ ْٔ ؾ
َّ ُاَٝ ٍُ  ْاُ ِغ َجبَٝ
ۜ ِ َُّ٘ش َِٖٓ ا٤
ُ ۜ َ ْاُؼَزِٚ ٤ْ َِش َؽ َّن َػ٤
َُّللا
 ِٖ هِٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ اة
ٌ ۪ ًَضَٝ بط
ٌ ۪ ًَضَٝ ُّاةََّ۪ٝٓ اُذَٝ ؾ َغ ُش
ؾب ُء
َ۪ٓ َ٣  ْل َؼ َُ َٓب٣َ ََّللا
ُ ِٓ ْٖ ُٓ ٌْ ِش ّۜ ا َِّٕ هَُٚ كَ َٔب
Göklerde olanlarla yerde olanların Allah‟a secde ettiklerini hiç görmedin mi? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar,
ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu ona secde eder. İnsanların birçoğu da azabı hak eder. Allah‟ın
değersiz kıldığını, kimse değerli hale getiremez. Allah, gerekli gördüğü şeyi yapar.

(Nahl 16/48)

۬
َّ ُاَٝ ٖ٤
ْْ ُٛ َٝ ِع َّغذاا ِ هّٰلل
ُ َِ ِؾ َ۪ٓٔبئ
 َٓب َخَِنَ ه٠َُِٰ ا اْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
ِ ۪ٔ ٤َ ُُ َػ ِٖ ْاَُُّٚ ُإا ِظ ًَل٤ََزَل٣ ء٢َ
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ ؽ
َٕٝاخ ُش
ِ َد
Bunlar, Allah‟ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi gölgeleri sağdan ve sol taraflardan alçalmış bir
biçimde Allah‟a secde ederek döner.

(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣ ُ ْْ َْلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَخَٝ ك ِٓ ْٖ ۪ٓدَاثَّخ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْغ ُغذ ُ َٓب ك٣ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah‟a secde eder ve kendilerini büyük görmezler.

(Nahl 16/50)

َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓبُِٞ ْل َؼ٣َ َٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ََّٕ َسثُٞخَبك٣َ
Emri altında oldukları Rablerinden korkarlar da kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.
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(İsra 17/45)

َٰ ْ َِٕ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ َْ۪ٖ اَُّز٤َثَٝ ٘ ََي٤ْ َد ْاُوُ ْش َٰإَ َعؼَ َِْ٘ب ث
ساٞ
َ ْاِرَا هَ َشأَٝ
بْل ِخ َشحِ ِؽ َغبثاب َٓ ْغز ُ ا
Kur‟ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir perde
koymuşuz.
(Neml 27/66)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ُٔ ِْ َّاس َى ِػ
َُٕٞٔ ب َػَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ َْ َب ثَٜ ْ٘ ِٓ  ؽ َّي٢ ۪ ْْ كُٛ َْ َاْل ِخ َشحِ ث
َ ثَ َِ اد
Aslında onların ahireti idrak edecek ilimleri vardır. Aslında onların esas sorunu duydukları şüphedir. Aslında
onlar sanki kördürler.

(Kehf 18/57)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ْ َٓ َّ َٓب هَذ٢ِ
٠َِٰ ُ اَِّٗب َع َؼ َِْ٘ب َػٙۜ َذَا٣ ذ
ِ ب٣َ ظ َِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ رُ ِ ًّ َش ِث َٰب
َ ۪ كَبَػ َْشّٚد َس ِث
َ َٗغَٝ بَٜ ْ٘ ك َػ
ا اِراا اَثَذااُ۪ٝٓزَذْٜ َ٣ ْٖ ََِ كٟ َٰذُٜ ُ ْا٠َُِ ْْ اُٜ ػ
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ  ْه اش ۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٰارَا٢۪ٓ ۪كَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خا اِٜ  ِثُُِٞه
Rabbinin âyetleri anlatılırken yan çizen ve elleriyle yaptıklarını unutan kişinin yaptığından daha yanlışını kim
yapabilir? Sanki onu anlamasınlar diye kalpleri üzerine örtüler ve kulaklarının içine de bir ağırlık
yerleştirmişizdir. Onları yola çağırırsan bu haldeyken asla yola gelmezler.

(İsra 17/46)

ِٕ  ْاُوُ ْش َٰا٢ِد َسث ََّي ك
َ اِرَا رَ ًَ ْشَٝ  ْه اش ۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢۪ٓ ۪كَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خا اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ
۪ٓ
ساٞ
 ْْ ُٗلُ اِٛ بس
ِ َ ا َ ْدث٠َِٰ ا َػْٞ ََُّٝ َُٙ ْؽذَٝ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi
davranırlar. Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.
(Hud 11/20)

۪ٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢َِٖ ك٣ا ُٓ ْؼ ِغ ۪ضٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
ُ نب َػ
َ ُ٣ ۪ٓب ۢ َء٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ك
َْٕٝق ُش
َّ َُٕ اُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ اُٞٗاة َٓب ًَب
ُ ۜ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ
ِ ُج٣ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde kimseyi çaresiz bırakacak değillerdir. Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları da olmaz. O
azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar seni dinlemeye dahi tahammül edemezler; görebilecek durumda da
değillerdir.

(Furkan 25/60)

ساٞ
َّ  َٓبَٝ اُُِٞش ْؽَٰٔ ِٖ هَب
َّ ُِ اُٝ ُْ ا ْع ُغذُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
 ْْ ُٗلُ اُٛ َصَ ادَٝ اُش ْؽَٰٔ ٍۗ ُٖ اََٗ ْغ ُغذ ُ ُِ َٔب رَأ ْ ُٓ ُشَٗب
Onlara: “Rahman‟a secde edin” dense “Rahman da kimmiş? Senin istediğine mi secde edeceğiz!” derler. Bu söz
onların sadece nefretini artırır.
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(Fatır 35/42)

 ْاْلُ َٓ ِْ كََِ َّٔبَٟ ِٓ ْٖ ا ِْؽذٟ َٰذْٛ َ ُٗ َّٖ اٌُٞ َ٤َُ ش٣
ٌ ۪ ْْ َٗزُٛ  ْْ َُئِ ْٖ َ۪ٓعب َءِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َع
ا ِث هُٞٔ غ
َ ا َ ْهَٝ
ساٞ
ٌ ۪ ْْ َٗزُٛ َ۪ٓعب َء
ُ ْْ ا َِّْل ُٗلُ اَٛش َٓب صَ اد٣
Kendilerine uyarıcı gelirse, toplulukların her birinden daha doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle yemin
ettiler. Kendilerine uyarıcı gelince de sadece nefretleri arttı.

(Zümer 39/45)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪ة اَُّزٞ
ْ ُ ا ْؽ َٔب َ َّصَٙ ْؽذَٝ َُّللا
ْٖ ِٓ َٖ٣ ۪اِرَا ر ُ ًِ َش اَُّزَٝ ِبْل ِخ َشح
ُ ُُِد ه
اِرَا رُ ًِ َش هَٝ
ََٕٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣ ْْ ُٛ ۪ ۪ٓ اِرَاُِٚٗٝد
Allah tek başına anılınca Ahiret‟e inanmayanların içleri daralır. O‟nunla aralarına koyduklarından söz edilince
de yüzleri güler.

(İsra 17/47)

َّ ٍُ ُٞو٣َ  اِ ْرٟ۪ٞٓ َٰ  ْْ ٗ َْغُٛ اِ ْرَٝ  َْي٤ََُِٕ اَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ ۪ ۪ٓ اِ ْرَٕٚ ِثُٞ ْغز َ ِٔؼ٣َ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
ِْٕ َٕ اُٞٔ ُِ اُظب
ساٞ
َٕ ا َِّْل َس ُع اًل َٓ ْغ ُؾ اُٞرَز َّ ِجؼ
Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da
yanlışlar içindeki bu kimselerin: “Peşinden gittiğiniz büyülenmiş bir adamdan başkası değildir”
dediklerini de iyi biliriz.
(Tevbe 9/124)

ْ َُاِرَا َ۪ٓٓب ا ُ ْٗ ِضَٝ
ْْ ُٜ ْا كَضَ ادَرَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َٔبٗاب كَب َ َّٓب اَُّز٣۪ ۪ٓ ۪اٙ ِزَٰٛ ُُّْٚ ٌُ ْْ صَ ادَر٣َ ٍُ اَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َسح ٌ كٞ
ُ ذ
َ ع
ََٕٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣ ْْ ُٛ َٝ  َٔبٗاب٣۪ا
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar onu, birbirlerine müjdelerler.

(Tevbe 9/125)

َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ َٝ اُٞ  َٓبرَٝ ْْ ِٜ  ِس ْع ِغ٠َُِٰ غب ا
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
 ْْ ِس ْع اُٜ ْك كَضَ ادَر
Kalplerinde hastalık olanların da pisliğine pislik katar. Onlar da kâfir olarak ölürler.

(Muhammed 47/16)

ٍَ ا ْاُ ِؼ ِْ َْ َٓبرَا هَبُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َُِِّزُُِٞى هَب
َ ا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ذٞ اِرَا خ ََش ُع٠ َْي َؽز۪ٓه٤ََُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َ َٖ٣ ۪ َٰ ُ۪ٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ َٰاِٗلاب ا
ْْ ُٛ ا َءَ۪ٞٓ ْٛ َ ا اُٞارَّجَ ۪ٓؼَٝ ْْ ِٜ ِثُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
هجَ َغ ه
İçlerinde seni dinleyenler var. Onlar senin yanından çıkınca, bilgili olanlarına: "Az önce ne dedi?" diye sorarlar.
Sanki Allah onların kalplerini mühürlemiş de duygularına esir olmuşlardır.
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(Furkan 25/8)

َّ ٍَ هَبَٝ  ۜبَٜ ْ٘ ِٓ َُ ًُ ْ أ٣َ ٌُ َعَّ٘خَُٚ ٕٞ
ُ ٌُ َ  رْٝ َ  ًَ ْ٘ ٌض اِٚ ٤ْ َُِ ا٠ُ ِْ َٰ ۪ٓو٣ ْٝ َ ا
َٕ ا َِّْل َس ُع اًلَُٕٞ ا ِْٕ رَزَّجِؼُٞٔ ُِ اُظب
ساٞ
َٓ ْغ ُؾ ا
Ya da ona bir hazine indirilseydi yahut yiyeceğini sağlayacağı bir bahçesi olsaydı ya?” O zalimler şunu da
dediler: “Sizin yaptığınız sadece, büyüye kapılmış bir kişinin peşinden gitmektir.”

(İsra 17/48)

ُ ْٗ ُ ا
ع ۪ج ا
ًل٤
َ َا َُ َي ْاْلَ ْٓضَب ٍَ كُٞم َشث
َ ْق
َ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ا كَ ًَلُِّٞن
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana seni nelere benzettiler de sapıttılar. Artık bir çıkış yolu bulamazlar.

(İsra 17/49)

َ ا َءاِرَا ًَُّ٘ب ِػُُ۪ٞٓ هَبَٝ
ذاا٣ َ۪ٕ خ َِْواب َعذُٞصُٞ ُسكَبراب َءاَِّٗب َُ َٔ ْجؼَٝ ظب آب
Şunu da dediler: “Kemikler haline gelmiş ve param parça olmuşken mi? Yani o durumdayken
gerçekten biz yeni bir yaratılışla ayağa mı kaldırılacağız?”

(İsra 17/50)

ذاا٣ ۪ َؽذْٝ َ بسح ا ا
َ ا ِؽ َغًُُٞٗٞ َْ ُه
De ki “İster taşa, ister demire dönüşün.

(İsra 17/51)

َ َ ك١ ۪ذُٗ َۜب هُ َِ اَُّز٤ُ ۪ؼ٣ ْٖ َٓ َُُُٕٞٞو٤َ غ
 ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ ط َش ًُ ْْ ا
ُ ٢ ۪ ٌْجُ ُش ك٣َ  خ َِْواب ِٓ َّٔبْٝ َ ا
َ َس ًُ ْْ كُٝ
ِ فذ
جاب٣َٕ هَ ۪شٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ا٠ هُ َْ َػ َٰ ۪ٓغَٞ ۜ ُٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ع
َ  َْي ُس ۫ ُؤ٤ََُِٕ اُُٞ ْ٘ ِـن٤غ
َ َك
İsterse içinizde büyüttüğünüz bir yaratık haline gelin.” Diyecekler ki “Bizi hayata kim
döndürecek?” De ki “Baştan yaratılışınızın kuralını koyan.” Şaşkın bir biçimde baş sallayarak
diyecekler ki “Peki ne zaman?” De ki “Belki pek yakında.”
(Kıyame 75/3)

َ بٕ اََُّ ْٖ ٗ َْغ َٔ َغ ِػ
ُ غ
ُٚۜ َٓ ظب
ُ غ
ِْ ت
َ ْٗ اْل
َ َ ْؾ٣َا
Bazı kimseler kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?
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(Kıyame 75/4)

۪ٓ
َُٚٗ ثََ٘ب١
َ ُٗ ْٕ َ  ا٠َِٰ َٖ َػ٣ هَبد ِ۪س٠َِٰ َث
َ ِٞ ّ غ
Evet, onların parmak uçlarını bile eski haline çevirmenin ölçüsünü koyan Biziz.

(Yasin 36/77)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ُٙبٕ اََّٗب َخَِ ْوَ٘ب
ٌ  ٌْ ُٓ ۪ج٤َق
ُ غ
ٖ٤
۪  خَٞ ُٛ طلَخ كَ ِبرَا
ِ ْ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َ ْٗ اْل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.

(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاُ ِؼ٢ُ ْؾ٣ ْٖ َٓ ٍَ ُ هَبٚۜ َ خ َِْو٢ِ
ٌْ ٤۪ٓ  َس٢
َ َٝ
َ م َش
َ ظ
َ ِٛ َٝ ّب
َ َٗغَٝ ة ََُ٘ب َٓض َ اًل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”

(Yasin 36/79)

ٌْ ٤ ِ۪ ِث ٌُ َِّ خ َِْن َػَٞ ُٛ َٝ  ٍَ َٓ َّش ۜحَّٝ َ ب اَ۪ٛٓ َ ؾب
َ ْٗ َ  ا١۪ٓ ۪ب اَُّزَٜ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َْ ُه
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(Naziat 79/10)

 ْاُ َؾبكِ َش ۜ ِح٢َِٕ كُٝدَُٕٝ َءاَِّٗب َُ َٔ ْشدَُُُٞٞو٣
Şimdi diyorlar ki: “Biz mezar çukurunda iken gerçekten tekrar hayata mı döndürüleceğiz?

(Naziat 79/11)

َ َءاِرَا ًَُّ٘ب ِػ
ظب آب ٗ َِخ َش ۜح ا
Hem de çürümüş kemikler haline gelmişken! Öyle mi?”

(Naziat 79/12)

ٌ ا ِر ِْ َي اِراا ًَ َّشح ٌ خَب ِع َش ۢحُُٞهَب
“O zaman bu, zararlı bir tekrar olur!” diyorlar.

(Naziat 79/13)

ٌ اؽذَح
ِ َٝ ٌ  صَ ْع َشح٢
َ ِٛ كَ ِبَّٗ َٔب
O iş, bir tek sese bakar.

40

(Naziat 79/14)

 َش ۜ ِحِٛ غب
َّ ُ ْْ ِثبُٛ كَ ِبرَا
Hepsi birden yeryüzüne çıkar.

(İsra 17/52)

ُ َ رَٝ َ۪ٕٙ ِث َؾ ْٔ ِذُٞج٤ ًُ ْْ كَز َ ْغز َ ۪غٞػ
َٕ ا ِْٕ َُ ِجضْز ُ ْْ ا َِّْل هَِ۪ اُّٞ٘ظ
ًل٤
ُ  ْذ٣َ َّ ْٞ ٣َ
Sizi çağıracağı günde; “Allah‟ım ne iyi yaptın!” diyerek karşılık verecek, dünyada pek az
kaldığınızı zannedeceksiniz.
(Yunus 10/45)

ُ  ْؾ٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
َٖ٣ ۪ ۜ ْْ هَ ْذ َخغ َِش اَُّزُٜ َ٘٤ْ َٕ َثُٞبسك
َ ا ا َِّْلُ۪ٞٓ ِْ َجض٣َ ْْ َُ ْٕ َ  ْْ ًَبُٛ ؾ ُش
َ ز َ َؼ٣َ بس
ِ َٜ َُّ٘عب َػخا َِٖٓ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ َِّللا
ِ َا ِث ِِ ۪ٓوًَُٞزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün, tanışmayla geçen bir saati dışında dünyada bulunmamış gibi
olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

(Müminun 23/112)

َٖ٤ ۪٘ك َػذَدَ ِع
ِ  ْاْلَ ْس٢ِهَب ٍَ ًَ ْْ َُ ِجضْز ُ ْْ ك
Allah “Sene sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soracak.

(Müminun 23/113)

َٖ٣ّّ كَ ْغـَٔ َِ ْاُ َ۪ٓؼب ۪دْٞ ٣َ ل
َ  َث ْؼْٝ َ  آب اْٞ ٣َ ا َُ ِجضَْ٘بُُٞهَب
Onlar: “Ya bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık; onu hesaplayanlara sorabilirsin” diyeceklerdir.

(Müminun 23/114)

هَب ٍَ ا ِْٕ َُجِضْز ُ ْْ ا َِّْل هَِ۪ ا
َُٕٞٔ َِ اََّٗ ٌُ ْْ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٞ َُ ًل٤
Allah şöyle diyecektir: “Pek az kaldınız, keşke bunu o zaman bilseydiniz!

(İsra 17/53)

ُ ََ ْ٘ض٣ َٕطب
َ ٤ْ ؾ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ۜ ْْ ا َِّٕ اُٜ َ٘٤ْ َؽ ث
َّ ُغ ۜ ُٖ ا َِّٕ ا
َٕطبَٕ ًَب
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ۪ا اَُّزَُُُٞٞو٣ ١ ۪هُ َْ ُِ ِؼجَبدَٝ
٘اب٤ا ُٓ ۪جًُّٝ بٕ َػذ
ِ ْ ُِ
َ ْٗ ًل
ِ غ
Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Çünkü Şeytan aralarını bozar. Şeytan insan için
açık düşmandır.
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(Fussilet 41/33)

َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ اَٝ فب ُِ اؾب
 ه٠َُِ اْل ِٓ َّٔ ْٖ دَ َػ۪ٓب اْٞ َغ ُٖ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve “Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim
olabilir!

(Fussilet 41/34)

ۜ
ٌ حُٝ َػذَ َاَٚ٘٤ْ  َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ ۪غ ُٖ كَ ِبرَا اَُّز
َّ ُ َْل اَٝ ُغَ٘خ
َ  ا َ ْؽ٢
َ  ْاُ َؾ١ِٞ َ  َْل ر َ ْغزَٝ
َ ِٛ ٢ ّ۪ئَخُ اِ ْدكَ ْغ ِثبَُّز٤ِ غ
ٌْ ٤۪ٔ  َؽ٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kişi
sıcak bir dost gibi oluvermiş.

(Fussilet 41/35)

ّ  َؽُٝب ا َِّْل رَٜ۪ٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ اٝفجَ ُش
ْ٤ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ب ا َِّْل اَُّزَٜ۪ٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ
Buna ancak sabredenler ulaştırılır. Buna ancak büyük bir başarı gösterenler ulaştırılır.

(Fussilet 41/36)

ٌ بٕ ٗ َْض
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣َ اِ َّٓبَٝ
ۜ ؽ كَب ْعز َ ِؼ ْز ِث ه
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ِ ط
Şeytandan bir dürtü seni dürterse hemen Allah‟a sığın. Şüphesiz ki o, daima dinleyen ve her şeyi bilendir.

