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

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

(Hac 22/1)

ٌُ ١ ٌء َػ ۪ظَٟ
َّ ٌا َسثَّ ُى ْۚ ُْ ا َِّْ صَ ٌْضَ ٌَخَ اُٛبط ارَّم
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
ْ غب َػ ِخ ؽ
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı
büyük bir beladır.
(Duhan 44/10)

ٓ١
َّ ٌ اِٟ ََ رَأْرْٛ َ٠ ْبسر َ ِمت
ْ َف
ٍ َبْ ُِ ۪ج
ٍ غ ََّٓب ُء ثِذُخ
Üstlerini açıkça belli olan bir dumanın saracağı günü bekle.

(Duhan 44/11)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ َ ػز
َ بط َٰ٘زَا
َ َۜ ٌَّٕ اَٝ ْغؾ٠َ
O insanların hepsini saracaktır. Bu ne acı bir azaptır!

(Kamer 54/1)

ا ْٔؾ ََّك ْاٌمَ َّ ُشَٚ ُغب َػخ
ِ َاِ ْلز َ َشث
َّ ٌذ ا
Vakit yaklaştı ve ay yarıldı.

(Kamer 54/46)

ا َ َِ ُّشَٚ َٰٝ٘ غب َػخُ ا َ ْد
َّ ٌاَٚ ُْ ُ٘ ُ ِػذْٛ َِ ُغب َػخ
َّ ٌثَ ًِ ا
Asıl tehdidi vakti geldiğinde yaşayacaklar. O vakit her şey, ne kadar korkunç ve ne kadar acı olacaktır.
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(Kamer 54/50)

ق ِش
ِ َٚ  ََِٓب ا َ ِْ ُش ََٓٔب ا ََِّّلَٚ
َ اؽذَح ٌ َوٍَ ّْؼٍ ِث ْبٌ َج
Emri bir kere veririz; göz kırpma gibidir.

(Vakıa 56/1)

ُالِ َؼخَٛ ٌذ ْا
ِ لَ َؼَٚ اِرَا
O olay olunca,

(Vakıa 56/2)

ٌب َوب ِر َثخَٙ ِ ْل َؼزَٛ ٌِ ْظ
َ ١ٌَ
Olduğunda onu yalan sayan kimse kalmaz.

(Vakıa 56/3)

ٌنخٌ َسافِ َؼخ
َ ِخَبف
O, kimini alçaltır, kimini de yükseltir.

(Vakıa 56/4)

ك َس ًّعب
ِ اِرَا ُس َّع
ُ ذ ْاَّلَ ْس
Ne zaman ki yer, şiddetli bir sarsıntı ile sarsılır,

(Vakıa 56/5)

غب
ِ غ
ًّ ذ ْاٌ ِغ َجب ُي َث
َّ ُثَٚ
Dağlar paramparça olur,

(Vakıa 56/6)

ْ ٔفَ َىب
َذ َ٘جََٓب ًء ُِ ْٕجَضًّب
Sonra yayılmış bir toz haline gelir.

(Hakka 69/13)

ٌ اؽذَح
ِ َٚ ٌس َٔ ْفخَخٛ
ُّ ٌ اِٟفَ ِبرَا ُٔ ِف َخ ف
ِ ق
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,
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(Hakka 69/14)

ً اؽذَح
ِ ٍَِّ  ُؽَٚ
ِ َٚ ً ْاٌ ِغجَب ُي فَذُ َّوزَب دَ َّوخَٚ ك
ُ ذ ْاَّلَ ْس
yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.

(Hakka 69/15)

ُالِ َؼخَٛ ٌذ ْا
ِ لَ َؼَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ١َف
Asıl olacaklar o gün olur.

(Hakka 69/16)

ٌخ١َ ِ٘ اَٚ  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ٟ
َ ْٔ اَٚ
ِ َّؾم
َّ ٌذ ا
َ ِٙ َغ ََّٓب ُء ف
O gün gök çatlar ve açılır.

(Karia 101/1)

ُبس َػخ
ِ َا َ ٌْم
Gümbürdeyen!

(Karia 101/2)

ُبس َػ ْۚخ
ِ ََِب ْاٌم
Nedir o gümbürdeyen?

(Karia 101/3)

ُبس َػ َۜخ
َ  ََِٓب ا َ ْد َٰسَٚ
ِ َه َِب ْاٌم٠
Gümbürdeyenin ne olduğunu nereden bileceksin?

(Karia 101/4)

ُ َ ُى٠ ََ ْٛ َ٠
س
ِ ُٛاػ ْاٌ َّ ْجض
ِ بط َو ْبٌفَ َش
ُ ٌَّْٕ اٛ
İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu gün,

(Karia 101/5)

ُ ر َ ُىَٚ
َۜ ِ ُ ِٓ ْاٌ َّ ْٕفْٙ ْ ْاٌ ِغ َجب ُي َو ْبٌ ِؼٛ
ػٛ
Dağlar, rengârenk yünler gibi yayılmış olur.
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(Zilzal 99/1)

بَٙ ٌَك ِص ٌْضَ ا
ِ ٌَاِرَا ُص ٌْ ِض
ُ ذ ْاَّلَ ْس
Yer, bütün şiddetiyle sarsılınca,

(Zilzal 99/2)

بَٙ ٌَك اَصْمَب
ِ ا َ ْخ َش َعَٚ
ُ ذ ْاَّلَ ْس
Yer, ağırlıklarını atınca,

(Zilzal 99/3)

ُ غ
 ْۚبَٙ ٌَ بْ َِب
ِ ْ لَب َيَٚ
َ ْٔ اَّل
İnsan, “Bu yere ne olmuş!” deyince,

(Zilzal 99/4)

ُ ّ َِئِ ٍز ر ُ َؾذْٛ َ٠
بسَ٘ب
َ َِس ا َ ْخج
Yer, bütün haberlerini o gün anlatacaktır.

(Hac 22/2)

ْ م َؼ
ٜر َ َشَٚ بَٙ ٍَّْ د َؽ ّْ ًٍ َؽ
ِ ن ُغ ُو ًُّ رَا
َ َ رَٚ ذ
َ م َؼ ٍخ َػ ََّّٓب ا َ ْس
ِ ب ر َ ْز َ٘ ًُ ُو ًُّ ُِ ْشَٙ َْٔٚ  ََ ر َ َشْٛ ٠َ
ٌ ذ٠ ۪ؽذ
َ َِّللا
ُ  َِب ُ٘ ُْ ِثَٚ ٜع َى َٰبس
ُ بط
اة ه
َ َ ٌَٰ ِى َّٓ َػزَٚ ٜغ َى َٰبس
َ ٌَّٕا
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur,
gebeler düşük yaparlar. İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama
Allah‟ın azabı onları iyice sarar.
(Neml 27/87)

َۜ ؽب َء ه
ًٌّ  ُوَٚ َُّللا
ََٓ ْٓ َِ ك ا ََِّّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َِ ْٓ ف
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ
َ س فَفَ ِضٛ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
ِ ق
َٓ٠اخ ۪ش
ِ َُٖ دْٛ َ اَر
Sura üfleneceği gün, Allah’ın güven verdikleri dışında yerde ve göklerde kim varsa korkudan kaskatı kesilecek,
hepsi başlarını kaldıramayacak halde gelirler.
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(Zümer 39/68)

ْۚ ؽب َء ه
َّللاُ ص ُ َُّ ُٔ ِف َخ
ََٓ ْٓ َِ ك ا ََِّّل
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟق ِؼكَ َِ ْٓ ِف
ُّ ٌ أُٟ ِف َخ ِفَٚ
ِ  ْاَّلَ ْسٟ َِ ْٓ ِفَٚ د
َ َس فٛ
ِ ق
ُ ْٕ ٠َ ٌَ ب١َ  فَ ِبرَا ُ٘ ُْ ِلٜ ِٗ ا ُ ْخ َٰش١ ۪ف
َْٚظ ُش
Sura üfürülünce Allah’ın tercih ettikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa baygın düşecek, sonra ona bir daha
üfürülünce hemen ayağa kalkıp bakmaya başlayacaklardır.

(Müzzemmil 73/17)

جًب١ ۪ ٌْذَاَْ ؽِٛ ٌَ ْغ َؼ ًُ ْا٠  ًِبْٛ َ٠ ُْ ُ َْ ا ِْْ َوفَ ْشرُْٛف رَزَّم
َ ١فَ َى
Ayetleri görmezlikten gelirseniz, çocukları bile ihtiyarlatan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?

(Müzzemmil 73/18)

ً ُ ْػذُُٖ َِ ْفؼَٚ َْغ ََّٓب ُء ُِ ْٕفَ ِط ٌش ِث ۪ َۜٗ َوب
َّلٛ
َّ ٌَا
O gün gök yarılacak, Allah’ın verdiği söz yerine getirilecektir.

(Hac 22/3)

َ ١ْ ؽ
 ٍذ٠بْ َِ ۪ش
َ ًَّ َزَّجِ ُغ ُو٠َٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
 هُٟ َغب ِد ُي ِف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٍ ط
Kimi insanlar, bir yararı olmayan şeytanlara uyarak Allah ile ilgili konularda bilgisizce
mücadeleye girerler.
(Bakara 2/168 )

ُ ا ُخُٛ ََّل رَز َّ ِجؼَٚ ِّجً ۘب١ه
َ ١ْ ؾ
َ ك َؽ ََل ًَّل
َّ ٌد ا
ُْ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى
ِ اَٛ ط
ِ  ْاَّلَ ْسٟا ِِ َّّب ِفٍُٛبط ُو
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ِ َۜ ط
ٌ  ُِ ۪جٌُّٚ َػذ
ٓ١
Ey insanlar! Yeryüzündeki her şeyin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytan’ın izinden gitmeyin! O sizin açık
düşmanınızdır.

(Bakara 2/169 )

ََٓ  ْاٌفَ ْؾَٚ ءٛ
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََّل ر َ ْؼ
َُّٓ ٌَأ ْ ُِ ُش ُو ُْ ِثب٠ أَِّ َّب
ِ ؾ
ِ غ
 هٍَٝا َػٌُُٛٛا َ ْْ رَمَٚ بء
O, sizden kötülükler ve çirkinlikler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister.
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(Bakara 2/170 )

 َوبَْ َٰا َثَٓب ُ۬ ُؤُ٘ ُْ ََّلْٛ ٌََٚ َ  ِٗ َٰا َثَٓب َءٔ ََۜب ا١ْ ٍََٕب َػ١ْ َا َث ًْ َٔزَّجِ ُغ ََِٓب ا َ ٌْفٌَُّٛللاُ لَب
ا ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ ُُ ار َّ ِجؼُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ ٍَُْٛ ْؼ ِم٠َ
َُْٚ زَذْٙ ٠َ  ََّلَٚ ْـًٔب١ؽ
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?

(Araf 7/28)

بء
ََٓ َأ ْ ُِ ُش ِث ْبٌفَ ْؾ٠ َّللاَ ََّل
َ بؽ
ِ َۜ ؾ
ِ َا فٍُٛاِرَا فَ َؼَٚ
 َۜب لُ ًْ ا َِّْ هَٙ َّللاُ ا َ َِ َشَٔب ِث
 هَٚ ب َٰاثََٓب َءَٔبََٙٓ ١ْ ٍَ َع ْذَٔب َػَٚ اٌُٛؾخً لَب
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََّل ر َ ْؼ
 هٍََْٝ َػٌُُٛٛاَرَم
Bir edepsizlik yaptılar mı “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler. De ki “Allah
çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

(Yunus 10/68)

َۜ
َۜ ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ُْ ك ا ِْْ ِػ ْٕذَ ُو
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ٌَُٗ َِب فٟ
ُ ٌَذًاَٚ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هٌُٛلَب
ُّ َۜ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ َُٗٔع ْج َؾب
َ ٍْ ع
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََّل ر َ ْؼ
ُ ْٓ ِِ
 هٍََْٝ َػٌَُُٰٛٛ زَ َۜا اَرَمِٙبْ ث
ٍ ط
“Allah çocuk edindi” dediler. O’nun bununla ne ilgisi olur! O’nun kimseye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde
olan her şey O’nundur. Bu konuda elinizde bir delil de yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi
söylüyorsunuz?

(Enam 6/100)

ُ ِا ِ هّٰللٍَُٛ َعؼَٚ
ٍ ثََٕبَٚ َٓ١ َ۪ٕا ٌَُٗ ثُٛخ ََشلَٚ ُْ ُٙ َ َخٍَمَٚ َّٓ ؽ َش ََٓوب َء ْاٌ ِغ
ٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ُ ٍُ َۜ ٍْ  ِْش ِػ١َد ثِغ
َُْٛقف
ِ َ٠ َػ َّّب
Cinleri Allah'ın ortakları saydılar; oysa cinleri O yaratmıştır. Allah'ın oğulları ve kızları var diye bilgisizce
kestirip attılar. O, onların tanımlamalarından uzak ve yücedir.

(Nisa 4/117)

َ ١ْ ؽ
ذًا٠طبًٔب َِ ۪ش
َ َْ ا ََِّّلَُٛ ْذػ٠ ِْْ اَٚ  ِ۪ٔٗ َٓ ا َََِّّٓل أَِبص ً ْۚبَُْٚ ِِ ْٓ دُٛ ْذػ٠َ ِْْ ا
Onların Allah’tan önce yardıma çağırdıkları sadece dişilerdir. Aslında yardıma çağırdıkları sadece hayırsız
şeytandır.

(Fatır 35/5)

سٚ
َغُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠  ََّلَٚ َ ۠ب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َؽ ٌّك فَ ََل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َؾ
 ْػذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.
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(Hac 22/4)

ش١
َّ ٌة ا
ِ  َػزَاٌَِٰٝ  ِٗ ا٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ ٍُُّٗن
ِ ُ٠ ََُّٗٔ ََّّلُٖ فَبَٛ َ  ِٗ أََُّٗ َِ ْٓ ر١ْ ٍَت َػ
َ ُِوز
ِ ۪غؼ
Şeytan hakkında yazılan şudur: “O, kendini veli edineni şaşırtır ve alevli ateşe yöneltir.”
(Nahl 16/100)

َ ٍْ ع
ََْٛٓ ُ٘ ُْ ثِ۪ٗ ُِ ْؾ ِش ُو٠ ۪اٌَّزَٚ َُْٗٔٛ ٌََّٛ َ َز٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٍَٝطبُُٔٗ َػ
ُ أَِّ َّب
Onun üstünlüğü, gücü, yetkisi, sadece onu veli edinenler ile Allah’a ortak koşanlar üzerinde olur.

(Kehf 18/50)

َٓ
َٗۜ ۪ ّغكَ َػ ْٓ ا َ ِْ ِش َس ِث
َ َظ َوبَْ َِِٓ ْاٌ ِغ ِّٓ فَف١
َ َا ِ ََّٰلدَ ََ فُٚاِ ْر لُ ٍَْٕب ٌِ ٍْ َّ ٍَٰئِ َى ِخ ا ْع ُغذَٚ
َ َۜ ٍْ۪ا ا َََِّّٓل اِثَُٚٓغ َغذ
َّ ٌِ ظ
َٓ ثَذَ ًَّل١ّ۪ ٌِ ٍظب
َ ْ ِثئٌُّٚ َۜ  ُ٘ ُْ ٌَ ُى ُْ َػذَٚ ٟ ُ۪ٔٚ ََٓب َء ِِ ْٓ د١ٌِ ْٚ َ َّزََُٗٓ ا٠رُ ِ ّسَٚ َُُٗٔٚاَفَزَز َّ ِخز
Bir gün meleklere: "Âdem’e secde edin!" dedik. İblis’in dışındakiler hemen secde ettiler. Halbuki o da o
cinlerden idi 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!

(Nisa 4/118)

مب
َ لَب َي ََّلَر َّ ِخزَ َّْ ِِ ْٓ ِػجَبدَٚ َُّللا
ً ٚجًب َِ ْف ُش١ِن ٔ َ۪ق
ٌَ َؼَُٕٗ ه
Allah, şeytanı lanetlemiştir. O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.

(Nisa 4/119)

َۜ ِّ ُش َّْ خ ٍَْكَ ه١َُغ١ٍََ ُْ فُٙ َّٔ َ ََّٰل ُِ َشَٚ َُ َج ِز ّ ُى َّٓ َٰارَاَْ ْاَّلَ ْٔ َؼ ِب١ٍََ ُْ فُٙ َّٔ َ ََّٰل ُِ َشَٚ ُْ ُٙ َّٕ١َ َِِّٕ ُ ََّلَٚ ُْ ُٙ ٍََّّٕم
َِّللا
ِ ُ ََّلَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌز َّ ِخ ِز ا٠َ ْٓ َِ َٚ
ًٕ َۜب١َّللاِ فَمَ ْذ َخغ َِش ُخ ْغ َشأًب ُِ ۪ج
ْ هُٚ
ِ ًّب ِِ ْٓ د١ٌِ َٚ َْطب
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, en’âm’ın kulaklarını
yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler.” Bakın! Sizden kim o şeytanı,
Allah ile arasına giren bir veli sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.

(Nisa 4/120)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌ ِؼذُ ُ٘ ُُ ا٠َ  َِبَٚ ُْ َۜ ِٙ ١ّ َّ۪ٕ ُ٠َٚ ُْ ُ٘ ُ ِؼذ٠َ
ُ بْ ا ََِّّل
ُ ط
ساٚ
ً غ ُش
O şeytan, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.

(Nisa 4/121)

قب
ً ١ب َِ ۪ؾَٙ ْٕ َْ َػَُٚ ِغذ٠  ََّلَٚ ُُ ََّٕٙ  ُْ َعُٙ ٠َٰٚ ْ  َٰ ٌَٓئِ َه َِأُٚ۬ ُ ا
Onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacakları bir yer de bulamayacaklardır.
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(Araf 7/27)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌ ْف ِزََّٕٕ ُى ُُ ا٠َ  َٰادَ ََ ََّلَٟٓ ۪ٕب َث٠َ
ُ ط
 َّبُٙ ع
َ  َّب ٌِ َجبُٙ ْٕ  ْٕ ِضعُ َػ٠َ  ُى ُْ َِِٓ ْاٌ َغَّٕ ِخ٠ْ َٛ بْ َو ََّٓب ا َ ْخ َش َط ا َ َث
ُ ١ٍُُٗ ِِ ْٓ َؽ١لَ ۪جَٚ َٛ ُ٘ ُْ  ُى٠َ َٰش٠ َُِّٗٔ َّ َۜب اِٙ  َٰا ِرْٛ ع
َّ ٌ َۜ ُْ أَِّب َع َؼ ٍَْٕب اُٙ َْٔٚ ْش ََّل ر َ َش
َٓب َء١َ ٌِ ْٚ َ َٓ ا١به
۪ ١َ ؾ
َ  َّبُٙ ٠َ ُ ِش١ٌِ
َُِِْٕٛ ُْإ٠ َٓ ََّل٠ ٌٍَِّ۪ز
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.”

(Hac 22/5)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
ْٓ ِِ َُّ ُ طفَ ٍخ ص
ِ ت َِِٓ ْاٌ َج ْؼ
ٍ ش فَ ِبَّٔب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا
ٍ ٠ْ  َسٟ ۪بط ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ف
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ًٍ  ا َ َعٌَِٝٓ َٰ ؾب ُء ا
ََٓ َٔ  ْاَّلَ ْس َؽ ِبَ َِبُِٟٔ ِم ُّش فَٚ ُْ َۜ َّٓ ٌَ ُى١ِ  ِْش ُِخٍََّمَ ٍخ ٌُِٕ َج١ َغَٚ نغَ ٍخ ُِخٍََّمَ ٍخ
ْ ُِ ْٓ ِِ َُّ ُ َػٍَمَ ٍخ ص
ُ َ ا اُٛ ص ُ َُّ ُٔ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِه ْف ًَل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُ َٓغًّّٝ غ
 ا َ ْسرَ ِيٌَِٝٓ َٰ ُ َشدُّ ا٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ُْ ْۚ ؽذَّ ُو
َ ُِ
ب ْاٌ ََّٓب َءَٙ ١ْ ٍََبِذَح ً فَ ِب َٓرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
َ ٍُ ٍْ َ ْؼٍَ َُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ِػ٠  ََْل١ْاٌؼُ ُّ ِش ٌِ َى
ِ ٘ك
َ  ْاَّلَ ْسٜر َ َشَٚ ْـًٔ َۜب١ؽ
ْ َ ا َ ْٔجَزَٚ ذ
ْ َ َسثَٚ د
ْ ا ْ٘ز َ َّض
ٍظ١۪ٙ َطٍ ثْٚ َذ ِِ ْٓ ُو ًِّ ص
Ey insanlar! Kabirlerden kalkma konusunda şüpheniz varsa düşünün: Sizi topraktan, sonra
döllenmiş yumurtadan, sonra alakadan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından
yarattık. Bu, size olup biteni açıklamamız içindir. Yaşamasını uygun gördüğümüzü belirli bir
süreye kadar rahimlerde tutar, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız. Sonra da güçlü kuvvetli
halinize gelesiniz diye sizi yaşatırız. Kiminiz vefat ettirilir, kiminiz de ömrünün en düşkün
çağına kadar yaşatılır ki bilirken bilemez hale gelsin. Toprağı da kupkuru görürsün ama
üzerine suyu indirdik mi kıpırdar, kabarır ve her türlü güzel bitkiden bir eş bitirir.
(Mümin 40/67)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
اُُٛ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِه ْف ًَل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُ َٓغ٠ َُّ ُ طفَ ٍخ ص ُ َُّ ِِ ْٓ َػٍَمَ ٍخ ص
ٍ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ُ اُٛٔٛؽذَّ ُو ُْ ص ُ َُّ ٌِز َ ُى
ُ َا
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ا ا َ َع ًَلُٛ ٌِز َ ْجٍُ َٓغَٚ ًُ  ِِ ْٓ لَ ْجٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ  ًخ ْۚبُٛ١ؽ
ٍَُْٛر َ ْؼ ِم
Sizi yaratan O’dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.
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(Rum 30/54)

َه
م ْؼفًب
َ  ٍحَّٛ ُح ً ص ُ َُّ َع َؼ ًَ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ لَّٛ ُم ْؼفٍ ل
َ م ْؼفٍ ص ُ َُّ َع َؼ ًَ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ
َ ْٓ ِِ ُْ  َخٍَمَ ُىٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ش٠
ََٓ ٠َ  ْخٍُ ُك َِب٠َ ً َج َۜخ١ْ ؽ
َ َٚ
ُ ۪ ُُ ْاٌمَذ١ ٍ۪ ْاٌ َؼَٛ ُ٘ َٚ ؾب ْۚ ُء
Allah sizi güçsüz olarak yaratır; güçsüzlüğün ardından güçlü hale getirir. Güçlülükten sonra da yine güçsüz ve ak
saçlı yapar, kurduğu düzene göre yaratır. Bilen ve ölçüyü koyan O’dur.

