NUR SURESİ
َ ٤ْ ش
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُش ۪خ
ُ َا
َّ ٕب
ر ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ ِث ْغ
ْ٤ِ اُش ِز
َّ ِٖ َٔ َٰ اُش ْز
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Nur 24/1)

ٍ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ َب٣ب َٰآََٜ ٤ ۪ا َ ْٗضَ َُْ٘ب كَٝ َبٛظَ٘ب
ْ كَ َشَٝ َبٛسح ٌ ا َ ْٗضَ َُْ٘بٞ
َٕٝد َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُش
ُ
َ ع
Bu, indirdiğimiz ve farz kıldığımız bir suredir. Belki bilgilerinizi kullanırsınız diye bu surede
açık ayetler indirmişizdir.
(Hadid 57/9)

ُّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ْخ ِش َخ٤ُِ د
ٍ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ َب٣۪ َٓ َٰاٙػ ْج ِذ
ْْ ٌُ َّللاَ ِث
ِ اُظُِ َٔب
ا َِّٕ هَٝ سٞ
َ ٠َِٰ ُ٘ ِ َّض ٍُ َػ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ٌْ ٤ف َس ۪ز
ٌ َُ َش ُ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Talak 65/11)

ع ا
ٍ َِّ٘ب٤ََّللاِ ُٓج
َِٖٓ د
ِ صب ُِ َسب
ِ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ًلٞ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْخ ِش َج اَُّز٤ُِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ َخَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣ صب ُِ اسب
بَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْسز١د ر َ ْد ۪ش
ِ اُظُِ َٔب
ُإْ ِٓ ْٖ ثِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ  ِسُُّٞ٘ ا٠َُِد ا
َ َْ َٔ َ ْؼ٣َٝ ِبّٰلل
ُ ِس ْصهابَُٚ َُّللا
غَٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْاًل
َ ب اَثَذاا هَ ْذ ا َ ْزََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Bir de size, Allah’ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.
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(Nur 24/2)

َّ َٝ َُخ٤ُِٗضا
َّ َ ا
ْ َ ك٢ ۪ٗاُضا
ِ َٝ ََّ ًُ اُٝبخ ِِذ
ٖ ه٣
َِّللا
ِ ۪ د٢ ۪ َٔب َسأْكَخٌ كِٜ ِ ًَل رَأ ْ ُخ ْز ًُ ْْ ثَٝ ٍ َٔب ِٓبئَخَ َخ ِْذَ ٍۖحُٜ ْ٘ ِٓ از ٍذ
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ََٓ  َٔبُٜ َػزَاث
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْغبئِلَخٌ َِٖٓ ْاُ ُٔإ
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإ
َ  ْذَٜ َ ْش٤ُْ َٝ اًل ِخ ِۚ ِش
Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz kamçı vurun. Eğer Allah’a ve son güne
inanıyorsanız, Allah’ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın.
İnananlardan bir takımı da onlara yapılan azabı gözleriyle görsün.
(İsra 17/32)

ع ۪ج ا
ّ ِ اُٞ ًَل ر َ ْو َشثَٝ
ل٤
َ بز
ِ َُ ًَبَٕ كَِّٚٗ ا٠َٗٓ َٰ اُض
َ عَٓب َء
َ َٝ شخا
Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.

(Nisa 4/16)

اثابَّٞ َ َّللاَ ًَبَٕ ر
ُ صَِ َسب كَبَػ ِْش
ْ َ اَٝ  َٔ ِۚب كَب ِْٕ رَب َثبُٛ ُٝب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَ َٰبرَٜ ِٗب٤َ ِأْر٣َ ٕا
 َٔب ا َِّٕ هُٜ ْ٘ ا َػٞظ
ِ َاَُّزَٝ
 أب٤َس ۪ز
Sizden zina yapan o iki kişiyi incitecek davranışlarda da bulunun. Eğer tövbe eder, günahlarından dönüş yapar
ve kendilerini düzeltirlerse artık onlara ilişmeyin. Allah tövbeleri kabul eder ve ikramda bulunur.

(Nur 24/3)

َّ َٝ  ُٓ ْش ِش ًَ ًۘخاْٝ َ َخا ا٤َِٗ ْ٘ ٌِ ُر ا ًَِّل صَ ا٣  ًَل٢ ُ۪ٗضا
َّ َ ا
َّ  ُز ِ ّشَٝ  ُٓ ْش ِش ِۚ ٌىْٝ َ إ ا
ٍ َب ا ًَِّل صََٜٓ َ ْ٘ ٌِ ُس٣ َخُ ًَل٤ِٗاُضا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٰر ُِ َي َػ
Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla
da, ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram
kılınmıştır.
(Nur 24/19)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ٌْ ك٤ َُ۪اة ا
َ بز
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٢ِشخُ ك
ِ َ َغ ْاُل٤َٕ ا َ ْٕ ر َ ۪شُُّٞ ِسج٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِاًل ِخ َشح
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ًَل ر َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ
Fuhşun müminler arasında yayılmasını isteyenlerin payına düşen, dünyada da ahirette de acıklı bir azaptır. Allah
bilir; siz bilemezsiniz.
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(Nur 24/26)

َّ ُِ َُِّٕٞج٤اُط
َّ َٝ َٖ٤ّ ۪ج٤ِ ِط
َّ ُِ ُّ َجبد٤ِ اُط
َّ َٝ د
 ََُٰٓ ِئ َيٝ۬ ُ د ا
ِ ِۚ ّ َجب٤ِ ِط
ِ ِۚ ثَب٤َٕ ُِ ِْخ َ۪جُٞث٤ ْاُخ َ۪جَٝ َٖ٤ ۪ث٤ثَبدُ ُِ ِْخ َ۪ج٤ا َ ُْخ َ۪ج
ٌْ ٣ ِس ْص ٌم ًَ ۪شَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َُُُٕٞٞو٣َ ُٓ َج َّش ُ۫ ُؤَٕ ِٓ َّٔب
Kötü kadınlar kötü erkekler için kötü erkekler kötü kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler için iyi erkekler de
iyi kadınlar içindir. Bunlar o iftiracıların dediklerinden uzaktırlar. Onların payına düşen bağışlanma ve
ikramiyeli rızıktır.

(Nur 24/4)

ُ ا ِثب َ ْسثَ َؼ ِخَُٞأْر٣ ْْ َُ َّْ ُ د ث
 ًَلَٝ َٖ َخ ِْذَح ا٤ ۪ٗ ْْ ث َ َٔبُٛ ُٝبخ ِِذ
ِ صَ٘ب
ْ َ َٓذَا َء كَٜ ش
َ َٕ ْاُ ُٔ ْسُٞٓ َ ْش٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ ْْ ُٜ َُ اَُِٞر َ ْوج
َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ بدَح ا اَثَذ ِۚااَٜ ش
İffetli kadınlara zina suçu atan sonra dört şahit getiremeyenlere seksen kamçı vurun; ebediyen
onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
(Nur 24/23)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِا كُٞ٘د ُُ ِؼ
ْْ ُٜ ََُٝ ِاًل ِخ َش ٍۖح
ِ د ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
ِ د ْاُـَبكِ َل
ِ صَ٘ب
َ َٕ ْاُ ُٔ ْسُٞٓ َ ْش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ ََػز
Bir şeyden haberi olmayan namuslu mümin kadınlara iftira edenler, dünyada da ahirette de dışlanmışlardır.
Onların payına düşen büyük bir azaptır.

(Ahzab 33/58)

٘اب٤اِثْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُا ثَُِٞٔ َ ازز
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ ْاُ ُٔإُُٝإْ ر٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ْ ا كَوَ ِذُٞغج
َ َ  ِْش َٓب ا ًْز٤َد ِثـ
Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, iftira suçunu ve apaçık bir günahı
yüklenmiş olurlar.

(Nur 24/5)

ِۚ صَِ ُس
ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َيَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ًَِّل اَُّز
ٌ َُّللاَ َؿل
ا كَب َِّٕ هٞ
Bundan sonra, tevbe eden ve kendini düzeltenler başka. Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Nisa 4/26)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َز٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ْْ ٌُ ٣َ  ِذْٜ ٣َ َٝ ْْ ٌُ َُ َّٖ٤ِ ُ َج٤ُِ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣
َ ُ َز٣َٝ ْْ ٌُ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪عََٖ٘ اَُّز
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.

(Nur 24/6)

ُ ْْ ُٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ََُٝ ْْ ُٜ ا َخَٝ َٕ ا َ ْصُٞٓ َ ْش٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ٍ بدَاَٜ ش
د
َ  ْْ ا َ ْسثَ ُغِٛ بدَح ُ ا َ َز ِذَٜ ش
َ َ ْْ كُٜ غ
ُ ُ َٓذَا ُء ا ًََِّٓل ا َ ْٗلَٜ ش
َٖ٤ ۪صبدِه
َّ ُُ َُ َِٖٔ اَِّٚٗبّٰللِ ا
ِث ه
Eşlerine zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri olmayanlar... Böyle birinin şahitliği,
kesinkes doğru söylediğine dair dört defa Allah’ı şahit tutması ile olur.

(Nur 24/7)

َٖ٤ ا ِْٕ ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ٌَبر ِ۪ثِٚ ٤ْ ََِّللاِ َػ
َ ٘غخُ ا َ َّٕ َُ ْؼ
ِ  ْاُخَٝ
َذ ه
َ َٓب
Beşincisinde, eğer yalan söylüyorsa Allah’ın lanetine uğramayı diler.

(Nur 24/8)

ٍ بدَاَٜ ش
َ ذَ ا َ ْسثَ َغَٜ اة ا َ ْٕ ر َ ْش
َٖ٤ُ َُ َِٖٔ ْاُ ٌَبر ِ۪ثَِّٚٗبّٰللِ ا
د ِث ه
َ َب ْاُ َؼزَٜ ْ٘ ػ
َ  ْذ َس ۬ ُؤا٣َ َٝ
Kadından o azabı giderecek olan şu şekilde dört defa şahitlik etmesidir: Allah şahit, kocası
kesinkes yalan söylüyor.

(Nur 24/9)

َٖ٤ ۪صبدِه
ِ  ْاُخَٝ
َّ ُب ا ِْٕ ًَبَٕ َِٖٓ آََٜ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ت ه
َ غخَ ا َ َّٕ َؿ
َ ع
َ َٓب
Beşincisinde, eğer kocası doğru söylüyorsa Allah’ın gazabına uğramayı diler.
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(Nur 24/10)

ٌْ ٤ٌ۪ اة َز
ْ َ ًَل كْٞ ََُٝ
ٌ َّٞ َ َّللاَ ر
ا َ َّٕ هَٝ ُُٚ َس ْز َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ع َُ ه
Allah’ın size iyiliği ve ikramı olmasaydı böyle olmazdı. Allah tövbeleri kabul eder ve doğru
karar verir.
(Nur 24/20)

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

(Nur 24/21)

ُ َزَّجِ ْغ ُخ٣ ْٖ َٓ َٝ ٕب
ُ ا ُخُٞا ًَل رَز َّ ِجؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُد ا
َّ ُد ا
َأ ْ ُٓ ُش٣ َُّٚٗبٕ كَ ِب
ِ اَٞ ط
ِ اَٞ ط
ِ ط
ِ ط
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ َز ٍذ اَثَذاا٠ًَٰ َُ َٓب صُٚ َس ْز َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ََٓ ِث ْبُلَ ْس
ْ َ ًَل كْٞ ََُٝ  ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٝ بء
ِ ش
ع َُ ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ َُض٣ ََّللا
 هَٝ شب ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve uygunsuz davranışlar
yapmasını ister. Allah’ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah,
gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.

(Nur 24/11)

ئ
ُ بًل ْك ِي
ْ ػ
ِ ْ َِٖ ََٓخب ُ۫ ُؤ ث٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٍ  ٌْش َُ ٌُ ْْ ُِ ٌُ َِّ ْآ ِش٤ َخَٞ ُٛ َْ َُ ش ًَّشا َُ ٌُ ْْ ثُٙٞغج
َ صجَخٌ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ًَل ر َ ْس
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ َ ػز
ِ ْ َِٖٓ ت
َ َُُٚ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ُٙ ًِج َْش٠ُهَٞ َ  ر١ ۪اَُّزَٝ ِِْۚ ْاًلث
َ غ
َ َ  ْْ َٓب ا ًْزُٜ ْ٘ ِٓ
O çarpıtılmış haberi getirenler içinizden bir çetedir. Onu sizin için şerli görmeyin, aksine o sizin
hayrınızadır. Onlardan her biri için, suça ortaklığına denk ceza vardır. Suçun elebaşılığını
yapan için de ağır bir azap vardır.
(Hucurat 49/6)

اٞصجِ ُس
ْ ُ بَُ ٍخ كَزَٜ  آب ثِ َدْٞ َا هُٞج٤ا ا َ ْٕ ر ُ ۪صََُّٞٓ٘٤َا ا ِْٕ ََٓخب َء ًُ ْْ كَب ِع ٌن ثَِ٘جَ ٍب كَزَجَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َٖ٤ِ۪ٓ  َٓب كَؼَ ِْز ُ ْْ َٗبد٠َِٰ َػ
İnanıp güvenenler! Yanlış işler yapan birisi, size bir haber getirecek olursa iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir
toplulukla aranızı bozarsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.
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(Nur 24/12)

َ ُُٙٞٔ ُ ع ِٔ ْؼز
ٌٖ ٤زََٓا اِ ْك ٌي ُٓ ۪جَٰٛ اُُٞهَبَٝ  اْشا٤ ْْ َخِٜ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثِب َ ْٗلُ ِغَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْظ َّٖ ْاُ ُٔإ
َ  ًََٓل اِ ْرْٞ َُ
Suçlamayı duyduğunuzda müslüman erkekler ile müslüman kadınların birbirleri için iyi niyet
göstererek “Bu, apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmez miydi?

