BAKARA SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُثّٰللِ َِٖٓ ت
ْ٤تًُ ۪ؼ
ُ َت
َّ ٕث
و ِخ هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah‟a sığınırım.

َّ ِْ ّْ ِخ
ْ٤ِ تًُ ِـ
َّ ِٖ َٔ َٰ تًُ ْـ
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah‟ın adıyla,

(Bakara 2/1 )

ْٓ ُٓ ت
ELİF! LÂM! MÎM!

(Bakara 2/2)

َٖ٤ ۪ ُِ ِْ ُٔصَّوًٟهُٛ ِٚ َۛ ٤ ْ۪ح ك
ُ َ َٰو ُِ َي ْتُ ٌِص
َ َۛ ٣ثج ََل َي
İşte o Kitap budur; içinde şüpheye yer yoktur. Kendini koruyanlar için rehberdir.
(Yunus 10/37)

ََ ٤ش َ ْل ۪ظَٝ ِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤َ خ١ ۪نَ تَُّى٣ ۪ظه
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ شَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ نًَٰٟ َ ُ ْلص٣ ْٕ َ ىَت ْتُوُ ًْ َٰت ُٕ تَٰٛ َٕ َٓث ًَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َيجّ ِ ْتُؼَثِٚ ٤ ْ۪ح ك
ِ ْتُ ٌِصَث
َ ٣ج ََل َي
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla
doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan
kitaptır.

(Secde 32/2)

َٖ٤۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َيجّ ِ ْتُؼَثِٚ ٤ ْ۪ح ك
ِ  َُ ْتُ ٌِصَث٣ٍ۪ ْ٘ َ ش
َ ٣ج ََل َي
Hakkında şüpheye yer olmayan bu Kitap, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

(Al-i İmran 3/138)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟهُٛ َٝ َث
ٌ َ٤َىَت خَٰٛ
َٖ٤ ۪ظرٌ ُِ ِْ ُٔصَّو
ِ َُِِّ٘ ٕث
Bu, insanlara bir açıklama, kendini koruyanlara bir rehberlik ve bir öğüttür.
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(Nahl 16/128)

َُِّٕٞ٘  ْْ ُٓ ْفُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ تْٞ ََٖ تشَّو٣ َّ۪للاَ َٓ َغ تَُّى
ت َِّٕ ه
Allah, çekinerek kendini koruyanlar ve iyi davranış gösterenlerle beraberdir.

(Muhammed 47/17)

ْْ ُٜ ٣َٰٞ  ْْ ش َ ْوُٜ ٤ َٰت َٰشَٝ ًٟهُٛ ْْ ُٛ َت ٌَ تنْٝ َصَهْٛ َٖ ت٣ ۪تَُّىَٝ
Allah, doğru yola girenlerin doğruluklarını artırır, onlara korunma imkânları sağlar.

(Zümer 39/33)

َُٕٞ ُْ ْتُ ُٔص َّوُٛ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ ۪ ٓ تٚطهَّمَ ِخ
ّ ِ ُ َٓؼث َء ِخث١ ۪تَُّىَٝ
َ َٝ م
ِ ظ ْه
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte kendilerini yanlıştan koruyanlar onlardır.

(Zümer 39/34)

َٓ ٣َ  ْْ َٓثُٜ َُ
َٖ٤ ِّ۪٘ ْْ َٰو ُِ َي َؼ َٰ ٍٓؤُت ْتُ ُٔ ْفِٜ ّشث ُ۫ ُؤَٕ ِػ ْ٘هَ َي ِخ
Rableri katında, beğendikleri her şey onlarındır. İşte güzel davrananların alacağı karşılık budur.

(Meryem 19/76)

 ًٌْ َٓ ًَنًّت٤ َلَٝ تخًثَٞ َ  ًٌْ ِػ ْ٘هَ َي ِخّ َي ظ٤ظث ُِ َفثزُ َل
َّ َُثزُ ت٤ِ ْتُدَثهَٝ ًٟهُٛ تْٝ َصَهْٛ َٖ ت٣ َّ۪للاُ تَُّى
هُ ه٣ٍ۪ َ٣َٝ
Allah yola gelenlerin yolunu daha da doğrultur. Kalıcı iyi işlerin, Rabbin katındaki sevabı da daha iyi, sonucu da
daha iyidir.

(Neml 27/1)

ٖ٤
ٍ  ًِصَثَٝ ِٕ َثزُ ْتُوُ ًْ َٰت٣ُ شِ ِْ َي َٰت
ٍ ج ُٓ ۪د
ٓ َٰؽ
TA! SİN! Bunlar Kur‟ân‟ın, bu açık Kitab‟ın ayetleri;

(Neml 27/2)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإًَٰٟ خُ ْشَٝ ًٟهُٛ
Doğruyu gösteren ve o inanıp güvenen müminler için müjdeler içeren kitabın âyetleridir.

(Bakara 2/3)

َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ  ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ثَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َّ َُٕ تُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ح
ِ ٤ْ ََٕ ِخ ْثُـُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪تََُّى
Allah‟a içten inananlar, namazı tam kılar ve onlara verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.
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(Enfal 8/2)

ْ ٤َ ِِ ُ تِوَت شَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞس ه
ْ َِ ِؼَٝ َُّللا
 َٔثًٗث٣ ْْ ۪تُٜ ُْ ٌَ تنَشُٚثش٣َ  ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِس َػ
َٖ تِوَت وُ ًِ ًَ ه٣ َ۪ٕ تَُّىُِٞ٘ٓ ْتَِّٗ َٔث ْتُ ُٔإ
ًََُِّٕٞ َٞ َ ص٣َ ْْ ِٜ ّ َي ِخ٠َِٰ  َػَٝ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah‟ın ayetleri okununca o ayetler, onların
imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Enfal 8/3)

َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ  ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ثَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َّ َُٕ تُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪تََُّى
Namazlarını tam kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hayra harcarlar.

(Enfal 8/4)

ٌ  ْْ نَ َي َؼُٜ َُ َٕ َـوًّثُِٞ٘ٓ ُْ ُْ ْتُ ُٔإٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ ت
ٌْ ٣ً۪ ًَ  ِي ٌْ ٌمَٝ ٌ  َٓ ْـ ِل ًَذَٝ ْْ ِٜ ِّثز ِػ ْ٘هَ َيخ
Gerçek müminler işte onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık vardır

(Hac 22/35)

ْ َِ ِؼَٝ َُّللا
 ِٓ َّٔثَٝ ِذَِٰٞ ظ
ِ ۪ ْتُ ُٔوَٝ ْْ ُٜ َطثخ
َّ ُ ت٢ٔ٤
َّ ُتَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞس ه
َٖ تِوَت وُ ًِ ًَ ه٣ ۪تََُّى
َ َ  َٓٓث ت٠َِٰ َٖ َػ٣ً۪ ظث ِخ
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ َيٌَ ْهَ٘ث
Onlar Allah anılınca yürekleri titreyen, başlarına gelenlere sabreden, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz
rızıktan hayra harcayan kimselerdir.

(Şura 42/38)

ُ ْْ ُٛ ًُ ْٓ َ تَٝ َ  َۖذَِٰٞ ظ
َٰ ش
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ  ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ثَٝ ْْ َۖ ُٜ َ٘٤ْ َ خٟيٞ
َّ ُت تُٞٓ تَهَثَٝ ْْ ِٜ ّت ُِ ًَ ِخَُٖٞ ت ِْص َ َؽثخ٣ ۪تَُّىَٝ
Onlar, Rablerinin çağrısına olumlu karşılık veren ve namazı tam kılan kimselerdir. İşlerini birbirlerine danışarak
yapar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.

(Bakara 2/4)

َٰ ْ  ِخَٝ  َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َيَٝ  َْي٤ََُِٕ ِخ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ْْ ُٛ ِثَل ِل ًَذ
Sana indirilene ve senden önce indirilenlere ve ahirete kesin olarak inanıp güvenirler.
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(Şura 42/13)

ْ٤
َّ َٝ  َٓثَٝ  َْي٤َُِ َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ  ت١ٓ ۪تَُّىَٝ  ًـثُٞٗ ۪ٚ ِخ٠ط
 هَٝ ٖ َٓث٣
َ ًََ ش
ِ ّع َُ ٌُ ْْ َِٖٓ تُ ۪ه
َ ًَْٰ۪ٛ ۪ ٓ تِخَٚ٘ث ِخ٤ْ ط
ٓ َٰ  ۪ػَٝ ٠ َُِٰٞٓ َٝ
ْْ ُٛ ٞػ
ُ َٖ َٓث ش َ ْه٤ً۪ ًِ  ْتُ ُٔ ْش٠َِ ًَدُ ًَ َػِٚ ٤ ۪ت كُٞ ََل شَصَلَ ًَّهَٝ َٖ٣ّت تُ ۪هُٞٔ ٤ ۪ ت َ ْٕ تَه٠ّ٤
 َ هِٚ ٤ْ َُِت
ح٤
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ت٢ ْؽص َ ۪ ٓد٣َ َُّللا
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ت١ٓ ۪هْٜ ٣َ َٝ شث ُء
“Allah Nuh‟a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim‟e, Musa‟ya
ve İsa‟ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın şey
müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi tarafına, yoluna seçer ve O‟na yöneleni doğruya
yönlendirir.”

(Nisa 4/162)

 َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َيَٝ  َْي٤ََُِٕ خِ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْتُ ُٔإَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ِْ ِْ  ْتُ ِؼ٢َِٕ كٞتًُت ِِ ُم
َّ ِٖ ٌِ َُٰ
ٓ
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
َّ َُٕٞ ْتُ ُٔإْ شَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ْْ ِٜ ٤ ُِ۪٘إْ ش
َّ َُٖ ت٤ٔ٤۪ ۪ ْتُ ُٔوَٝ
َٕ خِ هُِٞ٘ٓ ْ ْتُ ُٔإَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َ  َُٰةِ َيٝ۬ ُ تَل ِل ًِ ت
 ًٔث٤ت َ ْؼ ًًت َػ ۪ظ
Fakat onlardan, bildikleri konularda sağlam duruş gösterenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere
inanan, namazı özenle ve sürekli kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya işte onlara büyük
bir ödül vereceğiz.

(Bakara 2/5)

َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ ْْ ِٜ ّ ِٓ ْٖ َي ِخًٟهُٛ ٠َِٰ  َٰ ُٓةِ َي َػٝ۬ ُ ت
İşte onlar, Rablerinden gelen rehbere uyanlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.
(Müminun 23/1)

َُِٕٞ٘ٓ ْهَ ْه ت َ ْكَِ َؿ ْتُ ُٔإ
İnanıp güvenenler kesinlikle umduklarına kavuşacaklardır.

(Müminun 23/2)

َُٕٞ ْْ لَث ِشؼِٜ ط ََل ِش
َ ٢ ۪ ْْ كُٛ َٖ٣ ۪تََُّى
Onlar namazda derin bir saygı içinde olurlar.

(Müminun 23/3)

َُٕٞ ُٓ ْؼ ًِػِٞ  ْْ َػ ِٖ تَُِّ ْـُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Boş şeylerden kaçınırlar.
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(Müminun 23/4)

َّ ُِ ْْ ُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
َُِٕٞ ِذ كَث ِػًَٰٞ ٍِ
Zekât için çalışırlar.

(Müminun 23/5)

ُ ِ ْْ َـثكِٜ ؼٝ
َٕٞظ
ِ ًُ ُ ْْ ُِلُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Edep yerlerini ve çevresini özenle korurlar.

(Lokman 31/3)

َٖ٤ ِّ۪٘ َي ْـ َٔرً ُِ ِْ ُٔ ْفَٝ ًٟهُٛ
İyiler için bir rehber ve bir ikramdır.

(Lokman 31/4)

َٰ ْ ُ ْْ ِخَٛٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ َُُٕٞإْ ش٣َٝ َ ذَِٰٞ ظ
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ْْ ُٛ ِثَل ِل ًَذ
َّ َُٕ تُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪تََُّى
İyiler namazı kılan, zekatı veren ve Ahirete kesin olarak inanan kimselerdir.

(Lokman 31/5)

َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ ْْ ِٜ ّ ِٓ ْٖ َي ِخًٟهُٛ ٠َِٰ  َٰ ُٓةِ َي َػٝ۬ ُ ت
Onlar Rablerinden gelen rehbere uyanlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar onlardır.

(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ تَٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُػ ِٖ ْت
ِ ًُ َٕ خِ ْثُ َٔ ْؼًُٝ ُٓ ْ َأ٣َٝ ًِْ ٤ ْتُ َم٠ََُِٕ تَُٞ ْهػ٣ ٌ ُْص َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت ُ َّٓرَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ
İçinizde hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte böyle toplumlar,
umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Hac 22/77)

َٕٞ ًَْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْل ِِ ُف٤ت ْتُ َمُِٞت ْك َؼَٝ ْْ ٌُ َّت َيخُٝت ْػدُهَٝ تُٝت ِْ ُؽهَٝ تُٞتي ًَؼ
ْ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin! İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.
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(Bakara 2/6 )

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََلُٛ  ْْ ت َ ّْ َُ ْْ ش ُ ْ٘ى ِْيُٜ َ  ْْ َءت َ ْٗىَ ْيشِٜ ٤ْ َِت ٌء َػَٞٓ ِ
َ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
Kâfirleri ister uyar ister uyarma, onlar için fark etmez; inanıp güvenmezler.
(Al-i İmran 3/106)

ْ نَٞ ِْ َٖ ت٣ ٌ۪ َكث َ َّٓث تَُّىٙٞ ُؼُٝ ُّنَٞ ّْ َ شَٝ ٌٙٞ ُؼُٝ غ
ْْ ٌُ ِٗ  َٔث٣ ْْ ت َ ًَلَ ًْش ُ ْْ َخ ْؼهَ ۪تُٜ ُٛ ٞ ُؼُٝ َّز
ُّ َ٤ َّ ش َ ْدْٞ ٣َ
ًَُٕٝ ُتج ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ٌْل
َ َت ْتُ َؼىُٞهُٝكَى
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Tevbe 9/66)

َٓ ْؽثبِلَ ٍر ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٗؼَ ِىّج
َٓ ْٖ ػ
تُٞٗ ْْ ًَثُٜ ََّٗؽثبِلَرً ِخث
ُ  َٔثِٗ ٌُ ْْ ت ِْٕ َٗ ْؼ٣ت هَ ْه ًَلَ ًْش ُ ْْ خَ ْؼهَ ۪تََٝل ش َ ْؼصَى ُِي
َ ق
َٖ٤۪ٓ ًِ ُٓ ْؽ
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

(İsra 17/45)

َٰ ْ َِٕ خُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ َْ۪ٖ تَُّى٤َخَٝ ٘ ََي٤ْ َز ْتُوُ ًْ َٰتَٕ َؼ َؼ َِْ٘ث خ
يتٞ
َ ْتِوَت هَ ًَأَٝ
ً ُ ثَل ِل ًَذِ ِـ َؽثخًث َٓ ّْص
Kur‟ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz.

(İsra 17/46)

ِٕ  ْتُوُ ًْ َٰت٢ِز َيخ ََّي ك
َ ًْ ًَ َتِوَت وَٝ  ْه ًًتَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰتوَت٢ٓ ۪كَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ت َ ًَِّ٘رً تِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ  َؼ َؼ َِْ٘ث َػَٝ
ٓ
يتٞ
ً ُ ْْ ُٗلِٛ ثي
ِ  ت َ ْن َخ٠َِٰ ت َػْٞ ََُّٝ َُٙ ْـهَٝ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur‟ân‟da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Kehf 18/57)

ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ
ْ َٓ َّ َٓث هَه٢ِ
٠َِٰ ُ تَِّٗث َؼ َؼ َِْ٘ث َػَٙهَت٣ س
ِ َث٣ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ وُ ِ ًّ ًَ ِخ َٰث
َ ًَْ ۪ كَثَػّٚز َي ِخ
َ ََّٗٝ ثَٜ ْ٘ ع َػ
ت تِوًت تَخَهًتُٝٓصَهْٜ َ٣ ْٖ ََِ كٟ َٰهُٜ ُ ْت٠َُِ ْْ تُٜ ػ
ُ ت ِْٕ ش َ ْهَٝ  ْه ًًتَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰتوَت٢ٓ ۪كَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ت َ ًَِّ٘رً تِٜ ِخُُِٞه
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.
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(Neml 27/13)

ٌ ىَت ِِ ْف ًٌ ُٓ ۪دَٰٛ تُُْٞظ ًَذ ً هَث
ٖ٤
ِ ثشَُ٘ث ُٓد٣َ  ْْ َٰتُٜ ْكََِ َّٔث َٓؼث َءش
Her şeyi açıkça gösteren belgelerimiz onlara gelince: “Bunlar açık büyüdür” dediler.

(Neml 27/14)

ُ ْٗ ت كَثًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ ّ
َٖ٣ ْ۪ق ًَثَٕ َػثهِدَرُ ْتُ ُٔ ْل ِّه
ُ َٝ ظ ِْ ًٔث
ُ ُث ت َ ْٗلَٜٓ ْوََ٘ص٤ْ َ ت ِْصَٝ ثَٜ ت ِخُٝ َؼ َفهَٝ
َ ٤ًَ ًْ ظ
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.

(Yasin 36/7)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كِٛ ًِ َ  ت َ ًْع٠ِٓ َٰ  ٍُ َػْٞ ََُوَ ْه َـ َّن ْتُو
Onların çoğu, bunun gerçekten Allah‟ın sözü olduğunu anladı ama inanıp güvenemiyorlar.

(Yasin 36/8)

َٕٞ ْْ ُٓ ْو َٔ ُفُٜ َثٕ ك
ِ َ ْتَلَ ْوه٠َُِ ت٢
َ ِٜ َ ْْ ت َ ْؿ ََل ًَل كِٜ ِ ت َ ْػَ٘ثه٢تَِّٗث َؼ َؼ َِْ٘ث ۪ ٓك
Sanki boyunlarına, çenelerine kadar dayanan demir halkalar takmışız da baş eğemiyorlar.

(Yasin 36/9)

َ ِهًّت كَث َ ْؿ
ًَُٕٝ ْظ
ِ ُد٣  ْْ ََلُٜ َُ ْْ كَٛ٘ث٤ْ ش
َ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ ل َِْ ِلَٝ ِهًّت
َ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ  ِْٖ ت٤ َؼ َؼ َِْ٘ث ِٓ ْٖ َخَٝ
Sanki hem önlerine bir engel hem de arkalarına bir engel koyup kuşatmışız da göremiyorlar.

(Yasin 36/10)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََلُٛ  ْْ ت َ ّْ َُ ْْ ش ُ ْ٘ى ِْيُٜ َ  ْْ َءت َ ْٗىَ ْيشِٜ ٤ْ َِت ٌء َػَٞٓ ِ
َ َٝ
Onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, güvenmiyorlar!

(Bakara 2/7)

ٓ
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ ٌ  ٌۘذَٝث
َلص َ َْ ه
َ ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ ِخُُِٞ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
َ  ت َ ْخ٠َِٰ  َػَٝ ْْ ِٜ ِ ْٔ ِؼ
ِ ظ
َ  ْْ ِؿشِٛ ثي
Sanki Allah, kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözleri de perdelidir. Onların hak ettiği
büyük bir azaptır.
(Fussilet 41/4)

ََُٕٞ ّْ َٔؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كُٛ ًُ َ ع ت َ ًْع
ً َ۪ٗىَٝ ًت٤
ً َخ ۪ش
َ ًَْ ًت كَثَػ٣
Kitap, Müjdeleyen ve uyaran bir yapıdadır ama çokları ondan yüz çevirir; dinlemezler.
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(Fussilet 41/5)

ثج
ٌ  ِ٘ َي ِـ َؽ٤ْ َخَٝ َِ٘٘ث٤ْ َ ِٓ ْٖ خَٝ ًٌ  ْهَٝ  َٰتوَت َِٗ٘ث٢ٓ ۪كَٝ ِٚ ٤ْ َُِ َٓٗث تٞػ
ُ  ت َ ًَِّ٘ ٍر ِٓ َّٔث ش َ ْه٢ٓ ۪خَُ٘ث كُُِٞت هُُٞهَثَٝ
َُِٕٞٓث
ِ كَث ْػ َٔ َْ تََِّٗ٘ث َػ
Şunu söylerler: “Senin çağrına gönlümüz kapalı, kulaklarımız tıkalıdır; aramızda da perde var. Bizim işimiz
yolunda; sen kendi işine bak.”

(Enam 6/25)

ِْٕ تَٝ  ْه ًًتَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰتوَت٢ ۪ ٓكَٝ ُُٜٙٞ ََ ْلو٣ ْٕ َ  ْْ ت َ ًَِّ٘رً تِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ  َؼ َؼ َِْ٘ث َػَٝ  َْي٤ََُِ ّْص َ ِٔ ُغ ت٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
 ٓىَت ت ََِّٓلَٰٛ ِْٕ ت تًُٝٓ ََٖ ًَل٣ ۪ ٍُ تَُّىَُٞو٣ ٗ ََيُُُٞ َؽث ِن٣  تِوَت َٓؼث ُ۫ ُؤ َى٠ث َـصٓهَٜ ت ِخُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َ ٍر ََل٣ت ًُ ََّ َٰتْٝ ًَ َ٣
۪ ِ
َٖ٤ َُّ۪ٝ ًَ ْتَل٤
ُ ثؽ
َ َت
Onlardan seni dinleyenler de olur; ama sanki anlamasınlar diye kalplerinin üzerinde katmanlar oluşturmuşuz,
kulaklarında da ağırlık var. Bütün ayetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle çekişirler. Bu
kâfirler derler ki: “Bu, öncekilerin yazılarından başka bir şey değildir!”

(Enam 6/110)

ُ ٢ ُ۪ ْْ كَٛٗىَ ُيَٝ ٍ ٍَ َٓ ًَّذَّٝ َ ۪ ٓ تٚت ِخُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  ْْ ًَ َٔثُٛ ثي
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗث٤ؽ ْـ
ُ ِِّ َُٗوَٝ
َ ت َ ْخَٝ ْْ ُٜ َ ح ت َ ْكـِهَش
َ ظ
Sanki gönüllerini ve gözlerini biz çeviriyormuşuz gibi tıpkı ilk başta inanmadıkları gibi olurlar. Biz de onları,
taşkınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

(Araf 7/179)

ٌۘ ِ ْٗ تَل
ُ ٌٖ ََل٤ ْْ ت َ ْػُٜ ََُٝ  ٌۘثَٜ َٕ ِخُٜٞ ََ ْلو٣ ج ََلٞ
ٌ ُُِ ْْ هُٜ َُ ُ
ِ ْ َٝ ِّٖ ًت َِٖٓ ْتُ ِؽ٤
ً َّ۪٘ َْ ًَعَٜ َُوَ ْه وَ َيأَْٗث ُِ َؽَٝ
ٓ
ٌ َ ْْ َٰتوُٜ ََُٝ  ٌۘثَٜ َٕ ِخًُٝ ْظ
ُْ ُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ػ َُّ ت
َ َ ُ ْْ تٛ َْ َ َُٰةِ َي ًَ ْثَلَ ْٗ َؼ ِثّ خٝ۬ ُ ث تَٜ َٕ ِخَُٞ ّْ َٔؼ٣ تٕ ََل
ِ ُد٣
َُِِْٕٞتُـَثك
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
gerçeği kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Lokman 31/7)

ّ َ ْه ًًت كَدَٝ ِٚ ٤ْ َُٗ تُو٢ٓ ۪ث ًَث َ َّٕ كَٜ َ ّْ َٔ ْؼ٣ ْْ َُ ْٕ َ  ُٓ ّْص َ ٌْ ِد ًًت ًَث٠ُهَٝ َثشَُ٘ث٣ َٰتِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْتِوَت شُصَٝ
ج
ٍ ُ ِخ َؼىَتًِْٙ ش
ْ٤ٍ َُ۪ت
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.
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(Casiye 45/23)

٠َِٰ  َؼ َؼ ََ َػَٝ ۪ٚ َه ِْ ِدَٝ ِ۪ٚ ْٔ ِؼ
َ ٣َتَكَ ًَت
ُ هَِّٚػ
َ َ تَٝ ُٚ٣َٰٞ َٛ َُٜٚ َُِٰ ْس َٓ ِٖ تش َّ َمىَ ت
َ ٠َِٰ  َلص َ َْ َػَٝ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ َّللاُ َػ
ًَُٕٝ ًَّ ََّللاِ تَكَ ََل شَى
 ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه هِٚ ٣ ۪هْٜ ٣َ ْٖ َٔ َذ ً كَٝث
َ َخ
َ ۪ ِؿشًِٙ ظ
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık saymıştır. Sanki
Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekmiştir. Allah kabul etmedikten
sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi kullanmayacak mısınız?”

(Ahkaf 46/26)

ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ت َ ْكـِهَ ٌۘذ ً كَ َٓٔث ت َ ْؿَٝ ثيت
ً ظ
َ ْْ ُٜ َُ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ِٚ ٤ ۪ َٓٔث ت ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ث ًُ ْْ ك٤ ۪ ْْ كُٛ َُوَ ْه َٓ ٌََّّ٘ثَٝ
َ ت َ ْخَٝ ِ ْٔؼًث
ْْ ِٜ  َـثمَ ِخَٝ َِّللا
ِ ث٣َ َٕ ِخ َٰثُٝ ْؽ َفه٣َ تُٞٗءٍ تِ ْو ًَث٢َ
ز ه
ُ ظ
َ
َ  ََٓل ت َ ْخَٝ ْْ ُٜ ُِ ْٔؼ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ شُٜ ُ  ََٓل ت َ ْكـِهَشَٝ ْْ ُٛ ثي
َٕ ٍِ ُ۫ ُؤْٜ َ َ ّْص٣ ۪ٚت ِخَُٞٗٓث ًَث
Aslında onları, size vermediğimiz imkânlarla donatmıştık. Dinleyecek kulakları, basiretli gözleri ve karar
verecek yürekleri de vardı. Ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarıldıkları için ne kulakları, ne gözleri ne de
yürekleri işe yaradı. Hafife aldıkları başlarına geldi.

(Bakara 2/8 )

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ِخ ْثَٝ ِثّٰلل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ِخ ُٔإُٛ  َٓثَٝ ًِ تَل ِل
 ٍُ َٰت ََّٓ٘ث ِخ هَُٞو٣ ْٖ َٓ َث
ِ َُّ٘ َِٖٓ تَٝ
Kimi insanlar da "Allah‟a ve ahiret gününe biz de inanırız.” derler ama inanmazlar.
(Nur 24/47)

َ َ تَٝ ٍِ ِٞ
ٌ ً۪ َ ك٠ُهَٞ َ َص٣ َّْ ُ ؽ ْؼَ٘ث ظ
 َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ  َٓٓث تَٝ  ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٰو ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
ُ ًُث
َّ ِخَٝ ِثّٰلل
َٕ َٰت ََّٓ٘ث خِ هَُُُٞٞو٣َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْخِ ْثُ ُٔإ
Kimileri, “Allah‟a ve elçisine inandık ve boyun eğdik” derler. Sonra bunun arkasından onlardan bir takımı yüz
çevirir. Onlar mümin değillerdir.
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(Maide 5/41)

ْْ ِٜ ِٛ تَٞ ت َٰت ََّٓ٘ث ِخث َ ْكُُٞٓ َٖ هَث٣ ۪ ْتُ ٌُ ْل ًِ َِٖٓ تَُّى٢َِٕ كُٞثيػ
ُ ًُت
َّ ثَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ُ٣ َٖ٣ ۪ ْف ٍُ ْٗ َي تَُّى٣َ  ٍُ ََلِٞ
ِ ّ
ىٞ
َ ُ أْش٣َ ْْ َُ َٖ٣ًَ۪  ٍّ َٰتلْٞ ََٕ ُِوُِٞ َّٔثػ
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِىُِٞ َّٔثػ
َ ج
َ تَُٝثنٛ َٖ٣ ۪ َِٖٓ تَُّىَٝ ْْ ُٜ ُخَُُُِٞ ْْ شُإْ ِٓ ْٖ هَٝ
تٝثـىَ ُي
ْ َُ كْٙٞ َ ت ِْٕ َُ ْْ شُإْ شَٝ ُُٙٝىَت كَ ُمىَٰٛ ْْ ُ ص٤ ۪شُٝ۫ ُ َٕ ت ِْٕ تُُُٞٞو٣َ ۪ٚتػ ِؼ
ِ َٞ َٓ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِهُُٞ َف ِ ًّك٣
َ ُ٣ ْٕ َ َّللاُ ت
ْْ ُٜ  َخُُِٞ ًَ هّٜ ِ ط
َ َِّللا
ُ ًِ ِن ه٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ْـًٔث ت٤ش
ُ َِٖٓ هَُٚ ُ كََِ ْٖ ش َ ْٔ ِِ َيََّٚللاُ ِكصَْ٘ص
ُ ًِ ِن ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََُٝ ١
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َتَل ِل ًَذِ َػى
ٌ ٍْ ث ِل٤َ ْٗ ُّ تُه٢ِ ْْ كُٜ َُ
Ey Elçi, içten güvenmedikleri halde ağızları ile “İnanıp güvendik!” diyenlerin ve Yahudilerin, ayetlerin üstünü
örtmede yarışması seni üzmesin. Onlar yalan için kulak kesilir, sana gelmeyen bir topluluk için dinler,
kelimelerin anlamlarını yerlerinden kaydırırlar. “Size şu verilirse alın, verilmezse almayın” derler. Allah, kimi
bozguna uğratmak isterse sen onun için Allah‟tan bir yardım alamazsın. Onlar, Allah‟ın kalplerini temizlemek
istemediği kimselerdir. Onların payına düşen dünyada rezil olmak, ahirette de şiddetli bir azaba çarpılmaktır.

(Maide 5/61)

تَُّٞٗللاُ ت َ ْػَِ ُْ ِخ َٔث ًَث
 هَٝ ۪ٚت ِخٞ ْْ هَ ْه ل ًََ ُؼُٛ َٝ ًِ ت ِخ ْثُ ٌُ ْلُِٞهَ ْه نَ َلَٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ تِوَت َٓؼث ُ۫ ُؤ ًُ ْْ هَثَٝ
َُٕٞٔ ُ َ ٌْص٣
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha
iyi bilir.

(Yusuf 12/103)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْس خِ ُٔإ
َ ط
ْ ًَ  َـْٞ ََُٝ َث
ِ َُّ٘ َٓٓث ت َ ًْع َ ًُ تَٝ
Ne kadar çırpınırsan çırpın, insanların çoğu inanmazlar.

(Bakara 2/9)

ًَُٕٝ َُ ْشؼ٣  َٓثَٝ ْْ ُٜ ّ
َٕ هُُٞمَث ِنػ٣
َ َُٕ ت ََِّٓل ت َ ْٗلَُٞ ْمهَػ٣  َٓثَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ ََّللا
Allah‟a ve müminlere karşı oyun kurmaya çalışırlar. Onlar sadece kendilerini oyuna getirirler
de farkına bile varmazlar.
(Nisa 4/142)

َُٕ ًَٓت ُ۫ ُؤ٣ ٠ُّ َٰث
ُ  لَث ِنَٞ ُٛ َٝ ََّللا
َّ ُ ت٠َُِت تُٞٓٓ تِوَت هَثَٝ ْْ ُٜ ػ
َٕ هُُٞمَث ِنػ٣ َٖ٤ ۪ت َِّٕ ْتُ َُٔ٘ثكِو
َ ًُ تُٞٓ ذِ هَثَِٰٞ ظ
ٌۘ ً ََِّ۪للاَ ت ََِّل ه
َل٤
َٕ هًُٝ ًُ َ ْى٣  ََلَٝ َث
َ َُّ٘ت
Münafıklar Allah'a karşı oyun kurmaya çalışırlar, halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirir. Namaza
kalkarken üşenerek kalkar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah‟ı ancak arada sırada hatırlarlar.
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(Enfal 8/62)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ِخ ْثُ ُٔإَٝ ًِ۪ٙ ظ
َ ػ
ُ َ ْمه٣َ ْٕ َ ت تُٝٓه٣ً۪ ُ٣ ِْٕ تَٝ
ْ ََّ٘هَ َى ِخ٣َ ت١ٓ ۪ تَُّىَٞ ُٛ َُّللا
ى كَث َِّٕ َـ ّْ َد َي هٞ
Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen O‟dur.

(Bakara 2/10)

َُٕٞ ٌْ ِىخ٣َ تُٞٗ ٌْ ِخ َٔث ًَث٤ َُ۪تج ت
ٌ َػى
ً ًَ َٓ َُّللا
ٌ ًَ َٓ ْْ ِٜ  ِخُُِٞ ه٢ ۪ك
 ُْ هُٛ َع كٍََ تن
َ ْْ ُٜ ََُٝ ػث
Kalplerinde bir hastalık oluşur; Allah onlara bir hastalık daha ilave eder. Yalan söylemelerine
karşılık hak ettikleri de acıklı bir azaptır.
(Nahl 16/105)

َُٕٞ ُْ ْتُ ٌَث ِوخُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َِّللا
ِ َث٣َٕ ِخ َٰثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ِ۪ج تَُّى
ز ه
َ  ْتُ ٌَى١ًِ َ َ ْلص٣ تَِّٗ َٔث
Allah‟ın âyetlerine inanmayanlar sadece yalan uydururlar. Onlar yalancı kimselerdir.

(Nahl 16/106)

ْ ُٓ ُُٚهَ ِْدَٝ ًَِٙ ًْ ُ ۪ ٓ ت ََِّل َٓ ْٖ تِٚٗ َٔث٣ثّٰللِ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه ۪ت
 َُٰ ٌِ ْٖ َٓ ْٖ ش ًََ َؾَٝ ٕث
۪ ْ ط َٔةِ ٌّٖ ِخ
َٓ ْٖ ًَلَ ًَ ِخ ه
ِ َٔ ٣ثَل
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َ ػى
ٌ ؼ
ح َِٖٓ ه
َ  ْْ َؿِٜ ٤ْ َِط ْه ًيت كَ َؼ
َ ْْ ُٜ ََُٝ َِّللا
َ ًِ ِخ ْثُ ٌُ ْل
İman içine tam olarak yatmış birinin baskı altında kafir olduğunu söylemesi bir yana, kim inandıktan sonra
gönlünü kafirliğe açarsa Allah‟ın öfkesi onların üstünde olur. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Nahl 16/107)

َٰ ْ ٠ََِث َػ٤ْٗ ُّذ َ تُهٞ٤َٰ ت ْتُ َفُّٞ ُْ ت ِْص َ َفدُٜ َََّٰٗو ُِ َي ِخث
َٖ٣ً۪ ِ َّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو١ِهْٜ َ٣ َّللاَ ََل
ت َ َّٕ هَٝ ِتَل ِل ًَذ
Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler topluluğunu yola getirmez.

(Nahl 16/108)

َ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ت
َُِٕٞ ُْ ْتُـَث ِكُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ تَٝ ْْ ِٛ ثي
ؽدَ َغ ه
َ َُّللا
َ َٝ ْْ ِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ ػ
َ ت َ ْخَٝ ْْ ِٜ ِ ْٔ ِؼ
ِ ظ
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah‟ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne
yaptıklarının farkında değillerdir.

(Nahl 16/109)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََََّٗل َؼ ًَ َّ ت
ًَُٕٝ ِِ  ُْ ْتُمَثُٛ ِتَل ِل ًَذ
Zerre kadar şüphe yok ki ahirette onlar, umduğunu bulamayacaklardır.
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(Muhammed 47/29)

ْْ ُٜ َٗػـَث
ْ َ َّللاُ ت
ٌ ًَ َٓ ْْ ِٜ  ِخُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ِ۪ح تَُّى
ُ ْم ًِ َغ ه٣ ْٖ َُ ْٕ َ ع ت
َ ّت َ ّْ َـ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

(Muhammed 47/30)

ْْ ٌُ ََُ ْؼَِ ُْ ت َ ْػ َٔث٣ َُّللا
َٓ َٗ ْٞ ََُٝ
 هَٝ ٍِ ْٞ َ َُ ْف ِٖ ْتُو٢ ۪ ْْ كُٜ َََُّ٘ص َ ْؼ ًِكَٝ ْْ ُٜ ٤ َٰٔ٤ ّ۪ ْْ ِخُٜ َ  ْْ كََِ َؼ ًَ ْكصُٜ ًَ َ٘ث٣ْ شث ُء ََلَ َي
Tercihimiz farklı olsaydı onları sana gösterirdik, sen de yüzlerinden tanırdın. Ama onları, sözlerinin içeriğinden
tanıyabilirsin. Allah bütün işlerinizi bilir.

(Münafikun 63/3)

ُ َت كًُٝ َت ظ ُ َّْ ًَلَُٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َََّٰٗو ُِ َي خِث
َُٕٜٞ ََ ْلو٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كِٜ ِخُُِٞ ه٠َِٰ طدِ َغ َػ
Kötü olan, önce inanmaları sonra ayetleri görmezlikten gelmeleridir. Ardından kalpleri üzerinde yeni bir yapı
oluşturulur; artık anlamazlar.

(Tevbe 9/124)

ْ ٍَُِ ْٗ ُ تِوَت َٓٓث تَٝ
ْْ ُٜ ْت كٍََ تنَشَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ َٔثًٗث كَث َ َّٓث تَُّى٣۪ ٓ ۪تٙ ِىَٰٛ ُُّْٚ ٌُ ْْ ٌَ تنَش٣َ ٍُ تُٞو٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َيذ ٌ كٞ
ُ س
َ ِ
ًَُِٕٝ  ّْص َ ْدش٣َ ْْ ُٛ َٝ  َٔثًٗث٣۪ت
Bir sure indirilince bazıları: “Şimdi bu hanginizin imanını arttırdı ki?” der. O, inanıp güvenmiş olanların
güvenini artırır. Onlar onu, birbirlerine müjdelerler.

(Tevbe 9/125)

ًَُٕٝ ِ ْْ ًَثكُٛ َٝ تُٞ َٓثشَٝ ْْ ِٜ ِّ  ِي ْؼ٠َُِٰ ّث ت
ٌ ًَ َٓ ْْ ِٜ ِخُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪ت َ َّٓث تَُّىَٝ
ً  ْْ ِي ْؼُٜ ْع كٍََ تنَش
Kalplerinde hastalık olanların da pisliğine pislik katar. Onlar da kâfir olarak ölürler.

(Bakara 2/11)

َٕٞظ ِِ ُف
ْ ُٓ ُٖ ت تَِّٗ َٔث ٗ َْفُُٞٓ ع هَث
ِ  ْتَلَ ْي٢ِت كُٝ ْْ ََل ش ُ ْل ِّهُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
Onlara: “Yeryüzünde düzeni bozmayın!” denince, “Biz sadece düzeni sağlayan kimseleriz.”
derler.
(Şuara 26/151)

َٖ٤ ۪ت ت َ ْٓ ًَ ْتُ ُٔ ّْ ًِكُٞ ٓؼ٤ ََل ش ُ ۪طَٝ
Aşırılık edenlerin isteklerine boyun eğmeyin.
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(Şuara 26/152)

َٕٞظ ِِ ُف
ْ ُ٣  ََلَٝ ع
ِ  ْتَلَ ْي٢َٕ ِكُُٝ ْل ِّه٣ َٖ٣ ۪تََُّى
Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, hiçbir şeyi düzeltmezler.”

(Bakara 2/205 )

َ ًْ  ِِ َي ْتُ َفْٜ ُ٣َٝ ثَٜ ٤ ُ۪ ْل ِّهَ ك٤ُِ ع
َّثن
 هَٝ ََ ّْ َُّ٘تَٝ ض
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ ك٠ َِٰؼ
َ َُ ِفحُّ ْتُل٣ َّللاُ ََل
َ ٠ُهَٞ َ تِوَت شَٝ
Eline yetki geçince yeryüzünde düzeni bozmaya, kaynakları tüketmeye ve soykırıma çalışır. Allah doğal düzenin
bozulmasını sevmez.

(Bakara 2/206)

ُ ثنَٜ ِٔ ُُ ْت
ِ ْ ُِ ْتُ ِؼ ٍَّذ ُ خَّْٚللاَ ت َ َلىَش
ن ه
َ َُْدِةَٝ ُْ ََّٜ٘ ُ َؼُٚثَلظْ ِْ كَ َف ّْد
ِ َّ ُ تشَُٚ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
Ona: "Allah'tan korkun!"denince günahıyla övünmeye başlar. Onun hakkından cehennem gelir. Ne kötü beşiktir
o!

(Bakara 2/12)

ًَُٕٝ َُ ْشؼ٣  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ َُُٕٝ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِّهٛ ْْ ُٜ َِّٗت َ ََٓل ت
Dikkat edin, düzeni bozanlar onlardır ama farkında olmazlar.
(Nisa 4/62)

ْ َٓ َّدَرٌ خِ َٔث هَه٤ ْْ ُٓ ۪ظُٜ ْطثخَص
ثّٰللِ ت ِْٕ ت َ َي ْن َٓٗث ت ََِّٓل
َٕ خِ هَُٞ ْف ِِل٣  ْْ ظ ُ َّْ َٓؼث ُ۫ ُؤ َىِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ س ت
َ َ ْق تِ ٓوَت ت
َ ٤ٌَ َك
وًث٤ ۪كْٞ َ شَٝ ّثًٗث
َ ت ِْـ
Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olacak? O zaman sana gelip Allah‟a
yemin ederek diyecekler ki “Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istemiştik.”

(Nisa 4/63)

ْ  ِػَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ع َػ
 ًَلْٞ َ ْْ هِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ ْْ ۪ ٓكُٜ َُ َْ ُهَٝ ْْ ُٜ ظ
ْ ًِْ  ْْ كَثَػِٜ  ِخُُِٞ ه٢ َّ۪للاُ َٓث ك
 ْؼَِ ُْ ه٣َ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ـًث٤ َِ۪خ
Onlar var ya onlar! Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlara karşı dikkatli ol, öğüt ver. Onların içlerine
işleyecek etkili sözler söyle.
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(Bakara 2/13 )

ث ُءَٜٓ َّل
ُّ ُ ُْ تُٛ ْْ ُٜ َِّٗث ُء ت َ ََٓل تَٜٓ َّل
ُّ ُت تَُٗإْ ِٓ ُٖ ًَ َٓٔث َٰت ََٖٓ تُُٞٓ ثَ هَث
ُ َُّ٘ت ًَ َٓٔث َٰت ََٖٓ تُِٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ
Onlara: “Allah‟a, diğer insanların güvendiği gibi güvenin.” denince: “O akılsızların güvendiği
gibi mi güveneceğiz?” derler. Dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler.
(Enam 6/52)

ْ َ  ََل شَٝ
ْْ ِٜ ّث ِخ
َ ُ َٓثَٜٚ  ْؼَٝ َُٕٝه٣ً۪ ُ٣ ِ ٢
َ  َْي ِٓ ْٖ ِـ٤َِػ
ّ  ْتُ َؼ ِشَٝ ِذٝ ْْ ِخ ْثُـَ َٰهُٜ ََّٕ َيخَُٞ ْهػ٣ َٖ٣ ۪ط ًُ ِن تَُّى
ْ َ ءٍ كَص٢َ
َّ َِٖٓ ٌَُٕٞ َ  ْْ كَصُٛ َط ًُن
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
َ  َٓث ِٓ ْٖ ِـَٝ ٍء٢َ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ شِٜ ٤ْ َِّث ِخ َي َػ
ْ ِٓ ْٖ ش
Sabah, akşam dua edip Rablerinin yüz göstermesini isteyenleri uzaklaştırma. Onların hesabı senden sorulmaz.
Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları uzaklaştırırsan yanlış yapanlardan olursun.

(Enam 6/53)

َْ ََِّللاُ خِث َ ْػ
ٍ  ْْ خِدَ ْؼُٜ ؼ
ُْ ه
 ۬ ُإ ََٓل ِء َٓ َّٖ هٛٓ َٰ َ ت تُُٞٓ َُٞو٤ُِ غ
َ  ًَ َٰى ُِ َي كَصََّ٘ث خَ ْؼَٝ
َ ٤َََُِ٘٘ث ت٤ْ َ ْْ ِٓ ْٖ خِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُخِث
َٖ٣ً۪ ًِ شث
“Allah aramızdan, şunlara mı lütuf ve ikramda bulundu?” desinler diye onlardan kimilerini kimileriyle deneriz.
Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen, Allah değil midir?

(Şuara 26/111)

ََُُٕٞتش َّ َدؼَ َي ْتَلَ ْيوَٝ ت تَُٗإْ ِٓ ُٖ َُ َيُُٞٓ هَث
“Şu aşağılık kimseler peşindeyken sana inanmamızı mı bekliyorsun?” dediler.

(Şuara 26/112)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ تُٞٗ خِ َٔث ًَث٢۪ٔ ِْ  َٓث ِػَٝ ٍَ هَث
“Onların gerçekte ne yaptıkları konusunda bir bilgim yoktur.

(Şuara 26/113)

ًَُٕٝ ُ ش َ ْشؼْٞ َُ ٢ّ َي ۪خ٠َِٰ  ْْ ت ََِّل َػُٜ ُّثخ
َ ت ِْٕ ِـ
Onlara hesap soracak olan Rabbimdir, keşke bunu anlasanız!

(Şuara 26/114)

َ ِ َٓٓث تَٗ َ۬ث خَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْثي ِن ْتُ ُٔإ
ِ ط
Ben müminleri yanımdan kovamam.
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(Bakara 2/14)

ُٖ ت تَِّٗث َٓؼَ ٌُ ْْ تَِّٗ َٔث ٗ َْفُُٞٓ  ْْ هَثِٜ ِ٘٤ثؽ
۪ َ٤ش
َ ٠َُِٰ ت تْٞ َِتِوَت َلَٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ ت هَثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت تَُّىُٞتِوَت َُوَٝ
َٕ ٍِ ُ۫ ُؤْٜ َ ُٓ ّْص
İnanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz de O‟na inanıp güveniriz.” derler. Şeytanlarıyla baş
başa kalınca, “İnanın biz sizin yanınızdayız, onlarla sadece alay ediyoruz!” derler.
(Nisa 4/81)

ٌۘ َ
َٓ َّس
َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽثبِلَر
ح َٓث
ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َ ٤َِى خ
َ ت ِٓ ْٖ ِػ ْ٘هٌُٝ ًَ َؽث َػرٌ كَ ِثوَت خ
ُ ُ َ ٌْص٣ َُّللا
 هَٝ ٍُ ُٞ شَو١ ۪ ًَْ تَُّى٤ؿ
ً ً۪ َٝ ِثّٰلل
َل٤
ْ ًِْ َٕ كَثَػُِّٞص٤َُد٣
 ِخ ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ شَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ػ
َ ع
Sana "Baş üstüne" derler, fakat yanından çıkınca içlerinden bir kesimi, geceleyin senin dediğinden başka şeyler
tasarlarlar. Allah onların tasarladıklarını yazar. Onlara karşı dikkatli ol ve Allah'a güven. Dayanak olarak Allah
yeter.

(Tevbe 9/65)

َٕ ٍِ ُ۫ ُؤْٜ َ ۪ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ّْصُِٚ ِٞ
ُ ٗ َِْ َؼَٝ عٞ
ُ  َيَٝ َِ۪ٚثش٣ َٰتَٝ ِثّٰلل
ُ ُُ َّٖ تَِّٗ َٔث ًَُّ٘ث َٗ ُمَُٞو٤َُ ْْ ُٜ َ ِث َ ُْص
ح هُ َْ ت َ ِخ ه
َ ْٖ َُِةَٝ
Ne yaptıklarını öğrenmek istesen “Dalıp gitmişiz, eğleniyoruz işte,” derler. De ki “Allah‟ı mı, ayetlerini mi,
yoksa elçisini mi hafife alıyorsunuz?”

(Bakara 2/15)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ ُّ ُٔه٣َ َٝ ْْ ِٜ ئ ِخ
َه
ُ ٍِ ْٜ َ  ّْص٣َ َُّللا
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗ ث٤َ ؽ ْـ
Taşkınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara fırsat vererek onlarla alay eden Allah‟tır.
(Al-i İmran 3/178)

ت تِظْ ًٔثُٝٓ ٍْنَتن٤َ ُِ ْْ ُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ  ْْ تَِّٗ َٔثِٜ ِّ ُ ًٌْ َِلَ ْٗل٤ ْْ َلُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ ت تََّٗ َٔثًُٝٓ ََٖ ًَل٣ ّ۪ َد َّٖ تَُّى
َ  ْف٣َ  ََلَٝ
ٌ ٜ۪ ُٓ تج
ٖ٤
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ
Kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı, günahlarını artırsınlar
diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(İbrahim 14/42)

َّ َُ َٔ َ ْؼ٣ َّللاَ ؿَثكِ ًَل َػ َّٔث
ثي
ُ  ٍّ ش َ ْشمْٞ َ٤ُِ ْْ ُٛ ًُ ُ َإ ِ ّل٣ َٕ تَِّٗ َٔثُٞٔ ُِ تُظث
ّدَ َّٖ ه
ُ ظ
َ  ََل ش َ ْفَٝ
َ  ْتَلَ ْخِٚ ٤ َ۪ض ك
Sakın Allah‟ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı güne kadar
erteliyor
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(Bakara 2/16 )

ْ  كَ َٔث َيخِ َفَٟۖ  َٰهُٜ ُت تُؼ َََّلَُرَ خِ ْثُٝ ًَ َ َٖ ت ْشص٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
َٖ٣ ۪ص َهْٜ ُٓ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ْْ ُٜ ُ ثيش
َ س شِ َؽ
Onlar, doğru yolu verip yoldan çıkmayı satın alanlardır. Doğru yolda olmadan yaptıkları ticaret
kazanç getirmez.
(Muhammed 47/25)

ٓ
َ ٤ْ ش
َّ ُ تَٟهُٜ ُ ُْ ْتُٜ َُ ََّٖ٤ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث ش َ َدِٛ ثي
ُ ط
٠َِٰ ْٓ َ تَٝ ْْ ُٜ َُ ٍَ َّٞ ِ
ْ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َ ٕث
ِ  ت َ ْن َخ٠َِٰ ت َػُّٝتيشَه
ْْ ُٜ َُ
Doğruları bütün açıklığı ile gördükten sonra sırtlarını dönenleri Şeytan aldatmış ve onlara umut vermiştir.

(Muhammed 47/26)

ُْ َِ  ْؼ٣َ َُّللا
 هَٝ ًِ ْٓ َغ ْتَل
ت َٓث ٗ ٍََّ ٍَ هُٞٛ ًِ ًَ َٖ٣ ۪ت َُِِّىُُٞ ْْ هَثُٜ َََّٰٗو ُِ َي ِخث
ِ  َخ ْؼ٢ ۪ؼُ ٌُ ْْ ك٤ُِ٘ ۪ط
َ َُّللا
ْْ ُٛ تي
َ ًَ ِْ ِت
Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli
konuşmalarını bilir.

(Muhammed 47/27)

ٓ
ْْ ُٛ ثي
َ ت َ ْن َخَٝ ْْ ُٜ َٛ ٞ ُؼُٝ َُٕٞؼ ًِْخ٣َ ُ ُْ ْتُ َٔ َِٰةِ ٌَرُٜ ْكَّصَٞ َ ْق تِوَت ش
َ ٤ٌَ َك
Melekler, yüzlerine ve sırtlarına vurarak ruhlarını alırken halleri nice olur?

(Muhammed 47/28)

َ َُ كَث َ ْـدَٚٗتَْٞ ت ِيػُٞٛ ًِ ًَ َٝ ََّللا
َ ت َٓٓث ت َ ِْ َمُٞ ُْ تشَّدَؼُٜ َََّٰٗو ُِ َي خِث
ْْ ُٜ َُؾ ت َ ْػ َٔث
ؾ ه
Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah işlerini boşa
çıkarır.

(Bakara 2/175)

ٓ
ثي
ْ َ تج ِخ ْثُ َٔ ْـ ِل ًَذِ كَ َٓٔث ت
َ َ ْتُ َؼىَٝ ٟ َٰهُٜ ُت تُؼ َََّلَُرَ ِخ ْثُٝ ًَ َ َٖ ت ْشص٣ ۪ َُٰةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ِ َُّ٘ ت٠َِ ْْ َػُٛ ًَ ط َد
Onlar yoldan çıkmayı, rehbere uymaya; azabı, bağışlanmaya tercih edenlerdir. Ateşe ne kadar da
dayanıklılarmış!
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(Bakara 2/17)

ْ ػٓث َء
٢ ۪ ْْ كُٜ ًَ ًَ َ شَٝ ْْ ِٛ يٞ
َح ه
ً ٗ َهَهْٞ َ  ت ِْص١ِ ْْ ًَ َٔع َ َِ تَُّىُٜ ََُِٓع
َ َ َثيت كََِ َّٓٔث ت
َ َُٛ وَُْٚٞ ز َٓث َـ
ِ َُِّ٘للاُ خ
ُ
ٍ ظُِ َٔث
ًَُٕٝ ْظ
ِ ُد٣ ز ََل
Tıpkı bir meşale yakmak isteyen kişiye benzerler. Meşale çevresini aydınlatınca sanki Allah,
gözlerini kör etmiş ve onları karanlıklar içinde bırakmış gibi olurlar, hiçbir şeyi göremezler.
(Nur 24/40)

ُ ثج
ُ ًَ ْٝ َ ت
ٌ َٔ ُِظ
ٍ ظُِ َٔث
ثز
ٌ ِ َف
َ ِ۪ٚهْٞ  ٌغ ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ِ۪ٚهْٞ  ٌغ ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ُٚ٤َ ْـ َٰش٣ ٍ ٢
ّ  خَ ْف ًٍ ُُ ِ ّؽ٢ ۪ز ك
ْٖ ِٓ َُُٚ يت كَ َٔثٞ
ُ خَ ْؼ
ٍ مَ خَ ْؼْٞ َث كَٜ ؼ
َ ْؽ َؼ َِ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ثَٜ ٣ًَٰ َ٣ َ ٌَ ْه٣ ْْ َُ ََُٙه٣ غ تِ ٓوَت ت َ ْل ًَ َغ
ً ُٗ َُُٚ َُّللا
يٞ
ٍ ُٗ
Onların işleri dalgalı bir denizdeki karanlıklara da benzer; üzerlerini bir dalga örtmüştür. Üstünde bir dalga daha
onun da üstünde bulut vardır. Üst üste yığılmış karanlıklar! Elini kaldırsa göremeyecek gibidir. Allah‟ın ışık
vermediği kimsenin ışığı olmaz.

(Rad 13/19)

ج
ِ ت ْتَلَ ُْدَثُُٞٝ۬ ُ َصَىَ ًَّ ًُ ت٣  تَِّٗ َٔث٠ َْٰٔ تَػَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ  َْي ِٓ ْٖ َي ِخّ َي ْتُ َف ُّن٤ََُِ ْؼَِ ُْ تََّٗ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ت٣ ْٖ َٔ َتَك
Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru
bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu olanlardır.

(Enam 6/39)

ُّ ٢ِخُ ٌْ ٌْ كَٝ ٌّْ ط
٠َِٰ ُ َػِْٚ ََ ْؽؼ٣ ْ َشَأ٣ ْٖ َٓ َٝ ُِْٚ ِِ ؼ
َ َ٣ ْٖ َٓ ز
ْ ُ٣ َُّللا
ِ تُظُِ َٔث
ش ِث ه
ُ َثشَِ٘ث٣ت خِ َٰثَُٖٞ ًَىَّخ٣ ۪تَُّىَٝ
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
ِ
Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, karanlıklar içinde kalan sağır ve dilsizler gibidirler. Allah sapık
olduğuna karar verdiği kişiyi sapık sayar, doğru davrandığına karar verdiğini de doğru bir yola koyar.

(Enam 6/122)

ُّ ٢ُ ِكَُِٚثَ ًَ َٔ ْٖ َٓع
ز
ِ تُظُِ َٔث
ِ َُّ٘ ت٢۪ ِكٚ ِخ٢ ۪ ْٔش٣َ يتٞ
ً ُٗ َُُٚ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ َُٙ٘ث٤ْ ٤َ صًث كَث َ ْـ٤ْ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَثَٝ َ ت
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ تَُٖٞٗ َٓث ًَث٣ً۪ َّٖ ُِ ِْ ٌَث ِك٣ِ ٌُ ث ًَ َٰى ُِ َيَٜ ْ٘ ِٓ ٍَثيغ
ِ ُْ ِخم
َ ٤َُ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kafirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Bakara 2/18)

ََُٕٞ ًْ ِؼؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ك٢
ُ ٌْ ٌْ ُط ٌّْ خ
ُ
ٌ ْٔ ػ
Sağır, dilsiz ve kör kesilirler; artık geri dönmezler.
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(Bakara 2/19)

ُ ِٚ ٤ ۪ثء ك
ٌ َٔ ُِظ
َِٖٓ ْْ ِٜ ِٗ َٰتوَت٢ٓ ۪ ْْ كُٜ َطثخِؼ
َّ ُح َِٖٓ ت
ِ َٔٓ ّ
ٍ ّ٤ِ ظ
َ َ َٕ تََُِٞ ْؽؼ٣ خَ ًْ ٌمَٝ ٌ َي ْػهَٝ ثز
َ ًَ ْٝ َ ت
ٌ َّللاُ ُٓ ۪ف
َٖ٣ً۪ ِؾ خِ ْثُ ٌَثك٤
ِ ْٞ َٔ ُن َـىَ َي ْت
َّ ُت
 هَٝ ز
ِ ت ِػَٞ ظ
Karanlıkların her yanı kapladığı, göğün gürlediği ve şimşeklerin çaktığı bir yerde, bardaktan
boşanırcasına yağmura tutulmuş bir kimseye de benzerler; şiddetli sesten ölecekleri korkusuyla
parmaklarını kulaklarına tıkarlar. O kâfirleri çevreleyen, her şeyi bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/20 )

ْ َ تِ ٓوَت تَٝ ِٚ ٤ ۪ت كَْٞ  ْْ َٓشُٜ َُ ػٓث َء
َ َ ْم٣ َ ٌَثنُ ْتُدَ ًْ ُم٣
ْٞ ََُٝ تُٞٓ  ْْ هَثِٜ ٤ْ َِظَِ َْ َػ
َ َ  ْْ ًَُِّ َٓٔث تُٛ ثي
ُ ط
َ ق ت َ ْخ
َ ظ
ً٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
َٓ
ٌ ۪ءٍ هَه٢ْ ش
 ْْ ت َِّٕ هِٛ ثي
شث َء ه
َ ََّٛللاُ َُى
َ َِح خ
َ ت َ ْخَٝ ْْ ِٜ ّ ْٔ ِؼ
ِ ظ
O şimşek, gözlerini söküp çıkaracak gibi olur. Ne zaman önlerini aydınlatsa orada yürür,
karanlık basınca da kalakalırlar. Allah hak ettiklerini hemen verseydi görme ve dinleme
özelliklerini yok ederdi. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.
(Yasin 36/66)

َ ظ ًَت
َ َُ شث ُء
َٓ َٗ ْٞ ََُٝ
ًَُٕٝ ْظ
ّ ِ ُت تُٞ ْْ كَث ِْصَدَوِٜ ُِ٘٤ ت َ ْػ٠ِٓ َٰ ط َٔ َّْ٘ث َػ
ِ ُد٣ ٠ؽ كَثَٗه
Hak ettiklerini hemen verseydik gözlerini tamamen kör ederdik. Yola gelmeye çalışırlardı ama nereyi
göreceklerdi ki?

(Yasin 36/67)

َ َ  ْْ كَ َٔث ت ِْصِٜ  َٓ ٌَثَٗ ِص٠َِٰ ػ
َٓ َٗ ْٞ ََُٝ
َُٕٞ ًْ ِؼؼ٣َ  ََلَٝ ًّث٤ؼ
ُ طث
ِ ُٓ تٞػ
َ ْْ ُٛ ّ ْمَ٘ث
َ َٔ َُ شث ُء
Hak ettiklerini hemen verseydik onları başka kalıba sokardık. Sonra ne yola devam edebilirler ne de geri
dönebilirlerdi.

(Nur 24/43)

ْٖ ِٓ  ْم ًُ ُغ٣َ َ ْنمَٞ ُ ْتًَٟ َ ُ ُي ًَث ًٓث كَصَُِٚ ْؽ َؼ٣ َّْ ُ ُ ظَٚ٘٤ْ ق َخ
تََُ ْْ ش َ ًَ ت َ َّٕ ه
ُ ُِّ ُ َإ٣ َّْ ُ ِ َفثخًث ظ
َ ٢ُ ٍْ ۪ؼ٣ ََّللا
ْٖ ُ َػُٚظ ًِك
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚح ِخ٤
َّ ُُ٘ ِ ٍَّ ٍُ َِٖٓ ت٣َٝ ُِ۪ٚ ِل ََل
ُ ُ ۪ظ٤َث ِٓ ْٖ خَ ًَ ٍن كَٜ ٤ ۪ثء ِٓ ْٖ ِؼ َدث ٍٍ ك
ِ َٔٓ ّ
ْ ٣َ َٝ شث ُء
ثي
َٓ َ٣ ْٖ َٓ
ُ َٛ ْى٣ َِِ۪ٚ٘ث خَ ًْه
َ َُ ٌَثن٣ شث ُء
َ َح ِخ ْثَلَ ْخ
ِ ظ
Hiç görmedin mi Allah, bulutları sürüklüyor, sonra bir birine kaynaştırıyor; sonra yığın haline getiriyor. Sonra
arasından yağmur çıktığını görürsün. Gökteki dağ gibi buluttan dolu indirip uygun gördüğü kimselerin tepesine
yağdırıyor. Kimilerinden de onu uzak tutmayı tercih ediyor. Onun şimşeğinin parıltısı gözleri çıkaracak gibidir.
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(Nur 24/35)

َه
 ٌُ َؼث َؼ ٍر٢ ۪ظدَث ُؾ ك
ِ تَٞ ََُّّٰٔي تٞ
ْ ِٔ ُْ َ ظ َدث ٌؾ ت
ْ ِٓ ثَٜ ٤ ۪ ٍذ كٌَٰٞ ۪ ًَ ِٔ ْشٙيٞ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ُ ُٗ َُّللا
ِ ُٗ َُ َ ع َٓع
ُّ َ ت
َّ ٍر٤ ََل ؿ ًَْ ِخَٝ َّ ٍر٤ِش ًْه
َ َٗ ٍر ََلُٞص٣ْ ٌَ ثي ًَ ٍر
َ ْٖ ِٓ ُهَهُٞ٣ ١
ٌ ًَ ْٞ ًَ ثَٜ ٍََُّٗ َؼث َؼرُ ًَث
َ ش َؽ ًَ ٍذ ُٓ َد
ٌّ ح ن ِ ُّي
شث ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙيٞ
 ه١ِهْٜ ٣َ يٞ
ٌ ُٗ َثي
ٌ ٗ ُّْٚ ّ
ٓ ۪ ُ٣ ثَٜ ُ ص٣ْ ٌَ ُ ٌَثن٣َ
َ ْٔ َ  َُ ْْ شْٞ ََُٝ  ُء٢ؼ
ٍ ُٗ ٠َِٰ ي َػٞ
ِ ُُِ٘ َُّللا
ٌْ ٤ ِ۪ػ
ُ ًِْ ؼ٣َ َٝ
 هَٝ َث
ج ه
ِ َُِِّ٘ ٍَ َّللاُ ْتَلَ ْٓعَث
َ ٍء٢َ
ْ َّللاُ ِخ ٌُ َِّ ش
Gökleri ve yeri aydınlatan Allah‟tır. O‟nun nuru, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi aydınlatır. Lamba,
camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da batı tarafına da ait olmayan bereketli
zeytin ağacındandır. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar gibi parıldar. Nur üstüne nur! Allah, gerekeni yapanı
kendi nuruna yöneltir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilir.

(Bakara 2/21 )

ََُٕٖٞ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَصَّو٣ ۪تَُّىَٝ ْْ ٌُ َ َلَِو١ ۪ت َيخَّ ٌُ ُْ تَُّىُٝثَ ت ْػدُه
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki kendinizi koruyasınız.
(Al-i İmran 3/103)

َۖ ُ ََل شَلَ ًَّهَٝ ؼًث٤۪ٔ َّللاِ َؼ
 ٌُ ْْ تِ ْو ًُ ْ٘ص ُ ْْ ت َ ْػ ٓهَت ًء٤ْ ََِّللاِ َػ
َ َٔ ت ِٗ ْؼًُٝ ًُ ت ْوَٝ تٞ
س ه
ت ِخ َف ْد َِ هُٞٔ ظ
ِ َ ت ْػصَٝ
ْْ ًُ َثي كَث َ ْٗوَى
َ ٠َِٰ  ًُ ْ٘ص ُ ْْ َػَٝ تًٗثَٞ ۪ ٓ ت ِْلِٚطدَ ْفص ُ ْْ ِخِ٘ ْؼ َٔص
ْ َ  ِخ ٌُ ْْ كَثَُُِْٖٞ ه٤َق خ
ِ َُّ٘شلَث ُـ ْل ًَذٍ َِٖٓ ت
َ ََُّكَث
َُٕٝصَهْٜ َ ۪ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَِٚثش٣َّللاُ َُ ٌُ ْْ َٰت
ّ ُٖ ه٤ِ َُد٣ ث ًَ َٰى ُِ َيَٜ ْ٘ ِٓ
Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı 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.

(Enam 6/153)

ْْ ٌُ ُِ ۪ َٰوِِٚ ٤ِ ۪د
۪ ًَ ط
ُّ ُت تُٞ ََل شَص َّ ِدؼَٝ ُُٙٞ ًٔث كَثش َّ ِدؼ٤ ۪ ُٓ ّْصَو٢تؽ
ِ ىَتَٰٛ َّٕ َ تَٝ
َ ْٖ ّدُ ََ كَصَلَ ًَّمَ ِخ ٌُ ْْ َػ
َُٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَصَّوٚ ٌُ ْْ ِخ٤ط
 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 kendinizi korursunuz.
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(Bakara 2/22 )

ً ع كِ ًَت
َِٖٓ ۪ٚثء َٓٓث ًء كَث َ ْل ًَ َغ ِخ
َّ ُت َ ٍَْٗ ٍَ َِٖٓ تَٝ ّ َٓٔث َء خِ َٓ٘ث َۖ ًء
َّ ُتَٝ شث
ِ َٔٓ ّ
َ  َؼؼَ ََ َُ ٌُ ُْ ْتَلَ ْي١ ۪تََُّى
َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ ت ِ هّٰللِ ت َ ْٗهَتنًتَُِٞز ِي ٌْهًث َُ ٌُ ْْ كَ ََل ش َ ْؽؼ
ِ تُع َّ َٔ ًَت
Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bina gibi yapılandıran O'dur. Gökten su
indirir de onunla oluşan ürünlerden size rızık çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah‟a benzer nitelikte
varlıklar uydurmayın.
(Mümin 40/64)

َه
ْْ ٌُ َ َيٌَ هَٝ ْْ ًُ  َيَٞ ط
َّ ُتَٝ تيت
ُ َّٖ
ً ًَ َع ه
َ  َي ًُ ْْ كَث َ ْـَّٞ ط
َ  َؼؼَ ََ َُ ٌُ ُْ ْتَلَ ْي١ َّ۪للاُ تَُّى
َ َٝ ّ َٓٔث َء خِ َٓ٘ث ًء
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َيجُّ ْتُؼَث
ِ ّدَث٤ِ تُط
ثي َى ه
ز َٰو ُِ ٌُ ُْ ه
َ ََّللاُ َيخُّ ٌُ ْْ كَصَد
Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah‟tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de
güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Varlıkların Rabbi olan Allah
pek yücedir!

(Lokman 31/25)

 ْْ ََلُٛ ًُ َ َّللاُ هُ َِ ْتُ َف ْٔهُ ِ هّٰللِ خَ َْ ت َ ًْع
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َلَِنَ تُٜ َ ِث َ ُْص
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ ع
َ ْٖ َُِةَٝ
َ  ْتَلَ ْيَٝ ز
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
Onlara; "gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan tam bir kararlılıkla "Allah'tır" derler. De ki: "Yaptığı her
şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur" ama onların çoğu bunu bilmez.

(Lokman 31/29)

َّ ُِ َّم ًَ ت
ٌَّ ًُ ًَ ٌۘ َٔ َ ْتُوَٝ ُ
تََُ ْْ ش َ ًَ ت َ َّٕ ه
َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ت٢ثي ِك
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُػ تُٞ٣َٝ ثي
ِ َٜ َُّ٘ ت٢ ََ ِك٤ْ َُّ ُِ ُػ تُٞ٣ ََّللا
َ ْٔ ش
ٓ
ً٤
ٌ َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاَ ِخ َٔث ش َ ْؼ
ت َ َّٕ هَٝ ٠ًّٔ ّ
َ ُٓ ٍَ  ت َ َؼ٠َُِٰ  ت١ًٓ ۪  ْؽ٣َ
Görmez misin Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı hizmete
sokmuştur; her biri belirlenmiş eceline kadar akar gider. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Lokman 31/30)

ً٤
ِ َ ْتُدِٚ َُِٕٗٝ ِٓ ْٖ نَُٞ ْهػ٣ ت َ َّٕ َٓثَٝ  ْتُ َف ُّنَٞ ُٛ ََّللا
ت َ َّٕ هَٝ َُ ثؽ
َٰو ُِ َي ِخث َ َّٕ ه
ُ  ْتُ ٌَ ۪د٢
ُّ ِِ  ْتُ َؼَٞ ُٛ ََّللا
Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah
yücedir, büyüktür.
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(Bakara 2/165 )

َ َ ت تُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ َِّللا
 ْْ ًَ ُفحّ ِ هُٜ َُُّٗٞ ِفد٣ َّللاِ ت َ ْٗهَتنًت
ٕ هُٝ
ِ َُّ٘ َِٖٓ تَٝ
ِشهُّ ُـدًّث ِ هّٰلل
ِ ص َّ ِمىُ ِٓ ْٖ ن٣َ ْٖ َٓ َث
َ َٖ٣ ۪ تَُّىًَٟ ٣َ ْٞ ََُٝ
ج
َ ََّللا
ت َ َّٕ هَٝ ؼًث٤۪ٔ ذ َ ِ هّٰللِ َؼَّٞ ُتج ت َ َّٕ ْتُو
ِ هُ ْتُ َؼىَت٣ ۪شه
َ ََٕ ْتُ َؼىْٝ ًَ ٣َ ت تِ ْوُٞٔٓ َِظ
Kimi insanlar, Allah‟a benzer nitelikler yükleyerek, O‟nunla aralarına koyduklarını ilah edinir ve; onları, Allah‟ı
sever gibi severler. İnanıp güvenenlerin Allah sevgisi çok güçlüdür. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün Allah‟a ait
olduğunu ve Allah‟ın cezasının, işledikleri suçla orantısını, o azabı gördüklerinde anlayacakları gibi keşke
şimdiden anlasalar!

(Bakara 2/23)

ُ تٞػ
ْٖ ِٓ ْْ ًُ  ٓهَت َءَٜ ش
ُ ت ْنَٝ َٚۖ ۪ ِِ ْيذٍ ِٓ ْٖ ِٓعٞ
ُ ِت خُٞػ ْد ِهَٗث كَأْش
ٍ ٣ْ  َي٢ ۪ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ كَٝ
َ ٠َِٰ ح ِٓ َّٔث ٗ ٍََّ َُْ٘ث َػ
َ ّ
َٖ٤ ۪طثنِه
ٕ هُٝ
َ ْْ ُ َّللاِ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص
ِ ن
Kulumuza indirdiğimizden şüpheniz varsa ondaki surelerden birine denk bir sure getirin. Allah
ile aranıza koyduğunuz şahitlerinizi de çağırın. Doğru söylüyorsanız yaparsınız!
(Yunus 10/37)

ََ ٤ش َ ْل ۪ظَٝ ِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤َ خ١ ۪نَ تَُّى٣ ۪ظه
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ شَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ نًَٰٟ َ ُ ْلص٣ ْٕ َ ىَت ْتُوُ ًْ َٰت ُٕ تَٰٛ َٕ َٓث ًَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َيجّ ِ ْتُ َؼثِٚ ٤ ْ۪ح ك
ِ ْتُ ٌِصَث
َ ٣ج ََل َي
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine kendinden öncekileri tasdik eden,
o Kitapları ayrıntılı olarak açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve bütün varlıkların Rabbi tarafından
indirilmiş olan kitaptır.

(Yunus 10/38)

َ َ ت َٓ ِٖ ت ِْصٞػ
ْْ ُ َّللاِ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص
ُ ت ْنَٝ ِِ۪ٚ ْيذٍ ِٓعٞ
ُ ِت خُُٞ هُ َْ كَأْشٚ٣ًَٰ َ َٕ ت ْكصَُُُٞٞو٣ ّْ َ ت
ٕ هُٝ
َ ّ
ِ ط ْؼص ُ ْْ ِٓ ْٖ ن
َٖ٤ ۪طثنِه
َ
Yoksa onu o Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki “Allah ile aranıza koyduklarınızdan çağırabileceğiniz
herkesi çağırın da onun dengi bir sure getirin. Doğru söylüyorsanız yaparsınız.

(Bakara 2/24)

ْ ثيذ ُ ت ُ ِػه
َٖ٣ً۪ َِّز ُِ ِْ ٌَثك
ُ ََُّ٘ث تُٛنُٞهَٝ ٢ ۪ثي تَُّص
َ  ْتُ ِف َؽَٝ َث
َ َُّ٘ت تُٞت كَثشَّوَُُِٞ ْٖ ش َ ْل َؼَٝ تُِٞكَث ِْٕ َُ ْْ ش َ ْل َؼ
Bunu yapmazsanız ki asla yapamazsınız; o zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşe karşı
kendinizi koruyun! Orası kâfirler için hazırlanmıştır.
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(İsra 17/88)

ْٞ ََُٝ ِِ۪ٚ َْٕ ِخ ِٔعُٞأْش٣َ ىَت ْتُوُ ًْ َٰت ِٕ ََلَٰٛ َِ ْت خِ ِٔعُٞأْش٣َ ْٕ َ  ت٠ِٓ َٰ  ْتُ ِؽ ُّٖ َػَٝ ُ
ِ تؼص َ َٔ َؼ
ْ ِٖ هُ َْ َُ ِة
ِْ س
ُ ْٗ تَل
َ غ
ًت٤
ُ ًَثَٕ َخ ْؼ
ٍ  ْْ ُِ َد ْؼُٜ ؼ
ً ٜ۪ ظ
De ki “Bu Kur‟ân‟ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler toplansalar benzerini getiremezler. Bütün
güçlerini birleştirseler bile yapamazlar.”

(Tahrim 66/6)

ٌث َٓ َٰ ِٓةِ ٌَرَٜ ٤ْ َِثيذ ُ َػ
ً ٗ ْْ ٌُ ٤ ِْ۪ٛ َ تَٝ ْْ ٌُ ّ
ُ ََُّ٘ث تُٛنُٞهَٝ َثيت
َ ُت ت َ ْٗلُٞت ٓهَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َ  ْتُ ِف َؽَٝ َث
ٌ ِؿ ََل
ًَُٕٝ َٓ ُْإ٣ َٕ َٓثَُِٞ ْل َؼ٣َٝ ْْ ُٛ ًَ َٓ َ َّللاَ َٓٓث ت
َٕ هٞظ
ُ َ ْؼ٣ ظ ِشهَتن ٌ ََل
Ey inanıp güvenenler! Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Orayı
iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah‟ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne
emredilmişse onu yaparlar.

(Bakara 2/25 )

ّ َخَٝ
ٍ  ْْ َؼَّ٘ثُٜ َُ َّٕ َ ز ت
ثي ًَُِّ َٔث
ِ ظث ُِ َفث
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ش ًِِ تَُّى
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ً۪ ز ش َ ْؽ
ثَٜٓ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ ثًٜ ۪ ُٓصَشَث ِخٚت ِخُٞتُشَٝ َُ  ُي ٌِ ْهَ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْد١ ۪ىَت تَُّىَٰٛ تُُٞث ِٓ ْٖ ظ َ َٔ ًَذٍ ِي ٌْهًث هَثَٜ ْ٘ ِٓ تُُٞي ٌِه
َ ُٓ ت ٌغَٝ ٌْ َ ت
َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ٌ  ًَذَّٜ ط
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara müjde ver: İçinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir.
Kendilerine hangi üründen sunulsa: “Bu bize daha önce de sunulmuştu.” derler, ama onlara
öncekinin bir benzeri verilir. Orada onlar için tertemiz eşler de olur ve ölümsüz olarak kalırlar.

(Bakara 2/26 )

َََُّٕٚٗ تُٞٔ ََِ ْؼ٤َت كَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث كَث َ َّٓث تَُّىَٜ َهْٞ َػرً كَ َٔث ك
ت َِّٕ ه
َ ُٞج َٓع َ ًَل َٓث خَؼ
َ ًِْ َؼ٣ ْٕ َ  ت٢
۪ ٓ َ ّْص َ ْف٣ َّللاَ ََل
 ًًت٤ ۪۪ ًَعِٚؼ َُّ خ
َٕ َٓث ٓوَت ت َ َيتنَ هَُُُٞٞو٤َت كًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َ َّٓث تَُّىَٝ ْْ ِٜ ّْتُ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخ
ِ ُ٣ َٰ ىَت َٓع َ ًَلَِّٜللاُ خ
َٖ٤ ۪۪ ٓ ت ََِّل ْتُلَث ِِوٚؼ َُّ ِخ
ً ۪۪ ًَعٚ ِخ١ ۪هْٜ ٣َ َٝ
ِ ُ٣  َٓثَٝ ًت٤
Allah hiçbir şeyi örnek vermekten çekinmez, bir sivrisinek de daha ötesi de olabilir. Allah‟a
güvenenler bilirler ki o, Rableri tarafından verilmiş doğru örnektir. Kâfirler ise şöyle derler:
“Ne yani, Allah böyle bir örnekle neyi amaçlamış olabilir ki!” Bu yolla Allah, birçoğunun
sapıttığına, birçoğunun da yola geldiğine karar verir. Sapıttığına karar verdikleri sadece yoldan
çıkmış fasıklardır.
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(İsra 17/89)

يتٞ
ً ُثَ ت ََِّل ًُل
ِ َُّ٘ ت َ ًْع َ ًُ ت٠ىَت ْتُوُ ًْ َٰت ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓع َ ٌۘ ٍَ كَث َ َٰ ٓخَٰٛ ٢ ۪ثَ ك
ِ َُِِّ٘ ط ًَّ ْكَ٘ث
َ َُوَ ْهَٝ
Bu Kur‟an‟da insanlar için her örneği değişik şekillerde verdik. Ama insanların çoğu, ayetleri gizleme dışında
her şeye direnç gösterir.

(Kehf 18/54)

ُ ّ
ءٍ َؼهَ ًَل٢ْ ش
َ ًَ َ ثٕ ت َ ًْع
ِ ْ َٕ ًَثَٝ ٍَ َ ثَ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓع
ِ َُِِّ٘ ِٕ ىَت ْتُوُ ًْ َٰتَٰٛ ٢ ۪ط ًَّ ْكَ٘ث ك
َ ْٗ تَل
َ َُوَ ْهَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. Ama insan en çok tartışan varlıktır!

(Hac 22/73)

ت وُخَثخًثَُٞ ْمُِو٣ ْٖ َُ َِّللا
ُ َث
ٕ هُٝ
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َ ًِ ػ
ِ َٕ ِٓ ْٖ نَُٖٞ ش َ ْهػ٣ ُ۪ ت َِّٕ تَُّىَُٚ تُٞج َٓع َ ٌَ كَث ِْص َ ِٔؼ
ْ َٔ ُ ْتَٝ ح
َّ ق
جٞ
َ ثج
ْ ِٞ ََُٝ
ُ ُِط
ُ ُِ تُطث
ُ  ُْ تُىُّ َخُٜ َ ُِّْ ْد٣ ِْٕ تَٝ َُُٚ تُٞتؼص َ َٔؼ
َ ُْٚ٘ ِٓ َُُٙٝ ّْص َ ْ٘ ِوى٣ ْـًٔث ََل٤ش
َ ُػؼ
Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyduklarınız bir araya gelseler bir sinek bile
yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de.

(Hac 22/74)

ٌ ٍ۪  َػ١
ٍ٣
۪ ت َِّٕ هَّٙللاَ َـ َّن هَ ْه ِي
ت هَٝٓث هَهَ ُي
ٌّ ِٞ ََّللاَ َُو
Allah‟ı gereği gibi değerlendiremediler. Oysa Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Bakara 2/27 )

َ  ْو٣َ َٝ َٚۖ ۪ عَث ِه٤۪ٓ َّللاِ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
َُُٕٝ ْل ِّه٣َٝ ََ ط
َٕ َٓٓث ت َ َٓ ًَ هُٞطؼ
هَ هْٜ َٕ َػُٞ ْ٘وُؼ٣َ َٖ٣ ۪تََُّى
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ ٓ تَّٚللاُ ِخ
ًَُٕٝ ِِ  ُْ ْتُمَثُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ ع ت
ِ  ْتَلَ ْي٢ِك
Onlar, Allah‟a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra, Allah‟ın kurulmasını istediği bağı
kopararak ve doğal düzeni bozarak sözlerinden cayanlardır. Kaybedenler işte onlardır.
(Maide 5/7)

َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َِّٕ َّللاَ ت
ت هُٞتشَّوَٝ ؽ ْؼ٘ ٌَۘث
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ ت ْوَٝ
َ ْْ ُ ۪ ٓ تِ ْو هُ ِْصِٚتظَوَ ٌُ ْْ خَٝ ١ ُ۪ تَُّىَٚعَثه٤۪ٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
يُٝ
ِ  ٌْ خِىَت٤ َِّ۪للاَ َػ
ُّ ُز ت
ه
ِ ظه
Allah‟ın size olan nimetini ve sizinle sözleştiği zaman O‟na verdiğiniz sözü hatırlayın; hani “İşittik ve itaat ettik”
demiştiniz. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, çünkü Allah içinizde olanı bilir.
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(Rad 13/25)

َ  ْو٣َ َٝ ۪ٚعَث ِه٤۪ٓ َّللاِ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
ََ ط
َٕ َٓٓث ت َ َٓ ًَ هُٞطؼ
هَ هْٜ َٕ َػُٞ ْ٘وُؼ٣َ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
َ ُٞ٣ ْٕ َ ۪ ٓ تَّٚللاُ ِخ
 ُء تُه َِّتيِٞ
ُٓ ْْ ُٜ ََُٝ ُ ُْ تَُِّ ْؼَ٘رُٜ َُ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ ع ت
ِ  ْتَلَ ْي٢َٕ ِكُُٝ ْل ِّه٣َٝ
Allah'a kesin söz verdikten sonra cayan, Allah‟ın kurulmasını istediği bağı koparan ve doğal düzeni bozanlar var
ya; işte onların karşılığı dışlanmadır, yurdun en kötüsü onlarındır.

(Bakara 2/28 )

َُٕٞ ش ُ ًْ َؼؼِٚ ٤ْ َُِ ٌُ ْْ ظ ُ َّْ ت٤٤۪ ُ ْف٣ َّْ ُ ص ُ ٌُ ْْ ظ٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ َث ًُ ْْ ظ٤تشًث كَث َ ْـَٞ ْٓ َ  ًُ ْ٘ص ُ ْْ تَٝ ِثّٰلل
َٕ ِخ هًُٝ ُْق ش َ ٌْل
َ ٤ًَ
Allah‟a karşı nasıl nankörlük edersiniz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız
hale getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.
(İnsan 76/1)

ٌ ثٕ ۪ـ
يتٞ
َ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ًِ ْٛ َّٖ َِٖٓ تُه٤
ِ ْ ٠َِ َػ٠ ََْ ت َ َٰشٛ
ً ًُ ْـًٔث َٓ ْى٤ش
َ ْٗ تَل
ِ ّ
İnsan, henüz anılmaya değer bir şey değilken uzun bir zaman geçti değil mi?

(İnsan 76/2)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّٕث
ًت٤
ِ ْ تَِّٗث َلَِ ْوَ٘ث
ً ؼًث خَ ۪ظ٤۪ٔ ِ
َ ُٙ كَ َؽ َؼ َِْ٘ثِٚ ٤ َِ۪طلَ ٍر ت َ ْٓشَثغٍ َٗ ْدص
َ ْٗ تَل
Biz insanı, çok karışımlı döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu
dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.

(Rum 30/11)

َه
َُٕٞ ش ُ ًْ َؼؼِٚ ٤ْ َُُِ ظ ُ َّْ تُٙه٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْدهَؤُت ْتُم َِْنَ ظ٣ َُّللا
İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah‟tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Rum 30/40)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ ْْ ٌُ ٤٤۪ ُ ْف٣ َّْ ُ ص ُ ٌُ ْْ ظ٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  َلَِوَ ٌُ ْْ ظ ُ َّْ َيٌَ هَ ٌُ ْْ ظ١ َّ۪للاُ تَُّى
َه
ْْ ٌُ ُِ َ ْل َؼ َُ ِٓ ْٖ َٰو٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِش ًَ ًَٓثب
ًَُٕٞ ًِ ُ ْش٣  َػ َّٔث٠ُش َ َؼ َٰثَٝ َُِٚٗ ْد َفث
ُ ٍء٢َ
ْ ِٓ ْٖ ش
Sizi yaratan ve rızık veren Allah‟tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah‟ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.
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(Bakara 2/29)

ٍ تَٞ َِٰٔ
ز
َّ ُ ت٠َُِ تٟٞٓ َٰ َ ؼًث ظ ُ َّْ ت ِْص٤۪ٔ ع َؼ
ِ َٔٓ ّ
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ َلَِنَ َُ ٌُ ْْ َٓث ك١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
َ ِ ْد َغ
َ َّٖ ُٜ ٣ّٞ ه
َ َثء ك
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ  خِ ٌُ َِّ شَٞ ُٛ َٝ
Yerde olan her şeyi sizin için yaratan O‟dur. Sonra göğe yönelmiş ve onları yedi gök olarak
düzenlemiştir. Her şeyi bilen O‟dur.
(Fussilet 41/9)

ُُّٓ ت َ ْٗهَتنًت َٰو ُِ َي َيجَُٚ َُِٕٞش َ ْؽ َؼَٝ ِْٖ ٤َٓ ْٞ َ٣ ٢ ۪ع ك
َ  َلَِنَ ْتَلَ ْي١ َ۪ٕ ِخثَُّىًُٝ ُهُ َْ تَبَِّ٘ ٌُ ْْ َُص َ ٌْل
َٖ٤۪ٔ َُْتُ َؼث
De ki “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O‟nu görmezlikten gelen siz misiniz? O,
tüm varlıkların Rabbidir.”

(Fussilet 41/10)

ت ًءَٞٓ ِ
َ ّ ٍَّث٣َ ت َ ْيخَؼَ ِر ت٢ث ۪ ٓكَٜ َ تشَٞ ث ت َ ْهَٜٓ ٤ ۪هَه ََّي كَٝ ثَٜ ٤ ۪ثي َى ك
َ َخَٝ ثَٜ ِهْٞ َ ِٓ ْٖ ك٢
َ ِِ تَٝ ث َيَٜ ٤ ۪ َؼؼَ ََ كَٝ
َٖ٤ ِِّ۪ثب
َّٓ ُِِ
İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden nimetin gıdanın ölçüsünü
dört günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O‟dur

(Fussilet 41/11)

َ ث٤َ ع تبْ ِص
ٌ  نُل٢
َ٘ث٤ْ َ ث هَثَُصَٓث تَشًٛ ًْ ًَ ْٝ َ ػث ت
َّ ُ ت٠َُِ تٟٞٓ َٰ َ ظ ُ َّْ ت ِْص
ً ْٞ ؽ
ِ َٔٓ ّ
ِ  ُِ َْلَ ْيَٝ ثَٜ َُ ٍَ َثٕ كَوَث
َ ِٛ َٝ ثء
َٓ
َٖ٤ؽث ِب ۪ؼ
Aynı zamanda duman halindeki göğe yönelmiş, ona ve yere: “Gönüllü veya zorunlu olarak emrime girin!”
demişti; ikisi de “Gönüllü olarak emrine girdik” diye cevap vermişlerdi.

(Fussilet 41/12)

َٰ َكَو
ٍ تَٞ َِٰٔ
َث٤ْٗ ُّّ َٓٔث َء تُه
َّ ََُّّ٘ث ت٣ ٌََٝ َثًَٛ ْٓ َ ِ َٓٔثءٍ ت
َ َِّ ًُ ٢ ۪ ك٠ َٰـْٝ َ تَٝ ِْٖ ٤َٓ ْٞ َ٣ ٢ ۪ز ك
َ ِ ْد َغ
َ َّٖ ُٜ ٤ؼ
ً  ِـ ْلَٝ  َؿ٤ظ ۪ثخ
ْ٤ِ ٍِ۪ ْتُ َؼ٣
ُ ۪ظث َٰو ُِ َي ش َ ْوه
َ َٔ ِخ
ِ ٍ۪ ً ْتُ َؼ٣
İki günde yedi gök olarak tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmiştir. En yakın göğü de yıldızlarla
süslemiş ve korumuştur. İşte bu, üstün ve bilgili olan Allah‟ın koyduğu ölçüdür.
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(Bakara 2/30)

ٓ
ثَٜ ٤ ُ۪ ْل ِّهُ ك٣ ْٖ َٓ ثَٜ ٤ ۪ت تَش َ ْؽؼَ َُ كُُٞٓ لَرً هَث٤ َِ۪ع ل
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ َؼث ِػ ٌَ ك٢ّ ِ۪ٗتِ ْو هَث ٍَ َيخ َُّي ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر تَٝ
َُٕٞٔ َِ ت َ ْػَِ ُْ َٓث ََل ش َ ْؼ٢ّ۪ٓٗ َِِ َُ َي هَث ٍَ ت
َ ّ ِدّ ُؿ خِ َف ْٔه
ُ ُّٗوَهَٝ ِى
َ ُٗ ُٖ ٗ َْفَٝ َ ّْ ِليُ تُ ِهّ َٓٓث َء٣َٝ
Rabbin bir gün meleklere, “Yeryüzünde bir muhalif varlık oluşturuyorum.” dedi.
Melekler,“Orada doğal düzeni bozacak ve kan dökecek 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 2/213)

َۖ  ُٓ ْ٘ى ِ۪يَٝ َٖ٣ًِ۪ ش
ّ َّٖ ُٓ َد٤۪ َّللاُ تَُّ٘ ِد
َ تـهَذ ً كَ َد َؼ
ن
ِ َٝ ًثَ ت ُ َّٓر
ط ه
ُ ًََُّ٘ثَٕ ت
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ َت َ ٍَْٗ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣
ِ ّ ثج ِخث ُْ َف
ْ  َٓثَٝ ِٚ ٤ ۪ت كُٞتلصََِل
ْ  َٔث٤ ۪ثَ ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءشُٙٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ ت ََِّل تَُّىِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ت٤ ْف ٌُ َْ َخ٤َ ُِ
َ ََِتلص
ْ ت ُِ َٔثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ َّ۪للاُ تَُّى
١ ۪هْٜ ٣َ َُّللا
 هَٝ ِ۪ٚٗ ن ِخ ِث ْو
 هَٟهَٜ َ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَث خ٤َّ٘ثزُ َخ ْـ٤ِ ْتُ َد
ِ ّ  َِٖٓ ْتُ َفِٚ ٤ ۪ت كُٞتلصََِل
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
َٓ ٣َ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ شث ُء ت
İnsanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebîler görevlendirmiş; onlarla birlikte,
gerçekleri içeren kitap da indirmiştir ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin. Kitap
hakkında ihtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmaz. Bu da açık ayetler geldikten sonra
birbirlerine duydukları kıskançlık nedeniyle arzuladıkları aşırıklardan kaynaklanır. Sonra Allah, ayrılığa
düştükleri gerçekler konusunda, inanıp güvenenleri, kendi onayıyla doğruya ulaştırır. Allah, gerekeni yapanı
doğru bir yola yöneltir.

(Fatır 35/39)

ْْ ُٛ ًُ َٖ ًُ ْل٣ً۪ ِهُ ْتُ ٌَثك٣ٍ۪ ٣َ  ََلَٝ ًُُٙ  ًُ ْلِٚ ٤ْ َِع كَ َٔ ْٖ ًَلَ ًَ كَ َؼ
ِ  ْتَلَ ْي٢ِق ك
َ ِ َؼ َؼَِ ٌُ ْْ ل َََٓلب١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
ثيت
ً ّ
َ  ْْ ت ََِّل َلُٛ ًُ َٖ ًُ ْل٣ً۪ ِهُ ْتُ ٌَثك٣ٍ۪ ٣َ  ََلَٝ  ْْ ت ََِّل َٓ ْوصًثِٜ ِّػ ْ٘هَ َي ِخ
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah‟ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

(Hud 11/118)

َٓ ْٞ ََُٝ
َٖ٤ َ۪ٕ ُٓ ْمص َ ِِلٍَُُٞ ت٣َ  ََلَٝ ً تـهَذ
ِ َٝ ًثَ ت ُ َّٓر
َ َُّ٘شث َء َيخ َُّي َُ َؽ َؼ ََ ت
Gerekeni Rabbin yapsaydı elbette insanları bir tek ümmet yapardı. Tercihi insanlara bıraktığı için muhalif olmayı
sürdüreceklerdir.
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(Hud 11/119)

ْ َّٔ َ شَٝ ْْ ُٜ َ ُِ َٰى ُِ َي َلَِوَٝ ت ََِّل َٓ ْٖ َي ِـ َْ َيخ َُّي
َث
ِ َُّ٘تَٝ َّ٘ َْ َِٖٓ ْتُ ِؽَّ٘ ِرَٜ س ًَ ِِ َٔرُ َي ِخّ َي ََلَ َِْٓـَٔ َّٖ َؼ
َٖ٤ت َ ْؼ َٔ ۪ؼ
Sadece Rabbinin ikramda bulundukları muhalif olmazlar. O, insanları bunun için yaratmıştır. Rabbinin şu sözü
kesinleşti: “Cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım.”

(Bakara 2/31)

ْْ ُ  ۬ ُإ ََٓل ِء ت ِْٕ ًُ ْ٘صٛٓ َٰ ثء
ِ َٔٓ ِْ َ  خِث٢ ۪ٗ ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَ ِر كَوَث ٍَ ت َ ْٗدِ ُ۫ ُإ٠َِ ْْ َػُٜ ػ
َ ًَ ث ظ ُ َّْ َػَٜ ًَُِّ  َػَِّ َْ َٰتنَ َّ ْتَلَ ِْ َٓٔث َءَٝ
َٖ٤ ۪طثنِه
َ
Âdem‟e her varlığın ismini, öğretti, sonra onları meleklere gösterdi: “İddianızda haklıysanız
bana şunların isimlerini, söyleyin!” dedi.
(Alak 96/3)

ُّ ًَ ًْ َ َيخ َُّي ْتَلَٝ ْتِ ْه ًَأ
Oku! Rabbin en iyi ikramın sahibidir.

(Alak 96/4)

ِْ َِ َ َػَِّ َْ ِخ ْثُو١ ۪تََُّى
O, kalemle öğretmiştir;

(Alak 96/5)

ْْ ََِ ْؼ٣ ْْ َُ ّثَٕ َٓث
ِ ْ َْ ََِّػ
َ ْٗ تَل
O insana, bilmediği şeyleri öğretmiştir.

(Bakara 2/32)

ُْ ٤ٌ۪  ُْ ْتُ َف٤ ِ۪س ْتُ َؼ
َ ْٗ َ ِ ْد َفثٗ ََي ََل ِػ ِْ َْ َُ َٓ٘ث ت ََِّل َٓث َػَِّ ْٔصََ٘ث تَِّٗ َي ت
ُ تُُٞهَث
Melekler, “Biz sana içten boyun eğeriz, bizde senin öğrettiğin dışında bilgi olmaz. Her şeyi bilen
ve kararları doğru olan Sensin.” dediler.
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(Bakara 2/33)

ْح
َ ٤ ت َ ْػَِ ُْ َؿ٢ّ۪ٓٗ ِ ْْ هَث ٍَ تََُ ْْ تَهُ َْ َُ ٌُ ْْ تِٜ ِ ْْ خِث َ ِْ َٓٔثبُٛ َ  ْْ كََِ َّٓٔث ت َ ْٗدَثِٜ ِ ْْ خِث َ ِْ َٓٔثبُٜ َْٓث َٰتنَ ُّ ت َ ْٗدِة٣ ٍَ هَث
َُٕٞٔ ُ  َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ٌْصَٝ َُٕٝت َ ْػَِ ُْ َٓث ش ُ ْدهَٝ ع
ِ تَٞ ََُّّٰٔت
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
Allah: “Âdem! Meleklere şunların isimlerini, haber ver!” dedi. Âdem onlara o isimleri haber
verince, “Size dememiş miydim, ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Neyi açığa
vurduğunuzu, içinizde neyi sakladığınızı da bilirim.” dedi.
(Rahman 55/1)

ُٖ ًَُٰٔ ْـ
َّ َ ت
O Rahman, iyiliği sonsuz olan,

(Rahman 55/2)

ََٕػَِّ َْ ْتُوُ ًْ َٰت
Kur‟ân‟ı öğretti,

(Rahman 55/3)

َّٕث
ِ ْ ََلَِن
َ ْٗ تَل
İnsanı yarattı.

(Rahman 55/4)

َٕث٤َ َُ ْتُدَٚٔ ََِّػ
Ona kendini ifade etmeyi öğretti.

(Bakara 2/34)

ٓ
َٖ٣ً۪ ِ ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ٌَثكَٝ ًَ َت ِْص َ ٌْدَٝ ٠ُ ت َ َٰخ٤
َ َت ِ ََٰلنَ َّ كُٝتِ ْو هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر ت ِْ ُؽهَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّٓل تِخُّٝٓ َؽه
Meleklere “Âdem‟e secde edin!” dediğimizde İblis hariç hemen secdeye kapandılar ama o
büyüklenerek direndi ve kâfirlerden oldu.
(Hicr 15/28)

ٓ
ٕٞ
َ ِْ ط
َ ْٖ ِٓ  لَث ُِ ٌن َخش ًًَت٢ّ۪ٗ ِتِ ْو هَث ٍَ َيخ َُّي ُِ ِْ َٔ َِٰ ِة ٌَ ِر تَٝ
ٍ ُّْ٘ َٓ ٍ ظث ٍٍ ِٓ ْٖ َـ َٔإ
Bir gün Rabbin meleklere demişti ki “Ben kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan bir beşer yaratacağım

28

(Hicr 15/29)

۪  ِٓ ْٖ ُيِٚ ٤ َ۪ٗلَ ْمسُ كَٝ ُُٚص٣ْ َّٞ ِ
َٖ٣ ۪ثؼه
َ َُُٚ تُٞ كَوَؼ٢ـٝ
َ كَ ِثوَت
ِ ِ
Onu tamamlayıp içine ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın.”

(Hicr 15/30)

َُٕٞ ْْ ت َ ْؼ َٔؼُٜ ًُُِّ ُّ َؽهَ ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَر
َ َك
Sonra bütün melekler birlikte secde ettiler.

(Hicr 15/31)

١ ۪ثؼه
َّ َُٕ َٓ َغ تٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ت٠ُ ت َ َٰ ٓخ٤
ِ ّ
َ ِْ۪ت ََِّٓل تِخ
Onlardan bir tek İblis ayrıldı; secde edenlere katılmamakta direndi.

(Sad 38/75)

َٖ٤ ُ۪س َِٖٓ ْتُؼَث
َ ْ٘ ًُ ّْ َ ز ت
َ ًْ َ ت َ ِْص َ ٌْد١
ُ َِْ۪ٓث تِخ٣ ٍَ هَث
َّ ََه٤ُِ َٓث ََٓ٘ؼَ َي ت َ ْٕ ش َ ّْ ُؽهَ ُِ َٔث َلَِ ْوسُ خ٤
Allah ona, “İblis, elimle yarattığıma secde etmeni engelleyen ne oldu? büyüdün mü, yoksa kendini yüce
görenlerden mi oldun?”

(Sad 38/76)

ٖ٤
ٍ ٗ ْٖ ِٓ ٢ َُ۪٘ َلَِ ْوصْٚ٘ ِٓ ًٌْ ٤هَث ٍَ تَٗ َ۬ث َل
ٍ ُ ِٓ ْٖ ۪ؽَٚ َلَِ ْوصَٝ َثي
İblis dedi: “Ben ondan iyiyim; beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın.”

(Sad 38/77)

ْ َهَث ٍَ ك
ٌْ ٤ث كَ ِثَّٗ َي َي ۪ؼَٜ ْ٘ ِٓ ْثل ًُغ
“Buradan çık; sen taşlananlardansın.

(Sad 38/78)

ٖ٣
ِ ّ ِّ تُ ۪هْٞ َ٣ ٠َُِٰ  ت٢ٓ ۪ َْي َُ ْؼَ٘ص٤َِت َِّٕ َػَٝ
Hesap verme gününe kadar dışlamam senin üzerinde olacaktır.”

(İsra 17/61)

ٓ
ً٘ث٤س ۪ؽ
َ ُ هَث ٍَ َءت َ ِْ ُؽهُ ُِ َٔ ْٖ َلَِ ْو٤
َ َت ِ ََٰلنَ َّ كُٝتِ ْو هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰةِ ٌَ ِر ت ِْ ُؽهَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّٓل تِخُّٝٓ َؽه
Bir gün meleklere: “Âdem‟e secde edin” dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. “Çamur
olarak yarattığına secde mi ederim?” dedi.
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(İsra 17/62)

ً َُِ۪ٓ ت ََِّل هََّٚص٣ َٔ ِر ََلَ ْـص َ ِ٘ ٌَ َّٖ وُ ِ ّي٤َٰ  ِّ ْتُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ  َُ ِة ْٖ ت َ َّل ًْش َ ِٖ ت٢
َل٤
َ ْٓ ًَّ ًَ ١ ۪ىَت تَُّىَٰٛ ص َ َي٣ْ َ هَث ٍَ ت َ َيت
َّ ٌۘ َِس َػ
Sonra ekledi: “Kendine baktın mı? Bana tercih ettiğin bu mu? Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan birazı
dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım” dedi.

(İsra 17/63)

يتٞ
ً ُكْٞ َٓ َّ٘ َْ َؼ ٍَٓت ۬ ُؤ ًُ ْْ َؼ ٍَٓت ًءَٜ  ْْ كَث َِّٕ َؼُٜ ْ٘ ِٓ َحْ كَ َٔ ْٖ ش َ ِد َؼ َيٛهَث ٍَ ت ْو
Allah dedi ki: “Defol git! Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennemdir; tam suça göre ceza...

(İsra 17/64)

َ َ ت ِْص َ ْل ٍِ ٌْ َٓ ِٖ ت ِْصَٝ
٢ِ ْْ كُٜ ًْ َثي
َ ط ْؼ
َ ِ ْْ خُٜ ْ٘ ِٓ س
ِ شَٝ  َي ِؼ ِِ َيَٝ  ِِ َي٤ْ  ْْ خِ َمِٜ ٤ْ َِت َ ْؼ ِِحْ َػَٝ شِ َيْٞ ظ
َ ٤ْ ش
َّ ُ ُْ تُٛ ُ  ِؼه٣َ  َٓثَٝ ْْ ُٛ  ِػ ْهَٝ  ََل ِنْٝ َ ْتَلَٝ ٍِ تَٞ ْٓ َْتَل
ُ ثٕ ت ََِّل
ُ ط
 ًيتًُٝ ؿ
Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat, süvarilerinle ve piyadelerinle onları kuşat, mallarına ve
çocuklarına ortak ol! Onlara vaadlerde bulun! Şeytan onlara, sadece aldatmak için vaadde bulunur.

(Bakara 2/35 )

ُ ٤ث َي َؿهًت َـَٜ ْ٘ ِٓ  ًُ ََلَٝ َ ُؼ َي ْتُ َؽَّ٘رْٝ ٌََٝ س
ِٙ  ِىَٰٛ  ََل ش َ ْو ًَخَثَٝ ْط ِشةْص ُ َٔ َۖث
َ ْٗ َ َٓث َٰتنَ ُّ ت ِْ ٌُ ْٖ ت٣ هُ َِْ٘ثَٝ
َّ َِٖٓ َٗثٌُٞ َ ش َؽ ًَذ َ كَص
َّ ُت
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
Dedik ki: “Âdem! Sen eşinle birlikte şu bahçeye yerleş; beğendiğiniz yerden çekinmeden yiyin,
ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa yanlış yapanlardan olursunuz.”
(Araf 7/10)

ً َِ۪ش ه
ًَُٕٝ ٌُ َل َٓث ش َ ْش٤
ِ  ْتَلَ ْي٢َُِوَ ْه َٓ ٌََّّ٘ث ًُ ْْ كَٝ
َ ٣ِ ث َٓ َؼثَٜ ٤ ۪ َؼ َؼ َِْ٘ث َُ ٌُ ْْ كَٝ ع
Geçinebileceğiniz imkanlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. İmkanlarınızı ne kadar az
değerlendiriyorsunuz!

(Ta Ha 20/115)

ٓ َٰ
ُ َػ ٍْ ًٓثَُٚ َُ ْْ ٗ َِؽ ْهَٝ ٢ِ
َ ََّ٘ َٰتنَ َّ ِٓ ْٖ هَ ْد َُ ك٠ُِ ْه َٓٗث تِٜ َُوَ ْه َػَٝ
Âdem‟e bir emir vermiştik, unutmuş gibi davrandı. Onda bir kararlılık bulamadık.

(Ta Ha 20/116)

ٓ
٠ُ ت َ َٰخ٤
َ َت ِ ََٰلنَ َّ كُٝتِ ْو هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰ ِة ٌَ ِر ت ِْ ُؽهَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّٓل تِخُّٝٓ َؽه
Bir gün meleklere “Âdem‟e secde edin!” demiştik, hemen secdeye kapanmışlardı ama İblis secde etmedi,
direndi.
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(Ta Ha 20/117)

٠ُ ْم ًِ َؼَّ٘ ٌُ َٔث َِٖٓ ْتُ َؽَّ٘ ِر كَص َ ْش َٰو٣  ِؼ َي كَ ََلْٝ ٍَُِ َٝ  َُ َيٌُّٝ ػه
َ ىَتَٰٛ َِّٕ ٓث َٰتنَ ُّ ت٣َ كَوُ َِْ٘ث
Dedik ki “Bak Âdem! Bu sana da eşine de düşmandır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın yoksa mutsuz olursun.

(Ta Ha 20/118)

ًَٰٟ  ََل ش َ ْؼَٝ ثَٜ ٤ ۪ع ك
َ ٞت َِّٕ َُ َي ت َ ََّل ش َ ُؽ
Burada ne açlık çekersin ne de çıplak kalırsın.

(Ta Ha 20/119)

ْ َ تََّٗ َي ََل شَٝ
٠ َٰؼف
ْ َ  ََل شَٝ ثَٜ ٤ ۪ظ َٔ ۬ ُإت ك
Burada susuz kalmaz, güneş ışığından etkilenmezsin.”

(Ta Ha 20/120)

َ ٤ْ ش
َّ ُ تِٚ ٤ْ ََُِ ت
ُ ط
٠َِْٰ َد٣  ُٓ ِْيٍ ََلَٝ ش َؽ ًَذِ ْتُ ُم ِْ ِه
َ ٠َِٰ  ََْ تَنُُُّ َي َػٛ ُّ ََٓث َٰتن٣ ٍَ ثٕ هَث
َ َٞ ِْ َٞ َك
Şeytan hemen vesveseye girişti de dedi ki “Bak Âdem! Sana ölümsüzlük ağacını ve bozulmayacak bir saltanatı
göstereyim mi?”

(Ta Ha 20/121)

َ َٝ  َٔثُٜ ُ  َٰتشْٞ ِ
ْ َث كَ َدهَٜ ْ٘ ِٓ كَث َ ًَ ََل
ُّ َ َٰتن٠ ٓ َٰ َػظَٝ م ْتُ َؽَّ٘ ٌۘ ِر
ِ  ْم٣َ ؽ ِلوَث
َ  َٔثُٜ َُ ز
ِ  َيَٝ ْٖ ِٓ  َٔثِٜ ٤ْ َِثٕ َػ
ِ َظل
َٟۖ ََٰٞ ُ كَـََّٚيخ
Sonunda ikisi de o ağaçtan yediler ve her birine diğerinin vücudu göründü. Üzerlerini bahçenin yapraklarıyla
örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine karşı geldi ve yanlış bir yola girdi.

(Bakara 2/36)

ُ  ِدْٛ هُ َِْ٘ث تَٝ ِٚ َۖ ٤ ۪ َٔث ِٓ َّٔث ًَثَٗث كُٜ ث كَث َ ْل ًَ َؼَٜ ْ٘ ثٕ َػ
َ ٤ْ ش
َّ ُ َٔث تُٜ َُّ ٌََكَث
ُ ط
ٌُّٝ غ َػه
ُ ت خَ ْؼٞط
ٍ ؼ ٌُ ْْ ُِدَ ْؼ
ٖ٤
ٌ  َٓصَثَٝ ًٌّ َع ُٓ ّْصَو
ِ  ْتَلَ ْي٢َُِ ٌُ ْْ كَٝ
ٍ  ۪ـ٠َُِٰ ع ت
Sonra Şeytan, o ağaç yüzünden ayaklarını kaydırdı ve bulundukları yerden çıkardı. Onlara
şöyle dedik: “İnin oradan! Biriniz diğerinin hakkına göz dikecek. Sizin için bu topraklarda
yerleşecek yer ve bir süreye kadar geçineceğiniz şeyler bulunacaktır.”
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(Araf 7/22)

َ َٝ  َٔثُٜ ُ  َٰتشْٞ ِ
َّ ُي كََِ َّٔث وَتهَث تٝ
ْ َش َؽ ًَذ َ َخه
ْٖ ِٓ  َٔثِٜ ٤ْ َِثٕ َػ
ِ  ْم٣َ ؽ ِلوَث
َ  َٔثُٜ َُ ز
ٍ ًُ ُ َٔث ِخـُٜ ٤كَهَُه
ِ َظل
َ ٤ْ ش
َّ ُتَهُ َْ َُ ٌُ َٓٔث ت َِّٕ تَٝ ش َؽ ًَ ِذ
َّ ُ ٌُ َٔث َػ ْٖ ِش ِْ ٌُ َٔث تَٜ ْٗ َ  َٓٔث تََُ ْْ تُٜ ُّ َٔث َيخُٜ ٣َٗث َٰنَٝ م ْتُ َؽَّ٘ ِر
طثَٕ َُ ٌُ َٔث
ِ  َيَٝ
ٌ  ُٓ ۪دٌُّٝ َػه
ٖ٤
Böylece ikisini de kandırıp değerlerini düşürdü. İkisi de o ağaçtan tadınca açılması hoş olmayacak yerleri
gözüktü. Bahçedeki yaprakları üst üste koyup örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi: “Size bu ağacı
yasak etmedim mi? Demedim mi Şeytan sizin açık düşmanınızdır?”

(Araf 7/24)

ُ  ِدْٛ هَث ٍَ ت
ٖ٤
ُ ت َخ ْؼٞط
ٍ ؼ ٌُ ْْ ُِدَ ْؼ
ِ  ْتَلَ ْي٢َُ ٌُ ْْ ِكَٝ ٌُّٝ غ َػه
ٍ  ۪ـ٠َُِٰ  َٓصَثعٌ تَٝ ًٌّ َع ُٓ ّْصَو
Allah dedi ki “İnin oradan! Biriniz diğerinin hakkına göz dikecek. Sizin için bu topraklarda karar kılınıp
yerleşecek yer ve bir süreye kadar da geçineceğiniz şeyler bulunacaktır.”

(Araf 7/26)

ً ٣ ۪يَٝ ْْ ٌُ ِ َٰتشْٞ ِ
 ًٌْ َٰو ُِ َي٤ َٰو ُِ َي َلَٰٟٞ ثَ تُص َّ ْو
ً  ٌُ ْْ ُِدَث٤ْ َِ َٰتنَ َّ هَ ْه ت َ ٍَْٗ َُْ٘ث َػ٢ٓ ََ۪٘ث خ٣
ُ َ ُِدَٝ شث
َ ١ ۪تيَٞ ُ٣ ِث
ًَُٕٝ ًَّ ََّى٣ ْْ ُٜ ََِّّللاِ َُ َؼ
ِ َث٣ِٓ ْٖ َٰت
ز ه
“Ey Âdem'in evlatları! Size, bedeninizi örten, bir de sizi güzel gösteren elbise verdik. İyi elbise, sizi koruyan
elbisedir.” Bunlar Allah‟ın ayetleridir, belki akıllarını başlarına alırlar.

(Araf 7/27)

َ ٤ْ ش
َّ َُ ْلصََِّ٘٘ ٌُ ُْ ت٣  َٰتنَ َّ ََل٢ٓ ََ۪٘ث خ٣
ُ ط
 َٔثُٜ ِ
َ  َٔث ُِدَثُٜ ْ٘ َ ْ٘ ٍِعُ َػ٣  ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ َؽَّ٘ ِر٣ْ َٞ َثٕ ًَ َٓٔث ت َ ْل ًَ َغ تَخ
ُ ٤ُ ِٓ ْٖ َـُِٚ٤هَ ۪دَٝ َٞ ُٛ ْْ ٌُ ٣ًَٰ َ٣ َُِّٚٗ َٔث تِٜ ِ َٰتشْٞ ِ
َّ ُ ْْ تَِّٗث َؼؼَ َِْ٘ث تُٜ َْٗٝ ًَ َ ْط ََل ش
َٓث َء٤ُِ ْٝ َ َٖ ت٤ثؽ
۪ َ٤ش
َ  َٔثُٜ َ٣ًِ ُ٤ُِ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ َُِِّ۪ى
Ey Âdem'in evlatları! Sakın Şeytan ana-babanızı yaktığı gibi sizi de yakmasın. Açılması hoş olmayacak yerlerini
kendilerine göstermek için onların elbiselerini sıyırmış ve o bahçeden çıkarmıştı. O ve onun gibiler, sizin onları
göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz Şeytanları inanmayanların dostları yaptık.”

(Bakara 2/37)

ٍ ۪ ًَ ِِ َٔثّٚ َٰتنَ ُّ ِٓ ْٖ َي ِخ٠كَصََِ ٓوه
ُْ ٤تًُ ۪ـ
ُ َّٞ َّ  تُصَٞ ُٛ َُِّٚٗ تِٚ ٤ْ َِثج َػ
َّ تج
َ َ ز كَص
Âdem Rabbinden uyarılar aldı ve tevbe etti. Rabbi de tevbesini kabul etti. Tevbeleri kabul eden,
ikramı bol olan O‟dur.
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(Araf 7/23)

َ هَ َثَل َيخََّ٘ث
َٖ٣ً۪ ِِ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْتُمَثٌُٞ ََُ٘ ش َ ًْ َـ َْٔ٘ثَٝ ت ِْٕ َُ ْْ ش َ ْـ ِل ًْ ََُ٘ثَٝ َّ٘ث
َ ُظَِ ْٔ َٓ٘ث ت َ ْٗل
Dediler ki “Rabbimiz! Biz ne ettikse kendimize ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlere karışır
gideriz.”

(Ta Ha 20/122)

ٟ َٰهَٛ َٝ ِٚ ٤ْ َِثج َػ
ْ َّْ ُ ظ
َ َ ُ كَصُُّٚ َيخٚ٤تؼص َ َٰد
Sonra Rabbi ona fırsat verdi de tevbesini kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi.

(Bakara 2/38)

ْ
ُ  ِدْٛ هُ َِْ٘ث ت
 ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  كَ ََل ل١ت
َ َُهٛ  كَ َٔ ْٖ ش َ ِد َغًُٟهٛ ٢ّ ِ۪٘ٓ ْْ ٌُ َّ٘٤َ أ ِش٣َ ؼًث كَ ِث َّٓث٤۪ٔ ث َؼَٜ ْ٘ ِٓ تٞط
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ
Onlara şöyle dedik: “Oradan hep birlikte inin! Tarafımdan size bir rehber gelirse, rehberime
uymuş olanlarda ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler.”
(Ta Ha 20/123)

ْ
َ ِدْٛ هَث ٍَ ت
١ت
ُ ؼًث خَ ْؼ٤۪ٔ ث َؼَٜ ْ٘ ِٓ طث
ٍ ؼ ٌُ ْْ ُِدَ ْؼ
َ َهُٛ  كَ َٔ ِٖ تشَّدَ َغًٟهُٛ ٢ّ۪٘ ِٓ ْْ ٌُ ََّ٘٤َِأش٣  كَ ِث َّٓثٌُّٝ غ َػه
٠َ ْش َٰو٣  ََلَٝ َُّ ؼ
ِ َ٣ كَ ََل
Allah:“Her ikiniz de biri birinize düşman olarak o bahçeden inin!” dedi. “Benim tarafımdan size doğru yolu
gösteren bir rehber gelirde kim o rehbere uyarsa artık o ne sapar, ne de mutsuz olur.”

(Araf 7/35)

ف
ْ َ تَٝ ٠ كَ َٔ ِٖ تش َّ َٰو٢ ۪ثش٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََِٕ َػٞظ
ُّ ُو٣َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ِ
ُ ََّ٘ ٌُ ْْ ُي٤ِأْش٣َ  َٰتنَ َّ تِ َّٓث٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
ٌ َْٞ طَِ َؿ كَ ََل ل
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Ey Âdem'in evlatları! Aranızdan ayetlerimi size anlatan elçiler geldiğinde kimler, Allah‟tan çekinerek kendisini
korur ve düzeltirse artık onların ne bir korkuları kalır ne de üzülürler.

(Bakara 2/39)

َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثي
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ ث ِش َٓ٘ث ت٣َ ت خِ َٰثُٞ ًَىَّخَٝ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ
ِ َُّ٘ثج ت
Yalan söyleyerek âyetlerimizi görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir. Onlar orada
ölümsüz olarak kalacaklardır.
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(Kehf 18/50)

ٓ
ّّ۪ٚنَ َػ ْٖ ت َ ْٓ ًِ َي ِخ
َ َُ ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ِؽ ِّٖ كَل٤
َ ت ِ ََٰلنَ َّ َكُٝتِ ْو هُ َِْ٘ث ُِ ِْ َٔ َِٰ ِة ٌَ ِر ت ِْ ُؽهَٝ
َ ِْ۪ت ت ََِّٓل ِتخُّٝٓ َؽه
َّ ُِ ُ
َٖ َخهَ ًَل٤۪ٔ ُِ ِظث
َ ْ ِخةٌُّٝ  ْْ َُ ٌُ ْْ َػهُٛ َٝ ٢ ُ۪ٗٝ ٓث َء ِٓ ْٖ ن٤َ ُِ ْٝ َ ُ تٚٓ َ َّص٣وُ ِ ّيَٝ َُُٚٗٝتَكَصَص َّ ِمى
Bir gün meleklere: "Âdem‟e secde edin!" dedik. İblis‟in dışındakiler hemen secde ettiler. Halbuki o da o
cinlerdendi ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve soyunu, en yakınlarınız olarak sizinle benim arama mı
koyuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlışlar içinde olanların ne kötü tercihidir bu!

(Kehf 18/53)

َ َثي ك
ظ ًِكًث
ْ َٓ ثَٜ ْ٘ ت َػُٝ ِؽه٣َ ْْ ََُٝ َثُٛٞت ِهؼَٞ ُٓ ْْ ُٜ ََّٗت تُّٞ٘ٓ ظ
َ ََُّٕ٘ تُٞٓ ًِ  َيت َ ْتُ ُٔ ْؽَٝ
O suçlular ateşi görürler ve içine düşeceklerini anlarlar ama oradan dönme imkânı bulamazlar.

(Ta Ha 20/124)

ُ ٗ َْفَٝ ػ ْ٘ ًٌث
٠ َْٰٔ َٔ ِر تَػ٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ًُُٙ ش
َ ٤ُ َٓ ۪ؼَُٚ َِّٕ  كَث١ً۪ ًْ ع َػ ْٖ ِو
َ ًشر
َ ًَْ  َٓ ْٖ تَػَٝ
Kim de zikrimden yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Kıyamet günü mahşer yerine kör olarak getiririz.”

(Ta Ha 20/125)

ًت٤
ً هَ ْه ًُ ْ٘سُ َخ ۪ظَٝ ٠ َْٰٔ تَػ٢ٓ َ۪٘هَث ٍَ َيجّ ِ ُِ َْ َـش ًَْش
Der ki “Ey Rabbim! Beni neden kör olarak getirdin, hâlbuki benim gözlerim görüyordu?”

(Ta Ha 20/126)

٠ َّْٰ٘ ُ  َّ شْٞ َ٤ُ ًَ َٰى ُِ َي ْتَٝ ثَٜ َ ص٤َّ۪ ََ٘ثشَُ٘ث ك٣هَث ٍَ ًَ َٰى ُِ َي تَشَصْ َي َٰت
Allah der ki “Doğru ama âyetlerimiz sana kadar geldiğinde sen onları unuttun, bu gün de aynı şekilde sen
unutuluyorsun.”

(Ta Ha 20/127)

َٰ ْ تج
٠تَخ َْٰوَٝ ُّشه
َ َ تَل ِل ًَ ِذ ت
ِ ث٣َ ُإْ ِٓ ْٖ ِخ َٰث٣ ْْ ََُٝ ف
ُ ََُ َؼىَٝ ِّ۪ٚز َيخ
َ ًَ ِْ َ  َٓ ْٖ ت١ٍ۪  ًَ َٰى ُِ َي ٗ َْؽَٝ
Rabbinin âyetlerine inanmayarak aşırı gidenleri işte böyle cezalandırırız. Ahiretteki azab ise daha ağır ve daha
süreklidir.

(Bakara 2/40)

ْْ ًُ  ِهْٜ َف خِؼ
ِ ُٝ۫ ُ  ت١ٓ ۪هْٜ َت خِؼُٞكْٝ َ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ت َ ْٗؼَ ْٔس٢ٓ ۪ تَُّص٢
َ ِت ِٗ ْؼ َٔصًُٝ ًُ  ََ ت ْو٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ََ۪٘ث خ٣
ٕٞ
ْ َ ك١َّث
ِ ُدَٛ ثي
َ ٣ِتَٝ
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri aklınızdan çıkarmayın. Bana verdiğiniz sözü yerine
getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.
34

(Maide 5/12)

ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ َِّللاُ ت
هَث ٍَ هَٝ دًث٤ ۪ َػش ًََ َٗو٢َْ ْ٘ ُْ تظُٜ ْ٘ ِٓ  َخ َؼعَْ٘ثَٝ ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘عَثمَ خ٤۪ٓ َُّللا
 َُ َو ْه ت َ َلىَ هَٝ
َّ ُْ ُ ص٤ْ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ػث
ْ ًَ ت َ ْهَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ  َػ ٍَّ ْيشَٝ ٢ ِِ۪
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًُ  َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ ِخَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ َُُ ِة ْٖ تَهَ ْٔص ُ ُْ ت
ػص ُ ُْ ه
ٍ  ََلُ ْن ِلََِّ٘ ٌُ ْْ َؼَّ٘ثَٝ ْْ ٌُ ِّـَٔث ِش٤ِ
َثي كَ َٔ ْٖ ًَلَ ًَ َخ ْؼه
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ  ِٓ ْٖ ش َ ْف ِص١ً۪ ز ش َ ْؽ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ًّ٘ث ََلُ ًَ ِلّ ًَ َّٕ َػ
َ َـ
َِ ٤ّ ۪د
َّ ُت َء تَٞٓ ِ
َ َٰو ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْه
َ ََّ ػ
Allah, içlerinden on iki temsilci çıkararak İsrailoğulları adına söz almış ve şöyle demişti: “Eğer namazı özenle ve
sürekli kılar, zekâtı verir, elçilerime inanıp güvenir, onların değerini bilir, bana güzel bir ödünç verirseniz ben de
yanınızda olur; kötü işlerinizi örter, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan böyle kim kâfirlik
ederek görmezlikte direnirse doğru yoldan çıkmış olur.”