(Hac 22/6)

ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
َٰر ٌِ َه ِثب َ َّْ ه
ْ  ُو ًِّ ؽٍَٰٝ أََُّٗ َػَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاُٟ ْؾ٠ ََُّٗٔاَٚ  ْاٌ َؾ ُّكَٛ ُ٘ ََّللا
Bu, Allah‟ın gerçek varlık olmasından dolayı böyledir. Ölülere can veren O‟dur. O, her şeye bir
ölçü koyar.
(Enam 6/73)

ُ َۜ  ُى١َ َ ُي ُو ْٓ فُٛم٠َ ََ ْٛ َ٠َٚ ك
ٌََُٗٚ ٌُُٗ ْاٌ َؾ َۜ ُّكْٛ َْ لٛ
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ِ ّ َۜ ك ِث ْبٌ َؾ
َّ ٌاَٚ ت
ش١
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ َ٠ ُْاٌ ُّ ٍْه
ُ  ُُ ْاٌخ َ۪ج١ ْاٌ َؾ ۪ىَٛ ُ٘ َٚ ِبدَ َۜحَٙ ؾ
ِ ١ْ َس َػب ٌِ ُُ ْاٌغٛ
ِ َۜ ق
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O’dur. “Oluş” diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun sözü gerçektir.
Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. Doğru kararlar veren, her şeyin iç
yüzünü bilen O'dur.

(Lokman 31/30)

ش١
ِ َِٔ ِٗ ْاٌجَُْٚ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ ا َ َّْ َِبَٚ  ْاٌ َؾ ُّكَٛ ُ٘ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ًُ به
َٰر ٌِ َه ِثب َ َّْ ه
ُ  ْاٌ َى ۪جٟ
ُّ ٍِ  ْاٌ َؼَٛ ُ٘ ََّللا
Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah
yücedir, büyüktür.

(Hac 22/7)

ُ ََ ْجؼ٠ ََّللا
سٛ
َّ ٌا َ َّْ اَٚ
ا َ َّْ هَٚ بَٙ ١ ْ۪ت ف
َ ٠َخٌ ََّل َس١ِغب َػخَ َٰار
ِ ُ ْاٌمُجِٟش َِ ْٓ ف
Kıyamet saati gelecektir, onda şüpheye yer yoktur ve Allah, kabirlerde olanları da
kaldıracaktır.
(Yasin 36/51)

ٍََُْٛ ْٕ ِغ٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٌَِٰٝ س ا
ِ س فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َِِٓ ْاَّلَ ْعذَاٛ
ُّ ٌ أُٟ ِف َخ ِفَٚ
ِ ق
Sura üflenince bunlar; derhal kabirlerinden kalkar ve hızla Rablerine doğru akın ederler.
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(Yasin 36/52)

ٍَُْٛع
َّ َػذ
َ َٚ ٍََٕب َِ ْٓ َثؼَضََٕب ِِ ْٓ َِ ْشلَ ِذَٔب َٰ٘زَا َِب٠ْ َٚ ب٠َ اٌُٛلَب
َ فذَقَ ْاٌ ُّ ْش
َ َٚ ُٓ َّٰاٌش ْؽ
“Eyvah! Yatağımızdan bizi kim kaldırdı?” derler. Onlara şöyle denir: “İşte bu, Rahman’ın tehdit ettiği şeydir.
Demek ki elçiler doğru söylemişler.”

(Yasin 36/53)

ْ ٔا ِْْ َوب
َْٚن ُش
ِ َٚ ً َؾخ١ْ ف
َ َٕب ُِ ْؾ٠ْ َ ٌغ ٌَذ١ّ۪ اؽذَح ً فَ ِبرَا ُ٘ ُْ َع
َ َذ ا ََِّّل
O, tek bir seslenme olur, derhal hepsi huzurumuza çıkarılır.

(Hac 22/8)

ش١
ٍ  ََّل ِوزَبَٚ ًٜ ََّل ُ٘ذَٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ثِغ
 هُِٟ َغب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٍ ُِ۪ٕ ة
Öyle insanlar vardır ki yol gösterecek kimsesi ve aydınlatacak bir kitabı olmadan Allah
hakkında bilgisizce tartışmaya girer.
(Lokman 31/20)

َُّٗ َ ُى ُْ ِٔؼ١ْ ٍَػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ف
ا ا َ َّْ هْٚ اٌََ ُْ ر َ َش
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َ ا َ ْعجَ َغَٚ ك
َ ََّللا
َۜ ثٚ ً ظب٘شح
ش١
ِ َ َ َِ َ
ٍ  ََّل ِوزَبَٚ ًٜ ََّل ُ٘ذَٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ثِغ
 هُِٟ َغب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ ًبهَٕخ
ٍ ُِ۪ٕ ة
Allah'ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize verdiğini; sizi, açık ve gizli nimetleriyle kuşattığını görmez
misiniz? Kimi insanlar, bir bilgiye, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya
girerler.

(Lokman 31/21)

َْ َوبْٛ ٌََٚ َ  ِٗ َٰاثََٓب َءٔ ََۜب ا١ْ ٍَ َع ْذَٔب َػَٚ ا ثَ ًْ َٔزَّجِ ُغ َِبٌَُّٛللاُ لَب
ا ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ ُُ ارَّجِؼُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
ُ ط
ش١
َّ ٌة ا
ُ  ْذ٠َ ْب
ِ  َػزَاٌَِٰٝ  ُ٘ ُْ اٛػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Şeytan,
babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Mümin 40/35)

َۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ۪ ِػ ْٕذَ اٌَّزَٚ َِّللا
َ ٍْ ع
اٛ
ِ ب٠َ  َٰاَْٟ ۪ َٓفٌُُٛ َغب ِد٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ُ  ِْش١ََّللاِ ِثغ
 َۜ ُْ َوجُ َش َِ ْمزًب ِػ ْٕذَ هُٙ ١بْ ا َ َٰر
د ه
ٍ ط
ْ ٠َ َو َٰز ٌِ َه
َّبس
طجَ ُغ ه
ِ ٍْ َ ُو ًِّ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
ٍ ت ُِز َ َى ِجّ ٍش َعج
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.
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(Hac 22/19)

ّ ِ ُا لَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ۘ ُْ فَبٌَّزِٙ ّ َس ِثٟ ۪ا فُّٛ ق
ْ ْب
ْ ط َؼ
ْٓ ِِ ُّقت
ٌ ١َ ِ ُْ صُٙ ٌَ ذ
ْ اْ َخ
ٍ َۜ ٔ ْٓ ِِ بة
َ ُ٠ َبس
َ َ اخز
ِ َّ ق
ِ ََٰ٘ز
ُُ ْۚ ١ّ۪  ُُ ْاٌ َؾِٙ ق ُس ُ۫ ُؤ ِع
ِ ْٛ َف
İşte Rableri konusunda çekişen iki düşman kesim; kâfir kesim için ateşten elbiseler biçilecek ve başlarından
aşağı kaynar sular dökülecektir.

(Hac 22/9)

ْ  ِػٟ
َۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ك
َ َ َّ ِخ َػز١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُُٗم٠ ُ۪ٔزَٚ ٞ
ِ ُ١ٌِ ۪ٗط ِف
َ ْٓ ن ًَّ َػ
ٌ َب ِخ ْض١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاِ ٌَُٗ ف
ِ ٠اة ْاٌ َؾ ۪ش
َ ِٔصَب
Allah‟ın yolundan saptırmak için boyunlarını döndürürler. Onların hakkı bu dünyada
alçalmaktır. Kıyamet gününde de onlara yangın azabını tattıracağız.
(Lokman 31/6)

 َۜاًٚ َز َّ ِخزََ٘ب ُ٘ ُض٠َٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ثِغ
ِ ٠ ۪ ْاٌ َؾذَٛ ْٙ ٌَ َٞ ْؾز َ ۪ش٠ ْٓ َِ بط
 ًِ ه١ع ۪ج
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ِ ُ١ٌِ ش
َ ْٓ ن ًَّ َػ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ا
Bir bilgiye dayanmadan Allah’ın yolundan saptırmak için boş söze bedel ödeyen insanlar vardır. Onlar o yolu
alaya da alırlar. Onların payına düşen, alçaltıcı bir azaptır.

(Lokman 31/7)

ّ  ْل ًش ْۚا فَ َجَٚ ِٗ ١ْ َُٔ اُرَٟٓ ۪ب َوب َ َّْ فَٙ َ ْغ َّ ْؼ٠ ُْ ٌَ ْْ َ  ُِ ْغز َ ْى ِج ًشا َوبٌٝهَٚ برَُٕب٠َ  ِٗ َٰا١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ة
ٍ ؾ ِْشُٖ ِث َؼزَا
ُ١ٍ ٌَ۪ا
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi sırt çevirir.
Ona acıklı bir azap müjdesi ver.

(Enfal 8/50)

َٓ
اة
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ ْۚ ُ٘بس
َ ا َ ْد َثَٚ ُْ ُٙ َ٘ ٛ ُعُٚ َُْٛن ِْشث٠َ ُا ْاٌ َّ ٍَٰئِ َىخَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ اٌَّزَّٝفَٛ َ ز٠َ  اِ ْرٜ ر َ َٰ َٓشْٛ ٌََٚ
ك
ِ ٠ْاٌ َؾ ۪ش
Melekler vefat ettirirken o kâfirleri bir görsen; yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara: “Yangın azabını tadın
şimdi” derler.

(Hac 22/22)

َ ْٓ ِِ بَٙ ْٕ ِِ اَٛ ْخ ُش ُع٠ ْْ َ ا اَُُٚٓوٍَّ ََّٓب ا َ َساد
ك
َ َا َػزُٛلُٚرَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚذ١غ ٍ ُّ ا ُ ۪ػ
ِ ٠اة ْاٌ َؾ ۪ش
İyice bunalıp oradan çıkmak isterlerse her defasında geri getirilecek ve onlara: “Şu yanma azabının zevkine
varın” denecektir.
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(Hac 22/10)

َ ِْظ ث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ثِ َّب لَذ
 ِذ١ظ ََّل ٍَ ٌِ ٍْؼَ ۪ج
َ ََذ٠ ذ
ا َ َّْ هَٚ ان
َ ١ٌَ ََّللا
“İşte bu senin ellerinle yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına karşı yanlış yapmaz.”
(Nisa 4/79)

ۘ غَٕ ٍخ فَ َِّٓ ه
بط
َ ٍْٕ ع
َ َۜ ِّئ َ ٍخ فَ ِّ ْٓ َٔ ْفغ١ع
ِ ٌٍَِّٕ َبن
َ ا َ ْسَٚ ِه
َ ْٓ ِِ فبثَ َه
َ فبثَ َه ِِ ْٓ َؽ
َ َ  ََِٓب اَٚ َِّللا
َ َ ََِٓب ا
َۜ ً ع
ذًا١َ۪ٙ بّٰللِ ؽ
ُ َس
 ثِ هٝ َو َٰفَٚ َّلٛ
Sana ne iyilik gelse Allah'tan gelir, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. Seni insanlara elçi gönderdik,
şahit olarak Allah yeter.

(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ اَّل ِخ َش ِح َؽ ِج
ْ ط
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُْٛٔ ا ََِّّل َِب َوبْٚ َُ ْغض٠ ًَْ ٘ ُْ َۜ ُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
ِ َ ٌِ َٓمَٚ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌَّزَٚ
Ayetlerimizi ve Ahiretteki karşılaşmayı yalan sayanların yaptıkları iyilikler boşa çıkar. Onlar ettiklerinden
başkasını mı bulacaklar?

(Neml 27/90)

ْ ّئ َ ِخ فَ ُىج١ِ غ
ٍََُّْٛ َْ ا ََِّّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َبس ٘ ًَْ ر ُ ْغض
َّ ٌ َِ ْٓ ََٓعب َء ِثبَٚ
ِ َۜ ٌَّٕ اٟ ُْ ِفُٙ ُ٘ ٛ ُعُٚ َّذ
Kim de kötü iş yapmış olarak gelirse öylelerinin yüzleri ateşte döndürülecek ve onlara; “Ettiğinizden başkasını
mı bulacaktınız?”

(Saffat 37/38)

ُ١ِْۚ ٌَ۪ة ْاَّل
ِ ا ْاٌ َؼزَاُٛأَِّ ُى ُْ ٌَ َٓزَا ِئم
Siz, o acıklı azabı elbette tadacaksınız.

(Saffat 37/39)

ٍََُّْٛ َْ ا ََِّّل َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ َِب ر ُ ْغضَٚ
Ettiğinizden başkasını mı bulacaksınız?

(Şura 42/30)

ْ َغج
ش١
َ جَ ٍخ فَجِ َّب َو١فبثَ ُى ُْ ِِ ْٓ ُِ ۪ق
ٍ َۜ ۪ا َػ ْٓ َوضَُٛ ْؼف٠َٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ َ  ََِٓب اَٚ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah bir çoğunu da bağışlar.
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(Hac 22/11)

ْ  ٌۨ ٌْش١فبثَُٗ َخ
ٌفبثَزُْٗ فِزْٕ ٌَۨخ
َ ْؼجُذ ُ ه٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
َ َ ا ِْْ اَٚ ْٗۚ ۪ ِاه َّب َ َّْ ث
َ َ  َؽ ْش ْۚفٍ فَب ِْْ اٍَٰٝ َّللاَ َػ
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ ۪ ۠ٗ َخغ َِش اٌذِٙ  ْعَٚ ٍَٰٝ ت َػ
ُ  ْاٌ ُخ ْغ َشَٛ ُ٘ اَّل ِخ َش َۜح َ َٰر ٌِ َه
ُٓ ١اْ ْاٌ ُّ ۪ج
َ ٍََا ْٔم
İnsanlardan kimi de Allah‟a sınırda kulluk eder. Eline bir imkân geçse rahatlar; başına bir
sıkıntı gelse yüz çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder âhireti de. Apaçık hüsran işte budur.
(Hud 11/9)

سٛ
ِ ْ ٌَئِ ْٓ اَرَ ْلَٕبَٚ
ٌ ُط َوف
ٌ َ ُ۫ ُإ١ٌَ َُِّٗٔغبَْ َِِّٕب َس ْؽ َّخً ص ُ َُّ َٔضَ ْػَٕبَ٘ب ِِ ْٕ ُْۚٗ ا
َ ْٔ اَّل
İnsana katımızdan bir ikramda bulunsak, sonra onu geri alsak umutsuzluğa kapılır ve tam bir nankör olur.

(Hud 11/10)

سٛ
َّ ٌَت ا
َّ َِ م ََّٓشا َء
ٌ  أَُِّٗ ٌَفَ ِش ٌػ فَ ُخَٟۜ ّٕ۪ ّـَٔبدُ َػ١ِ غ
َ ٌََ ِئ ْٓ اَرَ ْلَٕبُٖ َٔ ْؼ ََّٓب َء َث ْؼذَٚ
َ ٌََ٘ َّٓ رُٛم١َ ٌَ ُْٗغز
Çektiği darlıktan sonra ona bir mutluluk tattırsak bu defa da “Sıkıntılar geride kaldı.” der. Artık o, şımarığın ve
kendini beğenmişin tekidir.

(Fussilet 41/50)

ًغب َػخَ َٓلَبئِ َّخ
ُ َ  ََِٓب اَٚ ٟ ٌ۪ ٌَ َّٓ َٰ٘زَاَُٛم١ٌَ ُْٗغز
َّ ٌظ ُّٓ ا
َّ َِ م ََّٓشا َء
َ ٌَئِ ْٓ اَرَ ْلَٕبُٖ َس ْؽ َّخً َِِّٕب ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذَٚ
ۘ ٍُِّ ا ِث َّب َػَٚٓ َو َف ُش٠ ۪ فٍَََُٕٕ ِجّئ َ َّٓ اٌَّزْٝۚ َٰٕ  ِػ ْٕذَُٖ ٌَ ٍْ ُؾ ْغٟ ٌ۪ َِّْ  اّٟ َس ۪ َٓثٌَِٰٝ ٌَئِ ْٓ ُس ِع ْؼذُ اَٚ
ُْ ُٙ َّٕ َم٠ ٌَُ۪ٕزَٚ اٛ
ٍع١ ٍَ۪ة غ
ٍ ِِ ْٓ َػزَا
Başına gelen sıkıntıdan sonra ona ikramda bulunsak der ki “Bu bana özeldir; artık geçti, kıyamet saati diye bir
şeyin olacağını da o günlerin bir daha geleceğini de sanmam. Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam bile benim
için çok güzel şeyler verilir.” Nankörlük edenlere, neler yaptıklarını elbette bildireceğiz, elbette onlara ağır bir
azap tattıracağız.

(Zümer 39/15)

 َّ َۜ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُْ ِٙ ١ ٍْ۪٘ َ اَٚ ُْ ُٙ غ
َ ُا ا َ ْٔفَٚٓ َخغ َُِٓش٠ َ۪ٓ اٌَّز٠ِٔ ۪ َۜٗ لُ ًْ ا َِّْ ْاٌخَب ِع ۪شُٚ ا َِب ِؽئْز ُ ُْ ِِ ْٓ دُٚفَب ْػجُذ
ُ اْ ْاٌ ُّ ۪ج
ُ  ْاٌ ُخ ْغ َشَٛ ُ٘ ا َ ََّل َٰر ٌِ َه
ٓ١
Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki “Asıl kaybedenler, kıyamet günü kendini
ve ailesini kaybedenlerdir.” Bilin ki apaçık hüsran işte budur.
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(Hac 22/12)

ُ ذ١ اٌن َََّل ُي ْاٌجَ ۪ؼَٛ ُ٘ َ ْٕفَؼُ َُۜٗ َٰر ٌِ َه٠  َِب ََّلَٚ ُٖن ُّش
ُ َ٠ َّللاِ َِب ََّل
ُ َ ْذ٠
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ دٛػ
Allah ile araya, kendisine zarar vermeyecek ve bir yararı da olmayacak şeyi koyarak yardıma
çağırır. İşte bu, pek derin bir sapıklıktır.
(Enam 6/40)

ْۚ َّللاِ ر َ ْذػ
َٓ١ ۪فبدِل
َّ ٌ اَرَزْ ُى ُُ اْٚ َ َّللاِ ا
ُ َ ػز
 َْش ه١غب َػخُ ا َ َغ
اة ه
َ ُْ  ُى١ز َ ُى ُْ ا ِْْ ا َ َٰر٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
َ ُْ ُ َْ ا ِْْ ُو ْٕزُٛ
De ki “Kendinize baktınız mı? Allah’ın azabı size gelse ya da kıyamet saati gelip çatsa Allah’tan başkasına mı
yalvarırsınız? Eğer samimiyseniz söyler misiniz?”

(Enam 6/41)

ََٓ ِْْ  ِٗ ا١ْ ٌََِْ اُِٛف َِب ر َ ْذػ
ََْْٛ َِب ر ُ ْؾ ِش ُوْٛ غ
ُ  ْىؾ١َ ََْ فَُّٛبُٖ ر َ ْذػ٠َِث ًْ ا
َ ْٕ َ رَٚ ؽب َء
Hayır! Yalnız O’na yalvarırsınız. Gerekli görürse duanızı kabul eder ve sıkıntınızı giderir. Ortak saydıklarınızı o
sırada unutursunuz.

(Ahkaf 46/5)

ْٓ  ُ٘ ُْ َػَٚ  َّ ِخ١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ ت ٌََُٗٓ ا١
ُ َ ْغز َ ۪غ٠ َّللاِ َِ ْٓ ََّل
ُ َ ْذ٠ ْٓ َّّ ِِ ًُّ م
ْ هُٚ
َ َ  َِ ْٓ اَٚ
ِ ا ِِ ْٓ دٛػ
ٍَُِْٛ ُْ غَبفِٙ ِدُ َػَٓبئ
Allah ile arasına koyarak, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere çağrıda bulunandan daha sapık
kimdir? Bunlar, onların çağrısının farkında olmazlar.

(Ahkaf 46/6)

َٓ٠ ُْ َوبفِ ۪شِٙ ِا ثِ ِؼجَبدَرُٛٔ َوبَٚ  ُْ ا َ ْػ َٓذَا ًءُٙ ٌَ اُٛٔبط َوب
ُ ٌَّٕاِرَا ُؽؾ َِش اَٚ
İnsanların bir araya getirildikleri gün bunlar onlara düşman olacaklar ve yaptıkları kulluğu kabul
etmeyeceklerdir.

