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

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

(Ankebut 29/1)

ْٓ ُٓ ا
ELİF! LÂM! MÎM!

(Ankebut 29/2)

ََُُٕٞ٘ ْلز٣  ْْ ََلُٛ َٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ ُٞو٣َ ْٕ َ ا اًُٞٓ ُزْ َش٣ ْٕ َ بط ا
ُ َُِّ٘ت ا
َ ا َ َؽغ
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı
sanıyorlar?
(Kıyame 75/36)

ُ غ
ًٟعذ
ُ غ
ُ ُزْ َش َى٣ ْٕ َ بٕ ا
ِْ ت
َ ْٗ اَل
َ  ْؾ٣َ َ ا
İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

(Al-i İmran 3/142)

َٖ٣صبثِ ۪ش
َّ َُ ْؼَِ َْ ا٣َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اُٝذَٛ َٖ َعب٣ َّ۪للاُ اَُّز
َ ْؼَِ ِْ ه٣ َُ َّٔبَٝ َا ْاُ َغَّ٘خُِٞا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْذ ُخ
Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri de bilmeden Cennete gireceğinizi mi hesap
etmiştiniz?
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(Al-i İmran 3/186)

َٖ٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ ْْ ٌُ ِِ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ َُ۪ز َ ْغ َٔؼُ َّٖ َِٖٓ اَُّزَٝ ْْ ٌُ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ  ا٢ٓ ۪ َّٕ كُٞ ََُِز ُ ْج
سٞ
ْ َ ا ِْٕ رَٝ شا٤
ً ۪ ًَضًٟا اَرًُٞٓ ا َ ْؽ َش
ِ ُٓ ُا كَب َِّٕ َٰر ُِ َي ِٓ ْٖ َػ ْض ِّ ْاَلُٞرَزَّوَٝ اٝصجِ ُش
Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Sizden önce kendilerine
kitap verilenlerden ve müşriklerden çok sık üzücü sözler işiteceğiniz de kesindir. Kendinizi koruyarak
sabrederseniz bilin ki yaptığınız iş, kararlılık gerektiren işlerdendir.

(Bakara 2/214)

عٓب ُء
َّ َٓ ْْ ٌُ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ َ۪أْرِ ٌُ ْْ َٓض َ َُ اَُّز٣ َُ َّٔبَٝ َا ْاُ َغَّ٘خُِٞا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْذ ُخ
َ ْ  ُْ ْاُجَأُٜ ْغز
ص َش
ْ َٗ َِّٕ َّللاِ ا َ ََٓل ا
ْ َٗ ٠ُ َٓ َٰزَٚا َٓؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ٍُ ٞع
ُ اُش
َّ ٍَ َُٞو٣ ٠ا َؽزهُُٞ ُص ُْ ِضَٝ اُع ََّّٓشا ُءَٝ
ص ُش ه
ت٣َّللاِ هَ ۪ش
ه
Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza da gelmeden, Cennet‟e girebileceğinizi mi
düşünüyorsunuz? Baskılar ve zorluklar onları öyle sarmış, öylesine sarsılmışlardı ki Allah‟ın elçisi ve
beraberindeki müminler “Allah‟ın yardımı ne zaman?” diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah‟ın yardımı
yakındır.

(Ankebut 29/3)

َٖ٤َ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ ٌَبر ِ۪ث٤ََُٝ اُٞصذَه
َ ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤ََِ ْْ كِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ َُ۪وَ ْذ كَزََّ٘ب اَُّزَٝ
َ َٖ٣ َّ۪للاُ اَُّز
Onlardan öncekilerini de sıkıntılara sokmuştuk. Allah kimlerin samimi olduğunu elbette
bilecektir. Kimlerin yalancı olduklarını da bilecektir.
(Tevbe 9/16)

 ََلَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
 ْؼ َِ ِْ ه٣َ َُ َّٔبَٝ اًُٞ ا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ رُزْ َش
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝز َّ ِخز٣َ ْْ ََُٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اُٝ ذَٛ َٖ َعب٣ َّ۪للاُ اَُّز
ََُِٕٞٔ ش ِث َٔب ر َ ْؼ٤َّللاُ خ َ۪ج
ُ َس
 هَٝ ً َغخ٤ َُ۪ٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ََل ْاُ ُٔإَٝ ُِ۪ٚ ٞع
Yoksa siz rahat bırakılacağınızı mı hesap ediyorsunuz? Allah, içinizden cihad edenleri henüz öğrenmedi ki!
Elçisi‟nin ve müminlerin dışında kimseyi veli edinip edinmediğinizi de öğrenmedi. Allah, yaptığınız her şeyin iç
yüzünü bilir.

(Muhammed 47/31)

َۙ صبثِ ۪ش
ْْ ًُ بس
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٖ٣ ۪ذِٛ  َٗ ْؼَِ َْ ْاُ ُٔ َغب٠َّٗ ٌُ ْْ َؽزهَٞ ََُُِ٘ ْجَٝ
َ ا ا َ ْخ َجَٞ َ۬ َُِٗ ْجَٝ َٖ٣
Şurası kesin ki içinizden cihad edenleri ve sabırlı davrananları öğreninceye ve gerçek yüzünüzü ortaya
çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz.
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(Ankebut 29/4)

َُٕٞٔ ٌُ َ ْؾ٣ عٓب َء َٓب
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ِ۪ت اَُّز
َ ا َ ّْ َؽغ
َ َٗبَُٞ ْغجِو٣ ْٕ َ د ا
Kötü işler yapanlar, elimizden kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Ne de kötü karar veriyorlar!
(Yunus 10/27)

ٍْ بص
ِ ِّـَٔب٤غ
َّ ُا اُٞغج
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ  ْْ رَُِّخ َٓبُٜ ُوَٛ ر َ ْشَٝ  َۙبَٜ ِِ ّْئ َ ٍخ ثِ ِٔض٤ِ ع
ِ َّللاِ ِٓ ْٖ َػ
َ د َع َٓضا ُء
َ ًَ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ْ ُٓ َِ ٤ْ َُّطؼًب َِٖٓ ا
َ ِ ْْ هُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ذ
ْ َ٤ًَب ََّٗ َٓٔب ا ُ ْؿ ِؾ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ُ۪ ْْ كٛ بس
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اَٝ۬ ُ ظ ِِ ًٔب ا
ِ َُّ٘بة ا
Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah‟tan
koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. İşte bunlar
cehennem ahalisidir; onlar da orada ölümsüzdürler.

(Casiye 45/21)

ا ًءَٞٓ ع
ِ َۙ صب ُِ َؾب
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ْ َٖ٣ ِ۪ت اَُّز
َّ ُا اٞاعز َ َش ُؽ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ْْ ًَبَُّزُٜ ََِد ا َ ْٕ ٗ َْغؼ
َ ا َ ّْ َؽغ
َ د
َُٕٞٔ ٌُ  ْؾ٣َ عٓب َء َٓب
َ ْْ ُٜ ُ  َٓ َٔبرَٝ ْْ ُٛ ب٤َ َٓ ْؾ
Yoksa kötü işler yapanlar, kendilerini, iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı hesap ediyorlar? Hayatları ve
ölümleri eşit mi olacak? Ne kötü karar veriyorlar!

(Ankebut 29/5)

ٍ َّللاِ َ ََٰل
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ د
َّللاِ كَب َِّٕ ا َ َع ََ ه
ا ُِ ٓوَب َء هٞ ْش ُع٣َ ََٕٓ ْٖ ًَب
Kim Allah ile karşılaşmayı umuyorsa bilsin ki, Allah’ın belirlediği vakit elbette gelecektir. O
işitendir, bilendir.
(Kehf 18/110)

ٓ َٰ ُ٣ ْْ ٌُ ُِْهُ َْ اَِّٗ َٓٔب اَٗ ََ۬ب ثَؾَش ِٓض
ّ۪ٚا ُِ ٓوَب َء َس ِثٞ ْش ُع٣َ َٕاؽذ كَ َٔ ْٖ ًَب
ِ َٝ َُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٓٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ؽٞ
۪ ٓ ا َ َؽذًاُّٚ ْؾ ِش ْى ِث ِؼ َجبدَحِ َس ِث٣  ََلَٝ صب ُِ ًؾب
َ  ْؼ َٔ َْ َػ َٔ ًًل٤َ ِْ َك
De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine
kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O‟na ortak saymasın."

(Mümin 40/59)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََل
َّ ُا َِّٕ ا
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ بَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣َخ ََل َس٤ِغب َػخَ َ ََٰلر
Kıyamet saati elbette gelecektir, onda şüphe yok ama insanların çoğu inanmıyor.
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(Ankebut 29/6)

َٖ٤۪ٔ َُػ ِٖ ْاُؼَب
 ا َِّٕ هِ۪ٚ ذ ُ َُِ٘ ْلغِٛ ُ َغب٣ ذَ كَ ِبَّٗ َٔبَٛ  َٓ ْٖ َعبَٝ
َ ٢
ٌّ ََِّ٘للاَ َُـ
Cihad eden ancak kendisi için cihad eder. Allah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.
(Maide 5/35)

َٕ۪ٞ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾِِٚ ٤ع ۪ج
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
َ ٢ ۪ا كُٝذِٛ  َعبَٝ ََِخ٤ ۪عَٞ ُ ْاِٚ ٤ْ َُِا اُٞا ْثز َ ٓـَٝ ََّللا
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun, O‟na vesile arayın ve Allah yolunda cihad
edin ki umduğunuza kavuşasınız.

(Tevbe 9/20)

َ  َۙ ْْ ا َ ْػِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ َّللاِ ِثب
ظ ُْ دَ َس َعخً ِػ ْ٘ذَ ه
 َِ ه٤ع ۪ج
َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
َُٕٝ ُْ ْاُ ٓلَب ِئ ُضٛ  َٰ ُٓ ِئ َيَٝ۬ ُ اَٝ
İnanıp güvenen, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başaranlar işte onlardır.

(Tevbe 9/21)

ّ َُج٣
ٍ  َعَّ٘بَٝ ٕا
ْ٤َۙ ْ۪ ُٓو٤ب ٗ َ۪ؼَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ د
ٍ َْٞ  ِسظَٝ ُْٚ٘ ِٓ  ْْ ِث َش ْؽ َٔ ٍخُٜ ُُّ ْْ َسثٛؾ ُِش
Rableri onlara, kendi ikramını, rızasını ve kalıcı cennetleri müjdelemektedir.

