MERYEM SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ُِ ِث ْغ
ُ١ِ اٌش ِؽ
َّ ِٓ َّ َٰ اٌش ْؽ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Meryem 19/1)

ص
ٓ  ٓؼ١َٰ َٰٙٓو
KAF! HA! YA! AYN! SAD!

(Meryem 19/2)

َّب٠ذ َس ِثّ َه َػ ْجذَُٖ صَ َو ِش
ِ َّ ِر ْو ُش َس ْؽ
Bu, Rabbinin, kulu Zekeriya‟ya olan iyiliğinin hikâyesidir.

(Meryem 19/3)

ًّب١ َسثَُّٗ ِٔ ٓذَا ًء َخ ِفٜاِ ْر َٔب َٰد
O, bir gün Rabbine gizlice yalvarmıştı.

(Meryem 19/4)

ْ َََ٘ٓ ْاٌؼَٚ ّٟ۪ٔ ِلَب َي َسةّ ِ ا
ًّب١ؽ ِم
َ ة
َ ط
َّ ًَ ا ْؽز َ َؼَٚ ّٟٕ۪ ِِ ُُ ظ
ِ ّ ٌَ ُْ ا َ ُو ْٓ ثِذُ َػٓبئِ َه َسَٚ جًب١ْ ؽ
ُ ْاٌشأ
“Rabbim !” demişti, “Kemiklerim zayıfladı, saçlarım iyice ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde
bugüne kadar hiç bunalmadım.
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(Meryem 19/5)

ًّب١ٌِ َٚ  ِِ ْٓ ٌَذُ ْٔ َهٟ ٌ۪ ْتَٙ َ َػبلِ ًشا فٟ ۪ذ ْاِ َشاَر
ِ َٔ َوبَٚ ٞ َٓس ۪اءَٚ ْٓ ِِ ٟ
َ ٌِ اَٛ َّ ٌ ِخ ْفذُ ْأّٟ۪ ِاَٚ
Benden sonra yerime geçecek olanlardan endişeliyim. Eşim de kısır. Onun için bana, katından
yerime geçecek bir veli bağışla.
(Enbiya 21/89)

َٓ١ ۪ ِاسصَٛ ٌ ُْش ْا١ذ َخ
َ ْٔ َ اَٚ  فَ ْشدًاٟ ۪ٔ َسثَُّٗ َسةّ ِ ََل رَزَ ْسَّٜب اِ ْر َٔب َٰد٠ٓ صَ َو ِشَٚ
Zekeriya da Rabbine bir gün şöyle seslenmişti: “Rabbim! En iyi varis sensin ama beni tek başıma bırakma.”

(Enbiya 21/90)

د
ِ  َْشا١ ْاٌ َخَِْٟ فُٛبسػ
ْ َ اَٚ ٝ١َٰ َ ْؾ٠ ٌَُٗ  َ٘ ْجَٕبَٚ َٚ ُُٗۘ ٌَ فَب ْعز َ َغ ْجَٕب
َ ُ٠ اُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔ َعُٗ اْٚ َصٍَ ْؾَٕب ٌَُٗ ص
ِ غ
َٓ١ا ٌََٕب خَب ِؽ ۪ؼُٛٔ َوبَٚ  َس َ٘جًبَٚ ََٕٔب َس َغجًبٛػ
ُ َ ْذ٠َٚ
Ona da olumlu karşılık verdik de eşini doğum yapabilecek hale getirerek Yahya’yı bağışladık. Onlar hayırlarda
yarışır ve korku içinde umutla bize yakarırlardı. Onlar bize karşı saygılı kimselerdi.

(Meryem 19/6)

ُ َ ِش٠َٚ ٟ َُ۪ٕ ِشص٠
ًّب١ظ
ْ َٚ ةٛ
ِ اعؼَ ٍُْٗ َسةّ ِ َس
َ َۗ َُ ْؼم٠ س ِِ ْٓ َٰا ِي
Hem bana, hem Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim! Onu beğenilen bir kişi yap.”
(Al-i İmran 3/38)

َ ًَّخ٠ ِِ ْٓ ٌَذُ ْٔ َه رُ ِ ّسٟ ٌ۪ َّْب َسثَُّٗ لَب َي َسةّ ِ َ٘ت٠َُٕ٘ب ٌِ َه دَ َػب صَ َو ِش
ٓبء
ِ  ُغ اٌذُّ َػ١ّ۪ ع
َ ّجَخً أَِّ َه١ِ غ
Zekeriya, orada Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana kendi katından temiz bir soy nasip et! Sen duamı dinlersin!"
dedi.

(Al-i İmran 3/39)

ٓ
ّ َُج٠ ََّللا
َِِٓ ص ِذّلًب ِث َى ٍِ َّ ٍخ
ة ا َ َّْ ه
ِ ِۙ  ْاٌ ِّ ْؾ َشاٟ ِفٍّٟ۪ ص
َ ُِ ٝ١َٰ  ْؾ١َ ؾ ُِش َن ِث
َ ُ٠ ٌُ ِ ٓلَبئَٛ ُ٘ َٚ ُفََٕبدَرُْٗ ْاٌ َّ ٍَٰ ِئ َىخ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ًٌّب َِِٓ ا١َٔ ِجَٚ ساٛ
ه
ُ  َؽَٚ ِّذًا١ع
ً ص
َ َٚ َِّللا
Mihrapta, namazda kıyamda iken melekler şöyle seslendiler: "Allah sana, Allah’ın bir sözünü onaylayacak;
önder, kendine hâkim ve iyilerden bir nebî olacak olan Yahya’yı müjdeliyor.”
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(Meryem 19/7)

ّ ََّب أَِّب ُٔج٠ٓ َب صَ َو ِش٠
ًّب١ِّ ع
َ ًُ  ٌَ ُْ ٔ َْغؼَ ًْ ٌَُٗ ِِ ْٓ لَ ْجِٝۙ ١َٰ َ ْؾ٠ ُُّٗ ؾ ُِش َن ثِغُ ََل ٍۨ ٍَ ا ْع
“Zekeriya! Sana bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Adı Yahya‟dır. Daha önce bu adı taşıyan birine
rastlamadık.”

(Meryem 19/8)

ُ ٟ ٌ۪ ْٛ
ُ َ ُى٠ ٝلَب َي َسةّ ِ أَه
ًّب١ِلَ ْذ َثٍَ ْغذُ َِِٓ ْاٌ ِىجَ ِش ِػزَٚ  َػبلِ ًشاٟ ۪ذ ْاِ َشاَر
ِ َٔ َوبَٚ ٌَ غ ََل
Zekeriya dedi ki “Rabbim! Bana oğlan çocuğu nereden? Eşim kısır, ben de ileri derecede
yaşlıyım.”

(Meryem 19/9)

ْـًٔب١ؽ
َ ٌَُ ُْ ر َهَٚ ًُ لَ ْذ َخٍَ ْمز ُ َه ِِ ْٓ لَ ْجَٚ ٌٓ ّ١ِ َ٘ ٟ
َّ ٍَ َػَٛ ُ٘ لَب َي َو َٰز ٌِ َه لَب َي َسث َُّه
“Öyledir” dedi. Rabbin dedi ki ”O, bana kolaydır. Sen de daha önce hiçbir şey değilken seni
yaratmıştım.”
(İnsan 76/1)

ٌ بْ ۪ؽ
ساٛ
َ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌَ ٓ َِِٓ اٌذَّ ْ٘ ِش١
ِ ْ ٍَٝ َػٝ٘ ًَْ ا َ َٰر
ً ْـًٔب َِ ْز ُو١ؽ
َ ْٔ اَل
ِ غ
“İnsan üzerinden uzun bir zaman geçti değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey değildi.

(Meryem 19/10)

َ ٍَٰ َ بط ص
ًّب٠ِٛ ع
ْ ِ ّلَب َي َسة
َ ب ٍي١َ ٌَ ش
َ ٌَّٕز ُ َه ا َ ََّل ر ُ َى ٍِّ َُ ا٠َ خً لَب َي َٰا٠َ  َٰآٟ ٌ۪ ًْ اع َؼ
Dedi ki “Rabbim, bana bir işaret oluştur.” Dedi ki “Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde üç
gece geçmeden insanlarla konuşamamandır.”
(Al-i İmran 3/41)

شا١
ْ ِ ّلَب َي َسة
ً ۪ا ْر ُو ْش َسث ََّه َوضَٚ  ٍَّبَ ا ََِّل َس ِْ ًضا٠َبط ص َ ٍَٰضَخَ ا
َ ٌَّٕز ُ َه ا َ ََّل ر ُ َى ٍِّ َُ ا٠َ خً لَب َي َٰا٠َ  َٰآٟ ٌ۪ ًْ اع َؼ
بس
ِ ْ َٚ ِ ٟ
َ َٚ
ِ اَل ْث َى
ّ ع ِجّ ْؼ ِث ْبٌ َؼ ِؾ
Zekeriya: “Rabbim! Benim için bir gösterge belirle!” dedi. Allah: “Göstergen üç gün boyunca insanlarla, işaret
dili dışında bir dille konuşamamandır. Rabbini çokça an ve sabah akşam O’na ibadet et.” Dedi.
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(Meryem 19/11)

ًّب١ َػ ِؾَٚ ً ا ثُ ْى َشحٛع ِجّ ُؾ
ِ  ِِ۪ٗ َِِٓ ْاٌ ِّ ْؾ َشاْٛ َ لٍَٰٝ فَخ ََش َط َػ
َ ْْ َ  ُْ اِٙ ١ْ ٌَِ اٝ َٰ ٓؽْٚ َ ة فَب
Sonra mabedin iç odasından halkının karşısına çıktı, onlara: “Sabah akşam O‟na ibadet edin”
diye işaret etti.

(Meryem 19/12)

 ًِّۙب١ِصج
َ َ  ُخ ِز ْاٌ ِىزٝ١َٰ َ ْؾ٠ َب٠
َ َُ َٕبُٖ ْاٌ ُؾ ْى١ْ َ  َٰارَٚ ٍحَّٛ ُبة ثِم
“Ey Yahya, Kitap‟ı sıkı tut!” Daha çocukken ona doğru karar verme yeteneği vermiştik.

(Meryem 19/13)

 ًِّۙب١ َوبَْ ر َ ِمَٚ ً حٛصَ َٰوَٚ  َؽَٕبًٔب ِِ ْٓ ٌَذَُّٔبَٚ
Ona katımızdan yumuşak huy ve gelişmeye uygun bir yapı verdik. O, kendini korurdu.

(Meryem 19/14)

ًّب١ص
ً َ ُى ْٓ َعج٠ ُْ ٌََٚ ِٗ ٠ْ َا ٌِذَٛ ِثَ ًّشا ثَٚ
ِ َّبسا َػ
Anasına ve babasına iyilik ederdi; zorba ve dik kafalı değildi.

(Meryem 19/15)

ُ ُ ْج َؼ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ ُدُّٛ َ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ َ ٌِذُٚ ََ ْٛ َ٠ ِٗ ١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
ًّب١ش َؽ
َ َٚ
Doğduğu gün, ölüm günü ve yeniden diriltileceği gün onun için bir esenlik ve güvenliktir.
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(Meryem 19/16)

ْ ََ َۢ َُ اِ ِر ا ْٔزَجَز٠ة َِ ْش
 ًِّۙب١ِب َِ َىبًٔب ؽ َْشلَٙ ٍِ ْ٘ َ د ِِ ْٓ ا
ِ  ْاٌ ِىزَبِٟا ْر ُو ْش فَٚ
Bu Kitap‟ta Meryem‟in hikâyesini de anlat. Bir gün ailesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere
çekilmişti.

(Meryem 19/17)

ْ َفَبر َّ َخز
ًّب٠ِٛ ع
َ ب ثَؾ ًَشاَٙ ٌَ ًَ َّ  َؽَٕب فَز َ َّضٚب ُسَٙ ١ْ ٌَِع ٍْ َٕٓب ا
َ  ُْ ِؽ َغبثًب فَب َ ْسِٙ ُِٔٚد ِِ ْٓ د
Böylece onlarla kendi arasında bir engel oluşturmuştu. Derken ruhumuz Cebrail‟i gönderdik,
ona düzgün bir insan gibi göründü.

(Meryem 19/18)

ْ ٌَلَب
ًّب١ذ ر َ ِم
َ ْٕ بٌش ْؽَّٰ ِٓ ِِ ْٕ َه ا ِْْ ُو
ُ َ  آّٟ۪ٔ ِذ ا
َّ ر ُ ِثٛػ
Meryem dedi ki “Senden Rahman‟a sığınırım, eğer namuslu biri isen”

(Meryem 19/19)

ُ َت ٌَ ِه
ًّب١غ ََل ًِب صَ ِو
ُ لَب َي أَِّ َّٓب أَ َ۬ب َس
َ َ٘ ُي َسثِ َۗ ِّه َِلٛع
Dedi ki “Ben sadece Rabbinin elçisiyim; sana gelişkin bir oğul vermek için geldim.”

(Meryem 19/20)

ُ ٟ ٌ۪ ْٛ
ْ ٌَلَب
ُ  ُى٠َ ٝذ أَه
ًّب١ٌَ ُْ اَنُ َث ِغَٚ  َثؾ ٌَشٟ ْ۪ٕغغ
َ ّْ ٠َ ُْ ٌََٚ ٌَ غ ََل
Meryem dedi ki “Benim nereden çocuğum olacak; bana erkek eli değmedi. Yoldan çıkmış biri
de değilim.”
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(Meryem 19/21)

ًّب١ع
ِ ٌٍَِّٕ ًَخ٠ ٌِٕ َْغؼٍََُٗٓ َٰاَٚ ٌٓ ّ١ِ َ٘ ٟ
ِ  َوبَْ ا َ ِْ ًشا َِ ْمَٚ  َس ْؽ َّخً َِِّٕبَٚ بط
َّ ٍَ َػَٛ ُ٘ لَب َي َو َٰز ٌِ ِه لَب َي َسث ُِّه
"Öyle olacak! dedi. Rabbin buyurdu ki „O, bana kolaydır, onu insanlar için bir belge ve
katımızdan bir ikram kılacağız.' Bu, kararı verilmiş bir iştir."
(Al-i İmran 3/59)

ُ َ ُى١َة ص ُ َُّ لَب َي ٌَُٗ ُو ْٓ ف
ْٛ
ٍ َّللاِ َو َّض َ ًِ َٰادَ ََ َخٍَمَُٗ ِِ ْٓ ر ُ َشا
 ِػ ْٕذَ هٝ َٰغ١ا َِّْ َِض َ ًَ ۪ػ
Allah katında İsa’nın durumu tıpkı Adem’in durumu gibidir. Âdem’i topraktan yarattı sonra “Ol!" dedi; o da
oluştu.

(Zuhruf 43/61)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اغ ُِ ْغزَم
َّ ٌٍِ ٌُ ٍْ أَُِّٗ ٌَ ِؼَٚ
ِ ْ َٰ٘زَاٛ
ِ ُار َّ ِجؼَٚ بَٙ غب َػ ِخ فَ ََل ر َ ّْز َ ُش َّْ ِث
Muhakkak ki İsa, yeniden diriliş için bir bilimdir. Sakın o saat hakkında şüphe etmeyin, bana uyun; doğru yol
budur.

(Meryem 19/22)

ْ َفَ َؾ ٍََّزُْٗ فَب ْٔزَجَز
ًّب١ص
ِ َد ثِ۪ٗ َِ َىبًٔب ل
Arkasından ona hamile kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi.