(Furkan 25/55)

َ ّ۪ٗ َس ِثٍَٰٝ  َوبَْ ْاٌ َىب ِف ُش َػَٚ ُْ َۜ ُ٘ ن ُّش
شا١
ُ ٠َ  ََّلَٚ ُْ ُٙ َُ ْٕفَؼ٠ َّللاِ َِب ََّل
ْ هُٚ
ً ۪ٙ ظ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚ ْؼجُذ٠َ َٚ
Kendilerine ne faydası, ne de zararı olacak şeyi Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Kendini doğruya
kapatan Rabbine karşı, başkasına destek verir.
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(Hac 22/13)

ش١
ُ م ُّشَُٖٓ ا َ ْل َش
ُ َ ْذ٠
ُ ۪ظ ْاٌؼَؾ
َ ْٓ َّ ٌَ اٛػ
َ ٌَْجِئَٚ ٌَٰٝ ْٛ َّ ٌظ ْا
َ ْة ِِ ْٓ َٔ ْف ِؼ ۪ َۜٗ ٌَجِئ
Zararı yararından yakın olan kişiyi de yardıma çağırır. O ne kötü bir yardımcı ve ne kötü bir
yandaşlar topluluğudur.
(Fatır 35/13)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٍ  َِّلَ َعَٞ ْغ ۪ش٠ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ۘ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُظ اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُظ اُٛ٠
َ ّْ ؾ
ْ َِْ ِِ ْٓ لَٛ ّْ ٍِ ُى٠ ِ۪ٔٗ َِبُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪اٌَّزَٚ َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْ َۜه
ش١
 َٰر ٌِ ُى ُُ هَٝۜ ًّّ غ
َ ُِ
ٍ َۜ ّ۪ ط
Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da hizmete koymuştur.
Bunların her biri belli bir süreye kadar, yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki
ondadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

(Fatır 35/14)

ََْٚ ْىفُ ُش٠  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ُْ َۜ ا ٌَ ُىُٛا َِب ا ْعز َ َغبثُٛع ِّؼ
ُ ا ِْْ ر َ ْذ
َ ْٛ ٌََٚ ُْ ْۚ ا دُ َػَٓب َء ُوَُٛ ْغ َّؼ٠  ُ٘ ُْ ََّلٛػ
ش١
ٍ َُٕجِّئ ُ َه ِِضْ ًُ خ َ۪ج٠  ََّلَٚ ُْ َۜ ثِؾ ِْش ِو ُى
Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler; işitseler cevap veremezler: Kıyamet gününde de sizin onları ortak
saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin içyüzünü bilen Allah gibi haber vermez.

(Hac 22/14)

ٍ د َعَّٕب
ِ قب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْذ ِخ ًُ اٌَّز٠ ََّللا
بس ا َِّْ ه
ا َِّْ ه
ُ َۜ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْؾ ِزٞد ر َ ْغ ۪ش
ََّللا
ُ ذ٠ُ ۪ش٠ َ ْفؼَ ًُ َِب٠
Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah,
dilediğini yapar.
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(Hac 22/15)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاُ ف
ُ َ٠ ََِْ ْٓ َوب
َ َ ْم١ٌْ َُّ ُ بء ص
ط ْغ
َّ ٌ اٌَِٝت ا
ِ ََّٓ غ
ٍ َغج
ق َشُٖ ه
ُ ْٕ َ٠ ْٓ ٌَ ْْ َ ظ ُّٓ ا
َ َِ ّْذُ ْد ث١ٍْ َاَّل ِخ َشحِ ف
ُ ١َ ۪غ٠ ذُُٖ َِب١ْ ُ ْز ِ٘جَ َّٓ َو٠ ًَْ ٘ ظ ْش
ُ ْٕ َ١ٍْ َف
ع
Kim Allah‟ın, dünyada da âhirette de kendisine asla yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa bir
sebeple göğe yönelsin, diğer ilişkilerini kessin ve baksın ki bu yol kendisini bunaltan şeyi
giderecek mi ?”
(Neml 27/62)

َ ن
َۜ ك َءا ٌٌَِٰٗ َِ َغ ه
َۜ ِ َ ْغ َؼٍُ ُى ُْ ُخٍَ َٓفَب َء ْاَّلَ ْس٠َٚ  َءٛغ
ْ ُّ ٌت ْا١
َُّٓ ٌِف ا
ُ ُ ۪غ٠ ْٓ َِّ َ ا
َِّللا
ُ َ ْىؾ٠َٚ ُٖط َّش اِرَا دَ َػب
َۜ َل َِب رَزَ َّو ُش١
ً ٍَ۪ل
َْٚ
Darda kalan biri yardım istediğinde ona karşılık verip sıkıntılarını gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri yapan
kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz!

(Neml 27/64)

َۜ ك َءا ٌٌَِٰٗ َِ َغ ه
َۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ بء
اَُّٛللاِ لُ ًْ َ٘بر
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ ْٓ َِ َٚ ُُٖذ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠َ ْٓ َِّ َ ا
ِ ََّٓ غ
َٓ١ ۪فبدِل
َ ُْ ُ ثُ ْشَ٘بَٔ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

(Zümer 39/53)

ُ َٕ ُْ ََّل ر َ ْمِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٍَٝٓ َٰ ا َػَُٛٓ ا َ ْع َشف٠ ۪ اٌَّزِٞ
َۜ ا ِِ ْٓ َس ْؽ َّ ِخ هٛط
ةٛ
َّللاِ ا َِّْ ه
َ ُُّٔ ْغ ِف ُش اٌز٠َ ََّللا
َ ب ِػ َجبد٠َ ًْ ُل
ُُ ١اٌش ۪ؽ
َّ سٛ
ُ ُ ْاٌغَفَٛ ُ٘ َُِّٗٔؼً َۜب ا١ّ۪ َع
Deki : “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah
bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur .

(Zümer 39/54)

َْٚق ُش
ُ ََ ُى ُُ ْاٌ َؼز١َِأْر٠ ْْ َ ا ٌَُٗ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُّٛ ٍِ ا َ ْعَٚ ُْ  َس ِثّ ُىٌَِٰٝ ا اُٛ َٓج١ َ۪ٔاَٚ
َ ْٕ ُ اة ص ُ َُّ ََّل ر
O azap gelip çatmadan Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Yoksa daha sonra yardım göremezsiniz.
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(Zümer 39/55)

ا َ ْٔز ُ ُْ ََّلَٚ ًاة َث ْغزَخ
ُ َ ُى ُُ ْاٌؼَز١َ ِأْر٠َ ْْ َ  ُى ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ْ ٌَِغَٓ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي ا
َ ا ا َ ْؽُٛار َّ ِج َٓؼَٚ
َْٚر َ ْؾؼُ ُش
Farkına varmadığınız bir anda o azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilenlerin en güzeline uyun.”

(Zümer 39/56)

ْ  َِب فَ َّشٍَٰٝ  َػَٝب َؽ ْغ َش َٰر٠ ظ
َٓ٠بخ ۪ش
َّ ٌا ِْْ ُو ْٕذُ ٌَ َِّٓ اَٚ َِّللا
ِ غ
ت ه
ٌ  َي َٔ ْفُٛا َ ْْ رَم
ِ ْٕ  َعٟ ۪هذُ ف
Sonra kalkıp şöyle der: “Allah’a karşı çok kusur işledim; her şeyi kaybettim. Gerçekten ben hafife
alanlardandım”

(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ق ْش ُو
ُْ ذ ا َ ْلذَا َِ ُى
ا هٚق ُش
ُ ْٕ ٠َ ََّللا
ُ ْٕ َ ا ا ِْْ رَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Al-i İmran 3/160)

 هٍَٝ َػَٚ َِٖۜ ۪ ق ُش ُو ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼذ
ق ْش ُو ُُ ه
ُ ْٕ َ٠ ٞ َ۪ ْخزُ ٌْ ُى ُْ فَ َّ ْٓ رَا اٌَّز٠ ِْْ اَٚ ُْ ْۚ ت ٌَ ُى
ُ ْٕ َ٠ ِْْ ا
َِّللا
َ ٌِ َّللاُ فَ ََل غَب
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ َف
Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O’na rağmen size kim yardım edebilir?
Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Hac 22/16)

ُ ذ٠ُ ۪ش٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠ ََّللا
ٍ َّٕب١ِ َد ث
ٍ َب٠ َو َٰز ٌِ َه ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َٰاَٚ
ا َ َّْ هَٚ د
İşte böyle… Biz onu , birbirini açıklayan ayetler olarak indirdik. Doğrusu Allah, istediği kimseyi
yoluna kabul eder.
(Nisa 4/26)

ٌُ ١ ٌُ َؽ ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
ُ ُْ َ ُى٠ ِذْٙ َ٠َٚ ُْ َّٓ ٌَ ُى١ِ َُج١ٌِ َُّللا
 هَٚ ُْ َۜ  ُى١ْ ٍَة َػٛ
ذُ ه٠ُ ۪ش٠
َ ُ َز٠َٚ ُْ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى٠ ۪عََٕٓ اٌَّز
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve
tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/27)

َّ ٌَْ اَُٛز َّ ِجؼ٠ َٓ٠ ۪ذ ُ اٌَّز٠ُ ۪ش٠َٚ ُْ  ُى١ْ ٍَة َػٛ
 ًّب١ ًَْل َػ ۪ظ١َِ اٍُٛ١ّ۪ َ د ا َ ْْ ر
ِ اَٛ َٙ ؾ
 هَٚ
َ ُ ز٠َ ْْ َ ذُ ا٠ُ ۪ش٠ َُّللا
Allah, sizin tevbenizi kabul etmek ister ama arzularının peşine takılanlar, sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi
isterler.

(Nisa 4/28)

ُ غ
فًب١ ۪مؼ
ِ ْ َ ُخ ٍِكَٚ ُْ ْۚ ف َػ ْٕ ُى
ذُ ه٠ُ ۪ش٠
َ ْب
َ ْٔ اَّل
َ ُّ َخ ِف٠ ْْ َ َّللاُ ا
Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insanı zayıf yaratmıştır.

(Enam 6/39)

ُّ ِٟثُ ْى ٌُ فَٚ ٌُّ ف
ٍَٰٝ َ ْغؼَ ٍُْٗ َػ٠ ْ َؾَأ٠ ْٓ َِ َٚ َُٗۜ ٍْ ٍِ ن
َ َ٠ ْٓ َِ د
ْ ُ٠ َُّللا
ِ َۜ اٌظٍُ َّب
ؾ ِب ه
ُ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ١ٍ ۪ف َشاهٍ ُِ ْغزَم
ِ
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.

(Hac 22/17)

َِّْ ا اَٛٓ ا َ ْؽ َش ُو٠ ۪اٌَّزَٚ طٛ
َّ ٌاَٚ اَُٚٓ َ٘بد٠ ۪اٌَّزَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ٌَّٕاَٚ َٓ١قب ِث ۪ـ
َ  ْاٌ َّ ُغَٚ ٜق َٰبس
ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ ؽْٟ ؽ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاَ َػ
 َّ َۜ ِخ ا َِّْ ه١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ ُٙ َٕ١ْ َق ًُ ث
ه
ِ َ ْف٠ ََّللا
İnanıp güvenenler, Yahudi, Sabiî, Hıristiyan ve Mecusi olanlar bir de müşrikler var ya; Allah
kıyamet günü onların aralarını ayıracaktır. Allah, her şeye şahittir.
(Bakara 2/62 )

َٰ ْ َِ ْٛ ١َ ٌ ْاَٚ ِبّٰلل
اَّل ِخ ِش
َّ ٌاَٚ ٜق َٰبس
َٓ َِ ْٓ َٰا ََِٓ ِث ه١قب ِث ۪ـ
َ ٌَّٕاَٚ اَُٚٓ َ٘بد٠ ۪اٌَّزَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٛٔ َ ْؾض٠َ ُْ ُ٘  ََّلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػ
ٌ َْٛ  ََّل خَٚ ُْ ْۖ ِٙ ّ ُْ ا َ ْع ُش ُ٘ ُْ ِػ ْٕذَ َس ِثُٙ ٍََفب ٌِ ًؾب ف
َ ًَ ِّ  َػَٚ
İman edenler ile Yahudi, Hristiyan ve Sâbiîler var ya! Onlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe inanır da iyi
işler yaparsa ödülleri Rableri katındadır. Onların üzerinde ne bir korku olur ne de üzülürler.

(Casiye 45/28)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ ََ ر ُ ْغضْٛ ١َ ٌْ َ  َۜب اَٙ  ِوزَب ِثٌَِٰٝ  اٝ ۠خً ُو ًُّ ا ُ َِّ ٍخ ر ُ ْذ َٰ َٓػ١َ ِ ُو ًَّ ا ُ َِّ ٍخ َعبصٜر َ َٰشَٚ
Bütün ümmetlerin her birini diz çökmüş olarak göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılacak; o gün hepiniz
yaptığınızın karşılığını bulacaksınız.
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(Hac 22/18)

َّ ٌاَٚ ك
َُ ٛإٌُّ ُغَٚ  ْاٌمَ َّ ُشَٚ ظ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْغ ُغذ ُ ٌَُٗ َِ ْٓ ف٠ ََّللا
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِ ْٓ فَٚ د
ُ ّْ ؾ
َّ ٌاَٚ  ْاٌ ِغجَب ُيَٚ
َۜ ِ ٌَّٕش َِِٓ ا١
ُ َۜ َ ِٗ ْاٌؼَز١ْ ٍَش َؽ َّك َػ١
َُّللا
 ِٓ هِٙ ُ٠ ْٓ َِ َٚ اة
ٌ ۪ َوضَٚ بط
ٌ ۪ َوضَٚ ُّاةَََّٚٓ اٌذَٚ ؾ َغ ُش
ؾب ُء
ََٓ َ٠ َ ْف َؼ ًُ َِب٠ ََّللا
فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ ُِ ْى ِش َۜ ٍَ ا َِّْ ه
Göklerde olanlarla yerde olanların Allah‟a secde ettiklerini hiç görmedin mi? Güneş, ay,
yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu ona secde eder. İnsanların birçoğu
da azabı hak eder. Allah‟ın değersiz kıldığını, kimse değerli hale getiremez. Allah, gerekli
gördüğü şeyi yapar.
(Nahl 16/48)

ُ۬
َّ ٌاَٚ ٓ١
ُْ ُ٘ َٚ ِع َّغذًا ِ هّٰلل
ُ ًِ ِؾ ََّٓبئ
 َِب َخٍَكَ هٌَِٰٝ ا اْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
ِ ّ۪ َ١ٌَّ ُإا ِظ ََلٌُُٗ َػ ِٓ ْا١ََزَف٠ ٍءَٟ
ْ َّللاُ ِِ ْٓ ؽ
َْٚاخ ُش
ِ َد
Bunlar, Allah’ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi gölgeleri sağdan ve sol taraflardan alçalmış bir
biçimde Allah’a secde ederek döner.

(Nahl 16/49)

ََْٚ ْغز َ ْى ِج ُش٠ ُ٘ ُْ ََّلَٚ ُ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓ ِئ َىخَٚ ك ِِ ْٓ َٓدَاثَّ ٍخ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ْغ ُغذ ُ َِب ِف٠َ ِ ِ هّٰللَٚ
ِ  ْاَّلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah’a boyun eğerek secde eder ve kendilerini
büyük görmezler.

(Rad 13/15)

َٰ ْ َٚ ُِٚ ّ  ُْ ِث ْبٌغُذُٙ ٌُ ِظ ََلَٚ  َو ْش ً٘بَٚ ػب
َ ك
فب ِي
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ْغ ُغذ ُ َِ ْٓ ف٠َ ِ ِ هّٰللَٚ
ً ْٛ ه
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
َ اَّل
Göklerde ve yerde ne varsa gönüllü ve zorunlu olarak Allah'a secde ederler boyun eğerler. Gölgeleri de secdeyi
öğle ve ikindi vakitlerinde yapar.
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(Hac 22/19)

ّ ِ ُا لَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ۘ ُْ فَبٌَّزِٙ ّ َس ِثٟ ۪ا فُّٛ ق
ْ ْب
ْ َطؼ
ْٓ ِِ ُّقت
ٌ َ١ِ ُْ صُٙ ٌَ ذ
ْ اْ َخ
ٍ َۜ ٔ ْٓ ِِ بة
َ ُ٠ َبس
َ َ اخز
ِ َّ ق
ِ ََٰ٘ز
ُُ ْۚ ١ّ۪  ُُ ْاٌ َؾِٙ ق ُس ُ۫ ُؤ ِع
ِ ْٛ َف
İşte Rableri konusunda çekişen iki düşman kesim; kâfir kesim için ateşten elbiseler biçilecek ve
başlarından aşağı kaynar sular dökülecektir.
(Lokman 31/21)

َْ َوبْٛ ٌََٚ َ  ِٗ َٰاثََٓب َءٔ ََۜب ا١ْ ٍَ َع ْذَٔب َػَٚ ا ثَ ًْ َٔزَّجِ ُغ َِبٌَُّٛللاُ لَب
ا ََِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ ُُ ار َّ ِجؼُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
ُ ط
ش١
َّ ٌة ا
ُ َ ْذ٠ ْب
ِ  َػزَاٌَِٰٝ  ُ٘ ُْ اٛػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" derler. Şeytan,
babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?

(Mümin 40/35)

َۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ۪ ِػ ْٕذَ اٌَّزَٚ َِّللا
َ ٍْ ع
اٛ
ِ َب٠ َٰاَْٟ ۪ َٓفٌُُٛ َغب ِد٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ُ  ِْش١ََّللاِ ثِغ
 َۜ ُْ َوجُ َش َِ ْمزًب ِػ ْٕذَ هُٙ ١بْ ا َ َٰر
د ه
ٍ ط
ْ َ٠ َو َٰز ٌِ َه
َّبس
طجَ ُغ ه
ِ ٍْ َ ُو ًِّ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
ٍ ت ُِز َ َى ِجّ ٍش َعج
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.

(Mümin 40/69)

ْۚ ُق َشف
َۜ د ه
َْٛ
ِ ب٠َ  َٰآَٟ َْ۪ فٌُُٛ َغب ِد٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٌَِٝاٌََ ُْ ر َ َش ا
ْ ُ٠ َّٝللاِ أَه
Allah’ın ayetleri karşısında haklı çıkmaya çalışanları hiç görmez misin? Bunlar neye dayanarak halden hale
giriyorlar”?

(Mümin 40/70)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
ُ ع ٍَْٕب ِث۪ٗ ُس
ِ ا ِث ْبٌ ِىزَبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌََّز
َ َعٍَٕ َ۠ب ف
َ  ِث ََّٓب ا َ ْسَٚ ة
َ ْٛ غ
Bunlar öyle kimselerdir ki hem bu Kitap karşısında, hem de önceki elçilerimize gönderdiklerimiz karşısında
yalan söylerler; nasıl olsa yakında öğrenecekler.

(Mümin 40/71)

َُُْٛ ْغ َؾج٠ ًُ َۜ غ ََل ِع
َّ ٌاَٚ ُْ ِٙ ِ ا َ ْػَٕبلَٟٓ ۪اِ ِر ْاَّلَ ْغ ََل ُي ف
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.
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(Mümin 40/72)

ْۚ ُ ْغ َغ ُش٠ بس
َْٚ
ِ ٌَّٕ اُٟ ص ُ َُّ ِف١ِ ّ۪  ْاٌ َؾِٟف
Hem de kaynar suyun içinde… Sonra ateşte kızartılacaklar.

(Hac 22/20)

ُ ُ ثٟ ۪ ُش ِث۪ٗ َِب فَٙ ق
ُ  َۜدٍُٛ ْاٌ ُغَٚ ُْ ِٙ ِٔٛط
ْ ُ٠
Onunla karınlarının içinde olanlar ve derileri eritilecektir.
(Nisa 4/56)

ْ َن َغ
دًاٍُٛدُ ُ٘ ُْ َثذ ٌََّْٕب ُ٘ ُْ ُعٍُٛذ ُع
ْ ُٔ ف
ً ٔ ُْ ِٙ ١ ٍ۪ق
ِ ٔ َبس َۜا ُوٍَّ َّب
َ ب ِرَٕب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ ْٛ ع
ً َّللاَ َوبَْ َػ ۪ض
 ًّب١ضا َؽ ۪ى٠
اة ا َِّْ ه
َ َۜ َا ْاٌ َؼزُٛلُٚز١َ ٌِ  َْشَ٘ب١َغ
Ayetlerimizi görmezden gelen kafirleri ateşte kızartacağız; derileri piştikçe başka derilerle değiştireceğiz ki o
azabı tatsınlar. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.

(Hac 22/21)

 ٍذ٠ ۪بِ ُغ ِِ ْٓ َؽذ
ِ َ ُْ َِمُٙ ٌََٚ
Onlar için demirden kamçılar da hazırlanmıştır.

(Hac 22/22)

َ ْٓ ِِ بَٙ ْٕ ِِ اٛ ْخ ُش ُع٠َ ْْ َ ا اَُُٚٓوٍَّ ََّٓب ا َ َساد
ك
َ َا َػزُٛلُٚرَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚذ١غ ٍ ُّ ا ُ ۪ػ
ِ ٠اة ْاٌ َؾ ۪ش
İyice bunalıp oradan çıkmak isterlerse her defasında geri getirilecek ve onlara: “Şu yanma
azabının zevkine varın” denecektir.
(Secde 32/20)

ُْ ُٙ ٌَ ًَ ١ ۪لَٚ بَٙ ١ ۪ا فُٚ ذ١ب ا ُ ۪ػََٙٓ ْٕ ِِ اٛ ْخ ُش ُع٠َ ْْ َ ا اَُٚٓبس ُوٍَّ ََّٓب ا َ َساد
ُ َۜ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ ا فَ َّأُٛغم
َ ََٓ ف٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
َُْٛ ُو ْٕز ُ ُْ ِث۪ٗ ر ُ َى ِزّثٞ ۪بس اٌَّز
َ َ ػز
َ اُٛلُٚر
ِ ٌَّٕاة ا
Yoldan çıkanların yerleşecekleri yer de Cehennemdir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler "Yalanlayıp
durduğunuz ateşin azabını tadın" denilerek, gerisin geri yerlerine götürülürler.
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(Mümin 40/49)

ة
ُ َّٕ َُ ا ْدَٙ بس ٌِخَضَ َٔ ِخ َع
ْ ُّ َخ ِف٠ ُْ ا َسثَّ ُىٛػ
ِ  ًِب َِِٓ ْاٌ َؼزَاْٛ َ٠ ف َػَّٕب
ِ ٌَّٕ آَٟ ِف٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
Ateşte olanlar, cehennem bekçilerine şöyle derler: "Rabbinize yalvarın da bu azabı, hiç değilse bir günlüğüne
hafifletsin."

(Mümin 40/50)

ْۚ ػ
َٓ ا ََِّّل٠ َِب د َٰ َُٓػإُا ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ اٛ
ِ َۜ َّٕب١ِ َعٍُ ُى ُْ ِث ْبٌج
ُ ا فَب ْدٌُٛ لَبَٝۜ ٍَٰ ا َثٌُٛد لَب
ُ  ُى ُْ ُس١ ٌَ۪ ُْ ر َهُ رَأْرَٚ َ ا اٌَُٛٓ لَب
م ََل ٍي
َ ٟ ۪ف
Onlar şöyle karşılık verirler: "Elçileriniz, o açık belgelerle gelmediler mi?" "Evet" derler. Bekçiler: "O halde
kendiniz yalvarın" derler. O kafirlerin yalvarışları sonuçsuz kalır.