(Maide 5/13)

تّٞ
ُ ََٗٝ ۪ٚتػ ِؼ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َف ِ ًّك٣ ًَر٤ِِ  ْْ هَثُٜ َخُُِٞ َؼؼَ َِْ٘ث هَٝ ْْ ُٛ  ْْ َُؼََّ٘ثُٜ َعَثه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ِ كَدِ َٔث َٗ ْو
َّ َ  ََل ش ٍََ ت ٍُ شَٝ ِ۪ٚت خًُٝ ًّ ِ ُظث ِٓ َّٔث و
ًّ َـ
ً َِ۪ ْْ ت ََِّل هُٜ ْ٘ ِٓ  َٓلثبَِ٘ ٍر٠َِٰ ط ِِ ُغ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ْق َػ
ُ  ْْ كَثػُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ ََّللا
ْ تَٝ
طلَ ْؿ ت َِّٕ ه
Verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin asıl anlamlarını
bozuyor, akıllarında tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unutuyorlardı. Pek azı dışında onlardan hep hainlik
göreceksin. Sen onlara bakma ve yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever.

(Maide 5/20)

ْْ ٌُ ََِ َؼؼَٝ َٓث َء٤ِ ٌُ ْْ ت َ ْٗد٤ ۪ ٌُ ْْ تِ ْو َؼؼَ ََ ك٤ْ ََِّللاِ َػ
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ  ِّ ت ْوْٞ ََث ه٣ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ تِ ْو هَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُز ت َ َـهًت َِٖٓ ْتُ َؼث
ِ ُْإ٣ ْْ َُ  ٌُ ْْ َٓث٤ َٰت َٰشَٝ  ًًثُُِٞٓ
Bir gün Musa halkına dedi ki “Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden nebîler çıkardı ve
sizi yöneticiler yaptı. Bu âlemde kimseye vermediğini size verdi.

(Bakara 2/83)

٠ ْتُوُ ًْ َٰخ١ِوَٝ ّثًٗث
َٕ ت ََِّل هُٝ ََ ََل ش َ ْؼدُه٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘عَثمَ خ٤۪ٓ  ِت ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
َ  ِْٖ ت ِْـ٣َت ُِهَٞ ُ ِخ ْثَٝ ََّللا
َّ تُٞ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ص ُ ْْ تِ ََّل٤ْ ََُّٞ َ ذ َ ظ ُ َّْ شًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ ثَ ُـ ًّْ٘ث
ِ َُِِّ٘ تُُُٞٞهَٝ ٖ٤
َ َٔ ُ ْتَٝ ٠ َٰٓصَث٤َ ُ ْتَٝ
ِ ًّ ۪ث
ً َِ۪ه
َُٕٞت َ ْٗص ُ ْْ ُٓ ْؼ ًِػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َل٤
Bir gün İsrailoğulları'ndan “Allah‟tan başkasına kul olmayacaksınız; ananıza babanıza, yakınlarınıza, yetimlere
ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve süreklı kılacak ve zekâtı
vereceksiniz.” diye söz almıştık. Sonra pek azı dışında hepsi yan çizerek sözlerinden dönmüşlerdi.
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(Bakara 2/84)

ْْ ُ ثي ًُ ْْ ظ ُ َّْ ت َ ْه ًَ ْيش
َ َُٕ ت َ ْٗلٞ ََل ش ُ ْم ًِ ُؼَٝ ْْ ًُ َٕ ِن َٓٓث َءٌُٞ عَثهَ ٌُ ْْ ََل ش َ ّْ ِل٤۪ٓ تِ ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
ِ ٣َ ّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِن
َُٕٝهَٜ ت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْشَٝ
“Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, sizden olanları yurdunuzdan çıkarmayacaksınız!” diye bir söz daha
almıştık. Bunu da kabul etmiştiniz. Siz de buna şahitsiniz.

(Bakara 2/85)

َ َ  ٌۘ ْْ شِٛ ثي
ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػًَُٝ ٛظث
َ َُٕ ت َ ْٗلُُِٞ ۬ ُإ ََٓل ِء ش َ ْوصٛٓ َٰ ْْ ُ ظ ُ َّْ ت َ ْٗص
ِ َ٣وًث ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِن٣ً۪ َٕ َكٞش ُ ْم ًِ ُؼَٝ ْْ ٌُ ّ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ْْ تَكَصُإُٜ  ٌُ ْْ ت ِْل ًَت ُؼ٤ْ َِ ُٓ َف ًَّ ٌّ َػَٞ ُٛ َٝ ْْ ُٛ ُٝ شُلَثنِٟ َٰثي
ِ ْ ِخ
َ ُ  ًُ ْْ تَُٞأْش٣ ِْٕ تَٝ ٕت
ِ َٝ  ْتُؼُ ْهَٝ ِْ ْثَلظ
ِذٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ِ ك١
ٍ َٕ ِخدَ ْؼًُٝ ُش َ ٌْلَٝ ج
ِ ِخدَ ْؼ
ِ غ ْتُ ٌِصَث
ٌ ٍْ َ ْل َؼ َُ َٰو ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت ََِّل ِل٣ ْٖ َٓ غ كَ َٔث َؼ ٍَٓت ُء
َ َ  ت٠ُِٓ َٰ َٕ تُُّٝ ًَن٣  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣َٝ َث٤ْٗ ُّتُه
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِخـَثكِ ٍَ َػ َّٔث ش َ ْؼ
 َٓث هَٝ ج
ِ ش ِهّ ْتُ َؼىَت
Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden birtakım insanları yurtlarından çıkarıyor, o
insanlara karşı günah işleme ve düşmanlık konusunda birbirinize destek veriyorsunuz. Esir olarak geldiklerinde
de fidye verip kurtarıyorsunuz. Oysa onları çıkarmanız size zaten yasaktır. Şimdi siz, o kitabın bir bölümüne
inanıyor, bir bölümünü görmezlikte direniyor musunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği, şu hayatta rezil
olmaktan başka nedir. Böyleleri kıyamet günü de azabın en çetinine çarptırılırlar. Allah, yaptığınız hiçbir şeye
ilgisiz kalmaz.

(Bakara 2/41)

 ظ َ ًَٔ٘ث٢ ۪ثش٣َ ت ِخ َٰثًُٝ َ  ََل ش َ ْشصَٝ َٚۖ ۪  ٍَ ًَث ِك ًٍ ِخَّٝ َ ت تُٞٗٓ ٌُٞ َ  ََل شَٝ ْْ ٌُ ظ ِهّهًث ُِ َٔث َٓ َؼ
َ ُٓ ُت ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ُْسُِٞ٘ٓ  َٰتَٝ
ٌۘ ً َِ۪ه
ٕٞ
ِ ُ كَثشَّو١َّث
َ ٣ِتَٝ َل٤
Sizin yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğime inanın. Onu görmezlikten gelenlerin ilki
olmayın! Âyetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın! Yalnız benden çekinerek kendinizi
koruyun!
(Al-i İmran 3/3)

ََ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ َر٣ َٰيْٞ َّ ت َ ٍَْٗ ٍَ تُصَٝ ِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤ظ ِهّهًث ُِ َٔث َخ
َ َ  َْي ْتُ ٌِص٤َِٗ ٍََّ ٍَ َػ
َ ُٓ ن
ِ ّ ثج ِخ ْثُ َف
Gerçekleri içeren ve kendinden önce indirilmiş kitapları tasdik eden bu kitabı sana, o indirmiştir. Tevrat‟ı ve
İncil‟i de o indirmiştir.
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(Al-i İmran 3/4)

َ تج
ِ ث٣َ ت ِخ َٰثًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َ ٍَْٗ ٍَ ْتُلُ ًْهَثَٕ ت َِّٕ تَُّىَٝ َث
ٌ َ ػى
َُّللا
 هَٝ ٌ ه٣ ۪شه
ز ه
ِ َُِِّ٘ ًٟهُٛ َُ ِٓ ْٖ هَ ْد
َ ْْ ُٜ َُ َِّللا
ٌ ٍ۪ َػ
ّ ت ْٗ ِصوَ ٍثٍُٝ و٣
Daha önce insanlığın rehberi bunlardı. Bütün Furkanları, doğruyu yanlıştan ayıran kitapları o indirmiştir.
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnen kâfirlerin cezası çetindir. Daima üstün olan, hak edildiği kadar ceza veren
Allah‟tır.

(Yunus 10/37)

ََ ٤ش َ ْل ۪ظَٝ ِٚ ٣ْ َه٣َ َْٖ٤َ خ١ ۪نَ تَُّى٣ ۪ظه
ْ َ  َُٰ ٌِ ْٖ شَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
ِ  ِٓ ْٖ نًَٰٟ َ ُ ْلص٣ ْٕ َ ىَت ْتُوُ ًْ َٰت ُٕ تَٰٛ َٕ َٓث ًَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُ ِٓ ْٖ َيجّ ِ ْتُ َؼثِٚ ٤ ْ۪ح ك
ِ ْتُ ٌِصَث
َ ٣ج ََل َي
Bu Kur‟an, başkası tarafından uydurulup Allah‟a mal edilmiş değildir. Aksine kendinden öncekileri tasdik eden,
o Kitapları ayrıntılı olarak açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve bütün varlıkların Rabbi tarafından
indirilmiş olan kitaptır.

(Al-i İmran 3/77)

َٰ ْ ٢ ْْ ِكُٜ َُ َ َٰ ُٓ ِة َي ََل ل َََلمٝ۬ ُ َل ت٤
ً َِ۪ ْْ ظ َ ًَٔ٘ث هِٜ ِٗ  َٔث٣ْ َ تَٝ َِّللا
 ََلَٝ تَل ِل ًَ ِذ
 ِه هْٜ َٕ ِخ َؼًُٝ َ َ ْشص٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ُ ْ٘ ٣َ  ََلَٝ َُّللا
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ ْْ َۖ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣  ََلَٝ  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ْ َُِظ ًُ ت
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣
Allah‟a verdikleri sözü ve ettikleri yemini, geçici bir çıkara karşılık satanların ahirette alacağı bir şey olmaz.
Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/187)

 َٓيت َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘دَىٌٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ش َ ٌْصَٝ َث
تِ ْو ت َ َلىَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ َثج َُصُد
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪عَثمَ تَُّى٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هٚت ِخْٝ ًَ َ ت ْشصَٝ ْْ ِٛ يٞ
ًَُٕٝ َ َ ْشص٣ ُ َٓث
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَ ِدة٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey,
ne kötüdür!

(Al-i İmran 3/199)

َٖ ِ هّٰللِ ََل٤ ْْ لَث ِش ۪ؼِٜ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ِثّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ِخ ه٣ ْٖ َٔ َُ ج
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ت َِّٕ ِٓ ْٖ تَٝ
ً ََِّ۪للاِ ظ َ ًَٔ٘ث ه
ج
ِ َث٣َٕ ِخ َٰثًُٝ َ َ ْشص٣
 ْْ ت َِّٕ هِٜ ُّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخًُٛ  ْْ ت َ ْؼُٜ َُ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ َل ت٤
ز ه
ِ ّث
َ  ُغ ْتُ ِف٣ً۪ ِ
َ ََّللا
Kitap verilenler içinde Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana inanıp güvenen, Allah'a karşı
saygılı olanlar da vardır. Onlar, Allah‟ın ayetlerini geçici bir çıkara karşılık değişmezler. Onların, Rableri
katında ödülleri vardır. Allah, hesabı çabuk görür.
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(Nahl 16/95)

ً ََِّ۪للاِ ظ َ ًَٔ٘ث ه
َُٕٞٔ َِ ًٌْ َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ٤ َلَٞ ُٛ َِّللا
َل تَِّٗ َٔث ِػ ْ٘هَ ه٤
 ِه هْٜ ت ِخ َؼًُٝ َ  ََل ش َ ْشصَٝ
Allah için verdiğiniz sözü geçici bir bedelle değiştirmeyin. Bilirseniz sizin için hayırlı olan, Allah‟ın
katındakidir.

(Nahl 16/96)

تُّٞٗ ِٖ َٓث ًَث
 َٓث ِػ ْ٘هَ هَٝ ُ  ْ٘لَه٣َ ْْ ًُ ََٓث ِػ ْ٘ه
َ  ْْ ِخث َ ْـُٛ ًَ ت ت َ ْؼًُٝٓ ط َد
َ َٖ٣ ۪ َّٖ تَُّى٣َ ٍِ َُ٘ َْؽَٝ م
ٍ َّللاِ َخث
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah‟ın yanındakiler kalıcı olur. Sabırlı olanların ödülünü yaptıklarının en güzeline
göre veririz.

(Bakara 2/42)

َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ ت ْتُ َف َّنُٞٔ ُ ش َ ٌْصَٝ َِ ثؽ
ِ ت ْتُ َف َّن ِخ ْثُ َدّٞ
ُ  ََل ش َ ِْ ِدَٝ
Gerçekleri uydurma şeylerle karıştırmayın; bile bile gerçekleri gizlemeyin!
(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝهَٜ ت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْشَٝ َِّللا
ِ ث٣َ َٕ ِخ َٰثًُٝ ُج ُِ َْ ش َ ٌْل
ز ه
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ٓث ت٣َ
Ey kitaplarında uzman olanlar! Siz doğru olduğuna şahit olduğunuz halde Allah‟ın ayetlerini ne diye
örtüyorsunuz?

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ َٕ ْتُ َف َّنُٞٔ ُ ش َ ٌْصَٝ َِ ثؽ
ِ ََٕ ْتُ َف َّن ِخ ْثُدّٞ
ُ ج ُِ َْ ش َ ِْ ِد
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣
Ey kitaplarında uzman olanlar! Gerçeği neden gerçek dışı gibi gösteriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Kehf 18/56)

ّ ََٖ ت ََِّل ُٓد٤ ِِ۪
تٞؼ
ُ ُ ْه ِـ٤ُِ َِ ثؽ
ِ ت ِخ ْثُ َدًُٝ ََٖ ًَل٣ ُ۪ َؽث ِن ٍُ تَُّى٣َٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ى ِ۪يَٝ َٖ٣ًِ۪ ش
َ ًْ ُٔ ُ َٓث ُٗ ًْ ِِ َُ ْتَٝ
تًٝ ٍُ ُٛ تٝ َٓٓث ت ُ ْٗى ُِيَٝ ٢ ۪ثش٣َ ت َٰتُٝٓتش َّ َمىَٝ  ْتُ َف َّنِٚ ِخ
Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelen kâfirler, ayetlerimi ve
yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle, o gerçeği ortadan kaldırmaya çalışırlar.

(Enbiya 21/18)

َُٕٞظل
ِ َ ْتُد٠َِن َػ
ُ خَ َْ َٗ ْوى
ِ َ  َُ ِٓ َّٔث ش٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْتَٝ  ٌنِٛ  ٌَ تَٞ ُٛ ُ كَ ِثوَتَُٚ ْه َٓـ٤َثؽ َِ ك
ِ ّ ِف ِخ ْثُ َف
Tam aksine, gerçeği uydurma olanın üstüne atarız, onun beynini dağıtır; uydurma olan bir anda yok olup gider.
Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!
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(İsra 17/81)

هًثُٞٛ ٌَ َٕثؽ ََ ًَث
ِ ثؽ َُ ت َِّٕ ْتُ َد
ِ َنَ ْتُ َدٛ ٌََٝ هُ َْ َٓؼث َء ْتُ َف ُّنَٝ
De ki: “Gerçek geldi, uydurma yok oldu. Zaten uydurma olan yok olmaya mahkûmdur.”

(Mümin 40/5)

ْ َّٔ َٛ َٝ ْْ َۖ ِٛ تج ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه
ْ ًََىَّخ
ُ ٍَ ْتَلَ ْـَٝ ٍؾُٞٗ ُّ ْٞ َ ْْ هُٜ َِس هَ ْد
ُ ًَ س ًُ َُّ ت ُ َّٓ ٍر ِخ
َُُٙٝأ ْ ُلى٤ُِ ْْ ِٜ ُِ ِٞ
ج
ُ ُ ْه ِـ٤ُِ َِ ثؽ
ِ َت خِ ْثُدَُُٞ َؼثنَٝ
ِ ْق ًَثَٕ ِػوَث
َ ٤ٌَ َ ْْ كُٜ ُ  ْتُ َف َّن كَث َ َل ْىشِٚ ِت خٞؼ
Onlardan önce Nuh‟un halkı ve arkalarından gelenler de yalana sarıldılar. Her toplum, kendi uydurmalarıyla bu
gerçeği ortadan kaldırmak için mücadeleye girerek, kendilerine gelen elçiyi avuçlarının içine almaya çalıştılar.
Ben de onları oradan aldım. Cezalandırmam nasılmış?

(Bakara 2/43)

َّ تُٞ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َٖ٤تًُت ًِ ۪ؼ
ْ َٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ
َّ ت َٓ َغُٞتي ًَؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin!
(Al-i İmran 3/43)

َٖ٤تًُت ًِ ۪ؼ
ْ َٝ ١ ۪ت ِْ ُؽهَٝ  ُِ ًَ ِخّ ِي٢ َ۪ ُْ ت ْهُ٘ص٣ًْ َٓ َث٣
َّ  َٓ َغ٢تي ًَ ۪ؼ
Ey Meryem! Rabbine içten boyun eğ, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!”

(Hac 22/77)

َٕٞ ًَْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْل ِِ ُف٤ت ْتُ َمُِٞت ْك َؼَٝ ْْ ٌُ َّت َيخُٝت ْػدُهَٝ تُٝت ِْ ُؽهَٝ تُٞتي ًَؼ
ْ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin. İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.

(Bakara 2/44)

َُِٕٞثج تَكَ ََل ش َ ْؼ ِو
َ َ َٕ ْتُ ٌِصُِْٞت َ ْٗص ُ ْْ شَصَٝ ْْ ٌُ ّ
َ َُٕ ت َ ْٗلْٞ ّ
َ ْ٘ َ شَٝ ًّ ِ ثَ ِخ ْثُ ِد
َ ََُّٕ٘ تًُٝ ُٓ ْ تَشَأ
İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitab‟ı bağlantılarıyla
okuyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?
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(Araf 7/169)

ًُ ُ ْـ َل٤ِ
ٌ َِْ  ْْ لِٛ ق ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
َ ت ْتُ ٌِصَثُٞ ِيظَٝ ق
َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ٠َٰٗ ىَت ْتَلَ ْنَٰٛ ع
َ ًَ َٕ َػُٝأ ْ ُلى٣َ ج
َ َِ َك َم
ُ َ ع٤۪ٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
٠َِت َػُُُٞٞو٣َ ج ت َ ْٕ ََل
ٌ ًَ  ْْ َػِٜ أ ْ ِش٣َ ِْٕ تَٝ ََُ٘ث
ِ ثم ْتُ ٌِصَث
َ ُإْ َل ْى٣ ْْ ََُُ تُٙٝأ ْ ُلى٣َ ُُِْٚع ِٓع
َٰ ْ َّتي
ََُِٕٕٞ تَكَ ََل ش َ ْؼ ِوُٞصَّو٣َ َٖ٣ ۪ ًٌْ َُِِّى٤تَل ِل ًَذ ُ َل
ُ نَ َيَٝ َّللاِ ت ََِّل ْتُ َف َّن
ه
ُ تُهَٝ ِٚ ٤ ۪ت َٓث كِٞ
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?

(Araf 7/170)

َٖ٤ظ ِِ ۪ف
ّ ِ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ْ ُٔ ُ ُغ ت َ ْؼ ًَ ْت٤ذ َ تَِّٗث ََل ُٗ ۪ؼَِٰٞ ظ
َّ ُت تُٞٓ تَهَثَٝ ج
ِ َٕ ِخ ْثُ ٌِصَثٌُٞ ّ
Kitaba sıkı sarılıp namazı tam kılanlara gelince; biz iyiliğe çalışanların ödülünü ziyan etmeyiz.

(Bakara 2/45)

َٖ٤ ْتُمَث ِش ۪ؼ٠ًَِذ ٌ ت ََِّل َػ٤
َّ ُتَٝ ًِْ ظد
َّ ُت ِخثُٞ٘٤ت ِْص َ ۪ؼَٝ
َ ث َُ ٌَ ۪دَٜ َِّٗتَٝ ِذَِٰٞ ظ
Sabırla ve namazla yardım isteyin. Bu, Allah‟a saygısı olanlardan başkasına ağır gelir.
(Araf 7/128)

۪ٙشث ُء ِٓ ْٖ ِػدَث ِن
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ثَٜ ُ يظٞ
ْ تَٝ ِثّٰلل
ت خِ هُٞ٘٤ ت ِْص َ ۪ؼِٚ ِٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ هَث
َ ت ت َِّٕ ْتَلَ ْيًُٝ ِطد
ِ ُ٣ ِع ِ هّٰلل
َٖ٤ ۪ ْتُؼَثهِدَرُ ُِ ِْ ُٔصَّوَٝ
Musa halkına şöyle dedi: “Yardımı doğrudan Allah‟tan isteyin ve sabredin. Yeryüzü Allah‟ındır. Kulları içinden
uygun gördüğünü oraya mirasçı kılar. Mutlu son, Allah‟tan çekinerek kendini koruyanların olacaktır.”

(Ta Ha 20/130)

ُ ََ ِ ِدّ ْؿ ِخ َف ْٔ ِه َي ِخّ َي هَ ْد
َّ ُعِ تُِٞؽ
ُ ََ هَ ْدَٝ ُِ ْٔ ش
ْٖ ِٓ َٝ ثَٜ  ِخًُٝ ؿ
ْ كَث
َ َٝ َُُُٕٞٞو٣َ  َٓث٠َِٰ ط ِد ًْ َػ
ْ َ تَٝ ّ ِدّ ْؿ
َٰ ًْ َ ثي َُ َؼَِّ َي ش
٠ػ
َ َ َِ ك٤ْ َُّثئ ت
ِ َٗٓ َٰت
ِ َٜ َُّ٘تف ت
َ ًَ ؽ
Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her
şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.

(Bakara 2/46 )

ُ َ٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞتؼؼ
ِ  َيِٚ ٤ْ َُِ ْْ تُٜ ََّٗتَٝ ْْ ِٜ ّت َي ِخُٞ ْْ ُٓ ََلهُٜ َََّٕٗ تُّٞ٘ظ
Saygılı olanlar, Rabbleriyle yüzleşeceklerini ve O‟nun huzuruna çıkarılacaklarını anlayanlardır.
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(Bakara 2/156)

َُٕٞتؼؼ
ِ  َيِٚ ٤ْ َُِتِ َّٓٗث تَٝ ِت تَِّٗث ِ هّٰللُُٞٓ  َدرٌ هَث٤ ْْ ُٓ ۪ظُٜ ْطث َخص
َ َ َٖ تِ ٓوَت ت٣ ۪تََُّى
Onlar, başlarına böyle bir şey gelince şöyle derler: “Biz, Allah‟a aitiz, biz O‟nun huzuruna çıkacağız”.

(Müminun 23/57)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْش ِلوِٜ َّ ِر َي ِخ٤ُ ْْ ِٓ ْٖ َل ْشٛ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
Rablerine saygılarından dolayı hassas davranan,

(Müminun 23/58)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّز َي ِخ
ِ ث٣َ  ْْ ِخ َٰثُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Rablerinin ayetlerine inanan,

(Müminun 23/59)

ًَُٕٞ ًِ ُ ْش٣  ْْ ََلِٜ ّ ْْ خِ ًَ ِخُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Rablerine ortak koşmayan,

(Müminun 23/60)

َُٕٞتؼؼ
ِ  ْْ َيِٜ ّ َي ِخ٠َُِٰ  ْْ تُٜ ََّٗ ِؼَِرٌ تَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞهَٝ تْٞ َ َٕ َٓٓث َٰتشُُٞإْ ش٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Rablerinin huzuruna dönecekleri için verdiklerini, içlerinde Allah korkusunu duyarak verenler var ya;

(Müminun 23/61)

ٓ
َُِٕٞث ِخو
ِ  ًَْت٤ ْتُ َم٢َٕ ِكُٞثيػ
َ ثَٜ َُ ْْ ُٛ َٝ ز
َ ُ٣  َُٰ ِة َيٝ۬ ُ ت
ِ ّ
İşte iyiliklerde yarışanlar onlardır. Onlar bu konuda hep öndedirler.

(Bakara 2/47)

َٖ٤۪ٔ َُ ْتُ َؼث٠َِ كَؼ َِّْص ُ ٌُ ْْ َػ٢ّ۪ٗ َ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ت َ ْٗ َؼ ْٔس٢ٓ ۪ تَُّص٢
َ ت ِٗ ْؼ َٔ ِصًُٝ ًُ  ََ ت ْو٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri ve vaktiyle sizi çağdaşlarınıza tercih ettiğimi aklınızdan
çıkarmayın.
(Secde 32/23)

ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ ُِدًٟهُٛ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ َِ۪ٚ ٍر ِٓ ْٖ ُِ ٓوَثب٣ًْ ِٓ ٢ ۪ثج كَ ََل ش َ ٌُ ْٖ ك
َ َ  ْتُ ٌِص٠ِ
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ َُوَ ْه َٰتشَٝ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu İsrailoğulları için bir
kılavuz yapmıştık.
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(Secde 32/24)

َُٕٞ٘ ِهُٞ٣ ث ِشَ٘ث٣َ ت ِخ َٰثُٞٗ ًَثَٝ تًُٝ ط َد
َ َٕ ِخث َ ْٓ ًَِٗث َُ َّٔثُٝهْٜ ٣َ ً ْْ ت َ ِب َّٔرُٜ ْ٘ ِٓ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.

(Maide 5/20)

ْْ ٌُ َِ َؼ َؼَٝ ٓث َء٤َ  ٌُ ْْ ت َ ْٗ ِد٤ ۪ ٌُ ْْ تِ ْو َؼ َؼ ََ ك٤ْ ََِّللاِ َػ
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ  ِّ ت ْوْٞ َث ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ تِ ْو هَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُز ت َ َـهًت َِٖٓ ْتُ َؼث
ِ ُْإ٣ ْْ َُ  ٌُ ْْ َٓث٤ َٰت َٰشَٝ  ًًثُُِٞٓ
Bir gün Musa halkına dedi ki “Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden nebîler çıkardı ve
sizi önderler yaptı. Bu âlemde kimseye vermediğini size verdi.

(Araf 7/140)

َٖ٤۪ٔ َُ ْتُؼَث٠َِؼَِ ٌُ ْْ َػ
َّ َ كَٞ ُٛ َٝ ثًٜ َُِٰ  ٌُ ْْ ت٤ َّ۪للاِ تَخْـ
 ًَْ ه٤هَث ٍَ ت َ َؿ
Dedi ki “Size Allah‟tan başka bir tanrı mı ararım? Hâlbuki o sizi bu âleme üstün kılmıştır.”

(Bakara 2/48)

ٌٍ ػ ْه
َ ثَٜ ْ٘ ِٓ َُ َُ ْود٣  ََلَٝ ْـًٔث٤ش
َ ٍُ ُ َػ ْٖ َٗ ْل
ٌ  َٗ ْل١ٍ۪  ًٓث ََل ش َ ْؽْٞ َ٣ تُٞتشَّوَٝ
َ ثَٜ ْ٘ ِٓ ُُإْ َلى٣  ََلَٝ ٌشلَث َػر
ًَُٕٝ ظ
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ
Öyle bir gün konusunda yanlış yapmaktan kaçının ki o gün kimse kimsenin yerine bedel
ödemeyecek, kimseden şefaat kabul edilmeyecek, kimseden tazminat alınmayacak ve kimseye
yardım edilmeyecektir.
(Enam 6/51)

 ٌغ٤ ۪ ََل شَلَٝ ٢
َ ٤َُ ْْ ِٜ ّ َي ِخ٠َُِٰ ت تًَُٝٓ ُ ْفش٣ ْٕ َ َٕ تَُٞمَثك٣ َٖ٣ ۪ تَُّىِٚ ِت َ ْٗى ِْي خَٝ
ٌّ ُِ َٝ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ نُٜ َُ ُْ
ََُٕٞصَّو٣ ْْ ُٜ َََُِّؼ
Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, bu Kitapla uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefaatçileri
olacaktır. Belki çekinip kendilerini korurlar.

(Zümer 39/43)

ُ َِّللا
َ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ ٣َ ت ََلُٞٗ ًَثْٞ ََُٝ َ شلَ َٓؼث َء هُ َْ ت
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ  ََلَٝ ْـًٔث٤ش
ٕ هُٝ
ِ ت ِٓ ْٖ نُٝت َ ِّ تش َّ َمى
Yoksa onlar, Allah ile aralarına girecek şefaatçiler mi buldular? De ki “Ya onların bir yetkileri yoksa, akıllarını
da kullanamıyorlarsa?”
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(Zümer 39/44)

َّ ُهُ َْ ِ هّٰللِ ت
َُٕٞ ش ُ ًْ َؼؼِٚ ٤ْ َُِع ظ ُ َّْ ت
ِ تَٞ َّٰٔ
َّ ُُ ُٓ ِْيُ تَُٚ ؼًث٤۪ٔ شلَث َػرُ َؼ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah‟ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Mümin 40/18)

َٰ ْ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٛ ت َ ْٗى ِْيَٝ
َّ ُِ َٖ َٓث٤۪ٔ ثظ
 ََلَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ َـ٤۪ٔ ُِ ِظث
ُ ُُِتَل ٌِكَ ِر تِ ِو ت ُْو
ِ ًَ ًِ َثؼ
ِ ٘ ْتُ َفَٟج َُهٞ
َ ُ٣ ٍغ٤ ۪شَل
ع
ُ طث
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.

(Bakara 2/49)

َُٕٞ٤َ ّْص َ ْف٣َٝ ْْ ًُ َٕ ت َ ْخ َٓ٘ث َءُٞىَ ِخّ ُف٣ ج
ُٓ ْْ ٌُ َُٗٞٓ ّٞ
ُ َ٣ َْٕٞ َ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َٰت ٍِ ِك ًْ َػ٤ْ تِ ْو َٗ َّؽَٝ
ِ  َء ْتُ َؼىَتِٞ
ٌْ ٤ َٰو ُِ ٌُ ْْ َخ ََٓل ٌء ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ َػ ۪ظ٢ ۪كَٝ ْْ ًُ ّٓث َء
َ ِٗ
Sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size en ağır cezayı vermeye çalışıyor, oğullarınızı
öldürüyor, kadınlarınızı ise sağ bırakmak istiyorlardı. İşin içinde, Rabbiniz olarak yaptığım
büyük bir imtihan vardı.
(İbrahim 14/6)

ْْ ٌُ َُٗٞٓ ّٞ
ُ َ٣ َْٕٞ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٰت ٍِ ِك ًْ َػ٤ َٰ ٌُ ْْ ِت ْو ت َ ْٗؽ٤ْ ََِّللاِ َػ
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ  ت ْوِٚ ِٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ تِ ْو هَثَٝ
ٌْ ٤ َٰو ُِ ٌُ ْْ َخ ََٓل ٌء ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ َػ ۪ظ٢ ۪كَٝ ْْ ًُ ّٓث َء
ُٓ
ِ  َء ْتُ َؼىَتِٞ
َ ِٗ َُٕٞ٤َ ّْص َ ْف٣َٝ ْْ ًُ َٕ ت َ ْخ َٓ٘ث َءُٞىَ ِخّ ُف٣َٝ ج
Bir gün Musa halkına şöyle demişti: “Allah‟ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani sizi Firavun hanedanından
kurtarmıştı. Onlar size en ağır cezayı araştırıyor, oğullarınızı kıtır kıtır doğruyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı.
O işin içinde, Rabbinizden sizi yıpratan büyük bir imtihan vardı.”

(Duhan 44/17)

ٌْ ٣ً۪ ًَ ٌٍ ِٞ
ُ  ْْ َيُٛ  َٓؼث َءَٝ َْٕٞ  َّ ِك ًْ َػْٞ َ ْْ هُٜ ََُِوَ ْه كَصََّ٘ث هَ ْدَٝ
Onlardan önce Firavun‟un halkını da zor bir imtihana sokmuştuk; onlara da değerli bir elçi gelmiş, şöyle demişti:

(Duhan 44/18)

ٌ ۪ٓ َ  ٌٍ تِٞ
ٖ٤
ُ  َُ ٌُ ْْ َي٢ّ۪ٗ َِّللاِ ت
 ِػدَثنَ ه٢
َّ َُِت تُّٝٓت َ ْٕ تَن
“Allah‟ın kullarını bana teslim edin. Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.
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(Duhan 44/19)

َ ِْ ّ
ٖ٤
ُ ِ ٌُ ْْ خ٤ ۪ َٰتش٢ّ۪ٓٗ َِّللاِ ت
 ه٠َِت َػُِٞت َ ْٕ ََل ش َ ْؼَٝ
ٍ ثٕ ُٓ ۪د
ٍ ط
Sakın Allah‟a karşı diklenmeyin; çünkü size açık bir delil ile geldim.

(Duhan 44/20)

ٕٞ
ُ ٢ّ۪ٗ ِتَٝ
ِ ٌۘ ُٔ  َيخِّ ٌُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ًْ ُؼَٝ ٢ّػ ْىزُ ِخ ًَ ۪خ
Beni taşa tutarsınız diye benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a sığındım.

(Duhan 44/21)

ٕٞ
ِ ٍُُِ َ  كَث ْػص٢ ُ۪ تُِٞ٘ٓ ْت ِْٕ َُ ْْ شُإَٝ
Eğer inanmadıysanız beni kendi halime bırakın.”

(Duhan 44/22)

َُٕٞٓ ًِ  ٌّ ُٓ ْؽْٞ َ ۬ ُإ ََٓل ِء هٛٓ َٰ َّٕ َ ُٓ تَّٚكَهَ َػث َيخ
Daha sonra Rabbine yalvararak: “Bunlar günaha batmış bir topluluk.” dedi.

(Duhan 44/23)

َُٕٞ ًَْل تَِّٗ ٌُ ْْ ُٓصَّدَؼ٤َُ ١ ۪كَث َ ِْ ًِ ِخ ِؼدَثن
Allah da “Sen, kullarımla birlikte gece yola çık, ama takip edileceksiniz.”

(Duhan 44/24)

َُٕٞ ْْ ُؼ ْ٘هٌ ُٓ ْـ ًَهُٜ َِّٗت تًٞ ْٛ تشْ ًُ ِى ْتُ َد ْف ًَ َيَٝ
“Denizi de olduğu gibi bırak. Çünkü onlar, boğulacak bir ordudur.”

(Duhan 44/25)

ٍ ت ِٓ ْٖ َؼَّ٘ثًُٞ ًَ َ ًَ ْْ ش
ٕٞ
ُ َٝ ز
ٍ ُ ٤ػ
Arkalarında nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar,

(Duhan 44/26)

ْ٣ٍ ً۪ ًَ ّ َٓوَ ٍثَٝ ٍعٝ ٌُ ُيَٝ
Nice ekinler ve görkemli konaklar...
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(Duhan 44/27)

َٖ٤ٜ۪ ًِ ث كَثَٜ ٤ ۪ت كَُٞٗٗ ْؼ َٔ ٍر ًَثَٝ
Zevk aldıkları nice nimetler…

(Duhan 44/28)

َٖ٣ًَ۪  ًٓث َٰتلْٞ ََث هٛ َيظَْ٘ثْٝ َ تَٝ ًَ َٰى ُِ َي
Hepsi geride kaldı. Biz de onları başka bir halka verdik.

(Duhan 44/29)

َ ْ٘ ُٓ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ع
ْ ٌَ كَ َٔث َخ
َٖ٣ً۪ ظ
َّ ُ ُْ تِٜ ٤ْ َِس َػ
ُ  ْتَلَ ْيَٝ ّ َٓٔث ُء
Firavun‟a ve ordusuna ne gök ağladı, ne de yer. Onlara yeni bir fırsat da verilmedi.

(Duhan 44/30)

ٖ٤
ِ  ََ َِٖٓ ْتُؼَىَت٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢۪ٓ٘ ََ٘ث خ٤ْ َُوَ ْه َٗ َّؽَٝ
ِ ٜ۪ ُٔ ُج ْت
Böylece İsrailoğullarını aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk;

(Duhan 44/31)

َٖ٤ ً۪ث َِٖٓ ْتُ ُٔ ّْ ًِك٤ُِ ػث
َ َُٕ ًَثََِّٕٚٗ تْٞ ِٓ ْٖ كِ ًْ َػ
Firavun‟un çektirdiği azaptan... Çünkü o, kendini yüce gören ve aşırılıkları olan biriydi.

(Kasas 28/4)

َٓ ق
ْْ ُُٛىَ ِخّ ُؿ ت َ ْخ َٓ٘ث َء٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ًؽث ِبلَر
ْ َ  ّْص٣َ َؼًث٤ث ِشَٜ َِْٛ َ  َؼ َؼ ََ تَٝ ع
ِ  ْتَلَ ْي٢َٕ َػ ََل ِكْٞ ت َِّٕ ِك ًْ َػ
ُ ؼ ِؼ
َٖ٣ ُ۪ ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْل ِّهَِّٚٗ ْْ تُٛ ّٓث َء
َ ِٗ ٢
۪  ّْص َ ْف٣َ َٝ
Firavun o ülkede baskıcı bir yönetim kurmuş ve halkını farklı kişilerin taraftarları şeklinde bölmüştü. Onlardan
bir bölüğünü güçsüzleştirmeye çalışıyor, oğullarını boğazlatıp kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncu bir
kişilikti.

(Bakara 2/50)

ُ ْ٘ َ ت َ ْٗص ُ ْْ شَٝ َْٕٞ ت َ ْؿ ًَ ْه َٓ٘ث َٰت ٍَ كِ ًْ َػَٝ ْْ ًُ َ٘ث٤ْ تِ ْو كَ ًَ ْهَ٘ث ِخ ٌُ ُْ ْتُدَ ْف ًَ كَث َ ْٗ َؽَٝ
ًَُٕٝ ظ
Bir gün denizi ikiye ayırıp sizi kurtarmıştık, Firavun hanedanını da gözünüzün önünde boğduk.
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(Şuara 26/57)

ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َؼَّ٘ثُٛ كَث َ ْل ًَ ْؼَ٘ث
ٕٞ
ُ َٝ ز
ٍ ُ ٤ػ
Böylece onları bahçelerden ve pınar başlarından çıkardık.

(Şuara 26/58)

ْ٣ٍ ً۪ ًَ ّ َٓوَ ٍثَٝ ٌٞ
ٍ ًُُ٘ َٝ
Hazinelerden ve değerli konaklardan da...

(Şuara 26/59)

ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ث َخٛ َيظَْ٘ثْٝ َ تَٝ ًَ َٰى ُِ َي
Böyle yaptık. Çünkü bunları İsrailoğullarına miras bıraktık.

(Şuara 26/60)

َٖ٤ ۪ ْْ ُٓ ْش ًِهُٛ ُٞكَثَشْدَؼ
Gün doğarken onların ardına düştüler.

(Şuara 26/61)

ًَُٕٞ  تَِّٗث َُ ُٔ ْه َي٠ ٓ َُِٰٞٓ ثج
َ َثٕ ه
ُ ط َف
ْ َ ثٍ ت
ِ كََِ َّٔث ش َ ًَٓت َء ْتُ َؽ ْٔ َؼ
İki kesim birbirini görünce, Musa‟nın beraberindekiler: “Kesinlikle yakalanacağız!” dediler.

(Şuara 26/62)

ٖ٣
َ ٢ّ َي ۪خ٢
ِ ۪هْٜ ٤َ ِ
َ هَث ٍَ ًَ ََّل ت َِّٕ َٓ ِؼ
Musa dedi ki: ”Asla, çünkü Rabbim benimledir, bana bir yol açacaktır.”

(Şuara 26/63)

َّ ًَ م
ْ٤ِ  ِن ْتُ َؼ ۪ظْٞ ثُط
َ ظ
َ  ت َ ِٕ تػ ًِْجْ ِخ َؼ٠ ٓ َُِٰٞٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ كَث
ٍ ًْ ِثى ْتُدَ ْف ًَ كَث ْٗلََِنَ كَ ٌَثَٕ ًُ َُّ ك
Bunun üzerine Musa‟ya: “Değneğinle denize vur!” diye vahyettik. Vurunca, deniz hemen ikiye ayrıldı. Her
parçası koca bir dağ gibi oldu.

(Şuara 26/64)

َٰ ْ َّْ َ ت َ ٌَُْ ْلَ٘ث ظَٝ
َٖ٣ًَ۪ تَلل
Öbür kesimi de orada onlara yaklaştırdık
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(Şuara 26/65)

َٖ٤ُ ت َ ْؼ َٔ ۪ؼٚٓ  َٓ ْٖ َٓ َؼَٝ ٠ َُِٰٞٓ َ٘ث٤ْ ت َ ْٗ َؽَٝ
Musa‟yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık.

(Şuara 26/66)

َٰ ْ ظ ُ َّْ ت َ ْؿ ًَ ْهَ٘ث
َٖ٣ًَ۪ تَلل
Sonra öbür kesimi suda boğduk.

(Şuara 26/67)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ُٓإُٛ ًُ َ  َٓث ًَثَٕ ت َ ًْعَٝ ًر٣َ  َٰو ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ت َِّٕ ك
İşte bu anlatılanlarda tam bir ayet vardır. Onların çoğu inanıp güvenmiş değillerdi.

(Araf 7/137)

ثَٜ ٤ ۪ثي ًَْ٘ث ك
ْ َ ُ ّْص٣ تَُٖٞٗ ًَث٣ ۪ َّ تَُّىْٞ َ َيظَْ٘ث ْتُوْٝ َ تَٝ
ِ َثيمَ ْتَلَ ْي
َ َ خ٢ ۪ث تَُّصَٜ ََثيخ
ِ  َٓـَٝ ع
ِ َٕ َٓشُٞؼؼَل
ْ َّٔ َ شَٝ
ظَ٘ ُغ
ْ َ٣ َٕنَ َّٓ ًَْٗث َٓث ًَثَٝ تًُٝ َطد
َ  ََ خِ َٔث٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ خ٠َِٰ  َػ٠َٰ٘ ّْ س ًَ ِِ َٔسُ َي ِخّ َي ْتُ ُف
ُ ًِ َ ْؼ٣ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ُُٚٓ ْٞ َهَٝ ُٕ ْٞ كِ ًْ َػ
َٕٞش
Bereketlerle doldurduğumuz o toprakların doğusunu ve batısını da ezmeye çalıştıkları halka verdik. Sabır
göstermeleri sebebiyle Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine gelmiş oldu. Firavun‟un ve
halkının yaptıkları işleri ve yükselttikleri bütün değerleri de yerle bir ettik.

(Araf 7/138)

َث٣ تُُٞ ْْ هَثُٜ َُ ّط٘ ٍَث
ْ َ  ت٠ِٓ َٰ َٕ َػَُٞ ْؼ ٌُل٣ ٍّ ْٞ َ ه٠َِٰ ت َػْٞ َ  ََ ْتُدَ ْف ًَ كَثَش٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ ٌَْٗث خِدٝ َؼ َثَٝ
ََُِٕٜٞ  ٌّ ش َ ْؽْٞ َرٌ هَث ٍَ تَِّٗ ٌُ ْْ هَٜ ُِ  ْْ َٰتُٜ َُ ث ًَ َٔثًٜ َُِٰ تؼ َؼ َْ َُ َٓ٘ث ت
ْ ٠ِ
َ ُٞٓ
İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken putlara tapan bir topluluğa rastladılar ve dediler ki “Musa! Onların
tanrıları gibi bir tanrı da bize yapsana!” Dedi ki “Siz gerçekten kendini bilmez bir topluluksunuz.”

(Bakara 2/51)

ٓ َٰ ُٓ ػ ْهَٗث
َ ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ َِ۪ٙرً ظ ُ َّْ تش َّ َم ْىش ُ ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه٤ْ َُ َٖ٤ ت َ ْيخَ ۪ؼ٠ِٞ
َُٕٞٔ ُِ ظث
َ َٰٝ تِ ْوَٝ
Musa ile kırk geceliğine sözleştiğimizde onun arkasından buzağıyı ilah edinmiştiniz; yanlışlar
içindeydiniz.
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(Araf 7/142)

٠ َُِٰٞٓ ٍَ هَثَٝ ًَِر٤ْ َُ َٖ٤۪ ٓ ت َ ْي َخ ۪ؼّٚ َوثزُ َي ِخ٤۪ٓ َّْ َ َث ِخؼَ ْش ًٍ َكصٛتَشْ َٔ َْٔ٘ثَٝ ً َِر٤ْ َُ َٖ٤ ۪ ظ َ َِٰع٠ َُِٰٞٓ  َػ ْهَٗثَٰٝ َٝ
ْ ًَُٕٝ َٰٛ ِٚ ٤َِلَ ۪ل
َٖ٣ ۪ ََ ْتُ ُٔ ْل ِّه٤ِ ۪د
ْ َ تَٝ ٢۪ٓ ْٞ َ ه٢ ۪ ك٢ ۪٘تلُِ ْل
َ  ََل شَص َّ ِد ْغَٝ ط ِِ ْؿ
Musa ile otuz geceliğine sözleşmiştik; buna on gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceyi
buldu. Musa kardeşi Harun‟a dedi ki “Halkım içinde benim halifem ol, yerime geç. İyi davranışta bulun,
bozguncuların yoluna girme.”

(Araf 7/148)

ْْ ُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ُ ََلََّٚٗت تْٝ ًَ ٣َ ْْ ََُتي ت
ٌ َٞ ُ ُلَُٚ ّهًت
َ  ْْ ِػ ْؽ ًَل َؼِٜ ّ٤ِ ِِ ۪ ِٓ ْٖ ُـٙ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه٠ َُِٰٞٓ ُّ ْٞ َتش َّ َمىَ هَٝ
ً ِ ۪د
َ تُٞٗ ًَثَٝ َُُٙٝل تِش َّ َمى٤
َٖ٤۪ٔ ُِ ظث
َ ْْ ِٜ ٣ ۪هْٜ ٣َ  ََلَٝ
Musa‟nın halkı, ondan sonra süs eşyalarından boğa gibi böğüren bir sığır yavrusu yaptılar. Onun kendileriyle
konuşmadığını ve onlara yol göstermediğini görmüyorlar mıydı? Onu ilah edindiler ve yanlış yapan kimseler
oldular.

(Ta Ha 20/83)

٠ َُِٰٞٓ ث٣َ  ِٓ َيْٞ َ َٓٓث ت َ ْػ َؽَِ َي َػ ْٖ هَٝ
Allah: “Ey Musa! Seni halkından ayırıp vaktinden önce buraya getiren neydi?”

(Ta Ha 20/84)

َٰ ًْ َ  َْي َيجّ ِ ُِص٤َُِ َػ ِؽ ِْسُ تَٝ ١ً۪ َ  تَظ٠ِٓ َٰ  ََٓل ِء َػٝ۬ ُ  ْْ تُٛ ٍَ هَث
٠ػ
“Onlar benim yolumdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye huzuruna erken geldim.” dedi.

(Ta Ha 20/85)

١
َ  َٓ َي ِٓ ْٖ َخ ْؼهْٞ َهَث ٍَ كَ ِثَّٗث هَ ْه كَصََّ٘ث ه
َّ ُ ُْ تُٜ َِّػ
ِ ّ
َ َ تَٝ ِى
ُّ ًِ ٓث
Allah dedi ki: “Ama senden sonra halkını ağır bir imtihana soktuk. Samiri onları yoldan çıkardı.”

(Ta Ha 20/86)

َ ًَّ٘ث تَك
ٍَ طث
ْ ۪ َؿِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ت٠ ٓ َُِٰٞٓ كَ ًَ َؼ َغ
َ  ْػهًت َـَٝ ْْ ٌُ َُّ ِؼ ْه ًُ ْْ َيخ٣ ْْ ََُ ِّ تْٞ ََث ه٣ ٍَ ؼدَثَٕ ت َ ِِلًث هَث
١ ۪ ِػهْٞ َٓ ْْ ُ ح ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ كَث َ ْلَِ ْلص
ٌ ؼ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِف ََّ َػ٣ ْٕ َ ه ُ ت َ ّْ ت َ َي ْنش ُ ْْ تْٜ َ ٌُ ُْ ْتُؼ٤ْ ََِػ
Musa öfkeli ve üzüntülü bir şekilde halkına döndü. Dedi ki: “Ey halkım! Rabbiniz size güzel bir söz vermedi mi?
O sözün üzerinden çok mu zaman geçti? Yoksa Rabbinizin öfkesinin üzerinize çökmesini istediniz de onun için
mi bana verdiğiniz sözden döndünüz?”
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(Ta Ha 20/87)

٠َث كَ ٌَ َٰى ُِ َي ت َ ُْ َوٛ ِّ كَوَىَ ْكَ٘ثْٞ ََ٘ ِر ْتُو٣ٌ۪ ْٖ ِٓ تيت
ً ٌَْٝ َ  َُٰ ٌَِّ٘ث ُـ ِ ّٔ ِْ َٓ٘ث تَٝ  ِػهَ َى ِخ َٔ ِْ ٌَِ٘ثْٞ َٓ ت َٓٓث ت َ ْلَِ ْلَ٘ثُُٞهَث
١
َّ ُت
ِ ّ
ُّ ًِ ٓث
Dediler ki: “Sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Üzerimize Firavun halkından kalan ziynet
eşyaları yüklendi. Onları attık. Samiri de aynı şekilde attı.”

(Ta Ha 20/88)

َٰ
َٰ
٢ِ
ٌ َٞ ُ ُلَُٚ ّهًت
َ  ْْ ِػ ْؽ ًَل َؼُٜ َُ كَث َ ْل ًَ َغ
َ ََّ٘ ك٠ َُِٰٞٓ ُُِٚتَٝ ْْ ٌُ ُٜ ُِ ٓىَت تَٰٛ تُُٞتي كَوَث
Böylece Samiri onlara böğürebilen bir boğa heykeli çıkardı. “Bu sizin ilahınızdır, Musa‟nın da ilahıdır ama o,
onu unuttu.” dediler.

(Ta Ha 20/89)

 ََل َٗ ْلؼًثَٝ ػ ًًّت
َ ْْ ُٜ َُ َُ ْٔ ِِي٣  ََلَٝ  ًَلْٞ َ ْْ هِٜ ٤ْ ََُِ ًْ ِؼ ُغ ت٣ َٕ ت َ ََّلْٝ ًَ َ٣ تَكَ ََل
Tek bir sözle olsun, kendilerine karşılık veremediğini görmüyorlar mıydı? Onlara ne bir zarar verebilirdi ne de
bir fayda!

(Araf 7/149)

َ ِ ِو
ََّٖ ٌُٗٞ ََُ٘  ْـ ِل ًْ ََُ٘ث٣َ َٝ  ًْ َـ َْٔ٘ث َيخَُّ٘ث٣َ ْْ َُ ْٖ ت َُ ِةُُٞت هَثُِّٞػ
ُ َُ َّٔثَٝ
َ  ْْ هَ ْهُٜ ََّٗت تْٝ َ  َيتَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ  ت٢ؾ ۪ ٓك
َٖ٣ً۪ ِِ َِٖٓ ْتُمَث
Pişman olup akılları başlarına gelince gerçekten sapmış olduklarını gördüler ve şöyle dediler: “Eğer Rabbimiz
bize merhamet etmez ve suçumuzu örtmezse büsbütün kaybedenlerden oluruz.”

(Bakara 2/52)

ًَُٕٝ ٌُ َٗث َػ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٰو ُِ َي َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْشْٞ َظ ُ َّْ َػل
Belki görevinizi yerine getirirsiniz diye daha sonra sizi affetmiştik.

(Bakara 2/53)

َُٕٝصَهْٜ َ  ْتُلُ ًْهَثَٕ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَٝ ثج
َ َ  ْتُ ٌِص٠ِ
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ تِ ْو َٰتشَٝ
Bir de Musa‟ya o kitabı, o furkanı vermiştik, belki doğru yola gelirsiniz.
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(İsra 17/2)

ً ً۪ َٝ ٢ ُ۪ٗٝت ِٓ ْٖ نُٝ ََ ت َ ََّل شَص َّ ِمى٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢۪ٓ٘ َ ُِدًٟهُٛ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ثج
َل٤
َ َ  ْتُ ٌِص٠ِ
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ
Musa‟ya o Kitabı verdik ve onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık. Ey İsrailoğulları! Bu, benimle kendi aranıza
bir vekil koymayasınız, diyedir.

(Enbiya 21/48)

َٖ٤ ۪ ِو ًْ ًًت ُِ ِْ ُٔصَّوَٝ ٓث ًء٤َ ػ
ِ َٝ ََٕٕ ْتُلُ ًْهَثًُٝ َٰٛ َٝ ٠ َُِٰٞٓ َ٘ث٤ْ َ َُوَ ْه َٰتشَٝ
Musa ile Harun‟a o Furkânı, çekinerek korunanlar için bir nur ve doğru bilgi kaynağı olsun diye verdik.

(Bakara 2/54)

َ ْْ ٌُ َِّٗ ِّ تْٞ َث ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ تِ ْو هَثَٝ
ْْ ٌُ ِثيب
َ ُظَِ ْٔص ُ ْْ ت َ ْٗل
ِ  َخ٠َُِٰ ت تُٞ ٓخُّٞ ٌُ ْْ ِخث ِش ّمَث ِو ًُ ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ كَص
ُْ ٤تًُ ۪ـ
ُ َّٞ َّ  تُصَٞ ُٛ َُِّٚٗ ٌُ ْْ ت٤ْ َِثج َػ
َّ تج
َ َ ثيبِ ٌُ ْْ كَص
َ ُت ت َ ْٗلُِٞٓ ُ كَث ْهص
ِ  ًٌْ َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘هَ َخ٤ّ ٌُ ْْ َٰو ُِ ٌُ ْْ َل
Musa halkına şöyle seslenmişti: “Ey halkım! Buzağıyı ilah edinmekle kendinize kötülük ettiniz,
herbirinizi farklı özelliklerde yaratana yönelip tevbe ederek egolarınızı öldürün. Sizi farklı
özelliklerde yaratanın katında iyi olan budur.” Sonra Allah tevbenizi kabul etmişti. Tevbeleri
kabul eden, iyiliği bol olan O‟dur.
(Bakara 2/92)

َ ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ ۪ٙز ظ ُ َّْ تش َّ َم ْىش ُ ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه
َُٕٞٔ ُِ ظث
ِ َّ٘ث٤ِ َ خِ ْثُد٠ َُِٰٞٓ ْْ ًُ َُوَ ْه َٓؼث َءَٝ
Musa size, apaçık belgelerle gelmişti. Yanınızdan ayrılmasının ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz, yanlışlar
içindeydiniz.

(Bakara 2/93)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َيكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ تُُٞت هَثُٞت ِْ َٔؼَٝ  ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ ِخو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝي ُلىٞ
َ تُط
ْْ ُ  َٔثُٗ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص٣۪ ٓ ۪تٚأ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ ِخ٣َ ّ َٔث
َ ْ ْْ هُ َْ ِخةِٛ ًِ  ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِخ ٌُ ْلِٜ  ِخُُِٞ ه٢ ۪ت كُٞت ُ ْش ًِخَٝ َ٘ث٤ْ ظ
َ  َػَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Bir gün Tur‟u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, “Size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin!” demiştik.
Siz de “Dinledik ve sıkı sarıldık" demiştiniz. Oysa âyetleri görmezlikten gelmeniz sebebiyle buzağı tutkusu
içinize işlemişti. De ki “Kendinizi mümin sayıyorsanız, inancınız sizden ne kötü şey istiyor!”

(Ta Ha 20/95)

ْ هَث ٍَ كَ َٔث ل
١
ِ ِ
َ ث٣َ َطدُ َي
ُّ ًِ ٓث
Musa, Samiri‟ye: “Ey Samiri! Senin hedefin ne idi?” dedi.
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(Ta Ha 20/96)

ْ ََُّٞ ِ
س
ْ ۪ كَوَ َدٚت ِخًُٝ ظ
ُ ًُت
َّ ًِ َ ؼرً ِٓ ْٖ تَظ
ُ  ْد٣َ ْْ َُ ظ ًْزُ ِخ َٔث
ُ هَث ٍَ َخ
َ ؼسُ هَ ْد
َ  ًَ َٰى ُِ َيَٝ ثَٜ ُ  ٍِ كََ٘ َد ْىشِٞ
٢ّ۪  َٗ ْل٢ ُ۪
Samiri dedi ki: “Ben onların göremediklerini gördüm de elçinin yolundan bir kısmını çıkarıp attım. Canım böyle
istedi.”

(Ta Ha 20/97)

ُ ْٗ تَٝ َُٚ ِػهًت َُ ْٖ ش ُ ْمَِلْٞ َٓ ت َِّٕ َُ َيَٝ َث
ًْ ظ
َ ِٓ  ٍَ ََلُٞذِ ت َ ْٕ شَوٞ٤َٰ  ْتُ َف٢َِحْ كَث َِّٕ َُ َي كٛهَث ٍَ كَث ْو
َ َۖ ّ
َ ١ ۪ َي تَُّىِٜ َُِٰ  ت٠ُِٓ َٰ ت
َ ِ ّْ َٗ ّْلًث٤ُ ْت٢ُِ كََُّٚ٘ ظ ُ َّْ ََُ٘ ْ٘ ِّلََّٚ٘ َػث ًِلًث َُُ٘ َف ِ ًّهِٚ ٤ْ َِس َػ
َ ِْ ظ
Musa: “Defol!” dedi. “Artık bu hayatta sana düşen: 'Kimse kimseye dokunmasın!' demendir. Ayrıca senin için
kaçılamayacak bir gün de var. Şimdi, karşısında saygıyla durmaya devam ettiğin ilahına bak! Onu, kesinlikle
yakıp eritecek, sonra denize savuracağız.

(Araf 7/148)

ْْ ُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ُ ََلََّٚٗت تْٝ ًَ َ٣ ْْ ََُتي ت
ٌ َٞ ُ ُلَُٚ ّهًت
َ  ْْ ِػ ْؽ ًَل َؼِٜ ّ٤ِ ِِ ۪ ِٓ ْٖ ُـٙ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه٠ َُِٰٞٓ ُّ ْٞ َتش َّ َمىَ هَٝ
ً ِ ۪د
َ تُٞٗ ًَثَٝ َُُٙٝل تِش َّ َمى٤
َٖ٤۪ٔ ُِ ظث
َ ْْ ِٜ ٣ ۪هْٜ َ٣  ََلَٝ
Musa‟nın halkı, ondan sonra süs eşyalarından boğa gibi böğürebilen bir buzağı heykeli edindi. Onun kendileriyle
konuşmayacağını ve kendilerine yol göstermeyeceğini bilmiyorlar mıydı? Onu ilah edindiler ve yanlış yapan
kimseler oldular.

(Araf 7/152)

 ًَ َٰى ُِ َيَٝ َث٤ْٗ ُّذِ تُهٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ِوَُِّرٌ كَٝ ْْ ِٜ ّح ِٓ ْٖ َي ِخ
ٌ ؼ
َ  ْْ َؿُٜ ََُُ٘ث٤ِ
َ ََ ت ْتُ ِؼ ْؽَُٖٝ تش َّ َمى٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َٖ٣ً۪ َ  ْتُ ُٔ ْلص١ٍِ ٗ َْؽ
Rablerinin öfkesi ve dünya hayatı boyunca alçaklık, buzağıyı ilah edinenlerin yakalarına yapışacaktır. İftiracıları
işte böyle cezalandırırız.

(Araf 7/153)

ٌۘ َُ٘ٓ  َٰتَٝ َثٛت ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِهُٞز ظ ُ َّْ شَثخ
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ِ ّـَٔث٤ِ ّ
َّ ُت تُِِٞٔ َٖ َػ٣ ۪تَُّىَٝ
ٌ َُث َُـَلٛت ت َِّٕ َيخ ََّي ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِهٞ
Kötü işler yapan sonra arkasından Allah‟a güvenerek tevbe edenlere gelince, senin Rabbin ondan sonra elbette
bağışlar ve ikramda bulunur.
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(Bakara 2/55)

ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ ُظث ِػوَر
َّ ُ ًَذ ً كَث َ َلىَشْ ٌُ ُْ تْٜ َّللاَ َؼ
 هًََٟ ٗ ٠ َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َُ َي َـصه٠ َُِٰٞٓ َث٣ ْْ ُ تِ ْو هُ ِْصَٝ
ُ ْ٘ َ ش
ًَُٕٝ ظ
Bir gün: “Bak Musa! Allah‟ı apaçık görene kadar sana güvenmeyeceğiz!” demiştiniz. Bunun
üzerine, o korkunç ses sizi sarsmıştı da bakakalmıştınız.
(Nisa 4/153)

ٓ َٰ ُٓ تَُُِٞث
 ت َ ًْدَ ًَ ِٓ ْٖ َٰو ُِ َي٠ِٞ
َّ ُ ْْ ًِصَثخًث َِٖٓ تِٜ ٤ْ َِج ت َ ْٕ شُ٘ ِ ٍَّ ٍَ َػ
ِ َٔٓ ّ
ِ  َُ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َ ّْـَُِٔ َي ت٣
َ ثء كَوَ ْه
ُ ظث ِػوَرُ ِخ
ُْ ُٜ ْت ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءشُٝ ْْ ظ ُ َّْ تش َّ َمىِٜ ِٔ ِْ ظ
َّ ُ ُْ تُٜ ْ ًَذ ً كَث َ َلىَشْٜ َّللاَ َؼ
ت ت َ ِيَٗث هُُٞٓ كَوَث
َ ِْ ِ
ً٘ث٤طثًٗث ُٓ ۪د
ُ ٠ َُِٰٞٓ َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ َٗث َػ ْٖ َٰو ُِ َيْٞ ََّ٘ثزُ كَ َؼل٤ِ َْتُد
Kitaplarında uzman olanlar ister ki onlara gökten bir kitap indiresin. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler
ve "Bize Allah'ı apaçık göstersene." demişlerdi. Yanlış yapmalarından ötürü onları yıldırımlar çarpmıştı. Sonra
onlara onca mucize gelmiş ama yine de o buzağıya sarılmışlardı. Daha sonra onları bu suçlarından dolayı da
affetmiş ve Musa'ya apaçık destek vermiştik.

(Rad 13/13)

شث ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ثَٜ ح ِخ٤
ُ ُ ۪ظ٤َت ِػنَ كَٞ ظ
َّ ُُ ًْ ِِ َُ ت٣َٝ ۪ٚ َل ِص٤ ْتُ َٔ َٰ ِٓ ِة ٌَرُ ِٓ ْٖ ۪لَٝ ۪ٙتًُ ْػهُ ِخ َف ْٔ ِه
َّ ّ ِدّ ُؿ
َ ُ٣َٝ
ٍِ هُ ْتُ ِٔ َفث٣ ۪شه
َ َٞ ُٛ َٝ َِّللا
 ه٢َِٕ كُُُٞ َؽث ِن٣ ْْ ُٛ َٝ
Her şeyi güzel yapmasından,gök gürültüsü ve melekler de korkudan O‟na boyun eğerler. Yıldırımları o gönderir
ve onlar belirlediği kişiye çarpar. Bunlar, Allah konusunda tartışıp duruyorlar. Halbuki Allah, vereceği sıkıntı ile
suç arasında sıkı bağ kurar.

(Bakara 2/56 )

ًَُٕٝ ٌُ شِ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْشْٞ َٓ ظ ُ َّْ َخ َؼعَْ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
Ölmenizin ardından yine de sizi kaldırmıştık ki görevinizi yerine getiresiniz.
(Araf 7/143)

ُ ْٗ َ  ت٢ٓ ُ۪ٗ هَث ٍَ َيجّ ِ ت َ ِيُُّٚ َيخَٚٔ ًََِّ َٝ وَثشَِ٘ث٤۪ٔ ُِ ٠ َُِٰٞٓ َُ َّٔث َٓؼث َءَٝ
ِٖ ٌِ َُٰ َٝ ٢ ۪٘٣ًَٰ َ  َْي هَث ٍَ َُ ْٖ ش٤َُِظ ًْ ت
ُ ْٗ ت
ُ نَ ًًّثَُِٚ ُِ ِْ َؽدَ َِ َؼ َؼُّٚ َيخ٠ كََِ َّٔث ش َ َؽِه٢ ۪٘٣ًَٰ َ ف ش
َ َُ كَٚٗ ْتُ َؽدَ َِ كَث ِِٕ ت ِْصَوَ ًَّ َٓ ٌَث٠َُِظ ًْ ت
َ ْٞ ّ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍُ ت ُْ ُٔإَّٝ َ تَٗ َ۬ث تَٝ  َْي٤َُِِ ْد َفثٗ ََي ش ُ ْدسُ ت
ُ ٍَ ط ِؼوًث كََِ َّٓٔث تَكَثمَ هَث
َ ٠ َُِٰٞٓ ًََّ لَٝ
Musa belirlenen vakitte gelip de Rabbi onunla konuşunca dedi ki “Rabbim! Bana kendini göster de seni
seyredeyim.” Dedi ki “Beni göremezsin, ama şu dağa bak; eğer yerinde kalabilirse daha sonra beni görürsün.”
Rabbi dağa görünür görünmez orasını dümdüz etti. Musa düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki “Sana içten
boyun eğerim, sana yöneldim. Ben müminlerin en önde olanıyım.”
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(Araf 7/144)

َ ط
َِٖٓ ْٖ ًُ َٝ ص ُ َي٤ْ َ  كَ ُم ْى َٓٓث َٰتش٢ٌۘ ۪ٓ  ِخ ٌَ ََلَٝ ٢ ِ۪ َثَلش
ْ  ت٢ِّٗ ِ ت٠ ٓ َُِٰٞٓ ث٣َ ٍَ هَث
ِ َُّ٘ ت٠َِص ُ َي َػ٤ْ َطل
َ ًِ ثَ ِخ
َّ ُت
َٖ٣ً۪ ًِ شث
Allah dedi ki “Musa! İndirdiğim sözler ve seninle konuşmam sebebiyle seni insanlardan üstün kıldım. Sana
verdiğimi al ve görevini yerine getirenlerden ol.”

(Bakara 2/57)

َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ َٰٟٞ ِْ ّ
َ َٝ
 َٓثَٝ ْْ ًُ ز َٓث َيٌَ ْهَ٘ث
ِ ّدَث٤ِ ؽ
َّ ُتَٝ َّٖ َٔ ُ ٌُ ُْ ْت٤ْ َِت َ ٍَْٗ َُْ٘ث َػَٝ ّث
َ َٔ َ ٌُ ُْ ْتُـ٤ْ َِظَِّ َِْ٘ث َػ
ْ َ٣ ْْ ُٜ ّ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُت ت َ ْٗلُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَثَٝ َٗثُٞٔ َِظ
Bir de bulutları üzerinize gölgelik yapmış, kudret helvası ve bıldırcın indirmiş, “Verdiğimiz
rızıkların temiz olanlarından yiyin.” demiştik. Onlar bize zulmetmediler; ama kendilerine
zulmediyorlardı.
(Ta Ha 20/80)

ُّ ح
ُْ ٌُ ٤ْ َِٗ ٍََّ َُْ٘ث َػَٝ ََٖٔ ٣ْ َي ْتَلٞ
َ ِٗػ ْهَٗث ًُ ْْ َؼث
َ َٰٝ َٝ ْْ ًُ ُِٝ ّ َ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َػه٤ْ  ََ هَ ْه ت َ ْٗ َؽ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ََ۪٘ث خ٣
ِ تُط
َٰٟٞ ِْ ّ
َّ ُتَٝ َّٖ َٔ ُْت
Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtarmış ve Tur‟un sağ yamacında sizinle sözleşmiştik. Üzerinize de
kudret helvası ile bıldırcın indirmiştik.

(Ta Ha 20/81)

ْ َ  ََل شَٝ ْْ ًُ ز َٓث َيٌَ ْهَ٘ث
َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ
ِٚ ٤ْ َِ ْف ِِ َْ َػ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٢ؼ ۪د
ِ ّ َدث٤ِ ؽ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِف ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ت كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْه٢ؼ ۪د
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkemi hak edersiniz. Kim
öfkemi hak ederse yıkılıp gider.

(Bakara 2/58)

ُ ٤ث َـَٜ ْ٘ ِٓ تٌُُِٞ ََرَ ك٣ًْ َ ْتُوِٙ  ِىَٰٛ تُِٞتِ ْو هُ َِْ٘ث ت ْن ُلَٝ
تُُُٞٞهَٝ ِ َّؽهًت
ُ ثج
َ َت ْتُدُِٞت ْن ُلَٝ ْط ِشةْص ُ ْْ َي َؿهًت
َّ ِـ
َ طرٌ َٗ ْـ ِل ًْ َُ ٌُ ْْ َل
َٖ٤ ِّ۪٘ه ُ ْتُ ُٔ ْف٣ٍَ۪ ِ٘
َ َٝ ْْ ًُ َث٣طث
Bir gün şöyle demiştik: “Şu şehre girin de beğendiğiniz yerden, bol bol yiyin. Boyun eğerek
kapıdan girin ve „‟Hatalıyız!‟‟ deyin ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara ikramımız
olacaktır.”
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(Araf 7/161)

َّ ت ِـُُُٞٞهَٝ ْْ ُ ْط ِشةْص
ُ ٤ث َـَٜ ْ٘ ِٓ تًُُِٞ َٝ َر٣َ ًْ َ ْتُوِٙ  ِىَٰٛ تٌُُٞ٘ ِْ  ُْ تُٜ َُ ََ ٤ ۪تِ ْو هَٝ
ثج
َ ت ْتُ َدُِٞت ْن ُلَٝ ٌطر
ٓ ۪ ِ َّؽهًت َٗ ْـ ِل ًْ َُ ٌُ ْْ ل
َٖ٤ ِّ۪٘هُ ْتُ ُٔ ْف٣ٍَ۪ ِ٘
ُ
َ ْْ ٌُ ِـَٔثش٤َط
Bir gün onlara şöyle denmişti: “Bu kente yerleşin. Beğendiğiniz yerden yiyin. “Hatalıyız” deyin ve kapısından
boyun eğerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara ikramlarımız olacaktır.”

(Araf 7/162)

َ َٖ٣ ۪كَدَهَّ ٍَ تَُّى
ثء ِخ َٔث
َّ ُ ْْ ِي ْؼ ًٍت َِٖٓ تِٜ ٤ْ َِِ َِْ٘ث َػ
ِ َٔٓ ّ
َ  ْْ كَث َ ْيُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ ًَْ تَُّى٤ ًَل َؿْٞ َ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ تُٞٔ َِظ
ْ َ٣ تًَُٞٗث
َُٕٞٔ ِِ ظ
İçlerinden yanlış yapanlar, kendilerine emredilenin yerine başka bir söz söylediler. Yanlış davranmalarına
karşılık biz de onlara, gökten bir afet gönderdik.

(Nisa 4/154)

ُّ ُْ ُٜ َهْٞ َ َيكَ ْؼَ٘ث كَٝ
٢ِت كُٝ ْْ ََل ش َ ْؼهُٜ َُ هُ َِْ٘ثَٝ ِ َّؽهًت
ُ ثج
َ َت ْتُدُِٞ ُْ ت ْن ُلُٜ َُ هُ َِْ٘ثَٝ ْْ ِٜ ِعَثه٤۪ٔ ِي خٞ
َ تُط
ً ٤ َِ۪عَثهًث ؿ٤۪ٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ت َ َل ْىَٗثَٝ س
ظث
ِ ّ ْد
َّ ُت
Onlardan kesin söz almak için o dağı üzerlerine kaldırmıştık. Bir de onlara: "O kapıdan boyun eğerek girin!"
demiştik. Yine onlara "Cumartesi günleri aşırı gitmeyin!" demiş, bu konularda onlardan sağlam bir söz almıştık.

(Nisa 4/155)

ُ خَُ٘ثُُِٞ ْْ هِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ن
ق
ِ ث٣َ  ْْ ِخ َٰثِٛ ًِ  ًُ ْلَٝ ْْ ُٜ َعَثه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ز ه
ٌ ِْ ؿ
ِ كَ ِد َٔث َٗ ْو
ٍ ّ  ًِْ َـ٤َٓث َء ِخـ٤َ  ُْ ْتَلَ ْٗ ِدِٜ ِِ ْهَصَٝ َِّللا
َۖ ً ََِ۪ٕ ت ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ًِ ث ِخ ٌُ ْلَٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َْ َخ
َل٤
ؽدَ َغ ه
Sözlerinden caymaları, Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnmeleri, nebilerini bir gerçeğe dayanmadan
itibarsızlaştırma çabaları ve “Bizim bunlara karnımız tok!” demeleri sebebiyle dışlandılar. Aslında kâfirlikleri
sebebiyle Allah, kalplerinde yeni bir yapı oluşturmuştur. Pek azı hariç artık onlar inanıp güvenmezler.

(Bakara 2/59)

َ َٖ٣ ۪ تَُّى٠َِ ْْ كَث َ ٍَْٗ َُْ٘ث َػُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ ًَْ تَُّى٤ ًَل َؿْٞ َت هُٞٔ َِظ
َ َٖ٣ ۪كَدَهَّ ٍَ تَُّى
َِٖٓ ت ِي ْؼ ًٍتُٞٔ َِظ
َُّٕٞو
َّ ُت
ِ َٔٓ ّ
ُ َ ْل٣ تُٞٗثء ِخ َٔث ًَث
Yanlış yapanlar, sözü kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler. Biz de yanlış yapanlara,
yoldan çıkmalarına karşılık, gökten bir pislik indirdik.
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(Maide 5/21)

ٓ
تُٞثي ًُ ْْ كَص َ ْ٘وَ ِِد
ح ه
َ َ  ًَص٢ ِ۪رَ تَُّص
َ َّع ْتُ ُٔوَه
َ ت ْتَلَ ْيُِٞ ِّ ت ْن ُلْٞ َث ه٣َ
ِ  ت َ ْن َخ٠َِٰ ت َػُّٝ ََل ش َ ًْشَهَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َٖ٣ً۪ ِِ لَث
Ey Halkım! Allah'ın size verdiği şu tertemiz yere girin; arkanızı dönmeyin, yoksa her şeyinizi kaybedersiniz.”

(Maide 5/22)

تَٞ ْم ًُ ُؼ٣ ِْٕ ث كَثَٜ ْ٘ ِٓ تَٞ ْم ًُ ُؼ٣ ٠ث َـصهَٜ َِتَِّٗث َُ ْٖ َٗ ْه ُلَٝ َٖ٣ ًٓث َؼد َّ۪ثيْٞ َث هَٜ ٤ ۪ ت َِّٕ ك٠ ٓ َُِٰٞٓ َث٣ تُُٞهَث
َُِٕٞتل
ِ َث كَ ِثَّٗث نَٜ ْ٘ ِٓ
Dediler ki: “Bak Musa! Orada çok baskıcı bir halk var. Onlar çıkmadıkça biz oraya asla giremeyeceğiz. Eğer
onlar çıkarlarsa o zaman gireriz."

(Maide 5/23)

َٕ ت َ ْٗ َؼ َْ هُٞمَثك٣َ َٖ٣ ۪هَث ٍَ َي ُؼ ََل ِٕ َِٖٓ تَُّى
ُُٙٞٔ ُ ثج كَ ِثوَت نَل َِْص
َ  ُْ ْتُ َدِٜ ٤ْ َِت َػُِٞ َٔث ت ْن ُلِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْت ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإُِٞٓ ًَّ َٞ َ َّللاِ كَص
 ه٠َِ َػَٝ َُٕٞكَ ِثَّٗ ٌُ ْْ ؿَث ُِد
O korkanlardan Allah‟ın nimet verdiği iki kişi dedi ki “Onlara şu kapıdan hücum edin; oradan girerseniz galip
gelirsiniz. Eğer inanıp güveniyorsanız yanlız Allah‟a dayanın.”

(Maide 5/24)

ٓ َٰ ُٓ ث٣َ تُُٞهَث
َ٘ثُٜ َٰٛ  َيخ َُّي كَوَثشِ ََٓل تَِّٗثَٝ س
َ ْٗ َ َحْ تٛث كَث ْوَٜ ٤ ۪ت كُٞٓ ث ت َ َخهًت َٓث نَتَٜٓ َِ تَِّٗث َُ ْٖ َٗ ْه ُل٠ِٞ
َُٕٝهَث ِػه
Dediler ki “Bak Musa! Onlar orada olduğu müddetçe biz asla oraya giremeyiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın.
Biz burada oturuyoruz.”

(Maide 5/25)

َٖ٤ ۪ ِّ ْتُلَث ِِوْٞ ََْٖ ْتُو٤َخَٝ ََ٘٘ث٤ْ َ كَث ْك ًُ ْم خ٢ت َ ۪لَٝ ٢ّ۪  ََٓل ت َ ْٓ ِِيُ ت ََِّل َٗ ْل٢ّ۪ٗ ِهَث ٍَ َيجّ ِ ت
Musa dedi ki “Ey Rabbim, benim gücüm sadece kendime ve kardeşime yeter. Artık bizimle o yoldan çıkmış
topluluğunun arasını ayır.”

(Maide 5/26)

ِّ ْٞ َ ْتُو٠ََِ َػ
ِ  ْتَلَ ْي٢َٕ ِكُٜٞ ٤ ۪ص٣َ ًَِ٘ر
َ َٖ٤ ْْ ت َ ْي َخ ۪ؼِٜ ٤ْ َِث ُٓ َف ًَّ َٓرٌ َػَٜ َّٗهَث ٍَ كَ ِث
َ ْ ع كَ ََل شَأ
َٖ٤ ْ۪تُلَث ِِو
Allah buyurdu ki “Artık orası kırk yıl onlara haram kılınmıştır. Oturdukları yerde şaşkın şaşkın dönüp
dolaşsınlar. Sakın o yoldan çıkmışlar topluluğuna acıma.”
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(Bakara 2/60)

ْ ًَ ثى ْتُ َف َؽ ًَ كَث ْٗلَ َؽ
َ ػ ْش ًَذ
َ ظ
َ ُ تظَْ٘صَثْٚ٘ ِٓ ز
َ َ۪ كَوُ َِْ٘ث تػ ًِْجْ خِؼِٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٠تِ ِو ت ِْص َ ّْ َٰوَٝ
ع
ٍ ًُٗ٘ث هَ ْه َػ ِِ َْ ًُ َُّ ت٤ْ َػ
م ه
ِ  ْتَلَ ْي٢ِت كْٞ َ  ََل ش َ ْؼعَٝ َِّللا
ِ ٌْ ت ِٓ ْٖ ِيُٞت ْش ًَخَٝ تًُُِٞ ْْ ُٜ ََثَ َٓ ْش ًَخ
َٖ٣ ُ۪ٓ ْل ِّه
Bir gün Musa, halkı için su istedi. ”Değneğini şu taşa vur!” dedik, oradan on iki pınar kaynadı.
Her bölük, su içeceği yeri öğrendi. Onlara: “Allah‟ın verdiği rızıktan yiyin, için ama ortalığı
birbirine katıp doğal düzeni bozmayın.”dendi.
(Araf 7/160)

َّ َهَٝ
ً ػ ْش ًَذ َ ت َ ِْدَث
ٓ َٰ ُٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ تَٝ ؽث ت ُ َٓ ًٔث
ِٕ َ ُٓ تُٚٓ ْٞ َُ هٚ٤ تِ ِو ت ِْص َ ّْ َٰو٠ِٞ
َ ٢ْ َ  ُْ تظَْ٘صُٛ ط ْؼَ٘ث
ْ ّ
ْْ ُٜ ََثَ َٓ ْش ًَخ
َ ظ
ٍ ًُٗ٘ث هَ ْه َػ ِِ َْ ًُ َُّ ت٤ْ ُ تظَْ٘صَث َػ ْش ًَذ َ َػْٚ٘ ِٓ س
َ ثى ْتُ َف َؽ ًَ كَث ْٗدَ َؽ
َ َتػ ًِْجْ خِؼ
َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ َٰٟٞ ِْ ّ
َ َٝ
 َٓثَٝ ْْ ًُ ز َٓث َيٌَ ْهَ٘ث
ِ ّدَث٤ِ ؽ
َّ ُتَٝ َّٖ َٔ ُ ُْ ْتِٜ ٤ْ َِت َ ٍَْٗ َُْ٘ث َػَٝ ّث
َ َٔ َ ُْ ْتُـِٜ ٤ْ َِظَِّ َِْ٘ث َػ
ْ َ٣ ْْ ُٜ ّ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُت ت َ ْٗلُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَثَٝ َٗثُٞٔ َِظ
Onları on iki boya, her biri ayrı bir toplum olacak şekilde ayırmıştık. Topluluğu ondan su isteyince: “Değneğini
taşa vur” diye vahyettik; taştan on iki pınar fışkırdı. Her boy, su içeceği yeri öğrendi. Üzerlerine bulutları
gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ile bıldırcın indirdik. “Size verdiğimiz temiz rızıklardan yiyin” dedik.
Onlar bize zulmetmediler, aksine kendilerine zulmediyorlardı.

(Maide 5/12)

ْْ ٌُ  َٓ َؼ٢ّ۪ٗ َِّللاُ ت
هَث ٍَ هَٝ دًث٤ ۪ َػش ًََ َٗو٢َْ ْ٘ ُْ تظُٜ ْ٘ ِٓ خَ َؼعَْ٘ثَٝ ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢۪ٓ٘ َعَثمَ خ٤۪ٓ َُّللا
َُ َو ْه ت َ َلىَ هَٝ
َّ ُْ ُ ص٤ْ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ػث
ْ ًَ ت َ ْهَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ  َػ ٍَّ ْيشَٝ ٢ ِِ۪
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًُ ِ َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ خَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ َُُةِ ْٖ تَهَ ْٔص ُ ُْ ت
ػص ُ ُْ ه
ٍ  ََلُ ْن ِلََِّ٘ ٌُ ْْ َؼَّ٘ثَٝ ْْ ٌُ ِِّـَٔثش٤ِ
َثي كَ َٔ ْٖ ًَلَ ًَ خَ ْؼه
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ً۪ ز ش َ ْؽ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ًّ٘ث ََلُ ًَ ِلّ ًَ َّٕ َػ
َ َـ
َِ ٤ّ ۪د
َّ ُت َء تَٞٓ ِ
َ َٰو ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْه
َ ََّ ػ
Allah on iki öncü göndererek İsrailoğulları‟ndan kesin söz almış ve demişti ki “Ben sizinleyim. Eğer namazı tam
kılar, zekât verir, elçilerime inanıp güvenir, onları destekler, Allah‟a güzel bir borç verirseniz kötülüklerinizi
bağışlar, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra hanginiz ayetleri görmezlikten gelir,
kafirlik ederse düz yoldan çıkmış olur.
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(Bakara 2/61)

َ ٠َِٰ ظدِ ًَ َػ
ُُ ْم ًِغْ ََُ٘ث ِٓ َّٔث ش ُ ْ٘دِس٣ ع ََُ٘ث َيخ ََّي
ُ تـ ٍه كَث ْن
ِ َٝ ّؽؼَ ٍث
ْ َٗ ْٖ َُ ٠ َُِٰٞٓ َث٣ ْْ ُ تِ ْو هُ ِْصَٝ
٠َٰٗ  ت َ ْنَٞ ُٛ ١ َ۪ٕ تَُّىُُٞث هَث ٍَ تَش َ ّْص َ ْد ِهَٜ ِِ ظ
ِ ُكَٝ ثَٜ ِهِعَّٓثبَٝ ثَٜ ِِ ع ِٓ ْٖ خَ ْو
ُ ْتَلَ ْي
َ َخَٝ ثَٜ ِِ َ َػهَٝ ثَٜ ٓٞ
ُ ِدْٛ ِ ًٌْ ت٤ َلَٞ ُٛ ١ ۪خِثَُّى
ْ َػ ًِخ
خَٓث ُ۫ ُؤَٝ ُ ْتُ َٔ ّْ ٌََ٘رَٝ ُ ُْ تُىَُِّّرِٜ ٤ْ َِس َػ
ُ َٝ ْْ ُ ِث َ ُْص
ْ ِٓ تٞط
َ ظ ًًت كَث َِّٕ َُ ٌُ ْْ َٓث
ن َٰو ُِ َي
ِ َث٣َٕ خِ َٰثًُٝ َُ ٌْل٣ تُٞٗ ْْ ًَثُٜ َََّّٗللاِ َٰو ُِ َي خِث
ٍ ؼ
ز ه
ح َِٖٓ ه
َ َخِـ
ِ ّ  ًِْ ْتُ َف٤ََّٖ خِـ٤۪ َِٕ تَُّ٘دَُُِٞ ْوص٣َٝ َِّللا
َُٕٝ َ ْؼصَه٣ تُٞٗ ًَثَٝ تْٞ ظ
َ خِ َٔث َػ
Bir ara şöyle demiştiniz: “Musa! Tek çeşit yemeğe katlanamayacağız; Rabbine dua et de bize
toprak ürünlerinden sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğan bitirsin!” O da “Üstün olanı
alt seviyede olanla değişmek mi istiyorsunuz? İnin bir şehre, istediğiniz şeyler orada var!” dedi.
Başlarına sefillik ve çaresizlik çökmüş, Allah‟ın öfkesiyle yıkılmışlardı. Öyle olmuştu; çünkü
Allah‟ın âyetlerini görmezlikten geliyor ve nebîlerini haksız yere öldürüyorlardı. Öyle olmuştu;
çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.
(Ta Ha 20/80)

ُّ ح
ُْ ٌُ ٤ْ َِٗ ٍََّ َُْ٘ث َػَٝ ََٖٔ ٣ْ َي ْتَلٞ
َ ِٗ ػ ْهَٗث ًُ ْْ َؼث
َ َٰٝ َٝ ْْ ًُ ُِٝ ّ َ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َػه٤ْ  ََ هَ ْه ت َ ْٗ َؽ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢۪ٓ٘ ث َخ٣َ
ِ تُط
َٰٟٞ ِْ ّ
َّ ُتَٝ َّٖ َٔ ُْت
Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtarmış, Tur‟un sağ yanında sizinle sözleşmiş, üzerinize kudret
helvası ile bıldırcın indirmiştik.

(Ta Ha 20/81)

ْ َ  ََل شَٝ ْْ ًُ ز َٓث َيٌَ ْهَ٘ث
َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ
ِٚ ٤ْ َِ ْف ِِ َْ َػ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٢ؼ ۪د
ِ ّ َدث٤ِ ؽ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِف ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ت كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْه٢ؼ ۪د
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkemi hak edersiniz. Kim
öfkemi hak ederse yıkılıp gider.

(Hud 11/116)

ً َِ۪ع ت ََِّل ه
َل٤
ِ  ْتَلَ ْي٢ِّث ِن ك
َ ََٕ َػ ِٖ ْتُلْٞ َٜ ْ٘ َ٣ َّ ٍر٤ت خَ ِوُُٞٝ۬ ُ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ تٝ
ِ ًُ ُ ََل ًَثَٕ َِٖٓ ْتُوْٞ ََِك
َ َٖ٣ ۪تشَّدَ َغ تَُّىَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َ٘ث٤ْ ِٓ َّٔ ْٖ ت َ ْٗ َؽ
َٖ٤۪ٓ ًِ ت ُٓ ْؽُٞٗ ًَثَٝ ِٚ ٤ ۪ت كُٞت َٓٓث تُشْ ًِكُٞٔ َِظ
Sizden önceki dönemlerde bilgi birikimi olanlar o yerlerdeki bozulmalardan sakındırsalardı olmaz mıydı?
Kendilerini kurtardığımız az kimse dışında bunu yapan olmadı. Yanlış yapanlar, kendilerini şımartan şeylerin
ardına düştüler ve günahkârlar haline geldiler.

(Hud 11/117)

ُ ِ خًَٰٟ ُ ِِ َي ْتُوْٜ ُ٤ُِ  َٓث ًَثَٕ َيخ َُّيَٝ
َٕٞظ ِِ ُف
ْ ُٓ ثَٜ ُِْٛ َ تَٝ ٍْ ِْ ظ
Doğru düzgün davranan bir halkı varken, Rabbin haksızlık edip o kentleri helak edecek değildir.
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(Bakara 2/62)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ًِ تَل ِل
َّ ُتَٝ ٟظ َٰثي
َٖ َٓ ْٖ َٰت ََٖٓ ِخ ه٤ظث ِخ ۪ـ
َ َُّ٘تَٝ تَُٝثنٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ َۖ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ ََِطث ُِ ًفث ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İman edenler ile Yahudi, Hristiyan ve Sabiîler‟den kim Allah'a ve Ahiret gününe inanıp
güvenerek iyi işler yaparsa onların ödülleri Rableri katındadır. Üzerlerinde korku olmaz,
üzüntü de çekmezler.
(Nisa 4/136)

١ٓ ۪ج تَُّى
ُ  َي٠َِٰ  ٗ ٍََّ ٍَ َػ١ ۪ج تَُّى
ُ  َيَٝ ِثّٰلل
ت ِخ هُِٞ٘ٓ ت َٰتُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ِ  ْتُ ٌِصَثَٝ ُِ۪ٚ ِٞ
ِ  ْتُ ٌِصَثَٝ ُِ۪ٚ ِٞ
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِِ۪ٚ ِ
ػ ََل ًَل
ُ  ُيَٝ ۪ٚ ًُص ُ ِدَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ ِٓةِ ٌَصَٝ ِثّٰلل
 ٌْلُ ًْ ِخ ه٣َ ْٖ َٓ َٝ َُ ت َ ٍَْٗ ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْد
َ ََّ ػ
َ تَل ِل ًِ كَوَ ْه
هًت٤َخ ۪ؼ
Ey iman edenler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara inanıp güvenin. Kim
Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkâr eder, görmezden gelirse derin bir sapıklığa
düşmüş olur.

(Nisa 4/137)

ْ َّْ ُ ت ظًُٝ َت ظ ُ َّْ ًَلَُٞ٘ٓ ت ظ ُ َّْ َٰتًُٝ َت ظ ُ َّْ ًَلَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
 ََلَٝ ْْ ُٜ َُ ًَ  ْـ ِل٤َ ُِ َُّللا
 ٌُ ِٖ ه٣َ ْْ َُ ت ًُ ْل ًًتُٝتٌنَتن
ً ِ ۪د
َل٤
َ ْْ ُٜ َ٣ ِهْٜ َ٤ُِ
Önce inanan, sonra kâfir olan, sonra tekrar inanan, arkasından yine kâfir olan sonra da kâfirliklerini sürekli
artıranlar var ya; Allah onları ne bağışlayacak ne de bir çıkış yolu gösterecektir.

(Hac 22/16)

ُ ه٣ً۪ ُ٣ ْٖ َٓ ١ ۪هْٜ َ٣ ََّللا
ٍ َّ٘ث٤ِ َز خ
ٍ َث٣ُ َٰتٙ ًَ َٰى ُِ َي ت َ ٍَْٗ َُْ٘ثَٝ
ت َ َّٕ هَٝ ز
İşte böyle… O‟nu açık ayetler olarak indirdik. Allah isteyen kişiyi yoluna kabul eder.

(Hac 22/17)

َِّٕ ت تًُٞ ًَ َٖ ت َ ْش٣ ۪تَُّىَٝ َٞ
َّ ُتَٝ تَُٝثنٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َ َُّ٘تَٝ َٖ٤ظث ِخ ۪ـ
َ  ْتُ َٔ ُؽَٝ ٟظ َٰثي
ٌ ه٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
 َٔ ِر ت َِّٕ ه٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َظ َُ خ
ه
ِ  ْل٣َ ََّللا
O‟na iman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler, Hristiyanlar, Mecusiler ve bir de ortak koşanlar var ya! Allah kıyamet
günü onların arasını ayıracaktır. Allah, her şeye şahittir.
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(Maide 5/68)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ََ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ َر٣ َٰيْٞ َّ ت تُصُٞٔ ٤ ۪ شُو٠ءٍ َـصه٢َ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ٓث ت٣َ َْ ُه
ْ  ش٠َِٰ ج َُ ّْص ُ ْْ َػ
ُ  َْي ِٓ ْٖ َي ِخّ َي٤َُِ ْْ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تُٜ ْ٘ ِٓ ًت٤
ِّ ْٞ َ ْتُو٠ََِ َػ
ً ۪هَ َّٕ ًَع٣ٍ۪ ٤َ ََُٝ ْْ ٌُ َّي ِخ
َ ْ  ًُ ْل ًًت كَ ََل شَأَٝ ثًٗث٤َ ؽ ْـ
َٖ٣ً۪ ْتُ ٌَث ِك
De ki: “Ey kitaplarında uzman olanlar! Tevrat‟ı, İncil‟i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak
uygulamadıkça bir temeliniz olmaz.” Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve kâfirliğini
artıracaktır. O kâfirler topluluğuna üzülme.

(Maide 5/69)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ًِ تَل ِل
َّ ُتَٝ تَُٝثنٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
 َٓ ْٖ َٰت ََٖٓ ِخ هٟظ َٰثي
َ َُّ٘تَٝ َٕظث ِخ ُ۫ ُإ
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ طث ُِ ًفث كَ ََل ل
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hristiyanlar var ya! Onlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp
güvenerek iyi işler yaparsa onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Bakara 2/63)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َيكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
ْْ ٌُ ََِّ َُؼِٚ ٤ ۪ت َٓث كًُٝ ًُ ت ْوَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ خِو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝي ُلىٞ
َ تُط
َُٕٞشَصَّو
Bir gün Tur‟u üstünüze kaldırarak sizden kesin söz almıştık: “Size verdiğimize sıkı sarılın, onda
olanı aklınızdan çıkarmayın ki kendinizi koruyabilesiniz!” demiştik.
(Bakara 2/93)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َيكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ تُُٞت هَثُٞت ِْ َٔؼَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ ِخو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝي ُلىٞ
َ تُط
ْْ ُ  َٔثُٗ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص٣۪ ٓ ۪تَٚأ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ ِخ٣ ّ َٔث
َ ْ ْْ هُ َْ ِخةِٛ ًِ  ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِخ ٌُ ْلِٜ  ِخُُِٞ ه٢ ۪ت كُٞت ُ ْش ًِخَٝ َ٘ث٤ْ ظ
َ  َػَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Bir gün Tur‟u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, “Size verdiğimize sıkı sarılın ve dinleyin!” demiştik.
Siz de “Dinledik ve sıkı sarıldık"demiştiniz. Oysa âyetleri görmezlikten gelmeniz sebebiyle buzağı tutkusu
içinize işlemişti. De ki “Kendinizi mümin sayıyorsanız, inancınız sizden ne kötü şey istiyor!”
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(Nisa 4/46)

َ ت ِْ َٔ ْغَٝ َ٘ث٤ْ ظ
ًَْ ٤ؿ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َف ِ ًّك٣ تَُٝثنٛ َٖ٣ َِ۪ٖٓ تَُّى
َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ۪ٚتػ ِؼ
َ  َػَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ َٝ ْْ ِٜ ًّث ِخث َ ُْ َِّ٘ ِص٤َُ  َيت ِػَ٘ثَٝ ٍُٓ ّْ َٔغ
ت ِْ َٔ ْغَٝ ؽ ْؼَ٘ث
َ تُُٞ ْْ هَثُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ ٖ٣
ِ ّ تُ ۪ه٢ؽ ْؼً٘ث ِك
ُ ْٗ تَٝ
ً ََِ۪ٕ تِ ََّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ًِ َّللاُ ِخ ٌُ ْل
َل٤
 ُْ هُٜ ََ٘ َُٰ ٌِ ْٖ َُؼَٝ َّ َٞ ت َ ْهَٝ ْْ ُٜ َُ  ًًْت٤ظ ًَْٗث َُ ٌَثَٕ َل
Kimi Yahudiler kelimelerin anlamlarını kaydırarak sana: “Dinledik ve sıkı sarıldık /isyan ettik”, “Dinle! Sana
dinle denemez!” ve “Bizi kolla /güt!” derler. Bunu, bu dine saldırma maksadıyla dillerini eğip bükerek yaparlar.
Eğer bunların yerine “dinledik ve içten boyun eğdik”, "dinle!” ve “bizi gözet!” deselerdi elbette daha iyi ve daha
doğru olurdu. Ama görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı. Artık onların pek azı inanıp güvenir.

(Bakara 2/64)

ْ َ ََل كْٞ ََِص ُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٰو ُِ َي ك٤ْ ََُّٞ َ ظ ُ َّْ ش
َٖ٣ً۪ ِِ ُ َُ ٌُ ْ٘ص ُ ْْ َِٖٓ ْتُمَثُٚ َي ْـ َٔصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ؼ َُ ه
Sonra bunun ardından yüz çevirmiştiniz. Eğer üzerinizde Allah‟ın ikramı ve iyiliği olmasaydı,
kaybedenlere karışır giderdiniz.
(Nisa 4/154)

ُّ ُْ ُٜ َهْٞ َ َيكَ ْؼَ٘ث كَٝ
٢ِت كُٝ ْْ ََل ش َ ْؼهُٜ َُ هُ َِْ٘ثَٝ ِ َّؽهًت
ُ ثج
َ َت ْتُدُِٞ ُْ ت ْن ُلُٜ َُ هُ َِْ٘ثَٝ ْْ ِٜ ِعَثه٤۪ٔ ِي خٞ
َ تُط
ً ٤ َِ۪عَثهًث ؿ٤۪ٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ت َ َل ْىَٗثَٝ س
ظث
ِ ّ ْد
َّ ُت
Onlardan söz almak için Tur dağını üzerlerine kaldırmıştık. Bir de onlara: "O kapıdan boyun eğerek girin"
demiştik. Onlara "Cumartesi günleri aşırı gitmeyin" demiştik, onlardan bu konularda sağlam söz almıştık.

(Nisa 4/155)

ُ خَُ٘ثُُِٞ ْْ هِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ن
ق
ِ ث٣َ  ْْ ِخ َٰثِٛ ًِ  ًُ ْلَٝ ْْ ُٜ َعَثه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ز ه
ٌ ِْ ؿ
ِ كَ ِد َٔث َٗ ْو
ٍ ّ  ًِْ َـ٤َٓث َء ِخـ٤َ  ُْ ْتَلَ ْٗ ِدِٜ ِِ ْهَصَٝ َِّللا
َۖ ً ََِ۪ٕ ت ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ًِ ث ِخ ٌُ ْلَٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َْ َخ
َل٤
ؽدَ َغ ه
Sözlerinden caymaları, kâfirlik ederek Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnmeleri, nebilerini bir gerçeğe
dayanmadan itibarsızlaştırma çabaları ve “Bizim bunlara karnımız tok!” demeleri sebebiyle dışlandılar. Aslında
kâfirlikleri sebebiyle Allah, kalplerinde yeni bir yapı oluşturmuştur. Pek azı hariç artık onlar inanıp güvenmezler.

(Bakara 2/65 )

َٖ٤ت هِ ًَنَذ ً لَث ِِ ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ س كَوُ َِْ٘ث
ِ ّ ْد
َّ ُ ت٢ِت ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كْٝ ََٖ ت ْػصَه٣ َُ۪وَ ْه َػ ِِ ْٔص ُ ُْ تَُّىَٝ
İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar olun!”
demiştik.
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(Araf 7/163)

ْ ٗ ًَث٢ ۪ ِر تَُّص٣َ ًْ َ ْْ َػ ِٖ ْتُوُٜ ِْ َٔ ِْـَٝ
ْْ ُٜ ُٗصَث٤ ْْ ۪ـِٜ ٤ ۪س تِ ْو شَأْش
ِ ّ ْد
َّ ُ ت٢َٕ ِكُٝ ْؼه٣َ ثػ ًَذ َ ْتُ َد ْف ًِ تِ ْو
ِ َس َـ
ُ ْْ ِٜ ِ ْد ِص
َُّٕٞو
ً ًَّ ش
ُ َ ْل٣ تُٞٗ ْْ ِخ َٔث ًَثُٛ ُِٞ ْْ ًَ َٰى ُِ َي َٗ ْدِٜ ٤ َ۪ٕ ََل شَأْشُٞ ّْ ِدص٣َ  َّ ََلْٞ ٣َ َٝ ػث
َ َّ ْٞ ٣َ
Onlara deniz kıyısındaki kenti sor; hani Cumartesi günü aşırılık ediyorlardı. Cumartesi günleri balıklar sürülerle
geliyor,diğer günlerde gelmiyorlardı. Yoldan çıktıkları için böylece onları, yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk.

(Araf 7/164)

ُ  ْْ ُِ َْ ش َ ِؼُٜ ْ٘ ِٓ ٌس ت ُ َّٓر
ً ت َٓ ْؼى َِيذُُٞهًت هَث٣ ۪شه
ْ َُتِ ْو هَثَٝ
َ  ْْ َػىَتخًثُٜ ُ ُٓؼَ ِىّخْٝ َ  ْْ تُٜ ٌُ ِِ ْٜ ُٓ َُّللا
 ًٓث هْٞ ََٕ هٞظ
ََُٕٞصَّو٣ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ّ َي ِخ٠َُِٰ ت
İçlerinden bir toplum şöyle demişti: “Allah‟ın etkisizleştireceği ya da ağır azaba uğratacağı bir topluluğa ne diye
öğüt veriyorsunuz?” Dediler ki “Rabbinize karşı mazaretimiz olsun diye. Belki de çekinip kendilerini korurlar”

(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ت َ َل ْىَٗث تَُّىَٝ ءٞ
ج
ُّٓ ُػ ِٖ ت
ِ ّ
ُ َٗ كََِ َّٔث
ٍ ت خِؼَىَتُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ٣ َ۪٘ث تَُّى٤ْ ۪ ٓ ت َ ْٗ َؽِٚت خًُٝ ًّ ِ ُت َٓث وّٞ
َُّٕٞو
ُ َ ْل٣ تُُٞٗ خِ َٔث ًَث٤
ٍ خَ ۪ـ
Ne zaman ki kendilerine verilen öğüdü dikkate almadılar, kötülüğe karşı mücadele verenleri kurtardık. O yanlışı
yapanları da yoldan çıkmalarına karşılık kötü bir azaba çarptırdık.

(Araf 7/166)

َٖ٤ت ِه ًَنَذ ً لَث ِِ ۪ـًُُٞٗٞ ْْ ُٜ َُ ُ هُ َِْ٘ثْٚ٘ ت َػُٜٞ ُٗ ت َػ ْٖ َٓثْٞ َ كََِ َّٔث َػص
Yapılan engellemelere baş kaldırıp direnince onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.

(Bakara 2/66 )

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ثَٜ َ َٓث ل َِْلَٝ ثَٜ ٣ْ َه٣َ َْٖ٤َث َٗ ٌَ ًثَل ُِ َٔث َخٛكَ َؽ َؼ َِْ٘ث
َٖ٤ ۪ظرً ُِ ِْ ُٔصَّو
Bunu, o gün yaşayanlara ve arkadan gelenlere bir ders ve kendini koruyanlara öğüt olsun diye
yapmıştık.
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(Nisa 4/47)

ْ ٗ ْٕ َ ظ ِهّهًث ُِ َٔث َٓ َؼ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ت
ُ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ُٓ ت ِخ َٔث ٗ ٍََّ َُْ٘ثُِٞ٘ٓ ثج َٰت
َ ِٔ َط
ٓ
ِ ّ ْد
َّ ُثج ت
ْ َ  ْْ ًَ َٔث َُؼَ َّٓ٘ث تُٜ َ٘ ٗ َِْ َؼْٝ َ ث تَٛٓ ثي
 ًَثَٕ ت َ ْٓ ًُ هَٝ س
َِّللا
َ ط َف
ِ  ت َ ْن َخ٠َِٰ َث َػَّٛث كَ٘ ًَُنًٛ ٞ ُؼُٝ
ً َُٓ ْلؼ
َلٞ
Ey kendilerine Kitap verilenler! Sizin yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğimize inanıp güvenin, yoksa
itibarınızı yok eder, sizi yüzünüze bakılmaz hale getiririz veya cumartesi yasağını çiğneyen ahaliyi dışladığımız
gibi sizi de dışlayabiliriz. Allah'ın emri daima yerine gelir.

(Nur 24/34)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ْْ ٌُ ِِ ت ِٓ ْٖ هَ ْدْٞ ََِٖ َل٣ ۪ َٓع َ ًَل َِٖٓ تَُّىَٝ ز
ٍ َّ٘ث٤ِ ز ُٓ َد
ٍ ث٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََُُِوَ ْه ت َ ٍَْٗ ُْ َٓ٘ث تَٝ
َٖ٤ ۪ظرً ُِ ِْ ُٔصَّو
Şurası bir gerçek ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce yaşayanlardan örnekler, korunanlar içinde öğütler
indirdik.

(Bakara 2/67)

ُ  وٞػ
ُ َ ت هَث ٍَ تًٝ ٍُ ُٛ ت تَشَص َّ ِمىَُٗثُُٞٓ ت خَوَ ًَذ ً هَثَٞأ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ْىخَ ُف٣ ََّللا
۪ ٓ ت َِّٕ هِٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ تِ ْو هَثَٝ
َٖ٤ ِِ۪ٛ َٕ َِٖٓ ْتُ َؽثًُٞ َ ثّٰللِ ت َ ْٕ ت
ِخ ه
Bir gün Musa halkına, “Allah bir adet sığır kesmenizi emrediyor!” dedi. “Sen bizimle eğleniyor
musun! dediler. O da “Kendini bilmez biri olmaktan, Allah‟a sığınırım!” dedi.

(Bakara 2/68)

ٌ َٞ  ََل ِخ ٌْ ًٌ َػَٝ ع
ٕت
ُ ت ت ْنُُٞهَث
ٌ ثي
ِ َث َخوَ ًَذ ٌ ََل كَٜ َِّٗ ٍُ تُٞو٣َ َُِّٚٗ هَث ٍَ ت٢
َ ِٛ ّ ْٖ ََُ٘ث َٓث٤ِ ُ َد٣ ع ََُ٘ث َيخ ََّي
ًَُٕٝ َٓ ْت َٓث شُإَُِْٖٞ َٰو ُِ َي كَث ْك َؼ٤َخ
Bizim için Rabbine sor, o nasıl bir şeydir, bize açıklasın!” dediler. Dedi ki: O, şöyle diyor: „Ne
yaşlı ne körpe, ikisinin ortası bir sığır.‟ Haydi, emri yerine getirin!”

(Bakara 2/69 )

ًُّ ّ
ُ ت ت ْنُُٞهَث
ُ َ ث شَٜ ُْٗٞ َُ ط ْل ًَٓت ُء كَث ِه ٌغ
َ ٌ ث َخوَ ًَذَٜ َِّٗ ٍُ تُٞو٣َ َُِّٚٗث هَث ٍَ تَٜ ُْٗٞ َُ ّ ْٖ ََُ٘ث َٓث٤ِ ُ َد٣ ع ََُ٘ث َيخ ََّي
َٖ٣ً۪ ثظ
ِ َُّ٘ت
“Bizim için Rabbine sor, bize ne renk olduğunu da açıklasın!” dediler. Musa dedi ki: Rabbim
şöyle diyor: “O lekesiz ve parlak sarı renkte bir sığırdır, görenlere zevk verir.”
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(Bakara 2/70)

َٓ ِْٕ تِ َّٓٗث تَٝ َ٘ث٤ْ ََِ َػَٚ ت َِّٕ ْتُدَوَ ًَ شَشَثخ٢
ُ ت ت ْنُُٞهَث
َُٕٝصَهْٜ ُٔ َُ َُّللا
شث َء ه
َ ِٛ ّ ْٖ ََُ٘ث َٓث٤ِ َُد٣ ع ََُ٘ث َيخ ََّي
“Bizim için Rabbine bir daha sor, onun nasıl bir şey olduğunu iyice açıklasın! O sığır bize
tanıdık geldi. Allah gerekli desteği verirse onu mutlaka buluruz!” dediler.

(Bakara 2/71)

َ ًْ  ْتُ َف٢ ََل ش َ ّْ ِوَٝ ع
ثَٜ ٤ ۪رَ ك٤َ َِّّ َٔرٌ ََل ِش
ُ ۪ ٌٍ شُعَُُٞث َخوَ ًَذ ٌ ََل وَٜ َِّٗ ٍُ تُٞو٣َ َُِّٚٗهَث ٍَ ت
َ ُٓ ض
َ ً ْتَلَ ْي٤
ََُِٕٞ ْل َؼ٣ تُٝ َٓث ًَثنَٝ َثٛٞن كَىَخَ ُف
َ ْت ْتُ َٰـَٖ ِؼةُُٞهَث
ِ ّ س ِخ ْثُ َف
Dedi ki: Rabbim şöyle diyor: “O sığır ne koşulup toprağı sürmüş ne de ekin sulamıştır.
Salmadır, alacası da yoktur.” “İşte, şimdi tüm bilgiyi getirdin!” dediler ve sığırı kestiler.
Neredeyse emri yerine getirmeyeceklerdi.

(Bakara 2/72)

َُٕٞٔ ُ َّللاُ ُٓ ْم ًِ ٌغ َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ٌْص
ً تِ ْو هَص َ ِْص ُ ْْ َٗ ْلَٝ
 هَٝ ثَٜ ٤ ّ۪ث كَثن َهي ْءش ُ ْْ ك
Bir gün bir kişiyi öldürüp suçu birbirinize atmıştınız. Allah bütün gizlediklerinizi ortaya
çıkaracaktır.
(Yasin 36/65)

ََُٕٞ ٌْ ِّد٣ تُٞٗ ْْ ِخ َٔث ًَثُٜ ُِهُ ت َ ْي ُؼَٜ ش َ ْشَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ ش ُ ٌَ ِِّ ُٔ َٓ٘ث تَٝ ْْ ِٜ ِٛ تَٞ  ت َ ْك٠ِٓ َٰ  َّ ٗ َْمصِ ُْ َػْٞ َ٤ُْ َ ت
O gün ağızlarına mühür basarız da bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder.

(Fussilet 41/20)

َ َثٛ تِوَت َٓث َٓؼث ُ۫ ُؤ٠َـصٓه
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ تُٞٗ ْْ ِخ َٔث ًَثُٛ ُ نُِٞ ُؼَٝ ْْ ُٛ ثي
ُ ظ
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِهَ َػِٜ ش
َ ت َ ْخَٝ ْْ ُٜ ُِ ْٔؼ
Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde şahitlik edecektir.

(Fussilet 41/21)

َ ْٗ َ  ت١ٓ َّ۪للاُ تَُّى
َ ْٗ َ ت تُُٞٓ َ٘ث هَث٤ْ َِ ْهش ُ ْْ َػِٜ ش
ٍَ َّٝ َ  َلَِوَ ٌُ ْْ تَٞ ُٛ َٝ ٍء٢َ
َ َْ ُِ ْْ ِٛ  ِنُِٞت ُِ ُؽُُٞهَثَٝ
طوََ٘ث ه
ْ طنَ ًُ ََّ ش
َُٕٞ ش ُ ًْ َؼؼِٚ ٤ْ َُِتَٝ ٍَٓ ًَّذ
Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de
konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O‟dur; O‟nun huzuruna çıkarılıyorsunuz” diye cevap verecekler.

63

(Fussilet 41/22)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ًُ ُ نُِٞ ََل ُؼَٝ ْْ ًُ ثي
َّٕ َ ظَ٘ ْ٘ص ُ ْْ ت
ُ ظ
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِهَ َػَٜ  ْش٣َ ْٕ َ َٕ تًُٝ  َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ّْص َ ِصَٝ
َ  ََٓل ت َ ْخَٝ ْْ ٌُ ُِ ْٔؼ
ََُِٕٞٔ ًت ِٓ َّٔث ش َ ْؼ٤
ه
ً ۪ ْؼَِ ُْ ًَع٣َ َّللاَ ََل
Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesine karşı önlem almıyordunuz.
Sanıyordunuz ki Allah, yaptıklarınızın birçoğunu bilmez.

(Bakara 2/73)

َُِٕ۪ٞ َُؼََِّ ٌُ ْْ ش َ ْؼ ِوَِٚثش٣ ٌُ ْْ َٰت٣ً۪ ُ٣َٝ ٠ َٰشْٞ َٔ َُّللاُ ْت
 ِ ه٢ُ ْف٣ ث ًَ َٰى ُِ َيَٜ ؼ
ِ ُ خِدَ ْؼُٙٞكَوُ َِْ٘ث تػ ًِْخ
“Olayın parçalarını birleştirin! ” demiştik. Allah ölülere, bu şekilde can verir. Size âyetlerini
gösterir ki aklınızı kullanasınız.

(Bakara 2/74)

َٰ
ْ ّ
ثيذِ َُ َٔث
َ َ  تْٝ َ ثيذِ ت
َ َظ ُ َّْ ه
َ ت َِّٕ َِٖٓ ْتُ ِف َؽَٝ ً ذَٞ ّْ َشهُّ ه
َ  ًَ ْثُ ِف َؽ٢
َ ِٜ َخُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه و ُِ َي كُُِٞس ه
ُ ِدْٜ َ٣ ث َُ َٔثَٜ ْ٘ ِٓ َِّٕ تَٝ ُ ْتُ َٓٔث ُءْٚ٘ ِٓ َ ْم ًُ ُغ٤َشوَّ ُن ك
َّ َ٣ ث َُ َٔثَٜ ْ٘ ِٓ َِّٕ تَٝ ثي
ْٖ ِٓ ؾ
ُ َٜ ْٗ َُ ْتَلْٚ٘ ِٓ ًُ َصَلَ َّؽ٣
ََُِٕٞٔ َّللاُ خِـَثكِ ٍَ َػ َّٔث ش َ ْؼ
 َٓث هَٝ َِّللا
َ ِر ه٤َل ْش
Bütün bunların ardından yine de kalpleriniz katılaştı; artık onlar taş gibi, hatta daha da katıdır.
Çünkü öyle taşlar vardır ki içlerinden ırmaklar fışkırır.. Çatlayıp içinden su çıkan hatta Allah
korkusundan aşağı yuvarlanan taşlar da vardır. Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟ın dikkatinden
kaçmaz.
(Zümer 39/22)

ًِ ًْ  ْْ ِٓ ْٖ ِوُٜ ُخُُِٞ ِر ه٤َ ِِ  ٌَ ُِ ِْوَث٣ْ َٞ َ۪ كّٚي ِٓ ْٖ َي ِخٞ
ِ ْ ُِ ُٙط ْه َي
تَكَ َٔ ْٖ ش ًََ َؾ ه
ٍ ُٗ ٠َِٰ  َػَٞ ُٜ ََل ِْ ََل ِّ ك
َ َُّللا
ٓ ه
ٖ٤
َ ٢ ۪ َُٰةِ َي كٝ۬ ُ َّللاِ ت
ٍ ػ ََل ٍٍ ُٓ ۪د
Allah gönlünü İslam‟a açtığı için Rabbinin verdiği aydınlığa kavuşan kişi, başkasıyla bir olur mu? Allah‟ın sözü
karşısında kalpleri taşlaşmış gibi olanların vay haline! Onlar, açık bir sapıklık içindedirler.

(Hadid 57/16)

َ ت ت َ ْٕ ش َ ْمُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ َ۪أ ْ ِٕ َُِِّى٣ ْْ ََُت
َٖ٣ ۪ت ًَثَُّىٌُُٞٗٞ َ٣  ََلَٝ ن
 ْْ ُِ ِى ًْ ًِ هُٜ ُخُُِٞش َغ ه
ِ ّ  َٓث ٍََٗ ٍَ َِٖٓ ْتُ َفَٝ َِّللا
َ َثج ِٓ ْٖ هَ ْد َُ ك
ْ ّ
َُٕٞ ْْ كَث ِِوُٜ ْ٘ ِٓ ً٤
ٌ ۪ ًَعَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞس ه
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ ت
َ َ ُْ ْتَلَ َٓهُ كَوِٜ ٤ْ َِطث ٍَ َػ
Kendini inanıp güvenmiş mümin sayanların kalplerini, Allah‟ın Zikrine ve o gerçekten süzülen hikmetlere bağlamalarının zamanı gelmedi mi? Sakın daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar; üzerlerinden uzun
zaman geçmişti de kalpleri katılaşmıştı. Onların çoğu yoldan çıkmıştır.
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(Bakara 2/75)

ْ َ تَكَص
ٌ ً۪ َهَ ْه ًَثَٕ كَٝ ْْ ٌُ َُ تُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْٕ َ َٕ تُٞط َٔؼ
ُ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِهَُُٚٗٞ َف ِ ًّك٣ َّْ ُ َّللاِ ظ
َٕ ًَ ََل َّ هَُٞ ّْ َٔؼ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ ََُُِٙٞٓث َػو
Şimdi bunların size inanıp güvenmelerini mi bekliyorsunuz? İçlerinden bir takımı Allah‟ın
sözünü dinler, akıllarına da yatar, sonra onu tahrif ederek başka tarafa çekerler. Bunu bile bile
yaparlar.
(Nisa 4/46)

َ ت ِْ َٔ ْغَٝ َ٘ث٤ْ ظ
ًَْ ٤ؿ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َف ِ ًّك٣ تَُٝثنٛ َٖ٣ َِ۪ٖٓ تَُّى
َ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ۪ٚتػ ِؼ
َ  َػَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ َٝ ْْ ِٜ ًِّث خِث َ ُْ َِّ٘ص٤َُ  َيت ِػَ٘ثَٝ ٍُٓ ّْ َٔغ
ت ِْ َٔ ْغَٝ ؽ ْؼَ٘ث
َ تُُٞ ْْ هَثُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ ٖ٣
ِ ّ تُ ۪ه٢ِؽ ْؼً٘ث ك
ُ ْٗ تَٝ
ً ََِ۪ٕ ت ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ًِ َّللاُ خِ ٌُ ْل
َل٤
 ُْ هُٜ ََ٘ َُٰ ٌِ ْٖ َُؼَٝ َّ َٞ ت َ ْهَٝ ْْ ُٜ َُ  ًًْت٤ظ ًَْٗث َُ ٌَثَٕ َل
Kimi Yahudiler kelimeleri başka anlamlara çekerek: “
/semi‟nâ ve asaynâ” = dinledik sana
sarıldık/dinledik yakana sarıldık,
” isma‟ ğayre musmain” = Sana “dinle!” demek haddimize değil
ama dinle!/Dinlemezsin ya, dinle! bir de “
/râinâ” = bize çoban ol!” derler. Bunu dillerini sivriltip dine
saldırma maksadıyla yaparlar. Eğer bunların yerine "
/isma= bizi dinle!”, “
/semi‟nâ ve ata‟nâ =
Dinledik ve içten boyun eğdik”, bir de “
/unzurnâ = bizi gözet” deselerdi elbette daha iyi ve daha doğru
olurdu. Ama görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı. Artık onların pek azı inanıp güvenir.

(Maide 5/41)

ْْ ِٜ ِٛ تَٞ ت َٰت ََّٓ٘ث خِث َ ْكُُٞٓ َٖ هَث٣ ۪ ْتُ ٌُ ْل ًِ َِٖٓ تَُّى٢َِٕ كُٞثيػ
ُ ًُت
َّ ثَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َ ُ٣ َٖ٣ َ۪ ْف ٍُ ْٗ َي تَُّى٣  ٍُ ََلِٞ
ِ ّ
ىٞ
َ ُ أْش٣َ ْْ َُ َٖ٣ًَ۪  ٍّ َٰتلْٞ ََٕ ُِوُِٞ َّٔثػ
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِىُِٞ َّٔثػ
َ ج
َ تَُٝثنٛ َٖ٣ ۪ َِٖٓ تَُّىَٝ ْْ ُٜ ُخَُُُِٞ ْْ شُإْ ِٓ ْٖ هَٝ
تٝثـىَ ُي
ْ َُ كْٙٞ َ ت ِْٕ َُ ْْ شُإْ شَٝ ُُٙٝىَت كَ ُمىَٰٛ ْْ ُ ص٤ ۪شُٝ۫ ُ َٕ تِ ْٕ تُُُٞٞو٣َ ۪ٚتػ ِؼ
ِ َٞ َٓ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِهُُٞ َف ِ ًّك٣
َ ُ٣ ْٕ َ َّللاُ ت
ْْ ُٜ  َخُُِٞ ًَ هّٜ ِ ط
َ َِّللا
ُ ًِ ِن ه٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ْـًٔث ت٤ش
ُ َِٖٓ هَُٚ ُ كََِ ْٖ ش َ ْٔ ِِ َيََّٚللاُ ِكصَْ٘ص
ُ ًِ ِن ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َٰ ْ ٢ ْْ ِكُٜ ََُٝ ١
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َتَل ِل ًَ ِذ َػى
ٌ ٍْ ث ِل٤َ ْٗ ُّ تُه٢ ْْ ِكُٜ َُ
Ey resul! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “inandık!” diyenlerin ve Yahudilerin kâfirlikte yarışmaları seni
üzmesin. Onlar, yalan söylemek için kulak kesilir, sana gelmeyen başka topluluklara bilgi ulaştırmak için tüm
dikkatleri ile seni dinlerler. Kelimelerin asıl anlamlarını yerlerinden kaydırırarak tahrif eder; “Size şu hüküm
verilirse kabul edin, verilmezse kabul etmeyin” derler. Allah‟ın sıkıntıda kalmasını istediği bir kişi lehine Allah
katında yapabileceğin bir şey yoktur. İşte onlar Allah‟ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Dünyada
onların payına düşen, rezillik; ahirette de büyük bir azaptır.
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(Bakara 2/76)

 ْْ خِ َٔث كَص َ َؿُٜ َُٗٞت تَش ُ َف ِهّظُُٞٓ غ هَث
ُ تِوَت ل َََل خَ ْؼَٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ ت هَثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت تَُّىُٞتِوَت َُوَٝ
ٍ  خَ ْؼ٠َُِٰ  ْْ تُٜ ؼ
َُِٕ۪ٞ ِػ ْ٘هَ َي ِخّ ٌُ ْْ تَكَ ََل ش َ ْؼ ِوِٚ ًُ ْْ خُٞ َٓفث ُّؼ٤ُِ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
İnanıp güvenenlerle karşılaşınca “Biz ona güveniriz!” derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da
şöyle derler: “Allah‟ın size açıkladığı şeyi onlara mı söylüyorsunuz? Rabbinizin katında size
karşı delil getirsinler diye mi? Hiç aklınızı çalıştırmaz mısınız?
(Bakara 2/14 )

ُٖ ت تَِّٗث َٓؼَ ٌُ ْْ تَِّٗ َٔث ٗ َْفُُٞٓ  ْْ هَثِٜ ِ٘٤ثؽ
۪ َ٤ش
َ ٠َُِٰ ت تْٞ َِتِوَت َلَٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ ت هَثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت تَُّىُٞتِوَت َُوَٝ
َٕ ٍِ ُ۫ ُؤْٜ َ ُٓ ّْص
İnanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz de inanıp güvendik.” derler. Şeytanlarıyla başbaşa kalınca da “İnanın
biz sizin yanınızdayız, biz onları sadece idare ediyoruz!” derler.

(Al-i İmran 3/69)

َٓ َّز
ْ نَٝ
ًَُٕٝ َُ ْشؼ٣  َٓثَٝ ْْ ُٜ ّ
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ؽثبِلَرٌ ِٓ ْٖ ت
ِ ُ٣  َٓثَٝ ْْ ٌُ َُِّٗٞؼ
ِ ُ٣ ْٞ َُ ج
َ َُٕ ت ََِّٓل ت َ ْٗلُِّٞؼ
Kitaplarında uzman olanların bir kesimi, “Sizi bir saptırabilsek!” diye çok ister. Sadece kendilerini saptırırlar
ama anlamazlar.

(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝهَٜ ت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْشَٝ َِّللا
ِ ث٣َ َٕ ِخ َٰثًُٝ ُج ُِ َْ ش َ ٌْل
ز ه
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ٓث ت٣َ
Ey kitaplarında uzman olanlar! Gerçekliğine şahit olduğunuz halde ne diye Allah‟ın ayetlerini görmezlikte
direniyorsunuz?

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ َٕ ْتُ َف َّنُٞٔ ُ ش َ ٌْصَٝ َِ ثؽ
ِ ََٕ ْتُ َف َّن ِخ ْثُدّٞ
ُ ج ُِ َْ ش َ ِْ ِد
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣
Ey kitaplarında uzman olanlar! Neden bile bile gerçeği gerçek dışı şeylerle karıştırıyor ve gerçeği gizliyorsunuz?