(Meryem 19/23)

ْ ٌَ ِع ْزعِ إٌَّ ْخٍَ ِخ لَبٌَِٰٝ َبض ا
ُّ ِِ ٟ َ۪ٕز١ْ ٌَ َب٠ ذ
ًّب١ًب َِ ْٕ ِغ١ ُو ْٕذُ َٔ ْغَٚ ذ لَ ْج ًَ َٰ٘زَا
ُ فَب َ َٓعب َءَ٘ب ْاٌ َّخ
Sonra doğum sancıları onu, hurma ağacına doğru sürükledi. “Keşke daha önce ölseydim
de unutulup gitseydim!” dedi.
(Meryem 19/24)

ًّب٠ع ِش
َ  لَ ْذ َع َؼ ًَ َسث ُِّه ر َ ْؾز َ ِهٟ ۪ٔ َب ا َ ََّل ر َ ْؾضَٙٓ ِب ِِ ْٓ ر َ ْؾزَٙ ٠فََٕب َٰد
Melek aşağıdan şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin alt taraftan bir pınar akıttı.
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(Meryem 19/25)

ْ ِغبل
َ  ِْه ُس١ٍَػ َػ
 ًُّۘب١ِٕغجًب َع
َ ُ  ِْه ثِ ِغ ْزعِ إٌَّ ْخٍَ ِخ ر١ٌَِ اٞ ُ٘ ۪ ّٓضَٚ
Bu hurma ağacını kendine doğru salla da üzerine taze olgun hurma dökülsün.

(Meryem 19/26)

ِٓ ٍَّٰش ْؽ
َّ ٌِ ُ َٔزَ ْسدّٟ۪ٔ ِ آٟ ٌُ۪ٛ َّٓ َِِٓ ْاٌجَؾ َِش ا َ َؽذ ًِۙا فَم٠ِ ًٕب فَ ِب َِّب ر َ َش١ْ  َػٞلَ ۪ ّشَٚ ٟا ْؽ َش ۪ثَٚ ٟ ٍ۪فَ ُى
ًّب١ ََ اِ ْٔ ِغْٛ َ١ٌ ًِب فٍََ ْٓ ا ُ َو ٍِّ َُ ْاْٛ ص
َ
Haydi, ye, iç; gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki „Rahman‟a oruç adadım;
bugün tek bir insanla bile konuşamam.‟”

(Meryem 19/27)

ْ َ فَبَر
ًّب٠ْـًٔب فَ ِش١ؽ
َ ذ
ِ ْ ُُ ٌَمَ ْذ ِعئ٠َ ب َِ ْش٠َ اٌُٛب ر َ ْؾ ٍُُِّٗ لَبَٙ َِ ْٛ َذ ِث۪ٗ ل
Çocuğu kucaklayıp halkına getirdi. Dediler ki “Meryem! Kendini iğrenç bir hale düşürmüşsün.

(Meryem 19/28)

ْ ٔ َِب َوبَٚ ٍءْٛ ع
ًّب١َذ ا ُ ُِّ ِه َث ِغ
َ ٓب ا ُ ْخ٠َ
ِ َُْ َِب َوبَْ اَثٚذ َٰ٘ ُش
َ َ ن ْاِ َشاٛ
Ey Harun‟un kız kardeşi! Baban kötü bir kişi değildir, anan da yoldan çıkmamıştır.”

(Meryem 19/29)

ْ َبس
ًّب١ص ِج
َ  ِذْٙ َّ ٌ ْاِْٟف ُٔ َى ٍِّ ُُ َِ ْٓ َوبَْ ف
َ فَبَؽ
َ ١ا َوٌُٛ ِ۠ ِٗ لَب١ْ ٌَِد ا
Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Dediler ki “Beşikteki çocukla nasıl konuşalım?”
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(Meryem 19/30)

ِ۠  َػ ْجذ ُ هّٟ۪ٔ ِلَب َي ا
 ًِّۙب١ِ َٔجٟ ٍََ۪ٕ َعؼَٚ بة
َ َ  ْاٌ ِىزٟ
َ َِّٔللاِ َٰارَب
Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah‟ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nebi yapacaktır.

(Meryem 19/31)

َّ َٚ ِحٍَٰٛ ص
 ًُّۖب١حِ َِب د ُِْذُ َؽٛاٌض َٰو
َّ ٌ ِثبٟ ۪ٔصب
َ ْٚ َ اَٚ َُْٓ َِب ُو ْٕ ُۖذ٠َبس ًوب ا
َ َ ُِجٟ ٍَ۪ٕ َع َؼَٚ
Nerede olursam olayım, beni bereketli kılacaktır. Hayatta olduğum sürece bana namaz ve zekat
görevi yükleyecektir.

(Meryem 19/32)

ًّب١ؽ ِم
َ َّبسا
ً  َعجٟ ٍْ۪ٕ َ ْغ َؼ٠ ُْ ٌََٚ ُٟۘ ۪ا ٌِذَرَٛ ثَ ًّشا ِثَٚ
“Bana, anama iyi evlat olacağım; zorba ve isyankar olmayacağım bir yapı verdi.”

(Meryem 19/33)

ُ  ََ ا ُ ْث َؼْٛ ٠َ َٚ ُدُِٛ َ  ََ اْٛ ٠َ َٚ ُ ٌِذْدُٚ ََ ْٛ ٠َ ٟ
ًّب١ش َؽ
َّ ٌاَٚ
َّ ٍَغ ََل َُ َػ
Bana selam olsun doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün.”

(Meryem 19/34)

َْٚ ّْز َ ُش٠َ ِٗ ١ ۪ فٞ ۪ك اٌَّز
َ ١َٰر ٌِ َه ۪ػ
ِ ّ  َي ْاٌ َؾْٛ َ َُ ل٠َ  اث ُْٓ َِ ْشٝغ
İşte Meryem oğlu İsa; onun hakkında şüphelendikleri şeyin gerçek ifadesi budur.
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(Nisa 4/171)

ٝغ
 هٍَٝا َػٌُُٛٛ ََل رَمَٚ ُْ  ِٕ ُى٠ ۪ دٟ ۪ا فٍُٛة ََل ر َ ْغ
ِ ٓب ا َ ْ٘ ًَ ْاٌ ِىزَب٠َ
َ ١ ُؼ ۪ػ١َّللاِ ا ََِّل ْاٌ َؾ َّك أَِّ َّب ْاٌ َّ ۪غ
 ََلَٚ ٍِ۪ٗ ع
ُ  ُسَٚ ِبّٰلل
ُ  َُ َس٠َ اث ُْٓ َِ ْش
ا ِث هُِِٕٛ  ٌػ ِِ ْٕ ُُۘٗ فَ َٰبٚ ُسَٚ َُ ٠َ  َِ ْشٌَِٰٝ ب اَٙٓ ١ َو ٍِ َّزُُٗ ا َ ٌْ َٰمَٚ َِّللا
 ُي هٛع
ٌَٟ َۢذٌ ٌَُٗ َِب ِفَٚ ٌَُٗ َْٛ ُى٠َ ْْ َ ع ْج َؾبَٔ ُٓٗ ا
ِ َٚ ٌٌَِٰٗ َّللاُ ا
ُ ٌ اؽذ
 ًْشا ٌَ ُى ُْ أَِّ َّب ه١ا َخُٛٙ َ ا ص َ ٍَٰضَخٌ اِ ْٔزٌُُٛٛرَم
ً  ۪وَٚ ِبّٰلل
َل١
ِ اَٛ ََّّٰاٌغ
 ِث هٝ َو َٰفَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih,
başka değil, yalnızca Allah’ın elçisidir; Meryem’e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise Allah’a
ve elçilerine inanıp güvenin. “Tanrı üçtür” demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur. Allah tek ilahtır,
başkası da yoktur. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Size Allah’ın
desteği yeter.

(Nisa 4/172)

ْٓ ف َػ
ْ َ ْغز َ ْٕ ِى٠ ْٓ َِ َٚ َُْٛ ََل ْاٌ َّ ٍَٰٓئِ َىخُ ْاٌ ُّمَ َّشثَٚ َِْ َػ ْجذًا ِ هّٰللَٛ ُى٠ ْْ َ  ُؼ ا١ف ْاٌ َّ ۪غ
َ َ ْغز َ ْٕ ِى٠ ْٓ ٌَ
ُ َ ْؾ١غ
ؼًب١ّ۪  ِٗ َع١ْ ٌَِؾ ُش ُ٘ ُْ ا
َ ََ ْغز َ ْى ِج ْش ف٠َٚ ِِ۪ٗػجَبدَر
Mesih, Allah'a kulluktan geri durmuş değildir. Mukarreb melekler de öyle. Kim O’na kulluktan geri durur da
büyüklük taslarsa Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

(Meryem 19/35)

ٓ َٰ َع ْج َؾبَُٔٗ اِرَا ل
ُْ ٛ ُى١َ َ ُي ٌَُٗ ُو ْٓ فُٛم٠َ  ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔ َّبٝع
ُ ٌَ ٍِۙذَٚ ْٓ ِِ ََز َّ ِخز٠ ْْ َ َِب َوبَْ ِ هّٰللِ ا
Allah‟ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman
onun için sadece “Oluş” der sonra o şey oluşur.
(Bakara 2/116 )

َُْٛض ُو ًٌّ ٌَُٗ لَبِٔز
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع ْج َؾبَُٔٗ ثَ ًْ ٌَُٗ َِب ف
ُ ٌَذ ًِۙاَٚ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هٌُٛلَبَٚ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
“Allah çocuk edindi!” dediler. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur, hepsi
O’na boyun eğer.

(Bakara 2/117)

ٓ َٰ َاِرَا لَٚ ض
ُْ َٛ ُى١َ ُي ٌَُٗ ُو ْٓ فَُٛم٠  ا َ ِْ ًشا فَ ِبَّٔ َّبٝع
ِ اَٛ ََّّٰ ُغ اٌغ٠ ۪ثَذ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey
oluşur.
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(Meryem 19/36)

ٌ ص َش
ٌُ ١ ۪اغ ُِ ْغزَم
ا َِّْ هَٚ
ِ ُٖ َٰ٘زَاُٚ َسثُّ ُى ُْ فَب ْػجُذَٚ َّّٟللاَ َس ۪ث
“Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O‟na kul olun; doğru yol budur.”
(Zuhruf 43/63)

ِٗ ١ َْ۪ فُٛ ر َ ْخز َ ٍِفٞ ۪ط اٌَّز
ِ َّٕب١ِ َ ثِ ْبٌجٝ َٰغ١ٌَ َّّب َٓعب َء ۪ػَٚ
َ َِّٓ ٌَ ُى ُْ ثَ ْؼ١َ َِلُثَٚ د لَب َي لَ ْذ ِعئْز ُ ُى ُْ ثِ ْبٌ ِؾ ْى َّ ِخ
ْٛ
ا هُٛفَبرَّم
ِ ُؼ١ا َ ۪غَٚ ََّللا
İsa, açık belgelerle gelince dedi ki: “Size hikmeti, anlaşamadığınız bazı şeylerin açık çözümlerini göstermeye
geldim. Artık Allah’tan çekinin de gönülden bana uyun.“

(Zuhruf 43/64)

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

(Zuhruf 43/65)

َ َٓ٠ ۪ ًٌ ٌٍَِّز٠ْ َٛ َ ُْ فِٙ ِٕ١ْ َاة ِِ ْٓ ث
ْ َف
ُ١ٍ ٌَ۪ ٍَ اْٛ َ٠ ة
ُ َف ْاَلَ ْؽض
ِ ا ِِ ْٓ َػزَاُّٛ ٍَظ
َ ٍََبخز
Sonra onlardan farklı kesimler ihtilafa düştüler. Bu yanlışı yapanların, o acıklı günün azabından çekecekleri var.”

(Zuhruf 43/66)

ُ ْٕ َ٠ ًَْ ٘
ََْٚ ْؾؼُ ُش٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ ً ُْ َث ْغزَخُٙ ١َ ِػخَ ا َ ْْ رَأْر
َّ ٌَْ ا ََِّل اٚظ ُش
َ غب
Onlar, kıyamet saatinin ansızın gelip çatmasından başka ne bekliyorlar? Farkına bile varamazlar.

(Meryem 19/37)

ْ َف
ُ١ٍ  ٍَ َػ ۪ظْٛ َ٠  ِذَٙ ا ِِ ْٓ َِ ْؾَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ًٌ ٌٍَِّز٠ْ َٛ َ ُْ فِٙ ِٕ١ْ َاة ِِ ْٓ ث
ُ َف ْاَلَ ْؽض
َ ٍََبخز
İçlerinden farklı kesimler birbirlerine düştüler. Vay haline o büyük günde huzura çıkmayı göz
ardı edenlerin.
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(Tevbe 9/30)

ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ُْ ِثب َ ْفُٙ ٌُْٛ ََّللاِ َٰر ٌِ َه ل
ِ ٌَلَبَٚ َِّللا
ِ ٌَلَبَٚ
ُ ُدُٛٙ ١َ ٌذ ْا
 ُؼ ا ْث ُٓ ه١ ْاٌ َّ ۪غٜبس
 ٍۨ ٌْش اث ُْٓ ه٠ َػض
َ ٌَّٕذ ا
َ ص
ُۘ  ُُ هُٙ ٍََا ِِ ْٓ لَ ْج ًُ لَبرَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َي اٌَّزْٛ َعب ِ٘ ُ۫ ُإَْ ل
َُْٛإْ فَ ُى٠ َّٝللاُ أَه
َ ُ٠
Yahudiler; “Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da “Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bunlar, onların
dillerine doladıkları sözlerdir. Önceki kâfirlerin ağzı ile konuşuyorlar. Allah canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl
sürükleniyorlar?

(Tevbe 9/31)

ا ا ََِّلٚ َِٓب ا ُ ِِ ُٓشَٚ َُ ٠َ  َؼ اثَْٓ َِ ْش١ ْاٌ َّ ۪غَٚ َِّللا
ْ هُٚ
َ ا ا َ ْؽ َجُٚٓاِر َّ َخز
ِ  ُْ ا َ ْس َثبثًب ِِ ْٓ دُٙ َٔ ُس ْ٘ َجبَٚ ُْ ُ٘ بس
َُْٛ ْؾ ِش ُو٠ ع ْج َؾبَُٔٗ َػ َّّب
ِ َٚ بًٙ ٌَِٰ ا اُٚٓ ْؼجُذ١َ ٌِ
ُ َٛ ُ٘ اؽذًا ََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih’i de öyle. Oysa onlara
verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Meryem 19/38)

َّ ِٓ ََٕٔب ٌَٰ ِىَُٛأْر٠ ََ ْٛ َ٠ ْص ِۙ ْش
ٓ١
َ ٟ ۪ ََ فْٛ َ١ٌَْ ْاُّٛ ٌِ اٌظب
ِ اَثَٚ ُْ ِٙ ا َ ْع ِّ ْغ ِث
ٍ ظ ََل ٍي ُِ ۪ج
Bize gelecekleri gün ne güzel işitecekler ve ne iyi göreceklerdir! Ama yanlışlar içindeki o
kimseler bugün açık bir sapkınlık içindedirler.