(Hac 22/23)

ٍ د َعَّٕب
َْْٛ ٍَُّ َؾ٠ بس
ِ قب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْذ ِخ ًُ اٌَّز٠ ََّللا
ا َِّْ ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
ش٠
ُ  ٌِ َجبَٚ ٌُإْ ٌُ ُ۬إً َۜاَٚ ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
ٌ ب َؽ ۪شَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ع
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapan kesimi de Allah, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.
Onlar orada altın bileziklerle, incilerle süslenecekler ve elbiseleri ipekten olacaktır.
(Kehf 18/30)

غَٓ َػ َّ ً َْۚل
ِ قب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َ  ُغ ا َ ْع َش َِ ْٓ ا َ ْؽ١د أَِّب ََّل ُٔ ۪ن
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar bilsinler ki biz, güzel işler yapanların ödülünü eksiltmeyiz.

(Kehf 18/31)

َٓ
ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
ُ َٙ ْٔ َ ُُ ْاَّلِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞػ ْذ ٍْ ر َ ْغ ۪ش
َ ُ ُْ َعَّٕبدُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ ا
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍَُّ َؾ٠ بس
اة
ُ َۜ َٛ َّ  ْاَّلَ ََٓسائِ َۜ ِه ِٔ ْؼ َُ اٌضٍَٝب َػَٙ ١ َ۪ٓ ف١ق ُِز َّ ِى ۪ـ
ُ ْٓ ِِ بثًب ُخن ًْشا١َ َِْ صٛغ
ُ  ٍْ َج٠َ َٚ
ٍ اِ ْعزَج َْشَٚ ع ْٕذ ٍُط
ْ ٕغ
َذ ُِ ْشرَفَمًب
ُ  َؽَٚ
Kalıcı cennetler işte onlar içindir. Önlerinden ırmaklar akacak, altın bilekliklerle süslenecekler, ince ipekten ve
atlastan yeşil elbiseler giyecekler ve koltuklara kurulacaklardır. Ne güzel karşılıktır o, ne güzel çevredir orası!
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(Hac 22/24)

َّ ٌَِٝا اَُٚٓ ُ٘ذَٚ
 ِذ١ّ۪ اه ْاٌ َؾ
ِ ف َش
ِ ّ١ِ اٌط
ِ ٌَِٰٝ ا اَُٚٓ ُ٘ذَٚ  ِيْٛ َت َِِٓ ْاٌم
Onlar sözün güzeline yönlendirilmiş, her şeyi güzel yapanın yoluna kabul edilmiş kimselerdir.
(İbrahim 14/24)

َ ٍؾ َغ َشح
َ ًَّللاُ َِض َ ًَل َو ٍِ َّخ
ٌ ِب صَبثَٙ ٍُف
ِٟب فَٙ ػ
َ ِّجَخً َو١ه
ُ فَ ْشَٚ ذ
ْ َ ّجَ ٍخ ا١ِ ه
ة ه
َ ْف
َ م َش
َ ١اٌََ ُْ ر َ َش َو
بء
َّ ٌا
ِ ََّٓ غ
Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı? Güzel bir sözü, güzel bir ağaca benzetti; kökü sağlam, dalları
göğe doğru uzanmış bir ağaca.

(İbrahim 14/25)

َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍَّبط ٌَ َؼ
ُ ن ِْش٠َ َٚ  َۜبَٙ ّٓ ِث ِب ْر ِْ َس ِث١
ة ه
ِ ٌٍَِّٕ َّللاُ ْاَّلَ ِْضَب َي
ٍ ب ُو ًَّ ۪ؽَٙ ٍَ ا ُ ُوَٟٓ ۪رُإْ ر
Ağaç, Rabbinin izniyle her hasat mevsiminde yemişini verir. Allah insanlara böyle örnekler verir, belki akıllarını
başlarına toplarlar.

(Fatır 35/10)

َّ ُُ ٍِ ق َؼذُ ْاٌ َى
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼ َّضح َ َ ِ ه٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
َُٗۜ َُ ْشفَؼ٠ قب ٌِ ُؼ
ُ ّ١ِ اٌط
ْ َ٠ ِٗ ١ْ ٌَِؼً َۜب ا١ّ۪ ِلَف ْاٌ ِؼ َّضح ُ َع
َّ ٌ ْاٌ َؼ َّ ًُ اَٚ ت
َٓ
سٛ
َ اة
ِ ّـَٔب١ِ غ
ٌ َ ػز
َّ ٌَْ اَٚ ّْ ُى ُش٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُج٠ َٛ ُ٘  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ  َِ ْى ُش اَٚ ٌ َۜذ٠ ۪ؽذ
َ ُْ ُٙ ٌَ د
Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri, yapılan iyi işler
yükseltir. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.

(Zümer 39/23)

َه
َُّ ُ  ْۚ ُْ صُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخؾ٠ َٓ٠ ۪دُ اٌَّزٍُٛؾ ِؼ ُّش ِِ ُْٕٗ ُع
َ  ر َ ْمٟ
ِ ٠ ۪غَٓ ْاٌ َؾذ
َ َّللاُ ٔ ََّض َي ا َ ْؽ
َ ِٔب َِضَبًٙ ِش ِوزَبثًب ُِزَؾَبث
َۜ  ِر ْو ِش هٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ُثٍُُٛلَٚ ُْ ُ٘ ُ دٍُٛٓ ُع١
ُ ٍَ۪ر
ََٓ َ٠ ْٓ َِ ِ۪ٗ ثٞ ۪ذْٙ َ٠ َِّللا
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ؾب َۜ ُء
َُّللا
ن ٍِ ًِ ه
 هََّٜللاِ َٰر ٌِ َه ُ٘ذ
فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍد
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli âyetler şeklinde bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden
korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah’ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın
yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah’ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.
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(Hac 22/25)

ا ٌۨ ًءََٛٓ ع
 ًِ ه١ع ۪ج
ُ َ٠َٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٌٍَِّٕ ُٖ َعؼَ ٍَْٕبٞ ۪ ْاٌ َّ ْغ ِغ ِذ ْاٌ َؾ َش ِاَ اٌَّزَٚ َِّللا
َ بط
َ ْٓ َْ َػُّٚقذ
ُ  ِٗ ِثب ٌِْ َؾب ٍد ِث١ ُ۪ ِش ْد ف٠ ْٓ َِ َٚ  ْاٌجَب َۜ ِدَٚ ِٗ ١ ۪ف ف
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ٍ ظ ٍْ ٍُ ُٔ ِز ْلُٗ ِِ ْٓ َػزَا
ُ ْاٌ َؼب ِو
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 2/217 )

َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍََُٛٔ ْغـ٠
۪ٗ ُو ْف ٌش ِثَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
ٌ َۜ  ِٗ َو ۪ج١ ۪ َۜ ِٗ لُ ًْ لِزَب ٌي ف١ ۪ ِش ْاٌ َؾ َش ِاَ لِزَب ٍي فْٙ ؾ
َ ْٓ فذٌّ َػ
َ َٚ ش١
ْۚ ا ِْخ َشا ُط ا َ ْ٘ ٍِ۪ٗ ِِ ُْٕٗ ا َ ْوجَ ُش ِػ ْٕذَ هَٚ َ ْاٌ َّ ْغ ِغ ِذ ْاٌ َؾ َش ِاَٚ
ٌََُْٛضَ ا٠  ََّلَٚ ًِ َۜ ْ ْاٌ ِفزَْٕخُ ا َ ْوجَ ُش َِِٓ ْاٌمَزَٚ َِّللا
َۜ ػ
َ َ ِٕ ُى ُْ ا ِِْ ا ْعز٠ ۪ ُو ُْ َػ ْٓ دَُّٚ ُشد٠ َٝٔ ُى ُْ َؽزهٍُُِٛمَبر٠
ْ ُّ َ١َِٕ۪ٗ ف٠ ۪ػ ْٓ د
ذ
ُ طب
َ ُْ َ ْشر َ ِذ ْد ِِ ْٕ ُى٠ ْٓ َِ َٚ اٛ
َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟ ُْ فُٙ ٌُذ ا َ ْػ َّب
َ ِ َٰ ٌَٓئِ َه َؽجُٚ۬ ُ  َوبفِ ٌش فَبَٛ ُ٘ َٚ
ْ ط
بَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ اَٚ ِاَّل ِخ َش ْۚح
ِ ْۚ ٌَّٕبة ا
َُْٚخَب ٌِذ
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.”

(Enfal 8/34)

 ُُ هُٙ ُ َؼ ِزّ َث٠  ُْ ا َ ََّّلُٙ ٌَ  َِبَٚ
ُ ٠َ ُْ ُ٘ َٚ َُّللا
َُٖٓ َٓب ُ۬ ُؤ١َ ٌِ ْٚ َ َٓب َء َُٖۜ ا ِْْ ا١َ ٌِ ْٚ َ ا اَُٛٔٓ  َِب َوبَٚ ََْ َػ ِٓ ْاٌ َّ ْغ ِغ ِذ ْاٌ َؾ َش ِاُّٚقذ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش ُ٘ ُْ ََّلَٚ َُْٛا ََِّّل ْاٌ ُّزَّم
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.

(Enfal 8/35)

َۜ
َْٚاة ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْىفُ ُش
ِ ١ْ َ ُْ ِػ ْٕذَ ْاٌجُٙ ُ ف ََلر
ْ َ رَٚ ذ ا ََِّّل ُِ ََٓىب ًء
َ َا ْاٌ َؼزُٛلَُٚخً فَز٠ق ِذ
َ َْ َِب َوبَٚ
Onların, Beyt’in çevresindeki ibadetleri, ıslık çalma ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Kâfir olmanıza
karşılık şimdi tadın bakalım bu azabı.
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(Hac 22/26)

ْ
ََّٓ ٌِ ٟ
َ َٚ ْـًٔب١ؽ
َ ٟذ ا َ ْْ ََّل ر ُ ْؾ ِش ْن ۪ث
َٓ١ّ۪ ِ ْاٌ َٓمَبئَٚ َٓ١ ٍ۪طبئِف
ِ ١ْ َُ َِ َىبَْ ْاٌج١
َ ۪٘أَٔب ِ َِّلث َْٰشَّٛ َاِ ْر ثَٚ
َ ِز١ْ َ ْش ثّٙ ِ ه
 ِدٛغ ُغ
ُّ ٌاٌش َّوغِ ا
ُّ َٚ
İbrahim‟e Beyt‟in yerini gösterdiğimiz zaman, “Bana hiçbir şeyi ortak sayma; tavaf edenler,
kıyam, rüku ve secde edenler için Beytimi temiz tut” demiştik.
(Bakara 2/125 )

ٌَِٝٓ َٰ  ْذ ََٓٔب اِٙ  َػَٚ َٝۜ ًٍّق
َ ١َاِ ْر َع َؼ ٍَْٕب ْاٌجَٚ
ِ ٌٍَِّٕ ًْذ َِضَبثَخ
َ ُِ ُ١
َ ۪٘ا ِِ ْٓ َِمَ ِبَ اِث َْٰشُٚار َّ ِخزَٚ ا َ ًِْٕ َۜبَٚ بط
ََّٓ ٌِ ٟ
َ ْْ َ  ًَ ا١اِعَّْٰ ۪ؼَٚ ُ١
 ِدٛغ ُغ
ُّ ٌاٌش َّوغِ ا
ُّ َٚ َٓ١ ۪ ْاٌ َؼب ِوفَٚ َٓ١ ٍ۪طبئِف
َ ۪٘اِث َْٰش
َ ِز١ْ َ َشا ثّٙ ِ ه
Kâbe’yi insanların toplanacakları ve güven içinde olacakları bir yer yaptık. Siz makam-ı İbrahim’i, dua yerleri
yapın.İbrahim ile İsmail’e görev verdik: “Evimi; tavaf edenler, itikâfta bulunanlar, rükû ve secde edenler için
tertemiz tutun!” dedik.

(Hac 22/27)

ك
َ ُ أْر٠َ ِبط ِث ْبٌ َؾ ّظ
ِ م
ِ ٌَّٕ اٟاَرّ ِْْ ِفَٚ
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  َػَٚ ن ِس َع ًبَّلٛ
ٍ ١ّ۪ َٓ ِِ ْٓ ُو ًِّ فَ ّظٍ َػ١ ۪أْر٠َ بِ ٍش
İnsanların içinde o haccı ilan et ki yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde bütün derin vadilerden
geçerek sana gelsinler.

(Hac 22/28)

ٍ  َِبٍُٛ ٍَّبَ َِ ْؼ٠َ آَٟ َّ۪للاِ ف
 َّ ِخ١۪ٙ  ُْ ِِ ْٓ َثُٙ  َِب َسصَ َلٍَٰٝ د َػ
ا ا ْع َُ هَٚ ْز ُو ُش٠َٚ ُْ ُٙ ٌَ ا ََِٕب ِف َغُٚذَٙ  ْؾ١َ ٌِ
ْ َ اَٚ بَٙ ْٕ ِِ اٍُْٛاَّلَ ْٔؼَ ِْۚبَ فَ ُى
ش١
َ ۘ ۪ظ ْاٌفَم
َ ِا ْاٌجََٓبئُّٛ ه ِؼ
Gelsinler de kendi menfaatlerini görsünler; belli günlerde de Allah‟ın onlara rızık olarak verdiği
hayvanlardan en‟âm; koyun, keçi, sığır ve deve üzerine Allah‟ın adını ansınlar. Onlardan hem
siz yiyin hem de darda olan yoksula yedirin.
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(Bakara 2/200)

 ُيُٛم٠َ ْٓ َِ بط
َ َ  اْٚ َ َّللاَ َو ِز ْو ِش ُو ُْ َٰا َثَٓب َء ُو ُْ ا
ا هٚز ُ ُْ ََِٕب ِع َى ُى ُْ فَب ْر ُو ُش١ْ ن
ِ ٌَّٕؽذَّ ِر ْو ًش َۜا َف َِّٓ ا
َ َفَ ِبرَا ل
َٰ ْ ٟ َِب ٌَُٗ ِفَٚ ب١َ ْٔ ُّ اٌذَٟسثَّ ََٕٓب َٰا ِرَٕب ِف
ق
ٍ اَّل ِخ َش ِح ِِ ْٓ خ َََل
Hac ibadetinizi yaparken Allah’ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi, hatta daha güçlü dualarla anın.
İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı
olmaz.

(Bakara 2/201)

َٰ ْ ِٟفَٚ ًغَٕخ
بس
َ َ ِلَٕب َػزَٚ ًغَٕخ
َ اَّل ِخ َش ِح َؽ
َ ب َؽ١َ ْٔ ُّ اٌذٟ ُي َسثَّ ََٕٓب َٰا ِرَٕب ِفُٛم٠َ ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ ٌَّٕاة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Bakara 2/202)

َۜ ُغج
ة
ٌ  ُْ ٔ َ۪قُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ا
 هَٚ اٛ
ِ غب
َ  ُغ ْاٌ ِؾ٠ع ۪ش
َ َُّللا
َ ت ِِ َّّب َو١
Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.

(Bakara 2/203)

ٍ َۜ دَاُٚ ٍَّبَ َِ ْؼذ٠َ آَٟ َّ۪للاَ ف
َُ ْ َِ ْٓ رَب َ َّخ َش فَ َََٓل اِصَٚ ِٗ ْۚ ١ْ ٍَ ِْٓ فَ َََٓل اِصْ َُ َػ١َِ ْٛ ٠َ ٟ ۪د فَ َّ ْٓ ر َ َؼ َّغ ًَ ف
ا هٚا ْر ُو ُشَٚ
َْٚ ِٗ ر ُ ْؾؾ َُش١ْ ٌَِا أََّ ُى ُْ اَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ََّللا
ا هُٛارَّمَٚ َٝۜ  ِٗ ٌِ َّ ِٓ ار َّ َٰم١ْ ٍََػ
Allah’ı eklenmiş günlerde 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.

(Hac 22/29)

َّ ١َ ٌْ َٚ ُْ ُ٘ سٚ
ك
ِ ١ْ ا ثِ ْبٌ َجُٛفَّٛ ط
ُ  ْم١َ ٌْ َُّ ُ ص
َ ُ ا ُٔزُٛفُٛ١ٌْ َٚ ُْ ُٙ َ ا رَفَضٛن
ِ ١ ۪ذ ْاٌ َؼز
Aynı zamanda tefeslerini, Arafat ve Müzdelife vakfelerini tamamlasınlar, adaklarını yerine
getirsinler ve o şerefli Beyti tavaf etsinler.
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(Bakara 2/197 )

َ  َّٓ ْاٌ َؾ َّظ َف ََل َس َفِٙ ١ ۪ك ف
ٌ ْۚ َِ ٍُٛ ٌش َِ ْؼُٙ ا َ ٌْ َؾ ُّظ ا َ ْؽ
ٟ ََّل ِعذَا َي ِفَٚ َقٛغ
ُ ُ ََّل فَٚ ش
َ بد َف َّ ْٓ َف َش
َۜ  ْؼٍَ ُّْٗ ه٠َ  ٍْش١ا ِِ ْٓ َخٍُٛ َِب ر َ ْف َؼَٚ ْاٌ َؾ َۜ ّظ
َّ  َْش١ا فَب َِّْ َخُٚدَّٚ َر َضَٚ َُّللا
ٌِٟ ُٚ۬ ُ َٓب ا٠َ ْٛ
ِ ُارَّمَٚ ٜۘ َٰٛ اٌضا ِد اٌز َّ ْم
ِ
ْ
ة
ِ ْاَّلٌَ َجب
Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, cinsel içerikli sözler söyleyemez, günaha giremez ve
kavga edemez. İyilik olarak ne yapsanız, Allah onu bilir. Siz azık biriktirin, kendini korumak en iyi azıktır. Ey
sağlam duruşlu olanlar, yalnız benden çekinerek korunun!

(Bakara 2/198 )

ٍ نز ُ ُْ ِِ ْٓ َػ َشفَب
ْ َا فَن ًَْل ِِ ْٓ َس ِثّ ُى َۜ ُْ فَ ِب َٓرَا اَفُٛ ُى ُْ ُعَٕب ٌػ ا َ ْْ ر َ ْجزَغ١ْ ٍَْظ َػ
ََّللاَ ِػ ْٕذ
ا هٚد فَب ْر ُو ُش
َ ١ٌَ
َٓ١ٌّن ۪ب
ََّٓ ٌا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ٌَ َِّٓ اَٚ ُْ ْۚ  ُى٠ُٖ َو َّب َ٘ َٰذٚا ْر ُو ُشَٚ َْاٌ َّ ْؾ َؼ ِش ْاٌ َؾ َش ِْۖا
Rabbinizden bir ikramın peşinde olmanızın size bir günahı olmaz. Arafat’tan sel gibi aktığınız zaman Meş’ar-i
Haram yanında Allah’ı anın. O size nasıl gösterdiyse, öyle anın. Doğrusu, bundan önce yanlış yoldaydınız.

(Bakara 2/199)

َۜ ا هٚا ْعز َ ْغ ِف ُشَٚ بط
ُ ١ا ِِ ْٓ َؽٛن
ٌُ ١س َس ۪ؽٛ
ُ ١ ۪ص ُ َُّ اَف
ٌ َُّللاَ َغف
َّللاَ ا َِّْ ه
ُ ٌَّٕبك ا
َ َْش اَف
Sonra insanların aktıkları gibi siz de akın. Allah’tan bağışlanma isteyin. Allah bağışlar, iyiliği boldur.

(Hac 22/30)

ّ ِ ُ َؼ٠ ْٓ َِ َٚ َٰر ٌِ َه
ْ ٍَّا ُ ِؽَٚ َٗۜ ۪ ّ ٌْش ٌَُٗ ِػ ْٕذَ َس ِث١ َخَٛ ُٙ ََّللاِ ف
ٍَٰٝ ُْز٠ ذ ٌَ ُى ُُ ْاَّلَ ْٔ َؼب َُ ا ََِّّل َِب
ِ ظ ُْ ُؽ ُش َِب
د ه
ُّ  َيْٛ َا لُٛاعزَِٕج
سٚ
ْ َٚ ْب
ْ َ ُى ُْ ف١ْ ٍََػ
ّ ِ اُٛبعزَِٕج
ِ اٌض
َ اٌش ْع
ِ َ صْٚ َظ َِِٓ ْاَّل
Böyledir: Kim Allah‟ın dokunulmaz kıldığı şeylere gereken değeri verirse Rabbinin katında
onun için iyi olur. Size okunanın dışında kalan en‟âm; koyun, keçi, sığır, deve helal kılındı.
Onun için putların pisliğinden uzak durun; yalan sözden de uzak durun.
(Maide 5/97)

َّ ٌاَٚ بط
 ْاٌمَ َََٓلئِ َۜذَ َٰر ٌِ َهَٚ ٞ
َ ١ََّللاُ ْاٌ َى ْؼجَخَ ْاٌج
َع َؼ ًَ ه
ِ ٌٍَِّٕ َب ًِب١ِاَ ل
َ  َش ْاٌ َؾ َشْٙ ؾ
َ ْذ ْاٌ َؾ َش
َ  ْذَٙ ٌ ْاَٚ َا
ٌُ ١ ٍ۪ءٍ َػْٟ ؽ
َ ًِّ َّللاَ ِث ُى
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ك
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٌٍَِز َ ْؼ
ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
Allah, dokunulmaz bina olan Kâbe’yi, insanlar için dirlik düzenlik sebebi kıldı. Haram aylarını, hacıların
yanlarında getirdikleri kurbanlık hayvanları ve onlara takılan gerdanlıkları da öyle. Bu, Allah’ın göklerde ve
yeryüzünde olan her şeyi bildiğini öğrenmeniz içindir. Her şeyi bilen Allah’tır.