(İsra 17/54)

 ً۪ اَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ًل٤
َ ِْ٘ ع
َ  َ۪ٓٓب ا َ ْسَٝ ْْ ۜ ٌُ ُ َؼ ِزّ ْث٣ ْ ؾَأ٣َ ِْٕ  اْٝ َ  ْش َؽ ْٔ ٌُ ْْ ا٣َ ْ ؾَأ٣َ ِْٕ َسثُّ ٌُ ْْ ا َ ْػَِ ُْ ِث ٌُ ۜ ْْ ا
Rabbiniz sizi iyi bilir. İkramına uygun görürse ikram eder, azabını hak etmiş görürse sizi azaba
uğratır. Seni onlara vekil olasın diye göndermedik.
(Maide 5/40)

َ۪ٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٣َ َٝ ؾب ُء
َ۪ٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ََّللا
ُ ُّؼَز٣ ك
َُّللا
 هَٝ ؾب ۜ ُء
اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ء هَذ٢ْ ؽ
Bilmez misin, göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah‟ındır! Azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni de
bağışlar. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Kaf 50/16)

 ِذ٣ ۪سَٞ ُ ِٓ ْٖ َؽ ْج َِ ْاِٚ ٤ْ َُِة ا
ُ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْه َشَٝ ُٚغ
ُ ۪ َٗ ْلِٚط ث
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
ُ ِٞ  ْعَٞ ُ َٗ ْؼَِ ُْ َٓب رَٝ َٕغب
َ ْٗ اْل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.
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(Mülk 67/13)

سُٝ
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗ اٚۜ ۪ ا ِثٝ ُشَٜ اع
ْ ِٝ َ َُ ٌُ ْْ اْٞ َا هٝا َ ِع ُّشَٝ
ُّ ُد ا
ِ قذ
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.

(Mülk 67/14)

ش٤
ُ ق ْاُخ َ۪ج٤
ُ  اَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ ََ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َخَِ ۜن٣ ا َ َْل
Yaratan bilmez mi? O, lütufkârdır ve her şeyin iç yüzünü bilir.

(İsra 17/55)

ۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ  ثَ ْؼل٠َِٰ ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ َسث َُّي ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔ ْٖ كَٝ
َ َّٖ٤۪ ِل اَُّ٘ج
َ َُوَ ْذ كَن ََِّْ٘ب ثَ ْؼَٝ ك
ساٞ
دَ صَ ثُ اٝدَ ۫ ُا
Göklerde ve yerdeki kimseleri en iyi Rabbin bilir. Biz, nebilerin kimini kiminden üstün kıldık ve
Davud‟a da bir zebûr verdik.
(Bakara 2/253)

ۜ  ْْ دَ َس َعُٜ ن
ۢ  َث ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ن
َ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ بد
ُ اُش
ُّ رِ ِْ َي
 ْْ َٓ ْٖ ًََِّ َْ هُٜ ْ٘ ِٓ ل
َ  َسكَ َغ َث ْؼَٝ َُّللا
َ ع َُ كَن ََِّْ٘ب َث ْؼ
ْْ ِٛ َٖ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٣ َّ۪للاُ َٓب ا ْهزَز َ ََ اَُّز
َ۪ٓ ْٞ ََُٝ ػِ ْاُوُذ ِ ُۜطُٝ ِث ُشَّٙ ْذَٗب٣َاَٝ د
ِ َِّ٘ب٤ َْ ْاُ َج٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
ؽب َء ه
َ ٤۪ػ
ْ ِٖ ٌِ َُٰ َٝ َُّ٘بد٤ِ َ ُْ ْاُجُٜ ِْٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َ۪ٓعب َءر
َ۪ٓ ْٞ ََُٝ  ْْ َٓ ْٖ ًَلَ ۜ َشُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ََٖٓ  ْْ َٓ ْٖ َٰاُٜ ْ٘ ِٔ َا كُٞاخزََِل
َُّللا
ؽب َء ه
ُ ذ٣ُ ۪ش٣ َ ْل َؼ َُ َٓب٣ ََّللا
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ اََُِٞٓب ا ْهزَز
Allah, bu elçilerden kimini kimine üstün kıldı. Kimiyle konuştu, kimini birkaç basamak yükseltti. Meryem‟in
oğlu İsa‟ya da açık belgeler verdi ve onu Kutsal Ruh ile destekledi. Allah, tercihi insanlara bırakmayıp kendi
yapsaydı, sonrakiler o açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşamazlardı. Ama ayrılığa düştüler; kimi
inanıp güvendi, kimi âyetleri görmezlikten geldi ve kâfir oldu. Tercihi Allah yapsaydı birbirleriyle savaşmazlardı
ama Allah dilediğini yapar.

(Nisa 4/163)

۪ٓ
ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰش٠َُِٰ  َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َّ۪ٖٙ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ٤۪ ِاَُّ٘جَٝ ػُٞٗ ٠َُِٰ  َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  َْي ًَ َ۪ٓٔب ا٤َُِ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اِ َّ۪ٓٗب ا
َدَٝ٘ب دَ ۫ ُا٤ْ َ  َٰارَٝ َٖ َْٰٔ٤َِع
ِ َ ْاْلَ ْعجَٝ ةٞ
ُ َٝ َٕٝ ُشَٰٛ َٝ ظ
َ ٣َاَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ به
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ْعؾَٰ نَٝ
َ ُُٗٞ٣َٝ ةُّٞ
ساٞ
صَ ثُ ا
Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a,
Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da bir zebûr
vermiştik.
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(Nisa 4/164)

٠ َٰعُٞٓ َُّللا
ْ ق
ْ ق
ُ  ُسَٝ َُ  َْي ِٓ ْٖ هَ ْج٤َِ ْْ َػُٛ قَ٘ب
ُ  ُسَٝ
 ًََِّ َْ هَٝ  ۜ َْي٤َِ ْْ َػُٜ ق
ُ ع اًل َُ ْْ َٗ ْو
َ َع اًل هَ ْذ ه
 أب٤ ٌِْ۪ َ ر
Kendilerinden sana bahsettiğimiz elçiler de gönderdik, hiç bahsetmediğimiz elçiler de gönderdik. Allah, Musa
ile konuştu.

(Nisa 4/165)

ّ َع اًل ُٓج
َّللاُ َػ ۪ض ا
ضا٣
ُ اُش
ُ ُس
ُّ ََّللاِ ُؽ َّغخٌ ثَ ْؼذ
 ًَبَٕ هَٝ َِ ۜ ع
 ه٠َِبط َػ
ِ َُِِّ٘ ٌَُٕٞ َ٣ َٖ ُِئ َ ًَّل٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
 أب٤ٌ۪ َؽ
Müjdeci ve uyarıcı elçiler gönderdik ki onlardan sonra insanların elinde Allah‟a karşı ileri sürecekleri bir
mazeretleri olmasın. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Nahl 16/44)

ُّ َٝ د
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ُٜ َََُِّؼَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُِبط َٓب ُٗ ِ ّض ٍَ ا
ِ َّ٘ب٤ِ َثِ ْبُج
ِ َُِِّ٘ َّٖ٤ِ َ َْي اُ ِزّ ًْ َش ُِزُج٤َُِا َ ْٗضَ ُْ َ۪ٓ٘ب اَٝ اُضثُ ۜ ِش
Onları mucizelerle ve zebûrlarla gönderdik. Bu Zikri de sana indirdik ki kendilerine gönderilenin ne olduğunu o
insanlara açık açık anlatasın, belki düşünürler.

(Enbiya 21/73)

زَ۪ٓب َء٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ق
ِ  َْشا٤ ْْ كِ ْؼ ََ ْاُ َخِٜ ٤ْ َُِ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َٕ ثِب َ ْٓ ِشَٗبُٝذْٜ َ٣  ْْ اَئِ َّٔخاُٛ  َعؼَ َِْ٘بَٝ
َّ ُبّ ا
َ َاِهَٝ د
َّ
َٖ٣ ۪ا ََُ٘ب َػبثِذُٞٗ ًَبَٝ ِحًَٰٞ اُض
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.

(İsra 17/56)

 ا۪ٞ  َْل ر َ ْؾَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ق اُن ِ ُّّش َػ
ًل٣
ُ هُ َِ ا ْد
َ َٕ ًَ ْؾٌُٞ ِِ ْٔ َ٣ ۪ كَ ًَلُِٚٗٝ َٖ صَ َػ ْٔز ُ ْْ ِٓ ْٖ د٣ ۪ا اَُّزٞػ
De ki “Allah ile aranızda olduğunu varsaydıklarınızı çağırın; ne sıkıntınızı gidermeye güçleri
yeter ne de sizden uzaklaştırmaya.”
(Nahl 16/20)

ۜ ُُ ْخَِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـب٤ؽ
َٕٞ
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ًٔ َ ََُٕٞ ْخُِو٣ َّللاِ َْل
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıklarının hiçbiri bir şey yaratamaz. Zaten kendileri yaratılmış
durumdadırlar.
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(Nahl 16/21)

ٌ َٞ ْٓ َ ا
َُُٕٞ ْج َؼض٣ ََّٕب٣ََٕ اٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ ۪ٓبء٤َ  ُْش ا َ ْؽ٤اد َؿ
Onlar birer ölüdür, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olmazlar.

(Nahl 16/22)

َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪اؽذٌ كَبَُّز
َٕٝ ْْ ُٓ ْغز َ ٌْجِ ُشُٛ َٝ ٌ  ْْ ُٓ ْ٘ ٌِ َشحُٜ ُثُُِٞبْل ِخ َشحِ ه
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.

(Hac 22/73)

ۜ
ا رُثَبثابَُٞ ْخُِو٣ ْٖ َُ َِّللا
ُ بط
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََ۪ٓب ا٣
َ م ِش
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ُ۪ ا َِّٕ اَُّزَُٚ اُٞة َٓض َ ٌَ كَب ْعز َ ِٔؼ
ْ َٔ ُ ْاَٝ ت
َّ ق
ةٞ
َ بة
ْ ِٞ ََُٝ
ُ ُِط
ُ ُِ اُطب
ُ  ُْ اُزُّ َثُٜ َ ْغُِ ْج٣ ِْٕ اَٝ ُٚۜ َُ اُٞاعز َ َٔؼ
َ ُٚۜ ْ٘ ِٓ َُُٙٝ ْغز َ ْ٘ ِوز٣ ْـًٔب َْل٤ؽ
َ ُمؼ
Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; onu dinleyin. Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız bir araya
gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu geri alamazlar. İsteyen de aciz,
kendisinden istenen de!

(Furkan 25/3)

 َْلَٝ م ًّشا
َ َُٕٞ ْخُِو٣َ خا َْلَٜ ُِ ۪ ۪ٓ َٰاِٚٗ ُٝا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
َ ْْ ِٜ َٕ ِْلَ ْٗلُ ِغٌُٞ ِِ ْٔ ٣َ  َْلَٝ َُُٕٞ ْخ َِو٣ ْْ ُٛ َٝ ْـًٔب٤ؽ
ُ ُٗ  َْلَٝ ح اٞ٤َٰ  َْل َؽَٝ رابْٞ َٓ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ  َْلَٝ َٗ ْلؼاب
ساٞ
ؾ ا
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü
kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat
ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.

(Zümer 39/38)

ۜ ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ ك
ُٕٝ
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْذػ٣ْ َ َّللاُ هُ َْ ا َ َك َشا
ُُ َّٖ ُٓ ْٔ ِغٌَبدٛ ََْ ٛ  ِث َش ْؽ َٔخ٢ َ۪ٗ ا َ َسادْٝ َ ۪ ۪ٓ اٙم ِ ّش
ُ ُ َّٖ ًَب ِؽلَبدُٛ ََْ ٛ ن ّش
ُ َّللاُ ِث
 ه٢
ه
َ ِٗ ََّللاِ ا ِْٕ ا َ َساد
ۜ  ه٢ هُ َْ َؽ ْغ ِجٚۜ ۪ َس ْ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.”
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(İsra 17/57)

ََُٕٞخَبك٣َٝ ََُٕٚ َس ْؽ َٔزَٞ ْش ُع٣َٝ ة
ُ  ْْ ا َ ْه َشُٜ ُّ٣ََِخَ ا٤ ۪عَٞ ُ ُْ ْاِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ َٕ اَُٞ ْجزَـ٣ ََُٕٞ ْذػ٣ َٖ٣ ۪ َٰ ُ۪ٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ساٝ
اة َس ِثّ َي ًَبَٕ َٓ ْؾزُ ا
َ َُ ا َِّٕ َػزٚۜ ََػزَاث
Onlar, yani çağırdıkları kendilerini Rablerine daha da yaklaştıracak bir vesilenin peşinde
olurlar. İkramını umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir.
(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْغز َ ٌْ ِج ُش٣ ُ ْْ َْلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَخَٝ ك ِٓ ْٖ ۪ٓدَاثَّخ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْغ ُغذ ُ َٓب ك٣ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Göklerde ve yerde olan hareketli canlılar ve melekler, büyüklenmeden Allah‟a secde ederler.

(Nahl 16/50)

َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓبُِٞ ْل َؼ٣َ َٝ ْْ ِٜ  ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ََّٕ َسثُٞخَبك٣َ
Onlar üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkar, kendilerine emredileni yaparlar.

(Nahl 16/51)

ٕٞ
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  اَٞ ُٛ  ِْٖ اَِّٗ َٔب٤َْ٘ ِْٖ اص٤َٜ َُِٰ ا اَُّ۪ٝٓللاُ َْل رَز َّ ِخز
ْ َ ك١َّب
هَب ٍَ هَٝ
ِ ُجَٛ بس
َ ٣اؽذٌ كَ ِب
Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin. İlah tektir, o halde yalnız benden korkun.”

(Zümer 39/3)

ُ ّا َ َْل ِ هّٰللِ اُ ۪ذ
ُ ۜ ُِ ٖ ْاُخَب٣
 ه٠َُِ َ۪ٓٗب اُُٞوَ ِ ّشث٤ُِ  ْْ ا َِّْلُٛ ُ۪ٓب ۢ َء َٓب َٗ ْؼجُذ٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ۪ٓ اُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ ـ
َِّللا
ۜ ُ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓب٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ ُْ َث٣َ ََّللا
بس
ٌ  ًَبرَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َّللاَ َْل
ٌ َِّة ًَل
َٕ ا َِّٕ هٞ
 ا َِّٕ ه٠ۜ ُص ُْ َٰل
Bil ki Allah‟ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul
köle olmamız, sırf bizi Allah‟a yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü,
onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlik edip kâfirlikte direnen birini yoluna
kabul etmez.

(İsra 17/58)

٢ِذ ۜاا ًَبَٕ َٰر ُِ َي ك٣ ۪ؽذ
َ ػزَاثاب
َ َبُٛٞ ُٓ َؼ ِزّثْٝ َ  َٔ ِخ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ََ َب هَ ْجٌُٛٞ ِِ ْٜ ُٓ ُٖ خ ا َِّْل ٗ َْؾ٣َ ا ِْٕ ِٓ ْٖ هَ ْشَٝ
ُ ة َٓ ْغ
ساٞ
ط ا
ِ ْاُ ٌِزَب
Kıyamet gününden önce etkisizleştirmeyeceğimiz ya da çetin bir azaba uğratmayacağımız kent
yoktur. Bunlar, o Kitapta yazılıdır.
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(Hicr 15/4)

ٌّ ُِٞبة َٓ ْؼ
ٌ َ ب ًِزَٜ ََُٝ خ ا َِّْل٣َ َِ ٌَْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْشْٛ َ  َ۪ٓٓب اَٝ
Helak ettiğimiz her kent mutlaka bilinen bir kitaptadır.

(Kasas 28/88)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُْ ٌْ ُ ْاُ ُؾَُٚ ُٚۜ َٜ  ْعَٝ َب ُِ ٌي ا َِّْلٛ ء٢َ
 َْل ر َ ْذعُ َٓ َغ هَٝ
ْ  ًُ َُّ ؽَٞ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ ب َٰاخ ۢ ََش َْ۪ٓل اَّٜللاِ ا َُِٰ ا
َُٕٞر ُ ْش َعؼ
Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah‟tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey
etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

(İsra 17/59)

ۜ َُُّٝ َب ْاْلَٜ ِة ث
َٰ ْ ِ َٓب ََٓ٘ؼَ َ۪ٓ٘ب ا َ ْٕ ُٗ ْش ِع ََ ثَٝ
ْق َشح ا
ِ َب٣بْل
ِ دَ اَُّ٘بهَخَ ُٓجُٞٔ َ َ٘ب ص٤ْ َ  َٰارَٝ َٕٞ
َ َّد ا َِّْ۪ٓل ا َ ْٕ ًَز
َٰ ْ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ِثَٝ  ۜبَٜ ا ِثُٞٔ َِظ
َ َك
لاب٣۪ٞ د ا َِّْل ر َ ْخ
ِ َب٣بْل
Seni mucizelerle göndermemizi engelleyen tek şey, öncekilerin onlar karşısında yalana
sarılmalarıdır. Semûd‟a, gerçeği gösteren mucize olarak bir dişi deve vermiştik ama ona yanlış
yapmışlardı. Biz mucizeleri sadece korkutmak için göndeririz.
(Araf 7/73)

ٌَّ٘خ٤ِ َُ هَ ْذ َ۪ٓعب َءرْ ٌُ ْْ ثٙۜ  ُْش٤ َؿَُِٰٚ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ فب ُِ اؾ ۢب هَب
َ ْْ ُٛ دَ اَخَبُٞٔ َ  ص٠َُِٰ اَٝ
ْْ ًُ ََأ ْ ُخز٤َء كٞغ
ُّ َٔ َ  َْل رَٝ َِّللا
ُ۪ٓ َِب ثٛٞغ
ك ه
۪ َٗبهَخُ هٙ ِزَٰٛ ْْ ۜ ٌُ ِّٓ ْٖ َس ِث
ِ  ا َ ْس٢۪ٓ َ۪ب رَأ ْ ًُ َْ كَٛٝخا كَزَ ُس٣َّللاِ َُ ٌُ ْْ َٰا
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
Semud halkına da soydaşları Salih‟i elçi gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah‟a kul olun; sizin başka ilahınız
yoktur. Bakın, size Rabbinizden mucize olmak üzere bir belge geldi. İşte Allah‟ın dişi devesi; bırakın Allah‟ın
toprağında otlasın. Ona kötü niyetle dokunmayın, yoksa sizi acıklı bir azap çarpar.

(Araf 7/77)

َِٖٓ ذ
َ ْ٘ ًُ ِْٕ فب ُِ ُؼ ائْزَِ٘ب ثِ َٔب ر َ ِؼذ ُ َ۪ٓٗب ا
َ اْٞ َ  َػزَٝ َا اَُّ٘بهَخٝكَؼَوَ ُش
َ َب٣ اُُٞهَبَٝ ْْ ِٜ ّػ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ِث
َٖ٤ ِ۪ع
َ ْاُ ُٔ ْش
Sonra Rablerinin emrine karşı gelerek dişi deveyi kestiler ve dediler ki “Bak Salih! Eğer sen elçilerden isen bizi
tehdit ettiğin şeyi getir de görelim.”
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(Araf 7/78)

َٖ٤۪ٔ  ْْ َعب ِصِٛ  دَ ِاس٢ ۪ا كٞف َج ُؾ
ْ َ اُش ْعلَخُ كَب
َّ ُْ ُٜ ْكَب َ َخزَر
Çok geçmeden onları öyle bir sarsıntı tuttu ki bulundukları yere çöküp kaldılar.

(Araf 7/79)

َُّٕٞ َُٰ ٌِ ْٖ َْل ر ُ ِؾجَٝ ْْ ٌُ َُ ُق ْؾذ
َ  ِّ َُوَ ْذ ا َ ْثَِ ْـز ُ ٌُ ْْ ِسْٞ ََب ه٣ ٍَ هَبَٝ ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠ُهَٞ َ كَز
َ ََٗٝ ٢ّعبَُخَ َس ۪ث
َٖ٤بف ۪ؾ
ِ َُّ٘ا
Salih onlardan ayrıldı ve şöyle dedi: “Ey halkım! Rabbimin sözlerini size ulaştırmış ve iyiliğiniz için çaba
göstermiştim. Ama siz iyiliğe çalışanları sevmiyorsunuz.”