(Meryem 19/39)

َُِِْٕٛ ُْإ٠  ُ٘ ُْ ََلَٚ  َغ ْفٍَ ٍخٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ  ْاَلَ ِْ ُشٟ
ِ ُ ََ ْاٌ َؾ ْغ َشحِ اِ ْر لْٛ َ٠ ُْ ُ٘ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َ ع
İş bitirildiğinde korumasız kalacakları güne karşı onları uyar. Onlar, olacakların farkında
değillerdir. Onlar inanıp güvenmiyorlar.
(Enbiya 21/1)

َُْٛ َغ ْفٍَ ٍخ ُِ ْؼ ِشظٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ُغبث
ِ ٌٍَِّٕ ة
َ اِ ْلز َ َش
َ بط ِؽ
İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde yüz çevirmektedirler.
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(Mümin 40/18)

َٰ ْ ََ ْٛ ٠َ ُْ ُ٘ ا َ ْٔز ِْسَٚ
َّ ٌِ َٓ َِب١ّ۪ بظ
 ََلَٚ ُ١ٍ ّ۪ َٓ ِِ ْٓ َؽ١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ ٍُُاَل ِصفَ ِخ اِ ِر ْاٌم
ِ َبع ِش َو
ِ ٕ ْاٌ َؾَٜة ٌَذٛ
َ ُ٠ ٍغ١ ۪ؽَف
ع
ُ طب
Çok yakında gelecek olan o gün konusunda onları uyar. O, yüreklerin ağza geleceği, boğazların düğümleneceği
gündür. Yanlış yapanların ne bir can yoldaşı olacak ne de sözü dinlenecek bir şefaatçisi.

(Meryem 19/40)

ُ أَِّب ٔ َْؾ ُٓ ٔ َِش
َُُْٛ ْش َعؼ٠ َٕب١ْ ٌَِاَٚ بَٙ ١ْ ٍَ َِ ْٓ َػَٚ ض
َ س ْاَلَ ْس
Yeryüzüne ve üzerindeki herkese mirasçı olacak olan biziz. Dönüş bizedir.
(Hicr 15/23)

َُْٛ ِاسصَٛ ٌٔ َْؾ ُٓ ْاَٚ ُذ١ّ۪ َُٔٚ ٟ
۪ أَِّب ٌَٕ َْؾ ُٓ ُٔ ْؾَٚ
Biziz hayat veren de öldüren de; biz! Ve her şeye biz mirasçı olacağız.

(Kasas 28/88)

ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ ُُ ُٗ ٌَُٗ ْاٌ ُؾ ْىَٙ  ْعَٚ ءٍ َ٘ب ٌِ ٌه ا ََِّلَٟ
 ََل ر َ ْذعُ َِ َغ هَٚ
ْ  ُو ًُّ ؽَٛ ِ۠ ُ٘ ب َٰاخ َۢ ََش ََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّلًٙ ٌَِٰ َّللاِ 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.

(Rahman 55/26)

ْب
ٍ َب فَٙ ١ْ ٍَُو ًُّ َِ ْٓ َػ
Yeryüzünde bulunan herkes geçicidir.

(Rahman 55/27)

َاَل ْو َش ِا
ِ ْ َٚ  ْاٌ َغ ََل ِيُٚ ْعُٗ َس ِثّ َه رَٚ ٝج َْٰم٠َ َٚ
Kalan, İkramı bol olan ulu Rabbinin hükümdarlığıdır.
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(Meryem 19/41)

ًّب١ِمًب َٔج٠ّص ۪ذ
ِ  ْاٌ ِىزَبِٟا ْر ُو ْش فَٚ
ِ َُْ أَُِّٗ َوب١
َ ۪٘ة اِث َْٰش
Bu Kitap‟ta İbrahim‟in hikâyesini de anlat. O, özü sözü doğru bir nebi idi.

(Meryem 19/42)

ْـًٔب١ؽ
َ ػ ْٕ َه
ِ ََٓب اَث٠ ِٗ ١اِ ْر لَب َي َِلَ ۪ث
َ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ََلَٚ ْص ُش
ِ ُج٠  ََلَٚ َ ْغ َّ ُغ٠ ذ ٌِ َُ ر َ ْؼجُذ ُ َِب ََل
Bir gün babasına dedi ki “Ey babacığım! Dinlemeyen ve görmeyen bir şeye neden
kulluk ediyorsun? O senin hiçbir ihtiyacını karşılamaz ki!
(Meryem 19/43)

ً ص َشا
ًّب٠ِٛ ع
ِ ََٓب اَث٠
َ  ا َ ْ٘ذٟٓ َ۪ٕأْرِ َه فَبر َّ ِج ْؼ٠ ُْ ٌَ  َِِٓ ْاٌ ِؼ ٍْ ُِ َِبٟ ۪ٔ لَ ْذ َٓعب َءّٟ۪ٔ ِذ ا
ِ ِن
َ غب
Ey babacığım! Sana gelmemiş olan bir bilgi bana geldi. Bana uy da sana düzgün bir yol
göstereyim.

(Meryem 19/44)

َ ١ْ ؾ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌطبَْ ا َِّْ ا
َّ ٌذ ََل ر َ ْؼجُ ِذ ا
ًّب١ص
ِ ََٓب اَث٠
َّ ٌِ َْطبَْ َوب
ِ ٍش ْؽَّٰ ِٓ َػ
Ey Babacığım! Şeytan‟a kulluk etme. Şeytan, Rahman‟a başkaldırmıştır.

(Meryem 19/45)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌٍِ َْٛاٌش ْؽَّٰ ِٓ فَز َ ُى
ًّب١ٌِ َٚ ْب
ِ ٓب ا َ َث٠َ
ٌ َغ َه َػز
َّ َّ َ٠ ْْ َ َبف ا
َّ َِِٓ اة
ُ  اَخّٟ۪ٓٔ ِذ ا
ِ ط
Ey Babacığım! Rahman‟dan gelecek bir azabın seni çarpmasından ve senin şeytanın dostu
haline gelmenden korkuyorum.”
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(Meryem 19/46)

ًّب١ٍِ َِ ٟ ۪ٔا ْ٘ ُغ ْشَٚ  ُُ ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ ر َ ْٕز َ ۬ ِٗ ََلَ ْس ُع ََّّٕ َه١ َ۪٘ٓب اِث َْٰش٠ ٟ ۪زَٙ ٌِ ذ َػ ْٓ َٰا
َ ْٔ َ ت ا
ٌ لَب َي ا َ َسا ِغ
Babası dedi ki “İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirdin? Eğer vazgeçmezsen seni
taşlayarak öldürürüm. Uzunca bir süre gözüme görünme!”

(Meryem 19/47)

ًّب١ َؽ ِفٟ أَُِّٗ َوبَْ ۪ثّٟعب َ ْعز َ ْغ ِف ُش ٌَ َه َس ۪ث
َ  َْه١ٍَع ََل ٌَ َػ
َ لَب َي
İbrahim dedi ki “Esenlik ve güvenlik içinde ol; Rabbimden seni bağışlamasını
dileyeceğim. O, bana iyi davranır.
(Tevbe 9/114)

ُ َ َِب َوبَْ ا ْعزِ ْغفَٚ
ِ ِ هّٰللٌُّٚ ََّٓ ٌَُٗٓ أََُّٗ َػذ١ََّبُٖ فٍََ َّّب رَج٠ِ َػذَ َٓ٘ب اَٚ ٍ ِػذَحْٛ َِ ْٓ  ِٗ ا ََِّل َػ١ُ َِلَ ۪ث١
َ ۪٘بس اِث َْٰش
ٌُ ١ ٍ۪اٌٖ َؽَّٚ َُ ََل١
َ ۪٘رَجَ َّشا َ ِِ ُْٕٗ ا َِّْ اِث َْٰش
İbrahim’in babasının bağışlanmasını istemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ama onun Allah’a düşman
olduğunu iyice anlayınca o işten uzak durdu. İbrahim çok içli ve yumuşak huyludur.

(Meryem 19/48)

ًّب١ؽ ِم
َ ّٟٓبء َس ۪ث
ِ َْ ثِذ ُ َػٛ ا َ ََّٓل ا َ ُوٝ ٓ َٰ َػغُٟۘ ّا َس ۪ثٛػ
ُ ا َ ْدَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛ َِب ر َ ْذػَٚ ُْ ا َ ْػز َ ِضٌُ ُىَٚ
Sizden de Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınızdan da uzaklaşıyorum. Ben Rabbime
yalvarırım, Rabbime yaptığım dua sayesinde yoksun kalmayacağımı umuyorum.”
(Zuhruf 43/26)

ِۙ  َث َٓشا ٌء ِِ َّّب ر َ ْؼجُذٟ َِّ۪ٕٔ ِِ ۪ ٓٗ اْٛ َلَٚ ِٗ ١ ُُ َِلَ ۪ث١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
َُْٚ
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına şöyle demişti: “Sizin taptıklarınızla hiç bir ilişiğim yoktur.

(Zuhruf 43/27)

َ َ فٞ ۪ا ََِّل اٌَّز
ٓ٠
َ َُّٗٔ فَ ِبٟ ۪ٔط َش
ِ ۪ذْٙ َ١ع
Benim, beni yaratanın dışındakilerle bir ilgim olmaz. O, bana doğru yolu gösterecektir.”
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(Meryem 19/49)

ِۙ ْ هُٚ
ًّب١ِ ُو ًَّل َعؼَ ٍَْٕب َٔجَٚ ةٛ
َ َُ ْؼم٠َٚ َ َ٘ ْجَٕب ٌَُٗٓ اِ ْعؾَٰ كَٚ َِّللا
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚ َ ْؼجُذ٠  َِبَٚ ُْ ُٙ ٌَ َفٍََ َّّب ا ْػز َض
Onlardan ve Allah‟ ile aralarına koyup yalvardıklarından uzaklaşınca ona İshak‟ı ve Yakub‟u
bağışladık. Onların her ikisini de nebi yaptık.

(Meryem 19/50)

ًّب١ٍِ ق َػ
ِ َْغب
َ ٌِ ُْ ُٙ ٌَ  َع َؼ ٍَْٕبَٚ  ُْ ِِ ْٓ َس ْؽ َّزَِٕبُٙ ٌَ  َ٘ ْجَٕبَٚ َٚ
ٍ ص ْذ
Onlara da katımızdan bir ikramda bulunduk ve doğru kişilerin, dilden dile anlattıkları yüksek
bir değer verdik.
(Nahl 16/120)

ِۙ َهُ َِِٓ ْاٌ ُّ ْؾ ِش ۪و٠ ُْ ٌََٚ فًب١ ُ۪ٕ َوبَْ ا ُ َِّخً لَبِٔزًب ِ هّٰللِ َؽ١
َٓ١
َ ۪٘ا َِّْ اِث َْٰش
İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah’a boyun eğerdi, hep doğruya yönelirdi ve müşriklerden olmamıştı.

(Nahl 16/121)

ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌَِٰٝ ُٗ ا٠ َ٘ َٰذَٚ ُٗ١ؽَب ِو ًشا َِلَ ْٔؼُ ِّ ِٗ ا ِْعز َ َٰج
Allah’ın nimetlerine teşekkür ederdi. Allah ona fırsat verdi ve doğru bir yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

َٰ ْ ِٟأَُِّٗ فَٚ ًغَٕخ
َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌاَل ِخ َشحِ ٌَ َِّٓ ا
َ َب َؽ١ْٔ ُّ اٌذَِٟٕبُٖ ف١ْ َ  َٰارَٚ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, öbür dünyada da elbette iyilerden olacaktır.

(Nahl 16/123)

َٓ١ َِب َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْؾ ِش ۪وَٚ فًب١ ُ۪ٕ َؽ١
َ ۪٘ َْه ا َ ِْ ارَّجِ ْغ ٍَِِّخَ اِث َْٰش١ٌَِ َٕٓب ا١ْ  َؽْٚ َ ص ُ َُّ ا
Sana da şunu vahyettik: “Hep doğruya yönelen ve müşriklere karışmamış olan İbrahim’in dinine uy”

(Meryem 19/51)

ً ع
ًّب١َل َٔ ِجٛ
ُ  َوبَْ َسَٚ صب
ً ٍَ أَُِّٗ َوبَْ ُِ ْخُٝۘ َٰعُِٛ ة
ِ  ْاٌ ِىزَبٟا ْر ُو ْش ِفَٚ
Bu Kitap‟ta Musa‟yı da anlat. O, yürekten bağlıydı; nebi olan elçi idi.
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(Meryem 19/52)

ُّ ت
ًّب١لَ َّش ْثَٕبُٖ ٔ َِغَٚ ِٓ َّ ٠ْ َس ْاَلٛ
ِ َِٕٔبُٖ ِِ ْٓ َعب٠ْ ََٔبدَٚ
ِ اٌط
Ona, Tur'un sağ yamacından seslenmiş, özel bir konuşma için yaklaştırmıştık.
(Ta Ha 20/11)

ٝ َٰعُِٛ َب٠ ِٞ
َ دُٛٔ بَٙ ١فٍََ َّّٓب ا َ َٰر
Ateşin yanına varınca “Musa!” diye bir ses yükseldi.

(Ta Ha 20/12)

ُ ا ِد ْاٌ ُّمَذ َِّطَٛ ٌ َْه أَِّ َه ِث ْب١ٍَبخٍَ ْغ َٔ ْؼ
ْ َ أَ َ۬ب َسث َُّه فّٟ۪ٓٔ ِا
ًٜٛ غ
“Ben, evet ben! Senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen, kutsal Tuva vadisindesin.

(Ta Ha 20/13)

ْ أََبَٚ
ٝ َٰؽُٛ٠ اخز َ ْشر ُ َه فَب ْعز َ ِّ ْغ ٌِ َّب
Ben seni seçtim. Şimdi sana bildirilecek şeyleri dinle.

(Ta Ha 20/14)

ٞح َ ٌِ ِز ْو ۪شٍَٰٛ ص
َّ ٌاَلِ ُِ اَٚ ِٟۙ َّ۪ٔللاُ ََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّٓل أَ َ۬ب فَب ْػجُ ْذ
 أََب هٟٓ َِّ۪ٕٔا
Ben! Evet ben Allah’ım; benden başka ilah yoktur. Sen, bana kulluk et ve benim zikrim için namazı düzgün ve
sürekli kıl.

(Meryem 19/53)

ًّب١َْ َٔ ِجٚ َ٘ ْجَٕب ٌَُٗ ِِ ْٓ َس ْؽ َّزِ َٕٓب اَخَبُٖ َٰ٘ ُشَٚ َٚ
Ona ikramda bulunarak, kardeşi Harun‟u da nebi olarak armağan etmiştik.
(Ta Ha 20/25)

ِٞۙ ص ْذ ۪س
َ ٟ ٌ۪ ْلَب َي َسةّ ِ ا ْؽ َشػ
Musa dedi ki “Rabbim! Göğsümü genişlet.

(Ta Ha 20/26)

ِٞۙ  ا َ ِْ ۪شٟٓ ٌ۪ غ ِْش
ّ َ٠َٚ
İşimi kolaylaştır,
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(Ta Ha 20/27)

ِٟۙ ۪ٔغب
ْ َٚ
ُ ًْ ٍُاؽ
َ ٌِ ْٓ ِِ ً ػ ْمذَح
Dilimdeki düğümü çöz.

(Ta Ha 20/28)

ُٟۖ ٌْ۪ٛ َا لُٛٙ ََ ْفم٠
Çöz de sözlerimi iyi anlasınlar.

(Ta Ha 20/29)

ِٟۙ ٍْ۪٘ َ شا ِِ ْٓ ا٠
ْ َٚ
ً  ۪صَٚ ٟ ٌ۪ ًْ اع َؼ
Ailemden birini de bana yardımcı yap.

(Ta Ha 20/30)

َْٟ ا َ ۪خَٰٚ٘ ُش
Kardeşim Harun’u.

(Ta Ha 20/31)

ِٞۙ ا ُ ْؽذُ ْد ِث۪ٗ ٓ ا َ ْص ۪س
Onunla arkamı güçlendir.

(Ta Ha 20/32)

ِٞۙ  ا َ ِْ ۪شٟٓ ۪ا َ ْؽ ِش ْوُٗ فَٚ
Onu işime ortak et.