27

(Maide 5/2)

َّ ٌ ََّل اَٚ َِّللا
 َََّٓلَٚ َ ََّل ْاٌمَ َََٓل ِئذَٚ ٞ
َ اٍُّٛا ََّل ر ُ ِؾَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
ؽ ََٓؼب ِئ َش ه
َ  َش ْاٌ َؾ َشْٙ ؾ
َ  ْذَٙ ٌ ََّل ْاَٚ َا
َۜ طبد
َ ف
 ََّلَٚ اُٚ
َ ١َٓ ْاٌ َج١ِّ ۪ ََٰٓا
ْ اِرَا َؽٍَ ٍْز ُ ُْ فَبَٚ أً َۜبَْٛ  ِسمَٚ ُْ ِٙ َّْ فَن ًَْل ِِ ْٓ َس ِثَُٛ ْجزَغ٠ َا
َ ْذ ْاٌ َؾ َش
 ْاٌ ِج ِ ّشٍَٝا َػُٛٔٚر َ َؼ َبَٚ اُٚ  ُو ُْ َػ ِٓ ْاٌ َّ ْغ ِغ ِذ ْاٌ َؾ َش ِاَ ا َ ْْ ر َ ْؼزَذُّٚفذ
َ ُْ  ْغ ِش ََِّٕ ُى٠َ
َ ْْ َ  ٍَ اْٛ َؽٕ ََٰب ُْ ل
َۜ ا هُٛارَّمَٚ ْا
ة
َ ََّللا
ِ ْ ٍَٝا َػُٛٔٚ ََّل ر َ َؼ َبَٚ ْٜۖ َٰٛ اٌز َّ ْمَٚ
َّللاَ ا َِّْ ه
ِ ذُ ْاٌ ِؼمَب٠ ۪ؽذ
ِ ْۖ َٚ  ْاٌؼُ ْذَٚ ُِ ْاَّلص
Ey inanıp güvenenler! Allah’a kulluğun simgelerini, haram aylarını, hedyi, gerdanlığı olan 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. İyilikte ve takvada yardımlaşın ama günahta ve taşkınlıkta yardımlaşmayın. Allah’tan çekinerek
kendinizi koruyun. Allah, suçla ceza arasında sıkı bağ kurar.

(Hac 22/31)

َّ ُُٗطف
َ بء فَز َ ْخ
ْٚ َ  ُْش ا١اٌط
َّ ٌبّٰللِ فَ َىبََّٔ َّب خ ََّش َِِٓ ا
ِ ََّٓ غ
ُ ْؾ ِش ْن ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ َٗۜ ۪ َٓ ِث١ َْش ُِ ْؾ ِش ۪و١ُؽَٕ َٓفَب َء ِ هّٰللِ َغ
ك
ّ ۪ ِٗ  ِث۪ٞٛ ْٙ َ ر
َ ْب
ٍ ١ع ۪ؾ
ٍ  َِ َىٟ ۪ ُؼ ف٠اٌش
Bunu, Allah için doğru kimseler olarak; şirke düşmeden yapın. Kim Allah‟a şirk koşarsa gökten
düşmüş de onu kuşlar kapmış ya da rüzgâr uzak bir yere sürüklemiş gibi olur.

(Hac 22/32)

ّ ِ ُ َؼ٠ ْٓ َِ َٚ َٰر ٌِ َه
ة
َ ُْ ظ
ؽ ََٓؼب ِئ َش ه
ِ ٍُُٛ ْاٌمَٜٛ ب ِِ ْٓ ر َ ْمَٙ ََّّٔللاِ فَ ِب
Bu böyledir; çünkü kim Allah‟a kulluğun simgelerine saygı gösterirse onlara olan saygı
kalplerdeki takvadan gelir.
(Bakara 2/158 )

ْۚ ؽ ََٓؼب ِئ ِش ه
ْْ َ  ِٗ ا١ْ ٍَ ا ْػز َ َّ َش فَ ََل ُعَٕب َػ َػِٚ َ ْذ ا
َ ْٓ ِِ َ حَٚ  ْاٌ َّ ْشَٚ قفَب
َ ١َّللاِ فَ َّ ْٓ َؽ َّظ ْاٌ َج
َّ ٌا َِّْ ا
َّ ٠َ
َ َ  َِ ْٓ رَٚ  َّ َۜبِٙ ف ِث
ٌُ ١ ٍَّ۪للاَ ؽَب ِو ٌش َػ
 ًْشا فَب َِّْ ه١ع َخ
َ َّٛ ط
َ َّٛ ط
Safâ ile Merve, Allah’a kulluğun simgelerindendir. Kim o Beyt’te hac veya umre yaparsa o ikisini sa’y
etmesinde bir günah yoktur. Kim bir iyiliği fazlasıyla yaparsa bilsin ki her iyiliğin karşılığını veren ve her şeyi
bilen Allah’tır.
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(Hac 22/33)

َٓ
ك
ِ ١ْ َ ْاٌجٌَِٝب اََٙٓ ٍُّ ص ُ َُّ َِ ِؾًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َعٌَِٰٝ ب ََِٕبفِ ُغ اَٙ ١ ٌَ۪ ُى ُْ ف
ِ ١ ۪ذ ْاٌؼَز
Belirli bir süreye kadar kurbanlıklarda sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra varacakları
son nokta Beyt-i atîk dir.
(Al-i İmran 3/96)

ْۚ ّ۪ ٌَ ٌِ ٍْؼَبًٜ ُ٘ذَٚ بس ًوب
ٍ ١ْ َ َي ثَّٚ َ ا َِّْ ا
َٓ١
ِ ٌٍَِّٕ م َغ
ِ ُٚ ذ
َ َ ثِجَ َّىخَ ُِجٞ ۪بط ٌٍََّز
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Bekke'de olandır. Bereketlidir ve herkese doğru yönü göstersin diye
kurulmuştur.

(Al-i İmran 3/97)

ٌ ّٕ١ِ َبد ث
ٌ ٠َ  ِٗ َٰا١ ۪ف
ِٓ َِ ذ
ِ ١ْ بط ِؽ ُّظ ْاٌ َج
ِ ٌَّٕ اٍَٝ ِ هّٰللِ َػَٚ  َِ ْٓ دَ َخٍَُٗ َوبَْ َٰا ًِِٕ َۜبَٚ ُ١
َ ْۚ َ۪٘بد َِمَب َُ اِث َْٰش
َۜ ً ع ۪ج
َ َ ا ْعز
َٓ١ّ۪ ٌَػ ِٓ ْاٌ َؼب
 َِ ْٓ َوفَ َش فَب َِّْ هَٚ َل١
َ طب
َ ٟ
َ ِٗ ١ْ ٌَِع ا
ٌّ ِٕ َّللاَ َغ
Orada açık göstergeler, İbrahim'in durduğu yerler vardır. Oraya giren kişi, güvende olur. Bir yolunu bulup
gidebilenlerin, o Beyt’te hac yapması, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten gelirse
bilsin ki Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.

(Hac 22/34)

ٌٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ  َّ ِخ ْاَّلَ ْٔ َؼ َۜ ِبَ فَب١۪ٙ  ُْ ِِ ْٓ َثُٙ َ َِب َسصَ لٍَٰٝ َّللاِ َػ
ا ا ْع َُ هٚ ْز ُو ُش١َ ٌِ غ ًىب
َ ْٕ َِ  ٌِ ُى ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َع َؼ ٍَْٕبَٚ
َۜ ُّ ٍِ اؽذٌ فٍَََُٗٓ ا َ ْع
ّ َثَٚ اٛ
َٓ١ ۪ؾ ِِش ْاٌ ُّ ْخجِز
ِ َٚ
Her toplum için bir mensek yaptık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz en‟am; 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.
(Hac 22/67)

ٍَٰٝ  َس ِثّ َۜ َه أَِّ َه ٌَ َؼٌَِٰٝ ع ا
ُ ا ْدَٚ  ْاَّلَ ِْ ِشٟػَّٕ َه ِف
ُ َبص
َ ْٕ َِ ٌِ ُى ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َع َؼ ٍَْٕب
ِ ُٕ٠ ُٖ فَ ََلٛغ ًىب ُ٘ ُْ َٔب ِع ُى
ُ١ٍ ۪ ُِ ْغزَمًُٜ٘ذ
Her toplum için kurban ibadeti koyduk, onlar onu yerine getirirler. Bu konuda seninle asla çekişmemeleri
gerekir. Sen onları Rabbine çağır. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.
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(Hac 22/35)

ْ ٍَ ِعَٚ َُّللا
 ِِ َّّبَٚ ِحٍَٰٛ ق
ِ ۪ ْاٌ ُّمَٚ ُْ ُٙ َفبث
َّ ٌ اّٟ١
َّ ٌاَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ ۪اٌََّز
َ َ  ََِٓب اٍَٰٝ َٓ َػ٠قبثِ ۪ش
َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘ َسصَ ْلَٕب
Onlar Allah anılınca yürekleri titreyen, başlarına gelenlere sabreden, namazı tam kılan ve
kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcayan kimselerdir.
(Bakara 2/3)

َُُْٛ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ق
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ ت
ِ ١ْ ََْ ِث ْبٌغُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Allah’a içten inanan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve verdiğimiz rızıkları yerli yerince harcayan,

(Bakara 2/4)

َۜ ُِٕلُٛ٠ ُْ ُ٘ بَّل ِخ َش ِح
َٰ ْ  ِثَٚ  ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ْۚ َهَٚ  َْه١ٌََِْ ِث ََّٓب ا ُ ْٔ ِض َي إُِِٛ ُْإ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َْٛ
Sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanıp güvenen ve ahirete inançları kesin olanlar.

(Bakara 2/5)

َْٛ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُؾُٚ۬ ُ اَٚ ُْ ِٙ ّ ِِ ْٓ َس ِثًٜ ُ٘ذٍَٰٝ  َٰ ٌَٓئِ َه َػُٚ۬ ُ ا
İşte onlar, Rablerinin doğru yolunda olanlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.

(Enfal 8/2)

ْ َ١ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِعَٚ َُّللا
 َّبًٔب٠ ُْ ۪اُٙ َْبرُُٗ صَ ادَر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
ْۚ ٍُ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
güvenlerini imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Enfal 8/3)

َۜ ُُ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ق
َْٛ
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Namazlarını tam kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hayra harcarlar.

(Enfal 8/4)

ٌ  ُْ دَ َس َعُٙ ٌَ َْ َؽمًّ َۜبُِِٕٛ ْ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّإُٚ۬ ُ ا
ٌُ ْۚ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  َِ ْغ ِف َشحَٚ ُْ ِٙ ِّبد ِػ ْٕذَ َسث
Gerçek müminler işte onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık vardır.
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(Hac 22/36)

اف فَ ِبرَا
َ ْٓ ِِ ُْ  ْاٌجُ ْذَْ َع َؼ ٍَْٕبَ٘ب ٌَ ُىَٚ
ا ا ْع َُ هٚ ٌْش فَب ْر ُو ُش١ب َخَٙ ١ َّ۪للاِ ٌَ ُى ُْ ف
ؽ ََٓؼب ِئ ِش ه
َّ ْۚ ََٛٓ ف
َ بَٙ ١ْ ٍََّللاِ َػ
ْ َ اَٚ بَٙ ْٕ ِِ اٍُٛب فَ ُىَٙ ُثُٕٛذ ُع
ْ  َع َجَٚ
ُْ ع َّخ ْشَٔبَ٘ب ٌَ ُى ُْ ٌَ َؼٍَّ ُى
َ  ْاٌ ُّ ْؼز َ َۜ َّش َو َٰز ٌِ َهَٚ ا ْاٌمَب ِٔ َغُّٛ ه ِؼ
َْٚر َ ْؾ ُى ُش
Sizin için de bedence gelişimini tamamlamış kurbanlık hayvanları Allah‟a kulluğun
simgelerinden yaptık. Onlarda sizin için fayda vardır. Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah‟ın
adını anın. Yanları yere yapıştığı zaman onlardan hem siz yiyin, hem kendi halinden memnun
olana hem de isteyene yedirin. Onları bu şekilde sizin hizmetinize verdik; belki görevlerinizi
yerine getirirsiniz.

(Hac 22/37)

اٚع َّخ َشَ٘ب ٌَ ُى ُْ ٌِز ُ َى ِجّ ُش
ََٕب َي ه٠ ْٓ ٌَ
َ  ِِ ْٕ ُى َۜ ُْ َو َٰز ٌِ َهَٰٜٛ ََٕبٌُُٗ اٌز َّ ْم٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ََّل ِد ََِٓب ُ۬ ُؤَ٘بَٚ بَٙ ُِ َّٛللاَ ٌُ ُؾ
ّ َثَٚ ُْ َۜ  ُى٠ َِب َ٘ َٰذٍَٰٝ َّللاَ َػ
َٓ١ ِ۪ٕؾ ِِش ْاٌ ُّ ْؾغ
ه
Onların ne etleri, ne de kanları Allah‟a ulaşır; ona ulaşacak olan sizin takvanızdır. Onları bu
şekilde sizin hizmetinize verdik ki Allah‟ın yol göstermesine karşılık tekbir getiresiniz. Sen güzel
davrananlara müjde ver.
(İsra 17/111)

ٌ َ ُى ْٓ ٌَُٗ ؽ َ۪ش٠ ُْ ٌََٚ ٌَذًاَٚ َز َّ ِخ ْز٠ ُْ ٌَ ٞ ۪لُ ًِ ْاٌ َؾ ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزَٚ
َِِٓ ٟ
ٌّ ٌِ َٚ ٌَُٗ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ  ْاٌ ُّ ٍْ ِهِٟه ف٠
شا١
ً  َو ِجّ ْشُٖ ر َ ْى ۪جَٚ اٌزُّ ِّي
De ki “Yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. Çocuk edinmemiştir. Yetki kullanmada ortağı yoktur.
İhtiyaçtan dolayı edindiği bir velisi de yoktur. O’nun büyüklüğünü iyi kavra. O’nu yücelttikçe yücelt”

(Casiye 45/37)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ك
ْۖ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَٟٓب ُء ِف٠َ ٌَُٗ ْاٌ ِىج ِْشَٚ
Göklerde de yerde de büyüklenme hakkı sadece O’ndadır. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.
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(Hac 22/38)

َۜ َُِٕ َٓ َٰا٠ ُ۪ذَافِ ُغ َػ ِٓ اٌَّز٠ ََّللا
سٛ
ا ا َِّْ هٛ
ا َِّْ ه
ٍ ُاْ َوف
ٍ ََّٛ ُ ِؾتُّ ُو ًَّ خ٠ َّللاَ ََّل
Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri savunur. Allah, hainlikte direnip âyetleri görmezlikten
gelen hiç kimseyi sevmez.
(Muhammed 47/11)

ُْ ُٙ ٌَ ٌَٰٝ ْٛ َِ َٓ ََّل٠ا َ َّْ ْاٌ َىبفِ ۪شَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٌَْٝٛ َِ ََّللا
َٰر ٌِ َه ثِب َ َّْ ه
Çünkü Allah, inanıp güvenenlerin dostudur. Ama ayetleri görmezlikten gelenlerin bir dostu olmaz.

(Hac 22/39)

َۜ ُّ ٍِ ظ
ُ ُْ ُٙ َََّْٔ ِثبٍَُُٛمَبر٠ َٓ٠ ۪اُرَِْ ٌٍَِّز
ش٠
ْ َٔ ٍَٰٝ َّللاَ َػ
ٌ ۪ق ِش ِ٘ ُْ ٌَمَذ
ا َِّْ هَٚ اٛ
Kendilerine karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi çünkü haksızlığa uğradılar. Allah, onlara
yardım için elbette bir ölçü belirlemiştir.
(Bakara 2/190)

َۜ  ََّل ر َ ْؼزَذَٚ ُْ َٔ ُىٍُُِٛمَبر٠ َٓ٠ َّ۪للاِ اٌَّز
َٓ٠ ُ۪ ِؾتُّ ْاٌ ُّ ْؼز َذ٠ َّللاَ ََّل
ا ا َِّْ هُٚ
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فٍُِٛلَبرَٚ
Allah yolunda, sizinle savaşanlarla savaşın ve haksız saldırı yapmayın. Allah, haksız saldırı yapanları sevmez.

(Bakara 2/191)

ُ ١ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َؽٛا َ ْخ ِش ُعَٚ ُْ ُ٘ ُّٛ ُ ْش ص َ ِم ْفز
ُ ١ ُ٘ ُْ َؽٍُُٛا ْلزَٚ
 ََّلَٚ ًِ ْۚ ْؽذُّ َِِٓ ْاٌمَز
َ َ  ْاٌ ِفزَْٕخُ اَٚ ُْ  ُوْٛش ا َ ْخ َش ُع
 ُ٘ َۜ ُْ َو َٰز ٌِ َه َع ََٓضا ُءٍُُٛ ُو ُْ فَب ْلزٍَُٛ ْۚ ِٗ فَب ِْْ لَبر١ ۪ ُو ُْ فٍُُٛمَب ِر٠ ٝ ُ٘ ُْ ِػ ْٕذَ ْاٌ َّ ْغ ِغ ِذ ْاٌ َؾ َش ِاَ َؽزهٍُٛرُمَب ِر
َٓ٠ْاٌ َىب ِف ۪ش
Onları tespit ettiğiniz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları çıkarın. Bu fitne adam öldürmekten
ağır bir suçtur. Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın, kendileri savaş açarlarsa başka. Eğer savaşırlarsa,
onları öldürün. O kâfirlerin cezası işte böyledir.

(Bakara 2/192)

ٌُ ١س َس ۪ؽٛ
ٌ َُّللاَ َغف
ا فَب َِّْ هْٛ َٙ َ فَب ِِْ ا ْٔز
Savaşmaktan geri dururlarsa Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Bakara 2/193)

َۜ ٓ ِ ه٠
ُ َّْ اٌ ۪ذٛ ُى٠َ َٚ ٌَْ ِفزَْٕخٛ ََّل ر َ ُىٝ ُ٘ ُْ َؽزهٍُٛلَب ِرَٚ
ٍَٝاَْ ا ََِّّل َػَٚ ػ ْذ
ُ ا فَ ََلْٛ َٙ َ ّٰللِ فَب ِِْ ا ْٔز
َّ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Onlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah’ın koyduğu düzen hâkim olsun. Savaşmaktan geri dururlarsa yanlış
yapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.

(Bakara 2/194)

َّ ٌ ُش ْاٌ َؾ َشا َُ ِثبْٙ ؾ
َّ ٌَا
ِٗ ١ْ ٍَا َػُٚ ُى ُْ فَب ْػزَذ١ْ ٍَ َػٜبؿ فَ َّ ِٓ ا ْػز َ َٰذ
ٌ َۜ ق
َ ِ ْاٌ ُؾ ُش َِبدُ لَٚ َ ِش ْاٌ َؾ َش ِاْٙ ؾ
َٓ١ َّ۪للاَ َِ َغ ْاٌ ُّزَّم
ا ا َ َّْ هَُّٛٓ ٍَا ْػَٚ ََّللا
ا هُٛارَّمَٚ ُْ ْۖ  ُى١ْ ٍَ َػِٜث ِّضْ ًِ َِب ا ْػز َ َٰذ
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.

(Hac 22/40)

َۜ ا َسثَُّٕب هٌَُُٛٛم٠ ْْ َ ك ا َََِّّٓل ا
بط
 ََّل دَ ْف ُغ هْٛ ٌََٚ َُّللا
ٍ ّ  ِْش َؽ١َبس ِ٘ ُْ ِثغ
ِ ٠َ ا ِِ ْٓ ِدَٛٓ ا ُ ْخ ِش ُع٠ ۪اٌََّز
َ ٌََّّٕللاِ ا
ْ َِ ّ ِذُٙ ٌَ ل
ٌ َٛ ٍَف
ش َۜا١
ٍ  ُْ ثِجَ ْؼُٙ ن
ب ا ْع ُُ هَٙ ١ ُ۪ ْز َو ُش ف٠ ُبعذ
ً َّ۪للاِ َوض
َ ثَ ْؼ
َ َِ َٚ اد
ِ غ
َ َٚ َ ٌغ١ِثَٚ  ِاِ ُغَٛ ف
َ ذ
ٌ  َػ ۪ضٞ
ض٠
ق ُش َُٖۜ ا َِّْ ه
ق َش َّْ ه
ُ ْٕ َ٠ ْٓ َِ َُّللا
ُ ْٕ َ١ٌََٚ
ٌّ ِٛ ََّللاَ ٌَم
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.
(Al-i İmran 3/195)

ْٓ ِِ ُْ ن ُى
ُ  ثَ ْؼْٝۚ  ا ُ ْٔ َٰضْٚ َ بِ ًٍ ِِ ْٕ ُى ُْ ِِ ْٓ رَ َو ٍش ا
ِ  ُغ َػ َّ ًَ َػ١ َََّٓل ا ُ ۪مّٟ۪ٔ َ  ُْ اُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ٌَ بة
َ فَب ْعز َ َغ
ْۚ ٍ ثَ ْؼ
اٍُِٛلُزَٚ اٍَُٛلَبرَٚ ٟ ٍ۪١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٚرُٚ۫ ُ اَٚ ُْ ِ٘ بس
ِ َ٠ا ِِ ْٓ ِدٛا ُ ْخ ِش ُعَٚ اَٚٓ َ٘ب َع ُش٠ ۪ل فَبٌَّز
َۜ اثًب ِِ ْٓ ِػ ْٕ ِذ هَٛ َ بس ص
ٍ  ُْ َعَّٕبُٙ ٍََّٕ ََّلُ ْد ِخَٚ ُْ ِٙ ِّـَٔبر١ِ ع
ُ ْۚ َٙ ْٔ َب ْاَّلَٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْؾزٞد ر َ ْغ ۪ش
َِّللا
َ ُْ ُٙ ْٕ ََّلُ َو ِفّ َش َّْ َػ
ة
 هَٚ
ِ اَٛ َّ َّللاُ ِػ ْٕذَُٖ ُؽ ْغ ُٓ اٌض
Rableri dualarını kabul eder ve şöyle der: Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını
boşa çıkarmam. Birinizin diğerinden farkı yoktur. Hele hicret eden, yurdundan çıkarılan, yolumda eziyet gören,
savaşan ve o yolda öldürülenler var ya; onların kötü işlerini de örter, onları, katımdan bir ödül olarak içinden
ırmaklar akan bahçelere sokarım. Güzel karşılık Allah katındadır.
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(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٠َٚ ُْ ق ْش ُو
ُْ ذ ا َ ْلذَا َِ ُى
ا هٚق ُش
ُ ْٕ ٠َ ََّللا
ُ ْٕ َ ا ا ِْْ رَُٕٛٓ َِ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Al-i İmran 3/160)

 هٍَٝ َػَٚ َِٖۜ ۪ ق ُش ُو ُْ ِِ ْٓ ثَ ْؼذ
ق ْش ُو ُُ ه
ُ ْٕ َ٠ ٞ َ۪ ْخزُ ٌْ ُى ُْ فَ َّ ْٓ رَا اٌَّز٠ ِْْ اَٚ ُْ ْۚ ت ٌَ ُى
ُ ْٕ َ٠ ِْْ ا
َِّللا
َ ٌِ َّللاُ فَ ََل غَب
َُِِْٕٛ ْ َّو ًِ ْاٌ ُّإَٛ َ َز١ٍْ َف
Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O’na rağmen size kim yardım edebilir?
Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Hac 22/41)

َّ اُٛ َ  َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ق
اْٛ َٙ ََٔٚ فٚ
ِ ا ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشٚا َ َِ ُشَٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُِٛ ك اَلَب
ِ  ْاَّلَ ْسَِٟٓ ا ِْْ َِ َّىَّٕب ُ٘ ُْ ف٠ ۪اٌََّز
سٛ
ِ ُِ ُ ِ هّٰللِ َػبلِجَخُ ْاَّلَٚ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ ِش
Onlar öyle kimselerdir ki eğer bir yere yerleştirsek namazı tam kılar, zekatı verir, vahye uygun
olanı emreder, vahye aykırı olana karşı durur. Her işin sonu Allah‟a varır.
(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ٌَٓ ِئ َهُٚ۬ ُ اَٚ ػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ ِش
ِ َْ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشَٚأ ْ ُِ ُش٠َٚ  ِْش١ ْاٌ َخٌََِْٝ اَُٛ ْذػ٠ ٌ ٌْز َ ُى ْٓ ِِ ْٕ ُى ُْ ا ُ َِّخَٚ
َ َْْٛ َٙ ْٕ َ٠َٚ فٚ
َُْٛ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُؾ
İçinizde iyiliğe çağıran, vahye uygun olanı emreden ve vahye aykırı olandan engelleyen bir topluluk bulunsun.
İşte böyle toplumlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Araf 7/181)

ٌَُْٛ ْؼ ِذ٠َ ۪ٗ ِثَٚ ك
ِ ّ َْ ِث ْبٌ َؾُٚذْٙ ٠َ ٌ ِِ َّّ ْٓ َخٍَ ْم ََٕٓب ا ُ َِّخَٚ
Yarattıklarımız içinde öyle bir toplum vardır ki hem o doğruyu gösterir hem de onun ışığında adaletli
davranırlar.
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(Hac 22/42)

ْ َن فَمَ ْذ َوزَّثٛ
ُ دُّٛ َ صَٚ ٌ  َػبدَٚ ٍػُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
Eğer bunlar seni yalanlarlarsa bil ki daha önce Nuh halkı, Ad ve Semud da yalanlamışlardı.