(Al-i İmran 3/72)

َٓ س
ْ َُهَثَٝ
ثي
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ؽث ِبلَرٌ ِٓ ْٖ ت
ِ َٜ ََُّ٘ تٚ ْؼَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّى٠َِ ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػ١ٓ ۪ت ِخثَُّىُِٞ٘ٓ ج َٰت
َُٕٞ ًْ ِؼؼ٣َ ْْ ُٜ َُِّ َُ َؼًَٙ ت َٰت ِلًُٝٓ ُت ًْلَٝ
Kitaplarında uzman olanlardan bir kesimi şöyle dedi: “Şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda
inkâr edin; belki vazgeçerler.
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(Maide 5/13)

تّٞ
ُ ََٗٝ ۪ٚتػ ِؼ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َف ِ ًّك٣ ًر٤َ ِِ  ْْ َهثُٜ  َخُُِٞ َؼ َؼ َِْ٘ث هَٝ ْْ ُٛ  ْْ َُؼََّ٘ثُٜ َعَثه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ِ كَ ِد َٔث َٗ ْو
َّ َ  ََل ش ٍََ ت ٍُ شَٝ ۪ٚت ِخًُٝ ًّ ِ ُظث ِٓ َّٔث و
ًّ َـ
ً َِ۪ ْْ ت ََِّل هُٜ ْ٘ ِٓ  َٓلث ِبَ٘ ٍر٠َِٰ ط ِِ ُغ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ْق َػ
ُ  ْْ كَثػُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ ََّللا
ْ تَٝ
طلَ ْؿ ت َِّٕ ه
Sözlerinden caydıkları için onları dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını yerlerinden
kaydırarak tahrif ederler. Kendilerine hatırlatılan gerçeklerden nasip almayı unuttular. Pek azı müstesna onların
yaptıkları bir hainliği haber alırsın. Yine de Onlara aldırma ve yeni bir sayfa aç. Allah, güzel davrananları sever.

(Maide 5/61)

تَُّٞٗللاُ ت َ ْػَِ ُْ ِخ َٔث ًَث
 هَٝ ۪ٚت ِخٞ ْْ هَ ْه ل ًََ ُؼُٛ َٝ ًِ ت ِخ ْثُ ٌُ ْلُِٞهَ ْه نَ َلَٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ تِوَت َٓؼث ُ۫ ُؤ ًُ ْْ هَثَٝ
َُٕٞٔ ُ  ٌْص٣َ
Size geldiklerinde “İnanıp güvendik” derler, oysa kâfir girerler, kâfir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha
iyi bilir.

(Bakara 2/77)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓثَٝ ًَُِّٕٝ ُّ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓث٣ ََّللا
َٕ ت َ َّٕ هُٞٔ ََِ ْؼ٣  ََلَٝ َ ت
Bilmezler mi? Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da!
(Hud 11/5)

ُ َ ّْص َ ْـ٣ َٖ٤ُ ت َ ََل ۪ـْٚ٘ ِٓ تُٞ ّْص َ ْمل٤َ ُِ ْْ ُٛ يُٝ
 َٓثَٝ ًَُِّٕٝ ُّ٣  ْؼَِ ُْ َٓث٣َ ْْ ُٜ ث َخ٤َ َٕ ِظٞش
ُ ََُْٕٞ٘ع٣ ْْ ُٜ َِّٗت َ ََٓل ت
َ طه
يُٝ
ِ  ٌْ ِخىَت٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ تُِِٞ٘ ُ ْؼ٣
ُّ ُز ت
ِ ظه
Bilin ki onlar, O‟ndan gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman
neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da O bilir.

(Nahl 16/23)

َٖ٣ً۪ ُ ِفحُّ ْتُ ُٔ ّْص َ ٌْ ِد٣ ُ ََلََِّٕٚٗ تُِِٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓثَٝ ًَُِّٕٝ ُّ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓث٣ ََّللا
ََل َؼ ًَ َّ ت َ َّٕ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.
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(Bakara 2/78)

ُ َ٣  ْْ ت ََِّلُٛ ِْٕ تَٝ ٢
َُّٕٞ٘ظ
َ َ َٕ ْتُ ٌِصُٞٔ ََِ ْؼ٣ َٕ ََلُّٞ٤ّٓ ِ ُ  ْْ تُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
َّ ِٗثج ت ََِّٓل ت َ َٓث
Onların bir kısmı ümmîdir; kitabı değil, onunla ilgili kurguları bilir ve sadece tahmin
yürütürler.
(Enam 6/116)

َّ َٕ ت ََِّلَُٞص َّ ِدؼ٣ ِْٕ َّللاِ ت
ْْ ُٛ ِْٕ تَٝ َّٖ تُظ
َ ُِّؼ
 َِ ه٤ِ ۪د
ِ  ْتَلَ ْي٢ِت ِْٕ ش ُ ِط ْغ ت َ ًْع َ ًَ َٓ ْٖ كَٝ
ِ ُ٣ ع
َ ْٖ ى َػٞ
َٕٞط
ُ ًُ َ ْم٣ ت ََِّل
Yeryüzündekilerin çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar kesin olmayan bilgilere
uyarlar. Onlar sadece tahmin yürütürler.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْتَلَٝ ثج
َ َكث ِْٕ َٓـث ُّؼ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪هُ َْ َُِِّىَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ تشَّدَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْؼَٝ ُى َكوُ َْ ت َ َِِْ ْٔسٞ
ً ِخ ْثُ ِؼدَث ِن٤
ٌ َّللاُ خَ ۪ظ
 هَٝ ُ َْي ْتُدَ ََلؽ٤َِت كَ ِثَّٗ َٔث َػْٞ ََُّٞ َ ت ِْٕ شَٝ تْٝ َصَهْٛ ت كَوَ ِه تُٞٔ َِِْ َ َءت َ َِِْ ْٔص ُ ْْ كَث ِْٕ ت
Seninle tartışırlarsa de ki “Ben her şeyimle Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendine Kitap
verilenler ile önceki kitaplardan bilgisi olmayan ümmilere de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer teslim
olurlarsa, yola gelmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca ayetleri bildirmektir. Allah kullarını
görür.

(Cuma 62/2)

ً ِ
َ  َخ َؼ١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
ثج
ُ َّٖ َي٤۪ ّٓ ِ ُ ْتَل٢ِط ك
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ ِ۪ٚثش٣َ  ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ٖ٤
َ ٢ ۪ت ِٓ ْٖ هَ ْد َُ َُلُٞٗت ِْٕ ًَثَٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ
ٍ ػ ََل ٍٍ ُٓ ۪د
İlahi kitapları bilmeyen ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah‟tır. Onlara, O‟nun ayetlerini okur, Kitab‟ı ve
hikmeti öğreterek onları geliştirir. Halbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

ُ ٍ۪  ْتُ َؼَٞ َُٛٝ ْْ ِٜ ت ِخَُٞ ِْ َفو٣  ْْ َُ َّٔثُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ًَ۪  َٰتلَٝ
ُْ ٤ٌ۪ ٍ ْتُ َف٣
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.
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(Bakara 2/79)

ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هِٚت خًُٝ َ َ ْشص٤ُِ َِّللا
َل٤
ىَت ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه هَٰٛ ََُُُٕٞٞو٣ َّْ ُ  ْْ ظِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ ثج خِث
َ َ َٕ ْتُ ٌِصَُٞ ٌْصُد٣ َٖ٣ ۪ ٌَ َُِِّى٣ْ َٞ َك
ْ َ ْْ ِٓ َّٔث ًَصَدُٜ َُ ٌَ ٣ْ َٞ َك
ََُٕٞ ٌْ ِّد٣  ْْ ِٓ َّٔثُٜ َُ ٌَ ٣ْ َٝ َٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ س ت
Fakat elleriyle kitap yazan, sonra geçici bir çıkar için "Bu Allah katındandır!" diyenlerin
çekeceği var. Hem yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı
çekecekleri var!
(Al-i İmran 3/78)

ج
ِ  َِٖٓ ْتُ ٌِصَثَٞ ُٛ  َٓثَٝ ج
ِ ُ َِٖٓ ْتُ ٌِصَثُّٙٞد
ِ  ْْ خِ ْثُ ٌِصَثُٜ َ َٕ ت َ ُْ َِّ٘صُٞ ُ۫ ِْ َ٣ وًث٣ً۪ َ ْْ َُلُٜ ْ٘ ِٓ َِّٕ تَٝ
َ ج ُِص َ ْف
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ ِج
 ه٠ََِٕ َػَُُُٞٞو٣َٝ َِّللا
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه هَٞ ُٛ  َٓثَٝ َِّللا
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه هَٞ ُٛ ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َ َّللاِ ْتُ ٌَى
Onlardan bir takımı okuduğunu Kitap‟tan sanmanız için Kitap‟tan okuyormuş gibi yapar ama Kitap‟tan değildir.
“O Allah katındandır.” derler, ama Allah katından değildir. Allah‟a karşı bile bile yalan söylerler.

(Al-i İmran 3/187)

 َٓيت َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘دَىٌٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ش َ ٌْصَٝ َث
تِ ْو ت َ َلىَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ ثج َُص ُ َد
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪عَثمَ تَُّى٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هٚت ِخْٝ ًَ َ ت ْشصَٝ ْْ ِٛ يٞ
ًَُٕٝ َ  ْشص٣َ ُ َٓث
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَ ِدة٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey,
ne kötüdür!

(Enam 6/93)

ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ
ٍَ  َٓ ْٖ هَثَٝ  ٌء٢ْ ش
َ ِٚ ٤ْ َُِ َؾ تُٞ٣ ْْ ََُٝ ٢
 ه٠َِ َػًَٰٟ َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ت ْكص
َّ َُِ ت٢
َ  ِـُٝ۫ ُ  هَث ٍَ تْٝ َ َّللاِ ًَ ِىخًث ت
َّ  تِ ِوًٟٓ َٰ َ  شْٞ ََُٝ َُّللا
ُٓ ِِ  ْتُ َٔ َٰ ِٓ ِة ٌَرُ َخثَٝ ز
تٞط
ِ ْٞ َٔ ُز ْت
ِ  َؿ َٔ ًَت٢ َ۪ٕ كُٞٔ ُِ تُظث
ِث ُ ْٗ ٍِ ٍُ ِٓعْ ََ َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ ه
َ
ًَْ ٤َّللاِ َؿ
 ه٠ََِٕ َػُُُٕٞٞ ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ شَوٞ
َ َ ػى
َ َْٕٝ ٍَ َّ ش ُ ْؽْٞ ٤َ ُْ َ ّ ٌُ ْْ ت
َ ُت ت َ ْٗلٞ ْْ ت َ ْل ًِ ُٓؼِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ ت
ِ ُٜ ُتج ْت
ًَُٕٝ ۪ ش َ ّْص َ ٌْ ِدِٚثش٣َ ػ ْٖ َٰت
َ ْْ ُ  ًُ ْ٘صَٝ ن
ِ ّ ْتُ َف
Bir yalanı Allah‟a atfedenden veya kendisine bir şey vahyedilmemiş iken “Bana vahiy geldi” diyen yahut
“Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" sözünü söyleyen kişinin yaptığından daha büyük yanlışı kim
yapabilir? Ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki o kimseleri bir görsen. Melekler ellerini
uzatıp şöyle derler: “Ruhlarınızı çıkarın. Bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Bu ceza, Allah'a karşı
gerçek dışı şeyler söylemiş olmanıza ve büyüklük taslayarak âyetlerinden uzaklaşmanıza karşılıktır.
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(Bakara 2/174 )

ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هَٕٚ ِخًُٝ َ َ ْشص٣َٝ ج
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ  َٰ ُٓ ِة َي َٓثٝ۬ ُ َل ت٤
َٕ َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٞٔ ُ  ٌْص٣َ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َّللاُ َِٖٓ ْتُ ٌِصَث
ُ ُخ
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣  ََلَٝ  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ ثي
َ َُّ٘ ْْ ت ََِّل تِٜ ِٗ ٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Bakara 2/80)

َّ َٔ َ ت َُ ْٖ شُُٞهَثَٝ
ق ه
نَذ ً هُ َْ تَش َّ َم ْىش ُ ْْ ِػ ْ٘هَ هَُّٝث ًٓث َٓ ْؼه٣َثي ت ََِّٓل ت
َُٓٙهْٜ َّللاُ َػ
ُ ََُّّ٘٘ث ت
َ ِِ ُ ْم٣ ْٖ ََِهًت كْٜ َّللاِ َػ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََل ش َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞت َ ّْ شَو
“Ateş bize, peşpeşe birkaç gün dışında dokunmaz!” derler. De ki “Allah katından söz mü
aldınız? Eğer öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmeyeceğiniz şeyler mi
söylüyorsunuz?
(Al-i İmran 3/23)

٠ُهَٞ َ َص٣ َّْ ُ  ْْ ظُٜ َ٘٤ْ ََ ْف ٌُ َْ خ٤ُِ َِّللا
ج ه
ِ  ًِصَث٠َُِٰ َٕ تْٞ ػ
ِ دًث َِٖٓ ْتُ ٌِصَث٤ت ٗ َ۪ظُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ تَُّى٠َُِتََُ ْْ ش َ ًَ ت
َ ُ ْه٣ ج
ٌ ً۪ َك
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ًِػُٛ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
Allah‟ın Kitab‟ından bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı Kitap versin diye Allah'ın Kitabına
çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekiliyorlar.

(Al-i İmran 3/24)

ٍ َۖ نَتُٝ َّث ًٓث َٓ ْؼه٣َثي ت ََِّٓل ت
ًَُٕٝ َ  ْلص٣َ تُٞٗ ْْ َٓث ًَثِٜ ِ٘ ٣ ۪ ن٢ ُ۪ ْْ كًََّٛ ؿَٝ ز
َّ َٔ َ ت َُ ْٖ شُُٞ ْْ هَثُٜ َََّٰٗو ُِ َي ِخث
ُ ََُّّ٘٘ث ت
Bunun sebebi şöyle demeleridir: “O ateş bizi yaksa yaksa peş peşe birkaç gün yakar!” Dinleri konusunda
uydurdukları şeyler, kendilerini yanıltmaktadır.

(Bakara 2/81)

ٓ ۪ ۪ لِٚس خ
َ ت َ َـثَٝ ًّةَر٤ِ ِ
ْ ؽ
َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثي
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ ُ كَثُٚـَٔص٤َط
َ ّ
َ ح
َ ًَ ْٖ َٓ ٠َِٰ َخ
ِ َُّ٘ثج ت
Hayır! Kötülük eden ve hata üstüne hata yapanlar Cehennem ahalisidirler, orada ölümsüz
olarak kalırlar.
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(Bakara 2/257)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْم ًِ ُؼ٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّى٢
َه
ُْ ُٛ ٓث ۬ ُؤ٤َ ُِ ْٝ َ ت تًُٝٓ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ يٞ
ِ تُظُِ َٔث
ِ ُُّ٘ ت٠َُ ز ِت
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ٠َُِي تٞ
َّ
ُ تُطث
َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثي
ِ تُظُِ َٔث
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ ز ت
ِ َُّ٘ثج ت
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ تُٜ َُٗٞ ْم ًِ ُؼ٣ ُزٞؿ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
tağutlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Araf 7/8)

ْ َُِ َٓةِ ٍى ْتُ َف ُّن كَ َٔ ْٖ ظَوْٞ ٣َ ُٕ ٌْ َٞ ُ ْتَٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ ُ كَثُٚ٘٣ٌ ۪تَٞ َٓ س
O gün tartı kurulacağı gerçektir. Kimin tartısı ağır gelirse, işte onlar umduklarına kavuşacaktır.

(Araf 7/9)

ٓ
ْ َ٣ َثشَِ٘ث٣ت خِ َٰثُٞٗ ْْ خِ َٔث ًَثُٜ ّ
ْ َّ َٓ ْٖ َللَٝ
َُٕٞٔ ِِ ظ
َ ُت ت َ ْٗلًُِٝٓ َّٖ َل٣ ۪ َُٰةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ُ كَثُٚ٘٣ٌ ۪تَٞ َٓ س
Kimin tartısı hafif gelirse onlar da ayetlerimiz karşısında yanlış davranmaları sebebiyle kendilerini hüsrana
uğratmış olacaklardır.

(Müminun 23/103)

ٓ
ْ َّ َٓ ْٖ َللَٝ
ََُّٕٝ٘ َْ لَث ُِهَٜ  َؼ٢ ۪ ْْ كُٜ ّ
َ ُت ت َ ْٗلًُِٝٓ َّٖ َل٣ ۪ َُٰ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ُ كَثُٚ٘٣ٌ ۪تَٞ َٓ س
Kimin de iyilikleri tartıda hafif gelirse onlar kendilerini hüsrana uğratmış olacaklar, Cehennem‟de ölümsüz
olarak kalacaklardır.

(Müminun 23/104)

َٕٞث ًَث ُِ ُفَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ثي
ُ َُّ٘ ُْ تُٜ َٛ ٞ ُؼُٝ ش َ ِْلَ ُؿ
Yüzlerini ateş yalar, onlar orada dudakları çekilmiş, dişleri ortaya çıkmış halde olurlar.

(Müminun 23/105)

َُٕٞث ش ُ ٌَ ِىّخَٜ ِ ٌُ ْْ كَ ٌُ ْ٘ص ُ ْْ خ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْ شُص٢ َ۪ثش٣تََُ ْْ ش َ ٌُ ْٖ َٰت
“Size ayetlerim bağlantılarıyla okunmadı mı; ama siz onlar karşısında yalana sarılıyordunuz!”

(Müminun 23/106)

ْ َت َيخََّ٘ث َؿَِدُُٞهَث
َٖ٤ُّػ ۪ٓث
َ  ًٓثْٞ َ ًَُّ٘ث هَٝ شَُ٘ثَٞ َ٘ث ِش ْو٤ْ َِس َػ
Derler ki: “Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve yoldan çıkmış bir topluluk olduk.
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(Müminun 23/107)

َ ػ ْهَٗث كَ ِثَّٗث
َُٕٞٔ ُِ ظث
ُ ِْٕ ث كَثَٜ ْ٘ ِٓ َيخَّ َٓ٘ث ت َ ْل ًِ ْؼَ٘ث
Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Aynısını bir daha yaparsak gerçekten yanlış yapan kimseler oluruz.”

(Müminun 23/108)

ْ ٍَ هَث
ٕٞ
َ تل
ِ ُٔ ِِّ ٌَ ُ  ََل شَٝ ثَٜ ٤ ّ۪ ُ۫ ُإت ك
Allah der ki: “Yıkılıp kalın olduğunuz yerde! Artık benimle konuşmayın!”

(Haşr 59/20)

ٍَُٕٝ ِ ُْ ْتُ ٓلَثبُٛ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ُ ط َف
ُ ط َف
ُ ط َف
ْ َ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر ت
ْ َ تَٝ ثي
ْ َ  ت١۪ٞٓ َ َ ّْص٣ ََل
ِ َُّ٘ثج ت
Ateş ahalisi ile cennet ahalisi bir değildir. Cennet ahalisinin tamamı başarılı olmuş kimselerdir.

(Bakara 2/82)

َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ِ ظث ُِ َفث
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ ز ت
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ
Allah‟a inanıp güvenen ve iyi işler yapanlar da Cennet ahalisidir. Onlar da orada ölümsüz
olarak kalırlar.
(Araf 7/42)

ْْ ُٛ ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ِ ظث ُِ َفث
ُ ط َف
ْ َ  َُٰٓةِ َي تٝ۬ ُ  ٌۘث تَٜ َ ِْؼُٝ ّث ت ََِّل
ً ق َٗ ْل
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ
ُ ِِّ ٌَ ُٗ ز ََل
َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ك
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince ki biz kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyiz; böyleleri
cennet ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Yunus 10/26)

ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ  ََل وَُِّرٌ تَٝ ًٌ َ  ْْ هَصُٜ َٛ ٞ ُؼُٝ  َُنًْٛ ٣َ  ََلَٝ ٌ ثنَذ٣َ ٌِ َٝ ٠َٰ٘ ّْ ت ْتُ ُفُّٞ٘
َ َٖ ت َ ْـ٣ َُِِّ۪ى
َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara da daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzleri ne kararacak ne de kızaracaktır. İşte bunlar cennet
ahalisidir; onlar orada ölümsüzdürler.
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(Bakara 2/83)

٠ ْتُوُ ًْ َٰخ١ِوَٝ ّثًٗث
َٕ ت ََِّل هُٝ ََ ََل ش َ ْؼدُه٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘عَثمَ خ٤۪ٓ  ِت ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
َ  ِْٖ ت ِْـ٣َت ُِهَٞ ُخِ ْثَٝ ََّللا
َّ تُٞ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ص ُ ْْ تِ ََّل٤ْ ََُّٞ َ ذ َ ظ ُ َّْ شًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ ثَ ُـ ًّْ٘ث
ِ َُِِّ٘ تُُُٞٞهَٝ ٖ٤
َ َٔ ُ ْتَٝ ٠ ََٰٓصَث٤ُ ْتَٝ
ِ ًّ ۪ث
ً َِ۪ه
َُٕٞت َ ْٗص ُ ْْ ُٓ ْؼ ًِػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َل٤
Bir gün İsrailoğulları'ndan “Allah‟tan başkasına kul olmayacaksınız; ananıza babanıza,
yakınlarınıza, yetimlere ve çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı
düzgün ve süreklı kılacak ve zekâtı vereceksiniz.” diye söz almıştık. Sonra pek azı dışında hepsi
yan çizerek sözlerinden dönmüşlerdi.

(Bakara 2/84)

ْْ ُ ثي ًُ ْْ ظ ُ َّْ ت َ ْه ًَ ْيش
َ َُٕ ت َ ْٗلٞ ََل ش ُ ْم ًِ ُؼَٝ ْْ ًُ َٕ ِن َٓٓث َءٌُٞ عَثهَ ٌُ ْْ ََل ش َ ّْ ِل٤۪ٓ تِ ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
ِ ٣َ ّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِن
َُٕٝهَٜ ت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْشَٝ
Bir gün sizden yine “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan
çıkarmayacaksınız!” diye söz aldık. Bunu kabul etmiştiniz; siz de buna şahitsiniz.
(Maide 5/12)

ْْ ٌُ َ َٓؼ٢ّ۪ٗ َِّللاُ ت
هَث ٍَ هَٝ دًث٤ ۪ َػش ًََ َٗو٢َْ ْ٘ ُْ تظُٜ ْ٘ ِٓ خَؼَعَْ٘ثَٝ ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘عَثمَ خ٤۪ٓ َُّللا
َُوَ ْه ت َ َلىَ هَٝ
َّ ُْ ُ ص٤ْ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ػث
ْ ًَ ت َ ْهَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ  َػ ٍَّ ْيشَٝ ٢ ِِ۪
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًُ ِ َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ خَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ َُُةِ ْٖ تَهَ ْٔص ُ ُْ ت
ػص ُ ُْ ه
ٍ  ََلُ ْن ِلََِّ٘ ٌُ ْْ َؼَّ٘ثَٝ ْْ ٌُ ِّـَٔث ِش٤ِ
َثي كَ َٔ ْٖ ًَلَ ًَ َخ ْؼه
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ  ِٓ ْٖ ش َ ْف ِص١ً۪ ز ش َ ْؽ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ًّ٘ث ََلُ ًَ ِلّ ًَ َّٕ َػ
َ َـ
َِ ٤ّ ۪د
َّ ُت َء تَٞٓ ِ
َ َٰو ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْه
َ ََّ ػ
Allah, içlerinden on iki temsilci çıkararak İsrailoğulları adına söz almış ve şöyle demişti: “Eğer namazı özenle ve
sürekli kılar, zekâtı verir, elçilerime inanıp güvenir, onların değerini bilir, bana güzel bir ödünç verirseniz ben de
yanınızda olur; kötü işlerinizi örter, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan böyle kim kâfirlik
ederek bunu görmezlikte direnirse doğru yoldan çıkmış olur.”

(Maide 5/13)

تّٞ
ُ ََٗٝ ۪ٚتػ ِؼ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َف ِ ًّك٣ ًَر٤ِِ  ْْ هَثُٜ َخُُِٞ َؼؼَ َِْ٘ث هَٝ ْْ ُٛ  ْْ َُؼََّ٘ثُٜ َعَثه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ِ كَدِ َٔث َٗ ْو
َّ َ  ََل ش ٍََ ت ٍُ شَٝ ِ۪ٚت خًُٝ ًّ ِ ُظث ِٓ َّٔث و
ًّ َـ
ً َِ۪ ْْ ت ََِّل هُٜ ْ٘ ِٓ  َٓلثبَِ٘ ٍر٠َِٰ ط ِِ ُغ َػ
ْْ ُٜ ْ٘ ْق َػ
ُ  ْْ كَثػُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ ََّللا
ْ تَٝ
طلَ ْؿ ت َِّٕ ه
Verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin asıl anlamlarını
tahrif ederek kaydırıyor, akıllarında tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unutuyorlardı. Pek azı dışında
onlardan hep hainlik göreceksin. Sen onlara bakma ve yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever.
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(Bakara 2/85)

َ َ  ٌۘ ْْ شِٛ ثي
ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػًَُٝ ٛظث
َ َُٕ ت َ ْٗلُُِٞ ۬ ُإ ََٓل ِء ش َ ْوصٛٓ َٰ ْْ ُ ظ ُ َّْ ت َ ْٗص
ِ َ٣وًث ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِن٣ً۪ ََٕ كٞش ُ ْم ًِ ُؼَٝ ْْ ٌُ ّ
َُِٕٞ٘ٓ ْ ْْ تَكَصُإُٜ  ٌُ ْْ ت ِْل ًَت ُؼ٤ْ َِ ُٓ َف ًَّ ٌّ َػَٞ ُٛ َٝ ْْ ُٛ ُٝ شُلَثنِٟ َٰثي
ِ ْ ِخ
َ ُ  ًُ ْْ تَُٞأْش٣ ِْٕ تَٝ ٕت
ِ َٝ  ْتُؼُ ْهَٝ ِْ ْثَلظ
ِذٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ِ ك١
ٍ َٕ خِدَ ْؼًُٝ ُش َ ٌْلَٝ ج
ِ خِدَ ْؼ
ِ غ ْتُ ٌِصَث
ٌ ٍْ َ ْلؼَ َُ َٰو ُِ َي ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت ََِّل ِل٣ ْٖ َٓ غ كَ َٔث َؼ ٍَٓت ُء
َ َ  ت٠ُِٓ َٰ َٕ تُُّٝ ًَن٣  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣َٝ َث٤ْٗ ُّتُه
ََُِٕٞٔ َّللاُ خِـَثكِ ٍَ َػ َّٔث ش َ ْؼ
 َٓث هَٝ ج
ِ ش ِهّ ْتُؼَىَت
Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden bazılarını yurtlarından çıkarıyor,
onlara yapılan kötülük ve düşmanlığa destek veriyorsunuz. Esir düştükleri haberi gelince de
fidye verip kurtarıyorsunuz. Onları sürgün etmek zaten size haramdır. Şimdi siz, o Kitab‟ın bir
bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikten mi geliyorsunuz? İçinizden bunu yapanın hak
ettiği nedir? Şu hayatta rezil olmaktan başkası mı? Böylelerine Kıyamet gününde en şiddetli
azap verilir. Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟ın dikkatinden kaçmaz.
(Bakara 2/44 )

َُِٕٞثج تَكَ ََل ش َ ْؼ ِو
َ َ َٕ ْتُ ٌِصُِْٞت َ ْٗص ُ ْْ شَصَٝ ْْ ٌُ ّ
َ َُٕ ت َ ْٗلْٞ ّ
َ ْ٘ َ شَٝ ًّ ِ ِثَ خِ ْثُد
َ ََُّٕ٘ تًُٝ ُٓ ْ تَشَأ
İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitab‟ı okuyorsunuz. Hiç aklınızı
kullanmaz mısınız?

(Cuma 62/5)

ِّ ْٞ َُ َٓع َ َُ ْتُو
ً َ ْف ِٔ َُ ت َ ِْل٣َ ثي
ِ َٔ َث ًَ َٔع َ َِ ْتُ ِفُِِٛٞٔ  ْف٣َ ْْ َُ َّْ ُ رَ ظ٣ َٰيْٞ َّ ت تُصُِّٞٔ ِ َٖ ُـ٣ َ۪ٓع َ َُ تَُّى
َ ْثيت ِخة
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ِ ث٣َ ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَىَّخ٣ ۪تَُّى
 هَٝ َِّللا
ز ه
Kendilerine Tevrat bilgisi yüklenen ama onun hükümlerini yüklenmeyenler, kitap yüklü eşek gibidirler. Allah‟ın
ayetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılan bu topluluk, ne kötü örnektir. Allah, yanlışlar içinde olan
toplulukları yola getirmez.

(Bakara 2/86 )

َٰ ْ ث ِخ٤َ ْٗ ُّذ َ تُهٞ٤َٰ ت ْتُ َفُٝ ًَ َ َٖ ت ْشص٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ًَُٕٝ ظ
ُ َ ُْ ْتُ َؼىُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َمل٣ ثَل ِل ًَ ٌۘذِ كَ ََل
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ تج
İşte bunlar, ahireti verip dünyayı alanlardır. Onların azapları hafifletilmez, yardım da
görmezler.
(Bakara 2/16)

ْ  كَ َٔث َيخِ َفَٟۖ  َٰهُٜ ُت تُؼ َََّلَُرَ خِ ْثُٝ ًَ َ َٖ ت ْشص٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
َٖ٣ ۪ص َهْٜ ُٓ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ْْ ُٜ ُ ثيش
َ س شِ َؽ
Onlar, rehberi verip sapıklığı almış kimselerdir. Yaptıkları alım satım bir kazanç sağlayamamıştır. Doğru yolda
değillerdir.
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(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠َِث َػ٤َ ْٗ ُّذ َ تُهٞ٤َٰ َٕ ْتُ َفُّٞ ّْص َ ِفد٣َ َٖ٣ ۪تََُّى
 ًؼثَٞ ث ِػَٜ َُٗٞ ْدـ٣َ َٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
ُ َ٣َٝ تَل ِل ًَ ِذ
َ ْٖ َٕ َػُّٝظه
ٓ
 ٍه٤ػ ََل ٍٍ َخ ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰ ِة َي كٝ۬ ُ ت
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaşma, uzaklaştırma
peşinde olan kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.

(Nahl 16/104)

ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ِ َث٣َٕ ِخ َٰثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ َُّللا
 ُْ هِٜ ٣ ۪هْٜ َ٣ َّللاِ ََل
ز ه
Allah‟ın ayetlerine inanıp güvenmeyenler var ya, Allah onları yoluna kabul etmez. Onların hak ettiği acıklı bir
azaptır.

(Nahl 16/105)

َُٕٞ ُْ ْتُ ٌَث ِوخُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َِّللا
ِ َث٣َٕ خِ َٰثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ِ۪ج تَُّى
ز ه
َ  ْتُ ٌَى١ًِ َ َ ْلص٣ تَِّٗ َٔث
O yalanı, sadece Allah‟ın ayetlerine inanıp güvenmeyenler uydururlar. Onlar yalancı kimselerdir.

(Nahl 16/106)

ْ ُٓ ُُٚهَ ِْدَٝ ًَِٙ ًْ ُ ۪ ٓ ت ََِّل َٓ ْٖ تِٚٗ َٔث٣ثّٰللِ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه ۪ت
 َُٰ ٌِ ْٖ َٓ ْٖ ش ًََ َؾَٝ ٕث
۪ ْ ط َٔةِ ٌّٖ ِخ
َٓ ْٖ ًَلَ ًَ ِخ ه
ِ َٔ ٣ثَل
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َ ػى
ٌ ؼ
ح َِٖٓ ه
َ  ْْ َؿِٜ ٤ْ َِط ْه ًيت كَ َؼ
َ ْْ ُٜ ََُٝ َِّللا
َ ًِ ِخ ْثُ ٌُ ْل
Onlar, inanıp güvendikten sonra Allah‟ı görmezden gelenlerdir. Sadece kalbi iman ile dolu iken bu yalanı
söylemeye zorlananlar bundan istisnadır. Fakat kim inandıktan sonra gönlünü kâfirliğe açarsa Allah‟ın öfkesi
onların üstünde olur. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Nahl 16/107)

َٰ ْ ٠َِث َػ٤َ ْٗ ُّذ َ تُهٞ٤َٰ ت ْتُ َفُّٞ ُْ ت ِْص َ َفدُٜ َََّٰٗو ُِ َي ِخث
َٖ٣ً۪ ِ َّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو١ِهْٜ ٣َ َّللاَ ََل
ت َ َّٕ هَٝ ِتَل ِل ًَذ
Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler topluluğunu yoluna kabul etmez.

(Nahl 16/108)

َ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
َُِِٕٞ ُْ ْتُـَثكُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ ْْ ِٛ ثي
ؽدَ َغ ه
َ َُّللا
َ َٝ ْْ ِٜ ِخُُِٞ ه٠َِٰ ػ
َ ت َ ْخَٝ ْْ ِٜ ِ ْٔ ِؼ
ِ ظ
Bunlar Allah‟ın; kalpleri, dinleme yetenekleri ve görme yetenekleri üzerinde yeni bir yapı oluşturduğu
kimselerdir. İşte onlar umursamayanlardır.

(Nahl 16/109)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََََّٗل َؼ ًَ َّ ت
ًَُٕٝ ِِ  ُْ ْتُمَثُٛ تَل ِل ًَ ِذ
Hiç şüphe yok ki onlar, ahirette kaybedecek olanlardır.
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(Bakara 2/87)

ز
ِ َِّ٘ث٤ََ َْ ْتُد٣ًْ َٓ َْٖ تخ٠ّ
ُ ًُث
ُّ ِ۪ خَٙ٘ث ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه٤ْ َّهَلَٝ ثج
َ َ  ْتُ ٌِص٠ِ
َ ٤َ٘ث ۪ػ٤ْ َ  َٰتشَٝ َِ ِ
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ َُوَ ْه َٰتشَٝ
وًث٣ً۪ َّ ٌُ ُْ ت ِْص َ ٌْدَ ًْش ُ ْْ كَل
ُ ُ ت َ ْٗلٟٞٓ َٰ ْٜ َ  ٌٍ خِ َٔث ََل شِٞ
ُ ؾِ ْتُوُه َُِ تَكَ ٌَُِّ َٔث َٓؼث َء ًُ ْْ َيًُٝ ُِ خَّٙ ْهَٗث٣َتَٝ
َُُِٕٞوًث ش َ ْوص٣ً۪ َكَٝ ْْ ٌۘ ُ ًَىَّ ْخص
Musa‟ya o kitabı vermiş, ardından da onun izinden giden elçiler göndermiştik. Meryem oğlu
İsa‟ya da açık belgeler, mucizeler vermiş, onu Kutsal Ruh Cebrail ile güçlendirmiştik. Hoşunuza
gitmeyen bir şeyle gelen her elçiye kafa mı tutmalıydınız? Kimini yalancı sayıp, kimini de
öldürmeli miydiniz?
(Maide 5/70)

ٟٞٓ َٰ ْٜ َ  ٌٍ ِخ َٔث ََل شِٞ
ُ  ْْ َيُٛ ِ ًَل ًَُِّ َٔث َٓؼث َء
ُ  ْْ ُيِٜ ٤ْ َُِِ ِْ َٓ٘ث ت
َ ت َ ْيَٝ ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢۪ٓ٘ عَثمَ َخ٤۪ٓ َُوَ ْه ت َ َل ْىَٗث
َُُِٕٞ ْوص٣َ وًث٣ً۪ َكَٝ تُٞوًث ًَىَّخ٣ً۪ َ ْْ كُٜ ّ
ُ ُت َ ْٗل
İsrailoğullarından söz aldık, onlara resuller gönderdik. Ama bir resul onlara, ne zaman hoşlanmadıkları bir şey
getirse, kimini yalancı saydılar, kimini de öldürdüler.

(Nisa 4/155)

ُ خَُ٘ثُُِٞ ْْ هِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ن
ق
ِ َث٣ ْْ ِخ َٰثِٛ ًِ  ًُ ْلَٝ ْْ ُٜ َعَثه٤۪ٓ ْْ ِٜ ؼ
ز ه
ٌ ِْ ؿ
ِ كَ ِد َٔث َٗ ْو
ٍ ّ  ًِْ َـ٤ََٓث َء ِخـ٤ ُْ ْتَلَ ْٗ ِدِٜ ِِ ْهَصَٝ َِّللا
َۖ ً ََِ۪ٕ ت ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ًِ ث ِخ ٌُ ْلَٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َْ َخ
َل٤
ؽدَ َغ ه
Sözlerinden caymaları, Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelerek kâfirlik etmeleri, nebileri haksız yere öldürmeleri
ve "Bizim gönüllerimiz tok!" demeleri yüzünden cezalarını buldular. Hayır! Ayetleri görmezlikten gelmeleri
sebebiyle Allah, kalplerinde bir huy oluşturmuştur. Pek azı hariç inanmazlar.

(Ahkaf 46/26)

ْْ ُٜ ْ٘  َػ٠َٰ٘ ت َ ْكـِهَ ٌۘذ ً كَ َٓٔث ت َ ْؿَٝ ثيت
ً ظ
َ ْْ ُٜ َُ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ِٚ ٤ ۪ َٓٔث ت ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ث ًُ ْْ ك٤ ۪ ْْ كُٛ َُوَ ْه َٓ ٌََّّ٘ثَٝ
َ ت َ ْخَٝ ِ ْٔؼًث
ْْ ِٜ  َـثمَ ِخَٝ َِّللا
ِ َث٣َٕ ِخ َٰثَُٝ ْؽ َفه٣ تُٞٗءٍ تِ ْو ًَث٢َ
ز ه
ُ ظ
َ
َ  ََٓل ت َ ْخَٝ ْْ ُٜ ُِ ْٔؼ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ شُٜ ُ  ََٓل ت َ ْكـِهَشَٝ ْْ ُٛ ثي
َٕ ٍِ ُ۫ ُؤْٜ َ َ ّْص٣ ۪ٚت ِخَُٞٗٓث ًَث
Aslında onları, size vermediğimiz imkânlarla donatmıştık. Dinleyecek kulakları, basiretli gözleri ve karar
verecek yürekleri de vardı. Ayetlerimiz karşısında bile bile yalana sarıldıkları için ne kulakları, ne gözleri ne de
yürekleri işe yaradı. Hafife aldıkları başlarına geldi.
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(Müminun 23/44)

ْْ ُٛ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ ؼث
ً  ْْ َخ ْؼُٜ ؼ
ُ ََِِ٘ث شَصْ ًَت ًَُِّ َٔث َٓؼث َء ت ُ َّٓرً َي
ُ ِ َِْ٘ث ُي
َ ُ كَثَشْ َد ْؼَ٘ث َخ ْؼُٙٞث ًَىَّخَٜ ُُِٞ
َ ظ ُ َّْ ت َ ْي
َ ۪ت َ َـثن
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍّ ََلْٞ َط كَدُ ْؼهًت ُِو٣
Sonrasında da elçilerimizi ardarda gönderdik. Her toplum kendine gelen elçiyi yalancı saydı. Biz de o
toplumlardan birini diğerinin arkasına kattık ve her birini birer hikâyeye dönüştürdük. İnanmayan topluluklar def
olsunlar!

(Bakara 2/88)

ً َِ۪ ْْ كَوِٛ ًِ َّللاُ ِخ ٌُ ْل
ُ خَُ٘ثُُِٞت هُُٞهَثَٝ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َل َٓث٤
 ُْ هُٜ َ٘ق َخ َْ َُ َؼ
ٌ ِْ ؿ
“Bizim gönlümüz kapalı!” dediler. Hayır, âyetleri görmezlikten gelmeleri sebebiyle Allah onları
dışladı. Artık pek azı inanır.
(Fussilet 41/3)

ْ َِظ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ ًَّث ُِو٤ُِ هُ ًْ َٰتًٗث َػ ًَخَُٚثش٣س َٰت
ٌ َ ًِص
ّ ِ ُثج ك
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça anlam kümeleri halinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

(Fussilet 41/4)

ََُٕٞ ّْ َٔؼ٣  ْْ ََلُٜ َ ْْ كُٛ ًُ َ ع ت َ ًْع
ً َ۪ٗىَٝ ًت٤
ً َخ ۪ش
َ ًَْ ًت كَثَػ٣
Müjdeleyen ve uyaran bir yapıdadır ama çokları ondan yüz çevirir; dinlemezler.

(Fussilet 41/5)

ثج
ٌ ِ٘ َي ِـ َؽ٤ْ َخَٝ َِ٘٘ث٤ْ َ ِٓ ْٖ خَٝ ًٌ  ْهَٝ  َٰتوَتَِٗ٘ث٢ ۪ ٓكَٝ ِٚ ٤ْ َُِ َٓٗث تٞػ
ُ  ت َ ًَِّ٘ ٍر ِٓ َّٔث ش َ ْه٢ٓ ۪خَُ٘ث كُُِٞت هُُٞهَثَٝ
َُِٕٞٓث
ِ كَث ْػ َٔ َْ تََِّٗ٘ث َػ
Şunu söylerler: “Senin çağrına gönlümüz kapalı, kulaklarımız tıkalıdır; aramızda da perde var. Bizim işimiz
yolunda; sen kendi işine bak.”

(Lokman 31/7)

ّ  ْه ًًت كَ َدَٝ ِٚ ٤ْ َُٗ تُو٢ث ًَث َ َّٕ ۪ ٓكَٜ َ ّْ َٔ ْؼ٣ ْْ َُ ْٕ َ  ُٓ ّْص َ ٌْ ِد ًًت ًَث٠ُهَٝ ثشَُ٘ث٣َ  َٰتِٚ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْتِوَت شُصَٝ
ج
ٍ ُ ِخ َؼىَتًِْٙ ش
ْ٤ٍ َُ۪ت
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.
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(Enam 6/25)

ِْٕ تَٝ  ْه ًًتَٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٰتوَت٢ ۪ ٓكَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ت َ ًَِّ٘رً تِٜ  ِخُُِٞ ه٠َِٰ  َؼ َؼ َِْ٘ث َػَٝ  َْي٤َُِ ّْص َ ِٔ ُغ ت٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
 ٓىَت ت ََِّٓلَٰٛ ِْٕ ت تًُٝٓ ََٖ ًَل٣ ۪ ٍُ تَُّىُٞو٣َ ٗ ََيُُُٞ َؽث ِن٣  تِوَت َٓؼث ُ۫ ُؤ َى٠ث َـصٓهَٜ ت ِخُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍر ََل٣َ ت ًُ ََّ َٰتْٝ ًَ ٣َ
۪ ِ
َٖ٤ َُّ۪ٝ ًَ ْتَل٤
ُ ثؽ
َ َت
Bunlardan seni dinleyenler olur; ama sanki anlamasınlar diye kalplerinin üzerinde katmanlar oluşturmuşuz,
kulaklarında da tıkaç var. Bütün ayetleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle çekişirler. Ayetleri
görmezlikte direnen bu kimseler : “Bu, öncekilerin yazılarından başka bir şey değil ki!” derler.

(Enam 6/26)

ًَُٕٝ ُ ْشؼ٣َ  َٓثَٝ ْْ ُٜ ّ
َ َُٕ ت ََِّٓل ت َ ْٗلٌُٞ ِِ ْٜ ُ٣ ِْٕ تَٝ ُْٚ٘ َٕ َػْٞ ََٔ ْ٘ـ٣َٝ ُْٚ٘ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ ٣َ ْْ ُٛ َٝ
Onlar, insanları Kur'ân‟dan engeller, kendileri de ondan uzak dururlar. Ama sadece kendilerini tüketirler de
farkında bile olmazlar.

(Enam 6/27)

َِٖٓ ٌَُٕٞ ََٗٝ ز َي ِخَّ٘ث
ِ َث٣ِج ِخ َٰث
َ ّ ََل ُٗ ٌَىَٝ ُّصََ٘ث ُٗ ًَن٤ْ َُ َث٣ تُُٞثي كَوَث
ِ َُّ٘ ت٠َِت َػُٞهِلُٝ  تِ ْوًٟٓ َٰ َ  شْٞ ََُٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْتُ ُٔإ
Ateşin önünde durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri çevrilsek de Rabbimizin ayetleri
karşısında bir daha yalana sarılmasak, biz de müminlerden olsak!

(Enam 6/28)

َُٕٞ ْْ َُ ٌَث ِوخُٜ َِّٗتَٝ ُْٚ٘ ت َػُٜٞ ُٗ ت ُِ َٔثُٝت َُؼَثنُّٝ ُينْٞ ََُٝ َُ َٕ ِٓ ْٖ هَ ْدُُٞ ْمل٣ تُٞٗ ْْ َٓث ًَثُٜ َُ خَ َْ خَهَت
Aslında daha önce gizledikleri şey ortaya çıkar. Ama geriye gönderilseler, kendilerine konan yasaklara yine
dönerler. Çünkü onlar, yalancıdırlar.

(Bakara 2/89)

ٌ ّ ظه
٠ََِٕ َػَٞ ّْص َ ْلصِ ُف٣ َُ ت ِٓ ْٖ هَ ْدُٞٗ ًَثَٝ ْْ ُٜ ِم ُِ َٔث َٓ َؼ
ٌ َ  ْْ ًِصُٛ َُ َّٔث َٓؼث َءَٝ
ثج ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه ه
َ ُٓ َِّللا
َٖ٣ً۪ ِ ْتُ ٌَثك٠ََِّللاِ َػ
 كََِ ْؼَ٘رُ هٌٚۘ ۪ ت ِخًُٝ َت ًَلُٞ ْْ َٓث َػ ًَكُٛ ت كََِ َّٔث َٓؼث َءًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّى
Nihayet Allah katından, yanlarında olanı onaylayan kitap geldi. Önceleri kâfirlere karşı
önlerinin bu Kitapla açılmasını bekliyorlardı. Ama tanıdıkları Kitap gelince onu görmezlik edip
kendileri kâfir oldular. Allah‟ın dışlaması böylesi kâfirleredir.
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(Bakara 2/101 )

ٌ ً۪ َ ْْ َٗدَىَ كُٜ ِم ُِ َٔث َٓ َؼ
ٌ ّ ظه
ثج
ُ  ْْ َيُٛ َُ َّٔث َٓؼث َءَٝ
 ٌٍ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه هِٞ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ن َِٖٓ تَُّى٣
َ ُٓ َِّللا
ُ  َٓيت َءَٝ َِّللا
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََلُٜ ََّٗ ْْ ًَثِٛ يٞ
ثج ه
َ َ ًِص
ِ ُٜ ظ
Allah katından, yanlarındakini onaylayan bir Kitap gelince, Kitap verilenlerden bir kısmı Allah‟ın bu Kitabını,
sanki hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler.

(Enam 6/20)

 ْْ ََلُٜ َ ْْ كُٜ ّ
َ َ ُ ُْ ْتُ ٌِصَٛ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪تََُّى
َ ُت ت َ ْٗلًُِٝٓ َّٖ َل٣ ۪ ْْ تََُّىُٛ َٕ ت َ ْخ َٓ٘ث َءَُٞ ْؼ ًِك٣ ُ ًَ َٔثََُٚٗٞ ْؼ ًِك٣ ثج
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendilerine yazık edenler, ona inanıp
güvenecek değillerdir.

(Beyyine 98/1)

َُِّ٘ر٤َ ُْ ْتُدُٜ َ٤ِ شَأْش٠َٖ َـصه٤ٌّ ۪ ََٖ ُٓ ْ٘ل٤ً۪ ًِ  ْتُ ُٔ ْشَٝ ج
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ت ِٓ ْٖ تًُٝ ََٖ ًَل٣ َ۪ ٌُ ِٖ تَُّى٣ ْْ َُ
Kitaplarında uzman olanlardan ve Allah‟a ortak koşanlardan kâfir olarak âyetleri görmezlikte direnenler,
kendilerine o beyyine gelinceye kadar ayrışacak değillerdi.

(Beyyine 98/2)

َ ُٓ ط ُفلًث
ً  ًَذَّٜ ط
ُ َي
 ٌٍ َِٖٓ هِٞ
ُ تَُِْٞص٣ َِّللا
Beyyine, tertemiz sayfaları derleyip okuyan Allah‟ın elçisidir.

(Beyyine 98/3)

ٌّ َٔر٤ِ َح ه
ٌ ُ ث ًُصَٜ ٤ ۪ك
O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.

(Beyyine 98/4)

َُّ٘ر٤ِ  ُْ ْتُ َدُٜ ْثج ت ََِّل ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءش
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ َٓث شَلَ ًَّمَ تَُّىَٝ
Kendilerine kitap verilenler, o beyyine ile muhatap oluncaya kadar bölünüp parçalanmadılar.

(Beyyine 98/5)

َّ تُُٞإْ ش٣َٝ َ ذَِٰٞ ظ
َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ َٖ ُـَ٘ ٓلَث َء٣ُّ تُ ۪هَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْم ِِ ۪ظ
ت هَُٝ ْؼدُه٤ُِ ت ت ََِّلًُٝٓ ِٓ ُ  َٓٓث تَٝ
ُ ۪ َٰو ُِ َي نَٝ
ّ َٔ ِر٤ِ َٖ ْتُو٣
Halbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah‟a kulluk etmeleri, namazı düzgün ve
sürekli kılmaları, zekâtı da vermeleri dışında bir emir verilmedi. Doğru din işte budur."
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(Bakara 2/90)

ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػِِٚ ؼ
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ُ٘ ِ ٍَّ ٍَ ه٣ ْٕ َ ًث ت٤َّللاُ خَ ْـ
ت خِ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هًُٝ َُ ٌْل٣ ْٕ َ  ْْ تُٜ ّ
َ ُ۪ ٓ ت َ ْٗلِٚت خْٝ ًَ َ ّ َٔث ت ْشص
َ ْخِة
ٌٖ ٤ٜ۪ ُٓ تج
َٓ َ٣
ٌ ََٖ َػى٣ً۪ ِ ُِ ِْ ٌَثكَٝ ح
ٍ ؼ
ٍ ؼ
َ  َؿ٠َِٰ ح َػ
َ َ۪ كَدَٓث ُ۫ ُؤ خِـٙشث ُء ِٓ ْٖ ِػدَث ِن
Allahın tercih ettiği bir kuluna iyilik ederek indirdiğini kıskanmakla, Allah‟ın indirdiğini
görmezlikte direnenerek kendilerini ne kötü satmış oldular! Başlarına gazap üstüne gazap geldi.
Bu görmezlikte direnen kâfirlerin hak ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.
(En'am 6/124)

ُ ٤َّللاُ ت َ ْػَِ ُْ َـ
َّللاِ َ ه
ْط
ُ  ُي٢
ِ َُ ه
َ ِشُٝ۫ ُ  ِٓعْ ََ َٓٓث ت٠ ُٗإْ َٰش٠ت َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َـصهَُُٞرٌ هَث٣ ْْ َٰتُٜ ْتِوَت َٓؼث َءشَٝ
تُٞٗهٌ ِخ َٔث ًَث٣ ۪شه
َ تج
ٌ َ ػى
ُ ُ ۪ظ٤ِ
َثي ِػ ْ٘هَ ه
ٌ طـ
َ َٝ َِّللا
َ َُِٚثَُص
َ  ْؽ َؼ َُ ِي٣َ
َ تُٞٓ ًَ َٖ ت َ ْؼ٣ ۪ح تَُّى٤
ًَُٕٝ ٌُ ْٔ ٣َ
Onlara bir ayet gelince şöyle derler: "Allah‟ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe inanmayız." Allah
kitabını kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, kurdukları plan yüzünden Allah katında küçük düşme ve
çetin bir azapla yüzleşeceklerdir.

(İsra 17/4)

ًت٤
ُ َّٖ َُُِص َ ْؼَٝ ِْٖ ٤َع َٓ ًَّش
ً ت ًَ ۪دًّٞ ُِػ
ِ  ْتَلَ ْي٢ج َُص ُ ْل ِّه َُّٕ ِك
ِ  ْتُ ٌِصَث٢ ََ ِك٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ خ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ ؼ
َ َهَٝ
İsrailoğulları için Kitaplarına şu kararımızı koyduk: “Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve kibirlendikçe
kibirleneceksiniz.”

(İsra 17/5)

ثي
َ ٍَ ْ  َخأ٢ ُ۪ٝ۬ ُ  ٌُ ْْ ِػ َدثنًت َُ َٓ٘ث ت٤ْ َِ َٔث َخ َؼعَْ٘ث َػُٜ ٤َُٰ ُٝ۫ ُ  ْػهُ تَٝ كَ ِثوَت َٓؼث َء
ُ  ٍه كَ َؽث٣ ۪شه
ِ ٣َ ّت ِل ََل ٍَ تُ ِهِٞ
ً ُ ْػهًت َٓ ْلؼَٝ َٕ ًَثَٝ
َلٞ
Birincisinin şartları oluşunca savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize salacağız, evlerinizin içine kadar
girecekler. Bu sözümüz gerçekleşti.

(İsra 17/6)

ًت٤
ً ۪ َؼ َؼ َِْ٘ث ًُ ْْ ت َ ًْع َ ًَ َٗلَٝ َٖ٤ َ۪٘خَٝ ٍٍ تَٞ ْٓ َ ت َ ْٓهَ ْنَٗث ًُ ْْ خِثَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِظ ُ َّْ َينَ ْنَٗث َُ ٌُ ُْ ْتُ ٌَ ًَّذ َ َػ
Sonra sizi bir kere daha eski gücünüze kavuşturacağız, mallar ve evlatlar vereceğiz, askeri gücünüzü daha da
artacağız.
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(İsra 17/7)

َٰ ْ ُ  ْػهَٝ ث كَ ِثوَت َٓؼث َءَٜ ََِِأْش ُ ْْ ك
ْْ ٌُ َٛ ٞ ُؼُٝ ّ ُ۫ ُإت
ُٓ َ٤ُِ تَل ِل ًَ ِذ
َ َ ت ِْٕ تَٝ ْْ ٌُ ِّ ُّ ْ٘ص ُ ْْ َِلَ ْٗل
َ ّ ْ٘ص ُ ْْ ت َ ْـ
َ ت ِْٕ ت َ ْـ
ًت٤
ً ت شَصْ ۪دْٞ َِت َٓث َػًُٝ ُّص َ ِد٤ُِ َٝ  ٍَ َٓ ًَّ ٍذَّٝ َ ُ تُِٙٞت ْتُ َٔ ّْ ِؽهَ ًَ َٔث نَ َلُِٞ ْه ُل٤َ ُِ َٝ
İyi davranırsanız, iyiliği kendiniz için yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız kötülük kendinize olur. İkinci
tehdidin şartları oluşunca da yüzünüzü kara çıkarsınlar ve o Mescide ilk girenler gibi girsinler ve hâkimiyet
kurdukları her şeyi yakıp yıksınlar diye.

(İsra 17/8)

ًت٤
ُ ْْ ُ ػ ْهش
ُ ِْٕ تَٝ ْْ ٌُ َٔ  ًْ َـ٣َ ْٕ َ  َيخُّ ٌُ ْْ ت٠ ََّٰػ
ً َٖ َـ ۪ظ٣ً۪ َّ٘ َْ ُِ ِْ ٌَث ِكَٜ  َؼؼَ َِْ٘ث َؼَٝ ػ ْهَٗث
Umulur ki Rabbiniz size yine merhamet eder. Siz dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi kâfirler için tıkılıp
kalma yeri yapmışızdır.

(Bakara 2/91)

َٞ ُٛ َٝ ُٙ َٓيت َءَٝ َٕ خِ َٔثًُٝ َُ ٌْل٣َٝ َ٘ث٤ْ َِت ُٗإْ ِٓ ُٖ خِ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَُُّٞللاُ هَث
ت خِ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُِٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاِ ِٓ ْٖ هَ ْد َُ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإ
َٓث َء ه٤َِٕ ت َ ْٗدُُِٞ ْْ هُ َْ كَ ِِ َْ ش َ ْوصُٜ َظ ِهّهًث ُِ َٔث َٓؼ
َ ُٓ ْتُ َف ُّن
Onlara, “Allah‟ın indirdiğine inanıp güvenin!” denince, “Biz bize indirilene güveniriz!” der,
gerisini görmezlikten gelirler. Hâlbuki o, tümüyle gerçektir ve yanlarındakini onaylayıcı
özelliktedir. De ki “Kitabınıza inanıyordunuz da şimdiye kadar Allah‟ın nebîlerini ne diye
öldürüyordunuz?”
(Bakara 2/40)

ْْ ًُ  ِهْٜ ف ِخ َؼ
ِ ُٝ۫ ُ  ت١ٓ ۪هْٜ ت ِخ َؼُٞكْٝ َ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ت َ ْٗ َؼ ْٔس٢ٓ ۪ تَُّص٢
َ ت ِٗ ْؼ َٔ ِصًُٝ ًُ  ََ ت ْو٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ۪٘ث َخ٣َ
ٕٞ
ْ َ ك١َّث
ِ ُدَٛ ثي
َ ٣ِتَٝ
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim onca nimeti hatırlayın! Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size
verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

(Bakara 2/41)

 ظ َ ًَٔ٘ث٢ َ۪ثش٣ت ِخ َٰثًُٝ َ  ََل ش َ ْشصَٝ َٚۖ ۪  ٍَ ًَثكِ ًٍ ِخَّٝ َ ت تٌُُٞٓٗٞ َ  ََل شَٝ ْْ ٌُ ظ ِهّهًث ُِ َٔث َٓ َؼ
َ ُٓ ُت ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ُْسُِٞ٘ٓ  َٰتَٝ
ٌۘ ً َِ۪ه
ٕٞ
ِ ُ كَثشَّو١َّث
َ ٣ِتَٝ َل٤
Yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğime inanın. Onu görmezlikte direnenlerin ilki siz olmayın!
Ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın! Bana karşı yanlış yapmaktan sakının!

(Bakara 2/42)

َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ ت ْتُ َف َّنُٞٔ ُ ش َ ٌْصَٝ َِ ثؽ
ِ َت ْتُ َف َّن خِ ْثُدّٞ
ُ ِ ََل ش َ ِْدَٝ
Gerçekleri, uydurma şeylerle karıştırmayın ve gerçekleri bile bile gizlemeyin!
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(Bakara 2/61)

َ ٠َِٰ ظ ِد ًَ َػ
ُُ ْم ًِغْ ََُ٘ث ِٓ َّٔث ش ُ ْ٘ ِدس٣ ع ََُ٘ث َيخ ََّي
ُ تـ ٍه كَث ْن
ِ َٝ ّؽ َؼ ٍث
ْ َٗ ْٖ َُ ٠ َُِٰٞٓ ث٣َ ْْ ُ تِ ْو هُ ِْصَٝ
٠َٰٗ  ت َ ْنَٞ ُٛ ١ َ۪ٕ تَُّىُُٞث هَث ٍَ تَش َ ّْص َ ْد ِهَٜ ِِ ظ
ِ ُكَٝ ثَٜ ِ ِهعَّٓثبَٝ ثَٜ ِِ ع ِٓ ْٖ َخ ْو
ُ ْتَلَ ْي
َ َخَٝ ثَٜ ِِ َ َػهَٝ ثَٜ ٓٞ
ُ  ِدْٛ ِ ًٌْ ت٤ َلَٞ ُٛ ١ ِ۪خثَُّى
ْ ػ ًِ َخ
 َٓخث ُ۫ ُؤَٝ ُ ْتُ َٔ ّْ ٌََ٘رَٝ ُ ُْ تُىَُِّّرِٜ ٤ْ َِس َػ
ُ َٝ ْْ ُ ِث َ ُْص
ْ ِٓ تٞط
َ ظ ًًت كَث َِّٕ َُ ٌُ ْْ َٓث
ن َٰو ُِ َي
ِ ث٣َ َٕ ِخ َٰثًُٝ ُ ٌْل٣َ تُٞٗ ْْ ًَثُٜ َََّّٗللاِ َٰو ُِ َي ِخث
ٍ ؼ
ز ه
ح َِٖٓ ه
َ َِخـ
ِ ّ  ًِْ ْتُ َف٤ََّٖ خِـ٤۪ َٕ تَُّ٘ ِدُُِٞ ْوص٣َ َٝ َِّللا
َُٕٝ  ْؼصَه٣َ تُٞٗ ًَثَٝ تْٞ ظ
َ ِخ َٔث َػ
Bir ara şöyle demiştiniz: “Musa! Tek çeşit yemeğe katlanamayacağız; Rabbine yalvar da bize toprak
ürünlerinden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan bitirsin!” O da “Üstün olanı alt seviyede olanla
değişmek mi istiyorsunuz? İnin bir şehre, istediğiniz şeyler orada var!” dedi. Başlarına sefillik ve çaresizlik
çökmüş, Allah‟ın öfkesiyle yıkılmışlardı. Öyle olmuştu; çünkü Allah‟ın âyetlerini görmezlikten geliyor ve
nebîlerini haksız yere öldürüyorlardı. Öyle olmuştu; çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْتَلَٝ ثج
َ َكث ِْٕ َٓـث ُّؼ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪هُ َْ َُِِّىَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ تشَّدَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْؼَٝ ُى َكوُ َْ ت َ َِِْ ْٔسٞ
ً خِ ْثُ ِؼدَث ِن٤
ٌ َّللاُ خَ ۪ظ
 هَٝ ُ َْي ْتُدَ ََلؽ٤َِت كَ ِثَّٗ َٔث َػْٞ ََُّٞ َ ت ِْٕ شَٝ تْٝ َصَهْٛ ت كَوَ ِه تُٞٔ َِِْ َ َءت َ َِِْ ْٔص ُ ْْ كَث ِْٕ ت
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.

(Al-i İmran 3/21)

َٕ ِخ ْثُ ِو ّْ ِؾًُٝ ُٓ ْ َأ٣ َٖ٣ َ۪ٕ تَُّىَُُِٞ ْوص٣َٝ ن
ِ َث٣َٕ ِخ َٰثًُٝ َُ ٌْل٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ز ه
ٍ ّ  ًِْ َـ٤ََّٖ خِـ٤۪ َٕ تَُّ٘ ِدَُُِٞ ْوص٣َٝ َِّللا
ّ َثَ كَد
ْ٤ٍ َُ۪ج ت
ٍ ُ ْْ خِؼَىَتًِْٛ ش
ِ ََُِّٖ٘ٓ ت
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnenlere, haklı bir sebep olmadan nebileri öldürenlere, doğruluktan
şaşılmamasını isteyen insanları öldürenlere acı veren bir azabın müjdesini ver.

(Al-i İmran 3/22)

َٰ ْ َٝ ث٤َ ْٗ ُّ تُه٢ ْْ ِكُٜ ُُس ت َ ْػ َٔث
َ َٖ َـ ِد٣ ۪ َٰ ُٓ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ْ ط
َٖ٣ً۪ َثط
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓثَٝ تَل ِل ًَ ٌۘ ِذ
Çalışmaları, dünyada da ahirette de boşa çıkacak olanlar onlardır. Onlara yardım edecek hiç kimse de
olmayacaktır.

(Maide 5/70)

ٟٞٓ َٰ ْٜ َ  ٌٍ ِخ َٔث ََل شِٞ
ُ  ْْ َيُٛ ِ ًَل ًَُِّ َٔث َٓؼث َء
ُ  ْْ ُيِٜ ٤ْ َُِِ ِْ َٓ٘ث ت
َ ت َ ْيَٝ ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ۪٘عَثمَ َخ٤۪ٓ َُوَ ْه ت َ َل ْىَٗث
َُُِٕٞ ْوص٣َ وًث٣ً۪ َكَٝ تُٞوًث ًَىَّخ٣ً۪ َ ْْ كُٜ ّ
ُ ُت َ ْٗل
İsrailoğullarından söz aldık, onlara resuller gönderdik. Ama bir resul onlara, ne zaman hoşlanmadıkları bir şey
getirse, kimini yalancı saydılar, kimini de öldürdüler.
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(Bakara 2/92)

َ ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ ۪ٙز ظ ُ َّْ تش َّ َم ْىش ُ ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
َُٕٞٔ ُِ ظث
ِ َّ٘ث٤ِ  ِخ ْثُ َد٠ َُِٰٞٓ ْْ ًُ َُوَ ْه َٓؼث َءَٝ
Musa size, apaçık belgelerle , mucizelerle gelmişti. Yanınızdan ayrılmasının ardından buzağıyı
ilah edinmiştiniz, yanlışlar içindeydiniz.
(Ta Ha 20/83)

٠ َُِٰٞٓ َث٣  ِٓ َيْٞ َ َٓٓث ت َ ْػ َؽَِ َي َػ ْٖ هَٝ
“Ey Musa! Seni aceleyle halkından ayırıp buraya getiren nedir?”

(Ta Ha 20/84)

َٰ ًْ َ  َْي َيجّ ِ ُِص٤َُِ َػ ِؽ ِْسُ تَٝ ١ً۪ َ  تَظ٠ِٓ َٰ  ََٓل ِء َػٝ۬ ُ  ْْ تُٛ ٍَ هَث
٠ػ
“Onlar benim yoluma girdiler. Sana aceleyle geldim ki benden razı olasın” dedi.

(Ta Ha 20/85)

١
َ  َٓ َي ِٓ ْٖ َخ ْؼهْٞ َهَث ٍَ كَ ِثَّٗث هَ ْه كَصََّ٘ث ه
َّ ُ ُْ تُٜ َِّػ
ِ ّ
َ َ تَٝ ِى
ُّ ًِ ٓث
Allah dedi ki: “Senden sonra halkını kendilerini yakan bir imtihana soktuk. Samiri onları yoldan çıkardı.”

(Ta Ha 20/86)

َ ًَّ٘ث تَك
ٍَ طث
ْ ۪ َؿِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ت٠ ٓ َُِٰٞٓ كَ ًَ َؼ َغ
َ  ْػهًت َـَٝ ْْ ٌُ َُّ ِؼ ْه ًُ ْْ َيخ٣ ْْ ََُ ِّ تْٞ ََث ه٣ ٍَ ؼدَثَٕ ت َ ِِلًث هَث
١ ۪ ِػهْٞ َٓ ْْ ُ ح ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ كَث َ ْلَِ ْلص
ٌ ؼ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِف ََّ َػ٣ ْٕ َ ه ُ ت َ ّْ ت َ َي ْنش ُ ْْ تْٜ َ ٌُ ُْ ْتُؼ٤ْ ََِػ
Musa hemen halkına döndü. Öfkeli ve üzüntülüydü. Dedi ki “Ey halkım! Rabbiniz size güzel bir söz vermedi
mi? O sözün üzerinden çok mu zaman geçti? Yoksa Rabbinizin öfkesini hak etmek mi istediniz de bana
verdiğiniz sözden de caydınız?”

(Ta Ha 20/87)

٠ََث كَ ٌَ َٰى ُِ َي ت َ ُْوٛ ِّ كَوَىَ ْكَ٘ثْٞ ََ٘ ِر ْتُو٣ٌ۪ ْٖ ِٓ تيت
ً ٌَْٝ َ  َُٰ ٌَِّ٘ث ُـ ِ ّٔ ِْ َٓ٘ث تَٝ  ِػهَ َى خِ َٔ ِْ ٌَِ٘ثْٞ َٓ ت َٓٓث ت َ ْلَِ ْلَ٘ثُُٞهَث
١
َّ ُت
ِ ّ
ُّ ًِ ٓث
Dediler ki “Sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Firavun halkının süslerinden bize yükler
yüklendi; biz onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı.”
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(Ta Ha 20/88)

َٰ
َٰ
٢ِ
ٌ َٞ ُ ُلَُٚ ّهًت
َ  ْْ ِػ ْؽ ًَل َؼُٜ َُ كَث َ ْل ًَ َغ
َ ََّ٘ ك٠ َُِٰٞٓ ُُِٚتَٝ ْْ ٌُ ُٜ ُِ ٓىَت تَٰٛ تُُٞتي كَوَث
Sonra Samiri onlara böğürebilen bir buzağı heykeli çıkarmıştı. Bunun üzerine şöyle demişlerdi: “Bu sizin
ilahınızdır. Musa‟nın da ilahıdır ama o, onu unuttu.”

(Ta Ha 20/89)

 ََل َٗ ْلؼًثَٝ ػ ًًّت
َ ْْ ُٜ َُ ُ ْٔ ِِي٣َ  ََلَٝ  ًَلْٞ َ ْْ هِٜ ٤ْ َُِ ًْ ِؼ ُغ ت٣َ َٕ ت َ ََّلْٝ ًَ ٣َ تَكَ ََل
Tek bir sözle olsun, kendilerine karşılık veremediğini görmüyorlar mıydı? Onun onlara ne faydası olabilirdi ne
de zararı.

(Ta Ha 20/90)

ُ ًُ َٰٛ ْْ ُٜ َُ ٍَ َُوَ ْه هَثَٝ
٢ ُ۪ٗٞتًُ ْـَٰٔ ُٖ كَثش َّ ِدؼ
َّ ُْ ٌُ َّت َِّٕ َيخَٝ ۪ٚ ِّ تَِّٗ َٔث كُصِ ْ٘ص ُ ْْ ِخْٞ ََث ه٣ َُ ٕ ِٓ ْٖ هَ ْدٝ
١ً۪ ْٓ َ ت تُٞ ٓؼ٤ت َ ۪ؽَٝ
Başlangıçta Harun şöyle demişti: “Ey halkım! Siz bununla sadece imtihandan geçiriliyorsunuz. Sizin Rabbiniz,
O Rahman‟dır. Siz bana uyun ve benim emrime girin.”

(Ta Ha 20/91)

٠ َُِٰٞٓ َ٘ث٤ْ َُِ ًْ ِؼ َغ ت٣َ ٠َٖ َـصه٤ ۪ َػث ًِلِٚ ٤ْ َِت َُ ْٖ َٗد ًَْ َؾ َػُُٞهَث
Onlar ise “Musa dönüp gelene kadar ondan ayrılmayacağız” demişlerdi.

(Bakara 2/93)

ُّ ُْ ٌُ َهْٞ َ َيكَ ْؼَ٘ث كَٝ ْْ ٌُ َعَثه٤۪ٓ تِ ْو ت َ َل ْىَٗثَٝ
ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ تُُٞت هَثُٞت ِْ َٔؼَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ ِخو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝي ُلىٞ
َ تُط
ْْ ُ  َٔثُٗ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص٣۪ ٓ ۪تَٚأ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ ِخ٣ ّ َٔث
َ ْ ْْ هُ َْ ِخةِٛ ًِ  ُْ ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِخ ٌُ ْلِٜ  ِخُُِٞ ه٢ ۪ت كُٞت ُ ْش ًِخَٝ َ٘ث٤ْ ظ
َ  َػَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
Bir gün Tur‟u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, “Size verdiğimize sıkı sarılın ve
dinleyin!” demiştik. Siz de “Dinledik ve sıkı sarıldık" demiştiniz. Oysa âyetleri görmezlikten
gelmeniz sebebiyle buzağı tutkusu içinize işlemişti. De ki “Kendinizi mümin sayıyorsanız,
inancınız sizden ne kötü şey istiyor!”
(Araf 7/171)

ُ ََُّٚٗ  ْْ ًَثُٜ َهْٞ َتِ ْو َٗص َ ْوَ٘ث ْتُ َؽدَ ََ كَٝ
َ َٝ ٌظَِّر
ت َٓثًُٝ ًُ ت ْوَٝ ٍذَّٞ َُ٘ث ًُ ْْ خِو٤ْ َ ت َٓٓث َٰتشُٝ ْْ ُلىِٜ ِتهِ ٌغ خَٝ ََُّٚٗت تُّٞ٘ٓ ظ
َُٕٞ َُؼََِّ ٌُ ْْ شَصَّوِٚ ٤ ۪ك
Bir gün o dağı adeta bir gölgelik gibi üzerlerine kaldırdık; başlarına düşeceğini sandılar. “Size verdiğimizi sıkı
tutun. İçindekileri düşünün ki kendinizi koruyabilesiniz” dedik.
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(Araf 7/152)

 ًَ َٰى ُِ َيَٝ ث٤َ ْٗ ُّ ِذ تُهٞ٤َٰ  ْتُ َف٢وَُِّرٌ ِكَٝ ْْ ِٜ ّح ِٓ ْٖ َي ِخ
ٌ ؼ
َ  ْْ َؿُٜ ََُُ٘ث٤ِ
َ ََ ت ْتُ ِؼ ْؽَُٖٝ تش َّ َمى٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َٖ٣ً۪ َ  ْتُ ُٔ ْلص١ٍِ ٗ َْؽ
Sığır yavrusunu ilah edinenleri, Rablerinin gazabı ve dünya hayatında da alçaklık yakalayacaktır. İftiracıları işte
böyle cezalandırırız.

(Bakara 2/94)

َٰ ْ َّتي
ْ ٗهُ َْ ت ِْٕ ًَث
ْْ ُ ز ت ِْٕ ًُ ْ٘ص
َ ْٞ َٔ ُت ْتُٞ ََّ٘ٔ َ ثَ كَص
تَل ِل ًَذ ُ ِػ ْ٘هَ ه
ِ َُّٕ٘ تُٝ
ُ َس َُ ٌُ ُْ تُه
َ ُِ َّللاِ لَث
ِ ظرً ِٓ ْٖ ن
َٖ٤ ۪طثنِه
َ
De ki “Ahiret yurdu Allah katında başka kimselere değil de yalnız size tahsis edilmişse
ölümünüzü isteyin, İddianızda haklıysanız istersiniz!”
(Bakara 2/111)

ْْ ٌُ ََٗثًْٛ ُت خُٞثشَٛ َْ ُ ْْ هُٜ ُّ٤ِٗ  ِش ِْ َي ت َ َٓثٟظ َٰثي
َ َٗ ْٝ َ نًت تُٞٛ َٕ ْه ُل ََ ْتُ َؽَّ٘رَ ت ََِّل َٓ ْٖ ًَث٣َ ْٖ َُ تُُٞهَثَٝ
َٖ٤ ۪طثنِه
َ ْْ ُ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص
Yahudiler, „„Yahudi olandan başkası‟ veya Hristiyanlar, „Hristiyan olandan başkası Cennet‟e giremez‟ dediler.
Bu onların kuruntusudur. De ki “Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin!”

(Bakara 2/135 )

َِٖٓ َٕ َٓث ًَثَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
َ َٗ ْٝ َ نًت تُٞٛ تًُُٞٗٞ تُُٞهَثَٝ
َ ًَْٰ۪ٛ ت هُ َْ خَ َْ َِِّٓرَ تِخُٝصَهْٜ َ  شٟظ َٰثي
َٖ٤ً۪ ًِ ْتُ ُٔ ْش
Birileri “Doğru yola gelmek için Yahudi olmalısınız”, diğerleri de“Hristiyan olmalısınız!” dedi. De ki: “Hayır,
İbrahim‟in fıtrata göre yaşama biçimine uymak gerekir! O, müşriklerden değildi.”

(Bakara 2/95)

َّ ِ ٌْ خ٤ َِّ۪للاُ َػ
ْ َٓ َُّ تَخَهًت خِ َٔث هَهْٙٞ ََّ٘ٔ َ َص٣ ْٖ ََُٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ ثُظث
 هَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ س ت
Elleriyle yaptıkları yüzünden ölmeyi asla istemezler. O zalimleri bilen Allah‟tır.
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(Cuma 62/5)

ِّ ْٞ َُ َٓع َ َُ ْتُو
ً َ ْف ِٔ َُ ت َ ِْل٣َ ثي
ِ َٔ َث ًَ َٔع َ َِ ْتُ ِفُِِٛٞٔ  ْف٣َ ْْ َُ َّْ ُ رَ ظ٣ َٰيْٞ َّ ت تُصُِّٞٔ ِ َٖ ُـ٣ َ۪ٓع َ َُ تَُّى
َ ْثيت ِخة
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ِ ث٣َ ت ِخ َٰثَُٖٞ ًَىَّخ٣ ۪تَُّى
 هَٝ َِّللا
ز ه
Kendilerine Tevrat bilgisi yüklenen ama onun hükümlerini yüklenmeyenler, kitap yüklü eşek gibidirler. Allah‟ın
ayetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılan bu topluluk, ne kötü örnektir. Allah, yanlışlar içinde olan
toplulukları yola getirmez.

(Cuma 62/6)

ِْٕ ز ت
َ ْٞ َٔ ُت ْتُٞ ََّ٘ٔ َ ثَ كَص
ِ َُّٕ٘ تُٝ
ِ ٓث ُء ِ هّٰللِ ِٓ ْٖ ن٤َ ُِ ْٝ َ ت ت ِْٕ ٌَ َػ ْٔص ُ ْْ تََّٗ ٌُ ْْ تَُٝٓثنٛ َٖ٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ َْ ُه
َٖ٤ ۪طثنِه
َ ْْ ُ ًُ ْ٘ص
De ki “Ey Yahudiler! Sandığınız gibi siz, Allah‟a diğer insanlardan daha yakınsanız, iddianızda da samimi iseniz
ölümünüzü isteyin.

(Cuma 62/7)

َّ ِ ٌْ خ٤ َِّ۪للاُ َػ
ْ َٓ َُّٓ تَخَهًت ِخ َٔث هَهَْٚٗٞ ََّ٘ٔ َ َص٣  ََلَٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ ثُظث
 هَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ س ت
Yaptıkları şeyler sebebiyle ölümü hiç bir zaman istemezler. Yanlışlar içinde olanları bilen Allah‟tır.

(Cuma 62/8)

َّ ُتَٝ ح
ثنَ ِذَٜ ش
َ ْٞ َٔ ُهُ َْ ت َِّٕ ْت
ِ ٤ْ َ َػث ُِ ِْ ْتُـ٠َُِٰ َٕ تُّٝ ٌُ ْْ ظ ُ َّْ ش ُ ًَن٤ ُ۪ ُٓ ََلهَُّٚٗ كَ ِثْٚ٘ ِٓ ًَُّٕٝ  ش َ ِل١ ۪ز تَُّى
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِدّة ُ ٌُ ْْ ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ٤َك
De ki “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi yakalayacaktır. Sonra, gizliyi de açıkta olanı da bilen Allah‟ın huzuruna
çıkarılacaksınız. Yapıp ettiklerinizi size, O bildirecektir.”

(Bakara 2/96)

ق
ِ َُّ٘ص ت
َ ًَ  ْْ ت َ ْـُٜ َََُّٗص َ ِؽهَٝ
َ ُْ َ ُؼَ َّٔ ًُ ت٣ ْٞ َُ ْْ ُُٛنُّ ت َ َـهَٞ َ٣ تًُٞ ًَ َٖ ت َ ْش٣ ۪ َِٖٓ تَُّىَٝ ٍذٞ٤َٰ  َـ٠َِٰ ثَ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ً خِ َٔث٤
ٌ َّللاُ خَ ۪ظ
 هَٝ ًَ َّٔ َُؼ٣ ْٕ َ ج ت
ِ ۪ َِٖٓ ْتُؼَىَتٚ خِ ٍَُٔ ْـ ٍِ ِـَٞ ُٛ  َٓثَٝ َِ٘ ٍر
َ
Kesin olarak göreceksin ki insanların içinde, yaşamaya en düşkün olanlar onlardır;
müşriklerden bile! İsterler ki ömürleri bin sene olsun! O kadar ömür verilse bile bu, onları
azaptan uzaklaştıracak değildir. Yaptıkları her şeyi gören Allah‟tır.
(Kaf 50/16)

 ِه٣ ۪يَٞ ُ ِٓ ْٖ َـ ْد َِ ْتِٚ ٤ْ َُِج ت
ُ ًَ ٗ َْف ُٖ ت َ ْهَٝ ُّٚ
ُ ۪ َٗ ْلَِٚ خ
ِ ْ َُوَ ْه َلَِ ْوَ٘ثَٝ
ُ ِٞ ِْ َٞ ُ َٗ ْؼَِ ُْ َٓث شَٝ َّٕث
َ ْٗ تَل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.
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(Kaf 50/17)

ّ ِ ُػ ِٖ ت
ٌ ه٤ ۪ش َٔث ٍِ هَؼ
َ َٝ ٖ٤
ِ ۪ٔ ٤َ ُثٕ َػ ِٖ ْت
ِ ٤َ ّ ْتُ ُٔصََِ ِو٠ََّصََِو٣ تِ ْو
Oturan iki alıcı, sağından ve solundan alırken,

(Kaf 50/18)

ُ َ ِْ ِل٣ َٓث
ٌ ه٤ ۪ػص
ٌ ۪ َيهِٚ ٣ْ َ ٍٍ ت ََِّل َُهْٞ َع ِٓ ْٖ ه
َ ح٤
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.

(Kaf 50/19)

ْ  َٓؼث َءَٝ
ُ ه٤ُ ش َ ۪فْٚ٘ ِٓ س
ِ ْٞ َٔ ُِ ٌْ ًَذ ُ ْت
َ ْ٘ ًُ ن َٰو ُِ َي َٓث
َ ز
ِ ّ ز ِخ ْثُ َف
Ölüm sarhoşluğu, o gerçeği getirir; işte kaçıp durduğun şey!

(Kaf 50/20)

 ِه٤ ۪ػَٞ ُ ُّ ْتْٞ َ٣ ي َٰو ُِ َيٞ
ُّ ُ ت٢ُِٗ ِل َك كَٝ
ِ ظ
Sura üflenir; işte bu tehdit edildiğin gündür.

(Kaf 50/21)

ْ  َٓؼث َءَٝ
ٌ ه٤َٜ۪ شَٝ ِٓثبِ ٌن
َ ثَٜ ز ًُ َُّ َٗ ْل ٍُ َٓ َؼ
Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit, iki melekle gelir.

(Kaf 50/22)

َٓ ش ْلَ٘ث َػ ْ٘ َي ِؿ
ٌ ه٣ ۪ َّ َـهْٞ ٤َ ُظ ًُ َى ْت
َ ٌَ َىَت كَٰٛ ْٖ ِٓ  َؿ ْلَِ ٍر٢ ۪س ك
َ ْ٘ ًُ َُوَ ْه
َ طث َء َى كَ َد
“Bunu hesaba katmıyordun; perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir.”

(Kaf 50/23)

ٌ ه٤ ۪ َػص١
َّ َىَت َٓث َُهَٰٛ ُُٚ٘٣ً۪ َهَث ٍَ هَٝ
Beraberinde olan ona der ki: “İşte bendeki tüm kayıtlar!”

(Kaf 50/24)

 ٍه٤ ۪٘ثي َػ
ٍ ََّّ٘ َْ ًُ ََّ ًَلَٜ  َؼ٢ ۪ث ك٤َ ت َ ُْ ِو
Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın!
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(Kaf 50/25)

ح
ٍ ٣ً۪ ُٓ  ًِْ ُٓ ْؼص َ ٍه٤ََّٓ٘ثعٍ ُِ ِْ َم
Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan ve şüphe içinde olanı.

(Kaf 50/26)

َّ ُج ت
 ِه٣ ۪شه
 َؼ َؼ ََ َٓ َغ ه١ ۪تََُّى
ِ  ْتُ َؼىَت٢ُِ كَٙث٤ث َٰتل ًََ كَث َ ُْ ِوًٜ َُِٰ َّللاِ ت
Allah ile beraber başka bir ilâh oluşturanı ise en ağır azaba atın.

(Bakara 2/97)

ًٟهُٛ َٝ ِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤َظ ِهّهًث ُِ َٔث خ
 هَ ِْ ِد َي ِخ ِث ْو ِٕ ه٠َِٰ ُ َػٍَََُّٚ ٗ َُّٚٗ ََ كَ ِث٣ًْ۪ ت ُِ ِؽدًُّٝ هُ َْ َٓ ْٖ ًَثَٕ َػه
َ ُٓ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإًَٰٟ خُ ْشَٝ
De ki: “Kim Cebrail‟e düşmanlık ederse bilsin ki öncekileri onaylayıcı bir rehber olan ve inanıp
güvenenlere müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah‟ın izni ile indirmiştir.”

(Bakara 2/98 )

َٖ٣ً۪ ِ ُِ ِْ ٌَثكٌُّٝ َّللاَ َػه
ُ  ُيَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ ِٓةِ ٌَصَٝ ِت ِ هّٰللًُّٝ َٓ ْٖ ًَثَٕ َػه
 ٌَث ٍَ كَث َِّٕ ه٤۪ٓ َٝ ََ ٣ًْ۪  ِؼدَٝ ِِ۪ٚ ِ
Kim Allah‟a, meleklerine, elçilerine, Cebrail‟e ve Mikail‟e düşman olursa, Allah da o kâfirlere
düşman olur.

(Bakara 2/99)

ٍ َّ٘ث٤ِ َز خ
ٍ ث٣َ  َْي َٰت٤ََُُِوَ ْه ت َ ٍَْٗ ُْ َٓ٘ث تَٝ
َُٕٞث ت ََِّل ت ُْلَث ِِوَٜٓ  ٌْلُ ًُ ِخ٣َ  َٓثَٝ ز
Sana, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezden
gelmez.
(Yunus 10/15)

ُُِْٚ ّ خَهْٝ َ  ٓىَت تَٰٛ ًِْ ٤س ِخوُ ًْ َٰت ٍٕ َؿ
ٍ َّ٘ث٤ِ ََثشَُ٘ث خ٣ ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْتِوَت شُصَٝ
ِ َْٕ ُِ ٓوَث َءَٗث تبَٞ ًْ ُؼ٣ َٖ ََل٣ ۪ز هَث ٍَ تَُّى
ُ ٌُ َ٣ هُ َْ َٓث
ْٕ َِثف ت
ُ  تَل٢ّ۪ٓٗ ِ ت٢
ِ ۬ َُ ِٓ ْٖ شِ ِْ ٓوَُّٚ ت َ ْٕ تُخَ ِه٢ٓ ُ۪ ٕٞ
َّ َُِ ت٠ ٓ َٰـُٞ٣  ت ِْٕ تَشَّدِ ُغ ت ََِّل َٓث٢ّ۪ ثئ َٗ ْل
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣ تج
َ َ ػى
َ ٢ّسُ َي ۪خ٤ْ ظ
َ َػ
Ayetlerimiz, birbirini açıklayacak şekilde bağlantılarıyla okununca, bizim huzurumuza varmayı beklemeyenler
derler ki: “Bize başka bir kur‟ân getir ya da bunu değiştir. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmeye yetkim
yoktur. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından
korkarım.”
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(Ankebut 29/49)

َّ ث ِش َٓ٘ث ت ََِّل٣َ  ْؽ َفهُ ِخ َٰث٣َ  َٓثَٝ َْ ِْ ت ْتُ ِؼُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ي تَُّىُٝ
ٌ ِّ٘٤ثز َخ
ٌ ٣َ  َٰتَٞ ُٛ َْ َخ
َُٕٞٔ ُِ تُظث
ُ ٢ َ۪ثز ك
ِ طه
Kur‟an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkar etmez.

(Bakara 2/100)

ٌ ً۪ َُ كَٙهًت َٗدَىْٜ ت َػُٝهَٛ  ًَُِّ َٔث َػثَٝ َ ت
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََلُٛ ًُ َ  ْْ َخ َْ ت َ ًْعُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
Onlar ne zaman bir anlaşma yapsalar, yine onlardan bir grup, anlaşmayı bozmadı mı? Aslında
onların çoğu inanıp güvenmezler.
(Bakara 2/40)

ْْ ًُ  ِهْٜ َف خِؼ
ِ ُٝ۫ ُ  ت١ٓ ۪هْٜ َت خِؼُٞكْٝ َ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ت َ ْٗؼَ ْٔس٢ٓ ۪ تَُّص٢
َ ِت ِٗ ْؼ َٔصًُٝ ًُ  ََ ت ْو٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ََ۪٘ث خ٣
ٕٞ
ْ َ ك١َّث
ِ ُدَٛ ثي
َ ٣ِتَٝ
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim onca nimeti hatırlayın! Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size
verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

(Bakara 2/41)

 ظ َ ًَٔ٘ث٢ ۪ثش٣َ ت ِخ َٰثًُٝ َ  ََل ش َ ْشصَٝ َٚۖ ۪  ٍَ ًَث ِك ًٍ ِخَّٝ َ ت تٌُُٞٓٗٞ َ  ََل شَٝ ْْ ٌُ ظ ِهّهًث ُِ َٔث َٓ َؼ
َ ُٓ ُت ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ُْسُِٞ٘ٓ  َٰتَٝ
ٌۘ ً َِ۪ه
ٕٞ
ِ ُ كَثشَّو١َّث
َ ٣ِتَٝ َل٤
Yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğime inanın. Onu görmezlikte direnenlerin ilki siz olmayın!
Ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın! Bana karşı yanlış yapmaktan sakının!

(Enfal 8/55)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ ََلُٜ َت كًُٝ ََٖ ًَل٣ َّ۪للاِ تَُّى
تجّ ِ ِػ ْ٘هَ هََّٝٓ ت َِّٕ ش ًََّ تُه
Allah katında canlıların en kötüsü ayetleri görmezlikten gelenlerdir. Çünkü onlar, inanıp güvenmezler.

(Enfal 8/56)

َُٕٞصَّو٣َ  ْْ ََلُٛ َٝ  ًُ َِّ َٓ ًَّ ٍذ٢ ۪ ْْ كُٛ َهْٜ َٕ َػُٞ ْ٘وُؼ٣َ َّْ ُ  ْْ ظُٜ ْ٘ ِٓ ز
َ  ْهَٛ َٖ َػث٣ ۪تََُّى
Kendileriyle yaptığın her antlaşmadan sonra antlaşmalarını bozarlar. Onlar Allah‟tan çekinmezler.
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(Bakara 2/101)

ٌ ً۪ َ ْْ َٗدَىَ كُٜ َِم ُِ َٔث َٓؼ
ٌ ّ ظه
ثج
ُ  ْْ َيُٛ َُ َّٔث َٓؼث َءَٝ
 ٌٍ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه هِٞ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ن َِٖٓ تَُّى٣
َ ُٓ َِّللا
ُ  َٓيت َءَٝ َِّللا
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٜ ََّٗ ْْ ًَثِٛ يٞ
ثج ه
َ َ ًِص
ِ ُٜ ظ
Allah katından, yanlarında olanı tasdik eden bir elçi gelince, kitap verilenlerden bir kısmı
Allah‟ın kitabını, sanki hiç bilmiyorlarmış gibi arkalarını döndüler.
(Bakara 2/89)

ٌ ّ ظه
٠ََِٕ َػَٞ ّْص َ ْلصِ ُف٣ َُ ت ِٓ ْٖ هَ ْدُٞٗ ًَثَٝ ْْ ُٜ ِم ُِ َٔث َٓ َؼ
ٌ َ  ْْ ًِصُٛ َُ َّٔث َٓؼث َءَٝ
ثج ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه ه
َ ُٓ َِّللا
َٖ٣ً۪ ِ ْتُ ٌَثك٠ََِّللاِ َػ
 كََِ ْؼَ٘رُ هٌٚۘ ۪ ت ِخًُٝ َت ًَلُٞ ْْ َٓث َػ ًَكُٛ ت كََِ َّٔث َٓؼث َءًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّى
Nihayet Allah katından, yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldi. Önceleri kâfirlere karşı önlerinin bu kitapla
açılmasını bekliyorlardı. Ama tanıdıkları kitap gelince onu görmezlikte direnip kâfir oldular. Allah‟ın dışlaması
kâfirlerin üzerindedir.

(Bakara 2/90)

ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػِِٚ ؼ
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ُ٘ ِ ٍَّ ٍَ ه٣ ْٕ َ ًث ت٤َّللاُ خَ ْـ
ت ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هًُٝ َُ ٌْل٣ ْٕ َ  ْْ تُٜ ّ
َ ُ۪ ٓ ت َ ْٗلٚت ِخْٝ ًَ َ ّ َٔث ت ْشص
َ ِْخة
ٌٖ ٤ٜ۪ ُٓ تج
َٓ َ٣
ٌ ََٖ َػى٣ً۪ ِ ُِ ِْ ٌَثكَٝ ح
ٍ ؼ
ٍ ؼ
َ  َؿ٠َِٰ ح َػ
َ َ۪ كَدَٓث ُ۫ ُؤ ِخـٙشث ُء ِٓ ْٖ ِػدَث ِن
Allah‟ın, tercih ettiği bir kuluna iyilik edip kitap indirmesini kıskanarak Allah‟ın indirdiğini görmezlikte
direnmekle, kendilerini ne kötü sattılar! Başlarına gazap üstüne gazap geldi. Görmezlikte direnen kâfirlerin hak
ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.

(Ahkaf 46/10)

ِِ۪ٚ ْ ِٓع٠َِٰ  ََ َػ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘هٌ ِٓ ْٖ خِٛ هَ شَثِٜ ش
َ َٝ ۪ٚ ًَلَ ًْش ُ ْْ ِخَٝ َِّللا
ص ُ ْْ ت ِْٕ ًَثَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه ه٣ْ َ هُ َْ ت َ َيت
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ َ٣ َّللاَ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ت ِْص َ ٌْدَ ًْش ُ ْْ ت َِّٕ هَٝ ََٖٓ كَ َٰث
De ki “Bu Allah katından ise; üstelik İsrailoğulları‟ndan güvendiğiniz bir kişi de ellerindekinin dengi olduğuna
şahitlik edip ona inandığı halde hâlâ büyüklenip üstünü örtüyorsanız, sonunuzu nasıl görüyorsunuz?” Şurası bir
gerçek ki Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.”

(Ahkaf 46/12)

ٌ ّ ظه
َٖ٣ ُ۪ ْ٘ى َِي تَُّى٤ُِ ًّث٤ِّثًٗث َػ ًَخ
ٌ َ ىَت ًِصَٰٛ َٝ ً َي ْـ َٔرَٝ  تِ َٓث ًٓث٠ٓ َُِٰٞٓ ثج
ُ َ ۪ ًِصِِٚ  ِٓ ْٖ هَ ْدَٝ
َ ُِ ِم
َ ُٓ ثج
َ
َٖ٤ ِّ۪٘ ُِ ِْ ُٔ ْفًَٰٟ خُ ْشَٝ تُٞٔ َِظ
Ondan önce Musa‟nın kitabı vardı; hem bir rehber hem de Allah‟ın ikramıydı. Onu tasdik eden bu kitap da Arap
diliyle indirilmiştir ki yanlış yapanları uyarsın ve güzel davrananlar için de bir müjde olsun.
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(Bakara 2/102)

َّ ُ َُٰ ٌِ َّٖ تَٝ ُٖ َْٰٔ٤َِِ
َّ ُت تُِْٞت َٓث شَصُٞتشَّدَؼَٝ
ُ ثؽ
تًُٝ ََٖ ًَل٤ثؽ
۪ َ٤ش
۪ َ٤ش
ُ ًَ َ َٓث ًَلَٝ َٖ َْٰٔ٤َِِ
ُ  ُٓ ِْ ِي٠َِٰ ٖ َػ٤
ٕث
َ ثي
َ َثي
ّ ُثَ ت
ُ َٓ َٝ زٝ
ُ ٛ ََ ِ ِْٖ خِدَثخ٤ٌَ ََِٔ ُ ْت٠َِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ ًَ ّ ِْف
َ ََُّٕ٘ تُٞٔ ِِّ َُؼ٣
ِ َٔ ِِّ َُؼ٣  َٓثَٝ زٝ
َٓ َُو٣ ٠ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍه َـصه
َْٖ ْتُ َٔ ًْ ِء٤َ۪ خَِٕٚ خُُٞلَ ِ ًّه٣  َٔث َٓثُٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞٔ َََِّصَؼ٤ََل تَِّٗ َٔث ٗ َْف ُٖ كِصَْ٘رٌ كَ ََل ش َ ٌْلُ ًْ كٞ
ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣  ََلَٝ ْْ ُٛ ًُّ ؼ
ُ َ٣ َٕ َٓثُٞٔ َََِّصَؼ٣َٝ َِّللا
ّ۪ ؼ
۪ ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍه ت ََِّل خِ ِث ْو ِٕ هَِٖٚ خ٣ٓثي
َ ِ ْْ خُٛ  َٓثَٝ ۪ٚ ِؼْٝ ٌََٝ
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ ُ َٓثٚ٣ًَٰ َ ت َُ َٔ ِٖ ت ْشصُٞٔ ِِ َُوَ ْه َػَٝ
ْٞ َُ ْْ ُٜ ّ
َ ُ۪ ٓ ت َ ْٗلِٚت خْٝ ًََ ُ َٓث ش
ٍ تَل ِل ًَذِ ِٓ ْٖ ل َََل
َ َُْدِةَٝ م
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ تًَُٞٗث
Sonra tuttular, Süleyman‟ın iktidarı aleyhine şeytanların takip ettiği yolu izlediler. Süleyman
kâfir olmamıştı ama insanlara sihir yaparak göz boyamayı öğreten şeytanlar kâfir olmuşlardı.
Bunlar ayrıca Bâbil‟de o iki melik‟in, Hârût ile Mârût‟un başına gelenlerin de arkasına
düştüler. Hâlbuki onlar: “Bizim durumumuz yani bu başımıza gelenler tam bir aldatmadır,
fitnedir, sakın bunu göz ardı etmeyin!” demeden birine bir şey öğretmezlerdi. Halbuki onlar bu
ikisinden, kişi ile eşinin arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi, ama Allah‟ın onayı olmadan
kimseye herhangi bir zarar da veremezlerdi. Bunlar işlerine yaramayan, sadece zararı olan şeyi
öğreniyorlar. İyi biliyorlar ki kendini bunlara satanların ahirette eline bir şey geçmez.
Kendilerini ne kötü satıyorlar! Keşke bunu bilseler!
(Araf 7/115)

ٓ َٰ ُٓ ث٣َ تُُٞهَث
َٖ٤ َ۪ٕ ٗ َْف ُٖ ْتُ ُٔ ِْوٌُٞ َٗ ْٕ َ تِ َّٓٓث تَٝ ٢
َ  تِ َّٓٓث ت َ ْٕ ش ُ ِْ ِو٠ِٞ
Sihirbazlar dediler ki: “Musa! Önce sen mi atarsın, yoksa biz mi atalım?”

(Araf 7/116)

ْ٤ٍ  َٓؼث ُ۫ ُؤ خِّ ِْف ًٍ َػ ۪ظَٝ ْْ ُٛ ُٞدَٛ ًْ َ ت ِْصَٝ َث
ِ ََُُّٖ٘ ت٤ت ت َ ْػًُٝٓ ِ َف
َ تْٞ َت كََِ َّٓٔث ت َ ُْوُٞهَث ٍَ ت َ ُْو
Musa: “Siz atın!” dedi. Atınca insanların gözlerini boyadılar. Onları dehşete düşürdüler. Büyük bir sihir, göz
boyaması meydana getirdiler.

(Araf 7/117)

ٓ َٰ ُٓ ٠َُِٰ  َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ تَٝ
ٌَُٕٞ أ ْ ِك٣َ ق َٓث
َ ظ
ُ َ ش َ ِْو٢
َ ن َػ
ِ ُْ َ  ت َ ْٕ ت٠ِٞ
َ ِٛ ثى كَ ِثوَت
Musa‟ya: “Değneğini at!” diye vahyettik. Bir de ne görsünler! Değnek, sihirbazların uydurdukları şeyleri yalayıp
yutuyor.

(Araf 7/118)

َ  َخَٝ هَ َغ ْتُ َف ُّنَٞ َك
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ تُٞٗط ََ َٓث ًَث
Böylece bütün gerçek ortaya çıktı. Sihirbazların yaptıkları da boş çıktı.
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(Yunus 10/81)

ََ َٔ ظ ِِ ُؿ َػ
ّ ِ ُ تِٚ  َٓث ِؼةْص ُ ْْ ِخ٠ َُِٰٞٓ ٍَ ت هَثْٞ َكََِ َّٓٔث ت َ ُْو
ْ ُ٣ َّللاَ ََل
ُ ت َِّٕ هُُِٚد ِْط٤ِ
ّ ْف ًُ ت َِّٕ ه
َ ََّللا
َٖ٣ ْ۪تُ ُٔ ْل ِّه
Onlar atınca Musa dedi ki: “Asıl sihir, göz boyama sizin getirdiğinizdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır.
Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez.

(Hac 22/53)

َّ َِّٕ تَٝ ْْ ُٜ ُخَُُِٞ ِر ه٤ِِ  ْتُوَثَٝ ع
َ ٤ْ ش
َّ ُ ت٢ُ ِْ ِو٣ َ ْؽ َؼ ََ َٓث٤ُِ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ٌ ًَ َٓ ْْ ِٜ  ِخُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪ثٕ كِصَْ٘رً َُِِّى
 ٍه٤م خَ ۪ؼ
ٍ  ِشوَث٢ َُ۪ل
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.

(Hac 22/54)

ث ِنَٜ َُ ََّللا
َ ِ۪ كَص ُ ْمدِٚت خُِٞ٘ٓ ُْإ٤َُ ْتُ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخّ َي كََّٚٗت ْتُ ِؼ ِْ َْ تُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ َ۪ ْؼَِ َْ تَُّى٤ُِ َٝ
تِ َّٕ هَٝ ْْ ُٜ ُخُُُِٞ هَُٚ س
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
ِ ٠َُِٰ ت تَُٞٓ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّى
Bunun bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, ayetlerin senin Rabbinden gelen bir gerçek
olduğunu bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri
elbette doğru bir yola yönlendirir.

(Sad 38/30)

تج
ٌ َّٝ َ ُٓ تََِّْٰٚٗٔ َٖ ِٗ ْؼ َْ ْتُؼَ ْده ُ ت٤َِِ
ُ َنٝ ْدَ٘ث ُِهَ ُ۫ ُتَٛ َٝ َٝ
Davut‟a Süleyman‟ı bağışladık; o ne güzel kuldu! Çok saygılıydı.

(Neml 27/15)

ِٙ ً ِٓ ْٖ ِػ َدث ِن٤
َّ َ ك١ ۪هَ َثَل ْتُ َف ْٔهُ ِ هّٰللِ تَُّىَٝ َْٰٔ َٖ ِػ ِْ ًٔث٤َِِ
ُ َٝ َنَٝ٘ث نَ ُ۫ ُت٤ْ َ َُوَ ْه َٰتشَٝ
ٍ ۪ ًَع٠َِٰ ؼََِ٘ث َػ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْتُ ُٔإ
Davud‟a ve Süleyman‟a gerçekten bir ilim vermiştik. Onlar da “Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan
Allah‟a hamdolsun” dediler.

(Bakara 2/103)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ تُٞٗ ًَثْٞ َُ ًٌْ ٤َّللاِ َل
 َخرٌ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه هُٞت َُ َٔعْٞ َتشَّوَٝ تَُٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ
Bunlar inanıp güvenseler ve kendilerini yanlışlardan korusalar, Allah katından alacakları
karşılık elbette hayırlı olur. Keşke bunu bilseler!
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(Maide 5/65)

ْ٤ِ ز تَُّ٘ ۪ؼ
ِ ُ ْْ َؼَّ٘ثٛ ََلَ ْنل ََِْ٘ثَٝ ْْ ِٜ ّـَٔث ِش٤ِ ِ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ  ت َ َّٕ تْٞ ََُٝ
َ ْْ ُٜ ْ٘ ت َُ ٌَلَّ ًَْٗث َػْٞ َتشَّوَٝ تَُٞ٘ٓ ج َٰت
Kitaplarında uzman olanlar inanıp güvenseler ve yanlışlardan sakınsalardı, elbette onların kötü işlerini örter ve
onları nimetlerle dolu cennetlere sokardık.

(Maide 5/66)

ْٖ ِٓ َٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َت ِٓ ْٖ كًَُِٞ َ ْْ ََلِٜ ّ ْْ ِٓ ْٖ َي ِخِٜ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ََ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ َر٣ َٰيْٞ َّ ت تُصُٞٓ  ْْ تَهَثُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ِث َء َٓث
ِ ش َ ْف
ٌ ۪ ًَعَٝ ٌ ظهَذ
ِ َ  ْْ ت ُ َّٓرٌ ُٓ ْوصُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ِٜ ِِ س ت َ ْي ُؼ
َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ً٤
Eğer onlar; Tevrat‟ı, İncil‟i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni uygulasalardı, üstlerinden ve altlarından
gelecek nimetler içinde yüzerlerdi. Aralarında doğru yolda olan bir toplum var ama çoğunluğunun yaptığı ne
kötüdür!

(Bakara 2/104)

ُ ْٗ ت تُُُٞٞهَٝ ت َيت ِػَ٘ثُُُٞٞت ََل شَوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ ََٖ َػى٣ً۪ ِ ُِ ِْ ٌَثكَٝ تُٞت ِْ َٔؼَٝ ظ ًَْٗث
Müminler! “Bizi güt!” demeyin, “Bizi gözet!” deyin ve dinleyin. Kâfirler için acıklı bir azap
vardır.
(Nisa 4/46)

َ ت ِْ َٔ ْغَٝ َ٘ث٤ْ ظ
ًَْ ٤ؿ
ِ َٞ َٓ ْٖ َٕ ْتُ ٌَ ِِ َْ َػُُٞ َف ِ ًّك٣ تَُٝثنٛ َٖ٣ َِ۪ٖٓ تَُّى
َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ۪ٚتػ ِؼ
َ  َػَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َ َٝ ْْ ِٜ ًِّث ِخث َ ُْ َِّ٘ص٤َُ  َيت ِػَ٘ثَٝ ٍُٓ ّْ َٔغ
ت ِْ َٔ ْغَٝ ؽ ْؼَ٘ث
َ تُُٞ ْْ هَثُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ ٖ٣
ِ ّ تُ ۪ه٢ِؽ ْؼً٘ث ك
ُ ْٗ تَٝ
ً ََِ۪ٕ ت ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ًِ َّللاُ ِخ ٌُ ْل
َل٤
 ُْ هُٜ ََ٘ َُٰ ٌِ ْٖ َُؼَٝ َّ َٞ ت َ ْهَٝ ْْ ُٜ َُ  ًًْت٤ظ ًَْٗث َُ ٌَثَٕ َل
Kimi Yahudiler kelimeleri başka anlamlara çekerek: “
/semi‟nâ ve asaynâ” = dinledik sana
sarıldık/dinledik yakana sarıldık,
” isma‟ ğayre musmain” = Sana “dinle!” demek haddimize değil
ama dinle!/Dinlemezsin ya, dinle! bir de “
/râinâ” = bize çoban ol!” derler. Bunu dillerini sivriltip dine
saldırma maksadıyla yaparlar. Eğer bunların yerine "
/isma= bizi dinle!”, “
/semi‟nâ ve ata‟nâ =
Dinledik ve içten boyun eğdik”, bir de “
/unzurnâ = bizi gözet” deselerdi elbette daha iyi ve daha doğru
olurdu. Ama âyetleri görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı. Artık onların pek azı inanıp güvenir.

(Bakara 2/285)

ِِ۪ٚ ِ
ُ  ُيَٝ ۪ٚ ًُص ُ ِدَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ ِٓةِ ٌَصَٝ ِثّٰلل
ُ ًُت
َّ ََٖٓ َٰت
َٕ ًُ ٌَّ َٰت ََٖٓ ِخ هُِٞ٘ٓ ْ ْتُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َي ِخِٚ ٤ْ َُِ ٍُ ِخ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تِٞ
َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
ُ ؽ ْؼَ٘ث
ً٤
ُ َْٖ ت َ َـ ٍه ِٓ ْٖ ُي٤َََل ُٗلَ ِ ًّ ُم خ
ُ  َْي ْتُ َٔ ۪ظ٤َُِتَٝ ؿ ْل ًَتٗ ََي َيخََّ٘ث
َ تُُٞهَثَٝ ِِ۪ٚ ِ
Bu elçi, Rabbinden kendisine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri Allah‟a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “Onun elçileri arasında ayırım yapmayız.” derler. Şunu da
derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, senin huzurundur.”
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(Bakara 2/105)

ْٖ ِٓ ًٍْ ٤ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َل٤ْ َُِ٘ ٍََّ ٍَ َػ٣ ْٕ َ َٖ ت٤ً۪ ًِ  ََل ْتُ ُٔ ْشَٝ ج
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ت ِٓ ْٖ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪نُّ تَُّىَٞ َ٣ َٓث
ْ٤ِ ؼ َِ ْتُؼَ ۪ظ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِ۪ٚض خِ ًَ ْـ َٔص
ْ َ ْتُلَُّٝللاُ و
ُّ َ َ ْمص٣ َُّللا
 هَٝ شث ُء
 هَٝ ْْ ٌُ َّي ِخ
Kitaplarında uzman olanların kâfir olanları, Rabbinizden size hayırlı bir şey gelmesini
istemezler. Müşrikler de öyledir. Allah, ikramını tercih ettiği kişilere yapar. Allah, büyük ikram
sahibidir.
(Al-i İmran 3/69)

َٓ َّز
ْ نَٝ
ًَُٕٝ َُ ْشؼ٣  َٓثَٝ ْْ ُٜ ّ
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ؽثبِلَرٌ ِٓ ْٖ ت
ِ ُ٣  َٓثَٝ ْْ ٌُ َُِّٗٞؼ
ِ ُ٣ ْٞ َُ ج
َ َُٕ ت ََِّٓل ت َ ْٗلُِّٞؼ
Kitaplarında uzman olanların bir kesimi, "Bunları bir saptırabilsek!" diye fırsat kollarlar. Sadece kendilerini
saptırırlar ama farkına varmazlar.

(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝهَٜ ت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْشَٝ َِّللا
ِ ث٣َ َٕ ِخ َٰثًُٝ ُج ُِ َْ ش َ ٌْل
ز ه
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ٓث ت٣َ
Ey kitaplarında uzman olanlar! Siz doğru olduğuna şahit olduğunuz halde Allah‟ın ayetlerini ne diye
örtüyorsunuz?

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ َٕ ْتُ َف َّنُٞٔ ُ ش َ ٌْصَٝ َِ ثؽ
ِ َٕ ْتُ َف َّن ِخ ْثُ َدّٞ
ُ ج ُِ َْ ش َ ِْ ِد
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ٓث ت٣َ
Ey kitaplarında uzman olanlar! Gerçeği neden gerçek dışı gibi gösteriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Al-i İmran 3/72)

َٓ س
ْ َُهَثَٝ
ثي
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ؽثبِلَرٌ ِٓ ْٖ ت
ِ َٜ ََُّ٘ تٚ ْؼَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّى٠َِ ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػ١ٓ ۪ت خِثَُّىُِٞ٘ٓ ج َٰت
َُٕٞ ًْ ِؼؼ٣َ ْْ ُٜ َُِّ َُ َؼًَٙ ت َٰت ِلًُٝٓ ُت ًْلَٝ
Kitaplarında uzman olanların bir kesim der ki: "Şu müminlere indirilenleri günün başında kabul edin, sonunda
reddedin, belki vazgeçerler.

(Al-i İmran 3/119)

تِوَتَٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ  ًُ ْْ هَثُٞتِوَت َُوَٝ ِِّ۪ٚ ًُ ج
ِ َٕ ِخ ْثُ ٌِصَثُِٞ٘ٓ ْشُإَٝ ْْ ٌُ َُُّٗٞ ِفد٣  ََلَٝ ْْ ُٜ َُّٗٞ ََٓل ِء ش ُ ِفدٝ۬ ُ ث ت َ ْٗص ُ ْْ تَٛٓ
يُٝ
ِ  ٌْ ِخىَت٤ َِّ۪للاَ َػ
ِ َٗ ٌُ ُْ ْتَل٤ْ َِت َػُّٞت َػؼْٞ ََِل
ُّ ُز ت
 ِْظ ٌُ ْْ ت َِّٕ ه٤َت ِخـُٞشُٞٓ َْ ُ ِْع ه٤ََثٓ ََ َِٖٓ ْتُـ
ِ ظه
Bakın, siz öyle kimselersiniz ki tutar onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz bütün kitaplara inanırsınız
ama onlar sizinle karşılaşınca “İnandık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden tırnaklarını yerler. Onlara de
ki: “Öfkenizle ölün!” İçlerinde ne olduğunu Allah bilir.
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(Al-i İmran 3/120)

ت ََلُٞشَصَّوَٝ تًُٝ ظ ِد
ْ َ ت ِْٕ شَٝ ثَٜ ت ِخَٞ ْل ًَ ُـ٣ ٌِّةَر٤ِ
ُ َ َّ٘رٌ ش
ِ ُ ت ِْٕ شَٝ ْْ ٌۘ ُٛ ّْإ
َ ْْ ٌُ ظ ْد
َ ّ ّْ ٌُ ْْ َـ
َ ْٔ َ ت ِْٕ ش
ٌ َٕ ُٓ ۪فَُِٞٔ  ْؼ٣َ َّللاَ ِخ َٔث
ؾ٤
َ ْْ ُٛ ُ ه٤ْ ًَ ْْ ًُ ًُّ ؼ
ُ ٣َ
ْـًٔث ت َِّٕ ه٤ش
Size bir iyilik dokunsa bu, onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona da sevinirler. Sabırlı olur ve yanlışlardan
sakınırsanız oyunlarının size bir zararı olmaz. Allah, yaptıkları her şeyi çepeçevre kuşatır.

(Bakara 2/106)

َ َِّ ًُ ٠َِٰ ػ
ٍء٢ْ ش
ِ ْ ث َٗأَٜ ِّ ْ٘ ُٗ ْٝ َ َ ٍر ت٣ّ ْك ِٓ ْٖ َٰت
ث تََُ ْْ ش َ ْؼَِ ْْ ت َ َّٕ هَٜ ِِ ْ ِٓعْٝ َ ث تَٜٓ ْ٘ ِٓ ًٍْ ٤ز خِ َم
َ ََّللا
َ ْ٘ َٗ َٓث
ً٣
ٌ ۪هَه
Bir âyeti nesh eder veya unutturursak, yerine ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Bilmez
misin, her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.
(Şura 42/13)

ْ٤
َّ َٝ  َٓثَٝ  َْي٤َُِ َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ  ت١ٓ ۪تَُّىَٝ  ًـثُٞٗ ۪ٚ ِخ٠ط
 هَٝ ٖ َٓث٣
َ ًََ ش
ِ ّع َُ ٌُ ْْ َِٖٓ تُ ۪ه
َ ًَْٰ۪ٛ ۪ ٓ تِخَٚ٘ث ِخ٤ْ ط
ٓ َٰ  ۪ػَٝ ٠ َُِٰٞٓ َٝ
ْْ ُٛ ٞػ
ُ َٖ َٓث ش َ ْه٤ً۪ ًِ  ْتُ ُٔ ْش٠َِ ًَدُ ًَ َػِٚ ٤ ۪ت كُٞ ََل شَصَلَ ًَّهَٝ َٖ٣ّت تُ ۪هُٞٔ ٤ ۪ ت َ ْٕ تَه٠ّ٤
 َ هِٚ ٤ْ َُِت
ح٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ت٢َ ْؽص َ ۪ ٓد٣ َُّللا
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ت١ٓ ۪هْٜ َ٣َٝ شث ُء
“Allah Nuh‟a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı, şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz, İbrahim‟e,
Musa‟ya ve İsa‟ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin.” Senin çağırdığın
şey müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi yoluna seçer ve O‟na yöneleni doğruya yönlendirir.”

(Maide 5/15)

تَُٞ ْؼل٣َٝ ج
ُ ج هَ ْه َٓؼث َء ًُ ْْ َي
ً ّ۪ ُٖ َُ ٌُ ْْ ًَع٤ِ َُد٣ َُُ٘ثِٞ
ِ َٕ َِٖٓ ْتُ ٌِصَثًُٞت ِٓ َّٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش ُ ْمل٤
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣
ٌ ثج ُٓ ۪د
ٖ٤
ٌ َ  ًِصَٝ يٞ
ٌ ُٗ َِّللا
ً هَ ْه َٓؼث َء ًُ ْْ َِٖٓ ه٤
ٍ َ۪ػ ْٖ ًَع
Ey kitaplarında uzman olanlar! size, Kitap‟tan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkaran, birçoğuna da dokunmayan
Elçimiz, Kitabımız geldi. Size Allah‟tan bir nur ve açık bir kitap geldi.

(Nahl 16/101)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ ًُ َ س ُٓ ْلص َ ًٍ خَ َْ ت َ ًْع
َ ْٗ َ ت تَِّٗ َٓٔث تُُُٞٓ٘ ِ ٍَّ ٍُ هَث٣ َّللاُ ت َ ْػَِ ُْ خِ َٔث
 هَٝ َ ٍر٣َرً َٓ ٌَثَٕ َٰت٣تِوَت خَه َُّْ َٓ٘ث َٰتَٝ
Allah, neyi indireceğini çok iyi bildiği halde, bir âyetin yerine başka bir âyeti koyduğumuzda sana şöyle dediler:
“Sen sadece iftiracısın.” Yok, onların pek çoğu bunu bilmezler.
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(Hucurat 49/16)

َ َِّ ٌُ َّللاُ ِخ
ٍء٢ْ ش
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ ْؼَِ ُْ َٓث ِك٣َ َُّللا
 هَٝ ع
 هَٝ ْْ ٌُ ِ٘ ٣ َّ۪للاَ خِه
َٕ هُٞٔ ِِّ هُ َْ تَش ُ َؼ
ِ  ْتَلَ ْي٢ َٓث ِكَٝ ز
ٌْ ٤ َِ۪ػ
De ki “Dininizi Allah‟a mı öğretiyorsunuz?” Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir

(Bakara 2/107)

ً٤
ِ تَٞ َّٰٔ
َّ ُُ ُٓ ِْيُ تَُٚ ََّللا
ٕ هُٝ
تََُ ْْ ش َ ْؼَِ ْْ ت َ َّٕ ه
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ٍ  ََل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ِ  َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ نَٝ ع
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Bilmez misin, göklerin ve yerin yönetimi Allah‟a aittir. Allah ile aranıza girecek bir yakın
dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
(Nisa 4/131)

ْْ ٌُ ِِ ثج ِٓ ْٖ هَ ْد
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ِ ِ هّٰللِ َٓث كَٝ
َّ َٝ َُ َو ْهَٝ ع
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ َٓث كَٝ ز
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ َ۪٘ث تَُّى٤ْ ط
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ِت كَث َِّٕ ِ هّٰللِ َٓث كًُٝ ُت ِْٕ ش َ ٌْلَٝ ََّللا
َُّللا
 ًَثَٕ هَٝ ع
ت هَُّٞث ًُ ْْ ت َ ِٕ تشَّو٣ِتَٝ
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ َٓث كَٝ ز
هًت٤۪ٔ ًّث َـ٤َِ٘ؿ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size yaptığımız
tavsiye şudur: “Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Ayetleri görmezden gelirseniz bilin ki göklerde ne var,
yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah‟ın bir şeye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.”

(Hud 11/113)

َ َٖ٣ ۪ تَُّى٠َُِت تًَُٞٓ٘ ًْ َ  ََل شَٝ
َٓث َء ظ ُ َّْ ََل٤ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ت
َّ َٔ َ ت كَصُٞٔ َِظ
ٕ هُٝ
ُ َُّّ٘ ٌُ ُْ ت
ِ  َٓث َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ نَٝ ثي
ًَُٕٝ ظ
َ ْ٘ ُ ش
Sakın yanlış yolda olanlara bel bağlamayın; yoksa o ateş sizi de yakar. Sizin Allah ile aranıza girecek bir
dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.

(Bakara 2/108)

ٕث
۪ ْ َصَدَهَّ ٍِ ْتُ ٌُ ْل ًَ ِخ٣ ْٖ َٓ َٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْد٠ َُِٰٞٓ ََ ِِة
ُ َُ ٌُ ْْ ًَ َٔثِٞ
ُ ت َيََُِٕٞٔ ت َ ْٕ ش َ ّْـُٝه٣ً۪ ُ ت َ ّْ ش
ِ َٔ ٣ثَل
َِ ٤ّ ۪د
َّ ُت َء تَٞٓ ِ
َ كَوَ ْه
َ ََّ ػ
Yoksa size gelen Elçiden, daha önce Musa‟dan istenene benzer bir talepte mi bulunmak
istiyorsunuz? Kim kâfir olmayı mümin olmaya tercih ederse düz yoldan çıkmış olur.
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(Nisa 4/153)

ٓ َٰ ُٓ تَُُِٞث
 ت َ ًْ َد ًَ ِٓ ْٖ َٰو ُِ َي٠ِٞ
َّ ُ ْْ ًِصَثخًث َِٖٓ تِٜ ٤ْ َِ ج ت َ ْٕ شُ٘ ِ ٍَّ ٍَ َػ
ِ َٔٓ ّ
ِ  َُ ْتُ ٌِصَثْٛ َ  ّْـَُِٔ َي ت٣َ
َ ثء كَوَ ْه
ُ ظث ِػوَرُ ِخ
ُْ ُٜ ْت ْتُ ِؼ ْؽ ََ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءشُٝ ْْ ظ ُ َّْ تش َّ َمىِٜ ِٔ ِْ ظ
َّ ُ ُْ تُٜ ْ ًَذ ً كَث َ َلىَشْٜ َّللاَ َؼ
ت ت َ ِيَٗث هُُٞٓ كَوَث
َ ِْ ِ
ً٘ث٤طثًٗث ُٓ ۪د
ُ ٠ َُِٰٞٓ َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ َٗث َػ ْٖ َٰو ُِ َيْٞ ََّ٘ثزُ كَ َؼل٤ِ ْتُ َد
Kitaplarında uzman olanlar ister ki onlara gökten bir kitap indiresin. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişler
ve "Bize Allah'ı apaçık göstersene." demişlerdi. Yanlış yapmalarından ötürü onları yıldırımlar çarpmıştı. Sonra
onlara onca mucize gelmiş ama yine de o buzağıya sarılmışlardı. Daha sonra onları bu suçlarından dolayı da
affetmiş ve Musa'ya apaçık destek vermiştik.

(Maide 5/77)

َ ْْ ٌُ ِ٘٣ ۪ ن٢ ۪ت كُِٞج ََل ش َ ْـ
ْٖ ِٓ تُِّٞػ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣ َْ ُه
َ  ٍّ هَ ْهْٞ َت َء هَٞٓ ْٛ َ ت تُٞ ََل شَصَّدِ ٓؼَٝ ن
ِ ّ  ًَْ ْتُ َف٤ؿ
َِ ٤ّ ۪د
َّ ُتء ت
ِ َٞٓ ِ
ً ۪ت ًَعُِّٞػ
َ َٝ ًت٤
َ َ تَٝ َُ هَ ْد
َ ْٖ ت َػُِّٞػ
De ki “Ey kitaplarında uzman olanlar! Dininizde, haksız yere sınırları aşmayın. Evvelce sapmış, birçoklarını da
saptırmış bir topluluğun arzusuna uymayın. Onlar, doğru yoldan sapmışlardır.

(Maide 5/101)

َٖ٤ث ۪ـَٜ ْ٘ ت َػَُِٞٔت ِْٕ ش َ ّْـَٝ ْْ ًُ ّْإ
ُ َ ٓث َء ت ِْٕ ش ُ ْدهَ َُ ٌُ ْْ ش٤َ ت َػ ْٖ ت َ ْشَُِٞٔت ََل ش َ ّْـَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ٌْ ٤ ِ۪ي َـٞ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ثَٜ ْ٘ َّللاُ َػ
ػلَث ه
َ ْْ ٌُ َُ َُ٘ ٍََّ ٍُ ْتُوُ ًْ َٰت ُٕ ش ُ ْده٣
Ey inanıp güvenenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur‟an indirilirken
sorarsanız size açıklanır. Allah sizi onlardan sorumlu tutmamıştır. Allah çok bağışlayan ve pek yumuşak
davranandır.

(Maide 5/102)

َٖ٣ً۪ ث ًَث ِكَٜ ت ِخٞط َد ُف
ْ َ  ٌّ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ ظ ُ َّْ تْٞ َث هَٜ ََُِث
َ هَ ْه
Sizden önce bir topluluk böyle şeyler sormuşlardı da sonra o yüzden kâfir olmuşlardı.