(Ta Ha 20/33)

ش ِۙا١
ً ۪غ ِجّ َؾ َه َوض
َ ُٔ ْٟ َو
Böyle yap ki sana çok ibadet edelim.

(Ta Ha 20/34)

شا١
ً َ۪ٔ ْز ُو َش َن َوضَٚ
Senin emirlerini daha çok hatırlayalım.
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(Ta Ha 20/35)

شا١
َ ْٕ أَِّ َه ُو
ً ذ ِثَٕب َث ۪ص
Çünkü Sen bizi görmektesin.”

(Ta Ha 20/36)

ٝ َٰعُِٛ َب٠ عإْ ٌَ َه
َ ۪رُٚ۫ ُ لَب َي لَ ْذ ا
ُ ذ١
Allah dedi ki “Musa! Bütün isteklerin verildi.”

(Meryem 19/54)

ً ع
ًّب١َِل َٔجٛ
ُ  َوبَْ َسَٚ  ْػ ِذَٛ ٌصبدِقَ ْا
ِ  ْاٌ ِىزَبٟا ْر ُو ْش ِفَٚ
َ َْ ُۘ ًَ أَُِّٗ َوب١ة اِعَّْٰ ۪ؼ
Bu Kitap‟ta İsmail‟i de anlat. O, sözünü tutmuştu; nebi olan elçiydi.
(Saffat 37/100)

َٓ١صب ٌِ ۪ؾ
َّ ٌ َِِٓ اٟ ٌ۪ َْسةّ ِ َ٘ت
İbrahim; Ya Rab! Bana iyi birini bağışla” .

(Saffat 37/101)

َّ َفَج
ُ١ٍ ٍ۪ؾ ْشَٔبُٖ ثِغُ ََل ٍَ َؽ
Biz de ona, iyi huylu bir erkek çocuğu müjdesi verdik.

(Saffat 37/102)

ُ ْٔ  ا َ ْر َث ُؾ َه فَبّٟ۪ٓٔ َ  ْاٌ َّٕ َِبَ اِٟ فٜ ا َ َٰسّٟ۪ٓٔ ِ اٟ
 لَب َيٜظ ْش َِبرَا ر َ َٰش
َّ ٌفٍََ َّّب َثٍَ َغ َِ َؼُٗ ا
َّ َُٕب ث٠َ  لَب َيٟ
َ غ ْؼ
َٓ ِْْ  آٟ ُ۪ٔعز َ ِغذ
َٓ٠صب ِث ۪ش
ِ ٓب ا َ َث٠َ
َّ ٌَّللاُ َِِٓ ا
ؽب َء ه
َ ذ ا ْف َؼ ًْ َِب رُإْ َِ ُۘ ُش
Kendisine yardımcı olacak yaşa gelince oğluna dedi ki “Yavrucuğum, rüyamda seni gerçekten boğazladığımı
görüyorum. Düşün bakalım, ne dersin?” Dedi ki: “Babacığım, sana ne emrediliyorsa onu yap. İnşaallah sabırlı
davrananlardan olduğumu göreceksin.”

(Saffat 37/103)

ٓ١
ِ رٍََُّٗ ٌِ ٍْ َغ ۪جَٚ فٍََ َّّٓب ا َ ْعٍَ َّب
Ne zaman ki ikisi de Allah’a teslim oldu; İbrahim onu, alnı yere gelecek şekilde yatırdı.
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(Saffat 37/104)

ُُ ِۙ ١ ۪٘ٓب اِث َْٰش٠َ ْْ َ َٕبُٖ ا٠ْ ََٔبدَٚ
O zaman ona; “Ey İbrahim!” diye seslendik.

(Saffat 37/105)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْؾغَٞب أَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْغ ِض٠اٌش ْء
َ صذَّ ْل
ُّ ذ
َ لَ ْذ
“Rüyanın gereğini yaptın. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/106)

ُ  ْاٌ َج َٰ ٍٓ ۬ ُإا ْاٌ ُّ ۪جَٛ ُٙ ٌَ ا َِّْ َٰ٘زَا
ٓ١
Gerçekten bu, yıpratıcılığı açık bir imtihandı.”

(Saffat 37/107)

ُ١ٍ َٕبُٖ ثِ ِزثْؼٍ َػ ۪ظ٠ْ َفَذَٚ
Kesilecek büyük bir hayvanı onun fidyesi olarak verdik.

(Saffat 37/108)

َٰ ْ ِٟ ِٗ ف١ْ ٍَر َ َش ْوَٕب َػَٚ
َٓ٠اَل ِخ ۪ش
Arkadan gelenler onları bu halleriyle andılar.

(Meryem 19/55)

َّ َٚ  ِحٍَٰٛ ص
ًّب١ظ
َّ ٌأ ْ ُِ ُش ا َ ٍَُْ٘ٗ ِثب٠َ َْ َوبَٚ
ِ  َوبَْ ِػ ْٕذَ َس ِثّ۪ٗ َِ ْشَٚ  ُۖ ِحٛاٌض َٰو
Ailesine namazı ve zekâtı emreder ve Rabbinin katında beğenilirdi.
(Ta Ha 20/132)

َ ص
َٰٜٛ  ْاٌ َؼب ِل َجخُ ٌٍِز َّ ْمَٚ ب ََل َٔ ْغـٍَُٔ َه ِس ْصلًب ٔ َْؾ ُٓ ٔ َْش ُصلُ َهَٙ ١ْ ٍَط ِج ْش َػ
ْ اَٚ  ِحٍَٰٛ ص
َّ ٌأْ ُِ ْش ا َ ٍَْ٘ َه ِثبَٚ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini korumanındır.
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(Meryem 19/56)

 ًَّۗب١ِمًب َٔج٠ّص ۪ذ
ِ  ْاٌ ِىزَبِٟا ْر ُو ْش فَٚ
ِ َْظ أَُِّٗ َوب٠
َ ُۘ ة اِ ْد ۪س
Bu Kitap‟ta İdris‟i de anlat. O da özü sözü doğru olan bir nebi idi.

(Meryem 19/57)

ًّب١ٍِ  َسفَ ْؼَٕبُٖ َِ َىبًٔب َػَٚ
Onu yüce bir yere yükseltmiştik.
(Mümin 40/78)

 َِبَٚ  َْه١ٍَص َػ
ْ ص
ْ ص
ُ ع ٍَْٕب ُس
ُ  ُْ َِ ْٓ ٌَ ُْ َٔ ْمُٙ ْٕ ِِ َٚ  َْه١ٍَصَٕب َػ
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
َ َ ُْ َِ ْٓ لُٙ ْٕ ِِ ع ًَل ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه
ْ
 َخغ َِش َُٕ٘ب ٌِ َهَٚ ك
ُ َوبَْ ٌِ َش
َّللاِ فَ ِبرَا َٓعب َء ا َ ِْ ُش ه
َ ٍخ ا ََِّل ِث ِب ْر ِْ ه٠ ثِ َٰبٟ
ِ َُّللاِ ل
ِ ّ  ِث ْبٌ َؾٟ
َ ع
َ َِأر٠ ْْ َ  ٍي اٛع
ٍَُْْٛاٌ ُّج ِْط
Senden önce de elçiler gönderdik; kiminin hikayesini sana anlattık, kimininkini de anlatmadık. Hiçbir elçi,
Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Allah'ın emri gelince iş gerçekten biter. Boş işlere dalanlar orada
kaybederler.

(Meryem 19/58)

ُۘ ُٔ  ِِ َّّ ْٓ َؽ َّ ٍَْٕب َِ َغَٚ ََ ََّ ِخ َٰاد٠َّٓ ِِ ْٓ رُ ِ ّس١۪ ِ ُْ َِِٓ إٌَّجِٙ ١ْ ٍَػ
َّ ِخ٠ ِِ ْٓ رُ ِ ّسَٚ ٍػٛ
َٓ ا َ ْٔؼَ َُ ه٠ ۪ َٰ ٌٓئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
َ َُّللا
ع َّغذًا
ْ َٚ َٕب٠ْ َ ِِ َّّ ْٓ َ٘ذَٚ ًَ ٠اِ ْع َٓش ۪اءَٚ ُ١
ُ اٚاٌش ْؽَّٰ ِٓ خ َُّش
َّ ُبد٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ َْٕب اِرَا رُز١ْ اعز َ َج
َ ۪٘اِث َْٰش
ًّب١ثُ ِىَٚ
İşte bunlar Allah‟ın mutluluk verdiği nebilerdendir; Âdem‟in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye
bindirdiklerimizden, İbrahim‟in ve İsrail‟in soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz
ve seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman‟ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye
kapanırlardı.
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(Secde 32/15)

 ُ٘ ُْ ََلَٚ ُْ ِٙ ّا ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثٛعجَّ ُؾ
ُ اٚب خ َُّشَٙ ا ِثَٚٓ اِرَا رُ ِ ّو ُش٠ ۪ب ِرَٕب اٌَّز٠َ ُإْ ِِ ُٓ ِث َٰب٠ أَِّ َّب
َ َٚ ع َّغذًا
َْٚ ْغز َ ْى ِج ُش٠َ
Ayetlerimize sadece, kendilerine anlatıldığı zaman secde edenler ve her şeyi güzel yapmasına karşılık Rablerine
kulluk edenler inanırlar. Onlar büyüklük de taslamazlar.

(İsra 17/107)

ََْٚ ِخ ُّش٠ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ُْز٠ ا ْاٌ ِؼ ٍْ َُ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ٓ اِرَاُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪ا ا َِّْ اٌَّزُِِٕٛ ْ ََل رُإْٚ َ ا ِث۪ٗ ٓ إُِِٛ لُ ًْ َٰا
ع َّغذ ًِۙا
ُ ْب
ِ ٌَِ َْلَ ْرل
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.

(İsra 17/108)

ً ُ ْػذ ُ َس ِثَّٕب ٌَ َّ ْفؼَٚ َْع ْج َؾبَْ َس ِثّ َٕٓب ا ِْْ َوب
َلٛ
ُ ٌََُُْٛٛم٠َٚ
Derler ki “Rabbimize boyun eğeriz; demek ki Rabbimizin verdiği söz gerçekleşmiş.”

(İsra 17/109)

ُ ذُ ُ٘ ُْ ُخ٠ ۪ض٠َ َٚ ََْٛ ْج ُى٠ ْب
ػب
ً ٛؾ
ِ ََْ ٌِ َْلَ ْرلٚ ِخ ُّش٠َ َٚ
Çenelerinin üstüne kapanır ağlarlar. Bu onların saygısını artırır.

(Meryem 19/59)

َّ ٌا اُٛارَّجَؼَٚ َ حٍَٰٛ ص
 ًِّۙب١َْ َغْٛ ََ ٍْم٠ ف
ِ اَٛ َٙ ؾ
ُ ظب
َّ ٌا اٛػ
ٌ ٍَْ ف ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ِ٘ ُْ خ
َ َف ا
َ َد ف
َ ْٛ غ
َ ٍَفَ َخ
Onların arkasından gelenler, arzularına uyarak namazı ihmal ettiler. Onlar, yakında yanlış
kurgularıyla yüzleşeceklerdir.
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(Araf 7/169)

ُ ْغ َف ُش١ع
ٌ ٍَْ ف ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ِ٘ ُْ خ
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛ ِسصَٚ ف
َ ٌَُُْٛٛم٠َ َٚ َٰٝٔ ض َٰ٘زَا ْاَلَ ْد
َ َْ َػ َشُٚأ ْ ُخز٠َ بة
َ ٍَ َف َخ
ُ َ ض١ِ۪ ُْ ِٙ ١ْ ٍَػ
ٍَٝا َػٌُُٛٛم٠َ ة ا َ ْْ ََل
ٌ  ُْ َػ َشِٙ أ ْ ِر٠َ ِْْ اَٚ ٌََٕب
ِ بق ْاٌ ِىزَب
َ ُإْ َخ ْز٠ ُْ ٌََُٖ اُٚأ ْ ُخز٠َ ٍُُْٗض ِِض
َٰ ْ َّاس
ٍََُْْٛ اَفَ ََل ر َ ْؼ ِمُٛزَّم٠َ َٓ٠ ۪ ٌْش ٌٍَِّز١اَل ِخ َشح ُ َخ
ُ دَ َسَٚ َّللاِ ا ََِّل ْاٌ َؾ َّك
ه
ُ اٌذَٚ ِٗ ١ ۪ا َِب فٛع
Arkalarından o Kitab’a mirasçı olan yeni bir nesil geldi. Şu en düşük olanın geçici menfaatine yapışır, “Allah
bizi bağışlayacaktır” derlerdi. Öyle bir şey daha gelse onu da alırlardı. Allah’a karşı yalnızca gerçeği
söyleyeceklerine dair o Kitapta onlardan alınmış bir sözün sorumluluğu altında değiller miydi? Üstelik onda olan
bilgiye de sahiplerdi. Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar için hayırlısı Ahiret yurdudur. Aklınızı kullanmaz
mısınız?

(Meryem 19/60)

ْ ُ٠  ََلَٚ ََْ ْاٌ َغَّٕخٍَُٛ ْذ ُخ٠  َٰ ٌٓئِ َهٚ۬ ُ صب ٌِ ًؾب فَب
ْـًٔ ِۙب١ؽ
َ َُّْٛ ٍَظ
َ َ ا ََِّل َِ ْٓ ر
َ ًَ ِّ  َػَٚ ََِٓ  َٰاَٚ بة
İçlerinden dönüş yaparak tevbe eden inanıp güvenen ve iyi iş yapmış olanlar Cennet‟e girecekler
ve hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır.

(Meryem 19/61)

ًّب١ِ ْػذُُٖ َِأْرَٚ َْت أَُِّٗ َوب
ِ َعَّٕب
َّ َ َػذَٚ ٟ ۪د َػ ْذ ٍۨ ٍْ اٌَّز
ِ ١ْ َاٌش ْؽَّٰ ُٓ ِػجَبدَُٖ ثِ ْبٌغ
Rahman‟ın kullarına söz verdiği görülmemiş kalıcı cennetlere gireceklerdir. O‟nun sözü yerine
getirilir.
(Nisa 4/122)

ٍ  ُْ َعَّٕبُٙ ٍُعُٕ ْذ ِخ
َٓ٠ ۪بس خَب ٌِذ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َٙ ْٔ َب ْاَلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َ د
ً َّ۪للاِ ل
َل١
ْ َ  َِ ْٓ اَٚ َّللاِ َؽمًّب
صذَ ُق َِِٓ ه
 ْػذَ هَٚ ب اَثَذًاَٙٓ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, bozulmadan sürekli kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere
sokacağız. Bu, Allah’ın sözüdür; gerçekleşecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

(Enbiya 21/101)

ِۙ ب ُِ ْج َؼذَٙ ْٕ  َٰ ٌٓئِ َه َػٚ۬ ُ  اِٝۙ ٕٓ َٰ  ُْ َِِّٕب ْاٌ ُؾ ْغُٙ ٌَ ذ
ْ َع َجم
َُْٚ
َ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Yaptıklarının en güzeli ile karşılanma sözü verilenler ise cehennemden uzak tutulacaklardır.
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(Enbiya 21/102)

ْ َٙ َ  َِب ا ْؽزٟ ۪ ُ٘ ُْ فَٚ بَٙ غ
َُْٚ ُْ خَب ٌِذُٙ غ
ُ ُذ ا َ ْٔف
َ ١َْ َؽ ۪غَُٛ ْغ َّؼ٠ ََل
Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüz olacaklardır.

(Secde 32/17)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اُُٛٔ ٍٓ َع َٓضا ًء ثِ َّب َوب١ ُْ ِِ ْٓ لُ َّشحِ ا َ ْػُٙ ٌَ ٟ
ٌ فَ ََل ر َ ْؼٍَ ُُ َٔ ْف
َ ظ َِٓب ا ُ ْخ ِف
Yaptıkları işlere karşılık onlar için, gözleri kamaştıran ne güzellikler sakladığımızı kimse bilemez.