(Enbiya 21/5)

ُ مـ
ْ َ ا اُُ۪ٞٓ َث َْ هَب
ََُُّٕٞٝ َخ ًَ َ۪ٓٔب ا ُ ْس ِع ََ ْاْل٣َ أ ْ ِرَ٘ب ِث َٰب٤َ ِْ َ ؽَب ِػ ٌش كَٞ ُٛ َْ ُ َثٚ٣َبس ا َ ْؽ ًَلّ َث َِ ا ْكز َ َٰش
Aslında onlar şöyle derler: “Bunlar karma karışık hayallerdir. Hayır, bu adam Allah‟a iftira ediyor. Belki de
şairdir. Eğer elçi ise bize bir mucize getirsin; öncekilere gönderilen mucizelerden olsun.”

(Enbiya 21/6)

ْ َ٘ٓ َ۪ٓٓب َٰا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ُٜ ََب اَكَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ َخ ا٣ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْشُٜ ََِذ هَ ْج
Onlardan önce etkisizleştirdiğimiz kentlerden hiçbiri inanmamıştı; bunlar mı inanacaklar?

(Ankebut 29/50)

َٰ ْ  هُ َْ اَِّٗ َٔبٚۜ ۪ ّبد ِٓ ْٖ َس ِث
ۜ بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اْل
ٌ َ٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ َْ۪ٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٌٖ ٤ش ُٓ ۪ج٣
ٌ ۪اَِّٗ َ۪ٓٔب اَٗ َ۬ب َٗزَٝ َِّللا
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça
uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

(Ankebut 29/51)

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

(Rum 30/58)

اَٖٝ ًَلَ ُ۪ٓش٣ َُ۪ َّٖ اَُّزَُٞو٤َُ َخ٣ ْْ ِث َٰبُٜ َ َُئِ ْٖ ِعئْزَٝ َۜ َ زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓضَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ م َش ْثَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
َُِٕٞا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا َِّْل ُٓج ِْط
Bu Kur‟an‟da insanlar için her örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirseydin görmezlikten gelenler hemen,
“Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz” derlerdi.
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(Rum 30/59)

ْ ٣َ ًَ َٰز ُِ َي
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ َٖ َْل٣ ۪ة اَُّز
طجَ ُغ ه
ِ ُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
İşte Allah ilim bilmeyenlerin kalbinde böyle bir yapı oluşturur.

(İsra 17/60)

َ اِ ْر هُ َِْ٘ب َُ َي ا َِّٕ َسث ََّي ا َ َؽبَٝ
ۜ ِ َُّ٘ه ثِب
بط
َ ٘٣ْ  ا َ َس٢۪ٓ َ۪ب اَُّز٣اُش ْء
ُّ  َٓب َعؼَ َِْ٘بَٝ بط
ِ َُِِّ٘ َبى ا َِّْل كِزَْ٘خا
ُ  ْْ ا َِّْلُٛ ُذ٣َ ۪ض٣  ْْ كَ َٔبُٜ ُكَِٞ ّ ُٗخَٝ ِٕ ۜ  ْاُوُ ْش َٰا٢َِٗخَ كُٞؾ َغ َشح َ ْاُ َٔ ِْؼ
َّ ُاَٝ
شا٤
َبٗاب ًَ ۪ج ا٤ه ْـ
Bir gün sana: “Rabbin şu insanları çepeçevre kuşattı” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüya da
sırf insanları imtihan etmek içindir. Kur‟ân‟a koyduğumuz lanetli ağaç da öyledir. Biz onları
korkutuyoruz ama bu, onların azgınlıklarını iyice artırmaktan başka bir işe yaramıyor.
(İsra 17/1)

بس ًَْ٘ب
ُ
َ  ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاْلَ ْه٠َُِ اًْل َِٖٓ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ ا٤َُ ۪ٙ ِثؼَ ْج ِذٟ ا َ ْع َٰش١۪ٓ ۪ع ْج َؾبَٕ اَُّز
َ َ ث١ ۪قب اَُّز
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ ََُِّٚٗبرِ٘ َۜب ا٣ُ ِٓ ْٖ َٰاَٚ٣ُ ُُِ٘ ِشَُْٚٞ َؽ
ُ  ُغ ْاُجَ ۪ق٤۪ٔ غ
Kulunu bir gecede Mescid-i Haram‟dan alıp, çevresini bereketli kıldığı Mescid-i Aksâ‟ya götüren Allah,
eksikliklerden uzaktır. Bu, ona bir kısım âyetlerimizi göstermek içindir. O dinler ve görür.

(Necm 53/3)

ٟۜ َٰٞ َٜ َُ ْ٘ ِط ُن َػ ِٖ ْا٣  َٓبَٝ
O sözleri kendi arzusuna göre söylemiyor.

(Necm 53/4)

٠ َٰؽُٞ٣ ٢
ٌ  ْؽَٝ  ا َِّْلَٞ ُٛ ِْٕ ا
Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

(Necm 53/5)

َٰٟٞ ُذُ ْاُو٣ ۪ؽذ
َ َُٚٔ ََِّػ
Onları ona, çok güçlü olan öğretti.

(Necm 53/6)

َٰٟٞ َ  ِٓ َّش ۜح كَب ْعزُٝر
Sağlam yapılı olan doğruldu.
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(Necm 53/7)

٠ۜ َِْٰ ن ْاْلَػ
ِ ُ ِث ْبْلُكَٞ ُٛ َٝ
O, en yüksek ufukta idi.

(Necm 53/8)

٠ص ُ َّْ دََٗب كَزَذَُه
Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü.

(Necm 53/9)

٠َٰٗ  ا َ ْدْٝ َ  ِْٖ ا٤ع
َ َكَ ٌَبَٕ ه
َ ْٞ َبة ه
İki yayın tek kirişi gibi oldular; hatta daha da yakınlaştılar.

(Necm 53/10)

٠ۜ َٰؽْٝ َ ۪ َ۪ٓٓب اٙ َػ ْج ِذ٠َُِٰ  ا٠ َٰ ۪ٓؽْٝ َ كَب
Allah‟ın kendine vahyettiğini, Allah‟ın kuluna vahyetti.

(Necm 53/11)

ٟة ْاُلُ َٰإادُ َٓب َس َٰا
َ ََٓب ًَز
Gördüğünü gönlü yalanlamadı.

(Necm 53/12)

ٟ َٰش٣َ  َٓب٠َِٰ ُ َػَٚٗٝبس
ُ َٔ ُ اَكَز
Onun gördüklerine yine de kuşkuyla mı bakacaksınız?

(Necm 53/13)

ُٟ ٗ َْضَُخا ا ُ ْخ َٰشَُٙوَ ْذ َس َٰاَٝ
Muhammed Cebrail‟i bir kez daha böyle gördü.

(Necm 53/14)

٠ ََِٰٜػ ْ٘ذَ ِع ْذ َسحِ ْاُ ُٔ ْ٘ز
Sidret‟ül-müntehâ‟nın yanındaydı.
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(Necm 53/15)

ٟۜ َٰٝ ْ َب َعَّ٘خُ ْاُ َٔأَِٛػ ْ٘ذ
Ahirette kalınacak Cennet de oranın yanı başındadır.

(Necm 53/16)

٠َ ْـ َٰؾ٣ غ ْذ َسح َ َٓب
ّ ِ ُ ا٠ََ ْـؾ٣ اِ ْر
O gün o Sidre‟yi neler kaplamıştı, neler!

(Necm 53/17)

َ  َٓبَٝ ق ُش
َ َٓب صَ ا
٠ه َٰـ
َ ؽ ْاُ َج
Gözü bir yere kaymadı, söylenenin dışına da çıkmadı.

(Necm 53/18)

ٟ ْاُ ٌُج َْٰشِٚ ّد َس ِث
ِ َب٣ ِٓ ْٖ َٰاَُٟوَ ْذ َس َٰا
Gerçekten Rabbinin en büyük ayetlerini gördü.

(Duhan 44/43)

َّ د
ّٞ
َ َِّٕ ا
َ ؽ َغ َش
ِ ُّاُضه
O zakkum ağacı var ya;

(Duhan 44/44)

َ
ْ٤ِ ۪ه َؼب ُّ ْاْلَص
Günaha dalanların yiyeceği olan ağaç...

(Saffat 37/63)

َّ ُِ َب كِزَْ٘خاٛاَِّٗب َعؼَ َِْ٘ب
َٖ٤۪ٔ ُِ ِظب
Onu, zalimler için bir imtihan kaynağı yaparız.
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(İsra 17/61)

۪ٓ
٘اب٤ذ ۪ه
َ ظ هَب ٍَ َءا َ ْع ُغذُ ُِ َٔ ْٖ َخَِ ْو٤
َ َا ِ َْٰلدَ َّ كُٝاِ ْر هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ ا ْع ُغذَٝ
َ ۜ ِْ۪ا ا َِّْ۪ٓل اِثُ۪ٝٓغ َغذ
Bir gün meleklere: “Âdem‟e secde edin” dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle
yapmadı. “Çamur olarak yarattığına secde mi ederim?” dedi.

(İsra 17/62)

ُ۪ٓ ا َِّْل هَِ۪ اََّٚز٣ َٔ ِخ َْلَ ْؽزَِ٘ ٌَ َّٖ رُ ِ ّس٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ٠َُِٰ  َُئِ ْٖ ا َ َّخ ْشر َ ِٖ ا٢
ًل٤
َ ْٓ  ًَ َّش١ ۪زَا اَُّزَٰٛ ز َ َي٣ْ َ هَب ٍَ ا َ َسا
َّ َِذ َػ
Sonra ekledi: ”Kendine baktın mı? Bana tercih ettiğin bu mu? Beni kıyamet gününe kadar
yaşatırsan birazı dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım” dedi.
(Araf 7/15)

َ ْ٘ ُٔ ُهَب ٍَ اَِّٗ َي َِٖٓ ْا
َٖ٣ظ ۪ش
Allah: “Tamam, sen yaşama fırsatı verilenlerdensin.” dedi.

(Araf 7/16)

َ ف َشا
ْ٤
ِ ْْ ُٜ َُ َّٕ َ َْلَ ْهؼُذ٢ َ۪٘ز٣ْ َٞ هَب ٍَ كَ ِج َ۪ٓٔب ا َ ْؿ
َ ۪ه َي ْاُ ُٔ ْغزَو
İblis dedi ki: “Madem beni azdırdın, ben de onlar için, kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım.

(Araf 7/17)

ْْ ُٛ  َْل ر َ ِغذ ُ ا َ ًْض َ َشَٝ ْْ ۜ ِٜ ِِ ِؽ َ۪ٓٔبئ
َ ْٖ  َػَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ ػ ْٖ ا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ َخ ِْ ِلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ  ِْٖ ا٤َ ْْ ِٓ ْٖ ثُٜ ََّ٘٤ِص ُ َّْ َ َْٰلر
َٖ٣ؽَب ًِ ۪ش
Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Onların çoğunu, şükretmeyen kişiler
olarak göreceksin.”

(Araf 7/18)

ْ ٍَ هَب
َٖ٤َّ٘ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼَٜ  ْْ َْلَ َِْٓـَٔ َّٖ َعُٜ ْ٘ ِٓ س ۜا َُ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ َيٞ
ب َٓ ْز ۫ ُؤ آب َٓ ْذ ُؽ اَٜ ْ٘ ِٓ ْاخ ُشط
Allah dedi ki: “Değersizleştirilmiş ve kovulmuş olarak çık buradan! Hele onlardan biri sana uysun, kesinlikle
sizi topluca cehenneme doldururum.”
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(İsra 17/63)

ساٞ
كُ اْٞ َٓ َّ٘ َْ َع َ۪ٓضا ۬ ُؤ ًُ ْْ َع َ۪ٓضا اءَٜ  ْْ كَب َِّٕ َعُٜ ْ٘ ِٓ َتْ كَ َٔ ْٖ رَجِؼَ َيٛهَب ٍَ ا ْر
Allah dedi ki “Çek git buradan. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennem olur; tam
suça göre ceza...”

(İsra 17/64)

َ َ ا ْعز َ ْل ِض ْص َٓ ِٖ ا ْعزَٝ
٢ِ ْْ كُٜ ًْ َبس
َ ط ْؼ
َ  ْْ ِثُٜ ْ٘ ِٓ ذ
ِ ؽَٝ  َس ِع ِِ َيَٝ  ِِ َي٤ْ  ْْ ِث َخِٜ ٤ْ َِا َ ْع ِِتْ َػَٝ رِ َيْٞ ق
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٛ ُ َ ِؼذ٣  َٓبَٝ ْْ ۜ ُٛ  ِػ ْذَٝ  َْل ِدْٝ َ ْاْلَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َْاْل
ُ بٕ ا َِّْل
ُ ط
ساٝ
ؿ ُش 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.
(Nisa 4/118)

ۢ ُ هََُٚ٘ َؼ
مب
َ هَب ٍَ َْلَر َّ ِخزَ َّٕ ِٓ ْٖ ِػ َجبدَٝ َُّللا
 اٝجاب َٓ ْل ُش٤ِى ٗ َ۪ق
Allah, şeytanı dışlamıştır. O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.

(Nisa 4/119)

ۜ ِّ ُش َّٕ خ َِْنَ ه٤َُـ٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ َْٰل ُٓ َشَٝ ُّجَ ِز ّ ٌُ َّٖ َٰارَإَ ْاْلَ ْٗؼَ ِب٤ََِ ْْ كُٜ َّٗ َ َْٰل ُٓ َشَٝ ْْ ُٜ ََّ٘٤َِّ٘ٓ ُ َْلَٝ ْْ ُٜ ََِّّ٘م
َِّللا
ِ ُ َْلَٝ
َ ٤ْ ؾ
َّ َُز َّ ِخ ِز ا٣ ْٖ َٓ َٝ
٘ا ۜب٤َّللاِ كَوَ ْذ َخغ َِش ُخ ْغ َشاٗاب ُٓ ۪ج
ٕ هُٝ
ِ ًّب ِٓ ْٖ د٤ُِ َٝ َٕطب
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını
yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler.” Bakın! Sizden kim o şeytanı,
Allah ile arasına giren bir dost sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.

(Nisa 4/120)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٛ َُ ِؼذ٣  َٓبَٝ ْْ ۜ ِٜ ٤ّ َ۪٘ٔ ُ٣َٝ ْْ ُٛ َُ ِؼذ٣
ُ بٕ ا َِّْل
ُ ط
ساٝ
ؿ ُش ا
O onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.

(Nisa 4/121)

قب
 ا٤ب َٓ ۪ؾَٜ ْ٘ َٕ َػَُٝ ِغذ٣  َْلَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٰ ُ۪ٓئِ َي َٓأٝ۬ ُ ا
Onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacakları bir yer de bulamayacaklardır.
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(Fatır 35/5)

سٝ
ـُ َّشَّٗ ٌُ ْْ ثِ ه٣َ  َْلَٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ َّللاِ َؽ ٌّن كَ ًَل رَـُ َّشَّٗ ٌُ ُْ ْاُ َؾ
 ْػذَ هَٝ َِّٕ بط ا
ُ بّٰللِ ْاُـ َُش
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َ۪ٓب ا٣َ
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Fatır 35/6)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُا َِّٕ ا
ش٤
َّ ُة ا
ُ  ْذ٣َ  ۜا اَِّٗ َٔبًُّٝ ُ َػذُٙٝ كَبر َّ ِخزٌُّٝ طبَٕ َُ ٌُ ْْ َػذ
ْ َ ا ِٓ ْٖ اٌُُٞٗٞ ٤َ ُِ ُٚا ِؽ ْض َثٞػ
ِ ف َؾب
ِ ۜ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(İsra 17/65)

 ً۪ اَٝ  ِث َش ِثّ َي٠ ًَ َٰلَٝ ٕب
َ ِْ ع
ٌۜ ط
ًل٤
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِْظ َُ َي َػ
َ ٤َُ ١ ۪ا َِّٕ ِػ َجبد
“Kullarım üzerinde senin bir üstünlüğün, gücün, yetkin yoktur. Rabbinin onlara vekil olması
yeter.”
(İbrahim 14/22)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُهَب ٍَ اَٝ
ُ ط
َٕ َٓب ًَبَٝ ْْ ۜ ٌُ ُ  َػ ْذر ُ ٌُ ْْ كَب َ ْخَِ ْلزَٝ َٝ ن
 ْاْلَ ْٓ ُش ا َِّٕ ه٢
ِ ُبٕ َُ َّٔب ه
ِ ّ  ْػذَ ْاُ َؾَٝ ْْ ًُ َ َػذَٝ ََّللا
َ ن
َ ِْ ع
غ ٌُ ۜ ْْ َ۪ٓٓب اَٗ َ۬ب
ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢
َ ُا ا َ ْٗلُ۪ٞٓٓ َُُٞٝ ٢ ُ۪ٗٞٓ َُِٞ كَ ًَل ر٢ ُ۪ ْْ ُ ر ُ ٌُ ْْ كَب ْعز َ َغ ْجزْٞ طبٕ ا َِّْ۪ٓل ا َ ْٕ دَ َػ
َ ُِ
َّ َِّٕ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْج ۜ َُ اٞ
ْْ ُٜ َُ َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ ُٔ  َ۪ٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِثَٝ ْْ ٌُ ق ِش ِخ
ْ ُٔ ِث
ِ ُٔ ُ  ًَلَ ْشدُ ِث َ۪ٓٔب ا َ ْؽ َش ًْز٢ّ۪ٗ ِ ا٢
َّ ۜ ق ِش ِخ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
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.”

(Hicr 15/42)

َ ِْ ع
ٌ ط
َٖ٣ٝبٕ ا َِّْل َٓ ِٖ ار َّ َجؼَ َي َِٖٓ ْاُـ َ۪ب
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِْظ َُ َي َػ
َ ٤َُ ١ ۪ا َِّٕ ِػ َجبد
Sen kullarıma boyun eğdirecek bir üstünlüğe, güce, yetkiye sahip değilsin ama sana uyan boş hayale kapılıp
yoldan çıkanlar olacaktır.”

(Nahl 16/99)

َ ِْ ع
ٌ ط
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َِبٕ َػ
ُ َُُٚ ْظ
َ ٤َُ َُِّٚٗا
Şeytanın, inanıp güvenen ve Rablerine dayananlar üzerinde bir üstünlüğü, gücü, yetkisi olmaz.
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(Nahl 16/100)

َ ِْ ع
ًَُٕٞ ۪ ُٓ ْؾ ِشِٚ ْْ ثُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ َُْٚٗٞ ََُّٞ َ ز٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِ َػُٚٗطب
ُ اَِّٗ َٔب
Onun üstünlüğü, gücü, yetkisi, sadece onu veli edinenler ile Allah‟a ortak koşanlar üzerinde olur.

(İsra 17/66)

 أب٤ُ ًَبَٕ ثِ ٌُ ْْ َس ۪ؽَِّٚٗ اٚۜ ۪ ِِ ن
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ْاُجَ ْؾ ِش ُِز َ ْجزَـ٢ِ َُ ٌُ ُْ ْاُلُ ِْ َي ك٢ُ ْض ۪ع٣ ١ َ۪سثُّ ٌُ ُْ اَُّز
Denizde gemileri sizin için yürüten Rabbinizdir. Bunu, ikram olarak verdiklerini arayasınız diye
yapar. O, size karşı pek merhametlidir.
(Rum 30/46)

ّ ََب َػ ُٓج٣اُش
۪ٙ ْاُلُ ِْيُ ثِب َ ْٓ ِش١
ّ ِ ََ ُ ْش ِع٣ ْٕ َ ۪ ۪ٓ اَِٚبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
َ  ُِز َ ْغ ِشَٝ ِ۪ٚوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔز٣ ُ۪ز٤ُِ َٝ ؾ َِشاد
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ ِِ۪ٚ ن
Rüzgârları, müjdeciler olarak göndermesi Allah‟ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size ikramından tattırsın,
gemiler emriyle akıp gitsin ve iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki şükredersiniz.