(Hac 22/78)

َٖ ِٓ ْٖ َؽ َشطٍ َِِّٓخ٣
ْ َٞ ُٛ ِ۪ٙ بدَٜ َّللاِ َؽ َّن ِع
 ه٢ا ِكُٝذِٛ  َعبَٝ
ِ ّ اُ ۪ذ٢ ٌُ ْْ ِك٤ْ َِ َٓب َع َؼ ََ َػَٝ ْْ ٌُ ٤اعز َ َٰج
ْْ ٌُ ٤ْ َِذًا َػ٤َٜ۪  ٍُ ؽٞع
ُ اُش
َّ ٌَُٕٞ ٤َ ُِ زَاَٰٛ ٢ ۪كَٝ َُ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٤۪ٔ ِِ  ٌُ ُْ ْاُ ُٔ ْغ٤ٔع ه
َ َٞ ُٛ ْ٤
َ ۪ٛ ٌُ ْْ اِث َْٰش٤ا َ ۪ث
َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ص
ُ اٌُُٞٗٞ َ رَٝ
ْْ ٌُ ٤َُٰ ْٞ َٓ َٞ ُٛ ِبّٰلل
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪بط كَبَه
ا ِث هُٞٔ ص
ِ َُّ٘ ا٠َِ ٓذَا َء َػَٜ ؽ
ِ َ ا ْػزَٝ َ حًَٰٞ اُض
ش٤
ُ  ِٗ ْؼ َْ اَُّ٘ ۪صَٝ ٠َُٰ ْٞ َٔ ُكَ ِ٘ ْ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.

(Hucurat 49/15)

٢ ۪ ْْ كِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ا ِثبُٝذَٛ  َعبَٝ اُٞ ْشرَبث٣َ ْْ َُ َّْ ُ ۪ صُِٚ ٞع
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
َُٕٞصب ِده
َّ ُُ ُْ اٛ  َُٰٓئِ َيَٝ۬ ُ َّللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ
İnanıp güvenen müminler sadece şunlardır: Allah‟a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye düşmeyen,
Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır
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(Saf 61/10)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤بس ٍح ر ُ ْ٘ ۪غ
َ  ِر َغ٠َِٰ  ََْ اَدُُُّ ٌُ ْْ َػٛ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

(Saf 61/11)

ِْٕ ْش َُ ٌُ ْْ ا٤ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َٰر ُِ ٌُ ْْ َخَٝ ْْ ٌُ ُِ اَٞ ْٓ َ َّللاِ ِثب
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
 َِ ه٤ع ۪ج
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْرُإ
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ر ُ َغبَٝ ُِ۪ٚ ٞع
َۙ ُٔ ًَُِ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
َٕٞ
O ticaret, Allah‟a ve elçisine tam güvenmeniz, Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak cihad
etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

(Ankebut 29/7)

اُٞٗ ًَب١ ۪غَٖ اَُّز
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  ْْ ا َ ْؽُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِ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.
(Nisa 4/31)

 ًٔب٣ُٗ ْذ ِخ ِْ ٌُ ْْ ُٓ ْذخ ًًَل ًَ ۪شَٝ ْْ ٌُ ّـَٔب ِر٤ِ ع
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ُٗ ٌَ ِلّ ْش َػْٚ٘ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ ُ ا ًَ َجٓب ِئ َش َٓب رُٞا ِْٕ ر َ ْغزَِ٘ج
Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz.

(Nahl 16/96)

اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ ُ َ ْ٘لَذ٣ ْْ ًُ ََٓب ِػ ْ٘ذ
َ  ْْ ِثب َ ْؽُٛ ا ا َ ْع َشٝصجَ ُٓش
َ َٖ٣ َ۪ َّٖ اَُّز٣َُ٘ َْغ ِضَٝ م
ٍ َّللاِ ثَب
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah‟ın yanındakiler kalıcı olur. Sabırlı olanların ödülünü yaptıklarının en güzeline
göre veririz.

(Nahl 16/97)

َ ً حٞ٤َٰ ُ َؽَّٚ٘٤َ ٤ِ  ُٓإْ ِٖٓ كََُِ٘ ْؾَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ صب ُِ ًؾب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع َشُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِضَٝ ًّ َجخ٤ِ غ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
َ ِثب َ ْؽ
Erkek olsun, kadın olsun, kim inanıp güvenerek işini iyi yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de
yaptıklarının en güzeline göre veririz.
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(Zümer 39/33)

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

(Zümer 39/34)

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

(Zümer 39/35)

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

(Ankebut 29/8)

۪ ِػ ِْْ كَ ًَلِْٚظ َُ َي ث
َ َذَٛ ا ِْٕ َعبَٝ  ُؽ ْغً٘بِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ ِغبَٕ ث
ِ ْ َ٘ب٤ْ ص
َّ َٝ َٝ
َ ْٗ اَل
َ ٤َُ  َٓب٢اى ُِز ُ ْؾ ِش َى ۪ث
ََُِٕٞٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كَبَُٗ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٢
َّ َُِ َٔب اُٜ ر ُ ِط ْؼ
İnsana ana-babasına iyi davranma görevi yükledik. Ama bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana eş
koşman için sana baskı yaparlarsa sakın boyun eğme. Hepinizin dönüşü banadır. Ben de neler
yaptığınızı, o zaman size bildireceğim.
(Lokman 31/14)

٢ ُ۪  ِْٖ ا َ ِٕ ا ْؽ ٌُ ْش٤َٓ ػب
ِ ْ َ٘ب٤ْ ص
َّ َٝ َٝ
َ ٢ ُ۪ كُُٚصب
َ ْٗ اَل
َ ِكَٝ ٍٖ ْٛ َٝ ٠َِٰ ً٘ب َػْٛ َٝ ُُّٚٓ ُ ُ اْٚ َؽ ََِٔزِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ غبَٕ ِث
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ص٢
َّ َُِ َْي ا٣َا ُِذَٞ ُِ َٝ
Biz insana, ana ve babasına karşı görev yükledik; anası onu, üst üste gelen güçlüklerle taşımıştır. Sütten
kesilmesi iki yıl içindedir. Hem bana, hem de anana ve babana olan şükran borcunu öde. Dönüşünüz banadır.

(Lokman 31/15)

ٓ َ َذَٛ ا ِْٕ عبٝ
ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ َٔب ِكُٜ بؽ ْج
ِ ص
َ
َ َٝ  َٔبُٜ ۪ ِػ ِْْ كَ ًَل ر ُ ِط ْؼِْٚظ َُ َي ث
َ ٤َُ  َٓب٢ ا َ ْٕ ر ُ ْؾ ِش َى ۪ث٠َِٰ اى َػ
َ
ََُِٕٞٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كَبَُٗ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٢
َ َٗ ََ َٓ ْٖ ا٤ع ۪ج
َ ار َّ ِج ْغَٝ كً ۘبَٝٓ ْؼ ُش
َّ َُِ ص ُ َّْ ا٢
َّ ََُِبة ا
Anan ve baban, hakkında bir bilgin olamayacak şeyi bana şirk koşman için baskı yaparlarsa sakın boyun eğme
ama dünya işlerinde iyi geçinmeye devam et. Sen, bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz
banadır; neler yaptığınızı size, o zaman bildireceğim.
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(Ahkaf 46/15)

ُُُٚصب
ِ ْ َ٘ب٤ْ ص
َّ َٝ َٝ
َ َٝ َٝ بًٛ ُ ًُ ْشُّٚٓ ُ ُ اْٚغبًٗب َؽ ََِٔز
َ  ا ِْؽِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ غبَٕ ِث
َ ْٗ اَل
َ  ِكَٝ ُُِْٚٔ  َؽَٝ بًٛ ُ ًُ ْشْٚظ َؼز
ُ َ  اِرَا ثََِ َؾ ا٠ ًشا َؽزٓهْٜ ؽ
 ا َ ْٕ ا َ ْؽ ٌُ َش ِٗ ْؼ َٔز َ َي٢ْ۪ٓ٘  ِصػْٝ َ عَ٘ َۙخً هَب ٍَ َسةّ ِ ا
َ َُٕٞص َ َِٰض
َ َٖ٤ َثَِ َؾ ا َ ْس َث ۪ؼَٝ َُّٙؽذ
َٰ صب ُِ ًؾب ر َ ْش
٢ّ۪ٗ ِ ا٢ َّ۪ز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ ك٢ ُ۪ ص ِِ ْؼ
َ ْٔ  ا َ ْٗ َؼ٢ٓ ۪اَُّز
ْ َ اَٝ ُٚ٤ظ
َ ََ َٔ ا َ ْٕ ا َ ْػَٝ ١
َّ َا ُِذَٝ ٠َِٰ  َػَٝ ٢
َّ َِذ َػ
َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ّ۪ٗ ِاَٝ  َْي٤َُِر ُ ْجذُ ا
Biz insana, ana babasına iyi davranma görevi yükledik. Anası onu zahmetle taşımış ve zahmetle doğurmuştur.
Onu taşımasıyla sütten kesmesi otuz ay sürer. Ne zaman ki güçlü ve kuvvetli haline gelir ve kırk yaşına da
erişirse der ki “Ey Rabbim! Fırsat ver de bana ve ana babama verdiğin nimetlere karşılık görevlerimi yerine
getireyim. Razı olacağın iyi işler yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi evlatlar eyle. Ben sana
döndüm, sana tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Ahkaf 46/16)

ٓ
ة ْاُ َغَّ٘ ِخ
ْ َ  ا٢ ْْ ۪ ٓكِٜ ِّـَٔبر٤ِ ع
ِ ص َؾب
َ َُ ََّٖ َٗزَوَج٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزَٝ۬ ُ ا
َ ْٖ  ُص َػَٝٗز َ َغ َبَٝ اُِِٞٔ غَٖ َٓب َػ
َ  ْْ ا َ ْؽُٜ ْ٘ ػ
َُٕٝػذ
ّ ِ ُ ْػذَ اَٝ
َ ُٞ٣ اُٞٗ ًَب١ ۪م اَُّز
ِ ص ْذ
İşte bunlar, kendilerine verilen söz gereği, kabahatlerine bakmayıp yaptıklarının en güzelini esas alarak Cennet
ahalisi arasına soktuğumuz kimselerdir.

(Ankebut 29/9)

َٖ٤صب ُِ ۪ؾ
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُ ا٢ِ ْْ كُٜ ََِّ٘د َُُ٘ ْذ ِخ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
İnanan ve iyi işler yapanları elbette iyilerin arasına sokacağız.