(Nur 24/13)

ُّ ُا ِثبَُٞأْر٣ ْْ َُ  َٓذَا ِۚ َء كَ ِب ْرَٜ ش
ُ  ِثب َ ْسثَ َؼ ِخِٚ ٤ْ َِ ًَل ََٓخب ُ۫ ُؤ َػْٞ َُ
َُٕٞ ُْ ْاُ ٌَب ِرثُٛ َِّللا
ِ َ َٓذَٜ ش
 َٰ َُٓئِ َي ِػ ْ٘ذَ هٝ۬ ُ اء كَب
Bir de o çete bu suçlama için dört şahit getirseydi ya? Getiremediklerine göre onlar Allah’ın
yanında yalancı kimselerdir.

(Nur 24/14)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كُٚ َس ْز َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
اة
ْ َ ََٓٓب اَك٢ ۪غ ٌُ ْْ ك
ْ َ ًَل كْٞ ََُٝ
ٌ َ َػزِٚ ٤ ۪عز ُ ْْ ك
َّ َٔ َُ ِاًل ِخ َشح
ع َُ ه
ٌْ ِۚ ٤َػ ۪ظ
Eğer dünyada ve ahirette Allah’ın sizi kayırması ve ikramı olmasaydı bulaştığınız bu işten
dolayı sizi büyük bir azap çarpardı.

(Nur 24/15)

َ ِػ ْ٘ذَٞ َُٛٝ ِّ٘ا ۗب٤َٛ َُُٚٗٞغج
َ ر َ ْسَٝ ٌْ ِْ ۪ ِػْٚظ َُ ٌُ ْْ ِث
َ ٤َُ  ٌُ ْْ َٓبِٛ اَٞ َٕ ِثب َ ْكُُُٞٞرَوَٝ ْْ ٌُ ُ ِثب َ ُْ ِغَ٘ ِزَْٚٗٞ َّاِ ْر رََِو
ٌْ ٤َّللاِ َػ ۪ظ
ه
Bu yalanı dilinize dolayıp, hakkında bir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla konuşuyordunuz.
Bunu basit sanıyorsunuz, oysa Allah katında onun önemi büyüktür.
(İsra 17/36)

ُ َٓ ْغ ُ۫ ُإ اًلْٚ٘  ََُٰٓئِ َي ًَبَٕ َػٝ۬ ُ  ْاُلُ َٰإادَ ًُ َُّ اَٝ ص َش
َّ ُ۪ ِػ ِْ ٌْ ا َِّٕ اِْٚظ َُ َي ث
ُ  ًَل ر َ ْوَٝ
َ َ ْاُجَٝ غ ْٔ َغ
َ ٤َُ ق َٓب
Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, ileriyi görme ve gönül özellikleri ondan
sorumlu tutulmanı gerektirir.
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(Nur 24/16)

ُ ٌُ َ٣ ُ هُ ِْز ُ ْْ َٓبُٙٞٔ ُ ع ِٔ ْؼز
ٌْ ٤زَب ٌٕ َػ ۪ظْٜ ُزَا ثَٰٛ ع ْج َسبٗ ََي
ُ َٰ زَ ۗاِٜٕ َُ ََٓ٘ب ا َ ْٕ َٗز َ ٌََِّ َْ ثٞ
َ  ًََٓل اِ ْرْٞ ََُٝ
Onu duyduğunuzda şöyle deseydiniz olmaz mıydı: “Bu konuda konuşmaya hakkımız yoktur.
Biz Sana içten boyun eğeriz, bu büyük bir iftiradır!”

(Nur 24/17)

ِۚ ِ۪٘ٓ ْ۪ َٓ اَثَذاا ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإِِٚ ْا ُِ ِٔثُٝدَُّٞللاُ ا َ ْٕ رَؼ
ُ َ ِؼ٣
َٖ٤
ظ ٌُ ُْ ه
Eğer inanan kimselerseniz Allah size, bir daha böyle bir işe bulaşmamanızı tavsiye eder.

(Nur 24/18)

َٰ ْ ُْ ٌُ َُ َُّللا
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َز٤ َِّ۪للاُ َػ
ِ ب٣َ اًل
 هَٝ د
ّ ُٖ ه٤ِ ُ َج٣َٝ
Allah bu ayetleri size açıkça bildiriyor. Allah bilir, doğru karar verir.

(Nur 24/19)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ٌْ ك٤ َُ۪اة ا
َ بز
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٢ِشخُ ك
ِ َ َغ ْاُل٤ َ۪ٕ ا َ ْٕ ر َشُُّٞ ِسج٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِاًل ِخ َشح
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ًَل ر َ ْؼَٝ ُْ ََِ ْؼ٣ َُّللا
 هَٝ
Fuhuşun müminler arasında yayılmasını isteyenlerin payına düşen, dünyada da ahirette de
acıklı bir azaptır. Allah bilir; siz bilemezsiniz.

(Nur 24/20)

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

7

(Nur 24/21)

ُ َزَّجِ ْغ ُخ٣ ْٖ َٓ َٝ ٕب
ُ ا ُخُٞا ًَل رَزَّجِؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ ٤ْ ش
َ ٤ْ ش
َّ ُد ا
َّ ُد ا
َأ ْ ُٓ ُش٣ َُّٚٗبٕ كَ ِب
ِ اَٞ ط
ِ اَٞ ط
ِ ط
ِ ط
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ َز ٍذ اَثَذاا٠ًَٰ َُ َٓب صُٚ َس ْز َٔزَٝ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ََٓ ِث ْبُلَ ْس
ْ َ ًَل كْٞ ََُٝ  ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٝ بء
ِ ش
ع َُ ه
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ٢ًّ ۪ َُض٣ ََّللا
 هَٝ شب ُء
ه
َ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan, kendi izinden gidenin çirkin ve
uygunsuz davranışlar yapmasını ister. Allah’ın iyiliği ve ikramı olmasaydı hiçbiriniz kendini
düzeltip geliştiremezdi. Ama Allah, gerekeni yapanı düzeltip geliştirir. Her şeyi dinleyen ve bilen
Allah’tır.
(Araf 7/27)

َ ٤ْ ش
َّ َُ ْلزََِّ٘٘ ٌُ ُْ ا٣  َٰادَ َّ ًَل٢َٓ ََ۪٘ب ث٣
ُ ط
 َٔبُٜ ع
َ  َٔب ُِجَبُٜ ْ٘ َ ْ٘ ِضعُ َػ٣  ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ َدَّ٘ ِخ٣ْ َٞ َبٕ ًَ ََٓٔب ا َ ْخ َش َج اَث
ُ ٤ُ ِٓ ْٖ َزُِٚ٤هَ ۪جَٝ َٞ ُٛ ْْ ٌُ ٣َ َٰش٣ َُِّٚٗ َٔب اِٜ ِ َٰارْٞ ع
َّ ُ ْْ اَِّٗب َخ َؼ َِْ٘ب اُٜ َْٗٝ ْث ًَل ر َ َش
ََٓب َء٤ُِ ْٝ َ َٖ ا٤بغ
۪ َ٤ش
َ  َٔبُٜ َ٣ُ ِش٤ُِ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ًَل٣ َُِِّ۪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.”

(Araf 7/28)

بء
ََٓ َأ ْ ُٓ ُش ِث ْبُلَ ْس٣ َّللاَ ًَل
َ بز
ِ ش
ِ َا كُِٞاِرَا كَ َؼَٝ
ب هُ َْ ا َِّٕ هَٜ َّللاُ ا َ َٓ َشَٗب ِث
 هَٝ ب َٰاثََٓب َءَٗبََٜٓ ٤ْ َِ َخ ْذَٗب َػَٝ اُُٞشخا هَب
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ًَل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞاَرَو
Bir edepsizlik yaptılar mı “Atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir.” derler. De ki “Allah
çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

(Araf 7/29)

َٖ ًَ َٔب٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤ُ ُٓ ْخ ِِ ۪صٙٞػ
ُ ا ْدَٝ  ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذَ ًُ َِّ َٓ ْغ ِد ٍذَٛ ٞ ُخُٝ اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ  ثِ ْبُ ِو ْغ ِ۠ ِػ٢ّهُ َْ ا َ َٓ َش َس ۪ث
َُٕٝدُٞثَذَا َ ًُ ْْ رَؼ
De ki “Rabbim hakka uygun davranmamı emretmiştir. Her secde yerinde yüzünüzü doğrudan O’na çevirin,
yalnız Allah’a boyun eğerek O’na dua edin. Sizi nasıl başlattıysa dönüşünüz de öyle olacaktır.”
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(Araf 7/30)

َّ ُا اُٝ ُْ ار َّ َخزُٜ َِّٗ ُْ اُع ََّلَُخُ اِٜ ٤ْ َِواب َز َّن َػ٣كَ ۪شَٝ ٟ َٰذَٛ واب٣كَ ۪ش
۪ ٤َ ش
ٕ هُٝ
َِّللا
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٤بغ
َُٕٝزَذْٜ ُٓ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ  ْس٣َ َٝ
Allah bir kesimin doğru yolda olduğunu onaylar. Bir kesim de sapık sayılmayı hak eder. Onlar şeytanları
Allah’tan yakın konumda tutar, üstelik doğru yolda olduklarını sanırlar.

(Araf 7/42)

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

(Araf 7/43)

١ ۪ا ْاُ َس ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ بس
ُ ٢ َ۪ٗضَ ْػَ٘ب َٓب كَٝ
ُ ِۚ َٜ ْٗ َ ُْ ْاًلِٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْسز١ ْْ ِٓ ْٖ ِؿ ٍَّ ر َ ْد ۪شِٛ سُٝ
ِ صذ
ِۚ َ٘ب ه٣ َٰذَٛ ْٕ َ  ًََٓل اْٞ َُ ١ِ
ْ َّللاُ َُوَ ْذ ََٓخب َء
ْٕ َ ا اَُٝٓدَُٞٗٝ ن
ُ د ُس
ِ ّ ع َُ َس ِثَّ٘ب ثِ ْبُ َس
َ زَذْٜ َُِ٘  َٓب ًَُّ٘بَٝ َٰ زَاُِٜ َ٘ب٣ َٰذَٛ
ََُِٕٞٔ َب ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٛٞٔ ُ  ِسثْزُٝ۫ ُ رِ ِْ ٌُ ُْ ْاُ َدَّ٘خُ ا
Göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki “Bizi bu
nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden
bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet!
Siz, yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.”

(Nur 24/22)

ْ َا ْاُلُُٞٝ۬ ُ َأْر َ َِ ا٣  ًَلَٝ
َٖ٣بخ ۪ش
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َِ ع
َ َٔ ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث٢ُِ ٝ۬ ُ ا اَُُٞٓإْ ر٣ ْٕ َ غ َؼ ِخ ا
ِ َٜ ُٔ ُ ْاَٝ َٖ٤ًغ ۪ب
ٍۖ  َِ ه٤ع ۪ج
َ َُّللا
ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ْ ٤َ ُْ َٝ اُٞ ْؼل٤َ ُْ َٝ َِّللا
ٌ ُؿل
 هَٝ ْْ ٌُ َُ َُّللا
 ْـ ِل َش ه٣َ ْٕ َ َٕ اُّٞا ا َ ًَل ر ُ ِسجٞصلَ ُس
َ ٢ ۪ك
İçinizden maddi imkâna sahip iyilikseverler yakınlarına, çaresiz kalanlara, Allah yolunda hicret
edenlere verme konusunda ihmalde bulunmasınlar. Onları bağışlasınlar ve yeni bir sayfa
açsınlar. Allah’ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Nur 24/23)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّ اُذ٢ِا كُٞ٘د ُُ ِؼ
ْْ ُٜ ََُٝ ِاًل ِخ َش ٍۖح
ِ د ْاُ ُٔإْ َِٓ٘ب
ِ د ْاُـَبكِ َل
ِ صَ٘ب
َ َٕ ْاُ ُٔ ْسُٞٓ َ ْش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٌْ ٤اة َػ ۪ظ
ٌ ََػز
Bir şeyden haberi olmayan namuslu mümin kadınlara iftira edenler, dünyada da ahirette de
dışlanmışlardır. Onların payına düşen büyük bir azaptır.
(Ahzab 33/58)

٘اب٤اِثْ أب ُٓ ۪جَٝ زَبٗابْٜ ُا ثَُِٞٔ َ ازز
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ ْاُ ُٔإُُٝإْ ر٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ْ ا كَوَ ِذُٞغج
َ َ  ِْش َٓب ا ًْز٤َد ثِـ
Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, iftira suçunu ve apaçık bir günahı
yüklenmiş olurlar.

(İsra 17/36)

ُ َٓ ْغ ُ۫ ُإ اًلْٚ٘  ََُٰٓ ِئ َي ًَبَٕ َػٝ۬ ُ  ْاُلُ َٰإادَ ًُ َُّ اَٝ ص َش
َّ ُ۪ ِػ ِْ ٌْ ا َِّٕ اِْٚظ َُ َي ث
ُ  ًَل ر َ ْوَٝ
َ َ ْاُجَٝ غ ْٔ َغ
َ ٤َُ ق َٓب
Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine körü körüne takılma! Çünkü sen dinleme, görme ve gönül
özelliklerinden dolayı sorumlu tutulacaksın.

(Nur 24/24)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٜ ُِا َ ْس ُخَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ اَٝ ْْ ُٜ ُ  ْْ ا َ ُْ ِغَ٘زِٜ ٤ْ َِذ ُ َػَٜ  َّ ر َ ْشْٞ َ٣
Onların yapmakta olduklarına, kendi dilleri, kendi elleri ve kendi ayakları şahitlik ettiği günde;
(Yasin 36/65)

ََُٕٞ ٌْ ِغج٣ اُٞٗ ْْ ثِ َٔب ًَبُٜ ُِذُ ا َ ْس ُخَٜ ر َ ْشَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ر ُ ٌَ ِِّ ُٔ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ  ا َ ْك٠َِٓ َٰ  َّ ٗ َْخزِ ُْ َػْٞ َ٤ُْ َ ا
O gün ağızlarına mühür basarız da bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder.