(Casiye 45/12)

َه
ْْ ٌُ ََُِّ َؼَٝ ِِ۪ٚ ن
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ ۪ٙ ثِب َ ْٓ ِشِٚ ٤ ۪ ْاُلُ ِْيُ ك١
َ ١ َّ۪للاُ اَُّز
َ ع َّخ َش َُ ٌُ ُْ ْاُجَ ْؾ َش ُِز َ ْغ ِش
َٕٝر َ ْؾ ٌُ ُش
Gemiler emriyle akıp gitsin ve ikram olarak verdiklerini arayasınız diye denizi hizmetinize veren Allah‟tır. Belki
şükredersiniz.

(İsra 17/67)

ْْ ۜ ُ مز
ْ  ْاُجَ ِ ّش اَػ َْش٠َُِ ٌُ ْْ ا٤ُ كََِ َّٔب َٗ هغَّٙب٣َِٕ ا َِّْ۪ٓل اُٞم ََّ َٓ ْٖ ر َ ْذػ
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ  ْاُجَ ْؾ ِش٢ِغ ٌُ ُْ اُن ُُّّش ك
ُ غ
ساٞ
ِ ْ َٕ ًَبَٝ
بٕ ًَلُ ا
َ ْٗ اْل
Denizde başınız dara girse, Allah‟ın dışında yardıma çağırdığınız kimselerin işe yaramadığı
ortaya çıkar. O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür.
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(Hac 22/65)

ُُ ْٔ ِغي٣َٝ ٙۜ ۪  ْاُ َج ْؾ ِش ِثب َ ْٓ ِش٢ ِك١ ْاُلُ ِْ َي ر َ ْغ ۪شَٝ ك
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ع َّخ َش َُ ٌُ ْْ َٓب ِك
َ ََّللا
ٌْ ٤ف َس ۪ؽ
َّ ُا
 ا َِّٕ هٚۜ ۪ ِٗ ك ا َِّْل ِث ِب ْر
ٌ بط َُ َش ۫ ُؤ
ِ ََُّّ٘للاَ ثِب
ِ  ْاْلَ ْس٠َِغ َ۪ٓٔب َء ا َ ْٕ رَوَ َغ َػ
Hiç görmedin mi Allah, yerde olan her şeyi ve denizde akıp giden gemiyi kendi emri ile sizin hizmetinize
vermiştir? Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan da O‟dur; O‟nun izniyle düşerse başka. Allah, insanlara karşı
pek şefkatlidir, ikramı boldur.

(Hac 22/66)

سٞ
ِ ْ َِّٕ  ٌُ ۜ ْْ ا٤٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ ب ًُ ْْ ص٤َ  ا َ ْؽ١۪ٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ٌ ُغبَٕ َُ ٌَل
َ ْٗ اْل
Size hayat veren sonra öldüren sonra yine hayat verecek olan O‟dur. İnsanoğlu gerçekten nankördür.

(Ankebut 29/65)

ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ُٛ  ْاُجَ ِ ّش اِرَا٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ق
ا هُٞ  ْاُلُ ِْ ِي دَ َػ٢ِا كُٞكَ ِبرَا َس ًِ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 ُش٤َ ُِ
َ ْٞ غ
Bunu, Allah‟ın onlara verdiğini görmezden gelmek ve günlerini gün etmek için yaparlar. Onlar yakında
öğreneceklerdir.

(İsra 17/68)

ً۪ اَٝ ْْ ٌُ َُ اُٝ بفجاب ص ُ َّْ َْل ر َ ِغذ
ًل٤
ِ  ٌُ ْْ َؽ٤ْ َِػ
َ ََ ُ ْش ِع٣ ْٝ َ ت ْاُ َج ِ ّش ا
َ ِٗ ِق ِث ٌُ ْْ َعب
َ  ْخغ٣َ ْٕ َ اَكَب َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ ا
O‟nun sizi sahil tarafında batırmasına ya da üzerinize bir kasırga göndermesine karşı tedbiriniz
var mı? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız.
(Araf 7/99)

َٕٝ ُّ ْاُخَب ِع ُشْٞ ََّللاِ ا َِّْل ْاُو
أ ْ َٓ ُٖ َٓ ٌْ َش ه٣َ َّللاِ كَ ًَل
ا َٓ ٌْ َش هُِٞ٘ٓ َ اَكَب
Allah‟ın planına karşı güvende midirler? Kaybeden topluluklar dışında hiç kimse Allah‟ın planına karşı kendini
güvende göremez.

(Ankebut 29/21)

َ۪ٓ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َ ْش َؽ٣َٝ ؾب ُء
َ۪ٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َُٕٞ ر ُ ْوَِجِٚ ٤ْ َُِاَٝ ؾب ُء
ُ ُّ َؼز٣
Allah, hak edene azap edecek, hak edene de ikramda bulunacaktır. Siz ona döndürüleceksiniz.
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(Ankebut 29/22)

 َْلَٝ ٢
َّ ُ ا٢ َْل ِكَٝ ك
ِ َ۪ٔٓ غ
ٕ هُٝ
ِ  ْاْلَ ْس٢َٖ ِك٣ َ۪ٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ بء
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
ش٤ٗ َ۪ق
Siz, yerde de gökte de O‟nu aciz bırakamazsınız. Allah ile aranıza girecek bir veliniz ve yardımcınız yoktur.

(Mearic 70/28)

َ ْْ ِٜ ّاة َس ِث
ُٕٞٓ ْ  ُْش َٓأ٤ؿ
َ َا َِّٕ َػز
Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olamaz.

(İsra 17/69)

ُ ْـ ِشهَ ٌُ ْْ ِث َٔب٤َؼِ ك٣اُش
ّ ۪ َِٖٓ بفلاب
ِ َ ٌُ ْْ ه٤ْ َُِ ْش ِع ََ َػ٤َ كٟبسح ا ا ُ ْخ َٰش
َ َ  رِٚ ٤ ۪ذَ ًُ ْْ ك٤ُ ۪ؼ٣ ْٕ َ ا َ ّْ ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ ا
ؼاب٤۪ ر َ ۪جَِٚ٘ب ث٤ْ َِا َُ ٌُ ْْ َػًَُٝلَ ْشر ُ ْْ ص ُ َّْ َْل ر َ ِغذ
Yahut sizi bir kere daha denize döndürerek üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndermesine ve
nankörlüğünüz sebebiyle sizi batırmasına karşı tedbiriniz var mı? Sonra bize karşı size arka
çıkacak birini de bulamazsınız.
(Mülk 67/16)

سٞ
َّ ُ ا٢َِءا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ك
ِ َ۪ٔٓ غ
ُ ُٔ َ  ر٢
َ ِق ِث ٌُ ُْ ْاْلَ ْس
َ َ ْخغ٣ ْٕ َ بء ا
َ ِٛ ك كَ ِبرَا
Gökte olanın, bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı?

(Mülk 67/17)

ش٣
َّ ُ ا٢ا َ ّْ ا َ ِٓ ْ٘ز ُ ْْ َٓ ْٖ ِك
ِ َ۪ٔٓ غ
ِ  ٌُ ْْ َؽ٤ْ َُِ ْش ِع ََ َػ٣ ْٕ َ بء ا
َ َبفجا ۜب ك
ِ ْ۪ق َٗز
َ ٤ًَ َُٕٞٔ َِغز َ ْؼ
Yoksa gökte olanın, üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan
kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz.

(İsra 17/70)

َّ َِٖٓ ْْ ُٛ  َسصَ ْهَ٘بَٝ  ْاُجَ ْؾ ِشَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢ِ ْْ كُٛ  َؽ َٔ َِْ٘بَٝ َّ َ َٰاد٢۪ٓ ََُ۪٘وَ ْذ ًَ َّش َْٓ٘ب ثَٝ
ْْ ُٛ كَن ََِّْ٘بَٝ د
ِ ِّجَب٤اُط
ش ِٓ َّٔ ْٖ َخَِ ْوَ٘ب ر َ ْل ۪ن ا٤ ۪ ًَض٠َِٰ َػ
ًل٤
Âdemoğullarına çok değer verdik; karada ve denizde taşıttık; onlara temiz ve güzel rızık verdik.
Onları yarattığımız birçok şeyden de üstün kıldık.
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(Bakara 2/30)

۪ٓ
بَٜ ٤ ُ۪ ْل ِغذُ ك٣ ْٖ َٓ بَٜ ٤ ۪ا اَر َ ْغ َؼ َُ كُُ۪ٞٓ لَ ۜخا هَب٤ َِ۪ك خ
ِ  ْاْلَ ْس٢ َعب ِػ ٌَ ِك٢ّ ِ۪ٗاِ ْر هَب ٍَ َسث َُّي ُِ ِْ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخ اَٝ
َُٕٞٔ َِ ا َ ْػَِ ُْ َٓب َْل ر َ ْؼ٢ّ۪۪ٓٗ ِِط َُ ۜ َي هَب ٍَ ا
َ غ ِجّ ُؼ ِث َؾ ْٔذ
ُ ُّٗوَذَٝ ِى
َ ُٗ ُٖ ٗ َْؾَٝ  ْغ ِليُ اُ ِذّ َ۪ٓٓب َء٣َ َٝ
Rabbin bir gün meleklere, “Yeryüzünde bir halife, bir muhalif varlık oluşturuyorum.” dedi. Melekler, “Orada
tabii düzeni bozacak ve kan dökecek akıllı bir varlık mı oluşturuyorsun? Ama sen yaptığını güzel yaparsın, sana
içten boyun eğmemiz bundandır. Senden dolayı onu temiz ve değerli sayarız.” dediler. Allah: “Ben sizin
bilmediklerinizi bilirim!” dedi.

(Bakara 2/31)

ْْ ُ  ۬ ُإ َْ۪ٓل ِء ا ِْٕ ًُ ْ٘ز۪ٛٓ َٰ بء
ِ َ۪ٔٓ  ثِب َ ْع٢ ۪ٗ ْاُ َٔ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَ ِخ كَوَب ٍَ ا َ ْٗجِ ۫ ُإ٠َِ ْْ َػُٜ م
َ ب ص ُ َّْ َػ َشَٜ ًَُِّ  َػَِّ َْ َٰادَ َّ ْاْلَ ْع َ۪ٓٔب َءَٝ
َٖ٤ ۪فبدِه
َ
Âdem‟e bütün varlıkların isimlerini öğretti, sonra onları meleklere gösterdi: “İddianızda haklıysanız bana
şunların isimlerini haber verin!” dedi.

(Bakara 2/32)

ُْ ٤ٌ۪  ُْ ْاُ َؾ٤ ِ۪ذ ْاُ َؼ
َ ْٗ َ ع ْج َؾبٗ ََي َْل ِػ ِْ َْ َُ َ۪ٓ٘ب ا َِّْل َٓب َػَِّ ْٔزَ٘ َۜب اَِّٗ َي ا
ُ اُُٞهَب
Melekler, “Biz sana içten boyun eğeriz, bizde senin öğrettiğin dışında bilgi olmaz. Her şeyi bilen ve kararları
doğru olan Sensin.” dediler.

(Bakara 2/33)

ْت
َ ٤ ا َ ْػَِ ُْ َؿ٢ّ۪۪ٓٗ ِ ْْ هَب ٍَ اََُ ْْ اَهُ َْ َُ ٌُ ْْ اِٜ ِ ْْ ِثب َ ْع َ۪ٓٔبئُٛ َ  ْْ كََِ َّ۪ٓٔب ا َ ْٗجَبِٜ ِ ْْ ِثب َ ْع َ۪ٓٔبئُٜ َْ۪ٓب َٰادَ ُّ ا َ ْٗجِئ٣ ٍَ هَب
َُٕٞٔ ُ  َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْزَٝ َُٕٝا َ ْػَِ ُْ َٓب ر ُ ْجذَٝ ك
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
Allah: “Âdem! Meleklere şunların isimlerini haber ver!” dedi. Âdem onlara o isimleri anlatınca, “Size dememiş
miydim, ben göklerin ve yerin gizlisini saklısın bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi sakladığınızı da
bilirim.” dedi.

(Bakara 2/34)

۪ٓ
َٖ٣ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ٌَبكِ ۪شَٝ ا ْعز َ ٌْجَ َشَٝ ٠ظ ا َ َٰث٤
َ َا ِ َْٰلدَ َّ كُٝاِ ْر هُ َِْ٘ب ُِ ِْ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ ا ْع ُغذَٝ
َ ۜ ِْ۪ا ا َِّْ۪ٓل اِثُ۪ٝٓغ َغذ
Meleklere “Âdem‟e secde edin, onun karşısında saygıyla eğilin!” dediğimizde İblis hariç hemen eğildiler. İblis
direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.

(Bakara 2/35)

ُ ٤ب َس َؿذاا َؽَٜ ْ٘ ِٓ  ًُ ًَلَٝ َ ُع َي ْاُ َغَّ٘خْٝ َصَٝ ذ
ِٙ  ِزَٰٛ  َْل ر َ ْو َشثَبَٝ ْش ِؽئْز ُ َٔب
َ ْٗ َ َ۪ٓب َٰادَ ُّ ا ْع ٌُ ْٖ ا٣ هُ َِْ٘بَٝ
َّ َِٖٓ َٗبٌُٞ َ ؾ َغ َشح َ كَز
َّ ُا
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Dedik ki: “Âdem! Sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Beğendiğiniz yerden bol bol yiyin; ama şu ağaca
yaklaşmayın, yoksa yanlış yapanlardan olursunuz.”
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(Bakara 2/36)

ُ  ِجْٛ هُ َِْ٘ب اَٝ ِٚ ٤ ۪ َٔب ِٓ َّٔب ًَبَٗب كُٜ ب كَب َ ْخ َش َعَٜ ْ٘ بٕ َػ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ َٔب اُٜ َُّ َكَبَص
ُ ط
ٌُّٝ ن ٌُ ْْ ُِ َج ْؼل َػذ
ُ ا َث ْؼٞط
ٖ٤ ۪ؽ٠َُِٰ ع ا
ٌ  َٓزَبَٝ ك ُٓ ْغزَوَ ٌّش
ِ  ْاْلَ ْس٢َُ ٌُ ْْ ِكَٝ
Sonra o şeytan, o ağaç yüzünden ikisinin de ayaklarını kaydırdı ve bulundukları yerden çıkardı. Onlara şöyle
dedik: “İnin oradan! Her biriniz diğerine düşmandır. Sizin için bu topraklarda yerleşecek yer ve bir süreye kadar
geçiminizi sağlayacak şeyler de bulunacaktır.”

(Bakara 2/37)

ُْ ٤اُش ۪ؽ
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َُِّٚٗ اِٚ ۜ ٤ْ َِبة َػ
َّ اة
َ َ ۪ ًَ ِِ َٔبد كَزّٚ َٰادَ ُّ ِٓ ْٖ َس ِث٠كَزََِ ۪ٓوه
Âdem Rabbinden kelimeler aldı ve tevbe etti. Rabbi de tövbesine fırsat verdi. Tevbeleri kabul eden ve ikramı bol
olan odur.

(Bakara 2/38)

ْ
ُ  ِجْٛ هُ َِْ٘ب ا
 َْلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  كَ ًَل خ١ا
َ َُذٛ  كَ َٔ ْٖ ر َ ِج َغُٟذاٛ ٢ّ ِ۪٘ٓ ْْ ٌُ َّ٘٤َ ِأر٣َ ؼاب كَ ِب َّٓب٤۪ٔ ب َعَٜ ْ٘ ِٓ اٞط
َُٕٞٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ
Dedik ki: “Oradan hep birlikte inin! Tarafımdan size bir rehber gelir de rehberime kim uyarsa onların üstünde bir
korku olmaz üzüntü de çekmezler.”

(İsra 17/71)

 َْلَٝ ْْ ُٜ  ْو َش ۫ ُؤَٕ ًِزَب َث٣َ  َٰ ُ۪ٓ ِئ َيٝ۬ ُ ۪ كَبِٚ٘ ٤۪ٔ ٤َ ُ ِثٚ ًِزَب َث٢
ُ  َّ َٗ ْذْٞ ٣َ
ِ َٓ ا ًُ ََّ اَُٗبط ِث ِبٞػ
َ  ِرٝ۫ ُ  ْْ كَ َٔ ْٖ اِٜ ٓب
ْ ُ٣
َٕ كَز۪ اُٞٔ َِظ
ًل٤
Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar,
onlara kıl kadar haksızlık yapılmamış olur.
(Nisa 4/124)

 َْلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َٰ ُ۪ٓئِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ رَ ًَش ا
ِ قب ُِ َؾب
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
شا٤
َٕ َٗو۪ اُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara
çekirdek zarı kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Nisa 4/40)

ْ ٣َ َّللاَ َْل
 أب٤ُ ا َ ْع اشا َػ ۪ظْٚٗ ُد ِٓ ْٖ َُذ
ِ ُْإ٣َٝ بَٜ نب ِػ ْل
ا َِّٕ ه
َ ُ٣ غَ٘خا
َ ا ِْٕ ر َيُ َؽَٝ ظ ِِ ُْ ِٓضْوَب ٍَ رَ َّسح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz; bir iyilik olsa onu kat kat artırır ve kendi katından da ona büyük bir ödül
verir.
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(Hakka 69/19)

ْٚ ٤َ ب ۬ ُؤ ُّ ا ْه َش ۫ ُؤا ًِزَب ِثَ۪ٛٓ ٍُ ُٞو٤َ َ۪ كِٚ٘ ٤۪ٔ َ٤ُِ ثٚ ًِزَب َث٢
َ  ِرٝ۫ ُ كَب َ َّٓب َٓ ْٖ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ ٢ّ۪ٗ ِا
ْٚ َ٤غب ِث
َ  ُٓ ًَلم ِؽ٢ّ۪ٗ َ ظ َ٘ ْ٘ذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

خ٤َ ام
ِ ؾَخ َس٤ ۪ػ٢ ۪ كَٞ ُٜ َك
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

َخ٤ُِ  َعَّ٘خ َػب٢ ۪ك
Yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌَخ٤ِٗب دَاَٜ ُكٞط
ُ ُه
Olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

 ِخ٤َ ُِ  َِّبّ ْاُخَب٣َ ْاْل٢ـًٔب ِث َ۪ٓٔب ا َ ْعَِ ْلز ُ ْْ ِك٤۪ٓ َ۪٘ٛ اُٞا ْؽ َشثَٝ اًُُِٞ
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(İsra 17/72)

َٰ ْ ٢ِ كَٞ ُٜ َ ك٠ َْٰ۪ٔ ۪ٓ اَػٙ ِزَٰٛ ٢ ۪ َٓ ْٖ ًَبَٕ كَٝ
ع ۪ج ا
ًل٤
َ َ اَٝ ٠ َْٰٔاْل ِخ َشحِ اَػ
َ َُّ م
Kim burada körse Ahirette de kör olur; yolunu iyice şaşırır.
(Ta Ha 20/124)

ُ ٗ َْؾَٝ م ْ٘ اٌب
٠ َْٰٔ َٔ ِخ اَػ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ُٙؾ ُش
َ ٤ُ َٓ ۪ؼَُٚ َِّٕ  كَب١ك َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
َ ؾخا
َ  َٓ ْٖ اَػ َْشَٝ
Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Kıyamet günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”
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(Ta Ha 20/125)

شا٤
هَ ْذ ًُ ْ٘ذُ َث ۪ق اَٝ ٠ َْٰٔ اَػ٢۪ٓ َ۪٘هَب ٍَ َسةّ ِ ُِ َْ َؽؾ َْشر
Der ki “Ey Rabbim! Beni neden kör olarak getirdin, hâlbuki benim gözlerim görüyordu?”