(Bakara 2/109)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِّ ُّهًت ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه ت َ ْٗل
ٌ ۪نَّ ًَعَٝ
ً َّ َٔث ِٗ ٌُ ْْ ًُل٣َٗ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه ۪تُّٝ ًُن٣َ ْٞ َُ ج
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ً ِٓ ْٖ ت٤
َ ثيت َـ
ْ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
ٍء٢ْ ش
ْ تَٝ تُٞ ُْ ْتُ َف ُّن كَث ْػلُٜ َُ ََّٖ٤َخ ْؼ ِه َٓث ش َ َد
۪ ت َِّٕ هًِٙ ْٓ َ َّللاُ ِخث
 ه٢
َ ِأش٣َ ٠ت َـصهٞطلَ ُف
ً٣
ٌ ۪هَه
Kitaplarında uzman olanlardan birçoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi, Kitab‟ı görmeyecek
hale getirmek isterler. Bunu, gerçekleri bütün açıklığı ile gördükten sonra, içlerinde oluşan
kıskançlıktan dolayı yaparlar. Onlara ilişmeyin ve Allah‟ın emri gelinceye kadar yeni bir sayfa
açın. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.
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(Al-i İmran 3/100)

ْْ ٌُ ِٗ  َٔث٣ ًُ ْْ خَ ْؼهَ ۪تُّٝ ًُن٣َ ثج
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪وًث َِٖٓ تَُّى٣ً۪ َت كُٞؼ٤ت ت ِْٕ ش ُ ۪طُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َٖ٣ً۪ ًَث ِك
Ey inanıp güvenenler! Kendilerine kitap verilenlerin bir kesimine gönüllü olarak boyun eğerseniz, inanıp
güvendikten sonra sizi ayetleri görmeyecek hale getirir, kâfir yaparlar.

(Al-i İmran 3/149)

َٖ٣ً۪ ِِ ت لَثُٞ ت َ ْػوَث ِخ ٌُ ْْ كَص َ ْ٘وَ ِِد٠ِٓ َٰ  ًُ ْْ َػَُّٝ ًُن٣ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت تَُّىُٞؼ٤ت ت ِْٕ ش ُ ۪طُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlere gönüllü olarak boyun eğerseniz, sizi gerisin geri
çevirirler; kaybeden kişilere dönüşürsünüz.

(Bakara 2/110)

َّ تُٞ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َّللاَ خِ َٔث
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ
َّللاِ ت َِّٕ ه
ُ ِػ ْ٘هَ هُٙٝ ًٍْ ش َ ِؽه٤ت َِلَ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َلُٞٓ ّ َٓث شُوَ ِهَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
ً٤
ٌ َٕ خَ ۪ظَُِٞٔ ش َ ْؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin. Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliğin
karşılığını Allah‟ın katında bulursunuz. Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.
(Ta Ha 20/131)

 ِي ٌْ ُمَٝ ِٚ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََِ٘ث َُِ٘ ْلص٤ْٗ ُّذِ تُهٞ٤َٰ  ًَذ َ ْتُ َفْٛ ٌَ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ت ًؼثَٝ ٌْ َ  تٚٓ ۪  َٓث َٓص َّ ْؼَ٘ث ِخ٠َُِٰ  َْي ت٤َ٘٤ْ ػ
َ ََّّٕ  ََل ش َ ُٔهَٝ
٠تَخ َْٰوَٝ ًٌْ ٤َي ِخّ َي َل
Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin
vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

(Ta Ha 20/132)

َ ط
َٰٟٞ  ْتُؼَثهِدَرُ ُِِص َّ ْوَٝ ث ََل َٗ ّْـَُِٔ َي ِي ٌْهًث ٗ َْف ُٖ ٗ ًَْ ٌُهُ َيَٜ ٤ْ َِطدِ ًْ َػ
ْ تَٝ ِذَِٰٞ ظ
َّ َُِ َي خِثْٛ َ أْ ُٓ ًْ تَٝ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini korumakla mümkündür.
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(Bakara 2/111)

ْْ ٌُ ََٗثًْٛ ُت خَُٞثشٛ َْ ُ ْْ هُٜ ُّ٤ِٗ شِ ِْ َي ت َ َٓثٟظ َٰثي
َ َٗ ْٝ َ نًت تُٞٛ ََٕ ْه ُل ََ ْتُ َؽَّ٘رَ ت ََِّل َٓ ْٖ ًَث٣ ْٖ َُ تُُٞهَثَٝ
َٖ٤ ۪طثنِه
َ ْْ ُ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص
Yahudiler, „Yahudi olandan başkası Cennet‟e giremez‟, Hristiyanlar da, „Hristiyan olandan
başkası Cennet‟e giremez‟ dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki “Eğer doğru söylüyorsanız
delilinizi getirin!”
(Bakara 2/94)

َٰ ْ َّتي
ْ ٗهُ َْ ت ِْٕ ًَث
ْْ ُ ز ت ِْٕ ًُ ْ٘ص
َ ْٞ َٔ ُت ْتُٞ ََّ٘ٔ َ ثَ كَص
تَل ِل ًَذ ُ ِػ ْ٘هَ ه
ِ َُّٕ٘ تُٝ
ُ َس َُ ٌُ ُْ تُه
َ ُِ َّللاِ لَث
ِ ظرً ِٓ ْٖ ن
َٖ٤ ۪طثنِه
َ
De ki “O son yurt Allah katında başka kimselere değil de yalnız size tahsis edilmişse ölümünüzü isteyin,
İddianızda haklıysanız istersiniz!”

(Bakara 2/95)

َّ ِ ٌْ خ٤ َِّ۪للاُ َػ
ْ َٓ َُّ تَخَهًت ِخ َٔث هَهْٙٞ ََّ٘ٔ َ ص٣َ ْٖ ََُٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ ثُظث
 هَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ س ت
Elleriyle yaptıkları yüzünden ölümü asla dileyemezler. Allah yanlış yapanları bilir.

(Nisa 4/123)

ُٓ َْ َٔ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ ج
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ  ِ ت٢
َ ٤َُ
ِ ُ ِٓ ْٖ نَُٚ َ ِؽ ْه٣  ََلَٝ ُِ۪ٚ ْؽٍَ خ٣  ًءتِٞ
ّ ِٗ ََٓل ت َ َٓثَٝ ْْ ٌُ ّ٤ِ ُِْٗ خِث َ َٓث
ًت٤
ً  ََل ٗ َ۪ظَٝ ًّث٤ُِ َٝ
Ne sizin kuruntularınız ne de kitaplarında uzman olanların kuruntuları geçerlidir. Kötülüğü kim yaparsa cezasını
görür. Böylesi kendine, ne Allah ile arasına girecek bir dost, ne de bir yardımcı bulacaktır.

(Maide 5/18)

ًٌ ش
َ  ِخ ٌُ ْْ َخ َْ ت َ ْٗص ُ ْْ َخُُُٞٗ َؼ ِىّخُ ٌُ ْْ خِى٣ َْ ِِ َُ هُ َْ كٙت َ ِـ ٓدَّث ۬ ُؤَٝ َِّللا
ِ َُهَثَٝ
 ٗ َْف ُٖ ت َ ْخ َٓ٘ث ُء هٟظ َٰثي
َ َُّ٘تَٝ ُنُٜٞ ٤َ ُس ْت
 َٔ ٌۘثُٜ َ٘٤ْ َ َٓث خَٝ ع
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِج
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ًُ  ْـ ِل٣َ َِٓ َّٔ ْٖ َلَِن
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ تَٝ شث ُء
ُ ُّ َؼى٣َٝ شث ُء
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ً٤
ُ  ْتُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِتَٝ
Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Madem öyle, Allah
niçin günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?” Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah, affedilmenin
gereğini yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler
Allah'ındır. Dönüp varılacak yer, onun huzurudur.
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(Bakara 2/112)

ٌ ّ ُٓ ْفَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْؼَٝ َْ َِِْ َ  َٓ ْٖ ت٠َِٰ َخ
ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ َٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘هَ َي ِخًُٙ ُٓ ت َ ْؼََِِٖٚ ك
َ ف
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣
Hayır! Kim güzel davranarak kendini Allah‟a tam teslim ederse, alacağı karşılık Rabbinin
katındadır. Onların üzerinde bir korku olmaz, onlar üzülmezler.
(Bakara 2/62 )

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ًِ تَل ِل
َّ ُتَٝ ٟظ َٰثي
َٖ َٓ ْٖ َٰت ََٖٓ ِخ ه٤ظث ِخ ۪ـ
َ َُّ٘تَٝ تَُٝثنٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ َۖ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ ََِطث ُِ ًفث ك
َ ََ ِٔ  َػَٝ
İnananlar ile Yahudi, Hristiyan ve Sabiîler‟den Allah'a ve Ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanların ödülleri
Rableri katındadır. Onların üzerinde korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Nisa 4/124)

 ََلَٝ ََٕ ْتُ َؽَّ٘رَُِٞ ْه ُل٣  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَثَٞ ُٛ َٝ ٠ ت ُ ْٗ َٰعْٝ َ ز ِٓ ْٖ وَ ًَ ًٍ ت
ِ ظث ُِ َفث
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ت٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
ًت٤
ً َ۪ٕ َٗوُٞٔ َِظ
İster erkek ister kadın olsun, kim mümin olarak iyi işler yaparsa cennete işte onlar gireceklerdir. Onlara zerre
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Nisa 4/125)

ٌ ّ ُٓ ْفَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْؼَٝ َْ َِِْ َ ً٘ث ِٓ َّٔ ْٖ ت٣ ّ۪ ُٖ ن
َُّللا
تش َّ َمىَ هَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
َ  َٓ ْٖ ت َ ْـَٝ
َ ًَْٰ۪ٛ تش َّ َد َغ َِِّٓرَ تِخَٝ ِٖ
ً َِْ۪ ل٤
َل٤
َ ًَْٰ۪ٛ تِخ
Güzel davranarak kendini Allah‟a teslim eden ve İbrahim‟in fıtrata göre yaşama biçimine uyan kişinin girdiği
yoldan daha güzel bir yola kim girmiş olabilir? Allah, İbrahim‟i samimi bir dost kabul etmiştir.

(Lokman 31/22)

َُّللاِ َػثهِدَر
ٌ ّ ُٓ ْفَٞ ُٛ َٝ َِّللا
 ه٠َُِتَٝ ٠ظْ َٰوُٞ ُذِ ْتَٝ ًْ ُّ َي ِخ ْثُؼ
 ه٠َُُِٓ تَٜٚ  ْؼَٝ ْْ ِِ ّْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ْٔ َ ِٖ كَوَ ِه ت ِْص
يٞ
ِ ُٓ ُْتَل
Güzel bir tavır takınarak kendini Allah'a teslim eden kimse, en sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu
Allah'a varır.
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(Bakara 2/113)

َ ٠َِٰ نُ َػُٜٞ َ٤ُس ْت
ٍء٢ْ ش
ِ ّ
ِ َُهَثَٝ  َۖ ٍء٢َ
ِ ّ
ِ َُهَثَٝ
َ ٤ْ َُ ٟظ َٰثي
َ ٤ْ َُ ُنُٜٞ َ٤ُس ْت
َ َُّ٘س ت
َ َُّ٘س ت
ْ  ش٠َِٰ  َػٟظ َٰثي
 َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ََ ْف ٌُ ُْ خ٣ ُثّٰلل
 ْْ كَ هِٜ ُِ ْٞ ََٕ ِٓعْ ََ هُٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ََل٣ ۪ثج ًَ َٰى ُِ َي هَث ٍَ تَُّى
َ َ َٕ ْتُ ٌِصَُِْٞص٣ ْْ ُٛ َٝ
ََُٕٞ ْمص َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ت كُٞٗ َٔث ًَث٤ ۪ك
Kitab‟ı okudukları halde, Yahudiler, “Hristiyanların bir temeli yoktur”; Hristiyanlar da
“Yahudilerin bir temeli yoktur” derler. Bilmeyenler de böyle söylerler. Allah, anlaşamadıkları
konuda Kıyamet günü aralarında kararını verecektir.
(Maide 5/68)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ََ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ َر٣ َٰيْٞ َّ ت تُصُٞٔ ٤ ۪ شُو٠ءٍ َـصه٢َ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣ َْ ُه
ْ  ش٠َِٰ ج َُ ّْص ُ ْْ َػ
ُ  َْي ِٓ ْٖ َي ِخّ َي٤َُِ ْْ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تُٜ ْ٘ ِٓ ًت٤
ِّ ْٞ َ ْتُو٠ََِ َػ
ً ۪هَ َّٕ ًَع٣ٍ۪ َ٤ََُٝ ْْ ٌُ َّي ِخ
َ ْ  ًُ ْل ًًت كَ ََل شَأَٝ َثًٗث٤ؽ ْـ
َٖ٣ً۪ ِْتُ ٌَثك
De ki “Ey kitaplarında uzman olanlar, Tevrat‟ı, İncil‟i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak yerine
getirmedikçe temelsiz kalırsınız.” Rabbinden sana indirilen Kur‟an, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü
arttıracaktır. Artık o kâfirler topluluğuna üzülme.

(Zümer 39/46)

َّ ُتَٝ ح
 َٔث٤ ِ۪ى ك
ِ تَٞ ََُّّٰٔثؽ ًَ ت
َ َْٖ ِػدَثن٤َس ش َ ْف ٌُ ُْ خ
َ ْٗ َ ثنَذِ تَٜ ش
ِ َ َّْ كُٜ هُ َِ تُِه
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ ٤ْ َع َػث ُِ َْ ْتُـ
ََُٕٞ ْمص َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ت كًَُٞٗث
De ki “Göklerin ve yerin yaratıcısı, görüneni de görünmeyeni de bilen Allah‟ım! Kullarının tartıştığı her konuda,
aralarında hüküm verecek olan sensin.”

(Bakara 2/114)

ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ
َٕ َٰ ُٓةِ َي َٓث ًَثٝ۬ ُ ث تَٜ  ل ًََت ِخ٢ ۪ ك٠ َِٰؼ
ثؼهَ ه
َ َٝ ُُٚٔ ِْ ث تَٜ ٤ ُ۪ ْى ًَ ًَ ك٣ ْٕ َ َّللاِ ت
َ َٓ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ََٓ٘ َغ
ِ ّ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََُٝ ١
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َتَل ِل ًَذِ َػى
ٌ ٍْ َث ِل٤ْٗ ُّ تُه٢ِ ْْ كُٜ َُ َٖ٤ ۪ث ت ََِّل َٓلثبِلَٛٓ َُِٞ ْه ُل٣ ْٕ َ  ْْ تُٜ َُ
Allah‟a secde edilen yerlerde, Allah‟ın adının anılmasını engelleyen ve orayı harabeye çevirmeye
çalışan kişinin yaptığından daha büyük zulmü, kim yapabilir? Onlar korkuya kapılmadan
oralara giremezler. Onların hakkı, bu dünyada rezil olmak, ahirette ise büyük bir azaptır.

101

(Hac 22/25)

ت ًءَٞٓ ِ
 َِ ه٤ِ ۪د
ُ ٣َ َٝ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َُِِّ٘ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ث١ ۪ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتّ تَُّىَٝ َِّللا
َ َث
َ ْٖ َٕ َػُّٝظه
ُ  ِخث ُِْ َفث ٍن ِخِٚ ٤ ُ۪ ًِ ْن ك٣ ْٖ َٓ َٝ  ْتُ َدث ِنَٝ ِٚ ٤ ۪ق ك
ْ٤ٍ َُ۪ج ت
ٍ ُ ِٓ ْٖ َػىَتٚظ ِْ ٍْ ُٗ ِى ْه
ُ ًِ ْتُ َؼث
Kâfirlik edenler, Allah‟ın yolundan, orada yaşayan ve dışarıdan gelen her insan için eşit seviyede kıldığımız
Mescid-i Haram‟dan engelleyenler... Kim ki orada haktan uzaklaşmak, zulüm yapmak isterse ona acıklı bir azap
tattıracağız.

(Hac 22/39)

ُ ْْ ُٜ َََّٕٗ ِخثَُُِٞوَثش٣ َٖ٣ ۪تُوَِٕ َُِِّى
ًٌ ٣ ۪ ْْ َُوَهِٛ ًِ ظ
ْ َٗ ٠َِٰ َّللاَ َػ
ت َِّٕ هَٝ تُٞٔ ِِ ظ
Kendilerine savaş açılanlara, haksızlığa uğratılmaları sebebiyle savaş izni verildi. Allah, onlara yardımın elbette
kuralını belirlemiştir.

(Hac 22/40)

َث
 ََل نَ ْك ُغ هْٞ ََُٝ َُّللا
ت َيخَُّ٘ث هَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ن ت ََِّٓل ت
ٍ ّ  ًِْ َـ٤َ ْْ ِخـِٛ ثي
ِ ٣َ ت ِٓ ْٖ ِنَٖٞ ت ُ ْل ًِ ُؼ٣ ۪تََُّى
َ ََُّّ٘للاِ ت
ْ َٓ ّ ِهُٜ َُ غ
ٌ َٞ َِط
ًت٤
ٍ  ْْ خِدَ ْؼُٜ ؼ
ث ت ِْ ُْ هَٜ ٤ ُ۪ ْى ًَ ًُ ك٣ ُثؼه
ً َّ۪للاِ ًَع
َ خَ ْؼ
َ َٓ َٝ تز
ِ ّ
َ َٝ َ ٌغ٤ ِخَٝ  ِتٓ ُغَٞ ط
َ س
ٌ ٍ۪  َػ١
ٍ٣
ُ ت َِّٕ هًُٙ ظ
ظ ًَ َّٕ ه
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ْ٘ َ٤ََُٝ
ٌّ ِٞ ََّللاَ َُو
Onlar sırf “Rabbimiz Allah‟tır.” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılanlardır. Eğer Allah, insanların bir
kısmını diğer bir kısmıyla engellemese manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah‟ın adı çokça anılan
mescitler kesinlikle yerle bir edilirdi. Allah‟a, yardım edene, Allah elbette yardım eder. Güçlü ve daima üstün
olan Allah‟tır.

(Hac 22/41)

َّ تُٞ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
تْٞ َٜ ََٗٝ فٝ
ِ ًُ ت خِ ْثُ َٔ ْؼًُٝ َٓ َ تَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٓ ع تَهَث
ِ  ْتَلَ ْي٢ ْْ ِكُٛ َٖ ت ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ث٣ ۪تََُّى
يٞ
ِ ُٓ ُ ِ هّٰللِ َػث ِه َدرُ ْتَلَٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ َُػ ِٖ ْت
Onlar; kendilerine yeryüzünde güç ve imkân versek namazı özenle ve sürekli kılan, zekâtı veren, iyi şeylerin
yapılmasını isteyen, kötü şeylerden sakındıran kimselerdir. Her işin sonu Allah‟a varır.

(Bakara 2/115 )

ٌْ ٤ ِ۪ت ِِ ٌغ َػَٝ ََّللا
ُ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ  ِ هّٰللِ ْتُ َٔ ْش ًِ ُمَٝ
َّللاِ ت َِّٕ ه
ُ هٚ ْؼَٝ َّْ َ ت كَعَُُّٞٞ ُ َ٘ َٔث ش٣ْ َ ج كَث
Doğu da batı da Allah‟ındır. Ne tarafa dönseniz, Allah ile yüz yüze gelirsiniz. İmkânları geniş
olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.
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(Bakara 2/142)

ث هُ َْ ِ هّٰللِ ْتُ َٔ ْش ًِ ُمَٜ ٤ْ َِت َػُٞٗ ًَث٢ ۪ ُْ تَُّصِٜ  ْْ َػ ْٖ ِه ْدَِ ِصُٜ ٤ُهَٝ ثَ َٓث
ُّ ُ ٍُ تُٞو٤َ ِ
ِ َُّ٘ث ُء َِٖٓ تَٜٓ َّل
َ
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪هْٜ ٣َ ج
ُ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ
ِ ٠َُِٰ شث ُء ت
Bu İnsanlardan kimi akılsızlar şöyle diyecekler: “Bunları, yöneldikleri kıbleden çeviren nedir ki!” De ki: “Doğu
da Allah‟ındır, batı da! O, tercihini doğru yapanı doğru bir yola yöneltir.”

(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔث٣ُّ تُ ۪هَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْم ِِ ۪ظٙٞػ
ُ ت ْنَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘هَ ًُ َِّ َٓ ّْ ِؽ ٍهَٛ ٞ ُؼُٝ تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ  ِخ ْثُ ِو ّْ ِؾ٢ّهُ َْ ت َ َٓ ًَ َي ۪خ
َُٕٝنُٞخَهَت َ ًُ ْْ شَؼ
De ki “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde edilen mescitte yüzünüzü doğrudan O‟na
çevirin, yalnız Allah‟a boyun eğerek O‟na dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz de öyle olacaktır.”

(Bakara 2/116 )

َُُٕٞ هَث ِٗصَُٚ ٌَّ ًُ ع
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ُ َٓث ِكَُٚ َْ ُ َخَِٚٗ ْد َفث
ُ َُهًتَٝ َُّللا
ت تش َّ َمىَ هُُٞهَثَٝ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
“Allah çocuk edindi!” dediler. Bu ona yakıştırılamaz! Göklerde ve yerde olan her şey O‟nundur,
hepsi O‟na boyun eğer.
(Enam 6/101)

ُ ٌُ َ٣ ٠ع تَٗه
َٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ش
َ ََّ ًُ َ َلَِنَٝ ٌثـدَر
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ُغ ت٣ ۪خَه
ِ ط
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
َ َُُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ شَٝ ٌ َُهَٝ َُُٚ ٕٞ
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ خِ ٌُ َِّ ش
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve
her şeyi O bilir.

(Tevbe 9/30)

ْْ ِٜ ِٛ تَٞ  ْْ ِخث َ ْكُٜ ُُْٞ ََّللاِ َٰو ُِ َي ه
ِ َُهَثَٝ َِّللا
ِ َُهَثَٝ
ُ ُنُٜٞ ٤َ ُس ْت
 ُؿ ت ْخ ُٖ ه٤ّ۪ َٔ ُ ْتٟثي
 ًٌْ تخ ُْٖ ه٣ ٍَػ
َ َُّ٘س ت
َ ظ
ٌۘ  ُْ هُٜ ََِت ِٓ ْٖ هَ ْد َُ هَثشًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ ٍَ تَُّىْٞ َ ُ۫ ُإَٕ هِٛ ؼث
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ تَٗه
َ ُ٣
Yahudiler; “Üzeyir Allah‟ın oğludur” dediler. Hristiyanlar da “Mesih Allah‟ın oğludur” dediler. Bunlar, onların
dillerine doladıkları boş sözlerdir. Önceki kâfirlerin ağzı ile konuşuyorlar. Allah canlarını alsın! Bu yanlışa nasıl
sürükleniyorlar?

(Meryem 19/88)

َُهًتَٝ ُٖ َٰٔتًُ ْـ
َّ َت تش َّ َمىُُٞهَثَٝ
“Rahman çocuk edindi” dediler.
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(Meryem 19/89)

ْـًٔث تِنًّت٤ش
َ ْْ ُ َُوَ ْه ِؼةْص
Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler.

(Meryem 19/90)

َّ ََصَل٣ ُتزَٞ ََُّّٰٔش َ ٌَثنُ ت
هًّتَٛ ٍُ ش َ ِم ًُّ ْتُ ِؽدَثَٝ ع
ُ ش َ ْ٘ش َُّن ْتَلَ ْيَٝ ُْٚ٘ ِٓ ًَْٕ ط
Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti.

(Meryem 19/91)

َُهًتَٝ ِٖ ًَِٰٔ ْـ
َّ ُِ تْٞ ت َ ْٕ نَ َػ
Bunlar sırf “Rahman‟ın çocuğu var” dedikleri için olacaktı.

(Meryem 19/92)

َُهًتَٝ َص َّ ِمى٣َ ْٕ َ ًِ ْـَٰٔ ِٖ ت
َّ ُِ ٢ ْ٘ َد ۪ـ٣َ  َٓثَٝ
Rahman‟ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.

(Meryem 19/93)

تًُ ْـَٰٔ ِٖ َػ ْدهًت
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ِت ِْٕ ًُ َُّ َٓ ْٖ ك
َّ ٢ِع ت ََِّٓل َٰتش
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman‟nın huzuruna gelirler.

(Bakara 2/117)

ٓ َٰ َتِوَت هَٝ ع
ُٕ ٌُٞ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣  ت َ ْٓ ًًت كَ ِثَّٗ َٔث٠ؼ
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ُغ ت٣ ۪خَه
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O‟dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece
“Ol!” der, o şey oluşur.
(Al-i İmran 3/47)

ٓ َٰ َشث ُء تِوَت ه
ْ َُهَث
ُ ٌُ ٣َ ٠س َيجّ ِ تَٗه
٠ؼ
َٓ ٣َ  ْمُِ ُن َٓث٣َ َُّللا
 خَش ًٌَ هَث ٍَ ًَ َٰى ُِ ِي ه٢ ّّْ۪٘
َ ْٔ ٣َ ْْ ََُٝ ٌَُهَٝ ٢ ُ۪ ٕٞ
ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣ ت َ ْٓ ًًت كَ ِثَّٗ َٔث
ٕٞ
Meryem, “Rabbim! Benim nasıl çocuğum olur? Bana erkek eli değmedi ki!” dedi. “Evet öyle!” dedi. Allah tercih
ettiği şeyi yaratır. Bir işe karar verdi mi sadece "Ol!" der, o şey oluşur.”
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(Meryem 19/35)

ٓ َٰ َُ تِوَت هَِٚٗ ْد َفث
ُٕ ٌُٞ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ ُٞو٣َ  ت َ ْٓ ًًت كَ ِثَّٗ َٔث٠ؼ
ُ َُ ٍهَٝ ْٖ ِٓ ََص َّ ِمى٣ ْٕ َ َٓث ًَثَٕ ِ هّٰللِ ت
Allah‟ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece
“Ol” der sonra o şey oluşur.

(Bakara 2/118)

ََ ْ ْْ ِٓعِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد٣ َ۪رٌ ًَ َٰى ُِ َي هَث ٍَ تَُّى٣ َٓ٘ث َٰت٤ ۪ شَأْشْٝ َ َّللاُ ت
ُ ٌَ ِِّ َُٔ٘ث ه٣  ََلْٞ َُ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ََل٣ ۪هَث ٍَ تَُّىَٝ
َٰ ْ ََّّ٘ث٤َ ْْ هَ ْه خُٜ ُخُُِٞس ه
ْ َٜ َ ْْ شَشَثخِٜ ُِ ْٞ َه
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ َث٣تَل
Bilmeyenler “Allah bizimle de konuşsa veya bize de bir âyet gelse ya!” derler. Öncekiler de öyle
derlerdi, kalpleri birbirine benzedi. Biz âyetleri, onlara inancı kesin olan bir topluluğa açık açık
gösteririz.
(Enam 6/124)

ُ ٤َّللاُ ت َ ْػَِ ُْ َـ
َّللاِ َ ه
ْط
ُ  ُي٢
ِ َُ ه
َ ِشُٝ۫ ُ  ِٓعْ ََ َٓٓث ت٠ ُٗإْ َٰش٠ت َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َـصهَُُٞرٌ هَث٣ ْْ َٰتُٜ ْتِوَت َٓؼث َءشَٝ
تُٞٗهٌ خِ َٔث ًَث٣ ۪شه
َ تج
ٌ َ ػى
ُ ُ ۪ظ٤ِ
َثي ِػ ْ٘هَ ه
ٌ طـ
َ َٝ َِّللا
َ َُِٚثَُص
َ َ ْؽؼَ َُ ِي٣
َ تُٞٓ ًَ َٖ ت َ ْؼ٣ ۪ح تَُّى٤
ًَُٕٝ ٌُ ْٔ َ٣
Onlara bir âyet gelince şöyle derler: "Allah‟ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilinceye kadar bu elçiye
inanmayacağız." Allah kimi kendine elçi yapacağını çok iyi bilir. Suçlu duruma düşenlere Allah katında bir
alçaltılma ve kurdukları tuzakla bağlantılı bir azap vardır.

(Enam 6/111)

تُٞٗءٍ هُدُ ًَل َٓث ًَث٢ْ ش
َ ََّ ًُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َـش ًََْٗث َػَٝ ٠ َٰشْٞ َٔ ُ ُْ ْتُٜ َٔ ًََِّ َٝ َ ُْ ْتُ َٔ َِٰٓةِ ٌَرِٜ ٤ْ َُِ تَََّٗ٘ث ٗ ٍََّ ُْ َٓ٘ث تْٞ ََُٝ
َٓ َ٣ ْٕ َ ت ت ََِّٓل تُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٤ُِ
ََُِٕٜٞ َ ْؽ٣ ْْ ُٛ ًَ َ  َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْعَٝ َُّللا
شث َء ه
Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi önlerine döksek, yine de inanıp güvenmezler;
gerekeni Allah yaparsa başka. Fakat onların çoğu cahildir.

(Bakara 2/119)

ْ٤ِ ج ْتُ َؽ ۪ف
َ ِْ٘ ِ
ْ َ ػ ْٖ ت
ً َ۪ٗىَٝ ًت٤
ً ن خَ ۪ش
ِ ط َفث
َ َُ َٔ ََل ش ُ ّْـَٝ ًت٣
َ تِ َّٓٗث ت َ ْي
ِ ّ َثى ِخ ْثُ َف
Biz seni, hak ile müjdeleyesin ve onunla uyarasın diye elçi gönderdik. Cehennem halkından sen
sorumlu tutulmayacaksın.
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(Sebe 34/28)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ثَ ََل
َ ِْ٘ ِ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ ًَ تَٝ ًت٣
ً َ۪ٗىَٝ ًت٤
ً ثَ َخ ۪ش
ِ َُِِّ٘ ًَثى ت ََِّل ًَٓثكَّر
َ  َٓٓث ت َ ْيَٝ
Biz seni bütün insanlara, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ama çoğu insan bunu böyle bilmez.

(Fatır 35/24)

ً٣
َ ِْ٘ ِ
ٌ ۪ث َٗىَٜ ٤ ۪ت ِْٕ ِٓ ْٖ ت ُ َّٓ ٍر ت ََِّل ل َََل كَٝ ًت٣
ً َ۪ٗىَٝ ًت٤
ً ن خَ ۪ش
َ تِ َّٓٗث ت َ ْي
ِ ّ َثى ِخ ْثُ َف
Biz seni hak ile gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her toplumun geçmişinde mutlaka bir
uyarıcı bulunmuştur.

(Bakara 2/120)

َٰ ًْ َ َُ ْٖ شَٝ
ٟ َٰهُٜ ُ ْتَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟهُٛ َِّٕ  ْْ هُ َْ تُٜ َ  شَصَّدِ َغ َِِّٓص٠ َـصهٟظ َٰثي
َ ٠ػ
َ َُّ٘ ََل تَٝ ُنُٜٞ َ٤ُػ ْ٘ َي ْت
ً٤
َ َُةِ ِٖ تشَّدَ ْؼَٝ
 َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ ِؼ ِْ ِْ َٓث َُ َي َِٖٓ ه١ ُ۪ ْْ خَ ْؼهَ تَُّىٛت َءَٞٓ ْٛ َ س ت
ٍ  ََل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla razı olmaz. De ki: “Doğru yol
Allah‟ın gösterdiği yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların azrularına uyarsan,
Allah‟ın ne dostluğunu ne de yardımını görürsün.
(Maide 5/48)

ْْ ٌُ ثـ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ًِْٔ٘ث َػ٤َٜ ُٓ َٝ ج
ِ  َِٖٓ ْتُ ٌِصَثِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤َظ ِهّهًث ُِ َٔث خ
َ َ  َْي ْتُ ٌِص٤َُِت َ ٍَْٗ ُْ َٓ٘ث تَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ ثج خِ ْثُ َف
ًن ُِ ٌُ ٍَّ َؼؼَ َِْ٘ث ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِش ًْ َػر
 ْْ خِ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َخ
ِ ّ ُ ْْ َػ َّٔث َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ َفٛت َءَٞٓ ْٛ َ  ََل شَصَّدِ ْغ تَٝ َُّللا
ز
َٓ ْٞ ََُٝ ث ًؼثَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ًَْت٤ت ت ُْ َمُٞ ٌُ ْْ كَث ِْصَدِو٤ َٓٓث َٰت َٰش٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْد٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً تـهَذ
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َؽؼََِ ٌُ ْْ ت ُ َّٓر
شث َء ه
َُٕٞ ش َ ْمص َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِدّة ُ ٌُ ْْ خِ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ك٤َؼًث ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ًْ ِؼؼُ ٌُ ْْ َؼ
 ه٠َُِت
Gerçekleri içeren bu kitabı sana, kendinden önceki kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların arzularına uyma. Her biriniz
için bir özel hüküm ve geniş yol oluşturduk. Allah gerek görseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Böyle olması,
verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Siz iyi işlerde yarışın. Hep birlikte dönüp
geleceğiniz yer Allah‟ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size bildirecektir.

(Maide 5/49)

غ َٓٓث
َ ُِ٘ ْلص٣َ ْٕ َ ُ ْْ تٛتـىَ ْي
ْ َٝ ْْ ُٛ ت َءَٞٓ ْٛ َ  ََل شَص َّ ِد ْغ تَٝ َُّللا
ْ ِٕ َ تَٝ
 ْْ ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َتـ ٌُ ْْ خ
ِ ى َػ ْٖ َخ ْؼٞ
ًت٤
ه ُ ه٣ً۪ ُ٣ ت كَث ْػَِ ْْ تََّٗ َٔثْٞ ََُّٞ َ  َْي كَث ِْٕ ش٤ََُِّللاُ ت
ت َ ٍَْٗ ٍَ ه
ً ۪ت َِّٕ ًَعَٝ ْْ ِٜ  ِخُُٞٗغ و
ِ  ْْ ِخ َد ْؼُٜ  َد٤ُ ۪ظ٣ ْٕ َ َّللاُ ت
َُٕٞثَ َُلَث ِِو
ِ ََُِّٖ٘ٓ ت
Aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet; onların arzularına uyma. Dikkatli ol! Allah‟ın indirdiği emirlerin
herhangi birinden seni şaşırtabilirler. Yüz çevirirlerse bil ki bazı günahları sebebiyle Allah, kesinlikle onların
başına bir kötülük gelmesini istiyordur. Zaten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.
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(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ َخ ْؼهَ َٓث َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ ِؼ ِْ ِْ َٓث َُ َيُٛ ت َءَٞٓ ْٛ َ س ت
َ َُ ِة ِٖ تش َّ َد ْؼَٝ ًّث٤ُ ُـ ٌْ ًٔث َػ ًَ ِخٙ ًَ َٰى ُِ َي ت َ ٍَْٗ َُْ٘ثَٝ
م
ه
ٍ تَٝ  ََلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Kural böyledir; Kur‟ân‟ı Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularına
uyarsan, Allah‟a karşı senin ne bir dostun ne de koruyucun olur.

(Şura 42/15)

ج
ُ كَ ِِ َٰى ُِ َي كَث ْن
َ ًْ ِٓ ُ ت ِْص َ ِو ْْ ًَ َٓٔث تَٝ ع
ٍ َّللاُ ِٓ ْٖ ًِصَث
هُ َْ َٰت َٓ ْ٘سُ ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هَٝ ْْ ُٛ ت َءَٞٓ ْٛ َ  ََل شَص َّ ِد ْغ تَٝ ز
َ٘ ٌُ ْْ َ ه٤ْ َت ُ ِٓ ًْزُ َِلَ ْػ ِه ٍَ خَٝ
ْْ ٌُ َ٘٤ْ َخَٝ ََ٘٘ث٤ْ ََُ ٌُ ْْ ت َ ْػ َٔثُُ ٌُ ْْ ََل ُـ َّؽرَ خَٝ  َيخُّ ٌُ ْْ َُ َٓ٘ث ت َ ْػ َٔثَُُ٘ثَٝ َّللاُ َيخَُّ٘ث
َه
ً٤
ُ  ْتُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِتَٝ ََ٘٘ث٤ْ ََ ْؽ َٔ ُغ خ٣ َُّللا
Bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap ve emredildiği gibi doğru ol, onların arzularına da uyma. De ki “Allah‟ın
indirdiği her kitaba inanırım. Ben aranızda adil davranma emri aldım. Allah bizim Rabbimiz, sizin de
Rabbinizdir. Bizim yaptığımız bizim, sizin yaptığınız sizindir. Bizimle sizin aranızda belgeye de ihtiyaç yoktur.
Bizi bir araya getirecek olan Allah‟tır. Dönüş O‟nadır.”

(Bakara 2/121)

ُْ ُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ۪ كَثَٚ ٌْلُ ًْ ِخ٣ ْٖ َٓ َٝ َ۪ٕٚ ِخُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ۪ تِٚشَٝ ُ َـ َّن شِ ََلََُِْٚٗٞص٣ ثج
َ َ ُ ُْ ْتُ ٌِصَٛ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪تََُّى
ًَُٕٝ ِِ ْتُمَث
Kendilerine verdiğimiz kitabı bağlantılarıyla birlikte gerektiği gibi okuyanlar var ya! Onlar bu
kitaba da inanıp güvenirler. Onu görmezlikte direnenler ise kaybedeceklerdir.
(Al-i İmran 3/199)

َٖ ِ هّٰللِ ََل٤ ْْ لَث ِش ۪ؼِٜ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ِثّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ خِ ه٣ ْٖ َٔ َُ ج
ِ  َِ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ت َِّٕ ِٓ ْٖ تَٝ
ً ََِّ۪للاِ ظ َ ًَٔ٘ث ه
ج
ِ َث٣َٕ خِ َٰثًُٝ َ َ ْشص٣
 ْْ ت َِّٕ هِٜ ُّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخًُٛ  ْْ ت َ ْؼُٜ َُ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ َل ت٤
ز ه
ِ ّث
َ  ُغ ْتُ ِف٣ً۪ ِ
َ ََّللا
Kitaplarında uzman olanlar arasında Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana Allah'a tam bir
saygıyla inanıp güvenenler de vardır. Onlar, Allah‟ın ayetlerini geçici bir çıkara karşılık değişmezler. Onların,
Rableri katında ödülleri vardır. Allah hesabı çabuk görür.

(Maide 5/83)

ن
ُ ًُت
ُ ۪ ْْ شَلُٜ َُ٘٤ ت َ ْػًٟٓ َٰ َ  ٍِ شِٞ
َّ ٠َُِت َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تُِٞ ِٔؼ
َ تِوَتَٝ
ِ ّ ت َِٖٓ ْتُ َفُٞغ َِٖٓ تُه َّْٓغِ ِٓ َّٔث َػ ًَك٤
َّ َُٕ َيخَّ َٓ٘ث َٰت ََّٓ٘ث كَث ًْص ُ ْدَ٘ث َٓ َغ تَُُُٞٞو٣
َٖ٣ ۪هِٛ شث
Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki "Rabbimiz!
İnanıp güvendik; bizi şahitler arasına yaz.
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(Maide 5/84)

ْ َٗٝ ن
َٖ٤ظث ُِ ۪ف
َّ ُ ِّ تْٞ َُ ْه ِلََِ٘ث َيخَُّ٘ث َٓ َغ ْتُو٣ ْٕ َ َط َٔ ُغ ت
 َٓث ََُ٘ث ََل ُٗإْ ِٓ ُٖ ِخ هَٝ
ِ ّ  َٓث َٓؼث َءَٗث َِٖٓ ْتُ َفَٝ ِثّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe biz neden
güvenmeyelim."

(Rad 13/36)

َْ ُُ هٚؼ
ِ  َِٖٓ ْتَلَ ْـٍَ تَٝ  َْي٤ََُِٕ ِخ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تٞ ْل ًَ ُـ٣َ ثج
َ ُ ْ٘ ٌِ ًُ َخ ْؼ٣ ْٖ َٓ ج
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٛ َ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪تَُّىَٝ
ج
ُ  ت َ ْنِٚ ٤ْ َُِ۪ تٚ ََٓل ت ُ ْش ًِ َى ِخَٝ ََّللا
تَِّٗ َٓٔث ت ُ ِٓ ًْزُ ت َ ْٕ ت َ ْػدُهَ ه
ِ  َٓ َٰثِٚ ٤ْ َُِتَٝ تٞػ
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle sevinirler. İçlerinde onun bir kısmından hoşlanmayan
topluluklar vardır. De ki “Bana emredilen, yalnız Allah‟a kul olmam ve O‟na ortak oluşturmamamdır. Ben
insanları Allah‟a çağırırım; varıp gideceğim yer O‟nun huzurudur.”

(Kasas 28/51)

ًَُٕٝ ًَّ َصَى٣َ ْْ ُٜ َِّ ٍَ َُ َؼْٞ َ ُْ ْتُوُٜ َُ ط َِْ٘ث
َّ َٝ َُوَ ْهَٝ
Biz onlar için sözleri ilişkilendirdik ki doğru bilgileri kullansınlar.

(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ۪ٚ ْْ ِخٛ ِِ۪ٚ ثج ِٓ ْٖ هَ ْد
َ َ ُ ُْ ْتُ ٌِصَٛ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪تََُّى
Bu Kitaptan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanıp güvenirler.

(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ ّْ ُٓ ِِ۪ٚ ُ ْتُ َف ُّن ِٓ ْٖ َيخِّ َٓ٘ث تَِّٗث ًَُّ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْدَِّ۪ٚٗ ٓ تٚت َٰت ََّٓ٘ث ِخُُٞٓ  ْْ هَثِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْص٣ تِوَتَٝ
Kitap onlara bağlantılarıyla okununca şöyle derler: “Biz ona inandık. O, Rabbimizden gelen gerçektir. Biz daha
önce de ona teslim olan kimselerdik.”

(Ankebut 29/47)

ُ۪ٚإْ ِٓ ُٖ ِخ٣ ْٖ َٓ  ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ ْٖ ِٓ َٝ َِ۪ٕٚ خُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ثج
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٛ َ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪ثج كَثَُّى
َ َ  َْي ْتُ ٌِص٤َُِ ًَ َٰى ُِ َي ت َ ٍَْٗ ُْ َٓ٘ث تَٝ
ًَُٕٝ َِثشِ َٓ٘ث ت ََِّل ْتُ ٌَثك٣َ ْؽ َفهُ خِ َٰث٣  َٓثَٝ
Onlara indirdiğimiz gibi sana da bu Kitabı indirdik. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bu Kitaba inanırlar.
Bunlardan kitap bilgisi olmayanlardan da ona inananlar olacaktır. Kâfirlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkar
etmez.
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(Bakara 2/122)

َٖ٤۪ٔ َُ ْتُؼَث٠َِ كَؼ َِّْص ُ ٌُ ْْ َػ٢ّ۪ٗ َ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِػ
َ ُ ت َ ْٗؼَ ْٔس٢ٓ ۪ تَُّص٢
َ ِت ِٗ ْؼ َٔصًُٝ ًُ  ََ ت ْو٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ََ۪٘ث خ٣
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim onca nimeti ve sizi çağdaşlarınıza üstün kıldığımı hatırlayın!
(Secde 32/23)

ََ ٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ ُِدًٟهُٛ ُٙ َؼؼَ َِْ٘ثَٝ َِ۪ٚ ٍر ِٓ ْٖ ُِ ٓوَثب٣ًْ ِٓ ٢ ۪ثج كَ ََل ش َ ٌُ ْٖ ك
َ َ  ْتُ ٌِص٠ِ
َ ُٞٓ َ٘ث٤ْ َ َُوَ ْه َٰتشَٝ
Musa'ya Kitap vermiştik. Hiç şüphen olmasın ki, sen de öyle bir kitaba kavuşacaksın. Onu İsrailoğulları için bir
kılavuz yapmıştık.

(Secde 32/24)

َُٕٞ٘ ِهُٞ٣ ث ِشَ٘ث٣َ ت ِخ َٰثُٞٗ ًَثَٝ تًُٝ ط َد
َ َٕ ِخث َ ْٓ ًَِٗث َُ َّٔثُٝهْٜ ٣َ ً ْْ ت َ ِب َّٔرُٜ ْ٘ ِٓ  َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ
Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler
yapmıştık.

(Maide 5/20)

ْْ ٌُ َِ َؼ َؼَٝ ٓث َء٤َ  ٌُ ْْ ت َ ْٗ ِد٤ ۪ ٌُ ْْ تِ ْو َؼ َؼ ََ ك٤ْ ََِّللاِ َػ
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ  ِّ ت ْوْٞ َث ه٣َ ِ۪ٚٓ ْٞ َ ُِو٠ َُِٰٞٓ ٍَ تِ ْو هَثَٝ
َٖ٤۪ٔ َُز ت َ َـهًت َِٖٓ ْتُ َؼث
ِ ُْإ٣ ْْ َُ  ٌُ ْْ َٓث٤ َٰت َٰشَٝ  ًًثُُِٞٓ
Bir gün Musa halkına dedi ki “Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizden nebîler çıkardı ve
sizi önderler yaptı. Bu âlemde kimseye vermediğini size verdi.

(Araf 7/140)

َٖ٤۪ٔ َُ ْتُؼَث٠َِؼَِ ٌُ ْْ َػ
َّ َ كَٞ ُٛ َٝ ثًٜ َُِٰ  ٌُ ْْ ت٤ َّ۪للاِ تَخْـ
 ًَْ ه٤هَث ٍَ ت َ َؿ
Dedi ki “Size Allah‟tan başka bir tanrı mı ararım? Hâlbuki o sizi bu âleme üstün kılmıştır.”

(Bakara 2/123)

 ََلَٝ ٌشلَث َػر
َ ثَٜ ُ ََل ش َ ْ٘لَؼَٝ ٌٍ ث َػ ْهَٜ ْ٘ ِٓ َُ َُ ْود٣  ََلَٝ ْـًٔث٤ش
َ ٍُ ُ َػ ْٖ َٗ ْل
ٌ  َٗ ْل١ٍ۪  ًٓث ََل ش َ ْؽْٞ َ٣ تُٞتشَّوَٝ
ًَُٕٝ ظ
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ
Öyle bir gün konusunda yanlış yapmaktan sakının ki o gün kimse kimsenin yerine bedel
ödeyemeyecek, şefaatin kimseye faydası olmayacak ve hiç kimseye yardım edilmeyecektir.
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(Enam 6/51)

 ٌغ٤ ۪ ََل شَلَٝ ٢
َ ٤َُ ْْ ِٜ ّ َي ِخ٠َُِٰ ت تًَُٝٓ ُ ْفش٣ ْٕ َ َٕ تُٞمَثك٣َ َٖ٣ ۪ تَُّىِٚ ت َ ْٗى ِْي ِخَٝ
ٌّ ُِ َٝ ِ۪ٚٗ ُٝ ْْ ِٓ ْٖ نُٜ َُ ُْ
َُٕٞصَّو٣َ ْْ ُٜ ََُِّ َؼ
Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, bu Kitapla uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefaatçileri
olacaktır. Belki çekinip kendilerini korurlar.

(Zümer 39/43)

ُ َِّللا
َ ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ ت ََلُٞٗ ًَثْٞ ََُٝ َ شلَ َٓؼث َء هُ َْ ت
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣  ََلَٝ ْـًٔث٤ش
ٕ هُٝ
ِ ت ِٓ ْٖ نُٝت َ ِّ تش َّ َمى
Yoksa onlar, Allah ile aralarına girecek şefaatçiler mi buldular? De ki “Ya onların bir yetkileri yoksa akıllarını
da kullanamıyorlarsa?”

(Zümer 39/44)

َّ ُهُ َْ ِ هّٰللِ ت
َُٕٞ ش ُ ًْ َؼؼِٚ ٤ْ َُِع ظ ُ َّْ ت
ِ تَٞ ََُُّّٰٔ ُٓ ِْيُ تَُٚ ؼًث٤۪ٔ شلَث َػرُ َؼ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
De ki “Şefaat yetkisi tümüyle Allah‟ın elindedir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O‟ndadır. Zaten sonunda tekrar
yaratılıp O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Mümin 40/18)

َٰ ْ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٛ ت َ ْٗى ِْيَٝ
َّ ُِ َٖ َٓث٤۪ٔ ثظ
 ََلَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ َـ٤۪ٔ ُِ ِظث
ُ ُُِتَل ٌِكَ ِر تِ ِو ْتُو
ِ ًَ ًِ َثؼ
ِ ٘ ْتُ َفَٟج َُهٞ
َ ُ٣ ٍغ٤ ۪شَل
ع
ُ طث
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.

(Bakara 2/124)

ٓ
ٍ ُ خِ ٌَ ِِ َٔثُّْٚ َيخ٤
٢ َّ۪ص٣ ِٓ ْٖ وُ ِ ّيَٝ ٍَ ثَ تِ َٓث ًٓث هَث
ِ َُِِّ٘  َؼث ِػُِ َي٢ّ۪ٗ ِ َّٖ هَث ٍَ تُٜ َّٔ َ ز كَثَش
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٠َِٰ َ تِ ِو ت ْخصَٝ
َّ ١ِهْٜ ََ٘ث ٍُ َػ٣ هَث ٍَ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
Bir zamanlar Rabbi, İbrahim‟i kelimelerle imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti. Rabbi
ona: “Ben seni insanlara önder yapacağım!” dedi. O “Soyumdan da olsun!” deyince, „‟zalimler,
sözümün kapsamına girmez.” dedi.
(Enbiya 21/67)

ََُِّٕٞللاِ تَكَ ََل ش َ ْؼ ِو
ٍّ ُت
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ نُٝ ُِ َٔث ش َ ْؼدُهَٝ ْْ ٌُ َُ ف
Size de Allah‟a tercih ederek kulluk ettiğiniz şeylere de yazıklar olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?”
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(Enbiya 21/68)

َٖ٤ ِ۪ص َ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ كَث ِػَٜ ُِ ت َٰتًُٝٓ ظ
ُ ْٗ تَٝ ُُٙٞت َـ ِ ًّهُُٞهَث
Dediler ki “Bir şey yapacaksanız, yakın şunu! Yakın da ilahlarınıza destek verin.”

(Enbiya 21/69)

ٓ
ْ٤
ُ ٗ َث٣ هُ َِْ٘ث
َ َٝ  خَ ًْنًت٢ ًُ۪ٗٞ َثي
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٠َِٰ ِ ََل ًٓث َػ
“Ey ateş! İbrahim için serinliğe ve güvene dönüş” dedik.

(Enbiya 21/70)

َٖ٣ً۪ ّ
َ  ُْ ْتَلَ ْلُٛ هًت كَ َؽ َؼ َِْ٘ث٤ْ ًَ ۪ٚت ِخُٝت َ َيتنَٝ
Bu yöntemle İbrahim‟den kurtulmak istediler. Biz de onları en büyük zarara soktuk.

(Enbiya 21/71)

ً َُُٞٝ َُٙ٘ث٤ْ َٗ َّؽَٝ
َٖ٤۪ٔ َُث ُِ ِْؼَثَٜ ٤ ۪ثي ًَْ٘ث ك
ِ  ْتَلَ ْي٠َُِؽث ت
َ َ خ٢ ۪ع تَُّص
Hem İbrahim‟i hem de Lût‟u âlemler için bereketli kıldığımız o yere getirip kurtardık.

(Saffat 37/99)

ٖ٣
ٌ ِٛ  وَت٢ّ۪ٗ ِهَث ٍَ تَٝ
َ ٢ّ َي ۪خ٠َُِٰ ح ت
ِ ۪هْٜ َ٤ِ
Kurtulunca şöyle dedi: “Ben Rabbime gidiyorum; o bana doğruyu gösterecektir.

(Saffat 37/100)

َٖ٤ظث ُِ ۪ف
َّ ُ َِٖٓ ت٢ ُ۪ َْحٛ ِ َّيج
Ya Rab! Bana iyi birini bağışla.”

(Saffat 37/101)

َّ َكَد
ْ٤ٍ ُِ۪ ِخـُ ََل ٍّ َـٙش ًَْٗث
Biz de ona, iyi huylu bir erkek çocuğu müjdesi verdik.

(Saffat 37/102)

ُ ْٗ  ت َ ْو َخ ُف َي كَث٢ّ۪ٓٗ َ  ْتُ َٔ٘ َِثّ ت٢ِ كٟ ت َ َٰي٢ّ۪ٓٗ ِ ت٢
ٍَ  هَثًَٰٟ َ ظ ًْ َٓثوَت ش
َّ ُُ تٚكََِ َّٔث َخَِ َؾ َٓ َؼ
َّ َُ٘ث خ٣َ ٍَ  هَث٢
َ ّ ْؼ
َٓ ِْٕ  ت٢ٓ ُِ۪ٗص َ ِؽه
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
ِ ٓث ت َ َخ٣َ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ت
شث َء ه
َ ًُ ٌۘ َٓ ْس ت ْك َؼ َْ َٓث شُإ
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.”
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(Saffat 37/103)

ٖ٤
ِ ُ ُِ ِْ َؽ ۪دََِّٚشَٝ كََِ َّٓٔث ت َ َِِْ َٔث
Ne zaman ki ikisi de Allah‟a teslim oldu; İbrahim onu, alnı yere gelecek şekilde yatırdı.

(Saffat 37/104)

ُْ ٤ ًَْٰ۪ٛ َٓث تِخ٣ ْٕ َ ُ تَٙ٘ث٣ْ ََٗثنَٝ
O zaman ona; “Ey İbrahim!” diye seslendik.

(Saffat 37/105)

َٖ٤ ِّ۪٘ ْتُ ُٔ ْف١ٍِ ث تَِّٗث ًَ َٰى ُِ َي ٗ َْؽ٣َ تًُ ْء
َ طهَّ ْه
ُّ س
َ هَ ْه
“Rüyanın gereğini yaptın. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Saffat 37/106)

ُ  ْتُدَ َٰ ِٓ ۬ ُإت ْتُ ُٔ ۪دَٞ ُٜ َُ ىَتَٰٛ َِّٕ ت
ٖ٤
Gerçekten bu, yıpratıcılığı açık bir imtihandı.”

(Zuhruf 43/26)

َُٕٝ خَ ًَٓت ٌء ِٓ َّٔث ش َ ْؼدُه٢ َِّ۪٘ٗ تٚٓ ۪ ِٓ ْٞ َهَٝ ِٚ ٤ ُْ َِلَ ۪خ٤ ًَْٰ۪ٛ تِ ْو هَث ٍَ تِخَٝ
Bir gün İbrahim, babasına ve halkına şöyle demişti: “Sizin taptıklarınızla hiç bir ilişiğim yoktur.

(Zuhruf 43/27)

َ َ ك١ ۪ت ََِّل تَُّى
ٖ٣
َ َُّٚٗ كَ ِث٢ ًَ۪ٗ ط
ِ ۪هْٜ ٤َ ِ
Benim, beni yaratanın dışındakilerle bir ilgim olmaz. O, bana doğru yolu gösterecektir.”

(Zuhruf 43/28)

ََُٕٞ ًْ ِؼؼ٣ ْْ ُٜ َِّ۪ َُ َؼٚ َػ ِو ِد٢ َ۪رً ك٤ِث ًَ ِِ َٔرً خَثهَٜ َِ َؼ َؼَٝ
Belki dönerler diye bu kelimeyi, kalıcı bir kelime yaptık.
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(Bakara 2/125)

٠ُِٓ َٰ  ْه َٓٗث تِٜ  َػَٝ ٠ًِّظ
َ ٤َتِ ْو َؼؼَ َِْ٘ث ْتُدَٝ
ِ َُِِّ٘ ًْس َٓعَثخَر
َ ُٓ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ ت ِٓ ْٖ َٓوَ ِثّ تِخُٝتش َّ ِمىَٝ ت َ ًْٓ٘ثَٝ َث
َّٓ ُِ ٢
َ ْٕ َ  ََ ت٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
 ِنّٞ ُؽ
ُّ ُتًُ ًَّغِ ت
ُّ َٝ َٖ٤ ۪ ْتُؼَث ًِلَٝ َٖ٤ ِ۪طثبِل
َ ًَْٰ۪ٛ تِخ
َ ِص٤ْ َ ًَت خّٜ ِ ؽ
Beyt‟i insanların toplanacakları ve güven içinde olacakları bir yer yaptık. Siz makam-ı
İbrahim‟i, İbrahim‟in dua için durduğu yerleri, dua yerleri yapın. İbrahim ile İsmail‟e görev
verdik: “Evimi; tavaf edenler, itikâfta bulunanlar, rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!”
dedik.
(Al-i İmran 3/96)

ٍ ٤ْ  ٍَ َخَّٝ َ ت َِّٕ ت
َٖ٤۪ٔ َُ ُِ ِْ َؼثًٟهُٛ َٝ ثي ًًث
ِ َُِِّ٘ ػ َغ
ِ ُٝ س
َ  ِخ َد ٌَّرَ ُٓ َد١ ۪ثَ ََُِّى
İnsanlık için bereket kaynağı olsun ve bütün bir âlem için doğru yönü göstersin diye kurulan ilk Beyt, elbette
Bekke'de olandır.

(Al-i İmran 3/97)

ٌ ّ٘٤ِ َثز خ
ٌ َ٣ َٰتِٚ ٤ ۪ك
ِٖ َٓ س
ِ ٤ْ َثَ ِـ ُّػ ْتُد
ِ َُّ٘ ت٠َِ ِ هّٰللِ َػَٝ ُ ًَثَٕ َٰت ًِٓ٘ثَِٚ َٓ ْٖ نَ َلَٝ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ َثز َٓوَث ُّ تِخ
ً ِ ۪د
َ َ ت ِْص
َٖ٤۪ٔ َُػ ِٖ ْتُ َؼث
 َٓ ْٖ ًَلَ ًَ كَث َِّٕ هَٝ َل٤
َ طث
َ ٢
َ ِٚ ٤ْ َُِع ت
ٌّ َِّ٘للاَ َؿ
Orada Makam-ı İbrahim'in apaçık göstergeleri vardır. Oraya giren kişi, güvende olur. Bir yolunu bulanların, o
Beyt‟te hac yapması, Allah‟ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten gelirse bilsin ki Allah‟ın
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

(Hac 22/26)

ْ
َّٓ ُِ ٢
َ َٝ ْـًٔث٤ش
َ ٢س ت َ ْٕ ََل ش ُ ْش ًِ ْى ۪خ
َٖ٤۪ٔ ِ ْتُ ٓوَثبَٝ َٖ٤ ِ۪طثبِل
ِ ٤ْ َْ َٓ ٌَثَٕ ْتُد٤
َ ًَْٰ۪ٛ أَٗث ِ َِلخَّٞ َتِ ْو خَٝ
َ ِص٤ْ َ ًْ خّٜ ِ ؽ
 ِنّٞ ُؽ
ُّ ُتًُ ًَّغِ ت
ُّ َٝ
İbrahim‟e Beyt‟in yerini gösterdiğimiz zaman, “Bana hiçbir şeyi ortak sayma; tavaf edenler, kıyam, rüku ve
secde edenler için Beytimi temiz tut” demiştik.

(Hac 22/27)

ن
َ ُ َأْش٣ ِثَ خِ ْثُ َف ّػ
ِ ػ
ِ َُّ٘ ت٢ِتَوّ ِْٕ كَٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٝ ى ِي َؼ ًثَلٞ
ٍ ٤۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ ًُ َِّ كَ ّػٍ َػ٤ َ۪أْش٣ ًٍ ٓث
İnsanlara haccı ilan et; ister yaya olarak ister dağlar arasındaki yolları aşan bitkin binekler üzerinde sana
gelsinler.
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(Bakara 2/126)

ِ ُ َِٖٓ تُع َّ َٔ ًَتَِْٚٛ َ تي ٌُ ْم ت
ْ ِ ّ ُْ َيج٤ ًَْٰ۪ٛ تِ ْو هَث ٍَ تِخَٝ
ْ َٝ ىَت خََِهًت َٰت ًِٓ٘ثَٰٛ َْ َتؼؼ
 ْْ خِ هُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ ز َٓ ْٖ َٰت
ِثّٰلل
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ
ً َُِ۪ هُٚ َٓ ْٖ ًَلَ ًَ كَث ُ َٓ ِص ّؼَٝ ٍَ تَل ِل ًِ هَث
َ ػ
ً٤
ْ َ َل ظ ُ َّْ ت٤
ُ ُ ْتُ َٔ ۪ظ
ِ  َػىَت٠َُِٰ ُٓ تًُّٙ ط
ِ َُّ٘ج ت
َ ْخِةَٝ ثي
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim , burayı güvenli bir şehir yap! Buranın halkından,
Allah‟a ve ahiret gününe inananları her üründen yararlandır!” Allah da şöyle dedi: “ayetleri
görmezlikten gelene de bir süre iyilik. yapar, sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü
hale gelmektir o!”
(İbrahim 14/35)

َّث
ْ َٝ ىَت ْتُ َدَِهَ َٰت ًِٓ٘ثَٰٛ َْ تؼ َؼ
ْ ِ ّ ُْ َيج٤ ًَْٰ۪ٛ تِ ْو هَث ٍَ تِخَٝ
ْ َ ت َ ْٕ َٗ ْؼدُهَ ْتَل٢
َّ ِ٘ َخَٝ ٢ ْ۪٘تؼُ٘د
َ ٘ط
Bir gün İbrahim şöyle dua etti: “Rabbim! Bu bölgeyi güvenli bir şehir haline getir. Beni ve çocuklarımı putlara
tapmaktan uzak eyle.

(Şura 42/20)

َٰ ْ ض
َ ًْ هُ َـ٣ً۪ ُ٣ َٕ َٓ ْٖ ًَثَٝ ِ۪ٚ َـ ًْظ٢ ُ۪ كَُٚ تَل ِل ًَذِ ٗ ٍَِ ْن
َ ًْ ه ُ َـ٣ً۪ ُ٣ ََٕٓ ْٖ ًَث
ثَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚث ُٗإْ ش٤ْٗ ُّض تُه
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ  َٓثَٝ
ح
ٍ ٤تَل ِل ًَذِ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ظ
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.

(Bakara 2/127)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْتُ َؼ٤۪ٔ ّ
ِ ٤ْ ت ِػهَ َِٖٓ ْتُ َدَٞ َ ُْ ْتُو٤ ًَْٰ۪ٛ  ًْكَ ُغ تِخ٣َ تِ ْوَٝ
َ ْٗ َ  َُ َيخََّ٘ث شَوَد ََّْ َِّٓ٘ث تَِّٗ َي ت٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ س
َّ ُس ت
İbrahim, İsmail ile beraber Kâbe‟nin temellerini yükselttiği sırada şöyle yalvardı: “Rabbimiz,
bunu bizden kabul et, dinleyen de bilen de Sen‟sin!”
(İbrahim 14/37)

َ ت ٍنَٞ ِ خ٢ َّ۪ص٣ ت َ ِْ ٌَ ْ٘سُ ِٓ ْٖ و ُ ِ ّي٢ّ۪ٓٗ َيخَّ َٓ٘ث ِت
تُٞٔ ٤ ُ۪و٤ُِ صِ َي ْتُ ُٔ َف ًَّ ِّ َيخََّ٘ث٤ْ َ ٌَ ْيعٍ ِػ ْ٘هَ خ١ ۪ ًِْ و٤ؿ
ًَُٕٝ ٌُ َ ْش٣ ْْ ُٜ ََِّز َُؼ
ِ  ْْ َِٖٓ تُع َّ َٔ ًَتُٜ تي ٌُ ْه
ْ َذ َ كَِٰٞ ظ
ْ َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُِ ت١۪ٞٓ ْٜ َ ثَ ش
َّ ُت
ِ َُّ٘ثؼؼَ َْ ت َ ْكـِهَذ ً َِٖٓ ت
Rabbimiz! Ben soyumdan bir kısmını senin dokunulmazlığı olan Beytinin yanında, çorak bir vadiye yerleştirdim.
Rabbimiz bunu namazı düzgün ve sürekli kılsınlar diye yaptım. İnsanlardan kiminin gönlünü onlara meyledecek
hale getir. Bir de onları birtakım ürünlerle rızıklandır, belki görevlerini yerine getirirler.
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(İbrahim 14/38)

٢ ََل ِكَٝ ع
َ ْٖ ِٓ َِّللا
 ه٠َِ َػ٠ ْم َٰل٣َ  َٓثَٝ ُٖ ِِ  َٓث ُٗ ْؼَٝ ٢ َ۪يخَّ َٓ٘ث تَِّٗ َي ش َ ْؼَِ ُْ َٓث ُٗ ْمل
ِ  ْتَلَ ْي٢ءٍ ِك٢ْ ش
ثء
َّ ُت
ِ َٔٓ ّ
Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah‟a gizli kalmaz.

(Bakara 2/128)

َ٘ث تَِّٗ َي٤ْ َِشُحْ َػَٝ ت َ ِيَٗث ََٓ٘ث ِِ ٌََ٘ثَٝ َّ ِص َٓ٘ث ت ُ َّٓرً ُٓ ّْ ِِ َٔرً َُ َۖ َي٣ ِٓ ْٖ وُ ِ ّيَٝ  ِْٖ َُ َي٤َٔ ِِ ّْ ُٓ تؼ َؼ َِْ٘ث
ْ َٝ َيخََّ٘ث
ُْ ٤تًُ ۪ـ
َ ْٗ َ ت
ُ َّٞ َّ س تُص
َّ تج
“Rabbimiz! İkimizi sana teslim olmuş kişiler yap, soyumuzdan gelenlerden de sana teslim olmuş
bir toplum oluştur! Bize menâsikimizi , hac ve umre ibadetlerini yapacağımız yerleri göster ve
yönelişimizi kabul et! Sana yönelenleri kabul eden, iyiliği bol olan Sen‟sin!”
(İbrahim 14/40)

ٓثء
ْ ِ َّيج
ِ شَوَد ََّْ نُ َػَٝ  َيخََّ٘ث٢ َّ۪ص٣ ِٓ ْٖ وُ ِ ّيَٝ  ِذَِٰٞ ظ
َّ ُْ ت٤
َ ۪ ُٓو٢ ِْ۪٘ تؼ َؼ
Rabbim! Beni namazı düzgün ve sürekli kılanlardan eyle, soyumdan gelenleri de. Rabbimiz, duamı kabul eyle!

(İbrahim 14/41)

ثج
ُ ّ
َ  ُّ ْتُ ِفَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ ١
َّ َت ُِهَٞ ُِ َٝ ٢ ُ۪ ًْ َيخََّ٘ث ت ْؿ ِل
Rabbimiz! Hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve sana güvenen herkesi bağışla.”

(Hac 22/27)

ن
َ ُ أْش٣َ ِثَ ِخ ْثُ َف ّػ
ِ ػ
ِ َُّ٘ ت٢ِتَوّ ِْٕ كَٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٝ ى ِي َؼ ًثَلٞ
ٍ ٤۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ ًُ َِّ كَ ّػٍ َػ٤ ۪أْش٣َ ًٍ ٓث
İnsanlara haccı ilan et; ister yaya olarak ister dağlar arasındaki yolları aşan bitkin binekler üzerinde sana
gelsinler.

(Hac 22/28)

ٍ  َٓثُِٞ ٍَّثّ َٓ ْؼ٣َ ت٢ٓ َّ۪للاِ ك
 َٔ ِر٤ٜ۪ َ ْْ ِٓ ْٖ خُٜ  َٓث َيٌَ َه٠َِٰ ز َػ
ت ت ِْ َْ هًُٝ ًُ َ ْى٣َٝ ْْ ُٜ َُ ت ََٓ٘ثكِ َغُٝهَٜ َ ْش٤ُِ
ْ َ تَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ تٌُُِٞ َْتَلَ ْٗ َؼ ِثّ ك
ً٤
َ ٌۘ ُ۪ ْتُلَو
َ ِت ْتُدَٓثبُٞٔ ؽ ِؼ
Kendilerine olan faydalarını yaşayarak görmek ve Allah‟ın onlara rızık olarak verdiği en‟am; koyun, keçi, sığır
deve cinsi hayvanlar üzerine, bilinen günlerde onun adını anarak kurban kesmek için. Onlardan siz yiyin, fakir
olup zor durumda kalana da yedirin.
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(Hac 22/29)

َّ ٤َ ُْ َٝ ْْ ُٛ يٝ
ن
ِ ٤ْ ت خِ ْثُ َدُٞكَّٞ ط
ُ  ْو٤َ ُْ َّْ ُ ظ
َ ُ ت ُٗىُٞكُٞ٤ُْ َٝ ْْ ُٜ َ ت شَلَعٞؼ
ِ ٤ ۪س ْتُ َؼص
Geldikten sonra tefeslerini, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapsınlar, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i
Atîk‟te, Harem bölgesi içinde art arda tavaflar yapsınlar.

(Hac 22/30)

ّ ِ ُ َؼ٣ ْٖ َٓ َٝ َٰو ُِ َي
ْ َِّت ُ ِـَٝ ُّ۪ٚ ِػ ْ٘هَ َي ِخَُٚ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ ََّللاِ ك
٠َِٰ ُْص٣ س َُ ٌُ ُْ ْتَلَ ْٗ َؼث ُّ ت ََِّل َٓث
ِ ظ ْْ ُـ ًُ َٓث
ز ه
ُّ ٍَ ْٞ َت هُٞتؼصَِ٘د
يٝ
ْ َٝ ٕث
ْ َ ٌُ ْْ ك٤ْ ََِػ
ّ ِ تُٞثؼصَِ٘د
ِ ٍُت
َ تًُ ْؼ
ِ َ ظْٝ َُ َِٖٓ ْتَل
Hac ibadeti işte böyledir. Kim Allah‟ın dokunulmaz kıldığı şeylere saygı gösterirse Rabbinin katında onun için
iyi olur. Size bildirilenler hariç, en‟am; koyun, keçi, sığır, deve size helal kılınmıştır. O pisliklerden; putlardan
uzak durun! Gerçek dışı sözlerden de uzak durun!

(Bakara 2/129)

ً ِ
ْ َت ْخؼَٝ َيخََّ٘ث
ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ ثج
ُ  ْْ َيِٜ ٤ ۪ط ك
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ ُٔ ِِّ َُؼ٣َٝ َثشِ َي٣ ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ُ ٍ۪ َس ْتُؼ
ُْ ٤ٌ۪ ٍ ْتُ َف٣
َ ْٗ َ تَِّٗ َي ت
“Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin âyetlerini bağlamlarıyla okusun!
Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin! Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!”
(Bakara 2/151 )

ً ِ
َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ ثج
ُ  ٌُ ْْ َي٤ ِ۪ َِْ٘ث ك
َ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ْتُ ٌِص٣َٝ ْْ ٌُ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ َثشَِ٘ث٣ ٌُ ْْ َٰت٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َلٞ
َ ًَ َٓٔث ت َ ْي
َُٕٞٔ َِت ش َ ْؼٌُُٞٗٞ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ْْ َٓث َُ ْْ ش٣َٝ
Nitekim size içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab‟ı ve hikmeti
öğretir, size bilmediğinizi öğretir.

(Al-i İmran 3/164)

ً ِ
َ ََٖ تِ ْو خَؼ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْتُ ُٔإ٠ََِّللاُ َػ
ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ َِ۪ٚثش٣ ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ِٜ ِّ َُل ِٓ ْٖ ت َ ْٗلٞ
ُ  ْْ َيِٜ ٤ ۪ط ك
َُوَ ْه َٓ َّٖ ه
ٖ٤
َ ٢ ۪ت ِٓ ْٖ هَ ْد َُ َُلُٞٗت ِْٕ ًَثَٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ ثج
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ ُٔ ِِّ َُؼ٣َٝ
ٍ ػ ََل ٍٍ ُٓ ۪د
Allah, içlerinden bir elçi çıkararak bu müminlere iyilikte bulundu. Bu Elçi onlara Allah‟ın âyetlerini okur, onları
geliştirir, onlara Kitabı ve hikmeti öğretir. Onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.
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(Cuma 62/2)

ً ِ
َ  َخ َؼ١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
ثج
ُ َّٖ َي٤۪ ّٓ ِ ُ ْتَل٢ط ِك
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ ۪ٚث ِش٣َ  ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ٖ٤
َ ٢ ۪ت ِٓ ْٖ هَ ْد َُ َُلُٞٗت ِْٕ ًَثَٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ
ٍ ػ ََل ٍٍ ُٓ ۪د
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah‟tır. Onlara, O‟nun ayetlerini okur, Kitab‟ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Halbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

ُ ٍ۪  ْتُ َؼَٞ َُٛٝ ْْ ِٜ ت ِخَُٞ ِْ َفو٣  ْْ َُ َّٔثُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ًَ۪  َٰتلَٝ
ُْ ٤ٌ۪ ٍ ْتُ َف٣
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Bakara 2/130 )

َ ط
٢ُِ كَِّٚٗتَٝ ث٤َ ْٗ ُّ تُه٢ُِ كَٙ٘ث٤ْ َطل
ُ  ًْؿ٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ َُوَ ِه تَٝ ُّٚ
َ َح
َ َ َٗ ْلِٚ ِل
َ ْٖ َٓ ْ ت ََِّل٤
َ ًَْٰ۪ٛ ػ ْٖ َِِّٓ ِر تِخ
َٰ ْ
َٖ٤ظث ُِ ۪ف
َّ ُتَل ِل ًَذِ َُ َِٖٔ ت
Kendi değerini düşüren akılsızdan başka kim İbrahim‟in dini yaşama biçimine kayıtsız
kalabilir! Biz onu dünyada seçkin kıldık. O, ahirette de iyiler arasında olacaktır.
(Bakara 2/13)

ث ُءَٜٓ َّل
ُّ ُ ُْ تُٛ ْْ ُٜ َِّٗث ُء ت َ ََٓل تَٜٓ َّل
ُّ ُت تَُٗإْ ِٓ ُٖ ًَ َٓٔث َٰت ََٖٓ تُُٞٓ ثَ هَث
ُ َُّ٘ت ًَ َٓٔث َٰت ََٖٓ تُِٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ
Onlara: “Diğer insanlar nasıl inanıyorsa öyle inanın” denildiğinde, “O akılsızların inandığı gibi mi inanalım!”
derler. Dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler.

(Al-i İmran 3/67)

َٖ٤ً۪ ًِ  َٓث ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشَٝ لًث ُٓ ّْ ِِ ًٔث٤ ۪٘ َُٰ ٌِ ْٖ ًَثَٕ َـَٝ ًّث٤ِٗظ ًَت
ْ َٗ  ََلَٝ ًّث٣ ِنُٜٞ َ٣ ُْ ٤ ًَْٰ۪ٛ َٓث ًَثَٕ تِخ
İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan‟dı. O, doğruya yönelmiş, Allah‟a teslim olmuştu. Müşriklerden değildi.

(Al-i İmran 3/68)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْتُ ُٔإ٢
 هَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ ٢
ِ َُّ٘ ت٠َُْٝ َ ت َِّٕ ت
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ىَت تَُّ٘ ِدَٰٛ َٝ َُُٖٙٞ تش َّ َدؼ٣ ْ۪ ََُِّى٤
َ ًَْٰ۪ٛ ثَ ِخ ِثخ
İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebî ve ona inanıp güvenenlerdir. Bütün
müminlerin en yakını Allah‟tır.
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(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪ ًِ  َٓث ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
طهَمَ ه
َ َْ ُه
َ ًَْٰ۪ٛ ت َِِّٓرَ تِخَُّٞللاُ كَثش َّ ِدؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in fıtrata göre yaşama biçimine uyun. O, müşriklerden , Allah‟ı ikinci
sıraya koyanlardan değildi.”

(Nahl 16/120)

َٖ٤ً۪ ًِ يُ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْش٣َ ْْ ََُٝ لًث٤ ْ۪٘ ًَثَٕ ت ُ َّٓرً هَثِٗصًث ِ هّٰللِ َـ٤
َ ًَْٰ۪ٛ ت َِّٕ تِخ
İbrahim tek başına bir toplumdu. Allah‟a boyun eğerdi, hep doğruya yönelirdi ve müşriklerden olmamıştı.

(Nahl 16/121)

ٍْ ٤ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
ِ ٠َُِٰ ُ تٚ٣ َٰهَٛ َٝ ُٚ٤ ت ِْؼص َ َٰدِٚ ِٔ ُشَث ًِ ًًت َِلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine teşekkür ederdi. Allah ona fırsat verdi ve doğru bir yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗتَٝ ًَّ٘ر
َٖ٤ظث ُِ ۪ف
َّ ُتَل ِل ًَذِ َُ َِٖٔ ت
َ َث َـ٤ْٗ ُّ تُه٢ُِ كَٙ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, öbür dünyada da elbette iyilerden olacaktır.

(Nahl 16/123)

َٖ٤ً۪ ًِ  َٓث ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
َ ًَْٰ۪ٛ  َْي ت َ ِٕ تشَّدِ ْغ َِِّٓرَ تِخ٤َُِ َٓ٘ث ت٤ْ  َـْٝ َ ظ ُ َّْ ت
Sana da şunu vahyettik: “Hep doğruya yönelen ve müşriklere karışmamış olan İbrahim‟in fıtrata göre yaşama
biçimine uy!”

(Bakara 2/131)

َٖ٤۪ٔ َُُٓ ت َ ِْ ِِ ْْ هَث ٍَ ت َ َِِْ ْٔسُ ُِ ًَجّ ِ ْتُ َؼثُُّٚ َيخَُٚ ٍَ تِ ْو هَث
Rabbi ona “Teslim ol!” dediğinde o, “Varlıkların Rabbine teslim oldum!” demişti.

(Bakara 2/132)

َ ط
ش ُ َّٖ ت ََِّلُٞٔ َ َٖ كَ ََل ش٣ّ َُ ٌُ ُْ تُ ۪ه٠ط َٰل
ُ َُ ْؼو٣َٝ ِٚ ٤ َ۪٘ ُْ خ٤ ًَْٰ۪ٛ ث تِخَٜٓ ِ خ٠ط
ْ َّللاَ ت
 هَٝ َٝ
 ت َِّٕ ه٢
َّ ََِ٘ث خ٣ جٞ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ
İbrahim, bunu oğullarına da vasiyet etmişti. Yakup da öyle yaptı. Dedi ki: “Oğullarım! Allah
sizin için bu dini seçti, son nefesinize kadar Allah‟a teslim olmuş kişiler olarak yaşayın.”

118

(Al-i İmran 3/102)

َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ ش ُ َّٖ ت ََِّلُٞٔ َ  ََل شَٝ َّ۪ٚللاَ َـ َّن شُوَث ِش
ت هُٞت تشَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
Ey inanıp güvenenler! Allah‟tan çekinerek gerektiği gibi korunun. Son nefesinize kadar Allah‟a teslim olmaya
devam edin!"

(Al-i İmran 3/103)

َۖ ُ ََل شَلَ ًَّهَٝ ؼًث٤۪ٔ َّللاِ َؼ
 ٌُ ْْ تِ ْو ًُ ْ٘ص ُ ْْ ت َ ْػ ٓهَت ًء٤ْ ََِّللاِ َػ
َ َٔ ت ِٗ ْؼًُٝ ًُ ت ْوَٝ تٞ
س ه
ت ِخ َف ْد َِ هُٞٔ ظ
ِ َ ت ْػصَٝ
ْْ ًُ َثي كَث َ ْٗوَى
َ ٠َِٰ  ًُ ْ٘ص ُ ْْ َػَٝ تًٗثَٞ ۪ ٓ ت ِْلِٚطدَ ْفص ُ ْْ ِخِ٘ ْؼ َٔص
ْ َ  ِخ ٌُ ْْ كَثَُُِْٖٞ ه٤َق خ
ِ َُّ٘شلَث ُـ ْل ًَذٍ َِٖٓ ت
َ ََُّكَث
َُٕٝصَهْٜ َ ۪ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَِٚثش٣َّللاُ َُ ٌُ ْْ َٰت
ّ ُٖ ه٤ِ َُد٣ ث ًَ َٰى ُِ َيَٜ ْ٘ ِٓ
Allah'ın ipine hep beraber sıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan
çıkarmayın. Bir zamanlar düşmandınız; Allah, kalplerinizi birbirine ısındırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler
oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan o kurtardı. Allah, ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu
bulasınız.

(Bakara 2/133)

ُ ْْ ُ ت َ ّْ ًُ ْ٘ص
ُ ت َٗ ْؼدُهُُٞ هَث١ َ۪ٕ ِٓ ْٖ خَ ْؼهُٝ َٓث ش َ ْؼدُهِٚ ٤ َ۪٘زُ تِ ْو هَث ٍَ ُِدْٞ َٔ ُج ْت
َ  ٓهَت َء تِ ْو َـَٜ ش
َ َُٞ ْؼو٣ ًَ ؼ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ َُُٚ ُٖ ٗ َْفَٝ تـهًت
ِ َٝ ثًٜ َُِٰ تِ ِْفَٰ نَ تَٝ ََ ٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ َ َٰتخَٓثبِ َي تِخَُِٰٚ تَٝ  َيَٜ َُِٰ ت
Yakub‟un ölmek üzere iken ne yaptığını biliyor musunuz? Oğullarına, “Benden sonra neye kul
olacaksınız?” diye sordu. Onlar, “Senin İlâhına;ataların İbrahim, İsmail ve İshak‟ın İlâhına, o
bir tek İlâha kul olacağız. Biz, ona teslim olmuş kimseleriz!” dediler.
(Al-i İmran 3/84)

ٓ
جٞ
هُ َْ َٰت ََّٓ٘ث ِخ ه
َ َُ ْؼو٣َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ََ ٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٠َِٰ  َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ َ٘ث٤ْ َِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ ِثّٰلل
ُٖ ٗ َْفَٝ ْْ ٌۘ ُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ت َ َـ ٍه٤َ َۖ ْْ ََل ُٗلَ ِ ًّ ُم خِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َي ِخُّٞ٤تَُّ٘ ِدَٝ ٠ َّٰ٤ ۪ػَٝ ٠ َُِٰٞٓ ٢
ِ َ ْتَلَ ِْدَٝ
َ ِشُٝ۫ ُ  َٓٓث تَٝ ثؽ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ َُُٚ
De ki "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup‟a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebîlere Rableri tarafından verilen kitapların hepsine inandık.
Onlardan hiçbirini diğerinden ayrı tutmayız. Biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.

(Yusuf 12/38)

ءٍ َٰو ُِ َي٢َ
ج َٓث ًَثَٕ َُ َٓ٘ث ت َ ْٕ ُٗ ْش ًِ َى ِخ هٞ
َ َُ ْؼو٣َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ْ٤
ٓ ۪ َتشَّدَ ْؼسُ َِِّٓرَ َٰتخَٝ
ْ ثّٰللِ ِٓ ْٖ ش
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ١ٓثء
ْ َِٓ ْٖ ك
ًَُٕٝ ٌُ َ ْش٣ ثَ ََل
ؼ َِ ه
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ ًَ تَٝ َث
ِ َُّ٘ ت٠َِػ
َ َٝ َ٘ث٤ْ ََِّللاِ َػ
Ben atalarımın dinine uymuş bulunuyorum; İbrahim‟in, İshak‟ın ve Yakup‟un dinine… Bizim herhangi bir şeyi
Allah‟a ortak saymaya hakkımız olamaz. İşte bu, O‟nun bize ve bütün insanlara olan büyük lütfudur. Ama
insanların çoğu bunun kıymetini bilmez.
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(Bakara 2/134)

ْ ّ َد
ْ َِشِ ِْ َي ت ُ َّٓرٌ هَ ْه َل
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ تَُٕٞٗ َػ َّٔث ًَثَُِٞٔ ََل ش ُ ّْـَٝ ْْ ُ ّ ْدص
َ ًَ َُ ٌُ ْْ َٓثَٝ س
َ ًَ ث َٓثَٜ َُ س
Onlar gelip geçmiş bir toplumdur. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız size! Onların
yaptıkları size sorulmayacaktır.

(Bakara 2/135)

َِٖٓ َٕ َٓث ًَثَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
َ َٗ ْٝ َ نًت تُٞٛ تًُُٞٗٞ تُُٞهَثَٝ
َ ًَْٰ۪ٛ ت هُ َْ خَ َْ َِِّٓرَ تِخُٝصَهْٜ َ  شٟظ َٰثي
َٖ٤ً۪ ًِ ْتُ ُٔ ْش
Yahudiler “Yahudi olun ki doğru yolda olasınız”, Hristiyanlar da “Hristiyan olun ki doğru
yolda olasınız” derler. De ki: “Hayır, İbrahim‟in fıtrata göre yaşama biçimine uymak gerekir!
O, müşriklerden değildi.”
(Bakara 2/140)

َ  ْتَلَ ِْدَثَٝ جٞ
ٟظ َٰثي
َ َُ ْؼو٣َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ََ ٤ ِتَِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ َٗ ْٝ َ نًت تُٞٛ تُٞٗؽ ًَث
َ ًَْٰ۪ٛ َٕ ت َِّٕ ِتخُُُٞٞت َ ّْ شَو
ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ َُّللا
َّللاُ خِـَثكِ ٍَ َػ َّٔث
َ َْ َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَص
 َٓث هَٝ َِّللا
ُ َِٖٓ هَٙثنَذ ً ِػ ْ٘هَٜ ش
هُ َْ َءت َ ْٗص ُ ْْ ت َ ْػَِ ُْ ت َ ِّ ه
ََُِٕٞٔ ش َ ْؼ
Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De
ki: “Siz mi iyi bilirsiniz, Allah mı?” Allah‟ın şahitlik ettiği bir şeyi bile bile gizleyenden daha büyük yanlışı kim
yapabilir? Allah, yaptığınız hiçbir şeye ilgisiz kalmaz.

(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪ ًِ  َٓث ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
طهَمَ ه
َ َْ ُه
َ ًَْٰ۪ٛ ت َِِّٓرَ تِخَُّٞللاُ كَثشَّدِؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in fıtrata göre yaşama biçimine uyun. O, müşriklerden değildi.”

(Rum 30/30)

ْ ِلًث ك٤ ۪ٖ٘ َـ٣
َ َ ك٢ َّ۪للاِ تَُّص
َّللاِ َٰو ُِ َي
َ ًَ ط
ن ه
ز ه
َ َُّ٘ط ًَ ت
ِ َِْ  ََ ُِم٣ ۪ث ََل ش َ ْدهَٜ ٤ْ َِثَ َػ
ِ ّ َي ُِِ ۪هَٜ  ْؼَٝ ْْ ِكَثَه
ُ ّتُ ۪ه
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ثَ ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ ًَ تَٝ ُْ ّ٤ِ َٖ ْتُو٣
Sen yüzünü bu fıtrat dinine, Allah‟ın varlıklarda geçerli kanununa çevir. O, insanları o kanuna göre yaratmıştır.
Allah‟ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama insanların çoğu bunu bilmez.

(Rum 30/31)

َٖ٤ً۪ ًِ ت َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشٌُُٞٗٞ َ  ََل شَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ ُُٙٞتشَّوَٝ ِٚ ٤ْ ََُِٖ ت٤د٤۪ ُ۪٘ٓ
Ona yönelen kişiler olun, ona karşı yanlış yapmayın. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden olmayın!
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(Bakara 2/136)

ٓ
جٞ
ت َٰت ََّٓ٘ث ِخ هُُٞٓ ُٞه
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ََ ٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٠َُِٰ  َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ َ٘ث٤ْ َُِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ ِثّٰلل
َْٖ ت َ َـ ٍه٤ ْْ ََل ُٗلَ ِ ًّ ُم َخِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َي ِخُّٞ٤ تَُّ٘ ِد٢
ِ  ْتَلَ ِْ َدَٝ
َ ِشُٝ۫ ُ  َٓٓث تَٝ ٠ َّٰ٤ ۪ػَٝ ٠ َُِٰٞٓ ٢
َ ِشُٝ۫ ُ  َٓٓث تَٝ ثؽ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ َُُٚ ُٖ ٗ َْفَٝ ْْ ٌۘ ُٜ ْ٘ ِٓ
Siz şöyle söyleyin: “Biz Allah‟a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim‟e, İsmail‟e, İshak‟a,
Yakub‟a ve torunlarına indirilene, Musa‟ya ve İsa‟ya verilmiş olana, Rableri tarafından
Nebîlere verilen bütün kitaplara inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz O‟na
teslim olmuş kimseleriz.”
(Al-i İmran 3/84)

ٓ
جٞ
هُ َْ َٰت ََّٓ٘ث خِ ه
َ َُ ْؼو٣َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ََ ٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٠َِٰ  َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ َ٘ث٤ْ َِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ ِثّٰلل
ُٖ ٗ َْفَٝ ْْ ٌۘ ُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ت َ َـ ٍه٤َ َۖ ْْ ََل ُٗلَ ِ ًّ ُم خِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َي ِخُّٞ٤ِتَُّ٘دَٝ ٠ َّٰ٤ ۪ػَٝ ٠ َُِٰٞٓ ٢
ِ َ ْتَلَ ِْدَٝ
َ ِشُٝ۫ ُ  َٓٓث تَٝ ثؽ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ َُُٚ
Sen şöyle de: "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup‟a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebilere Rableri tarafından verilenlerin hepsine inandık. Onlardan
hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuş kimseleriz.

(Ankebut 29/46)

َ َٖ٣ ّ۪ ُٖ ت ََِّل تَُّى
١ٓ ۪ت َٰت ََّٓ٘ث خِثَُّىُُٞٓ ُٞهَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ تُٞٔ َِظ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ ت تُُٞٓ  ََل ش ُ َؽث ِنَٝ
َ  ت َ ْـ٢
َ ِٛ ٢ ۪ج ت ََِّل خِثَُّص
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ َُُٚ ُٖ ٗ َْفَٝ ٌتـه
ِ َٝ ْْ ٌُ ُٜ َُِٰ تَٝ َ٘ثُٜ َُِٰ تَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَٝ َ٘ث٤ْ َُِت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ت
Zulmedenler dışında, kitaplarında uzman olanlarla mücadeleyi, en güzel yöntemden başkasıyla yapmayın.
Onlara deyin ki; “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir. Biz ona
teslim olmuş kimseleriz.”

(Bakara 2/137 )

َُّللا
 ُْ هُٜ ٌَ ٤ ۪ ٌْل٤َ ّ
َ َم ك
ٍ  ِشوَث٢ ۪ ْْ كُٛ ت كَ ِثَّٗ َٔثْٞ ََُّٞ َ ت ِْٕ شَٝ تْٝ َصَهْٛ ۪ كَوَ ِه تٚت ِخ ِٔعْ َِ َٓٓث َٰت َٓ ْ٘ص ُ ْْ ِخَُٞ٘ٓ كَث ِْٕ َٰت
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْتُ َؼ٤۪ٔ ّ
َّ ُ تَٞ ُٛ َٝ
Onlar da sizin inandığınız gibi inansalar, yola gelmiş olurlar. Yüz çevirirlerse, sizden ayrılmış
olurlar. Onlara karşı Allah sana yetecektir. Dinleyen ve bilen O‟dur.
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(Bakara 2/13)

ث ُءَٜٓ َّل
ُّ ُ ُْ تُٛ ْْ ُٜ َِّٗث ُء ت َ ََٓل تَٜٓ َّل
ُّ ُت تَُٗإْ ِٓ ُٖ ًَ َٓٔث َٰت ََٖٓ تُُٞٓ ثَ هَث
ُ َُّ٘ت ًَ َٓٔث َٰت ََٖٓ تُِٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ
Onlara: “Diğer insanlar nasıl inanıyorsa öyle inanın” denildiğinde, “O akılsızların inandığı gibi mi inanalım!”
derler. Dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler.

(Al-i İmran 3/64)

۪ٚ ََل ُٗ ْش ًِ َى ِخَٝ ََّللا
َ٘ ٌُ ْْ ت َ ََّل َٗ ْؼدُهَ ت ََِّل ه٤ْ َخَٝ ََ٘٘ث٤ْ َتءٍ خَٞٓ ِ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣ َْ ُه
َ  ًَ ِِ َٔ ٍر٠َُِٰ ت تْٞ َُج ش َ َؼث
ت ِخثََّٗثُٝهَٜ ت ت ْشُُُٞٞت كَوْٞ ََُّٞ َ َّللاِ كَ ِث ْٕ ش
َ
ً ؼَ٘ث خَ ْؼ
ُ َص َّ ِمىَ خَ ْؼ٣  ََلَٝ ْـًٔث٤ش
ٕ هُٝ
ِ ؼث ت َ ْيخَثخًث ِٓ ْٖ ن
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ
De ki "Ey kitaplarında uzman olanlar! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına kul
olmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak saymayalım. Birimiz, birilerini Allah ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz
çevirirlerse deyin ki: "Şahit olun, biz Allah‟a teslim olmuş kimseleriz."

(Al-i İmran 3/85)

َٰ ْ ٢ِ كَٞ َُٛٝ ُْٚ٘ ِٓ ََ َُ ْود٣ ْٖ ًََِ٘ث ك٣ ۪تَل ِْ ََل ِّ ن
َٖ٣ً۪ ِِ تَل ِل ًَذِ َِٖٓ ْتُمَث
ِ ْ ًَْ ٤َ ْدصَؾِ َؿ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim İslam‟dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette kaybedenlerden olur.

(Nisa 4/150)

ُٖ ِٓ َْٕ ُٗإُُُٞٞو٣َ َٝ ِِ۪ٚ ِ
ُ  ُيَٝ َِّللا
ُ  ُيَٝ ِثّٰلل
َْٖ ه٤ت َخُُٞلَ ِ ًّه٣ ْٕ َ َٕ تُٝ ه٣ً۪ ُ٣َٝ ِِ۪ٚ ِ
َٕ ِخ هًُٝ ُ ٌْل٣َ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ً ِ ۪د
َل٤
ٍ َٗ ٌْلُ ًُ ِخ َد ْؼَٝ غ
ٍ ِخ َد ْؼ
َ َْٖ َٰو ُِ َي٤ت َخُٝص َّ ِمى٣َ ْٕ َ َٕ تُٝه٣ً۪ ُ٣َٝ غ
Allah ile elçilerini birlikte görmemekte direnen ve Allah ile elçilerinin arasını ayıran birine inanır diğerini
tanımayız diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler...

(Nisa 4/151)

ً٘ث٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػىَتخًث٣ً۪ ِت َ ْػص َ ْهَٗث ُِ ِْ ٌَثكَٝ َٕ َـوًّثًُٝ ُِ ُْ ْتُ ٌَثكٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ت
İşte gerçek kâfirler onlardır. O kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

(Nisa 4/152)

ٓ
ْْ ُٛ يٞ
ُ  ُيَٝ ِثّٰلل
ت ِخ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ
َ  َُٰ ِة َيٝ۬ ُ  ْْ تُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ت َ َـ ٍه٤ت َخُُٞلَ ِ ًّه٣ ْْ ََُٝ ِِ۪ٚ ِ
َ  ْْ ت ُ ُؼِٜ ٤ ُ۪إْ ش٣ ف
َ ْٞ ِ
 ًٔث٤يت َي ۪ـٞ
 ًَثَٕ هَٝ
ً َُّللاُ َؿل
Allah ile elçilerine birlikte inanıp güvenen ve Allah ile resullerinin, kitaplarının arasını ayırmayanlara gelince,
onlara ödüllerini Allah verecektir. Bağışlayan ve ikramı bol olan Allah‟tır.
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(Bakara 2/138)

َُُٕٝ َػثخِهَُٚ ُٖ ٗ َْفَٝ ًط ْدـَ ٌۘر
ّ ُٖ َِٖٓ ه
ط ْدـَرَ ه
ِ َِّللا
ِ
َ  َٓ ْٖ ت َ ْـَٝ َِّللا
“Allah‟ın boyası ile boyanın!. Kimin boyası Allah‟ın boyasından güzel olabilir ki? Biz yalnız
O‟na kulluk eden kimseleriz.”
(Nisa 4/125)

ٌ ّ ُٓ ْفَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْؼَٝ َْ َِِْ َ ً٘ث ِٓ َّٔ ْٖ ت٣ ّ۪ ُٖ ن
َُّللا
تش َّ َمىَ هَٝ لًث٤ ْ۪٘ َـ٤
َ  َٓ ْٖ ت َ ْـَٝ
َ ًَْٰ۪ٛ تش َّ َد َغ َِِّٓرَ تِخَٝ ِٖ
ً َِْ۪ ل٤
َل٤
َ ًَْٰ۪ٛ تِخ
Kimin dini, samimi olarak kendini Allah‟a vermiş olanın dininden güzel olabilir? O kişi, İbrahim‟in fıtrata göre
yaşama biçimine uymuştur. Allah, İbrahim‟i dost edinmiştir.

(Fussilet 41/33)

َٖ٤۪ٔ ِِ ّْ ُٔ ُ َِٖٓ ْت٢ َِّ۪٘ٗهَث ٍَ تَٝ طث ُِ ًفث
 ه٠َُِ ًَل ِٓ َّٔ ْٖ نَ َػٓث تْٞ َّ ُٖ ه
َ  َٓ ْٖ ت َ ْـَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Rum 30/30)

ْ لًث ِك٤ ۪ٖ٘ َـ٣
َ َ ك٢ َّ۪للاِ تَُّص
َّللاِ َٰو ُِ َي
َ ًَ ط
ن ه
ز ه
َ َُّ٘ط ًَ ت
ِ َِْ  ََ ُِم٣ ۪ث ََل ش َ ْدهَٜ ٤ْ َِثَ َػ
ِ ّ َي ُِِ ۪هَٜ  ْؼَٝ ْْ كَث َ ِه
ُ ّتُ ۪ه
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ثَ ََل
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ ًَ تَٝ ُْ ّ٤ِ َٖ ْتُو٣
Sen yüzünü bu fıtrat dinine, Allah‟ın varlıklarda geçerli kanununa çevir. O, insanları o kanuna göre yaratmıştır.
Allah‟ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez.

(Beyyine 98/5)

َّ تُُٞإْ ش٣َٝ َ ذَِٰٞ ظ
َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ َٖ ُـَ٘ ٓلَث َء٣ُّ تُ ۪هَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْم ِِ ۪ظ
ت هُٝ ْؼدُه٤َ ُِ ت ت ََِّلًُٝٓ ِٓ ُ  َٓٓث تَٝ
ُ ۪ َٰو ُِ َي نَٝ
ّ َٔ ِر٤ِ َٖ ْتُو٣
Halbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah‟a kulluk etmeleri, namazı özenle sürekli
kılmaları ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur."

(Bakara 2/139)

َٕٞظ
 ه٢ََٗ٘ث ِكٞهُ َْ تَش ُ َٓفث ُّؼ
ُ ِِ ُ ُٓ ْمَُٚ ُٖ ٗ َْفَٝ ْْ ٌُ َُُُ ٌُ ْْ ت َ ْػ َٔثَٝ َُ َٓ٘ث ت َ ْػ َٔثَُُ٘ثَٝ ْْ ٌُ ُّ َيخَٝ  َيخَُّ٘ثَٞ ُٛ َٝ َِّللا
De ki: “Bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? O bizim Rabbimiz olduğu gibi sizin de
Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da sizedir. Biz sadece O‟na bağlanmış
kimseleriz.”
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(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْتَلَٝ ثج
َ َكث ِْٕ َٓـث ُّؼ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪هُ َْ َُِِّىَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ تش َّ َدؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْؼَٝ ُى َكوُ َْ ت َ ِْ َِ ْٔسٞ
ً ِخ ْثُ ِؼ َدث ِن٤
ٌ َّللاُ خَ ۪ظ
 هَٝ ُ َْي ْتُ َد ََلؽ٤َِت كَ ِثَّٗ َٔث َػْٞ ََُّٞ َ ت ِْٕ شَٝ تْٝ َصَهْٛ ت كَوَ ِه تُٞٔ َِِْ َ َءت َ َِِْ ْٔص ُ ْْ كَث ِْٕ ت
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.

(Enam 6/80)

شث َء
َٓ َ٣ ْٕ َ ۪ ٓ ت ََِّٓل تَٕٚ ِخًُٞ ًِ َثف َٓث ش ُ ْش
 ه٢ ِك٢ّ۪ٗ ُٞ هَث ٍَ تَش ُ َٓفث ُّٓؼُٚٓ ْٞ َُ هٚ َٓـث َّؼَٝ
ُ  ََٓل تَلَٝ ٖ٣
ِ  َٰهَٛ هَ ْهَٝ َِّللا
َ ٢َّي ۪خ
ًَُٕٝ ًَّ َءٍ ِػ ِْ ًٔث تَكَ ََل شَصَى٢َ
ْ  ًُ ََّ ش٢ّ ِِ َغ َي ۪خَٝ ْـًٔث٤ش
Halkı ona kanıt getirmeye çalıştı. İbrahim dedi ki "Benimle Allah hakkında tartışıyorsunuz öyle mi? Hem de
bana doğruyu göstermişken! O‟na ortak saydıklarınızdan korkmam. Rabbim bir şey yapmayı gerekli görürse
başka. Rabbim, her şeyi ilmiyle kuşatır. Hiç bilgilerinizi kullanmaz mısınız?

(Bakara 2/140)

َ  ْتَلَ ِْدَثَٝ جٞ
ٟظ َٰثي
َ َُ ْؼو٣َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ََ ٤ ِتَِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ َٗ ْٝ َ نًت تُٞٛ تُٞٗؽ ًَث
َ ًَْٰ۪ٛ َٕ ت َِّٕ ِتخُُُٞٞت َ ّْ شَو
ْ َ  َٓ ْٖ تَٝ َُّللا
َّللاُ ِخـَثكِ ٍَ َػ َّٔث
َ َْ َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَص
 َٓث هَٝ َِّللا
ُ َِٖٓ هَٙثنَذ ً ِػ ْ٘هَٜ ش
هُ َْ َءت َ ْٗص ُ ْْ ت َ ْػَِ ُْ ت َ ِّ ه
ََُِٕٞٔ ش َ ْؼ
Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı
söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi iyi bilirsiniz, Allah mı?” Allah‟ın, kendisine gösterdiği bir gerçeği
gizleyenden daha kötü kim olabilir? Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟ın dikkatinden kaçmaz.
(Al-i İmran 3/65)

۪ تَكَ ََلٙ َُ ت ََِّل ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ٍَُِ ْٗ ُ  َٓٓث تَٝ ْ٤
ِ ْ َٝ ُر٣ َٰيْٞ َّ س تُص
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٢ٓ َ۪ٕ كُّٞج ُِ َْ ش ُ َٓفثؼ
َُِٕٞش َ ْؼ ِو
Ey kitaplarında uzman kişiler! İbrahim hakkında ne diye tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra
indirildi. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?

(Al-i İmran 3/66)

ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ٌْ ِْ ۪ ِػُِْٚ َُ ٌُ ْْ خ
َ ٤َُ  َٔث٤ َ۪ٕ كُّ۪ٞ ِػ ِْ ٌْ كَ ِِ َْ ش ُ َٓفثؼِٚ َٔث َُ ٌُ ْْ خ٤ ۪ ۬ ُإ ََٓل ِء َـث َؼ ْؽص ُ ْْ كٛٓ َٰ ْْ ُ ث ت َ ْٗصَٛٓ
َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ََل ش َ ْؼَٝ
Siz, hakkında bilginiz olan konuda tartışan kimselersiniz, hakkında bilginiz olmayan bir konuda ne diye
tartışıyorsunuz? Onları bilen Allah‟tır, siz bilmezsiniz.
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(Al-i İmran 3/67)

َٖ٤ً۪ ًِ  َٓث ًَثَٕ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشَٝ لًث ُٓ ّْ ِِ ًٔث٤ ۪٘ َُٰ ٌِ ْٖ ًَثَٕ َـَٝ ًّث٤ِٗ ظ ًَت
ْ َٗ  ََلَٝ ًّث٣ ِنُٜٞ ٣َ ُْ ٤ ًَْٰ۪ٛ َٓث ًَثَٕ تِخ
İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan‟dı. O, doğruya yönelmiş, Allah‟a teslim olmuştu. Müşriklerden değildi.

(Al-i İmran 3/68)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْتُ ُٔإ٢
 هَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ ٢
ِ َُّ٘ ت٠َُْٝ َ ت َِّٕ ت
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ىَت تَُّ٘ ِدَٰٛ َٝ َُُٖٙٞ تشَّدَؼ٣ ْ۪ ََُِّى٤
َ ًَْٰ۪ٛ ثَ ِخ ِثخ
İnsanların İbrahim'e en yakın olanları, elbette ona uyanlar ile bu nebi ve ona inanıp güvenenlerdir. Allah, bütün
müminlerin en yakınıdır.

(Bakara 2/131)

َٖ٤۪ٔ َُُٓ ت َ ِْ ِِ ْْ هَث ٍَ ت َ َِِْ ْٔسُ ُِ ًَجّ ِ ْتُؼَثُُّٚ َيخَُٚ ٍَ تِ ْو هَث
Rabbi ona “Teslim ol!” demiş, o da “Varlıkların Rabbine teslim oldum!” demişti.

(Bakara 2/132)

َ ط
ش ُ َّٖ ت ََِّلُٞٔ َ َٖ كَ ََل ش٣ّ َُ ٌُ ُْ تُ ۪ه٠ط َٰل
ُ َُ ْؼو٣َٝ ِٚ ٤ َ۪٘ ُْ خ٤ ًَْٰ۪ٛ ث تِخَٜٓ  ِخ٠ط
ْ َّللاَ ت
 هَٝ َٝ
 ت َِّٕ ه٢
َّ ََِ٘ث خ٣ جٞ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ ْْ ُ ت َ ْٗصَٝ
İbrahim bunu evlatlarına da vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Şöyle dediler: “Evlatlarım! Allah sizin için bu dini
seçti. Sakın ha, Allah‟a teslim olmadan ölmeyin!”

(Bakara 2/141)

ْ ّ َد
ْ َِشِ ِْ َي ت ُ َّٓرٌ هَ ْه َل
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ تَُٕٞٗ َػ َّٔث ًَثَُِٞٔ ََل ش ُ ّْـَٝ ْْ ُ ّ ْدص
َ ًَ َُ ٌُ ْْ َٓثَٝ س
َ ًَ ث َٓثَٜ َُ س
Onlar yaşamış gitmiş bir toplumdur. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız size. Onların
yaptıkları size sorulmayacaktır.

(Bakara 2/142)

ث هُ َْ ِ هّٰللِ ْتُ َٔ ْش ًِ ُمَٜ ٤ْ َِت َػُٞٗ ًَث٢ ۪ ُْ تَُّصِٜ ِ ْْ َػ ْٖ هِ ْدَِصُٜ ٤ُهَٝ ثَ َٓث
ُّ ُ ٍُ تَُٞو٤ِ
ِ َُّ٘ث ُء َِٖٓ تَٜٓ َّل
َ
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪هْٜ َ٣ ج
ُ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ
ِ ٠َُِٰ شث ُء ت
Bu İnsanlardan kimi akılsızlar şöyle diyecekler: “Bunları, yöneldikleri kıbleden çeviren nedir
ki!” De ki: “Doğu da Allah‟ındır, batı da! O, tercihini doğru yapanı doğru bir yola yöneltir.”
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(Bakara 2/115 )

ٌْ ٤ ِ۪ت ِِ ٌغ َػَٝ ََّللا
ُ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ  ِ هّٰللِ ْتُ َٔ ْش ًِ ُمَٝ
َّللاِ ت َِّٕ ه
ُ هٚ ْؼَٝ َّْ َ ت كَعَُُّٞٞ ُ َ٘ َٔث ش٣ْ َ ج كَث
Doğu da batı da Allah‟ındır. Ne tarafa dönseniz, Allah ile yüz yüze gelirsiniz. İmkânları geniş olan ve her şeyi
bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/177)

ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِثّٰلل
 َُٰ ٌِ َّٖ ْتُ ِد ًَّ َٓ ْٖ َٰت ََٖٓ ِخ هَٝ ج
ِ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ م
َ ٤َُ
ِ ًِ  ٌُ ْْ هِ َد ََ ْتُ َٔ ْشَٛ ٞ ُؼُٝ تَُُّٞٞ ُ ُْ ْتُ ِد ًَّ ت َ ْٕ ش
ٓ
َٰ ْ
٠ ََٰٓصَث٤ُ ْتَٝ ٠ ْتُوُ ًْ َٰخ١ِٝ َ۪ وّٚ ُـ ِد٠َِٰ  ْتُ َٔث ٍَ َػ٠َ َٰتشَٝ َّٖ٤۪ ِتَُّ٘دَٝ ج
ِ  ْتُ ٌِصَثَٝ  ْتُ َٔ َِٰةِ ٌَ ِرَٝ ًِ تَل ِل
َّ ٠َ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َ ذًَٰٞ ٍُت
َّٓ ُتَٝ َِ ٤ّ ۪د
َّ ُتخَْٖ تَٝ َٖ٤ًّ ۪ث
َّ ُثّ ت
ّ ِ ٢ِكَٝ َٖ٤ ِِّ۪ثب
ِ تًُهَث
َ َٔ ُ ْتَٝ
َ َتَهَٝ ج
 َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َٖ ْتُدَأ ْ َِ ت٤ ۪ـَٝ تء
ِ ًََّّٓ تُؼَٝ ٓثء
ِ ِ
َّ ُتَٝ تُٝهَٛ  ْْ تِوَت َػثِٛ  ِهْٜ َٕ ِخ َؼُٞكُٞٔ ُ ْتَٝ
َ ْ  ْتُدَأ٢َِٖ ك٣ً۪ ظث ِخ
َُٕٞ ُْ ْتُ ُٔصَّوُٛ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ تُٞطهَه
َ َٖ٣ ۪تَُّى
Erdemli olmak, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olan; Allah‟a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişidir. Böyle bir kişi, sevmesine rağmen malını, kendine
yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, isteyenlere ve bir de boyunduruk altındakiler için verir.
Namazı düzgün ve sürekli kılar, zekâtı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler.
Maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara, bir de ani baskınlara karşı dirençli bulunurlar. İşte özü sözü doğru olanlar
bunlardır. Kendini koruyanlar bunlardır.

(Bakara 2/143)

ً ِ
ُ تٌُُٞٗٞ َ طث ُِص
هًت٤َٜ۪  ٌُ ْْ ش٤ْ َِ ٍُ َػِٞ
ُ ًُت
َّ ٌَُٕٞ ٣َ َٝ َث
ِ َُّ٘ ت٠َِ ػ
َ  ٓهَت َءَٜ ش
َ َٝ ً ًَ َٰى ُِ َي َؼ َؼ َِْ٘ث ًُ ْْ ت ُ َّٓرَٝ
ِٚ ٤ْ  َػ ِو َد٠َِٰ ح َػ
َ ْ٘ ًُ ٢ ۪ َٓث َؼ َؼ َِْ٘ث ْتُ ِو ْدَِرَ تَُّصَٝ
ُ ِِ َ ْ٘و٣َ ْٖ َّٔ ِٓ ٍَ ِٞ
ُ ًُت
َّ ص َّ ِد ُغ٣َ ْٖ َٓ َْ َِث ت ََِّل َُِ٘ ْؼَٜٓ ٤ْ َِس َػ
ْ ٗت ِْٕ ًَثَٝ
َث
 َٔثَٗ ٌُ ْْ ت َِّٕ ه٣ َغ ۪ت٤ُ ۪ؼ٤ُِ َُّللا
 َٓث ًَثَٕ هَٝ َُّللا
 هَٟهَٛ َٖ٣ ۪ تَُّى٠ًَِذ ً ت ََِّل َػ٤
ِ ََُّّ٘للاَ ِخث
َ َس َُ ٌَ ۪د
ٌْ ٤ف َي ۪ـ
ٌ َُ ًَ ُ۫ ُؤ
İşte böyle! Sizi merkez toplum yaptık ki insanlara örnek olasınız, Elçimiz de yanınızda olsun.
Yönelmekte olduğun kıbleyi, sırf Kitabımızı takip edenle ona sırt çevireni bilelim diye, yaptık.
Onun değişmesi, Allah‟ın doğru yolda olduğunu onayladıklarından başkasına ağır gelir. Allah,
güveninizi boşa çıkaracak değildir. İnsanlara pek şefkatli ve iyiliği bol olan Allah‟tır.
(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ تَٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُػ ِٖ ْت
ِ ًُ َٕ ِخ ْثُ َٔ ْؼًُٝ ُٓ ْ َأ٣َٝ ًِْ ٤ ْتُ َم٠ََُِٕ تَُٞ ْهػ٣ ٌ ُْص َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت ُ َّٓرَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ
İçinizde hayra çağıran; iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte
böyle topluluklar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
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(Al-i İmran 3/105)

ْ َٝ تَُٖٞ شَلَ ًَّه٣ ۪ت ًَثَُّىٌُُٞٗٞ َ  ََل شَٝ
تج
ٌ َ ْْ َػىُٜ َُ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َُِّ٘ثز٤ ُْ ْتُ َدُٛ ت ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءُٞتلصََِل
ٌْ ٤َػ ۪ظ
Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın. Büyük bir azabı
hak edenler onlardır.

(Bakara 2/144)

ْ  َي شَٜ  ْؼَٝ ٍِّ َٞ َ َۖث كَٜ ٤ػ
َٰ ًْ َ ََّ٘ َي هِ ْدَِرً ش٤ُِّ َٞ ََُِ٘ثء ك
َط ًَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه
َّ ُ ت٢ِ َي كِٜ  ْؼَٝ ح
ِ َٔٓ ّ
َ َُِّ شَوًََٰٟ ٗ هَ ْه
ْ  ٌُ ْْ شَٛ ٞ ُؼُٝ تَُُّٞٞ َْط َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ك
ُ ٤ َـَٝ ّْتُ َف ًَ ِت
َََُّٕٚٗ تُٞٔ ََِ ْؼ٤َُ ثج
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ت َِّٕ تَُّىَٝ ًَُٙ َط
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ َّللاُ خِـَثكِ ٍَ َػ َّٔث
 َٓث هَٝ ْْ ِٜ ّْتُ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخ
Yüzünü sık sık gökyüzüne çevirdiğini görüyoruz. Seni istediğin kıbleye elbette çevireceğiz.
Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun
tarafına çevirin! Kendilerine kitap verilenler iyi bilirler ki bu, Rablerinin gerçek hükmüdür.
Yaptıkları hiçbir şey, Allah'ın dikkatinden kaçmaz.
(Bakara 2/149)

ْ  َي شَٜ  ْؼَٝ ٍِّ َٞ َس ك
ُ ٤ ِٓ ْٖ َـَٝ
َ ْط ل ًََ ْؼ
َُّللا
 َٓث هَٝ ُ َُ ِْ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخّ َيَِّٚٗتَٝ َّط ًَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِت
ََُِٕٞٔ ِخـَثكِ ٍَ َػ َّٔث ش َ ْؼ
Her yerde yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Rabbinin doğru saydığı budur. Allah yaptığınız hiçbir şeye
ilgisiz kalmaz.

(Bakara 2/150)

ْ  َي شَٜ  ْؼَٝ ٍِّ َٞ َس ك
ُ ٤ َـَٝ َّط ًَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِت
ُ ٤ ِٓ ْٖ َـَٝ
ْْ ٌُ َٛ ٞ ُؼُٝ تَُُّٞٞ َْط َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ك
َ ْط ل ًََ ْؼ
ْ ش
َ َٖ٣ ۪ ٌُ ْْ ُـ َّؽرٌ ت ََِّل تَُّى٤ْ َِثَ َػ
ْ َٝ ْْ ُٛ َْٞ  ْْ كَ ََل ش َ ْمشُٜ ْ٘ ِٓ تُٞٔ َِظ
٢ َْ۪ٗٞ تلش
ِ َُِِّ٘ ٌَُٕٞ َ٣ ُ ُِة َ ََّلًَٙ َط
َُٕٝصَهْٜ َ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢ ۪ َِلُشِ َّْ ِٗ ْؼ َٔصَٝ
Nerede olursan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun bulunduğu yöne
çevirin ki bu insanların size karşı bir delili kalmasın. Yanlış konuşanlar konuşur. Onlardan çekinmeyin, benden
çekinin. Bu, size olan nimetimi tamamlamam ve sizin de doğru yolda olmanız içindir.
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(Bakara 2/145)

 َٓثَٝ ْْ ُٜ َ س خِصَثخِغٍ هِ ْدَِص
َ ْٗ َ  َٓٓث تَٝ ت هِ ْدَِص َ َيَُٞ ٍر َٓث شَدِؼ٣ثج خِ ٌُ َِّ َٰت
َ ٤ََُةِ ْٖ تَشَٝ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ْ۪س تَُّى
 ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ ِؼ ِْ ِْ تَِّٗ َي تِوًتُٛ ت َءَٞٓ ْٛ َ س ت
َ َُةِ ِٖ تشَّدَ ْؼَٝ غ
ُ خَ ْؼ
ٍ  ْْ خِصَثخِغٍ هِ ْدَِرَ خَ ْؼُٜ ؼ
َّ َِٖٔ َُ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
Kendilerine Kitap verilenlere bütün âyetleri, delilleri getirsen de senin kıblene uymayı kabul
etmezler. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlardan hiçbiri bir diğerinin kıblesine de
uymaz. Sana gelen bu bilgiden sonra olurda onların isteklerine uyarsan, yanlış yapanlara karışır
gidersin.
(Bakara 2/120)

َٰ ًْ َ َُ ْٖ شَٝ
ٟ َٰهُٜ ُ ْتَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟهُٛ َِّٕ  ْْ هُ َْ تُٜ َ  شَص َّ ِد َغ َِِّٓص٠ َـصهٟظ َٰثي
َ ٠ػ
َ َُّ٘ ََل تَٝ ُنُٜٞ ٤َ ُػ ْ٘ َي ْت
ً٤
َ َُ ِة ِٖ تش َّ َد ْؼَٝ
 َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ ِؼ ِْ ِْ َٓث َُ َي َِٖٓ ه١ ُ۪ ْْ خَ ْؼهَ تَُّىٛت َءَٞٓ ْٛ َ س ت
ٍ  ََل ٗ َ۪ظَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Dinlerini yaşama biçimlerine uymadıkça Yahudisi de Hristiyanı da senden asla razı olmaz. De ki: “Doğru yol
Allah‟ın gösterdiği yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların arzularına uyarsan, Allah senin ne
dostun ne de yardımcın olur.

(Rad 13/37)

َِٖٓ  ْْ َخ ْؼهَ َٓث َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ ِؼ ِْ ِْ َٓث َُ َيُٛ ت َءَٞٓ ْٛ َ س ت
َ َُ ِة ِٖ تش َّ َد ْؼَٝ ًّث٤ُ ُـ ٌْ ًٔث َػ ًَ ِخٙ ًَ َٰى ُِ َي ت َ ٍَْٗ َُْ٘ثَٝ
م
ه
ٍ تَٝ  ََلَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Böylece sana da Kur‟an‟ı Arapça hükümler olarak indirdik. Bu bilgi sana geldikten sonra onların arzularına
uyarsan, Allah senin ne dostun ne de koruyucun olur.

(Bakara 2/146)

َٕ ت ُْ َف َّنُٞٔ ُ َ ٌْص٤َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وًث٣ً۪ َت َِّٕ كَٝ ْْ ُٛ َٕ ت َ ْخ َٓ٘ث َءَُٞ ْؼ ًِك٣ ُ ًَ َٔثََُٚٗٞ ْؼ ًِك٣ ثج
َ َ ُ ُْ ْتُ ٌِصَٛ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪تََُّى
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ
Kendilerine Kitap verdiklerimiz onu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların
birtakımı bu gerçeği bile bile gizlerler.
(Sebe 34/5)

ٓ
ٌْ ٤ َُ۪تج ِٓ ْٖ ِي ْؼ ٍٍ ت
ٌ َ ػى
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰةِ َيٝ۬ ُ َٖ ت٣ٍ۪ ثؼ
َ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ِ َثشَِ٘ث ُٓ َؼ٣ َٰت٢ٓ ۪ كْٞ ِ َؼ
Ayetlerimizi etkisizleştirmek için çaba harcayanlara da iğrenç ve can yakıcı bir azap vardır.
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(Sebe 34/6)

تؽ
ِ ًَ ط
ِ ٠َُِٰ  ت١ٓ ۪هْٜ ٣َ َٝ  ْتُ َف َّنَٞ ُٛ  َْي ِٓ ْٖ َي ِخّ َي٤َُِ ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ت١ٓ ۪ت ْتُ ِؼ ِْ َْ تَُّىُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ تَُّىًَٟ ٣َ َٝ
 ِه٤۪ٔ ٍ ْتُ َف٣
ِ ٍ۪ ْتُ َؼ
Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçekleri içerdiği, güçlü ve her yaptığını güzel yapanın
yolunu gösterdiği kanaatine varacaklardır.

(Bakara 2/147)

َٖ٣ً۪ َ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْٔصٌُٞ َ ت َ ُْ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخّ َي كَ ََل ش
Gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın tereddüt edenlerden olma!
(Nisa 4/170)

ُ ًُت
َّ ُْ ًُ ثَ هَ ْه َٓؼث َء
ِت كَث َِّٕ ِ هّٰللًُٝ ُت ِْٕ ش َ ٌْلَٝ ْْ ٌُ َُ  ًًْت٤ت َلُِٞ٘ٓ ن ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ كَ َٰث
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ِ ّ  ٍُ ِخ ْثُ َفِٞ
 ًٔث٤ٌ۪  ًٔث َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢َٓث ِك
 ًَثَٕ هَٝ ع
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
Ey insanlar! Bu Elçi, Rabbinizden size gerçek olanı getirdi; ona inanın ki sizin için iyi olsun. Yok, eğer ayetleri
görmezlikte direnirseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah‟ındır. Allah her şeyi bilir, doğru kararlar
verir.

(Enam 6/114)

ثج
َّ َثج ُٓل
 ًَْ ه٤َتَكَـ
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٛ َ٘ث٤ْ َ َٖ َٰتش٣ ۪تَُّىَٝ ظ ًَل
َ َ  ٌُ ُْ ْتُ ٌِص٤ْ َُِ ت َ ٍَْٗ ٍَ ت١ٓ ۪ تَُّىَٞ ُٛ َٝ  َـ ٌَ ًٔث٢َّللاِ ت َ ْخص َ ۪ـ
َٖ٣ً۪ َ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْٔصٌُٞ َ ن كَ ََل ش
ِ ّ ُ ُٓ٘ ٍََّ ٌٍ ِٓ ْٖ َي ِخّ َي ِخ ْثُ َفَََّٕٚٗ تُٞٔ َِ ْؼ٣َ
"Allah'tan başka bir hakem mi ararım? Kitab'ı bize tüm ayrıntılarıyla açıklanmış yapıda indiren O'dur."
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki o, bütün gerçekleri gösterecek şekilde Rabbin tarafından indirilmiştir.
Sakın bu konuda tereddüt edenlerden olma!

(Yunus 10/108)

ََّ ػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِّ۪ٚ  َُِ٘ ْل١ ۪ص َهْٜ ٣َ  كَ ِثَّٗ َٔثٟص َ َٰهْٛ ثَ هَ ْه َٓؼث َء ًُ ُْ ْتُ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ كَ َٔ ِٖ ت
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ َْ ُه
ٍَ ٤ً۪ َٞ  ٌُ ْْ ِخ٤ْ َِ َٓٓث تَٗ َ۬ث َػَٝ ثَٜ ٤ْ َِؼ َُّ َػ
ِ ٣َ كَ ِثَّٗ َٔث
De ki: “Ey insanlar! Size Rabbinizden bu gerçek geldi. Artık kim doğru yola girerse sadece kendisi için girer,
kim de yoldan saparsa sapması sadece kendi aleyhine olur. Ben sizin vekiliniz değilim.”

(Yunus 10/109)

َٖ٤۪ٔ ًِ  ًُْ ْتُ َفث٤ َلَٞ ُٛ َٝ َُّللا
ْ تَٝ  َْي٤َُِ ت٠ ٓ َٰـُٞ٣ تش َّ ِد ْغ َٓثَٝ
َ ْف ٌُ َْ ه٣ ٠ط ِد ًْ َـصه
Sen sana vahyedilene uy. Allah, kararını verinceye kadar sabırlı davran. O, karar verenlerin en iyisidir.
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(Bakara 2/148)

ِ ْ َأ٣ تٌُُٞٗٞ َ َٓث ش
ؼًث ت َِّٕ ه٤۪ٔ َّللاُ َؼ
ز خِ ٌُ ُْ ه
ََّللا
ً٣
ٌ ۪هَه

َْٖ٣َز ت
ِ  ًَْت٤ت ْتُ َمُٞث كَث ِْصَدِوَٜ ٤ُّ۪ َٞ ُٓ َٞ ُٛ ٌرَٜ  ْؼِٝ ٍَّ ٌُ ُِ َٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٍء٢ْ ش

Herkesin bir hedefi , bir kıblesi olur ve ona yönelir. Siz , iyi işlerde yarışın. Nerede olursanız
olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.
(İsra 17/84)

ً ِ ۪د
َل٤
َ ٟ َٰهْٛ َ  تَٞ ُٛ ْٖ َٔ ۪ كَ ًَخُّ ٌُ ْْ ت َ ْػَِ ُْ ِخِٚ شَث ًَِِص٠َِٰ َ ْؼ َٔ َُ َػ٣ ٌَّ ًُ َْ ُه
De ki “Herkes hedefine göre davranır. Sonra kimin yolunun daha doğru olduğunu en iyi Rabbiniz bilir.”