(Fussilet 41/20)

َ َبٛ اِرَا َٓب ََٓخب ُ۫ ُؤ٠َززَٓه
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗ ْْ ِث َٔب ًَبُٛ ُ دُِٞ ُخَٝ ْْ ُٛ بس
ُ ص
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِذَ َػِٜ ش
َ ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ ُع ْٔؼ
Ateş için bir araya getirilince kulakları, gözleri ve derileri, yapıp ettikleriyle aleyhlerinde şahitlik edecektir.
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(Fussilet 41/21)

َ ْٗ َ  ا١َٓ َّ۪للاُ اَُّز
َ ْٗ َ ا اَُُٞٓ َ٘ب هَب٤ْ َِ ْذر ُ ْْ َػِٜ ش
ٍَ َّٝ َ  َخَِوَ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ش
َ ََّ ًُ َطن
َ َْ ُِ ْْ ِٛ  ِدُِٞا ُِ ُدُُٞهَبَٝ
طوََ٘ب ه
َُٕٞ ر ُ ْش َخؼِٚ ٤ْ َُِاَٝ َٓ َّش ٍح
Derilerine: “Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?” diye soracaklar, onlar da “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de
konuşturdu. Sizi ilkin yaratan O’dur; O’nun huzuruna çıkarılıyorsunuz” diye cevap verecekler.

(Fussilet 41/22)

َ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ ًُ ُ دُِٞ ًَل ُخَٝ ْْ ًُ بس
َّٕ َ ظَ٘ ْ٘ز ُ ْْ ا
ُ ص
َ ْْ ٌُ ٤ْ َِذَ َػَٜ َ ْش٣ ْٕ َ َٕ اٝ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغزَزِ ُشَٝ
َ  ًََٓل ا َ ْثَٝ ْْ ٌُ ُع ْٔؼ
ََُِٕٞٔ شا ِٓ َّٔب ر َ ْؼ٤
ه
َ ْؼَِ ُْ ًَث۪ ا٣ َّللاَ ًَل
Kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesine karşı önlem almıyordunuz.
Sanıyordunuz ki Allah, yaptıklarınızın bir çoğunu bilmez.

(Nur 24/25)

ُ  ْاُ َس ُّن ْاُ ُٔ ۪جَٞ ُٛ ََّللا
ٖ٤
َٕ ا َ َّٕ هُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٝ  ُْ ْاُ َس َّنُٜ َ٘٣ َّ۪للاُ د
 ُْ هِٜ ٤ّ ۪كَٞ ُ٣  َٓ ِئ ٍزْٞ ٣َ
İşte o gün Allah onlara, hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve onlar, o açık gerçeği ortaya
çıkaranının Allah olduğunu öğreneceklerdir.

(Nur 24/26)

َّ ُِ َُِّٕٞج٤اُط
َّ َٝ َٖ٤ّ ۪ج٤ِ ِط
َّ ُِ ُّ َجبد٤ِ اُط
َّ َٝ د
 ََُٰٓ ِئ َيٝ۬ ُ د ا
ِ ِۚ ّ َجب٤ِ ِط
ِ ِۚ ثَب٤َٕ ُِ ِْخ َ۪جُٞث٤ ْاُخ َ۪جَٝ َٖ٤ ۪ث٤ثَبدُ ُِ ِْخ َ۪ج٤ا َ ُْخ َ۪ج
ٌْ ٣ ِس ْص ٌم ًَ ۪شَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ ََُُُٕٞٞو٣ ُٓجَ َّش ُ۫ ُؤَٕ ِٓ َّٔب
Kötü kadınlar kötü erkekler için kötü erkekler kötü kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler
için iyi erkekler de iyi kadınlar içindir. Bunlar o iftiracıların dediklerinden uzaktırlar. Onların
payına düşen bağışlanma ve ikramiyeli rızıktır.
(Nur 24/3)

َّ َٝ  ُٓ ْش ِش ًَ ًۘخاْٝ َ َخا ا٤َِٗ ْ٘ ٌِ ُر ا ًَِّل صَ ا٣  ًَل٢ ُ۪ٗضا
َّ َ ا
َّ  ُز ِ ّشَٝ  ُٓ ْش ِش ِۚ ٌىْٝ َ إ ا
ٍ َب ا ًَِّل صََٜٓ َ ْ٘ ٌِ ُس٣ َخُ ًَل٤ِٗاُضا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٰر ُِ َي َػ
Zina eden erkek, ancak zina eden veya müşrik olan bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da, ancak zina eden
veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bunlar müminlere haram kılınmıştır.
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(Nur 24/19)

َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ ٌْ ِك٤ َُ۪اة ا
اًل ِخ َش ِح
َ بز
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٢شخُ ِك
ِ َ َغ ْاُل٤ َ۪ٕ ا َ ْٕ ر َشُُّٞ ِسج٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ًَل ر َ ْؼَٝ ُْ َِ ْؼ٣َ َُّللا
 هَٝ
Fuhuşun müminler arasında yayılmasını isteyenlerin payına düşen, dünyada da ahirette de acıklı bir azaptır.
Allah bilir; siz bilemezsiniz.

(Nur 24/27)

بَٜ ِِ ْٛ َ  ا٠َِٓ َٰ ا َػُٞٔ ِِّ غ
ُ ِْٗ ر َ ْغزَأ٠رِ ٌُ ْْ َززهُٞ٤ُ َْش ث٤راب َؿُٞ٤ُا ثُِٞا ًَل ر َ ْذ ُخَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
َ ُ رَٝ اٞغ
َٕٝ ٌْش َُ ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رَزَ ًَّ ُش٤َٰر ُِ ٌُ ْْ َخ
Müminler! Kendi evlerinizden başka evlere, kendinizi tanıtıp izin almadan ve orada olanlara
selam vermeden girmeyin. Bilgilerinizi kullanırsanız sizin için iyi olan budur.

(Nur 24/28)

اُٞبس ِخؼ
ْ َا كُٞاس ِخؼ
ْ ُْ ٌُ َُ ََ ٤ ۪ا ِْٕ هَٝ ْْ ِۚ ٌُ َُ ََُٕإْ ر٣ ٠َب َززهُِٛٞب ا َ َزذاا كَ َل ر َ ْذ ُخََٜٓ ٤ ۪ا كُٝكَب ِْٕ َُ ْْ ر َ ِدذ
ٌْ ٤ َِ۪ٕ َػَُِٞٔ َّللاُ ثِ َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ٌُ َُ ٠ًَٰ  ا َ ْصَٞ ُٛ
Orada kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Size geri dönün denirse
dönün. Sizin için nezih olan budur. Allah ne yaptığınızı bilir.

(Nur 24/29)

ََُٕٝ ْؼَِ ُْ َٓب ر ُ ْجذ٣ َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ َُ ٌب َٓزَبعَٜ ٤ َ۪ٗ ٍخ كٌُٞ  َْش َٓ ْغ٤راب َؿُٞ٤ُا ثُِٞ ٌُ ْْ ُخَ٘ب ٌذ ا َ ْٕ ر َ ْذ ُخ٤ْ َِْظ َػ
َ ٤َُ
َُٕٞٔ ُ  َٓب ر َ ٌْزَٝ
Oturanı olmayan ama içinde size ait mal bulunan kapalı mekanlara girmenizde bir günah
yoktur. Açığa vurduğunuz şeyi de gizlediğiniz şeyi de Allah bilir.
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(Nur 24/30)

ُ ََ ْسل٣َٝ ْْ ِٛ بس
ش٤
ٌ َّللاَ خ َ۪ج
 ْْ ا َِّٕ هُٜ َُ ٠ًَٰ  ْْ َٰر ُِ َي ا َ ْصُٜ  َخٝا كُ ُشٞظ
َ ا ِٓ ْٖ ا َ ْثَُّٞـُع٣ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْهُ َْ ُِ ِْ ُٔإ
ِ ص
َُٕٞصَ٘ؼ
ْ َ٣ ِث َٔب
Mümin erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar; avretlerini korusunlar. Onları daha da
geliştirecek olan budur. Allah, yaptıkları şeyin iç yüzünü bilir.

(Nur 24/31)

ْ ََ ْسل٣َٝ َّٖ ِٛ بس
 َّٖ ا ًَِّل َٓبُٜ َ َ٘ز٣َٖ ۪ص٣ ُ۪ ْجذ٣  ًَلَٝ َّٖ ُٜ  َخٝظَٖ كُ ُش
ِ هُ َْ ُِ ِْ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ
ُ َ ْـ٣ د
َ ععَْٖ ِٓ ْٖ ا َ ْث
ِ ص
َ
ْٝ َ  َّٖ اِٜ َُِزُٞ َّٖ ا ًَِّل ُِجُؼُٜ َ َ٘ز٣َٖ ۪ص٣ ُ۪ ْجذ٣  ًَلَٝ َّٖ ٍۖ ِٜ ِثُٞ٤ ُخ٠َِٰ  َّٖ َػِٛ َع ِْشثَْٖ ثِ ُخ ُٔ ِش٤ُْ َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  َشَٜ ظ
ْٝ َ  َّٖ اِٜ ِٗاَٞ  ا ِْخ٢َ٘ٓ ۪ َ ثْٝ َ  َّٖ اِٜ ِٗاَٞ  ا ِْخْٝ َ  َّٖ اِٜ َُِزُٞبء ثُؼ
ِ ََ٘ٓ  ا َ ْثْٝ َ  َّٖ اِٜ ِ ا َ ْث ََٓ٘بئْٝ َ  َّٖ اِٜ َُِزَُٞٓبء ثُؼ
ِ َ َٰاثْٝ َ  َّٖ اِٜ َِٰاثََٓبئ
ْ ٌَ ََِٓ  َٓبْٝ َ  َّٖ اِٜ ِغَٓبئ
َ َٖ٤ ۪ اُزَّبثِؼِٝ َ  َّٖ اُٜ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
َِٖٓ اًل ْسثَ ِخ
ِ ْ ٢ُِ ٝ۬ ُ  ِْش ا٤ؿ
َ ِٗ ْٝ َ  َّٖ اِٜ ِارََٞ  اَخ٢َ۪ٓ٘ َث
ْ َ٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪اُط ْل َِ اَُّز
ّ ِ ِٝ َ اُش َخب ٍِ ا
َْ َُِ ْؼ٤ُِ َّٖ ِٜ ِِ َع ِْشثَْٖ ثِب َ ْس ُخ٣  ًَلَٝ َٓبء
ِ  َساْٞ  َػ٠َِٰ ا َػٝ ُشَٜ ظ
ِ ٍۖ غ
ِّ
َ ِّ٘ ُد ا
ََٕٕٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُسُِٞ٘ٓ َْ ْاُ ُٔإُّٚ٣َؼاب ا٤۪ٔ َّللاِ َخ
 ه٠َُِا اُٞ َٓثُٞرَٝ َّٖ ِٜ َ٘ ِز٣َٖ ِٓ ْٖ ۪ص٤ ُ۪ ْخل٣ َٓب
Mümin kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar; avretlerini korusunlar. Güzelliklerinden
görünen kısım dışındakileri açmasınlar. Başörtülerinin bir kısmını yakalarının üstüne
yerleştirsinler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek
kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, elleri altında
bulunan esirler, kadına ihtiyacı kalmamış erkekler ve kadınların edep yerlerine ilgi duymayan
küçük çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar. Gizledikleri güzellikleri bilinsin diye
ayaklarını farklı şekilde yere basmasınlar. Müminler, hep birlikte Allah’a yönelin ki
umduğunuza kavuşasınız.
(Ahzab 33/59)

 َّٖ َٰر ُِ َيِٜ  ِج٤ َّٖ ِٓ ْٖ َخ َل ۪ثِٜ ٤ْ ََِٖ َػ٤ ُ۪ٗ ْذ٣ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٓبء ْاُ ُٔإ
ِ غ
َ ِٗ َٝ  َثَ٘ب ِر َيَٝ اخ َي
ِ َٝ  هُ َْ ًِلَ ْص٢
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
 أب٤سا َس ۪زٞ
 ًَبَٕ هَٝ َْٖ٣َُإْ ر٣ ُ ْؼ َش ْكَٖ كَ َل٣ ْٕ َ  ا٠َٗٓ َٰ ا َ ْد
َّللاُ َؿلُ ا
Ey Nebî! Eşlerine, kızlarına ve inanıp güvenenlerin kadınlarına söyle de örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu,
namuslu olduklarının anlaşılarak incitilmemeleri açısından daha uygundur. Allah bağışlar, ikramı boldur.
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(Nur 24/32)

َُّللا
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٠ ََٰٓب٣َا ْاًلٞا َ ْٗ ٌِ ُسَٝ
 ُْ هِٜ ُِ٘ ْـ٣ ا كُوَ ََٓشا َءٌُُٞٗٞ َ٣ ِْٕ اِ ََٓٓبئِ ٌُ ْْ اَٝ ْْ ًُ َٖ ِٓ ْٖ ِػجَب ِد٤صب ُِ ۪س
ٌْ ٤ ِ۪ا ِع ٌغ َػَٝ َُّللا
ْ َِٓ ْٖ ك
 هَٝ ِِ۪ٚ ع
İçinizden evli olmayanları, erkek ve kadın esirlerinizden de uygun durumda olanları evlendirin.
Yoksul iseler Allah, kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. İmkânları geniş olan ve her şeyi
bilen Allah’tır.