(Ta Ha 20/126)

٠ َٰ َّ ر ُ ْ٘غْٞ َ٤ُ ًَ َٰز ُِ َي ْاَٝ بَٜ َ ز٤َبرَُ٘ب كَ٘ َ۪غ٣هَب ٍَ ًَ َٰز ُِ َي اَرَزْ َي َٰا
Allah der ki “Doğru ama âyetlerimiz sana kadar geldiğinde sen onları unuttun, bu gün de aynı şekilde sen
unutuluyorsun.”

(Ta Ha 20/127)

َٰ ْ اة
٠اَث َْٰوَٝ ُّؽذ
َ َ اْل ِخ َشحِ ا
ِ َب٣ُإْ ِٓ ْٖ ثِ َٰب٣ ْْ ََُٝ ف
ُ ََُؼَزَٝ ٚۜ ۪ ِّد َسث
َ  َٓ ْٖ ا َ ْع َش١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ۪ضَٝ
Rabbinin âyetlerine inanmayarak aşırı gidenleri işte böyle cezalandırırız. Ahiretteki azap ise daha ağır ve daha
süreklidir.

(İsra 17/73)

ى خَِ۪ اٝ
ًل٤
َ ُاِراا َْلر َّ َخزَٝ ٍُٙۗ  َْش٤َ٘ب َؿ٤ْ َِ َػ١
َ ٗ ََيَُِٞ٘ ْلز٤َُ اُٝا ِْٕ ًَبدَٝ
َ  َْي ُِز َ ْلز َ ِش٤َُِ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١۪ٓ ۪ػ ِٖ اَُّز
Başka bir şey uydurup üzerimize atasın diye sana sıkıntı verip az kalsın sana vahyettiğimiz
şeyden ayıracaklardı. O zaman seni veli edinirlerdi.
(Bakara 2/120)

َٰ َُ ْٖ ر َ ْشَٝ
ٟۜ  َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟذُٛ َِّٕ  ۜ ْْ هُ َْ اُٜ َ  رَزَّجِ َغ َِِّٓز٠ َؽزهٟق َٰبس
َ ٠م
َ َُّ٘ َْل اَٝ ُدُٜٞ َ٤ُػ ْ٘ َي ْا
ش٤ َْل ٗ َ۪قَٝ ٢
َ َُئِ ِٖ ارَّجَ ْؼَٝ
 َ۪ٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ َٓب َُ َي َِٖٓ ه١ ُ۪ ْْ ثَ ْؼذَ اَُّزٛا َءَ۪ٞٓ ْٛ َ ذ ا
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla hoşlanmaz. De ki: “Doğru yol Allah‟ın gösterdiği
yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen, Allah‟ın ne veliliğini ne
de yardımını görürsün.

(Hud 11/12)

 ًَ ْ٘ ٌضِٚ ٤ْ َِ َْ۪ٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ف ْذ ُس َى ا
َ َٝ  َْي٤َُِ ا٠ ۪ٓ َٰؽُٞ٣ ل َٓب
َ بس ٌى ثَ ْؼ
َ ِ۪ٚم۪ٓبئِ ٌن ث
ِ َ كََِؼََِّ َي ر
ٌَ ۜ ٤ ًَ۪ٝ ء٢َ
َ ْٗ َ ُ ََِٓ ۜ ٌي اَِّٗ َ۪ٓٔب اَٚ َ۪ٓعب َء َٓؼْٝ َ ا
 هَٝ ش٣
ٌ ۜ ۪ذ َٗز
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
“Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demeleri yüzünden sana gelen vahiy
göğsünü daraltıyor ve onun bir kısmını bildirmeyecek gibi oluyorsun. Hâlbuki sen yalnızca bir uyarıcısın. Her
şeye vekil olan Allah‟tır.
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(Kalem 68/8)

َٖ٤كَ ًَل ر ُ ِطغِ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
Yalancılara itaat etme!

(Kalem 68/9)

َُِٕٞ٘ٛ ُ ْذ٤َ ُٖ كِٛ  ر ُ ْذْٞ َُ اُّٝدَٝ
Onlar çok isterler ki sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar.

(İsra 17/74)

ٍۗ ْـب هَِ۪ ا٤ؽ
ًل٤
َ َبى َُوَ ْذ ًِ ْذ
َ ْ٘ َْ۪ٓل ا َ ْٕ صَجَّزْٞ ََُٝ
ًٔ َ ْْ ِٜ ٤ْ َُِد ر َ ْش ًَ ُٖ ا
Eğer seni sağlamlaştırmasaydık, az da olsa onlara meyledecek gibi olurdun.
(Hac 22/52)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٠َ ا َ ُْو٠ ا َِّْ۪ٓل اِرَا ر َ َٔ ۪ٓ٘ه٢
ُ ط
غ ُخ
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َس
َ ْ٘ َ٤َ۪ كَِّٚز٤ِْ٘ٓ ُ  ا٢۪ٓ ۪بٕ ك
َ  َ۪ٓٓب ا َ ْسَٝ
ّ ِ َْل َٗجَٝ ٍٞع
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٢ُ ِْ ِو٣ َّللاُ َٓب
ُ ط
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ٚۜ ۪ َِبر٣َّللاُ َٰا
ُ ْؾ ٌِ ُْ ه٣ َّْ ُ بٕ ص
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa şeytan onun
tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini
içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.

(Hac 22/53)

َّ َِّٕ اَٝ ْْ ۜ ُٜ ُثَُُِٞ ِخ ه٤ ْاُوَب ِعَٝ ك
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٢ُ ِْ ِو٣ َ ْغؼَ ََ َٓب٤ُِ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪بٕ كِزَْ٘خا َُِِّز
ذ٤ ِؽوَبم ثَ ۪ؼ٢ َُ۪ل
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.

(İsra 17/75)

شا٤
ِ ق ْاُ َٔ َٔب
َ ٘اِراا َْلَرَ ْه
َ٘ب ٗ َ۪ق ا٤ْ َِد ص ُ َّْ َْل ر َ ِغذُ َُ َي َػ
ِ َٝ ِحٞ٤َٰ ق ْاُ َؾ
ِ َبى
َ م ْؼ
َ م ْؼ
Meyletseydin sana hayatın iki kat cezası ile birlikte ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Sonra
bize karşı sana yardım edecek birini de bulamazdın.
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(Hakka 69/44)

َِ ٣ٝل ْاْلَهَ ۪ب
َ َ٘ب َث ْؼ٤ْ َِ ٍَ َػَّٞ َ رَوْٞ ََُٝ
Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

(Hakka 69/45)

ٖ٤
ِ ۪ٔ َ٤ُُ ِث ْبْٚ٘ ِٓ َْلَ َخ ْزَٗب
onu kıskıvrak yakalar,

(Hakka 69/46)

َ َص ُ َّْ َُو
َٖ٤ ۪رَٞ ُُ ْاْٚ٘ ِٓ ط ْؼَ٘ب
Şah damarını koparırdık.

(Hakka 69/47)

َٖ٣بع ۪ض
ِ ُ َؽْٚ٘ كَ َٔب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ َؽذ َػ
İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi.

(Cin 72/21)

ؽذاا
َ  َْل َسَٝ م ًّشا
َ ْْ ٌُ َُ ُ َْ۪ٓل ا َ ْٓ ِِي٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”

(Cin 72/22)

۪ ُٓ ِْز َ َؾذااِٚٗ َُُٝ ْٖ ا َ ِعذَ ِٓ ْٖ دَٝ ٌَّللاِ ا َ َؽذ
 َِٖٓ ه٢ ۪ٗش٤
َ ُ ۪غ٣ ْٖ َُ ٢ّ۪ٗ ِهُ َْ ا
De ki “Hiç kimse beni Allah‟tan kurtaramaz. O‟ndan başka bir sığınak da bulamam.

(İsra 17/76)

َٕ ِخ ًَلكَ َي ا َِّْل هَِ۪ اَُٞ ِْجَض٣ اِراا َْلَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ىٞ
ًل٤
َ ُ ْخ ِش ُع٤ُِ ك
ِ ٗ ََي َِٖٓ ْاْلَ ْسَٝ ْغز َ ِل ُّض٤َُ اُٝا ِْٕ ًَبدَٝ
Seni bu topraklardan çıkarmak için yerinden oynatmak üzereler. Çıkarırlarsa senden sonra
burada fazla kalamazlar.
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(Enfal 8/30)

ۜ  ْٔ ٌُ ُش ه٣َ َٝ َٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣َ َٝ ىٞ
َ ۜ ُ ْخ ِش ُع٣ ْٝ َ ى اٞ
َ ُُِ ْوز٣َ ْٝ َ ى اٞ
َ ُ ُضْجِز٤ُِ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ْٔ ٌُ ُش ِث َي اَُّز٣َ اِ ْرَٝ
َُّللا
 هَٝ َُّللا
َٖ٣ ُْش ْاُ َٔب ًِ ۪ش٤َخ
Bir zamanlar, o kâfirler, seni durdurmak, öldürmek ya da sürgün etmek için tuzak kuruyorlardı. Allah da tuzak
kuruyordu. En iyi tuzak kuran Allah‟tır.

(Tevbe 9/40)

َبس اِ ْر
ُ هٙق َش
ُ ْ٘ َ ا َِّْل ر
َ َٗ ُ كَوَ ْذٙٝق ُش
ِ  ْاُـ٢ِ َٔب كُٛ  ِْٖ اِ ْر٤َْ٘ اص٢
َ ِٗا صَبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ اَُّزَّٚللاُ اِ ْر ا َ ْخ َش َع
َبْٛٝ د َُ ْْ ر َ َشُُٞ٘ ِث ُغََّٙذ٣َاَٝ ِٚ ٤ْ َُِ َػََٚ٘ز٤ٌ۪ ع
ِ ق
َّللاَ َٓ َؼَ٘ب كَب َ ْٗضَ ٍَ ه
۪ َْل ر َ ْؾضَ ْٕ ا َِّٕ هٚبؽ ِج
َ َُّللا
َ ُِ ٍُ َُٞو٣
ٌ َّللاُ َػ ۪ض
ٌْ ٤ٌ۪ ض َؽ٣
ُّ ُا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َع َؼ ََ ًَ ِِ َٔخَ اَُّزَٝ
 هَٝ َ ۜب٤ِْ ُ ْاُؼ٢
 ًَ ِِ َٔخُ هَٝ ٠ۜ َِٰ غ ْل
َ ِٛ َِّللا
Ona yardım etmezseniz etmeyin; Allah yardımını yapmaktadır. Hani bir gün, kâfirler onu, arkadaşıyla birlikte
Mekke‟den çıkmak zorunda bırakmışlardı da mağarada arkadaşına şöyle demişti: “Üzülme; Allah bizimle
beraberdir.” Allah da onları rahatlatmış, görmediğiniz ordularla desteklemiş ve kâfirlerin sözünü yere
düşürmüştü. Zaten yüce olan söz, Allah‟ın sözüdür. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah‟tır.

(İsra 17/77)

 ا۪ٞ غَّ٘زَِ٘ب ر َ ْؾ
ًل٣
ُ ُِ ُ َْل ر َ ِغذَٝ ع َِِ٘ب
ُ ع َِْ٘ب هَ ْجَِ َي ِٓ ْٖ ُس
ُ
َ عَّ٘خَ َٓ ْٖ هَ ْذ ا َ ْس
Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan kanun budur. Bizim kanunumuzda bir değişiklik
bulamazsın.
(Ahkaf 46/31)

ْ٤ َُُ۪ ِغ ْش ًُ ْْ ِٓ ْٖ َػزَاة ا٣َٝ ْْ ٌُ  ِثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣ ۪ٚا ِثُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ َِّللا
 ه٢
َ ا دَا ِػُٞج٤ َٓ َ۪ٓ٘ب ا َ ۪عْٞ ََب ه٣
“Ey halkımız! Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap verin ve ona inanıp güvenin ki Allah, günahlarınızı
bağışlasın; sizi acıklı bir azaptan korusun.”

(Ahkaf 46/32)

 َٰ ُ۪ٓ ِئ َيٝ۬ ُ َ۪ٓب ۜ ُء ا٤ُِ ْٝ َ ۪ ۪ٓ اُِٚٗٝ ُ ِٓ ْٖ دَُٚ ْظ
 ه٢
ِ  ْاْلَ ْس٢ِْظ ثِ ُٔ ْؼ ِغض ك
َ ٤ََُٝ ك
َ ٤َََِّللاِ ك
َ ُ ِغتْ دَا ِػ٣  َٓ ْٖ َْلَٝ
ٖ٤م ًَلٍ ُٓ ۪ج
َ ٢ ۪ك
“Ama kim, Allah‟a çağıran kişiye olumlu cevap vermezse bu topraklarda onun elinden kurtulamaz. Allah ile
arasına girecek dostları da olmaz. Böyleleri açık bir sapıklık içindedirler.”
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(İsra 17/78)

َّ ُى اٞ
دااُٜٞ هُ ْش َٰإَ ْاُلَ ْغ ۜ ِش ا َِّٕ هُ ْش َٰإَ ْاُلَ ْغ ِش ًَبَٕ َٓ ْؾَٝ َِ ٤ْ َُّن ا
ِ ُُُح َ ُِذَِٰٞ ق
َّ ُاَهِ ِْ ا
َ  َؿ٠َُِٰ ؾ ْٔ ِظ ا
ِ غ
Namazı, güneşin zevalinden gecenin soğumasına kadar, bir de şafak ışıklarının kümeleştiği
sırada sürekli ve tam kıl. Şafak ışıklardaki kümeleşme gözle görülür.
(Hud 11/114)

َ َ حَِٰٞ ق
ٟد َٰر ُِ َي ِر ًْ َٰش
ِ ۜ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غَ٘ب
َّ ُجَْٖ اِٛ ُ ْز٣ د
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ
َ  ۜ َِ ا َِّٕ ْاُ َؾ٤ْ َُّ ُصَُلاب َِٖٓ اَٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ِ ا٢َه َشك
َٖ٣ُِِزَّا ًِ ۪ش
Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir.
Bu, aklını başına alacaklar için bir hatırlatmadır.

(Ankebut 29/45)

 ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ۜ ِشَٝ بء
َ۪ٓ  َػ ِٖ ْاُلَ ْؾ٠ َْٰٜ٘ َ ح َ رَِٰٞ ق
ِ ؾ
َّ ُ ۜح َ ا َِّٕ اَِٰٞ ق
َّ ُا َ ِه ِْ اَٝ ة
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ اُرْ َُ َ۪ٓٓب ا
َُٕٞقَ٘ؼ
ْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ َُّللا
 هَٝ َّللاِ ا َ ًْ َج ۜ ُش
َُ ِز ًْ ُش هَٝ
Sana vahyedilen bu Kitabı bağlantılarıyla birlikte oku, namazı da düzgün ve sürekli kıl. Namaz, aşırılıklardan ve
kötülüklerden sakındırır. Allah‟ı hatırlamak elbette her şeyden önemlidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

(İsra 17/79)

دااُٞٔ َ ْجؼَض َ َي َسث َُّي َٓوَب آب َٓ ْؾ٣ ْٕ َ  ا٠ ۪ٓ َٰ۪ َٗبكَِِخا َُ ٍۗ َي َػغِٚ َّغ ْذ ثَٜ َ  َِ كَز٤ْ َُّ َِٖٓ اَٝ
Sana ek görev olarak gecenin bir kısmında uykudan namaza kalk. Belki Rabbin seni pek güzel
bir makama yöneltir.
(Müzzemmil 73/2)

 ََ ا َِّْل هَِ۪ ا٤ْ َُّهُ ِْ ا
ًل٤
Az bir kısmı dışında gece kalk!

(Müzzemmil 73/3)

ُ هَِ۪ اْٚ٘ ِٓ ـ
ًل٤
ْ ُ ا ْٗوِٝ َ ُ۪ٓ اَٚقل
ْ ِٗ
Ya gecenin yarısı kadar ya yarısından biraz az,
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(Müzzemmil 73/4)

ۜ  َس ِر ّ َِ ْاُوُ ْش َٰإَ ر َ ْشر۪ اَٝ ِٚ ٤ْ َِ ِص ْد َػْٝ َ ا
ًل٤
ya da yarısından fazla bir süre kalk da Kur'ân'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku!

(Müzzemmil 73/5)

ۜ  اْل صَو۪ اْٞ َ َْي ه٤َِ َػ٢ ۪عُ٘ ِْو
ًل٤
َ اَِّٗب
Çünkü sana ağır bir görev yükleyeceğiz.

(Müzzemmil 73/6)

ۜ  ُّ ه۪ اَٞ ا َ ْهَٝ هـب
ًل٤
َ َ ا٢
َ ِٛ َِ ٤ْ َُّا َِّٕ َٗب ِؽئَخَ ا
ًٔ ْ َٝ ُّؽذ
Gece ortamı daha etkili ve o okuma daha kalıcı olur.

(İsra 17/80)

َ ِْ ع
طبٗاب
ْ َٝ ف ْذم
ُ  ِٓ ْٖ َُذُ ْٗ َي٢ ُ۪ َْ اع َؼ
ِ  ُٓ ْخ َش َط٢ ۪٘ا َ ْخ ِش ْعَٝ ف ْذم
ِ ََ  ُٓ ْذ َخ٢ ِْ۪٘ هُ َْ َسةّ ِ ا َ ْد ِخَٝ
شا٤
ٗ َ۪ق ا
De ki “Rabbim! Girdiğim yere dürüstçe girmemi sağla, çıktığım yerden dürüstçe çıkar. Bana
kendi katından yardımcı güç ver.”

(İsra 17/81)

هابُٞٛ َبه ََ ًَبَٕ ص
ِ َبه ۜ َُ ا َِّٕ ْاُج
ِ ََنَ ْاُجٛ َصَٝ هُ َْ َ۪ٓعب َء ْاُ َؾ ُّنَٝ
De ki “Gerçek geldi, uydurmalar yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider.”
(Enbiya 21/18)

َُٕٞقل
ِ َ ْاُج٠َِن َػ
ُ ثَ َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ۜ ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاَُٚ ْذ َٓـ٤َبه َِ ك
ِ ّ ِف ثِ ْبُ َؾ
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

(Sebe 34/49)

ُ ذ٤ ُ۪ؼ٣  َٓبَٝ َُ به
ُ ُ ْج ِذ٣  َٓبَٝ هُ َْ َ۪ٓعب َء ْاُ َؾ ُّن
ِ ئ ْاُ َج
Deki: "Hak geldi; artık batıl hangi yeniliği getirecek ve neyi yeniden başlatacaktır?"
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(İsra 17/82)

َّ ُذ٣َ ۪ض٣  َْلَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َس ْؽ َٔخٌ ُِ ِْ ُٔإَٝ  ِؽ ۪ٓلَب ٌءَٞ ُٛ ُٗ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ْاُوُ ْش َٰا ِٕ َٓبَٝ
بسا
غ ا
َ َٖ ا َِّْل َخ٤۪ٔ ُِ اُظب
Kur‟ân‟dan indirdiğimiz şeyler, inanıp güvenenler için bir şifa ve bir ikramdır. Bunlar yanlış
yapanların sadece yıkımını artırır.
(Yunus 10/57)

ٌ َس ْؽ َٔخَٝ ٟذاُٛ َٝ سُٝ
َ  ِػْٞ َٓ ْْ ٌُ ْبط هَ ْذ َ۪ٓعب َءر
ُّ ُ ا٢ِ ِؽ ۪ٓلَب ٌء ُِ َٔب كَٝ ْْ ٌُ ّظخٌ ِٓ ْٖ َس ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََ۪ٓب ا٣
ِ قذ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُِْ ِْ ُٔإ
Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram
gelmiştir.

(Fussilet 41/44)

ۜ
ْ َِق
َٖ٣ ۪ َُِِّزَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ َْل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْش َٰاٗاب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ ۜ  َػ َش ِثَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َء ۬ا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بد٣  َٰ ُ۪ٓئِ َيٝ۬ ُ  ا٠ۜ ٔػ ا
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْه ٌشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢َٕ ۪ ۪ٓكُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ َْل٣ ۪اَُّزَٝ  ِؽ ۪ٓلَب ۜ ٌءَٝ ُٟذاٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
ذ٤ِٓ ْٖ َٓ ٌَبٕ َث ۪ؼ
Kur‟an‟ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki “Ayetleri açıklansa ya? Arap‟a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?” De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan tedavi eden bir kitaptır.
İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden
seslenilen kişiler gibidirler.