(Al-i İmran 3/133)

ْ ع ت ُ ِػه
َٖ٤ َّ۪ز ُِ ِْ ُٔصَّو
ُ ًْ  َؼَّ٘ ٍر َػَٝ ْْ ٌُ ّ َٓ ْـ ِل ًَ ٍذ ِٓ ْٖ َي ِخ٠َُِٰ ت تٞػ
ُٓ ثي
ُ  ْتَلَ ْيَٝ ُتزَٞ ََُّّٰٔث تَٜ ػ
َ َٝ
ِ ِ
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan Cenneti kazanmak için yarışın.
Orası, kendini yanlışlardan koruyanlar için hazırlanmıştır.

(Bakara 2/149)

ْ  َي شَٜ  ْؼَٝ ٍِّ َٞ َس ك
ُ ٤ ِٓ ْٖ َـَٝ
َ ْط ل ًََ ْؼ
َُّللا
 َٓث هَٝ ُ َُ ِْ َف ُّن ِٓ ْٖ َي ِخّ َيَِّٚٗتَٝ َّط ًَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِت
ََُِٕٞٔ خِـَثكِ ٍَ َػ َّٔث ش َ ْؼ
Her nereden çıkarsan çık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Rabbinin doğru saydığı budur.
Yaptığınız hiçbir şey, Allah'ın dikkatinden kaçmaz.
(Araf 7/28)

ثء
َٓ أ ْ ُٓ ًُ ِخ ْثُلَ ْف٣َ َّللاَ ََل
َ ثـ
ِ ش
ِ َت كُِٞتِوَت كَ َؼَٝ
ث هُ َْ ت َِّٕ هَٜ َّللاُ ت َ َٓ ًََٗث ِخ
 هَٝ ث َٰت َخٓث َءَٗثَٜٓ ٤ْ َِ َؼ ْهَٗث َػَٝ تُُٞشرً هَث
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََل ش َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞتَشَو
Onlar, bir taşkınlık yaptıkları zaman “Atalarımızı bu işi yaparken bulduk, bunu bize Allah emretmiştir.” derler.
De ki: “Allah çirkin davranışlar yapılmasını emretmez. Bilgisizce söylediklerinizi Allah‟a mı mâl ediyorsunuz?”

(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔث٣ُّ تُ ۪هَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْم ِِ ۪ظٙٞػ
ُ ت ْنَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘هَ ًُ َِّ َٓ ّْ ِؽ ٍهَٛ ٞ ُؼُٝ تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ  خِ ْثُ ِو ّْ ِؾ٢ّهُ َْ ت َ َٓ ًَ َي ۪خ
َُٕٝنُٞخَهَت َ ًُ ْْ شَؼ
De ki “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde edilen mescitte yüzünüzü doğrudan O‟na
çevirin, yalnız Allah‟a boyun eğerek O‟na dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz de öyle olacaktır.”
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(Bakara 2/150)

ْ  َي شَٜ  ْؼَٝ ٍِّ َٞ َس ك
ُ ٤ َـَٝ َّط ًَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِت
ُ ٤ ِٓ ْٖ َـَٝ
ْْ ٌُ َٛ ٞ ُؼُٝ تَُُّٞٞ َْط َٓث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ك
َ ْط ل ًََ ْؼ
ْ ش
َ َٖ٣ ۪ ٌُ ْْ ُـ َّؽرٌ ت ََِّل تَُّى٤ْ َِثَ َػ
ْ َٝ ْْ ُٛ َْٞ  ْْ كَ ََل ش َ ْمشُٜ ْ٘ ِٓ تُٞٔ َِظ
٢ َْ۪ٗٞ تلش
ِ َُِِّ٘ ٌَُٕٞ َ٣ ُ ُِة َ ََّلًَٙ َط
َُٕٝصَهْٜ َ َُؼََِّ ٌُ ْْ شَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢ ۪ َِلُشِ َّْ ِٗ ْؼ َٔصَٝ
Nerede olursan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yönünüzü onun
tarafına çevirin ki insanların size karşı bir delili olmasın. İleri geri konuşan konuşur, onlardan
korkmayın, benden korkun. Bu, size olan iyiliklerimi tamamlamam ve sizin de hedefinize
ulaşmanız içindir.

(Bakara 2/151)

ً ِ
َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ ثج
ُ  ٌُ ْْ َي٤ ِ۪ َِْ٘ث ك
َ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ْتُ ٌِص٣َٝ ْْ ٌُ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ ث ِشَ٘ث٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َلٞ
َ ًَ َٓٔث ت َ ْي
َُٕٞٔ َِت ش َ ْؼٌُُٞٗٞ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ْْ َٓث َُ ْْ ش٣َٝ
Nitekim içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab‟ı ve
hikmeti öğretir, size bilmediğinizi öğretir.
(Bakara 2/129)

ً ِ
ْ َت ْخؼَٝ َيخََّ٘ث
ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ ثج
ُ  ْْ َيِٜ ٤ ۪ط ك
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ ُٔ ِِّ َُؼ٣َٝ َثشِ َي٣ ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ُ ٍ۪ َس ْتُؼ
ُْ ٤ٌ۪ ٍ ْتُ َف٣
َ ْٗ َ تَِّٗ َي ت
İbrahim,“Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin âyetlerini bağlamlarında okusun! Kitabı ve
hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin! Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!”

(Cuma 62/2)

ً ِ
َ  َخ َؼ١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
ثج
ُ َّٖ َي٤۪ ّٓ ِ ُ ْتَل٢ِط ك
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ ِ۪ٚثش٣َ  ْْ َٰتِٜ ٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ٖ٤
َ ٢ ۪ت ِٓ ْٖ هَ ْد َُ َُلُٞٗت ِْٕ ًَثَٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ
ٍ ػ ََل ٍٍ ُٓ ۪د
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah‟tır. Onlara, O‟nun ayetlerini okur, Kitab‟ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Halbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

ُ ٍ۪  ْتُ َؼَٞ َُٛٝ ْْ ِٜ ت ِخَُٞ ِْ َفو٣  ْْ َُ َّٔثُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ًَ۪  َٰتلَٝ
ُْ ٤ٌ۪ ٍ ْتُ َف٣
Bunları, henüz onlara katılmamış olan başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan
O‟dur.
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(Cuma 62/4)

ْ٤ِ ؼ َِ ْتُ َؼ ۪ظ
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ش٣ َِّللا
ْ َ ْتُلَُّٝللاُ و
ْ ََٰو ُِ َي ك
 هَٝ شث ُء
ؼ َُ ه
İşte bu, Allah‟ın ikramıdır. O, ikramını, görevini yerine getiren kişiye yapar. Allah, büyük ikram sahibidir.

(Bakara 2/152)

ٕٝ
ِ ًُ ُ ََل ش َ ٌْلَٝ ٢ ُ۪ تًُٝ ٌُ ت ْشَٝ ْْ ًُ ًْ ًُ  ت َ ْو٢ٓ ًُ۪ٗٝ ًُ كَث ْو
Beni hatırlayın ki, ben de size hatırlatayım! Bana şükredin, nankör olmayın!
(Haşr 59/19)

َُُٕٞ ُْ ْتُلَث ِِوٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ  ْْ تُٜ ّ
ُ َٗ َٖ٣ ۪ت ًَثَُّىٌُُٞٗٞ َ  ََل شَٝ
ت هّٞ
َ ُ ْْ ت َ ْٗلُٜ ٤ َّْٰٗ َ َّللاَ كَث
Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah böylelerine kendilerini unutturur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

(İbrahim 14/7)

ٌ ه٣ ۪شه
َ َُ ٢َُةِ ْٖ ًَلَ ًْش ُ ْْ ت َِّٕ َػىَ ۪تخَٝ ْْ ٌُ ََّٗه٣ٌ۪ َش ٌَ ًْش ُ ْْ ََل
َ ْٖ ِتِ ْو شَثَوََّٕ َيخُّ ٌُ ْْ َُةَٝ
Bir gün de Rabbiniz şunu bildirmişti: “Görevlerinizi yerine getirirseniz size olan ikramımı kesinlikle artırırım.
Ama eğer nankörlük ederseniz azabım elbette çetin olur.”

(Sad 38/1)

ًِ ًْ ّ تُ ِى١ِ ْتُوُ ًْ َٰت ِٕ وَٝ ص
ٓ
SAD! Doğru bilgiler içeren Kur‟an‟a yemin olsun.

(Ta Ha 20/14)

١ً۪ ًْ ذ َ ُِ ِىَِٰٞ ظ
َّ ُتَهِ ِْ تَٝ ٢ َ۪ٗ ت ََِّٓل تَٗ َ۬ث كَث ْػدُ ْهَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ت
 تََٗث ه٢ٓ َِّ۪٘ٗت
Ben!Evet ben Allah‟ım; benden başka ilah yoktur. Sen, sadece bana kulluk et ve beni hatırlamak için, için namaz
kıl!

(Ankebut 29/45)

ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُ ْتَٝ ثء
َٓ  َػ ِٖ ْتُلَ ْف٠ َْٰٜ٘ َ ذ َ شَِٰٞ ظ
ِ ش
َّ ُذ َ ت َِّٕ تَِٰٞ ظ
َّ ُت َ ِه ِْ تَٝ ج
ِ  َْي َِٖٓ ْتُ ٌِصَث٤َُِ ت٢
َ  ِـُٝ۫ ُ تُشْ َُ َٓٓث ت
َُٕٞظَ٘ؼ
ْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓث ش٣ َُّللا
 هَٝ ًُ َّللاِ ت َ ًْ َد
َُ ِى ًْ ًُ هَٝ
Bu Kitap‟tan sana vahyedilenleri bağlantılarıyla oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit aşırılığı ve kötülüğü
engeller. Allah‟ı hatırlamak, en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

132

(Rad 13/28)

ْ َ َّللاِ ش
ْ َ شَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّى
جٞ
ُ ُُِط َٔ ِة ُّٖ ْتُو
َّللاِ ت َ ََل ِخ ِى ًْ ًِ ه
 ْْ ِخ ِى ًْ ًِ هُٜ ُخُُِٞط َٔ ِة ُّٖ ه
O‟na yönelenler, inanıp güvenen ve Allah'ı hatırlamakla kalpleri yatışanlardır. Kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla
yatışır.

(Ahzab 33/41)

ًت٤
ت هًُٝ ًُ ت ت ْوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ً َّ۪للاَ ِو ًْ ًًت ًَع
Ey iman etmiş kişiler! Allah‟ı hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın.

(Ahzab 33/42)

ً ت َ ۪طَٝ ً ُ خُ ٌْ ًَذِٙٞ ِدّ ُف
َل٤
َ َٝ
Sabah akşam ona yönelin.

(Bakara 2/153)

َٖ٣ً۪ ِظثخ
َّ َُّللاَ َٓ َغ ت
َّ ُتَٝ ًِْ ظد
َّ ُت خِثُٞ٘٤ت ت ِْص َ ۪ؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ذِ ت َِّٕ هَِٰٞ ظ
Ey iman edenlerler! Sabırla ve namazla yardım isteyin! Allah sabredenlerin yanındadır.
(Bakara 2/45 )

َٖ٤ ْتُمَث ِش ۪ؼ٠ًَِذ ٌ ت ََِّل َػ٤
َّ ُتَٝ ًِْ ظد
َّ ُت ِخثُٞ٘٤ت ِْص َ ۪ؼَٝ
َ ث َُ ٌَ ۪دَٜ َِّٗتَٝ  ِذَِٰٞ ظ
Sabırla ve namazla yardım isteyin. Bu, Allah‟a saygısı olanlardan başkasına ağır gelir.

(Bakara 2/46 )

ُ َ٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞتؼؼ
ِ  َيِٚ ٤ْ َُِ ْْ تُٜ ََّٗ تَٝ ْْ ِٜ ّت َي ِخُٞ ْْ ُٓ ََلهُٜ َََّٕٗ تُّٞ٘ظ
Saygılı olanlar, Rableriyle yüzleşeceklerini ve O‟nun huzuruna çıkarılacaklarını anlayanlardır.

(Bakara 2/154)

ٌ َٞ ْٓ َ َّللاِ ت
ًَُٕٝ ُ َُٰ ٌِ ْٖ ََل ش َ ْشؼَٝ َٓث ٌء٤تز خَ َْ ت َ ْـ
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ُ۪ ْوص َ َُ ك٣ ْٖ َٔ ُِ تُُُٞٞ ََل شَوَٝ
Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! Onlar diridirler, fakat siz bunu anlayamazsınız.
(Al-i İmran 3/169)

َُُٕٞ ًٌَْ ه٣ ْْ ِٜ ّٓث ٌء ِػ ْ٘هَ َي ِخ٤َ تشًث خَ َْ ت َ ْـَٞ ْٓ َ َّللاِ ت
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كَُِٖٞ هُ ِص٣ ّ۪ َد َّٖ تَُّى
َ  ََل ش َ ْفَٝ
Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma! Onlar, diridirler; Rableri katında kendilerine rızık da verilir.
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(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ِ ۪د
ت َِّٕ ه
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَث ِش٣ َ ُْ ْتُ َؽَّ٘رُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِخثُٜ َُتَٞ ْٓ َ تَٝ ْْ ُٜ ّ
َ َُٖ ت َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْتُ ُٔإًَٰٟ َ َّللاَ ت ْشص
َِٖٓ ۪ٙ ِهْٜ  ِخ َؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ تَٝ ِٕ  ْتُوُ ًْ َٰتَٝ َِ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ  ِر٣ َٰيْٞ َّ  تُص٢ َـوًّث ِكِٚ ٤ْ َِ ْػهًت َػَٝ ََُُِٕٞ ْوص٣َٝ َُُِٕٞ ْوص٤َ َك
ُْ ٤ ٌُ ْتُ َؼ ۪ظْٞ َ ْتُلَٞ ُٛ  َٰو ُِ َيَٝ ۪ٚ ْؼص ُ ْْ ِخ٣َ  َخث١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ تَُّى٤ْ ت خِ َدًُِٝ َّللاِ كَث ِْص َ ْدش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah‟ın Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah‟tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.

(Bakara 2/155)

ّ َخَٝ ز
ًِِ ش
ِ تُع َّ َٔ ًَتَٝ ُِ ُ ْتَلَ ْٗلَٝ ٍِ تَٞ ْٓ َض َِٖٓ ْتَل
ِ َْٞ ءٍ َِٖٓ ْتُم٢َ
ٍ َٗ ْوَٝ ِعٞ ْتُ ُؽَٝ ف
ْ َّٗ ٌُ ْْ خِشَٞ ََُُِ٘ ْدَٝ
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُت
Sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle; can, mal ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir
imtihana sokacağız. Sabredenleri müjdele!
(Bakara 2/214)

ِٓث ُء
َّ َٓ ْْ ٌُ ِِ ت ِٓ ْٖ هَ ْدْٞ ََِٖ َل٣ ۪أ ْ ِش ٌُ ْْ َٓع َ َُ تَُّى٣َ َُ َّٔثَٝ َت ْتُ َؽَّ٘رُِٞت َ ّْ َـ ِّ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ْه ُل
َ ْ  ُْ ْتُ َدأُٜ ّْص
ًَ ظ
ْ َٗ َِّٕ َّللاِ ت َ ََٓل ت
ْ َٗ ٠ُ َٓ َٰصٚت َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ ٍُ ِٞ
ُ ًُت
َّ ٍَ ُٞو٣َ ٠ت َـصهٍُُِٞ ُْ ٌُ َٝ تُؼ ًََّّٓت ُءَٝ
ظ ًُ ه
ح٣
ٌ ً۪ ََّللاِ ه
ه
Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza da gelmeden cennete girebileceğinizi mi hesap
ediyorsunuz? Onlar maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara uğramış ve öylesine sarsılmışlardı ki Allah‟ın elçisi ve
beraberindeki müminler “Allah‟ın yardımı ne zaman?” diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah‟ın yardımı
yakındır.

(Al-i İmran 3/142)

َٖ٣ً۪ ِظثخ
َّ َُ ْؼَِ َْ ت٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ تُٝهَٛ َٖ َؼث٣ َّ۪للاُ تَُّى
َ ْؼَِ ِْ ه٣ َُ َّٔثَٝ َت ْتُ َؽَّ٘رُِٞت َ ّْ َـ ِّ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ْه ُل
Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri de bilmeden cennete gireceğinizi mi hesap etmiştiniz?

(Al-i İmran 3/186)

َٖ٣ ۪ َِٖٓ تَُّىَٝ ْْ ٌُ ِِ ج ِٓ ْٖ هَ ْد
َ ت ْتُ ٌِصَثُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ َُ۪ص َ ّْ َٔؼُ َّٖ َِٖٓ تَُّىَٝ ْْ ٌُ ِّ ُت َ ْٗلَٝ ْْ ٌُ ُِ تَٞ ْٓ َ  ت٢ٓ ۪ َّٕ كُٞ ََُِص ُ ْد
يٞ
ْ َ ت ِْٕ شَٝ ًت٤
ً ۪ ًَعًٟت تَوًُٞٓ ًَ ت َ ْش
ِ ُٓ ُت كَث َِّٕ َٰو ُِ َي ِٓ ْٖ َػ ٍْ ِّ ْتَلُٞشَصَّوَٝ تًُٝ ظ ِد
Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine
kitap verilenlerden ve müşriklerden çok sık üzücü sözler işiteceğiniz de kesindir. Kendinizi koruyarak
sabrederseniz bilin ki yaptığınız iş, kararlılık gerektiren işlerdendir.
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(Ankebut 29/2)

ََُُٕٞ٘ ْلص٣  ْْ ََلُٛ َٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ ُٞو٣َ ْٕ َ ت تًُٞٓ ًَ ُْص٣ ْٕ َ ثَ ت
ُ َُِّ٘ح ت
َ ّت َ َـ
İnsanlar, sadece “inanıp güvendik” dediler diye zorlu imtihanlardan geçirilmeden kendi hallerine
bırakılacaklarını mı sanıyorlar?

(Ankebut 29/3)

َٖ٤ ْؼَِ َٔ َّٖ ْتُ ٌَثو ِ۪خ٤َ ََُٝ تُٞطهَه
 ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤َ ََِ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد٣ َُ۪وَ ْه كَصََّ٘ث تَُّىَٝ
َ َٖ٣ َّ۪للاُ تَُّى
Biz kendilerinden öncekilerini de zorlu imtihanlardan geçirdik. Allah, özü sözü doğru olanları elbette bilecektir.
Elbette yalancı olanları da bilecektir.

(Enbiya 21/35)

َّ ُ ًُ ْْ ِخثَُِٞٗ ْدَٝ ز
ََُٕٞ٘ث ش ُ ًْ َؼؼ٤ْ َُِتَٝ ً ًِْ كِصَْ٘ر٤ ْتُ َمَٝ ًّ ِ ش
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍُ ٓوَتبِوَرُ ْت
Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi imtihan için, şerle de hayırla da zor bir denemeden geçireceğiz. Huzurumuza
çıkarılacaksınız.

(Bakara 2/156 )

َُٕٞتؼؼ
ِ  َيِٚ ٤ْ َُِتِ َّٓٗث تَٝ ِت تَِّٗث ِ هّٰللُُٞٓ  َدرٌ هَث٤ ْْ ُٓ ۪ظُٜ ْطث َخص
َ َ َٖ تِ ٓوَت ت٣ ۪تََُّى
Onlar, başlarına bir musibet gelince şöyle derler: “Biz, Allah‟a aitiz, biz O‟nun huzuruna
çıkacağız.”
(Bakara 2/45)

َٖ٤ ْتُمَث ِش ۪ؼ٠ًَِذ ٌ ت ََِّل َػ٤
َّ ُتَٝ ًِْ ظد
َّ ُت خِثُٞ٘٤ت ِْص َ ۪ؼَٝ
َ ث َُ ٌَ ۪دَٜ َِّٗتَٝ ِذَِٰٞ ظ
Sabırla ve namazla yardım isteyin. Bu, Allah‟a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.

(Bakara 2/46)

ُ َ٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞتؼؼ
ِ  َيِٚ ٤ْ َُِ ْْ تُٜ ََّٗتَٝ ْْ ِٜ ّت َي ِخُٞ ْْ ُٓ ََلهُٜ َََّٕٗ تُّٞ٘ظ
Onlar, Rableriyle yüzleşeceklerini ve onun huzuruna varacaklarını anlayanlardır.

(Müminun 23/57)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْش ِلوِٜ ّ ِر َي ِخ٤َ ُ ْْ ِٓ ْٖ َل ْشٛ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
Rablerinden korkmaları sebebiyle içleri titreyenler,
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(Müminun 23/58)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّز َي ِخ
ِ ث٣َ  ْْ ِخ َٰثُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Rablerinin ayetlerine inananlar,

(Müminun 23/59)

ًَُٕٞ ًِ ُ ْش٣  ْْ ََلِٜ ّ ْْ ِخ ًَ ِخُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Rablerine ortak koşmayanlar,

(Müminun 23/60)

َُٕٞتؼؼ
ِ  ْْ َيِٜ ّ َي ِخ٠َُِٰ  ْْ تُٜ ََّٗ ِؼَِرٌ تَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞهَٝ تْٞ َ َٕ َٓٓث َٰتشُُٞإْ ش٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
Verdikleri her şeyi, Rablerinin huzuruna çıkacakları için kalpleri titreyerek verenler var ya,

(Müminun 23/61)

ٓ
َُِٕٞثخِو
ِ  ًَْت٤ ْتُ َم٢َِٕ كُٞثيػ
َ ثَٜ َُ ْْ ُٛ َٝ ز
َ ُ٣  َُٰةِ َيٝ۬ ُ ت
ِ ّ
İşte hayırlı işlerde yarışan ve o işlerde önde olanlar onlardır.

(Bakara 2/157)

ٓ
ٌ َٞ َِط
َُٕٝ صَهْٜ ُٔ ُ ُْ ْتُٛ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ ٌ َي ْـ َٔرَٝ ْْ ِٜ ّتز ِٓ ْٖ َي ِخ
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َُٰةِ َي َػٝ۬ ُ ت
Rablerinin sürekli desteği ve iyiliği onlaradır. Doğru yolda olanlar onlardır.
(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْم ًِ ُؼ٣َٝ ِّ ّ ََل
ِ۪ٚٗ ي خِ ِث ْوٞ
ِ تُظُِ َٔث
َّ ُِدُ ََ ت
ُ َُٚٗتَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ تشَّدَ َغ ِيػ
 هِٚ ِ خ١ ۪هْٜ َ٣
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ تِٜ ٣ ۪هْٜ َ٣َٝ
Allah, rızasına uyanlara güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla birlikte de
onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Ahzab 33/43)

ُّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ْم ًِ َؼ٤ُِ ُُٚ َٓ َٰ ِٓةِ ٌَصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ َػ٢ِّ۪ ظ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ًَثَٕ ِخ ْثُ ُٔإَٝ يٞ
ِ تُظُِ َٔث
َ ُ٣ ١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
 ًٔث٤َي ۪ـ
Allah ve melekleri size sürekli destek verir ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. O, inanıp güvenenlere
daima ikramda bulunur.”
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(Bakara 2/158)

ْٕ َ  تِٚ ٤ْ َِ ت ْػص َ َٔ ًَ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػِٝ َ ْس ت
َ ْٖ ِٓ َ ذَٝ ًْ َٔ ُ ْتَٝ ظلَث
َ ٤ََّللاِ كَ َٔ ْٖ َـ َّػ ْتُد
َّ ُت َِّٕ ت
ش ٓؼَثبِ ًِ ه
َّ َ٣
َ َ  َٓ ْٖ شَٝ  َٔثِٜ ِف خ
ٌْ ٤ َِّ۪للاَ شَث ًِ ًٌ َػ
 ًًْت كَث َِّٕ ه٤ع َل
َ َّٞ ط
َ َّٞ ط
Safâ ile Merve Allah‟a kulluğun simgelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe‟yi tavaf
ederse, o ikisini sa‟y etmesinde bir günah yoktur. Kim bir iyiliği içinden gelerek yaparsa bilsin
ki her şeyi bilen ve yapılan iyiliğin karşılığını veren Allah‟tır.

(Bakara 2/159)

ج
ِ َِّ٘ث٤ََٕ َٓٓث ت َ ٍَْٗ َُْ٘ث َِٖٓ ْتُدُٞٔ ُ َ ٌْص٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َُِِّ٘ ََُّّٙ٘ث٤َ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث خٟ َٰهُٜ ُ ْتَٝ ز
ِ  ْتُ ٌِصَث٢ِثَ ك
َّ ُْ ُٜ ََُ٘ ِْؼ٣َٝ َُّللا
َُٕٞ٘تَُل ِػ
 ُْ هُٜ ََُ٘ ِْؼ٣  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ت
Bu kitapta açıkça ortaya koyduğumuz halde indirdiğimiz açık ve açıklayıcı âyetleri gizleyenleri
Allah dışlar; dışlayacak durumda olan kimseler de dışlarlar.
(Bakara 2/174)

ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هَٕٚ ِخًُٝ َ َ ْشص٣َٝ ج
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣  َٰ ُٓةِ َي َٓثٝ۬ ُ َل ت٤
َٕ َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٞٔ ُ َ ٌْص٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َّللاُ َِٖٓ ْتُ ٌِصَث
ُ ُخ
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣  ََلَٝ  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ ثي
َ َُّ٘ ْْ ت ََِّل تِٜ ِٗٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/187)

 َٓيت َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘دَىٌٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ش َ ٌْصَٝ َث
تِ ْو ت َ َلىَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ َثج َُصُد
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪عَثمَ تَُّى٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هِٚت خْٝ ًَ َ ت ْشصَٝ ْْ ِٛ يٞ
ًَُٕٝ َ َ ْشص٣ ُ َٓث
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَدِة٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden “Bu kitabı insanlara kesinlikle açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” diye söz almıştır. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve onu geçici bir çıkara karşılık sattılar.
Satın aldıkları şey ne kötüdür.

(Bakara 2/160)

ُْ ٤تًُ ۪ـ
ُ َّٞ َّ تََٗث تُصَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِج َػٞ
ُ ُ  َٰ ُٓةِ َي تَشٝ۬ ُ ت كَثَُّٞ٘٤َخَٝ تٞطَِ ُف
ْ َ تَٝ تَُٖٞ شَثخ٣ ۪ت ََِّل تَُّى
َّ تج
Tevbe ederek hatasından dönen, kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka; onların
tevbesini kabul ederim. Tevbeleri kabul eden ve iyiliği bol olan Benim.
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(Nisa 4/17)

جٞ
ُّٓ َُٕ تَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّى
ُ ُ ص٣َ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ ح كَث
ٍ ٣ً۪ ََٕ ِٓ ْٖ هُٞخَُٞص٣ َّْ ُ ثَُ ٍر ظَٜ  َء ِخ َؽّٞ
 ه٠َِ َخرُ َػْٞ َّ تَِّٗ َٔث تُص
 ًٔث٤ٌ۪  ًٔث َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَثَٕ هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. Allah, onların tevbesini dönüşünü kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ش ُ ْدس٢ّ۪ٗ ِزُ هَث ٍَ تْٞ َٔ ُ ُْ ْتُٛ َؼ ًَ ت َ َـه
ِ ّـَٔث٤ِ ّ
ِ ّ
َّ َُٕ تَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ۪خَرُ َُِِّىْٞ َّ س تُص
َ  تِوَت َـ٠ز َـصٓه
َ ٤ْ ََُٝ
ٓ ٌ َّْ ًُلُٛ ٝ َُٕٞشٞٔ٣ َٖ٣ ۪ ََل تَُّىٝ َْٖتُ َٰـ
 ًٔث٤ َُ۪ػىَتخًث ت
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰةِ َي ت َ ْػص َ ْهَٗثٝ۬ ُ ثي ت
َُ
ْ َ
َ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Nisa 4/146)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َٰ ُٓةِ َي َٓ َغ ْتُ ُٔإٝ۬ ُ  ْْ ِ هّٰللِ كَثُٜ َ٘٣ ۪ت نٞظ
ْ َ تَٝ تَُٖٞ شَثخ٣ ۪ت ََِّل تَُّى
ت خِ هُٞٔ ظ
ُ َِت َ ْلَٝ ِثّٰلل
َ َ ت ْػصَٝ تٞطَِ ُف
 ًٔث٤َٖ ت َ ْؼ ًًت َػ ۪ظ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْتُ ُٔإ
ِ ُْإ٣ ف
ز ه
َ َٝ
َ ْٞ ِ
Ama dönüş yaparak tevbe eden, kendilerini düzelten, Allah'a sarılan ve dinini sadece Allah‟a has kılanlar başka.
Onlar, inanıp güvenenlerle beraberdirler. Allah, inanıp güvenenlere büyük bir ödül verecektir.

(Nisa 4/147)

 ًٔث٤ َِّ۪للاُ شَث ًِ ًًت َػ
َ ِْٕ َّللاُ ِخؼَىَت ِخ ٌُ ْْ ت
 ًَثَٕ هَٝ ْْ ُ  َٰت َٓ ْ٘صَٝ ْْ ُ ش ٌَ ًْش
 ْل َؼ َُ ه٣َ َٓث
Eğer görevlerinizi yerine getirir ve inanıp güvenirseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah, kıymet bilendir, her
şeyi bilir.

(Bakara 2/161)

ٓ
َٖ٤ثَ ت َ ْؼ َٔ ۪ؼ
 ْْ َُ ْؼَ٘رُ هِٜ ٤ْ َِ َٰ ُٓةِ َي َػٝ۬ ُ ثي ت
ٌ َّ ْْ ًُلُٛ َٝ تُٞ َٓثشَٝ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َُّ٘تَٝ  ْتُ َٔ َِٰةِ ٌَ ِرَٝ َِّللا
Âyetleri görmezden gelerek kâfirlik eden ve o halde iken ölenleri; Allah, melekleri ve bütün
insanlar dışlayacaktır.
(Al-i İmran 3/86)

َُّ٘ثز٤ِ َ ُْ ْتُدُٛ  َٓؼث َءَٝ  ٍَ َـ ٌّنِٞ
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٔث٣ت َخ ْؼهَ ۪تًُٝ َ ًٓث ًَلْٞ ََّللاُ ه
ُ ًُت
َّ َّٕ َ ت تُٝٓهِٜ ش
 ه١ِهْٜ ٣َ ْق
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
 هَٝ
Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler geldikten ve Allah‟ın elçisinin hak olduğuna şahit olarak inanıp
güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kafir olan bir topluluğu, Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu
yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.
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(Al-i İmran 3/87)

ٓ
َٖ٤ثَ ت َ ْؼ َٔ ۪ؼ
 ْْ َُ ْؼَ٘رَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ت َ َّٕ َػُٛ  َٰ ُٓ ِة َي َؼ ٍَٓت ۬ ُؤٝ۬ ُ ت
ِ َُّ٘تَٝ  ْتُ َٔ َِٰ ِة ٌَ ِرَٝ َِّللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından dışlanmaktır

(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ تج
ًَُٕٝ ظ
ُ َ ُْ ْتُ َؼىُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َمل٣ ث ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪لَث ُِه
Orada sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de göz açtırılacaktır.
(Nahl 16/84)

ُ  َّ َٗ ْد َؼْٞ ٣َ َٝ
َُُٕٞ ّْص َ ْؼصَد٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ُ۪إْ وَ ُٕ َُِِّى٣ هًت ظ ُ َّْ ََل٤َٜ۪ ط ِٓ ْٖ ًُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر ش
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de
istenmeyecektir.

(Nahl 16/85)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
َ َٖ٣ ۪تِوَت َيت َ تَُّىَٝ
ًَُٕٝ ظ
ُ َُّ َمل٣ تج كَ ََل
َ َت ْتُ َؼىُٞٔ َِظ
Hayatlarını yanlışlar içinde geçirmiş olanlar, o azabı gördükleri zaman da ne azapları hafifletilecek ne de
kendilerine süre verilecektir.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْو٣ َّ٘ َْ ََلَٜ َثي َؼ
ثَٜ ِػىَتخ
ُ ٗ ْْ ُٜ َُ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ
ُ َُّ َمل٣  ََلَٝ تُٞشُٞٔ َ٤َ ْْ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠ؼ
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
يٞ
ٍ ُ ًُ ََّ ًَل١ٍ۪ ًَ َٰى ُِ َي ٗ َْؽ
Görmezlik eden kafirlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler; kendilerinden
cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece cezalandırırız.

(Ahzab 33/64)

ًت٤
ت َِّٕ ه
ً ِ ۪ؼ
َ ْْ ُٜ َُ َّت َ َػهَٝ َٖ٣ً۪ َِّللاَ َُ َؼَٖ ْتُ ٌَثك
Allah şüphesiz, görmezlikten gelenleri dışlamış ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.

(Hud 11/99)

ُنُٞتًُ ْكه ُ ْتُ َٔ ًْك
ِّ ُ
َ ْ َٔ ِر خِة٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣َٝ ً۪ َُ ْؼَ٘رٙ ِىَٰٛ ٢ ۪ت كُٞتُشْدِؼَٝ
Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de dışlanmışlardır. Ne kötü ikramdır o ikram!
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(Nisa 4/52)

ًت٤
 ِْ َؼ ِٖ ه٣َ ْٖ َٓ َٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ََٖ٘ َُ َؼ٣ ۪ َٰ ُٓ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ً ُ ٗ َ۪ظَُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ش َ ِؽه
Onlar, Allah'ın dışladığı kimselerdir. Allah kimi dışlarsa sen ona yardım edecek birini göremezsin.

(Bakara 2/163)

ُْ ٤تًُ ۪ـ
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ تُٜ َُِٰ تَٝ
َّ ُٖ َٰٔتًُ ْـ
َّ َٞ ُٛ َ ت ََِّلَُِٰٚ تـهٌ ََٓل ت
Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O‟dur.
(Nahl 16/22)

َٰ ْ َٕ ِخُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪تـهٌ كَثَُّى
ًَُٕٝ ِ ْْ ُٓ ّْص َ ٌْدُٛ َٝ ٌ  ْْ ُٓ ْ٘ ٌِ ًَذُٜ ُخُُِٞثَل ِل ًَذِ ه
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ تُٜ َُِٰ ت
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.

(Nahl 16/23)

َٖ٣ً۪ ُ ِفحُّ ْتُ ُٔ ّْص َ ٌْ ِد٣ ُ ََلََِّٕٚٗ تُِِٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓثَٝ ًَُِّٕٝ ُّ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓث٣ ََّللا
ََل َؼ ًَ َّ ت َ َّٕ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.

(Bakara 2/164)

ْ َٝ ع
ًِ  ْتُدَ ْف٢ِ ك١ً۪  ش َ ْؽ٢ ۪ ْتُلُ ِْ ِي تَُّصَٝ ثي
ِ تَٞ ََُّّٰٔن ت
ِ تلصِ ََل
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّف ت
ِ َِْ  ل٢ ۪ت َِّٕ ك
َّ َخَٝ ثَٜ ِشْٞ َٓ َع خَ ْؼه
ط
َّ َُّللاُ َِٖٓ ت
ِ َٔٓ ّ
 َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هَٝ َث
َ  ْتَلَ ْيِٚ َِث خ٤ثء ِٓ ْٖ َٓٓثءٍ كَث َ ْـ
َ ََُّ٘ ْ٘لَ ُغ ت٣ خِ َٔث
ٍ َث٣ع َ ََٰل
ز
َّ َُْٖ ت٤َّ َّم ًِ خ
َّ ُتَٝ َِثؾ٣ًُت
ِ َٔٓ ّ
ِ ً۪ ظ
ْ َ شَٝ ث ِٓ ْٖ ًُ َِّ ٓنَتخَّ َۖ ٍرَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ثء
ِ ّ َفث
َ ُٔ ُج ْت
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyleri
denizde taşıyıp götüren gemilerde, Allah‟ın gökten indirdiği suda, o su ile ölü toprağı
diriltmesinde, kıpırdayan her canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgârların farklı yönlere
esmesinde, gök ile yer arasında görevli bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için göstergeler
vardır.
(Al-i İmran 3/190)

ْ َٝ ع
ٍ َث٣ثي َ ََٰل
ج
ِ تَٞ ََُّّٰٔن ت
ِ تلصِ ََل
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ  ْتَلَ ُْدَث٢ُِ ٝ۬ ُز َِل
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّف ت
ِ َِْ  ل٢ ۪ت َِّٕ ك
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda yer değiştirmesinde, sağlam duruşlu olanlar için
ayetler vardır.

140

(Al-i İmran 3/191)

ز
ِ تَٞ ََُّّٰٔن ت
َٕ هًُٝ ًُ  ْى٣َ َٖ٣ ۪تََُّى
ِ َِْ  ل٢ َ۪ٕ كًُٝ ٌَّ ََصَل٣َٝ ْْ ِٜ  ِخُٞ٘ ُؼ٠َِٰ  َػَٝ نًتُٞهُؼَٝ ث ًٓث٤َ َّللاَ ِه
ثي
َ ع َيخََّ٘ث َٓث َلَِ ْو
ِ ىَت َخَٰٛ س
ُ ثؽ ًَل
ِ  ْتَلَ ْيَٝ
َ َِ ْد َفثٗ ََي كَ ِوَ٘ث َػى
ِ َُّ٘تج ت
Onlar; ayakta, oturarak ve yanları üstünde Allah‟ı hatırlarlar. Bir de göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler.
Derler ki: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sana içten boyun eğeriz, bizi o ateşin azabından koru!

(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٢َِثشَِ٘ث ك٣ ْْ َٰتِٜ ٣ً۪ ُِ٘
ََُّٚٗق ِخ ًَ ِخّ َي ت
ِ ٌْ َ٣ ْْ ََُٝ َ ُ ْتُ َف ُّن تََّٚٗ ْْ تُٜ َُ ََّٖ٤ََصَد٣ ٠ ْْ َـصهِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ٓ ۪كَٝ م
َ
ِ تَلكَث
ٌ ه٤َٜ۪ ءٍ ش٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz ki sonunda gerçek, onlar açısından
iyice ortaya çıksın. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

(Casiye 45/3)

ٍ َث٣ع َ ََٰل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْز ُِ ِْ ُٔإ
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ِت َِّٕ ك
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde ayetler olduğu kesindir.

(Casiye 45/4)

ُّ ُد٣َ  َٓثَٝ ْْ ٌُ  ل َِْ ِو٢ ۪كَٝ
ٌ ٣َ ط ِٓ ْٖ ٓنَتخَّ ٍر َٰت
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َثز ُِو
Sizin yaratılışınızda ve canlıların dağılımında, ikna olmak isteyen bir topluluk için ayetler vardır.

(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ت
ِ َٔٓ ّ
َع خَ ْؼه
ِ تلصِ ََل
 َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هَٝ ثي
َ  ْتَلَ ْيِٚ َِث خ٤م كَث َ ْـ
ٍ ٌْ ثء ِٓ ْٖ ِي
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّف ت
ٌ ٣َ ثؾِ َٰت٣َ ًُت
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َثز ُِو
ِ ً۪ ظ
ْ َ شَٝ ثَٜ  ِشْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah‟ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgârların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Casiye 45/6)

ٍ ٣ ۪ ِ َـه١
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ِ۪ٚثش٣َ  َٰتَٝ َِّللا
ط َخ ْؼهَ ه
ثزُ ه٣َ شِ ِْ َي َٰت
ّ َ ن كَ ِدث
ِ ّ  َْي ِخ ْثُ َف٤ََِث َػَُِّْٛٞللاِ َٗص
Bunlar Allah‟ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir. Allah‟a ve ayetlerine güvenmedikten sonra
artık hangi söze güvenecekler?

(Yusuf 12/105)

َُٕٞث ُٓ ْؼ ًِػَٜ ْ٘ ػ
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢َِ ٍر ك٣ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٰت٣ِ َ  ًَثَٝ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
َ ْْ ُٛ َٝ ثَٜ ٤ْ ََِٕ َػًُّٝ ُٔ َ٣ ع
Göklerde ve yerde nice göstergeler var ama yanlarından geçerler de bir kere olsun dönüp bakmazlar.
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(Bakara 2/165)

َ َ ت تُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ َِّللا
 ْْ ًَ ُفحّ ِ هُٜ َُُّٗٞ ِفد٣ َّللاِ ت َ ْٗهَتنًت
ٕ هُٝ
ِ َُّ٘ َِٖٓ تَٝ
ِشهُّ ُـدًّث ِ هّٰلل
ِ َص َّ ِمىُ ِٓ ْٖ ن٣ ْٖ َٓ َث
َ َٖ٣ ۪ تَُّىًَٟ َ٣ ْٞ ََُٝ
ج
َ ََّللا
ت َ َّٕ هَٝ ؼًث٤۪ٔ ذ َ ِ هّٰللِ َؼَّٞ ُتج ت َ َّٕ ْتُو
ِ هُ ْتُؼَىَت٣ ۪شه
َ ََٕ ْتُؼَىْٝ ًَ َ٣ ت تِ ْوُٞٔٓ َِظ
Kimi insanlar, Allah‟a benzer nitelikler yükleyerek, O‟nunla aralarına koyduklarını ilah edinir
ve; onları, Allah‟ı sever gibi severler. İnanıp güvenenler ise en çok Allah severler. Bu yanlışı
yapanlar, bütün gücün Allah‟a ait olduğunu ve Allah‟ın cezasının, işledikleri suçla bağlantısını,
o azabı gördüklerinde anlayacakları gibi keşke şimdiden anlasalar!
(Tevbe 9/31)

ت ت ََِّلًُٝٓ ِٓ ُ  َٓٓث تَٝ َْ ٣َ ًْ َٓ َْٖ َؿ تخ٤ّ۪ َٔ ُ ْتَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ ت ت َ ْـ َدُٝٓتِش َّ َمى
ِ  ْْ ت َ ْي َخثخًث ِٓ ْٖ نُٜ َٗ َدثْٛ  ُيَٝ ْْ ُٛ ثي
ًَُٕٞ ًِ ُ ْش٣ ُ َػ َّٔثَِٚٗ ْد َفث
ِ َٝ ثًٜ َُِٰ ت تُٝٓ ْؼدُه٤َ ُِ
ُ َٞ ُٛ َ ت ََِّلَُِٰٚ تـهًت ََٓل ت
Âlimlerini 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.

(Zümer 39/3)

ُ ّت َ ََل ِ هّٰللِ تُ ۪ه
ُ ُِ ٖ ْتُمَث٣
 ه٠َُِ َٓٗث تُُٞوَ ِ ًّخ٤ُِ  ْْ ت ََِّلُٛ ُٓث َء َٓث َٗ ْؼدُه٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ٓ تِٚٗ ُٝت ِٓ ْٖ نَُٖٝ تش َّ َمى٣ ۪تَُّىَٝ ض
َِّللا
ثي
ٌ  ًَثوَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪هْٜ ٣َ َّللاَ ََل
ٌ َِّج ًَل
َٕ ت َِّٕ هُٞ ْمص َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓث٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  ْف ٌُ ُْ َخ٣َ ََّللا
 ت َِّٕ ه٠ٌُ ُْ َٰ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 görmezlikten gelerek kâfirlikte direnen birini
yoluna kabul etmez.

(Zümer 39/8)

تٞػ
ُ َّٕث
ُٓ َ ْه٣ َٕ َٓث ًَث٢ِ
ِْ ُ
َّ َٓ تِوَتَٝ
َ ْٗ تَل
َ َّٗ ُْٚ٘ ِٓ ًُ ِٗ ْؼ َٔرَََُّٚٞ  ظ ُ َّْ تِوَت لِٚ ٤ْ َُِدًث ت٤ ُ۪٘ٓ َُّٚػ ًٌّ نَ َػث َيخ
ً َِ۪۪ هُ َْ ش َ َٔص َّ ْغ خِ ٌُ ْل ًِ َى هِِٚ ٤ِ ۪د
ج
ْ َ َل تَِّٗ َي ِٓ ْٖ ت٤
ِ ط َفث
ِ ُ٤ُِ  َؼؼَ ََ ِ هّٰللِ ت َ ْٗهَتنًتَٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْدِٚ ٤ْ َُِت
َ ْٖ ؼ ََّ َػ
ثي
ِ َُّ٘ت
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da Allah‟a benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah‟ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kafirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.”

(Ahkaf 46/28)

 َٓثَٝ ْْ ُٜ ٌُ  َٰو ُِ َي تِ ْكَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ت َػُِّٞػ
ٕ هُٝ
َ َْ رً َخَٜ ُِ َّللاِ هُ ًْ َخثًٗث َٰت
َ َٗ  ََلْٞ ََِك
ِ ت ِٓ ْٖ نَُٖٝ تش َّ َمى٣ ُ۪ ُْ تَُّىًَٛ ظ
ًَُٕٝ َ  ْلص٣َ تًَُٞٗث
Kendilerine daha yakın görerek, Allah ile aralarına koydukları ilahları onlara yardım etseydi ya! Ama hiçbiri
ortaya çıkmadı. Başlarına gelen, yanlış yollarının ve yaptıkları iftiranın sonucudur.

142

(Bakara 2/166)

َّ َشَوَٝ تج
ْ َطؼ
ثج
ُ َ ُْ ْتَلَ ِْدِٜ ِس خ
َ َت ْتُؼَىُٝ َ  َيتَٝ تَُٖٞ تشَّدَؼ٣ ۪ت َِٖٓ تَُّىَُٖٞ تشُّدِؼ٣ ۪تِ ْو شَدَ ًَّت َ تَُّى
Arkasından gidilen kişiler o gün, kendilerini takip edenleri terk ederler. Artık azabı görmüşler
ve aralarındaki bütün bağlar kopmuştur.
(Sebe 34/31)

َّ  تِ ِوًٟٓ َٰ َ  شْٞ ََُٝ ِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤َ خ١ ۪ ََل خِثَُّىَٝ ِٕ َٰ ىَت ْتُوُ ًْ َٰتٜت َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ ِخًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪هَث ٍَ تَُّىَٝ
َُٕٞٔ ُِ تُظث
ْ ُ َٖ ت ِْص٣ ۪ ٍُ تَُّىَُٞو٣ ٍَ ْٞ َغ ْتُو
َٖ٣ ۪ت َُِِّىُٞؼ ِؼل
ُ َ ًْ ِؼ ُغ خَ ْؼ٣ ْْ ِٜ َّٕ ِػ ْ٘هَ َي ِخُٞكُٞهْٞ َٓ
ٍ  خَ ْؼ٠َُِٰ  ْْ تُٜ ؼ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ََٓل ت َ ْٗص ُ ْْ َُ ٌَُّ٘ث ُٓإْٞ َُ تًُٝ َت ِْص َ ٌْد
Ayetleri görmezlikte direnen kafirler şöyle derler: "Bu Kuran'a da bundan önceki kitaplara da güvenecek
değiliz." Yanlışlar içindeki bu kişileri, Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman bir görsen! Birbirlerine laf
dokundururlar. Güçsüzleştirilmişler, büyüklük taslayanlara şöyle derler: "Siz olmasaydınız biz kesinkes mümin
olurduk.

(Sebe 34/32)

َْ  خَ ْؼهَ تِ ْو َٓؼث َء ًُ ْْ َخٟ َٰهُٜ ُطهَ ْنَٗث ًُ ْْ َػ ِٖ ْت
ْ ُ َٖ ت ِْص٣ ۪ت َُِِّىًُٝ َٖ ت ِْص َ ٌْ َد٣ ۪هَث ٍَ تَُّى
َ ُٖ ت تَٗ َْفُٞؼ ِؼ ٓل
َٖ٤۪ٓ ًِ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓ ْؽ
Büyüklük taslayanlar da güçsüzleştirilmişlere şu cevabı verirler: "O rehber geldikten sonra sizi ondan biz mi
engelledik? Aslında siz, suça dalıp giden kimselerdiniz.”

(Sebe 34/33)

ًَ َُٗ َٓ٘ث ت َ ْٕ َٗ ٌْلًُٝ ُٓ ْ ثي تِ ْو شَأ
ْ ُ َٖ ت ِْص٣ ۪هَث ٍَ تَُّىَٝ
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّت خَ َْ َٓ ٌْ ًُ تًُٝ ََٖ ت ِْص َ ٌْد٣ ۪ت َُِِّىُٞؼ ِؼل
م
خِ ه
َ َت ْتُؼَىُٝ َ ت تَُّ٘هَت َٓرَ َُ َّٔث َيتًُّٝ ِ
َ َ تَٝ ُٓ ت َ ْٗهَتنًتَُٚ ََ َٗ َْؽؼَٝ ِثّٰلل
ِ  ت َ ْػَ٘ث٢ َؼؼَ َِْ٘ث ْتَلَ ْؿ ََل ٍَ ۪ ٓكَٝ تج
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ تَُٕٞٗ ت ََِّل َٓث ًَثْٝ ٍَُ ْؽ٣ ََْ ٛ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّى
Güçsüzleştirilmişler büyüklük taslayanlara: "Hayır! Sizler, gece gündüz ustaca hedef saptırma ile Allah'ı
görmezlikten gelmemizi ve O‟na benzer nitelikte varlıklar oluşturmamızı emrediyordunuz" derler. Boyunlarına
taktığımız demir halkalar içinde o azabı görünce de pişmanlıklarını gizlerler. Başlarına gelen, yaptıklarının
karşılığından başka nedir ki?

(Haşr 59/16)

َ ٤ْ ش
َّ ًَُ َٔع َ َِ ت
ََّّللاَ َيج
ِ ْ ُِ ٍَ ثٕ تِ ْو هَث
َثف ه
ُ  تَل٢ّ۪ٓٗ ِ ٌء ِٓ ْ٘ َي ت١ًٓ ۪ َ خ٢ّ۪ٗ ِثٕ ت ًْلُ ًْ كََِ َّٔث ًَلَ ًَ هَث ٍَ ت
َ ْٗ َل
ِ ّ
ِ ط
َٖ٤۪ٔ َُْتُ َؼث
Bunlar şeytan gibidirler; şeytan insana: "Görmezlikten gel, kâfir ol !” der, o da görmezlikten gelirse, şeytan bu
kez şöyle demeye başlar: "Benim seninle ilgim olmaz; ben varlıkların Rabbi olan Allah'tan korkarım."
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(Kehf 18/52)

ُ تُٝ ٍُ َٗثنُٞو٣َ َّ ْٞ ٣َ َٝ
ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َؼ َؼ َِْ٘ث َخَٝ ْْ ُٜ َُ تُٞد٤َ ّْص َ ۪ؽ٣ ْْ ََِ ْْ كُٛ ْٞ ػ
ِ ًَٓ ًَ ش
َ ََٖ ٌَ َػ ْٔص ُ ْْ كَه٣ ۪ تَُّى١
َ ثء
 ِخوًثْٞ َٓ
"Kurguladığınız ortaklarımı çağırın” diyeceği gün onları çağıracaklar ama cevap vermeyeceklerdir. Aralarında
bir uçurum oluşturmuşuzdur.

(Kehf 18/53)

َ َثي ك
ظ ًِكًث
ْ َٓ ثَٜ ْ٘ ت َػَُٝ ِؽه٣ ْْ ََُٝ َثُٛٞتهِؼَٞ ُٓ ْْ ُٜ ََّٗت تُّٞ٘ٓ ظ
َ ََُّٕ٘ تُٞٓ ًِ  َيت َ ْتُ ُٔ ْؽَٝ
O suçlular ateşi görürler ve içine düşeceklerini anlarlar ama oradan dönme imkânı bulamazlar.

(Bakara 2/167)

ْْ ُٜ ََُّللاُ ت َ ْػ َٔث
 ُْ هِٜ ٣ً۪ ُ٣  ْْ ًَ َٔث ش َ َد ًَّ ُ۫ ُؤت َِّٓ٘ث ًَ َٰى ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ َ  ت َ َّٕ ََُ٘ث ًَ ًَّذ ً كََ٘ص َ َد ًَّتْٞ َُ تَُٖٞ تش َّ َدؼ٣ ۪هَث ٍَ تَُّىَٝ
ٍ ّ ًَت
ثي
َ َـ
ِ ََُّٖ٘ َِٖٓ ت٤َثي ۪ؼ
ِ  ْْ ِخمُٛ  َٓثَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِز َػ
Onları takip edenler şöyle derler: “Keşke elimizde bir fırsat olsa da hep birlikte dünyaya dönsek
burada bunların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursak!” Allah yaptıklarını
onlara, içlerini yakacak şekilde gösterecektir. Artık o ateşten çıkacak değillerdir.
(Furkan 25/27)

َّ غ
ً ِ ۪د
َل٤
ُّ َ َؼ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ُ ًُت
َّ  تش َّ َم ْىزُ َٓ َغ٢ َ۪٘ص٤ْ َُ َث٣ ٍُ َُٞو٣ ِٚ ٣ْ ََه٣ ٠َِٰ تُظث ُِ ُْ َػ
َ ٍِ ِٞ
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.

(Furkan 25/28)

ً َِ۪ َُ ْْ تَش َّ ِم ْى كُ ََلًٗث ل٢ َ۪٘ص٤ْ َُ ٠َِ َٰص٣ْ َٝ ث٣َ
َل٤
Yazık oldu bana. Keşke şu kimseyi dost edinmeseydim.

(Ahzab 33/66)

َ َ تَٝ ََّللا
َ َ ص َ َٓ٘ث ت٤ْ َُ َث٣ ََُُُٕٞٞو٣ ثي
َ ِ
َلٞ
ُ ََِّ َّ شُوْٞ َ٣
ُ ًُت
َّ ؽ ْؼَ٘ث
ؽ ْؼَ٘ث ه
ِ َُّ٘ ت٢ِ ْْ كُٜ ُٛ ٞ ُؼُٝ ح
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"

(Ahzab 33/67)

َ َ ت َيخَّ َٓ٘ث تِ َّٓٗث تُُٞهَثَٝ
َ ّ ۪د
َل٤
َّ َُٗث تُِّٞػ
َ َ  ًُدَ ًَٓت َءَٗث كَثَٝ ِثنَشََ٘ث
َ ؽ ْؼَ٘ث
"Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik, onlar da bizi yoldan saptırdılar.
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(Bakara 2/168)

ُ ت ُلُٞ ََل شَصَّدِؼَٝ ِّدً ٌۘث٤ؽ
َ ٤ْ ش
َ ع َـ ََل ًَل
َّ ُز ت
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗثٕ ت
ِ تَٞ ط
ِ  ْتَلَ ْي٢ِت ِٓ َّٔث كًُُِٞ َث
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ِ ط
ٌ  ُٓ ۪دٌُّٝ َػه
ٖ٤
Ey insanlar! Yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan‟ın izinden
gitmeyin! O sizin açık düşmanınızdır.
(Bakara 2/208)

ُ ت ُلُٞ ََل شَص َّ ِدؼَٝ ًّ ِِْ ِْ ًَٓثكَّ َۖر
َ ٤ْ ش
َّ ُز ت
ٌُّٝ ُ َُ ٌُ ْْ َػهَِّٚٗثٕ ت
ِ تَٞ ط
ّ ُ ت٢ِت كُِٞت ت ْن ُلَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ِ ط
ٌ ُٓ ۪د
ٖ٤
Ey iman edenler, tam bir teslimiyet içine girin! Şeytanın izinden gitmeyin! O sizin için açık düşmandır.

(Enam 6/141)

َّ َٝ ََ تَُّ٘ ْمَٝ ز
ًُُُِٚ ُ ع ُٓ ْمص َ ِِلًث ت
ٍ شَثًُٝ  ًَْ َٓ ْؼ٤ َؿَٝ ز
ٍ شَثًُٝ ز َٓ ْؼ
ٍ شث َ َؼَّ٘ث
َ ْٗ َ  ت١ٓ ۪ تَُّىَٞ ُٛ َٝ
َ تٍُ ْي
َّ َٝ
َّ ْٞ ٣َ َُّٚت َـوُٞ َٰتشَٝ ًَ َٔ ْ۪ ٓ تِ ٓوَت تَظًِٙ َٔ َ ت ِٓ ْٖ ظًُُِٞ ٍٚ  ًَْ ُٓصَشَث ِخ٤ َؿَٝ ثًٜ تًُ َّٓثَٕ ُٓصَشَث ِخ
ُّ َٝ َُٕٞص٣ْ ٍُت
َٖ٤ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔ ّْ ًِك٣ ُ ََلَِّٚٗت تُٞ ََل ش ُ ّْ ًِكَٝ ٌِٙۘ ۪ ظثن
َ َـ
Çardaklı, çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri
ve narları var eden O‟dur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de O‟nun hakkını verin. Sakın
saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez.

(Enam 6/142)

ُ ت ُلُٞ ََل شَص َّ ِدؼَٝ َُّللا
َ ٤ْ ش
َّ ُز ت
ً ًْ َكَٝ ًَُرُٞٔ  َِٖٓ ْتَلَ ْٗ َؼ ِثّ َـَٝ
ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗثٕ ت
ِ تَٞ ط
ت ِٓ َّٔث َيٌَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ شث
ِ ط
ٌ  ُٓ ۪دٌُّٝ َػه
ٖ٤
Hayvanların bazısını yük taşımak, bazısını da binmek içindir. Allah'ın size azık olarak verdiklerini yiyin.
Şeytanın izinden gitmeyin. O sizin açık düşmanınızdır.

(Maide 5/87)

َ تُٞٓ ًّ ِ ت ََل ش ُ َفَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ِ ّدَث٤ِ ؽ
ُُّ ِفح٣ َّللاَ ََل
ت ت َِّٕ هُٝ ََل ش َ ْؼصَهَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
ز َٓٓث ت َ َـ ََّ ه
َٖ٣ ْ۪تُ ُٔ ْؼص َه
Ey inanıp güvenenler ! Allah‟ın size helâl kıldığı şeylerden hoşunuza gidenleri kendinize yasaklamayın. Aşırı da
gitmeyin. Allah, aşırılık yapanları sevmez.

(Maide 5/88)

َ َّللاُ َـ ََل ًَل
َُِٕٞ٘ٓ ْ۪ ُٓإِٚ ت َ ْٗص ُ ْْ خ١ٓ َّ۪للاَ تَُّى
ت هُٞتشَّوَٝ ّدً َۖث٤ِ ؽ
ت ِٓ َّٔث َيٌَ هَ ٌُ ُْ هًُُِٞ َٝ
Allah‟ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah‟tan korkun.
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(Ta Ha 20/81)

ْ َ  ََل شَٝ ْْ ًُ ز َٓث َيٌَ ْهَ٘ث
َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ
ِٚ ٤ْ َِ ْف ِِ َْ َػ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٢ؼ ۪د
ِ ّ َدث٤ِ ؽ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِف ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ت كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْه٢ؼ ۪د
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkemi hak edersiniz.
Kim gazabımı hak ederse yıkılıp gider.

(Bakara 2/169)

َٓ  ْتُلَ ْفَٝ ءٞ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََل ش َ ْؼ
ُّٓ َُأ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ خِث٣ تَِّٗ َٔث
ِ ش
ِ ّ
 ه٠َِت َػُُُٞٞت َ ْٕ شَوَٝ ثء
Şeytan, sizden kötülükler ve çirkinlikler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri
söylemenizi ister.
(Nahl 16/116)

ِج
 ه٠َِت َػًُٝ َ ىَت َـ ًَت ٌّ ُِص َ ْلصَٰٛ َٝ ٌٍ ىَت َـ ََلَٰٛ ِج
ُ ظ
َ َّللاِ ْتُ ٌَى
َ ق ت َ ُْ َِّ٘ص ُ ٌُ ُْ ْتُ ٌَى
ِ َ ت ُِ َٔث شُُُٞٞ ََل شَوَٝ
َُٕٞ ْل ِِ ُف٣ ِج ََل
 ه٠ََِٕ َػًُٝ َ َ ْلص٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َ َّللاِ ْتُ ٌَى
Allah‟a karşı yalan uydurmak için dillerinizin süslediği yalanla “Bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Bu yalanı
Allah‟a atfetmeyin. Yalanlarını Allah‟a atfedenler umduklarına kavuşamazlar.

(Nur 24/21)

ُ َصَّدِ ْغ ُل٣ ْٖ َٓ َٝ ٕث
ُ ت ُلُٞت ََل شَص َّ ِدؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُز ت
َّ ُز ت
ًُ ُٓ ْ َأ٣ َُّٚٗثٕ كَ ِث
ِ تَٞ ط
ِ تَٞ ط
ِ ط
ِ ط
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍه تَخَهًت٠ًَٰ ٌَ ُ َٓثُٚ َي ْـ َٔصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
َٓ ِخ ْثُلَ ْف
ْ َ ََل كْٞ ََُٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُ ْتَٝ ثء
ِ ش
ؼ َُ ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ِ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ ٍَُ٣ ََّللا
 هَٝ شث ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve uygunsuz davranışlar
yapmasını ister. Allah‟ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah,
gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/170)

ُ ْْ ََلٛ ًَثَٕ َٰتخَٓث ۬ ُؤْٞ ََُٝ َ  َٰتخَٓث َءَٗث تِٚ ٤ْ ََِ٘ث َػ٤ْ َت خَ َْ َٗصَّدِ ُغ َٓٓث ت َ ُْلَُُّٞللاُ هَث
ت َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٞ ُْ تشَّدِؼُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
َ َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ
َُٕٝ صَهْٜ ٣َ  ََلَٝ ْـًٔث٤ش
Onlara “Allah‟ın indirdiğini takip edin!” dense,“Hayır! Biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak,
o yolu izleriz!” derler. Peki, ya ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da
girmemişlerse?
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(Araf 7/28)

ثء
َٓ أ ْ ُٓ ًُ ِخ ْثُلَ ْف٣َ َّللاَ ََل
َ ثـ
ِ ش
ِ َت كُِٞتِوَت كَ َؼَٝ
ث هُ َْ ت َِّٕ هَٜ َّللاُ ت َ َٓ ًََٗث ِخ
 هَٝ ث َٰت َخٓث َءَٗثَٜٓ ٤ْ َِ َؼ ْهَٗث َػَٝ تُُٞشرً هَث
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓث ََل ش َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞتَشَو
Bir edepsizlik yaptılar mı “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler. De ki “Allah
çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

(Zuhruf 43/23)

٠ِٓ َٰ  َؼ ْه َٓٗث َٰتخَٓث َءَٗث َػَٝ ث تَِّٗثَٛٓ ًُٞ ت ََِّل هَث ٍَ ُٓصْ ًَك٣
َ  ًَ َٰى ُِ َي َٓٓث ت َ ْيَٝ
ٍ َ۪ ٍر ِٓ ْٖ َٗى٣ًْ َ ه٢ ِ۪ َِْ٘ث ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َي ك
ٓ
َُٕٝ ْْ ُٓ ْوصَهِٛ ثي
ِ َ  َٰتظ٠َِٰ تَِّٗث َػَٝ ت ُ َّٓ ٍر
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Kasas 28/36)

ٍ َّ٘ث٤ِ ََثشَِ٘ث خ٣ خِ َٰث٠ َُِٰٞٓ ْْ ُٛ كََِ َّٔث َٓؼث َء
٢َٰ ىَت ۪ ٓكِِٜ ِٔ ْؼَ٘ث خ
َ  َٓثَٝ ًًٟ َ  ٓىَت ت ََِّل ِِ ْف ًٌ ُٓ ْلصَٰٛ ت َٓثُُٞز هَث
َٖ٤ َُّ۪ٝ ََٰتخَٓثبَِ٘ث ْتَل
Musa apaçık belgelerimizi onlara gösterince “Bunlar uydurulmuş büyüden başka bir şey değildir. Böylesini eski
atalarımızdan da duymadık.”

(Lokman 31/21)

َٕ ًَثْٞ ََُٝ َ  َٰت َخٓث َءَٗث تِٚ ٤ْ َِ َؼ ْهَٗث َػَٝ ت َخ َْ َٗصَّدِ ُغ َٓثَُُّٞللاُ هَث
ت َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٞ ُْ تش َّ ِدؼُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
َ ٤ْ ش
َّ ُت
ُ ط
ً٤
َّ ُج ت
ُ  ْه٣َ ٕث
ِ  َػىَت٠َُِٰ  ْْ تُٛ ٞػ
ِ ّ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Şeytan,
babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Bakara 2/171)

ْْ ُٜ َ ك٢
ُ ٌْ ٌْ ُط ٌّْ خ
ُ ِٗ ٓهَت ًءَٝ َ ّْ َٔ ُغ ت ََِّل نُ َػٓث ًء٣ َ ْ٘ ِؼ ُن خِ َٔث ََل٣ ١ ۪ت ًَ َٔع َ َِ تَُّىًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ َٓع َ َُ تَُّىَٝ
ٌ ْٔ ػ
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ََل
Kendilerini âyetlere kapatanların durumu, çağırma ve bağırma dışında bir anlam veremediği
sese karşı öten karganın durumu gibidir. Sağır, dilsiz ve kör kesilirler. Onlar akıllarını
kullanmazlar.
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(Bakara 2/172)

َ ْٖ ِٓ تًُُِٞ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َُُٕٝ ش َ ْؼدُهَّٙث٣ِت ِ هّٰللِ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ تًُٝ ٌُ ت ْشَٝ ْْ ًُ ز َٓث َيٌَ ْهَ٘ث
ِ ِّدَث٤ؽ
Ey Allah‟a inanıp güvenenler! Allah‟ın size rızık olarak verdiği şeylerin temiz olanlarından
yiyin! Yalnız Allah‟a kulluk ediyorsanız, O‟na karşı görevinizi yerine getirin!
(İbrahim 14/7)

ٌ ه٣ ۪شه
َ َُ ٢َُةِ ْٖ ًَلَ ًْش ُ ْْ ت َِّٕ َػىَ ۪تخَٝ ْْ ٌُ ََّٗه٣ٌ۪ َش ٌَ ًْش ُ ْْ ََل
َ ْٖ ِتِ ْو شَثَوََّٕ َيخُّ ٌُ ْْ َُةَٝ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”

(Nahl 16/114)

َ َّللاُ َـ ََل ًَل
َُُٕٝ ش َ ْؼدُهَّٙث٣َِّللاِ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ت
َ َٔ ت ِٗ ْؼًُٝ ٌُ ت ْشَٝ ّدً َۖث٤ِ ؽ
س ه
ت ِٓ َّٔث َيٌَ هَ ٌُ ُْ هٌُُِٞ َك
Öyleyse Allah‟ın size verdiği rızkın helal ve temiz olanlarını yiyin. Kulluğu yalnız ona yapıyorsanız nimetlere
karşılık Allah‟a karşı görevinizi yerine getirin.

(Bakara 2/173)

ُ ػ
ًَْ ٤ط ًَّ َؿ
ْ َّللاِ كَ َٔ ِٖ ت
 ًِْ ه٤َ۪ ُِـِٚ ََّ خِٛ ُ  َٓٓث تَٝ ً٣
ِ ٍ۪ ْ٘ َُ ْف َْ ْتُ ِمَٝ ََّّ تُهَٝ َصَر٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْت٤ْ َِتَِّٗ َٔث َـ ًَّ َّ َػ
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
 ت َِّٕ هِٚ ٤ْ َِ ََل َػث ٍن كَ ََٓل تِظْ َْ َػَٝ ٍخَثؽ
O, size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah‟tan başkası adına kesilmiş olanı haram
kılmıştır. Kim darda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan
bunlardan yerse, ona bir günah yoktur. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.
(Maide 5/3)

ُ وَذُٞهْٞ َٔ ُ ْتَٝ ُ ْتُ ُٔ ْ٘ َمِ٘وَرَٝ َِّ۪ٚللاِ خ
ْ َٓ ًّ ِ ُـ
 ًِْ ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  َٓٓث تَٝ ً٣
ِ ٍ۪ ْ٘ َُ ْف ُْ ْتُ ِمَٝ ُّ َّتُهَٝ ُصَر٤ْ َٔ ُ ٌُ ُْ ْت٤ْ َِس َػ
ْٕ َ تَٝ ح
َّ ُ َٓٓث ت َ ًَ ََ تَٝ ُ َفر٤تَُّ٘ ۪طَٝ َُر٣ّ ْتُ ُٔص َ ًَ ِنَٝ
ُ ُُّ٘ ت٠َِ َٓث وُخِ َؿ َػَٝ ْْ ُ ص٤ْ ًَّ َّدُ ُغ ت ََِّل َٓث و
ِ ظ
ْْ َُْٛٞ ِ٘ ٌُ ْْ كَ ََل ش َ ْمش٣ ۪ت ِٓ ْٖ نًُٝ ََٖ ًَل٣ ُ۪ تَُّى
َ َِة٣ َّ ْٞ َ٤ُْ َ ت خِ ْثَلَ ٌْ ََل ِّ َٰو ُِ ٌُ ْْ كِ ّْ ٌن تُٞٔ ِّ ش َ ّْص َ ْو
ْ َٝ
ً٘ث٣ ۪تَل ِْ ََل َّ ن
ِ ْ ُْ ٌُ َُ ُس٤ َي ۪ػَٝ ٢ ۪ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َٔص٤ْ َِتَشْ َٔ ْٔسُ َػَٝ ْْ ٌُ َ٘٣ ۪ َّ ت َ ًْ َٔ ِْسُ َُ ٌُ ْْ نْٞ َ٤ُْ َ  ِٕ تَْٞ تلش
ُ ػ
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ْ كَ َٔ ِٖ ت
ٌ َُّللاَ َؿل
 ًَْ ُٓص َ َؽثِٗقٍ ِ َِلظْ ٍْ كَث َِّٕ ه٤ظ ٍر َؿ
َ َٔ  َٓ ْم٢ ۪ط ًَّ ك
Size haram kılınanlar şunlardır: Ölü, kan, domuz eti ve Allah‟tan başkası adına kesilmiş olanlar. Boğulan,
vurulan, bir yerden düşen, boynuz darbesi alan ve yırtıcılar tarafından yenen hayvanları, ölmeden keserseniz
haram olmazlar. Sunaklar üzerinde kesilenler ile çekilişle kısmet aramanız da size haramdır. Bütün bunlar
yoldan çıkmak olur. Ayetleri görmezlikte direnen kafirler, bugün dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan
korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi olgunlaştırdım, size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak
İslâm‟ı uygun gördüm. Her kim günaha eğilimi olmadan açlıktan dolayı mecbur kalırsa Allah bağışlar, ikramı
boldur.
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(Enam 6/145)

ْ ٣َ ٍْ ؽث ِػ
َ ٠َِٰ  ُٓ َف ًَّ ًٓث َػ٢
 نَ ًٓثْٝ َ صَرً ت٤ْ َٓ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ ُ ت ََِّٓل تٚٓ ُٔ ط َؼ
َّ َُِ ت٢
َ  ِـُٝ۫ ُ  َٓٓث ت٢ ۪هُ َْ ََٓل ت َ ِؼه ُ ك
ُ ػ
ْ ۪ كَ َٔ ِٖ تَّٚللاِ ِخ
 ًِْ ه٤َ ََّ ُِـِٛ ُ  ِك ّْوًث تْٝ َ ُ ت
ٌ ُ ِي ْؼًَّٚٗ كَ ِث٣
ٍ ٍ۪ ْ٘  َُ ْف َْ ِلْٝ َ  ًـث تَُٞٓ ّْل
ٍ ًَْ َخثؽ٤ط ًَّ َؿ
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ٌ ُ ََل َػث ٍن كَث َِّٕ َيخ ََّي َؿلَٝ
De ki: “Bana gelen vahiyde yiyen kişiye yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum; ölü , kan, tam bir zararlı
olan domuz eti ya da fasıklık edip Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan olursa başka. Kim zorda kalır
da isyan etmeden ve aşırıya gitmeden bunlardan yerse senin Rabbin onu bağışlar ve ikram eder.”

(Bakara 2/174)

ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هَِٕٚ خًُٝ َ َ ْشص٣َٝ ج
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣  َٰ ُٓةِ َي َٓثٝ۬ ُ َل ت٤
َٕ َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٞٔ ُ َ ٌْص٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َّللاُ َِٖٓ ْتُ ٌِصَث
ُ ُخ
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣  ََلَٝ  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ ثي
َ َُّ٘ ْْ ت ََِّل تِٜ ِٗ ٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar,
karınlarına sadece ateş doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
(Al-i İmran 3/187)

 َٓيت َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘دَىٌٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ش َ ٌْصَٝ َث
تِ ْو ت َ َلىَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ ثج َُص ُ َد
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪عَثمَ تَُّى٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ظ َ ًَٔ٘ث هٚت ِخْٝ ًَ َ ت ْشصَٝ ْْ ِٛ يٞ
ًَُٕٝ َ  ْشص٣َ ُ َٓث
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَ ِدة٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey,
ne kötüdür!

(Maide 5/44)

تُٝ َثنٛ َٖ٣ ۪ت َُِِّىُٞٔ َِ ِْ َ َٖ ت٣ َ۪ٕ تَُّىُّٞ٤ث تَُّ٘ ِدَٜ  ْف ٌُ ُْ ِخ٣َ يٞ
ٌ َُٗٝ ًٟهُٛ ثَٜ ٤ ۪رَ ك٣ َٰيْٞ َّ تِ َّٓٗث ت َ ٍَْٗ َُْ٘ث تُص
ُ ثي خِ َٔث ت ِْص ُ ْف ِل
ُ ِٚ ٤ْ َِت َػُٞٗ ًَثَٝ َِّللا
تَُٞ  ٓهَت َء كَ ََل ش َ ْمشَٜ ش
َّ َٝ
ج ه
ُ  ْتَلَ ْـ َدَٝ َُّٕٞ٤ِٗ تًُخَّث
ِ ت ِٓ ْٖ ًِصَثٞظ
ً َِ۪ ظ َ ًَٔ٘ث ه٢ ۪ثش٣َ ت ِخ َٰثًُٝ َ  ََل ش َ ْشصَٝ ِٕ َْٞ تلش
ْ َٝ َث
ُْ ُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ َّللاُ كَث
 ْف ٌُ ْْ ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َل٤
َ َُّ٘ت
ًَُٕٝ ْتُ ٌَث ِك
İçinde bir rehber ve nur olan Tevrat‟ı biz indirdik. Allah‟a teslim olmuş nebîler, Yahudiler arasında onunla
hükmederlerdi. Hocalar ve âlimler ise kendilerinden Allah‟ın kitabını korumaları istenmesi sebebiyle onunla
hükmederler ve ona şahit olurlardı. Siz, insanlardan korkmayın; benden korkun. Ayetlerimi geçici bir bedelle
değişmeyin. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, kâfir olanlardır.
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(Bakara 2/175)

ٓ
ثي
ْ َ تج خِ ْثُ َٔ ْـ ِل ًَذِ كَ َٓٔث ت
َ َ ْتُؼَىَٝ ٟ َٰهُٜ ُت تُؼ َََّلَُرَ خِ ْثُٝ ًَ َ َٖ ت ْشص٣ ۪ َُٰةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ِ َُّ٘ ت٠َِ ْْ َػُٛ ًَ َطد
Onlar yoldan çıkmayı, rehbere uymaya; azabı, bağışlanmaya tercih edenlerdir. Ateşe ne kadar
da dayanıklılarmış.
(Bakara 2/16 )

ْ  كَ َٔث َيخِ َفَٟۖ  َٰهُٜ ُت تُؼ َََّلَُرَ ِخ ْثُٝ ًَ َ َٖ ت ْشص٣ ۪ َٰ ُٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
َٖ٣ ۪ص َهْٜ ُٓ تُٞٗ َٓث ًَثَٝ ْْ ُٜ ُ ثيش
َ س شِ َؽ
Onlar, rehberi verip sapıklığı almış kimselerdir. Yaptıkları alım satım bir kazanç sağlamamıştır. Doğru yolda
dadeğillerdir.

(Nisa 4/115)

َ َصَّدِ ْغ٣َٝ ٟ َٰهُٜ ُُ ْتَُٚ ََّٖ٤َ ٍَ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث شَدِٞ
۪ َٓثُِّٚ َٞ ُٗ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ َِ ْتُ ُٔإ٤ِ ۪د
ُ ًُت
َّ ن
َ ًَْ ٤ؿ
ِ ُِشَثه٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ِٓث َء
ًت٤
ْ َُٗٝ ٠ُهَٞ َ ش
ً ز َٓ ۪ظ
َ َٝ َْ ََّٜ٘ ۪ َؼِِٚ ظ
Doğru yol kendisi için apaçık belli olduktan sonra kim bu elçiden ayrılır ve müminlerin yolundan başka bir yola
girerse onu, saptığı yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü hale gelmektir o!

(Bakara 2/176)

ْ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّىَٝ ن
 ٍه٤م َخ ۪ؼ
َٰو ُِ َي ِخث َ َّٕ ه
ِ  ْتُ ٌِصَث٢ِت كُٞتلصََِل
َ َ َّللاَ ٗ ٍََّ ٍَ ْتُ ٌِص
ٍ  ِشوَث٢ ۪ج َُل
ِ ّ ثج ِخ ْثُ َف
Olacağı budur! Gerçekleri içeren bu Kitabı Allah indirmiştir. Kitab‟a ters düşenler ise derin bir
ayrılık içindedirler.
(Fussilet 41/52)

 ٍه٤م َخ ۪ؼ
ص ُ ْْ ت ِْٕ ًَثَٕ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِه ه٣ْ َ هُ َْ ت َ َيت
َ َ ۪ َٓ ْٖ تَّٚللاِ ظ ُ َّْ ًَلَ ًْش ُ ْْ ِخ
ٍ  ِشوَث٢ ۪ كَٞ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ َُّ ػ
De ki “Düşünsenize, o Allah katındansa, siz de onu görmezlikten geliyorsanız; böyle derin bir ayrılık içinde
olandan daha şaşkını kim olabilir.”

(Fussilet 41/53)

َٰ ْ ٢ِثشَِ٘ث ك٣َ  ْْ َٰتِٜ ٣ً۪ ُِ٘
ََُّٚٗق ِخ ًَ ِخّ َي ت
ِ ٌْ ٣َ ْْ ََُٝ َ ُ ْتُ َف ُّن تََّٚٗ ْْ تُٜ َُ ََّٖ٤ص َ َد٣َ ٠ ْْ َـصهِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ٓ ۪كَٝ م
َ
ِ تَلكَث
ٌ ه٤َٜ۪ ءٍ ش٢َ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َػ
Onlara, çevrelerinde ve kendi bedenlerinde olan âyetlerimizi göstereceğiz, sonunda onun tümüyle doğru olduğu,
onlar açısından iyice ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?
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(Bakara 2/177)

ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
 َُٰ ٌِ َّٖ ْتُدِ ًَّ َٓ ْٖ َٰت ََٖٓ خِ هَٝ ج
ِ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ م
َ ٤َُ
ِ ًِ  ٌُ ْْ هِدَ ََ ْتُ َٔ ْشَٛ ٞ ُؼُٝ تَُُّٞٞ ُ ُْ ْتُدِ ًَّ ت َ ْٕ ش
ٓ
َٰ ْ
٠ ََٰٓص َث٤ُ ْتَٝ ٠ ْتُوُ ًْ َٰخ١ِٝ َ۪ وّٚ ُـ ِد٠َِٰ  ْتُ َٔث ٍَ َػ٠َ َٰتشَٝ َّٖ٤۪ ِتَُّ٘دَٝ ج
ِ  ْتُ ٌِصَثَٝ  ْتُ َٔ َِٰةِ ٌَ ِرَٝ ًِ تَل ِل
َّ ٠َ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َ ذًَٰٞ ٍُت
َّٓ ُتَٝ َِ ٤ّ ۪د
َّ ُتخَْٖ تَٝ َٖ٤ًّ ۪ث
َّ ُثّ ت
ّ ِ ٢ِكَٝ َٖ٤ ِِّ۪ثب
ِ تًُهَث
َ َٔ ُ ْتَٝ
َ َتَهَٝ ج
 َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َٖ ْتُدَأ ْ َِ ت٤ ۪ـَٝ تء
ِ ًََّّٓ تُؼَٝ ٓثء
ِ ِ
َّ ُتَٝ تُٝهَٛ  ْْ تِوَت َػثِٛ  ِهْٜ ََٕ خِؼُٞكُٞٔ ُ ْتَٝ
َ ْ  ْتُدَأ٢َِٖ ك٣ً۪ ِظثخ
َُٕٞ ُْ ْتُ ُٔصَّوُٛ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ تُٞطهَه
َ َٖ٣ ۪تَُّى
İyilik, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. İyilik; Allah‟a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara ve nebîlere inanıp güvenen kişinin yaptığıdır. Böyle bir kişi, sevmesine
rağmen malını, kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve
boyunduruk altındakilere verir. Namazı özenle ve sürekli kılar ve zekâtı verir. Bunlar anlaşma
yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getirirler.Baskılara, zorluklara, bir de baskın
anında olacaklara karşı dirençli olurlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Allah‟tan çekinerek
korunanlar da bunlardır.
(Bakara 2/115 )

ٌْ ٤ ِ۪ت ِِ ٌغ َػَٝ ََّللا
ُ ًِ  ْتُ َٔ ْـَٝ  ِ هّٰللِ ْتُ َٔ ْش ًِ ُمَٝ
َّللاِ ت َِّٕ ه
ُ هٚ ْؼَٝ َّْ َ ت كَعَُُّٞٞ ُ َ٘ َٔث ش٣ْ َ ج كَث
Doğu da batı da Allah‟ındır. Ne tarafa dönseniz, Allah ile yüz yüze gelirsiniz. İmkânları geniş olan ve her şeyi
bilen Allah‟tır.

(Tevbe 9/19)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
٢ ۪هَ كَٛ  َؼثَٝ ًِ تَل ِل
ثيذ َ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتّ ًَ َٔ ْٖ َٰت ََٖٓ ِخ ه
َ َٔ  ِػَٝ َِرَ ْتُ َٓفث ّغ٣ت َ َؼ َؼ ِْص ُ ْْ ِِوَث
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
 هَٝ َِّللا
َٕ ِػ ْ٘هَ هُٞ ُ۫ َ َ ّْص٣ َّللاِ ََل
 َِ ه٤ِ ۪د
َ
Siz, hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram‟a hizmeti, Allah‟a ve ahiret gününe inanıp güvenen ve Allah
yolunda gayret eden kimsenin yaptığı ile bir mi tutuyorsunuz? Bunlar, Allah katında bir olmazlar. Allah yanlışlar
içinde olan topluluğu yola getirmez.

(Bakara 2/178)

٠ ْتَلُ ْٗ َٰعَٝ  ْتُ َؼ ْدهُ ِخ ْثُ َؼ ْد ِهَٝ ًّ ِ  ت َ ُْ ُف ًُّ ِخ ْثُ ُف٠َِٰ ْ ْتُوَص٢ثص ِك
ُ ظ
َ ِت ًُصَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ  ٌُ ُْ ْتُ ِو٤ْ َِح َػ
ثٕ َٰو ُِ َي
ٌ  ٌء كَثشِ ّ َدث٢َ
ُ ْٖ َٔ َ ك٠ِخ ْثَلُ ْٗ َٰع
ِ ًُ ع ِخ ْثُ َٔ ْؼ
َ  ِخث ِْـِٚ ٤ْ َُِت َ ٓنَت ٌء تَٝ فٝ
ٍ ّ
ْ  شِٚ ٤ُ ِٓ ْٖ ت َ ۪لَُٚ ٢
َ ػ ِل
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َُ َػىََِٚ َخ ْؼهَ َٰو ُِ َي كٟ َي ْـ َٔرٌ كَ َٔ ِٖ ت ْػص َ َٰهَٝ ْْ ٌُ ّق ِٓ ْٖ َي ِخ٤
ٌ ۪ش َ ْمل
Müminler! Öldürülenler konusunda size kısas farz kılındı. Hürü öldüren hür, esiri öldüren esir,
kadını öldüren kadın kısas edilir. Kim, öldürülenin kardeşi ya da mirasçısı tarafından bir bedel
karşılığı bağışlanırsa, gereğini dinen iyi olan örfü 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.
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(Nisa 4/92)

َ  َٓ ْٖ هَص َ ََ ُٓإْ ًِٓ٘ث َلَٝ طـًٔث
َ  ْوص ُ ََ ُٓإْ ًِٓ٘ث ت ََِّل َل٣َ ْٕ َ  َٓث ًَثَٕ ُِ ُٔإْ ِٓ ٍٖ تَٝ
ً َيهَ َد ٍر ُٓإْ َِٓ٘ ٍر٣
ُ ً۪ طـًٔث كَص َ ْف
ً٣
َّ ٣َ ْٕ َ ۪ ٓ ت ََِّٓل تِِٚ ْٛ َ  ت٠ُِٓ َٰ َِّّ َٔرٌ ت
ُ ً۪  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَص َ ْفَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ َُ ٍٝ ّ ُ  ٍّ َػهْٞ َت كَث ِْٕ ًَثَٕ ِٓ ْٖ هُٞظهَّه
َ ُٓ ٌر٣َ  ِنَٝ
ٓ
ٌ َ ع٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َخَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ٍّ َخْٞ َت ِْٕ ًَثَٕ ِٓ ْٖ هَٝ َيهَ َد ٍر ُٓإْ َِٓ٘ ٍر
ً٣
ُ ً۪ ش َ ْفَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ  ت٠َُِٰ َِّّ َٔرٌ ت
َ ُٓ ٌر٣َ ثم كَ ِه
 ًٔث٤ٌ۪  ًٔث َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
َ ُّ ث٤َ ظ
 ًَثَٕ هَٝ َِّللا
 َخرً َِٖٓ هْٞ َ  ٌۘ ِْٖ ش٤ ِْٖ ُٓصَصَثخِ َؼ٣ًَ ْٜ ش
ِ َ ِؽ ْه ك٣َ ْْ َُ ْٖ َٔ ََيهَ َد ٍر ُٓإْ َِٓ٘ ٍر 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; öldürülenin en yakınları
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)

َُُٚ َّت َ َػهَٝ ََُُٚ٘ َؼَٝ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ح ه
َ َؼ
ِ ؿَٝ ثَٜ ٤ َّ۪٘ ُْ لَث ُِهًت كَٜ ُ َؼٙ ْوص ُ َْ ُٓإْ ًِٓ٘ث ُٓص َ َؼ ِ ّٔهًت كَ َؽ ٍَٓت ۬ ُؤ٣َ ْٖ َٓ َٝ
 ًٔث٤َػىَتخًث َػ ۪ظ
Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş,
onu dışlamış ve onun için büyük azap hazırlamıştır.

(İsra 17/33)

ْ َٓ ََ  َٓ ْٖ هُ ِصَٝ ن
َ ِْ ِ
طثًٗث
ُ ّ۪ٚ٤ِ ُِ َٞ ُِ  ًٓث كَوَ ْه َؼ َؼ َِْ٘ثُِٞظ
 َـ ًَّ َّ ه٢ ُ۪ تَُّص
َ ت تَُّ٘ ْلُُِٞ ََل ش َ ْوصَٝ
ِ ّ َّللاُ ت ََِّل ِخ ْثُ َف
يتٞ
ْ ًِ ّْ ُ٣ كَ ََل
ُ ْ٘ َٓ َُٕ ًَثَِّٚٗ ْتُوَصْ َِ ت٢ف ِك
ً ظ
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.

(Maide 5/32)

٢ّث ٍن ِك
ً ُ َٓ ْٖ هَص َ ََ َٗ ْلََّٚٗ ََ ت٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َ۪٘ خ٠َِٰ ِٓ ْٖ ت َ ْؼ َِ َٰو ُِ َي ًَص َ ْدَ٘ث َػ
َ َ كْٝ َ  ًِْ َٗ ْل ٍُ ت٤َّث ِخـ
ْْ ُٜ َُْوَ ْه َٓؼث َءشَٝ ؼًث٤۪ٔ ثَ َؼ
ِ ْتَلَ ْي
َ ََُّ٘ث ت٤َث كَ ٌَثََّٗ َٓٔث ت َ ْـَٛث٤ َٓ ْٖ ت َ ْـَٝ ؼًث٤۪ٔ ثَ َؼ
َ َُّ٘ع كَ ٌَثََّٗ َٔث هَص َ ََ ت
َُٕٞع َُ ُٔ ّْ ًِك
ِ ٌۘ َّ٘ث٤ِ ََُِِ٘ث ِخ ْثُد
ُ ُي
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ ْْ خَ ْؼهَ َٰو ُِ َي كُٜ ْ٘ ِٓ ًت٤
ً ۪ز ظ ُ َّْ ت َِّٕ ًَع
Bu sebeple İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim, adam öldürmemiş veya ortalığı birbirine katmamış birini
öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış
gibi olur. Elçilerimiz onlara, açık belgelerle gelmişlerdi. Buna rağmen onların çoğu aşırı davranışlar
göstermişlerdi.
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(Maide 5/45)

ِٕ ُ ْتَلُوَُٕ ِخ ْثَلُوَٝ ق
ِ ْٗ َق ِخ ْثَل
َ ْٗ َ ْتَلَٝ ِْٖ ٤َْٖ ِخ ْثُ َؼ٤ ْتُ َؼَٝ ُِ ُ ِخثَُّ٘ ْل
َ ث ت َ َّٕ تَُّ٘ ْلَٜٓ ٤ ۪ ْْ كِٜ ٤ْ َِ ًَص َ ْدَ٘ث َػَٝ
 ْف ٌُ ْْ ِخ َٓٔث٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َُُٚ ٌ ثيذ
ّ ُّ َِّٖ ِخث
ّ ُتَٝ
ٌ ظ
َ َ ثص كَ َٔ ْٖ ش
َ  َؾ ِهًُٝ  ْتُ ُؽَٝ ِِّٖ ّ
َ َّ ًَلَٞ ُٜ َ۪ كٚظهَّمَ ِخ
َّ ُْ ُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ َّللاُ كَث
َُٕٞٔ ُِ تُظث
ت َ ٍَْٗ ٍَ ه
Onlara o kitapta şunu yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve her yaraya karşılık
kısas gerekir. Kim onu sadakasına sayarak bağışlarsa bu kendi için keffaret olur. Kim Allahın indirdiğine göre
hükmetmezse onlar, yanlış yapan kimselerdir.

(Bakara 2/106)

ٍء٢َ
ِ ْ ث َٗأَٜ ِّ ْ٘ ُٗ ْٝ َ  ٍر ت٣َ ّ ْك ِٓ ْٖ َٰت
ث تََُ ْْ ش َ ْؼَِ ْْ ت َ َّٕ هَٜ ِِ ْ ِٓعْٝ َ ث تَٜٓ ْ٘ ِٓ ًٍْ ٤ز ِخ َم
َ ََّللا
َ ْ٘ َٗ َٓث
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ ػ
ً٣
ٌ ۪هَه
Bir ayeti nesheder veya unutturursak, yerine daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Allah‟ın her şeye bir ölçü
koyduğunu bilmez misin?

(Bakara 2/179)

َُٕٞج َُؼََِّ ٌُ ْْ شَصَّو
ِ ظ
ِ  ْتَلَ ُْدَث٢ُِ ٝ۬ ُ َٓث ت٣ ٌ ذٞ٤َٰ ثص َـ
َ  ْتُ ِو٢َُِ ٌُ ْْ كَٝ
Ey sağlam akıl sahipleri ! Kısasta sizin için hayat vardır, belki kendinizi korursunuz.
(Nahl 16/126)

َٖ٣ً۪ ظث ِخ
ُ ت ِخ ِٔعْ َِ َٓثُٞت ِْٕ َػثهَ ْدص ُ ْْ كَ َؼث ِهدَٝ
َّ ُِِ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ َُ ْْ ُ ط َد ًْش
َ ْٖ َُ ِةَٝ ۪ٚ ِه ْدص ُ ْْ ِخٞػ
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu,
sabredenler için daha iyidir.

(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِفح٣ ُ ََلََِّّٚٗللاِ ت
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ْ َ تَٝ ث كَ َٔ ْٖ َػلَثَٜ ُِِّْةَرٌ ِٓع٤ِ
 ه٠َُِ َػًُٙ طَِ َؿ كَث َ ْؼ
َ ّة َ ٍر٤ِ ِ
َ  َؼ َٰ ٍٓ ۬ ُؤتَٝ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış
yapanları sevmez.

(Şura 42/41)

ٓ
ُ َظ ًَ خَ ْؼه
ٍَ ٤ِ ۪د
َ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َُٰةِ َي َٓث َػٝ۬ ُ ۪ كَثِٚٔ ِْ ظ
َ َ َُ َٔ ِٖ ت ْٗصَٝ
Her kim de kendine yapılan yanlıştan sonra hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.
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(Zümer 39/18)

تُُٞٝ۬ ُ  ْْ تُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ٣ َٰهَٛ َٖ٣ ۪ َُٰٓ ِة َي تَُّىٝ۬ ُ ُ تَّٚ٘
َ َٕ ت َ ْـُٞص َّ ِدؼ٤َ َ ٍَ كْٞ ََٕ ْتُوُٞ ّْص َ ِٔؼ٣َ َٖ٣ ۪تََُّى
ج
ِ ْتَلَ ُْ َدث
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah‟ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu
olanlardır.

(Bakara 2/180)

َٖ٤ ْتَلَ ْه ًَ ۪خَٝ ِْٖ ٣َت ُِهَٞ ِْ ُِ َُّر٤ط
َ  ٌُ ْْ تِوَت َـ٤ْ َِح َػ
ِ َٞ ُْ َ  ًًْت ت٤زُ ت ِْٕ ش َ ًَ َى َلْٞ َٔ ُؼ ًَ ت َ َـهَ ًُ ُْ ْت
َ ًُِص
َٖ٤ ۪ ْتُ ُٔصَّو٠َِف َـوًّث َػٝ
ِ ًُ خِ ْثُ َٔ ْؼ
Birinize ölüm gelir de geriye mal bırakmış olursa, onu, anası, babası ve en yakınları arasında
belirlenmiş paylara göre bölüştürmek, içinizden Allah‟tan çekinerek kendini koruyanlar üzerine
farz kılınmıştır.
(Nisa 4/33)

ْ ََٖ َػوَه٣ ۪تَُّىَٝ َُٕٞ ْتَلَ ْه ًَخَٝ ٕت
ْْ ُٛ ُٞ َٔثُٗ ٌُ ْْ كَ َٰثش٣ْ َ ز ت
ِ َت ُِهَٞ ُ ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى ْت٢
َ ُِ تَٞ َٓ  ُِ ٌُ ٍَّ َؼؼَ َِْ٘ثَٝ
هًت٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ ًَثَٕ َػ
 ْْ ت َِّٕ هُٜ َد٤ٗ َ۪ظ
Herkese, ana baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık. Kendileriyle güçlü sözleşme
yaptığınız eşlerinize de paylarını verin. Allah her şeye şahittir.

(Nisa 4/7)

َۖ  ْتَلَ ْه ًَخَٝ ٕت
ٕت
ٌ ٓثء ٗ َ۪ظ
ٌ ًِ َؼث ٍِ ٗ َ۪ظ
ِ ّ
ّ ِ ُِ
َ ِّ٘ ُِِ َٝ َُٕٞ
ِ َت ُِهَٞ ُح ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى ْت٤
ِ َت ُِهَٞ ُح ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى ْت٤
ػث
ً ًُٝ دًث َٓ ْل٤ ًَع ُ ًَ ٗ َ۪ظْٝ َ ُ تْٚ٘ ِٓ ََّ ََٕ ِٓ َّٔث هُٞ ْتَلَ ْه ًَخَٝ
Ana-baba ve en yakınların bıraktıklarından erkeklerin payı vardır. Ana-baba ve en yakınların bıraktıklarından
kadınların da payı vardır. Az veya çok olsun, paylar farz olarak belirlenmiştir

(Nisa 4/8)

ُ ًّ ۪ث
 ًَلْٞ َ ْْ هُٜ َُ تُُُٞٞهَٝ ُْٚ٘ ِٓ ْْ ُٛ ُٞثي ٌُه
ْ َٖ ك٤
َ تِوَت َـَٝ
َ َٔ ُ ْتَٝ ٠ ََٰٓصَث٤ُ ْتَٝ ٠ت ْتُوُ ًْ َٰخُُٞٝ۬ ُ ؼ ًَ ْتُ ِو ّْ َٔرَ ت
كًثًُٝ َٓ ْؼ
Mirasın paylaştırılması sırasında akrabalar, yetimler ve çaresiz kalmış kimseler bulunursa, mirastan onları da
rızıklandırın ve onlara gönül alıcı söz söyleyin.
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(Nisa 4/9)

 ًَلْٞ َت هُُُٞٞو٤َ ُْ َٝ ََّللا
ت هُٞصَّو٤َ ِْ َ َۖ ْْ كِٜ ٤ْ َِت َػُٞػ َؼثكًث لَثك
ِ ًَّر٣ ْْ وُ ِ ّيِٜ ت ِٓ ْٖ ل َِْ ِلًُٞ ًَ َ  شْٞ َُ َٖ٣ ۪ش تَُّى
َ  ْم٤َ ُْ َٝ
هًت٣ ِ۪ه
َ
Arkalarında, soylarından zayıf kimseler bıraktıkları takdirde, onlar için endişe edecek olanlar, kendilerini, miras
bırakan kişinin yerine koyarak Allah‟tan çekinsinler de yanlış yapmayı engelleyecek söz söylesinler.

(Nisa 4/10)

ُ ُ خ٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣ ظ ِْ ًٔث تَِّٗ َٔث
ُ ٠ ََٰٓصَث٤ُت ٍَ ْتَٞ ْٓ َ َٕ تًُُِٞ ْ َأ٣ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ًت٤
ْ َ٤ِ
ً ِ ۪ؼ
ً ٗ ْْ ِٜ ِٗٞط
َ َْٕٞ َِظ
َ َٝ َثيت
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar yakında çılgın
aleve atılacaklardır

(Nisa 4/11)

ّ ِ  ََل ِن ًُ ْْ ُِِىَّ ًَ ًِ ِٓعْ َُ َـْٝ َ  ت٢ٓ َّ۪للاُ ك
 َّٖ ظُُِعَثُٜ ََِ ِْٖ ك٤َمَ تظَْ٘صْٞ َّٓث ًء ك
۪ ُ٣
 ٌُ ُْ ه٤طٞ
َ ِٗ َّٖ ًُ ِْٕ  ِْٖ كَث٤َ٤َع ْتَلُ ْٗع
ْ ٗت ِْٕ ًَثَٝ َٓث ش َ ًَ َى
ِْٕ َُ ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى ت
ُّ ُ َٔث تُٜ ْ٘ ِٓ تـ ٍه
ِ َٝ َِّ ٌُ ُِ ِٚ ٣ْ َٞ َ َِلَخَٝ ق
ْ ِّ٘ ُث تَٜ ََِتـهَذ ً ك
ِ َٝ َس
ُ ّه
ُ ظ
ُ ُُِّ تُعِٚ ّٓ ِ ُُ كَ َِلٙتَٞ َُٓ تَخَٚ ِيظَٝ َٝ ٌ َُهَٝ َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ِْٕ َُهٌ كَثَٝ َُُٚ ًََٕث
ِٚ ّٓ ِ ُذ ٌ كَ َِلَٞ ُٓ ت ِْلَُٚ َٕط كَث ِْٕ ًَث
ْْ ٌُ َُ ج
ُّ ُت
ُ ًَ  ْْ ت َ ْهُٜ ُّ٣ََٕ تٝت َ ْخ َٓ٘ث ۬ ُؤ ًُ ْْ ََل ش َ ْه ُيَٝ ْْ ًُ  ٍْٖ َٰتخَٓث ۬ ُؤ٣َ نْٝ َ ث تَٜٓ ِ خ٢طٞ
۪ ُ٣ َّ ٍر٤ط
ُ ّه
ِ َٝ َُ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه
 ًٔث٤ٌ۪  ًٔث َـ٤ َِّ۪للاَ ًَثَٕ َػ
َّللاِ ت َِّٕ ه
ؼرً َِٖٓ ه
َ ٣ً۪ ََٗ ْلؼًث ك
Allah evladınız konusunda size görev yükler; erkeğin payı, iki kızın payı kadardır. Eğer kızlar ikinin üstünde ise,
bıraktığının üçte ikisi onlarındır; şayet bir kız ise yarısı onundur. Ana-babadan her birine, ölenin çocuğu varsa
altıda bir verilir. Ölenin çocuğu olmaz, anası babası ona varis olursa anasına üçte bir pay verilir. Kardeşleri
varsa, altıda biri annesinindir. Bunlar, yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden
sonra olur. Babalarınız ve oğullarınız... Onlardan hangisinin faydalı olma bakımından size daha yakın olduğunu
bilmezsiniz. Bu sebeple paylar Allah tarafından belirlenmiştir. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/12)

تًُخُ ُغ ِٓ َّٔث
ْ ِٗ ْْ ٌُ ََُٝ
ُّ ُْ ٌُ َََُِهٌ كَٝ َّٖ ُٜ َُ َٕ َُه ٌ َكث ِْٕ ًَثَٝ َّٖ ُٜ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ِْٕ ت ُؼ ٌُ ْْ تَٝ ٌْ َ ق َٓث ش َ ًَ َى ت
ُ ظ
ٌ َُهَٝ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ِْٕ تًُخُ ُغ ِٓ َّٔث ش َ ًَ ًْص ُ ْْ ت
۪ ُ٣ َّ ٍر٤ط
ُّ َّٖ ُٜ ََُٝ ٍْٖ ٣َ نْٝ َ ث تَٜٓ َٖ ِخ٤طٞ
ِ َٝ ش َ ًَ ًَْٖ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
َٕت ِْٕ ًَثَٝ ٍْٖ ٣َ نْٝ َ ث تَٜٓ َٕ ِخٞط
ُ َُّٞ ٍر ش٤ط
ِ َٝ  َّٖ تُع ُّ ُٔ ُٖ ِٓ َّٔث ش َ ًَ ًْص ُ ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِهُٜ َََُِه ٌ كَٝ ْْ ٌُ َُ َٕكَث ِْٕ ًَث
ُ يٞ
ٌ  ت ُ ْلْٝ َ ُ ت َ ٌق تٚٓ ََُٝ ٌ  ْتٓ ًَتَذِٝ َ ض ًَ ََلَُرً ت
تُٞٗٓ َُ كَث ِْٕ ًَث
ُّ ُ َٔث تُٜ ْ٘ ِٓ تـ ٍه
ِ َٝ َِّ ٌُ ِِ َس ك
ُ ّه
َ ُ٣ ٌَ َي ُؼ
ُ ْْ ُٜ َت َ ًْع َ ًَ ِٓ ْٖ َٰو ُِ َي ك
ٓثي
ِ ُُِّ تُع٢ِش ًَ ًَٓث ُء ك
ٍّ ؼ
َ ُٓ ًَْ ٤ ٍْٖ َؿ٣َ نْٝ َ ث تَٜٓ  ِخ٠ َٰطُٞ٣ َّ ٍر٤ط
ِ َٝ ط ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌْ َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َِّللا
َّرً َِٖٓ ه٤ط
ِ َٝ
Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir.
Bunlar, yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden veya borcunun ödenmesinden sonra olur. Sizin çocuğunuz yoksa
ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa,
bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Miras bırakan erkek veya kadın ana tarafından kelâle olur, anası ve
evladı olmaz erkek veya kız kardeşi bulunursa her birinin payı altıda birdir. Bunlar birden fazla iseler mirasın
üçte birini eşit olarak paylaşırlar. Paylaşım, mirasçıya zarar vermeyecek şekilde yapılan vasiyetten veya borçtan
sonra olur. Bütün bunlar Allah‟ın vasiyeti, size yüklediği görevdir. Allah bilir, yumuşak davranır.

(Nisa 4/176)

ٌ ُ ت ُ ْلٚٓ ََُٝ ٌَُهَٝ َُُٚ ُْ
ق
ْ ِٗ ثَٜ ََِس ك
ٗ ََي هُ َِ هُٞ ّْص َ ْلص٣َ
ُ ظ
َ ٤َُ َِ َيَٛ  ْتُ ٌَ ََلَُ ِر ت ِِٕ ْتٓ ًُؤٌت٢ ٌُ ْْ ِك٤ ُ۪ ْلص٣ َُّللا
ِْٕ تَٝ ثٕ ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى
ِ َ  َٔث تُعُُِّعُٜ ََِ ِْٖ ك٤ََُهٌ كَث ِْٕ ًَثَٗصَث تظَْ٘صَٝ ثَٜ َُ ْٖ ٌُ ٣َ ْْ َُ ِْٕ ث تَٜٓ ُ  ًِظ٣َ َٞ ُٛ َٝ َٓث ش َ ًَ َى
ّ ِ ّٓث ًء كَ ِِِىَّ ًَ ًِ ِٓعْ َُ َـ
َِّ ٌُ َّللاُ ِخ
 هَٝ تُِّٞؼ
ّ ُٖ ه٤ِ َُد٣ ِْٖ ٤٤َ َ ع ْتَلُ ْٗع
ِ َ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ت َ ْٕ ش
َ ِٗ َٝ ذ ً ِي َؼ ًثَلَٞ ت ت ِْلُٞٗٓ ًَث
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ش
Senden fetva istiyorlar. De ki "Kelâle konusundaki fetvâyı size Allah veriyor." Bir kimse ölür, çocuğu olmaz, tek
bir kız kardeşi bulunursa bıraktığı mirasın yarısı ona kalır. Kız kardeş ölür de çocuğu bulunmazsa erkek kardeş
onun bütün mirasını alır. Kız kardeşler iki tane ise, mirasın üçte ikisi onlarındır. Mirasçılar; erkek ve kız
kardeşler ise erkek, iki kıza eşit pay alır. Yanılırsınız diye açıklamayı size Allah yapıyor. Allah her şeyi bilir.

(Bakara 2/181)

ٌْ ٤ ِ۪ػ
ُ ت َِّٕ هَُُُّٚٗٞ َد ِه٣ َٖ٣ ۪ تَُّى٠َُِ َػُٚٔ ُْ كَ ِثَّٗ َٓٔث تِظِٚ ِٔ َؼ
َ  ٌغ٤۪ٔ ِ
َ ََّللا
َ ُ َخ ْؼهَ َٓثََُّٚكَ َٔ ْٖ َخه
Bunu duyduktan sonra payları kim değiştirirse, günahı değiştirenlerin boynunadır. Dinleyen ve
bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/182)

ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ْ َ  تِظْ ًٔث كَثْٝ َ ص َؼَ٘لًث تٞ
ٍ ُٓ ْٖ ِٓ َثف
ٌ َُّللاَ َؿل
 ت َِّٕ هِٚ ٤ْ َِ ْْ كَ ََٓل تِظْ َْ َػُٜ َ٘٤ْ َطَِ َؿ خ
َ كَ َٔ ْٖ ل
Mirası paylaştıran kişi, bir tarafa meyletmekten veya günaha girmekten korkar da mirasçıları
uzlaştırırsa, yanlış yapmış olmaz. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.
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(Nisa 4/13)

ٍ ُ َؼَّ٘ثِْٚ ُ ْه ِل٣ َُُِٚٞ
َٖ٣ ۪ثي لَث ُِه
ُ  َيَٝ ََّللا
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
ن ُ هُِٝش ِْ َي ُـه
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ  ِٓ ْٖ ش َ ْف ِص١ً۪ ز ش َ ْؽ
ُْ ٤ ٌُ ْتُ َؼ ۪ظْٞ َ َٰو ُِ َي ْتُلَٝ ثَٜ ٤ ۪ك
Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Allah'a ve elçisine kim itaat ederse onu, ölmemek üzere kalacağı ve
içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. En büyük kurtuluş işte budur.

(Nisa 4/14)

ٌٖ ٤ٜ۪ ُٓ تج
ٌ َُ َػىََُٚٝ  َۖثَٜ ٤ َ۪ثيت لَث ُِهًت ك
ُ  َيَٝ ََّللا
ض ه
ً ٗ ُِْٚ ُ ْه ِل٣ َُٙنَُٝص َ َؼهَّ ُـه٣َٝ َُُِٚٞ
ِ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu, ölmemek üzere kalacağı bir ateşe sokar. Onun
için alçaltıcı bir azap vardır.

(Bakara 2/183)

ََُٕٖٞ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َُؼََِّ ٌُ ْْ ش َصَّو٣ ۪ تَُّى٠َِح َػ
ّ ِ ُ ٌُ ُْ ت٤ْ َِح َػ
َ َِث ُّ ًَ َٔث ًُص٤ظ
َ ِت ًُصَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
Ey inanıp güvenenler! Oruç, sizden öncekilere yazıldığı şekliyle size de yazıldı ki kendinizi
koruyasınız.
(Bakara 2/21)

ََُٕٖٞ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَصَّو٣ ۪تَُّىَٝ ْْ ٌُ َ َلَِو١ ۪ت َيخَّ ٌُ ُْ تَُّىُٝثَ ت ْػدُه
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kul olun ki kendinizi koruyasınız.

(Haşr 59/18)

ُ ْ٘ َ  ُْصَٝ ََّللا
ْ َٓ َُّ َٓث هَه
ً خِ َٔث٤
ٌ َّللاَ ل َ۪د
َّللاَ ت َِّٕ ه
ت هُٞتشَّوَٝ س ُِـَ ٍه
ت هُٞت تشَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ٌ ظ ًْ َٗ ْل
ََُِٕٞٔ ش َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın;
Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.
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(Bakara 2/184)

ٍ نَتَُّٝث ًٓث َٓ ْؼه٣َت
َٖ٣ ۪ تَُّى٠َِ َػَٝ ًََ  ٍَّثّ تُل٣َِلَ ًٍ كَ ِؼهَّذ ٌ ِٓ ْٖ ت
ً ٣ً۪ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕز كَ َٔ ْٖ ًَث
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ ؼث ت
َ َ ٖ كَ َٔ ْٖ ش٤
َ ٌَر٣ُ كِ ْهَُٚٗٞو٤ُ ۪ط٣
ِْٕ  ًٌْ َُ ٌُ ْْ ت٤ت َلُٞٓ ٞظ
َ َّٞ ط
ُ َ ت َ ْٕ شَٝ َُُٚ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ َ ًًْت ك٤ع َل
ٍ ٌ۪ ّْ ِٓ ُّ ؽؼَث
َُٕٞٔ ًَُِ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ
Orucu peşpeşe eklenmiş sayılı günlerde tutun. Sizden kim, hasta veya yolculuk halinde olursa,
tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Orucu tutabilecek olanların bir çaresizi
doyuracak kadar fidye vermesi de gerekir. Kim içinden gelerek bir iyiliğin daha fazlasını
yaparsa onun için daha iyi olur. Bilseniz hasta veya yolcu iken de oruç tutmanız sizin için daha
iyidir.

(Bakara 2/185)

ٍ َِّ٘ث٤َخَٝ َث
ْٖ َٔ َثٕ ك
َ
ِ َُِِّ٘ ًٟهُٛ ُٕ  ْتُوُ ًْ َٰتِٚ ٤ ۪ ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ك١ٓ ۪ؼثَٕ تَُّى
َ َٓ  ًُ َيْٜ ش
ِ َ ْتُلُ ًْهَٝ ٟ َٰهُٜ ُز َِٖٓ ْت
َّ ُهَ ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ تِٜ ش
َ
ً ٣ً۪ َٓ َٕ َٓ ْٖ ًَثَٝ ُْٚٔ ظ
َُّللا
ه ُ ه٣ً۪ ُ٣ ًََ  ٍَّثّ تُل٣َِلَ ًٍ كَ ِؼهَّذ ٌ ِٓ ْٖ ت
ُ َ٤ِْ َ ًَ كْٜ ش
َ ٠َِٰ  َػْٝ َ ؼث ت
ْْ ٌُ ََُِّ َؼَٝ ْْ ٌُ ٣ َٰهَٛ  َٓث٠َِٰ َّللاَ َػ
ت هًُٝ ّ ُِص ُ ٌَ ِدَٝ َ ت ْتُ ِؼهَّذُِِٞٔ ٌْ ُ  ُِصَٝ ًَ ٌۘ ّْ ُهُ خِ ٌُ ُْ ْتُؼ٣ً۪ ُ٣  ََلَٝ ًَ ّْ ُ٤ُخِ ٌُ ُْ ْت
ًَُٕٝ ٌُ ش َ ْش
O günler İnsanlığa rehber olan ve rehberin açıklayıcı âyetlerinden oluşan Furkan‟ın indirildiği
Ramazan ayıdır. Sizden kim o ayı yaşarsa, oruçlu geçirsin. Kim de hasta yahut yolculuk halinde
olursa, o günlerin sayısı kadar diğer günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk
istemez. Bunlar, sayıyı tamamlamanız, sizi buna yöneltmesine karşılık Allah‟a tekbir getirmeniz
ve ona karşı görevinizi yerine getirmeniz içindir.
(İsra 17/111)

ٌ ً۪ ش
َ َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ َُهًتَٝ َص َّ ِم ْى٣ ْْ َُ ١ ۪هُ َِ ْتُ َف ْٔهُ ِ هّٰللِ تَُّىَٝ
َِٖٓ ٢
ٌّ ُِ َٝ َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ  ْتُ ُٔ ِْ ِي٢ِي ك٣
ًت٤
ً ُ ش َ ٌْ ۪دًْٙ ّ ًَ ِدَٝ ٍِّ ُّتُى
De ki “Yaptığını güzel yapmak Allah‟a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir yakın dostu da yoktur. O‟nun büyüklüğünü iyi kavra. O‟nu yücelttikçe yücelt”

(Casiye 45/37)

ُ ٍ۪ َ ْتُؼَٞ ُٛ َٝ ع
َۖ ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ُْ ٤ٌ۪ ٍ ْتُ َف٣
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢َِٓث ُء ك٣ًِْ ُ ْتُ ٌِدََُٚٝ
Göklerde de yerde de büyüklenme hakkı sadece O‟ndadır. Üstün olan ve doğru kararlar veren O‟dur.
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(Bakara 2/186)

٢ ُ۪ تُٞد٤َ ّْص َ ۪ؽ٤ِْ َثٕ ك
ٌ ً۪ َ ه٢ّ۪ٗ  كَ ِث٢ّ۪٘ ػ
ُ ح ت ُ ۪ؼ٣
َ ١ ِ۪ثََُ َي ِػدَثن
َ تِوَتَٝ
ِ ذ َ تُهَّتعِ تِوَت نَ َػَْٞ ح نَػ٤
ُ ًْ َ٣ ْْ ُٜ ََِّ َُؼ٢ت ۪خُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُْ َٝ
َُٕٝشه
Kullarım sana beni sorarlarsa, ben onlara yakınım. Beni yardıma çağıranın çağrısına cevap
veririm. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.
(Mümin 40/60)

َْ ََّٜ٘ َٕ َؼَُِٞ ْه ُل٤ِ
۪ ػ
ُ هَث ٍَ َيخُّ ٌُ ُْ ت ْنَٝ
َ ٢ َ۪ٕ َػ ْٖ ِػدَثنَشًُٝ َ ّْص َ ٌْ ِد٣ َٖ٣ ۪ ت َ ِْص َ ِؽحْ َُ ٌُ ْْ ت َِّٕ تَُّى٢ٓٗٞ
َٖ٣ً۪ تل
ِ َن
Rabbiniz der ki "Bana dua edin, size olumlu karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremiyenler
alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir."

(Furkan 25/77)

 ُٕ ٍَُِ ت ًٓثٌُٞ َ٣ ف
َ َ ََل ن ُ َػٓث ۬ ُؤ ًُ ْْ كَوَ ْه ًَىَّ ْخص ُ ْْ كْٞ َُ ٢َّ ْؼدَ ۬ ُإت خِ ٌُ ْْ َي ۪خ٣ هُ َْ َٓث
َ ْٞ ّ
De ki: “Duanız olmasa Rabbinizin yanında ne değeriniz olur? siz hep yalan söylediniz. Yarın yalanınız yakanızı
bırakmayacaktır.”

(Bakara 2/187)

ُ َتًُك
ْْ ٌُ َََّّٗللاُ ت
ّ ِ َُِرَ ت٤ْ َُ ْْ ٌُ َُ ََّ ت ُ ِـ
َّ ّ ِث٤َ ظ
 َّٖ َػ ِِ َْ هُٜ َُ َث
ٌ ت َ ْٗص ُ ْْ ُِ َدَٝ ْْ ٌُ َُ َث
ٌ  َّٖ ُِ َدُٛ ْْ ٌُ ّٓث ِب
َ ِٗ ٠َُِٰ ط ت
َُّللا
ح ه
َ َ ت َٓث ًَصُٞت ْخصَـَٝ َّٖ ُٛ ًُٝ  َػلَث َػ ْ٘ ٌُ ْْ كَ ْثُ َٰـَٖ َخث ِشَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِثج َػ
َ َ ّ ٌُ ْْ كَص
َ َُٕ ت َ ْٗلًُُٞٗ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْمصَث
ُ ٤ْ ََّٖ َُ ٌُ ُْ ْتُ َم٤َصَد٣َ ٠ت َـصهُٞت ْش ًَخَٝ تًُُِٞ َٝ ْْ َۖ ٌُ َُ
َّْ ُ  ِن َِٖٓ ْتُلَ ْؽ َۖ ًِ ظَٞ ِْ َ ِْؾ ْتَل٤غ َِٖٓ ْتُ َم
ُ ٤َ ؾ ْتَلَ ْخ
َّللاِ كَ ََل
ّ ِ تُّٞٔ ِتَش
نُ هُٝثؼ ِه شِ ِْ َي ُـه
َ َٔ ُ ْت٢َِٕ كُٞت َ ْٗص ُ ْْ َػث ًِلَٝ َّٖ ُٛ ًُٝ  ََل ش ُ َدث ِشَٝ َِ ٤ْ َُّ ت٠َُِثّ ت
ِ ّ
َ ٤َ تُظ
َُٕٞصَّو٣َ ْْ ُٜ َِّثَ َُ َؼ
ِّ ُٖ ه٤ُ َد٣ َث ًَ َٰى ُِ َيُٛٞش َ ْو ًَخ
ِ َُِِّ٘ ِ۪ٚثش٣َ َّللاُ َٰت
Oruç gecelerinde kadınlarınızla yakınlaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de
onlar için bir elbisesiniz. Allah kendinize ihanet ettiğinizi bildi de yüzünüze baktı ve sizi affetti.
Artık onlarla birleşebilirsiniz. Allah‟ın sizin için yazacağını isteyin. Fecrin olduğu tarafta, ak
çizgi kara çizgiden size göre tam seçilinceye kadar yiyin, için; sonra orucu geceye kadar
tamamlayın. Mescitlerde itikâf halinde iken kadınlarınızla birleşmeyin. Bunlar Allah‟ın
koyduğu sınırlardır, onlara yaklaşmayın. Allah âyetlerini insanlara böyle açıklar ki kendilerini
korusunlar.
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(Bakara 2/222)

َّٖ ُٛ ُٞ ََل ش َ ْو ًَخَٝ غ٤
ِ  ْتُ َٔ ۪ف٢ّٓث َء ِك
ِ ٗ ََي َػ ِٖ ْتُ َٔ ۪فَُِٞٔ ّْـ٣َ َٝ
َ ِّ٘ ُت تٍُُِٞ َ  كَث ْػصًٟ تَوَٞ ُٛ َْ ُغ ه٤
ْ ٣َ ٠َـصه
َ َ  ًَْٕ كَ ِثوَت شُٜ ط
ُ ٤ َّٖ ِٓ ْٖ َـُٛ ُٞ ًَْٕ كَأْشَّٜ ط
ُُّ ِفح٣َٝ َٖ٤ ۪تخَّٞ َّ ُ ِفحُّ تُص٣ ََّللا
َّللاُ ت َِّٕ ه
ْط ت َ َٓ ًَ ًُ ُْ ه
َ َ ْتُ ُٔص
َٖ٣ً۪ ّٜ ِ ط
Sana kadınlardaki âdet ve lohusalık hallerini soruyorlar. De ki: O haller bir sıkıntıdır. Âdet ve lohusalık
süresince onları rahat bırakın. Kanama bitinceye kadar da yaklaşmayın. İyice arındıklarında onlara Allah‟ın
emrettiği yerden yaklaşın. Allah tövbe edenleri sever, iyice temizlenenleri de sever.

(Bakara 2/223 )

ٌ ًْ ّٓث ۬ ُؤ ًُ ْْ َـ
ْْ ٌُ ََّٗت تُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ْْ ٌُ ِّ ُت َِلَ ْٗلُٞٓ ّهَ ِهَٝ ْْ ٌۘ ُ  ِشةْص٠ت َـ ًْظ َ ٌُ ْْ تَٗهُٞض َُ ٌُ َۖ ْْ كَأْش
َ ِٗ
ّ  َخَٝ ُُُٙٞٓ ََله
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْش ًِِ ْتُ ُٔإ
Kadınlarınız sizin için ekim yeridir. Ekim yerinize istediğiniz şekilde girin, kendiniz için ön hazırlık yapın.
Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının ve onun huzuruna varacağınızı bilin. Bunu inananlara müjdele!

(Şura 42/49)

شث ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ح
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ح
َٓ َ٣ َ ْمُِ ُن َٓث٣ ع
ِ تَٞ ََُِّّٰٔ هّٰللِ ُٓ ِْيُ ت
ُ َٜ َ٣َٝ شث ُء تَِٗثظًث
ُ َٜ َ٣ شث ُء
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
يٞ
َ ًُ ُّتُى
Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah‟ın elindedir. O, tercih ettiğini yaratır. Kız vermeyi tercih ettiğine kız, erkek
vermeyi tercih ettiğine de erkek çocuk verir.

(Şura 42/50)

ً٣
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َُ ََ ْؽؼ٣َٝ تَِٗثظًثَٝ  ْْ وُ ًْ ًَتًٗثُٜ  ُؼِٝ ّ ٍَُ٣ ْٝ َ ت
ٌ ۪ ٌْ هَه٤ ُِ۪ َػَِّٚٗ ًٔث ت٤ ۪ػو
َ شث ُء
Yahut, erkek ve kız olmak üzere ikisinden de verir. Kısır olmasını tercih ettiğini de kısır kılar. Bilen ve ölçüyü
koyan O‟dur.

(Bakara 2/188)

ٍِ تَٞ ْٓ َ وًث ِٓ ْٖ ت٣ً۪ َت كًُُِٞ ْ  ْتُ ُف ٌَّ ِثّ ُِصَأ٠َُِث تَٜٓ ت ِخُُٞش ُ ْهَٝ َِ ثؽ
ِ ََ٘ ٌُ ْْ ِخ ْثُد٤ْ َتَُ ٌُ ْْ خَٞ ْٓ َ ت تُِٞٓ ًُ ْ  ََل شَأَٝ
َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ش َ ْؼَٝ ِْ ْثَلظ
ِ ْ ثَ ِخ
ِ َُّ٘ت
Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha girip insanların mallarından bir
parça yemek için malınızı rüşvet olarak yetkililere vermeyin.
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(Nisa 4/29)

تع
ِ َ٘ ٌُ ْْ ِخ ْثُ َد٤ْ َتَُ ٌُ ْْ خَٞ ْٓ َ ت تُِٞٓ ًُ ْ ت ََل شَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ٍ ًَ َ ثيذ ً َػ ْٖ ش
َ َٕ ِش َؽٌُٞ َ ثؽ َِ ت ََِّٓل ت َ ْٕ ش
 ًٔث٤َّللاَ ًَثَٕ ِخ ٌُ ْْ َي ۪ـ
ّ ٌُ ْْ ت َِّٕ ه
َ ُت ت َ ْٗلُُِٞٓ ََل ش َ ْوصَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
Müminler, mallarınızı aranızda uydurma yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi
öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir.