(Ankebut 29/10)

ْٖ َُ ِئَٝ َِّللا
ة ه
 ه٢ ِك١ِ
 ٍُ َٰا ََّٓ٘ب ِث هُٞو٣َ ْٖ َٓ بط
ِ ََُّّ٘للاِ َع َؼ ََ ِكزَْ٘خَ ا
ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ
ِ بط ًَ َؼزَا
َ رٝ۫ ُ بّٰللِ كَ ِب ٓرَا ا
َٖ٤۪ٔ َُس ْاُؼَبُٝ
ْ َٗ َٓعب َء
ْظ ه
ُ ٢ َّ۪للاُ ثِب َ ْػَِ َْ ثِ َٔب ك
ِ صذ
َ ٤ََُٝ َ ُُ َّٖ اَِّٗب ًَُّ٘ب َٓؼَ ٌُ ْْ اَُٞو٤َُ صش ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
Kimi insanlar “Allah’a inandık.” derler ama Allah uğrunda eziyet gördüler mi, insanların
verdiği sıkıntıyı, Allah’ın azabı gibi sayarlar. Rabbinden bir zafer gelse hemen; “Biz de sizinle
beraberdik!” derler. Herkesin içinde olanı en iyi bilen Allah değil midir?
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(Nisa 4/141)

َٖ٣ا ِْٕ ًَبَٕ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪شَٝ ْْ ۘ ٌُ ا اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓ َؼُُٞٓ َّللاِ هَب
َٕ ِث ٌُ ْْ كَب ِْٕ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ كَزْؼ َِٖٓ هٞص
ُ َّز َ َشث٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
َۙ ٗ َ۪ص
 َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ ُْ َث٣َ ُبّٰلل
َٖ كَ ه٤ ِ۪٘ٓ ْٗ ََْٔ٘ ْؼ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ْر َػِٞ ا اََُ ْْ َٗ ْغز َ ْؾُُٞٓ ت هَب٤
ً ع ۪ج
ًل٤
 ْغ َؼ ََ ه٣َ ْٖ ََُٝ
َ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِٖ َػ٣َّللاُ ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش
Onlar sizi gözetleyip dururlar. Allah size bir fetih nasip etse, "Sizinle beraber değil miydik?" derler. Ama eğer
ayeti görmezlikten gelen o kâfirlerin lehine bir durum olsa bu defa da onlara: "Sizi yönlendirip durmadık mı, siz
müminlerden uzaklaştırmadık mı?" derler. Nasıl olsa Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah,
müminler aleyhine kâfirler için bir yol açacak değildir.

(Nisa 4/142)

َُٕ َٓشا ۫ ُؤ٣ ٠َۙ ُغ َٰب
ُ  خَب ِدَٞ ُٛ َٝ ََّللا
َّ ُ ا٠َُِا اُٞٓٓ اِرَا هَبَٝ ْْ ُٜ ػ
َٕ هُُٞخَب ِدػ٣ َٖ٤ ۪ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘بكِو
َ ًُ اُٞٓ حِ هَبَِٰٞ ص
ۘ ً ََِّ۪للاَ ا ََِّل ه
ًل٤
َٕ هَٝ ْز ًُ ُش٣  ََلَٝ بط
َ َُّ٘ا
İkiyüzlüler Allah'a karşı oyun kurarlar, hâlbuki oyun kurmalarına imkân veren Allah‟tır. Namaza kalkınca
insanlara gösteriş yaparak ağır davranırlar. Allah‟ı ancak arada sırada hatırlarlar.

(Nisa 4/143)

ً ع ۪ج
ًل٤
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ  َ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ ٠َُِٰ  ََٓل اَٝ  َ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ ٠َُِٰ َْٖ َٰر ُِ َي ََٓل ا٤َٖ َث٤ُٓزَ ْثزَ ۪ث
ع ِِ َِ ه
َ َُُٚ ََّللاُ كََِ ْٖ ر َ ِغذ
Onlar iki arada bir derede kalır; ne onlarla ne de bunlarla olabilirler. Sen Allah‟ın sapık saydığı kişiye bir çıkış
yolu bulamazsın.

(Tevbe 9/62)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ُٓإُُٞٗ ا ِْٕ ًَبٙٞظ
ُ ُ ْش٣ ْٕ َ ُٓ ا َ َؽ ُّن اُُٚٞع
ُ ُ ْش٤ُِ ْْ ٌُ َُ ِبّٰلل
ُ  َسَٝ َُّللا
 هَٝ ْْ ًُ ٞظ
َٕ ِث هَُٞ ْؾ ِِل٣
Sizi memnun etmek için “Biz de sizdeniz” diye Allah‟a yemin ederler. Eğer inanıp güvenmiş kimseler iseler,
Allah ve elçisi, onların memnun etmelerini daha çok hak eder.

(Hadid 57/14)

ُْ ٌُ ْؿ ََّشرَٝ ْْ ُ اسر َ ْجز
ْ َّر َ َشثَٝ ْْ ٌُ غ
ْ َٝ ْْ ُ صز
َ ُ َُٰ ٌَِّ٘ ٌُ ْْ كَز َ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْٗلَٝ ٠َِٰ َا ثُُٞ ْْ اََُ ْْ َٗ ٌُ ْٖ َٓؼَ ٌُ ْْ هَبُٜ ََُُٗٝ٘بد٣
سٝ
ؿ ََّش ًُ ْْ ثِ هَٝ َِّللا
 َٓعب َء ا َ ْٓ ُش ه٠ َؽزه٢
ُ بّٰللِ ْاُـ َُش
ُّ ِْٗاَلَ َٓب
Münafıklar: “Sizinle beraber değil miydik?” diye bağırırlar. Müminler: “Evet ama siz kendinizi yaktınız. Bizi
gözlemlediniz, şüpheye düştünüz; kurduğunuz kurgular, Allah‟ın emri gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan
da sizi Allah ile aldattı.”
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(Ankebut 29/11)

َٖ٤ َ۪ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ َُٔ٘بكِو٤ََُٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
َ ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤ََُٝ
Allah inananları elbette bilecektir. İkiyüzlüleri de elbette bilecektir.
(Al-i İmran 3/166)

َۙ ِ۪٘ٓ َْ ْؼَِ َْ ْاُ ُٔإ٤ُِ َٝ َِّللا
َٖ٤
بٕ كَجِ ِب ْر ِٕ ه
َ َ  َٓٓب اَٝ
ِ َ ْاُ َغ ْٔؼ٠َ َّ ْاُزَوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َصبث
İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen, Allah‟ın onayıyla geldi. Bunu, sizden inanıp güvenenleri öğrenmek
için yaptı.

(Al-i İmran 3/167)

 َٗ ْؼَِ ُْ ِهز َ ًبَلْٞ َُ اُُٞا هَبُٞ ا ْدكَؼِٝ َ َّللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كُِٞا هَب ِرْٞ َُ ْْ ر َ َؼبُٜ َُ ََ ٤ ۪هَٝ اَُٖٞ َٗبكَو٣ ۪ ْؼ َِ َْ اَُّز٤َ ُِ َٝ
ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ْ۪ظ ك
ُ  َٓ ِئ ٍز ا َ ْه َشْٞ ٣َ  ْْ ُِ ِْ ٌُ ْل ِشُٛ ْْ ًُ ََلر َّ َج ْؼَ٘ب
َ ٤َُ  ْْ َٓبِٜ ِٛ اَٞ َٕ ِثب َ ْكُُُٞٞو٣َ ٕب
ِ َٔ ٣ ْْ ُِ ْ ً۪لُٜ ْ٘ ِٓ ة
َُٕٞٔ ُ  ٌْز٣َ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
 هَٝ
Bir de ikiyüzlülük edenleri bilmek için yaptı. Onlara: "Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunma yapın!"
denince “Savaşmayı bilsek, elbette peşinizden geliriz!" demişlerdi. O gün, imandan çok kâfirliğe yakındılar.
Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Onların neyi gizlediklerini en iyi bilen Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/168)

َ َ  اْٞ َُ اُٝهَ َؼذَٝ ْْ ِٜ ِٗ اَٞ ا ِ َِل ْخَُُٖٞ هَب٣ ۪اََُّز
ِْٕ د ا
َ ْٞ َٔ ُا هُ َْ كَب ْد َس ۫ ُؤا َػ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ُْ ْاَُِٞٗب َٓب هُ ِزٞػ
ُ غب
َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ ًُ ْ٘ز
Oturdukları yerden, kardeşleri için şöyle diyorlardı: "Bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi.” De ki: "İddianızda
samimiyseniz kendi ölümünüzü engelleyin!”

(Münafikun 63/1)

ِۢ  ٍُ هٞع
َِّٕ ذ ُ اَٜ َ ْؾ٣ َُّللا
ُ َ ْؼَِ ُْ اَِّٗ َي َُ َش٣ َُّللا
ُ ذُ اَِّٗ َي َُ َشَٜ ا َٗ ْؾَُُٕٞ هَبُٞاِرَا َٓعب َء َى ْاُ َُٔ٘بكِو
 هَٝ ُُُٚٞع
 هَٝ َِّللا
ََُٕٖٞ َُ ٌَب ِرث٤ ْ۪اُ َُٔ٘بكِو
Münafıklar sana geldiklerinde derler ki "Biz şahidiz; gerçekten sen Allah'ın elçisisin." Allah, elbette senin
kendisinin elçisi olduğunu biliyor ama Allah şahit, münafıklar kesinlikle yalancıdırlar.
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(Ankebut 29/12)

َ  ُْ٘ َْؾ ِٔ َْ َخَٝ ََِ٘ب٤ع ۪ج
ْٖ ِٓ َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ  ْْ ثِ َؾُٛ  َٓبَٝ ْْ ًُ َب٣طب
َ اُٞا ارَّجِؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َُِِّزَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
َ َخ
َُٕٞ ْْ َُ ٌَب ِرثُٜ َِّٗءٍ ا٢َ
ْ  ْْ ِٓ ْٖ ؽُٛ َب٣طب
Kâfirler, müminlere şöyle derler: “Yolumuza girin, günahlarınızı üstlenelim.” Oysa bunların
günahlarından bir tanesini bile üstlenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.
(Mümin 40/47)

ْْ ُ  َْ ا َ ْٗزَٜ َا اَِّٗب ًَُّ٘ب َُ ٌُ ْْ رَجَؼًب كَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ ُٓش٣ ۪ع َؼ َٰ ٓل َ۬ ُإا َُِِّز
ُّ ُ ٍُ اَُٞو٤َبس ك
ِ َُّ٘ ا٢َِٕ كَُّٞز َ َٓؾبع٣ اِ ْرَٝ
بس
ِ َُّ٘جًب َِٖٓ ا٤َٕ َػَّ٘ب ٗ َ۪صُُٞ٘ٓ ْـ
Ateşin içinde birbirlerine baskın gelmeye çalışırlarken, güçsüzler, büyük saydıkları kişilere şöyle derler: "Biz
size uyan kimselerdik. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savarsınız değil mi?"