(Hac 22/43)

ٍهٌُٛ َُ ْٛ َلَٚ ُ١
َ ۪٘ َُ اِث َْٰشْٛ َلَٚ
İbrahim‟in halkı ile Lut‟un halkı da öyle yapmıştı,

(Hac 22/44)

ش١
ُ ف َؾ
ْ َ اَٚ
َ ّ ُوزَٚ َْٓۚ ٠َ بة َِ ْذ
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ ْۚ ُْ فَ َىُٙ ُ َٓ ص ُ َُّ ا َ َخ ْزر٠ذُ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش١ْ ٍَِْ َ  فَبٝ َٰعُِٛ ِة
Medyen‟liler de öyleydi. Musa da senin gibi yalancı sayılmıştı. Ayetleri görmezlikten gelen o
kişilere önce süre tanıdım sonra da yakalarına yapıştım. Benim hoşlanmamamın sonu nasıl
oldu!
(Ankebut 29/40)

ْۚ
ْٓ َِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ُ َؾخ١ْ ق
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ا َ َخزَرُْٗ اُٙ ْٕ ِِ َٚ بفجً ْۚب
ِ  ِٗ َؽ١ْ ٍَع ٍَْٕب َػ
َ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْسُٙ ْٕ ِّ َفَ ُى ًَّل ا َ َخ ْزَٔب ِثزَ ْٔ ِج ۪ ْۚٗ ف
ْ َ١ٌِ َُّللا
ُْ ُٙ غ
 َِب َوبَْ هَٚ  ُْ َِ ْٓ ا َ ْغ َش ْلٕ َْۚبُٙ ْٕ ِِ َٚ ك
َ ُا ا َ ْٔفَُٛٓٔ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
َ َخ
َ ْۚ غ ْفَٕب ِث ِٗ ْاَّلَ ْس
ْ َ٠
َُّْٛ ٍِ ظ
Bunların hepsini, işlediği günah yüzünden cezaya çarptırdık. Kimine taş yağdırdık. Kimi korkunç bir sese
tutuldu. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara yanlış yapmıyordu, yanlışı onlar,
kendilerine yapıyorlardı.

(Sebe 34/45)

ش١
ُ ا ُسَُٕٛب ُ٘ ُْ فَ َىزَّث١ْ َ َبس ََِٓب َٰار
َ َّ َوزَٚ
َ ا ِِ ْؼؾُٛ َِب ثٍََغَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ فَ َىٟ۠ ٍ۪ع
Bunlardan öncekiler de yalana sarılmışlardı. Üstelik bunlar, öncekilere verdiklerimizin onda birini bile
ulaşamadılar. Buna rağmen onlar da elçilerimi yalanlamışlardı. Onları nasıl da tanınmaz hale getirdim.
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(Fatır 35/25)

ُّ  ِثَٚ د
ة
ِ َّٕب١ِ  ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
ُ  ُْ ُسُٙ ْ ْۚ ُْ ََٓعب َءرِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ  ِث ْبٌ ِىزَبَٚ بٌضثُ ِش
َ َّن فَمَ ْذ َوزٛ
ش١
ِ ُّ۪ٕ ٌْا
Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de elçilerine yalancı demişlerdi. Hâlbuki elçileri onlara
belgelerle ve zebûrlarla, aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.

(Fatır 35/26)

ش١
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ا فَ َىَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ص ُ َُّ ا َ َخ ْزدُ اٌَّز
Sonunda görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar!

(Hac 22/45)

َّ َثِئْ ٍش ُِؼَٚ بَٙ  ِؽٚػ ُش
َ ٟ
ق ٍش
ُ ٍَٰٝ َخٌ َػ٠ِٚ  خَبٟ
ْ َلَٚ طٍَ ٍخ
َ ِٙ َظب ٌِ َّخٌ ف
َ ِ٘ َٚ َ ٍخ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕبَ٘ب٠ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ فَ َىب
 ٍذ١َِ ۪ؾ
Biz nice kenti yanlış yaparlarken etkisiz hale getirmişizdir. Onlara, devrilmiş direkleri üzerine
çökmüş, bir kör kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır.
(Araf 7/4)

ٍَُِْٛ ُ٘ ُْ َٓلَبئْٚ َ َبرًب ا١َعَٕب ث
ُ ْ َ ٍخ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕبَ٘ب فَ ََٓغب َءَ٘ب ثَأ٠ َو ُْ ِِ ْٓ لَ ْشَٚ
Biz nice kentleri etkisiz hale getirdik. Baskınımız onlara, ya geceleyin ya da gündüz uykusunda iken gelmiştir.

(Araf 7/5)

َ ا أَِّب ُوَّٕبٌَُٛٓ ع ََٕٓب ا َََِّّٓل ا َ ْْ لَب
َٓ١ّ۪ ٌِ ظب
ُ ْ  ُْ اِ ْر َعَٓب َء ُ٘ ُْ َثأُٙ ٠َْٰٛ فَ َّب َوبَْ دَػ
Baskınımız gelince şundan başka bir haykırışları olmamıştır: “Biz, yanlışlar içindeydik!”

(Meryem 19/98)

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

ْ  ُْ َثُٙ ْٕ ِِ ُّؽذ
ً ط
ـ١
َ َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ُ٘ ُْ اُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
ٍ  ْاٌ ِج ََل َۜ ِد ٘ ًَْ ِِ ْٓ َِ ۪ؾٟا ِفُٛؾب فََٕمَّج
Onlardan önce, daha üstün vurucu güce sahip nicelerini etkisizleştirdik. Ülkelerinde kazmadık yer
bırakmamışlardı. Onlardan geriye kalan var mı?

(Hac 22/46)

ٌ َ َٰارْٚ َ ب اََٙٓ َِْ ثٍَُٛ ْؼ ِم٠ ةٛ
ب ََّلَٙ َّٔ ْۚب فَ ِبَٙ َِْ ثَُٛ ْغ َّؼ٠ ْا
ٌ ٍُُ ُْ لُٙ ٌَ َْٛك فَز َ ُى
ِ  ْاَّلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٍََاَف
سُٚ
ُ ٍُُ ْاٌمَّٝ  ٌَٰ ِى ْٓ ر َ ْؼَٚ بس
ُّ ٌ اِٟ فٟ ۪ة اٌَّزٛ
ُ ق
َ  ْاَّلَ ْثَّٝ ر َ ْؼ
ِ قذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da
söz dinleyecekleri hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör
olur.
(Araf 7/179)

ۘ ِ ْٔ اَّل
ُ ٌٓ ََّل١ ُْ ا َ ْػُٙ ٌََٚ  ۘبَٙ َْ ِثُٛٙ ََ ْفم٠ ة ََّلٛ
ٌ ٍُُ ُْ لُٙ ٌَ ظ
ِ ْ َٚ ِّٓ شا َِِٓ ْاٌ ِغ١
ً َّ۪ٕ َُ َوضَٙ ٌَمَ ْذ رَ َسأَْٔب ٌِ َغَٚ
َٓ
ٌ َ ُْ َٰارُٙ ٌََٚ  ۘبَٙ َِْ ثْٚق ُش
ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ م َۜ ًُّ ا
َ َ  ٌَٰئِ َه َو ْبَّلَ ْٔ َؼ ِبَ ثَ ًْ ُ٘ ُْ اُٚ۬ ُ  َۜب اَٙ َِْ ثَُٛ ْغ َّؼ٠ اْ ََّل
ِ ُج٠
ٍَُِْْٛاٌغَبف
Cinlerin ve insanların çoğunu sanki Cehennem odunu olsunlar diye yetiştirdik. Onların da kalpleri vardır ama
kavramazlar, gözleri de vardır ama ilerisini görmezler, kulakları da vardır ama dinlemezler. Onlar en’âm
gibidirler. Aslında daha düşük seviyededirler. Onlar tam bir gaflet içindedirler.

(Meryem 19/38)

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

(Hac 22/47)

عَٕ ٍخ ِِ َّّب
ِ ٌْ َ  ًِب ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه َوبْٛ َ٠ َِّْ اَٚ َُٖۜ َ ْػذَٚ َُّللا
ف ه
ِ ٔ ََه ثِ ْبٌؼَزَاٍَُٛ ْغز َ ْؼ ِغ٠َٚ
َ ف
َ ٍِ ُ ْخ٠ ْٓ ٌََٚ ة
َُّْٚرَؼُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar.
Hâlbuki Rabbinin katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.
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(Secde 32/5)

عَٕ ٍخ ِِ َّّب
َّ ٌُذَ ِثّ ُش ْاَّلَ ِْ َش َِِٓ ا٠
ِ ََّٓ غ
ُ َ ٍَ َوبَْ ِِ ْمذْٛ َ٠ ٟ ۪ ِٗ ف١ْ ٌَِ ْؼ ُش ُط ا٠َ َُّ ُ ك ص
ِ  ْاَّلَ ْسٌَِٝبء ا
َ ف
َ ٌْ َ اس َُٖٓ ا
َُّْٚرَؼُذ
Gökten yere kadar olan bütün işleri Allah düzenler, sonra, işler sizin hesabınıza göre bin yılı bulan bir gün içinde
ona yükselir.

(Secde 32/6)

َّ ٌاَٚ ت
ُ بدَحِ ْاٌ َؼ ۪ضَٙ ؾ
ُُ ١اٌش ۪ؽ
َّ ض٠
ِ ١ْ ََٰر ٌِ َه َػب ٌِ ُُ ْاٌغ
İşte o, görülmeyeni de görüleni de bilen, güçlü ve ikramı bol olan Allah’tır.

(Ankebut 29/53)

 ُ٘ ُْ ََّلَٚ ً ُْ َث ْغزَخُٙ َّٕ١َ ِأْر١َ ٌََٚ اة
ُ َۜ َ ٌَ ََٓغب َء ُ٘ ُُ ْاٌؼَزًّّٝ غ
ِ َۜ ٔ ََه ِث ْبٌ َؼزَاٍُٛ ْغز َ ْؼ ِغ٠َ َٚ
َ ُِ ًٌ  َََّٓل ا َ َعْٛ ٌََٚ ة
َْٚ ْؾؼُ ُش٠َ
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar; o belirlenmiş ecel olmasaydı hemen gelirdi. O azap onlara, beklenmedik
bir anda ve fark edemedikleri bir şekilde gelecektir.

(Ankebut 29/54)

َ ١َّٕ َُ ٌَ ُّ ۪ؾَٙ ا َِّْ َعَٚ ة
َٓ٠طخٌ ِث ْبٌ َىبفِ ۪ش
ِ َۜ ٔ ََه ِث ْبٌ َؼزَاٍُٛ ْغز َ ْؼ ِغ٠َ
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kafirleri saracak.

(Hac 22/48)

َ ٟ
ش١
ُ  ْاٌ َّ ۪قٟ
َّ ٌَِاَٚ  ْۚبَٙ ُ ظب ٌِ َّخٌ ص ُ َُّ ا َ َخ ْزر
َ ِ٘ َٚ بَٙ ٌَ ُذ١ْ ٍَِْ َ َ ٍخ ا٠ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َوبَٚ
Yanlışlar içinde oldukları halde nice kentlere, önce süre tanıdım sonra da onları kıskıvrak
yakaladım. Dönüş banadır.
(Muhammed 47/10)

ُ ْٕ َ١َك ف
ُْ ۘ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 َۜ ُْ دَ َِّ َش هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاَّلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
بَٙ ٌَُٓ ا َ ِْضَب٠ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪شَٚ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.
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(Talak 65/8)

ْ َ ػز
ػزَاثًب
َ غبثًب
ُ  ُسَٚ بَٙ ّذ َػ ْٓ ا َ ِْ ِش َس ِث
َ  َػزَّ ْثَٕبَ٘بَٚ ذًا٠ ۪ؽذ
َ  ٍخ٠َ ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َوبَٚ
َ ع ْجَٕبَ٘ب ِؽ
َ ع ٍِ۪ٗ فَ َؾب
ُٔ ْى ًشا
Nice yerler var ki Rablerinin emrine ve elçilerine başkaldırmış; biz de onları çetin bir hesaba çekmiş,
görülmemiş bir azap ile azaplandırmışızdır.

(Hac 22/49)

ٌ ْۚ ش ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪بط أَِّ ََّٓب أَ َُ۬ب ٌَ ُى ُْ َٔز
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َََٓب ا٠ ًْ ُل
De ki “Ey insanlar! Ben sizler için sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”
(Ahkaf 46/9)

َٓ َٰ ُ٠  ََّل ثِ ُى َۜ ُْ ا ِْْ اَرَّجِ ُغ ا ََِّّل َِبَٚ ُٟ ْفؼَ ًُ ۪ث٠  َِبٞ ََِٓب ا َ ْد ۪سَٚ ًِ ع
ٟ
ً لُ ًْ َِب ُو ْٕذُ ثِ ْذ
ُ اٌش
ُّ َِِٓ ػب
َّ ٌَِ اٝؽٛ
ٌ ش ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪ ََِٓب أَ َُ۬ب ا ََِّّل َٔزَٚ
De ki “Elçilerin içinde yenilikçi biri değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana
vahyedilene uyarım. Ben sadece doğruları açıklayan bir uyarıcıyım; o kadar.

(Zariyat 51/50)

ٌ ْۚ ش ُِ ۪ج٠
َۜ  هٌَِٝا اٚفَ ِف َُّٓش
ٓ١
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ ِِ ُْٕٗ َٔزّٟ۪ٔ َِّللاِ ا
“Öyleyse Allah’a koşun. Ben O’nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.

(Zariyat 51/51)

ٌ ش ُِ ۪ج٠
ٓ١
ٌ ۪ ٌَ ُى ُْ ِِ ُْٕٗ َٔزّٟ۪ٔ ِب َٰاخ َۜ ََش اًٙ ٌَِٰ َّللاِ ا
ا َِ َغ هٍَُٛ ََّل ر َ ْغؼَٚ
“Allah’ın yanına başka ilah katmayın. Ben O’nun size gönderdiği doğruları açıklayan bir uyarıcıyım.”

(Hac 22/50)

ٌُ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ د
ِ قب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪فَبٌَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.
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(Enfal 8/2)

ْ ١َ ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِعَٚ َُّللا
 َّبًٔب٠ ُْ ۪اُٙ ْبرُُٗ صَ ادَر٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
ْۚ ٍُ َّوَٛ َ ز٠َ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
َْٛ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
güvenlerini artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Enfal 8/3)

َۜ ُُ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ق
َْٛ
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Namazlarını tam kılar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hayra harcarlar.

(Enfal 8/4)

ٌ  ُْ دَ َس َعُٙ ٌَ َْ َؽمًّ َۜبُِِٕٛ ْ َٰ ٌَٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّإُٚ۬ ُ ا
ٌُ ْۚ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  َِ ْغ ِف َشحَٚ ُْ ِٙ ِّبد ِػ ْٕذَ َسث
Gerçek müminler işte onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık vardır.

(Enfal 8/74)

ُُ ُ٘  َٰ ٌَٓئِ َهُٚ۬ ُ ا اٚق َُٓش
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فُٚ َعب َ٘ذَٚ اٚ َ٘ب َع ُشَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ََٔٚ اْٚ َٚ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ َِّللا
ٌُ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ َْ َؽمًّ َۜبُِِٕٛ ْْاٌ ُّإ
İnanıp güvenerek hicret eden ve Allah yolunda mücadele edenler ile bunları barındırıp yardım edenler (ensar)
var ya; işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlama ve bol rızık vardır.

(Hac 22/51)

ُ١ِ بة ْاٌ َغ ۪ؾ
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ٌَٓئِ َه اُٚ۬ ُ َٓ ا٠بع ۪ض
َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ ََبرَِٕب ُِؼ٠ َٰآَٟ ۪ا فْٛ َعؼ
Ayetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da o alevli ateşin ahalisi olurlar.
(Sebe 34/5)

َٓ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ِِ ْٓ ِس ْع ٍض ا
ٌ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهُٚ۬ ُ َٓ ا٠بع ۪ض
َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ ََبرَِٕب ُِؼ٠ َٰآَٟ ۪ فْٛ َعؼ
Ayetlerimizi etkisizleştirmek için çaba harcayanlara da iğrenç ve can yakıcı bir azap vardır.

(Sebe 34/38)

َٓ
َْٚن ُش
ِ  ْاٌ َؼزَاِٟ ٌَٰئِ َه فُٚ۬ ُ َٓ ا٠بع ۪ض
َ ة ُِ ْؾ
ِ َبرَِٕب ُِ َؼ٠ َٰآَٟ َْ۪ فْٛ َ ْغ َؼ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Âyetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da azap içindeyken yakayı ele vereceklerdir.
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(Hac 22/52)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌ اَٝ ا َ ٌْمٝ ٍ ا َََِّّٓل اِرَا ر َ َّ َٕٓهٟ
ُ ط
غ ُخ
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ِِ ْٓ َس
َ ْٕ َ١ََّزِ ۪ ْۚٗ ف١ِِْٕ ُ  آَٟ ۪بْ ف
َ  ََِٓب ا َ ْسَٚ
ّ ِ ََّل َٔجَٚ  ٍيٛع
َ ١ْ ؾ
َّ ٌ اُٟ ٍْ ِم٠ َّللاُ َِب
ُ ط
ٌُ ١ ٌُ َؽ ۪ى١ ٍَّ۪للاُ َػ
 هَٚ َٗۜ ۪ َِبر٠َّللاُ َٰا
ُ ْؾ ِى ُُ ه٠ َُّ ُ بْ ص
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa
şeytan onun tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın
sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima
bilen ve kararları doğru olandır.
(Enam 6/112)

ل
۪ ُ٠ ِّٓ  ْاٌ ِغَٚ اَّل ْٔ ِظ
۪ َ١ؽ
َ اًُّٚ  ٍ َػذٟ
ُ  ثَ ْؼٟؽٛ
ٍ  ثَ ْؼٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ن
ِ ْ َٓ١به
ّ ِ َو َٰز ٌِ َه َعؼَ ٍَْٕب ٌِ ُى ًِّ َٔجَٚ
ُ  ِيْٛ َف ْاٌم
ََٓ ْٛ ٌََٚ س َۜاٚ
ََْٚ ْفز َ ُش٠  َِبَٚ ُْ ُ٘ ُٖ فَزَ ْسٍَُٛؽب َء َسث َُّه َِب فَؼ
ً غ ُش
َ ُص ْخ ُش
İşte böyle. Her nebiye, insan ve cin şeytanlarını düşman ettik. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler
fısıldarlar. Gerekeni Rabbin yapsa bunu yapamazlar. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

(Hac 22/53)

َّ َِّْ اَٚ ُْ َۜ ُٙ ُثٍُُٛ ِخ ل١َ  ْاٌمَب ِعَٚ ك
َ ١ْ ؾ
َّ ٌ اُٟ ٍْ ِم٠  ْغ َؼ ًَ َِب١َ ٌِ
ُ ط
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ٌ  ُْ َِ َشِٙ  ِثٍُُٛ لٟ َ۪ٓ ف٠ ۪بْ ِفزَْٕخً ٌٍَِّز
 ٍذ١ق ثَ ۪ؼ
ٍ  ِؽمَبٟ ٌَ۪ف
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları
imtihan içindir. Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.
(Enam 6/113)

َٰ ْ َِْ ثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ََّل٠ ۪ ِٗ ا َ ْفـِذَح ُ اٌَّز١ْ ٌَِ اٝق َٰ َٓغ
َُْٛا َِب ُ٘ ُْ ُِ ْمز َ ِشفَُٛ ْمز َ ِشف١ٌِ َٚ ُْٖٛ م
ْ َ  ٌِزَٚ
َ َ ْش١ٌِ َٚ ِبَّل ِخ َشح
Bunun bir sebebi de Ahirete inanmayanların o sözlere gönülleri aksın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını
işlemeye devam etsinler diyedir.
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(Hac 22/54)

ب ِدَٙ ٌَ ََّللا
َ ِا ثِ۪ٗ فَز ُ ْخجُِِٕٛ ُْإ١َا ْاٌ ِؼ ٍْ َُ أََُّٗ ْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه فُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ َ۪ ْؼٍَ َُ اٌَّز١ٌِ َٚ
ا َِّْ هَٚ ُْ َۜ ُٙ ُثٍُُٛذ ٌَُٗ ل
ُ١ٍ ۪ف َشاهٍ ُِ ْغزَم
ِ ٌَِٰٝ ا إََُِٛٓ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّز
Bunun bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, onun senin Rabbinden gelen bir
gerçek olduğunu bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah
inanıp güvenenleri elbette doğru bir yola yönlendirir.