(Tevbe 9/34)

َِ ثؽ
ِ َثَ ِخ ْثُد
ُّ َٝ ثي
ِ َُّ٘ت ٍَ تَٞ ْٓ َ َٕ تًُُِٞ ْ َأ٤َُ ٕث
ً ۪ت ت َِّٕ ًَعُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ِ ًَت َِٖٓ ْتَلَ ْـد٤
ِ َدْٛ ًُت
َّ  ْتُ ِلَٝ َح
 َِ ه٤ِ ۪د
 َِ ه٤ِ ۪د
ُ َ٣َٝ
َِّللا
َ ََّٕٛ تُىٍُٝ ٌِْ٘ َ٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ َِّللا
َ ٢ ۪ث كَٜ َُُٗٞ ْ٘ ِلو٣  ََلَٝ َؼر
َ ْٖ َٕ َػُّٝظه
ّ َكَد
ْ٤ٍ َُ۪ج ت
ٍ  ْْ ِخ َؼىَتُٛ ًِْ ش
Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları
Allah‟ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir
azap ile müjdele.

(Bakara 2/189)

ْٖ ِٓ زٞ
َ ُ٤ُت ْتُدُُْٞ ْتُ ِد ًُّ ِخث َ ْٕ شَأْش
ِ َُِِّ٘ ُس٤ ۪تهَٞ َٓ ٢
َ ٤ََُٝ ِ ْتُ َف ّػَٝ َث
َ ِٛ َْ َُِّ ِر هِٛ َٗ ََي َػ ِٖ ْتَلََُِٞٔ ّْـ٣
ُ
ََّٕٞللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْل ِِ ُف
َ ُ٤ُت ْتُدُٞأْشَٝ ٠ َُٰ ٌِ َّٖ ْتُدِ ًَّ َٓ ِٖ تش َّ َٰوَٝ َثٛيٞ
ت هُٞتشَّوَٝ  َۖثَٜ ِتخَْٞ ز ِٓ ْٖ تَخٞ
ِ ُٜ ظ
Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik, evleri
arkalarından dolaşmanız değildir. Erdemlilik, yanlışlardan kaçınan kişinin yaptığıdır. Evlere
kapılarından girin. Allah‟tan çekinip korunun ki umduğunuza kavuşasınız.”
(Rahman 55/5)

َّ َُت
ٕث
ُ ْٔ ش
ٍ َۖ َ ْتُوَ َٔ ًُ خِ ُف ّْدَٝ ُ
Güneş ve ay, bir hesaba göredir.

(Yasin 36/38)

َّ ُتَٝ
ْ٤ِ ٍِ۪ ْتُ َؼ٣
ُ ۪ث َٰو ُِ َي ش َ ْوهَٜ َُ ًّ ٍ َ ُِ ُٔ ّْصَو١ً۪ ُ ش َ ْؽ
ُ ْٔ ش
ِ ٍ۪ ً ْتُ َؼ٣
Güneş yerleştirildiği yörüngesinde akıp gider. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah‟ın koyduğu ölçüdür.

(Yasin 36/39)

ْ٣ِ ۪ٕ ْتُوَهٞ
ِ َ٘ٓ ُٙ ْتُوَ َٔ ًَ هَه َّْيَٗثَٝ
ِ  َػثنَ ًَ ْثُؼُ ًْ ُؼ٠َثٌ ٍَ َـصه
Ay‟ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar menzil menzil ölçülendirmişizdir.
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(Yunus 10/5)

َّ ُ َؼ َؼ ََ ت١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
َٖ٤ ِّ۪٘
ّ ُت َػهَنَ تُٞٔ ََِثٌ ٍَ ُِص َ ْؼ
ً ُٗ ًَ َٔ َ ْتُوَٝ ٓث ًء٤َ ػ
ِ ُ
ِ َ٘ٓ ُٙهَه ََّيَٝ يتٞ
َ ْٔ ش
َٰ ْ َُ ظ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ ث٣َ تَل
ّ ِ َُل٣ ن
ثج َٓث َلَِنَ ه
َ ّ
َ  ْتُ ِفَٝ
ِ ّ َّللاُ َٰو ُِ َي ت ََِّل ِخ ْثُ َف
Güneşi ışık kyanağı, Ay‟ı da yansıtıcı yapan O‟dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil
ölçülendirmiştir. Allah‟ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka birşey değildir.Allah onu gerçek varlık
olarak yaratmıştır. Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Bakara 2/190)

َٖ٣ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْؼص َه٣ َّللاَ ََل
ت ت َِّٕ هُٝ  ََل ش َ ْؼصَهَٝ ْْ ٌُ َُُِِٗٞوَثش٣ َٖ٣ َّ۪للاِ تَُّى
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كُِِٞهَثشَٝ
Allah yolunda, sizinle savaşanlarla savaşın ve haksız saldırı yapmayın. Allah, haksız saldırı
yapanları sevmez.
(Nisa 4/75)

ْ َ  ْتُ ُٔ ّْصَٝ َِّللا
َٖ٣ ۪تٕ تَُّى
ِ ّ
ّ ِ َِٖٓ َٖ٤ ۪ؼ َؼل
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ِّ٘ ُتَٝ ٍِ تًُ َؼث
َ ٢ َ۪ٕ كُِٞ َٓث َُ ٌُ ْْ ََل شُوَث ِشَٝ
ِ َ ُْهِٞ ُ ْتَٝ ٓثء
َّ  ِر٣َ ًْ َ ْتُوِٙ  ِىَٰٛ ْٖ ِٓ َٕ َيخَّ َٓ٘ث ت َ ْل ًِ ْؼَ٘ثُُُٞٞو٣َ
تؼ َؼ َْ ََُ٘ث
ْ َٝ ًّث٤ُِ َٝ تؼ َؼ َْ ََُ٘ث ِٓ ْٖ َُه ُ ْٗ َي
ْ َٝ ثَٜ ُِْٛ َ تُظث ُِ ِْ ت
ًت٤
ً ِٓ ْٖ َُهُ ْٗ َي ٗ َ۪ظ
Size ne oluyor ki, Allah yolunda; ezilen erkekler ve kadınlar ile çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz! Hâlbuki
onlar: "Rabbimiz! Halkı yanlışlar içinde olan bu şehirden bizi çıkar, bize katından bir yönetici gönder, bize
katından bir yardımcı gönder" diye yalvarıp duruyorlar.

(Nisa 4/76)

َّ َِ ٤ِ ۪د
ُ تُطث
تُِٞٓ ز كَوَث ِش
ِ ٞؿ
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَث ِش٣ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَث ِش٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّى
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُهَ ت٤ْ ًَ َِّٕ ثٕ ت
َّ ُٓث َء ت٤َ ُِ ْٝ َ ت
لًث٤ػ ۪ؼ
َ َٕثٕ ًَث
ِ ط
ِ ط
İnanıp güvenenler Allah‟ın yolunda savaşırlar, kâfirlikte direnenler ise tağutların yolunda savaşırlar. Siz,
şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın kurduğu oyun zayıftır.

(Nisa 4/84)

َ
 ه٠ّ
 َِ ه٤ِ ۪د
َّ ٌُ َ٣ ْٕ َ َّللاُ ت
ِ ًّ ِ  َـَٝ ّ َي
ُ ٌََِّ ُ َّللاِ ََل ش
َ َٖ َػ٤ ِ۪٘ٓ ْع ْتُ ُٔإ
َ ق ت ََِّل َٗ ْل
َ ٢ ۪كَوَثشِ َْ ك
َ ْ ق خَأ
ً ٌ۪ ْ٘ َ شهُّ ش
َل٤
َ َ تَٝ ِث
َ َ َّللاُ ت
ً ْ شهُّ خَأ
 هَٝ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّى
Sen Allah yolunda savaş! Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de teşvik et. Belki Allah, o kâfirlerin
baskınını önler. Allah‟ın baskını daha güçlü, caydırıcılığı daha kuvvetlidir.
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(Nisa 4/94)

َّ ّ ََل
َّ ُ ٌُ ُْ ت٤ْ َُِ ت٠ت ُِ َٔ ْٖ ت َ ُْ َٰ ٓوُُُٞٞ ََل شَوَٝ تَُّٞ٘٤َّللاِ كَص َ َد
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ت تِوَتُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ٢ ۪ػ ًَ ْخص ُ ْْ ك
َُ ًذ ٌ ًَ َٰى ُِ َي ًُ ْ٘ص ُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْد٤
َ ّْ َُ
 ٌۘث كَ ِؼ ْ٘هَ ه٤َ ْٗ ُّ ِذ تُهٞ٤َٰ ع ْتُ َف
َ َُٕٞس ُٓإْ ًِٓ٘ث ش َ ْدصَـ
َ ًَ ػ
َ َّ۪للاِ َٓـَث ِٗ ُْ ًَع
ًت٤
ت ت َِّٕ هَُّٞ٘٤ ٌُ ْْ كَص َ َد٤ْ ََِّللاُ َػ
كَ َٔ َّٖ ه
ً َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاَ ًَثَٕ ِخ َٔث ش َ ْؼ
Ey inanıp güvenenler! Allah yolunda savaşa çıktığınızda, size teslim olduğunu bildiren birini iyice araştırın.
Dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek ona, "Sen mümin değilsin!" demeyin. Allah katında pek çok
ganimet vardır. Önceden siz de onlar gibiydiniz, Allah size ikramda bulundu. Öyleyse amaçlarını iyice araştırın.
Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Mümtehine 60/8)

ْْ ُٛ ًُّٝ َثي ًُ ْْ ت َ ْٕ شَد
 ٌُ ُْ ه٤ َْٰٜ٘ َ٣ ََل
ِ َ٣ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِنُٞ ْم ًِ ُؼ٣ ْْ ََُٝ ٖ٣
ِ ّ تُ ۪ه٢ِ ًُ ْْ كُُِِٞوَثش٣ ْْ َُ َٖ٣ َّ۪للاُ َػ ِٖ تَُّى
ُٓ ِّ ش ُ ْوَٝ
َٖ٤ُ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْوّ ِ۪ط٣ ََّللا
 ْْ ت َِّٕ هِٜ ٤ْ َُِت تٞط
Allah, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik
etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever.

(Mümtehine 60/9)

َ َٝ ْْ ًُ ثي
٠ِٓ َٰ ت َػًَُٝ ٛظث
 ٌُ ُْ ه٤ َْٰٜ٘ ٣َ تَِّٗ َٔث
ِ ٣َ  ًُ ْْ ِٓ ْٖ ِنٞت َ ْل ًَ ُؼَٝ ٖ٣ّ
ِ ۪ تُه٢ ًُ ْْ ِكََُِٖٞ هَثش٣ َّ۪للاُ َػ ِٖ تَُّى
َّ ُْ ُٛ  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ  ْْ كَثُٜ ََُّٞ َ ص٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٛ ْٞ ََُّٞ َ تؼ ٌُ ْْ ت َ ْٕ ش
َُٕٞٔ ُِ تُظث
ِ ًَ ت ِْل
Allah‟ın yasakladığı şey sadece, dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara, sizi yaşadığınız yerden
çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Onlara yakınlık gösterenler yanlış
yaparlar.

(Bakara 2/191)

ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َـُٛ ٞت َ ْل ًِ ُؼَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ ْط ظ َ ِو ْلص
ُ ٤ ْْ َـُٛ ُُِٞت ْهصَٝ
 ََلَٝ َِ ْشهُّ َِٖٓ ْتُوَص
َ َ  ْتُ ِلصَْ٘رُ تَٝ ْْ ًُ ْٞط ت َ ْل ًَ ُؼ
 ْْ ًَ َٰى ُِ َي َؼ ٍَٓت ُءُٛ ُُِٞ ًُ ْْ كَث ْهصَُِٞ كَث ِْٕ هَثشِٚ ٤ ۪ ًُ ْْ كُُِِٞوَثش٣ ٠ ْْ ِػ ْ٘هَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ت ُْ َف ًَ ِتّ َـصهُٛ ُِِٞشُوَثش
َٖ٣ً۪ ِْتُ ٌَثك
Savaş sırasında onları tespit ettiğiniz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları
çıkarın. Bu fitne ateşi adam öldürmekten ağır bir suçtur. Mescid-i Haram yanında onlarla
savaşmayın, kendileri savaş açarlarsa başka. Eğer savaşırlarsa, onları öldürün. O kâfirlerin
cezası işte böyledir.
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(Tevbe 9/5)

ُ ٤َٖ َـ٤ً۪ ًِ ت ْتُ ُٔ ْشُُِٞ ًُ ْتُ ُف ًُ ُّ َكث ْهصُٜ ّ َِ َك ْتَلَ ْش
ْْ ُٛ ًُٝ ظ
ْ َٝ ْْ ُٛ ُٝ ُلىَٝ ْْ ُُٛٞٔ ُ  َؼ ْهشَٝ ْط
ُ تـ
َ ْٗ َك ِثوَت ت
َّ تُٞ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
َّ ُت تُٞٓ تَهَثَٝ تُٞط ٍه كَث ِْٕ شَثخ
 ْْ ت َِّٕ هُٜ َِ٤ِ ۪د
ََّللا
َ تَُِّٞذ َ كَمًَٰٞ ٍُت
َ ًْ َٓ ََّ ًُ ْْ ُٜ َُ تُٝت ْهؼُهَٝ
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ٌ َُؿل
Bu haram aylar, can ve mal dokunulmazlıklarının olduğu bu dört ay çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde
öldürün. Onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her gözetleme yerinde bekleyin. Ama dönüş yapar, namazı
özenle ve sürekli kılar ve zekâtı da verirlerse artık onları serbest bırakın. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve
ikramı bol olandır.

(Tevbe 9/6)

ُ َٰو ُِ َيََٚ٘ٓ ْ ُ َٓأَّٚللاِ ظ ُ َّْ ت َ ْخ ِِ ْـ
َ ّْ َٔ َغ ًَ ََل َّ ه٣ ٠ُ َـصهًْٙ ثي َى كَث َ ِؼ
َ َٖ ت ِْص َ َؽ٤ً۪ ًِ ت ِْٕ ت َ َـهٌ َِٖٓ ْتُ ُٔ ْشَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ٌّ ََلْٞ َ ْْ هُٜ ََّٗخِث
O müşriklerden biri yanına gelmek isterse ona güvence ver ki gelsin, Allah‟ın kelâmını dinlesin. Sonra onu,
kendini güvende gördüğü bölgeye ulaştır. Böyle yap, çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur.

(Tevbe 9/7)

 ْهش ُ ْْ ِػ ْ٘هَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِهَٛ َٖ َػث٣ ۪۪ ٓ ت ََِّل تَُّىُِٚ ِٞ
ُ  ِػ ْ٘هَ َيَٝ َِّللا
هٌ ِػ ْ٘هَ هْٜ َٖ َػ٤ً۪ ًِ  ُٕ ُِ ِْ ُٔ ْشٌُٞ ٣َ ْق
َ ٤ًَ
َٖ٤ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔصَّو٣ ََّللا
 ْْ ت َِّٕ هُٜ َُ تُٞٔ ٤ ۪ت َُ ٌُ ْْ كَث ِْصَوُٞٓ ْتُ َف ًَ ِتّ كَ َٔث ت ِْصَوَث
Mescid-i Haram yanında yaptığınız antlaşmanın kapsamına girmeyen müşrikler lehine, Allah ve elçisi nezdinde
verilmiş bir söz nasıl olabilir ki! Antlaşma yaptıklarınızdan size karşı dürüst davranmaya devam edenlere siz de
dürüst davranın. Allah yanlışlardan sakınanları sever.

(Tevbe 9/8)

ْ ٣َ ِْٕ تَٝ ْق
٠شَأ ْ َٰخَٝ ْْ ِٜ ِٛ تَٞ َٗ ٌُ ْْ ِخث َ ْكٞػ
ُ ًْ ُ٣ ً ََل ِو َّٓرَٝ  ٌُ ْْ ت ًَِّل٤ ۪ت كُٞ ًْهُد٣َ  ٌُ ْْ ََل٤ْ َِت َػًُٝ َٜ ظ
َ ٤ًَ
َُٕٞ ْْ كَث ِِوُٛ ًُ َ ت َ ًْعَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞه
Öyle bir söz nasıl verilmiş olabilir! Onlar size üstün gelseler ne akrabalık bağlarını gözetirler ne
yükümlülüklerini! Kalpleri istemese de ağızlarıyla sizi razı etmeye çalışırlar. Onların çoğu, yoldan çıkmıştır.

(Bakara 2/192)

ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
ت كَث َِّٕ هْٞ َٜ َ كَث ِِٕ ت ْٗص
Savaşmaktan geri dururlarsa onlara ilişmeyin, çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Nisa 4/90)

ٌ َ ع٤۪ٓ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َخَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َ ٍّ خْٞ َ ه٠َُِٰ َٕ تُِٞظ
ْ ًَ ظ
ْٕ َ  ْْ تُٛ يُٝ
ُ ز
ُ طه
ِ  َٓؼث ُ۫ ُؤ ًُ ْْ َـْٝ َ ثم ت
ِ َ٣ َٖ٣ ۪ت ََِّل تَُّى
َ َِّّ
ْْ ََِ ًُ ْْ كُُٞ ٍََ  ًُ ْْ كَث ِِٕ ت ْػصَُِٞ ٌُ ْْ كََِوَثش٤ْ َِ ْْ َػُٜ ط
َٓ ْٞ ََُٝ ْْ ُٜ َٓ ْٞ َت هُُِٞوَث ِش٣ ْٝ َ  ًُ ْْ تُُِٞوَث ِش٣
شث َء ه
َ َُ َُّللا
ً ِ ۪د
َل٤
َّ ُ ٌُ ُْ ت٤ْ َُِت تْٞ َت َ ُْوَٝ ْْ ًُ ُُِٞوَث ِش٣
َِّ َْ كَ َٔث َؼ َؼ ََ ه
َ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َُ ٌُ ْْ َػ
Ancak sizinle antlaşması olan bir topluluğa sığınanlar ile sizinle savaşmayı veya kendi topluluklarıyla savaşmayı
göze alamayarak size gelenler olursa durum değişir. Allah farklı tercihte bulunsaydı onları üzerinize salardı da
sizinle savaşırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz, size barış teklif ederlerse artık Allah, onlara
dokunmanıza izin vermez.

(Enfal 8/61)

ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْتُؼ٤۪ٔ ّ
ْ َّ ِْ ِْ ك
َّ ُ تَٞ ُٛ ََُِّّٚٗللاِ ت
َّ ُِِ تٞت ِْٕ َؼَ٘ ُفَٝ
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ شَٝ ثَٜ َُ ثؼ٘ َْؿ
Eğer barışa yanaşırlarsa, sen de barıştan yana ol ve Allah‟a güvenip dayan. Her şeyi dinleyen ve bilen O‟dur.

(Bakara 2/193)

٠َِتَٕ ت ََِّل َػَٝ ػ ْه
ُ ت كَ ََلْٞ َٜ َ  ُٖ ِ هّٰللِ كَث ِِٕ ت ْٗص٣َّٕ تُ ۪هٌُٞ َ٣َٝ ٌَٕ كِصَْ٘رٌُٞ َ  ََل ش٠ ْْ َـصهُٛ ُِِٞهَثشَٝ
َّ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
Savaşmaktan geri durmazlarsa onlarla savaşın ki fitne ateşi yok olsun ve Allah‟ın dini ile
koyduğu düzen hâkim olsun. Savaşmaktan geri dururlarsa yanlış yapanlardan başkasına
düşmanlık edilmez.
(Enfal 8/25)

َ َٖ٣ ۪دَ َّٖ تَُّى٤ت كِصَْ٘رً ََل ش ُ ۪ظُٞتشَّوَٝ
ج
َ ََّللا
َّ ت ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٓلثُٞٔ َِظ
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ًطر
ِ ه ُ ْتُ ِؼوَث٣ ۪شه
Öyle bir fitne ortamından sakının ki sadece içinizdeki yanlış yapanlara dokunmakla kalmaz. Bilin ki Allah'ın
cezası, pek ağırdır.

(Enfal 8/39)

ُ َّٕ تُ ۪هٌُٞ ٣َ َٝ ٌَٕ ِكصَْ٘رٌُٞ َ  ََل ش٠ ْْ َـصهُٛ ُِٞهَث ِشَٝ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ َّللاَ ِخ َٔث
ت كَث َِّٕ هْٞ َٜ َ ُ ِ هّٰللِ كَث ِِٕ ت ْٗصًُُِّٚ ٖ٣
ً٤
ٌ َخ ۪ظ
Sizinle savaşanlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah‟ın koyduğu düzen tümüyle hâkim olsun. Savaşmayı
bırakırlarsa, şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını daima görür.
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(Enfal 8/40)

ً٤
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت كَث ْػْٞ ََُّٞ َ ت ِْٕ شَٝ
ُ  ِٗ ْؼ َْ تَُّ٘ ۪ظَٝ ٠َُٰ ْٞ َٔ ُ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َْ ْت٤َُٰ ْٞ َٓ ََّللا
Savaşa dönerlerse bilin ki Allah sizin en yakınınızdır. O sizin en yakınınızdır. O ne güzel yakın ve ne güzel
yardımcıdır!

(Enfal 8/57)

ًَُٕٝ ًَّ َّى٣َ ْْ ُٜ َِّ ْْ َُ َؼُٜ َ ْْ َٓ ْٖ ل َِْلِٜ ج كَش ِ ًَّ ْن ِخ
ِ ًْ  ْتُ َف٢ِ ْْ كُٜ ََّ٘كَ ِث َّٓث شَعْوَل
Onları savaşta yakalarsan öyle dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.

(Enfal 8/62)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْخِ ْثُ ُٔإَٝ ًِ۪ٙ ظ
َ ػ
ُ ََ ْمه٣ ْٕ َ ت تُٝٓه٣ً۪ ُ٣ ِْٕ تَٝ
ْ ََِّ٘هَ َى خ٣َ ت١ٓ ۪ تَُّىَٞ ُٛ َُّللا
ى كَث َِّٕ َـ ّْدَ َي هٞ
Sana oyun kurmak isterlerse Allah sana yeter. Seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen O‟dur.

(Enfal 8/73)

ً٤
ُ ت خَ ْؼًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ
ٍ َٓث ُء خَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ تُٜ ؼ
ٌ ّثنٌ ًَ ۪د
ِ  ْتَلَ ْي٢ُِ ش َ ٌُ ْٖ كِصَْ٘رٌ كُِٙٞغ ت ََِّل ش َ ْل َؼ
َ َكَٝ ع
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin her biri diğerinin yakın dostudur. Siz burada emredileni yapmazsanız
orada fitne ve büyük bir fesat ortaya çıkar.

(Bakara 2/194)

َّ ُ ًُ ْتُ َف ًَت ُّ ِخثْٜ ش
َّ َُت
ِٚ ٤ْ َِت َػُٝ ٌُ ْْ كَث ْػصَه٤ْ َِ َػٟثص كَ َٔ ِٖ ت ْػص َ َٰه
ٌ ظ
َ ِ ْتُ ُف ًُ َٓثزُ هَٝ ّ ًِ ْتُ َف ًَ ِتْٜ ش
َٖ٤ َّ۪للاَ َٓ َغ ْتُ ُٔصَّو
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ْْ َۖ ٌُ ٤ْ َِ َػٟخِ ِٔعْ َِ َٓث ت ْػص َ َٰه
Haram aya saygı, haram aya saygı duyanlara karşıdır; yasaklar karşılıklıdır. Size kim
saldırırsa, o saldırıya denk bir saldırı yapın. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan kaçının. Bilin ki
Allah, yanlışlardan kaçınanlarla beraberdir.
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(Bakara 2/217)

َّ ُٗ ََي َػ ِٖ تَُِٞٔ ّْـ٣َ
۪ٚ ًُ ْل ًٌ ِخَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
ٌ  ًَ ۪دِٚ ٤ ۪ هُ َْ ِهصَث ٌٍ كِٚ ٤ ۪ ًِ ْتُ َف ًَ ِتّ ِهصَث ٍٍ كْٜ ش
َ ْٖ طهٌّ َػ
َ َٝ ً٤
ٍََُُٕٞ ت٣َ  ََلَٝ َِ ْ ْتُ ِلصَْ٘رُ ت َ ًْ َد ًُ َِٖٓ ْتُوَصَٝ َِّللا
ُ ت َ ًْ َد ًُ ِػ ْ٘هَ هْٚ٘ ِٓ ِِ۪ٚ ْٛ َ ت ِْل ًَت ُغ تَٝ ّ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتَٝ
َ َ  ِ٘ ٌُ ْْ ت ِِٕ ت ِْص٣ ۪ ًُ ْْ َػ ْٖ نُّٝ ًُن٣َ ٠َٗ ٌُ ْْ َـصهُُِٞ َوث ِش٣
ْ ُٔ ٤َ ۪ َكِٚ٘ ٣ ۪ػ ْٖ ن
س
ُ طث
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ًْش َ ِه ْن٣َ ْٖ َٓ َٝ تٞػ
َٰ ْ َٝ ث٤َ ْٗ ُّ تُه٢ ْْ ِكُٜ ُُس ت َ ْػ َٔث
َ  َٰ ُٓ ِة َي َـ ِدٝ۬ ُ  ًَث ِك ًٌ كَثَٞ ُٛ َٝ
ْ ط
ثَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثي
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ تَٝ تَل ِل ًَ ِذ
ِ َُّ٘ثج ت
َُٕٝلَث ُِه
Sana haram ayını, o ayda yapılan savaşı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük suçtur. Ama Allah‟ın yolundan
engellemek, o yolu ve Mescid-i Haram‟ın kutsallığını görmezlikten gelmek ve halkını oradan çıkarmak, Allah
katında daha büyük suçtur. O fitne adam öldürmekten beterdir. Güçleri yetse, dininizden çevirinceye kadar
sizinle savaşırlar. Sizden, kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, yaptıkları şeyler dünyada da ahirette de
boşa gider. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.”

(Tevbe 9/36)

ُّ ُت َِّٕ ِػهَّذ َ ت
ع
َ ًََ ػش
ِ تَٞ ََُّّٰٔ َّ َلَِنَ تْٞ َ٣ َِّللا
ج ه
ي ِػ ْ٘هَ هٞ
ِ  ًِصَث٢ ۪ ًًت كْٜ ش
َ َّللاِ تظَْ٘ث
َ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ ُٜ ش
ْ َ ّ ُْ كَ ََل ش٤ِ َٖ ْتُو٣
ُ ّث ت َ ْيخَ َؼرٌ ُـ ًُ ٌّ َٰو ُِ َي تُ ۪هَٜٓ ْ٘ ِٓ
َٖ ًَٓثكَّرً ًَ َٔث٤ً۪ ًِ ت ْتُ ُٔ ْشُِِٞهَثشَٝ ْْ ٌُ ّ
َ ُ َّٖ ت َ ْٗلِٜ ٤ ۪ت كُٞٔ ِِ ظ
َٖ٤ َّ۪للاَ َٓ َغ ْتُ ُٔصَّو
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ًَٗ ٌُ ْْ ًَٓثكَّرُُِِٞوَثش٣
Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah‟ın Kitabında olan şudur: Allah katında ayların sayısı on ikidir; bunlardan
dördü haram aylardır. İşte doğru hesap budur. Öyleyse siz bu aylarda kendinizi kötü duruma düşürmeyin. O
müşrikler, nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendisinden
çekinerek korunanlarla beraberdir.

(Bakara 2/195)

َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ ََّللا
ت ت َِّٕ هُِّٞ٘ ت َ ْـَٝ ُِ ٌَ ِرْٜ َّ  تُص٠َُِ ٌُ ْْ ت٣ ۪ه٣ْ َ ت خِثُٞ ََل ش ُ ِْوَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كُٞت َ ْٗ ِلوَٝ
Allah yolunda harcama yapın da kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın.
Allah güzel davrananları sever.
(Enfal 8/36)

ْْ ِٜ ٤ْ َِ ُٕ َػٌُٞ َ ث ظ ُ َّْ شَٜ َُُٗٞ ْ٘ ِلو٤ّ
 َِ ه٤ِ ۪د
ُ َ٤ُِ ْْ ُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َ ََّللاِ ك
َ ْٖ ت َػُّٝظه
ًََُٕٝ ُ ْفش٣ َْ ََّٜ٘  َؼ٠َُِٰ ت تًُٝٓ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ َُُٕٞ ْـَِد٣ َّْ ُ َـ ّْ ًَذ ً ظ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, mallarını, Allah yolundan engellemek için harcamaktadırlar, harcamaya da
devam edeceklerdir. Sonra o mallar onlar için bir yürek acısı olacak ve mağlup olacaklardır. O kâfirler,
Cehennem‟de bir araya getirileceklerdir.
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(Enfal 8/60)

ْْ ًُ َُّٝ  َػهَٝ َِّللا
 هَُّٝ َػه
ف
 َِ ه٤ِ ۪د
َّ َٞ ُ٣ َِّللا
َ ٢ ۪ك

َ َ  ْْ َٓث ت ِْصُٜ َُ تُّٝت َ ِػهَٝ
َ۪ٕٚ ِخُٞدِٛ ًْ ُ  َِ ش٤ْ ثؽ ْتُ َم
ِ  ِٓ ْٖ ِي َخَٝ ٍذَّٞ ُط ْؼص ُ ْْ ِٓ ْٖ ه
 ْْ َ هُٜ َُٗٞٔ َِ ْْ ََل ش َ ْؼِٜ ِٗ َُٖٝ ِٓ ْٖ ن٣ًَ۪  َٰتلَٝ
ٍء٢َ
ْ ت ِٓ ْٖ شُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ ْْ ُٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ َُّللا
ْ ُ ت َ ْٗص ُ ْْ ََل شَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِت
َُٕٞٔ َِظ

Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah‟ın düşmanını, kendi
düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah‟ın bildiği öbür düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne
harcarsanız, size tam olarak ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız.

(Bakara 2/196)

ْْ ٌُ ِ
ِ  ْتُؼُ ْٔ ًَذ َ ِ هّٰللِ كَث ِْٕ ت ُ ْـَٝ ت ْتُ َف َّػُّٞٔ ِتَشَٝ
َ ت ُي ُ۫ ُؤُٞ ََل ش َ ْف ِِوَٝ ِ ١ ْهَٜ ُّ ًَ َِٖٓ ْت
َ ٤ْ َ ظ ًْش ُ ْْ َك َٔث ت ِْص
َّ ٍث٤ط
ً ٣ً۪ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َُٕ كَ َٔ ْٖ ًَثَِّٚ َٓ ِف١
ِ ْٖ ِٓ ٌَر٣۪ كَ ِل ْهِِٚ ْ ِٓ ْٖ َيأًٟ۪ ٓ تَوٚ ِخْٝ َ ؼث ت
ُ  ْهَٜ َُ ْدُِ َؾ ْت٣ ٠َـصه
ْٖ َٔ َ ِ ك١ ْهَٜ ُّ ًَ َِٖٓ ْت
ُ ُٗ ْٝ َ طهَهَ ٍر ت
َ ٤ْ َ  ْتُ َف ّػِ كَ َٔث ت ِْص٠َُِّيٍ كَ ِث ٓوَت ت َ ِٓ ْ٘ص ُ ْْ كَ َٔ ْٖ ش َ َٔص َّ َغ ِخ ْثُؼُ ْٔ ًَذِ ت
َ ْٝ َ ت
ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ ْٖ َٔ ُِ ثَِٓرٌ َٰو ُِ َي
ِ ًَ ٌ ػش ًََذ
َ ِ ْد َؼ ٍر تِوَت َي َؼ ْؼص ُ ْْ شِ ِْ َي
ِ ََ ِؽ ْه ك٣ ْْ َُ
َ َٝ ِ ْتُ َف ّػ٢ِ ٍَّثّ ك٣ََث ُّ ظ َ َِٰع َ ِر ت٤ظ
ج
َ ََّللا
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ّ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِت١ًِ ثػ
ِ ه ُ ْتُ ِؼوَث٣ ۪شه
ِ ُ َـُِْٚٛ َ ت
Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, kolayınızda olan bir
kurban kesin. Kurban, mahilline varıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden biri
hasta olur yahut başında bir rahatsızlığı bulunur da tıraş olursa, fidye olarak ya oruç ya sadaka
ya da kurban gerekir. Güven içinde olursanız, hacca kadar umreden yararlanan kişi, kolayında
olan bir kurban keser. Bulamayan, üç gün hacda, yedi gün de geri döndüğünde oruç tutar.
Toplamı on gün eder. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah‟a karşı
yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah, yapılan işle orantılı sevap verir.
(Bakara 2/158 )

ْٕ َ  تِٚ ٤ْ َِ ت ْػص َ َٔ ًَ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػِٝ َ ْس ت
َ ْٖ ِٓ َ ذَٝ ًْ َٔ ُ ْتَٝ ظلَث
َ ٤َّللاِ كَ َٔ ْٖ َـ َّػ ْتُ َد
َّ ُت َِّٕ ت
ش َٓؼث ِب ًِ ه
َّ ٣َ
َ َ  َٓ ْٖ شَٝ  َٔثِٜ ف ِخ
ٌْ ٤ َِّ۪للاَ شَث ًِ ًٌ َػ
 ًًْت كَث َِّٕ ه٤ع َل
َ َّٞ ط
َ َّٞ ط
Safâ ile Merve Allah‟a kulluğun simgelerindendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe‟yi tavaf ederse, o ikisini
sa‟y etmesinde bir günah yoktur. Kim bir iyiliği içinden gelerek yaparsa bilsin ki her şeyi bilen ve yapılan
iyiliğin karşılığını veren Allah‟tır.
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(Maide 5/2)

َّ ُ ََل تَٝ َِّللا
 ََٓلَٝ َ ََل ْتُوَ ََٓل ِبهَٝ ١
َ تُِّٞت ََل ش ُ ِفَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ش َٓؼث ِب ًَ ه
َ ًَ  ًَ ْتُ َفْٜ ش
َ  ْهَٜ ُ ََل ْتَٝ ّت
َ ط
 ََلَٝ تُٝطثن
َ ٤َٖ ْتُ َد٤ّٓ ۪ َٰٓت
ْ تِوَت َـَِ ِْص ُ ْْ كَثَٝ تًٗثَْٞ  ِيػَٝ ْْ ِٜ َّٕ كَؼ ًَْل ِٓ ْٖ َي ِخَُٞ ْدصَـ٣ ّت
َ ًَ ْس ْتُ َف
ًّ ِ  ْتُ ِد٠َِت َػُٞٗٝش َ َؼ َثَٝ تُٝ  ًُ ْْ َػ ِٖ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتّ ت َ ْٕ ش َ ْؼصَهُّٝطه
َ ْْ ٌُ ََّ٘ٓ ًِ  ْؽ٣َ
َ ْٕ َ  ٍّ تْٞ َش٘ ََٰث ُٕ ه
ج
َ ََّللا
ِ ْ ٠َِت َػُٞٗٝ ََل ش َ َؼ َثَٝ َٟۖ َٰٞ تُص َّ ْوَٝ
َّللاَ ت َِّٕ ه
ت هُٞتشَّوَٝ ٕت
ِ هُ ْتُ ِؼوَث٣ ۪شه
ِ َۖ َٝ  ْتُؼُ ْهَٝ ِْ ْتَلظ
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a kulluğun simgeleri olan haram ayları, hedyi yani gerdanına işaret takılan
kurbanlıkları, Rablerinin ikramını ve rızasını elde etmek için Kâbe‟ye yönelenleri, basite almayın. İhramdan
çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram‟a girmenizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi
aşırılığa sevk etmesin. İyilik için ve yanlışlardan korunmak için takvada yardımlaşın ama günahta ve taşkınlıkta
yardımlaşmayın. Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun. Allah, suçla ceza arasında sıkı bağ kurar.

(Maide 5/97)

َّ ُتَٝ َث
 ْتُوَ ََٓلبِهَ َٰو ُِ َيَٝ ١
َ ٤ََّللاُ ْتُ ٌَ ْؼدَرَ ْتُد
َؼ َؼ ََ ه
ِ َُِِّ٘ َث ًٓث٤ِتّ ه
َ ًَ  ًَ ْتُ َفْٜ ش
َ ًَ ْس ْتُ َف
َ  ْهَٜ ُ ْتَٝ ّت
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ش
َ َِّ ٌُ َّللاَ ِخ
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢َِ ْؼَِ ُْ َٓث ك٣ ََّللا
ت َ َّٕ هَٝ ع
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َُِِص َ ْؼ
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ َٓث كَٝ ز
Allah Kâbe‟yi; o saygıdeğer binayı, insanların dirliğine sebep kıldı. Haram ayını, boyunlarına gerdanlık
bağlanmış veya bağlanmamış kurbanları da öyle yaptı. Bu, Allah‟ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini
bilmeniz içindir. Allah, her şeyi bilir.

(Hac 22/34)

ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ تُٜ َُِٰ  َٔ ِر ْتَلَ ْٗ َؼ ِثّ كَث٤ٜ۪ َ ْْ ِٓ ْٖ خُٜ َ َٓث َيٌَ ه٠َِٰ َّللاِ َػ
ت ت ِْ َْ هًُٝ ًُ َ ْى٤ُِ ّ ًٌث
َ ْ٘ َٓ  ُِ ٌُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ
ّ َخَٝ تُٞٔ ِِ ِْ َ ُٓ تََِٚتـهٌ ك
َٖ٤ ۪ش ًِِ ْتُ ُٔ ْم ِدص
ِ َٝ
Her toplum için bir kurban ibadeti belirledik ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz koyun, keçi, sığır ve deve
cinsinden hayvanları Allah‟ın adını anarak kessinler. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır; O‟na teslim olun. Alçak
gönüllülere müjde ver.

(Bakara 2/197)

َ  َّٖ ْتُ َف َّػ َك ََل َي َكِٜ ٤ ۪ع ك
ٌ َٓ ُِٞ ًٌ َٓ ْؼُٜ ت َ ُْ َف ُّػ ت َ ْش
٢ ََل ِؼهَت ٍَ ِكَٝ َمّٞ
ُ ُ ََل كَٝ ط
َ ًَ ثز َك َٔ ْٖ َك
َّ ًَْ ٤ت كَث َِّٕ َلُٝنَّٝ ٍََ شَٝ َُّللا
٢ُِ ٝ۬ ُ ٓث ت٣َ ٕٞ
ُ هْٚٔ َِ ْؼ٣َ ًٍْ ٤ت ِٓ ْٖ َلُِٞ َٓث ش َ ْل َؼَٝ ِْتُ َف ّػ
ِ ُتشَّوَٝ ٌٟۘ َٰٞ تٍُت ِن تُص َّ ْو
ج
ِ ْتَلَ ُْ َدث
Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlar, ihrama girerse, cinsel ilişkide
bulunamaz, hac yasaklarını çiğneyemez ve kavga edemez. İyilik olarak ne yapsanız, Allah onu
bilir. Siz azık biriktirin, kendini korumak en iyi azıktır. Ey sağlam akla sahip olanlar, yalnız
benden çekinerek korunun!
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(Maide 5/7)

َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َِّٕ َّللاَ ت
ت هُٞتشَّوَٝ ؽ ْؼ٘ ٌَۘث
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ ت ْوَٝ
َ ْْ ُ ۪ ٓ تِ ْو هُ ِْصٚتظَوَ ٌُ ْْ ِخَٝ ١ ُ۪ تَُّىَٚعَثه٤۪ٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
يُٝ
ِ  ٌْ خِىَت٤ َِّ۪للاَ َػ
ُّ ُز ت
ه
ِ ظه
Allah‟ın size olan nimetini ve sizinle sözleştiğinde ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Hani “Dinledik ve gönülden
boyun eğdik!” demiştiniz. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah içinizde olanı bilir.

(Haşr 59/18)

ُ ْ٘ َ  ُْصَٝ ََّللا
ْ َٓ َُّ َٓث هَه
ً ِخ َٔث٤
ٌ َّللاَ ل َ۪د
َّللاَ ت َِّٕ ه
ت هُٞتشَّوَٝ س ُِـَ ٍه
ت هُٞت تشَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ٌ ظ ًْ َٗ ْل
ََُِٕٞٔ ش َ ْؼ
Ey inanıp güvenenler! Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın;
Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Bakara 2/198)

ٍ ؼص ُ ْْ ِٓ ْٖ َػ ًَكَث
ْ َت كَؼ ًَْل ِٓ ْٖ َي ِخّ ٌُ ْْ كَ ِث ٓوَت تَكُٞ ٌُ ْْ ُؼَ٘ث ٌؾ ت َ ْٕ ش َ ْدصَـ٤ْ َُِْ َػ
ََّللاَ ِػ ْ٘ه
ت هًُٝ ًُ ز كَث ْو
َ ٤َُ
َٖ٤ُّؼ ۪ث
َّٓ ُ۪ َُ َِٖٔ تِِٚ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْدَٝ ْْ ٌُ ٣ َٰهَٛ ُ ًَ َٔثًُٙٝ ًُ ت ْوَٝ ّْتُ َٔ ْش َؼ ًِ ْتُ َف ًَ َِۖت
Hac aylarında Rabbinizden bir ikramın peşinde olmanızın size bir günahı olmaz. Arafat‟tan sel
gibi aktığınız zaman Meş‟ar-i Haram yanında Allah‟ı anmak üzere namaz kılın. O size nasıl
gösterdiyse, öyle anın. Doğrusu, bundan önce yanlış yoldaydınız.
(Hac 22/27)

ن
َ ُ أْش٣َ ِثَ ِخ ْثُ َف ّػ
ِ ػ
ِ َُّ٘ ت٢تَوّ ِْٕ ِكَٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٝ ى ِي َؼ ًثَلٞ
ٍ ٤۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ ًُ َِّ كَ ّػٍ َػ٤ ۪أْش٣َ ًٍ ٓث
İnsanlara haccı ilan et; ister yaya olarak ister dağlar arasındaki yolları aşan bitkin binekler üzerinde sana
gelsinler.

(Hac 22/28)

ٍ  َٓثُِٞ ٍَّثّ َٓ ْؼ٣َ ت٢ٓ َّ۪للاِ ك
 َٔ ِر٤ٜ۪ َ ْْ ِٓ ْٖ خُٜ  َٓث َيٌَ َه٠َِٰ ز َػ
ت ت ِْ َْ هًُٝ ًُ َ ْى٣َٝ ْْ ُٜ َُ ت ََٓ٘ثكِ َغُٝهَٜ َ ْش٤ُِ
ْ َ تَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ تٌُُِٞ َْتَلَ ْٗ َؼ ِثّ ك
ً٤
َ ٌۘ ُ۪ ْتُلَو
َ ِت ْتُدَٓثبُٞٔ ؽ ِؼ
Gelsinler de kendi menfaatlerini görsünler; belli günlerde de Allah‟ın onlara rızık olarak verdiği hayvanlardan
en‟âm yani koyun, keçi, sığır ve deve üzerine Allah‟ın adını ansınlar. Onlardan hem siz yiyin hem de darda olan
yoksula yedirin.

(Hac 22/29)

َّ َ٤ُْ َٝ ْْ ُٛ يٝ
ن
ِ ٤ْ َت خِ ْثُدُٞكَّٞ ط
ُ َ ْو٤ُْ َّْ ُ ظ
َ ُ ت ُٗىُٞكُٞ٤ُْ َٝ ْْ ُٜ َ ت شَلَعٞؼ
ِ ٤ ۪س ْتُ َؼص
Aynı zamanda tefeslerini tamamlasınlar, adaklarını yerine getirsinler ve o şerefli Beyti tavaf etsinler.
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(Hac 22/30)

ّ ِ ُ َؼ٣ ْٖ َٓ َٝ َٰو ُِ َي
ْ َِّت ُ ِـَٝ ُّ۪ٚ ِػ ْ٘هَ َي ِخَُٚ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ ََّللاِ ك
٠َِٰ ُْص٣ س َُ ٌُ ُْ ْتَلَ ْٗ َؼث ُّ ت ََِّل َٓث
ِ ظ ْْ ُـ ًُ َٓث
ز ه
ُّ ٍَ ْٞ َت هُٞتؼصَِ٘د
يٝ
ْ َٝ ٕث
ْ َ ٌُ ْْ ك٤ْ ََِػ
ّ ِ تُٞثؼص َ ِ٘د
ِ ٍُت
َ تًُ ْؼ
ِ َ ظْٝ َُ َِٖٓ ْتَل
Hac ibadeti işte böyledir. Kim Allah‟ın dokunulmaz kıldığı şeylere saygı gösterirse Rabbinin katında onun için
iyi olur. Size bildirilenler hariç, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar size helal kılınmıştır. O pisliklerden; putlardan
uzak durun! Gerçek dışı sözlerden de uzak durun!

(Bakara 2/199)

ُ ٤ْ ت ِٓ ْٖ َـٞؼ
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ُ ٤ ۪ظ ُ َّْ تَك
ٌ َُّللاَ َؿل
َّللاَ ت َِّٕ ه
ت هًُٝ ت ِْص َ ْـ ِلَٝ َث
ُ َُّ٘ثع ت
َ َط تَك
Sonra insanların aktıkları gibi siz de akın. Allah‟tan bağışlanma isteyin. Allah bağışlar, iyiliği
boldur.
(Bakara 2/127)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْتُ َؼ٤۪ٔ ّ
ِ ٤ْ ت ِػهَ َِٖٓ ْتُ َدَٞ َ ُْ ْتُو٤ ًَْٰ۪ٛ  ًْكَ ُغ تِخ٣َ تِ ْوَٝ
َ ْٗ َ  َُ َيخََّ٘ث شَوَد ََّْ َِّٓ٘ث تَِّٗ َي ت٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ س
َّ ُس ت
İbrahim ile İsmail, Kâbe‟nin temellerini yükselttikleri sırada şöyle yalvardılar: “Rabbimiz, bu işimizi kabul et,
daima dinleyen ve bilen sensin!”

(Bakara 2/128)

َ٘ث تَِّٗ َي٤ْ َِشُحْ َػَٝ ت َ ِيَٗث ََٓ٘ث ِِ ٌََ٘ثَٝ َّصِ َٓ٘ث ت ُ َّٓرً ُٓ ّْ ِِ َٔرً َُ َۖ َي٣ ِٓ ْٖ وُ ِ ّيَٝ  ِْٖ َُ َي٤َٔ ِِ ّْ ُٓ تؼ َؼ َِْ٘ث
ْ َٝ َيخََّ٘ث
ُْ ٤تًُ ۪ـ
َ ْٗ َ ت
ُ َّٞ َّ س تُص
َّ تج
“Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olmuş kişiler yap, soyumuzdan gelenlerden sana teslim olmuş bir toplum
oluştur! Bize hac ve umre ibadetlerini yapacağımız yerleri göster ve tevbemizi kabul et! Tevbeleri kabul eden ve
ikramı bol olan sensin!”

(Bakara 2/200)

ٍُ َُٞو٣ ْٖ َٓ َث
َ َ  تْٝ َ َّللاَ ًَ ِى ًْ ًِ ًُ ْْ َٰتخَٓث َء ًُ ْْ ت
ت هًُٝ ًُ ص ُ ْْ ََٓ٘ث ِِ ٌَ ٌُ ْْ كَث ْو٤ْ ؼ
ِ َُّ٘شهَّ ِو ًْ ًًت كَ َِٖٔ ت
َ َكَ ِثوَت ه
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ  َٓثَٝ َث٤ْٗ ُّ تُه٢َِيخَّ َٓ٘ث َٰتشَِ٘ث ك
م
ٍ تَل ِل ًَذِ ِٓ ْٖ ل َََل
Hac ibadetinizi yaparken Allah‟ı, atalarınızı unutamayıp andığınız gibi, hatta daha güçlü anın.
İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili
bir kazanımı olmaz.
(Ahzab 33/41)

ًت٤
ت هًُٝ ًُ ت ت ْوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ً َّ۪للاَ ِو ًْ ًًت ًَع
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı çokça hatırlayın.
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(Ahzab 33/42)

ً ت َ ۪طَٝ ً ُ خُ ٌْ ًَذِٙٞ ِدّ ُف
َل٤
َ َٝ
Sabah akşam ona yönelin.

(Hud 11/15)

َّٕٞ
ِ ّ َٞ ُٗ ثَٜ َ َ٘ص٣ٌ۪ َٝ َث٤ْٗ ُّذ َ تُهٞ٤َٰ ه ُ ْتُ َف٣ً۪ ُ٣ ََٕٓ ْٖ ًَث
ُ ُ ْد َم٣ ث ََلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ثَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ْْ ت َ ْػ َٔثِٜ ٤ْ َُِف ت
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz. Burada onlardan
bir kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

ٓ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُ ُْ
َ ِ َـدَٝ ثي
تُٞٗثؽ ٌَ َٓث ًَث
ِ َخَٝ ثَٜ ٤ ۪ت كُٞطَ٘ؼ
ُ ٌۘ َُّ٘تَل ِل ًَذِ ت ََِّل ت
َ ؾ َٓث
َ ٤َُ َٖ٣ ۪ َُٰةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ت
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(Bakara 2/201)

َٰ ْ ٢ِكَٝ ًَّ٘ر
ثي
َ َهَِ٘ث َػىَٝ ًَّ٘ر
َ تَل ِل ًَذِ َـ
َ َث َـ٤ْٗ ُّ تُه٢ِ ٍُ َيخَّ َٓ٘ث َٰتشَِ٘ث كَُٞو٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ َُّ٘تج ت
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o
ateşin azabından koru!”
(Furkan 25/65)

ث ًَثَٕ ؿ ًََت ًٓثَٜ َّ٘ َْ ت َِّٕ َػىَت َخَٜ تج َؼ
ْ َٕ َيخََّ٘ث تُُُٞٞو٣َ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ْ ًِ ط
َ َف َػَّ٘ث َػى
Onlar şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı çekilmezdir.

(Araf 7/156)

َٰ ْ ٢ِكَٝ ًَّ٘ر
ْٖ َٓ ِ۪ٚح خ٤
ُ  ت ُ ۪ط٢ػىَ ۪ ٓتخ
َ ٍَ  َْي هَث٤َُِ ْه َٓٗث تُٛ تَل ِل ًَذِ تَِّٗث
َ َث َـ٤ْٗ ُّ تُهِٙ  ِىَٰٛ ٢ ۪ت ًْصُحْ ََُ٘ث كَٝ
َّ َُُٕٞإْ ش٣َٝ ََُٕٞصَّو٣ َٖ٣ ۪ث َُِِّىَٜ ُّث َ ًْصُد
ْ َ ِِؼَٝ ٢ ۪ َي ْـ َٔصَٝ شث ُء
ْْ ُٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َ ََّ ًُ س
َٓ َ ت
َ َءٍ ك٢ْ ش
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ث ِشَ٘ث٣َ ِخ َٰث
Bu dünyada da Ahirette de bize güzel şeyler yaz; biz sana yöneldik.” Allah dedi ki :‟‟Azap edilmesi gerektiğine
karar verdiğim kişiyi azabıma çarptırırım, ikramım ise her şeyi kapsar. İkramımı, benden çekinerek kendini
yanlışlardan koruyanlar, zekât verenler ve âyetlerime güvenenler için ayıracağım.”
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(İsra 17/18)

ثَٜ ٤َِٰ ظ
َٓ َٗ ث َٓثَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ ثؼَِرَ َػ َّؽ َِْ٘ث
ْ ٣َ َْ ََّٜ٘ ُ َؼَُٚ ه ُ ظ ُ َّْ َؼ َؼ َِْ٘ث٣ً۪ ُٗ ْٖ َٔ ُِ شث ُء
ِ ه ُ ْتُ َؼ٣ً۪ ُ٣ ََٕٓ ْٖ ًَث
يتٞ
ً  ًٓث َٓ ْه ُـُٞٓ َٓ ْى
Kim hemen eline geçecek olanı isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra alçalmış ve terk
edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.

(İsra 17/19)

ٓ
َٰ ْ َ َٓ ْٖ ت َ َيتنَٝ
يتٞ
ً ٌُ  ْْ َٓ ْشُٜ ُ٤ِ ْؼ
َ َٕ َُٰةِ َي ًَثٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَثَٞ َُٛٝ ثَٜ َ٤ِ ْؼ
َ ثَٜ َُ ٠َِٰؼ
َ َٝ َ تَل ِل ًَذ
Kim de ilerisini ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışması teşekküre değer.

(Bakara 2/202)

ج
ٌ  ْْ ٗ َ۪ظُٜ َُ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ت
 هَٝ تُّٞد
ِ ّث
َ  ُغ ْتُ ِف٣ً۪ ِ
َ َُّللا
َ ًَ ح ِٓ َّٔث٤
Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.
(Şura 42/20)

َٰ ْ ض
َ ًْ هُ َـ٣ً۪ ُ٣ َٕ َٓ ْٖ ًَثَٝ ِ۪ٚ َـ ًْظ٢ ُ۪ كَُٚ تَل ِل ًَذِ ٗ ٍَِ ْن
َ ًْ ه ُ َـ٣ً۪ ُ٣ ََٕٓ ْٖ ًَث
ثَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚث ُٗإْ ش٤ْٗ ُّض تُه
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ  َٓثَٝ
ح
ٍ ٤تَل ِل ًَذِ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ظ
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.

(Necm 53/39)

٠ َِٰؼ
ِ ْ ُِ ُْ
َ ثٕ ت ََِّل َٓث
َ ْٗ َل
َ ٤َُ ْٕ َ تَٝ
ِ ّ
İnsan için ancak kendi çalışması vardır.

(Bakara 2/203)

ٍ نَتُٝ ٍَّثّ َٓ ْؼه٣َ ت٢َّللاَ ۪ ٓك
َْ ْ َٓ ْٖ شَث َ َّل ًَ كَ ََٓل تِظَٝ ِٚ ٤ْ َِ ِْٖ كَ ََٓل تِظْ َْ َػ٤َٓ ْٞ َ٣ ٢ ۪ز كَ َٔ ْٖ ش َ َؼ َّؽ ََ ك
ت هًُٝ ًُ ت ْوَٝ
ًََُٕٝ  ش ُ ْفشِٚ ٤ْ َُِت تََّٗ ٌُ ْْ تُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ٠ ُِ َٔ ِٖ تش َّ َٰوِٚ ٤ْ ََِػ
Allah‟ı sayılı hac günlerinde de anın. Kim acele eder, iki günde dönerse, sevabında bir eksilme
olmaz. Geciken kişinin de sevabında bir eksilme olmaz. Bu, yanlışlardan sakınanlar içindir.
Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının ve O‟nun huzurunda toplanacağınızı bilin.
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(Hac 22/27)

ن
َ ُ أْش٣َ ِثَ ِخ ْثُ َف ّػ
ِ ػ
ِ َُّ٘ ت٢تَوّ ِْٕ ِكَٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٝ ى ِي َؼ ًثَلٞ
ٍ ٤۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ ًُ َِّ كَ ّػٍ َػ٤ ۪أْش٣َ ًٍ ٓث
İnsanlara haccı ilan et; ister yaya olarak ister dağlar arasındaki yolları aşan bitkin binekler üzerinde sana
gelsinler.

(Hac 22/28)

ٍ  َٓثُِٞ ٍَّثّ َٓ ْؼ٣َ ت٢ٓ َّ۪للاِ ك
 َٔ ِر٤ٜ۪  ْْ ِٓ ْٖ َخُٜ  َٓث َيٌَ َه٠َِٰ ز َػ
ت ت ِْ َْ هًُٝ ًُ َ ْى٣َٝ ْْ ُٜ َُ ت ََٓ٘ثكِ َغُٝهَٜ  ْش٤َ ُِ
ْ َ تَٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ تٌُُِٞ َْتَلَ ْٗ َؼ ِثّ ك
ً٤
َ ٌۘ ُ۪ ْتُلَو
َ ِت ْتُدَٓثبُٞٔ ؽ ِؼ
Kendilerine olan faydalarını yaşayarak görmek ve Allah‟ın onlara rızık olarak verdiği en‟am cinsi hayvanlar
üzerine, bilinen günlerde onun adını anarak kurban kesmek için. Onlardan siz yiyin, fakir olup zor durumda
kalana da yedirin.

(Hac 22/29)

َّ ٤َ ُْ َٝ ْْ ُٛ يٝ
ن
ِ ٤ْ ت خِ ْثُ َدُٞكَّٞ ط
ُ  ْو٤َ ُْ َّْ ُ ظ
َ ُ ت ُٗىُٞكُٞ٤ُْ َٝ ْْ ُٜ َ ت شَلَعٞؼ
ِ ٤ ۪س ْتُ َؼص
Geldikten sonra tefeslerini, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yapsınlar, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i
Atîk‟te art arda tavaflar yapsınlar.

(Hac 22/30)

ّ ِ ُ َؼ٣ ْٖ َٓ َٝ َٰو ُِ َي
ْ َِّت ُ ِـَٝ ُّ۪ٚ ِػ ْ٘هَ َي ِخَُٚ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ ََّللاِ ك
٠َِٰ ُْص٣ س َُ ٌُ ُْ ْتَلَ ْٗ َؼث ُّ تِ ََّل َٓث
ِ ظ ْْ ُـ ًُ َٓث
ز ه
ُّ ٍَ ْٞ َت هُٞتؼصَِ٘د
يٝ
ْ َٝ ٕث
ْ َ ٌُ ْْ ك٤ْ ََِػ
ّ ِ تُٞثؼصَِ٘د
ِ ٍُت
َ تًُ ْؼ
ِ َ ظْٝ َُ َِٖٓ ْتَل
Hac ibadeti işte böyledir. Kim Allah‟ın dokunulmaz kıldığı şeylere saygı gösterirse Rabbinin katında onun için
iyi olur. Size bildirilenler hariç, en‟am; koyun, keçi, sığır, deve size helal kılınmıştır. O pisliklerden; putlardan
uzak durun! Gerçek dışı sözlerden de uzak durun!

(Bakara 2/204)

ُّ تََُهَٞ ُٛ َٝ ۪ٚ َه ِْ ِد٢ ۪ َٓث ك٠َِٰ َّللاَ َػ
ه ُ هِٜ ُ ْش٣َٝ ث٤َ ْٗ ُّ ِذ تُهٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ُ ِكُُْٚٞ َُ ْؼ ِؽدُ َي ه٣ ْٖ َٓ َث
ِ َُّ٘ َِٖٓ تَٝ
ّظ ِث
َ ْتُ ِم
İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri seni hayran bırakır. İçinde olana da
Allah‟ı şahit tutar ama aslında o, pek inatçı bir düşmandır.
(Münafikun 63/1)

َِّٕ ه ُ تَٜ َ ْش٣ َُّللا
ُ ًَ َُ َ ْؼَِ ُْ تَِّٗ َي٣ َُّللا
ُ ًَ َُ هُ تَِّٗ َيَٜ ت َٗ ْشَُُٕٞ هَثُٞتِوَت َٓؼث َء َى ْتُ َُٔ٘ثكِو
 هَٝ ُُُِٚٞ
 هَٝ َِّللا
 ٍُ هِٞ
ََُٕٖٞ َُ ٌَث ِوخ٤ ْ۪تُ َُٔ٘ثكِو
Münafıklar sana geldiklerinde derler ki "Biz şahidiz; gerçekten sen Allah'ın elçisisin." Allah, elbette senin
kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.
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(Münafikun 63/4)

ُ  ْْ ُلُٜ ََّٗ ْْ ًَثِٜ ُِ ْٞ َت ش َ ّْ َٔ ْغ ُِوُُُٞٞو٣َ ِْٕ تَٝ ْْ ُٜ ُٓ ّث
َُّٕٞد
ٌ ش
َ  ْف٣َ ٌ َّّ٘هَذ
َ ُٓ ح
َ  ْْ ش ُ ْؼ ِؽدُ َي ت َ ْؼُٜ َ ص٣ْ َ تِوَت َيتَٝ
ٌۘ  ُْ هُٜ ََِ ْْ هَثشُٛ ثـىَ ْي
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣ ٠َّللاُ تَٗه
ْ َ كُُّٝ ُ ُْ ْتُ َؼهٛ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َف ٍر َػ٤ْ ط
َ ََّ ًُ
Onları gördüğünde kılık kıyafetlerine hayran kalırsın. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Oysa duvara dayalı
kalas gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır; onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını
alsın! Bu yanlışa nasıl sürükleniyorlar?

(Bakara 2/205)

َ ًْ  ِِ َي ْتُ َفْٜ ُ٣َٝ ثَٜ ٤ ُ۪ ْل ِّهَ ك٤ُِ ع
َّثن
 هَٝ ََ ّْ َُّ٘تَٝ ض
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ ك٠ َِٰؼ
َ َُ ِفحُّ ْتُل٣ َّللاُ ََل
َ ٠ُهَٞ َ تِوَت شَٝ
Eline yetki geçince yeryüzünde düzeni bozmaya, kaynakları tüketmeye ve soykırıma çalışır.
Allah düzenin bozulmasını sevmez.

(Bakara 2/11)

َٕٞظ ِِ ُف
ْ ُٓ ُٖ ت تَِّٗ َٔث ٗ َْفُُٞٓ ع هَث
ِ  ْتَلَ ْي٢ِت كُٝ ْْ ََل ش ُ ْل ِّهُٜ َُ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
Onlara: “Yeryüzüde düzeni bozmayın!” denince, “Biz sadece düzeni sağlayan kimseleriz.” derler.

(Bakara 2/12)

ًَُٕٝ ُ ْشؼ٣َ  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ َُُٕٝ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِّهٛ ْْ ُٜ َِّٗت َ ََٓل ت
Dikkat edin, düzeni bozanlar onlardır ama farkında olmazlar.

(Bakara 2/206 )

ُ ثنَٜ ِٔ ُُ ْت
ِ ْ ُ ْتُ ِؼ ٍَّذ ُ ِخَّْٚللاَ ت َ َلىَش
ن ه
َ َُْدِةَٝ ُْ ََّٜ٘ ُ َؼُٚثَلظْ ِْ كَ َف ّْد
ِ َّ ُ تشَُٚ ََ ٤ ۪تِوَت هَٝ
Ona: "Allah'tan kork!" denince günahıyla üstünlük taslar. Onun hakkından cehennem gelir. Ne
kötü beşiktir o!
(Al-i İmran 3/188)

ْْ ُٜ ََّّ٘د
َ ت كَ ََل ش َ ْفَُِٞ ْل َؼ٣ ْْ َُ ت ِخ َٔثُُٝ ْف َٔه٣ ْٕ َ َٕ تُُّٞ ِفد٣َٝ تْٞ َ َٕ ِخ َٓٔث تَشَٞ ْل ًَ ُـ٣ َٖ٣ ّ۪دَ َّٖ تَُّى
َ ََل ش َ ْف
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َ ْْ َػىُٜ ََُٝ ج
ِ خِ َٔلَثٌَ ذٍ َِٖٓ ْتُ َؼىَت
Yaptıklarıyla mutlu olan, yapmadıklarıyla da övülmek isteyen bu kişilerin azaptan kurtulacaklarını düşünme.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Nisa 4/131)

ْْ ٌُ ِِ ثج ِٓ ْٖ هَ ْد
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ ِ هّٰللِ َٓث ِكَٝ
َّ َٝ  َُ َو ْهَٝ ع
ِ  ْتَلَ ْي٢ َٓث ِكَٝ ز
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ َ۪٘ث تَُّى٤ْ ط
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ِت كَث َِّٕ ِ هّٰللِ َٓث كًُٝ ُت ِْٕ ش َ ٌْلَٝ ََّللا
َُّللا
 ًَثَٕ هَٝ ع
ت هَُّٞث ًُ ْْ ت َ ِٕ تشَّو٣ِتَٝ
ِ  ْتَلَ ْي٢ َٓث ِكَٝ ز
هًت٤۪ٔ ًّث َـ٤ِ٘ َؿ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size yüklediğimiz
görev şudur: “Allah'tan korkun!” Ayetleri görmezlikte direnirseniz şunu bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa
hepsi Allah'ındır. Bir şeye ihtiyacı olmayan ve yaptığını mükemmel yapan Allah‟tır.

(Bakara 2/207)

ف ِخ ْثُ ِؼدَث ِن
ِ ػث
 هَٝ َِّللا
ز ه
ٌ َّللاُ َي ُ۫ ُؤ
ِ َُّ٘ َِٖٓ تَٝ
َ ًْ َٓ ُ ت ْخصِ ٓـَث َءّٚ
َ  َٗ ْل١ً۪ َ ْش٣ ْٖ َٓ َث
İnsanlardan öylesi de var ki Allah‟ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına
karşı çok şefkatlidir.
(Ahzab 33/23)

َٰ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُٚ ٗ َْف َد٠ؼ
ت هُٝ هَٛ ت َٓث َػثُٞطهَه
َ ٌٍ َٖ ِي َؼث٤ ِ۪٘ٓ َِْٖٓ ْتُ ُٔإ
ً ۪ت ش َ ْدهَُُّٞ َٓث َخهَٝ ًُ ٌۘ  ْ٘ص َ ِظ٣َ
َل٣
Müminlerden Allah'a karşı yüklendikleri görevi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, o uğurda canını vermiş,
kimi de beklemektedir. Bunlar hiç bir şekilde sözlerinden caymamışlardır.

(Ahzab 33/24)

َٓ ِْٕ َٖ ت٤ ِ۪ج ْتُ َُٔ٘ثكِو
ََّٕللاَ ًَث
َّ َُّللاُ ت
 ْْ ت َِّٕ هِٜ ٤ْ َِػ
 ه١
َ جٞ
َ ُ َص٣ ْٝ َ شث َء ت
َ ُّ َؼى٣َٝ ْْ ِٜ ِظ ْهه
ِ َِٖ خ٤ ۪ظثنِه
َ ٍِ َ ْؽ٤ُِ
 ًٔث٤يت َي ۪ـٞ
ً َُؿل
Bu Allah‟ın, doğruları doğrulukları sebebiyle ödüllendirmesi ve gereğine göre ikiyüzlüleri cezalandırması veya
tevbelerini kabul etmesi içindir. Allah‟ın bağışlaması çok, ikramı boldur.

(Bakara 2/208)

ُ ت ُلُٞ ََل شَصَّدِؼَٝ ًّ ِِْ ِْ ًَٓثكَّ َۖر
َ ٤ْ ش
َّ ُز ت
ٌُّٝ ُ َُ ٌُ ْْ َػهَِّٚٗثٕ ت
ِ تَٞ ط
ّ ُ ت٢ِت كُِٞت ت ْن ُلَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ِ ط
ٌ ُٓ ۪د
ٖ٤
Ey iman edenler, herşeyinizle tam teslim olun! Şeytanın izinden gitmeyin! O sizin için açık
düşmandır.
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(Nur 24/21)

ُ صَّدِ ْغ ُل٣َ ْٖ َٓ َٝ ٕث
ُ ت ُلُٞت ََل شَص َّ ِدؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُز ت
َّ ُز ت
ًُ ُٓ ْ أ٣َ َُّٚٗثٕ كَ ِث
ِ تَٞ ط
ِ تَٞ ط
ِ ط
ِ ط
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍه تَخَهًت٠ًَٰ ٌَ ُ َٓثُٚ َي ْـ َٔصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
َٓ ِخ ْثُلَ ْف
ْ َ ََل كْٞ ََُٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُ ْتَٝ ثء
ِ ش
ؼ َُ ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ِ
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ ٍَُ٣ ََّللا
 هَٝ شث ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve uygunsuz davranışlar
yapmasını ister. Allah‟ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah,
gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Zuhruf 43/62)

َ ٤ْ ش
َّ ُظهََّّٗ ٌُ ُْ ت
ٌ  ُٓ ۪دٌُّٝ ػه
ُ ط
ٖ٤
ُ َ٣  ََلَٝ
َ ْْ ٌُ َُ َُِّٚٗثٕ ت
Sakın şeytan sizi engellemesin çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.

(Bakara 2/209)

ٌ ٍ۪ َّللاَ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ ٍ َـ٣
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ ََِِّ٘ثزُ كَث ْػ٤َكَث ِْٕ ٌَ َُ ِْص ُ ْْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث َؼٓث َءشْ ٌُ ُْ ْتُد
Her şeyi açıkça ortaya koyan deliller geldikten sonra kayarsanız, bilin ki üstün olan ve doğru
kararlar veren Allah‟tır.
(Al-i İmran 3/86)

َُّ٘ثز٤ِ َ ُْ ْتُدُٛ  َٓؼث َءَٝ  ٍَ َـ ٌّنِٞ
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٔث٣ت َخ ْؼهَ ۪تًُٝ َ ًٓث ًَلْٞ ََّللاُ ه
ُ ًُت
َّ َّٕ َ ت تُٝٓهِٜ ش
 ه١ِهْٜ ٣َ ْق
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
 هَٝ
Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler geldikten ve Allah‟ın eliçisi ve kitabının hak olduğuna şahit olarak inanıp
güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kafir olan bir topluluğu, Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu
yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.

(Enbiya 21/24)

َْ  َخ٢ ِْ۪ ِو ًْ ًُ َٓ ْٖ هَدَٝ ٢
َ ىَت ِو ًْ ًُ َٓ ْٖ َٓ ِؼَٰٛ ْْ ٌُ ََٗثًْٛ ُت خَُٞثشٛ َْ ُرً هَٜ ُِ ۪ ٓ َٰتُِٚٗٝ ت ِٓ ْٖ نُٝت َ ِّ تش َّ َمى
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ًِػُٜ ََٕ ْتُ َف َّن كُٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََلُٛ ًُ َ ت َ ًْع
Yoksa Allah ile aralarına koydukları ilahlara mı tutundular? De ki “Delilinizi getirin. Benimle birlikte olanların
Kitabı budur. Bu, benden öncekilerin de kitabıdır.” Onların çoğu, bu gerçeği bilmez de onun için yan çizerler.
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(Bakara 2/210 )

ٓ
ُ ٢ َّ۪للاُ ك
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 ه٠َُِتَٝ ًُ ْٓ َ ْتَل٢
 ُْ هُٜ َ٤َِأْش٣ ْٕ َ َٕ ت ََِّٓل تًُٝ ظ
َِّللا
ِ ُهَٝ ُ ْتُ َٔ َِٰةِ ٌَرَٝ ّظَِ ٍَ َِٖٓ ْتُـَ َٔ ِث
َ ؼ
يٞ
ُ ُٓ ُش ُ ًْ َؼ ُغ ْتَل
Allah‟ın bulut gölgeleri içinde gelmesini, meleklerin de birlikte gelip işin bitirilmesini mi
bekliyorlar? Zaten bütün işlerin arz edileceği zat Allah‟tır.
(Enam 6/158)

ٓ َٰ
ٓ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
٢ َ۪أْش٣ َّ ْٞ َ٣ ز َي ِخّ َي
ِ َث٣غ َٰت
ُ  خَ ْؼ٢
َ َِأش٣ ْٝ َ  َيخ َُّي ت٢
َ َِأش٣ ْٝ َ  ُْ ْتُ َِٔةِ ٌَرُ تُٜ َ٤َِٕ ت ََِّل ت َ ْٕ شَأشًُٝ ظ
ْ َّد
ْ َ٘ٓ ث َُ ْْ ش َ ٌُ ْٖ َٰتَٜ ُٗ َٔث٣ّث ۪ت
ثَٜ ِٗ َٔث٣ ۪ت٢ٓ ۪س ك
ِ َث٣غ َٰت
ً َ ْ٘لَ ُغ َٗ ْل٣ ز َي ِخّ َي ََل
ُ خَ ْؼ
َ ًَ ْٝ َ َس ِٓ ْٖ هَ ْد َُ ت
ًَُٕٝ ت تَِّٗث ُٓ ْ٘ص َ ِظًُٝٓ  ًًْت هُ َِ ت ْٗص َ ِظ٤َل
Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden
ölüm belirtilerinin gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin
imanı veya imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir. De ki “Bekleyin, biz de
bekliyoruz.”

(Nahl 16/33)

ٓ َٰ
ٓ
ْ
ْ
ُ ْ٘ َ٣ ََْ ٛ
 َٓثَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد٣ ۪ ت َ ْٓ ًُ َي ِخّ َي ًَ َٰى ُِ َي كَ َؼ ََ تَُّى٢
َ أ ِش٣َ ْٝ َ  ُْ ْتُ َِٔ ِة ٌَرُ تُٜ ٤َ َِٕ ت ََِّل ت َ ْٕ شَأشًُٝ ظ
ْ ٣َ ْْ ُٜ ّ
َ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُت ت َ ْٗلُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَثَٝ َُّللا
Bunlar ne bekliyorlar? Meleklerin gelmesini veya Rablerinin emrinin gelmesini mi? Onlardan öncekiler de böyle
yaptılar. Allah onlara karşı bir yanlış yapmadı ama onlar yanlışı kendilerine yapıyorlardı.

(Hicr 15/7)

َٖ٤ ۪ظثنِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ َ٘ث ِخ ْثُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَ ِر ت٤ ۪ َٓث شَأْشْٞ َُ
َّ ُس َِٖٓ ت
Söylediğin doğruysa bize melekleri getirsene?”

(Hicr 15/8)

ٓ
َ ْ٘ ُٓ ت تِوًتُٞٗٓ  َٓث ًَثَٝ ن
َٖ٣ً۪ ظ
ِ ّ َٓث ُٗ٘ ِ ٍَّ ٍُ ْتُ َٔ َِٰةِ ٌَرَ ت ََِّل خِ ْثُ َف
Biz melekleri sadece gerçek bir iş sebebiyle göndeririz. Gönderdikten sonra da onlara artık süre tanınmaz.

(Furkan 25/21)

٢ت ۪ ٓكًُٝ َ َيخََّ٘ث َُوَ ِه ت ِْص َ ٌْدًََٰٟ ٗ ْٝ َ َ٘ث ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَرُ ت٤ْ َِ ََٓل ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػْٞ َُ َٕ ُِ ٓوَث َءَٗثَٞ ًْ ُؼ٣ َٖ ََل٣ ۪هَث ٍَ تَُّىَٝ
ًت٤
ُ ْٞ َ ػص
ً ت ًَ ۪دًّٞ ُ ػص
َ َٝ ْْ ِٜ ِّ ُت َ ْٗل
Allah‟ın huzuruna varma konusuna ilgi duymayanlar: “Melekler bize de indirilse olmaz mı ya da Rabbimizi
görsek!” derler. Onlar kendilerini büyük görürler de büyük bir azgınlığa düşerler.
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(Furkan 25/22)

ٓ
يتٞ
ً َٕ ِـ ْؽ ًًت َٓ ْف ُؽُُُٞٞو٣َ َٝ َٖ٤۪ٓ ًِ  َٓ ِة ٍى ُِ ِْ ُٔ ْؽْٞ ٣َ ًَٰٟ َٕ ْتُ َٔ َِٰ ِة ٌَرَ ََل خُ ْشْٝ ًَ ٣َ َّ ْٞ ٣َ
Melekleri görecekleri gün bu suçluları sevindirecek hiçbir şey olmayacaktır. Melekler onlara daima: “Yasak!
Yasak!” diyeceklerdir.

(Bakara 2/211)

َِّٕ ُ كَثَّْٚللاِ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءش
ُدَهّ ٍِْ ِٗ ْؼ َٔرَ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َّ٘ ٍر٤ِ ََ ٍر خ٣ ْْ ِٓ ْٖ َٰتُٛ َ٘ث٤ْ َ  ََ ًَ ْْ َٰتش٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ َِ۪٘ َْ خ
َ
ج
َ ََّللا
ه
ِ ه ُ ْتُ ِؼوَث٣ ۪شه
İsrailoğullarına bir sor, onlara nice açıklayıcı âyet verdik! Kim Allah‟ın nimetini, kendisine
geldikten sonra başka bir şeyle değiştirirse bilsin ki Allah, vereceği ceza ile suç arasında sıkı bir
bağ kurar.
(Araf 7/161)

َّ ت ِـُُُٞٞهَٝ ْْ ُ ْط ِشةْص
ُ ٤ث َـَٜ ْ٘ ِٓ تًُُِٞ َٝ ََر٣ًْ َ ْتُوِٙ  ِىَٰٛ تٌُُٞ٘ ِْ  ُْ تُٜ َُ ََ ٤ ۪تِ ْو هَٝ
ثج
َ ت ْتُ َدُِٞت ْن ُلَٝ ٌطر
ٓ ۪ ِ َّؽهًت َٗ ْـ ِل ًْ َُ ٌُ ْْ ل
َٖ٤ ِّ۪٘هُ ْتُ ُٔ ْف٣ٍَ۪ ِ٘
ُ
َ ْْ ٌُ ِـَٔثش٤َط
Bir gün onlara şöyle denmişti: “Bu kente yerleşin. Orada beğendiğiniz yerden yiyin. “Bağışla bizi” deyin.
Kapısından baş eğerek girin ki hatalarınızı örtelim. Güzel davrananlara fazlasıyla vereceğiz .‟‟

(Araf 7/162)

َ َٖ٣ ۪كَ َدهَّ ٍَ تَُّى
ثء ِخ َٔث
َّ ُ ْْ ِي ْؼ ًٍت َِٖٓ تِٜ ٤ْ َِِ َِْ٘ث َػ
ِ َٔٓ ّ
َ  ْْ كَث َ ْيُٜ َُ ََ ٤ ۪ ه١ ۪ ًَْ تَُّى٤ ًَل َؿْٞ َ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ تُٞٔ َِظ
ْ ٣َ تًَُٞٗث
َُٕٞٔ ِِ ظ
İçlerinden yanlış davranış gösterenler, kendilerine söyleneni başka şeylerle değiştirdiler. Yanlış davranmalarına
karşılık biz de onlara, üstlerinden bir pislik indirdik.

(Bakara 2/212)

َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜ َهْٞ َت كْٞ ََٖ تشَّو٣ ۪تَُّىَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ َ۪ٕ َِٖٓ تَُّىًَُٝ َ ّْم٣َٝ َث٤ْٗ ُّذ ُ تُهٞ٤َٰ ت ْتُ َفًُٝ ََٖ ًَل٣ َّ۪ٖ َُِِّى٣ِ ٌُ
ج
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ًْ ٌُ ُم٣ َُّللا
ٍ ّث
 هَٝ  َٔ ِر٤َٰ ْتُ ِو
َ  ًِْ ِـ٤َشث ُء خِـ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları küçük görürler. Ama kendini
koruyanlar Kıyamet günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız
rızık verir.
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(Sad 38/62)

ُ ْْ َِٖٓ ْتَلَ ْش ًَ ِتيُّٛ ِي َؼ ًثَل ًَُّ٘ث َٗؼُهًََٰٟ ٗ ت َٓث ََُ٘ث ََلُُٞهَثَٝ
Birbirlerine dönüp “Kötü ve tehlikeli saydığımız kimseler vardı; onları niye göremiyoruz?

(Sad 38/63)

ْ ًّث ت َ ّْ ٌَ تؿ٣ًِ  ْْ ِِ ْمُٛ تَش َّ َم ْىَٗث
ثي
ُ ظ
َ  ُْ ْتَلَ ْخُٜ ْ٘ َس َػ
Onları hep hafife alırdık; yoksa gözümüzden mi kaçırdık?”

(Mutaffifın 83/29)

ٌۘ ٌُ ؼ َف
ْ َ٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِٖٓ تَُّىُٞٗت ًَثُٞٓ ًَ َٖ ت َ ْؼ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َٕٞ
Suça dalanlar, inanıp güvenmiş olanlara, şimdilik gülüp duruyorlar.

(Mutaffifın 83/30)

ٌۘ ٍُ َٓ َصَـَث٣ ْْ ِٜ ِت خًُّٝ َٓ تِوَتَٝ
َٕٝ
Yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz ediyorlar.

(Mutaffifın 83/31)

ٌۘ ٜ۪ ٌِ َت كُٞ ُْ ت ْٗوََِدِٜ ِِ ْٛ َ  ت٠ُِٓ َٰ ت تُٞتِوَت ت ْٗوََِ ٓدَٝ
َٖ٤
Eş ve dostlarına dönünce de kahraman edasıyla dönüyorlar.

(Mutaffifın 83/32)

َُُّٕٞؼٓث
َ َُ  ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ َِّٕ ت تُُٞٓ ُ ْْ هَثْٛٝ َ تِوَت َيتَٝ
Müminleri gördükleri zaman: “Bunların hepsi sapık!” diyorlar.

(Mutaffifın 83/33)

َٖ٤ ْْ َـثكِ ۪ظِٜ ٤ْ َِت َػُِِِٞ  َٓٓث ت ُ ْيَٝ
Oysa bunları korumakla görevli değillerdir.

(Mutaffifın 83/34)

ْ ٣َ ثي
ٌَُٕٞ ؼ َف
ِ َّت َِٖٓ ْتُ ٌُلَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ َّ تَُّىْٞ ٤َ ُكَ ْث
Bir gün de müminler bu kâfirlere güleceklerdir.
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(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٖ ُ ْْ َػَٛٝ ث٤َ ْٗ ُّ ِذ تُهٞ٤َٰ  ًًت َِٖٓ ْتُ َفِٛ ظث
َ َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ
َُِٕٞ ْْ ؿَث ِكُٛ تَل ِل ًَ ِذ
Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ش
َّ ُ ُْ تُٜ َُ ََّٖ٣ ٍََ ت ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َي ك٠ُِٓ َٰ ِ ِْ َٓ٘ث ت
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ َ٤ُ ُْ ْتُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُثٕ ت َ ْػ َٔث
شَ ه
َ ثّٰللِ َُوَ ْه ت َ ْي
ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ ََػى
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de
onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Bakara 2/213)

َۖ  ُٓ ْ٘ى ِ۪يَٝ َٖ٣ًِ۪ ش
ّ ََّٖ ُٓد٤۪ َِّللاُ تَُّ٘د
َ َتـهَذ ً كَدَؼ
ن
ِ َٝ ًثَ ت ُ َّٓر
ط ه
ُ ًََُّ٘ثَٕ ت
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ َت َ ٍَْٗ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣
ِ ّ ثج خِ ْثُ َف
ْ  َٓثَٝ ِٚ ٤ ۪ت كُٞتلصََِل
ْ  َٔث٤ ۪ثَ ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءشُٙٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ ت ََِّل تَُّىِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ت٤ََ ْف ٌُ َْ خ٤ُِ
َ ََِتلص
ْ ت ُِ َٔثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ َّ۪للاُ تَُّى
١ ۪هْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ ِ۪ٚٗن خِ ِث ْو
 هَٟهَٜ َ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَث خ٤َّ٘ثزُ خَ ْـ٤ِ َْتُد
ِ ّ  َِٖٓ ْتُ َفِٚ ٤ ۪ت كُٞتلصََِل
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
َٓ َ٣ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ شث ُء ت
İnsanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebîler görevlendirmiş;
onlarla birlikte, gerçekleri içeren kitap da indirmiştir ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar
arasında o kitap hükmetsin. İhtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmaz. Bu
da açık ayetler geldikten sonra birbirlerine duydukları kıskançlık nedeniyle arzuladıkları
aşırıklardan kaynaklanır. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler konusunda, inanıp
güvenenleri, kendi onayıyla doğruya ulaştırır. Allah, gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.
(Enbiya 21/92)

ٌۘ ِ ٝ ً۪ ٓ ت ُ َّٓص ُ ٌُ ْْ ت ُ َّٓرٙ ِىَٰٛ َِّٕ ت
ُٕٝ
ِ تَٗ َ۬ث َيخُّ ٌُ ْْ كَث ْػدُهَٝ ً تـهَذ
َ
İşte bu, sizin katılacağınız toplumdur; tek bir toplum. Ben de Rabbinizim; bana kulluk edin.

(Enbiya 21/93)

َّ َشَوَٝ
َُٕٞتؼؼ
ِ َ٘ث َي٤ْ َُِ ْْ ًُ ٌَّ تُٜ َ٘٤ْ َ ْْ خُٛ ًَ ْٓ َ ت تُٞط ٓؼ
Ama din işlerini aralarında bölük bölük ettiler; hepsi bize döneceklerdir.

(Müminun 23/52)

ٕٞ
ِ َٝ ً۪ ٓ ت ُ َّٓص ُ ٌُ ْْ ت ُ َّٓرٙ ِىَٰٛ َِّٕ تَٝ
ِ ُتَٗ َ۬ث َيخُّ ٌُ ْْ كَثشَّوَٝ ً تـهَذ
İşte bu sizin toplumunuzdur, tek bir toplum! Ben de Rabbinizim; bana yanlış yapmaktan sakının.
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(Müminun 23/53)

َّ َكَصَو
َٕٞ ْْ كَ ًِ ُـِٜ ٣ْ َج ِخ َٔث َُه
ٍ ٍْ  ْْ ٌُخُ ًًت ًُ َُّ ِـُٜ َ٘٤ْ َ ْْ خُٛ ًَ ْٓ َ ت تُٞط ٓؼ
Yazdıkları kitaplarla din işlerini aralarında parçalarlar. Her cemaat kendinde olanla övünür.

(Al-i İmran 3/105)

ْ َٝ تَُٖٞ شَلَ ًَّه٣ ۪ت ًَثَُّىٌُُٞٗٞ َ  ََل شَٝ
تج
ٌ َ ْْ َػىُٜ َُ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َُِّ٘ثز٤َ ُْ ْتُدُٛ ت ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءُٞتلصََِل
ٌْ ٤َػ ۪ظ
Kendilerine o açık belgeler geldikten sonra onlardan uzak duran ve ihtilaf çıkaranlar gibi olmayın. Onları
bekleyen büyük bir azap vardır.

(Yunus 10/19)

ْ َتـهَذ ً ك
ْ َِ َدو
 َٔث٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  َخ٢
ِ َٝ ًثَ ت ََِّٓل ت ُ َّٓر
ُ َُّ٘ َٓث ًَثَٕ تَٝ
ِ ُس ِٓ ْٖ َي ِخّ َي َُو
َ ٌ ََل ًَ ِِ َٔرْٞ ََُٝ تُٞثلصََِل
َ ؼ
َُٕٞ ْمص َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ك
İnsanlar bir tek toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar olmasaydı,
onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.

(Bakara 2/214)

ِث ُء
َّ َٓ ْْ ٌُ ِِ ت ِٓ ْٖ هَ ْدْٞ ََِٖ َل٣ َ۪أْشِ ٌُ ْْ َٓع َ َُ تَُّى٣ َُ َّٔثَٝ َت ْتُ َؽَّ٘رُِٞت َ ّْ َـ ِّ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ْه ُل
َٓ ْ  ُْ ْتُدَأُٜ ّْص
ًَ ظ
ْ َٗ َِّٕ َّللاِ ت َ ََٓل ت
ْ َٗ ٠ُ َٓ َٰصَٚت َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ ٍُ ِٞ
ُ ًُت
َّ ٍَ َُٞو٣ ٠ت َـصهٍُُِٞ ُْ ٌُ َٝ تُؼ ًََّّٓت ُءَٝ
ظ ًُ ه
ح٣
ٌ ً۪ ََّللاِ ه
ه
Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza da gelmeden, Cennet‟e
girebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Baskılar ve zorluklar onları öyle sarmış, öylesine
sarsılmışlardı ki Allah‟ın elçisi ve beraberindeki müminler “Allah‟ın yardımı ne zaman?”
diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah‟ın yardımı yakındır.
(Bakara 2/155)

ّ  َخَٝ ز
ًِِ ش
َ َِّٗ ٌُ ْْ خَٞ ََُُِ٘ ْدَٝ
ِ تُع َّ َٔ ًَتَٝ ُِ ُ ْتَلَ ْٗلَٝ ٍِ تَٞ ْٓ َض َِٖٓ ْتَل
ِ َْٞ ءٍ َِٖٓ ْتُم٢ْ ش
ٍ َٗ ْوَٝ ِعٞ ْتُ ُؽَٝ ف
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُت
Sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle; can, mal ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir imtihana
sokacağız. Sen sabredenleri müjdele!
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(Al-i İmran 3/142)

َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُ ْؼَِ َْ ت٣َ َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ تُٝهَٛ َٖ َؼث٣ َّ۪للاُ تَُّى
 ْؼَِ ِْ ه٣َ َُ َّٔثَٝ َت ْتُ َؽَّ٘رُِٞت َ ّْ َـ ِّ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ْه ُل
Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri de bilmeden Cennete gireceğinizi mi hesap
etmiştiniz?

(Tevbe 9/16)

 ََلَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
 ْؼَِ ِْ ه٣َ َُ َّٔثَٝ تًُٞ ًَ ْت َ ّْ َـ ِّ ْدص ُ ْْ ت َ ْٕ شُص
ِ ت ِٓ ْٖ نُٝص َّ ِمى٣َ ْْ ََُٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ تُٝ هَٛ َٖ َؼث٣ َّ۪للاُ تَُّى
ََُِٕٞٔ ً ِخ َٔث ش َ ْؼ٤
ُ َي
ٌ َّللاُ ل َ۪د
 هَٝ ً َؽر٤ َُ۪ٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ََل ْتُ ُٔإَٝ ُِ۪ٚ ِٞ
Yoksa Allah içinizden hem cihad edenleri hem de Allah‟ı, elçisini ve müminler dışında birini sırdaş
edinmeyenleri bilmeden kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünden
haberdardır.

(Ankebut 29/2)

ََُُٕٞ٘ ْلص٣  ْْ ََلُٛ َٝ ت َٰت ََّٓ٘ثُُٞٓ ُٞو٣َ ْٕ َ ت تًُٞٓ ًَ ُْص٣ ْٕ َ ثَ ت
ُ َُِّ٘ح ت
َ ّت َ َـ
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

(Ankebut 29/3)

َٖ٤ ْؼَِ َٔ َّٖ ْتُ ٌَثو ِ۪خ٤َ ََُٝ تُٞطهَه
 ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤َ ََِ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد٣ َُ۪وَ ْه كَصََّ٘ث تَُّىَٝ
َ َٖ٣ َّ۪للاُ تَُّى
Onlardan öncekilerini de sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin samimi olduğunu elbette bilecektir. Kimlerin
yalancı olduklarını da bilecektir.

(Muhammed 47/31)

ْْ ًُ ثي
َّ ُتَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٖ٣ ۪هِٛ  َٗ ْؼَِ َْ ْتُ ُٔ َؽث٠َّٗ ٌُ ْْ َـصهَٞ ََُُِ٘ ْدَٝ
َ ت ت َ ْل َدَٞ ۬ َُِٗ ْدَٝ َٖ٣ً۪ ِظثخ
Şurası kesin ki içinizden cihad edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye ve gerçek yüzünüzü ortaya
çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz.

(Bakara 2/215)

ٖ٤
َ َٔ ُ ْتَٝ ٠ ََٰٓصَث٤ُ ْتَٝ َٖ٤ ْتَلَ ْه ًَ ۪خَٝ ِْٖ ٣َت ُِهَٞ ِْ ِِ َ ًٍْ ك٤َٕ هُ َْ َٓٓث ت َ ْٗلَ ْوص ُ ْْ ِٓ ْٖ َلُُٞ ْ٘ ِلو٣ ٗ ََي َٓثوَتََُِٞٔ ّْـ٣
ِ ًّ ۪ث
ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ِخ
َّ ُتخ ِْٖ تَٝ
 ًٍْ كَث َِّٕ ه٤ت ِٓ ْٖ َلُِٞ َٓث ش َ ْل َؼَٝ َِ ٤ّ ۪د
Sana hayra neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır için ne harcarsanız; ana-baba, en
yakınlar, yetimler, çaresizler ve yolcular için olsun.” Hayır için ne yaparsanız Allah onu bilir.
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(Bakara 2/219)

ٌۘ ِ َُِِّ٘  ََٓ٘ث ِك ُغَٝ ً٤
ْٖ ِٓ ًُ  َٓٔث ت َ ًْ َدُٜ ُٔ ْتِظَٝ َث
ٌ  َٓٔث تِظْ ٌْ ًَ ۪دِٜ ٤ ّ۪ ًِِ هُ َْ ك٤ْ َٔ ُ ْتَٝ ًِ َْٔ ٗ ََي َػ ِٖ ْتُمَُِٞٔ ّْـ٣َ
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ َُّللا
ًَُٕٝ ٌَّ َز َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَصَل
ِ ث٣َ تَل
ّ ُٖ ه٤ِ ُ َد٣  ًَ َٰى ُِ َيَٞ َٕ هُ َِ ْتُ َؼ ْلُُٞ ْ٘ ِلو٣ ٗ ََي َٓثوَتَُِٞٔ ّْـ٣َ َٝ  َٔثِٜ َٗ ْل ِؼ
Sana içki ve uyuşturucu çeşitleri ile kumar çeşitlerini sorarlar. De ki ikisinde de insanlar için büyük zararlar ve
bazı yararlar vardır. Her ikisinin de zararları yararlarından büyüktür. Hayra neyi harcayacaklarını da sorarlar. De
ki: Artanı! Allah, ayetlerini size böyle açıklar ki düşünesiniz.

(Bakara 2/267)

َ ْٖ ِٓ تُٞت ت َ ْٗ ِلوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َۖ ِ  ِٓ َّٓٔث ت َ ْل ًَ ْؼَ٘ث َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْتَلَ ْيَٝ ْْ ُ ّ ْدص
 ََلَٝ ع
ِ ِّ َدث٤ؽ
َ ًَ ز َٓث
َ ت ْتُم َ۪دُٞٔ َّٔ ٤َ َ ش
٢
ُ ِٔ  ت ََِّٓل ت َ ْٕ ش ُ ْـِٚ ٣ َُ۪ ّْص ُ ْْ ِخ َٰث ِلىَٝ َُُٕٞ ش ُ ْ٘ ِلوْٚ٘ ِٓ ط٤
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ِٚ ٤ ۪ت كٞؼ
ٌّ ِ٘ َّللاَ َؿ
ٌه٤۪ٔ َـ
Ey inanıp güvenenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden hayra
harcayın! Gözünüzü yummadan almayacağınız kötü şeylerden vermeye kalkmayın! Bilin ki Allah‟ın hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, ne yaparsa güzelini yapar.

(Bakara 2/268)

َ ٤ْ ش
َّ َُت
ُ ط
ت ِِ ٌغَٝ َُّللا
َٓ أ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ ِخ ْثُلَ ْف٣َ َٝ ًَ  ِؼهُ ًُ ُْ ْتُلَ ْو٣َ ٕث
ِ ش
 هَٝ كَؼ ًَْلَٝ ُْٚ٘ ِٓ ً  ِؼهُ ًُ ْْ َٓ ْـ ِل ًَذ٣َ َُّللا
 هَٝ ثء
ٌْ ٤ َِ۪ػ
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzu bağışlama ve lütufta
bulunma sözü verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.

(Bakara 2/270)

َّ ُِ  َٓثَٝ ُُٚٔ ََِ ْؼ٣ ََّللا
ثي
 َٗىَ ْيش ُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْى ٍي كَث َِّٕ هْٝ َ  َٓٓث ت َ ْٗلَ ْوص ُ ْْ ِٓ ْٖ َٗلَوَ ٍر تَٝ
ٍ ظ
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ت٤۪ٔ ُِ ِظث
Ne tür bir harcama yapar veya nasıl bir adakta bulunursanız onu Allah bilir. Yanlış yapanların yardımcıları
olmaz.

(Bakara 2/271)

ًُ ُّ ٌَ ِل٣َٝ ْْ ٌُ َُ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ ََث ْتُلُوَ ًَٓت َء كُٛٞشُإْ شَٝ َثُٛٞت ِْٕ ش ُ ْملَٝ ٢
ِ ظهَهَث
َّ ُت تُٝت ِْٕ ش ُ ْده
َ ِٛ ز كَِ٘ ِؼ َّٔث
ً٤
ٌ َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاُ خِ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ ْْ ٌُ ِّـَٔثش٤ِ ِ
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ْ٘ َػ
Sadakaları açıkça verirseniz pek güzel olur! Fakirlere verirken gizlemeniz sizin için daha iyidir; bir kısım
kötülüklerinizi örter. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.
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(Bakara 2/272)

َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪هْٜ ٣َ ََّللا
َُٕٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ ْْ ٌُ ِّ ُ ًٍْ كَ َِلَ ْٗل٤ت ِٓ ْٖ َلُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ شث ُء
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ُٜ ٣ َٰهُٛ  َْي٤َُِْ َػ
َ ٤َُ
ْ ُ ت َ ْٗص ُ ْْ ََل شَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِف ت
َُٕٞٔ َِظ
 هِٚ  ْؼَٝ ت ََِّل ت ْخ ِص ٓـَث َء
َّ َٞ ُ٣ ًٍْ ٤ت ِٓ ْٖ َلُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ َِّللا
Yardım ettiğin kişileri doğru yola getirmek senin görevin değildir ama Allah, gerekeni yapanı doğru yola getirir.
Hayra yapacağınız her harcamanın faydası kendinizedir. Harcamayı, sırf Allah‟ın rızasını kazanmak amacıyla
yapmalısınız. Hayra yapacağınız her harcamanın karşılığı size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz.

(Bakara 2/273)

ٌۘ ِ  ْتَلَ ْي٢ػ ًْخًث ِك
ُْ ُٜ ُّد
ِ ًَٓ َُِ ِْلُو
 َِ ه٤ِ ۪د
َ َُٕٞؼ٤ ّْص َ ۪ط٣َ َّللاِ ََل
ِ َٖ ت ُ ْـ٣ ۪تء تَُّى
َ  ْف٣َ ع
َ ٢ ۪ت كًُٝ ظ
ْٖ ِٓ تُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ ثَ ت ُِْ َفثكًث
ِ ُّٓث َء َِٖٓ تُصَّؼَل٤َ ِ٘  َُ ت َ ْؿِٛ ْتُ َؽث
َ ََُّٕ٘ تََُِٞٔ ّْـ٣  ْْ ََلُٜ ٤ َٰٔ٤ّ۪  ْْ ِخُٜ ُق ش َ ْؼ ًِك
ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ِخ
 ًٍْ كَث َِّٕ ه٤َل
Yardımı özellikle, bütün vaktini Allah yoluna adayan ihtiyaç sahiplerine yapın. Onlar dışarda dolaşıp
çalışamazlar. Onurlu oldukları için de durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Onları yüzlerinden tanırsın.
Kimseden ısrarla bir şey istemezler. Hayra yaptığınız her harcamayı bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/274)

ف
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ ََِرً ك٤َ ِٗ ػ ََل
َ َٝ ثي ِِ ًًّت
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّ ْْ خِثُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Mallarını gece gündüz, gizli ya da açık hayra harcayanların ödülü, Rableri katındadır. Onların üzerinde bir korku
olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Bakara 2/216)

ْٕ َ  ت٠ّٓ َٰ  َػَٝ ْْ ٌُ َُ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٛ َٝ ْـًٔث٤ش
َ تُٞٛ ًَ ٌْ َ  ت َ ْٕ ش٠ ٓ َّٰػ
َ َٝ ْْ ٌُ َُ ًٌْٙ ًُ َٞ َُٛٝ ٍُ  ٌُ ُْ ْتُ ِوصَث٤ْ َِح َػ
َ ًُِص
َ تُّٞش ُ ِفد
َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ََل ش َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ َُ ًٌَّ  شَٞ ُٛ َٝ ْـًٔث٤ش
Savaş, hoşunuza gitmediği halde size, görev olarak yazıldı. Hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin
iyiliğinize olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Bunları bilen Allah‟tır, siz
bilmezsiniz.
(Al-i İmran 3/145)

ثَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚث ُٗإْ ش٤ْٗ ُّتج تُه
َ ُٔ َ  َٓث ًَثَٕ َُِ٘ ْل ٍُ ت َ ْٕ شَٝ
ز ت ََِّل خِ ِث ْو ِٕ هٞ
َ َٞ َ ُ ًِ ْن ظ٣ ْٖ َٓ َٝ َّللاِ ًِصَثخًث ُٓ َإ َّؼ ًَل
َٰ ْ تج
َّ ُ ت١ٍِ ِ٘ َْؽ
َٖ٣ً۪ ًِ شث
َ َٞ َ ُ ًِ ْن ظ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ ِ۪ٚتَل ِل ًَذِ ُٗإْ ش
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik
isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.
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(Al-i İmran 3/146)

 َٓثَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
ٌ َ۪ٕ ًَعُّٞ٤ُّ ِي ِخٚ ٍ هَثش َ ََ َٓ َؼ٢
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ طث َخ
َ َ ت ُِ َٓٔث تَُٞ٘ٛ َٝ ً كَ َٔث٤
ّ ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٗ ِد٣ِ َ  ًَثَٝ
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُُ ِفحُّ ت٣ َُّللا
 هَٝ تُٞٗ َٓث ت ِْص َ ٌَثَٝ تُٞػؼُل
َ
Kendilerini Rablerine teslim etmiş çok kişi, nice nebî ile birlikte savaştı. Onlar gevşemediler, Allah yolunda
başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah, sabredenleri sever.

(Al-i İmran 3/147)

ْ ّظ َ ِدَٝ  ت َ ْٓ ًَِٗث٢ٓ ۪تِ ِْ ًَتكََ٘ث كَٝ خََ٘ثُُٞٗت َيخََّ٘ث ت ْؿ ِل ًْ ََُ٘ث وُُٞ ْْ ت ََِّٓل ت َ ْٕ هَثُٜ َُْٞ َ َٓث ًَثَٕ هَٝ
س ت َ ْههَت ََٓ٘ث
َٖ٣ً۪ ِ ِّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو٠َِظ ًَْٗث َػ
ُ ْٗ تَٝ
Onların söyledikleri sadece şuydu: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla! Sağlam
bir duruş göstermemizi nasip eyle! Şu kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ج
َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ َُّللا
 هَٝ ِتَل ِل ًَذ
 ُْ هُٜ ٤كَ َٰث َٰش
ِ تَٞ َ  ُـَّْٖ ظَٝ َث٤ْٗ ُّتج تُه
َ َٞ َ َّللاُ ظ
Allah onlara dünyadan beklediklerini verdi. Ahiretten beklediklerinin de pek güzelini verdi. Allah, güzel
davrananları sever.

(Bakara 2/217)

َّ ُٗ ََي َػ ِٖ تَُِٞٔ ّْـ٣َ
۪ٚ ًُ ْل ًٌ ِخَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
ٌ  ًَ ۪دِٚ ٤ ۪ هُ َْ ِهصَث ٌٍ كِٚ ٤ ۪ ًِ ْتُ َف ًَ ِتّ ِهصَث ٍٍ كْٜ ش
َ ْٖ طهٌّ َػ
َ َٝ ً٤
ٍََُُٕٞ ت٣َ  ََلَٝ َِ ْ ْتُ ِلصَْ٘رُ ت َ ًْ َد ًُ َِٖٓ ْتُوَصَٝ َِّللا
ُ ت َ ًْ َد ًُ ِػ ْ٘هَ هْٚ٘ ِٓ ِِ۪ٚ ْٛ َ ت ِْل ًَت ُغ تَٝ ّ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتَٝ
َ َ  ِ٘ ٌُ ْْ ت ِِٕ ت ِْص٣ ۪ ًُ ْْ َػ ْٖ نُّٝ ًُن٣َ ٠َٗ ٌُ ْْ َـصهُُِٞ َوث ِش٣
ْ ُٔ ٤َ ۪ َكِٚ٘ ٣ ۪ػ ْٖ ن
س
ُ طث
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ًْش َ ِه ْن٣َ ْٖ َٓ َٝ تٞػ
َٰ ْ َٝ ث٤َ ْٗ ُّ تُه٢ ْْ ِكُٜ ُُس ت َ ْػ َٔث
َ  َٰ ُٓ ِة َي َـ ِدٝ۬ ُ  ًَث ِك ًٌ كَثَٞ ُٛ َٝ
ْ ط
ثَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثي
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ تَٝ تَل ِل ًَ ِذ
ِ َُّ٘ثج ت
َُٕٝلَث ُِه
Sana haram ayını, o ayda yapılan savaşı soruyorlar. De ki: “O ayda savaş büyük suçtur. Ama
Allah‟ın yolundan engellemek, o yolu ve Mescid-i Haram‟ın kutsallığını görmezlikten gelmek ve
halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük suçtur. O fitne ateşi adam öldürmekten
beterdir. Güçleri yetse, dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşırlar. Sizden, kim, dininden
döner ve kâfir olarak ölürse, yaptıkları şeyler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar
cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.”
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(Enfal 8/34)

 ُْ هُٜ ُ َؼ ِىّ َخ٣  ْْ ت َ ََّلُٜ َُ  َٓثَٝ
ُ ٣َ ْْ ُٛ َٝ َُّللا
ُٙٓ ٓث ۬ ُؤ٤َ ُِ ْٝ َ ُ ت ِْٕ تٙٓث َء٤َ ُِ ْٝ َ ت تُٞٗٓ  َٓث ًَثَٝ َّٕ َػ ِٖ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتُّٝظه
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََلُٛ ًَ َ  َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْعَٝ َُٕٞت ََِّل ْتُ ُٔصَّو
Ne özellikleri var ki Allah, onlara azap etmesin? Yetkileri olmadığı halde sizi Mescid-i Haram‟dan engelliyorlar.
Orada yetkili olanlar sadece Allah‟tan çekinenlerdir. Ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Tevbe 9/36)

ُّ ُت َِّٕ ِػهَّذ َ ت
ع
َ ًََ ػش
ِ تَٞ ََُّّٰٔ َّ َل َِنَ تْٞ َ٣ َِّللا
ج ه
ي ِػ ْ٘هَ هٞ
ِ  ًِصَث٢ ۪ ًًت كْٜ ش
َ َّللاِ تظَْ٘ث
َ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ ُٜ ش
ْ َ ّ ُْ كَ ََل ش٤ِ َٖ ْتُو٣
ُ ّث ت َ ْيخَ َؼرٌ ُـ ًُ ٌّ َٰو ُِ َي تُ ۪هَٜٓ ْ٘ ِٓ
َٖ ًَٓثكَّرً ًَ َٔث٤ً۪ ًِ ت ْتُ ُٔ ْشُِِٞهَثشَٝ ْْ ٌُ ّ
َ ُ َّٖ ت َ ْٗلِٜ ٤ ۪ت كُٞٔ ِِ ظ
َٖ٤ َّ۪للاَ َٓ َغ ْتُ ُٔصَّو
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ًَٗ ٌُ ْْ ًَٓثكَّرُُِِٞوَثش٣
Gökleri ve yeri yarattığı gün, Allah‟ın Kitabında olan şudur: Allah katında ayların sayısı on ikidir; bunlardan
dördü haram aylardır. İşte doğru hesap budur. Öyleyse siz bu aylarda kendinizi kötü duruma düşürmeyin. O
müşrikler, nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, kendini
koruyanlarla beraberdir.

(Tevbe 9/37)

ُ َػث ًٓثَُٚٗٞٓ ًّ ِ ُ َف٣َٝ ُ َػث ًٓثَُُِّٚٗٞ ِف٣ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ تَُّىِٚ ؼ َُّ ِخ
َ ُ٣ ًِ  ْتُ ٌُ ْل٢ثنَذ ٌ ِك٣َ ٌِ  ُء٢ّٓ ۪ َُِّ٘تَّٗ َٔث ت
١ِهْٜ ٣َ َّللاُ ََل
ِ َٞ ُ٤ُِ
ُٓ ْْ ُٜ َُ َّٖ٣ِ ٌُ َُّللا
 هَٝ ْْ ِٜ ُِ  ُء ت َ ْػ َٔثِٞ
ت َٓث َـ ًَّ َّ هُُِّٞ ِف٤ََّللاُ ك
تؽ ُ۫ ُإت ِػهَّذ َ َٓث َـ ًَّ َّ ه
َٖ٣ً۪ ِ َّ ْتُ ٌَثكْٞ َْتُو
Nesî işi, kâfirlik döneminde yapılan eklemeden başka bir şey değildir. Kâfir olanlar, onunla şaşırtılmıştır. Onu
bir yıl helal, bir yıl haram kılarlar ki hem Allah‟ın haram kıldığının sayısına uygun getirsinler hem de Allah'ın
haram kıldığını helâl kılsınlar. Kötü işleri onlara güzel gösterilmiştir. Allah, o kâfirler topluluğunu yola getirmez.

(Hac 22/25)

ت ًءَٞٓ ِ
 َِ ه٤ِ ۪د
ُ ٣َ َٝ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ِ َُِِّ٘ ُٙ َؼ َؼ َِْ٘ث١ ۪ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتّ تَُّىَٝ َِّللا
َ َث
َ ْٖ َٕ َػُّٝظه
ُ  ِخث ُِْ َفث ٍن ِخِٚ ٤ ُ۪ ًِ ْن ك٣ ْٖ َٓ َٝ  ْتُ َدث ِنَٝ ِٚ ٤ ۪ق ك
ْ٤ٍ َُ۪ج ت
ٍ ُ ِٓ ْٖ َػىَتٚظ ِْ ٍْ ُٗ ِى ْه
ُ ًِ ْتُ َؼث
Ayetleri görmezlikte direnen, insanları Allah‟ın yolundan, bir de yerli-yabancı herkes eşit olsun diye
kurduğumuz Mescid-i Haram‟dan engelleyen ve yanlış yaparak orada yamukluk peşinde olanlara acıklı bir azap
tattıracağız.

(Bakara 2/218)

َ َٔ َٕ َي ْـٞ ًْ ُؼ٣َ  َُٰٓةِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ت
َُّللا
 هَٝ َِّللا
س ه
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كُٝهَٛ  َؼثَٝ تًُٝ َث َؼٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ٌ َُؿل
İnanıp güvenenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah‟tan iyilik
bekleyebilirler. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah‟tır.
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(Nisa 4/100)

۪ٚ ِص٤ْ  ْم ًُغْ ِٓ ْٖ َخ٣َ ْٖ َٓ َٝ ًِ َؼر
 َِ ه٤ِ ۪د
ً ۪ع ُٓ ًَت َؿ ًٔث ًَع
ِ  ْتَلَ ْي٢ ِؽ ْه ِك٣َ َِّللا
َ َٝ ًت٤
َ ٢ ۪ثؼ ًْ ك
ِ َٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
يتٞ
ُ  َيَٝ َِّللا
 ًَثَٕ هَٝ َِّللا
 ه٠َُِ َػًُٙ هَ َغ ت َ ْؼَٝ زُ كَوَ ْهْٞ َٔ ُُ ْتًْٚ ُ ْه ِي٣ َّْ ُ ۪ ظُِٚ ِٞ
 ه٠َُِثؼ ًًت ت
ً َُّللاُ َؿل
ِ َٜ ُٓ
 ًٔث٤َي ۪ـ
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek yer ve bir genişlik bulur. Kim Allah'ın ve Elçisi‟nin
yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölürse onun ödülü Allah‟a ait olur. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tevbe 9/20)

َ  ْْ ت َ ْػِٜ ِّ ُت َ ْٗلَٝ ْْ ِٜ ُِ تَٞ ْٓ َ َّللاِ ِخث
ظ ُْ نَ َي َؼرً ِػ ْ٘هَ ه
 َِ ه٤ِ ۪د
َِّللا
َ ٢ ۪ت كُٝهَٛ  َؼثَٝ تًُٝ َث َؼَٛٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّى
ٍَُٕٝ ُِ ُْ ْتُ ٓلَثبٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.

(Nahl 16/41)

َٰ ْ ًُ  ََلَ ْؼَٝ ًَّ٘ر
ُ َّللاِ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه َٓث
ِتَل ِل ًَذ
 ه٢ِت كًُٝ َث َؼٛ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
َ َث َـ٤ْٗ ُّ تُه٢ِ ْْ كُٜ ََّ٘بِٞ ّ َت َُُ٘دُٞٔ ِِ ظ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ تُٞٗ ًَثْٞ َُ ًُ َت َ ًْد
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel yerlere yerleştiririz. Bunun öbür
dünyadaki ödülü daha büyüktür. Keşke bilebilselerdi.

(Nahl 16/42)

ًََُِّٕٞ َٞ َ َص٣ ْْ ِٜ ّ َي ِخ٠َِٰ  َػَٝ تًُٝ ط َد
َ َٖ٣ ۪تََُّى
Onlar sabırlı olan ve Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.

(Ankebut 29/69)

َٖ٤ َِّّ۪٘للاَ َُ َٔ َغ ْتُ ُٔ ْف
ُ ْْ ُٜ ََّ٘٣ ِهْٜ ََُ٘ َ٘ث٤ ۪ت كُٝ هَٛ َٖ َؼث٣ ۪تَُّىَٝ
ت َِّٕ هَٝ ِدََُِ٘ث
Uğrumuzda cihad edip elinden geleni yapanları elbette yollarımıza yöneltiriz. Allah elbette güzel davrananlarla
beraberdir.

(Hucurat 49/15)

٢ ۪ ْْ كِٜ ِّ ُت َ ْٗلَٝ ْْ ِٜ ُِ تَٞ ْٓ َ ت ِخثُٝهَٛ  َؼثَٝ تُٞ ًْشَثخ٣َ ْْ َُ َّْ ُ ۪ ظُِٚ ِٞ
ُ  َيَٝ ِثّٰلل
ت ِخ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ َ۪ٕ تَُّىُِٞ٘ٓ ْتَِّٗ َٔث ْتُ ُٔإ
َُٕٞظث ِنه
َّ ُُ ُْ تٛ  َُٰٓ ِة َيٝ۬ ُ َّللاِ ت
 َِ ه٤ِ ۪د
َ
İnanıp güvenenler sadece şunlardır: Allah‟a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye düşmeyen, Allah
yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır.
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(Saf 61/10)

ْ٤ٍ َُ۪ج ت
ٍ ػىَت
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤ثي ٍذ ش ُ ْ٘ ۪ؽ
َ  ِش َؽ٠َِٰ  ََْ تَنُُُّ ٌُ ْْ َػٛ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ِْٕ  ًٌْ َُ ٌُ ْْ ت٤ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ َٰو ُِ ٌُ ْْ َلَٝ ْْ ٌُ ُِ تَٞ ْٓ َ َّللاِ ِخث
ُ  َيَٝ ِثّٰلل
 َِ ه٤ِ ۪د
َٕ ِخ هُِٞ٘ٓ ْشُإ
َ ٢ َ۪ٕ كُٝهِٛ ش ُ َؽثَٝ ُِ۪ٚ ِٞ
َُٕٞٔ ًَُِ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ
O ticaret, Allah‟a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak cihad
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Bakara 2/219)

ٌۘ ِ َُِِّ٘  ََٓ٘ثكِ ُغَٝ ً٤
ْٖ ِٓ ًُ  َٓٔث ت َ ًْ َدُٜ ُٔ ْتِظَٝ َث
ٌ  َٓٔث تِظْ ٌْ ًَ ۪دِٜ ٤ ّ۪ ًِِ هُ َْ ك٤ْ َٔ ُ ْتَٝ ًِ َْٔ ٗ ََي َػ ِٖ ْتُمَُِٞٔ ّْـ٣َ
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ َُّللا
ًَُٕٝ ٌَّ َز َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َصَل
ِ ث٣َ تَل
ّ ُٖ ه٤ِ ُ َد٣  ًَ َٰى ُِ َيَٞ َٕ هُ َِ ْتُ َؼ ْلُُٞ ْ٘ ِلو٣ ٗ ََي َٓثوَتَُِٞٔ ّْـ٣َ َٝ  َٔثِٜ َٗ ْل ِؼ
Sana sarhoşluk veren ve uyuşturan maddeleri ve şans oyunlarını soruyorlar. De ki her ikisinde
hem büyük günah ve zarar hem de yararlar vardır. Ama bunlardaki günah ve zarar
yararlarından büyüktür. Neyi harcayacaklarını da soruyorlar. De ki: Artanı! Allah, âyetlerini
size böyle açıklar ki düşünesiniz.
(Al-i İmran 3/92)

ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَِّٚللاَ خ
ءٍ كَث َِّٕ ه٢َ
ْ ت ِٓ ْٖ شُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ َُّٕٞت ِٓ َّٔث ش ُ ِفدُٞ ش ُ ْ٘ ِلو٠ت ْتُدِ ًَّ َـصهَُُُٞ ْٖ شََ٘ث
Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça erdemli olamazsınız. Ne tür bir harcama yaptığınızı Allah bilir.

(Maide 5/90)

َِ َٔ ُ ِٓ ْٖ َػ
ُ ظ
ٌ  ْتَلَ ٌْ ََل ُّ ِي ْؼَٝ ثج
َ ْٗ َ ْتَلَٝ ًُِ ّ٤ْ َٔ ُ ْتَٝ ًُ َْٔ ت تَِّٗ َٔث ْتُمُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ٤ْ ش
َّ ُت
َُٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْل ِِ ُفُٙٞثؼصَِ٘د
ْ َثٕ ك
ِ ط
Ey inanıp güvenenler! kişiyi sarhoş edip uyuşturan şeyler, şans oyunları, sunaklar ve ezlam, şeytan işi
zararlılardır. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.

(Maide 5/91)

َ ٤ْ ش
َّ ُه ُ ت٣ً۪ ُ٣ تَِّٗ َٔث
ُ ط
ْْ ًُ َّظه
ُ َ٣َٝ ًِِ ّ٤ْ َٔ ُ ْتَٝ ًِ َْٔ  ْتُم٢ِؼٓث َء ك
َ  ْتُدَ ْـَٝ َ ذَٝ٘ ٌُ ُْ ْتُؼَهَ َت٤ْ َهِ َغ خُٞ٣ ْٕ َ ثٕ ت
َُٕٜٞ َ  َْ ت َ ْٗص ُ ْْ ُٓ ْ٘صَٜ َذِ كَِٰٞ ظ
َّ ُ َػ ِٖ تَٝ َِّللا
َػ ْٖ ِو ًْ ًِ ه
Şeytanın istediği kişiyi sarhoş edip uyuşturan şeyler ve şans oyunlarıyla aranıza düşmanlık ve nefret sokmak bir
de sizi Allah‟ı hatırlamaktan ve namazdan alıkoymaktır. Artık vazgeçersiniz değil mi?
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(Nahl 16/67)

ٍّ ْٞ َرً ُِو٣َ  َٰو ُِ َي َ ََٰل٢ ًّ۪٘ث ت َِّٕ ك
ِ  ِٓ ْٖ ظ َ َٔ ًَتَٝ
ِ  ْتَلَ ْػَ٘ثَٝ َِ ٤ز تَُّ٘ ۪م
َ  ِي ٌْهًث َـَٝ ِ ٌَ ًًت
َ ُْٚ٘ ِٓ َُٕٝج شَص َّ ِمى
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ
Hurma ağaçlarının ürünlerinden ve üzümlerden, hem sarhoşluk veren içki hem de güzel rızık elde edersiniz.
Aklını kullanan bir topluluk için bunda kesin bir belge vardır.

(Bakara 2/220 )

َٰ ْ َٝ َث٤ْٗ ُّ تُه٢ِك
ُ ُِ ت ِْٕ شُمَثَٝ ًٌْ ٤ ْْ َلُٜ َُ ط ََل ٌؾ
ْْ ُٛ ٞط
ْ ِ هُ َْ ت٠ ََٰٓصَث٤ُٗ ََي َػ ِٖ ْتََُِٞٔ ّْـ٣َٝ ِتَل ِل ًَذ
ٌ ٍ۪ َّللاَ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ ٍ َـ٣
َٓ ْٞ ََُٝ ِظ ِِؿ
ْ ُٔ َُ ْؼَِ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِّهَ َِٖٓ ْت٣ َُّللا
َّللاُ ََلَ ْػَ٘ص َ ٌُ ْْ ت َِّٕ ه
شث َء ه
 هَٝ ْْ ٌُ ُٗتَٞ كَث ِْل
Âyetler hem dünya hem ahiret ile ilgilidir. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki: “En iyisi onlar
için faydalı olanı yapmaktır.” Eğer aranıza alırsanız, zaten kardeşlerinizdir. Allah onların
durumlarını bozanla iyileştireni bilir. Gerekli görseydi sizi kesin sıkıntıya sokardı. Üstün olan,
doğru kararlar veren Allah‟tır.
(Nisa 4/2)

َّ ط ِخ٤
َ ت ْتُم َ۪دَُُّٞ ََل شَصَدَهَٝ ْْ ُٜ َُتَٞ ْٓ َ  ت٠ ٓ ََٰٓصَث٤ُت ْتُٞ َٰتشَٝ
َُِّٚٗت ُِ ٌُ ْْ تَٞ ْٓ َ  ت٠ُِٓ َٰ  ْْ تُٜ َُتَٞ ْٓ َ ت تُِٞٓ ًُ ْ  ََل شَأَٝ ح
ِ َۖ ّ٤ِ ثُط
ًت٤
ً خًث ًَ ۪دًَٞثَٕ ُـ
Yetimlere mallarını verin. Temizi, pis olanla değişmeyin; onların mallarıyla kendi mallarınızı karıştırarak
yemeyin çünkü bu, büyük bir suçtur.

(Nisa 4/5)

تُُُٞٞهَٝ ْْ ُٛ ّٞ
ُّ ُت تُٞ ََل شُإْ شَٝ
ُ ًْ تَٝ ثَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ُٞتي ٌُه
ْ َٝ ث ًٓث٤َ َِّللاُ َُ ٌُ ْْ ه
 َؼ َؼ ََ ه٢ ۪تَُ ٌُ ُْ تَُّصَٞ ْٓ َ ث َء تَٜٓ َّل
كًثًُٝ  ًَل َٓ ْؼْٞ َ ْْ هُٜ َُ
Allah'ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı, akılsızlara vermeyin, kendilerini bunların geliriyle rızıklandırıp
giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

(Nisa 4/6)

 ََلَٝ ْْ ُٜ َُتَٞ ْٓ َ  ْْ تِٜ ٤ْ َُِت تُٞ ْْ ُي ْشهًت كَث ْنكَ ٓؼُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُ ت تُ ِّ٘ ٌَث َؾ كَث ِْٕ َٰتَٗ ّْصُٞ تِوَت خََِـ٠ َـصٓه٠ ََٰٓصَث٤ُت ْتَُِٞت ْخصَٝ
َ َٕ َٓ ْٖ ًَثَٝ تًُٝ ََ ٌْد٣ ْٕ َ تيت ت
َْ ًُ ْ َأ٤ِْ َ ًًت ك٤ ۪ َٓ ْٖ ًَثَٕ كَوَٝ ق
ْ َ ّْص َ ْؼ ِل٤ِْ ًَّث ك٤ِ٘ؿ
ً َخِهَٝ ث تِ ِْ ًَتكًثَٛٓ ًُُِٞ ْ شَأ
دًث٤ ّ۪ثّٰللِ َـ
ِ ًُ خِ ْثُ َٔ ْؼ
 خِ ه٠ ًَ َٰلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِت َػُٝهِٜ  ْْ كَث َ ْشُٜ َُتَٞ ْٓ َ  ْْ تِٜ ٤ْ َُِف كَ ِثوَت نَكَ ْؼص ُ ْْ تٝ
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin. Onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin;
büyüyüp geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, kendini engellesin; yoksul
olan da dinen iyi olan örfe göre yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun.
Hesap sormak için Allah yeter.
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(Nisa 4/10)

ُ ُ خ٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ ظ ِْ ًٔث تَِّٗ َٔث
ُ ٠ َٰٓصَث٤َ ُت ٍَ ْتَٞ ْٓ َ َٕ تًُُِٞ ْ أ٣َ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ًت٤
ْ ٤َ ِ
ً ِ ۪ؼ
ً ٗ ْْ ِٜ ِٗ ٞط
َ َْٕٞ َِ ظ
َ َٝ َثيت
Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar, zaten onlar yakında çılgın
aleve atılacaklardır.