(İsra 17/83)

َّ ُُ اٚغ
عب
َّ َٓ اِرَاَٝ ۪ٚٗ ََٰب ِث َغبِٗ ِجَٝ ك
َ ۫ ُإ ا٣ َٕؾ ُّش ًَب
ِ ْ ٠َِاِ ۪ٓرَا ا َ ْٗ َؼ َْٔ٘ب َػَٝ
َ ْٗ اْل
َ بٕ اَػ َْش
ِ غ
İnsana ne zaman nimet versek yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de
umutsuzluğa kapılır.
(Hac 22/11)

ْ  ٌۨ ٌْش٤ُ َخَٚفبث
ٌُ كِزْ٘ ٌَۨخْٚفبثَز
َ ْؼجُذ ُ ه٣ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
َ َ ا ِْٕ اَٝ ۪ٚاه َٔب َ َّٕ ِث
َ َ  َؽ ْشف كَب ِْٕ ا٠َِٰ َّللاَ َػ
َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ۪ َخغ َِش اُذِٜٚ  ْعَٝ ٠َِٰ ت َػ
ُ إ ْاُ ُٔ ۪ج
ُ  ْاُ ُخ ْغ َشَٞ ُٛ اْل ِخ َش ۜح َ َٰر ُِ َي
ٖ٤
َ ََِا ْٗو
İnsanlardan kimi de Allah‟a sınırda kulluk eder. Eline bir imkân geçse rahatlar; başına bir sıkıntı gelse yüz
çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder âhireti de. Apaçık hüsran işte budur.
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(Şura 42/48)

ۜ
 ا٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
َٕغب
َ ِْ٘ ع
ُ كَب ِْٕ اَػ َْش
ِ ْ اِ َّ۪ٓٗب اِ ۪ٓرَا اَرَ ْهَ٘بَٝ ُ َْي ا َِّْل ْاُ َج ًَلؽ٤َِظ ۜب ا ِْٕ َػ
َ ْٗ اْل
َ ا كَ َ۪ٓٔب ا َ ْسٞم
ْ َٓ َّّئَخٌ ِث َٔب هَذ٤ِ ع
سٞ
ِ ْ َِّٕ  ْْ كَبِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
ٌ ُغبَٕ ًَل
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ  ۜبَٜ َِّٓ٘ب َس ْؽ َٔخا كَ ِش َػ ِث
َ ْٗ اْل
َ ْْ ُٜ ق ْج
Yüz çevirirlerse çevirsinler; seni onları koruyasın diye göndermedik. Sana düşen, açık açık anlatmaktır. Biz
insana ikramımızdan tattırırsak onunla rahatlar. Kendi elleriyle yaptıklarından ötürü başlarına bir sıkıntı gelse, o
insan, yapılan iyilikleri görmezlikten gelir.

(Fecr 89/15)

ُ غ
ِٖ ۜ َٓ  ا َ ًْ َش٢ّ ٍُ َس ۪ ۪ٓثُٞو٤َ َُ كَٚٔ ََّٗؼَٝ َُٚٓ ُ كَب َ ًْ َشُُّٚ َسثٚ٤َِٰ َ بٕ اِرَا َٓب ا ْثز
ِ ْ كَب َ َّٓب
َ ْٗ اْل
İnsan bu! Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse "Rabbim bunları bana verdi, bana!"
der.

(Fecr 89/16)

َِٖ َٗبَٛ ا٢ّ ٍُ َس ۪ ۪ٓثُٞو٤َ َُ كَٚ ِس ْصهِٚ ٤ْ َُِ كَوَذَ َس َػٚ٤َِٰ َ ا َ َّ۪ٓٓب اِرَا َٓب ا ْثزَٝ
Yıpratıcı imtihana bir başka şekilde sokar, bu defa da rızkını daraltırsa “Rabbim beni rezil etti!” der.

(İsra 17/84)

ع ۪ج ا
ًل٤
َ ٟ َٰذْٛ َ  اَٞ ُٛ ْٖ َٔ  كَ َشثُّ ٌُ ْْ ا َ ْػَِ ُْ ِثٚۜ ۪  ؽَب ًَِِ ِز٠َِٰ  ْؼ َٔ َُ َػ٣َ ٌَّ ًُ َْ ُه
De ki “Herkes hedefine göre davranır. Sonra kimin yolunun daha doğru olduğunu en iyi
Rabbiniz bilir.”
(Bakara 2/148)

ِ ْ أ٣َ اٌُُٞٗٞ َ َْٖ َٓب ر٣َد ا
ِ ۜ  َْشا٤ا ْاُ َخُٞب كَب ْعز َ ِجوَٜ ٤ُّ۪ َٞ ُٓ َٞ ُٛ ٌخَٜ  ْعِٝ َّ ٌُ ُِ َٝ
ؼا ۜب ا َِّٕ ه٤۪ٔ َّللاُ َع
د ِث ٌُ ُْ ه
ََّللا
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ء هَذ٢ْ ؽ
Herkesin bir hedefi olur ve ona yönelir. Siz, iyi işlerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya
getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.

(En'am 6/132)

ۜ ُِِٔ بد ِٓ َّٔب َػ
ٌ  ُِ ٌُ َّ دَ َس َعَٝ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣  َٓب َسث َُّي ِثـَبكَِ َػ َّٔبَٝ اٞ
Herkesin yaptığı işe göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
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(İsra 17/85)

ز ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ ا َِّْل هَِ۪ ا٤ ۪رٝ۫ ُ  َ۪ٓٓب اَٝ ٢ّ ُػ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش َس ۪ثٝاُش
ۜ اُش
ًل٤
ُّ َِ ُػِ هٝ
ُّ ِٖ ٗ ََي َػََُِٞٔ ْغـ٣َٝ
Sana ruhu soruyorlar. De ki “Ruh Rabbinizin işlerindendir.” O bilgiden size verilen pek azdır.
(Nahl 16/2)

َ ا َِّْ۪ٓل اَٗ َ۬بَُِٰٚ ُ َْ۪ٓل اََّٚٗا ا۪ٝ ۪ٓ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ُِ۪ٓسٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ۪ٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙػِ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝبُش
ُّ ُ٘ ِ َّض ٍُ ْ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.”

(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اْل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  َْلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  اؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٗ َۜب َٓبٝ َْي ُس٤َُِ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْذ ۪س
ْ٤ ۪ف َشاه ُٓ ْغزَو
َ۪ٓ َٗ ْٖ َٓ ِ۪ٚ ث١ ۪ذْٜ َٗ  اساُٞٗ َُٙعؼَ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١۪ٓ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِدٗ َۜ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.

(İsra 17/86)

ً۪ اَٝ َ٘ب٤ْ َِ۪ َػٚ َْي ص ُ َّْ َْل ر َ ِغذُ َُ َي ِث٤َُِ َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١۪ٓ ۪ َج َّٖ ِثبَُّزَٛ َُئِ ْٖ ِؽئَْ٘ب ََُ٘ ْزَٝ
ًل٤
Tercihimiz farklı olsaydı sana vahyettiğimizi geri alırdık da bize karşı seni koruyacak bir vekil
bulamazdın.

(İsra 17/87)

شا٤
ْ َا َِّْل َس ْؽ َٔخا ِٓ ْٖ َس ِثّ ۜ َي ا َِّٕ ك
 َْي ًَ ۪ج ا٤َُِ ًَبَٕ َػَِٚن
Geri alınmaması sadece Rabbinin ikramıdır. O‟nun sana iyiliği büyüktür.
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(İsra 17/88)

ْٞ ََُٝ ِِ۪ٚ َْٕ ثِ ِٔضَُٞأْر٣ زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ َْلَٰٛ َِ ْا ثِ ِٔضَُٞأْر٣ ْٕ َ  ا٠ِ۪ٓ َٰ  ْاُ ِغ ُّٖ َػَٝ ظ
ِ َاعز َ َٔؼ
ْ ِٖ ِهُ َْ َُئ
ِْ ذ
ُ ْٗ اْل
َ  ْْ ُِجَ ْؼلُٜ ن
شا٤
ُ ًَبَٕ ثَ ْؼ
 اٜ۪ ظ
De ki “Bu Kur‟ân‟ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler toplansalar benzerini
getiremezler. Bütün güçlerini birleştirseler bile yapamazlar.”
(Tur 52/33)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ ثَ َْ َْلََُّٚٞ ََٕ رَوَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
Ya da “Kur‟an‟ı kendi uydurdu” mu diyorlar? Aslında onlar sana güvenmiyorlar.

(Tur 52/34)

ۜ ۪فبدِه
َٖ٤
َ اُ۪ٞٗ ۪ٓ ا ِْٕ ًَبِِٚ ْش ِٓض٣ ۪ا ِث َؾذُٞأْر٤َ ِْ َك
Sözlerinin arkasındaysalar Kur‟an gibi bir söz getirsinler.

(Tur 52/35)

ۜ ُ ُْ ْاُخَب ُِوُٛ ّْ َ ء ا٢ْ ؽ
َ  ِْش٤ا ِٓ ْٖ َؿُٞا َ ّْ ُخ ِِو
َٕٞ
Onlar yoktan mı yaratıldılar yoksa yaratan kendileri mi?

(Tur 52/36)

ۜ ُِ٘هُٞ٣ ك َث َْ َْل
َٕٞ
ِ اَٞ ََّٰٔا اُغُٞا َ ّْ َخَِو
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Aslında söylediklerine kendileri de inanmıyor.

(Tur 52/37)

ۜ  ِْط ُش٤ق
َٕٝ
َ ُٔ ُُ ُْ ْاٛ ّْ َ  ْْ خ ََ۪ٓضائِ ُٖ َس ِثّ َي اُٛ َا َ ّْ ِػ ْ٘ذ
Rabbinin hazineleri onların yanında mı ya da onların hâkimiyetinde mi?

(Tur 52/38)

ۜ طبٕ ُٓ ۪ج
َ ِْ غ
ٖ٤
ِ ْ َأ٤ِْ َ كِٚ ٤ َ۪ٕ كَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ ٌْ َِّع
ُ ِ ْْ ثُٜ ُد ُٓ ْغز َ ِٔؼ
ُ ْْ ُٜ َُ ّْ َ ا
Yoksa yükseğe çıkan bir araçları var da oradan mı dinliyorlar? Dinleyen kişiler açık bir delil getirsin.
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(İsra 17/89)

ساٞ
بط ا َِّْل ًُلُ ا
ِ َُّ٘ ا َ ًْض َ ُش ا٠زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓضََ كَب َ َٰ ۪ٓثَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ ف َّش ْكَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Bu Kur‟ân‟da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu,
nankörlük dışında her şeye direnir.
(Kehf 18/54)

ُ غ
ء َعذَ اْل٢ْ ؽ
َ بٕ ا َ ًْض َ َش
ِ ْ َٕ ًَبَٝ َۜ َ بط ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض
ِ َُِِّ٘ ِٕ زَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ ٢ ۪ف َّش ْكَ٘ب ك
َ ْٗ اْل
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır!

(Zümer 39/27)

ََٕٝزَزَ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ َِّزَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓضََ َُ َؼَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ م َش ْثَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur‟an‟da insanlar için her konuyu örnekledik ki akıllarını başlarına toplasınlar.

(İsra 17/90)

ػب
 اَُٞ ْ٘ج٣ ك
ِ  ر َ ْل ُغ َش ََُ٘ب َِٖٓ ْاْلَ ْس٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َؽزهُُٞهَبَٝ
Dediler ki; “Bize bu topraktan akıp giden bir pınar fışkırtıncaya kadar sana inanacak değiliz.

(İsra 17/91)

شا٤
ب ر َ ْل ۪غ اَٜ َُبس ِخ ًَل
َ َٜ ْٗ َ ِػَ٘ت كَزُلَ ِ ّغ َش ْاْلَٝ َ٤َٕ َُ َي َعَّ٘خٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪خٌُٞ َ  رْٝ َ ا
Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin.

(İsra 17/92)

ْ
 ْاُ َٔ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَ ِخ هَ ۪ج اَٝ ِبّٰلل
َ  ر ُ ْغ ِوْٝ َ ا
ًل٤
َ ْٔ غ َ۪ٓٔب َء ًَ َٔب صَ َػ
َّ ُو ا
 ِث ه٢
َ ًِ َ٘ب٤ْ َِذ َػ
َ ِ رَأرْٝ َ غلاب ا
Ya da sandığın gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürürsün. Allah‟ı ve melekleri
karşımıza getirsen de olur.
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(Tur 52/44)

عب ِه ا
ٌّ ًُٞ بة َٓ ْش
ٌ ع َؾ
َّ ُا ًِ ْغلاب َِٖٓ اْٝ  َش٣َ ِْٕ اَٝ
ِ َ۪ٔٓ غ
َ اُُُٞٞو٣َ طب
َ بء
Gökten bir kütle düştüğünü görseler, “Bulut kümesi” derler!

(Tur 52/45)

َُٕٞق َؼو
ْ ُ٣ ِٚ ٤ ۪ ك١ ۪ ُْ اَُّزُٜ َٓ ْٞ َ٣ اُُٞ ًَله٣ ٠ ْْ َؽزهُٛ كَزَ ْس
Onları kendi başlarına bırak; cezaya çarptırılacakları güne kadar böyle gitsin.

(İsra 17/93)

ٌ ٤ََٕ َُ َي ثٌُٞ ٣َ ْٝ َ ا
َ٘ب٤ْ َِ رُ٘ ِ َّض ٍَ َػ٠ِّ َي َؽزه٤َُِ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ُِ ُشهَٝ بء
َّ ُ ا٢ِ ك٠ ر َ ْش َٰهْٝ َ ْذ ِٓ ْٖ ُص ْخ ُشف ا
ِ ۜ َ۪ٔٓ غ
ع ا
ْلٞ
ُ  ََْ ًُ ْ٘ذُ ا َِّْل َثؾ اَشا َسٛ ٢ّع ْج َؾبَٕ َس ۪ث
ُ َْ ُُ هٙۜ ًِزَبثاب َٗ ْو َش ۬ ُؤ
Altından yapılmış bir evin olsa yahut gökyüzüne çıksan? Bize okuyacağımız bir kitap
indirmedikçe çıktığına da inanacak değiliz ya.” De ki “Rabbime boyun eğerim; ben elçi olan bir
beşerden başka neyim ki?
(Enam 6/7)

َ  ِه ْش٢ ۪ َْي ًِزَبثاب ك٤َِ ٗ ََّض َُْ٘ب َػْٞ ََُٝ
 ۪ٓزَا ا َِّْل ِع ْؾ ٌشَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُ۪ٓش٣ ۪ ْْ َُوَب ٍَ اَُّزِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ُ ِثبٙٞغ
ُ َٔ ََِهبط ك
ٌ ُٓ ۪ج
ٖ٤
Sana kâğıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle
diyeceklerdir: “Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.

(Rad 13/31)

ّ ِ ُ هْٝ َ  ْاُ ِغجَب ٍُ اِٚ ِد ث
ْ ط َؼ
ْ ّ َش٤ِ ع
 ثَ َْ ِ هّٰللِ ْاْلَ ْٓ ُش٠ۜ  َٰرْٞ َٔ ُ ْاِٚ  ًُ ِِّ َْ ِثْٝ َ ك ا
ُ  ا َ َّٕ هُ ْش َٰاٗابْٞ ََُٝ
ُ  ْاْلَ ْسِٚ ذ ِث
َ۪ٓ َ٣ ْٞ َُ ْٕ َ ا اُ۪ٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ْ۪ـَٔ ِظ اَُّز٣َ ۬ب٣ ْْ ََِؼا ۜب اَك٤۪ٔ َع
َٖ٣ َ۪ضَ ا ٍُ اَُّز٣  َْلَٝ ؼا ۜب٤۪ٔ بط َع
ؾب ُء ه
َ َُّ٘ اَٟذَٜ َُ َُّللا
ْ
ۜ  ْػذُ هَٝ ٢
َّللاِ ا َِّٕ ه
ََّللا
َ  ْْ ِث َٔبُٜ ُج٤ا ر ُ ۪قًَٝلَ ُش
ِ َا هُٞفَ٘ؼ
َ َِأر٣ ٠ ْْ َؽزهِٛ جاب ِٓ ْٖ دَ ِاس٣ ر َ ُؾ َُّ هَ ۪شْٝ َ بس َػخٌ ا
َ َؼبد٤۪ٔ ُق ْا
ُ ِِ ُ ْخ٣ َْل
Kur‟an, kendisiyle dağlar yürütülen, yeryüzü parça parça edilen veya ölülerle konuşulan bir kitap olsaydı ne
olacaktı? Hayır! Her iş Allah‟ın elindedir. Yapılması gerekeni Allah yapsaydı bütün insanları yola getirirdi.
İnanıp güvenenler bunun aksinin olamayacağını hâlâ anlamadılar mı? Ayetleri görmezlikte direnenlerin
yaptıkları sebebiyle azap, başlarına veya yurtlarının yakınına kadar gümbür gümbür iner. Sonunda da Allah‟ın
söz verdiği gelip çatar. Allah sözünden dönmez.
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(Furkan 25/9)

ُ ْٗ ُ ا
ع ۪ج ا
ًل٤
َ َا َُ َي ْاْلَ ْٓضَب ٍَ كُٞم َشث
َ ْق
َ َُٕٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ ا كَ ًَلُِّٞن
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana senin için ne kurgular kuruyorlar da sapıtıyorlar. Bir çıkış yolu da bulamıyorlar.

(Furkan 25/10)

َْ َ ْغ َؼ٣َٝ بس
َ۪ٓ ِْٕ  ا١۪ٓ ۪بس َى اَُّز
ُ َٜ ْٗ َب ْاْلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ اْشا ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي َعَّ٘بد ر َ ْغ ۪ش٤ؽب َء َع َؼ ََ َُ َي َخ
َ َرَج
ساٞ
ُ َُُ َي ه
ق ا
Bereketin ve iyiliğin kaynağı olan Allah, gerekli görürse sana daha iyisini, içinden ırmaklar akan bahçeler verir
ve senin için köşkler yapar.

(İsra 17/94)

ع ا
َ ا ا َ َث َؼُُ۪ٞٓ  ا َِّْ۪ٓل ا َ ْٕ هَبٟ۪ٓ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر َ۪ٓعب َءُ۪ٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
ْلٞ
ُ َّللاُ ثَؾ اَشا َس
ش ه
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
Kendilerine doğru yolu gösteren kişi gelince bu insanları inanmaktan alıkoyan şu sözleridir:
“Allah elçi olarak bir adamı mı gönderdi?”

(İsra 17/95)

ْ ُٓ َٕٞؾ
ع ا
ُ ْٔ َ٣ ٌك َٓ َٰ ِ۪ٓئِ ٌَخ
ْلٞ
َّ ُ ْْ َِٖٓ اِٜ ٤ْ ََِٖ َُ٘ ََّض َُْ٘ب َػ٤ّ۪٘ ِط َٔئ
ِ َ۪ٔٓ غ
ُ بء ََِٓ اٌب َس
ِ  ْاْلَ ْس٢ِ ًَبَٕ كْٞ َُ َْ ُه
De ki “Yeryüzüne yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, onlara elçi olarak elbette gökten bir
melek gönderirdik.”
(En'am 6/8)

َ ْ٘ ُ٣  ْاْلَ ْٓ ُش ص ُ َّْ َْل٢
َٕٝظ ُش
ِ ُ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب ََِٓ اٌب َُوْٞ ََُٝ  ََِٓ ۜ ٌيِٚ ٤ْ َِ َْ۪ٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َ ن
Şunu da derler: “Ona bir melek indirilseydi ya!” Eğer melek indirseydik işleri bitirilir, onlara süre verilmezdi.