(Meryem 19/62)

ًّب١ َػ ِؾَٚ ً ب ثُ ْى َشحَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ُ ُْ ِس ْصلُٙ ٌََٚ ع ََل ًِب
َ ا ا ََِّلًٛ ب ٌَ ْغَٙ ١ َْ۪ فَُٛ ْغ َّؼ٠ ََل
Orada boş söz dinlemeyeceklerdir. Sadece “Selam” sözü. Orada onlar için sabah akşam rızıklar
vardır.
(Zümer 39/73)

ْ فُزِ َؾَٚ  اِرَا َٓعب ُ۫ ُؤَ٘بٝ ْاٌ َغَّٕ ِخ ُص َِ ًشا َؽز ٓهٌَِٝ ُْ اُٙ َّا َسثْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪كَ اٌَّز١ ۪عَٚ
ُْ ُٙ ٌَ لَب َيَٚ بَٙ ُاثَْٛ ذ اَث
َٓ٠ َ۪٘ب خَب ٌِذٍُٛ ُى ُْ ِغ ْجز ُ ُْ فَب ْد ُخ١ْ ٍَع ََل ٌَ َػ
َ بَٙ ُ خَضَ َٔز
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar ise bölükler halinde Cennet’e gönderileceklerdir. Oraya varınca
kapıları açılacak ve bekçiler şöyle diyeceklerdir: “Esenlik ve güvenlik artık size Selâmun Aleykum!. Ne iyi
yaptınız. Ölümsüz olarak kalmak üzere girin içeriye.”

(Yunus 10/10)

ُ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٠َْٰٛ دَػ
ِ ّ ُْ ا َ ِْ ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ َسةُٙ ٠َْٰٛ  َٰا ِخ ُش دَػَٚ ٌَ ع ََل
َ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ُ َّز١ر َ ِؾَٚ َُّ ُٙ ع ْج َؾبٔ ََه اٌٍه
َٓ١ّ۪ ٌَْاٌؼَب
Bunların oradaki duaları : “Biz sana içten boyun eğeriz Allah’ım”; sağlık dilekleri de “Esenlik ve güvenlikle,
selam” sözleridir. Dualarının sonu da şöyle olur: “Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, tüm varlıkların
Rabbidir.”

(Hakka 69/24)

َ ِخ١ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاَلِٟـًٔب ثِ َّٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ف١ٓ َ۪ٕ٘ اُٛا ْؽ َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”
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(Mürselat 77/43)

ٍََُّْٛ ـًٔب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْؽ َشثَٚ اٍُُٛو
“Yaptıklarınıza karşılık, gönül rahatlığıyla yiyip için.”

(Mürselat 77/44)

َٓ١ ِ۪ٕ ْاٌ ُّ ْؾغٞأَِّب َو َٰز ٌِ َه ٔ َْغ ِض
Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz

(Meryem 19/63)

ُ سٛ
ًّب١س ِِ ْٓ ِػ َجب ِدَٔب َِ ْٓ َوبَْ ر َ ِم
ِ ُٔ ٟ ِ۪ر ٍْ َه ْاٌ َغَّٕخُ اٌَّز
Kullarımızdan Allah‟tan çekinerek kendilerini koruyanlara vereceğimiz Cennet, işte budur.
(Fussilet 41/30)

اُٛٔ َ ََل ر َ ْؾضَٚ اُٛ ُُ ْاٌ َّ َٰ ٍٓ ِئ َىخُ ا َ ََّل رَخَبفِٙ ١ْ ٍَا رَزَٕ ََّض ُي َػُِٛ َّللاُ ص ُ َُّ ا ْعزَمَب
ا َسثَُّٕب هٌَُٛٓ لَب٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٚػذ
َ ُٛ ُو ْٕز ُ ُْ رٟ ۪ا ِث ْبٌ َغَّٕ ِخ اٌَّزٚا َ ْثؾ ُِشَٚ
“Rabbimiz Allah’tır” deyip doğru davrananlara, melekler inerek şöyle derler: “Korkmayın, kaygılanmayın; size
söz verilen Cennet’le sevinin”.

(Fussilet 41/31)

َٰ ْ ِٟفَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾَِٟٓب ۬ ُؤ ُو ُْ ف١ٌِ ْٚ َ ٔ َْؾ ُٓ ا
ب َِبَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ ُْ غ ُى
ُ ُ ا َ ْٔفٟٙٓ ۪ َ ب َِب ر َ ْؾزَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ فَٚ ِاَل ِخ َشح
َُْٛرَذَّػ
“Biz, dünya hayatında sizin yakın dostlarınızdık, Ahirette de öyle olacaktır. Burada gönlünüzün çektiği her şey
sizindir. Olmasını arzuladığınız şeyler de sizindir.

(Meryem 19/64)

ًّب١ َِب َوبَْ َسث َُّه َٔ ِغَٚ َْٓ َٰر ٌِ َه١ َِب َثَٚ  َِب خ ٍَْفََٕبَٚ َٕب٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١ َِب َٔزَٕ ََّض ُي ا ََِّل ِثب َ ِْ ِش َس ِثّ َه ٌَُٗ َِب َثَٚ
Biz, Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Önümüzde, arkamızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi
O‟nundur. Senin Rabbin unutkan değildir.
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(Meryem 19/65)

َ ص
ًّب١ِّ ع
ِ اَٛ َََّّٰسةُّ اٌغ
ْ اَٚ ُٖ َّب فَب ْػجُ ْذُٙ َٕ١ْ َ َِب ثَٚ ض
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
َ ٌَُٗ ُُ ٍَطجِ ْش ٌِ ِؼجَبدَرِ۪ٗ ٘ ًَْ ر َ ْؼ
O, göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Sen O‟na kulluk et ve kullukta sebat
et. O‟nun adını taşımaya layık başka birini biliyor musun?
(Araf 7/180)

اَُْٛٔ َِب َوبْٚ َُ ْغض١ع
ُ  فَب ْدَٰٕٝ  ِ هّٰللِ ْاَلَ ْع َّٓب ُء ْاٌ ُؾ ْغَٚ
َ ِ۪ٗ ا َ ْع َّٓبئَْٟ ۪ ٓفُُٚ ٍْ ِؾذ٠ َٓ٠ ۪ا اٌَّزٚرَ ُسَٚ  ُۖبَٙ ُِٖ ثٛػ
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠
En güzel isimler Allah’ın isimleridir. O’na, onlarla yalvarın. Allah’ın isimleri konusunda sınırları aşanları
bırakın. Onlar, ettiklerinin cezasını bulacaklardır.

(Ta Ha 20/8)

َه
َٰٕٝ  ٌَُٗ ْاَلَ ْع َّٓب ُء ْاٌ ُؾ ْغَٛ ُ٘ َّللاُ ََٓل ا ٌََِٰٗ ا ََِّل
Allah; O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O’nundur.

(Meryem 19/66)

ُّ ِِ بْ َءاِرَا َِب
ُ غ
ًّب١ف ا ُ ْخ َش ُط َؽ
ِ ْ  ُيَُٛم٠َٚ
َ ٌَ ذ
َ ْٔ اَل
َ ْٛ غ
İnsan der ki “Öldüğümde, gerçekten daha sonra diriltilip çıkarılacak mıyım?”
(Hac 22/5)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
ْٓ ِِ َُّ ُ طفَ ٍخ ص
ِ ت َِِٓ ْاٌجَ ْؼ
ٍ ش فَ ِبَّٔب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا
ٍ ٠ْ  َسٟ ۪بط ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ف
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
ًٍ  ا َ َعٌِٝٓ َٰ ؾب ُء ا
َٓ َٔ  ْاَلَ ْس َؽ ِبَ َِبُِٟٔ ِم ُّش فَٚ ُْ َّٓ ٌَ ُى١ِ َ ِْش ُِخٍََّمَ ٍخ ٌُِٕج١ َغَٚ عغَ ٍخ ُِخٍََّمَ ٍخ
ْ ُِ ْٓ ِِ َُّ ُ َػٍَمَ ٍخ ص
ُ َ ا اُٛ ص ُ َُّ ُٔ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِغ ْف ًَل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُ ٓغًّّٝ غ
 ا َ ْسرَ ِيٌِٝٓ َٰ ُ َشدُّ ا٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ُْ ؽذَّ ُو
َ ُِ
ب ْاٌ َّٓب َءَٙ ١ْ ٍََبِذَح ً فَ ِب ٓرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
َ ٍُ ٍْ َ ْؼٍَ َُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ِػ٠  ََْل١ْاٌؼُ ُّ ِش ٌِ َى
ِ ٘ض
َ  ْاَلَ ْسٜر َ َشَٚ ْـًٔب١ؽ
ْ َ ا َ ْٔجَزَٚ ذ
ْ َ َسثَٚ د
ْ ا ْ٘ز َ َّض
ٍظ١۪ٙ َطٍ ثْٚ َذ ِِ ْٓ ُو ًِّ 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 bir eş bitirir.
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(Hac 22/6)

ش٠
ٌ ِۙ ۪ءٍ لَذَٟ
َٰر ٌِ َه ِثب َ َّْ ه
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ أََُّٗ َػَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاُٟ ْؾ٠ ََُّٗٔاَٚ  ْاٌ َؾ ُّكَٛ ُ٘ ََّللا
Bu, Allah’ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

(Meryem 19/67)

ُ غ
ْـًٔب١ؽ
َ َُه٠ ُْ ٌََٚ ًُ بْ أََّب َخٍَ ْمَٕبُٖ ِِ ْٓ لَ ْج
ِ ْ َ ْز ُو ُش٠  ََلَٚ َ ا
َ ْٔ اَل
O insan, önceleri hiç bir şey değilken kendini yarattığımızı aklına getirmez mi?
(İnsan 76/1)

ٌ بْ ۪ؽ
ساٛ
َ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌَ ٓ َِِٓ اٌذَّ ْ٘ ِش١
ِ ْ ٍَٝ َػٝ٘ ًَْ ا َ َٰر
ً ْـًٔب َِ ْز ُو١ؽ
َ ْٔ اَل
ِ غ
“İnsan üzerinden uzun bir zaman geçti değil mi? Bu süre içinde o, hakkında bilgi olan bir şey değildi.

(İnsan 76/2)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َْغب
َۗ طفَ ٍخ ا َ ِْؾ
شا١
ِ ْ أَِّب َخٍَ ْمَٕب
ً ؼًب ثَ ۪ص١ّ۪ ع
َ ُٖ ِٗ فَ َغ َؼ ٍَْٕب١ ٍََ۪بطٍ َٔ ْجز
َ ْٔ اَل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(Meryem 19/68)

َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ َّٔؾ َش
ُ  َس ِثّ َه ٌَٕ َْؾَٛ َف
ًّب١َِّٕ َُ ِعضَٙ  َي َعْٛ  ُْ َؽُٙ َّٔع َش
۪ ١َ ؾ
ِ َٓ ص ُ َُّ ٌَُٕ ْؾ١بغ
Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde
diz çöktüreceğiz.
(Araf 7/38)

ٌذ ا ُ َِّخ
ْ ٍَبس ُوٍَّ َّب دَ َخ
ْ ٍَ ا ُ َِ ٍُ لَ ْذ َخٟٓ ۪ا فٍُٛلَب َي ا ْد ُخ
ِ ْ َٚ ِّٓ ذ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ َِِٓ ْاٌ ِغ
ِ ٌَّٕ اِٟاَل ْٔ ِظ ف
ْ ٌَ ؼً ِۙب لَب١ّ۪ ب َعَٙ ١ ۪ا فَّٛاس ُو
ْ ٌَٕ َؼ
َٔبٍُّٛظ
َ َ  ُْ َسثََّٕب َٰ ٓ٘ ۬ ُإ ََٓل ِء اُٙ ١ٌَٰ ُٚ۫ ُ ُْ َِلُٙ ٠ذ ا ُ ْخ َٰش
َ  اِرَا ادٝب َؽزٓهَٙ َ َذ ا ُ ْخز
َُّْٛ ٍَ ٌَٰ ِى ْٓ ََل ر َ ْؼَٚ ف
ٌ ظ ْؼ
ِ ًٍّ بس لَب َي ٌِ ُى
ِ  ُْ َػزَاثًبِٙ ِفَ َٰبر
ِ ٌَّٕظ ْؼفًب َِِٓ ا
Allah onlara: “Sizden önce gelmiş insanlar ve cinlerle beraber şu ateşe girin!” diyecektir. Oraya giren her toplum
(ümmet), kendi yoldaşına lanet edecek; hepsi orada derlenip toparlanınca da sonrakiler öncekiler için şöyle
diyeceklerdir: “Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Sen bunlara o ateşin azabını iki kat ver.” Allah diyecek ki
“Hepinizinki iki kat ama bilmiyorsunuz.”
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(Meryem 19/72)

َّ َٔزَ ُسَٚ اْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪ اٌَّزٟص ُ َُّ َُٕٔ ِ ّغ
ًّب١ب ِع ِضَٙ ١ َ۪ٓ ف١ّ۪ ٌِ اٌظب
Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanları kurtaracak, yanlışlar içinde olanları da orada diz üstü çökmüş
olarak bırakacağız.

(Meryem 19/69)

ًّب١ِاٌش ْؽَّٰ ِٓ ِػز
َ َ  ُْ اُٙ ُّ٠َؼَ ٍخ ا١ص ُ َُّ ٌََٕ ْٕ ِض َػ َّٓ ِِ ْٓ ُو ًِّ ۪ؽ
َّ ٍَٝؽذُّ َػ
Sonra her sınıfın içinden Rahman‟a en güçlü baş kaldıranları çekip ayıracağız.
(Kasas 28/39)

َ َٚ ك
َُُْٛ ْش َعؼ٠ َٕب ََل١ْ ٌَِ ُْ اُٙ ََّٔا إُّٛٓ ظ
ِ  ْاَلَ ْسِٟدُُٖ فُٕٛ ُعَٚ َٛ ُ٘ ا ْعز َ ْىجَ َشَٚ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َؾ١َض ثِغ
Hem Firavun, hem de orduları, hak etmedikleri halde o topraklarda büyüklük taslıyor, huzurumuza döneceklerini
asla beklemiyorlardı.

(Kasas 28/40)

َّ ُْف َوبَْ َػب ِل َجخ
ُ ْٔ  ِ ُّ فَب١َ ٌ ْاٟدَُٖ فََٕ َج ْزَٔب ُ٘ ُْ ِفُٕٛ ُعَٚ ُٖفَب َ َخ ْزَٔب
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َ ١ظ ْش َو
Biz de onu alıp ordularıyla birlikte nehire gömdük. O zalimlerin sonunun nasıl olduğunu bir düşün.

(Kasas 28/41)

َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠  َّ ِخ ََل١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ بس
ِ ٌَّٕ اٌََِْٝ اَُٛ ْذػ٠ ً َع َؼ ٍَْٕب ُ٘ ُْ اَئِ َّّخَٚ
Onları, cehenneme çağıran önderlere dönüştürmüştük. Kıyamet gününde de yardım görmeyecekler.

(Kasas 28/42)

۪ ُ َّ ِخ ُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ َّ ْمج١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َٚ ًَب ٌَ ْؼَٕخ١ْٔ ُّ َٰ٘ ِز ِٖ اٌذٟ ۪اَرْ َج ْؼَٕب ُ٘ ُْ فَٚ
َٓ١ؽٛ
Bu dünyada dışlanmışlık peşlerini bırakmadı. Kıyamet günü de onlar çirkinleştirilmiş kimseler olacaklardır.