(Bakara 2/221)

 ََلَٝ ْْ ٌُ ْ ت َ ْػ َؽدَصْٞ ََُٝ  ًٌْ ِٓ ْٖ ُٓ ْش ًِ ًَ ٍر٤ ََلَ َٓرٌ ُٓإْ َِٓ٘رٌ َلَٝ َّٖ ِٓ ُْإ٣ ٠ز َـصه
ِ ت ْتُ ُٔ ْش ًِ ًَثٞ ََل ش َ ْ٘ ٌِ ُفَٝ
 َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ  ت َ ْػ َؽدَ ٌُ ْْ تْٞ ََُٝ ٍ ًٌْ ِٓ ْٖ ُٓ ْش ًِى٤َُؼَ ْده ٌ ُٓإْ ِٓ ٌٖ َلَٝ تُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ٠َٖ َـصه٤ً۪ ًِ ت ْتُ ُٔ ْشٞش ُ ْ٘ ٌِ ُف
ْْ ُٜ ََِّثَ َُؼ
ُٓ َ ْه٣ َُّللا
ُ َ ْه٣
 هَٝ ثي
ِ َُِِّ٘ َِ۪ٚثش٣ِ ُّٖ َٰت٤َُد٣َٝ ِ۪ٚٗ ْتُ َٔ ْـ ِل ًَذِ خِ ِث ْوَٝ  ْتُ َؽَّ٘ ِر٠َُِت تٞػ
ِ َُّ٘ ت٠ََُِٕ تٞػ
ًَُٕٝ ًَّ ََصَى٣
Allah'a tam inanıp güveninceye kadar, müşrik kadınlarla evlenmeyin. Allah'a tam olarak inanıp
güvenen esir kadın, müşrik kadından elbette iyidir; isterse sizi çok etkilemiş olsun. Allah'a tam
inanıp güveninceye kadar, müşrik erkeklere kız vermeyin. Allah'a tam olarak inanıp güvenen
esir erkek, müşrikten elbette daha iyidir; isterse sizi çok etkilemiş olsun. Onlar sizi ateşe
çağırırlar, Allah ise kendi izniyle Cennet‟e ve günahlardan arınmaya çağırır. Allah âyetlerini
insanlara açıklar ki akıllarını başlarına toplasınlar.
(Maide 5/5)

َّ ُْ ٌُ َُ ََّ  َّ ت ُ ِـْٞ َ٤ُْ َ ت
َ َٝ ْْ َۖ ٌُ َُ ٌَّ ثج ِـ
َ َٝ ُّدَثز٤ِ تُط
ْْ ٌۘ ُٜ َُ ٌَّ ؽؼَث ُٓ ٌُ ْْ ِـ
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ؽؼَث ُّ تَُّى
ثج ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ ٌُ ْْ تِ ٓوَت
ِ ظَ٘ثزُ َِٖٓ ْتُ ُٔإْ َِٓ٘ث
َ َ ت ْتُ ٌِصُٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ظَ٘ثزُ َِٖٓ تَُّى
َ  ْتُ ُٔ ْفَٝ ز
َ  ْتُ ُٔ ْفَٝ
ٕث
۪ ْ  ٌْلُ ًْ ِخ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٕت
ِ  َّٖ ُٓ ْفُٛ يٞ
َ ُٓ ًَْ ٤َٖ َؿ٤ ۪٘ظ
َ  َّٖ ت ُ ُؼُٛ ُٞٔ ُ ص٤ْ َ َٰتش
ٍ َ ت َ ْله١ٓ ۪ ََل ُٓص َّ ِمىَٝ َٖ٤ّث ِك ۪ف
ِ َٔ ٣ثَل
َٰ ْ ٢ِ كَٞ ُٛ َٝ ٌُٚۘ َُِٔ ؾ َػ
َ كَوَ ْه َـ ِد
َٖ٣ً۪ ِِ تَل ِل ًَ ِذ َِٖٓ ْتُمَث
Bugün size, temiz olanlar helâl kılındı. Kendilerine Kitap verilmiş olanların yiyeceği size helâl, sizin yiyeceğiniz
de onlara helâldir. Mehirlerini verir, namuslu olur, gizli dost tutmazsanız, iffetli ve namuslu mümin kadınlar ile
kendilerine Kitap verilmiş olanların iffetli ve namusluları size helâldir. Kim imanını göz ardı ederse yaptıkları
boşa gider, Ahiret'te kaybedenlere karışır.

(Nur 24/3)

َّ َٝ ً ُٓ ْش ًِ ًَ ٌۘرْٝ َ َرً ت٤َِٗ ْ٘ ٌِ ُؿ ت ََِّل ٌَ ت٣  ََل٢ ٍُ۪ٗت
َّ َ ت
َّ ًّ ِ  ُـَٝ  ُٓ ْش ًِ ٌىْٝ َ تٕ ت
ٍ ٌَ ث ت ََِّلَٜٓ َ ْ٘ ٌِ ُف٣ َرُ ََل٤ِٗتٍُت
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْتُ ُٔإ٠ََِٰو ُِ َي َػ
Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da, ancak zina eden
veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır.
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(Tahrim 66/10)

 ِْٖ ِٓ ْٖ ِػ َدث ِنَٗث٣َس َػ ْده
َ ؽٍ ًَثَٗصَث ش َ ْفُُٞ ز
َ َ  ْتٓ ًَتَٝ ٍؾُٞٗ ز
َ َ ت ْتٓ ًَتًُٝ ََٖ ًَل٣ َّ۪للاُ َٓع َ ًَل َُِِّى
ج ه
َ
َ ًَ ػ
َ َِّللا
َٖ٤ َِّ۪تل
ِ ثي َٓ َغ تُه
 َٔث َِٖٓ هُٜ ْ٘ ث َػ٤َ ُِ٘ ْـ٣ ْْ ََِ َٔث كُٛ  ِْٖ كَمَثَٗصَث٤طث ُِ َف
َ
َ َُّ٘ ََ ت ْن ُل ََل ت٤ ۪هَٝ ْـًٔث٤ش
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh‟un eşi ile Lut‟un eşini örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan
ikisinin nikahı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah‟tan gelen hiç bir şeyi
engelleyemeyecektir. Onlara “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin” denecektir.

(Tahrim 66/11)

ْ ََُٕ تِ ْو هَثْٞ ز ِك ًْ َػ
٢صًث ِك٤ْ َ ِػ ْ٘هَ َى خ٢ ُ۪ ِْٖ س َيجّ ِ تخ
َ َ ت ْتٓ ًَتَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ َّ۪للاُ َٓع َ ًَل َُِِّى
ج ه
َ َٝ
َ ًَ ػ
َّ ِّ ْٞ َ َِٖٓ ْتُو٢ َ۪٘ٗ ِ ّؽَٝ ِِ۪ٚ َٔ  َػَٝ َْٕٞ ػ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
َ ًْ  ِٓ ْٖ ِك٢ َ۪٘ٗ ِ ّؽَٝ ْتُ َؽَّ٘ ِر
Allah, inanıp güvenen müminlere de Firavun‟un eşini örnek verir. O şöyle demişti: “Rabbim ! Cennet‟te, senin
katında benim için bir ev yap. Beni Firavun‟dan ve işlerinden kurtar. Beni yanlışlar içinde olan bu toplumdan
kurtar.”

(Bakara 2/222)

َّٖ ُٛ ُٞ ََل ش َ ْو ًَخَٝ غ٤
ِ  ْتُ َٔ ۪ف٢ِّٓث َء ك
ِ ٗ ََي َػ ِٖ ْتُ َٔ ۪فََُِٞٔ ّْـ٣َٝ
َ ِّ٘ ُت تٍُُِٞ َ  كَث ْػصًٟ تَوَٞ ُٛ َْ ُغ ه٤
ْ َ٣ ٠َـصه
َ َ  ًَْٕ كَ ِثوَت شُٜ ط
ُ ٤ َّٖ ِٓ ْٖ َـُٛ ُٞ ًَْٕ كَأْشَّٜ ط
ُُّ ِفح٣َٝ َٖ٤ ۪تخَّٞ َّ ُ ِفحُّ تُص٣ ََّللا
َّللاُ ت َِّٕ ه
ْط ت َ َٓ ًَ ًُ ُْ ه
َ َ ْتُ ُٔص
َٖ٣ً۪ ّٜ ِ ط
Sana kadınlardaki adet ve lohusalık kanamalarını soruyorlar. De ki: “O bir sıkıntıdır.”
Kanama devam ederken onları rahat bırakın, temizleninceye kadar da yaklaşmayın. Adetten
temizlendiklerinde onlara Allah'ın size buyurduğu yerden varın. Allah tevbe edip hatasından
dönenleri sever, temizlenenleri de sever.

(Bakara 2/223)

ٌ ًْ ّٓث ۬ ُؤ ًُ ْْ َـ
ْْ ٌُ ََّٗت تُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ْْ ٌُ ِّ ُت َِلَ ْٗلُٞٓ ّهَ ِهَٝ ْْ ٌۘ ُ  ِشةْص٠ت َـ ًْظ َ ٌُ ْْ تَٗهُٞض َُ ٌُ َۖ ْْ كَأْش
َ ِٗ
ّ  َخَٝ ُُُٙٞٓ ََله
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْش ًِِ ْتُ ُٔإ
Kadınlarınız sizin için ekim yeridir. Ekim yerinize hoşunuza giden şekilde varın, kendiniz için
ön hazırlık yapın. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının ve O‟nun karşısına çıkacağınızı bilin.
İnananları müjdele!
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(Bakara 2/224)

 ٌغ٤۪ٔ ِ
ُ ََّللا
ْ ُ شَٝ تُٞشَصَّوَٝ تًُّٝ َ َٔثِٗ ٌُ ْْ ت َ ْٕ شَد٣ْ َػرً َِل
 هَٝ َث
ت هَُِٞ ََل ش َ ْؽؼَٝ
ِ ََُّْٖ٘ ت٤َت خٞظ ِِ ُف
َ ًْ ػ
َ َُّللا
ٌْ ٤ َِ۪ػ
Yaptığınız yeminlerde, Allah‟ı, iyilik yapmanıza, kendinizi yanlışlardan korumanıza ve
insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah‟tır.
(Nahl 16/91)

ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ُ ُ ََل ش َ ْ٘وَٝ ْْ ُ  ْهشَٛ َّللاِ تِوَت َػث
هَ ْه َؼ َؼ ِْص ُ ُْ هَٝ َثٛ ِه٤ً۪ ْٞ َ  َٔثَٕ خَ ْؼهَ ش٣ْ َت ْتَلٞؼ
 ِه هْٜ ت ِخ َؼُٞكْٝ َ تَٝ
ً ًَ۪ل
ََُِٕٞ ْؼَِ ُْ َٓث ش َ ْل َؼ٣ ََّللا
َل ت َِّٕ ه٤
Sözleştiğiniz zaman Allah için verdiğiniz sözü yerine getirin ve bir de Allah‟ı kendinize kefil ederek
sağlamlaştırdığınız yeminlerinizi bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nahl 16/94)

ْٖ ػ
ُّٓ ُت تُٞهُٝشَىَٝ ثَٜ ِشَُٞ٘ ٌُ ْْ كَص َ ٍِ ٍَّ هَهَ ٌّ خَ ْؼهَ ظُد٤ْ َ َٔثَٗ ٌُ ْْ نَل ًََل خ٣ْ َ ت تُٝٓ ََل شَص َّ ِمىَٝ
َ ْْ ُ طهَ ْنش
َ  َء خِ َٔثّٞ
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َ ػى
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ْْ ٌُ ََُٝ َِّللا
َ
Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat aracı yapmayın; yoksa ayağınız sağlam basmışken kayıverir de Allah‟ın
yolundan dönmenizin sıkıntısını çekersiniz. Bu, sizin için büyük bir ceza olur.

(Bakara 2/225)

ْ ّ َد
ٌْ ٤ ِ۪ي َـٞ
ِ ُ َإ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ٌُ ِٗ َٔث٣ْ َ  ت٢ٓ ۪ كِٞ َّللاُ ِخثَُِّ ْـ
ِ ُ َإ٣ ََل
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ ٌُ ُخُُِٞس ه
تلىُ ًُ ُْ ه
َ ًَ تلى ُ ًُ ْْ ِخ َٔث
Allah, biliçsizce ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilinçli olarak
yaptıklarınızdan sorumlu tutar. Çokça bağışlayan ve yumuşak davranan Allah‟tır.
(Tahrim 66/1)

ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
َ ػ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ تؼ َي
 ُِ َْ ش ُ َف ِ ًّ ُّ َٓٓث ت َ َـ ََّ ه٢
َ ًْ َٓ ٢َّللاُ َُ َي ش َ ْدص َ ۪ـ
ِ َٝ ٌْ َ ثز ت
ُّ ِث تَُّ٘دَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
Ey Nebi! Allah‟ın özel olarak sana helal kıldığını, neden kendine haram kılıyorsun? Eşlerinin gönlünü etmeye
çalışıyorsun. Neyse ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Tahrim 66/2)

ُْ ٤ٌ۪  ُْ ْتُ َف٤ ِ۪ ْتُ َؼَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ ٤َُٰ ْٞ َٓ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ ِٗ  َٔث٣ْ َ َّللاُ َُ ٌُ ْْ ش َ ِفَِّرَ ت
ع ه
َ ًَ َهَ ْه ك
Allah, bu tür yeminlerinizi bozmayı size farz kılmıştır. Allah sizin en yakınınızdır. Her şeyi bilen ve kararları
doğru olan O‟dur.
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(Maide 5/89)

ْ ُ تٚٓ ُ ثيش
ُّ ِؽ َؼث
ِ ُ َإ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ٌُ ِٗ  َٔث٣ْ َ  ت٢ٓ ۪ كِٞ َّللاُ ِخثَُِّ ْـ
ِ ُ َإ٣ ََل
تلىُ ًُ ُْ ه
َ َّ َٔثَٕ كَ ٌَل٣ْ َتلى ُ ًُ ْْ ِخ َٔث َػوَّ ْهش ُ ُْ ْتَل
ْ ُ ِ ِؾ َٓث ش
 ِؽ ْه٣َ ْْ َُ ْٖ َٔ ًَ َيهَ َد ٍر ك٣
ُ ً۪  ش َ ْفْٝ َ  ْْ تُٜ ُ شَٞ ّْ ًِ ْٝ َ  ٌُ ْْ ت٤ ِْ۪ٛ َ َٕ تُٞٔ ط ِؼ
َ ْٝ َ َٖ ِٓ ْٖ ت٤ًّ ۪ث
َ َٓ َػش ًََ ِذ
ُٓ َتـل
ْْ ٌُ َُ َُّللا
ْ َٝ ْْ ُ  َٔث ِٗ ٌُ ْْ تِوَت َـَِ ْلص٣ْ َ ثيذ ُ ت
ّ ُٖ ه٤ِ ُ َد٣  َٔثَٗ ٌُ ْْ ًَ َٰى ُِ َي٣ْ َ ت تٞظ
ِ َك
َ َّ ٍَّثّ َٰو ُِ َي ًَل٣َث ُّ ظ َ َِٰع َ ِر ت٤َ ظ
ًَُٕٝ ٌُ ۪ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْشٚث ِش٣َ َٰت
Allah, bilinçsizce ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ama yeminlerinizle bağladığınız şeylerden dolayı
sorumlu tutar. Onun keffâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on çaresizi doyurmak veya giydirmek ya da
bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Bunları bulamayan üç gün oruç tutar. Bu, yemin bozmanın kefaretidir.
Yeminlerinizi yerine getirin. Allah, âyetlerini size böyle açıklar ki görevinizi yerine getiresiniz.

(Nahl 16/91)

ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ُ ُ ََل ش َ ْ٘وَٝ ْْ ُ  ْهشَٛ َّللاِ تِوَت َػث
هَ ْه َؼؼَ ِْص ُ ُْ هَٝ َثٛ ِه٤ً۪ ْٞ َ  َٔثَٕ خَ ْؼهَ ش٣ْ َت ْتَلٞؼ
 ِه هْٜ َت خِؼُٞكْٝ َ تَٝ
ً ًَ۪ل
َََُِٕٞ ْؼَِ ُْ َٓث ش َ ْلؼ٣ ََّللا
َل ت َِّٕ ه٤
Söz verdiğinizde Allah‟a karşı yükümlülüğünüzü yerine getirin. Yani Allah‟ı kendinize kefil tutarak
yeminlerinizi sağlamlaştırmanızın ardından onları bozmayın. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nahl 16/94)

ْٖ ػ
ُّٓ ُت تُٞهُٝشَىَٝ ثَٜ  ِشَُٞ٘ ٌُ ْْ كَص َ ٍِ ٍَّ هَهَ ٌّ َخ ْؼهَ ظُد٤ْ  َٔثَٗ ٌُ ْْ نَل ًََل َخ٣ْ َ ت تُٝٓ ََل شَص َّ ِمىَٝ
َ ْْ ُ طهَ ْنش
َ  َء ِخ َٔثّٞ
ٌْ ٤تج َػ ۪ظ
ٌ َ ػى
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ْْ ٌُ ََُٝ َِّللا
َ
Yeminlerinizi aranıza sokulmuş önemsiz bir şey saymayın; yoksa ayağınız sağlam basmışken kayıverir ve
Allah‟ın yolundan çıkmanızın kötülüğünü tadarsınız. Sizin için büyük bir azap da vardır.

(Nahl 16/95)

ً ََِّ۪للاِ ظ َ ًَٔ٘ث ه
َُٕٞٔ َِ ًٌْ َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ٤ َلَٞ ُٛ َِّللا
َل تَِّٗ َٔث ِػ ْ٘هَ ه٤
 ِه هْٜ ت ِخ َؼًُٝ َ  ََل ش َ ْشصَٝ
Allah‟a karşı yükümlülüğünüzü geçici bir çıkar karşılığında satmayın. Bilseniz Allah katında olan sizin için
hayırlıdır.

(Bakara 2/226)

ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ُ  ْْ ش َ ًَخِٜ ِّٓثب
ٌ َُّللاَ َؿل
 ًٍ كَث ِْٕ ٓكَث ُ۫ ُؤ كَث َِّٕ هُٜ ُّض ت َ ْي َخ َؼ ِر ت َ ْش
َ ِٗ ْٖ ِٓ َُُٕٞ ُْإ٣ َٖ٣ َُِِّ۪ى
Eşiyle ilişkide bulunmamaya yemin edenler, onlardan en fazla dört ay uzak kalabilirler. Eğer
yeminlerinden dönerlerse, Allah bağışlar ve ikram eder.
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(Nisa 4/35)

ط ََل ًـث
ْ ِ ٓهَت ت٣ً۪ ُ٣ ِْٕ ث تَٜ ِِ ْٛ َ  َـ ٌَ ًٔث ِٓ ْٖ تَٝ ِِ۪ٚ ْٛ َ ت َـ ٌَ ًٔث ِٓ ْٖ تُٞ َٔث كَث ْخ َؼعِٜ ِ٘ ٤ْ َت ِْٕ ِل ْلص ُ ْْ ِشوَثمَ خَٝ
ًت٤
 َٔث ت َِّٕ هُٜ َ٘٤ْ َّللاُ َخ
ن ه
ً  ًٔث ل َ۪د٤ َِّ۪للاَ ًَثَٕ َػ
ِ ّ ِكَٞ ُ٣
Eşlerin ayrılacağından korkarsanız, bir hakem erkeğin ailesinden,bir hakem de kadının ailesinden gönderin;
düzelmek isterlerse, Allah aralarında uyuşma meydana getirir. Allah bilir ve işin iç yüzünden haberdardır.

(Nisa 4/130)

 ًٔث٤ٌ۪ ت ِِؼًث َـَٝ َُّللا
 ًَثَٕ هَٝ ِِ۪ٚؼَص
ُ ْـ ِٖ ه٣ َصَلَ ًَّهَث٣ ِْٕ تَٝ
َ ْٖ ِٓ َّللاُ ًُ ًَّل
Eşler boşanacak olurlarsa Allah, her birine bir imkan vererek onu diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah‟ın
imkanları geniştir ve doğru kararlar verir.

(Bakara 2/227)

َّ تُٞٓ ٍَت ِْٕ َػَٝ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ِ
تُط ََلمَ كَث َِّٕ ه
َ ََّللا
Onları boşamaya karar vermişlerse, Allah dinler ve bilir.
(Nisa 4/19)

غ
ُ  ََل ش َ ْؼَٝ ثًٛ ًْ ًَ ّٓث َء
ِ ت ِخ َد ْؼُٞدَٛ  َّٖ ُِص َ ْىُٛ ُِٞؼ
َ ِّ٘ ُت تَُٞ ِف َُّ َُ ٌُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ًِظ٣ ت ََلَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َّٖ ُُٛٞٔ ُ صْٛ ًِ ًَ ِْٕ ف كَثٝ
َ ثـ
ِ ًُ  َّٖ ِخ ْثُ َٔ ْؼُٛ ًُٝ  َػث ِشَٝ َّ٘ ٍر٤ِ ش ٍر ُٓ َد
ِ ََٖ ِخل٤ ۪أْش٣َ ْٕ َ  َّٖ ت ََِّٓل تُٛ ُٞٔ ُ ص٤ْ َ َٓٓث َٰتش
ًت٤
َ تُٞٛ ًَ ٌْ َ  ت َ ْٕ ش٠ّٓ َٰ كَ َؼ
َ ْؽ َؼ ََ ه٣َٝ ْـًٔث٤ش
ً ۪ ًًْت ًَع٤ َلِٚ ٤ َّ۪للاُ ك
Ey inanıp güvenenler! Kadınlarınızı zorla nikâhınızda tutmanız size helal değildir. Onların zina yaptıkları şüphe
götürmez bir şekilde belli olmadıkça verdiğinizden bir kısmını dahi geri almak için onlara baskı yapmayın.
Kadınlarınızla güzel geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmıyorsanız, hoşlanmadığınız şeyde bile Allah birçok
hayırlar yaratabilir.

(Talak 65/1)

َ َّٓث َء ك
َ  تِوَت٢
َّللاَ َيخَّ ٌُ ْْ ََل
ت هُٞتشَّوَٝ َ ت ْتُ ِؼهَّذٞظ
ُ ت َ ْـَٝ َّٖ ِٜ  َّٖ ُِ ِؼهَّ ِشُٛ ُٞط ِِّو
َ ِّ٘ ُؽَِّ ْوص ُ ُْ ت
ُّ ث تَُّ٘ ِدَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ْٖ َٓ َٝ َِّللا
َ ثـ
ِ ََٖ ِخل٤ ۪أْش٣َ ْٕ َ  ْم ًُ ْؼَٖ ت ََِّٓل ت٣َ  ََلَٝ َّٖ ِٜ  ِشُٞ٤ُ َّٖ ِٓ ْٖ خُٛ ٞش ُ ْم ًِ ُؼ
نُ هُٝ ِش ِْ َي ُـهَٝ َِّ٘ ٍر٤ش ٍر ُٓ َد
َ َّللاِ كَوَ ْه
ُ ُ ْفه٣ ََّللا
ِض َخ ْؼهَ َٰو ُِ َي ت َ ْٓ ًًت
 َُ َؼ ََّ ه١ُ ََل ش َ ْه ۪يّٚ
نَ هُٝص َ َؼهَّ ُـه٣َ
َ ظَِ َْ َٗ ْل
Ey Nebî! Eşlerinizi boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve iddetlerini sayın. Rabbiniz Allah‟a karşı yanlış
yapmaktan çekinin de açık bir fuhuş yapmamışlarsa onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Bunlar
Allah‟ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah‟ın sınırlarını aşarsa kötülüğü kendine yapar. Bilemezsin, belki Allah
bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkarır.
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(Talak 65/2)

ٍٍ ػ ْه
َ ١
ْ َٝ َت وُٝهِٜ ت َ ْشَٝ ٍفًُٝ  َّٖ ِخ َٔ ْؼُٛ ُٞثيه
ِ َ كْٝ َ فٍ تًُٝ  َّٖ ِخ َٔ ْؼُٛ ٌُٞ ِّ ْٓ َ  َّٖ َكثُٜ َِ َك ِثوَت َخ َِ ْـَٖ ت َ َؼ
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ُ  َػُٞ٣ ْْ ٌُ ُِ ثنَذ َ ِ هّٰللِ َٰوَٜ ش
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
ن
ُإْ ِٓ ُٖ ِخ ه٣ َٕ۪ َٓ ْٖ ًَثٚع ِخ
ِ َّ ص٣َ ْٖ َٓ َٝ ًِ تَل ِل
ُ َٓ ْم ًَ ًؼثَُٚ َْ  ْؽ َؼ٣َ ََّللا
ه
Sürelerinin sonuna geldiklerinde kadınları ya iyilikle ile tutun ya da iyilikle ayırın. İçinizden güvenilir iki kişiyi
şahit tutun; şahitliği Allah için tam yapın. İşte bu size, sizden Allah‟a ve Ahiret gününe inanan kimseye verilen
öğüttür. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa Allah bir çıkış yolu açar.

(Talak 65/3)

ُ ٤ُ ِٓ ْٖ َـٚ ًْ ٌُ ْه٣َ َٝ
۪ هَ ْهًِٙ ْٓ َ َّللاَ َخث ُِ ُؾ ت
ُ ََّ ْفص٣ ْط ََل
ُ ت َِّٕ هُٚ َـ ّْدَٞ ُٜ ََّللاِ ك
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ ص٣َ ْٖ َٓ َٝ ِح
ءٍ هَ ْه ًيت٢ْ ش
َ َِّ ٌُ ُِ َُّللا
َؼ َؼ ََ ه
Beklemediği yerden ona rızık verir. Kim Allah‟a güvenirse O, ona yeter. İşini tam yapan Allah‟tır. Allah her şey
için bir ölçü koymuştur.

(Bakara 2/228)

َ ُٔ ُ ْتَٝ
٢َّللاُ ۪ ٓك
ْ ََّص َ ًَخ٣ ُطَِّوَثز
َ ٌْص ُ َْٖٔ َٓث َلَِنَ ه٣ ْٕ َ  َّٖ تُٜ َُ َُّ َ ِف٣  ََلَٝ ٍءًُٝٓ ُ َّٖ ظ َ َِٰعَرَ هِٜ ِّ ُظَٖ خِث َ ْٗل
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
تُٝٓ َٰو ُِ َي ت ِْٕ ت َ َيتن٢ ۪ َّٖ كِٛ ّ َّٖ ت َ َـ ُّن خِ ًَ ِنُٜ ُ َُصُٞخُؼَٝ ًِ تَل ِل
ِ ت َ ْي َـ
ُإْ ِٓ َّٖ خِ ه٣ َّٖ ًُ ِْٕ  َّٖ تِٜ ٓث
ٌ ٍ۪ َّللاُ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ ٍ َـ٣
ِ َۖ ًُ  َّٖ خِ ْثُ َٔ ْؼِٜ ٤ْ َِ َػ١ ۪ َّٖ ِٓعْ َُ تَُّىُٜ ََُٝ ط ََل ًـث
ْ ِت
ّ ِ ُِ َٝ فٝ
 هَٝ ٌ َّٖ نَ َي َؼرِٜ ٤ْ ًَِِ َؼث ٍِ َػ
Kocaları tarafından boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç temizlik dönemi beklerler. Allah‟a ve
ahiret gününe inanmışlarsa, Allah‟ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helâl değildir.
Kocaları arayı düzeltmek isterse, bu süre içinde onlara dönme hakları vardır. Dinen iyi olan
örfe göre kadınların erkekler üzerindeki hakkı, erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkına denktir.
Erkeklerin boşanma konusunda onlara karşı bir basamak farkları vardır. Üstün olan ve
kararları doğru olan Allah‟tır.
(Nisa 4/34)

ْٖ ِٓ تُٞ ِخ َٓٔث ت َ ْٗلَوَٝ غ
َّ َٓثء ِخ َٔث ك
ِ ّ
ٍ  َخ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ؼ
ّ ِ َت
ؼ ََ ه
َ َّللاُ َخ ْؼ
َ ِّ٘ ُ ت٠ََِٕ َػُٞٓ تَّٞ ًُ َؼث ٍُ َه
َ ح خِ َٔث َـ ِل
َ ثز َـث ِك
ُ ُٗ َُٕٞ شَمَثك٢ ۪تُهصَٝ َُّللا
ٌ ظ
ٌ َ ظث ُِ َفثزُ هَث ِٗص
َّٖ ُٛ ٌَٞش
َّ ُ ْْ كَثِٜ ُِ تَٞ ْٓ َ ت
ع ه
ِ ٤ْ َثز ُِ ِْـ
ُ كَ ِؼ
ً ِ ۪د
َ َ  َّٖ كَث ِْٕ تُٛ ُٞتػ ًِْخَٝ ِثؼغ
َل٤
َ َٔ ُ ْت٢ َّٖ ِكُٛ ًُٝ  ُؽْٛ تَٝ َّٖ ُٛ ٞظ
َ َّٖ ِٜ ٤ْ َِت َػُٞؽ ْؼَ٘ ٌُ ْْ كَ ََل ش َ ْدـ
ِ ؼ
ًت٤
ت َِّٕ ه
ً ًّث ًَ ۪د٤ِِ َّللاَ ًَثَٕ َػ
Erkekler, kadınların koruyucusudurlar. Bu, Allah'ın her birine diğerinden fazla şeyler vermesi ve erkeklerin
mallarından eşleri için harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar, Allah‟a itaat edenler ve Allah'ın korumasına
karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır.Boşanıp gitmesinden korktuğunuz kadınlarınıza öğüt verin,
yataklarından ayrılın ve kendilerini rahat bırakın. Sizi gönülden kabul ederlerse onlara karşı başka bir yol
aramayın. Allah yücedir, büyüktür.
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(Nisa 4/128)

ً ش
ُ ُٗ ثَٜ ِِ س ِٓ ْٖ خَ ْؼ
ْ َت ِِٕ ْتٓ ًَتَذ ٌ لَثكَٝ
 َٔثُٜ َ٘٤ْ ظ ِِ َفث َخ
ً  تِػ ًَْتْٝ َ ٌت تٞ
ْ ُ٣ ْٕ َ  َٓٔث تِٜ ٤ْ َِػث كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػ
ُّ ُُ ت
َّللاَ ًَثَٕ ِخ َٔث
ِ ًَ ؼ
ُّ ُتَٝ ط ِْ ًفث
ت كَث َِّٕ هُٞشَصَّوَٝ تُِّٞ٘ ت ِْٕ ش ُ ْفَٝ ش َّؿ
ُ
ُ ُز ْتَلَ ْٗل
ِ ت ُ ْـَٝ ًٌْ ٤ظ ِْ ُؿ َل
ًت٤
ً َٕ ل َ۪دَُِٞٔ ش َ ْؼ
Bir kadın kocasının kendini boşamasından veya yüz çevirmesinden korkarsa aralarında uzlaşmaları, iki taraf
içinde günah değildir. Uzlaşmak hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi davranır ve Allah‟tan
çekinerek kendinizi korursanız bilin ki Allah, yaptığınız şeylerin iç yüzünü bilir.

(Talak 65/4)

ٓ
َْٖ ِفؼ٣َ ْْ َُ ٢ ٓتُه ۪ـَٝ ًٍ ُٜ  َّٖ ظ َ َِٰعَرُ ت َ ْشُٜ ُ تيش َ ْدص ُ ْْ كَ ِؼهَّش
ْ ِِٕ ّٓث ِب ٌُ ْْ ت
ِ  ِةَّْٖ َِٖٓ ْتُ َٔ ۪ف٣َ ٢تُه ۪ـَٝ
َ ِٗ ْٖ ِٓ غ٤
ُ ّْ ًًت٣ ًِ۪ٙ ْٓ َ ُ ِٓ ْٖ تَُٚ َْ  ْؽ َؼ٣َ ََّللا
ن ه
َ ٣َ ْٕ َ  َّٖ تُٜ ُِ ََلزُ ْتَلَ ْـ َٔث ٍِ ت َ َؼٝ۬ ُ تَٝ
ِ َّ ص٣َ ْٖ َٓ َٝ َّٖ ُٜ َِْٔ ؼ ْؼَٖ َـ
Eşlerinizden adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz bekleme süreleri üç aydır; adet görmeyenler
de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah‟tan çekinerek kendini
korursa Allah onun işini kolaylaştırır.

(Talak 65/5)

ُ ت َ ْؼ ًًتٚٓ َُ ْْ ُ ْؼ ِظ٣َٝ ّ۪ٚـَٔث ِش٤ِ ِ
ن ه
َٰو ُِ َي ت َ ْٓ ًُ ه
َ ًْ ُّ ٌَ ِل٣ ََّللا
َ ُْٚ٘ ػ
ِ َّ ص٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُُِ تٚٓ َُ ٍَْٗ َ َّللاِ ت
Bu Allah‟ın emridir, onu size indirmiştir. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa Allah da onun kabahatlerini
örter ve alacağı ödülü arttırır.

(Bakara 2/229)

َّ َ ت
ٌ ّ
ت ِٓ َّٓٔثَُٝ ِف َُّ َُ ٌُ ْْ ت َ ْٕ شَأ ْ ُلى٣  ََلَٝ ٕث
َ  ٌؿ خِث ِْـ٣ً۪ ّْ َ  شْٝ َ فٍ تًُٝ ثى خِ َٔ ْؼ
َ ِْٓ ثٕ كَث
ٍ ّ
ِ َۖ َ ُط ََل ُم َٓ ًَّش
َّللاِ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ
َ َّٖ ُٛ ُٞٔ ُ ص٤ْ َ َٰتش
نَ هُٝ  َٔث ُـه٤ ُ۪و٣ َّللاِ كَث ِْٕ ِل ْلص ُ ْْ ت َ ََّل
نَ هُٝ َٔث ُـه٤ ُ۪و٣ َمَث ٓكَث ت َ ََّل٣ ْٕ َ ْـًٔث ت ََِّٓل ت٤ش
ْ َ َٔث ت ْكصَه٤ ۪ َٔث كِٜ ٤ْ ََِػ
ُْ ُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َّللاِ كَث
نَ هَُٝصَؼَهَّ ُـه٣ ْٖ َٓ َٝ َثَُّٛٝللاِ كَ ََل ش َ ْؼصَه
نُ هُ۪ٝ شِ ِْ َي ُـهِٚز خ
َّ
َُٕٞٔ ُِ تُظث
O talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak ya da güzellikle ayırmak
gerekir. Ey erkekler! ikinizin de Allah‟ın koyduğu sınırlarda duramayacağınızdan korkmanız
dışında kadınlara verdiklerinizden bir şey almanız size helâl olmaz. Ey müminler! Eşlerin,
Allah‟ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından siz de korkarsanız, kadının fidye verip
kendini kocasından kurtarması her ikisi için de günah olmaz. Bunlar Allah‟ın koyduğu
sınırlardır; onları aşmayın. Allah‟ın koyduğu sınırları aşanlar, yanlış yapan kimselerdir.
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(Nisa 4/20)

َ ْ٘  َّٖ ِهُٜ ٣ص ُ ْْ ت ِْـ َٰه٤ْ َ  َٰتشَٝ ٍغْٝ ٌَ َٕغٍ َٓ ٌَثْٝ ٌَ ٍَ ت ِْٕ ت َ َي ْنش ُ ُْ ت ِْ ِص ْدهَتَٝ
ْـًٔث٤ش
َ ُْٚ٘ ِٓ تُٝثيت كَ ََل شَأ ْ ُلى
ً ط
ً٘ث٤تِظْ ًٔث ُٓ ۪دَٝ صَثًٗثْٜ ُُ خَُٚٗٝتَشَأ ْ ُلى
Bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, bıraktığınıza yığınla mal vermiş bile olsanız ondan hiçbir şey
almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi alacaksınız!

(Nisa 4/21)

ً ٤ َِ۪عَثهًث ؿ٤۪ٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕت َ َل ْىَٝ غ
َٰ هَ ْه ت َ ْكَٝ َُُْٚٗٝق شَأ ْ ُلى
ظث
ُ  خَ ْؼ٠ؼ
ٍ  خَ ْؼ٠َُِٰ ؼ ٌُ ْْ ت
َ ٤ًَ َٝ
Verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz ki! Onlar sizden sağlam bir söz aldılar ve birbirinizle baş başa kaldınız.

(Bakara 2/230)

َ ِْٕ ُ كَثًَْٙ ٤ ًؼث َؿْٝ ٌَ  ش َ ْ٘ ٌِ َؿ٠ُ ِٓ ْٖ َخ ْؼه ُ َـصهَُٚ َُّ ث كَ ََل ش َ ِفَٜ َؽَِّو
َ ِْٕ كَث
ْٕ َ  َٓٔث تِٜ ٤ْ َِث َك ََل ُؼَ٘ث َؾ َػَٜ َؽَِّو
َ ِْٕ ص َ ًَت َؼ َٓؼث ت٣َ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َث ُِوَٜ ُّ٘٤ِ َُد٣ َِّللا
نُ هُٝ شِ ِْ َي ُـهَٝ َِّللا
نَ هُٝ َٔث ُـه٤ ُ۪و٣ ْٕ َ ظ َّٓ٘ث ت
Erkek üçüncü defa boşarsa, artık ona helal olmaz. Kadın başka bir eşle evlenir, o da boşarsa o
zaman bakarlar, eğer Allah‟ın koyduğu sınırlarda duracakları kanaatine varırlarsa, tekrar
birbirlerine dönmeleri günah olmaz. Bunlar Allah‟ın sınırlarıdır. Allah bunları, bilen bir
topluluk için açıklamaktadır.
(Nisa 4/13)

ٍ ُ َؼَّ٘ثِْٚ ُ ْه ِل٣ َُُِٚٞ
َٖ٣ ۪ثي لَث ُِه
ُ  َيَٝ ََّللا
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
ن ُ هُٝشِ ِْ َي ُـه
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ً۪ ز ش َ ْؽ
ُْ ٤ ٌُ ْتُؼَ ۪ظْٞ َ َٰو ُِ َي ْتُلَٝ ثَٜ ٤ ۪ك
Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Allah'a ve elçisinin getirdiği ayetlere kim gönülden boyun eğerse Allah
onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada ölümsüz olacaklardır. Muazzam kurtuluş işte budur.

(Nisa 4/14)

ٌٖ ٤ٜ۪ ُٓ تج
ٌ َُ َػىََُٚٝ  َۖثَٜ ٤ َ۪ثيت لَث ُِهًت ك
ُ  َيَٝ ََّللا
ض ه
ً ٗ ُِْٚ ُ ْه ِل٣ َُٙنُٝص َ َؼهَّ ُـه٣َ َٝ َُُِٚٞ
ِ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisinin getirdiği ayetlere başkaldırırsa Allah onu, ölmemek üzere
kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.
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(Bakara 2/231)

َ تِوَتَٝ
َۖ ًُ  َّٖ خِ َٔ ْؼُٛ ِٞ ِ ًّ ُـ
 ََلَٝ ٍفٝ
َ ْٝ َ فٍ تًُٝ  َّٖ خِ َٔ ْؼُٛ ٌُٞ ِّ ْٓ َ  َّٖ كَثُٜ َِّٓث َء كَدََِ ْـَٖ ت َ َؼ
َ ِّ٘ ُؽَِّ ْوص ُ ُْ ت
َ َ ْلؼَ َْ َٰو ُِ َي كَوَ ْه٣ ْٖ َٓ َٝ تُٝتيت ُِص َ ْؼصَه
 ٌۘتًٝ ٍُ ُٛ َِّللا
ِ َث٣ت َٰتُٝٓ ََل شَص َّ ِمىَٝ ُّٚ
ز ه
ً ًَ ػ
ِ َّٖ ُٛ ٌُٞ ِّ ْٔ ُ ش
َ ظَِ َْ َٗ ْل
ُ َ ِؼ٣  ْتُ ِف ٌْ َٔ ِرَٝ ج
َ َٔ ت ِٗ ْؼًُٝ ًُ ت ْوَٝ
ت هُٞتشَّوَٝ ِ۪ٚظ ٌُ ْْ خ
س ه
ِ  ٌُ ْْ َِٖٓ ْتُ ٌِصَث٤ْ َِ َٓٓث ت َ ٍَْٗ ٍَ َػَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ََّللا
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ش
َ َِّ ٌُ َِّللاَ خ
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ
Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa, ya iyilikle tutun ya da dine
iyilikle ayırın. Onları, haklarına girip zarara uğratmak için tutmayın. Bunu yapan, kendini kötü
duruma sokar. Allah‟ın âyetlerini hafife almayın. Allah‟ın üzerinizdeki nimetini aklınızdan
çıkarmayın. O, indirdiği kitap ve hikmet ile size öğüt vermektedir. Allah‟a karşı yanlış
yapmaktan sakının. Bilin ki her şeyi bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/232)

َ تِوَتَٝ
تْٞ ػ
ُ  َّٖ كَ ََل ش َ ْؼُٜ َِّٓث َء كَدََِ ْـَٖ ت َ َؼ
َ  َّٖ تِوَت ش َ ًَتُٜ ت َؼَٝ ٌْ َ َ ْ٘ ٌِ ْفَٖ ت٣ ْٕ َ  َّٖ تُٛ ُِٞؼ
َ ِّ٘ ُؽَِّ ْوص ُ ُْ ت
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ُ  َػُٞ٣ ف َٰو ُِ َيٝ
٠ًَٰ ٌْ َ تَل ِل ًِ َٰو ُِ ٌُ ْْ ت
ِ ًُ  ْْ خِث ُْ َٔ ْؼُٜ َ٘٤ْ َخ
ُإْ ِٓ ُٖ خِ ه٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕ۪ َٓ ْٖ ًَثِٚع خ
ْ َ تَٝ ْْ ٌُ َُ
َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ََل ش َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ ًُ َٜ ؽ
Kadınları boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa, koca adaylarıyla dinen iyi olan
örf üzere anlaştıkları takdirde evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah'a ve Ahiret
gününe inananlara verilen öğüttür. Sizin için iyi ve temiz olan budur. Bunları bilen Allah'tır siz
bilemezsiniz.

(Bakara 2/233)

٠َِ  َػَٝ َػث َػر
ِ ًَ ِْٖ ٤َُْٞ  َّٖ َـُٛ َ ََلنْٝ َ ػ ْؼَٖ ت
َّ َّْ ُِص٣ ْٕ َ  ِْٖ ُِ َٔ ْٖ ت َ َيتنَ ت٤َِٓث
َ ًُت
ِ ًْ ُ٣ ُت ُِهَتزَٞ ُ ْتَٝ
ٌ ت ُِهَذَٝ ٓثي
ِ ًُ  َّٖ ِخ ْثُ َٔ ْؼُٜ ُ شَٞ ّْ ًِ َٝ َّٖ ُٜ ُُ ِي ٌْهَُٚ  ِنُُْٞٞ َٔ ُْت
َّ ؼ
ٌ ق َٗ ْل
َ ُ ث ََل شَٜ  ِْ َؼُٝ ُ ت ََِّل
ُ ٌََِّ ُ ف ََل شٝ
تع
ِ  ِتيَٞ ُ ْت٠َِ َػَٝ َُ۪ٙ ِهَٞ ُِ خَُٚ ٌ نُُْٞٞ َٓ  ََلَٝ َثَُٛ ِهَٞ ِخ
ٍ ًَ َ ظ ًثَل َػ ْٖ ش
َ ض ِٓعْ َُ َٰو ُِ َي كَث ِْٕ ت َ َيتنَت ِك
ْْ ٌُ ٤ْ َِ ََلنَ ًُ ْْ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػْٝ َ ت تُٞػ ٓؼ
ِ ًْ َ ت ِْٕ ت َ َي ْنش ُ ْْ ت َ ْٕ ش َ ّْصَٝ  َٔثِٜ ٤ْ َِ ٍي كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػَٝث
ُ شَشَٝ  َٔثُٜ ْ٘ ِٓ
ً٤
ِ ًُ ص ُ ْْ ِخ ْثُ َٔ ْؼ٤ْ َ َِِّ ْٔص ُ ْْ َٓٓث َٰتش
ٌ َٕ َخ ۪ظَُِٞٔ َّللاَ ِخ َٔث ش َ ْؼ
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ فٝ
َ تِوَت
Analar çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi tamamlamak isteyen içindir. Anaların
dinen iyi olan örfteki yiyeceği ve giyeceği, çocuğun babasına aittir. Kimseye gücünün üstünde
yük yüklenmez. Çocuğu yüzünden ne ana zarara sokulur ne de baba. Mirasçının sorumluluğu
da aynıdır. Anne ve baba, karşılıklı anlaşma ve danışma ile çocuğu sütten kesmek isterlerse, ikisi
için de günah olmaz. Çocuklarınıza sütanne tutmak isterseniz, ücretini dinen iyi olan örf üzere
ödedikten sonra, size bir günahı olmaz. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki her şeyi
gören Allah‟tır.
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(Talak 65/6)

ُ ٤ َّٖ ِٓ ْٖ َـُٛ ٌُِٞ٘ ِْ َ ت
َّٖ ًُ ِْٕ تَٝ َّٖ ِٜ ٤ْ َِت َػُّٞو٤ِ ؼ
ُّ ؼ
َ ُ  َّٖ ُِصُٛ ٝٓثي
َ ُ  ََل شَٝ ْْ ًُ  ْؼ ِهُٝ ْٖ ِٓ ْْ ُ ِ ٌَ ْ٘ص
َ ْط
َّٖ ُٛ يٞ
ِ  ََلٝ۬ ُ ت
َ  َّٖ كَث ِْٕ ت َ ْيُٜ َِْٔ ؼ ْؼَٖ َـ
َ ٣َ ٠ َّٖ َـصهِٜ ٤ْ َِت َػُٞز َـ ْٔ ٍَ كَث َ ْٗ ِلو
َ  َّٖ ت ُ ُؼُٛ ُٞػ ْؼَٖ َُ ٌُ ْْ كَ َٰثش
ًَٰٟ ُ ت ُ ْلٚٓ َُ ػ ُغ
ِ ًْ ُ ّص
َ َِ ًْش ُ ْْ ك
َ ت ِْٕ ش َ َؼثَٝ ٍفًُٝ َ٘ ٌُ ْْ ِخ َٔ ْؼ٤ْ ت َخًُٝ ِٔ َ أْشَٝ
Boşadığınız kadınları gücünüze göre oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Onlara evi dar etmek için zarar
vermeye kalkmayın. Hamile iseler, doğum yapıncaya kadar ihtiyaçlarını karşılayın. Çocuğu sizin için
emzirirlerse ücretlerini verin. İşleri aranızda dine uygun olarak istişareyle yürütün. Karşılıklı olarak zorlanırsanız
çocuğu bir başkası emzirecektir.

(Talak 65/7)

ّث
ً َّللاُ َٗ ْل
ق ه
ُ هٚ٤ُ ْ٘ ِل ْن ِٓ َّٓٔث َٰت َٰش٤ِْ َُ كُٚ ِي ٌْهِٚ ٤ْ َِ َٓ ْٖ هُه َِي َػَٝ ِِ۪ٚؼَص
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ َّللاُ ََل
َ ْٖ ِٓ ِؼَ ٍر
َ ُُٝ ْ٘ ِل ْن و٤ُِ
ُ ّْ ًًت٣ ًٍ ّْ ػ
ُ ََّللاُ خَ ْؼه
َ ْؽؼَ َُ ه٤ِ
َ ثَٜ ٤ت ََِّل َٓٓث َٰت َٰش
Varlıklı olan, harcamayı varlığına göre yapsın. Darlıkta olan da Allah ne vermişse ondan yapsın. Allah kimseye
gücünün üstünde yük yüklemez. Allah, zorluğun ardından bir kolaylık yaratacaktır.

(Bakara 2/234)

 َػ ْش ًًت كَ ِثوَتَٝ ًٍ ُٜ  َّٖ ت َ ْيخَ َؼرَ ت َ ْشِٜ ِّ ُظَٖ ِخث َ ْٗل
ْ ََّص َ ًَخ٣ ت ًؼثَٝ ٌْ َ َٕ تَٝىَ ُي٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َْٕٞ َّكَٞ َ ُص٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ً٤
ِ ًُ  َّٖ ِخ ْثُ َٔ ْؼِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ٓ ۪ َٔث كَ َؼ َِْٖ ك٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ َّٖ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػُٜ َِخََِ ْـَٖ ت َ َؼ
ٌ َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاُ ِخ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ فٝ
Erkeklerinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına dört ay on gün beklesinler.
Sürelerinin sonuna vardıklarında, kendileri için dinen iyi olan örf üzere yaptıkları şeyin size bir
günahı olmaz. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.
(Bakara 2/240 )

ًَْ ٤ ٍِ َؿْٞ  ْتُ َف٠َُِػث ت
ً  ْْ َٓصَثِٜ تؼ
ِ َٝ ت ًؼثَٝ ٌْ َ َٕ تَٝىَ ُي٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َْٕٞ َّكَٞ َ ُص٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ِ َٝ ٌْ ََّرً َِل٤ط
ٌ ٍ۪ َّللاُ َػ
ٍ٣
 هَٝ ٍفًُٝ  َّٖ ِٓ ْٖ َٓ ْؼِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ َٓث كَؼَ َِْٖ ۪ ٓك٢ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِت ِْل ًَتغٍ كَث ِْٕ ل ًََ ْؼَٖ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ َـ
İçinizden vefat eden kocaların geride bıraktıkları eşleriyle ilgili olarak size yüklenen görev, onları evlerinden
çıkarmadan, bir yıla kadar geçimlerini sağlamaktır. Eğer onlar çıkarlarsa, kendileri hakkında yaptıkları dinen iyi
olan örfe uygun şeylerden dolayı size bir günah olmaz. Daima üstün olan ve doğru kararlar veren Allah‟tır.
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(Nisa 4/33)

ْ ََٖ َػوَه٣ ۪تَُّىَٝ َُٕٞ ْتَلَ ْه ًَخَٝ ٕت
ْْ ُٛ ُٞ َٔثُٗ ٌُ ْْ كَ َٰثش٣ْ َ ز ت
ِ َت ُِهَٞ ُ ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى ْت٢
َ ُِ تَٞ َٓ  ُِ ٌُ ٍَّ َؼ َؼ َِْ٘ثَٝ
هًت٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ ًَثَٕ َػ
 ْْ ت َِّٕ هُٜ  َد٤ٗ َ۪ظ
Herkese, ana baba ve en yakınlarının bıraktıklarına mirasçı olma hakkı tanıdık. Ama önce kendileriyle güçlü
sözleşme yapılanların paylarını verin. Allah her şeye şahittir.

(Bakara 2/235)

ْ ۪ ِٓ ْٖ ِلٚػص ُ ْْ ِخ
ْْ ٌُ َََّّٗللاُ ت
ْ ًَّ  َٔث َػ٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػَٝ
ِ ّ
 ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ َػ ِِ َْ ه٢ ت َ ًَْ٘ ْ٘ص ُ ْْ ۪ ٓكْٝ َ ٓثء ت
َ ِّ٘ ُطدَ ِر ت
َ ػ ْوهَذ
ُ تُٞٓ ٍِ  ََل ش َ ْؼَٝ كًثًُٝ  ًَل َٓ ْؼْٞ َت هُُُٞٞ َّٖ ِِ ًًّت ت ََِّٓل ت َ ْٕ شَوُٛ ُٝت ِػهَٞ ُ  َُٰ ٌِ ْٖ ََل شَٝ َّٖ ُٜ ًَُٗٝ ًُ ِص َ ْى
َ
تُٞٔٓ َِت ْػَٝ ُٙٝثـىَ ُي
ْ َ ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ ك٢ٓ َ۪ ْؼَِ ُْ َٓث ك٣ ََّللا
ُ َ َ ْدُِ َؾ ْتُ ٌِص٣ ٠تُ ِّ٘ ٌَثؾِ َـصه
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ َُِٚثج ت َ َؼ
ٌْ ٤ ِ۪ي َـٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
ت َ َّٕ ه
İddet bekleyen kadınlara üstü kapalı evlenme teklifi yapmanız veya niyetinizi içinizde
saklamanız günah değildir. Allah bilir ki siz bunu ileride onlara anlatacaksınız. Ama birbirinize
gizlice söz vermeyin, dinen iyi olan örf üzere bir söz söylerseniz başka. Bu Kitap‟ta belirlenmiş
olan süre sona erinceye kadar, aranızda evlilik bağı kurma kararı almayın. Bilin ki Allah
içinizde olanı bilir. Öyleyse, O‟na karşı yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah çok bağışlar,
yumuşak davranır.
(Bakara 2/228 )

َ ُٔ ُ ْتَٝ
٢َّللاُ ۪ ٓك
ْ ََّص َ ًَخ٣ ُطَِّوَثز
َ ٌْص ُ َْٖٔ َٓث َلَِنَ ه٣ ْٕ َ  َّٖ تُٜ َُ َُّ َ ِف٣  ََلَٝ ٍءًُٝٓ ُ َّٖ ظ َ َِٰعَرَ هِٜ ِّ ُظَٖ خِث َ ْٗل
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
تُٝٓ َٰو ُِ َي ت ِْٕ ت َ َيتن٢ ۪ َّٖ كِٛ ّ َّٖ ت َ َـ ُّن خِ ًَ ِنُٜ ُ َُصُٞخُؼَٝ ًِ تَل ِل
ِ ت َ ْي َـ
ُإْ ِٓ َّٖ خِ ه٣ َّٖ ًُ ِْٕ  َّٖ تِٜ ٓث
ٌ ٍ۪ َّللاُ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ ٍ َـ٣
ِ َۖ ًُ  َّٖ خِ ْثُ َٔ ْؼِٜ ٤ْ َِ َػ١ ۪ َّٖ ِٓعْ َُ تَُّىُٜ ََُٝ ط ََل ًـث
ْ ِت
ّ ِ ُِ َٝ فٝ
 هَٝ ٌ َّٖ نَ َي َؼرِٜ ٤ْ ًَِِ َؼث ٍِ َػ
Kocaları tarafından boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç temizlik dönemi beklerler. Allah‟a ve ahiret gününe
inanmışlarsa, Allah‟ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri helâl değildir. Kocaları arayı düzeltmek isterse, bu
süre içinde onlara dönme hakları vardır. Dinen iyi olan örfe göre kadınların erkekler üzerindeki hakkı, erkeklerin
kadınlar üzerindeki hakkına denktir. Erkeklerin onlara karşı bir basamak farkları vardır. Üstün olan ve kararları
doğru olan Allah‟tır.

(Talak 65/4)

ٓ
َْٖ ِفؼ٣َ ْْ َُ ٢ ٓتُه ۪ـَٝ ًٍ ُٜ  َّٖ ظ َ َِٰعَرُ ت َ ْشُٜ ُ تيش َ ْدص ُ ْْ كَ ِؼهَّش
ْ ِِٕ ّٓثبِ ٌُ ْْ ت
ِ ةَِّْٖ َِٖٓ ْتُ َٔ ۪ف٣َ ٢تُه ۪ـَٝ
َ ِٗ ْٖ ِٓ غ٤
ُ ّْ ًًت٣ ًِ۪ٙ ْٓ َ ُ ِٓ ْٖ تَُٚ َْ  ْؽ َؼ٣َ ََّللا
ن ه
َ ٣َ ْٕ َ  َّٖ تُٜ ُِ ََلزُ ْتَلَ ْـ َٔث ٍِ ت َ َؼٝ۬ ُ تَٝ
ِ َّ ص٣َ ْٖ َٓ َٝ َّٖ ُٜ َِْٔ ؼ ْؼَٖ َـ
Eşlerinizden adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; adet görmeyenler de
öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah‟tan çekinerek kendini korursa
Allah onun işini kolaylaştırır.
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(Bakara 2/236)

َ ِْٕ  ٌُ ْْ ت٤ْ َََِل ُؼَ٘ث َؾ َػ
َّٖ ُٛ ُٞ َٓصِّؼَٝ ًؼر
ُ ًِ  ش َ ْلْٝ َ ُ َّٖ تّٛٞ
ُّ َٔ َ ّٓث َء َٓث َُ ْْ ش
َ ٣ً۪ َ َّٖ كُٜ َُ تٞػ
َ ُِّ٘ؽَِّ ْوص ُ ُْ ت
َٖ٤ ِّ۪٘ ْتُ ُٔ ْف٠َِف َـوًّث َػٝ
ً ُ َٓصَثٙ ْتُ ُٔ ْوصِ ًِ هَهَ ُي٠َِػ
ِ ًُ ػث ِخ ْثُ َٔ ْؼ
َ َٝ ُٙ ِِغِ هَهَ ُيُٞٔ ُ ْت٠ََِػ
Kadınları, mehirlerini kesinleştirmeden ve ilişkiye girmeden boşamanızın size günahı olmaz.
Onlara yararlanacakları şeyler verin. İmkânı olan gücü ölçüsünde, darlık içinde olan da gücü
ölçüsünde, dinen iyi olan örf üzere versin. Bu, güzel davrananlar üzerine bir görevdir.
(Bakara 2/241)

َ ُٔ ِْ ُِ َٝ
ٌ ز َٓصَث
َٖ٤ ۪ ْتُ ُٔصَّو٠َِف َـوًّث َػٝ
ِ طَِّوَث
ِ ًُ ع ِخ ْثُ َٔ ْؼ
Kocaları tarafından boşanmış kadınların da dinen iyi olan örfe göre geçindirilme hakları vardır. Bu, kendini
koruyanlara yüklenmiş bir görevdir.

(Ahzab 33/49)

َ َّْ ُ ز ظ
ْْ ٌُ َُ  َّٖ كَ َٔثُٛ ّٞ
ِ ت تِوَت َٗ ٌَ ْفص ُ ُْ ْتُ ُٔإْ َِٓ٘ثُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ُّ َٔ َ  َّٖ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ت َ ْٕ شُٛ ُٞٔ ُ ؽَِّ ْوص
ً ۪ٔ ِ ًَت ًـث َؼ
َل٤
َ َّٖ ُِٛٞ ِ ًّ ُـ
َ َٝ َّٖ ُٛ ُٞث كَ َٔ ِص ّؼَٜ َُّٗٝ َّٖ ِٓ ْٖ ِػهَّذٍ ش َ ْؼصَهِٜ ٤ْ ََِػ
Ey iman etmiş kişiler! Mümin kadınlarla nikahlanır da kendilerine dokunmadan boşarsanız onların, sizden dolayı
iddet beklemeleri gerekmez. Onlara yararlanacakları bir şey verin ve onları güzellikle serbest bırakın.

(Bakara 2/237)

َ ِْٕ تَٝ
ػص ُ ْْ ت ََِّٓل
ْ ًَ َق َٓث ك
ْ ًَ َهَ ْه كَٝ َّٖ ُٛ ّٞ
ُّ َٔ َ  َّٖ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ت َ ْٕ شُٛ ُٞٔ ُ ؽَِّ ْوص
ْ َِ٘ؼرً ك
ُ ظ
َ ٣ً۪ َ َّٖ كُٜ َُ ْْ ُ ػص
ََ ؼ
ْ َت ْتُلُٞ ّ
ُ ًَ ت ت َ ْهُٞت َ ْٕ ش َ ْؼ ٓلَٝ ِػ ْوهَذ ُ تُ ِّ٘ ٌَثؾ
ُ ۪ٙ ِه٤َ ِ خ١ ۪ت تَُّىَٞ ُ ْؼل٣َ ْٝ َ َٕ تُٞ ْؼل٣َ ْٕ َ ت
َ ْ٘ َ  ََل شَٝ َٰٟٞ ج ُِِص َّ ْو
ً٤
ٌ َٕ خَ ۪ظَُِٞٔ َّللاَ ِخ َٔث ش َ ْؼ
َ٘ ٌُ ْْ ت َِّٕ ه٤ْ َخ
Mehirlerini kesinleştirdiğiniz kadınları ilişkiye girmeden boşarsanız, kesinleşen mehrin yarısını
vermelisiniz. Kadınlar veya nikâh düğümü elinde olan eş, hakkından vazgeçerse başka. Ey
erkekler! Sizin vazgeçmeniz, konumunuzu koruma açısından daha uygundur. Aranızdaki farkı
unutmayın. Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.
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(Bakara 2/228)

َ ُٔ ُ ْتَٝ
٢َّللاُ ۪ ٓك
ْ َّص َ ًَخ٣َ ُطَِّ َوثز
 ٌْص ُ َْٖٔ َٓث َل َِنَ ه٣َ ْٕ َ  َّٖ تُٜ َُ َُّ  ِف٣َ  ََلَٝ ٍءًُٝٓ ُ َّٖ ظ َ َِٰعَرَ هِٜ ِّ ُظَٖ ِخث َ ْٗل
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِثّٰلل
تُٝٓ َٰو ُِ َي ت ِْٕ ت َ َيتن٢ ۪ َّٖ كِٛ ّ َّٖ ت َ َـ ُّن ِخ ًَ ِنُٜ ُ َُصُٞخُؼَٝ ًِ تَل ِل
ِ ت َ ْي َـ
ُإْ ِٓ َّٖ ِخ ه٣ َّٖ ًُ ِْٕ  َّٖ تِٜ ٓث
ٌ ٍ۪ َّللاُ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ ٍ َـ٣
ِ َۖ ًُ  َّٖ ِخ ْثُ َٔ ْؼِٜ ٤ْ َِ َػ١ ۪ َّٖ ِٓعْ َُ تَُّىُٜ ََُٝ ط ََل ًـث
ْ ِت
ّ ِ ُِ َٝ فٝ
 هَٝ ٌ َّٖ نَ َي َؼرِٜ ٤ْ ًَِِ َؼث ٍِ َػ
Kocaları tarafından boşanmış kadınlar da kendi başlarına üç temizlik dönemi beklerler. Allah‟a ve ahiret gününe
inanmışlarsa, Allah‟ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helâl değildir. Kocaları arayı düzeltmek isterse,
bu süre içinde geri dönme hakları vardır. Dinen uygun olan ölçüye göre kadınlardan yana olan haklar,
kadınlardan yana olmayan haklara denktir. Erkeklerin onlara karşı bir basamak farkları vardır. Daima üstün olan
ve doğru kararlar veren Allah‟tır.

(Nisa 4/34)

ْٖ ِٓ تُٞ ِخ َٓٔث ت َ ْٗلَوَٝ غ
َّ َٓثء ِخ َٔث ك
ِ ّ
ٍ  خَ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ؼ
ّ ِ َت
ؼ ََ ه
َ َّللاُ خَ ْؼ
َ ِّ٘ ُ ت٠ََِٕ َػُٞٓ تَّٞ ًُ َؼث ٍُ َه
َ ح خِ َٔث َـ ِل
َ ِثز َـثك
ُ ُٗ َُٕٞ شَمَثك٢ ۪تُهصَٝ َُّللا
ٌ ظ
ٌ َ ظث ُِ َفثزُ هَثِٗص
َّٖ ُٛ ٌَٞش
َّ ُ ْْ كَثِٜ ُِ تَٞ ْٓ َ ت
ع ه
ِ ٤ْ َثز ُِ ِْـ
ُ كَ ِؼ
ً ِ ۪د
َ َ  َّٖ كَث ِْٕ تُٛ ُٞتػ ًِْخَٝ ِثؼغ
َل٤
َ َٔ ُ ْت٢ِ َّٖ كُٛ ًُٝ  ُؽْٛ تَٝ َّٖ ُٛ ٞظ
َ َّٖ ِٜ ٤ْ َِت َػُٞؽ ْؼَ٘ ٌُ ْْ كَ ََل ش َ ْدـ
ِ ؼ
ًت٤
ت َِّٕ ه
ً ًّث ًَ ۪د٤ِِ َّللاَ ًَثَٕ َػ
Erkekler, hanımlarını koruyup kollamakla görevlidirler. Bu, Allah'ın her birine diğerinde olmayan üstünlükler
vermesi ve erkeklerin mallarından harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar, Allah‟a içten boyun eğen ve Allah'ın
korumasına karşılık kimse görmezken de kendilerini özenle koruyanlardır. Ayrılmasından korktuğunuz
kadınlarınıza gönül alıcı sözler söyleyin, yatakta onlardan uzaklaşın ve onları rahat bırakın. Sizi gönülden kabul
ederlerse onlara karşı başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah pek yücedir, büyüktür.

(Bakara 2/238)

ُ َِـثك
َٖ٤ ۪ت ِ هّٰللِ هَثِٗصُٞٓ ُٞهَٝ ٠ ِْ َٰطُٞ ُذِ ْتَِٰٞ ظ
ِ تَٞ َِظ
َّ ُتَٝ ز
َّ ُ ت٠َِت َػٞظ
Namazları ve orta namazı özenle sürekli kılın ve daima Allah‟a içten boyun eğenlerden olun.
(Al-i İmran 3/17)

ثي
َّ ُتَٝ َٖ٣ً۪ ِظثخ
َّ َُت
ِ َٖ خِ ْثَلَ ِْ َف٣ً۪  ْتُ ُٔ ّْص َ ْـ ِلَٝ َٖ٤ ۪ ْتُ ُٔ ْ٘ ِلوَٝ َٖ٤ ۪ ْتُوَثِٗصَٝ َٖ٤ ۪ظثنِه
Onlar Sabırlı, özü sözü doğru, Allah‟a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher vakitlerinde
bağışlanma dileyen kimselerdir.

(Hud 11/114)

َ َ ذَِٰٞ ظ
ًَٰٟ ًْ ز َٰو ُِ َي ِو
ِ ّـَٔث٤ِ ّ
ِ َّ٘ث
َّ ُدَْٖ تِٛ ُ ْى٣ ز
َّ ُتَهِ ِْ تَٝ
َ  َِ ت َِّٕ ْتُ َف٤ْ َُّ ٌَُُلًث َِٖٓ تَٝ ثي
ِ َٜ َُّ٘ ِ ت٢َؽ ًَك
َٖ٣ً۪ ًِ ُِِىَّت
Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Çünkü iyi ve güzel işler,
kabahatleri ve kötülükleri giderir. Bu, aklını başına alacaklar için bir hatırlatmadır.
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(İsra 17/78)

َّ ُى تٞ
نًتُٜٞ هُ ًْ َٰتَٕ ْتُلَ ْؽ ًِ ت َِّٕ هُ ًْ َٰتَٕ ْتُلَ ْؽ ًِ ًَثَٕ َٓ ْشَٝ َِ ٤ْ َُّن ت
ِ ُُُذ َ ُِهَِٰٞ ظ
َّ ُت َ ِه ِْ ت
َ  َؿ٠َُِٰ ش ْٔ ُِ ت
ِ ّ
Namazı, güneşin zevalinden yani öğleden gecenin karanlık ve serin vaktine kadar, bir de şafak ışıklarının
kümeleştiği sırada sürekli ve tam kıl. Şafak ışıklardaki kümeleşme gözle görülür.

(Ta Ha 20/130)

ُ ََ ِ ِدّ ْؿ ِخ َف ْٔ ِه َي ِخّ َي هَ ْد
َّ ُعِ تُِٞؽ
ُ ََ هَ ْدَٝ ُِ ْٔ ش
ْٖ ِٓ َٝ ثَٜ  ِخًُٝ ؿ
ْ كَث
َ َٝ َُُُٕٞٞو٣َ  َٓث٠َِٰ ط ِد ًْ َػ
ْ َ تَٝ ّ ِدّ ْؿ
َٰ ًْ َ ثي َُ َؼَِّ َي ش
٠ػ
َ َ َِ ك٤ْ َُّثئ ت
ِ َٗٓ َٰت
ِ َٜ َُّ٘تف ت
َ ًَ ؽ
Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her
şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde de ibadet et; belki memnun kalırsın.

(Bakara 2/239)

َُٕٞٔ َِت ش َ ْؼٌُُٞٗٞ َ َّللاَ ًَ َٔث َػَِّ َٔ ٌُ ْْ َٓث َُ ْْ ش
ت هًُٝ ًُ  ُي ًْ َدثًٗث كَ ِث ٓوَت ت َ ِٓ ْ٘ص ُ ْْ كَث ْوْٝ َ كَث ِْٕ ِل ْلص ُ ْْ كَ ًِ َؼ ًثَل ت
Eğer korkarsanız namazı yürüyerek yahut binek üstünde kılın. Rahata kavuşunca Allah‟ı, bu
konuda bilmediğinizi size öğrettiği gibi zikredin. Allah‟ı size öğrettiği gibi zikretmek için namaz
kılın.
(Nisa 4/101)

ْٕ َ  ِذ ت ِْٕ ِل ْلص ُ ْْ تَِٰٞ ظ
َّ ُت َِٖٓ تًُٝ ظ
ُ  ٌُ ْْ ُؼَ٘ث ٌؾ ت َ ْٕ ش َ ْو٤ْ َُِْ َػ
ِ  ْتَلَ ْي٢ػ ًَ ْخص ُ ْْ ِك
َ تِوَتَٝ
َ ٤ََِع ك
ً٘ث٤ت ُٓ ۪دًُّٝ ت َُ ٌُ ْْ َػهَُٖٞٗ ًَث٣ً۪ ت ت َِّٕ ْتُ ٌَث ِكًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪ ْل ِصَ٘ ٌُ ُْ تَُّى٣َ
Yolculuğa çıktığınızda, ayetleri görmezden gelen kafirlerin size saldırı yapmasından korkarsanız, namazı
kısaltmanızda bir günah yoktur. Çünkü kâfirler, size açık düşmandırlar.

(Nisa 4/102)

َٓ ْْ ُذ َ كَ ِْصَوَِٰٞ ظ
 ْْ كَ ِثوَتُٜ َ ت ت َ ِْ ِِ َفصَُٝٓأ ْ ُلى٤ُْ َٝ  ْْ َٓ َؼ َيُٜ ْ٘ ِٓ ٌؽثبِلَر
َ ْٔ َ ْْ كَثَهِٜ ٤ ۪س ك
َ ْ٘ ًُ تِوَتَٝ
َّ ُ ُْ تُٜ َُ س
َٓ ز
تَُٝأ ْ ُلى٤ُْ َٝ ت َٓ َؼ َيُِّٞظ
ِ ْ  ُْصَأَٝ ْْ َۖ ٌُ ِ َٓيتبَٝ ْٖ ِٓ تٌُُٞٗٞ َ٤ِْ َت كُِٝ َؽه
َ
َ ُ٤ِْ َت كُِّٞظ
َ ُ٣ ْْ َُ ًَٰٟ ؽثبِلَرٌ ت ُ ْل
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ َػُِٞ٤۪ٔ َ٤َت َ ْٓصِ َؼصِ ٌُ ْْ كَٝ ْْ ٌُ َِٕ َػ ْٖ ت َ ِْ ِِ َفصُُِٞ ش َ ْـلْٞ َُ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪نَّ تَُّىَٝ ْْ ُٜ َ ت َ ِْ ِِ َفصَٝ ْْ ُٛ ِـ ْى َي
ٓ َٰ ًْ َٓ ْْ ُ  ًُ ْ٘صْٝ َ ط ًٍ ت
َ َٓ ْٖ ِٓ ًٟ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًَثَٕ ِخ ٌُ ْْ تَو٤ْ َِ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػَٝ ً تـهَذ
تُٞؼ ٓؼ
ِ َٝ ًَِر٤ْ َٓ
َ َ  ت َ ْٕ ش٠ػ
ً٘ث٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػىَتخًث٣ً۪ َِّللاَ ت َ َػهَّ ُِ ِْ ٌَثك
ت ِـ ْى َي ًُ ْْ ت َِّٕ هُٝ ُلىَٝ ْْ ٌُ َ ت َ ِْ ِِ َفص
İçlerinde olur da onlar için namazı tam kılarsan, onların bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını
kuşansınlar; ilk secdeyi yaptıktan sonra çekilsinler; bu defa namazı kılmamış öbür kısım gelsin, seninle namaz
kılsınlar, tedbirli olsunlar ve silahlarını kuşansınlar. Kafirler ister ki silahlarınızdan ve eşyanızdan uzak kalasınız
da üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Yağmurdan zarar görür veya hasta olursanız, silahlarınızı bir yere
koymanızda bir günah yoktur ama tedbiri elden bırakmayın. Allah, o kâfirlere küçük düşürücü bir azap
hazırlamıştır.
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(Nisa 4/103)

ْ  ِخ ٌُ ْْ كَ ِثوَتُٞ٘ ُؼ٠َِٰ  َػَٝ نًتُٞهُؼَٝ ث ًٓث٤َ َّللاَ ِه
تُٞٔ ٤ ۪تؽ َٔأَْٗ ْ٘ص ُ ْْ كَثَه
َّ ُص ُ ُْ ت٤ْ ؼ
ت هًُٝ ًُ ذ َ كَث ْوَِٰٞ ظ
َ َكَ ِثوَت ه
ْ ٗذ َ ًَثَِٰٞ ظ
شًثُٞهْٞ َٓ َٖ ًِصَثخًث٤ ِ۪٘ٓ ْ ْتُ ُٔإ٠ََِس َػ
َّ ُذ َ ت َِّٕ تَِٰٞ ظ
َّ ُت
O namazı kılarken Allah‟ı; ayakta, oturur halde, ve yanlarınız üzerinde anın. Güvene kavuştuğunuzda o namazı
tam kılın. Çünkü namaz, müminlere, vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır.

(Ta Ha 20/14)

١ً۪ ًْ ذ َ ُِ ِىَِٰٞ ظ
َّ ُتَهِ ِْ تَٝ ٢ َ۪ٗ ت ََِّٓل تَٗ َ۬ث كَث ْػدُ ْهَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ت
 تََٗث ه٢ٓ َِّ۪٘ٗت
Ben Allah‟ım, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namazı düzgün ve sürekli kıl!

(Bakara 2/240)

ًَْ ٤ ٍِ َؿْٞ  ْتُ َف٠َُِػث ت
ً  ْْ َٓصَثِٜ تؼ
ِ َٝ ت ًؼثَٝ ٌْ َ َٕ تٝىَ ُي٣َ َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َْٕٞ َّكَٞ َ ُص٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ِ َٝ ٌْ ََّرً َِل٤ط
ٌ ٍ۪ َّللاُ َػ
ٍ٣
 هَٝ ٍفًُٝ  َّٖ ِٓ ْٖ َٓ ْؼِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ٓ ۪ َٓث كَؼَ َِْٖ ك٢ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِت ِْل ًَتغٍ كَث ِْٕ ل ًََ ْؼَٖ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ َـ
Vefat ettiğinde geride eş bırakacak olan erkekleriniz, eşlerinin, evden çıkarılmadan, bir yıla
kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Kendileri çıkarlarsa, dinen iyi olan örf üzere
yaptıkları şeyden dolayı size bir günah olmaz. Üstün olan ve kararları doğru olan Allah‟tır.
(Bakara 2/234)

 َػ ْش ًًت كَ ِثوَتَٝ ًٍ ُٜ  َّٖ ت َ ْيخَ َؼرَ ت َ ْشِٜ ِّ ُظَٖ ِخث َ ْٗل
ْ ََّص َ ًَخ٣ ت ًؼثَٝ ٌْ َ َٕ تَٝىَ ُي٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َْٕٞ َّكَٞ َ ُص٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
ً٤
ِ ًُ  َّٖ ِخ ْثُ َٔ ْؼِٜ ِّ ُ ت َ ْٗل٢ٓ ۪ َٔث كَ َؼ َِْٖ ك٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ َّٖ كَ ََل ُؼَ٘ث َؾ َػُٜ َِخََِ ْـَٖ ت َ َؼ
ٌ َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاُ ِخ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ فٝ
Ölen kocaların geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına dört ay on gün beklesinler. Sürelerinin sonuna
vardıklarında, kendileri hakkında dinen iyi olan örfe uygun olarak yaptıkları şeyin size bir günahı olmaz.
Yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdar olan Allah‟tır.
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(Bakara 2/235)

ْ ۪ ِٓ ْٖ ِلٚػص ُ ْْ ِخ
ْْ ٌُ َََّّٗللاُ ت
ْ ًَّ  َٔث َػ٤ ۪ ٌُ ْْ ك٤ْ َِ  ََل ُؼَ٘ث َؾ َػَٝ
ِ ّ
 ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ َػ ِِ َْ ه٢ٓ ۪ ت َ ًَْ٘ ْ٘ص ُ ْْ كْٝ َ ٓثء ت
َ ِّ٘ ُط َد ِر ت
َ ػ ْوهَذ
ُ تُٞٓ ٍِ  ََل ش َ ْؼَٝ كًثًُٝ  ًَل َٓ ْؼْٞ َت هُُُٞٞ َّٖ ِِ ًًّت ت ََِّٓل ت َ ْٕ شَوُٛ ُٝت ِػهَٞ ُ  َُٰ ٌِ ْٖ ََل شَٝ َّٖ ُٜ ًَُٗٝ ًُ ِص َ ْى
َ
تُٞٔٓ َِت ْػَٝ ُٙٝثـىَ ُي
ْ َ ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ ك٢ ْؼَِ ُْ َٓث ۪ ٓك٣َ ََّللا
ُ َ  ْدُِ َؾ ْتُ ٌِص٣َ ٠تُ ِّ٘ ٌَثؾِ َـصه
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ َُِٚثج ت َ َؼ
ٌْ ٤ ِ۪ي َـٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
ت َ َّٕ ه
Bu kadınlara üstü kapalı evlenme teklifi yapmanız veya niyetinizi içinizde saklamanız günah değildir. Allah
biliyor ki siz bunu ileride onlara anlatacaksınız. Birbirinize gizlice vaatte bulunmayın ama dinen iyiliğe uygun
olan bir söz söyleyebilirsiniz. Bu kitapta belirlenmiş olan bekleme süresi sona erinceye kadar, aranızda evlilik
bağı kurma kararı almayın. Bilin ki Allah içinizde olanı bilir. Öyleyse dikkatli davranın. Bilin ki Allah çok
bağışlar, pek yumuşak davranır.

(Bakara 2/241)

َ ُٔ ِْ ُِ َٝ
ٌ ز َٓصَث
َٖ٤ ۪ ْتُ ُٔصَّو٠َِف َـوًّث َػٝ
ِ طَِّوَث
ِ ًُ ع خِ ْثُ َٔ ْؼ
Kocaları tarafından boşanmış kadınların da dinen iyi olan örf üzere geçindirilme hakları vardır.
Bu, Allah‟tan çekinenlerin üzerine görevdir.
(Talak 65/6)

ُ ٤ْ  َّٖ ِٓ ْٖ َـُٛ ٌُِٞ٘ ِْ َ ت
َّٖ ًُ ِْٕ تَٝ َّٖ ِٜ ٤ْ َِت َػُّٞو٤ِ ؼ
ُّ ؼ
َ ُ  َّٖ ُِصُٛ ٝٓثي
َ ُ  ََل شَٝ ْْ ًُ  ْؼ ِهُٝ ْٖ ِٓ ْْ ُ ِ ٌَ ْ٘ص
َ ط
َّٖ ُٛ يٞ
ِ  ََلٝ۬ ُ ت
َ  َّٖ كَث ِْٕ ت َ ْيُٜ َِْٔ ؼ ْؼَٖ َـ
َ َ٣ ٠ َّٖ َـصهِٜ ٤ْ َِت َػُٞز َـ ْٔ ٍَ كَث َ ْٗ ِلو
َ  َّٖ ت ُ ُؼُٛ ُٞػ ْؼَٖ َُ ٌُ ْْ كَ َٰثش
ًَٰٟ ُٓ ت ُ ْلَُٚ ػ ُغ
ِ ًْ ُ ّص
َ َِ ًْش ُ ْْ ك
َ تِ ْٕ ش َ َؼثَٝ ٍفًُٝ َ٘ ٌُ ْْ ِخ َٔ ْؼ٤ْ َت خًُٝ ِٔ َ أْشَٝ
Boşadığınız kadınları iddetleri esnasında gücünüze göre oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Onlara evi dar
etmek için zarar vermeye kalkmayın. Hamile iseler, doğum yapıncaya kadar ihtiyaçlarını karşılayın. Çocuğu
sizin için emzirirlerse ücretlerini verin. İşleri aranızda dinen iyiliğe uygun olarak istişareyle yürütün. Karşılıklı
olarak zorlanırsanız çocuğu bir başkası emzirecektir.

(Talak 65/7)

ّث
ً َّللاُ َٗ ْل
ق ه
ُ هٚ٤ُ ْ٘ ِل ْن ِٓ َّٓٔث َٰت َٰش٤ِْ َُ كُٚ ِي ٌْهِٚ ٤ْ َِ َٓ ْٖ هُه َِي َػَٝ ِِ۪ٚ َؼص
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ َّللاُ ََل
َ ْٖ ِٓ ِ َؼ ٍر
َ ُُٝ ْ٘ ِل ْن و٤ُِ
ُ ّْ ًًت٣ ًٍ ّْ ػ
ُ ََّللاُ خَ ْؼه
َ ْؽ َؼ َُ ه٤ِ
َ ثَٜ ٤ت ََِّل َٓٓث َٰت َٰش
Varlıklı olan, harcamayı varlığına göre yapsın. Darlıkta olan da Allah ne vermişse ondan yapsın. Allah kimseye
gücünün üstünde yük yüklemez. Allah, zorluğun ardından bir kolaylık yaratacaktır.

(Bakara 2/242)

َُِٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْؼ ِوِٚثش٣َ َّللاُ َُ ٌُ ْْ َٰت
ّ ُٖ ه٤ِ َُد٣ ًَ َٰى ُِ َي
Allah size âyetlerini böyle açıklar; belki aklınızı kullanırsınız.
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(Bakara 2/243)

َّْ ُ ت ظُٞشُٞٓ َُّللا
ِ َۖ ْٞ َٔ ُف َـىَ َي ْتٞ
 ُْ هُٜ َُ ٍَ ز كَوَث
ٌ ُُُ ْْ تُٛ َٝ ْْ ِٛ ثي
ِ ٣َ ت ِٓ ْٖ ِنَٖٞ ل ًََ ُؼ٣ ۪ تَُّى٠َُِتََُ ْْ ش َ ًَ ت
ْ َ كَُّٝللاَ َُى
ًَُٕٝ ٌُ  ْش٣َ ثَ ََل
 ْْ ت َِّٕ هُٛ ث٤َ ت َ ْـ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ت َ ًْع َ ًَ تَٝ َث
ِ َُّ٘ ت٠َِؼ ٍَ َػ
Ölüm korkusuyla yurtlarından çıkmış binlerce kişiyi görmedin mi? Allah onlara: “Ölün!” demiş
sonra tekrar diriltmişti. Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu O‟na
karşı görevini yerine getirmez.
(Bakara 2/56)

ًَُٕٝ ٌُ شِ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش َ ْشْٞ َٓ ظ ُ َّْ َخ َؼعَْ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه
Ölmenizin ardından yine de sizi kaldırdık ki görevinizi yerine getiresiniz.

(Nisa 4/66)

ْ ِٝ َ ّ ٌُ ْْ ت
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ٌَ ٤ َُِ۪ ت ََِّل هَُِٙٞثي ًُ ْْ َٓث كَؼ
َ ُت ت َ ْٗلُِٞٓ ُ  ْْ ت َ ِٕ ت ْهصِٜ ٤ْ َِ تََّٗث ًَص َ ْدَ٘ث َػْٞ ََُٝ
ِ َ٣ت ِٓ ْٖ ِنٞتل ًُ ُؼ
ُ ػ
صًث٤شهَّ شَعْ ۪د
َ َ تَٝ ْْ ُٜ َُ  ًًْت٤۪ َُ ٌَثَٕ َلَِٕٚ خٞظ
َ ُٞ٣ ت َٓثَُِٞ ْْ كَؼُٜ ََّٗ تْٞ ََُٝ
Şayet onlara: “kendinizi öldürün!“ veya “yurdunuzdan çıkın!” diye emretseydik, pek azı dışındakiler bunu
yapmazlardı. Ama kendilerine verilen öğüt ne olursa olsun, onu yapsalardı onlar için daha iyi ve daha sağlam
olurdu.

(Nisa 4/67)

 ًٔث٤ ْْ ِٓ ْٖ َُه ُ َّٓٗث ت َ ْؼ ًًت َػ ۪ظُٛ َ٘ث٤ْ َ تِوًت َ ََٰلشَٝ
O zaman biz de onlara katımızdan büyük bir ödül verirdik.

(Nisa 4/68)

ً ط ًَت
 ًٔث٤ ۪ؽث ُٓ ّْصَو
ِ ْْ ُٛ َ٘ث٣ْ َهَٜ ََُٝ
Bir de onları doğru bir yola yönlendirirdik.

(Bakara 2/244)

ٌْ ٤ ِ۪ػ
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
َ  ٌغ٤۪ٔ ِ
َ ََّللا
َ ٢ ۪ت كُِِٞهَثشَٝ
Siz Allah yolunda savaşın. Bilin ki sizi dinleyen ve bilen Allah‟tır.
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(Bakara 2/190 )

َٖ٣ ُ۪ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْؼص َه٣ َّللاَ ََل
ت ت َِّٕ هُٝ  ََل ش َ ْؼصَهَٝ ْْ ٌُ َُُِٗٞوَث ِش٣ َٖ٣ َّ۪للاِ تَُّى
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كُِٞهَث ِشَٝ
Allah yolunda, sizinle savaşanlarla savaşın ve haksız saldırı yapmayın. Allah, haksız saldırı yapanları sevmez.

(Bakara 2/191)

ُ ٤ ْْ ِٓ ْٖ َـُٛ ٞت َ ْل ًِ ُؼَٝ ْْ ُٛ ُٞٔ ُ ْط ظ َ ِو ْلص
ُ ٤ ْْ َـُٛ ُُِٞت ْهصَٝ
 ََلَٝ َِ ْشهُّ َِٖٓ ْتُوَص
َ َ  ْتُ ِلصَْ٘رُ تَٝ ْْ ًُ ْٞط ت َ ْل ًَ ُؼ
 ْْ ًَ َٰى ُِ َي َؼ ٍَٓت ُءُٛ ُُِٞ ًُ ْْ كَث ْهصَُِٞ كَث ِْٕ هَثشِٚ ٤ ۪ ًُ ْْ كُُِِٞوَثش٣ ٠ ْْ ِػ ْ٘هَ ْتُ َٔ ّْ ِؽ ِه ْتُ َف ًَ ِتّ َـصهُٛ ُِِٞشُوَثش
َٖ٣ً۪ ِْتُ ٌَثك
Onları tespit ettiğiniz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Bu fitne adam öldürmekten
daha ağır bir suçtur. Onlar sizinle Mescid-i Haram yanında savaşmadıkça onlarla orada savaşmayın. Eğer
savaşırlarsa onları öldürün. O ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin cezası işte böyledir.

(Bakara 2/192)

ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ٌ َُّللاَ َؿل
ت كَث َِّٕ هْٞ َٜ َ كَث ِِٕ ت ْٗص
Savaşı bırakırlarsa, şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Bakara 2/193)

٠َِتَٕ ت ََِّل َػَٝ ػ ْه
ُ ت كَ ََلْٞ َٜ َ  ُٖ ِ هّٰللِ كَث ِِٕ ت ْٗص٣َّٕ تُ ۪هٌُٞ ٣َ َٝ ٌَٕ كِصَْ٘رٌُٞ َ  ََل ش٠ ْْ َـصهُٛ ُِِٞهَثشَٝ
َّ
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
Sizinle savaşanlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah‟ın dini /koyduğu düzen hâkim olsun. Savaşmayı
bırakırlarsa zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmaz.

(Bakara 2/194)

َّ ُ ًُ ْتُ َف ًَت ُّ خِثْٜ ش
َّ َُت
ِٚ ٤ْ َِت َػُٝ ٌُ ْْ كَث ْػصَه٤ْ َِ َػٟثص كَ َٔ ِٖ ت ْػص َ َٰه
ٌ ظ
َ ِ ْتُ ُف ًُ َٓثزُ هَٝ ّ ًِ ْتُ َف ًَ ِتْٜ ش
َٖ٤ َّ۪للاَ َٓ َغ ْتُ ُٔصَّو
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ْْ َۖ ٌُ ٤ْ َِ َػٟخِ ِٔعْ َِ َٓث ت ْػص َ َٰه
Haram ayına saygı, haram ayına saygı duyanlar içindir; yasaklara uyma karşılıklı olur. Size kim saldırırsa, o
saldırıya denk bir saldırı yapın. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah, kendini koruyanlarla
beraberdir.

(Nisa 4/76)

َّ َِ ٤ِ ۪د
ُ تُطث
تُِٞٓ ِز كَوَثش
ِ ٞؿ
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَثش٣ تًُٝ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَثش٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّى
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُهَ ت٤ْ ًَ َِّٕ ثٕ ت
َّ َُٓث َء ت٤ُِ ْٝ َ ت
لًث٤ػ ۪ؼ
َ َٕثٕ ًَث
ِ ط
ِ ط
İnanıp güvenenler Allah‟ın yolunda savaşırlar, kâfirlikte direnenler ise tağutların yolunda savaşırlar. Siz,
şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın kurduğu oyun zayıftır.
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(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ِ ۪د
ت َِّٕ ه
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَث ِش٣ َ ُْ ْتُ َؽَّ٘رُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِخثُٜ َُتَٞ ْٓ َ تَٝ ْْ ُٜ ّ
َ َُٖ ت َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْتُ ُٔإًَٰٟ َ َّللاَ ت ْشص
َِٖٓ ۪ٙ ِهْٜ  ِخ َؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ تَٝ ِٕ  ْتُوُ ًْ َٰتَٝ َِ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ  ِر٣ َٰيْٞ َّ  تُص٢ َـوًّث ِكِٚ ٤ْ َِ ْػهًت َػَٝ ََُُِٕٞ ْوص٣َٝ َُُِٕٞ ْوص٤َ َك
ُْ ٤ ٌُ ْتُ َؼ ۪ظْٞ َ ْتُلَٞ ُٛ  َٰو ُِ َيَٝ ۪ٚ ْؼص ُ ْْ ِخ٣َ  َخث١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ تَُّى٤ْ ت خِ َدًُِٝ َّللاِ كَث ِْص َ ْدش
ه
Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşır,
öldürür veya öldürülürler. Bu, Allah‟ın Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah‟tan
daha iyi kim tutabilir? Öyleyse yaptığınız alışverişten dolayı size müjdeler olsun! Büyük başarı işte budur.

(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُٕٝثؼه
فٝ
َّ َُٕ تُٞتًُت ًِؼ
َّٓ َُٕ تُٝثٓه
ِ ًُ َٕ ِخ ْثُ َٔ ْؼًُٝ ِٓ تَل
ِ َٕ ْتُ َفُٝ َٕ ْتُ َؼث ِخهُٞتَُصَّٓث ِبد
َّ َّٕٞث ِب ُف
ِ ّ
ُ  ْتُ َفث ِكَٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ َُٕ َػ ِٖ ْتُٞٛ تَُّ٘ثَٝ
ّ  َخَٝ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْش ًِِ ْتُ ُٔإ
 ِن هَُٕٝ ُِ ُفهٞظ
Onlar tövbe eden, Allah‟a kul olan, işlerini iyi yapan, gezip gerçekleri gören, rükû eden, secde eden, iyiliği
emreden, kötülüğü engelleyen ve Allah‟ın koyduğu sınırları özenle koruyanlardır. Sen o müminlere müjde ver.

(Hac 22/39)

ُ ْْ ُٜ َََّٕٗ ِخثَُُِٞوَثش٣ َٖ٣ ۪تُوَِٕ َُِِّى
ً٣
ْ َٗ ٠َِٰ َّللاَ َػ
ٌ ۪ ْْ َُوَهِٛ ًِ ظ
ت َِّٕ هَٝ تُٞٔ ِِ ظ
Kendilerine savaş açılanlara, haksızlığa uğratılmaları sebebiyle savaş izni verildi. Allah, onlara yardımın elbette
kuralını belirlemiştir.

(Hac 22/40)

َث
 ََل نَ ْك ُغ هْٞ ََُٝ َُّللا
ت َيخَُّ٘ث هَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ن ت ََِّٓل ت
ٍ ّ  ًِْ َـ٤َ ْْ خِـِٛ ثي
ِ َ٣ت ِٓ ْٖ ِنَٖٞ ت ُ ْل ًِ ُؼ٣ ۪تََُّى
َ ََُّّ٘للاِ ت
ْ َٓ ّ ِهُٜ َُ غ
ٌ َٞ َِط
ًت٤
ٍ  ْْ خِدَ ْؼُٜ ؼ
ث ت ِْ ُْ هَٜ ٤ ُ۪ ْى ًَ ًُ ك٣ ُثؼه
ً َّ۪للاِ ًَع
َ خَ ْؼ
َ َٓ َٝ تز
ِ ّ
َ َٝ َ ٌغ٤ِخَٝ  ِتٓ ُغَٞ ط
َ س
ٌ ٍ۪  َػ١
ٍ٣
ُ ت َِّٕ هًُٙ ظ
ظ ًَ َّٕ ه
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ْ٘ َ٤ََُٝ
ٌّ ِٞ ََّللاَ َُو
Onlar sırf “Rabbimiz Allah‟tır.” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılanlardır. Eğer Allah, insanların bir
kısmını diğer bir kısmıyla engellemese manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah‟ın adı çokça anılan
mescitler kesinlikle yerle bir edilirdi. Allah‟a yardım edene Allah elbette yardım eder. Güçlü ve daima üstün
olan Allah‟tır.

(Hac 22/41)

َّ تُٞ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
تْٞ َٜ ََٗٝ فٝ
ِ ًُ ت خِ ْثُ َٔ ْؼًُٝ َٓ َ تَٝ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٓ ع تَهَث
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ ْْ كُٛ َٖ ت ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ث٣ ۪تََُّى
يٞ
ِ ُٓ ُ ِ هّٰللِ َػثهِدَرُ ْتَلَٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ َُػ ِٖ ْت
Onlar; kendilerine yeryüzünde güç ve imkân versek namazı özenle ve sürekli kılan, zekâtı veren, iyiliği emreden,
kötülüğü engelleyen kimselerdir. Her işin sonu Allah‟a varır.
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(Saf 61/4)

ٌ ٤َ ْ٘ ُ ْْ خُٜ ََّٗطلًّث ًَث
صٞ
ٌ ط
ت َِّٕ ه
ُ ًْ َٓ ٕث
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَث ِش٣ َٖ٣ ُ۪ ِفحُّ تَُّى٣ ََّللا
َ ِِ۪ٚ ٤ِ ۪د
Allah, kendi yolunda kurşunla kenetlenmiş bir yapı gibi kenetlenerek savaşanları sever.

(Bakara 2/245)

ُ َۖ ْظ
ؾ
ْ َ ُ تٚٓ َُ َُٚؼث ِػل
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ  ْو ِد٣َ َُّللا
ُ ًِ ُ ْو٣ ١ َ۪ٓ ْٖ وَت تَُّى
 هَٝ ً ًذ٤
ع ه
ُ َد٣َٝ غ
َ ُ٤ًَّ٘ث ك
َ ػث َـ
َ ۪ػ َؼثكًث ًَع
َُٕٞ ش ُ ًْ َؼؼِٚ ٤ْ َُِتَٝ
Kim Allah‟a güzel bir ödünç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir. Daraltan da Allah‟tır,
genişleten de. Zaten O‟nun huzuruna çıkarılacaksınız.
(Hadid 57/10)

ُ ً٤
ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ١۪ٞ َ َ ّْص٣ ع ََل
ِ تَٞ ََُّّٰٔتض ت
 َِ ه٤ِ ۪د
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
َ ٢ ۪ت كُٞ َٓث َُ ٌُ ْْ ت َ ََّل ش ُ ْ٘ ِلوَٝ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ َِّللا
َ  َٰ ُٓةِ َي ت َ ْػٝ۬ ُ هَثش َ ََ تَٝ ِت َ ْٗلَنَ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ْتُلَصْؿ
 ًُ ًَّلَٝ تَُِٞهَثشَٝ ُت ِٓ ْٖ خَ ْؼهَُٖٞ ت َ ْٗلَو٣ ۪ظ ُْ نَ َي َؼرً َِٖٓ تَُّى
ً٤
ٌ َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاُ خِ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ ٠َٰ٘ ّْ َّللاُ ْتُ ُف
 َػهَ هَٝ
Sizin neyiniz var ki Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Göklerde ve yerdeki her şey zaten Allah‟a
kalacaktır. Önünüzün açılmasından önce hayra harcayan ve savaşanların derecesi, daha sonra hayra harcayan ve
savaşanlarınki ile bir olmaz; öncekilerin derecesi daha yüksektir. Allah hepsine, yaptığının en güzeli ile
karşılama sözü vermiştir. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Hadid 57/11)

ٌْ ٣ً۪ ًَ ًٌ ُٓ ت َ ْؼََُٚٝ َُُٚ َُٚؼث ِػل
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًِ ُ ْو٣ ١ َ۪ٓ ْٖ وَت تَُّى
ع ه
َ ُ٤ًَّ٘ث ك
َ ػث َـ
Allah‟a güzel ödünç verecek biri var mı ki Allah onu katlayarak geri versin? Onu cömertçe bir ödül
beklemektedir

(Hadid 57/18)

ٌْ ٣ً۪ ًَ ًٌ  ْْ ت َ ْؼُٜ ََُٝ ْْ ُٜ َُ ق
ِ ظ ِهّهَث
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًَ ت َ ْهَٝ ز
َّ ُٔ ُ ْتَٝ َٖ٤ ۪ظهِّه
َّ ُٔ ُت َِّٕ ْت
ت هٞػ
ُ ؼث َػ
َ ُ٣ ًّ٘ث
َ ػث َـ
Allah‟a güzel bir ödünç vererek sadaka dağıtan erkeklerle kadınlara, karşılıkları kat kat verilecektir. Onlar için
büyük bir ödül vardır.

(Tegabun 64/17)

ٌْ ٤ ِ۪ي َـٞ
َ َُّللا
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًِ ت ِْٕ ش ُ ْو
ٌ ٌُ ش
 هَٝ ْْ ٌُ َُ ًْ َ ْـ ِل٣َٝ ْْ ٌُ َُ ُٚؼث ِػ ْل
ت هٞػ
َ ُ٣ ًّ٘ث
َ ػث َـ
Allah‟a güzel bir ödünç verirseniz O size, kat kat fazlasını verir ve durumunuzu düzeltir. Üzerine düşeni eksiksiz
yapan ve yumuşak davranan Allah‟tır.
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(Bakara 2/246)

ْ َ ُْ ت ْخؼُٜ َُ ٍ ٢
ط ََُ٘ث َٓ ِِ ًٌث
ِ َ َٔ ُ ْت٠َُِتََُ ْْ ش َ ًَ ت
ّ ِت َُِ٘دُُٞ تِ ْو هَث٠ َُِٰٞٓ  ََ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه٣ تِ ِْ ًَٓ ۪تء٢ٓ ََ۪٘ل ِٓ ْٖ خ
 َٓث َُ َٓ٘ث ت َ ََّلَٝ تُُٞت هَثُِِٞ ٌُ ُْ ْتُ ِوصَث ٍُ ت َ ََّل شُوَثش٤ْ َِػ
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ح
َ ِص ُ ْْ ت ِْٕ ًُص٤ْ ّ
َ  ََْ َػٛ ٍَ َّللاِ هَث
َ ٢ ُ۪ٗوَثشِ َْ ك
ت ت ََِّلْٞ ََُّٞ َ  ُْ ْتُ ِوصَث ٍُ شِٜ ٤ْ َِح َػ
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ِت َ ْخ َٓ٘ثبَِ٘ث كََِ َّٔث ًُصَٝ ثيَٗث
َ ٢ ُ۪ٗوَثشِ ََ ك
ِ َ٣هَ ْه ت ُ ْل ًِ ْؼَ٘ث ِٓ ْٖ ِنَٝ َِّللا
َّ ِ ٌْ خ٤ َِّ۪للاُ َػ
ً َِ۪ه
َٖ٤۪ٔ ُِ ثُظث
 هَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
Musa‟dan sonra, İsrailoğulları'nın ileri gelenlerini gözünde canlandırmadın mı? Onlar
Nebîlerine “İçimizden bir başkomutan çıkar da Allah yolunda savaşalım!” demişlerdi. “Ya
savaş emredilir de savaşmazsanız?” dedi. “Kaybedecek neyimiz kaldı ki Allah yolunda
savaşmayalım! Hem yurtlarımızdan çıkarılmışız hem çocuklarımızdan ayrı düşürülmüşüz.”
dediler. Savaş üzerlerine yazılınca, pek azı dışında hepsi kaçıverdi. O zalimleri bilen Allah‟tır.
(Nisa 4/77)

َّ تُٞ َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ُْ ِٜ ٤ْ َِح َػ
َّ ُت تُٞٔ ٤ ۪تَهَٝ ْْ ٌُ َ٣ ِه٣ْ َ ت تُّٞ ْْ ًُ ٓلُٜ َُ ََ ٤ َ۪ٖ ه٣ ۪ تَُّى٠َُتََُ ْْ ش َ ًَ ِت
َ ِذ َ كََِ َّٔث ًُصًَٰٞ ٍُت
ٌ ً۪ َْتُ ِوصَث ٍُ تِوَت ك
س
َ َ  تْٝ َ َّللاِ ت
َ ت َيخََّ٘ث ُِ َْ ًَص َ ْدُُٞهَثَٝ ًَر٤شهَّ َل ْش
َ ِر ه٤ثَ ًَ َم ْش
َ ََُّٕ٘ تَْٞ َ ْمش٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
َٰ ْ َٝ ٌَ ٤ ََِ۪ث ه٤ْٗ ُّع تُه
٠ ًٌْ ُِ َٔ ِٖ تش َّ َٰو٤تَل ِل ًَذ ُ َل
ُ ح هُ َْ َٓصَث
ٍ ٣ً۪ َ ت َ َؼ ٍَ ه٠ُِٓ َٰ  ََٓل ت َ َّل ًْش َ َٓ٘ث تْٞ َُ ٍَ َ٘ث ْتُ ِوصَث٤ْ ََِػ
ْ ُ  ََل شَٝ
ً َ۪ٕ كَصُٞٔ َِظ
َل٤
Hiç görmedin mi şu kişileri ki kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namazı tam kılın, zekâtı verin" denmişti.
Savaş farz kılınınca da içlerinden bir takımı, Allah'tan korkar gibi insanlardan korkmuş, hatta korkuları daha da
şiddetlenmişti. Dediler ki "Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz kıldın, azıcık daha süre tanısaydın olmaz mıydı?” De
ki "Dünya menfaati pek azdır. Allah‟tan çekinerek korunanlar için Ahiret daha hayırlıdır; size kıl kadar haksızlık
yapılmayacaktır.

(Bakara 2/216)

ْٕ َ  ت٠ّٓ َٰ  َػَٝ ْْ ٌُ َُ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٛ َٝ ْـًٔث٤ش
َ تُٞٛ ًَ ٌْ َ  ت َ ْٕ ش٠ ٓ َّٰػ
َ َٝ ْْ ٌُ َُ ًٌْٙ ًُ َٞ َُٛٝ ٍُ  ٌُ ُْ ْتُ ِوصَث٤ْ َِح َػ
َ ًُ ِص
َ تُّٞش ُ ِفد
َُٕٞٔ َِت َ ْٗص ُ ْْ ََل ش َ ْؼَٝ ُْ َِ ْؼ٣َ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ َُ ًٌَّ  شَٞ ُٛ َٝ ْـًٔث٤ش
Savaş, hoşunuza gitmediği halde size, görev olarak yazıldı. Hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin iyiliğinize olabilir.
Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Bunları bilen Allah‟tır, siz bilmezsiniz.
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(Bakara 2/247)

َ ْْ ٌُ َُ ط
َ ََّللاَ هَ ْه خَؼ
ُٖ ٗ َْفَٝ َ٘ث٤ْ َُِ ْتُ ُٔ ِْيُ َػَُٚ ُٕ ٌُٞ َ٣ ٠ت تَٗهُُٞٓ ز َٓ ِِ ًٌث هَثٞ
َ ُُؽث
 ْْ ت َِّٕ هُٜ ُّ٤ِ ْْ َٗدُٜ َُ ٍَ هَثَٝ
َ ّْ َُ خٌََٙ تنَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َػٚ٤ط َٰل
َ ط
٢ِطرً ك
َ ُْإ٣ ْْ ََُٝ ُْٚ٘ ِٓ ت َ َـ ُّن خِ ْثُ ُٔ ِْ ِي
ْ َّللاَ ت
ِؼَرً َِٖٓ ْتُ َٔث ٍِ هَث ٍَ ت َِّٕ ه
َ ز
ٌْ ٤ ِ۪ت ِِ ٌغ َػَٝ َُّللا
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٌَُٚ ِْ ُٓ ٢ ُ۪إْ ش٣ َُّللا
 هَٝ شث ُء
 هَٝ ِْ ّْ  ْتُ ِؽَٝ ِْ ِْ ْتُ ِؼ
Nebîleri onlara “Allah, üzerinizde yetkili olarak Tâlût‟u çıkardı.” dedi. “Onun bizim üzerimizde
nasıl yetkisi olabilir? O yetki ondan çok bizim hakkımızdır. Onun fazla bir malı da yok!”
dediler. Nebî, “Onu, sizin üzerinize Allah seçti. Ona, bilgi ve vücut bakımından üstünlük verdi.
Allah yetkiyi, tercih ettiğine verir.” dedi. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.
(Al-i İmran 3/26)

شث ُء
َٓ َ ش ُ ِؼ ٍُّ َٓ ْٖ شَٝ شث ٌۘ ُء
َٓ َ ع ْتُ ُٔ ِْ َي ِٓ َّٔ ْٖ ش
َٓ َ  ْتُ ُٔ ِْ َي َٓ ْٖ ش٢ َّْ َٓث ُِ َي ْتُ ُٔ ِْ ِي شُإْ ِشُٜ هُ َِ تُِه
ُ ٍِ ْ٘ َ شَٝ شث ُء
ً٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  ًُْ تَِّٗ َي َػ٤ِى ْتُ َم
َٓ َ ش ُ ِى ٍُّ َٓ ْٖ شَٝ
َ ه٤َ ِشث ُء خ
ٌ ۪ءٍ هَه٢ْ ش
De ki: “Ey tüm yetkiler elinde olan Allah‟ım! İstediğin kişiye yetki verir, istediğinden yetkiyi alırsın. İstediğin
kişiyi üstün kılar yine istediğin kişiyi alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Sen her şeye bir ölçü koyarsın.

(Enam 6/53)

َْ ََِّللاُ ِخث َ ْػ
ٍ  ْْ ِخدَ ْؼُٜ ؼ
ُْ ه
 ۬ ُإ ََٓل ِء َٓ َّٖ هٛٓ َٰ َ ت تُُٞٓ َُٞو٤ُِ غ
َ  ًَ َٰى ُِ َي كَصََّ٘ث خَ ْؼَٝ
َ ٤َََُِ٘٘ث ت٤ْ َ ْْ ِٓ ْٖ خِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َّ ُِخث
َٖ٣ً۪ ًِ شث
“Allah aramızdan, şunlara mı lütuf ve ikramda bulundu?” desinler diye onlardan kimilerini kimileriyle deneriz.
Görevlerini yerine getirenleri en iyi bilen, Allah değil midir?

(Tegabun 64/5)

ٌْ ٤ َُ۪تج ت
ٌ َ ػى
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ِٛ ًِ ْٓ َ خَث ٍَ تَٝ تُٞت ِٓ ْٖ هَ ْد ٌۘ َُ كَىَتهًُٝ ََٖ ًَل٣ َ۪أْشِ ٌُ ْْ َٗدَإُت تَُّى٣ ْْ ََُت
Sizden önce ayetleri görmezlikten gelen kâfirlerin haberi size ulaşmadı mı? Onlar ettiklerini buldular. Onların
hak ettikleri acıklı bir azaptır.

(Tegabun 64/6)

ْ ُٗ ًَثَََّٰٚٗو ُِ َي خِث
٠َ٘ت ِْص َ ْـَٝ تْٞ ََُّٞ َ شَٝ تًُٝ ََٗ٘ ٌَۘث كَ ٌَلُٝهْٜ َ٣ ًٌَ ت تَخَشُُٞٓ ز كَوَث
ِ َِّ٘ث٤َ ْْ خِ ْثُدُٜ ُِِ
ُ  ْْ ُيِٜ ٤ َ۪س شَأْش
ٌ ه٤۪ٔ  َـ٢
َ َُّللا
 هَٝ َُّللا
ه
ٌّ ِ٘ؿ
Bunun sebebi şudur: Elçileri açık belgelerle gelmişti. Onlar ise “Bu adamlar mı bizi yola getirecek?” deyip
ayetleri görmezlikten gelmiş, yüz çevirmişlerdi. Allah‟ın kimseye ihtiyacı olmaz. Varlıklı olan, her yaptığını
güzel yapan O‟dur.
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(Bakara 2/248)

ٍُ َّرٌ ِٓ َّٔث ش َ ًَ َى َٰت٤خَ ِوَٝ ْْ ٌُ َّ٘رٌ ِٓ ْٖ َي ِخ٤ ٌِ۪
َ ِٚ ٤ ۪زُ كَُٞ ٌُ ُْ تُصَّثخ٤َِأْش٣ ْٕ َ ۪ ٓ تٌِٚ ِْ ُٓ ََر٣ ْْ ت َِّٕ َٰتُٜ ُّ٤ِ ْْ َٗدُٜ َُ ٍَ هَثَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْرً َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإ٣ َٰو ُِ َي َ ََٰل٢ ُ۪ ْتُ َٔ َٰ ِٓةِ ٌَرُ ت َِّٕ كُِِٚٔ َٕ ش َ ْفًُٝ َٰٛ ٍُ  َٰتَٝ ٠ َُِٰٞٓ
Nebîleri onlara dedi ki: “Ona komutanlık verildiğinin işareti, size‟‟ Sandık‟‟ın gelmesidir. İçinde
Rabbinizden sizi rahatlatacak bir şey, Musa ve Harun ailelerinin bıraktığı hatıralar olacak ve
onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için gerçek bir ayet vardır.”

(Bakara 2/249)

َ ََ ظ
ْٖ َٓ َٝ ٢ّ۪٘ ِٓ ُْ
 ِن هَث ٍَ ت َِّٕ هُٞ٘زُ خِ ْثُ ُؽُُٞؽث
َ ًَِ  ًٍ كَ َٔ ْٖ شَٜ َِ٘ ٌُ ْْ خ٤ ََِّ۪للاَ ُٓ ْدص
َ َكََِ َّٔث ك
َ ٤ََُِ كْٚ٘ ِٓ ج
ْ َ٣ ْْ َُ
ً َُِ۪ ت ََِّل هْٚ٘ ِٓ تُ۪ٞ كَش ًَِخَٙ ِه٤ِؿ ًْكَرً خ
ُ ف
ُٙ ٌَٝ ْْ كََِ َّٔث َؼ َثُٜ ْ٘ ِٓ َل٤
َ ًَ َ  ت ََِّل َٓ ِٖ ت ْؿص٢ّ۪ٓ٘ ِٓ َُُّٚٗ كَ ِثْٚٔ َطؼ
ُ َ٣ َٖ٣ ۪۪ هَث ٍَ تَُّىٙ ِنُٞ٘ ُؼَٝ زٞ
َ ت ََلُُُٞ هَثَٚت َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ َٞ ُٛ
ْْ ُٜ َََّٕٗ تُّٞ٘ظ
َ ُُ َّ خِ َؽثْٞ َ٤ُؽثهَرَ ََُ٘ث ْت
ْ ََِ ٍر َؿَِد٤ ََِّ۪للاِ ًَ ْْ ِٓ ْٖ كِة َ ٍر ه
َٖ٣ً۪ ِظثخ
َّ َُّللاُ َٓ َغ ت
 هَٝ َِّللا
ًذ ً خِ ِث ْو ِٕ ه٤
ت هُُٞٓ ََله
َ ۪س كِةَرً ًَع
Tâlût askerleriyle birlikte ayrılınca dedi ki “Allah bir ırmakla sizi ağır imtihandan geçirecektir.
Kim ondan içerse benden değildir, eliyle bir avuç alan alabilir. Kim de yiyeceğine bile katmazsa
bendendir.” Sonra pek azı dışında hepsi ondan içtiler. O ve beraberindeki müminler ırmağı
geçince şöyle dediler: “Bugün Câlût‟a ve askerlerine karşı koymayı göze alacak durumda
değiliz.” Allah‟ın huzuruna çıkacakları inancında olanlar ise şöyle dediler: “Nice küçük
birlikler, Allah‟ın izniyle, büyük birlikleri alt etmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.”
(Bakara 2/153)

َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ َُّللاَ َٓ َغ ت
َّ ُتَٝ ًِْ ظد
َّ ُت ِخثُٞ٘٤ت ت ِْص َ ۪ؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
 ِذ ت َِّٕ هَِٰٞ ظ
Ey inanıp güvenenler! Sabırla ve namazla yardım isteyin! Allah sabredenlerin yanındadır.

(Al-i İmran 3/145)

ثَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚث ُٗإْ ش٤ْٗ ُّتج تُه
َ ُٔ َ  َٓث ًَثَٕ َُِ٘ ْل ٍُ ت َ ْٕ شَٝ
ز ت ََِّل ِخ ِث ْو ِٕ هٞ
َ َٞ َ ُ ًِ ْن ظ٣ ْٖ َٓ َٝ َّللاِ ًِصَثخًث ُٓ َإ َّؼ ًَل
َٰ ْ تج
َّ ُ ت١ٍِ ِ٘ َْؽ
َٖ٣ً۪ ًِ شث
َ َٞ َ ُ ًِ ْن ظ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َٝ ثَٜ ْ٘ ِٓ ِ۪ٚتَل ِل ًَذِ ُٗإْ ش
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri yazılıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik
isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları ödüllendireceğiz.

(Al-i İmran 3/146)

 َٓثَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
ٌ َ۪ٕ ًَعُّٞ٤ُِّ ِيخَٚ ٍ هَثش َ ََ َٓؼ٢
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ َطثخ
َ َ ت ُِ َٓٔث تَُٞ٘ٛ َٝ ً كَ َٔث٤
ّ ِّ ْٖ ِٓ ْٖ َٗد٣ِ َ  ًَثَٝ
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُُ ِفحُّ ت٣ َُّللا
 هَٝ تُٞٗ َٓث ت ِْص َ ٌَثَٝ تُٞػؼُل
َ
Kendilerini Rablerine teslim etmiş çok kişi, nice nebî ile birlikte savaştı. Onlar gevşemediler, Allah yolunda
başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah, sabredenleri sever.
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(Enfal 8/46)

َّللاَ َٓ َغ
َ ت كَص َ ْلٞػ
ُ ٌَ ََل شََ٘ثَٝ َُُِٚٞ
ْ تَٝ ْْ ٌُ  ُف٣َح ۪ي
ُ  َيَٝ ََّللا
ت ت َِّٕ هًُٝ ط ِد
ت هُٞؼ٤ت َ ۪ؽَٝ
َ ٛش َ ْىَٝ تُِٞش
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُت
Allah‟a ve resulüne gönülden boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa dağılırsınız ve gücünüz gider. Siz
sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir.

(Bakara 2/250)

ْ ًِ ت َيخَّ َٓ٘ث ت َ ْكُُ۪ٞ هَثٙ ِنُٞ٘ ُؼَٝ زٞ
ْ ّظ َ ِدَٝ طد ًًْت
ظ ًَْٗث
َ ُُت ُِ َؽثٌُٝ ًَ ََُ َّٔث خَٝ
ُ ْٗ تَٝ س ت َ ْههَت ََٓ٘ث
َ َ٘ث٤ْ َِؽ َػ
َٖ٣ً۪ ِ ِّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو٠ََِػ
Calût ve ordusunun karşısına çıktıklarında şöyle dua ettiler: “Ey Rabbimiz! Bize direnme gücü
ver! Ayaklarımızı kaydırma! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”
(Al-i İmran 3/147)

ْ ّظ َ ِدَٝ  ت َ ْٓ ًَِٗث٢ٓ ۪تِ ِْ ًَتكََ٘ث كَٝ خََ٘ثُُٞٗت َيخََّ٘ث ت ْؿ ِل ًْ ََُ٘ث وُُٞ ْْ ت ََِّٓل ت َ ْٕ هَثُٜ َُْٞ َ َٓث ًَثَٕ هَٝ
س ت َ ْههَت ََٓ٘ث
َٖ٣ً۪ ِ ِّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو٠َِظ ًَْٗث َػ
ُ ْٗ تَٝ
Onların söyledikleri sadece şuydu: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla! Sağlam
bir duruş göstermemizi nasip eyle! Şu kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ج
َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ َُّللا
 هَٝ ِتَل ِل ًَذ
 ُْ هُٜ ٤كَ َٰث َٰش
ِ تَٞ َ  ُـَّْٖ ظَٝ َث٤ْٗ ُّتج تُه
َ َٞ َ َّللاُ ظ
Allah onlara dünyadan beklediklerini verdi. Ahiretten beklediklerinin de pek güzelini verdi. Allah, güzel
davrananları sever.

(Bakara 2/251)

شث ُء
َٓ َ٣ ُ ِٓ َّٔثَٚٔ َِّ َػَٝ َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ َّللاُ ْتُ ُٔ ِْ َي
َ ُُن ُ َؼثٝهَص َ ََ نَ ُ۫ ُتَٝ َِّللا
ُ هٚ٤ َٰت َٰشَٝ زٞ
 ْْ خِ ِث ْو ِٕ هُٛ ُٞٓ ٍََٜ َك
٠َِؼ ٍَ َػ
ْ َ كَُّٝللاَ و
ِ َ ّه
ٍ  ْْ خِدَ ْؼُٜ ؼ
ُ ز ْتَلَ ْي
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ع
 ََل نَ ْك ُغ هْٞ ََُٝ
َ ثَ خَ ْؼ
َ َغ َُل
َ ََُّّ٘للاِ ت
َٖ٤۪ٔ َُْتُؼَث
Sonra Allah‟ın izniyle onları yenilgiye uğrattılar. Davut, Câlût‟u öldürdü. Allah da ona
hükümdarlık ve hikmet verdi, ona gerekli gördüğü her şeyi öğretti. Allah insanların bir kısmıyla
diğerlerini engellemezse, tabii düzen bozulur. Ancak Allah‟ın ikramı herkesi kapsar.
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(İsra 17/55)

َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ غ
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ َيخ َُّي ت َ ْػَِ ُْ ِخ َٔ ْٖ ِكَٝ
ٍ  َخ ْؼ٠َِٰ ػ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
َ َّٖ٤۪ ِغ تَُّ٘د
َ َُوَ ْه كَؼ ََِّْ٘ث َخ ْؼَٝ ع
يتٞ
ً ُنَ ٌَ خٝنَ ُ۫ ُت
Göklerde ve yerdeki kimseleri en iyi Rabbin bilir. Biz, nebilerin kimini kiminden üstün kıldık ve Davud‟a da bir
hikmet dolu kitap verdik.

(Hac 22/40)

َث
 ََل نَ ْك ُغ هْٞ ََُٝ َُّللا
ت َيخَُّ٘ث هَُُُٞٞو٣ ْٕ َ ن ت ََِّٓل ت
ٍ ّ  ًِْ َـ٤َ ْْ خِـِٛ ثي
ِ َ٣ت ِٓ ْٖ ِنَٖٞ ت ُ ْل ًِ ُؼ٣ ۪تََُّى
َ ََُّّ٘للاِ ت
ْ َٓ ّ ِهُٜ َُ غ
ٌ َٞ َِط
ًت٤
ٍ  ْْ خِدَ ْؼُٜ ؼ
ث ت ِْ ُْ هَٜ ٤ ُ۪ ْى ًَ ًُ ك٣ ُثؼه
ً َّ۪للاِ ًَع
َ خَ ْؼ
َ َٓ َٝ تز
ِ ّ
َ َٝ َ ٌغ٤ِخَٝ  ِتٓ ُغَٞ ط
َ س
ٌ ٍ۪  َػ١
ٍ٣
ُ ت َِّٕ هًُٙ ظ
ظ ًَ َّٕ ه
ُ ْ٘ ٣َ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ْ٘ ٤َ ََُٝ
ٌّ ِٞ ََّللاَ َُو
Onlar sırf “Rabbimiz Allah‟tır.” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, insanların kimini
kimiyle savmasa, tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah‟ın adı çokça anılan mescitler yerle bir edilirdi.
Allah, kendisine yardım edenlere elbette yardım eder. Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Bakara 2/252)

َٖ٤ ِِ۪
ثزُ ه٣َ شِ ِْ َي َٰت
َ ًْ ُٔ ُتَِّٗ َي َُ َِٖٔ ْتَٝ ن
ِ ّ  َْي ِخ ْثُ َف٤ََِث َػَُِّْٛٞللاِ َٗص
Bunlar Allah‟ın âyetleridir. O, bunları sana doğru bir biçimde aktarıyor. Sen de O‟nun
elçilerindensin.
(Al-i İmran 3/108)

ُ ُ ه٣ً۪ ُ٣ َُّللا
َٖ٤۪ٔ َُظ ِْ ًٔث ُِ ِْؼَث
 َٓث هَٝ ن
َثزُ ه٣شِ ِْ َي َٰت
ِ ّ  َْي خِ ْثُ َف٤ََِث َػَُِّْٛٞللاِ َٗص
Bunlar Allah'ın ayetleridir; onları sana, gerçeği ortaya koyacak şekilde sıralıyoruz. Çünkü Allah, kimseye yanlış
yapmak istemez.

(Yasin 36/1)

ُ
ٓ ٣َٰ
Yâ-Sîn!

(Yasin 36/2)

ْ٤ِ ٌ۪  ْتُوُ ًْ َٰت ِٕ ْتُ َفَٝ
Bütün hüküm ve bilgileri doğru olan Kur‟ân‟a yemin olsun ki!
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(Yasin 36/3)

َٖ٤ ِِ۪
َ ًْ ُٔ ُتَِّٗ َي َُ َِٖٔ ْت
Sen kesinlikle elçilerimdensin.

(Yasin 36/4)

ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
ِ ٠َِٰ َػ
Dosdoğru bir yoldasın.

(Casiye 45/6)

ٍ ٣ ۪ ِ َـه١
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ِ۪ٚثش٣َ  َٰتَٝ َِّللا
ط َخ ْؼهَ ه
ثزُ ه٣َ شِ ِْ َي َٰت
ّ َ ن كَ ِدث
ِ ّ  َْي ِخ ْثُ َف٤ََِث َػَُِّْٛٞللاِ َٗص
Bunlar Allah‟ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetleridir. Allah‟a ve ayetlerine güvenmedikten sonra
artık hangi söze güvenecekler?

(Bakara 2/253)

ٍ  ْْ نَ َي َؼثُٜ ؼ
َ٘ث٤ْ َ  َٰتشَٝ ز
ٍ  خَ ْؼ٠َِٰ  ْْ َػُٜ ؼ
ُ ًُت
ُّ شِ ِْ َي
 ْْ َٓ ْٖ ًََِّ َْ هُٜ ْ٘ ِٓ غ
َ  َيكَ َغ خَ ْؼَٝ َُّللا
َ ِ َُ كَؼ ََِّْ٘ث خَ ْؼ
ْْ ِٛ َٖ ِٓ ْٖ خَ ْؼ ِه٣ َّ۪للاُ َٓث ت ْهصَص َ ََ تَُّى
َٓ ْٞ ََُٝ َُِ ؾِ ْتُوُهًُٝ ُِ خَّٙ ْهَٗث٣َتَٝ ز
ِ َِّ٘ث٤ََ َْ ْتُد٣ًْ َٓ َْٖ تخ٠ّ
شث َء ه
َ ٤۪ػ
ْ ِٖ ٌِ َُٰ َٝ َُّ٘ثز٤ِ َ ُْ ْتُدُٜ ِْٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءش
َٓ ْٞ ََُٝ ًَ َ ْْ َٓ ْٖ ًَلُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ََٖٓ  ْْ َٓ ْٖ َٰتُٜ ْ٘ ِٔ َت كُٞتلصََِل
َُّللا
شث َء ه
ُ ه٣ً۪ ُ٣  ْل َؼ َُ َٓث٣َ ََّللا
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ تََُِٞٓث ت ْهصَص
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.
(Bakara 2/213)

َۖ  ُٓ ْ٘ى ِ۪يَٝ َٖ٣ًِ۪ ش
ّ َّٖ ُٓ َد٤۪ َّللاُ تَُّ٘ ِد
َ تـهَذ ً كَ َد َؼ
ن
ِ َٝ ًثَ ت ُ َّٓر
ط ه
ُ ًََُّ٘ثَٕ ت
َ َ  ُْ ْتُ ٌِصُٜ َت َ ٍَْٗ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣
ِ ّ ثج ِخ ْثُ َف
ْ  َٓثَٝ ِٚ ٤ ۪ت كُٞتلصََِل
ْ  َٔث٤ ۪ثَ ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءشُٙٞشُٝ۫ ُ َٖ ت٣ ۪ ت ََِّل تَُّىِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ت٤ ْف ٌُ َْ َخ٤َ ُِ
َ ََِتلص
ْ ت ُِ َٔثَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ َّ۪للاُ تَُّى
١ ۪هْٜ ٣َ َُّللا
 هَٝ ِ۪ٚٗن ِخ ِث ْو
 هَٟهَٜ َ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَث خ٤َّ٘ثزُ َخ ْـ٤ِ ْتُ َد
ِ ّ  َِٖٓ ْتُ َفِٚ ٤ ۪ت كُٞتلصََِل
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
َٓ ٣َ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ شث ُء ت
İnsanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebiler görevlendirdi. Ayrılığa düştükleri
konularda insanlar arasında hükmetsin diye nebilerle birlikte, gerçekleri içeren kitaplar da indirdi. İhtilafa
düşenler, daima kendilerine kitap verilenler oldu. Bu da açık ayetler geldikten sonra birbirlerine duydukları
kıskançlık nedeniyle arzuladıkları aşırıklardan kaynaklandı. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler
konusunda, inanıp güvenenleri, kendi onayıyla doğruya yöneltti. Allah, gereğini yapanı doğru yola yöneltir.
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(Al-i İmran 3/105)

ْ َٝ تَُٖٞ شَلَ ًَّه٣ ۪ت ًَثَُّىٌُُٞٗٞ َ  ََل شَٝ
تج
ٌ َ ْْ َػىُٜ َُ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َُِّ٘ثز٤ ُْ ْتُ َدُٛ ت ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٓث َٓؼث َءُٞتلصََِل
ٌْ ٤َػ ۪ظ
Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın. Büyük bir azabı
hak edenler onlardır.