(Nur 24/33)

ة
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ِ َ ْغز َ ْؼ ِل٤ُْ َٝ
 ُْ هُٜ َ٤ُِ٘ ْـ٣ ٠َٕ ِٗ ٌَب ازب َززهَُٝ ِدذ٣ َٖ ًَل٣ ۪ق اَُّز
َ َٕ ْاُ ٌِزَبَُٞ ْجزَـ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ِِ۪ٚ ع
ْ ٌَ ََِٓ ِٓ َّٔب
 ًَلَٝ ْْ ٌُ ٤ َٰا َٰر١َٓ َّ۪للاِ اَُّز
 ْْ ِٓ ْٖ َٓب ٍِ هُٛ ُٞ َٰارَٝ  اْش ۗا٤ ْْ َخِٜ ٤ ۪ ْْ ا ِْٕ َػ ِِ ْٔز ُ ْْ كُٛ ُٞ َٔبُٗ ٌُ ْْ كَ ٌَبرِج٣ْ َ ذ ا
ْٖ َٓ َٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ض ْاُ َس
ِ َ ْاُجِ َٓـ٠ََِبرِ ٌُ ْْ َػ٤َا كَزُٞٛ ر ُ ٌْ ِش
ُّ بء ا ِْٕ ا َ َس ْدَٕ ر َ َس
َ ا َػ َشُٞص٘اب ُِز َ ْجزَـ
ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ٌ ُ َّٖ َؿلِٜ ِٛ َّللاَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ اِ ًْ َشا
 َّٖ كَب َِّٕ هُٜ ْٛ ُ ٌْ ِش٣
Evlenecek birini bulamayanlar, Allah aradıklarını bulduruncaya kadar namuslarını korusunlar.
Hâkimiyetiniz altındaki esirlerden biri evlenmek için onayınızı ister de onun hayrına olacağını
bilirseniz kendilerine onay verin ve Allah’ın size verdiği malla onlara yardımcı olun. Evlenmek
isteyen genç kızlarınıza baskı yapıp onları isyana zorlamayın. Bunu, dünya hayatının
menfaatini elde etmek için yapmayın. Kim onları baskı altına alırsa bu baskıdan sonra Allah
onları bağışlar, ikram eder.

(Nur 24/34)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ْْ ٌُ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ ۪ َٓث َ ال َِٖٓ اَُّزَٝ د
ٍ َّ٘ب٤ِ َد ُٓج
ٍ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََُُِوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ
َٖ٤ ۪ظخا ُِ ِْ ُٔز َّو
Şurası bir gerçek ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce yaşayanlardan örnekler, korunanlar
içinde öğütler indirdik.
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(Hud 11/120)

 ْاُ َس ُّنِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ ََٓخب َء َى كَٝ ۪ كُ َٰإادَ ِۚ َىٚع َِ َٓب ُٗث َ ِجّذُ ِث
ِ  َْي ِٓ ْٖ ا َ ْٗ َج٤َِص َػ
ُّ ُ ًُ ًّل َٗوَٝ
ُ اُش
ُّ َٓبء
َ  ِػْٞ َٓ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِر ًْ َٰشَٝ ٌظخ
Elçilerin haberlerinden kalbini kararlı kılacak her şeyi sana tam olarak anlatıyoruz. Onlarda konuyla ilgili
hakikatler, öğüt ve müminler için akılda tutulması gereken bilgiler vardır.

(Nur 24/35)

َه
 ُص َخب َخ ٍخ٢ ۪صجَب ُذ ك
ِ اَٞ ََّٰٔس اُغٞ
ْ ِٔ ُْ َ صجَب ٌذ ا
ْ ِٓ بَٜ ٤ ۪حٍ كٌَٰٞ ۪ ًَ ِٔ ْشٙسٞ
ِ  ْاًلَ ْسَٝ د
ُ ُٗ َُّللا
ِ ُٗ َُ َ ض َٓث
ُّ َ ا
َّ ٍخ٤ ًَل ؿ َْش ِثَٝ َّ ٍخ٤َِٗ ٍخ ًَل ش َْشهُٞز٣ْ َبس ًَ ٍخ ص
َ ْٖ ِٓ ُهَذُٞ٣ ١
ٌ ًَ ْٞ ًَ بَٜ ََُّٗض َخب َخخُ ًَب
َ َش َد َشحٍ ُٓج
ٌّ ت د ِ ُّس
شب ُء
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙسٞ
 ه١ِذْٜ ٣َ سٞ
ٌ ُٗ َبس
ٌ ٗ ُٚغ ْغ
َٓ ۪ ُ٣ بَٜ ُ ز٣ْ َ ٌَبدُ ص٣َ
َ ْٔ َ  َُ ْْ رْٞ ََُٝ  ُء٢ع
ٍ ُٗ ٠َِٰ س َػٞ
ِ ُُِ٘ َُّللا
ٌْ ٤ ِ۪ػ
َ َِّ ٌُ َّللاُ ِث
ُ ع ِْش٣َ َٝ
 هَٝ بط
ة ه
ِ َُِِّ٘ ٍَ َّللاُ ْاًلَ ْٓثَب
َ ٍء٢ْ ش
Gökleri ve yeri aydınlatan Allah’tır. O’nun nuru, duvardaki bir oyuğa konmuş lamba gibi
aydınlatır. Lamba, camın içinde, cam da inciyi andıran yıldız gibidir. Yakıtı, doğu tarafına da
batı tarafına da ait olmayan bereketli zeytin ağacındandır. Yağı, ateş almamışken bile ışık saçar
gibi parıldar. Işık üstüne ışık! Allah, gerekeni yapanı kendi ışığına yöneltir. Allah insanlara
örnekler verir. Allah her şeyi bilir.
(Nisa 4/174)

ٌ ٛبط هَ ْذ ََٓخب َء ًُ ْْ ثُ ْش
٘اب٤سا ُٓ ۪جٞ
 ٌُ ْْ ُٗ ا٤ْ َُِا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َس ِث
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil geldi. Size gerçekleri gösteren bir nur indirdik.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣َٝ ٍَ ع
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْز َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كِٚا ثُٞٔ ص
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ص َشا ا
 أب٤ ۪غب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve sıkı sarılanları, ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendisine götüren
doğru yola yönlendirecektir.

15

(Nur 24/36)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ ب ثِ ْبُـُذَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ غ ِجّ ُر
ٍ ُٞ٤ُ ث٢ ۪ك
ٍِ صب
د اَرَِٕ ه
َ ُ٣ ُُٚٔ ب ا ْعَٜ ٤ ُ۪ ْز ًَ َش ك٣َٝ َّللاُ ا َ ْٕ ر ُ ْشكَ َغ
َ اًل
O nur yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına Allah’ın izin verdiği evlerde olur.
Oralarda sabah akşam Allah’a boyun eğerler.
(Yunus 10/87)

اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ر َ ٌُ ْْ هِ ْجَِخاُٞ٤ُا ثَُِٞاخؼ
ْ َٝ رابُٞ٤ُص َش ث
ْ ِٔ ِ ِٓ ٌُ َٔب ثْٞ َ َٰا ُِوَّٞ َ ا َ ْٕ رَجِٚ ٤ا َ ۪خَٝ ٠ َٰعُٞٓ ٠َُِٰ  ََٓ٘ب ا٤ْ  َزْٝ َ اَٝ
ّ َثَٝ َ حَِٰٞ ص
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْش ِِش ْاُ ُٔإ
َّ ُا
Musa ile kardeşine şunu vahyettik: “Mısır’da halkınız için evler hazırlayın. Evlerinize birer kıble gâh yapın ve
namazı tam kılın. İnanıp güvenenlere de müjde verin.”

(Nur 24/37)

َّ بء
ََُٕٞخَبك٣ ِحًَٰٞ اُض
ِ ََٓز٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ص
َّ ُاِهَ ِبّ اَٝ َِّللا
ػ ْٖ ِر ًْ ِش ه
َ  ٌغ٤ْ َ ًَل ثَٝ ٌ بسح
َ  ْْ رِ َدِٜ ٤ٜ۪ ِْ ُ ِس َخب ٌٍ ًَل ر
بس
ُ ُُِ ْاُوِٚ ٤ ۪ت ك
ُ ََِّ آب رَزَوْٞ ٣َ
ُ ص
َ  ْاًلَ ْثَٝ ةٞ
Öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alışveriş onları Allah’ın zikrinden, namazı tam
kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden
korkarlar.
(Tevbe 9/24)

بَٛ ُٞٔ ُ ا ٌۨ ٌٍ ا ْهز َ َش ْكزَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ٌُ ُ شر٤
َ  َػ ۪شَٝ ْْ ٌُ ا ُخَٝ ا َ ْصَٝ ْْ ٌُ ُٗاَٞ ا ِْخَٝ ْْ ًُ ا َ ْث ََٓ٘ب ۬ ُؤَٝ ْْ ًُ هُ َْ ا ِْٕ ًَبَٕ َٰاثََٓب ۬ ُؤ
٢ ۪ب ٍد كَٜ  ِخَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ  َسَٝ َِّللا
 ٌُ ْْ َِٖٓ ه٤ْ َُِب ا َ َزتَّ آََٜ َْٗٞ ظ
َ غب ًِ ُٖ ر َ ْش
َ َٓ َٝ َبَٛغبد
َ ًَ ََْٕٞ بسح ٌ ر َ ْخش
َ رِ َدَٝ
ْ
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ًَل
 هَٝ َّ۪ٙللاُ ِثب َ ْٓ ِش
 ه٢
ُ َّ۪ كَز َ َشثِِٚ ٤ع ۪ج
َ
َ َِأر٣ ٠ا َززهٞص
De ki “Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler size, Allah’tan, elçisinden ve onun yolunda
cihaddan /elinden geleni yapmaktan daha hoş geliyorsa Allah'ın sizi cezalandırma emri gelinceye kadar bekleyin.
Allah, yoldan çıkmış bir topluluğu yola getirmez.”

(Münafikun 63/9)

ِۚ  ًَلد ُ ًُ ْْ َػ ْٖ ِر ًْ ِش هْٝ َ  ًََٓل اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ  ٌُ ْْ اِٜ ِْ ُ ا ًَل رَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
 َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ َ ْل َؼ َْ َٰر ُِ َي كَب٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ
Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu
bulamazlar.
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(Bakara 2/207 )

ف ِث ْبُ ِؼ َجب ِد
ِ ظب
 هَٝ َِّللا
د ه
ٌ َّللاُ َس ُ۫ ُؤ
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
َ ُ ا ْث ِز َٓـَب َء َٓ ْشٚغ
َ  َٗ ْل١ ْش ۪ش٣َ ْٖ َٓ بط
İnsanlardan öylesi de var ki Allah’ın rızasını kazanmak için canını verir. Allah böyle kullarına karşı çok
şefkatlidir.

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚ ِۚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُٚ ٗ َْس َج٠ع
ا هُٝ ذَٛ ا َٓب َػبُٞصذَه
َ ٌٍ َٖ ِس َخب٤ ِ۪٘ٓ َِْٖٓ ْاُ ُٔإ
ا ر َ ْجذ۪ اَُُّٞ َٓب ثَذَٝ َ ْ٘ز َ ِظ ًۘ ُش٣
ل٣
Müminlerden Allah'a karşı yüklendikleri görevi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, o uğurda canını vermiş,
kimi de beklemektedir. Bunlar hiç bir şekilde sözlerinden caymamışlardır.

(Nur 24/38)

ة
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ  ْش ُص ُم٣َ َُّللا
ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ َذ٣ ۪ض٣َ َٝ اُِِٞٔ غَٖ َٓب َػ
ٍ غب
 هَٝ ِِ۪ٚ ع
 ُْ هُٜ ٣َ  ْد ِض٤َ ُِ
َ  ِْش ِز٤َشب ُء ِثـ
َ َّللاُ ا َ ْز
Allah’ın, onları yaptıklarının en güzeli ile karşılaması ve ikramıyla daha da artırması için böyle
yaparlar. Allah, gerek gördüğü kişiye hesapsız rızık verir.
(Nahl 16/96)

اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ ُ  ْ٘لَذ٣َ ْْ ًُ ََٓب ِػ ْ٘ذ
َ  ْْ ِثب َ ْزُٛ ا ا َ ْخ َشٝص َج َُٓش
َ َٖ٣ ۪ َّٖ اَُّز٣َ َُ٘ َْد ِضَٝ م
ٍ َّللاِ َثب
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah’ın yanındakiler kalıcı olur. Sabırlı olanların ödülünü yaptıklarının en güzeline
göre veririz.

(Nahl 16/97)

َ ح اٞ٤َٰ ُ َزََّٚ٘٤ِ٤ ُٓإْ ِٓ ٌٖ كََُِ٘ ْسَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰثْٝ َ صب ُِ اسب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْخ َشُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْد ِضَٝ ّجَ ِۚخا٤ِ غ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
َ ثِب َ ْز
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini
de yaptıklarının en güzeline göre veririz.

(Ankebut 29/7)

اُٞٗ ًَب١ ۪غَٖ اَُّز
ِ صب ُِ َسب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  ْْ ا َ ْزُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْد ِضَٝ ْْ ِٜ ّـَٔب ِر٤ِ ع
َ ْْ ُٜ ْ٘ د َُُ٘ ٌَ ِلّ َش َّٕ َػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
İnanmış ve iyi işler yapmış olanların kötülüklerini elbette örteceğiz. Elbette onları yaptıklarının en güzeli ile
ödüllendireceğiz.

17

(Zümer 39/10)

ُ ا َ ْسَٝ ٌغَ٘خ
ض ه
َِّللا
َ ب َز٤َ ْٗ ُّ اُذِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ا كُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْز٣ ۪ا َسثَّ ٌُ ْْ َُِِّزُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب ِػ َجب ِد اَُّز٣َ َْ ُه
ة
َّ ُ ا٠َّكَٞ ُ٣ ا ِع َؼخٌ اَِّٗ َٔبَٝ
ٍ غب
َ  ِْش ِز٤َ ْْ ِثـُٛ َٕ ا َ ْخ َشٝصب ِث ُش
Onlara şöyle dediğimi bildir “Ey inanıp güvenen kullarım, sizi yaratan Rabbinizden çekinerek kendinizi
koruyun. Bu dünyada iyilik eden, iyilik bulur. Allah’ın toprakları geniştir. Hesapsız ödül, sadece sabredenlere
verilecektir.”