(Mümin 40/48)

َْٖ ْاُ ِؼجَب ِد٤ََّللاَ هَ ْذ َؽ ٌَ َْ ث
ب ا َِّٕ هَٜٓ ٤ ۪ا اَِّٗب ًُ ٌَّ كَٖٝ ا ْعز َ ٌْجَ ُٓش٣ ۪هَب ٍَ اَُّز
Büyük gördükleri kişiler şöyle derler: "Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü verdi."

(Enam 6/164)

 ََل ر َ ِض ُسَٝ بَٜ ٤ْ َِِت ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ا ََِّل َػ
ُ  ََل ر َ ٌْغَٝ ٍء٢َ
 َْش ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ْ  َسةُّ ًُ َِّ ؽَٞ ُٛ َٝ  َسثًّب٢َّللاِ اَث ْ۪ـ
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘جِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َ َس ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اٟ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ  ِاص َسحَٝ
De ki: “Allah her şeyin Rabbi olduğu halde ondan başka Rab mi ararım! Herkesin kazancı, sadece kendini
bağlar. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Er geç dönüp varacağınız yer Rabbinizin huzurudur. O
size anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir.

(İsra 17/15)

 ْص َسِٝ  ِاص َسحَٝ  ََل ر َ ِض ُسَٝ بَٜ ٤ْ َِع َُّ َػ
َ ْٖ َٓ َٝ ِ۪ٚ َُِ٘ ْلغ١ ۪ز َذْٜ َ٣  كَ ِبَّٗ َٔبٟز َ َٰذْٛ َٓ ِٖ ا
ِ َ٣ ظ ََّ كَ ِبَّٗ َٔب
ً ع
َ  َٗ ْج َؼ٠َٖ َؽزه٤ َٓب ًَُّ٘ب ُٓ َؼزّ ِ۪ثَٝ ٟا ُ ْخ َٰش
َلٞ
ُ ش َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi göndermeden azap etmeyiz.
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(Fatır 35/18)

َ ُْٚ٘ ِٓ َْ َٔ ُ ْؾ٣ ب ََلَٜ ِِ ْٔ  ِؽ٠َُِٰ ع ُٓضْوََِخ ا
ُ ا ِْٕ ر َ ْذَٝ ٟ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ  ِاص َسحَٝ  ََل ر َ ِض ُسَٝ
َٕ ًَبْٞ ََُٝ ء٢ْ ؽ
 كَ ِبَّٗ َٔب٠ً َٓ ْٖ ر َضَ هَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ  ْخؾ٣َ َٖ٣ ۪ اَِّٗ َٔب ر ُ ْ٘ز ُِس اَُّز٠رَا هُ ْش َٰث
ش٤
 ه٠َُِاَٝ ِ۪ٚ َُِ٘ ْلغ٠ًز َضَ ه٣َ
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını bile onun bir
parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu olanları ve namazını tam kılanları
uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.

(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٣َ  ََلَٝ ْْ ٌُ ْ٘  َػ٢
َ ََّللا
 ََلَٝ ْْ ٌُ َُ َُٚ۬ ظ
ا كَب َِّٕ هٝا ِْٕ ر َ ٌْلُ ُش
َ  ْش٣َ اٝا ِْٕ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ  ْاُ ٌُ ْل َشِٙ  ُِ ِؼ َجب ِد٠ظ
ٌّ ِ٘ؿ
ْ٤ ُِ۪ َػََِّٕٚٗ اَُِٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َ َس ِثّ ٌُ ْْ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ ك٠َُِٰ  ص ُ َّْ اٟ ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٝ  ِاص َسحَٝ ر َ ِض ُس
سُٝ
ِ ِثزَا
ُّ ُد ا
ِ صذ
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.

(Ankebut 29/13)

ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ َٔ ِخ َػ َّٔب ًَب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َّٖ َُُِٔ ْغـ٤ََُٝ ْْ ۘ ِٜ ُِ اَصْوَ ًبَل َٓ َغ اَصْوَبَٝ ْْ ُٜ ََُ ْؾ ُِِٔ َّٖ اَصْوَب٤ََُٝ
Kendi yüklerini zaten yüklenecekler, üstelik yüklerine nice yükler eklenecektir. Uydurdukları
şeyler yüzünden kıyamet günü kesinlikle hesaba çekileceklerdir.
(Nahl 16/22)

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

(Nahl 16/23)

َٖ٣ُ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْغز َ ٌْ ِج ۪ش٣ ُ ََلََِّٕٚٗ اُِِٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ََّللا
ََل َع َش َّ ا َ َّٕ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.
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(Nahl 16/24)

َۙ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
۪ ع
َٖ٤
ُ بغ
َ َ ا اُُٞٓ  ْْ َٓب ٓرَا ا َ ْٗضَ ٍَ َسثُّ ٌُ َۙ ْْ هَبُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
Onlara: “Rabbinizin indirdiği nedir?” diye sorulsa, “Eskilerin masalları” derler.

(Nahl 16/25)

عٓب َء َٓب
ِ ًَ ْْ ُٛ اس
ِ ُ٣ َٖ٣ ۪صَ ِاس اَُّزْٝ َ  ِٓ ْٖ اَٝ  َٔ َۙ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ًبَِٓخ
َ  ِْش ِػ ِْ ٍْ ا َ ََل٤َ ْْ ِثـُٜ َُِّٗٞع
َ َصْٝ َ ا اُِٞٓ ِٔ َ ْؾ٤ُِ
ََٕٝ ِض ُس٣
Böylece kıyamet günü hem kendi günahlarını hem de bir bilgiye dayanmadan yoldan çıkardıkları kimselerin
günahları kadar bir günahı yüklenirler. Bakın ne kötü yük yükleniyorlar!

(Ankebut 29/14)

ُّ ُْ ُٛ ََٖ َػب ًٓب كَب َ َخز٤عَ٘ ٍخ ا ََِّل خ َْٔ ۪غ
َ ۪ كََِ ِجِٚٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ  ًؽب اُٞٗ ع َِْ٘ب
ُ َكٞاُط
ٕب
َ ق
َ َُوَ ْذ ا َ ْسَٝ
َ ُْ َ  ْْ اِٜ ٤ ۪ش ك
َ ْْ ُٛ َٝ
َُٕٞٔ ُِ ظب
Nuh’u kendi halkına elçi gönderdik. Aralarında ellisi eksik bin yıl kaldı. Nihayet yanlışlar içinde
oldukları bir sırada o tufan, onları alıp götürdü.

(Ankebut 29/15)

َٖ٤۪ٔ ََُخً ُِ ِْؼَب٣ب َٰاَٛٓ  َعؼَ َِْ٘بَٝ َ٘ ِخ٤ ۪غل
َّ ُبة ا
ْ َ اَٝ َُٙ٘ب٤ْ كَب َ ْٗ َغ
َ ص َؾ
Nuh’u ve gemide olanları kurtardık; onu herkes için bir belge yaptık.

(Ankebut 29/16)

َُٕٞٔ َِْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ُ َٰر ُِ ٌُ ْْ َخُٙٞارَّوَٝ ََّللا
ا هُٝ ا ْػجُذِٚ ِٓ ْٞ َْ اِ ْر هَب ٍَ ُِو٤
َ ۪ٛاِث َْٰشَٝ
İbrahim’i de elçi gönderdik; bir gün halkına dedi ki: “Allah’a kulluk edin ve ondan çekinin.
Sizin için hayırlı olan budur; bunu bir bilseniz!”
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(Ankebut 29/17)

َّللاِ ََل
ٕ هُٝ
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٝ ر َ ْؼجُذ٣ َ۪ٕ اِ ْك ًٌب ا َِّٕ اَُّزُٞر َ ْخُِوَٝ صَبًٗبْٝ َ َّللاِ ا
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝاَِّٗ َٔب ر َ ْؼجُذ
َُٕٞ ر ُ ْش َعؼِٚ ٤ْ َُُِ اَُٚ اٝا ْؽ ٌُ ُشَٝ ُُٙٝا ْػجُذَٝ َاُش ْصم
ّ ِ َِّللا
ا ِػ ْ٘ذَ هَُٕٞ َُ ٌُ ْْ ِس ْصهًب كَب ْثزَـٌُٞ ِِ ْٔ َ٣
Siz hurafe üreterek sadece, Allah ile aranıza koyduğunuz putlara kulluk ediyorsunuz. Allah ile
aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Siz rızkı Allah katında
arayın, ona kul olun, ona teşekkür edin; çünkü ona döndürüleceksiniz.
(Yunus 10/31)

٢
َّ َُ ْٔ ِِيُ ا٣ ْٖ َّٓ َ ض ا
َّ َُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َْ ُه
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
َ  ْاَلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣ ْٖ َٓ َٝ بس
ََُّٕٞللاُ كَوُ َْ اَكَ ًَل رَزَّو
ِ ّ٤ِ َٔ َُِٖٓ ْا
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْخ ِش ُط ْا٣َٝ ذ
َٕ هَُُُٞٞو٤غ
َ َُذَثِّ ُش ْاَلَ ْٓ َش ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hakim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah‟tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Neml 27/64)

اَُٞبرٛ َْ َُّللاِ ه
َّ َُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ْٖ َّٓ َ ا
ِ َٔٓ غ
 َٓ َغ هَُِٰٚ ض َءا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ َبَٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛثُ ْش
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.”

(Rum 30/40)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ ْْ ٌُ ٤٤۪ ُ ْؾ٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  َخَِوَ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َسصَ هَ ٌُ ْْ ص١ َّ۪للاُ اَُّز
َه
ْْ ٌُ ُِ  ْل َؼ َُ ِٓ ْٖ َٰر٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ؽ َش ًَٓب ِئ
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ُ ٍء٢َ
ْ ِٓ ْٖ ؽ
Sizi yaratan ve rızık veren Allah‟tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah‟ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Fatır 35/3)

بء
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝبط ا ْر ًُ ُش
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ َِّللا
ِ َٔٓ غ
 ُْش ه٤ن َؿ
ذ ه
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ٍ ُِ  ََْ ِٓ ْٖ خَبٛ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاِ َػ
ٌَُٕٞ َ رُإْ ك٠ كَبَٗهَٞ ۘ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ض ََٓل ا
ِ  ْاَلَ ْسَٝ
Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini düşünün; Allah‟ın dışında size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı
var mıdır? O'ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?

13

(Ankebut 29/18)

ُ  ٍِ ا ََِّل ْاُجَ ًَلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ ْْ ٌُ ِِ ة ا ُ َْٓ ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َّا كَوَ ْذ ًَزُٞا ِْٕ ر ُ ٌَ ِزّثَٝ
Eğer yalanlarsanız bilin ki, sizden önceki toplumlar da yalanladılar. Elçiye düşen, açık tebliğden
başka nedir ki!"
(Maide 5/92)

ُ َُِ٘ب ْاُجَ ًَلؽٞع
ْ َٝ ٍَ ٞع
ُ  َس٠َِٰ ا اََّٗ َٔب َػُٞٔٓ َِز ُ ْْ كَب ْػ٤ْ ََُّٞ َ ا كَب ِْٕ رٝاؽزَ ُس
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ
ُ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Allah‟a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisine gönüllü boyun eğin ve dikkatli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki
Elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ 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.