(Meryem 19/70)

ًّب١ٍِ ص
ِ بَٙ ِ ثٌَٰٝ ْٚ َ َٓ ُ٘ ُْ ا٠ ۪ص ُ َُّ ٌَٕ َْؾ ُٓ ا َ ْػٍَ ُُ ثِبٌَّز
Zaten Cehennemde sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz"
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(Meryem 19/71)

ًّب١ع
ِ  َس ِثّ َه َؽزْ ًّب َِ ْمٍَٰٝ  ِاسدَُ٘ب َوبَْ َػَٚ ا ِْْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا ََِّلَٚ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin
hükümdür.
(Meryem 19/86)

ُ غ
 ْسد ًَۢاِٚ َُ ََّٕٙ  َعٌَِٰٝ َٓ ا١ِ۪ ق ْاٌ ُّ ْغ ِشٛ
ُ ََٔٚ
Günahkarları, suya koşarcasına cehenneme sevk edeceğiz.

(Hud 11/96)

َ ٍْ ع
ٓ١
ُ َٚ َبرَِٕب٠ ثِ َٰبٝ َٰعُِٛ ع ٍَْٕب
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
ٍ ِۙ بْ ُِ ۪ج
ٍ ط
Şurası bir gerçek ki Musa’yı da ayetlerimizle ve açık bir delille elçi gönderdik,

(Hud 11/97)

 ٍذ١َْ ِث َش ۪ؽْٛ  َِٓب ا َ ِْ ُش فِ ْش َػَٚ َْْٛ ا ا َ ِْ َش فِ ْش َػُٛ َِ َ َ۬لئِ۪ٗ فَبر َّ َج ٓؼَٚ َْْٛ  فِ ْش َػٌَِٰٝ ا
Onu Firavun’a ve önde gelen adamlarına gönderdik. Onlar Firavun’un emrine girmişlerdi. Oysa Firavun’un emri
gerçeklere uymuyordu.

(Hud 11/98)

ُ دٚ ُسْٛ َّ ٌ ْسدُ ْاِٛ ٌظ ْا
َ ٌَّٕ َسدَ ُ٘ ُُ اْٚ َ  َّ ِخ فَب١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ َُِٗ ْٛ ََ ْمذُ َُ ل٠
َ ْ ِثئَٚ بس
Kıyamet günü halkının önüne düşecek, suya götürür gibi onları ateşe götürecektir. Başına varılan su ne kötü
sudur! Ne kötü varıştır o varış!

(Hud 11/99)

ُدُٛاٌش ْفذ ُ ْاٌ َّ ْشف
ِّ ظ
َ ْ َّ ِخ ثِئ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ً َٰ٘ ِزٖ۪ ٌَ ْؼَٕخٟ ۪ا فُٛاُرْجِؼَٚ
Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de dışlanmışlardır. Ne kötü ikramdır o ikram!

(Meryem 19/72)

َّ َٔزَ ُسَٚ اْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪ اٌَّزٟص ُ َُّ َُٕٔ ِ ّغ
ًّب١ِب ِعضَٙ ١ َ۪ٓ ف١ّ۪ ٌِ اٌظب
Allah‟tan çekinerek kendini korumuş olanları kurtaracak, yanlışlar içinde olanları da orada diz
üstü çökmüş olarak bırakacağız.
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(Casiye 45/28)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََ ر ُ ْغضْٛ ١َ ٌْ َ ب اَٙ  ِوزَب ِثٌَِٰٝ  اٝ ِ۠خً ُو ًُّ ا ُ َِّ ٍخ ر ُ ْذ َٰ ٓػ١َ  ُو ًَّ ا ُ َِّ ٍخ َعب ِصٜر َ َٰشَٚ
Dini toplumların her birini diz çökmüş olarak göreceksin. Her toplum kendi kitabına çağrılacak; o gün hepiniz
yaptığınızın karşılığını bulacaksınız.

(Casiye 45/29)

ٍََُّْٛ ك أَِّب ُوَّٕب َٔ ْغز َ ْٕ ِغ ُخ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
ِ ّ  ُى ُْ ِث ْبٌ َؾ١ْ ٍََ ْٕ ِط ُك َػ٠ َٰ٘زَا ِوزَبثَُٕب
Bu, size bütünüyle gerçekleri söyleyen Kitabımızdır. Yapıp ettiğiniz her şeyi kayda geçirmekteyiz.

(Casiye 45/30)

ُٓ ١ ُص ْاٌ ُّ ۪جْٛ َ ْاٌفَٛ ُ٘  َس ْؽ َّزِ۪ٗ َٰر ٌِ َهٟ ۪ ُْ فُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ٍُُ ْذ ِخ١َد ف
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, Rableri ikramı ile kuşatacaktır. Açık başarı işte budur.

(Casiye 45/31)

ِ۠ َٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
َٓ١ِ۪  ًِب ُِ ْغ ِشْٛ َ ُو ْٕز ُ ُْ لَٚ ُْ ُ  ُى ُْ فَب ْعز َ ْىجَ ْشر١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ َ۪بر٠ا اَفٍََ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰاٚ
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlere şöyle denilecektir: “Ayetlerimiz size okunmamış mıydı? Ama kendinizi
büyük görüp suçlu bir topluluğa dönüşmüştünüz.”

(Meryem 19/73)

ِۙ َُِٕٓ َٓ َٰا٠ ۪ا ٌٍَِّزَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪د لَب َي اٌَّز
ٍ َّٕب١ِ ََبرَُٕب ث٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
 ٌْش َِمَب ًِب١ ِْٓ َخ١َم٠ ْاٌفَ ۪شٞ
ُّ َ ا اٛ
ًّب٠غ ُٓ َٔ ِذ
َ ا َ ْؽَٚ
Kendilerine, birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca bu kâfirler müminlere şöyle derlerdi:
“Bu iki kesimden hangisinin konumu daha iyi, çevresi daha etkindir?”

(Meryem 19/74)

ًب٠ ِس ْءَٚ غ ُٓ اَصَبصًب
َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ُ٘ ُْ ا َ ْؽُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik, onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri
daha iyi idi.
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(Rum 30/9)

ُ ْٕ ١َ ض َف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّؽذ
َ َ ا اُٛٔٓ  ُْ َوبِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاَلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌَ َٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
َْد فَ َّب َوب
ِ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ ْ َٓعب َءرَٚ َ٘بٚ َٓ٘ب ا َ ْوض َ َش ِِ َّّب َػ َّ ُشٚ َػ َّ ُشَٚ ض
ُ َ اَصَٚ ً حَّٛ ُل
َ ا ْاَلَ ْسٚبس
ْ ٠َ ُْ ُٙ غ
ْ ١َ ٌِ َُّللا
َُّْٛ ٍِ ظ
ه
َ ُا ا َ ْٔفُٛٔٓ  ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu görsünler. Öncekiler
bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların şenlendirmelerinden daha çok
şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi. Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar
kendilerine yaptılar.

(Sebe 34/45)

ش١
ُ ا ُسَُٕٛب ُ٘ ُْ فَ َىزَّث١ْ َ َبس َِٓب َٰار
َ َّ َوزَٚ
َ ا ِِ ْؼؾُٛ َِب ثٍََغَٚ ُْ ِۙ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ فَ َىِٟ۠ ٍ۪ع
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birini bile
ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da tanınmaz hale getirdim.

(Meryem 19/75)

اة
َّ ٌَُٗ َ ّْذُ ْد١ٍْ َ اٌع َََّلٌَ ِخ فِٟلُ ًْ َِ ْٓ َوبَْ ف
َ ََْ اِ َِّب ْاٌؼَزُٚ َػذُٛ٠ ا َِبْٚ َ  اِرَا َساٝاٌش ْؽَّٰ ُٓ َِذًّا َؽزٓه
ف ُع ْٕذًا
ْ َ اَٚ  ؽ ٌَّش َِ َىبًٔبَٛ ُ٘ ْٓ َِ َُّْٛ ٍََ ْؼ١غ
َّ ٌاِ َِّب اَٚ
ُ َظؼ
َ َغب َػخَ ف
De ki “Kim sapıklık içindeyse varsın Rahman onun süresini uzatsın. Nasıl olsa tehdit edildikleri
azabı, ya da kıyamet saatini görünce kimin yerinin daha kötü, kimin arkasının daha zayıf
olduğunu öğreneceklerdir.”
(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ ًّبَُٚٓ ْضدَاد١ٌِ ُْ ُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ  ُْ أَِّ َّبِٙ  ٌْش َِلَ ْٔفُ ِغ١ ُْ َخُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ ا أََّ َّبَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ۪غجَ َّٓ اٌَّز
َ َ ْؾ٠  ََلَٚ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı, günahlarını artırsınlar
diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(İbrahim 14/42)

َّ ًُ َّ َ ْؼ٠ َّللاَ غَبفِ ًَل َػ َّّب
بس
ُ  ٍَ ر َ ْؾخْٛ َ١ٌِ ُْ ُ٘ ُ َإ ِ ّخ ُش٠ َْ أَِّ َّبُّٛ ٌِ اٌظب
غجَ َّٓ ه
ُ ِۙ ص
َ  ََل ر َ ْؾَٚ
َ  ِٗ ْاَلَ ْث١ َ۪ص ف
Sakın Allah’ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı
güne kadar erteliyor.
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(Meryem 19/76)

 ٌْش َِ َشدًّا١ َخَٚ اثًبَٛ َ  ٌْش ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه ص١صب ٌِ َؾبدُ َخ
َّ ٌَبدُ ا١ِ ْاٌجَبلَٚ ًٜا ُ٘ذْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ َّ۪للاُ اٌَّز
ذُ ه٠َ ۪ض٠َٚ
Allah yola gelenlerin yolunu daha da doğrultur. Kalıcı iyi işlerin, Rabbin katındaki sevabı da
daha iyi, sonucu da daha iyidir.
(Nisa 4/175)

ِٗ ١ْ ٌَِ ُْ اِٙ ٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ ًٍ ِۙ ع
ْ َفَٚ ُْٕٗ ِِ  َس ْؽ َّ ٍخٟ ۪ ُْ فُٙ ٍُُ ْذ ِخ١غ
ا ثِ هَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َ َا ثِ۪ٗ فُّٛ ص
َ َ ا ْػزَٚ ِبّٰلل
ً ص َشا
 ًّب١ ۪غب ُِ ْغزَم
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur’a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Muhammed 47/17)

ُْ ُٙ ٠َٰٛ  ُْ ر َ ْمُٙ ١ َٰا َٰرَٚ ًٜا صَ ادَ ُ٘ ُْ ُ٘ذْٚ ََٓ ا ْ٘زَذ٠ ۪اٌَّزَٚ
Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.

(Meryem 19/77)

ٌَذًاَٚ َٚ  َّٓ َِ ًبَل١َ َ رُٚلَب َي ََلَٚ برَِٕب٠َ  َوفَ َش ِث َٰبٞ ْ۪ذ اٌَّز
َ ٠َاَفَ َشا
Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki “Elbette bana mal da verilecek, evlat ta.”
(Kehf 18/34)

ا َ َػ ُّض َٔفَ ًشاَٚ  ُس ُٖٓ أَ َ۬ب ا َ ْوض َ ُش ِِ ْٕ َه َِ ًبَلِٚ ُ َؾب٠ َٛ ُ٘ َٚ ۪ٗبؽ ِج
ِ ص
َ ٌِ  َوبَْ ٌَُٗ ص َ َّ ٌش فَمَب َيَٚ
Adam güzel bir gelir sağlamış; arkadaşıyla konuşurken şöyle diyor: "Benim malım seninkinden çok, adamlarım
da daha güçlü."

(Kehf 18/35)

ُ َ ظب ٌِ ٌُ ٌَِٕ ْفغِ۪ٗ لَب َي َِٓب ا
َ َٛ ُ٘ َٚ َُٗدَ َخ ًَ َعَّٕزَٚ
ذَ َٰ٘ ِزٖ۪ ٓ اَثَذ ًِۙا١ظ ُّٓ ا َ ْْ ر َ ۪ج
Adam, bahçesine girip kendine kötülük ederek diyor ki "Buranın harap olacağını hiç sanmam.

(Kehf 18/36)

ُ َ  َِٓب اَٚ
ب ُِ ْٕمٍََجًبَٙ ْٕ ِِ  ًْشا١ ََلَ ِعذَ َّْ َخّٟ َس ۪ثٌَِٰٝ ٌَئِ ْٓ ُس ِددْدُ اَٚ ًغب َػخَ ٓلَبئِ َّ ِۙخ
َّ ٌظ ُّٓ ا
Kıyamet saati diye bir şeyin olacağını da hiç sanmam ama şurası bir gerçek ki eğer Rabbimin huzuruna
çıkarılsam kesinlikle bundan daha iyisini bulurum."
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(Fussilet 41/50)

ًغب َػخَ ٓلَب ِئ َّ ِۙخ
ُ َ  َِٓب اَٚ ِٟۙ ٌ۪ ٌَ َّٓ َٰ٘زَاُٛم١َ ٌَ ُْٗغز
َّ ٌظ ُّٓ ا
َّ َِ ظ َّٓشا َء
َ ٌَ ِئ ْٓ اَرَ ْلَٕبُٖ َس ْؽ َّخً َِِّٕب ِِ ْٓ َث ْؼ ِذَٚ
ُۘ ٍُِّ ا ِث َّب َػَٚٓ َو َف ُش٠ ۪ فَ ٍََُٕٕ ِجّئ َ َّٓ اٌَّزَٰٕٝ  ِػ ْٕذَُٖ ٌَ ٍْ ُؾ ْغٟ ٌ۪ َِّْ  اّٟ َس ۪ ٓثٌَِٰٝ  ٌَ ِئ ْٓ ُس ِع ْؼذُ اَٚ
ُْ ُٙ َّٕ َم٠ ٌَُ۪ٕزَٚ اٛ
ٍع١ ٍَ۪ة غ
ٍ ِِ ْٓ َػزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.

(Meryem 19/78)

َّ َ ا
ذ ًِۙاْٙ اٌش ْؽَّٰ ِٓ َػ
َّ َْت ا َ َِ ار َّ َخزَ ِػ ْٕذ
َ ١َغٍَ َغ ْاٌغ
Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman‟ın katından söz mü aldı?

(Meryem 19/79)

ة َِذ ًِّۙا
ُ ُ عَٕ ْىز
ِ َٔ ُّذُّ ٌَُٗ َِِٓ ْاٌ َؼزَاَٚ  ُيَُٛم٠ ت َِب
َ َو ََّل
Böyle şeyler olamaz. Ama biz onun söylediği bu sözü kayda geçireceğiz ve azabına azap
ekleyeceğiz.