Zümer 39/33)

َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔزَّوُٛ  ََُٰٓ ِئ َيٝ۬ ُ ۪ َٓ اٚصذَّمَ ِث
ّ ِ ُ ََٓخب َء ِثب١ ۪اَُّزَٝ
َ َٝ م
ِ ص ْذ
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte onlar kendilerini yanlıştan koruyanlar onlardır.

(Zümer 39/34)

ِۚ ِ۪٘ ْْ َٰر ُِ َي َخ َٰ َٓضؤُا ْاُ ُٔ ْسغِٜ ّشب ُ۫ ُؤَٕ ِػ ْ٘ذَ َس ِث
ََٓ ٣َ  ْْ َٓبُٜ َُ
َٖ٤
Rableri katında, beğendikleri her şey onlarındır. İşte güzel davrananların alacağı karşılık budur.

(Zümer 39/35)

ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ًَب١ ۪غ ِٖ اَُّز
ُ ٌَ ِلّ َش ه٤ُِ
َ  ْْ ِثب َ ْزُٛ  ْْ ا َ ْخ َشُٜ ٣َ  ْد ِض٣َ َٝ اُِِٞٔ  َػ١ ۪ا َ اَُّزَٞ  ْْ ا َ ْعُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
Bu, işledikleri kötü şeyleri Allah’ın örtmesi ve onları, yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirmesi içindir.

(Necm 53/31)

ُ۫ َ َ َٖ ا٣ ۪ اَُّز١َ ْد ِض٤ُِ ض
َٖ٣ ۪ اَُّز١
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
ِ  ْاًلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ َ ْد ِض٣َٝ اُِِٞٔ عَٓب ُؤا ثِ َٔب َػ
َ
٠ِۚ َٰ٘ ا ثِ ْبُ ُس ْغُٞ٘غ
َ ا َ ْز
Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ındır. Düzenini, kötülük edenleri yaptıklarına göre cezalandırmak ve güzel
işler yapanları da daha güzeli ile karşılamak için kurmuştur.

(Nur 24/39)

َّ ُُٚغج
ْـاب٤ش
َ ُٙ ِد ْذ٣َ ْْ َُ ُٙ اِرَا ََٓخب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ ََٓٓب اء َززَٓه
ٍ غ َشا
َ  ْس٣َ  َؼ ٍخ٤ ۪ة ِثو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ ۪اَُّزَٝ
ة
 هَٝ َُٚغبث
 َخذَ هَٝ َٝ
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِس٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُ ِزٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
Allah’ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına
varınca onun bir şey olmadığını görür ve Allah’ı yanında bulur. O da onun hesabını görür.
Allah hesabı çabuk görür.
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(Kehf 18/104)

ص ْ٘ؼاب
ُ َُُٕٞ٘ ْس ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ  ْس٣َ ْْ ُٛ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َس٢ ْْ ِكُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ ظ
Onlar, dünya hayatındaki çalışmaları yok olup gidenlerdir. Halbuki güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı.

(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َس ِجِٚ ُِ َٓوَبئَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ْ ط
 ْصٗابَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ َل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َب٣ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gitmiştir. Kıyamet gününde onlar için tartı da kurmayız.

(Nur 24/40)

ُ بة
ُ ًَ ْٝ َ ا
ٌ َٔ ُِظ
ٍ ظُِ َٔب
بد
ٌ ع َس
َ ِ۪ٚهْٞ َ ٌج ِٓ ْٖ كْٞ َٓ ِ۪ٚهْٞ َ ٌج ِٓ ْٖ كْٞ َٓ ُٚ٤ ْـ َٰش٣َ ٍ ٢
ّ  َث ْس ٍش ُُ ِ ّد٢ ۪د ك
ْٖ ِٓ َُُٚ سا كَ َٔبٞ
ُ َث ْؼ
ٍ مَ َث ْؼْٞ َب كَٜ ع
 ْد َؼ َِ ه٣َ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ بَٜ ٣ َٰش٣َ  ٌَ ْذ٣َ ْْ َُ َُٙذ٣َ ط اِ َٓرَا ا َ ْخ َش َج
ُ ُٗ اَُٚ َُّللا
سٞ
ٍ ُٗ
Onların işleri dalgalı bir denizdeki karanlıklara da benzer; üstünü bir dalga örtmüştür. Üstünde
bir dalga daha onun da üstünde bulut vardır. Üst üste yığılmış karanlıklar! Elini kaldırsa
göremeyecek gibidir. Allah’ın ışık vermediği kimsenin ışığı olmaz.
(Bakara 2/17 )

ْ ظَٓب َء
٢ ۪ ْْ كُٜ ًَ ر َ َشَٝ ْْ ِٛ سٞ
َت ه
هَذَ ٗ اْٞ َ  ا ْعز١ِ ْْ ًَ َٔث َ َِ اَُّزُٜ ََُِٓث
َ َ َبس ِۚا كََِ ََّٓٔب ا
َ َُٛ رَُْٚٞ د َٓب َز
ِ َُِّ٘للاُ ث
ُ
ٍ ظُِ َٔب
َْٕٝص ُش
ِ ُج٣ د ًَل
Onlar tıpkı bir meşale yakmak isteyen kişiye benzerler. Meşale çevresini aydınlatınca sanki Allah, gözlerini kör
etmiş ve onları karanlıklar içinde bırakmış da bir şey göremez hale gelmişlerdir.

(Bakara 2/18 )

ََُٕٞ ْش ِخؼ٣  ْْ ًَلُٜ َ ك٢
ُ ٌْ ٌْ ُص ٌّْ ث
ُ
ٌ ْٔ ػ
Sağır, dilsiz ve kör kesilirler; artık geri dönmezler.
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(Bakara 2/19 )

ُ ِٚ ٤ ۪بء ك
ٌ َٔ ُِظ
َِٖٓ ْْ ِٜ ِٗ  َٰارَا٢َٓ ۪ ْْ كُٜ صب ِث َؼ
َّ ُت َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ غ
ٍ ّ٤ِ ص
َ َ َٕ اُِٞ ْد َؼ٣َ  َث ْش ِۚ ٌمَٝ ٌ َس ْػذَٝ بد
َ ًَ ْٝ َ ا
ٌ َّللاُ ُٓ ۪س
َٖ٣ػ ِث ْبُ ٌَب ِك ۪ش٤
ِ ْٞ َٔ ُن َززَ َس ْا
َّ ُا
 هَٝ د
ِ ا ِػَٞ ص
Karanlıkların her yanı kapladığı, göğün gürlediği ve şimşeklerin çaktığı bir yerde, bardaktan boşanırcasına
yağmura tutulmuş bir kimseye de benzerler; şiddetli gürültüden ölecekleri korkusuyla parmaklarını kulaklarına
tıkarlar. O kâfirleri çevreleyen her şeyi bilen Allah’tır.

(Bakara 2/20 )

ْ َ اِ َٓرَا اَٝ ِٚ ٤ ۪ا كَْٞ  ْْ َٓشُٜ َُ ظَٓب َء
َ  ْخ٣َ  ٌَبدُ ْاُ َج ْش ُم٣َ
ْٞ َُ َٝ اُٞٓ  ْْ هَبِٜ ٤ْ َِظَِ َْ َػ
َ َ  ْْ ًَُِّ ََٓٔب اُٛ بس
ُ ط
َ ق ا َ ْث
َ ص
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
ََٓ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ش
 ْْ ا َِّٕ هِٛ بس
شب َء ه
َ ََّٛللاُ َُز
َ َت ِث
َ ا َ ْثَٝ ْْ ِٜ غ ْٔ ِؼ
ِ ص
O şimşek ,gözlerini söküp çıkaracak gibi olur. Ne zaman işlerine yarayan bir parıltı görseler orada yürür, gözleri
kamaşınca da kalakalırlar. Allah gerekeni yapsaydı görme ve dinleme özelliklerini yok ederdi. Allah, her şeye
bir ölçü koymuştur.

(Nur 24/41)

َّ َٝ ض
ٍ صَٓبكَّب
َْ ِِ د ًُ ٌَّ هَ ْذ َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ غجِّ ُر
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ِ  ْاًلَ ْسَٝ د
َ ُ٣ ََّللا
َ  ُْش٤اُط
ََُِٕٞ ْل َؼ٣  ٌْ ثِ َٔب٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُٚ َس٤ر َ ْغ ۪جَٝ َُٚص َلر
َ
Hiç görmedin mi, göklerde ve yerde kim varsa, kuş sürülerine varıncaya kadar Allah’a boyun
eğerler. Her biri duasını ve boyun eğmesi gerektiğini bilir. Allah onların yaptıkları her şeyi
bilmektedir.
(Enam 6/38)

ْ  ا ًََِّٓل ا ُ َٓ ٌْ ا َ ْٓثَبُُ ٌُ ْْ َٓب كَ َّشِٚ ٤ْ ش ثِ َدَ٘ب َز٤
ََٓ  ًَلَٝ ض
٢ِغَ٘ب ك
ُ َ ۪ط٣ غبئِ ٍش
ِ  ْاًلَ ْس٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َٓدَاثَّ ٍخ كَٝ
َُٕٝ ْسش َُش٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ءٍ ث ُ َّْ ا٢َ
ِ ْاُ ٌِزَب
ْ ة ِٓ ْٖ ش
Yerde hareket eden tüm canlılar, iki kanadıyla uçan tüm varlıklar, tıpkı sizin gibi bir ümmettir. Bu kitapta hiçbir
şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar da Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir.

(Enbiya 21/79)

َّ َٝ َٖغ ِجّ ْس
 َْش٤اُط
ُ َبٛ َْٔ٘بَّٜ َكَل
َ ُ٣ ٍَ دَ ْاُ ِد َجبٝع َّخ ْشَٗب َٓ َغ دَ ُ۫ ُا
َ َٝ  ِػ ِْ أ ًۘبَٝ َ٘ب ُز ٌْ أب٤ْ َ  ًُ ًّل َٰارَٝ َِٖۚ َْٰٔ٤َِع
َٖ٤ ِ۪ ًَُّ٘ب كَب ِػَٝ
İkisine de ilim ve hikmet verdiğimiz halde doğru kararı Süleyman’ın bulmasını sağlamıştık. Dağları ve kuşları
da Davut’un emrine vermiştik; onunla birlikte tesbih ederlerdi. Bunları yapan Bizdik.
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(İsra 17/44)

ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ۪ٙغجِّ ُر ِث َس ْٔ ِذ
َّ ُادُ اَٞ ََُّٰٔ اُغَُٚ غ ِجّ ُر
ُ  ْاًلَ ْسَٝ غ ْج ُغ
َ ُ٣ ءٍ ا ًَِّل٢َ
َ ُر
ْ ا ِْٕ ِٓ ْٖ شَٝ َّٖ ِٜ ٤ ۪ َٓ ْٖ كَٝ ض
ساٞ
 أب َؿلُ ا٤ ُِ۪ ًَبَٕ َزَِّٚٗ ْْ اُٜ  َس٤َٕ ر َ ْغ ۪جُٜٞ ًََل ر َ ْلو
Yedi gök, yeryüzü ve bunların içindeki her şey Allah’a boyun eğer. Her şeyi güzel yapmasına karşılık O’na
boyun eğmeyen tek varlık yoktur ama onların bu boyun eğişlerini siz kavrayamazsınız. O yumuşak davranır ve
çok bağışlar.

(Tegabun 64/1)

ًۘ
ِۚ ِ  ْاًلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
ٍء٢َ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢غ ِجّ ُر ِ هّٰللِ َٓب ِك
َ ُ٣
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُ ْاُ َس ْٔذََُٚٝ ُُ ْاُ ُٔ ِْيَُٚ ض
ش٣
ٌ ۪هَذ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a boyun eğer. Bütün yetki O’ndadır. Yaptığı her şeyi güzel yapmak O’na
hastır. Her şeye bir ölçü koyan da O’dur.

(Nur 24/42)

ِۚ ِ  ْاًلَ ْسَٝ د
ش٤
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
 ه٠َُِاَٝ ض
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ص
Göklerde ve yerde hâkimiyet Allah’a aittir. Dönüş Allah’ın huzuruna olacaktır.

(Nur 24/43)

ْٖ ِٓ َ ْخ ُش ُج٣ َ ْدمَٞ ُ ْاُٟ ُس ًَب آب كَز َ َشَُِٚ ْد َؼ٣ َّْ ُ ُ ثَٚ٘٤ْ َق ث
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ُ ُِّ ُ َإ٣ َّْ ُ ع َسبثاب ث
َ ٢ُ ْض ۪خ٣ ََّللا
ْٖ ُ َػُٚص ِشك
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚت ِث٤
َّ ُُ٘ ِ َّض ٍُ َِٖٓ ا٣َٝ ِٚۚ ۪ ُِ ِخ َل
ُ ُ ۪ص٤َب ِٓ ْٖ ثَ َش ٍد كَٜ ٤ ۪بء ِٓ ْٖ ِخ َجب ٍٍ ك
ِ ََٔٓ غ
ْ ٣َ َٝ شب ُء
بس
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ
ُ ٛ ْز٣َ ِ۪ٚعَ٘ب َث ْشه
َ ُ ٌَبد٣َ شب ُء
َ َت ِث ْبًلَ ْث
ِ ص
Hiç görmedin mi Allah, bulutları sürüklüyor, sonra birbirine kaynaştırıyor; sonra yığın haline
getiriyor. Sonra arasından yağmur çıktığını görürsün. Gökteki dağdan dolu indirip uygun
gördüğü kimselerin tepesine yağdırıyor. Kimilerinden de onu uzak tutmayı tercih ediyor. Onun
şimşeğinin parıltısı gözleri çıkaracak gibidir.
(Rad 13/12)

َ َٝ كابَْٞ  ٌُ ُْ ْاُ َج ْشمَ خ٣ُ ۪ش٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ٍب
َ ِۚ اُث ّ َو
َّ ُئ ا
ِ بة
ُ ُ ْ٘ ِش٣َٝ غ َٔؼاب
َ غ َس
Bir korku ve bir umut olsun diye size şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları oluşturan, O’dur.
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(Rad 13/13)

شب ُء
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ بَٜ ت ِث٤
ُ ُ ۪ص٤َا ِػنَ كَٞ ص
َّ ُُ ْش ِع َُ ا٣َٝ ِٚۚ ۪ لَ ِز٤ ْاُ َٔ َٰ َِٓ ِئ ٌَخُ ِٓ ْٖ ۪خَٝ ۪ٙاُش ْػذُ ِث َس ْٔ ِذ
َّ غ ِجّ ُر
َ ُ٣َٝ
ِۚ  ه٢َٕ ِكُُُٞ َدب ِد٣ ْْ ُٛ َٝ
ٍِ ذُ ْاُ ِٔ َسب٣ ۪شذ
َ َٞ ُٛ َٝ َِّللا
Gök gürültüsü, her şeyi güzel yapmasından, melekler de korkudan O’na boyun eğerler. Yıldırımları o gönderir
ve onlarla belirlediği kişiye çarpar. Bunlar, Allah konusunda tartışıp duruyorlar. Halbuki Allah, vereceği sıkıntı
ile suç arasında sıkı bağ kurar.