(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٣ ْق
ش٤َ ۪غ٣ َِّللا
 ه٠َُِ ا َِّٕ َٰر ُِ َي َػُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َّللاُ ْاُخ َِْنَ ص
ئ ه
َ ٤ًَ اْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah
için kolaydır.
(Yunus 10/4)

اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١
 ْػذَ هَٝ ؼًب٤۪ٔ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َعِٚ ٤ْ َُِا
َ َ ْغ ِض٤ُِ ُُٙذ٤ ُ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ََُِّّٚٗللاِ َؽوًّب ا
اُْٞٗ ثِ َٔب ًَب٤ َُ۪ َػزَاة اَٝ ْ٤ٍ ۪ٔ  ْْ ؽ ََشاة ِٓ ْٖ َؽُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ د ثِ ْبُ ِو ْغ ِػ
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O‟dur. Bu, Allah‟ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır,
sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kâfirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir
azap ile karşılanacaklardır.
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(Yunus 10/34)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ َْ ُه
٠ُ كَبَٗهُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ َُّللا
ُ هُ َِ هُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ  ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ؽ َش ًَٓب ِئ
ٌَُٕٞ َرُإْ ك
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında yaratmayı başlatan, sonra tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Yaratmayı başlatan ve onu tekrarlayacak olan Allah‟tır. Öyleyse nasıl yanlışa sürükleniyorsunuz?”

(Rum 30/27)

د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ك٠َِْٰ ُ ْاُ َٔض َ َُ ْاَلَػََُٚٝ ِٚ ٤ْ َِػ
َ ُٕ َٞ ْٛ َ  اَٞ ُٛ َٝ ُُٙذ٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ َ ْجذَؤُا ْاُخ َِْنَ ص٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ
Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da basittir. Göklerde ve yerde en
üstün örnekler O‟na aittir. Onunkilerdir. O güçlüdür, doğru karar verendir.

(Lokman 31/28)

ش٤غ ثَ ۪ص٤۪ٔ ع
ِ َٝ  ََل ثَ ْؼض ُ ٌُ ْْ ا ََِّل ًََ٘ ْل ٍظَٝ ْْ ٌُ َُٓب خ َِْو
اؽذَحٍ ا َِّٕ ه
َ ََّللا
Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah işitir, görür.

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ اَُّ٘ ْؾبَح
ُ ْٗ ض كَب
ُ ُ ْ٘ ِؾ٣ َُّللا
اَل ِخ َشح َ ا َِّٕ ه
ْق ثَذَا َ ْاُخ َِْنَ ص ُ َّْ ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ هُ َْ ۪ع
ََّللا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َػ
De ki “Yeryüzünde gezin de Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.” İlerisinde Allah, o
son yapılanmayı da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.
(Müminun 23/12)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َٕغب
ِ ْ َُوَ ْذ َخَِ ْوَ٘بَٝ
َ ْٗ اَل
ٍ ع ًَلَُ ٍخ ِٓ ْٖ ۪غ
İnsanı çamurdan süzülen bir özden yarattık.

(Müminun 23/13)

ْ ُٗ ُٙص ُ َّْ َعؼَ َِْ٘ب
ٖ٤
ٍ ٌ۪ َٓ  هَ َش ٍاس٢ ۪طلَخً ك
Sonra onu, sağlam bir yerde bir sperm haline getirdik.
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(Müminun 23/14)

ْ ُُّ٘ص ُ َّْ َخَِ ْوَ٘ب ا
َ َٗب ْاُ ِؼْٞ غ
َ عـَخَ ِػ
ّب
ْ ُٔ ُعـَخً كَ َخَِ ْوَ٘ب ْا
ْ ُٓ َطلَخَ َػَِوَخً كَ َخَِ ْوَ٘ب ْاُ َؼَِوَخ
َ ٌَ َظب ًٓب ك
َ ظ
َٖ٤ ۪غ ُٖ ْاُخَب ُِو
بس َى ه
َ َّللاُ ا َ ْؽ
َ ُ خ َِْوًب َٰاخ ََش كَز َ َجَُٙ ْؾ ًٔب ص ُ َّْ ا َ ْٗؾَأَْٗب
Sonra nutfeyi, alaka haline getirdik. Alakayı bir çiğnem et gibi yaptık. O et parçasını kemiklere dönüştürdük ve
kemikleri etle donattık. Sonra da onu farklı bir yaratık haline getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah,
bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.”

(Müminun 23/15)

َُِّٕٞز٤َٔ َُ ص ُ َّْ اَِّٗ ٌُ ْْ َث ْؼذَ َٰر ُِ َي
Siz daha sonra öleceksiniz.

(Müminun 23/16)

َُٕٞ َٔ ِخ ر ُ ْجؼَض٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ٌُ َِّٗص ُ َّْ ا
Sonra kıyamet günü kaldırılacaksınız.

(Zuhruf 43/61)

ْ٤ ۪ص َشاغ ُٓ ْغزَو
َّ ُِِ ِْْ ُ َُ ِؼَِّٚٗاَٝ
ِ زَاَٰٛ ٕٞ
ِ ُار َّ ِجؼَٝ بَٜ غب َػ ِخ كَ ًَل ر َ ْٔز َ ُش َّٕ ِث
Muhakkak ki İsa, yeniden diriliş için bir ilimdir. Sakın o saat hakkında şüphe etmeyin, bana uyun; doğru yol
budur.

(Ankebut 29/21)

َٓ َ٣ ْٖ َٓ ُْ َ ْش َؽ٣َٝ ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َُٕٞ ر ُ ْوَِجِٚ ٤ْ َُِاَٝ ؾب ُء
ُ ُّ َؼز٣
Yanlış yapana azap eder, doğru yapana da ikramda bulunur. Siz O’na yönlendirileceksiniz.
(Bakara 2/284 )

ِٚ ُ َؾب ِع ْج ٌُ ْْ ِث٣ ُُٙٞ ر ُ ْخلْٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٢ٓ ۪ا َٓب كُٝ ا ِْٕ ر ُ ْجذَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِِ هّٰللِ َٓب ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٤ََّللاُ ك
ُ ُّ َؼز٣َٝ ؾب ُء
 هَٝ ؾب ُء
ه
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah‟ındır. İçinizde olanı açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Allah her şeye ölçü koyar.
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(Maide 5/40)

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

(Fetih 48/14)

ساٞ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٣ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
ُ ُّ َؼز٣َٝ ؾب ُء
 ًَبَٕ هَٝ ؾب ُء
ً َُّللاُ َؿل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
 ًٔب٤َس ۪ؽ
Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, affı hak edeni affeder, azabı hak edene de azap eder. Çünkü
Allah çokça bağışlar, ikramda bulunur.

(Ankebut 29/22)

 ََلَٝ ٍ ٢
َّ ُ ا٢ِ ََل كَٝ ض
ِ ۘ َٔٓ غ
ٕ هُٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٖ ك٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ بء
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
ش٤
ٍ ٗ َ۪ص
Siz, ne yerde ne de göklerde onu çaresiz bırakabilirsiniz; çünkü Allah ile aranıza girecek
dostunuz da yoktur yardımcınız da.
(Nahl 16/45)

ُ ٤اة ِٓ ْٖ َؽ
ْش ََل
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اَٖٝ َٓ ٌَ ُش٣ ۪اَكَب َ َِٖٓ اَُّز
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َ٤َِأْر٣ ْٝ َ ض ا
ِق ه
َ  ُْ ْاَلَ ْسِٜ َّللاُ ِث
َ َ ْخغ٣ ْٕ َ د ا
َۙ َ ْؾؼُ ُش٣
َٕٝ
Kötü oyun kuranlar, Allah‟ın kendilerini yerin dibine geçirmesine ya da beklemedikleri bir yerden üzerlerine
azap gelmesine karşı güvende midirler?

(Nahl 16/46)

َۙ  ْْ ثِ ُٔ ْؼ ِغ ۪ضُٛ  ْْ كَ َٔبِٜ ِ رَوَُِّج٢ ۪ ْْ كُٛ ََأ ْ ُخز٣ ْٝ َ ا
َٖ٣
Yahut dönüp dolaşırken Allah‟ın onları yakalamasına karşı güvenceleri mi var? Onlar, Allah‟ı çaresiz
bırakamazlar.
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(Nahl 16/47)

ْ٤فٍ كَب َِّٕ َسثَّ ٌُ ْْ َُ َش ۫ ُؤف َس ۪ؽَُّٞ  رَخ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َأ ْ ُخز٣َ ْٝ َ ا
Ya da kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırırsa? Ama Rabbiniz pek şefkatlidir ve ikramı boldur.

(Fatır 35/44)

ُ ْ٘ َ٤َض ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َّؽذ
َ َ ا اُٞٗٓ  ًَبَٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ َ ۪غ٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ ٤ًَ اٝظ ُش
شا٣
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِءٍ ك٢َ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ ً حَّٞ ُه
ً ۪ ًٔب هَذ٤ ُِ۪ ًَبَٕ َػَِّٚٗض ا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ََل كَٝ د
ْ ُ ِٓ ْٖ ؽٙ َُ ْؼ ِغض٤ُِ َُّللا
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar,
bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.

(Şura 42/31)

ش٤
ٕ هُٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢َٖ ِك٣ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ٍ  ََل ٗ َ۪صَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ض
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde O‟nu çaresiz bırakamazsınız. Allah ile aranıza koyabileceğiniz, size yön verecek ve yardım edecek
biri de yoktur.

(Hud 11/20)

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

(Ankebut 29/23)

ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيَٝ۬ ُ اَٝ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ َس ْؽ َٔزٞغ
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َِئ٣  َٰ ُٓئِ َيَٝ۬ ُ ۪ ٓ اِٚ ُِ ٓوَبئَٝ َِّللا
د ه
Allah’ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun ikramından umut kesenlerdir.
Onlar için acıklı bir azap vardır.
(Yusuf 12/87)

ْٖ ِٓ ظ
َّ ا كَز َ َؾُٞجَٛ  ا ْر٢
ُ َْٔـ٣ ََل ر َ َ۬بَٝ ِٚ ٤ا َ ۪خَٝ ق
ُ ُٞ٣ ْٖ ِٓ اٞغ
ُ غ
ػِ هْٝ ا ِٓ ْٖ َسٞغ
ُ َْٔـ٣َ َ۬ب٣ ُ ََلََِّّٚٗللاِ ا
َ ع
َّ ََِ٘ب ث٣
َٕٝ ُّ ْاُ ٌَبكِ ُشْٞ ََّللاِ ا ََِّل ْاُو
ػِ هْٝ َس
Oğullarım! Gidin, Yusuf ve kardeşiyle ilgili bilgi toplayın. Allah‟ın desteğinden umut kesmeyin. Çünkü Allah‟ın
desteğinden umut kesenler yalnız onu görmezlik eden topluluklardır.”