(Maide 5/48)

ْْ ٌُ ثـ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ًِْٔ٘ث َػ٤َٜ ُٓ َٝ ج
ِ  َِٖٓ ْتُ ٌِصَثِٚ ٣ْ ََه٣ َْٖ٤َظ ِهّهًث ُِ َٔث خ
َ َ  َْي ْتُ ٌِص٤َُِت َ ٍَْٗ ُْ َٓ٘ث تَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ ثج ِخ ْثُ َف
ًن ُِ ٌُ ٍَّ َؼ َؼ َِْ٘ث ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِش ًْ َػر
 ْْ ِخ َٓٔث ت َ ٍَْٗ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َخ
ِ ّ ُ ْْ َػ َّٔث َٓؼث َء َى َِٖٓ ْتُ َفٛت َءَٞٓ ْٛ َ  ََل شَصَّدِ ْغ تَٝ َُّللا
ز
َٓ ْٞ ََُٝ ث ًؼثَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ًَْت٤ت ْتُ َمُٞ ٌُ ْْ كَث ِْص َ ِدو٤ َٓٓث َٰت َٰش٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ َُِ ْد٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً تـهَذ
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َؽ َؼَِ ٌُ ْْ ت ُ َّٓر
شث َء ه
َُٕٞ ش َ ْمص َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِدّة ُ ٌُ ْْ ِخ َٔث ًُ ْ٘ص ُ ْْ ك٤َؼًث ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ًْ ِؼؼُ ٌُ ْْ َؼ
 ه٠َُِت
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, önünde bulduğu Kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma. Siz nebilerden her
birine bir şeriat yani kitap ve bir yöntem yani hikmet verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum tek bir
nebînin ümmeti yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Öyleyse
tartışmak yerine iyi işlerde yarışın. Hep birlikte Allah‟ın huzuruna götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz
konuları Allah size, o zaman bildirecektir.

(Zümer 39/46)

َّ ُتَٝ ح
 َٔث٤ ِ۪ى ك
ِ تَٞ ََُّّٰٔثؽ ًَ ت
َ َْٖ ِػدَثن٤َس ش َ ْف ٌُ ُْ خ
َ ْٗ َ ثنَذِ تَٜ ش
ِ َ َّْ كُٜ هُ َِ تُِه
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ ٤ْ َع َػث ُِ َْ ْتُـ
ََُٕٞ ْمص َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ت كًَُٞٗث
De ki: “Göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık herşeyi bilen Allah‟ım! Kullarının ihtilafa düştükleri şeylerde,
aralarında hükmü sen vereceksin!”

(Bakara 2/254)

ْ
 ََلَٝ ٌ ََل ُلَِّرَٝ ِٚ ٤ ۪ ٌغ ك٤ْ َ ٌّ ََل خْٞ ٣َ ٢
َ ِأش٣َ ْٕ َ ت ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ تُٞت ت َ ْٗ ِلوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َّ ُْ ُٛ ًَُٕٝ ِ ْتُ ٌَثكَٝ ٌشلَث َػر
َ
َُٕٞٔ ُِ تُظث
Müminler! Size rızık olarak ne vermişsek, ondan hayra harcayın. Bunu; alışverişin, dostluğun
ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlışlar
içindedirler.
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(İbrahim 14/31)

ْٕ َ رً ِٓ ْٖ هَ ْد َِ ت٤َ ِٗ ػ ََل
َّ ُت تُٞٔ ٤ ُ۪و٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّى١ِ
َ َٝ  ْْ ِِ ًًّتُٛ ت ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ثُُٞ ْ٘ ِلو٣َٝ َ ذَِٰٞ ظ
َ هُ َْ ُِ ِؼ َدثن
ْ
ٌٍ  ََل ِل ََلَٝ ِٚ ٤ ۪ ٌغ ك٤ْ َ ٌّ ََل خْٞ ٣َ ٢
َ أ ِش٣َ
İnanmış kullarıma de ki namazlarını tam kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden gizli-açık hayra
harcasınlar. Bunu öyle bir gün gelmeden yapsınlar ki o günde ne alış veriş, ne de dostluk olacaktır.

(Münafikun 63/10)

ْ
٠ُِٓ َٰ  ت٢۪ٓ٘ َ  ََٓل ت َ َّل ًْشْٞ َُ ِ ّ ٍَ َيجَُٞو٤َزُ كْٞ َٔ ُ ت َ َـهَ ًُ ُْ ْت٢
َ َِأش٣ ْٕ َ ت ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ تُٞت َ ْٗ ِلوَٝ
َٖ٤ظث ُِ ۪ف
َّ ُت َ ًُ ْٖ َِٖٓ تَٝ َطهَّم
َّ َ ح كَث
ٍ ٣ً۪ َت َ َؼ ٍَ ه
Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz: "Rabbim! Ne
olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım."

(Bakara 2/255)

َه
٢ َٓث ِكَٝ ز
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ُ َٓث ِكَُٚ ٌّ َْٞ ٗ  ََلَٝ ٌُ َِِ٘رُٙ ُّ ََل شَأ ْ ُلىُّٞ٤َ ْتُو٢
ُّ  ت َ ُْ َفَٞ ُٛ َ ت ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ت
ُ ٤ُ ۪ف٣  ََلَٝ ْْ ُٜ َ َٓث ل َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ َْٖ ت٤َ ْؼَِ ُْ َٓث خ٣َ ِ۪ٚٗ ُ ت ََِّل ِخ ِث ْوٙٓ ََ ْشلَ ُغ ِػ ْ٘ه٣ ١ ۪ع َٓ ْٖ وَت تَُّى
َٕٞط
ِ ْتَلَ ْي
ُ ُ ِـ ْلَُٙ ُ۫ ُإن٣  ََلَٝ ع
َٞ ُٛ َٝ  َٔثُٜ ظ
َٓ ۪ ٓ ت ََِّل ِخ َٔثِٚٔ ِْ ءٍ ِٓ ْٖ ِػ٢َ
ِ تَٞ ََُُّّٰٔ تُّٚ٤ِِ ًْ ًُ  ِِ َغَٝ شث َء
َ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ْ ِخش
ُْ ٤ ْتُ َؼ ۪ظ٢
ُّ ِِ ْتُ َؼ
Allah‟tan başka ilah yoktur. O, daima diridir, sürekli işinin başındadır. O ne uyur ne de
unutur! Göklerde ve yerde olan her şey O‟nundur. O‟nun izni olmadan huzurunda kim birine
şefaat ederek arka çıkabilir? Ellerinde olanı da arkalarında kalanı da bilir. Onlar, O‟nun
bilgisinden izin verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar. Hâkimiyeti, gökleri de kapsar yeri
de. Bu ikisini korumak O‟na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.
(Ta Ha 20/108)

ّث
َ  َلَٝ َُُٚ  َغَٞ  ََل ِػ٢
ِ َشؼ
ْ َس ْتَل
ً َْٔ ٛ ًِ ْـَٰٔ ِٖ كَ ََل ش َ ّْ َٔ ُغ ت ََِّل
َّ ُِ ُتزَٞ ط
َ َٕ تُهَّت ِػَُٞصَّدِؼ٣  َٓةِ ٍىْٞ َ٣
O gün sesler Rahman için kısılacak, bir tarafa sapmadan dosdoğru o davetçinin peşinden gideceklerdir. Fısıltıdan
başka bir şey duyamayacaksın.”

(Ta Ha 20/109)

َّ ُ َٓةِ ٍى ََل ش َ ْ٘لَ ُغ تْٞ ٣َ
 ًَلْٞ َُ هَُٚ ٢
َّ َُُٚ َِٕشلَث َػرُ ت ََِّل َٓ ْٖ تَو
ِ  َيَٝ ُٖ َٰٔتًُ ْـ
َ ػ
O gün şefaat, sadece Rahman‟ın onay verdiği ve lehine söz söylenmesini kabul ettiği kişiye fayda sağlar.

218

(Ta Ha 20/110)

ُ ٤ُ ۪ف٣  ََلَٝ ْْ ُٜ َ َٓث ل َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ َْٖ ت٤َ ْؼَِ ُْ َٓث خ٣َ
۪ ِػ ِْ ًٔثَِٕٚ خٞط
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. Ama onlar bunları bilemezler.

(Ta Ha 20/111)

ُ ََ َٔ َثج َٓ ْٖ َـ
ظ ِْ ًٔث
ِ َ٘ َػَٝ
َ هَ ْه لَٝ ُّّٞ
ِ ٤َ ِ ْتُو٢
ّ ُ ُِ ِْ َفٙٞ ُؼُٞ ُس ْت
Başlar, diri ve sürekli işinin başında olan Allah için eğilecektir. Yanlış yük yüklenenler de umduklarını
bulamayacaklardır.

(Ta Ha 20/112)

ُ َثف
ؼ ًٔث
ْ َٛ  ََلَٝ ظ ِْ ًٔث
ِ ظث ُِ َفث
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ت٣ ْٖ َٓ َٝ
ُ َم٣  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَ ََلَٞ ُٛ َٝ ز
Kim inanıp güvenerek iyi işler yaparsa, ne haksızlıktan ne de hakkının yenmesinden korkar.

(Hac 22/76)

يٞ
 ه٠َُِتَٝ ْْ ُٜ َ َٓث ل َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ه٣ْ َ َْٖ ت٤ََ ْؼَِ ُْ َٓث خ٣
ُ ُٓ َُّللاِ ش ُ ًْ َؼ ُغ ْتَل
Allah onların önlerinde olanı da arkalarında kalanı da bilir. Bütün işler, Allah‟a arz edilir.

(Bakara 2/256)

َّ َ ٌْلُ ًْ ِخ٣ ْٖ َٔ َ ِ ك٢
ُ ثُطث
ثّٰللِ كَوَ ِه
ِ ٞؿ
ُّ ََّٖ٤َٖ هَ ْه شَد٣
ُإْ ِٓ ْٖ ِخ ه٣َٝ ز
ِ ّ تُ ۪ه٢َِ كََٙٓل تِ ًْ ًَت
ّ َتًُ ْشهُ َِٖٓ ْتُـ
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ِ
 هَٝ ثَٜ َُ ّث
َ َُّللا
َ ْٔ َ ت ِْص
َ  ََل ت ْٗ ِل٠ظْ َٰوُٞ ُذِ ْتَٝ ًْ ُّ َي ِخ ْثُؼ
َ ظ
Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim azgınlık edenleri
tanımaz da Allah'a güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi
dinleyen ve bilen Allah‟tır.
(Nisa 4/60)

ْٕ َ َٕ تُٝ ه٣ً۪ ُ٣  َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ ِٓ ْٖ هَ ْد ِِ َيَٝ  َْي٤َُِت ِخ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تَُٞ٘ٓ  ْْ َٰتُٜ َََّٕٗ تُٞٔ ػ
ُ ٍْ َ٣ َٖ٣ ۪ تَُّى٠َُِتََُ ْْ ش َ ًَ ت
َّ ٠َُِت تُٞٔٓ ًَ َص َ َفث٣
َ ٤ْ ش
َّ ُه ُ ت٣ً۪ ُ٣َٝ ۪ٚت ِخًُٝ َُ ٌْل٣ ْٕ َ ت تًُٝٓ ِٓ ُ هَ ْه تَٝ ز
ُ تُطث
ُ ط
ػ ََل ًَل
ِ ٞؿ
َ ْْ ُٜ َِّؼ
ِ ُ٣ ْٕ َ ثٕ ت
هًت٤خَ ۪ؼ
Hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inandığını iddia eden kişileri görmedin mi? Kendilerine
azgınları tanımama emri verildiği halde, hakemlik etsin diye azgınlara gitmek isterler. Şeytan ise bunları derin
bir sapıklığa düşürmek ister.
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(Nahl 16/36)

َّ تُٞتؼص َ ِ٘د
ً ِ
ُ تُطث
َ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ت ُ َّٓ ٍر َي٢ َُ۪وَ ْه َخ َؼعَْ٘ث كَٝ
 هَٟهَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َز كٞ
ت هَُٝل ت َ ِٕ ت ْػدُهٞ
ُْق ًَثَٕ َػث ِه َدر
ُ ْٗ ع كَث
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َـوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْتَلَ ْي٢ت ِكًٝ٤
ُ ّ۪ َ تُؼ َََّلَُرُ كِٚ ٤ْ َِس َػ
َ ٤ًَ تًُٝ ظ
َٖ٤ْتُ ُٔ ٌَىّ ِ۪خ
“Kulluğu Allah‟a yapın ve azgınlardan uzak durun!” desinler diye her ümmete bir elçi gönderdik. Onların
içinden, Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü gezip dolaşın
da yalana sarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

(Lokman 31/22)

َُّللاِ َػث ِه َدر
ٌ ّ ُٓ ْفَٞ ُٛ َٝ َِّللا
 ه٠َُِتَٝ ٠ظْ َٰوُٞ ُ ِذ ْتَٝ ًْ ُّ َي ِخ ْثُؼ
 ه٠َُُِ تٚٓ َٜ  ْؼَٝ ْْ ِِ ّْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
َ ْٔ َ ِٖ كَوَ ِه ت ِْص
يٞ
ِ ُٓ ُْتَل
Güzel bir tavır takınarak kendini Allah'a teslim eden kimse, en sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu
Allah'a varır.

(Zümer 39/17)

َّ تُٞتؼصََ٘د
ّ َ كَدًَٰٟ  ُْ ْتُدُ ْشُٜ َُ َِّللا
ُ تُطث
ش ًِْ ِػدَث ِن
َ ؿ
ْ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
 ه٠َُِت تُٞتََٗث ٓخَٝ َثَُٛٝ ْؼدُه٣ ْٕ َ ز تٞ
Azgınlardan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah‟a yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma
müjdeyi ver.

(Bakara 2/257)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْم ًِ ُؼ٣ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ تَُّى٢
َه
ُْ ُٛ ٓث ۬ ُؤ٤َ ُِ ْٝ َ ت تًُٝٓ ََٖ ًَل٣ ۪تَُّىَٝ يٞ
ِ تُظُِ َٔث
ِ ُُّ٘ ت٠َُ ز ِت
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ٠َُِي تٞ
َّ
ُ تُطث
َُٕٝث لَث ُِهَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثي
ِ تُظُِ َٔث
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓ ِة َي تٝ۬ ُ ز ت
ِ َُّ٘ثج ت
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ تُٜ َُٗٞ ْم ًِ ُؼ٣ ُزٞؿ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin
en yakınları ise azgınlardır;onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar cehennem
ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(İbrahim 14/1)

ُّ َِٖٓ َث
تؽ
ِ تُظُِ َٔث
ٌ َ ت ُٓ ًَٰ ًِص
ِ ًَ ط
ِ ٠َُِٰ  ْْ تِٜ ّي خِ ِث ْو ِٕ َي ِخٞ
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
َ َُّ٘ َْي ُِص ُ ْم ًِ َغ ت٤َُُِ تٙثج ت َ ٍَْٗ َُْ٘ث
 ِه٤۪ٔ ٍ ْتُ َف٣
ِ ٍ۪ َْتُؼ
ELİF! LAM! RA! Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirilmiş bir kitaptır.
Daima üstün olanın ve her şeyi güzel yapanın yoluna.
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(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْم ًِ ُؼ٣َٝ ِّ ّ ََل
ِ۪ٚٗ ي ِخ ِث ْوٞ
ِ تُظُِ َٔث
َّ ُِدُ ََ ت
ُ َُٚٗتَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ تش َّ َد َغ ِيػ
 هِٚ  ِخ١ ۪هْٜ ٣َ
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
ْ٤ٍ ۪ط ًَتؽٍ ُٓ ّْصَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ تِٜ ٣ ۪هْٜ ٣َ َٝ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Hadid 57/9)

ُّ ُ ْم ًِ َؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ت٤ُِ ز
ٍ َّ٘ث٤ِ َز خ
ٍ َث٣۪ ٓ َٰتٙػ ْد ِه
ْْ ٌُ َّللاَ ِخ
ِ ُظُِ َٔث
ت َِّٕ هَٝ يٞ
َ ٠َِٰ ُ٘ ِ ٍَّ ٍُ َػ٣ ١ ۪ تَُّىَٞ ُٛ
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
ٌْ ٤ف َي ۪ـ
ٌ َُ ًَ ُ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O‟dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Talak 65/11)

ً ِ
ٍ َِّ٘ث٤ََّللاِ ُٓد
َِٖٓ ز
ِ ظث ُِ َفث
ِ َث٣ ٌُ ْْ َٰت٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ َلٞ
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ُ۪ ْم ًِ َغ تَُّى٤ُِ ز
ُ َي
ز ه
ُّ
ٍ ُ َؼَّ٘ثِْٚ ُ ْه ِل٣ طث ُِ ًفث
ثَٜ ِ ِٓ ْٖ ش َ ْفص١ً۪ ز ش َ ْؽ
ِ تُظُِ َٔث
ُإْ ِٓ ْٖ خِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ يٞ
َ َْ َٔ َ ْؼ٣َٝ ِثّٰلل
ِ ُُّ٘ ت٠َُِز ت
ُ ِي ٌْهًثَُٚ َُّللا
َّٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْتَل
َ ث تَخَهًت هَ ْه ت َ ْـَٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ثي لَث ُِه
Bir de size, Allah‟ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah‟a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.

(Bakara 2/258)

٢
ُ هٚ٤۪ ٓ ت َ ْٕ َٰت َٰشّٚ َي ِخ٢ ْ۪ ك٤
۪ ُ ْف٣ ١ ۪ تَُّى٢
َ ًَْٰ۪ٛ  َٓـث َّغ تِخ١ ۪ تَُّى٠َُِتََُ ْْ ش َ ًَ ت
َ ّ ُْ َي ِخ٤ ًَْٰ۪ٛ َّللاُ ْتُ ُٔ ِْ َي تِ ْو هَث ٍَ تِخ
َّ ُ ِخث٢ ۪أْش٣َ ََّللا
ثَٜ ز ِخ
ِ ْ م كَأ
 ُْ كَث َِّٕ ه٤ ًَْٰ۪ٛ سُ هَث ٍَ تِخ٤۪ٓ ُ تَٝ ٢
۪ سُ هَث ٍَ تَٗ َ۬ث ت ُ ْـ٤۪ٔ ُ٣َٝ
ِ ًِ ش ْٔ ُِ َِٖٓ ْتُ َٔ ْش
َّ َّ ْٞ َ ْتُو١ِهْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
َ ِٜ ُج كَد
 هَٝ ًَ َ ًَل١ ۪س تَُّى
ِ ًِ َِٖٓ ْتُ َٔ ْـ
Allah bir krallık vermiş diye, İbrahim‟e karşı Rabbi hakkında delil getireni, gözünde
canlandırmadın mı? İbrahim, “Yaşatan da öldüren de benim Rabbimdir!” dediğinde o, “Ben de
yaşatırım, ben de öldürürüm!” dedi. İbrahim, “Allah, güneşi doğudan getirir, sen de batıdan
getir!” deyince, âyetleri görmezlikten gelen o kişi dondu kaldı. Allah, yanlışlar içinde olan bir
topluluğu yola getirmez.
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(Enam 6/80)

شث َء
َٓ َ٣ ْٕ َ ۪ ٓ ت ََِّٓل تَٕٚ ِخًُٞ ًِ َثف َٓث ش ُ ْش
 ه٢ ِك٢ّ۪ٗ ُٞ هَث ٍَ تَش ُ َٓفث ُّٓؼُٚٓ ْٞ َُ هٚ َٓـث َّؼَٝ
ُ  ََٓل تَلَٝ ٖ٣
ِ  َٰهَٛ هَ ْهَٝ َِّللا
َ ٢َّي ۪خ
ًَُٕٝ ًَّ َءٍ ِػ ِْ ًٔث تَكَ ََل شَصَى٢َ
ْ  ًُ ََّ ش٢ّ ِِ َغ َي ۪خَٝ ْـًٔث٤ش
Halkı ona kanıt getirmeye çalıştı. İbrahim dedi ki "Bana Allah hakkında kanıt getirmeye çalışıyorsunuz öyle mi?
Hem de bana doğruyu göstermişken! O‟na ortak saydıklarınızdan korkmam. Rabbim bir şey yapmayı gerekli
görürse başka. Rabbim, her şeyi ilmiyle kuşatır. Hiç bilgilerinizi kullanmaz mısınız?

(Mümin 40/35)

َ ِْ ِ
تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ ِػ ْ٘هَ تَُّىَٝ َِّللا
ِ ث٣َ  َٰت٢ٓ َ۪ٕ كُُُٞ َؽث ِن٣ َٖ٣ ۪تََُّى
ُ ًِْ ٤ََّللاِ ِخـ
 ْْ ًَدُ ًَ َٓ ْوصًث ِػ ْ٘هَ هُٜ ٤ثٕ ت َ َٰش
ز ه
ٍ ط
ْ ٣َ ًَ َٰى ُِ َي
َّثي
طدَ ُغ ه
ِ ِْ َ ًُ َِّ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
ٍ ح ُٓص َ ٌَ ِدّ ًٍ َؼد
Onlar Allah'ın ayetleri hakkında, kendilerinde bir delil olmadan tartışanlardır. Bu hem Allah katında, hem de
inanıp güvenenler katında öfkeyi büyütür. Allah, büyüklük taslayan her bir zorbanın kalbini böyle mühürler.

(Bakara 2/259)

َٰ
ثَٜ ِشْٞ َٓ ََّللاُ خَ ْؼه
ُ ٠َِٰ َرٌ َػ٣ِٝ  لَث٢
 هِٙ  ِىَٰٛ ٢
۪ ُ ْف٣ ٠ث هَث ٍَ تَٗهَٜ  ِشًُٝ ػ
َ ِٛ َٝ َ ٍر٣ًْ َ ه٠ِ َٓ ًَّ َػ١ ۪ ًَثَُّىْٝ َ ت
س
َ ْ ٍّ هَث ٍَ خَ َْ َُدِعْٞ َ٣ غ
َ ُْ هَث ٍَ ًَ ْْ َُدِعََّٚللاُ ِٓثبَرَ َػ ٍثّ ظ ُ َّْ خَؼَع
ُ هَٚكَث َ َٓثش
َ  خَ ْؼْٝ َ  ًٓث تْٞ َ٣ ُس هَث ٍَ َُدِعْس
ًَر٣ ُِ٘ َْؽؼََِ َي َٰتَٝ ثي َى
ُ ْٗ تَٝ ْٚ َّّ٘
ُ ْٗ ِٓثبَرَ َػ ٍثّ كَث
َ ٠َُِٰ ظ ًْ ت
ِ َؽؼ
َ َ َص٣ ْْ َُ ش ًََتخِ َيَٝ ثٓ َي
ِ َٔ  ِـ٠َُِٰ ظ ًْ ت
ُ ْٗ تَٝ َث
َ  ْتُ ِؼ٠َُِظ ًْ ت
ُ ٌْ َٗ َّْ ُ َث ظٍُِٛ ْق ُٗ ْ٘ش
ُ هَث ٍَ ت َ ْػَِ ُْ ت َ َّٕ هَُٚ ََّٖ٤ََث َُ ْف ًٔث كََِ َّٔث شَدّٛٞ
ِ َُِِّ٘
ََّللا
َ ٤ًَ ّظ ِث
ً٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَه٢ْ ش
Şu kişiyi de düşündün mü? Binaları tamamen çökmüş bir kente uğramıştı da “Allah burayı
ölümünden sonra nasıl diriltecek?” demişti. Allah onu yüz yıl süreyle öldürdü, sonra diriltti. “Ne
kadar kaldın?” dedi. “Bir gün kaldım, belki bir günden de az!” dedi. Allah dedi ki: “Yok, tam
yüz yıl kaldın! Yiyeceğine ve içeceğine bak, hiç bozulmamış! Bir de eşeğine bak! Bu, seni
insanlara bir belge yapmak içindir. Şimdi de eşekten kalma kemiklere bak, yerden nasıl
kaldıracağımızı, sonra nasıl ete büründüreceğimizi gör!” Bunları açık açık görünce dedi ki:
“Şimdi biliyorum, Allah her şeye bir ölçü koyar.”
(İsra 17/49)

َ ت َءتِوَت ًَُّ٘ث ِػُُٞٓ هَثَٝ
هًت٣ َ۪ٕ ل َِْوًث َؼهُٞظُٞ ُيكَثشًث َءتَِّٗث َُ َٔ ْدؼَٝ ظث ًٓث
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)

هًت٣ ۪ َـهْٝ َ ثيذ ً ت
َ ت ِـ َؽًُُٞٗٞ َْ ُه
De ki “İster taşa dönüşün, ister demire.
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(İsra 17/51)

َ َ ك١ ۪هَُٗث هُ َِ تَُّى٤ُ ۪ؼ٣ ْٖ َٓ َُُُٕٞٞو٤َ ّ
 ٍَ َٓ ًَّ ٍذَّٝ َ ط ًَ ًُ ْْ ت
ُ ٢ ۪ ٌْدُ ًُ ك٣َ  ل َِْوًث ِٓ َّٔثْٝ َ ت
َ ي ًُ ْْ َكُٝ
ِ طه
دًث٣ً۪ ََٕ هٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ت٠ّٓ َٰ  هُ َْ َػَٞ ُٛ ٠َٕ َٓ َٰصُُُٞٞو٣َ َٝ ْْ ُٜ ِ
َ  َْي ُي ُ۫ ُؤ٤ََُِٕ تُُٞ ْ٘ ِـؼ٤ّ
َ َ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.”

(Müminun 23/12)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َّٕث
ِ ْ َُوَ ْه َلَِ ْوَ٘ثَٝ
َ ْٗ تَل
ٍ ِ ََلَُ ٍر ِٓ ْٖ ۪ؽ
Şurası kesin ki insanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.

(Müminun 23/13)

ْ ُٗ ُٙظ ُ َّْ َؼ َؼ َِْ٘ث
ٖ٤
ٍ َۖ ٌ۪ َٓ  هَ ًَ ٍتي٢ ۪طلَرً ك
Sonra onu, yumurtaya ulaşma imkânı veren yerde döllenmiş yumurta haline getirdik.

(Müminun 23/14)

ْ ُُّ٘ظ ُ َّْ َلَِ ْوَ٘ث ت
َ َٗث ْتُ ِؼْٞ ّ
َ ؼـَرَ ِػ
ّث
ْ ُٔ ُؼـَرً كَ َمَِ ْوَ٘ث ْت
ْ ُٓ َطلَرَ َػَِوَرً كَ َمَِ ْوَ٘ث ْتُ َؼَِوَر
َ ٌَ َظث ًٓث ك
َ ظ
َٖ٤ ّ۪ ُٖ ْتُمَث ُِو
ثي َى ه
َ َّللاُ ت َ ْـ
َ ُ ل َِْوًث َٰتل ًََ كَص َ َدَُٙ ْف ًٔث ظ ُ َّْ ت َ ْٗشَأَْٗث
Sonra döllenmiş yumurtayı, rahim duvarına asılı embriyo haline getirdik. O embriyoyu bir çiğnem et haline
getirdik. O et parçasını kemikler haline getirdik ve kemiklere et giydirdik. Sonra da onu farklı bir yapıda
oluşturup geliştirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah, ne yüce bir bereket kaynağıdır!”

(Müminun 23/15)

َُِّٕٞص٤َٔ َُ ظ ُ َّْ تَِّٗ ٌُ ْْ َخ ْؼهَ َٰو ُِ َي
Siz daha sonra kesinlikle öleceksiniz.

(Müminun 23/16)

َُٕٞ َٔ ِر ش ُ ْدؼَع٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َِّٗظ ُ َّْ ت
Sonra siz, kıyamet günü yeniden yaratılıp kaldırılacaksınız.

(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْد ِه٣ ْق
ً٤
ٌ َّ۪٣ َِّللا
 ه٠َُِ ت َِّٕ َٰو ُِ َي َػُٙه٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َّللاُ ْتُم َِْنَ ظ
ئ ه
َ ٤ًَ تْٝ ًَ َ٣ ْْ ََُٝ َ ت
Allah‟ın yaratılışı nasıl başlattığını hiç görmediler mi? Sonra onu tekrarlar. Bu, Allah için kolaydır.
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(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ا تَُّ٘ ْشثَذ
ُ ْٗ ع كَث
ُ ُ ْ٘ ِش٣ َُّللا
تَل ِل ًَذ َ ت َِّٕ ه
ْق خَهَت َ ْتُ َم ِْنَ ظ ُ َّْ ه
ِ  ْتَلَ ْي٢ت ِكًٝ٤
ُ ِ۪ َْ ُه
ََّللا
َ ٤ًَ تًُٝ ظ
ً٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَه٢ْ ش
De ki: “Yeryüzünde dolaşın da Allah‟ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın!” Sonra Allah, sonraki hayatı da
böyle yaratacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Bakara 2/260)

ْ َ٤ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٠َِٰ ََُ ْْ شُإْ ِٓ ْٖ هَث ٍَ خَٝ َ  هَث ٍَ ت٠ َٰشْٞ َٔ ُ ِ ْت٢ْق ش ُ ْف
َّٖ ِط َٔة
ِ ّ  ُْ َي٤ ًَْٰ۪ٛ تِ ْو هَث ٍَ تِخَٝ
َ ٤ًَ ٢ ۪ٗج ت َ ِي
َّ َِٖٓ ً هَث ٍَ كَ ُم ْى ت َ ْيخَؼَر٢هَ ِْ ۪د
َّْ ُ  َّٖ ُؼ ٍْ ًءت ظُٜ ْ٘ ِٓ ٍَ َ ًُ َِّ َؼد٠َِٰ تؼؼَ َْ َػ
ْ َّْ ُ  َْي ظ٤َُِ َّٖ تُٛ ًْ ظ
ُ َ ًِْ ك٤تُط
ٌ ٍ۪ َّللاَ َػ
ٌْ ٤ٌ۪ ٍ َـ٣
ُ ت ْن
ت ْػَِ ْْ ت َ َّٕ هَٝ ًث٤ِ ْؼ
َ ٘ ََي٤ َ۪أْش٣ َّٖ ُٜ ػ
Bir gün İbrahim dedi ki: “Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterir misin?” Allah “Yoksa
inanmadın mı?” dedi. İbrahim: “Hayır, inandım da kalbimin tatmin olması için!” dedi.
“Öyleyse dört kuş tut, kendine alıştır, sonra her dağın üstüne onların her birini bırak. Daha
sonra onları çağır, bütün güçleriyle sana geleceklerdir. Şunu bil ki üstün olan ve doğru kararlar
veren Allah‟tır.” dedi.
(Yasin 36/51)

َُِِّٕٞ ْ٘ َ٣ ْْ ِٜ ّ َي ِخ٠َُِٰ ض ت
ِ  ْْ َِٖٓ ْتَلَ ْؼهَتُٛ ي كَ ِثوَتٞ
ُّ ُ ت٢ُِٗ ِل َك كَٝ
ِ ظ
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.

(Yasin 36/52)

َُِِٕٞ
َّ َػه
َ َٝ ىَت َٓثَٰٛ ََِ٘ث َٓ ْٖ َخؼَعََ٘ث ِٓ ْٖ َٓ ًْهَ ِهَٗث٣ْ َٝ ث٣َ تُُٞهَث
َ ًْ ُٔ ُطهَمَ ْت
َ َٝ ُٖ َٰٔتًُ ْـ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman‟ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Yasin 36/53)

ْ ٗت ِْٕ ًَث
ًَُٕٝ ؼ
ِ َٝ ً َفر٤ْ ط
َ َ٘ث ُٓ ْف٣ْ َ ٌغ َُه٤۪ٔ  ْْ َؼُٛ تـهَذ ً كَ ِثوَت
َ َس ت ََِّل
O, tek bir seslenme olur, derhal hepsi huzurumuza çıkarılır.

(Kamer 54/6)

ًٍ ٌُ ُٗ ٍء٢َ
ُ  ْه٣َ َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ ْ٘  ٍَّ َػَٞ َ كَص
ْ  ش٠َُِٰ ع تُهَّتعِ ت
Onlarla yakından ilgilenmeyi bırak. O çağrıcının görülmemiş bir şeye çağıracağı o gün,
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(Kamer 54/7)

َّ ُل
ًٌِ  ْْ َؼ ًَتنٌ ُٓ ْ٘صَشُٜ ََّٗض ًَث
ِ َٕ َِٖٓ ْتَلَ ْؼهَتٞ ْم ًُ ُؼ٣َ ْْ ُٛ ثي
ُ ظ
َ شؼًث ت َ ْخ
Gözleri saygıyla öne eğik olarak kabirlerinden çıkar, çekirge sürüleri gibi olurlar.

(Kamer 54/8)

ًٌِ ّػ
َ ٌّ ْٞ َ٣ ىَتَٰٛ ًَُٕٝ ِ ٍُ ْتُ ٌَثكَُٞو٣ ِ تُهَّتع٠ََُِٖ ت٤ ِط ۪ؼْٜ ُٓ
Aşağılanmış bir şekilde başlarını kaldırır, kendilerini çağırana odaklanırlar. Bütün kâfirler, “Bu ne çetin bir
gün!” derler.

(Bakara 2/261)

ْ َ َّللاِ ًَ َٔع َ َِ َـدَّ ٍر ت َ ْٗدَص
ِ ْ٘دُ َِ ٍر
ُ َِّ ًُ ٢ َِ۪٘ث ِخ ََ ك
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ِ ْد َغ
َ س
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ َ۪ٓع َ َُ تَُّى
ٌْ ٤ ِ۪ت ِِ ٌغ َػَٝ َُّللا
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ ق
 هَٝ شث ُء
 هَٝ ِٓثبَرُ َـدَّ ٍر
ُ ؼث ِػ
َ ُ٣ َُّللا
Mallarını Allah yolunda harcayanlar, toprağa bir buğday tohumu ekmiş gibi olurlar. O tohum
yedi başak bitirir. Her başağında yüz dane olur. Gerekeni yapana Allah, bunun da kat kat
fazlasını verir. Allah‟ın imkânları geniştir, O her şeyi bilir.
(Nisa 4/40)

ْ ٣َ َّللاَ ََل
 ًٔث٤ُ ت َ ْؼ ًًت َػ ۪ظْٚٗ ُز ِٓ ْٖ َُه
ِ ُْإ٣َٝ ثَٜ ؼث ِػ ْل
ت َِّٕ ه
َ ُ٣ ًَّ٘ر
َ ت ِْٕ ش َيُ َـَٝ ٍظ ِِ ُْ ِٓعْوَث ٍَ وَ َّيذ
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz; bir iyilik olsa onu kat kat artırır ve kendi katından da ona büyük bir ödül
verir.

(Rum 30/39)

ٍذًَٰٞ ٌَ ْٖ ِٓ ْْ ُ ص٤ْ َ  َٓٓث َٰتشَٝ َِّللا
ت ِػ ْ٘هَ هَُٞ ًْخ٣ ثَ كَ ََل
ِ َُّ٘ت ٍِ تَٞ ْٓ َ  ت٢ٓ ۪ت كَٞ ۬ َُ ًْخ٤ُِ ص ُ ْْ ِٓ ْٖ ِيخًث٤ْ َ  َٓٓث َٰتشَٝ
ْ ُٔ ُ ُْ ْتُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َّللاِ كَث
َُٕٞؼ ِؼل
َ هٚ ْؼَٝ َُٕٝه٣ً۪ ُ ش
İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz şey Allah‟ın yanında artmaz. Allah‟ın rızasını isteyerek
verdiğiniz zekâta gelince; mallarını kat kat artıranlar zekât verenlerdir.

(Bakara 2/262)

ْْ ُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ َُ ًٟ ََٓل تَوَٝ ت ًَّٓ٘ثَُٕٞ َٓٓث ت َ ْٗلَوُُٞصْ ِدؼ٣ َّللاِ ظ ُ َّْ ََل
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ ِٜ ِّػ ْ٘هَ َي ِخ
Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da yaptıkları iyiliği başa kakmayan ve incitmeyenler
var ya, onlara Rableri katında ödül vardır. Onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler.
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(Bakara 2/274 )

ف
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ ََِرً ك٤َ ِٗ ػ ََل
َ َٝ ثي ِِ ًًّت
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّ ْْ خِثُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Mallarını gece gündüz, gizli-açık hayra harcayanların ödülü, Rableri katındadır. Onların üzerinde bir korku
olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Bakara 2/277)

َّ تُٞ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ِ ظث ُِ َفث
َ ْْ ِػ ْ٘هُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ َُ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٓ تَهَثَٝ ز
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ ِٜ َّي ِخ
İnanıp güvenen, iyi işler yapan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve zekâtı verenlerin ödülleri, Rableri /Sahipleri
katındadır. Onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü çekerler.

(Bakara 2/263)

ٌْ ٤ ِ۪ َـ٢
 هَٝ ًٟث تَوَٜٓ ُصْ َدؼ٣َ طهَهَ ٍر
ٌ ًُ  ٌٍ َٓ ْؼْٞ َه
َ ْٖ ِٓ ًٌْ ٤ َٓ ْـ ِل ًَذ ٌ َلَٝ فٝ
ٌّ ِ٘ َّللاُ َؿ
Gönül alıcı 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.

(Bakara 2/264)

َث
ِ َُُّ٘ ِيبَٓث َء تَُُٚ ْ٘ ِل ُن َٓث٣ ١ ۪ ًَثَُّىٟ ْتَلَ َٰوَٝ ِّٖ َٔ ُطهَهَثشِ ٌُ ْْ خِ ْث
َ تُِٞت ََل شُد ِْطَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْتَٝ ِثّٰلل
ًَُٚ ًَ َ تخِ ٌَ كَصَٝ َُٚطثخ
ٌ ًَ ُ  شِٚ ٤ْ َِتٕ َػ
ُإْ ِٓ ُٖ خِ ه٣  ََلَٝ
َ َ تج كَث
َ َِ َ ُ ًَ َٔعَُِٚتَل ِل ًِ كَ َٔع
ٍ َٞ ط ْل
َٖ٣ً۪ ِ َّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو١ِهْٜ َ٣ َّللاُ ََل
 هَٝ تُّٞد
َ ًَ ءٍ ِٓ َّٔث٢َ
َ
ْ  ش٠َِٰ َٕ َػَٝ ْوه ُِي٣ ط ِْهًت ََل
Müminler! Başa kakarak ve inciterek yardımlarınızı değersizleştirmeyin! İnsanlara gösteriş
olsun diye malını harcayan, ama Allah‟a ve ahiret gününe inanmayan kişi gibi davranmayın!
Onun durumu, üzerinde toprak olan kayaya benzer. Bol yağmur yağar ve orayı çıplak bırakır.
Böyleleri çalışmalarından bekledikleri sonucu alamazlar. Allah, âyetleri görmezlikten gelen bir
topluluğu yola getirmez.
(Nisa 4/38)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ََل ِخ ْثَٝ ِثّٰلل
ِٖ ٌُ َ٣ ْٖ َٓ َٝ ًِ تَل ِل
َٕ ِخ هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ََلَٝ َث
ِ َُّ٘ ْْ ِيبَٓث َء تُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪تَُّىَٝ
َ ٤ْ ش
َّ ُت
ُ ط
ً٘ث٣ً۪ َّٓث َء ه
َ ًَ٘ث ك٣ً۪ َُ هَُٚ ٕث
Onlar mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Allah'a güvenmedikleri gibi ahiret gününe de inanmazlar.
Şeytan kime arkadaş olursa onun arkadaşlığı pek kötü olur.
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(Nisa 4/39)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْتَٝ ِثّٰلل
 ًٔث٤ ِ۪ ْْ َػِٜ َّللاُ ِخ
 ًَثَٕ هَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ َت ِٓ َّٔث َيٌَ هُٞت َ ْٗلَوَٝ ًِ تَل ِل
ت خِ هَُٞ٘ٓ  َٰتْٞ َُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َٓثوَت َػَٝ
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalardı da Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı bunun onlara ne yükü
olurdu? Allah, onların durumunu bilir.

(Bakara 2/265)

ِ ػث
ٍذَْٞ  ْْ ًَ َٔع َ َِ َؼَّ٘ ٍر ِخ ًَخِٜ ِّ ُصًث ِٓ ْٖ ت َ ْٗل٤شَعْ ۪دَٝ َِّللا
ز ه
َ ًْ َٓ  ُْ ت ْخ ِص ٓـَث َءُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪ َٓع َ َُ تَُّىَٝ
َ َت ِخ ٌَ كَٝ ثَٜ ظ ْد
ْ َ ت ِخ ٌَ كَ َٰثشَٝ ثَٜ طث َخ
ً٤
ٌ َٕ َخ ۪ظَُِٞٔ َّللاُ ِخ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ ٌَّ ط
ِ ُ٣ ْْ َُ ِْٕ  ِْٖ كَث٤َػ ْؼل
ِ ثَٜ ًَُِ ُ س ت
َ َت
Allah‟ın rızasını kazanmak ve kendilerini sağlama almak için mallarını harcayanlar, yüksekçe
yere kurulu olup bol yağmur alan ve iki kat ürün veren bir bahçenin sahibi gibidirler. Yağmur
yağmasa bile bir çisenti olur. Yaptığınız her şeyi gören Allah‟tır.
(Bakara 2/195)

َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ ََّللا
ت ت َِّٕ هُِّٞ٘ ت َ ْـَٝ ُِ ٌَ ِرْٜ َّ  تُص٠َُِ ٌُ ْْ ت٣ ۪ه٣ْ َ ت ِخثُٞ ََل ش ُ ِْوَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كُٞت َ ْٗ ِلوَٝ
Allah yolunda harcama yapın, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın. Allah güzel
davrananları sever.

(Al-i İmran 3/92)

ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ِخ
ءٍ كَث َِّٕ ه٢َ
ْ ت ِٓ ْٖ شُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ َُّٕٞت ِٓ َّٔث ش ُ ِفدُٞ ش ُ ْ٘ ِلو٠ت ْتُ ِد ًَّ َـصهَُُُٞ ْٖ شََ٘ث
Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça refaha kavuşamazsınız. Yaptığınız her harcamayı bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/266)

ْٖ ِٓ ثَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ ثي
ٍ ت َ ْػَ٘ثَٝ ٍَ ٤ُ َؼَّ٘رٌ ِٓ ْٖ ٗ َ۪مَُٚ ٌَُٕٞ َ نُّ ت َ َـهُ ًُ ْْ ت َ ْٕ شَٞ ٣َ َ ت
ُ َٜ ْٗ َث ْتَلَٜ  ِٓ ْٖ ش َ ْف ِص١ً۪ ج ش َ ْؽ
ْ َثـص َ ًَه
س
ِ ًُ َِّ تُع َّ َٔ ًَت
ْ ََثي ك
ُ ٌَّر٣ُ وُ ِ ّيََُٚٝ ًُ ُ ْتُ ٌِ َدٚطث َخ
ٌ ٗ ِٚ ٤ ۪ثي ك
ٌ ظ
َ ث تِ ْػَٜٓ طث َخ
َ َ ػ َؼ ٓلَث َۖ ُء كَث
َ َ تَٝ ز
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ َُّللا
ًَُٕٝ ٌَّ َز َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شَصَل
ِ ث٣َ تَل
ّ ُٖ ه٤ِ َُد٣ ًَ َٰى ُِ َي
Bir kişi düşünün: İçinden sular akan arkları, her üründen veren, hurması ve üzümü olan bir
bahçesi var, ama ihtiyarlık gelip çatmış, evladı da korunmaya muhtaç halde. Ateşli bir kasırga
vurmuş, bahçeyi yakıp kavurmuş. Onun yerinde olmayı hanginiz ister? Allah, âyetlerini size
böyle açıklar ki iyice düşünesiniz.
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(Yunus 10/24)

َ َِ َ ثلص
ْ ثء َك
َُ ًُ ْ أ٣َ ع ِٓ َّٔث
َّ ُُ َِٖٓ تٙث ًَ َٓٔثءٍ ت َ ٍَْٗ َُْ٘ث٤َ ْٗ ُّ ِذ تُهٞ٤َٰ تَِّٗ َٔث َٓع َ َُ ْتُ َف
ِ َٔٓ ّ
ِ ۪ َٗ َدثزُ ْتَلَ ْيٚؾ ِخ
َ َٝ َس
َّ َٝ ثَٜ َع ٌُ ْل ًُك
ْ َّ٘٣ٌت
َٕٝ ْْ هَثن ُِيُٜ ََّٗث تَٜٓ ُِْٛ َ ظ َّٖ ت
ِ َ تِوَٓت ت َ َلى٠ ْتَلَ ْٗ َؼث ُّ َـصٓهَٝ َث
ُ ز ْتَلَ ْي
ُ َُّ٘ت
َُ ظ
ّ ِ َهًت ًَث َ ْٕ َُ ْْ ش َ ْـَٖ ِخ ْثَلَ ْٓ ُِ ًَ َٰى ُِ َي ُٗل٤َث َـ ۪ظٛثيت كَ َؽ َؼ َِْ٘ث
ً َٜ َٗ ْٝ َ  ًَْل ت٤َُ ث ت َ ْٓ ًَُٗثَٜٓ ٤ث ت َ َٰشَٜٓ ٤ْ ََِػ
َٰ ْ
ًَُٕٝ ٌَّ َصَل٣َ ٍّ ْٞ َز ُِو
ِ ث٣َ تَل
Dünya hayatının örneği tıpkı şunun gibidir: Gökten bir su indiririz. İnsanların ve hayvanların yediği yeryüzü
bitkileri o su ile karışır. Derken toprak donanıp süslendiği ve sahipleri oranın kendi kontrolleri altında olduğunu
düşündükleri bir sırada gece veya gündüz bir emir veririz, orayı hasat edilmiş gibi yaparız. Sanki bir gün önce
orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa ayetlerimizi böyle ayrıntılı olarak
açıklarız.

(Hadid 57/20)

ٍِ تَٞ ْٓ َ ْتَل٢ِش َ ٌَثظ ُ ًٌ كَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َشَلَث ُل ًٌ خَٝ ٌَ٘ر٣ٌ۪ َٝ ٌٞ ْٜ ََُٝ ح
ٌ َث َُ ِؼ٤ْٗ ُّذ ُ تُهٞ٤َٰ ت تََّٗ َٔث ْتُ َفُٞٔٓ َِتِ ْػ
َ ٕ ُـٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ ظلَ ًًّت ظ
ٍ ٤ْ  ََل ِن ًَ َٔع َ َِ َؿْٝ َ ْتَلَٝ
٢ِكَٝ طث ًٓث
ْ ُٓ ُٚ٣ًَٰ َ  ُػ كَص٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ ظُٚثي َٗدَثش
َ ط ت َ ْػ َؽ
َ َّح ْتُ ٌُل
َٰ ْ
ٌ َْٞ  ِيػَٝ َِّللا
يٝ
َ تج
ُ َٓث ت ََِّل َٓصَث٤ْٗ ُّذ ُ تُهٞ٤َٰ  َٓث ْتُ َفَٝ ٕت
ٌ َتَل ِل ًَذِ َػى
 َٓ ْـ ِل ًَذ ٌ َِٖٓ هَٝ ٌ ه٣ ۪شه
ِ ًُ ُع ْتُـ
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah‟ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Bakara 2/267 )

َ ْٖ ِٓ تُٞت ت َ ْٗ ِلوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َ َٓث ت٣
َۖ ِ  ِٓ َّٓٔث ت َ ْل ًَ ْؼَ٘ث َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْتَلَ ْيَٝ ْْ ُ ّ ْدص
 ََلَٝ ع
ِ ِّدَث٤ؽ
َ ًَ ز َٓث
َ ت ْتُم َ۪دُٞٔ َّٔ َ٤َش
٢
ُ ِٔ  ت ََِّٓل ت َ ْٕ ش ُ ْـِٚ ٣ َُ۪ ّْص ُ ْْ خِ َٰث ِلىَٝ َُُٕٞ ش ُ ْ٘ ِلوْٚ٘ ِٓ ط٤
ت ت َ َّٕ هُٞٔٓ َِت ْػَٝ ِٚ ٤ ۪ت كٞؼ
ٌّ َِّ٘للاَ َؿ
ٌه٤۪ٔ َـ
Müminler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden hayra
harcayın! Gözünüzü kapamadan almayacağınız kötü şeylerden vermeye kalkmayın! Bilin ki
Allah‟ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, ne yaparsa güzelini yapar.
(Al-i İmran 3/92)

ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَِّٚللاَ خ
ءٍ كَث َِّٕ ه٢َ
ْ ت ِٓ ْٖ شُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ َُّٕٞت ِٓ َّٔث ش ُ ِفدُٞ ش ُ ْ٘ ِلو٠ت ْتُدِ ًَّ َـصهَُُُٞ ْٖ شََ٘ث
Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça refaha kavuşamazsınız. Yaptığınız her harcamayı bilen Allah‟tır.
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(Al-i İmran 3/180)

ْْ ُٜ َُ ًٌَّ  شَٞ ُٛ َْ  ْْ َخُٜ َُ  ًًْت٤ َلَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ؼ
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ َك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِخ َٓٔث َٰت َٰشُِٞ ْد َم٣َ َٖ٣ ّ۪ َد َّٖ تَُّى
َ  ْف٣َ  ََلَٝ
َ ُ ٤ِ
ُ ً٤
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِخ َٔث ش َ ْؼ
ِ تَٞ ََُّّٰٔتض ت
 هَٝ ع
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ ِر٤َٰ  َّ ْتُ ِوْٞ ٣َ ۪ٚت ِخَُِٕٞ َٓث َخ ِمُٞهَّٞ ط
ً٤
ٌ ل َ۪د
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.

(Muhammed 47/36)

ْْ ٌُ َُتَٞ ْٓ َ  ّْـَٔ ِْ ٌُ ْْ ت٣َ  ََلَٝ ْْ ًُ يٞ
ٌ ث َُ ِؼ٤َ ْٗ ُّذ ُ تُهٞ٤َٰ تَِّٗ َٔث ْتُ َف
َ ُإْ ِش ٌُ ْْ ت ُ ُؼ٣ تُٞشَصَّوَٝ تُِٞ٘ٓ ْت ِْٕ شُإَٝ ٌٞ ْٜ ََُٝ ح
Doğrusu dünya hayatı oyun ve oyalanmadır. Eğer inanır ve korunursanız Allah, hakettiğiniz karşılıkları verir ve
sizden bütün mallarınızı da istemez.

(Muhammed 47/37)

ْْ ٌُ َٗػـَث
ْ َ ُ ْم ًِغْ ت٣َٝ تُُِٞ ْف ِل ٌُ ْْ ش َ ْد َم٤ََث كُٛٞٔ ٌُ ِْ ََٔ ّْـ٣ ِْٕ ت
Onları istese ve hepsini vermek zorunda bıraksa cimrilik edersiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarır.

(Muhammed 47/38)

َُ  ْد َم٣َ َ ْدم ََْ كَ ِثَّٗ َٔث٣ ْٖ َٓ َٝ َُ  ْد َم٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٔ ََّللاِ ك
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ت كَُٕٞ ُِص ُ ْ٘ ِلوْٞ  ۬ ُإ ََٓل ِء ش ُ ْه َػٛٓ َٰ ْْ ُ ث ت َ ْٗصَٛٓ
تُٞٗٓ ٌُٞ ٣َ  ًَْ ًُ ْْ ظ ُ َّْ ََل٤ ًٓث َؿْٞ َ ّْص َ ْده ٍِْ ه٣َ تْٞ ََُّٞ َ ت ِْٕ شَصَٝ ت َ ْٗص ُ ُْ ْتُلُوَ ًَٓت ُءَٝ ٢
 هَٝ َِّ۪ٚػ ْٖ َٗ ْل
ُّ ِ٘ ََّللاُ ْتُـ
ْْ ٌُ َُت َ ْٓعَث
Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var. Kim cimrilik ederse
cimriliği kendine eder. Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz. Çağrıya uymazsanız yerinize başka
bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar.

(Hadid 57/24)

ُه٤۪ٔ  ْتُ َف٢
 ٍَّ كَث َِّٕ هَٞ َ َص٣ ْٖ َٓ َٝ َِ ثَ ِخ ْثُدُ ْم
َ ََُّٕ٘ تًُٝ ُٓ ْ أ٣َ َٝ َُِٕٞ ْد َم٣َ َٖ٣ ۪تََُّى
ُّ ِ٘ َ ْتُـَٞ ُٛ ََّللا
Onlar, cimrilik eden ve insanlardan da cimrilik etmelerini isteyen kimselerdir. Allah'tan yüz çeviren çevirsin;
Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.
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(Bakara 2/268)

َ ٤ْ ش
َّ َُت
ُ ط
ت ِِ ٌغَٝ َُّللا
َٓ َأ ْ ُٓ ًُ ًُ ْْ خِ ْثُلَ ْف٣َٝ ًَ َ ِؼهُ ًُ ُْ ْتُلَ ْو٣ ٕث
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ ً َ ِؼهُ ًُ ْْ َٓ ْـ ِل ًَذ٣ َُّللا
ِ ش
 هَٝ ؼ ًَل
 هَٝ ثء
ٌْ ٤ َِ۪ػ
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzdan
arındırma ve ikramda bulunma sözü verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah‟tır.
(İsra 17/30)

ُ ّ
ًت٤
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َتًُ ٌْم
ُ َ ْد٣ ت َِّٕ َيخ ََّي
ِّ ؾ
ً ًت خَ ۪ظ٤
ً ۪ ل َ۪دُٙ ًَثَٕ ِخ ِؼدَث ِنََِّٚٗ ْوه ُِي ت٣َٝ شث ُ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.

(İsra 17/31)

ْ  ْْ ًَثَٕ ِلُٜ ََِّْث ًُ ْْ ت َِّٕ هَص٣ِتَٝ ْْ ُٜ ُم ٗ َْف ُٖ ٗ ًَْ ٌُه
ًت٤
ً طـًٔث ًَ ۪د
ٍ َرَ ت ِْٓ ََل٤ ََلنَ ًُ ْْ َل ْشْٝ َ ت تُُِٞٓ ََل ش َ ْوصَٝ
Yoksulluk korkusuyla evladınızı öldürmeyin. Onların rızkını da sizin rızkınızı da biz veririz. Onları öldürmek
büyük bir yanlıştır.

(Ta Ha 20/132)

َ ط
َٰٟٞ  ْتُ َؼث ِه َدرُ ُِِص َّ ْوَٝ ث ََل َٗ ّْـَُِٔ َي ِي ٌْهًث ٗ َْف ُٖ ٗ ًَْ ٌُهُ َيَٜ ٤ْ َِط ِد ًْ َػ
ْ تَٝ  ِذَِٰٞ ظ
َّ َُِ َي ِخثْٛ َ أْ ُٓ ًْ تَٝ
Ailene namazı emret, sen de onu sebatla kıl. Senden bir rızık istemeyiz, sana rızık veren biziz. Mutlu son,
kendini yanlışlardan koruyan içindir.

(Nur 24/21)

ُ صَّدِ ْغ ُل٣َ ْٖ َٓ َٝ ٕث
ُ ت ُلُٞت ََل شَص َّ ِدؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُز ت
َّ ُز ت
ًُ ُٓ ْ أ٣َ َُّٚٗثٕ كَ ِث
ِ تَٞ ط
ِ تَٞ ط
ِ ط
ِ ط
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ت َ َـ ٍه تَخَهًت٠ًَٰ ٌَ ُ َٓثُٚ َي ْـ َٔصَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
َٓ ِخ ْثُلَ ْف
ْ َ ََل كْٞ ََُٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُ ْتَٝ ثء
ِ ش
ؼ َُ ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ِ
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ ٍَُ٣ ََّللا
 هَٝ شث ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin taşkınlıkları ve kötü işleri
yapmasını ister. Allah‟ın lütfu ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz asla temiz kalamazdınız. Ama Allah, gereğini
yapanı temize çıkarır. Daima dinleyen ve bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/269)

تُُٞٝ۬ ُ َىَّ ًَّ ًُ ت ََِّٓل ت٣  َٓثَٝ ًت٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ْتُ ِف ٌْ َٔر٢ُِإْ ش٣
َ ُْإ٣ ْٖ َٓ َٝ شث ُء
ً ۪ ًًْت ًَع٤ َل٢
َ ِشُٝ۫ ُ ز ْتُ ِف ٌْ َٔرَ كَوَ ْه ت
ج
ِ ْتَلَ ُْدَث
Gerekeni yapana Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur. Bu
hikmete sağlam akıl sahibi olanlardan başkası ulaşamaz.
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(Hud 11/1)

ْ َِظ
ْ َٔ ٌِ ثج ت ُ ْـ
ً٤ْ ل َ۪د٤ٍ ٌ۪ س ِٓ ْٖ َُه ُْٕ َـ
ٌ َ ت ُٓ ًَٰ ًِص
ّ ِ ُُ ظ ُ َّْ كُٚثش٣َ س َٰت
ELİF! LÂM! RÂ! Bu; daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟ın bizzat kendisi
tarafından, ayetleri hem hüküm bildirir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.

(Hud 11/2)

ً٤ ۪خَشَٝ ً٣
ٌ ُ۪ َٗىْٚ٘ ِٓ ْْ ٌُ َُ ٢ ََِّّ۪٘ٗللاَ ت
ت ت ََِّل هُٝٓت َ ََّل ش َ ْؼدُه
Böyle olması, Allah‟tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.

(Bakara 2/151)

ً ِ
َ ْتُ ِف ٌْ َٔرَٝ ثج
ُ  ٌُ ْْ َي٤ ِ۪ َِْ٘ث ك
َ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ْتُ ٌِص٣َٝ ْْ ٌُ ٤ًّ ۪ ٍَُ٣َٝ ثشَِ٘ث٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ َِت َػَُِْٞص٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َلٞ
َ ًَ َٓٔث ت َ ْي
َُٕٞٔ َِت ش َ ْؼٌُُٞٗٞ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ْْ َٓث َُ ْْ ش٣َٝ
Nitekim iyiliklerimi tamamlayayım diye içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi
geliştirir, size Kitab‟ı ve hikmeti öğretir, size bilmediğinizi öğretir.

(Araf 7/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َي ْـ َٔرً ُِوَٝ ًٟهُٛ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ ُ َػٙظ َِْ٘ث
َّ َج ك
ٍ  ْْ خِ ٌِصَثُٛ َُوَ ْه ِؼةَْ٘ثَٝ
Onlara, bir ilme göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.

(Sad 38/29)

ج
ٌ َ ًِص
ِ ت ْتَلَ ُْدَثُُٞٝ۬ ُ َصَىَ ًَّ ًَ ت٤ُِ َٝ َِ۪ٚثش٣ت َٰتًَُّٝٓ َهَّخ٤ُِ ثي ٌى
َ َ َْي ُٓد٤َُُِ تٙثج ت َ ٍَْٗ َُْ٘ث
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam akıl sahibi
olanlar ondan bilgi edinsinler.

(Zümer 39/18)

تُُٞٝ۬ ُ  ْْ تُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ٣ َٰهَٛ َٖ٣ ۪ َُٰٓةِ َي تَُّىٝ۬ ُ ُ تَّٚ٘
َ َٕ ت َ ْـَُٞصَّدِؼ٤َ ٍَ كْٞ ََٕ ْتُوَُٞ ّْص َ ِٔؼ٣ َٖ٣ ۪تََُّى
ج
ِ ْتَلَ ُْدَث
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah‟ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam akıl sahibi
olanlardır.

(Bakara 2/270)

َّ ُِ  َٓثَٝ ُُٚٔ ََِ ْؼ٣ ََّللا
ثي
 َٗىَ ْيش ُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْى ٍي كَث َِّٕ هْٝ َ  َٓٓث ت َ ْٗلَ ْوص ُ ْْ ِٓ ْٖ َٗلَوَ ٍر تَٝ
ٍ ظ
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ت٤۪ٔ ُِ ِظث
Ne tür bir harcama yapsanız ne gibi bir adakta bulunsanız, onu Allah bilir. Yanlış yapanların
yardımcıları olmaz.
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(Maide 5/7)

َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
َِّٕ َّللاَ ت
ت هُٞتشَّوَٝ ؽ ْؼ٘ ٌَۘث
ت ِٗ ْؼ َٔرَ هًُٝ ًُ ت ْوَٝ
َ ْْ ُ ۪ ٓ تِ ْو هُ ِْصٚتظَوَ ٌُ ْْ ِخَٝ ١ ُ۪ تَُّىَٚعَثه٤۪ٓ َٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
يُٝ
ِ  ٌْ خِىَت٤ َِّ۪للاَ َػ
ُّ ُز ت
ه
ِ ظه
Allah‟ın size olan nimetini ve sizinle sözleştiğinde ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Hani “Dinledik ve gönülden
boyun eğdik!” demiştiniz. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah içinizde olanı bilir.

(İnsan 76/7)

ًت٤
ً ُ ُٓ ّْص َ ۪طًَُّٙ  ًٓث ًَثَٕ شْٞ َ٣ ََُٕٞمَثك٣َٝ َٕ ِخثَُّ٘ ْى ِيُٞكُٞ٣
İyiler, adaklarını yerine getiren ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır.

(Bakara 2/271)

ًُ ُّ ٌَ ِل٣َٝ ْْ ٌُ َُ ًٌْ ٤ َلَٞ ُٜ ََث ْتُلُوَ ًَٓت َء كُٛٞشُإْ شَٝ َثُٛٞت ِْٕ ش ُ ْملَٝ ٢
ِ ظهَهَث
َّ ُت تُٝت ِْٕ ش ُ ْده
َ ِٛ ز كَِ٘ ِؼ َّٔث
ً٤
ٌ َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاُ ِخ َٔث ش َ ْؼ
 هَٝ ْْ ٌُ ِّـَٔثش٤ِ ِ
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ْ٘ َػ
Sadakaları açıkça verirseniz pek güzel olur! Ama fakirlere verirken gizlemeniz, sizin için daha
iyidir; bir kısım kötülüklerinizi örter. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.
(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ َُ ًْ  ْـ ِل٣َ َٝ ْْ ٌُ ّـَٔث ِش٤ِ ِ
ت هُٞت ت ِْٕ شَصَّوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ٌَ ِلّ ًْ َػ٣َٝ  ْؽ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ كُ ًْهَثًٗث٣َ ََّللا
ْ٤ِ ؼ َِ ْتُ َؼ ۪ظ
ْ َ ْتُلُٝو
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakınırsanız O, sizde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği
oluşturur, kötü işlerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük ikram sahibidir.

(Nur 24/22)

ْ َت ْتُلُُٞٝ۬ ُ أْش َ َِ ت٣َ  ََلَٝ
َٖ٣ً۪ ثؼ
َّ ُتَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َِ ؼ
َ َٔ ُ ْتَٝ ٠ ْتُوُ ًْ َٰخ٢ُِ ٝ۬ ُ ت تُُٞٓإْ ش٣ ْٕ َ ّ َؼ ِر ت
ِ َٜ ُٔ ُ ْتَٝ َٖ٤ًّ ۪ث
َۖ  َِ ه٤ِ ۪د
َ َُّللا
ٌْ ٤ي َي ۪ـٞ
ْ َ٤ُْ َٝ تَُٞ ْؼل٤ُْ َٝ َِّللا
ٌ ُؿل
 هَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
َ ْـ ِل ًَ ه٣ ْٕ َ َٕ تُّٞت ت َ ََل ش ُ ِفدٞظلَ ُف
َ ٢ ۪ك
İçinizden erdemli ve imkân sahibi olanlar; yakınlarına, çaresiz kalanlara, Allah yolunda hicret edenlere yardımı
kesmesinler. Onların kusurlarını görmezlikten gelsinler ve yeni bir sayfa açsınlar. Allah‟ın sizi bağışlamasını
istemez misiniz? Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
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(Bakara 2/272)

َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪هْٜ َ٣ ََّللا
َُٕٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ ْْ ٌُ ِّ ُ ًٍْ كَ َِلَ ْٗل٤ت ِٓ ْٖ َلُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ شث ُء
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ُٜ ٣ َٰهُٛ  َْي٤َُِْ َػ
َ ٤َُ
ْ ُ ت َ ْٗص ُ ْْ ََل شَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِف ت
َُٕٞٔ َِظ
 هِٚ  ْؼَٝ ت ََِّل ت ْخصِ ٓـَث َء
َّ َٞ ُ٣ ًٍْ ٤ت ِٓ ْٖ َلُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ َِّللا
Senin görevin, onları yola getirmek değildir ama gerekeni yapanı doğru yola getiren Allah‟tır.
Hayra yapacağınız her harcama kendiniz içindir. Harcamayı, sırf Allah yüzünüze baksın diye
yapmalısınız. Harcadığınız her malın karşılığı size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz.
(Nahl 16/9)

َٓ ْٞ ََُٝ ًٌ ِث َٓؼثبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ َِ ٤ّ ۪د
َٖ٤ ٌُ ْْ ت َ ْؼ َٔ ۪ؼ٣ َٰهَٜ َُ شث َء
َّ ُظه ُ ت
ْ ََّللاِ ه
 ه٠َِ َػَٝ
Doğru yolu Allah gösterir. Eğri yollar da vardır. Gerekeni kendisi yapsaydı elbette hepinizi doğru yolda tutardı.

(Sebe 34/39)

ُ ّ
َٞ ُٜ َءٍ ك٢ْ ش
َ ْٖ ِٓ ْْ ُ  َٓٓث ت َ ْٗلَ ْوصَٝ َُُٚ  ْوه ُِي٣َ َٝ ۪ٙشث ُء ِٓ ْٖ ِػ َدث ِن
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َتًُ ٌْم
ُ  ْد٣َ ٢ّهُ َْ ت َِّٕ َي ۪خ
ِّ ؾ
َٖ٤ ۪تًُ ِتٌه
َّ ًُ ٤ْ  َلَٞ ُٛ َٝ ُُُٚ ْم ِِل٣
De ki: "Rabbim, kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Allah, hayra yaptığınız her
harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

(Hadid 57/18)

ٌْ ٣ً۪ ًَ ًٌ  ْْ ت َ ْؼُٜ ََُٝ ْْ ُٜ َُ ق
ِ ظ ِهّهَث
ً ًْ ََّللاَ ه
ُ ًَ ت َ ْهَٝ ز
َّ ُٔ ُ ْتَٝ َٖ٤ ۪ظهِّه
َّ ُٔ ُت َِّٕ ْت
ت هٞػ
ُ ؼث َػ
َ ُ٣ ًّ٘ث
َ ػث َـ
Allah‟a güzel bir ödünç vererek sadaka dağıtan erkeklerle kadınlara, karşılıkları kat kat verilecektir. Onlar için
büyük bir ödül vardır.

(İnsan 76/8)

ْ ُ٣َٝ
َّ َُٕٞٔ ط ِؼ
ًت٤
ً ِ۪ َ تَٝ  ًٔث٤ َ۪ص٣َٝ ً٘ث٤ٌ۪ ّْ ِٓ ّ۪ٚ ُـ ِد٠َِٰ ثّ َػ
َ تُط َؼ
Onlar o çaresizleri, yetimleri ve esirleri, seve seve doyuranlar,

(İnsan 76/9)

ْ ُٗ تَِّٗ َٔث
ُ  ََلَٝ هُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َؼ ٍَٓت ًء٣ً۪ ُٗ َّللاِ ََل
يتٞ
 هِٚ  ْؼَٞ ُِ ْْ ٌُ ُٔ ط ِؼ
ً ٌُ ش
“Biz sizi, sırf Allah yüzümüze baksın diye doyuruyoruz. Yoksa sizden bir karşılık da, teşekkür de
beklemiyoruz.”

(İnsan 76/10)

َ ْٔ َِث ه
ًت٣
ً ُٞ ًٓث َػدْٞ َ٣ َثف ِٓ ْٖ َي ِخَّ٘ث
ً ً۪ ط
ُ تَِّٗث َٗم
Çünkü bizler, zor ve insanı iyice bunaltacak bir günde, Rabbimizden gelecek cezadan korkuyoruz”derler.
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(Bakara 2/273)

ٌۘ ِ  ْتَلَ ْي٢ِػ ًْخًث ك
ُْ ُٜ ُّد
ِ ًَٓ َُِ ِْلُو
 َِ ه٤ِ ۪د
َ َُٕٞؼ٤َ ّْص َ ۪ط٣ َّللاِ ََل
ِ َٖ ت ُ ْـ٣ ۪تء تَُّى
َ َ ْف٣ ع
َ ٢ ۪ت كًُٝ ظ
ْٖ ِٓ تُٞ َٓث ش ُ ْ٘ ِلوَٝ ثَ ت ُِْ َفثكًث
ِ َُّٓث َء َِٖٓ تُصَّؼَل٤ِ٘ َُ ت َ ْؿِٛ ْتُ َؽث
َ ََُّٕ٘ تََُِٞٔ ّْـ٣  ْْ ََلُٜ ٤ َٰٔ٤ّ۪ ِ ْْ خُٜ ُق ش َ ْؼ ًِك
ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَِّٚللاَ خ
 ًٍْ كَث َِّٕ ه٤َل
Harcamayı, bütün vaktini Allah yolunda hizmetle geçiren ihtiyaç sahiplerine özellikle yapın.
Onlar dışarıda dolaşıp çalışamazlar. Onurlu oldukları için de durumlarını bilmeyen onları
zengin sanır. Onları yüzlerinden tanırsın. Kimseden yalvar yakar bir şey istemezler. Hayra
yaptığınız her harcamayı bilen Allah‟tır.
(Bakara 2/215)

ٖ٤
َ َٔ ُ ْتَٝ ٠ ََٰٓصَث٤ُ ْتَٝ َٖ٤ ْتَلَ ْه ًَ ۪خَٝ ِْٖ ٣َت ُِهَٞ ِْ ِِ َ ًٍْ ك٤َٕ هُ َْ َٓٓث ت َ ْٗلَ ْوص ُ ْْ ِٓ ْٖ َلُُٞ ْ٘ ِلو٣ ٗ ََي َٓثوَتَُِٞٔ ّْـ٣َ
ِ ًّ ۪ث
ٌْ ٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ِخ
َّ ُتخ ِْٖ تَٝ
 ًٍْ كَث َِّٕ ه٤ت ِٓ ْٖ َلُِٞ َٓث ش َ ْل َؼَٝ َِ ٤ّ ۪د
Sana hayra neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır için ne harcarsanız; ana-baba, en yakınlar, yetimler,
çaresizler ve yolcular için olsun.” Hayır için ne yaparsanız Allah onu bilir.

(Tevbe 9/60)

ج
ِ ًَٓ َظهَهَثزُ ُِ ِْلُو
ِ  ْتُ َؼَٝ ٖ٤
َّ ُتَِّٗ َٔث ت
ّ ِ ٢ِكَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞ ْتُ ُٔ ۬ َإَُّلَ ِر هَٝ ثَٜ ٤ْ ََِٖ َػ٤ ِ۪ٓث
ِ تًُهَث
َ َٔ ُ ْتَٝ تء
ِ ًّ ۪ث
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
َّ ُتخ ِْٖ تَٝ َِّللا
 هَٝ َِّللا
ؼرً َِٖٓ ه
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٣ً۪ َ َِ ك٤ّ ۪د
َ ٢ ۪كَٝ َٖ٤۪ٓ َثي
ِ  ْتُـَٝ
Sadakalar sadece fakirler, çaresizler, bu işte çalışanlar ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Bir de esirler, borçlular,
Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir,
doğru kararlar verir.

(Bakara 2/274)

ف
ٌ ْٞ  ََل َلَٝ ْْ ِٜ ّ ْْ ِػ ْ٘هَ َي ِخُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ َََِرً ك٤ِٗػ ََل
َ َٝ ثي ِِ ًًّت
ِ َٜ َُّ٘تَٝ َِ ٤ْ َُّ ْْ خِثُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪ت ََُّى
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Mallarını gece gündüz, gizli ve açık hayra harcayanların ödülü, Rableri katındadır. Onların
üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler.
(Bakara 2/261)

ْ َ َّللاِ ًَ َٔع َ َِ َـدَّ ٍر ت َ ْٗدَص
ِ ْ٘دُ َِ ٍر
ُ َِّ ًُ ٢ َِ۪٘ث ِخ ََ ك
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ِ ْد َغ
َ س
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ َ۪ٓع َ َُ تَُّى
ٌْ ٤ ِ۪ت ِِ ٌغ َػَٝ َُّللا
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ ق
 هَٝ شث ُء
 هَٝ ِٓثبَرُ َـدَّ ٍر
ُ ؼث ِػ
َ ُ٣ َُّللا
Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren bir tohumun durumu gibidir. Her başağında
yüz tohum oluşur. Gerekeni yapana Allah, bunun kat kat fazlasını verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima
bilendir.
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(Bakara 2/262)

ْْ ُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ َُ ًٟ ََٓل تَوَٝ ت ًَّٓ٘ثَُٕٞ َٓٓث ت َ ْٗلَوُُٞصْ ِدؼ٣ َّللاِ ظ ُ َّْ ََل
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ َُتَٞ ْٓ َ َٕ تُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪تََُّى
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ ِٜ ِّػ ْ٘هَ َي ِخ
Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da yaptıkları iyiliği başa kakmayan ve incitmeyenler var ya onlara
Rableri katında ödül vardır. Onlar ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Bakara 2/275)

ُ ََّص َ َمد٣ ١ ۪ ُّ تَُّىَُٞو٣ َٕ ت ََِّل ًَ َٔثُٞٓ َُٞو٣ ت ََلٞتًُ َٰخ
َ ٤ْ ش
َّ ُُ تٚط
ُ ط
ُ َٰو ُِ َي
ّ ِ ًَُُِٕٞ ْ َأ٣ َٖ٣ ۪تََُّى
ّ ِ َٔ ُثٕ َِٖٓ ْت
َ  ِػْٞ َٓ ُٙت كَ َٔ ْٖ َٓؼث َءٞتًُ َٰخ
ْٖ ِٓ ٌظر
ّ ِ َّ ًَّ  َـَٝ  َغ٤ْ ََّللاُ ْتُد
ّ ِ َُ ْ ُغ ِٓع٤ْ َت تَِّٗ َٔث ْتُدُُٞٓ  ْْ هَثُٜ ََّٗخِث
ت َ َـ ََّ هَٝ تٞتًُ َٰخ
ثَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ ثج تَُّ٘ث ِي
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ  َٓ ْٖ َػثنَ كَثَٝ َِّللا
 ه٠َُُِٓ تًُٙ ْٓ َ تَٝ ق
َ ُ َٓثََِٚ ك٠ ََٰٜ۪ كَث ْٗصَّٚي ِخ
َ َِِ
َُٕٝلَث ُِه
Faiz yiyenler, şeytanın aklını çeldiği kimsenin tavrından farklı tavır göstermezler. Bu şeytanca
tavır, onların “Alım-satım, tıpkı faizli işlem gibidir.” demeleridir. Allah, alım-satımı helâl, faizli
işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faiz almayı bırakırsa, önceden
aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah‟a aittir. Kim de devam ederse, onlar cehennem ahalisidir,
orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
(Araf 7/201)

َ ٤ْ ش
َٓ ْْ ُٜ ّ
َّ ُق َِٖٓ ت
ًَُٕٝ ْظ
َّ َٓ ت تِوَتْٞ ََٖ تشَّو٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ٌ ِؽثب
ِ  ْْ ُٓدُٛ ت كَ ِثوَتًُٝ ًَّ َثٕ شَى
ِ ط
Yanlışlardan sakınanlar, şeytani bir kuruntu kendilerini sarınca, hemen ayetleri hatırlar ve gerçeği görürler.

(Araf 7/202)

ًَُٕٝ ظ
ِ ُ ْو٣  ِ ظ ُ َّْ ََل٢
ّ َ ْتُـ٢ِ ْْ كُٜ َُّٗٝ ُٔه٣َ ْْ ُٜ ُٗتَٞ ت ِْلَٝ
Şeytanların kardeşlerine gelince; şeytanlar onlara yanlış kurgularda destek verir, onlar da ellerinden geleni
artlarına koymazlar.

(Bakara 2/276)

ْ٤ٍ ۪ثي تَظ
ِ ظهَهَث
َّ ُ ت٢ُِ ًْخ٣َٝ تٞتًُ َٰخ
ّ ِ َُّللا
 هَٝ ز
َ ْٔ َف ُن ه٣
ٍ َُّ ِفحُّ ًُ ََّ ًَل٣ َّللاُ ََل
Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları büyüme aracı yapar. Allah, âyetleri görmezlikten gelen
suçluların hiçbirini sevmez.
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(Nisa 4/161)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ً۪ ت َ ْػص َ ْهَٗث ُِ ِْ ٌَث ِكَٝ َِ ثؽ
ِ ثَ ِخ ْثُ َد
ّ ِ ُْ ِٛ ت َ ْل ِىَٝ
ِ َُّ٘ت ٍَ تَٞ ْٓ َ  ْْ تِٜ ِِ ًْ َ تَٝ ُْٚ٘ ت َػُٜٞ ُٗ هَ ْهَٝ تٞتًُ َٰخ
 ًٔث٤ ََُ۪ػىَتخًث ت
Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar ve insanların mallarını batıl yollarla yerler. Onların kâfir olanlarına
acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Rum 30/39)

ٍذًَٰٞ ٌَ ْٖ ِٓ ْْ ُ ص٤ْ َ  َٓٓث َٰتشَٝ َِّللا
ت ِػ ْ٘هَ هَُٞ ًْخ٣ ثَ كَ ََل
ِ َُّ٘ت ٍِ تَٞ ْٓ َ  ت٢ٓ ۪ت كَٞ ۬ َُ ًْخ٤ُِ ص ُ ْْ ِٓ ْٖ ِيخًث٤ْ َ  َٓٓث َٰتشَٝ
ْ ُٔ ُ ُْ ْتُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ َّللاِ كَث
َُٕٞؼ ِؼل
َ هٚ ْؼَٝ َُٕٝه٣ً۪ ُ ش
İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz borç Allah‟ın koyduğu ekonomik sistemde artmaz.
Allah‟ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince; mallarını kat kat artıranlar zekât verenlerdir.

(Bakara 2/277)

َّ تُٞ َ  َٰتشَٝ َ ذَِٰٞ ظ
ِ ظث ُِ َفث
َ ْْ ِػ ْ٘هُٛ ًُ  ْْ ت َ ْؼُٜ َُ َ ذًَٰٞ ٍُت
َّ ُت تُٞٓ تَهَثَٝ ز
َّ ُت تُِِٞٔ  َػَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ ْْ ِٜ َّي ِخ
İnanıp güvenen, iyi işler yapan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve zekâtı verenler, Rableri
katında ödülü hak ederler. Onların üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler.
(Bakara 2/112)

ٌ ّ ُٓ ْفَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْؼَٝ َْ َِِْ َ  َٓ ْٖ ت٠َِٰ َخ
ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِػ
ٌ َْٞ  ََل لَٝ َٚۖ ۪ ُّ ِػ ْ٘هَ َي ِخًُٙ ُٓ ت َ ْؼََِِٖٚ ك
َ ف
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣
Hayır! Kim güzel davranarak kendini Allah‟a tam teslim ederse, alacağı ödül Rabbinin katındadır. Onların
üzerinde bir korku olmaz. Onlar üzülmezler.

(En'am 6/48)

ّ ََٖ ت ََِّل ُٓد٤ ِِ۪
 ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ْ َ تَٝ ََٖٓ َٖ كَ َٔ ْٖ َٰت٣ ُٓ ْ٘ى ِ۪يَٝ َٖ٣ًِ۪ ش
ٌ َْٞ طَِ َؿ كَ ََل ل
َ ًْ ُٔ ُ َٓث ُٗ ًْ ِِ َُ ْتَٝ
َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ
Elçileri, sadece birer müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. Kim inanıp güvenir ve kendini düzeltirse
onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.
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(Araf 7/35)

ف
ْ َ تَٝ ٠ كَ َٔ ِٖ تش َّ َٰو٢ ۪ثش٣َ  ٌُ ْْ َٰت٤ْ ََِٕ َػٞظ
ُّ ُو٣َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ِ
ُ ََّ٘ ٌُ ْْ ُي٤أ ْ ِش٣َ  َٰتنَ َّ تِ َّٓث٢۪ٓ٘ ث َخ٣َ
ٌ َْٞ طَِ َؿ كَ ََل ل
َُٕٞٗ ٍَ ْف٣َ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِػ
Ey Âdemoğulları! İçinizden, ayetlerimi size tam olarak anlatan elçiler geldiğinde kim yanlışlardan sakınır ve
kendini düzeltirse onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Yunus 10/62)

َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
َٓث َء ه٤ُِ ْٝ َ ت َ ََٓل ت َِّٕ ت
ٌ َْٞ َّللاِ ََل ل
Bilesiniz ki Allah‟ın dostları üstünde bir korku olmaz. Onlar üzülmezler de.

(Yunus 10/63)

َُٕٞصَّو٣َ تُٞٗ ًَثَٝ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تََُّى
Onlar inanıp güvenen ve kendilerini yanlışlardan koruyan kimselerdir.

(Yunus 10/64)

َٰ ْ ٢ِكَٝ َث٤ْٗ ُّذِ تُهٞ٤َٰ  ْتُ َف٢ِ كًَٰٟ  ُْ ْتُدُ ْشُٜ َُ
ُْ ٤ ٌُ ْتُ َؼ ۪ظْٞ َ ْتُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰو ُِ َي
ِ  ََ ُِ ٌَ ِِ َٔث٣ ۪تَل ِل ًَذِ ََل ش َ ْده
ز ه
Dünya hayatı ve ahiret konusundaki sevindirici haberler onlar içindir. Allah‟ın sözlerinde değişme olmaz. Büyük
başarı işte budur!

(Ahkaf 46/13)

َُٕٞٗ ٍََ ْف٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ت َيخَُّ٘ث هَُُٖٞ هَث٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ٌ َْٞ ت كَ ََل لُٞٓ َّللاُ ظ ُ َّْ ت ِْصَوَث
“Rabbimiz Allah‟tır” deyip doğru davrananlar, ne bir korku duyar ne de üzülürler.

(Ahkaf 46/14)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ تُٞٗث َؼ ٍَٓت ًء ِخ َٔث ًَثَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ثج ْتُ َؽَّ٘ ِر لَث ُِه
ُ ط َف
ْ َ  َٰ ُٓةِ َي تٝ۬ ُ ت
İşte Cennet ahalisi onlardır; yaptıkları işlere karşılık olarak orada ölümsüz olacaklardır.

(Bakara 2/278)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْت ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ُٓإٞتًُ َٰ ٓخ
ّ ِ َِٖٓ ٢
ت هُٞت تشَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
َ ت َٓث خَ ِوٝوَ ُيَٝ ََّللا
Ey inanıp güvenenler, Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının! O‟na gerçekten güveniyorsanız,
kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin!
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(Al-i İmran 3/130)

َۖ
ْ َ ت تٞتًُ َٰ ٓخ
ََّٕٞللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ش ُ ْل ِِ ُف
ّ ِ تًُُِٞ ْ ت ََل شَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ت هُٞتشَّوَٝ ًؼث َػلَر
َ ُٓ ػ َؼثكًث
Ey Allah‟a güvenen müminler! Değişmez özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin. Allah'a karşı yanlış
yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşasınız.

(Haşr 59/18)

ُ ْ٘ َ  ُْصَٝ ََّللا
ْ َٓ َُّ َٓث هَه
ً ِخ َٔث٤
ٌ َّللاَ َل ۪د
َّللاَ ت َِّٕ ه
ت هُٞتشَّوَٝ س ُِـَ ٍه
ت هُٞت تشَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
ٌ ظ ًْ َٗ ْل
ََُِٕٞٔ ش َ ْؼ
Ey inanıp güvenenler! Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın;
Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.

(Bakara 2/279)

ْ َ ت ُِ ٌُ ْْ ََل شَٞ ْٓ َ َ ت
َُٕٞٔ ِِ ظ
ُ  َيَٝ َِّللا
ٍ ًْ ت خِ َفَُٞٗت كَأْوَُِٞكَث ِْٕ َُ ْْ ش َ ْلؼ
ج َِٖٓ ه
ُ ت ِْٕ ش ُ ْدص ُ ْْ كََِ ٌُ ْْ ُي ُ۫ ُؤَٝ ُِ۪ٚ ِٞ
ْ ُ  ََل شَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Eğer vazgeçmezseniz, Allah ve Elçisi tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin.
Tevbe eder, hatanızdan dönerseniz, ana mallarınız sizindir; böylece ne haksızlık edersiniz ne de
haksızlığa uğrarsınız.
(Nisa 4/49)

ْ ُ٣  ََلَٝ شث ُء
ً َ۪ٕ كَصُٞٔ َِظ
َل٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ ٍَُ٣ َُّللا
 ْْ خَ َِ هُٜ ّ
َ َُٕ ت َ ْٗلًُّٞ ٍَُ٣ َٖ٣ ۪ تَُّى٠َُِتََُ ْْ ش َ ًَ ت
Kendilerini temize çıkaranları gözünde canlandırmaz mısın? Hayır! Allah, gerekeni yapanı temize çıkarır.
Onlara kıl kadar bile haksızlık yapılmaz.

(Nisa 4/124)

 ََلَٝ ََٕ ْتُ َؽَّ٘رَُِٞ ْه ُل٣  َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٓ ٌٖ كَثَٞ ُٛ َٝ ٠ ت ُ ْٗ َٰعْٝ َ ز ِٓ ْٖ وَ ًَ ًٍ ت
ِ ظث ُِ َفث
َّ ُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ت٣َ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
ًت٤
ً َ۪ٕ َٗوُٞٔ َِظ
İster erkek ister kadın olsun, kim mümin olarak iyi işler yaparsa cennete işte onlar gireceklerdir. Onlara zerre
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Bakara 2/280)

َُٕٞٔ َِ ًٌْ َُ ٌُ ْْ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ ش َ ْؼ٤ت َلُٞظهَّه
ُ ُٝت ِْٕ ًَثَٕ وَٝ
َ ٤ْ َٓ ٠َُِٰ ػ ّْ ًَذٍ كَ٘ َِظ ًَذ ٌ ت
َ َ ت َ ْٕ شَٝ ٍّ ًَذ
Borçlu darlık içinde ise, rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Alacağınızı sadakaya
saymanız, sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!
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(Bakara 2/254)

ْ
 ََلَٝ ٌ ََل ُلَِّرَٝ ِٚ ٤ ۪ ٌغ ك٤ْ َ ٌّ ََل خْٞ ٣َ ٢
َ أ ِش٣َ ْٕ َ ت ِٓ َّٔث َيٌَ ْهَ٘ث ًُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْد َِ تُٞت ت َ ْٗ ِلوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َّ ُْ ُٛ ًَُٕٝ  ْتُ ٌَث ِكَٝ ٌشلَث َػر
َ
َُٕٞٔ ُِ تُظث
Müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın. Bunu; alışverişin, dostluğun ve şefaatin
olmayacağı gün gelmeden yapın. Bunları görmemekte direnenler yanlışlar içinde olanlardır.

(Tevbe 9/60)

ج
ِ ًَٓ َظهَهَثزُ ُِ ِْلُو
ِ  ْتُ َؼَٝ ٖ٤
َّ ُتَِّٗ َٔث ت
ّ ِ ٢ِكَٝ ْْ ُٜ ُخُُِٞ ْتُ ُٔ ۬ َإَُّلَ ِر هَٝ ثَٜ ٤ْ ََِٖ َػ٤ ِ۪ٓث
ِ تًُهَث
َ َٔ ُ ْتَٝ تء
ِ ًّ ۪ث
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َـ٤ َِّ۪للاُ َػ
َّ ُتخ ِْٖ تَٝ َِّللا
 هَٝ َِّللا
ؼرً َِٖٓ ه
 َِ ه٤ِ ۪د
َ ٣ً۪ َ َِ ك٤ّ ۪د
َ ٢ ۪كَٝ َٖ٤۪ٓ َثي
ِ  ْتُـَٝ
Sadakalar sadece fakirler, çaresizler, bu işte çalışanlar ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Bir de esirler, borçlular,
Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir,
doğru kararlar verir.

(Bakara 2/281)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََلَٛٝ س
ْ َّد
َُٕٞٔ َِظ
 ه٠َُِ تِٚ ٤ َ۪ٕ كُٞ ًٓث ش ُ ًْ َؼؼْٞ َ٣ تُٞتشَّوَٝ
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍُ َٓث٠كهَٞ ُ َّللاِ ظ ُ َّْ ش
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün Allah‟ın huzuruna çıkarılacaksınız.
Sonra herkese kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
(Kehf 18/49)

ج
ُ َ ػ َغ ْتُ ٌِص
ِ ىَت ْتُ ٌِصَثَٰٛ ٍِ َِصََ٘ث َٓث٣ْ َٝ ث٣َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔث ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْش ِلو٤۪ٓ ًِ  ْتُ ُٔ ْؽًَٟ َ ثج َكص
ِ ُٝ َٝ
ْ ٣َ  ََلَٝ ثػ ًًت
ظ ِِ ُْ َيخ َُّي
ِ ت َـُِِٞٔ ت َٓث َػُٝ َؼهَٝ َٝ ثَٜ ٤ ًَٰذ ً ت ََِّٓل ت َ ْـظ٤
َ ُـَثن ُِي٣ ََل
َ  ََل ًَ ۪دَٝ ً ًذ٤
َ ط ۪ـ
ت َ َـهًت
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 haksızlık etmez.

(Casiye 45/22)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ س
ْ ّ َد
َُٕٞٔ َِظ
ِ تَٞ َََُّّّٰٔللاُ ت
 َلَِنَ هَٝ
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍُ ِخ َٔثٍَٰٟ  ُِص ُ ْؽَٝ ن
َ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ِ ّ ع ِخ ْثُ َف
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.
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(Bakara 2/282)

ٓ
ح
ٌ َِ٘ ٌُ ْْ ًَثش٤ْ ََ ٌْصُحْ خ٤ُْ َٝ ُُٙٞ كَث ًْصُد٠ًّٔ ّ
َ ُٓ ٍَ  ت َ َؼ٠َُِٰ  ٍْٖ ت٣ََ ْ٘ص ُ ْْ خِه٣ت تِوَت شَهَتُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ن
ٌ ِج ًَثش
ُ هَٚٔ َِّح ًَ َٔث َػ
َ ُ َ ٌْص٣ ْٕ َ ح ت
َ ْ َأ٣  ََلَٝ ٍِ َۖ خِ ْثُؼَ ْه
ِ َّ َص٤ُْ َٝ  ْتُ َف ُّنِٚ ٤ْ َِ َػ١ ُ۪ ْٔ ِِ َِ تَُّى٤ُْ َٝ َْ ٌْصُح٤ِْ ََّللاُ ك
 ُغ٤َ ّْص َ ۪ط٣  ََلْٝ َ لًث ت٤ ۪ػؼ
َ ُْٚ٘ ِٓ َُ
ْ َ ْدم٣  ََلَٝ ََُّّٚللاَ َيخ
ه
َ ْٝ َ ث تًٜ ٤ ِ۪ل
َ  ْتُ َف ُّنِٚ ٤ْ َِ َػ١ ْ۪ـًٔث كَث ِْٕ ًَثَٕ تَُّى٤ش
ِْٖ ٤ََِٗث َي ُؼٌُٞ َ٣ ْْ َُ ِْٕ  ِْٖ ِٓ ْٖ ِي َؼث ُِ ٌُ ْْ كَث٣َه٤َٜ۪ ت شُٝ هِٜ ت ِْص َ ْشَٝ ٍِ ُ خِ ْثُؼَ ْهُّٚ٤ُِ َٝ َْ ِِ ْٔ ُ٤ِْ َ كَٞ ُٛ ََّ ِٔ ُ٣ ْٕ َ ت
ُّ َُٕ َِٖٓ تْٞ ػ
 َٔثُٜ ٣ َٔث كَصُىَ ِ ًّ ًَ ت ِْـ َٰهُٜ ٣ؼ ََّ ت ِْـ َٰه
ِ َ ٓهَٜ ش
َ ًْ َ ثٕ ِٓ َّٔ ْٖ ش
ِ َ تء ت َ ْٕ ش
ِ َ  ْتٓ ًَتَشَٝ ٌَ كَ ًَ ُؼ
ُّ ُج ت
٠ُِٓ َٰ ًت ت٤
ُ ُ ٓهَت ُء تِوَت َٓث نَٜ ش
ً  ًَ ۪دْٝ َ ًت ت٤
ً ط ۪ـ
َ ْ َأ٣  ََلَٝ ًَٰٟ ْتَلُ ْل
َ ُُٙٞت ت َ ْٕ ش َ ٌْصُدُٞٔٓ َٔ ََل ش َ ّْـَٝ تٞػ
ُ ّ
َّ ُِِ ُّ َٞ ت َ ْهَٝ َِّللا
ً ثيذ
ؾ ِػ ْ٘هَ ه
َ ۪ َٰو ُِ ٌُ ْْ ت َ ْهِِٚ ت َ َؼ
َ َٕ ِش َؽٌُٞ َ ت ت ََِّٓل ت َ ْٕ شُٞ ت َ ََّل ش َ ًْشَث ٓخ٠َٰٓٗ ت َ ْنَٝ ثنَ ِذَٜ ش
 ََلَٝ ْْ َۖ ُ  ْؼص٣َ ت تِوَت ش َ َدثُٝٓهِٜ ت َ ْشَٝ َثُٛٞ ٌُ ْْ ُؼَ٘ث ٌؾ ت َ ََّل ش َ ٌْصُد٤ْ َُِْ َػ
ُ ۪ثػ ًَذ ً شُه
ِ َـ
َ ٤َََِ٘ ٌُ ْْ ك٤ْ ث َخَٜ ًَٗٝ٣
ٌ ّ
َِّ ٌُ َّللاُ ِخ
ٌ ٓثي ًَث ِش
ُ ُُ كَّٚٗت كَ ِثُِٞت ِْٕ ش َ ْل َؼَٝ ٌ ه٤َٜ۪  ََل شَٝ ح
َّ ؼ
 هَٝ َُّللا
ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ه٣َٝ ََّللا
ت هُٞتشَّوَٝ ْْ ٌُ م ِخٞ
َ ُ٣
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ش
Ey inanıp güvenenler, birbirinize belli bir vadeye kadar borçlandığınızda borcunuzu yazın. Bir
yazıcı, aranızda doğru olarak yazsın. Yazıcı Allah‟ın bu ayette öğrettiği gibi yazmaktan
kaçınmasın. Yazıyı borçlu yazdırsın.Rabbi olan Allah‟tan çekinsin de borçtan bir şeyi
eksiltmesin. Borçlu; sefih, güçsüz veya söyleyip yazdıramayacak durumda ise onu velisi, doğru
olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. İki erkek yoksa bir erkek ile iki kadın
da olur. Bunlar, şahitliğini kabul edeceğiniz kişilerden olsunlar. Kadınlardan biri unutur veya
yanılırsa, diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında kaçmasınlar. Borç ister büyük ister küçük
olsun, vadesi ile birlikte yazmaktan üşenmeyin. Allah katında böylesi daha düzgün, şahitlik için
daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Aranızda alıp verdiğiniz peşin ticaret
olursa, onu yazmamanın size günahı olmaz. Alım satım yaptığınızda şahit tutun. Yazıcı da şahit
de zarar görmesin; onlara zarar vermeniz, yoldan çıkmanız olur. Allah‟a karşı yanlış
yapmaktan sakının. Bunu size Allah öğretiyor. Her şeyi bilen Allah‟tır.

(Bakara 2/283 )

ٌ ًِٛ َت ًَثشِدًث كَُُٝ ْْ ش َ ِؽهَٝ ًٍ ِ َل
ُّ َإ ِن٤ِْ َؼث ك
ً ؼ ٌُ ْْ خَ ْؼ
ُ ػرٌ كَث ِْٕ ت َ َِٖٓ خَ ْؼ
َ َُٞثٕ َٓ ْود
َ ٠َِٰ ت ِْٕ ًُ ْ٘ص ُ ْْ َػَٝ
َّ ُت تُٞٔ ُ  ََل ش َ ٌْصَٝ ََُّّٚللاَ َيخ
َُّللا
 هَٝ ُُُٚٓ َٰتظِ ٌْ هَ ِْدَّٚٗث كَ ِثَٜ ْٔ ُ َ ٌْص٣ ْٖ َٓ َٝ َ ثنَذَٜ ش
ن ه
ِ َّ َص٤ُْ َٝ َُٚ تؤْ ش ُ َِٖٔ ت َ َٓثَٗص١ِتَُّى
ٌْ ٤ َِ۪ٕ َػَُِٞٔ خِ َٔث ش َ ْؼ
Yolculukta olur da yazacak birini bulamazsanız, yapılacak olan rehin almaktır. Biriniz diğerine
güvenir borcu yazmaz, rehin de almaz ise, kendine güvenilen kişi, Rabbi olan Allah‟tan
çekinerek korunsun da güveni kötüye kullanmasın. Şahitliği gizlemeyin. Kim gizlerse kalbi
iyilikten uzaklaşır. Yaptığınız her şeyi bilen Allah‟tır.
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(Maide 5/106)

ٍٍ ػ ْه
َ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ
َ  ِ٘ ٌُ ْْ تِوَت َـ٤ْ ثنَذ ُ َخَٜ ش
َ تَٝ ََثٕ و
ِ َٞ َُٖ ْت٤زُ ۪ـْٞ َٔ ُؼ ًَ ت َ َـهَ ًُ ُْ ْت
ِ َّْ٘ ِر تظ٤ط
ز
ِ ْٞ َٔ ُ َدرُ ْت٤طث َخصْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ظ
ِ  ْتَلَ ْي٢ِػ ًَ ْخص ُ ْْ ك
َ ْْ ُ  ًِْ ًُ ْْ ت ِْٕ ت َ ْٗص٤تٕ ِٓ ْٖ َؿ
َ َ ع كَث
ِ ًََ  َٰتلْٝ َ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ت
 ًَثَٕ وَتْٞ ََُٝ ۪ ظ َ ًَٔ٘ثٚ ِخ١ً۪ َ تيش َ ْدص ُ ْْ ََل َٗ ْشص
ْ ِِٕ ثّٰللِ ت
َّ ُ َٔث ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه تُٜ َّٗٞ
ُ ش َ ْف ِد
ثٕ ِخ ه
ِ َٔ ِّ ُ ْو٤َ ِذ كَِٰٞ ظ
َٰ ْ َِٖٔ َُ َّللاِ تِ َّٓٗث تِوًت
َ ُْ ُ  ََل َٗ ٌْصَٝ ٠هُ ًْ َٰخ
َٖ٤۪ٔ تَل ِظ
ثنَذ َ هَٜ ش
Ey inanıp güvenenler! Sizden birine ölüm hali gelir de vasiyet edecek olursa içinizden güvenilir iki kişi aranızda
şahit olsun. Eğer yolculuk yaptığınız sırada ölüm gelip çatarsa sizin dışınızdan iki kişi de olabilir. Şahitlerden
şüphelenirseniz namazdan sonra alıkoyar, şöyle yemin ettirirsiniz: “Vallahi bu işten bir kazancımız yoktur,
isterse en yakınımız olsun. Allah için yapılan şahitliği de gizlemeyiz. Öyle olsa elbette günaha gireriz.”

(Maide 5/107)

ٓ
ُْ ِٜ ٤ْ ََِٖ ت ِْص َ َف َّن َػ٣ ۪ َٔث َِٖٓ تَُّىُٜ َٓ ثٕ َٓوَث
ُ ِْٕ كَث
ِ َٓ َُٞو٣ ٕت
ِ ًََ  َٔث ت ِْص َ َف ٓوَّث تِظْ ًٔث كَ َٰثلُٜ ََّٗ ت٠َِٰ ػعِ ًَ َػ
َّ َِٖٔ َُ ٘ ٌَۘث تِ َّٓٗث تِوًت٣ْ َ َٓث ت ْػصَهَٝ  َٔثِٜ ِثنَشَٜ ش
َ ْٖ ِٓ ثنَش ُ َٓ٘ث ت َ َـ ُّنَٜ ش
َ َُ ِثّٰلل
َٖ٤۪ٔ ُِ تُظث
ثٕ خِ ه
ِ َٔ ِّ ُ ْو٤َثٕ ك
ِ َ٤َُْٝ َْتَل
Eğer şahitlerin, dalavereyle hak yiyecekleri sezilirse, haklarını yemek istedikleri kişilerden ikisi onların yerine
geçsin, şöyle yemin etsinler: “Vallahi, bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur, biz kimsenin hakkını
istemiyoruz. Öyle yaparsak elbette yanlış yapanlardan oluruz.”

(Maide 5/108)

َّ ُت خِثَُٞأْش٣ ْٕ َ  ت٠ٗٓ َٰ َٰو ُِ َي ت َ ْن
ٌ َٔ ٣ْ َ ت ت َ ْٕ ش ُ ًَنَّ تَُٞمَث ٓك٣ ْٝ َ ث تَٜٓ ِٜ  ْؼَٝ ٠َِٰ ثنَذِ َػَٜ ش
تُٞتشَّوَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔث٣ْ َ ثٕ خَ ْؼهَ ت
َٖ٤ ۪ َّ ْتُلَث ِِوْٞ َ ْتُو١ِهْٜ َ٣ َّللاُ ََل
 هَٝ تُٞت ِْ َٔؼَٝ ََّللا
ه
Böylesi gereği gibi şahitlik için yeterli, yeminlerinin daha sonra başka yeminlerle reddedilmesi korkularını iyice
azaltmak için uygun olur. Siz, Allah‟a karşı yanlış yapmaktan çekinin ve dinleyin. Allah, yoldan çıkan fasıklar
topluluğunu yola getirmez.

(Nisa 4/135)

ُ َٖ خِ ْثُ ِو ّْ ِؾ٤ٓ ۪تَّٞ َت هًُُٞٗٞ تَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ث تَُّىَٜ ُّ٣ََٓث ت٣
ِْٖ ٣َت ُِهَٞ ُ ْتِٝ َ  ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ ت٠ِٓ َٰ  َػْٞ ََُٝ ِهَٓت َء ِ هّٰللَٜ ش
تُٞٓ ُ۫ ِْ َ ت ِْٕ شَٝ تُُٞ ت َ ْٕ ش َ ْؼ ِهٟٞٓ َٰ َٜ ُت ْتُٞ َٔث كَ ََل شَص َّ ِدؼِٜ  ِخ٠َُٰ ْٝ َ ثّٰللُ ت
ًت كَ ه٤
ً ۪ كَوْٝ َ ًّث ت٤ِ٘ ٌُ ْٖ َؿ٣َ ِْٕ َٖ ت٤ ْتَلَ ْه ًَ ۪خَٝ
ًت٤
ُ ًِ  ش ُ ْؼْٝ َ ت
ت كَث َِّٕ هٞػ
ً َٕ ل َ۪دَُِٞٔ َّللاَ ًَثَٕ ِخ َٔث ش َ ْؼ
Ey inanıp güvenen müminler! Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutan kişiler olun; ister kendiniz, ana
babanız veya yakınlarınız aleyhine olsun; isterse zengin veya fakir olsunlar, Allah, onlara sizin yakınlığınızdan
daha yakındır. Arzularınıza uymayın yoksa saparsınız. Ağzınızı eğip büker veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki
Allah, yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.
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(Bakara 2/284)

ِٚ ُِ َفث ِِ ْد ٌُ ْْ خ٣ ُُٙٞ ش ُ ْملْٝ َ  ت َ ْٗلُ ِّ ٌُ ْْ ت٢ٓ ۪ت َٓث كُٝ ت ِْٕ ش ُ ْدهَٝ ع
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ت٢ِِ هّٰللِ َٓث ك
ِ  ْتَلَ ْي٢ِ َٓث كَٝ ز
ً٣
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِج
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ًُ َ ْـ ِل٤ََّللاُ ك
ُ ُّؼَى٣َٝ شث ُء
ٌ ۪ءٍ هَه٢َ
 هَٝ شث ُء
ه
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah‟ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah
sizi ondan hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her
şeye ölçü koyan Allah‟tır.
(Mülk 67/13)

يُٝ
ِ  ٌْ خِىَت٤ ُِ۪ َػَِّ۪ٚٗ تِٚت خًُٝ َٜ تؼ
ْ ِٝ َ َُ ٌُ ْْ تْٞ َت هًُّٝ ِِ َ تَٝ
ُّ ُز ت
ِ ظه
Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir.

(Mülk 67/14)

ً٤
ُ ق ْتُم َ۪د٤
ُ  تَُِّ ۪طَٞ ُٛ َٝ َ ْؼَِ ُْ َٓ ْٖ َلَِن٣َ ت َ ََل
Yaratan bilmez mi? O, lütufkârdır ve her şeyin iç yüzünü bilir.

(Maide 5/18)

ًٌَ خِ ٌُ ْْ خَ َْ ت َ ْٗص ُ ْْ خَشُُُٞٗؼَ ِىّخُ ٌُ ْْ خِى٣ َْ ِِ َُ هُ َْ كٙت َ ِـ ٓدَّث ۬ ُؤَٝ َِّللا
ِ َُهَثَٝ
 ٗ َْف ُٖ ت َ ْخ َٓ٘ث ُء هٟظ َٰثي
َ َُّ٘تَٝ ُنُٜٞ َ٤ُس ْت
 َٔ ٌۘثُٜ َ٘٤ْ َ َٓث خَٝ ع
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِج
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ًُ  ْـ ِل٣َ َِٓ َّٔ ْٖ َلَِن
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ تَٝ شث ُء
ُ ُّ َؼى٣َٝ شث ُء
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ً٤
ُ  ْتُ َٔ ۪ظِٚ ٤ْ َُِتَٝ
Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Madem öyle, Allah
niçin günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?” Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah, affedilmenin
gereğini yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler
Allah'ındır. Dönüp varılacak yer, onun huzurudur.

(Maide 5/19)

ت َٓث َٓؼث َءَٗثُُُِٞٞ َِ ت َ ْٕ شَو
ُ ًُت
ُ ج هَ ْه َٓؼث َء ًُ ْْ َي
ُّ َِٖٓ ٍ كَصْ ًَذ٠َِٰ ّ ُٖ َُ ٌُ ْْ َػ٤ِ َُد٣ َُُ٘ثِٞ
ِ  ََ ْتُ ٌِصَثْٛ َ َٓث ت٣
ً٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
ٌ ۪ءٍ هَه٢ْ ش
 هَٝ ً٣
ٌ َ۪ٗىَٝ ً٤
ٌ ً كَوَ ْه َٓؼث َء ًُ ْْ خَ ۪ش٣
ٍ ٌۘ ۪ ََل َٗىَٝ ً٤
ٍ ِ۪ٓ ْٖ خَش
Ey kitaplarında uzman olanlar! “Bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi!” dersiniz diye, elçilerin arasının kesildiği
bir dönemde, size doğruları ortaya koyan elçimiz geldi. İşte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi. Allah her şeye bir
ölçü koyar.

(Fetih 48/13)

ًت٤
ُ  َيَٝ ِثّٰلل
ُإْ ِٓ ْٖ خِ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ
ً ِ ۪ؼ
َ َٖ٣ً۪ ِ۪ كَ ِث َّٓٗث ت َ ْػص َ ْهَٗث ُِ ِْ ٌَثكُِٚ ِٞ
Kim Allah‟a ve elçisine güvenmezse bilsin ki kendini doğrulara kapatanlar için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
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(Fetih 48/14)

يتٞ
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِج
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ ًُ  ْـ ِل٣َ ع
ِ تَٞ ََُّّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ تَٝ
ُ ُّ َؼى٣َٝ شث ُء
 ًَثَٕ هَٝ شث ُء
ً َُّللاُ َؿل
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
 ًٔث٤َي ۪ـ
Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Çünkü
Allah çokça bağışlar, ikramda bulunur.

(Bakara 2/285)

ِِ۪ٚ ِ
ُ  ُيَٝ ِ۪ٚ ًُصُدَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ ِٓةِ ٌَصَٝ ِثّٰلل
ُ ًُت
َّ ََٖٓ َٰت
َٕ ًُ ٌَّ َٰت ََٖٓ خِ هُِٞ٘ٓ ْ ْتُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َي ِخِٚ ٤ْ َُِ ٍُ خِ َٓٔث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ تِٞ
َ َ تَٝ ِ ِٔ ْؼَ٘ث
ُ ؽ ْؼَ٘ث
ً٤
ُ َْٖ ت َ َـ ٍه ِٓ ْٖ ُي٤َََل ُٗلَ ِ ًّ ُم خ
ُ  َي ْتُ َٔ ۪ظ٤ْ َُِتَٝ ؿ ْل ًَتٗ ََي َيخََّ٘ث
َ تُُٞهَثَٝ ِِ۪ٚ ِ
Elçi, Rabbinden kendine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri
Allah‟a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “O‟nun elçileri arasında ayrım
yapmayız.” derler. Şunu da derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey
Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, Senin huzurundur.”
(Nisa 4/150)

ُٖ ِٓ َْٕ ُٗإُُُٞٞو٣َ َٝ ِِ۪ٚ ِ
ُ  ُيَٝ َِّللا
ُ  ُيَٝ ِثّٰلل
َْٖ ه٤ت َخُُٞلَ ِ ًّه٣ ْٕ َ َٕ تُٝ ه٣ً۪ ُ٣َٝ ِِ۪ٚ ِ
َٕ ِخ هًُٝ ُ ٌْل٣َ َٖ٣ ۪ت َِّٕ تَُّى
ً ِ ۪د
َل٤
ٍ َٗ ٌْلُ ًُ ِخ َد ْؼَٝ غ
ٍ ِخ َد ْؼ
َ َْٖ َٰو ُِ َي٤ت َخُٝص َّ ِمى٣َ ْٕ َ َٕ تُٝه٣ً۪ ُ٣َٝ غ
Allah ile resullerini, kitaplarını birlikte görmemekte direnen ve Allah ile resullerinin, kitaplarının arasını ayıran
birine inanır diğerini tanımayız diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler...

(Nisa 4/151)

ً٘ث٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػىَتخًث٣ً۪ ِت َ ْػص َ ْهَٗث ُِ ِْ ٌَثكَٝ َٕ َـوًّثًُٝ ُِ ُْ ْتُ ٌَثكٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ت
İşte gerçek kâfirler onlardır. O kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

(Nisa 4/152)

ٓ
ْْ ُٛ يٞ
ُ  ُيَٝ ِثّٰلل
ت ِخ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪تَُّىَٝ
َ  َُٰ ِة َيٝ۬ ُ  ْْ تُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ت َ َـ ٍه٤ت َخُُٞلَ ِ ًّه٣ ْْ ََُٝ ِِ۪ٚ ِ
َ  ْْ ت ُ ُؼِٜ ٤ ُ۪إْ ش٣ ف
َ ْٞ ِ
 ًٔث٤يت َي ۪ـٞ
 ًَثَٕ هَٝ
ً َُّللاُ َؿل
Allah ile resullerine, kitaplarına birlikte inanıp güvenen ve Allah ile resullerinin, kitaplarının arasını
ayırmayanlara gelince, onlara ödüllerini Allah verecektir. Bağışlayan ve ikramı bol olan Allah‟tır.
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(Al-i İmran 3/84)

ٓ
جٞ
هُ َْ َٰت ََّٓ٘ث ِخ ه
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َتِ ِْفَٰ نَٝ ََ ٤تَِِْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ًَْٰ۪ٛ  تِخ٠َِٰ  َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ َ٘ث٤ْ َِ َٓٓث ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َػَٝ ِثّٰلل
ُٖ ٗ َْفَٝ ْْ ٌۘ ُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ت َ َـ ٍه٤ َۖ ْْ ََل ُٗلَ ِ ًّ ُم َخِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َي ِخُّٞ٤تَُّ٘ ِدَٝ ٠ َّٰ٤ ۪ػَٝ ٠ َُِٰٞٓ ٢
ِ  ْتَلَ ِْ َدَٝ
َ  ِشُٝ۫ ُ  َٓٓث تَٝ ثؽ
َُٕٞٔ ِِ ّْ ُٓ َُُٚ
De ki "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup‟a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebîlere Rableri tarafından verilen kitapların hepsine inandık.
Onlardan hiçbirini diğerinden ayrı tutmayız. Biz O‟na teslim olmuş kimseleriz.

(Araf 7/158)

ِ تَٞ ََُُّّٰٔ ُٓ ِْيُ تَُٚ ١ ۪ؼًث تَُّى٤۪ٔ  ٌُ ْْ َؼ٤ْ ََُِّللاِ ت
ََُٰٚ ِع ََٓل ت
ُ  َي٢ّ۪ٗ ِثَ ت
 ٍُ هِٞ
ِ  ْتَلَ ْيَٝ ز
ُ َُّ٘ث تَٜ ُّ٣َٓث ت٣َ َْ ُه
َۖ ۪ٔ ُ٣ٝ ٢
۪ٚ ًَ ِِ َٔث ِشَٝ ِثّٰلل
ُ  َيَٝ ِثّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ِخ ه٣ ١ ۪ ِ تَُّى٢
ت ِخ هُِٞ٘ٓ سُ كَ َٰث٤
ّ ّٓ ِ ُ ِ ْتَل٢
ّ ِ تَُّ٘دِٚ ُِ ِٞ
َ ۪ ُ ْف٣ َٞ ُٛ ت ََِّل
َُٕٝصَهْٜ َ ُ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ شُٙٞتش َّ ِدؼَٝ
De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah‟ın gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde hâkimiyet O‟na aittir.
O‟ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O‟dur. Siz Allah‟a inanıp güvenin; nebî olan ümmi resulüne
de. O Resul de Allah‟a ve O‟nun sözlerine inanıp güvenir. Ona Nebi olan resule uyun ki doğru yolu bulasınız.

(Nur 24/47)

َ َ تَٝ ٍِ ِٞ
ٌ ً۪ َ ك٠ُهَٞ َ ص٣َ َّْ ُ ؽ ْؼَ٘ث ظ
 َٰ ُٓ ِة َيٝ۬ ُ  َٓٓث تَٝ  ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؼ ِه َٰو ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
ُ ًُث
َّ  ِخَٝ ِثّٰلل
َٕ َٰت ََّٓ٘ث ِخ هُُُٞٞو٣َ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ِْخ ْثُ ُٔإ
Kimileri, “Allah‟a ve elçisine inandık ve boyun eğdik” derler. Sonra bunun arkasından onlardan bir takımı yüz
çevirir. Onlar mümin değillerdir.

(Nur 24/51)

ِ ِٔ ْؼَ٘ث
ُٓ َُٖ تِوَت ن٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍَ ْتُ ُٔإْٞ َتَِّٗ َٔث ًَثَٕ ه
ُ  َيَٝ َِّللا
 ه٠َُِت تٞػ
َ تَُُُٞٞو٣ ْٕ َ  ْْ تُٜ َ٘٤ْ ََ ْف ٌُ َْ خ٤ُِ ُِ۪ٚ ِٞ
َ َ تَٝ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ تَٝ ؽ ْؼَ٘ث
Müminler ise, aralarında hüküm versin diye Allah‟a ve elçisine çağrıldıklarında sadece şu sözü söylerler
“dinledik ve boyun eğdik”. Umduklarına kavuşacak olanlar işte bunlardır.
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(Bakara 2/286)

ْ َّد
ْ َّد
ِْٕ تل ْى َٓٗث ت
ِ س َيخََّ٘ث ََل ش ُ َإ
ً َّللاُ َٗ ْل
ق ه
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ ََل
َ َ ث َٓث ت ًْصَٜ ٤ْ َِ َػَٝ س
َ ًَ ث َٓثَٜ َُ ثَٜ َ ِْؼُٝ ّث ت ََِّل
َ  ت َ ْلْٝ َ  َٓ٘ث ت٤َّ۪ ٗ
 ََلَٝ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْد َِِ٘ث َيخََّ٘ث٣ ۪ تَُّى٠َُِ َػَٚط ًًت ًَ َٔث َـ َٔ ِْص
ْ ِ َٓ٘ث ت٤ْ َِ ََل ش َ ْف ِٔ َْ َػَٝ طأَْٗث َيخََّ٘ث
َ ش ُ َف ِ ّٔ َِْ٘ث َٓث ََل
٠َِظ ًَْٗث َػ
َ ْٗ َ تي َـ َْٔ٘ث ت
ْ َٝ ت ْؿ ِل ًْ ََُ٘ثَٝ ْق َػَّ٘ث
ُ ْٗ َ٘ث كَث٤َُٰ ْٞ َٓ س
ُ تػَٝ ِ۪ٚؽثهَرَ ََُ٘ث خ
َٖ٣ً۪ ِ ِّ ْتُ ٌَثكْٞ َْتُو
Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Kişinin kimi kazancı lehine, kimi
kazancı da aleyhinedir. “Rabbimiz! Eğer unutur veya hata edersek, bizi sorumlu tutma!
Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin ısr yükünü bize de yükleme! Rabbimiz! Zorlanacağımız
yükü bize taşıtma! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize ikramda bulun! Bizim mevlâmız, en yakınımız
Sensin. Kâfirlere karşı bize yardım et!”
(Al-i İmran 3/81)

ٌ ّ ظه
ِم ُِ َٔث
ُ  ِـ ٌْ َٔ ٍر ظ ُ َّْ َٓؼث َء ًُ ْْ َيَٝ ج
ٍ ص ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًِصَث٤ْ َ َّٖ َُ َٓٔث َٰتش٤۪ عَثمَ تَُّ٘ ِد٤۪ٓ َُّللا
تِ ْو ت َ َلىَ هَٝ
َ ُٓ ٌٍ ِٞ
ٍَ ت ت َ ْه ًَ ْيَٗث هَثُُٞٓ  هَث١ً۪ ط
ْ ِ َٰو ُِ ٌُ ْْ ت٠َِٰ ت َ َل ْىش ُ ْْ َػَٝ ْْ ُ ُ هَث ٍَ َءت َ ْه ًَ ْيشًَُّٚٗ ظ
ُ ْ٘ َ َُصَٝ َ۪ٚٓ َؼ ٌُ ْْ َُصُإْ ُِٓ٘ َّٖ ِخ
َّ ُتَٗ َ۬ث َٓ َؼ ٌُ ْْ َِٖٓ تَٝ تُٝهَٜ كَث ْش
َٖ٣ ۪هِٛ شث
Allah nebilerinden kesin söz aldığında şöyle demiştir: "Size Kitap ve hikmet veririm de elinizde olanı onaylayan
bir elçi, bir kitap gelirse kesinlikle ona inanacaksınız ve destek vereceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır
yükü, ısrı yüklendiniz mi?". Onlar: "Kabul ettik." demişlerdi. Allah: "Siz buna şahit olun, sizinle beraber ben de
şahidim." demişti.

(Al-i İmran 3/146)

 َٓثَٝ َِّللا
 َِ ه٤ِ ۪د
ٌ َ۪ٕ ًَعُّٞ٤ُّ ِي ِخٚ ٍ هَثش َ ََ َٓ َؼ٢
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ طث َخ
َ َ ت ُِ َٓٔث تَُٞ٘ٛ َٝ ً كَ َٔث٤
ّ ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٗ ِد٣ِ َ  ًَثَٝ
َٖ٣ً۪ ظث ِخ
َّ ُُ ِفحُّ ت٣ َُّللا
 هَٝ تُٞٗ َٓث ت ِْص َ ٌَثَٝ تُٞػؼُل
َ
Nice nebi var ki kendilerini Rablerine adamış çok sayıda kişi, onunla birlikte savaşmıştır. Onlar, Allah yolunda
başlarına gelenden ötürü gevşememişler, zayıflık göstermemişler ve yılmamışlardır. Allah sabredenleri sever.

(Al-i İmran 3/147)

ْ ّظ َ ِدَٝ  ت َ ْٓ ًَِٗث٢ٓ ۪تِ ِْ ًَتكََ٘ث كَٝ خََ٘ثُُٞٗت َيخََّ٘ث ت ْؿ ِل ًْ ََُ٘ث وُُٞ ْْ ت ََِّٓل ت َ ْٕ هَثُٜ َُْٞ َ َٓث ًَثَٕ هَٝ
س ت َ ْههَت ََٓ٘ث
َٖ٣ً۪ ِ ِّ ْتُ ٌَثكْٞ َ ْتُو٠َِظ ًَْٗث َػ
ُ ْٗ تَٝ
Onların söyledikleri sadece şu olmuştu: "Rabbimiz, günahlarımızı ve davranışlarımızdaki aşırılıkları bağışla!
Ayaklarımızı sabit kıl! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”

(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ج
َٖ٤ ُِّ۪٘ ِفحُّ ْتُ ُٔ ْف٣ َُّللا
 هَٝ تَل ِل ًَ ِذ
 ُْ هُٜ ٤كَ َٰث َٰش
ِ تَٞ َ  ُـَّْٖ ظَٝ ث٤َ ْٗ ُّتج تُه
َ َٞ َ َّللاُ ظ
Allah onlara dünyadaki ödüllerini ve Ahiretteki ödülün daha güzelini verdi. Allah güzel davrananları sever.
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(Araf 7/157)

َِ ٌۘ ٤تَل ْٗ ۪ؽ
ِ ْ َٝ  ِر٣ َٰيْٞ َّ  تُص٢ِ ْْ كُٛ َخًث ِػ ْ٘هُُٞ َٓ ٌْصَُٚٗٝ  ِؽه٣َ ١ ۪ تَُّى٢
ُ ًُت
َّ َُٕٞص َّ ِدؼ٣َ َٖ٣ ۪تََُّى
َّ ّٓ ِ ُ ْتَل٢
َّ  ٍَ تَُّ٘ ِدِٞ
َّ ُْ ُٜ َُ َُّ ُ ِف٣َٝ ًِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُ ْْ َػ ِٖ ْتُٜ ٤ َْٰٜ٘ ٣َ َٝ فٝ
َ ِ ُْ ْتُ َم َدٓثبِٜ ٤ْ َُِ َف ِ ًّ ُّ َػ٣َٝ ز
ط
ِ ِّ َدث٤تُط
ِ ًُ  ْْ ِخ ْثُ َٔ ْؼُٛ ًُ ُٓ ْ أ٣َ
ْ ٗ ًَث٢ ۪ ْتَلَ ْؿ ََل ٍَ تَُّصَٝ ْْ ُٛ ًَ ط
ْ ِ ْْ تُٜ ْ٘ ؼ ُغ َػ
ًُُٙٝ ظ
َ ٣َ َٝ
َ ََٗٝ ُٙٝ َػ ٍَّ ُيَٝ ۪ٚت ِخَُٞ٘ٓ َٖ َٰت٣ ۪ ْْ كَثَُّىِٜ ٤ْ ََِس َػ
َٕٞ ُْ ْتُ ُٔ ْل ِِ ُفُٛ  َٰ ُٓةِ َيٝ۬ ُ ُٓ تٚ ت ُ ْٗ ٍِ ٍَ َٓ َؼ١ٓ ۪ي تَُّىٞ
َ ُُّ٘ت تُٞتش َّ َدؼَٝ
Onlar ümmi nebi olan bu Rasul‟e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat‟ta ve İncil‟de yazılı
bulurlar. O Resul onlara, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklar. Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.
Isr‟larını, üzerlerindeki ağır yükleri kaldırıp atar. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım eder ve onunla
birlikte indirilen nûra uyarsa, işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır.”

(Müminun 23/62)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ٌ َ َ٘ث ًِص٣ْ ََُهَٝ ثَٜ  ِْ َؼُٝ ّث ت ََِّل
ً ق َٗ ْل
ُ ِِّ ٌَ ُٗ  ََلَٝ
ِ ّ  ْ٘ ِط ُن ِخ ْثُ َف٣َ ثج
Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Gerçekleri anlatan tüm kayıtlar yanımızdadır. Kimseye
haksızlık yapılmaz.
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