(Meryem 19/80)

َٕب فَ ْشدًا١ َ۪أْر٠َٚ  ُيَُٛم٠ ٔ َِشصُُٗ َِبَٚ
Onun sözünü ettiği şeyler; malı ve evladı bize kalacaktır. Kendisi de karşımıza tek başına
gelecektir.
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(Enam 6/94)

ُ  َٓسا َءَٚ ُْ  ٌَْٕب ُوََّٛ ر َ َش ْوز ُ ُْ َِب خَٚ  َي َِ َّش ٍحَّٚ َ  َو َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ أَٜب فُ َشا َٰدُّٛ ُ ٌَمَ ْذ ِعئْزَٚ
 َِبَٚ ُْ س ُوٛ
ِ ُٙ ظ
َّ َؽ َش َٰ ٓو ۬ ُإا ٌَمَ ْذ رَم
ُ ُْ  ُى١ ۪ ُْ فُٙ َََّٔٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ا٠ ۪ؽفَ َٓؼب َء ُو ُُ اٌَّز
ُ ُْ  َِ َؼ ُىٜٔ ََٰش
ػ ْٕ ُى ُْ َِب
َ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ ط َغ َث
َ ًَّ ظ
َُّْٛ ػ
ُ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْض
Allah tarafından onlara denecek ki “Size verdiklerimizi arkanızda bırakıp ilk önce yarattığımız gibi karşımıza tek
tek geldiniz. İşlerinizde size eşlik edeceklerini kurguladığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranız
iyice açılmış; kuruntusunu ettikleriniz sizden savuşup kaybolmuşlar”

(Meryem 19/81)

 ُْ ِػ ًّض ِۙاُٙ ٌَ اُٛٔٛ ُى١َ ٌِ ًخَٙ ٌِ َّللاِ َٰا
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
Üstünlük elde etmek için Allah ile aralarında bir takım ilahlar edindiler.
(Ankebut 29/25)

 ْىفُ ُش٠َ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َُّ ُ ب ص١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾِِٟٕ ُى ُْ ف١ْ دَّح َ َثَٛ َِ صَبًٔ ِۙبْٚ َ َّللاِ ا
ْ هُٚ
ِ لَب َي أَِّ َّب ار َّ َخ ْزر ُ ُْ ِِ ْٓ دَٚ
َۗ َبص ۪ش
َٓ٠
ً ع ُى ُْ ثَ ْؼ
ُ َ ٍْ َؼ ُٓ ثَ ْؼ٠َٚ ط
ُ ثَ ْؼ
ٍ ع ُى ُْ ثِجَ ْؼ
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ع ُۘب
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
İbrahim dedi ki “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.
Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir.
Size yardım eden de olmayacaktır.

(Meryem 19/82)

ظذًّا
ِ ُْ ِٙ ١ْ ٍََْ َػُٛٔٛ ُى٠َ َٚ ُْ ِٙ َِْ ِث ِؼ َجبدَرٚ ْىفُ ُش١َ ع
َ َو ََّل
Böyle şey olmaz. O uydurdukları ilahlar, bunların yaptığı kulluğu tanımayacak, bunlara karşı
çıkacaklardır.
(Yunus 10/28)

ُ َٚ ُْ ُ ا َِ َىبَٔ ُى ُْ ا َ ْٔزَٛٓ ا َ ْؽ َش ُو٠ ۪ ُي ٌٍَِّزُٛؼًب ص ُ َُّ َٔم١ّ۪ ؾ ُش ُ٘ ُْ َع
ُ  ََ ٔ َْؾْٛ ٠َ َٚ
ُْ ُٙ َٕ١ْ َ ٍََّْٕب ث٠ َؽ َش َٓوب ۬ ُؤ ُو ُْ فَض
ُ لَب َيَٚ
ََُّْٚبَٔب ر َ ْؼجُذ٠ِؽ َش َٓوب ۬ ُؤ ُ٘ ُْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ا
Onların hepsini topladığımız gün Allah’a ortak uyduranlara “Sizler ve ortak saydıklarınız! Olduğunuz yerde
kalın!” diyeceğiz, sonra da aralarını ayıracağız. Ortak saydıkları diyecekler ki “Siz sadece bize kul
olmuyordunuz ki!”
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(Yunus 10/29)

َٓ١ ٍَ۪ٕ ُى ُْ ا ِْْ ُوَّٕب َػ ْٓ ِػ َجبدَ ِر ُى ُْ ٌَغَب ِف١ْ  َثَٚ ََٕٕب١ْ ذًا َث١َ۪ٙ بّٰللِ ؽ
 ِث هٝفَ َى َٰف
“Aramızda şahit olarak Allah yeter. Bize kulluk ettiğinizi, gerçekten fark edememiştik.”

(Kasas 28/63)

 ُۘ َْه١ٌََِٕب رَجَ َّشأْ َٓٔب ا٠ْ ََٛ َٕب ُ٘ ُْ َو َّب غ٠ْ َٛ َٕب ا َ ْغ٠ْ َٛ َٓ ا َ ْغ٠ ۪ ُي َسثََّٕب َٰ ٓ٘ ۬ ُإ ََٓل ِء اٌَّزْٛ َ ُُ ْاٌمِٙ ١ْ ٍََٓ َؽ َّك َػ٠ ۪لَب َي اٌَّز
ََُْٚ ْؼجُذ٠ َّبَٔب٠ِا اُٛٔٓ َِب َوب
Cezayı hak edenler diyecekler ki: “Rabbimiz! Bunlar, hayallere daldırdığımız kimselerdir; tıpkı bizim daldığımız
gibi daldırdık. Onlardan ilişkimizi kesip sana yöneldik. Zaten kulluk ettikleri yalnız biz değildik”.

(Rum 30/13)

ُ ا ِثُٛٔ َوبَٚ ؽفَؼَٰ ٓ ۬ ُإا
ُ ُْ ِٙ ؽ َش َٓوب ِئ
ُ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ ْٓ  ُى٠َ ُْ ٌََٚ
َٓ٠ ُْ َوب ِف ۪شِٙ ؾ َش َٓوب ِئ
Allah’a ortak saydıkları arasından bir şefaatçileri de olmayacaktır. Zaten ortak saydıklarını tanımazlıktan
geleceklerdir.

(Meryem 19/83)

َّ ٌع ٍَْٕب ا
َٓ رَإ ُُّص ُ٘ ُْ ا َ ًّص ِۙا٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍََٝٓ َػ١بغ
۪ َ١ؾ
َ اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّٓٔب ا َ ْس
Hiç görmedin mi o kâfirlere şeytanları göndeririz de onları sarstıkça sarsarlar?
(Şuara 26/221)

َّ ٌ َِ ْٓ رَٕ ََّض ُي اٍَٰٝ ٘ ًَْ أَُ ِجّئ ُ ُى ُْ َػ
ُ بغ
ٓ١
۪ َ١ؾ
Şeytanların kimin peşini bırakmadığını size bildireyim mi?

(Şuara 26/222)

ُ١ٍِۙ ۪ ُو ًِّ اَفَّبنٍ اَصٍَٰٝ رَٕ ََّض ُي َػ
Onlar, hayırsız düzenbazlardan hiç birinin peşini bırakmazlar.

(Zuhruf 43/36)

َ ١ْ ؽ
ٌ  ٌَُٗ لَ ۪شَٛ ُٙ َطبًٔب ف
ٓ٠
َ ٌَُٗ ط
ْ ّ١ِ َاٌش ْؽَّٰ ِٓ ُٔم
َّ ؼ َػ ْٓ ِر ْو ِش
ُ َ ْؼ٠ ْٓ َِ َٚ
Kim Rahman’ın Zikri’nden yüz çevirirse, başına bir şeytan sararız; o, onunla beraber olur.
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(Zuhruf 43/37)

َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ ُٙ َََّْٔ اُٛغج
َّ ٌ ُْ َػ ِٓ اُٙ َُّٔٚصذ
ُ ١َ ٌَ ُْ ُٙ َِّٔاَٚ
َ  ْؾ٠َ َٚ ًِ ١غ ۪ج
Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Zuhruf 43/38)

ُ ظ ْاٌمَ ۪ش
ٓ٠
َ ١ٌَ َب٠  اِرَا َٓعب َءَٔب لَب َيَٝؽزٓه
َ ْ ِْٓ فَ ِجئ١َٕ ََه ثُ ْؼذَ ْاٌ َّ ْؾ ِشل١ْ َثَٚ ٟ ْ۪ٕ١َْذ ث
Huzurumuza gelince ona şöyle diyecektir: “Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar bir mesafe olsaydı!
Bu ne kötü bir birliktelikmiş!”

(Zuhruf 43/39)

َ  ََ اِ ْرْٛ َ١ٌَ ْٕفَؼَ ُى ُُ ْا٠ ْٓ ٌََٚ
َْٛة ُِ ْؾز َ ِش ُو
ِ  ْاٌؼَزَاِٟظٍَ ّْز ُ ُْ أََّ ُى ُْ ف
Pişmanlığın bugün size bir yararı olmayacaktır, çünkü yanlış yaptınız. Bu azabı birlikte çekeceksiniz.

(Meryem 19/84)

 ُْ َػذًّاُٙ ٌَ ُّ ُْ أَِّ َّب َٔؼُذِٙ ١ْ ٍَفَ ََل ر َ ْؼ َغ ًْ َػ
Onlara karşı aceleci olma; biz onlar için gün sayıyoruz.
(Nahl 16/1)

َُْٛ ْؾ ِش ُو٠ ػ َّّب
ُ ٍَُُّٖٛللاِ فَ ََل ر َ ْغز َ ْؼ ِغ
 ا َ ِْ ُش هٝٓا َ َٰر
َ ٌٝر َ َؼ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
Allah’ın emri gelecektir; acele etmeyin. Allah, onların ortak saydıkları şeylerden uzak ve yücedir.

(Meryem 19/85)

ُ  ََ ٔ َْؾْٛ َ٠
 ْفذ ًِۙاَٚ ِٓ َّٰاٌش ْؽ
َّ ٌََِٝٓ ا١ ۪ؾ ُش ْاٌ ُّزَّم
Allah‟tan çekinerek korunanları, Rahman‟ın huzurunda, seçkin heyetleri ağırlar gibi
topladığımız günde,
(Zuhruf 43/68)

َُْٛٔ َ ََٓل ا َ ْٔز ُ ُْ ر َ ْؾضَٚ ََ ْٛ َ١ٌ ُى ُُ ْا١ْ ٍَف َػ
ٌ َْٛ َب ِػجَب ِد ََل خ٠
“Ey bana kul olanlar! Bugün sizin üstünüzde ne bir korku olacak ne de üzüleceksiniz.
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(Zuhruf 43/69)

َٓ١ّ۪ ٍِ ا ُِ ْغُٛٔ َوبَٚ برَِٕب٠َ ا ِث َٰبَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
Sizler; ayetlerimize inandınız ve tam teslim oldunuz!

(Zuhruf 43/70)

َْٚا ُع ُى ُْ ر ُ ْؾجَ ُشَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ُ ا ْاٌ َغَّٕخَ ا َ ْٔزٍُٛا ُ ْد ُخ
"Size eşlik edenlerle birlikte Cennet’e girin; oradaki ikramlardan etkileneceksiniz.”

(Zuhruf 43/71)

َ ُ٠
ُْ ُ ا َ ْٔزَٚ ُٓ ُ١رٍََزُّ ْاَلَ ْػَٚ ظ
ٍ اَٛ ا َ ْوَٚ ت
ٍ َ٘ َص َؾبفٍ ِِ ْٓ ر
ُ ُ ِٗ ْاَلَ ْٔف١۪ٙ َ ب َِب ر َ ْؾزَٙ ١ ۪فَٚ ة
ُ ط
ِ  ُْ ِثِٙ ١ْ ٍَبف َػ
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪ف
Çevrenizde altın tepsiler ve testiler dolaştırılacak, canınızın çektiği, gözlerinizin görmek istediği ne varsa hepsi
oradadır. Siz orada ölümsüz olacaksınız.

(Zuhruf 43/72)

ٍََُّْٛ َ٘ب ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼُّٛ ُ  ِسصْزُٚ۫ ُ  آٟ ۪رِ ٍْ َه ْاٌ َغَّٕخُ اٌَّزَٚ
Yaptığınız çalışmalara karşılık size verilen Cennet, işte budur.

(Meryem 19/86)

ُ غ
 ْسد ًَۢاِٚ َُ ََّٕٙ  َعٌَِٰٝ َٓ ا١ِ۪ ق ْاٌ ُّ ْغ ِشٛ
ُ ََٔٚ
Günahkarları, suya koşarcasına cehenneme sevk edeceğiz.
(Meryem 19/71)

ًّب١ع
ِ  َس ِثّ َه َؽزْ ًّب َِ ْمٍَٰٝ  ِاسدَُ٘ب َوبَْ َػَٚ ا ِْْ ِِ ْٕ ُى ُْ ا ََِّلَٚ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.

(Meryem 19/87)

َّ ٌَْ اٛ ّْ ٍِ ُى٠َ ََل
ذ ًَۢاْٙ اٌش ْؽَّٰ ِٓ َػ
َّ َؾفَب َػخَ ا ََِّل َِ ِٓ ار َّ َخزَ ِػ ْٕذ
Rahman‟dan söz almış olanlar dışında kimse şefaatten yararlanma hakkına sahip
olamayacaktır.
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(Zümer 39/44)

َّ ٌلُ ًْ ِ هّٰللِ ا
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِض ص ُ َُّ ا
ِ اَٛ ََّّٰؼًب ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغ١ّ۪ ؾفَب َػخُ َع
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah’ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Necm 53/26)

ؾب ُء
َٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َُّللا
َ ُْ ُٙ ُ ؽفَب َػز
َ ٟ ۪ٕد ََل ر ُ ْغ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ َو ُْ ِِ ْٓ ٍََِهٍ فَٚ
َأْرََْ ه٠ ْْ َ ْـًٔب ا ََِّل ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ا١ؽ
َٰ َ ْش٠َٚ
ٝظ
Göklerde çok melek var ama onların şefaati işe yaramaz. İşe yaraması için Allah’ın tercih ettiği kişiye, O’nun
izni ve rızası ile olması gerekir.

(Meryem 19/88)

ٌَذًاَٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزٌُٛلَبَٚ
“Rahman çocuk edindi” dediler.

(Meryem 19/89)

ْـًٔب اِد ًِّۙا١ؽ
َ ُْ ُ ٌَمَ ْذ ِعئْز
Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler.

(Meryem 19/90)

َّ ََزَف٠ ُادَٛ ََّّٰر َ َىبدُ اٌغ
ر َ ِخ ُّش ْاٌ ِغجَب ُي َ٘ذ ًِّۙاَٚ ض
ُ ر َ ْٕؾ َُّك ْاَلَ ْسَٚ ُْٕٗ ِِ َْط ْش
Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti.
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(Meryem 19/91)

ٌَذًاَٚ ِٓ ٍَّٰش ْؽ
َّ ٌِ اْٛ ا َ ْْ دَ َػ
Bunlar sırf “Rahman‟ın çocuğu var” dedikleri için olacaktı.

(Meryem 19/92)

ٌَذًاَٚ ََز َّ ِخز٠ ْْ َ ٍش ْؽَّٰ ِٓ ا
َّ ٌِ َٟ ْٕجَ ۪غ٠  َِبَٚ
Rahman‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.
(Enbiya 21/26)

ِۙ ُِ ع ْج َؾبَُٔٗ ثَ ًْ ِػجَبدٌ ُِ ْى َش
َْٛ
ُ ٌَذًاَٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزٌُٛلَبَٚ
“Rahman evlat edindi” dediler. Allah’ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

(Zümer 39/4)

َ ص
بس
َٓ ٠َ  ْخٍُ ُك َِب٠َ  ِِ َّّبٝط َٰف
ِ َٛ ٌَّللاُ ْا
ْ ٌَذًا ََلَٚ َز َّ ِخز٠َ ْْ َ َّللاُ ا
ُ ؾب ِۙ ُء
 هَٛ ُ٘ َُٗٔع ْج َؾب
 ا َ َسادَ هْٛ ٌَ
ُ َّٙ َاؽذُ ْاٌم
Allah çocuk edinmek istese, yarattıkları içinden beğendiğini seçerdi. O’nun çocukla ilgisi olmaz. O, tek olan
Allah’tır, karşı konulmaz bir güce sahiptir.