(Nur 24/44)

بس
ُ ِِّ َُو٣
ت ه
َ  ْاًلَ ْث٢ُِ ٝ۬ ُ َٰر ُِ َي َُ ِؼج َْشح ا ًِل٢ ۪بس ا َِّٕ ك
َ َٜ َُّ٘اَٝ ََ ٤ْ ََُّّللاُ ا
ِ ص
Allah gece ile gündüzden birini sürekli diğerinin yerine koyar. Gözleri olanlar için bunda tam
bir ibret vardır.
(Bakara 2/164 )

ْ َٝ ض
 ْاُجَ ْس ِش٢ِ ك١ ر َ ْد ۪ش٢ ۪ ْاُلُ ِْ ِي اَُّزَٝ بس
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
ِ اخزِ َل
ِ  ْاًلَ ْسَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ َِْ  خ٢ ۪ا َِّٕ ك
َّ َثَٝ بَٜ ِرْٞ َٓ َض ثَ ْؼذ
ث
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ غ
 ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بط
َ  ْاًلَ ْسِٚ َب ِث٤بء ِٓ ْٖ ََٓٓبءٍ كَب َ ْز
َ ََُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣ ِث َٔب
ٍ َب٣ض َ ًَٰل
د
َّ َُْٖ ا٤َغ َّخ ِش ث
َّ ُاَٝ َِبذ٣اُش
ِ ََٔٓ غ
ِ ص ۪ش
ْ َ رَٝ ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓدَاثَّ ٍۖ ٍخَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْاًلَ ْسَٝ بء
ِ غ َسب
َ ُٔ ُة ْا
ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyleri denizde taşıyıp
götüren gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği suda, o su ile ölü toprağı diriltmesinde, kıpırdayan her canlıyı
yeryüzüne yaymasında, rüzgârların farklı yönlere esmesinde, gök ile yer arasında görevli bulutlarda, aklını
kullanan bir topluluk için göstergeler vardır.

(Lokman 31/29)

َّ ُع َّخ َش ا
ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ ًۘ َشَٝ ظ
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ا٢ِبس ك
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُح اُٞ٣َٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ا٢ِ ََ ك٤ْ َُّ ُِ ُح اُٞ٣ ََّللا
َ ْٔ ش
َٓ
ش٤
ٌ َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ِث َٔب ر َ ْؼ
ا َ َّٕ هَٝ ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َخ٠َُِٰ  ا١َ ْد ۪ َٓش٣
Görmez misin Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı hizmete
sokmuştur; her biri belirlenmiş eceline kadar akar gider. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

(Lokman 31/30)

ش٤
ِ َ ْاُجِٚ َُِٕٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ ا َ َّٕ َٓبَٝ  ْاُ َس ُّنَٞ ُٛ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ َُ بغ
َٰر ُِ َي ثِب َ َّٕ ه
ُ  ْاُ ٌَ ۪ج٢
ُّ ِِ َ ْاُؼَٞ ُٛ ََّللا
Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah
yücedir, büyüktür.
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(Casiye 45/5)

ْ َٝ
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ ََٔٓ غ
َض َث ْؼذ
ِ اخ ِز َل
 ََٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بس
َ  ْاًلَ ْسِٚ ب ِث٤َ م كَب َ ْز
ٍ بء ِٓ ْٖ ِس ْص
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ٌ ٣َ بذِ َٰا٣َ اُش
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َبد ُِو
ِ ص ۪ش
ْ َ رَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ
ّ ِ ق٣
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah’ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgarların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.

(Nur 24/45)

ْ َ ث٠َِٰ  َػ٢َ ْٔ ۪ش٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َبء ك
ِْٖ ِۚ ٤َِ ِس ْخ٠َِٰ  َػ٢َ ْٔ ۪ش٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ِٚۚ ۪ ِ٘ط
ٍ ِۚ ََٓٓ ْٖ ِٓ َّللاُ َخَِنَ ًُ ََّ َٓدَاثَّ ٍخ
 هَٝ
ش٣
ََٓ َ٣ َّللاُ َٓب
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
شب ُء ا َِّٕ ه
َ ْخُِ ُن ه٣ ٍ ا َ ْسثَغ٠َِٓ َٰ  َػ٢َ ْٔ ۪ش٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ْ  ًُ َِّ ش٠َِٰ َّللاَ َػ
Allah, her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi
de dört ayak üstünde yürür. Allah, yaptığı tercihe göre yaratır. Allah, her şeye bir ölçü
koymuştur.
(Enbiya 21/30)

ََّ ًُ بء
ِ اَٞ ََّٰٔا ا َ َّٕ اُغَٖٝ ًَلَ َُٓش٣ َ۪ َش اَُّز٣ ْْ ََُٝ َ ا
ِ ََٔٓ ُ َخ َؼ َِْ٘ب َِٖٓ ْاَٝ  َٔبُٛ ض ًَبَٗزَب َسرْواب كَلَز َ ْوَ٘ب
َ  ْاًلَ ْسَٝ د
َ
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍ اَكَ َل٢
ّ ءٍ َز٢ْ ش
Kafirlerin görmeleri gerekmez mi gökler ve yer bütün halinde iken patlattık ve her canlı şeyi sudan yarattık; hâlâ
inanmayacaklar mı?

(Lokman 31/10)

َّ َثَٝ ْْ ٌُ ِذَ ث٤۪ٔ َ  ا َ ْٕ ر٢
بَٜ ٤ ۪ث ك
ِ اَٞ َََّٰٔخَِنَ اُغ
ِ  ْاًلَ ْس٢ِ ك٠ا َ ُْ َٰوَٝ بَٜ َْٗٝ ػ َٔ ٍذ ر َ َش
َ  ِْش٤َد ثِـ
َ ا ِعَٝ ض َس
ْ٣ٍ جٍ ًَ ۪شْٝ َب ِٓ ْٖ ًُ َِّ صَٜ ٤ ۪بء ََٓٓب اء كَب َ ْٗجَزَْ٘ب ك
َّ ُا َ ْٗضَ َُْ٘ب َِٖٓ اَٝ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓدَاثَّ ٍخ
ِ ََٔٓ غ
Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmış, sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen
dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip bereketli çiftlerin hepsinden bitirmiştir.

(Nur 24/46)

ٍ َّ٘ب٤ِ َد ُٓج
ٍ َب٣َُوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ ََٓ٘ب َٰا
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ََٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ د
ِ ٠َُِٰ شب ُء ا
Biz, birbirini açıklayan âyetler indirdik. Allah, yapması gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.
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(Yunus 10/25)

ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ََٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ِّ غ َل
َّ ُ دَ ِاس ا٠َُِٰ ا اٞػ
َُٓ  ْذ٣َ َُّللا
 هَٝ
ِ ٠َُِٰ شب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Kim, yapması gerekeni yaparsa onu doğru yola getirir.

(Hud 11/1)

ْ َِص
ْ َٔ ٌِ بة ا ُ ْز
ش٤
ٌ َ ا َُٓ َِٰ۠ش ًِز
ّ ِ ُُ ث ُ َّْ كَُٚبر٣ذ َٰا
ٍ ْ خ َ۪ج٤ٍ ٌ۪ذ ِٓ ْٖ َُذ ُْٕ َز
ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki âyetleri hem muhkem kılınmış, hem de doğru kararlar veren ve her
şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.

(Hadid 57/9)

ُّ َِٖٓ ْْ ٌُ ُ ْخ ِش َخ٤ُِ د
ٍ َّ٘ب٤ِ َد ث
ٍ َب٣۪ َٓ َٰاٙػ ْج ِذ
ْْ ٌُ َِّللاَ ث
ِ اُظُِ َٔب
ا َِّٕ هَٝ سٞ
َ ٠َِٰ ُ٘ ِ َّض ٍُ َػ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ٌْ ٤ف َس ۪ز
ٌ َُ َش ُ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Talak 65/11)

ع ا
ٍ َّ٘ب٤ِ ََّللاِ ُٓج
َِٖٓ د
ِ صب ُِ َسب
ِ ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػُِْٞز٣َ ًلٞ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ ْخ ِش َج اَُّز٤ُِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ َخَّ٘بِْٚ ُ ْذ ِخ٣ صب ُِ اسب
بَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْسز١د ر َ ْد ۪ش
ِ اُظُِ َٔب
ُإْ ِٓ ْٖ ِث ه٣ ْٖ َٓ َٝ  ِسُُّٞ٘ ا٠َُِد ا
َ َْ َٔ  ْؼ٣َ َٝ ِبّٰلل
ُ ِس ْصهابَُٚ َُّللا
غَٖ ه
ُ َٜ ْٗ َْاًل
َ ب اَثَذاا هَ ْذ ا َ ْزََٜٓ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
Bir de size, Allah’ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.

(Nur 24/47)

َ َ اَٝ ٍِ ٞع
ٌ  كَ ۪ش٠ُهَٞ َ ز٣َ َّْ ُ غ ْؼَ٘ب ث
 َٰ َُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ََٓٓب اَٝ  ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٰر ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
ُ بُش
َّ  ِثَٝ ِبّٰلل
َٕ َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُُٞٞو٣َ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ِْث ْبُ ُٔإ
Kimileri, “Allah’a ve elçisine inandık ve boyun eğdik” derler. Sonra bunun arkasından onlardan
bir takımı yüz çevirir. Onlar mümin değillerdir.
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(Enfal 8/20)

ِۚ ُا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْغ َٔؼَٝ ُْٚ٘ ا َػْٞ ََُّٞ َ  ًَل رَٝ َُُٚٞع
َٕٞ
ُ  َسَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪غَُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler, Allah’a ve Elçisine boyun eğin. Dinleyip dururken bari siz yüz çevirmeyin.

(Enfal 8/21)

ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣  ْْ ًَلُٛ َٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
َ اَُُٖٞ هَب٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  ًَل رَٝ
Dinleyip anlamadıkları halde “Dinleyip anladık” diyenler gibi de olmayın.

(Enfal 8/22)

ََُِٕٞ ْؼ ِو٣ َٖ ًَل٣ ۪ص ُّْ ْاُجُ ٌْ ُْ اَُّز
ُّ َُّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْ٘ذَ هَََّٝٓ ا َِّٕ ش ََّش اُذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

(Enfal 8/23)

َُُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشظَٛٝ اْٞ ََُّٞ َ  ْْ َُزُٜ َ ا َ ْع َٔؼْٞ ََُٝ ْْ ُٜ َ اْشا ًَلَ ْع َٔؼ٤ ْْ َخِٜ ٤ َّ۪للاُ ك
 َػ ِِ َْ هْٞ ََُٝ
Allah, onlarda bir hayır görseydi elbette dinletirdi. Dinletseydi bile yine de yüz çevirirlerdi.

(Nur 24/48)

ٌ  ْْ اِرَا كَ ۪شُٜ َ٘٤ْ  ْس ٌُ َْ َث٤َ ُِ ُِ۪ٚ ٞع
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشظُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
َُٓ ُاِرَا دَٝ
ُ  َسَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
Aralarında hükmünü versin diye Allah’a ve Elçisine çağrılınca onlardan bir takımı yan çizer.
(Al-i İmran 3/23)

٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ  ْْ ثُٜ َ٘٤ْ َ ْس ٌُ َْ ث٤َ ُِ َِّللا
ة ه
ِ  ًِزَب٠َُِٰ َٕ اْٞ ػ
ِ جاب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪صُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َ ُ ْذ٣ ة
ٌ كَ ۪ش
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشظُٛ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣
Allah’ın Kitab’ından bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı Kitap versin diye Allah'ın Kitabına
çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekiliyorlar.

(Al-i İmran 3/24)

ٍ ٍۖ دَاُٝ َّب آب َٓ ْؼذ٣َبس ا ًََِّٓل ا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِ٘٣ ۪ د٢ ُ۪ ْْ كٛؿ ََّشَٝ د
َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞ ْْ هَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ثِب
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
Bunun sebebi şöyle demeleridir: “O ateş bizi yaksa yaksa peş peşe birkaç gün yakar!” Dinleri konusunda
uydurdukları şeyler, kendilerini yanıltmaktadır.
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(Nur 24/49)

َٖ٤ ۪٘ ُٓ ْز ِػِٚ ٤ْ َُِا اَُٞٓ َأْر٣  ُْ ْاُ َس ُّنُٜ َُ ْٖ ٌُ َ٣ ِْٕ اَٝ
Eğer haklı konumda olsalar, koşa koşa gelirler.