(En'am 6/9)

َٕٞغ
ُ  ِْ ِج٣َ  ْْ َٓبِٜ ٤ْ َََُِِ َج ْغَ٘ب َػَٝ ُ َس ُع اًلُٙ ََِٓ اٌب َُ َغ َؼ َِْ٘بٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
Bu elçiyi melek yapsaydık, onu erkek yapar, onları içine düştükleri karmaşaya yine düşürürdük.

(İsra 17/96)

شا٤
 ثِ ه٠هُ َْ ًَ َٰل
شا ثَ ۪ق ا٤
۪ خ َ۪ج اُٙ ًَبَٕ ثِ ِؼجَب ِدََِّٚٗ٘ ٌُ ۜ ْْ ا٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذاا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
De ki “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları
görür.”
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(Rad 13/43)

ُْ ِْ ُ ِػَٙ َٓ ْٖ ِػ ْ٘ذَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذاا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
َ ا َُ ْغَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
 ِث ه٠ع ا ًۜل هُ َْ ًَ َٰل
َ ذ ُٓ ْش
ة
ِ ْاُ ٌِزَب
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler: “Sen gönderilmiş bir elçi değilsin!” derler. De ki: “Benimle sizin aranızda
şahit olarak Allah da yeter, Allah‟ın kitabından bilgisi olanlar da.”

(Ankebut 29/52)

ۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َِ به
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ذاا٤َٜ۪ َ٘ ٌُ ْْ ؽ٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َبّٰللِ ث
ِ َا ِث ْبُجَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ك
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ ُ۪ٓئِ َيٝ۬ ُ بّٰللِ ا
ا ِث هٝ ًَلَ ُشَٝ
De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.” Batıla inanıp
Allah‟ı görmezlikten gelenler var ya; işte onlar kaybedecek olanlardır.

(İsra 17/97)

ُ ٗ َْؾَٝ ٚۜ ۪ ِٗ ُ۪ٝٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ َُ َن ِِ َْ كََِ ْٖ ر َ ِغذ
َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٛ ؾ ُش
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ز َ ِذْٜ ُٔ ُ ْاَٞ ُٜ ََّللاُ ك
 ِذ هْٜ ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ َّ٘ ۜ ُْ ًَُِّ َٔب َخ َجَٜ  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ ف ًّٔ ۜب َٓأ
شا٤
ُ ْْ ِٜ ِٛ ٞ ُعُٝ ٠َِٰ  َٔ ِخ َػ٤َٰ ْاُ ِو
ُ َٝ ثُ ٌْ أبَٝ اب٤ْٔ ػ
ع ۪ؼ ا
َ ْْ ُٛ ذ ِص ْدَٗب
Allah kimi yoluna kabul ederse doğru yolda olan odur. Kimi de sapık sayarsa Allah ile arasında
dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü yüzükoyun halde kör, dilsiz ve sağırlar olarak bir
araya getiririz. Yerleşecekleri yer cehennemdir; ne zaman ateşi azalsa alevini artırırız.
(Ta Ha 20/124)

ُ ٗ َْؾَٝ م ْ٘ اٌب
٠ َْٰٔ َٔ ِخ اَػ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ُٙؾ ُش
َ ٤ُ َٓ ۪ؼَُٚ َِّٕ  كَب١ك َػ ْٖ ِر ًْ ۪ش
َ ؾخا
َ  َٓ ْٖ اَػ َْشَٝ
Kim de kitabımdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Kıyamet günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”

(Ta Ha 20/125)

شا٤
هَ ْذ ًُ ْ٘ذُ ثَ ۪ق اَٝ ٠ َْٰٔ اَػ٢۪ٓ َ۪٘هَب ٍَ َسةّ ِ ُِ َْ َؽؾ َْشر
Der ki “Ey Rabbim! Beni neden kör olarak getirdin, hâlbuki benim gözlerim görüyordu?”

(Ta Ha 20/126)

٠ َٰ َّ ر ُ ْ٘غْٞ ٤َ ُ ًَ َٰز ُِ َي ْاَٝ بَٜ َ ز٤برَُ٘ب كَ٘ َ۪غ٣َ هَب ٍَ ًَ َٰز ُِ َي اَرَزْ َي َٰا
Allah der ki “Doğru ama âyetlerimiz sana kadar geldiğinde sen onları unuttun, bu gün de aynı şekilde sen
unutuluyorsun.”
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(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ كَ ٌُج٤ِ غ
ََُِٕٞٔ َٕ ا َِّْل َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ ََْ ر ُ ْغضٛ بس
َّ ُ َٓ ْٖ َ۪ٓعب َء ِثبَٝ
ِ ۜ َُّ٘ ا٢ ْْ ِكُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّذ
Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara; “Ettiğinizden başkasını
mı bulacaktınız?”

(İsra 17/98)

َ ا َءاِرَا ًَُّ٘ب ِػُُ۪ٞٓ هَبَٝ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبٝ ْْ ًَلَ ُشُٜ ََّٗ ْْ ِثبُٛ َٰر ُِ َي َع َ۪ٓضا ۬ ُؤ
َٕ خ َِْوابُٞصُٞ ُسكَبراب َءاَِّٗب َُ َٔ ْجؼَٝ ظب آب
ذاا٣ َ۪عذ
Ayetlerimizi görmezlikten gelmelerine karşılık onlara verilen ceza budur. Bir de şöyle
demişlerdi: “Kemikler haline gelmiş ve param parça olmuşken mi? Yani o durumdayken
gerçekten biz yeni bir yaratılışla ayağa mı kalkacağız?”
(Hac 22/5)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ش كَ ِبَّٗب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َشاة ص
ْٖ ِٓ َّْ ُ طلَخ ص
ِ ْت َِٖٓ ْاُجَ ْؼ٣ َس٢ ۪بط ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََ۪ٓب ا٣
َ ا َ َع٠ُِ۪ٓ َٰ ؾب ُء ا
َ۪ٓ َٗ  ْاْلَ ْس َؽ ِبّ َٓب٢ُِٗ ِو ُّش كَٝ ْْ ۜ ٌُ َُ َّٖ٤ِ َ ِْش ُٓخََِّوَخ ُُِ٘ج٤ َؿَٝ نـَخ ُٓخََِّوَخ
ْ ُٓ ْٖ ِٓ َّْ ُ َػَِوَخ ص
ُ َ ا اُٞ ص ُ َّْ ُٗ ْخ ِش ُع ٌُ ْْ ِه ْل اًل ص ُ َّْ ُِز َ ْجُِ ۪ٓـ٠ًّٔ غ
ٍِ َ ا َ ْسر٠ُِ۪ٓ َٰ ُ َشدُّ ا٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ٠كهَٞ َ ُز٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ ْْ ًُ َّؽذ
َ ُٓ
ب ْاُ َ۪ٓٔب َءَٜ ٤ْ ََِبٓذَح ا كَ ِب ۪ٓرَا ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
َ ِْْ  ْؼَِ َْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ِػ٣َ  ًَْل٤ٌَ ُِ ْاُؼُ ُٔ ِش
ِ ٛك
َ  ْاْلَ ْسٟر َ َشَٝ ْـًٔ ۜب٤ؽ
ْ َ ا َ ْٗ َجزَٝ ذ
ْ  َس َثَٝ د
ْ ز َ َّضْٛ ا
ظ٤ٜ۪ ط َثْٝ َذ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ص
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 çiftleri bitirir.

(Hac 22/6)

ش٣
ٌ ۪ء هَذ٢َ
َٰر ُِ َي ِثب َ َّٕ ه
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ ُ َػََّٚٗاَٝ ٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ُ ْؾ٣ ََُّٚٗاَٝ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ََّللا
Bu, Allah‟ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O‟dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Hac 22/7)

ُ ََ ْجؼ٣ ََّللا
سٞ
َّ ُا َ َّٕ اَٝ
ا َ َّٕ هَٝ بَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣َخٌ َْل َس٤ِغب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاُوُج٢ِش َٓ ْٖ ك
Bir de o saat gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah kabirlerde olanları kaldıracaktır.
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(Naziat 79/10)

 ْاُ َؾب ِك َش ۜ ِح٢َٕ ِكُٝدَُٕٝ َءاَِّٗب َُ َٔ ْشدُُُٞٞو٣َ
Şimdi diyorlar ki: “Biz mezar çukurunda iken gerçekten tekrar hayata mı döndürüleceğiz?

(Naziat 79/11)

َ َءاِرَا ًَُّ٘ب ِػ
ظب آب ٗ َِخ َش ۜح ا
Hem de çürümüş kemikler haline gelmişken! Öyle mi?”

(Naziat 79/12)

ٌ ا رِ ِْ َي اِراا ًَ َّشح ٌ خَب ِع َش ۢحُُٞهَب
“O zaman bu, zararlı bir tekrar olur!” diyorlar.

(Naziat 79/13)

ٌ اؽذَح
ِ َٝ ٌ  صَ ْع َشح٢
َ ِٛ كَ ِبَّٗ َٔب
O iş, bir tek sese bakar.

(Naziat 79/14)

 َش ۜ ِحِٛ غب
َّ ُ ْْ ِثبُٛ كَ ِبرَا
Hepsi birden yeryüzüne çıkar.

(İsra 17/99)

ْْ ُٜ َُ ََ َ َعؼَٝ ْْ ُٜ ََِْ ْخُِنَ ِٓض٣ ْٕ َ  ا٠ِ۪ٓ َٰ ك هَبد ٌِس َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َّ ٠َ كَبَثِٚ ۜ ٤ ْ۪ت ك
ساٞ
َٕ ا َِّْل ًُلُ اُٞٔ ُِ اُظب
َ ٣ا َ َع اًل َْل َس
Bunlar hiç görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah, kendileri gibi insanları yaratmanın
ölçüsünü koymuş ve şüpheye yer olmayacak şekilde onlara ecel belirlemiştir. Yanlışlar içindeki
bu kimseler, nankörlük dışında her şeye direnirler.
(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٣ ْق
ش٤
ٌ َ۪غ٣ َِّللا
 ه٠َُِ ا َِّٕ َٰر ُِ َي َػٙۜ ُذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َّللاُ ْاُخ َِْنَ ص
ئ ه
َ ٤ًَ اْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
Allah‟ın yaratılışı nasıl başlattığını hiç görmediler mi? Sonra onu tekrarlar. Bu, Allah için kolaydır.
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(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ اَُّ٘ ْؾبَح
ُ ْٗ ك كَب
ُ ُ ْ٘ ِؾ٣ َُّللا
اْل ِخ َش ۜح َ ا َِّٕ ه
ْق ثَذَا َ ْاُخ َِْنَ ص ُ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
ََّللا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ء هَذ٢ْ ؽ
De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah‟ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın!” Sonra Allah, yaratmayı son kez
yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Ahkaf 46/33)

ْٕ َ  ا٠ِ۪ٓ َٰ  َّٖ ثِوَبدِس َػِٜ  ِثخ َِْ ِو٢
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ َّ۪للاَ اَُّز
ا ا َ َّٕ هْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َ ْؼ٣ ْْ ََُٝ ك
۪ٓ
ش٣
ٌ ۪ء هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠َِٰ َ ث٠ۜ  َٰ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.

(Yasin 36/77)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ ُٙبٕ اََّٗب َخَِ ْوَ٘ب
ٌ  ٌْ ُٓ ۪ج٤َق
ُ غ
ٖ٤
۪  خَٞ ُٛ طلَخ كَ ِبرَا
ِ ْ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ْٗ اْل
İnsan, kendisini döllenmiş yumurtadan yarattığımızı görmez mi ki zaman gelir, bizimle açıkça boy ölçüşmeye
kalkar.

(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاُ ِؼ٢ُ ْؾ٣ ْٖ َٓ ٍَ ُ هَبٚۜ َ خ َِْو٢ِ
ٌْ ٤۪ٓ  َس٢
َ َٝ
َ م َش
َ ظ
َ ِٛ َٝ ّب
َ َٗغَٝ ة ََُ٘ب َٓض َ اًل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”

(Yasin 36/79)

ٌْ ٤ ِ۪ ِث ٌُ َِّ خ َِْن َػَٞ ُٛ َٝ  ٍَ َٓ َّش ۜحَّٝ َ ب اَ۪ٛٓ َ ؾب
َ ْٗ َ  ا١۪ٓ ۪ب اَُّزَٜ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َْ ُه
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.

(İsra 17/100)

ُ غ
ٕب
ِ ْ َٕ ًَبَٝ م
ِ ْ ََخ٤غ ٌْز ُ ْْ َخ ْؾ
َ ْٗ اْل
َ ْٓ َ اِراا َْل٢َّٕ خ ََ۪ٓضائَِٖ َس ْؽ َٔ ِخ َس ۪ ۪ٓثٌُٞ ِِ ْٔ َ  ا َ ْٗز ُ ْْ رْٞ َُ َْ ُه
ِ ۜ اْل ْٗلَب
ساٞ
هَز ُ ا
De ki “Rabbimin ikram edeceği hazineler elinizde olsa tükenir korkusuyla kimseye
vermezsiniz.” Bu insanlar çok cimridir.
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(Al-i İmran 3/180)

ْْ ۜ ُٜ َُ  ؽ ٌَّشَٞ ُٛ َْ  ۜ ْْ َثُٜ َُ  اْشا٤ َخَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ن
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِث َ۪ٓٔب َٰا َٰرُِٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  َْلَٝ
َ ُ ٤ع
ُ ش٤
ۜ ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
ِ اَٞ ََّٰٔاس اُغ
 هَٝ ك
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ ۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ۪ٚا ِثَُِٕٞ َٓب َث ِخُٞهَّٞ ط
ش٤
ٌ خ َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını sanmasınlar. Hayır,
bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolandırılır. Gökler ve yerin bütün
mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٗبَٝ ٚۜ ۪ ِِ ن
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ َ۪ٓٓب َٰا َٰرُٞٔ ُ  ٌْز٣َ َٝ َِ بط ِث ْبُجُ ْخ
َ ََُّٕ٘ اٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ َُِٕٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
٘اب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػزَاثاب٣ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da
gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

(Nahl 16/71)

 َٓب٠َِٰ  ْْ َػِٜ ِ ِس ْصه١ّا ِث َ۪ٓشا ۪دُِٞن
ّ ِ َُٖ ك٣ ۪م كَ َٔب اَُّز
َّ ََّللاُ ك
ّ ِ ٢ِ ثَ ْؼل ك٠َِٰ ن ٌُ ْْ َػ
 هَٝ
َ ن ََ ثَ ْؼ
ِ اُش ْص
ْ ٌَ ََِٓ
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣ َِّللا
ا ۜ ٌء اَكَجِِ٘ ْؼ َٔ ِخ هَ۪ٞٓ ع
َ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ َ ْْ كُٜ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
Allah rızık konusunda kiminizi kiminden üstün kılar. Üstün kılınanlar, hâkimiyeti altındakilere kendi
rızıklarından vermezler. Ama rızıkta bunlar da onlarla eşit hakka sahiptirler. Allah‟ın nimeti karşısında bile bile
yalana mı sarılıyorlar?

(Yasin 36/47)

ْ َُٗا اُ۪ٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َُِِّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ هَب ٍَ اَُّز
ؾب ُء
َ۪ٓ َ٣ ْٞ َُ ْٖ َٓ ُْ ط ِؼ
ا ِٓ َّٔب َسصَ هَ ٌُ ُْ هُٞ ْْ ا َ ْٗ ِلوُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
ْ َ َّللاُ ا
ٖ٤م ًَلٍ ُٓ ۪ج
ه
َ ٢ ُ۪ ا ِْٕ ا َ ْٗز ُ ْْ ا َِّْل كٍٚۗ َٔ ه َؼ
Onlara: “Allah‟ın verdiği rızıktan hayra harcayın.” dense, ayetleri görmezlikte direnenler, inanıp güvenenlere
şöyle derler: “Onları biz mi doyuracağız? Gerek görseydi Allah doyururdu. Sizin hepiniz açık bir sapıklık
içindesiniz!”

(İsra 17/101)

٢ّ۪ٗ ِ ُٕ اْٞ ُ كِ ْش َػَُٚ ٍَ  ْْ كَوَبُٛ  ََ اِ ْر َ۪ٓعب َء٣ اِ ْع َ۪ٓش ۪اء٢۪ٓ ََِّ۪٘٘بد كَ ْغـَٔ َْ ث٤ََبد ث٣ رِ ْغ َغ َٰا٠ َٰعُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
ُ ََْل
ساٞ
 َٓ ْغ ُؾ ا٠ َٰعُٞٓ َب٣ ظُّ٘ َي
Musa‟ya elçiliğini ispatlayan dokuz belge verdik. Sor İsrailoğullarına; o belgeler geldiğinde
Firavun ona demişti ki “Ben senin büyülenmiş biri olduğuna kanaat getirdim.”
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(Araf 7/132)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْب كَ َٔب ٗ َْؾ ُٖ َُ َي ِث ُٔإَٜ خ ُِز َ ْغ َؾ َشَٗب ِث٣َ ۪ ِٓ ْٖ َٰاٚ َٔب رَأ ْ ِرَ٘ب ِثْٜ َٓ اُُٞهَبَٝ
Dediler ki “Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, sana inanacak değiliz.”

(Araf 7/133)

ُّ ُْ ِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
اٝق ًَلد كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
َّ ُاَٝ ََ َّٔ ُ ْاُوَٝ َ ْاُ َغ َشادَٝ َٕكَبٞاُط
َّ ََبد ُٓل٣اُذ ََّّ َٰاَٝ ع
َ نلَب ِد
َ كَب َ ْس
َٖ٤۪ٓ  آب ُٓ ْغ ِشْٞ َا هُٞٗ ًَبَٝ
Bunun üzerine onlara su baskınını, çekirge, kımıl zararlısı, kurbağa ve kan afetini, ayrı ayrı mucizeler olarak
gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve suçlular topluluğu haline geldiler.

(Bakara 2/60)

ْ بى ْاُ َؾ َغ ۜ َش كَب ْٗلَ َغ َش
َ ػ ْؾ َشح
َ ق
َ ُ اصَْ٘زَبْٚ٘ ِٓ د
َ َ۪ َكوُ َِْ٘ب ام ِْشةْ ِثؼِٚٓ ْٞ  ُِ َو٠ َٰعُٞٓ ٠ ِا ِر ا ْعز َ ْغ َٰوَٝ
ك
م ه
ِ  ْاْلَ ْس٢ا ِكْٞ َ  َْل ر َ ْؼضَٝ َِّللا
ِ ا ِٓ ْٖ ِس ْصُٞا ْؽ َشثَٝ اًُُِٞ ْْ ۜ ُٜ ٘ا ۜب هَ ْذ َػ ِِ َْ ًُ َُّ اَُٗبط َٓ ْؾ َش َث٤ْ َػ
َٖ٣ ُ۪ٓ ْل ِغذ
Bir gün Musa, halkı için su istedi. ”Değneğini şu taşa vur!” dedik, oradan on iki pınar kaynadı. Her bölük, su
içeceği yeri öğrendi. “Allah‟ın verdiği rızıktan yiyin, için ama ortalığı birbirine katıp tabii düzeni bozmayın.”

(Ta Ha 20/77)

َ ْْ ُٜ َُ ْ كَبم ِْشة١ ۪ ا َ ْٕ ا َ ْع ِش ِث ِؼ َجبد٠۪ٓ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ  َ۪ٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ َُوَ ْذ اَٝ
َبف
 َج ا٣َ  ْاُ َج ْؾ ِش٢ِواب ك٣ه ۪ش
ُ غب َْل رَخ
٠ َْل ر َ ْخ َٰؾَٝ دَ َس اًب
Musa‟ya şunu bildirmiştik: “Kullarımızla birlikte geceleyin yola çık. Onlara denizde kuru bir yol aç. Sana
yetişmelerinden de korkma; endişeye kapılma.”