(Hac 22/55)

ٍَ ْٛ َ٠ اة
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرَٝ ٍخ ِِ ُْٕٗ َؽزه٠ ِِ ْشٟ ۪ا فَٚٓ َوفَ ُش٠ َ۪ضَ ا ُي اٌَّز٠  ََّلَٚ
ُ َ ُْ َػزُٙ َ١َِأْر٠ ْٚ َ غب َػخُ ثَ ْغزَخً ا
ُ١ٍ َ۪ػم
Ama O‟nun tebliğini görmezlikten gelenler, beklemedikleri bir anda kıyamet saati kendilerine
gelinceye ya da kısır bir günün azabı ulaşıncaya kadar şüphe içinde olmaya devam edeceklerdir.
(İbrahim 14/9)

 ُْ ا ََِّّلُٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ َٓ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ِ٘ َۜ ُْ ََّل٠ ۪اٌَّزَٚ َ َۜدُّٛ َ صَٚ  َػب ٍدَٚ ٍػُٛٔ َِ ْٛ ََٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى ُْ ل٠ ۪أْرِ ُى ُْ َٔجَ ُ۬ ُإا اٌَّز٠َ ُْ ٌََا
َۜ ه
۪ٗا أَِّب َوفَ ْشَٔب ِث ََّٓب ا ُ ْس ِع ٍْز ُ ُْ ِثٌَُٛٓ لَبَٚ ُْ ِٙ ِ٘ اَٛ  ا َ ْفَٟٓ ۪ ُْ فُٙ ٠َ  ِذ٠ْ َ ا اَُّٚٓد فَ َشد
ِ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ َّْللاُ ََٓعب َءر
ت
ُ  ؽ ٍَّه ِِ َّّب ر َ ْذٟ ۪أَِّب ٌَفَٚ
ٍ ٠ ِٗ ُِ ۪ش١ْ ٌََِٔ ََٕٓب اٛػ
Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud halklarının haberi size ulaşmadı mı? Onlardan sonrakilerin haberlerini ise
Allah’tan başkası bilmez. Elçileri onlara da açık belgelerle gelmişlerdi ama onlar, lafı ağızlarına tıkayarak şöyle
demişlerdi: “Sizin elçi olarak gönderilmeniz bizi hiç ilgilendirmiyor, bizi çağırdığınız şeyden dolayı da kuşku
veren bir şüphe içindeyiz.”

(Fussilet 41/54)

ٌ ١ءٍ ُِ ۪ؾَٟ
و
ِ َ ٍخ ِِ ْٓ ٌِ َٓم٠َ  ِِ ْشٟ ۪ ُْ فُٙ َِّٔا َ َََّٓل ا
ْ  َۜ ُْ ا َ َََّٓل أَُِّٗ ِث ُى ًِّ ؽِٙ ّبء َس ِث
İyi bilin ki onların, Rableriyle yüzleşme konusunda şüpheleri vardır. İyi bilin ki O, her şeyi kuşatma altında tutar.
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(Hac 22/56)

َۜ  َِئِ ٍز ِ هْٛ َ٠ ُا َ ٌْ ُّ ٍْه
ُ١ِ د إٌَّ ۪ؼ
ِ  َعَّٕبٟ ۪د ف
ِ قب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ َۜ ُْ فَبٌَّزُٙ َٕ١ْ ََ ْؾ ُى ُُ ث٠ ِّٰلل
O gün tüm yetki , yalnız Allah‟ındır; aralarındaki kararı o verecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş
yapanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır.
(Furkan 25/25)

ً ُٔ ِ ّض َي ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َىخُ ر َ ْٕ ۪ضَٚ َغ ََّٓب ُء ثِ ْبٌغَ َّ ِب
َل٠
َ َ  ََ رْٛ َ٠َٚ
َّ ٌؾمَّ ُك ا
Göğün beyaz bulut kümeleri halinde bölüneceği ve meleklerin bölük bölük indirileceği gün;

(Furkan 25/26)

شا١
َّ ٌِ  َِئِ ٌۨ ٍز ْاٌ َؾ ُّكْٛ َ٠ ُا َ ٌْ ُّ ٍْه
ً َٓ َػ ۪غ٠ ْاٌ َىبفِ ۪شٍَٝ ًِب َػْٛ َ٠ َْ َوبَٚ ِٓ َۜ ٍَّٰش ْؽ
İşte o gün değişmez hakimiyet yine Rahman’ındır. Kendini doğrulara kapatan kâfirlere pek çetin bir gün
olacaktır.

(Casiye 45/27)

َۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ د
ٍَُْٛغ ُش ْاٌ ُّج ِْط
ِ اَٛ ََّّٰ ِ هّٰللِ ُِ ٍْهُ اٌغَٚ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ ك
َ َ ْخ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ ُغب َػخ
Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah’ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün
kaybedeceklerdir.

(İnfitar 82/19)

َ ظ ٌَِٕ ْف ٍظ
ٌ  ََ ََّل ر َ ّْ ٍِهُ َٔ ْفْٛ َ٠
ِ َِئِ ٍز ِ هّٰللْٛ َ٠  ْاَّلَ ِْ ُشَٚ ْـًٔ َۜب١ؽ
O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır.

(Hac 22/57)

َٓ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ػز
َ ُْ ُٙ ٌَ  ٌَٰ ِئ َهُٚ۬ ُ ب ِرَٕب فَب٠َ ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
Ayetleri görmezlikten gelenlere ve ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlara gelince,
işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır.
(Al-i İmran 3/177)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
َ ََّللا
۪ ْ ا ْاٌ ُى ْف َش ِثُٚ َٓ ا ْؽز َ َش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٌ َ ػز
ُ ٠َ ْٓ ٌَ ْب
ا هٚن ُّش
َ ُْ ُٙ ٌََٚ ْـًٔ ْۚب١ؽ
ِ َّ ٠بَّل
İmanı verip kâfirliği alanlar, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ ًّ ْۚبَُٚٓ ْضدَاد١َ ٌِ ُْ ُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ  َۜ ُْ أَِّ َّبِٙ  ٌْش َِّلَ ْٔفُ ِغ١ ُْ َخُٙ ٌَ ٟ ٍّْ۪ ُٔ ا أََّ َّبَٚٓ َوفَ َُٓش٠ ۪غ َج َّٓ اٌَّز
َ  ْؾ٠َ  ََّلَٚ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌََٚ
Ayetleri örten kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı,
günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.

(Hac 22/58)

َٛ ُٙ ٌَ ََّللا
ا َِّْ هَٚ غًٕ َۜب
 ُُ هُٙ ََّٕ ْش ُصل١َ ٌَ اُٛ َِبرْٚ َ ا اٍَُٛٓ َِّللاِ ص ُ َُّ لُز
 ًِ ه١ع ۪ج
َ َّللاُ ِس ْصلًب َؽ
َ ٟ ۪ا فَٚٓ َ٘ب َع ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
َٓ١ ۪اٌش ِاصل
َّ  ُْش١َخ
Allah yolunda hicret edenleri, sonra öldürülen veya ölenleri Allah, elbette güzel bir rızıkla
rızıklandıracaktır. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır.
(Nisa 4/100)

۪ٗ ِز١ْ  ْخ ُشطْ ِِ ْٓ َث٠َ ْٓ َِ َٚ ًع َؼ َۜخ
 ًِ ه١ع ۪ج
ً ۪ك ُِ َشا َغ ًّب َوض
ِ  ْاَّلَ ْسٟ ِغ ْذ ِف٠َ َِّللا
َ َٚ شا١
َ ٟ ۪بع ْش ف
ِ َٙ ُ٠ ْٓ َِ َٚ
َۜ  هٍَٝلَ َغ ا َ ْع ُشُٖ َػَٚ دُ فَمَ ْذْٛ َّ ٌُ ْذ ِس ْوُٗ ْا٠ َُّ ُ  ٌِ۪ٗ صٛع
ساٛ
ُ  َسَٚ َِّللا
 َوبَْ هَٚ َِّللا
 هٌَِٝبع ًشا ا
ً َُّللاُ َغف
ِ َٙ ُِ
 ًّب١َس ۪ؽ
Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde sığınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah'ın ve elçisinin
yolunda hicret için evinden çıkar sonra ölüm onu yakalarsa ödülü Allah’a ait olur. Allah bağışlayan ve ikramı
bol olandır.

(Al-i İmran 3/169)

َُُْٛ ْشصَ ل٠ ُْ ِٙ َّٓب ٌء ِػ ْٕذَ َس ِث١َ ار ً َۜب ثَ ًْ ا َ ْؽَٛ ِْ َ َّللاِ ا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ ۪ا فٍَُٛٓ لُ ِز٠ ۪غ َج َّٓ اٌَّز
َ  ََّل ر َ ْؾَٚ
Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma! Onlar, diridirler; Rableri katında kendilerine rızık da verilir.

(Hac 22/59)

ٌُ ١ ٍ۪ ٌُ َؽ١ ٍََّ۪للاَ ٌَؼ
ا َِّْ هَٚ َُٗۜ َْٔٛ م
َ َ ْش٠  ُْ ُِ ْذخ ًََلُٙ ٍََُّٕ ْذ ِخ١ٌَ
Bir de onları, hoşlanacakları bir yere elbette yerleştirecektir. Allah bilir, yumuşak davranır.
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(Nahl 16/41)

َٰ ْ  ََّلَ ْع ُشَٚ ًغَٕ َۜخ
ُ َّللاِ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب
اَّل ِخ َش ِح
 هٟا ِفَٚٓ َ٘ب َع ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
َ ب َؽ١َ ْٔ ُّ اٌذٟ ُْ ِفُٙ ََّٕئِٛ ّ ا ٌَُٕ َجُّٛ ٍِ ظ
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ اُٛٔ َوبْٛ ٌَ ا َ ْو َج ُش
Haksızlığa uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel yerlere yerleştiririz. Bunun öbür
dünyadaki ödülü daha büyüktür. Keşke bilebilselerdi.

(Nahl 16/42)

ٍَُْٛ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ اٚفجَ ُش
َ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar sabırlı olan ve Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.

(Hac 22/60)

َۜ ق َشَُّٔٗ ه
 ٌسُٛ َغفٌّٛ َُّللاَ ٌَؼَف
ُ ت ثِ ِّضْ ًِ َِب
َّللاُ ا َِّْ ه
ُ ْٕ َ١ٌَ ِٗ ١ْ ٍَػ
َ ٟ
َ ِلٛػ
َ َ َِ ْٓ َػبلَٚ َٰر ٌِ ْۚ َه
َ ت ثِ۪ٗ ص ُ َُّ ثُ ِغ
Bu böyledir; kim kendine yapılan kötülüğe yalnızca misliyle karşılık verir ve sonra yine de
kötülüğe uğrarsa Allah ona elbette yardım eder. Çünkü Allah, hoşgörülüdür, affeder bağışlar.
(Nahl 16/126)

َٓ٠قبثِ ۪ش
ُ ا ثِ ِّضْ ًِ َِبُٛا ِْْ َػبلَ ْجز ُ ُْ فَؼَبلِجَٚ
َّ ٌٍِ  ٌْش١ َخَٛ ُٙ ٌَ ُْ ُ فجَ ْشر
َ ْٓ ٌَِئَٚ َٗۜ ۪ ِلِ ْجز ُ ُْ ثٛػ
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu,
sabredenler için daha iyidir.

(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِؾت٠ َّللاِ أَُِّٗ ََّل
َۜ  هٍَٝفٍَ َؼ فَب َ ْع ُشُٖ َػ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ْ َ اَٚ  ْۚب فَ َّ ْٓ َػفَبَٙ ٍُِّْئَخٌ ِِض١ع
َ ّئ َ ٍخ١ِ ع
َ  َع َٰ َٓض ُ۬ ُؤاَٚ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını Allah verir. O, yanlış
yapanları sevmez.

(Şura 42/41)

َٓ
ُ َق َش ثَ ْؼذ
ًٍ َۜ ١ع ۪ج
َ ْٓ ِِ ُْ ِٙ ١ْ ٍَ ٌَٰئِ َه َِب َػُٚ۬ ُ ظ ٍْ ِّ۪ٗ فَب
َ َ ٌَ َّ ِٓ ا ْٔزَٚ
Her kim de kendine yapılan yanlıştan sonra hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.
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(Şura 42/42)

ْ ٠َ َٓ٠ ۪ اٌَّزٍَٝ ًُ َػ١غ ۪ج
ُْ ُٙ ٌَ  َٰ ٌَٓ ِئ َهُٚ۬ ُ ك ا
َّ ٌأَِّ َّب ا
ِ  ْاَّلَ ْسَْٟ ِفُٛ ْجغ٠َ َٚ بط
َ ٌََّْٕ اُّٛ ٍِ ظ
ِ ّ َۜ  ِْش ْاٌ َؾ١َك ِثغ
ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ٌ ََػز
Engel olunacaklar sadece, insanlara yanlış yapanlar ve orada haksız davranış peşinde olanlardır. Onlar için acıklı
bir azap vardır.

(Şura 42/43)

سٛ
َ ْٓ َّ ٌََٚ
ِ ُِ ُ َغفَ َش ا َِّْ َٰر ٌِ َه ٌَ ِّ ْٓ َػ ْض َِ ْاَّلَٚ فجَ َش
Kim sabreder de örterse, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.

(Hac 22/61)

ش١
ٌ  ٌغ ثَ ۪ق١ّ۪ ع
ا َ َّْ هَٚ ًِ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
َٰر ٌِ َه ثِب َ َّْ ه
َ ََّللا
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُظ اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُظ اُٛ٠ ََّللا
İşte böyle; Allah geceyi gündüzün içine geçirir, gündüzü de gecenin içine geçirir. Allah dinler ve
görür.
(Fatır 35/13)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٍ  َِّلَ َعَٞ ْغ ۪ش٠ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ۘ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُظ اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُظ اُٛ٠
َ ّْ ؾ
ْ َْ ِِ ْٓ ِلٛ ّْ ٍِ ُى٠َ  ِ۪ٔٗ َِبُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪اٌَّزَٚ َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْ َۜه
ش١
 َٰر ٌِ ُى ُُ هَٝۜ ًّّ غ
َ ُِ
ٍ َۜ ّ۪ ط
Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da hizmete koymuştur.
Bunların her biri[*] belli bir süreye kadar, yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki
ondadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

(Fatır 35/14)

َْٚ ْىفُ ُش٠َ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ُْ َۜ ا ٌَ ُىُٛا َِب ا ْعز َ َغبثُٛع ِّؼ
ُ ا ِْْ ر َ ْذ
َ ْٛ ٌََٚ ُْ ْۚ ا دُ َػَٓب َء ُوَُٛ ْغ َّؼ٠  ُ٘ ُْ ََّلٛػ
ش١
ٍ َُٕجِّئ ُ َه ِِضْ ًُ خ َ۪ج٠  ََّلَٚ ُْ َۜ ِثؾ ِْش ِو ُى
Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler; işitseler cevap veremezler: Kıyamet gününde de sizin onları ortak
saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin içyüzünü bilen Allah gibi haber vermez.

(Hac 22/62)

ش١
ِ َ ْاٌجَٛ ُ٘ َُِْ۪ٗٔٚ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ ا َ َّْ َِبَٚ  ْاٌ َؾ ُّكَٛ ُ٘ ََّللا
ا َ َّْ هَٚ ًُ به
َٰر ٌِ َه ِثب َ َّْ ه
ُ  ْاٌ َى ۪جٟ
ُّ ٍِ  ْاٌ َؼَٛ ُ٘ ََّللا
Bu Allah‟ın gerçeğin kendisi olmasından dolayı böyledir. O‟nunla aralarına koyup yardıma
çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah yücedir, büyüktür.
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(Rad 13/14)

ٌَِٝ ِٗ ا١ْ َّءٍ ا ََِّّل َو َجب ِع ِو َوفْٟ ؾ
َ ِ ُْ ثُٙ ٌَ َُْٛج١ ْغز َ ۪غ٠َ  ِ۪ٔٗ ََّلَُْٚ ِِ ْٓ دُٛ ْذػ٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ ك
ِ ّ َۜ ح ُ ْاٌ َؾَْٛ ٌَُٗ دَػ
م ََل ٍي
ِ ََّٓ ٌْا
َ ٟ َ۪ٓ ا ََِّّل ف٠ َِب دُ َػَٓب ُء ْاٌ َىب ِف ۪شَٚ َٗۜ ۪  ِث َجب ٌِ ِغَٛ ُ٘  َِبَٚ ُٖ ْجٍُ َغ فَب١َ ٌِ بء
Doğru çağrı, Allah'a yapılan çağrıdır. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları bunlara hiçbir şekilde
karşılık veremezler. Onlar, ağzına su ulaşsın diye iki elini suyun üstüne yayan kimseye benzerler; su, bu şekilde
ağza ulaşmaz. Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin çağrısı boş bir çağrıdır.

(Ankebut 29/42)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ َُ٘ٚ  َۜ ٍءَٟ
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
ا َِّْ ه
ْ  ِ۪ٔٗ ِِ ْٓ ؽَُْٚ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠  ْؼٍَ ُُ َِب٠َ ََّللا
Allah onların, kendisiyle arasına neleri koyup yalvardıklarını bilir. Güçlü olan o, doğru karar veren odur.

(Hac 22/63)

ش١
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ِ ََّٓ غ
ْ ُ بء ََِٓب ۘ ًء فَز
ُ ق ِج ُؼ ْاَّلَ ْس
ٌ ْۚ ف خ َ۪ج١
ن َّش َۜح ً ا َِّْ ه
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ٌ َّللاَ ٌَ ۪ط
َ ك ُِ ْخ
Hiç görmedin mi Allah gökten su indirir de yeryüzü yemyeşil olur? Allah, her şeyi en ince
ayrıntısına kadar yapar, her şeyin iç yüzünü bilir.
(Nebe 78/14)

د ََِٓب ًء ص َ َّغب ًعب
ِ ق َشا
ِ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ ْاٌ ُّ ْؼَٚ
Birbirini sıkıştıran bulutlardan boşalan sular indirdik.

(Nebe 78/15)

َٔ َجبرًبَٚ ٌُِٕ ْخ ِش َط ِث۪ٗ َؽجًّب
Bunu, tohumu ve bitkiyi onunla çıkaralım

(Nebe 78/16)

ٍ  َعَّٕبَٚ
د ا َ ٌْفَبفً َۜب
ve sarmaş dolaş bahçeleri oluşturalım diye yaptık.

(Mülk 67/14)

ش١
ُ ف ْاٌخ َ۪ج١
ُ  اٌٍَّ ۪طَٛ ُ٘ َٚ ََ ْؼٍَ ُُ َِ ْٓ َخٍَ َۜك٠ ا َ ََّل
Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur.
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(Hac 22/64)

َۜ ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َؾٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌَُِٟٗ َِب ف
ا َِّْ هَٚ ك
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُٙ ٌَ ََّللا
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O‟nundur. Kimseye ihtiyacı olmayan ve yaptığını güzel yapan,
Allah‟tır.
(Nisa 4/131)

َۜ ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ ِ هّٰللِ َِب فَٚ
َّ َٚ ٌَمَ ْذَٚ ك
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ َ۪ٕب اٌَّز١ْ ف
َۜ ا هَُّٛب ُو ُْ ا َ ِْ ارَّم٠ِاَٚ
َۜ ِ  ْاَّلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا فَب َِّْ ِ هّٰللِ َِب فٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُشَٚ ََّللا
َُّللا
 َوبَْ هَٚ ك
ذًا١ّ۪ ًّب َؽ١َِٕغ
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.”

(Zümer 39/7)

َٰ َ ْش٠  ََّلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 ََّلَٚ ُْ َۜ م ُُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ َ ْش٠ اٚا ِْْ ر َ ْؾ ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼجَب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف ْۚ َشٝم
ٌّ ِٕغ
َۜ ٍَُّ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ص ُ َُّ اَٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
ٌُ ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ِثزَا
ُّ ٌد ا
ِ قذ
Ayetleri görmezlikten gelip kafirlik ederseniz bilin ki Allah’ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kafirlik
etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O’nu memnun edersiniz. Kimse kimsenin
yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak O’nun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size, o zaman
bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir.