18

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِٖٓ اٞغ
ظ
ُ َ ِئ٣  ْْ هَ ْذِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َع
ِ  ًٓب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ ا ََل رَزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ  ِئ٣َ اَل ِخ َش ِح ًَ َٔب
سٞ
ْ َ بس ِٓ ْٖ ا
ُ َّْاُ ٌُل
ِ ص َؾب
ِ ُة ْاُوُج
Ey inanıp güvenen müminler! Allah‟ın öfkesini hak eden bir topluluğa yakınlık göstermeyin. Kâfirlerin
kabirlerde olanlardan umut kesmeleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir.

(Ankebut 29/24)

 َٰر ُِ َي٢ ۪بس ا َِّٕ ك
ُ هٚ٤ َُٰ كَب َ ْٗغُٙٞ َؽ ِ ّشهْٝ َ ُ اُُِٙٞا ا ْهزُُٞ ا ََِّٓل ا َ ْٕ هَبٚٓ ۪ ِٓ ْٞ َاة ه
َ َٞ كَ َٔب ًَبَٕ َع
ِ ََُّّ٘للاُ َِٖٓ ا
ٍ ب٣َ َ ََٰل
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
Halkının cevabı sadece şu oldu: “Öldürün İbrahim’i ya da yakın!” Arkasından Allah onu
ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için belgeler vardır.

(Ankebut 29/25)

َ ٌْلُ ُش٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َّْ ُ َب ص٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِِ٘ ٌُ ْْ ك٤ْ َدَّح َ ثَٞ َٓ صَبًٗ َۙبْٝ َ َّللاِ ا
ٕ هُٝ
ِ هَب ٍَ اَِّٗ َٔب ار َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ
َٖ٣َبص ۪ش
ً ع ٌُ ْْ ثَ ْؼ
ُ َ ِْ َؼ ُٖ ثَ ْؼ٣َٝ ط
ُ ثَ ْؼ
ٍ ع ٌُ ْْ ثِجَ ْؼ
ُ َُّ٘ ٌُ ُْ ا٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ع ۘب
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ  َٓبَٝ بس
İbrahim dedi ki “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya
vesile olsun diyedir. Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini
dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir. Size yardım eden de olmayacaktır.
(Meryem 19/81)

 ْْ ِػ ًّض َۙاُٜ َُ اٌُُٞٗٞ َ٤ُِ ًخَٜ ُِ َّللاِ َٰا
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
Destek almak için Allah ile aralarında bir takım ilahlar edindiler.

(Meryem 19/82)

ظذًّا
ِ ْْ ِٜ ٤ْ ََِٕ َػٌُُٞٗٞ َ٣َٝ ْْ ِٜ َِٕ ِث ِؼجَبدَرَٝ ٌْلُ ُش٤ع
َ ًَ ًَّل
Böyle şey olmaz. Onlar, bunların yaptığı kulluğu tanımayacak, bunlara karşı çıkacaklardır.
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(Ankebut 29/26)

ِۢ
ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ ُٛ َُِّٚٗ ا٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ بعش ا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ِ َٜ ُٓ ٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ اَٝ غُُٞ َُُٚ ََٖٓ كَ َٰب
Lut hemen ona inandı. İbrahim dedi ki: “Ben sizden kaçıp Rabbime gidiyorum. O güçlüdür,
doğru karar verir.
(Saffat 37/99)

ٖ٣
َ ٢ّ َس ۪ث٠َُِٰ ت اِٛ  رَا٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ اَٝ
ِ ۪ذْٜ َ٤ع
Dedi ki: “Ben Rabbime gidiyorum; o bana doğruyu gösterecektir.

(Saffat 37/100)

َٖ٤صب ُِ ۪ؾ
َّ ُ َِٖٓ ا٢ ُ۪ َْتٛ ِ َّسة
Ya Rab! Bana iyi birini bağışla.”

(Ankebut 29/27)

ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كُٙ ا َ ْع َشَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِزَٝ َ حَّٞ ُ اُُّ٘جِٚ َِّز٣ رُ ِ ّس٢ ۪ َع َؼ َِْ٘ب كَٝ ةٞ
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َُٓ اِ ْعؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َٰ ْ ٢ُ ِكَِّٚٗاَٝ
َٖ٤صب ُِ ۪ؾ
َّ ُاَل ِخ َش ِح َُ َِٖٔ ا
İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u bağışladık. Soyundan gelenlere nebilik ve kitap verdik. Böylece
onu Dünya’da ödüllendirmiş olduk. O Ahirette de iyilerden olacaktır.
(Enbiya 21/72)

َٖ٤صب ُِ ۪ؾ
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َُ اِ ْعؾَٰ نٚٓ َُ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َ  ًُ ًًّل َع َؼ َِْ٘بَٝ ًة َٗب ِكَِخٞ
İbrahim‟e ayrıca İshak‟ı ve Yakup‟u da verdik; hepsini de iyi kimseler yaptık.

(Enbiya 21/73)

زَٓب َء٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ص
ِ  َْشا٤ ْْ كِ ْؼ ََ ْاُ َخِٜ ٤ْ َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َٕ ثِب َ ْٓ ِشَٗبُٝذْٜ َ٣ ً ْْ اَئِ َّٔخُٛ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
َّ ُبّ ا
َ َاِهَٝ د
َۙ ۪ا ََُ٘ب َػبثِذُٞٗ ًَبَٝ ِحًَٰٞ اُض
َّ
َٖ٣
Onları, emrimize uygun olarak yol gösteren önderler yaptık. Hayırlı işler yapmalarını, namazı tam kılmalarını ve
zekât vermelerini vahyetmiştik. Onlar yalnız bize kulluk ederlerdi.
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(Ankebut 29/28)

ۘ َ بؽ
ً َُُٞٝ
َٖ٤۪ٔ َُب ِٓ ْٖ ا َ َؽ ٍذ َِٖٓ ْاُؼَبَٜ ِعجَوَ ٌُ ْْ ث
ِ ََٕ ْاُلُ۪ٞ ٓ اَِّٗ ٌُ ْْ َُزَأْرِٚٓ ْٞ َغب اِ ْر هَب ٍَ ُِو
َ ؾخَ َٓب
Lut’u da elçi gönderdik. Bir gün halkına dedi ki: “Bu çirkinliği siz, gerçekten yapıyor musunuz?
Bunu sizden önce yapan tek bir kişi olmadı.
(Araf 7/81)

َ ٍَ اُش َعب
َُّٕٞ ُٓ ْغ ِشكْٞ َٓبء ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ه
ِ غ
ّ ِ َُٕٞاَِّٗ ٌُ ْْ َُزَأْر
َ ُِّٕ٘ اُٝ
ِ ح ً ِٓ ْٖ دَٞ ْٜ ؽ
Siz kadınlara değil, şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Aslında siz aşırılık eden bir topluluksunuz.”

(Neml 27/55)

َ ٍَ اُش َعب
ََُِٕٜٞ ّ ر َ ْغْٞ َٓبء ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ه
ِ غ
ّ ِ َُٕٞاَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُزَأْر
َ ُِّٕ٘ اُٝ
ِ ح ً ِٓ ْٖ دَٞ ْٜ ؽ
Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanaşmakta kararlı mısınız? Hayır, siz kendini tutamayan bir halksınız.

(Ankebut 29/29)

َ ر َ ْوَٝ ٍَ اُش َعب
اة
َّ َُٕ اُٞطؼ
ّ ِ َُٕٞاَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُزَأْر
َ َٞ  ٌُ ُْ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ َش كَ َٔب ًَبَٕ َع٣ ۪ َٗبد٢ َ۪ٕ كُٞرَأْرَٝ ََ ٤غ ۪ج
َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْ٘ ًُ ِْٕ َّللاِ ا
َّ ُذ َِٖٓ ا
ة ه
ِ ا ائْزَِ٘ب ِث َؼزَاُُ۪ٞ ٓ ا ََِّٓل ا َ ْٕ هَبِٚٓ ْٞ َه
Siz doğru ilişkiyi keserek erkeklere yanaşıyor; bir de o çirkinliği toplu olarak yapıyorsunuz ha!”
Halkının verdiği tek cevap şu oldu: “Eğer haklıysan uğraş da Allah bizi çarpsın.”

(Ankebut 29/30)

َٖ٣ ۪ ِّ ْاُ ُٔ ْل ِغذْٞ َ ْاُو٠َِ َػ٢ ۪ٗص ْش
ُ ْٗ هَب ٍَ َسةّ ِ ا
Lut dedi ki: “Rabbim! Bu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.”
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(Ankebut 29/31)

ْ َُ َّٔب َٓعب َءَٝ
اُٞٗب ًَبَٜ َِْٛ َ َ ِخ ا َِّٕ ا٣ ْاُوَ ْشِٙ  ِزَٰٛ َِ ْٛ َ ا اٌُٞٓ ِِ ْٜ ُٓ ا اَِّٗبُُٞٓ  هَبَٟۙ ْ ثِ ْبُجُ ْؾ َٰش٤
ُ د ُس
َ ۪ٛعُِ َٓ٘ب اِث َْٰش
َ
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Elçilerimiz İbrahim’e o müjdeyi getirdiklerinde şunu da söylediler: “Biz o şehrin halkını yok
edeceğiz; oranın halkı yanlışa boğulmuş.”
(Hud 11/69)

َ ع ًَلّ كَ َٔب َُ ِج
ْ َُوَ ْذ َٓعب َءَٝ
ٍَ ش ا َ ْٕ َٓعب َء ِث ِؼ ْغ
ُ د ُس
َ ٍَ ع ًَل ًٓب هَب
َ اُُٞ هَبْٟ ِث ْبُجُ ْؾ َٰش٤
َ ۪ٛعُِ َٓ٘ب اِث َْٰش
 ٍز٤ َ۪٘ؽ
Elçilerimiz İbrahim‟e, müjde vermek için geldiler: “Selâm” dediler. İbrahim de “selâm” dedi. Vakit geçirmeden
fırında pişmiş bir buzağı eti getirdi.