(Neml 27/10)

ٌّ ب َ۪ٓعَٜ ََّٗز َ ُّض ًَبْٜ َ َب رٛبى كََِ َّٔب َس َٰا
٢ّ۪ٗ َِق ا
َۜ ق
ْ  َْل رَخ٠ َٰعُٞٓ َب٣ ُْ َؼ ِوّ ۜت٣ ْْ ََُٝ  ُٓ ْذثِ اشا٠ُهَٝ ٕب
َ ن َػ
ِ ُْ َ اَٝ
ٍۗ ُِع
َٕٞ
ُ َخ٣ َْل
َ  ْاُ ُٔ ْش١
َّ ََبف َُذ
Değneğini at. ” Musa değneğin hızla hareket eden küçük yılan gibi salındığını görünce ne olacağını beklemeden
dönüp kaçtı. “Korkma Musa! Elçiler benim yanımda korkuya kapılmazlar.
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(Neml 27/12)

َ ْٖ ِٓ ن۪ٓب َء
ٚۜ ۪ ِٓ ْٞ َهَٝ َْٕٞ  ِك ْش َػ٠َُِٰ بد ا٣َ  رِ ْغغِ َٰا٢ ۪ء كٞع
ُ۪ٓ  ِْش٤ؿ
َ ٤ْ  ِج َي ر َ ْخ ُشطْ َث٤ْ  َع٢ ۪ذَ َى ك٣َ َْ ا َ ْد ِخَٝ
َٖ٤ ۪ آب كَب ِعوْٞ َا هُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗا
Elini koynuna sok; lekesiz bembeyaz olarak çıkıversin. Bu, Firavun‟a ve halkına karşı dokuz belgenin içindedir.
Çünkü onlar yoldan çıkmış bir halktır.”

(İsra 17/102)

ُ َ َْل٢ّ۪ٗ ِاَٝ ق۪ٓبئِ َش
َب٣ ظُّ٘ َي
ِ اَٞ ََّٰٔ ۬ ُإ َْ۪ٓل ِء ا َِّْل َسةُّ اُغ۪ٛٓ َٰ ٍَ َذ َ۪ٓٓب ا َ ْٗض
َ ْٔ ِِ هَب ٍَ َُوَ ْذ َػ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
َ َك ث
ساٞ
 ُٕ َٓضْجُ اْٞ كِ ْش َػ
Musa dedi ki “Çok iyi bilirsin ki bunları birer gösterge olarak indiren göklerin ve yerin
Rabbinden başkası değildir. Bak Firavun, bana göre sen davanı kaybetmişsin.”

(İsra 17/103)

ؼاب٤۪ٔ ُ َعٚ َٓ ْٖ َٓ َؼَٝ ُٙك كَب َ ْؿ َش ْهَ٘ب
ِ  ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْسُٛ  ْغز َ ِل َّض٣َ ْٕ َ كَب َ َسادَ ا
Firavun hemen onları oradan çıkarmak istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda
boğduk.

(İsra 17/104)

َٰ ْ ُ  ْػذَٝ ك كَ ِبرَا َ۪ٓعب َء
لا ۜب٤ ۪اْل ِخ َشحِ ِعئَْ٘ب ِث ٌُ ْْ َُل
َ ا ْاْلَ ْسٌُُٞ٘  ََ ا ْع٣ اِ ْع َ۪ٓش ۪اء٢۪ٓ ۪۪٘ ُِ َجٙهُ َِْ٘ب ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذَٝ
Sonra İsrailoğullarına dedik ki “Bu topraklarda siz oturun. Ahiretin zamanı gelince sizi de
derleyip bir araya getireceğiz.”

(İsra 17/105)

ّ ََبى ا َِّْل ُٓج
ش ۢا٣
َ ِْ٘ ع
َٗز۪ اَٝ ؾ اِشا
َ  َ۪ٓٓب ا َ ْسَٝ ٍَ ۜ َن َٗض
ِ ّ ثِ ْبُ َؾَٝ ُٙن ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
ِ ّ ثِ ْبُ َؾَٝ
Biz onu tümüyle gerçek olarak indirdik ve tümüyle gerçek olarak indi. Seni de sadece müjdeci
ve uyarıcı olarak gönderdik.
(Bakara 2/119)

ْ٤ِ ة ْاُ َغ ۪ؾ
َ ِْ٘ ع
ْ َ ػ ْٖ ا
َٗز۪ اَٝ شا٤
ن ثَ ۪ؾ ا
ِ ف َؾب
َ َُ َٔ َْل ر ُ ْغـَٝ شا٣
َ اِ َّ۪ٓٗب ا َ ْس
ِ ّ َبى ِث ْبُ َؾ
Biz seni, bu gerçekle müjdeleyen ve uyaran bir elçi olarak gönderdik. Sen yakıcı ateşin ahalisinden sorumlu
tutulacak değilsin.
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(Zümer 39/41)

بَٜ ٤ْ َِن َُّ َػ
ِ َُِِّ٘ بة
َ ْٖ َٓ َٝ ِ۪ٚ كَ َِِ٘ ْلغٟز َ َٰذْٛ ن كَ َٔ ِٖ ا
ِ ٣َ م ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
َ َ  َي ْاُ ٌِز٤ْ َِاِ َّ۪ٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
ِ ّ بط ِث ْبُ َؾ
َ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  َ۪ٓٓب اَٝ
Bu kitabı insanlar için sana, tamamıyla gerçek olarak indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir; yoldan çıkan da
kendi zararına çıkar. Sen onların üzerinde vekil değilsin.

(İsra 17/106)

ُ ر َ ْ٘ ۪ض اٙٗ ََّض َُْ٘بَٝ  ُٓ ٌْش٠َِٰ بط َػ
ًل٣
ِ َُّ٘ ا٠َُِ َػٙ۫ َ ُ ُِز َ ْو َشاٙهُ ْش َٰاٗاب كَ َش ْهَ٘بَٝ
Biz onu Kur'ânlar, kümeler halinde ayırdık ki insanlar beklenti halinde iken onu onlara
öğretesin. Onu parça parça indirdik.
(Ta Ha 20/113)

ُ ُ ْؾذ٣ ْٝ َ َٕ اَُٞزَّو٣ ْْ ُٜ ََِّ ِذ َُؼ٤ ۪ػَٞ ُ َِٖٓ ْاِٚ ٤ ۪ف َّش ْكَ٘ب ك
 ْْ ِر ًْ اشاُٜ َُ ِس
َ ُ هُ ْش َٰاٗابٙ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ
َ َٝ ًّب٤ِػ َشث
Biz bunu böylece Arapça kur'ânlar, ayet kümeleri halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye
tehditleri onun içine, değişik biçimlerde yerleştirdik.

(Ta Ha 20/114)

۪ٓ َٰ ُ ْو٣ ْٕ َ  َْل ر َ ْؼ َغ َْ ِث ْبُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اَٝ َّللاُ ْاُ َٔ ِِيُ ْاُ َؾ ُّن
 ه٠َُكَز َ َؼب
ِ ّهُ َْ َسةَٝ ُُٚ٤ ْؽَٝ  َْي٤َُِ ا٠ن
 ِػ ِْ أب٢ ِ۪ٗص ْد
Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur‟an‟ın vahyi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme.
“Rabbim ilmimi artır” de.

(Furkan 25/32)

َ ّاؽذَح ا ًَ َٰز ُِ َي ُُِ٘ض َ ِج
ِ َٝ  ْاُوُ ْش َٰا ُٕ ُع َِْٔخاِٚ ٤ْ َِ َْل ُٗ ِ ّض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ُٙ َسر َّ َِْ٘بَٝ ۪ كُ َٰإادَ َىِٚذ ث
ر َ ْشر۪ ا
ًل٤
Görmezlikten gelenler; “Kur‟an ona toptan indirilseydi ya?” dediler. Böyle olması, senin kalbini sabitleyelim ve
sana ağır ağır okuyalım diyedir.

(Furkan 25/33)

ش ۜا٤
َ ْ٘ٗ ََي ثِ َٔضََ ا َِّْل ِعئَُٞأْر٣  َْلَٝ
غَٖ ر َ ْل ۪غ ا
َ ا َ ْؽَٝ ن
ِ ّ َبى ثِ ْبُ َؾ
Sana hangi örnekle gelseler, biz sana onun gerçeğini ve konuyu daha iyi açıklayanını getiririz.
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(İsra 17/107)

ۜ ُِ٘ٓ ْ َْل رُإْٝ َ ۪ ۪ٓ اِٚا ثُِٞ٘ٓ هُ َْ َٰا
ََٕٝ ِخ ُّش٣ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ ۪ ۪ٓ اِرَاِِٚ ا ْاُ ِؼ ِْ َْ ِٓ ْٖ هَ ْجُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا ا َِّٕ اَُّزٞ
ع َّغذاا
ُ ٕب
ِ َُِ ًْلَ ْره
De ki “Siz ona ister inanın, ister inanmayın. Daha önce kendilerine bu konuda bilgi verilmiş
olanlara Kur‟ân okunduğu zaman çenelerinin üstüne kapanıp secde ederler.
(Bakara 2/121)

ُْ ُٛ  َٰ ُ۪ٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ كَبَٚ ٌْلُ ْش ِث٣ ْٖ َٓ َٝ ٚۜ ۪ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َٰ ُ۪ٓئِ َيٝ۬ ُ  اٚۜ ۪ ِرَٝ ُ َؽ َّن رِ ًَلََُِْٚٗٞز٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َْٕٝاُخَب ِع ُش
Kendilerine verdiğimiz kitabı bağlantılarıyla birlikte gerektiği gibi okuyanlar var ya! Onlar bu kitaba da inanıp
güvenirler. Onu görmezlikte direnenler ise kaybedeceklerdir.

(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُِ۪ٚ ْْ ثٛ ِِ۪ٚ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
Bu Kitaptan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanıp güvenirler.

(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ ۪ ُٓ ْغِِٚ ُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َسثِّ َ۪ٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجَِّ۪ٚٗ ۪ٓ اٚا َٰا ََّٓ٘ب ِثُُ۪ٞٓ  ْْ هَبِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ اِرَاَٝ
Onlara bağlantılarıyla okununca şöyle derler: “Biz ona inandık. O, Rabbimizden gelen gerçektir. Biz daha önce
de ona teslim olan kimselerdik.”

(Secde 32/15)

 ْْ َْلُٛ َٝ ْْ ِٜ ّا ِث َؾ ْٔ ِذ َس ِثٞعجَّ ُؾ
ُ اٝب خ َُّشَٜ ا ِثَٖٝ اِرَا رُ ِ ًّ ُش٣ َ۪برَِ٘ب اَُّز٣ُإْ ِٓ ُٖ ِث َٰب٣ اَِّٗ َٔب
َ َٝ ع َّغذاا
ََٕٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

(İsra 17/108)

 ْػذ ُ َس ِثَّ٘ب َُ َٔ ْلؼُ اَٝ َٕع ْج َؾبَٕ َس ِثّ َ۪ٓ٘ب ا ِْٕ ًَب
ْلٞ
ُ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ
Derler ki “Rabbimize boyun eğeriz; demek ki Rabbimizin verdiği söz gerçekleşmiş.”
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(İsra 17/109)

ُ  ْْ ُخُٛ ُذ٣َ ۪ض٣َٝ ٌَُٕٞ َ ْج٣ ٕب
ػب
 اٞؾ
ِ ََٕ ُِ ًْلَ ْرهَٝ ِخ ُّش٣َٝ
Çenelerinin üstüne kapanır ağlarlar. Bu onların saygısını artırır.
(Maide 5/83)

ن
ُ اُش
ُ ۪ ْْ رَلُٜ َُ٘٤ ا َ ْػٟ ٍِ ر َ َٰ ۪ٓشٞع
َّ ٠َُِا َ۪ٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞع ِٔؼ
َ اِرَاَٝ
ِ ّ ا َِٖٓ ْاُ َؾُٞل َِٖٓ اُذ َّْٓغِ ِٓ َّٔب َػ َشك٤
َّ َُٕ َسثَّ َ۪ٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اُُُٞٞو٣َ
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki "Rabbimiz!
İnanıp güvendik; bizi şahitler arasına yaz.

(Maide 5/84)

ْ َٗٝ ن
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُ ِّ اْٞ َُ ْذ ِخََِ٘ب َسثَُّ٘ب َٓ َغ ْاُو٣ ْٕ َ َط َٔ ُغ ا
 َٓب ََُ٘ب َْل ُٗإْ ِٓ ُٖ ِث هَٝ
ِ ّ  َٓب َ۪ٓعب َءَٗب َِٖٓ ْاُ َؾَٝ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken ne diye biz Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe inanıp
güvenmeyelim ki!"

(İsra 17/110)

ق ًَلرِ َي
ُ ًّب َٓب ر َ ْذ٣َاُش ْؽَٰٔ َٖۜ ا
ُ  ا ْدِٝ َ َّللاَ ا
ُ هُ َِ ا ْد
َّ اٞػ
ا هٞػ
َ  ْش ِثَٜ  َْل ر َ ْغَٝ ٠َٰ٘ ُ ْاْلَ ْع َ۪ٓٔب ُء ْاُ ُؾ ْغََِٚا كٞػ
ع ۪ج ا
ْ ِ َْل رُخَبكَٝ
ًل٤
َ َْٖ َٰر ُِ َي٤َا ْثزَؾِ ثَٝ بَٜ ذ ِث
De ki “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisiyle çağırırsanız çağırın en
güzel isimler Allah‟a aittir.” Namazında sesini yükseltme, onu alçak sesle de yapma; ikisinin
arasında bir yol tut.
(Araf 7/55)

َٖ٣ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؼز َذ٣ ُ َْلَِّٚٗ ۜخا ا٤َ  ُخ ْلَٝ ػب
ن ُّش ا
ُ ا ُ ْد
َ َ ا َسثَّ ٌُ ْْ رٞػ
Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O, aşırılık yapanları sevmez.

(Araf 7/180)

إَُٞٗ َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٤ع
ُ  كَب ْد٠َٰ٘  ِ هّٰللِ ْاْلَ ْع َ۪ٓٔب ُء ْاُ ُؾ ْغَٝ
َ ٚۜ ۪ ِ ا َ ْع َ۪ٓٔبئ٢۪ٓ َ۪ٕ كُُٝ ِْ ِؾذ٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزٝرَ ُسَٝ بَٜ ُِ ثٙٞػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
En güzel isimler Allah‟ın isimleridir. O‟na, onlarla yalvarın. Allah‟ın isimleri konusunda sınırları aşanları
bırakın. Onlar, ettiklerinin cezasını bulacaklardır.”
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(Araf 7/205)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ٍِ ِث ْبُـُذْٞ َ ِش َِٖٓ ْاُوْٜ َٕ ْاُ َغُٝدَٝ لَخا٤ ۪خَٝ ػب
 َْلَٝ ٍِ فب
َ  َٗ ْلغ٢ ۪ا ْر ًُ ْش َسث ََّي كَٝ
ن ُّش ا
َ َ ِي ر
َ اْل
َٖ٤ ِ۪ر َ ٌُ ْٖ َِٖٓ ْاُـَب ِك
Öğle ve ikindide, içten içe yalvararak, korku içinde, yüksek olmayan bir sesle Rabbini zikret. Sakın habersiz
kalanlardan olma!

(Haşr 59/23)

ُ  ِْٔ ُٖ ْاُ َؼ ۪ض٤َٜ ُٔ ُغ ًَل ُّ ْاُ ُٔإْ ِٓ ُٖ ْا
َّبس
َّ ُط اُّٝ
 هَٞ ُٛ
ُ ض ْاُ َغج٣
ُ  ا َ ُْ َٔ ِِيُ ْاُوُذَٞ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ  َْ۪ٓل ا١ َّ۪للاُ اَُّز
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ َّللاِ َػ َّٔب
ُ ْاُ ُٔز َ ٌَ ِجّ ۜ ُش
ع ْج َؾبَٕ ه
O, Allah‟tır; kendinden başka ilah olmayan, bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, esenlik ve
güvenlik veren, güven veren, görüp gözeten, her şeyden üstün olan, buyruğunu her şeye geçiren, büyüklenmeyi
hak edendir. Allah, onların ortak saydıklarından uzaktır.

(Haşr 59/24)

ُ بس
د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ غ ِجّ ُؼ
 هَٞ ُٛ
َ ُ٣ ٠ۜ َٰ٘ ُ ْاْلَ ْع َ۪ٓٔب ُء ْاُ ُؾ ْغَُٚ  ُسِٞ ّ ق
َ ُٔ ُئ ْا
ِ ََّللاُ ْاُخَب ُِ ُن ْاُج
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ك
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ِ  ْاْلَ ْسَٝ
O, Allah‟tır; yaratandır. Yarattığını farklı farklı yaratan ve şekil verendir. En güzel isimler O‟nundur. Göklerde
ve yerde her şey, O'na boyun eğer. O üstündür, doğru kararlar verir.

(Mümin 40/65)

ۜ ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪قٙٞػ
َٖ٤۪ٔ ََُٖ ا َ ُْ َؾ ْٔذ ُ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاُؼَب٣
ُ  كَب ْدَٞ ُٛ َ ا َِّْلَُِٰٚ  َْ۪ٓل ا٢
ُّ  ْاُ َؾَٞ ُٛ
O diridir. O‟ndan başka ilah yoktur. Dinine bir şey katmadan O‟na yalvarın. Her şeyi güzel yapan yalnız
Allah‟tır. O, tüm varlıkların Rabbidir.

(İsra 17/111)

ٌ ُ ؽ َ۪شَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ َُذااَٝ َز َّ ِخ ْز٣ ْْ َُ ١ ۪هُ َِ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزَٝ
َِٖٓ ٢
ٌّ ُِ َٝ َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ  ْاُ ُٔ ِْ ِي٢ِي ك٣
شا٤
ُ ر َ ٌْ ۪ج اٙ ًَ ِجّ ْشَٝ ٍِّ ُّاُز
De ki “Yaptığını güzel yapmak Allah‟a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada
ortağı yoktur. İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O‟nun büyüklüğünü iyi kavra.
O‟nu yücelttikçe yücelt!”
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(Sebe 34/1)

َٰ ْ ٢ُ ْاُ َؾ ْٔذُ ِكََُٚٝ ك
َٞ ُٛ َٝ اْل ِخ َش ۜ ِح
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ ١ ۪ا َ ُْ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّز
ِ  ْاْلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
ش٤
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪ ْاُ َؾ
Yaptığını mükemmel yapmak, göklerde ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah‟a özgüdür. Yaptığını
mükemmel yapmak, Ahirette sadece ona özgüdür. O, kararları doğru olan, her şeyin iç yüzünü bilendir.

(Casiye 45/37)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ك
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ۪ٓب ُء ك٣ُ ْاُ ٌِج ِْشََُٚٝ
ِ  ْاْلَ ْسَٝ د
Göklerde de yerde de büyüklenme hakkı sadece O‟ndadır. Üstün olan ve doğru kararlar veren O‟dur.

(Müddesir 74/2)

هُ ْْ كَب َ ْٗز ِْس
Kalk da insanları uyar!

(Müddesir 74/3)

 َسث ََّي كَ ٌَ ِجّ ْشَٝ
Rabbinin büyüklüğünü anlat!

(İhlas 112/1)

ٌ َّللاُ ا َ َؽذ
 هَٞ ُٛ َْ ُه
De ki: “İlâhımız Allah‟tır! O, bir tektir

(İhlas 112/2)

َه
ُ ق َٔذ
َّ َُّللاُ ا
Allah, bütün istekleri karşılayacak güçtedir.

(İhlas 112/3)

َُ ْذُٞ٣ ْْ ََُٝ َ ِِ ْذ٣ ْْ َُ
Çocuğu yoktur, kimsenin evladı da değildir,

(İhlas 112/4)

ٌ ا ا َ َؽذُٞ ًُلُ اَُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ
O‟na denk hiçbir şey yoktur.
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