(Nur 24/50)

ُْ ُٛ  ََُٰٓئِ َيٝ۬ ُ ُ ثَ َْ اُُٚٞع
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪اَك
ُ  َسَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ْ ِّ َ ض ا
ق ه٤
َ َ ۪س٣ ْٕ َ َٕ اَُٞخَبك٣ ّْ َ ا اُٞاسرَب َٓث
َّ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah’ın ve elçisinin
kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar yanlış yoldadırlar.
(Bakara 2/8)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ِث ْبَٝ ِبّٰلل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ِث ُٔإُٛ  َٓبَٝ اًل ِخ ِش
 ٍُ َٰا ََّٓ٘ب ِث هُٞو٣َ ْٖ َٓ بط
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
Kimi insanlar da "Allah’a ve ahiret gününe inanırız.” derler ama inanmazlar.

(Bakara 2/9)

ِۚ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ََّللا
َٕٝ ْشؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ ْْ ُٜ غ
َٕ هُُٞخَب ِدػ٣
َ َُٕ ا ًََِّٓل ا َ ْٗلُٞ ْخذَػ٣َ  َٓبَٝ اٞ
Allah’a ve müminlere karşı oyun kurmaya çalışırlar. Onlar sadece kendilerini oyuna getirirler de farkına bile
varmazlar.

(Bakara 2/10)

َُٕٞ ٌْ ِزث٣َ اُٞٗ ٌْ ِث َٔب ًَب٤ َُ۪اة ا
ٌ َػز
َّللاُ َٓ َش ا
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ك
 ُْ هُٛ َض كَضَ اد
َ ْْ ُٜ ََُٝ ظ ِۚب
Bunların kalplerinde bir hastalık oluşur; Allah onlara bir hastalık da ilave eder. Yalan söylemelerine karşılık hak
ettikleri de acıklı bir azaptır.

(Muhammed 47/29)

ْْ ُٜ َٗظـَب
ْ َ َّللاُ ا
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ِ۪ت اَُّز
ُ ْخ ِش َج ه٣ ْٖ َُ ْٕ َ ض ا
َ ا َ ّْ َزغ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?
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(Nur 24/51)

ع ِٔ ْؼَ٘ب
َُٓ َُٖ اِرَا د٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍَ ْاُ ُٔإْٞ َاَِّٗ َٔب ًَبَٕ ه
ُ  َسَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
َ اَُُُٞٞو٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ َ٘٤ْ ََ ْس ٌُ َْ ث٤ُِ ُِ۪ٚ ٞع
َ َ اَٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُسُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ غ ْؼَ٘ب
Müminler ise, aralarında hüküm versin diye Allah’a ve elçisine çağrıldıklarında sadece şu sözü
söylerler “dinledik ve boyun eğdik”. Umduklarına kavuşacak olanlar işte bunlardır.
(Bakara 2/285)

ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِ۪ٚ ًُزُجَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ َِٓئِ ٌَزَٝ ِبّٰلل
ُ اُش
َّ ََٖٓ َٰا
َٕ ًُ ٌَّ َٰا ََٖٓ ثِ هُِٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َس ِثِٚ ٤ْ َُ ٍُ ثِ ََٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِاٞع
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
ُ غ ْؼَ٘ب
ش٤
ُ َْٖ ا َ َز ٍذ ِٓ ْٖ ُس٤ًََل ُٗلَ ِ ّش ُم ث
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ص٤َُِاَٝ ؿ ْل َشاٗ ََي َسثََّ٘ب
َ اُُٞهَبَٝ ِٚ۠ ۪ ِِ ع
Bu elçi, Rabbinden kendisine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “Onun elçileri arasında ayırım yapmayız.” derler. Şunu da
derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, senin huzurundur.”

(Nur 24/52)

َٕٝ ُْ ْاُ َٓلَبئِ ُضُٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  كَبِٚ ز َّ ْو٣َ َٝ ََّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
ش ه
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َ  ْخ٣َ َٝ َُُٚٞع
Kim Allah’a ve elçisine boyun eğer, Allah’tan korkar ve ondan çekinirse işte başaracak olanlar
onlardır.
(Nisa 4/69)

َٖ٤ ۪و٣ّص ۪ذ
ّ ِ ُاَٝ َّٖ٤۪  ْْ َِٖٓ اَُّ٘ ِجِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ اُش
َّ َٝ ََّللا
َٖ ا َ ْٗؼَ َْ ه٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي َٓ َغ اَُّزٝ۬ ُ  ٍَ كَبٞع
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
ِۚ صب ُِ ۪س
ُّ ُاَٝ
واب٤ ۪ َٰ َُٓئِ َي َسكٝ۬ ُ غَٖ ا
ِ َ َٓذَٜ ش
ُ  َزَٝ َٖ٤
َّ ُاَٝ اء
Kim Allah'a ve resulüne gönülden boyun eğerse onlar, Allah'ın nimet verdiği nebiler, özü sözü doğru kişiler,
bilginler ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi yoldaştır!

(Ahzab 33/70)

ذاا٣ ۪عذ
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َََٓب ا٣
َ  اًلْٞ َا هُُُٞٞهَٝ ََّللا
Ey inanmış kimseler! Allah'tan çekinin ve doğru söz söyleyin

(Ahzab 33/71)

 أب٤ اصا َػ ۪ظْٞ َُ كَوَ ْذ كَبصَ كَُٚٞع
ْ ُ٣
ُ  َسَٝ ََّللا
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣َٝ ْْ ٌُ َُص ِِ ْر َُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔب
O zaman Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Elçisine boyun eğerse büyük bir
kurtuluşa ermiş olur.
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(Nur 24/53)

ِۚ ُٔ َ ْخ ُش ُخ َّٖ هُ َْ ًَل ر ُ ْو ِغ٤َُ ْْ ُٜ َ  ْْ َُئِ ْٖ ا َ َٓ ْشرِٜ ِٗ َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َخ
َ اٞ
كَخٌ ا َِّٕ هٝغب َػخٌ َٓ ْؼ ُش
ا ثِ هُٞٔ غ
ََّللا
َ ا َ ْهَٝ
ََُِٕٞٔ ش ثِ َٔب ر َ ْؼ٤
ٌ خ َ۪ج
“Emir verirsen, mutlaka savaşa çıkacaklar” diye, olanca güçleriyle Allah’a yemin ederler. De ki:
“Yemin etmeyin, güzel bir itaat yeter. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.”
(Ahzab 33/15)

َّللاِ َٓ ْغ ُ۫ ُإ اًل
ذُ هْٜ  ًَبَٕ َػَٝ بس
ا هُٝذَٛ ا َػبَُُٞٗوَ ْذ ًَبَٝ
َ ََٕ ْاًلَ ْدثَُُّٞٞ ُ٣ َّللاَ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ًَل
Halbuki, daha önce sırtlarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a kesin söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz
sorguya çekilmeyi gerektirir.

(Enfal 8/24)

ٍُ ٞ ُس٣َ ََّللا
ُ ِش
َّ ُِ َٝ ِا ِ هّٰللُٞج٤ا ا ْعز َ ۪دَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ا ا َ َّٕ هَُٞٔٓ َِا ْػَٝ ْْ ِۚ ٌُ ٤٤۪ ُ ْس٣  ٍِ اِرَا دَ َػب ًُ ْْ ُِ َٔبٞع
َٕٝ ر ُ ْسش َُشِٚ ٤ْ َُُِ اَٚٓ ََّٗاَٝ ۪ٚهَ ِْ ِجَٝ َْٖ ْاُ َٔ ْش ِء٤َث
Ey inanıp güvenenler! Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, Allah’ın ve Elçisi’nin çağrısına uyun. Bilin ki
Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Bir de hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُز ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُزِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ِۚ ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪غ
ُ  ٍِ ا ًَِّل ْاُ َج َلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝزَذْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
De ki: “Allah’a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü boyun eğin. Eğer yüz
çevirirseniz ona yüklenen onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona
gönüllü olarak boyun eğerseniz yola gelmiş olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden
ibarettir.
(Al-i İmran 3/31)

ٌْ ٤س َس ۪زٞ
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ْْ ٌُ  َثُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣َ َٝ َُّللا
ُ ْسجِ ْج ٌُ ُْ ه٣ ٢ َُّ۪ٗٞللاَ كَبر َّ ِجؼ
َٕ هُّٞهُ َْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ِسج
De ki: "Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, çok bağışlayan
ve ikramı bol olandır.
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(Nisa 4/80)

 ا٤ ۪ ْْ َزلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ِۚ ع ه
َ َ  ٍَ كَوَ ْذ اٞع
ظب
َ ِْ٘ ع
ُ اُش
َّ ُِ ِطغ٣ ْٖ َٓ
َ غب
َ  كَ ََٓٔب ا َ ْس٠ُهَٞ َ  َٓ ْٖ رَٝ ََّللا
Kim elçiye gönüllü olarak boyun eğerse Allah'a boyun eğmiş olur. Yüz çeviren çevirsin; seni başlarına bekçi
olarak göndermedik.

(Nur 24/55)

ق
ِ صب ُِ َسب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َػذَ هَٝ
ِ  ْاًلَ ْس٢ِ ْْ كُٜ ََّ٘ ْغز َ ْخ ِِل٤َ َُ د
َ َِ ض ًَ َٔب ا ْعز َ ْخ
َٰ َ اسر
 ْْ ا َ ْٓ٘ابِٜ  ِكَْٞ  ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ خُٜ ََُُّّ٘ َج ِذ٤ََُٝ ْْ ُٜ َُ ٠ع
ْ ١ِ ُْ اَُّزُٜ َ٘٣ ۪ ْْ دُٜ َُ ََّٖ ٌّ٘ ِ َٔ ُ٤ََُٝ ْْ ٍۖ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّز
َ ٢َٕ ۪ثًُٞ ُ ْش ِش٣  ًَل٢ ََُ۪٘ٗٝ ْؼجُذ٣
َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َٰ َُٓئِ َيٝ۬ ُ  َٓ ْٖ ًَلَ َش ثَ ْؼذَ َٰر ُِ َي كَبَٝ ْـاب٤ش
“Allah’ın, içinizden inanan ve iyi iş yapanlara sözü vardır; öncekilere verdiği gibi o yeri de
kesinlikle onlara verecek, razı olduğu dini onlar için kökleştirecek ve korkularının ardından
onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana kulluk eder, bir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra
da kendini doğrulara kapatanlar olursa yoldan çıkmış olurlar.”
(İbrahim 14/13)

ْْ ِٜ ٤ْ َُِ ا٠ َٰ َٓزْٝ َ  َِِّٓزَِ٘ب كَب٢ ۪د َُّٕ كُٞ َُزَؼْٝ َ ظ ََٓ٘ب ا
ُ ا ُِ ُشَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
ِ  ْْ َُُ٘ ْخ ِش َخَّ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْسِٜ ِِ ع
َّ َّٖ ٌَ ِِ ْٜ َُُ٘ ْْ ُٜ َُّسث
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Kâfirlik edenler, elçilerine şunu söylediler: “Ya bizim dini yaşama biçimimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle
yurdumuzdan çıkarırız.” Allah da elçilerine şöyle vahyetti: “Yanlış yapan o kimseleri kesinlikle yok edeceğiz.

(İbrahim 14/14)

 ِذ٤ ۪ػَٝ َبف
َ َُُ٘ ْغ ٌََِّ٘٘ ٌُ ُْ ْاًلَ ْسَٝ
َ خَٝ ٢َٓبف َٓوَ ۪ب
َ  ْْ َٰر ُِ َي ُِ َٔ ْٖ خِٛ ض ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ
Onların ardından o topraklara kesinlikle sizi yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkanlar
içindir.”

(Enbiya 21/105)

َّ ٢َُِوَ ْذ ًَز َ ْجَ٘ب كَٝ
َٕٞصب ُِ ُس
َّ ُ ا١ِ
َ س ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ اُ ِزّ ًْ ِش ا َ َّٕ ْاًلَ ْسٞ
ِ ُاُضث
َ ب ِػجَبدَٜ ُ َ ِشث٣ ض
Bütün zikirleri indirdikten sonra kitaplara şunu yazdık: “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır.”
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(Enbiya 21/106)

زَا َُ َج َل اَٰٛ ٢ ۪ا َِّٕ ك
َٖ٣ ۪ ٍّ َػب ِثذْٞ َؿب ُِو
İşte bu söz, kulluk edenler topluluğu için gerçek bir tebliğdir.

(Nur 24/56)

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ص
َُٕٞٔ  ٍَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َزٞع
ُ اُش
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ َ حًَٰٞ اُض
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin ve Elçim ile gönderdiğime gönüllü olarak boyun
eğin ki iyilik bulasınız.

(Nur 24/57)

ِۚ ِ  ْاًلَ ْس٢َِٖ ك٣ا ُٓ ْؼ ِد ۪ضَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪غجَ َّٖ اَُّز
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ص
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ض
َ ًَل ر َ ْس
َ َُْجِئَٝ بس
Kafirler, bu topraklarda sakın müminleri aciz bırakacaklarını hesap etmesinler. Onların
dönecekleri yer o ateştir. Ne kötü hale gelmektir o!
(İbrahim 14/42)

َّ َُ َٔ َ ْؼ٣ َّللاَ ؿَبكِ ال َػ َّٔب
بس
ُ  ٍّ ر َ ْشخْٞ َ٤ُِ ْْ ُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ َٕ اَِّٗ َٔبُٞٔ ُِ اُظب
غجَ َّٖ ه
ُ ص
َ  ًَل ر َ ْسَٝ
َ  ْاًلَ ْثِٚ ٤ َ۪ص ك
Sakın Allah’ı, yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. Onları sadece gözlerin dona kalacağı
güne kadar erteliyor.