(Hud 11/70)

٠َُِٰ َق اِ َّٓٗب ا ُ ْس ِع ِْ َٓ٘ب ا
ْ ا ََل رَخُُٞلَخً هَب٤ ْْ ۪خُٜ ْ٘ ِٓ ظ
ِ َ  ْْ ََل رُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ كََِ َّٔب َس َٰآ ا
َ  َعْٝ َ اَٝ ْْ ُٛ َٗ ٌِ َشِٚ ٤ْ َُِص َُ ا
ٍغُُٞ ِّ ْٞ َه
Ona el sürmediklerini görünce şaşırdı kaldı; onlardan korktuğunu saklayamadı. “Korkma” dediler; “Bizler Lut
halkına gönderildik.”

(Hud 11/74)

ُ ْٝ اُش
ٍغُُٞ ِّ ْٞ َ ه٢ ُ۪ َغب ِدَُُ٘ب ك٣ ُٟ ْاُجُ ْؾ َٰشْٚ َٓعب َءرَٝ ع
َّ ْ٤
َ َٛكََِ َّٔب ر
َ َ۪ٛت َػ ْٖ اِث َْٰش
İbrahim‟in korkusu geçip kendisine o müjde de gelince, Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya girdi.

(Hud 11/75)

ت٤ ُ۪٘ٓ ٙاَّٝ َ ْ ا٤ ِْ۪ َُ َؾ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim pek yumuşak, bağrı yanık ve ısrarcıydı.

(Hud 11/76)

 ٍدُٝ ُْش َٓ ْشد٤ ْْ َػزَاة َؿِٜ ٤ ۪ ْْ َٰارُٜ َِّٗاَٝ ُ هَ ْذ َٓعب َء ا َ ْٓ ُش َس ِثّ َيَِّٚٗزَا اَٰٛ ْٖ ض َػ
ْ  ُْ اَػ ِْش٤ َ۪ٛٓب اِث َْٰش٣
Dediler ki “İbrahim! Vazgeç bu işten. Rabbinin emri çıktı bir kere. Onlara engellenemez bir azap gelecektir.”

22

(Ankebut 29/32)

ً ُُٞ بَٜ ٤ ۪هَب ٍَ ا َِّٕ ك
ْ ُٗ ًَبٚۘ َ ُٓ ا ََِّل ْآ َشاَرَِْٚٛ َ اَٝ ََُّٚ٘٤ ۘب ََُُ٘٘ ِ ّغَٜ ٤ ۪ا ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٔ ْٖ كُُٞغب هَب
َِٖٓ َذ
َٖ٣ْاُـَب ِث ۪ش
“Orada Lut da var!” dedi, İbrahim. “Orada kimin olduğunu iyi biliyoruz. Onu, ailesi ile birlikte
kurtaracağız; diğerleri gibi küller altında kalacak olan sadece eşidir.” dediler

(Ankebut 29/33)

ً ُُٞ عَُِ٘ب
ْ َُ َّٓٔب ا َ ْٕ َٓعب َءَٝ
ْٕ َ ََل ر َ ْؾضَٝ َق
ً  ْْ رَ ْسِٜ ظبمَ ِث
ُ د ُس
ْ ا ََل رَخُُٞهَبَٝ ػب
َ َٝ ْْ ِٜ  َء ِث٢غب ۪ ٓع
ْ َِٗ َي ا ََِّل ْآ َشاَر َ َي ًَبْٛ َ اَٝ ىٞ
َٖ٣َذ َِٖٓ ْاُـَبثِ ۪ش
َ اَِّٗب َُٓ٘ ُّغ
Elçilerimiz Lut’a gelince, onu sıkıntı bastı, içi daraldı. Dediler ki: “Korkma, üzülme, seni ailenle
birlikte kurtaracağız, küller altında kalacaklardan olan sadece eşindir.”
(Tahrim 66/10)

 ِْٖ ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدَٗب٣َذ َػ ْجذ
َ غٍ ًَبَٗزَب ر َ ْؾُُٞ د
َ َ  ْآ َشاَٝ ٍػُٞٗ د
َ َ ا ْآ َشاَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاُ َٓض َ ًًل َُِِّز
ة ه
َ
َ ظ َش
َ َِّللا
َٖ٤ َِّ۪اخ
ِ بس َٓ َغ اُذ
 َٔب َِٖٓ هُٜ ْ٘ ب َػ٤َ ُِ٘ ْـ٣ ْْ ََِ َٔب كُٛ  ِْٖ كَخَبَٗزَب٤صب ُِ َؾ
َ
َ َُّ٘ ََ ا ْد ُخ ًَل ا٤ ۪هَٝ ْـًٔب٤ؽ
Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh‟un eşi ile Lut‟un eşini örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan
ikisinin nikâhı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah‟tan gelen hiç bir şeyi
engelleyemeyecektir. Onlara “Ateşe girenlerle birlikte siz de girin!” denecektir.

(Ankebut 29/34)

َُٕٞغو
َّ َُ ِخ ِس ْع ًضا َِٖٓ ا٣ ْاُوَ ْشِٙ  ِزَٰٛ َِ ْٛ َ  ا٠ِٓ َٰ َٕ َػُُٞاَِّٗب ُٓ ْ٘ ِض
ِ َٔٓ غ
ُ َ ْل٣ اُٞٗبء ثِ َٔب ًَب
“Yoldan çıkmalarına karşılık biz, bu şehrin halkı üzerine bir pislik indireceğiz.”
(Hicr 15/72)

َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ ِع ٌْ َشر
َ ٢ ۪ ْْ َُلُٜ ََُِّٗ َؼ ْٔ ُش َى ا
Senin hayatına yemin ederim ki onlar sarhoşlukları içinde bocalar halde duruyorlardı.
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(Hicr 15/73)

َۙ ۪ َؾخُ ُٓ ْؾ ِشه٤ْ ص
َٖ٤
َّ ُ ُْ اُٜ ْكَب َ َخزَر
Gün doğarken dehşet bir sesle sarsıldılar.

(Hicr 15/74)

َ ْٓ َ اَٝ بَٜ َِِعبك
ٍَ ٤بسح ً ِٓ ْٖ ِع ۪ ّغ
َ بَٜ َ٤ُِ كَ َغ َؼ َِْ٘ب َػب
َ  ْْ ِؽ َغِٜ ٤ْ َِط ْشَٗب َػ
Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş balçıktan taşlar yağdırdık.

(Hicr 15/75)

ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
َٖ٤۪ٔ ع
ّ ِ َٞ َ د ُِ ِْ ُٔز
İnceleme yapmak isteyenler için bunda kesin belgeler vardır.

(Hicr 15/76)

ْ٤ٍ ۪ ٍَ ُٓو٤غ ۪ج
َ ِب َُجَٜ َِّٗاَٝ
Orası bugün bir yol üzerinde durmaktadır.

(Hicr 15/77)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْخً ُِ ِْ ُٔإ٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
Bunda inananlar için kesin bir belge vardır.

(Ankebut 29/35)

َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ ََّ٘خً ُِو٤ِ َخً ث٣َ ب َٰآَٜ ْ٘ ِٓ َُوَ ْذ ر َ َش ًَْ٘بَٝ
O şehirden geriye, düşünen bir topluluk için açık bir belge bıraktık.

(Ankebut 29/36)

َٰ ْ َّ ْٞ َ٤ُا ْاٞاس ُع
ُ ْْ ُٛ ََٖ اَخَب٣ َٓ ْذ٠َُِٰ اَٝ
٢ِا كْٞ َ  ََل ر َ ْؼضَٝ اَل ِخ َش
ْ َٝ ََّللا
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ ََب ه٣ ٍَ جً َۙب كَوَب٤ْ َؽؼ
َٖ٣ ۪ض ُٓ ْل ِغذ
ِ ْاَلَ ْس
Medyen’lilere de soydaşları Şuayb’ı elçi gönderdik; onlara dedi ki: “Ey halkım! Allah’a kulluk
edin; Ahiret günü bir beklentiniz olsun. Huzursuzluk çıkararak ülkeyi karıştırmayın.”
24

(Araf 7/85)

ُ ْْ ُٛ َٖ اَخَب٣َ  َٓ ْذ٠َُِٰ اَٝ
َّ٘خ٤ِ ُ هَ ْذ َٓعب َءرْ ٌُ ْْ َثٙ ُْش٤ َؿٍٚ َُِٰ َّللاَ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا
ا هُٝ ِّ ا ْػجُذْٞ َب ه٣َ ٍَ جًب هَب٤ْ َؽؼ
ض
ُ  ََل ر َ ْج َخَٝ َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَب
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كُٝ ََل ر ُ ْل ِغذَٝ ْْ ُٛ ٓب َء٤َ بط ا َ ْؽ
َ َُّ٘ا اٞغ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْش َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ٤ب َٰر ُِ ٌُ ْْ َخَٜ ص ًَل ِؽ
ْ َِث ْؼذَ ا
Medyen‟e de kardeşleri Şuayb‟ı gönderdik. Dedi ki “Ey halkım! Allah‟a kulluk edin; sizin ondan başka ilahınız
yoktur. Size Rabbinizden açık bir belge geldi, artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara, mallarını haklarını
eksik vermeyin. Düzenin sağlanmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnanıp güveniyorsanız sizin
için hayırlı olan budur.

(Hud 11/87)

ُ َب٣ اُُٞهَب
ا َُِ٘ب َٓبَٞ ْٓ َ  ا٢ٓ ۪ ا َ ْٕ َٗ ْلؼَ ََ كْٝ َ َ ْؼجُذ ُ َٰاثَٓب َ۬ ُؤ َٓٗب ا٣ ر ُ َي رَأ ْ ُٓ ُش َى ا َ ْٕ َٗزْ ُش َى َٓبَِٰٞ ص
ُ ٤َؽؼ
َ َ ْت ا
ُ ذ٤اُش ۪ؽ
َ ْٗ َٗ َٰ َٓؾ َ۬ ُإا اَِّٗ َي ََل
َّ ُْ ٤ ِ۪ذ ْاُ َؾ
Dediler ki “Bak Şuayb! Atalarımızın taptıklarını bırakmamızı, mallarımızı gerek gördüğümüz gibi kullanmaktan
vazgeçmemizi senin sürekli takip ettiğin din mi emrediyor? Sen yumuşak huylu ve aklı başında birisin!”