(Meryem 19/93)

اٌش ْؽَّٰ ِٓ َػ ْجذًا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا ِْْ ُو ًُّ َِ ْٓ ف
َّ ِٟض ا ََِّٓل َٰار
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman‟nın huzuruna gelirler.
(Zuhruf 43/81)

َٓ٠ ۪ ُي ْاٌ َؼبثِذَّٚ َ ٌَ َۗذٌ فَبَٔ َ۬ب اَٚ ِٓ ٍَّٰش ْؽ
َّ ٌِ َْلُ ًْ ا ِْْ َوب
De ki “Rahman’ın çocuğu olsa ona, herkesten önce ben kulluk ederim.

(Zuhruf 43/82)

َُْٛصف
ِ اَٛ ََّّٰع ْج َؾبَْ َسةّ ِ اٌغ
ُ
ِ  ْاَلَ ْسَٚ د
ِ ٠َ ض َسةّ ِ ْاٌ َؼ ْش ِػ َػ َّّب
Hem göklerin ve yerin Rabbi hem de arşın Rabbi olan Allah, onların yaptığı nitelemelerden uzaktır.”
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(Meryem 19/94)

ػذًّا
َ ُْ ُ٘ َّػذ
َ َٚ ُْ ُٙ ١ ٌََٰمَ ْذ ا َ ْؽص
Allah, onların hepsini teker teker sayıp hesabını çıkarmıştır.
(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاٌ ِىز
ِ ٍَزََٕب َِب ِي َٰ٘زَا ْاٌ ِىزَب٠ْ َٚ َب٠ ٌََُُْٛٛم٠َٚ ِٗ ١ َ۪ٓ ِِ َّّب ف١ َ۪ٓ ُِ ْؾ ِفم١ِ۪  ْاٌ ُّ ْغ ِشٜبة فَز َ َش
ِ ُٚ َٚ
ْ َ٠  ََلَٚ بظ ًشا
ظ ٍِ ُُ َسث َُّه
ِ ا َؽٍُِّٛ ا َِب َػُٚ َعذَٚ َٚ بَٙ ١ َٰشح ً ا ََِّٓل ا َ ْؽص١
َ ُغَبد ُِس٠ ََل
َ  ََل َو ۪جَٚ ً شح١
َ ۪صغ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkarların, 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 yanlış yapmaz.

(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ فَ َّ ْٓ ا
ة
 هٍَٝ َػٜظٍَ ُُ ِِ َّّ ِٓ ا ْفز َ َٰش
ِ  ُْ َِِٓ ْاٌ ِىزَبُٙ ُج١ ُْ ٔ َ۪صُٙ ٌََُٕب٠  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ َبرِ۪ٗ ا٠ة ثِ َٰب
َ َّ َوزْٚ َ َّللاِ َو ِزثًب ا
ٓ
اٍُّٛظ
ُ  ُْ ُسُٙ ْ اِرَا َٓعب َءرَٝؽزٓه
ْ هٚ
َ اٌَُّٛللاِ لَب
ِ َُْ ِِ ْٓ دَُْٛٓ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْذػ٠َا اٌُٛ ِۙ ُْ لَبُٙ َْٔٛ َّفَٛ َ َز٠ عٍَُٕب
َ َٚ َػَّٕب
َٓ٠ا َوبفِ ۪شُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔ ُْ اِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍٝٓ َٰ ا َػُٚ ذِٙ ؽ
Bir yalanı Allah’a atfeden veya âyetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış yapan kim olabilir?
Defterlerinde yazılı suçlarının cezası onları bulacaktır. Elçilerimiz canlarını almaya gelince: “Hani o Allah’tan
önce yardıma çağırdıklarınız?” diyecekler, onlar da “Kaybolup gittiler!” diye cevap vereceklerdir. Kendilerinin
kafir olduklarına bizzat şahitlik edeceklerdir.

(Enbiya 21/22)

َُْٛصف
ُ َغذَرَب ف
غ ْج َؾبَْ ه
خٌ ا ََِّل هَٙ ٌِ  َّٓب َٰاِٙ ١ ۪ َوبَْ فْٛ ٌَ
ِ َ٠ َّللاِ َسةّ ِ ْاٌ َؼ ْش ِػ َػ َّّب
َ ََّللاُ ٌَف
Göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Bütün yönetimin Rabbi olan Allah, onların
nitelemelerinden uzaktır.

(Enbiya 21/23)

ٍََُُْٛٔ ْغـ٠ ُْ َُ٘ٚ ًُ ََ ْفؼ٠ ُ ْغـَٔ ًُ َػ َّّب٠ ََل
Allah’a ne yaptığı sorulamaz, ama onlara sorulacaktır.
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(Meryem 19/95)

 َّ ِخ فَ ْشدًا١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ِٗ ١ ۪ ُْ َٰارُٙ ٍُّ ُوَٚ
Hepsi kıyamet günü tek başına O‟na gelecektir.
(Enam 6/94)

ُ  َٓسا َءَٚ ُْ  ٌَْٕب ُوََّٛ ر َ َش ْوز ُ ُْ َِب خَٚ ٍ َي َِ َّشحَّٚ َ  َو َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ أَٜب فُ َشا َٰدُّٛ ُ ٌَمَ ْذ ِعئْزَٚ
 َِبَٚ ُْ س ُوٛ
ِ ُٙ ظ
َّ َؽ َش َٰ ٓو ۬ ُإا ٌَمَ ْذ رَم
ُ ُْ  ُى١ ۪ ُْ فُٙ َََّٔٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ا٠ ۪ؽفَ ٓؼَب َء ُو ُُ اٌَّز
ُ ُْ  َِؼَ ُىٜٔ ََٰش
ػ ْٕ ُى ُْ َِب
َ َٚ ُْ َٕ ُى١ْ َط َغ ث
َ ًَّ ظ
َُّْٛ ػ
ُ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْض
Allah tarafından onlara denecek ki “Size verdiklerimizi arkanızda bırakıp ilk önce yarattığımız gibi karşımıza tek
tek geldiniz. İşlerinizde size eşlik edeceklerini kurguladığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremiyoruz. Aranız
iyice açılmış; kuruntusunu ettikleriniz sizden savuşup kaybolmuşlar”

(Kehf 18/48)

ًَ َ َي َِ َّش ُۘحٍ ثَ ًْ صَ َػ ّْز ُ ُْ اٌََّ ْٓ ٔ َْغؼَّٚ َ َٔب َو َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ اُّٛ ُ صفًّب ٌَمَ ْذ ِعئْز
ُ ػ ِش
ُ َٚ
َ  َس ِثّ َهٍَٰٝ ا َػٛظ
 ِػذًاْٛ َِ ُْ ٌَ ُى
İnsanlar sıralar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. "Karşımıza, ilk yarattığımız gibi geldiniz. Aslında sizin
için buluşma yeri ve zamanı belirlemeyeceğimizi sanmıştınız."

(Meryem 19/96)

دًّاُٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َّ ُُ ُٙ ٌَ ًُ  ْغ َؼ١َ ع
َ د
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar için Rahman, bir sevgi oluşturacaktır.
(Hud 11/90)

ٌ دُٚدَٚ ٌُ ١ َس ۪ؽّٟ ِٗ ا َِّْ َس ۪ث١ْ ٌَِا اُٛ ٓثُٛا َسثَّ ُى ُْ ص ُ َُّ رٚا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ
Rabbinizden bağışlanma dileyin de artık O’na yönelin. Çünkü benim Rabbimin ikramı boldur, sevgi doludur.”

(Büruc 85/14)

ُ  ِۙدُٚ دَٛ ٌس ْاٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َٚ
Bağışlaması çok, sevgisi çok olan da O’dur.

40

(Al-i İmran 3/103)

ُۖ ُ ََل رَفَ َّشلَٚ ؼًب١ّ۪ َّللاِ َع
 ُى ُْ اِ ْر ُو ْٕز ُ ُْ ا َ ْػ ٓذَا ًء١ْ ٍََّللاِ َػ
َ َّ ا ِٔ ْؼٚا ْر ُو ُشَٚ اٛ
ذ ه
ا ِث َؾ ْج ًِ هُّٛ ص
ِ َ ا ْػزَٚ
ُْ بس فَب َ ْٔمَزَ ُو
َ ٍَٰٝ  ُو ْٕز ُ ُْ َػَٚ أًبَٛ صجَ ْؾز ُ ُْ ِث ِٕ ْؼ َّ ِز۪ٗ ٓ ا ِْخ
ْ َ  ِث ُى ُْ فَبٍَُُْٛٓ ل١ف َث
ِ ٌَّٕؽفَب ُؽ ْف َش ٍح َِِٓ ا
َ ٌََّفَب
َُْٚزَذْٙ َ ب ِر۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر٠َ َّللاُ ٌَ ُى ُْ َٰا
ّ ُٓ ه١ِ ُ َج٠ ب َو َٰز ٌِ َهَٙ ْٕ ِِ
Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın, ondan ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan çıkarmayın.
Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı; Allah, kalplerinizi birbirine ısındırdı da O’nun nimeti sayesinde
kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan O kurtardı. Allah, âyetlerini böyle açıklar ki
doğru yolu bulasınız.

(Fetih 48/29)

ع َّغذًا
ُ  ُْ ُس َّوؼًبُٙ ٠ ُْ ر َ َٰشُٙ َٕ١ْ َبس ُس َؽ َّٓب ُء ث
ُ ُِ َؾ َّّذٌ َس
 ُي هٛع
ِ َّ ْاٌ ُىفٍََٝٓ َِؼَُٗٓ ا َ ِؽذَّٓا ُء َػ٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
ِٟ ُْ فُٙ ٍَُ ِد َٰر ٌِ َه َِضٛغ ُغ
ُّ ٌ ُْ ِِ ْٓ اَص َ ِش اِٙ ِ٘ ٛ ُعُٚ ٟ ۪ َّب ُ٘ ُْ ف١أً ُۘب ۪عَْٛ  ِسظَٚ َِّللا
َْ فَع ًَْل َِِٓ هَُٛ ْجزَغ٠
ْ  ِ۠ ًِ َوضَ ْسع ا َ ْخ َش َط ؽ١اَل ْٔ ۪غ
َ ٍََطـَٔ ُُ۫ٗ فَ َٰبصَ َسُٖ فَب ْعز َ ْغ
ِ۪ٗلٛع
ُ ٍَٰٝ  َػَٰٜٛ َ ع فَب ْعز
ِ ْ ِٟ ُْ فُٙ ٍَُ َِضَٚ  ِخ٠ َٰسْٛ َّ اٌز
ٍ
َ ١َ ۪غ١ٌِ ع
ُّ ت
ً  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ْٕ ِِ د
ِ صب ٌِ َؾب
ُ ُ ْؼ ِغ٠
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
 َػذَ هَٚ بس
َ اٌض َّسا
َ َّ ُُ ْاٌ ُىفِٙ ِع ث
 ًّب١ا َ ْع ًشا َػ ۪ظَٚ
Muhammed Allah’ın elçisidir. Onunla birlik olanların, kendini doğrulara kapatanlara karşı sarsılmaz duruşları
vardır. Birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Allah’ın rızasını ve ikramını kazanmak için rüku ve secde
ettiklerini görürsün. Onları tanıtan, secdenin yüzlerinde bıraktığı etkidir. Tevrat’ta da böyle anılırlar. İncil’de ise
filiz vermiş ekine benzetilirler. Güçlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerinde dik durmuş, çiftçileri pek hayran bırakan
ekin gibidir. Bunlar, kendini doğrulara kapatanları kıskandırmak içindir. Allah, onlardan inanıp güvenen ve iyi
işler yapanlara bağışlama ve büyük bir ödül vadetmiştir.

(Meryem 19/97)

ّ غب ِٔ َه ٌِز ُ َج
 ًِب ٌُذًّاْٛ َر ُ ْٕز َِس ِث۪ٗ لَٚ َٓ١ ۪ؾ َِش ِث ِٗ ْاٌ ُّزَّم
َّ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Kur‟ân‟ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan
topluluğu da uyarasın.
(Duhan 44/58)

َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍََّغب ِٔ َه ٌَؼ
َّ ٠َ فَ ِبَّٔ َّب
َ ٍِ غ ْشَٔبُٖ ِث
Bunu senin dilinle kolay anlaşılır hale getirdik ki akıllarını başlarına alsınlar.
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(İbrahim 14/4)

ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ ؾب ُء
َٓ ٠َ ْٓ َِ َُّللا
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ َس
ع ًُّ ه
ِ ُ١َ ُْ فُٙ ٌَ َِّٓ١ُ َج١ٌِ ِِ۪ٗ ْٛ بْ َل
َ ٍِ  ٍي ا ََِّل ِثٛع
َ  َِٓب ا َ ْسَٚ
ِ غ
ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ؾب ُء
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
َٓ ٠َ
Biz, her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah,
gereğini yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan
O’dur.

(Fussilet 41/44)

ْ ٍَص
َٓ٠ ۪ ٌٍَِّزَٛ ُ٘ ًْ ُ لٟ
ّ ِ ُ ََل فْٛ ٌَ اًٌُّٛب ٌَمَب١ِّ  َع َؼ ٍَْٕبُٖ لُ ْش َٰأًب ا َ ْػ َغْٛ ٌََٚ
ٌّ  َػ َش ِثَٚ ٟ
ٌّ ِّ َبرُُٗ َء ُۘا َ ْػ َغ٠ذ َٰا
َْْٚ ََُٕبد٠  َٰ ٌٓ ِئ َهٚ۬ ُ  اًّٝ ػ
َ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ َػَٛ ُ٘ َٚ  ْل ٌشَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَآٟ َْ۪ فُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََل٠ ۪اٌَّزَٚ  ِؽ ٓفَب ٌءَٚ ًٜا ُ٘ذَُِٕٛ َٰا
 ٍذ١بْ َث ۪ؼ
ٍ ِِ ْٓ َِ َى
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.

(Kamer 54/17)

 ًْ ِِ ْٓ ُِذَّ ِو ٍشَٙ َغ ْشَٔب ْاٌمُ ْش َٰاَْ ٌٍِ ِزّ ْو ِش ف
َّ َ٠ ٌَمَ ْذَٚ
Doğru bilgiye ulaşılsın diye Kur’an’ı kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı?

(Meryem 19/98)

 ُْ ِس ْو ًضاُٙ ٌَ  ر َ ْغ َّ ُغْٚ َ  ُْ ِِ ْٓ ا َ َؽ ٍذ اُٙ ْٕ ِِ ظ
ُّ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ٘ ًَْ ر ُ ِؾُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Onlardan önce nice nesilleri etkisizleştirdik. Şimdi onlardan birini hissedebiliyor veya onların
bir kıpırdamasını işitiyor musun?
(Kaf 50/36)

ْ َ ُْ ثُٙ ْٕ ِِ ُّؽذ
ً ط
ص١
َ َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ُ٘ ُْ اُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
ٍ  ْاٌ ِج ََل ِد ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ؾِٟا فُٛؾب فََٕمَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?
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(Nahl 16/26)

ُْ ِٙ  ِلْٛ َف ِِ ْٓ ف
َّ ٌ ُُ اِٙ ١ْ ٍَا ِػ ِذ فَخ ََّش َػَٛ َ ُْ َِِٓ ْاٌمُٙ َٔب١َ ْٕ َُّللاُ ث
 هَٝ ُْ فَبَرِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪لَ ْذ َِ َى َش اٌَّز
ُ غ ْم
ُ ١اة ِِ ْٓ َؽ
َْٚ ْؾؼُ ُش٠َ ْش ََل
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ١ا َ َٰرَٚ
Kendilerinden önce gelenler de oyun kurmuşlardı. Allah yapılarını temellerinden sarsmış ve çatılarını tepelerine
yıkmıştı. O azap onlara hiç beklemedikleri yerden gelmişti.
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