(İbrahim 14/43)

َ ْْ ِٜ ٤ْ َُِ ْشرَذُّ ا٣َ  ْْ ًَلِٜ  ُس ُ۫ ُؤ ِع٢َٖ ُٓ ْو ِ٘ ۪ؼ٤ ِط ۪ؼْٜ ُٓ
ا ٌءَََٞٓ ٛ ْْ ُٜ ُ ا َ ْكـِذَرَٝ ْْ ِۚ ُٜ ُغ ْشك
O gün kafaları ikna edilmiş, gözleri kırpılmaz halde ve gönülleri arayış içinde boyun eğmiş olurlar.
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(Nur 24/58)

َ َِٰ َ ا ْاُ ُسُِ َْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ثُٞ ْجُِـ٣َ ْْ َُ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ْْ ٌُ ُٗ َٔب٣ْ َ ذ ا
ْ ٌَ ََِٓ َٖ٣ َ۪ ْغزَأ ْ ِر ْٗ ٌُ ُْ اَُّز٤ُِ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣َ
ث
َّ َِٖٓ ْْ ٌُ ب َث٤َ َِٕ ثُٞعؼ
ٍ َٓ َّشا
 ِحَِٰٞ ص
َ َ َٖ ر٤ ۪زَٝ حِ ْاُلَ ْد ِشَِٰٞ ص
َ  ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذَٝ ش ِح٤
َ َِ د ِٓ ْٖ هَ ْج
َ ٜ۪ اُظ
َ َّٖ ُٛ َ ْْ ُخَ٘ب ٌذ َث ْؼذِٜ ٤ْ َِ ًَل َػَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِْظ َػ
ُ َِٰ َ بء ث
ٍ  َساْٞ ث َػ
ْْ ٌُ ع
ََٓ ْاُ ِؼ
ُ  ٌُ ْْ َث ْؼ٤ْ ََِٕ َػُٞاكَّٞ غ
ِ ِ۠ ش
َ ٤َُ ْْ ٌُ َُ د
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ َُّللا
ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َز٤ ِ۪ػ
ِ ب٣َ اًل
ٍ  َث ْؼ٠َِٰ َػ
 هَٝ د
ّ ُٖ ه٤ِ ُ َج٣ ط ًَ َٰز ُِ َي
َ َُّللا
Müminler! Elinizin altındaki esirler ile henüz erginlik çağına girmemiş çocuklarınız üç vakitte;
sabah namazından önce, öğlen dinlenmesinde elbisenizi çıkarınca, bir de yatsı namazından
sonra yanınıza girerken sizden izin istesinler. Bunlar sizin çıplak olabileceğiniz üç vaktidir.
Bunların dışında size de onlara da bir günah yoktur. Onlar sizin, siz onların çevresinde dönüp
dolaşırsınız. Allah size ayetlerini böyle açıklar. Allah bilir, doğru karar verir.

(Nur 24/59)

ْ َاِرَا ثََِ َؾ ْاًلَٝ
َُّللا
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣  ْْ ًَ َٰز ُِ َيِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ا ًَ َٔب ا ْعزَأْرََٕ اَُّزَُٞٗ ْغزَأ ْ ِر٤ِْ َغلَب ٍُ ِٓ ْ٘ ٌُ ُْ ْاُ ُسُِ َْ ك
ٌْ ٤ ٌ۪ ٌْ َز٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ َِ۪ٚبر٣َُ ٌُ ْْ َٰا
Çocuklarınız erginlik çağına varınca kendilerinden önceki büyükleri nasıl izin istiyorlarsa
onlarda izin istesinler. Allah size ayetlerini böyle açıklar. Allah bilir, doğru karar verir.

(Nur 24/60)

 َْش٤ َّٖ َؿُٜ ََبث٤ِع ْؼَٖ ث
ِ غ
َ َ٣ ْٕ َ  َّٖ ُخَ٘ب ٌذ اِٜ ٤ْ َِْظ َػ
َ ِّ٘ ُا ِػذُ َِٖٓ اَٞ َ ْاُوَٝ
َ ٤َََِٕ ِٗ ٌَب ازب كَٞ ْش ُخ٣  ًَل٢ َ۪ٓبء اُهز
ٍ ُٓزَجَ ِ ّش َخب
ٌْ ٤ ِ۪ ٌغ َػ٤۪ٔ ع
 هَٝ َّٖ ُٜ َُ  ٌْش٤َ ْغز َ ْؼ ِل ْلَٖ َخ٣ ْٕ َ اَٝ َ٘ ٍخ٣د ِث ۪ض
َ َُّللا
Oturup kalmış, evlenme umudu bitmiş kadınların, süslerini sergileme gayreti olmadan
buralarını örten örtülerini açmalarında bir günah yoktur. Kendilerine dikkat etmeleri, onlar
için daha iyi olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.
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(Araf 7/26)

 ا٣ ۪سَٝ ْْ ٌُ ِ َٰارْٞ ع
 ٌْش َٰر ُِ َي٤ َٰر ُِ َي َخَٰٟٞ بط اُز َّ ْو
 ٌُ ْْ ُِ َجب ا٤ْ َِ َٰادَ َّ هَ ْذ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ٢َٓ ۪٘ب َث٣َ
ُ  ُِ َجَٝ ش ِ۠ب
َ ١ ۪اسَٞ ُ٣ عب
ََٕٝزَّ ًَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََِّّللاِ َُ َؼ
ِ ب٣َ ِٓ ْٖ َٰا
د ه
“Ey Âdemoğulları! Size, bedeninizi örten, bir de sizi güzel gösteren elbise indirdik. İyi elbise, sizi koruyan
elbisedir.” Bu, Allah’ın ayetlerindendir, belki akıllarındaki bilgileri kullanırlar.

(Nur 24/61)

٠َِٓ َٰ  ًَل َػَٝ ط َز َش ٌج٣
ِ  ْاُ َٔ ۪ش٠َِ ًَل َػَٝ  ْاًلَػ َْشجِ َز َش ٌج٠َِ ًَل َػَٝ  َز َش ٌج٠ َْٰٔ ْاًلَػ٠َِْظ َػ
َ ٤َُ
ْٝ َ اِٗ ٌُ ْْ اَٞ د ا ِْخ
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ برِ ٌُ ْْ اَٜ َّٓ ُ د ا
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ د َٰاثََٓبئِ ٌُ ْْ ا
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ رِ ٌُ ْْ اُٞ٤ُا ِٓ ْٖ ثًُُِٞ ْ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْٕ رَأ
د
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ ا ُِ ٌُ ْْ اَٞ د ا َ ْخ
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ د َػ َّٔبرِ ٌُ ْْ ا
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ بٓ ٌُ ْْ ا
ِ ُٞ٤ُ ثْٝ َ ارِ ٌُ ْْ اََٞ د اَخ
ِ ُٞ٤ُث
ِ َٔ د ا َ ْػ
َ خ
 ا َ ْشزَبرابْٝ َ ؼاب ا٤۪ٔ ا َخًُُِٞ ْ  ٌُ ْْ ُخَ٘ب ٌذ ا َ ْٕ رَأ٤ْ َِْظ َػ
َ ْٝ َ َُٓ اٚ َٓب ََِٓ ٌْز ُ ْْ َٓلَبرِ َسْٝ َ َبًلرِ ٌُ ْْ ا
َ ٤َُ ْْ ٌُ  ِو٣ ۪صذ
َ بس ًَخا
َُّللا
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣ ّجَخا ًَ َٰز ُِ َي٤ِ غ
َّخا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه٤ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ر َ ِس٠َِٓ َٰ ا َػُٞٔ ِِّ غ
َ َراب كُٞ٤ُكَ ِبرَا دَخ َِْز ُ ْْ ث
َ ََّللاِ ُٓج
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ
َُِٕٞد َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؼ ِو
ِ َب٣اًل
Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur, size de bir güçlük yoktur,
kendi evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, erkek kardeşlerinizin
evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde,
dayılarınızın evlerinde, teyzelerinizin evlerinde, anahtarı sizde olan veya arkadaşınıza ait olan
evlerde yiyip içebilirsiniz. Bir arada veya ayrı ayrı yiyip içmenizde de bir günah yoktur. Evlere
girdiğiniz vakit Allah’tan ömür ve güzel bir bereket dileği ile dostlarınıza selam verin. İşte Allah
size ayetlerini böyle açıklar, belki aklınızı kullanırsınız.
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(Nur 24/62)

اُٞجَٛ َ ْز٣ ْْ َُ ٍبٓغ
ِ  ا َ ْٓ ٍش َخ٠َِٓ َٰ ُ َػَٚا َٓؼُٞٗاِرَا ًَبَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
ىٞ
َ َُٗ كَ ِبرَا ا ْعزَأْرِٚۚ ۪ ُِ ٞع
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪ َٰ َُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ٗ ََي اَُٞٗ ْغزَأ ْ ِر٣ َٖ٣ ُ۪ ا َِّٕ اَُّزَُٙٞٗ ْغزَأ ْ ِر٣ ٠َززه
ٌْ ٤س َس ۪زٞ
َ ْ ْْ كَأْرَ ْٕ ُِ َٔ ْٖ ِشئِٜ ِْٗط شَأ
ٌ َُّللاَ َؿل
َّللاَ ا َِّٕ ه
 ُْ هُٜ َُ ا ْعز َ ْـ ِل ْشَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ذ
ِ ُِ َج ْؼ
Müminler, yalnızca Allah’a ve Elçisine inanıp güvenen kimselerdir. Elçi ile birlikte toplu bir iş
yaptıkları sırada ondan izin almadan çekip gitmezler. Allah’a ve Elçisine inanıp güvenenler
senden izin isteyenlerdir. Eğer bazı işleri için izin isterlerse uygun gördüğün kimselere izin ver
ve onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Allah bağışlar, ikramı boldur.

(Nur 24/63)

ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََُِِّٕٞغ
ع ٌُ ْْ َث ْؼ ا
ِ َ٘ ٌُ ْْ ًَذُ َػ٤ْ  ٍِ َثٞع
ُ اُش
َّ ا دُ َػَٓب َءًَُِٞل ر َ ْد َؼ
 ْؼَِ ُْ ه٣َ عب هَ ْذ
ِ َٓبء َث ْؼ
َ َ َز٣ َٖ٣ َّ۪للاُ اَُّز
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ  َج٤ُ ۪ص٣ ْٝ َ  ْْ كِزَْ٘خٌ اُٜ  َج٤۪ َٓ ا َ ْٕ ر ُ ۪صَٕٙ َػ ْٖ ا َ ْٓ ِشُُٞخَب ُِل٣ َٖ٣ ۪ ْسزَ ِس اَُّز٤َ ِْ َارا ِۚا كَٞ ُِ
Elçinin çağrısını, birinizin diğerine yaptığı çağrıyla bir tutmayın. Arkalardan sıvışıp gidenleri
Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına gelecek bir sıkıntıya ya da
uğrayacakları acıklı bir azaba karşı tedbirlerini alsınlar.
(Ahzab 33/36)

ْٖ ِٓ ُ  َشح٤َ  ُْ ْاُ ِخُٜ َُ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ ُ ا َ ْٓ اشا اَٚٓ ُُٞع
ُ  َسَٝ َُّللا
 ه٠ع
َ َ ًَل ُٓإْ َِٓ٘ ٍخ اِرَا هَٝ ٍٖ ِٓ ْ َٓب ًَبَٕ ُِ ُٔإَٝ
٘اب٤ظ َل اًل ُٓ ۪ج
ُ  َسَٝ ََّللا
ص ه
ِ  ْؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ِٛ ا َ ْٓ ِش
َ ََّ ظ
َ ُ كَوَ ْذَُٚٞع
Allah ve Resulü /Elçisinin getirdiği Kitap bir işi kesinleştirmişse inanıp güvenmiş bir erkeğin ve kadının, o
konuda tercih hakkı olmaz. Kim, Allah'a ve Resulüne baş kaldırırsa açık bir şekilde sapmış olur.

(Nisa 4/14)

ٌٖ ٤ٜ۪ ُٓ اة
ٌ َُ َػزََُٚٝ  ٍۖبَٜ ٤ َ۪بسا خَب ُِذاا ك
ُ  َسَٝ ََّللا
ص ه
ُ ٗ اِْٚ ُ ْذ ِخ٣ َُٙدَُٝز َ َؼذَّ ُزذ٣َٝ َُُٚٞع
ِ َ ْؼ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine başkaldırırsa onu, ölmemek üzere kalacağı bir ateşe sokar. Onun
için alçaltıcı bir azap vardır.
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(Nur 24/64)

ْْ ُٜ ُ َُ٘جِّئ٤َ كِٚ ٤ْ ََُِٕ اُُٞ ْش َخؼ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ِٚ ٤ْ ََِ ْؼَِ ُْ ََٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ َػ٣ ض هَ ْذ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا َ ًََٓل ا َِّٕ ِ هّٰللِ َٓب ك
ِ  ْاًلَ ْسَٝ د
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
 هَٝ اُِِٞٔ ِث َٔب َػ
ْ َّللاُ ِث ٌُ َِّ ش
Unutmayın ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Ne durumda olduğunuzu gayet
iyi bilir. Ona döndürüleceğiniz gün, yaptıklarınızı size bildirecektir. Allah her şeyi bilir.
(Mucadele 58/6)

ٌ ذ٤َٜ۪ ءٍ ش٢ْ ش
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
ُ ََٗٝ َُّللا
 هَٝ ُٙٞغ
ُ هٚ٤ َٰا ا َ ْزصُِِٞٔ  ْْ ِث َٔب َػُٜ ُ َُ٘جِّئ٤َؼاب ك٤۪ٔ َّللاُ َخ
 ُْ هُٜ ُ َ ْج َؼث٣ َّ ْٞ َ٣
Onların hepsini dirilteceği gün, kendileri unutmuş olsalar bile, Allah dünyada neler yaptıklarını onlara
bildirecektir. Allah onların hesaplarını tam olarak bilir. Allah her şeye şahittir.

(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ َب٣ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْش ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْد ِشٟبة كَز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ َ٣  ًَلَٝ بظ اشا
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َزُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َخذَٝ َٝ  ِۚبَٜ ٤ َٰشح ا ا ًََِّٓل ا َ ْزص٤
َ ُـَبد ُِس٣ ًَل
َ  ًَل ًَ ۪جَٝ شح ا٤
َ ۪صـ
ا َ َزذاا
Defterleri önlerine konur. Günahkarların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah!
Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır
bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

34