(Hac 22/65)

ُُ ّْ ِغه٠َٚ َٖۜ ۪  ْاٌ َج ْؾ ِش ِثب َ ِْ ِشٟ ِفٞ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْغ ۪شَٚ ك
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاَّلَ ْسٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ِف
َ ََّللا
ٌُ ١ف َس ۪ؽ
َّ ٌا
ك ا ََِّّل ثِ ِب ْرِٔ ۪ َۜٗ ا َِّْ ه
ٌ بط ٌَ َش ُ۫ ُؤ
ِ ٌََّّٕللاَ ثِب
ِ  ْاَّلَ ْسٍَٝغ ََّٓب َء ا َ ْْ رَمَ َغ َػ
Hiç görmedin mi Allah, yerde olan her şeyi ve denizde akıp giden gemiyi kendi emri ile sizin
hizmetinize vermiştir? Yerin üstüne düşmesin diye göğü tutan da O‟dur; O‟nun izniyle düşerse
başka. Allah, insanlara karşı pek şefkatlidir, ikramı boldur.
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(Hac 22/66)

سٛ
ِ ْ َِّْ  ُى َۜ ُْ ا١١۪ ُ ْؾ٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ َب ُو ۘ ُْ ص١ ا َ ْؽَٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٌ ُغبَْ ٌَ َىف
َ ْٔ اَّل
Size hayat veren sonra öldüren sonra yine hayat verecek olan O‟dur. İnsanoğlu gerçekten
nankördür.
(Bakara 2/28)

َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِ ُى ُْ ص ُ َُّ ا١١۪ ُ ْؾ٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ َب ُو ْۚ ُْ ص١ارًب فَب َ ْؽَٛ ِْ َ  ُو ْٕز ُ ُْ اَٚ ِبّٰلل
َْ ثِ هْٚف ر َ ْىفُ ُش
َ ١َو
Allah’a karşı nasıl iyilik bilmez olursunuz! Cansız haldeydiniz, size canı O verdi! Sonra sizi cansız hale
getirecek ve yeniden can verecektir. Sonra O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(İbrahim 14/34)

َ ٌَ َْغب
بس
َ َّ ا ِٔ ْؼُّٚا ِْْ رَؼُذَٚ َُٖۜ ُّٛ ُ عب َ ٌْز
ِ ْ َِّْ ٘ ََۜب اٛق
ٌ َّ ٌَ َوفٍُٛظ
ذ ه
ُ َّللاِ ََّل ر ُ ْؾ
َ ْٔ اَّل
َ  ُى ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِب١ َٰا َٰرَٚ
Size isteyebileceğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. İnsan
gerçekten yanlışı çok yapar, çok nankördür.

(Hac 22/67)

ٍَٰٝ َ َس ِثّ َۜ َه أَِّ َه ٌَؼٌَِٰٝ ع ا
ُ ا ْدَٚ  ْاَّلَ ِْ ِشِٟػَّٕ َه ف
ُ َبص
َ ْٕ َِ ٌِ ُى ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َعؼَ ٍَْٕب
ِ ُٕ٠ ُٖ فَ ََلٛغ ًىب ُ٘ ُْ َٔب ِع ُى
ُ١ٍ ۪ ُِ ْغزَمًُٜ٘ذ
Her toplum için kurban ibadeti koyduk, onlar onu yerine getirirler. Bu konuda seninle asla
çekişmemeleri gerekir. Sen onları Rabbine çağır. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.
(Hac 22/34)

ٌٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ  َّ ِخ ْاَّلَ ْٔ َؼ َۜ ِبَ فَب١۪ٙ َ ُْ ِِ ْٓ ثُٙ َ َِب َسصَ لٍَٰٝ َّللاِ َػ
ا ا ْع َُ هَٚ ْز ُو ُش١ٌِ غ ًىب
َ ْٕ َِ  ٌِ ُى ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َع َؼ ٍَْٕبَٚ
َۜ ُّ ٍِ اؽذٌ فٍَََُٗٓ ا َ ْع
ّ َثَٚ اٛ
َٓ١ ۪ؾ ِِش ْاٌ ُّ ْخجِز
ِ َٚ
Her toplum için bir mensek yaptık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz en’amı, 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.
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(Hac 22/68)

ٍََُّْٛ َّللاُ ا َ ْػٍَ ُُ ثِ َّب ر َ ْؼ
َ ٌَُا ِْْ َعبدَٚ
ن فَمُ ًِ هٛ
Seninle tartışırlarsa de ki “Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor.”

(Hac 22/69)

َه
َُْٛ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ ۪ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١ ۪ َّ ِخ ف١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُْ َٕ ُى١ْ ََ ْؾ ُى ُُ ث٠ َُّللا
Allah, anlaşmazlığa düştüğünüz konulardaki hükmünü kıyamet günü, yüzünüze karşı
verecektir.

(Hac 22/70)

َۜ ِ  ْاَّلَ ْسَٚ بء
ش١
َّ ٌ اَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠ ََّللا
ِ ََّٓ غ
ٍ َۜ  ِوزَبٟ ۪ك ا َِّْ َٰر ٌِ َه ف
ٌ َ ۪غ٠ َِّللا
 هٍَٝة ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ
اٌََ ُْ ر َ ْؼٍَ ُْ ا َ َّْ ه
Bilmez misin ki Allah, gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Bunların hepsi tek bir yerde kayıtlıdır.
Bu iş Allah‟a göre kolaydır.
(Neml 27/75)

ٓ١
َّ ٌ اِٟ َِب ِِ ْٓ ََٓغبئِجَ ٍخ فَٚ
ِ ََّٓ غ
ٍ  ِوزَبٟ ۪ك ا ََِّّل ف
ِ  ْاَّلَ ْسَٚ بء
ٍ ة ُِ ۪ج
Göklerin ve yerin her gizli bilgileri mutlaka, açık bir Kitap’ta kayıtlıdır.

(Enam 6/59)

ُ ُ َِب ر َ ْغمَٚ  ْاٌ َج ْؾ َۜ ِشَٚ  ْاٌ َج ِ ّشٟ ْؼٍَ ُُ َِب ِف٠َ َٚ َٛ َۜ ُ٘ ب ا ََِّّلََٙٓ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ت ََّل
 َس َل ٍخَٚ ْٓ ِِ و
ِ ١ْ َ ِػ ْٕذَُٖ َِفَب ِر ُؼ ْاٌغَٚ
ْ  ََّل َسَٚ ك
ُ ٟ ۪ ََّل َؽجَّ ٍخ فَٚ بَٙ ُّ ٍَ ْؼ٠َ ا ََِّّل
ٓ١
ِ ظٍُ َّب
ٍ  ِوزَبٟ ۪ب ِث ٍظ ا ََِّّل ف٠َ  ََّلَٚ ت
ٍ ه
ِ د ْاَّلَ ْس
ٍ ة ُِ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah’ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.

(Hadid 57/22)

َِّْ ة ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ َٔج َْشاَ٘ ََۜب ا
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا ََِّّل فٟ ََّل ۪ َٓفَٚ ك
ِ  ْاَّلَ ْسٟ َج ٍخ ِف١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ق
َ ف
َ َ ََِٓب ا
ش١
ٌ ْۚ ۪غ٠َ َِّللا
 هٍََٰٝر ٌِ َه َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın
öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah’a göre kolaydır.
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(Hadid 57/23)

سٛ
 هَٚ ُْ َۜ  ُى١ا ِث ََّٓب َٰا َٰرٛ ََّل ر َ ْف َش ُؽَٚ ُْ  َِب فَبر َ ُىٍَٰٝ ا َػْٛ ع
َ ْ  ََْل رَأ١ٌِ َى
ٍ ُ ِؾتُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي فَ ُخ٠ َّللاُ ََّل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah’ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah,
kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.

(Hac 22/71)

َّ ٌِ  َِبَٚ ٌُ َۜ ٍْ  ُْ ِث۪ٗ ِػُٙ ٌَ ْظ
َ ٍْ ع
ْٓ ِِ َٓ١ّ۪ ٌِ ٍظب
ُ ُ۪ٕٗ ِ َّض ْي ِث٠ ُْ ٌَ َّللاِ َِب
ْ هُٚ
َ ١ٌَ  َِبَٚ طبًٔب
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٚ ْؼجُذ٠َٚ
ش١
ٍ ٔ َ۪ق
Allah‟ın hakkında bir yetki indirmediği şeyi Allah ile aralarına koyup ona kulluk ederler. O
konuda kendilerinde bir bilgi de yoktur. Bu yanlışı yapanların yardımcısı olmaz.
(Al-i İmran 3/151)

َ ٍْ ع
طبًٔ ْۚب
ُ ُِ۪ٕٗ ِ َّض ْي ث٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
ُّ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ة اٌَّز
ا ِث هْٛت ِث ََّٓب ا َ ْؽ َش ُو
ِ ٍُُٛ لٟ ۪ فٟ ۪عُٕ ٍْم
َ اٌشػ
َ
َّ َٜٛ ْظ َِض
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ُ َۜ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  َِأَٚ
َ ْثِئَٚ بس
Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah’ın indirdiği bir delile
dayanmadan O’na ortaklar uydurmuşlardır. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu yanlışı yapanların
yerleşecekleri yer ne kötüdür!

(Araf 7/33)

َ َ َِب ثَٚ بَٙ ْٕ ِِ  َشَٙ ظ
َ ؼ َِب
ْْ َ اَٚ ك
ِ َٛ َ ْاٌفٟ
ِ ْ َٚ َٓط
َ اؽ
ِ ّ  ِْش ْاٌ َؾ١َ ثِغٟ
َ  ْاٌجَ ْغَٚ َُ ْاَّلص
َ ّلُ ًْ أَِّ َّب َؽ َّش ََ َس ِث
َ ٍْ ع
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب ََّل ر َ ْؼ
ُ ُ۪ٕٗ ِ َّض ْي ِث٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
 هٍَٝا َػٌُُٛٛا َ ْْ رَمَٚ طبًٔب
ا ِث هٛر ُ ْؾ ِش ُو
De ki “ Rabbim sadece şunları yasak etti: İster açık, ister gizli olsun her türlü fuhuş, günah, haksız saldırı,
Allah’ın hakkında bir belge indirmediği şeyi O’na ortak saymanız ve Allah hakkında bilmediğinizi söylemeniz.”

(Enam 6/81)

َ ٍْ ع
طبًٔ َۜب
ُ ُْ  ُى١ْ ٍَُٕ ِ َّض ْي ثِ۪ٗ َػ٠ ُْ ٌَ بّٰللِ َِب
َْ أََّ ُى ُْ ا َ ْؽ َش ْوز ُ ُْ ثِ هُٛ ََّل رَخَبفَٚ ُْ ُ َبف ََِٓب ا َ ْؽ َش ْوز
ُ ْف اَخ
َ ١ َوَٚ
َُّْٛ ٍَ ِْٓ ا َ َؽ ُّك ثِ ْبَّلَ ِْ ْۚ ِٓ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َم٠ ْاٌفَ ۪شٞ
ُّ َ فَب
Siz, hakkında Allah’ın indirdiği bir yetki olmayan şeyleri O’na ortak saymaktan korkmayacaksınız, ben sizin
ortak saydıklarınızdan korkacağım. Böyle bir şey nasıl olur? Biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi güven
içinde olmaya daha layıktır?"
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(Hac 22/72)

ُ َ ْغ٠ ََُْٚ َىبد٠ ا ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ َشَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ِٖ اٌَّزٛ ُعُٚ ٟ ۪ف ف
ٍ َّٕب١ِ ََبرَُٕب ث٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َْٛط
ُ د ر َ ْؼ ِش
َۜ َٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ اٌَّز
اٚ
 َػذََ٘ب هَٚ بس
ُ َۜ ٌَََّٕبرِٕ ََۜب لُ ًْ اَفَبَُٔجِّئ ُ ُى ُْ ِثؾ ٍ َّش ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى َۜ ُْ ا٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍََْ َػٍَُْٛز٠ َٓ٠ ِ۪ثبٌَّز
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ق
َ ْ ِثئَٚ
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelen kafirlerin yüzündeki
nefreti fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De
ki “Sizi daha kötü duruma sokacak şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kafirlere
söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Hac 22/73)

َۜ
ا ر ُ َثبثًبُٛ ْخٍُم٠َ ْٓ ٌَ َِّللا
ُ بط
ْ هُٚ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َب ا٠ََٓ
َ م ِش
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ا ٌَُٗ ا َِّْ اٌَّزُٛة َِض َ ًٌ فَب ْعز َ ِّؼ
ْ َّ ٌ ْاَٚ ت
َّ ف
ةٛ
َ بة
ْ ِٛ ٌََٚ
ُ ٍُط
ُ ٌِ اٌطب
ُ  ُُ اٌزُّ َثُٙ َ ْغٍُ ْج٠ ِْْ اَٚ َُٗۜ ٌَ اُٛاعز َ َّؼ
َ َُٗۜ ْٕ ِِ َُُٖٚ ْغز َ ْٕ ِمز٠ ْـًٔب ََّل١ؽ
َ ُمؼ
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.
(Bakara 2/26 )

َََُّْٗٔ اُّٛ ٍَ ْؼ١َ َا فَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ َۜب َفب َ َِّب اٌَّزَٙ  َلْٛ مخً َف َّب َف
ا َِّْ ه
َ ُٛة َِض َ ًَل َِب َثؼ
َ َن ِْش٠ ْْ َ  اٟ
۪ َٓ َ ْغز َ ْؾ٠ َّللاَ ََّل
شا١
َْ َِب َٓرَا ا َ َسادَ هٌُُٛٛم١َ َا فَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ ُْ ْۚ ِٙ ّْاٌ َؾ ُّك ِِ ْٓ َس ِث
ً ۪ن ًُّ ِث۪ٗ َوض
ِ ُ٠ َٰ زَا َِض َ ًَلَّٙللاُ ِث
َٓ١ ۪ن ًُّ ِث۪ٗ َٓ ا ََِّّل ْاٌفَب ِعم
ً ۪ ِث۪ٗ َوضٞ ۪ذْٙ ٠َ َٚ
ِ ُ٠  َِبَٚ ش َۜا١
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!” Bu yolla Allah, birçoğunun sapıttığına, birçoğunun da yola geldiğine karar verir. Sapıttığına
karar verdikleri sadece yoldan çıkmış olanlardır.

(Bakara 2/27 )

َ َ ْم٠َٚ ْٗۖ ۪ ِضَبل١ِ۪ َّللاِ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ
َُُْٚ ْف ِغذ٠َٚ ًَ ف
َْ ََِٓب ا َ َِ َش هُٛطؼ
ذَ هْٙ َْ َػَُٛ ْٕمُن٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
َ ُٛ٠ ْْ َ َّللاُ ثِ۪ٗ َٓ ا
َۜ ِ  ْاَّلَ ْسِٟف
َْٚ َٰ ٌَٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُشُٚ۬ ُ ك ا
Onlar, Allah’a verdikleri sözün kesinleşmesinden sonra Allah’ın kurulmasını istediği bağı kopararak ve tabii
düzeni bozarak sözlerinden cayanlardır. Zarar edenler işte onlardır.
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(Hac 22/74)

ٌ  َػ ۪ضٞ
ض٠
َّللاَ َؽ َّك لَ ْذ ِس ۪ َٖۜ ا َِّْ ه
ا هَِٚب لَذَ ُس
ٌّ ِٛ ََّللاَ ٌَم
Allah‟ı gereği gibi değerlendiremediler. Oysa Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.
(Zümer 39/67)

ْ َِ ُادَٛ ََّّٰاٌغَٚ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ ُُٗنز
ٌ ٠ِٛ ط
َّبد
ُ  ْاَّلَ ْسَٚ َّ۪ٖللاَ َؽ َّك لَ ْذ ِس
ا هٚ َِب لَذَ ُسَٚ
َ ؼًب لَ ْج١ّ۪ ك َع
َُْٛ ْؾ ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝر َ َؼ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ُ َٗۜ ۪ ِٕ ١ّ۪ ١َ ِث
Allah’ı gereği gibi değerlendirmediler. Oysaki kıyamet günü yeryüzü, O’nun avucunun içinde olacak, gökler ise
O’nun gücüyle dürülmüş olacaktır. O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.

(Hac 22/75)

َ ق
َه
َۜ ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ ع ًَل
ش١
ْ َ٠ َُّللا
ُ  َِِٓ ْاٌ َّ َٰ ٍَٓئِ َى ِخ ُسٟ ۪طف
ٌ ْۚ  ٌغ ثَ ۪ق١ّ۪ ع
بط ا َِّْ ه
َ ََّللا
Allah, meleklerden elçiler seçer; insanlardan da seçer. Allah dinler ve görür.

(Hac 22/76)

سٛ
 هٌَِٝاَٚ ُْ َۜ ُٙ َ َِب خ ٍَْفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١ََ ْؼٍَ ُُ َِب ث٠
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَّل
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. Bütün işler, Allah‟a arz edilir.

(Hac 22/77)

ْۚ  َْش ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُؾ١ا ْاٌ َخٍُٛا ْف َؼَٚ ُْ ا َسثَّ ُىُٚا ْػجُذَٚ اُٚا ْع ُغذَٚ اُٛاس َوؼ
َْٛ
ْ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin. İyi işler yapın ki umduğunuza
kavuşasınız.
(Bakara 2/43)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ق
َٓ١اٌشا ِو ۪ؼ
ْ َٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ
َّ ا َِ َغُٛاس َوؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin!
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(Bakara 2/44)

ٍَُْٛبة اَفَ ََل ر َ ْؼ ِم
َ َۜ َ َْ ْاٌ ِىزٍُْٛا َ ْٔز ُ ُْ رَزَٚ ُْ غ ُى
َ َُْ ا َ ْٔفْٛ غ
َ ْٕ َ رَٚ بط ِث ْبٌ ِج ِ ّش
َ ٌََّْٕ اٚاَرَأ ْ ُِ ُش
İnsanlara iyi olmayı emredip kendinizi unutuyorsunuz, öyle mi? Bir de Kitab’ı okuyorsunuz. Hiç aklınızı
kullanmaz mısınız?

(Maide 5/35)

َْٛ ٍِ۪ٗ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْف ٍِ ُؾ١ع ۪ج
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
َ ٟ ۪ا فُٚ َعب ِ٘ذَٚ ٍََخ١ ۪عَٛ ٌ ِٗ ْا١ْ ٌَِا اُٛا ْثز َ َٓغَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenenler ! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun, O’na bir yol arayın ve Allah yolunda cihad edin
ki umduğunuza kavuşasınız.

(Hac 22/78)

َٓ ِِ ْٓ َؽ َش َۜطٍ ٍَِِّخ٠
ْ َٛ ُ٘ َِٖۜ ۪ بدَٙ َّللاِ َؽ َّك ِع
 هِٟا فُٚ َعب ِ٘ذَٚ
ِ ّ اٌ ۪ذِٟ ُى ُْ ف١ْ ٍَ َِب َع َؼ ًَ َػَٚ ُْ  ُى١اعز َ َٰج
ُْ  ُى١ْ ٍَذًا َػ١َ۪ٙ  ُي ؽٛع
ُ اٌش
َّ َْٛ ُى١َ ٌِ  َٰ٘زَاٟ ۪فَٚ ًُ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج١ّ۪ ٍِ  ُى ُُ ْاٌ ُّ ْغ١ّع ه
َ َٛ ُ٘ ُ١
َ َۜ ۪٘ ُى ُْ اِث َْٰش١ا َ ۪ث
َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ق
ُ اُٛٔٛر َ ُىَٚ
َۜ ا ِث هُّٛ ق
ْۚ ِ ٌَّٕ اٍَٝ َٓذَا َء َػَٙ ؽ
ُْ ْۚ  ُى١ٌَٰ ْٛ َِ َٛ ُ٘ ِبّٰلل
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪بط فَبَل
ِ َ ا ْػزَٚ َ حٛاٌض َٰو
ش١
ُ ِٔ ْؼ َُ إٌَّ ۪قَٚ ٌَٰٝ ْٛ َّ ٌفَِٕ ْؼ َُ ْا
Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Size fırsat veren O‟dur. Bu dinde size bir güçlük
yüklememiştir. Babanız İbrahim‟in şeriatına uyun. Allah size daha önce „Müslüman‟ adını
verdi. Bu kitapta da o adı verdi ki elçimiz size örnek olsun. Siz de insanlara örnek olasınız.
Namazı tam kılın, zekâtı verin ve Allah‟a sıkı sarılın. O sizin en yakınınızdır; ne iyi dost ve ne iyi
yardımcıdır.
(Enam 6/162)

َٓ١ّ۪ ٌَ ِ هّٰللِ َسةّ ِ ْاٌ َؼبٟ ۪ َِ َّبرَٚ ٞب
ُ َُٔٚ ٟ ۪ف ََلر
َ َِّْ لُ ًْ ا
َ ١َ  َِ ْؾَٚ ٟغ ۪ى
De ki “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm, varlıkların Rabbi olan Allah içindir.

(Enam 6/163)

َٓ١ّ۪ ٍِ  ُي ْاٌ ُّ ْغَّٚ َ أَ َُ۬ب اَٚ ُثِ َٰز ٌِ َه ا ُ ِِ ْشدَٚ ُْٗۚ ٌَ ه٠
َ ََّل ؽ َ۪ش
O'nun ortağı yoktur. Ben, Müslümanların en önünde olmam konusunda emir aldım.”

(Al-i İmran 3/95)

َٓ١ َِب َوبَْ َِِٓ ْاٌ ُّ ْؾ ِش ۪وَٚ فً َۜب١ ُ۪ٕ َؽ١
فذَقَ ه
َ ًْ ُل
َ ۪٘ا ٍَِِّخَ اِث َْٰشَُّٛللاُ فَبر َّ ِجؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim’in dosdoğru şeriatını takip edin. O, müşriklerden değildi.”
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(Bakara 2/136)

َٓ
ةٛ
ا َٰا ََِّٕب ِث هٌَُٛٓ ُٛل
َ ُ ْؼم٠َ َٚ َاِ ْعؾَٰ كَٚ ًَ ١اِعَّْٰ ۪ؼَٚ ُ١
َ ۪٘ اِث َْٰشٌَِٰٝ  ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي اَٚ َٕب١ْ ٌَِ ََِٓب ا ُ ْٔ ِض َي اَٚ ِبّٰلل
َْٓ ا َ َؽ ٍذ١ ْۚ ُْ ََّل ُٔفَ ِ ّش ُق َثِٙ َّْ ِِ ْٓ َس ِثُّٛ١ إٌَّ ِجٟ
ِ  ْاَّلَ ْع َجَٚ
َ ِرُٚ۫ ُ  ََِٓب اَٚ ٝ َٰغ١ ۪ػَٚ ٝ َٰعُِٛ ٟ
َ  ِرُٚ۫ ُ  ََِٓب اَٚ به
َُّْٛ ٍِ ٔ َْؾ ُٓ ٌَُٗ ُِ ْغَٚ ُْ ۘ ُٙ ْٕ ِِ
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.”

(Nisa 4/174)

ٌ ٘بط لَ ْذ ََٓعب َء ُو ُْ ثُ ْش
ًٕب١سا ُِ ۪جٛ
ً ُٔ ُْ  ُى١ْ ٌَِا َ ْٔضَ ٌْ ََٕٓب اَٚ ُْ َبْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠َ
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.

(Nisa 4/175)

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