(Hud 11/88)

ْٕ َ ذ ُ ا٣ َٓٓب ا ُ ۪سَٝ غً٘ب
َ ُ ِس ْصهًب َؽْٚ٘ ِٓ ٢ َ۪٘ َسصَ هَٝ ٢َّّ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ۪ث٤ِ  َث٠َِٰ ز ُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ َػ٣ْ َ  ِّ ا َ َساْٞ َب ه٣َ ٍَ هَب
َ َ ص ًَل َػ َٓب ا ْعز
ْ اَل
ِ ْ ذُ ا ََِّل٣ُ ا ِْٕ ا ُ ۪سْٚ٘  ٌُ ْْ َػ٤ َْٰٜٗ َ  َٓٓب ا٠َُِٰ اُخَب ُِ َل ٌُ ْْ ا
 ا ََِّل ِث ه٢ٓ ۪و٤ ۪كْٞ َ  َٓب رَٝ ُط ْؼذ
ِبّٰلل
ت٤
ُ ُ۪ٗ اِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ ََِػ
Şuayb dedi ki “Ey halkım! Rabbimden gelen açık bir belgeye dayanıyorsam, o bana kendi katından güzel bir
imkân vermişse, buna ne diyebilirsiniz? Sizi bir şeylerden men etmekten maksadım size muhalefet değildir. Ben
sadece, gücüm yettiği kadar sizi iyiye ve güzele yöneltmek isterim. Başarılı olmam Allah‟ın yardımına bağlıdır.
Ben O‟na güvenip dayanırım.”

(Hud 11/89)

َّ ْٞ َ هْٝ َ  ٍد اُٞٛ َّ ْٞ َ هْٝ َ ػٍ اُٞٗ َّ ْٞ َبة ه
َ ص
َ َ  َج ٌُ ْْ ِٓضْ َُ َٓٓب ا٤ُ ۪ص٣ ْٕ َ  ا٢ ْغ ِش ََّٓ٘ ٌُ ْْ ِؽوَ ۪ ٓبه٣َ  ِّ ََلْٞ َب ه٣َ َٝ
 ٍذ٤ ۪غٍ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِث َجؼُُٞ ُّ ْٞ َ َٓب هَٝ ٍصب ُِؼ
َ
“Ey halkım! Bana karşı olmanız sizi zora sokmasın. Nuh‟un halkına, Hud‟un halkına veya Salih‟in halkına
olanlar sakın size de olmasın. Lut halkı da size uzak değildir.

(Ankebut 29/37)

ۘ ۪ٔ ِ ْْ َعبصِٛ  دَ ِاس٢ ۪ا كٞصجَ ُؾ
َٖ٤
ْ َ اُش ْعلَخُ كَب
َّ ُْ ُٜ ُْ كَب َ َخزَرُٙٞكَ ٌَزَّث
Ama onlar Şuayb’a yalancı, dediler. Bunun üzerine onları, bir yer sarsıntısı yakaladı da
yurtlarında dize geldiler.
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(Şuara 26/189)

ُّ ِّ ْٞ ٣َ اة
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ ٣َ اة
ُ َ ْْ َػزُٛ َُ كَب َ َخزُٙٞكَ ٌَزَّث
َ َُ ًَبَٕ َػزَِّٚٗاُظَِّ ِخ ا
Onu yalancı yerine koydukları için o gölgeli günün azabı onları çarptı. O, korkunç bir günün azabıydı.

(Şuara 26/190)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْْ ُٓإُٛ  َٓب ًَبَٕ ا َ ًْض َ ُشَٝ ًَخ٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ا َِّٕ ك
İşte bunda tam bir ibret vardır ama bunlardan çoğu inanacak değillerdir.

(Ankebut 29/38)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َصَٝ ْْ ِٜ ِ٘ ًِ غب
ُ ط
ِٖ  ْْ َػُٛ َّصذ
َ َٓ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ ََّٖ٤هَ ْذ ر َ َجَٝ دَ َ۬اُٞٔ َ صَٝ  َػبدًاَٝ
َ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
َۙ ْص ۪ش
َٖ٣
َّ ُا
ِ ا ُٓ ْغزَجُٞٗ ًَبَٝ َِ ٤غ ۪ج
Ad ile Semud’un başına gelenleri de kalıntılarına bakıp kesin olarak anlarsınız. Şeytan,
yaptıklarını süslü göstermiş ve onları yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar ilerisini görebilecek
kimselerdi.
(Bakara 2/212)

ِۢ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ٕ َِٖٓ اَُّزٝ ْغخ َُش٣َ َٝ ب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َؾَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪ٖ َُِِّز٣ِ ُص
َّ ْٞ ٣َ ْْ ُٜ َهْٞ َا كْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّزَٝ اٞ
ة
َٓ ٣َ ْٖ َٓ  ْش ُص ُم٣َ َُّللا
ٍ غب
 هَٝ  َٔ ِخ٤َٰ ْاُ ِو
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları hor görürler. Ama kendini yanlışlardan koruyanlar
Kıyamet günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

(Nahl 16/63)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُ ََّٖ٣ َ ا ُ َٓ ٍْ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي كَض٠ُِٓ َٰ ع ِْ َٓ٘ب ا
ُ ط
ْْ ُٜ ََُٝ َّ ْٞ ٤َ ُ ُْ ْاُٜ ُّ٤ُِ َٝ َٞ ُٜ َ ْْ كُٜ َُبٕ ا َ ْػ َٔب
رَ ه
َ بّٰللِ َُوَ ْذ ا َ ْس
ْ٤ ََُ۪ػزَاة ا
Vallahi senden önceki toplumlara da elçiler gönderdik. Şeytan onlara, yaptıkları işi süslü gösterdi. O, bugün de
onların dostudur. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Ankebut 29/39)

 َٓبَٝ ض
ِ َّ٘ب٤ِ َ ثِ ْبُج٠ َٰعُٞٓ ْْ ُٛ َُوَ ْذ َٓعب َءَٝ ََٕب َٓبَٛٝ َْٕٞ كِ ْش َػَٝ َٕٝبس
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝد كَب ْعز َ ٌْجَ ُش
ُ َهَٝ
َٖ٤ ۪عب ِثو
َ اًَُٞٗب
Karun, Firavun ve Haman... Musa onlara açık belgelerle gelmişti. Onlar hemen kendilerini o
yerin büyüğü gördüler. Bunu ilk yapan onlar değildi.

(Ankebut 29/40)

ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ َؾخ٤ْ ص
َّ ُُ اْٚ ْْ َٓ ْٖ ا َ َخزَرُٜ ْ٘ ِٓ َٝ بصجًب
ِ  َؽِٚ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
َ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْسُٜ ْ٘ ِٔ َ۪ كٚكَ ٌُ ًًّل ا َ َخ ْزَٗب ِثزَ ْٗ ِج
ْ ٤َ ُِ َُّللا
ْْ ُٜ غ
 َٓب ًَبَٕ هَٝ  ْْ َٓ ْٖ ا َ ْؿ َش ْهَ٘بُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ض
َ ُا ا َ ْٗلُٞٓٗ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
َ َخ
َ  ْاَلَ ْسِٚ غ ْلَ٘ب ِث
ْ َ٣
َُٕٞٔ ِِ 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.

(Ankebut 29/41)

ْ َد اِر َّ َخز
د
ِ ُٞ٤ََُٖ ْاُجْٛٝ َ ا َِّٕ اَٝ زًب٤ْ َد ث
ِ َُٞٓب َء ًَ َٔض َ َِ ْاُؼَ ْ٘ ٌَج٤ُِ ْٝ َ َّللاِ ا
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ َ۪ٓض َ َُ اَُّز
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ د
ِ ِۢ ُٞذُ ْاُ َؼ ْ٘ ٌَج٤ْ ََُج
Kendine Allah’tan yakın dost edinenlerin durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek bir
yuva edinir ama yuvaların en gevşeği örümcek yuvasıdır. Keşke bunu bilselerdi.
(Tevbe 9/109)

ؽلَب
َ ٠َِٰ ُ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
َّ َ ْش ا َ ّْ َٓ ْٖ ا٤إ َخ
َّ َ اَكَ َٔ ْٖ ا
 َِٖٓ هَٰٟٞ  ر َ ْو٠َِٰ ُ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
ٍ َْٞ  ِسظَٝ َِّللا
َ ع
َ ع
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ َْ ََّٜ٘ َبس َع
ٍ ٛ ٍُع ُشف
َ َٜ ْٗ َبس كَب
ِ ٗ ٢ ۪۪ كٚبس ِث
Binasını takva ve Allah rızasını elde etme temeli üzerine kuran mı iyidir, yoksa binasını kaymakta olan bir
uçurumun kıyısına kurup da onunla birlikte Cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah, yanlışlar içinde olan
topluluğu yola getirmez.
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(Ankebut 29/42)

ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ َُٛٝ ٍء٢َ
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ا َِّٕ ه
ْ ۪ ِٓ ْٖ ؽَُِٕٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُٞ ْذػ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣ ََّللا
Allah onların, kendisiyle arasına neleri koyup yalvardıklarını bilir. Güçlü olan o, doğru karar
veren odur.
(Enam 6/22)

ُ َْٖ٣َا اًُٞٓ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ ٍُ َُِِّزُٞؼًب ص ُ َّْ َٗو٤۪ٔ  ْْ َعُٛ ؾ ُش
ُ  َّ ٗ َْؾْٞ َ٣َٝ
َُٕٞٔ ػ
ُ َٖ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْض٣ ۪ؽ َش ًَٓب َ۬ ُؤ ًُ ُْ اَُّز
Bir gün onların hepsini toplayacağız sonra müşriklere şöyle diyeceğiz: “Hayal kurup ortak saydıklarınız
nerede?”

(Enam 6/23)

َٖ٤ً۪ َّللاِ َسثَِّ٘ب َٓب ًَُّ٘ب ُٓ ْؾ ِش
 هَٝ اُُٞ ْْ ا ََِّٓل ا َ ْٕ هَبُٜ ُ ص ُ َّْ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ِكزَْ٘ز
Onları sıkıntıya sokan şey şu sözleri olacaktır: “Rabbimiz Allah‟a yemin ederiz ki bizler müşrik değiliz.”

(Enam 6/24)

ٓ
ُ ْٗ ُ ا
ََٕٝ ْلز َ ُش٣ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
َ َٝ ْْ ِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠َِٰ ا َػُْٞق ًَزَث
َ ََّ ظ
َ ٤ًَ ظ ْش
Baksana; kendilerine karşı nasıl da yalan söylemişler? Ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecektir.

(Yasin 36/74)

َٕٝص ُش
ٕ هُٝ
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٜ َِّخً َُ َؼَٜ ُِ َّللاِ َٰا
ِ ا ِٓ ْٖ دُٝار َّ َخزَٝ
Belki yardımları olur diye, Allah ile aralarına koydukları ilahlar edindiler.

(Ankebut 29/43)

َُٕٞٔ ُِ ب ا ََِّل ْاُؼَبَٜٓ َُِ ْؼ ِو٣  َٓبَٝ بط
ِ َُِِّ٘ بَٜ ُرِ ِْ َي ْاَلَ ْٓضَب ٍُ َٗع ِْشثَٝ
Bunlar örnek olaylardır. Onları bütün insanlar için veriyoruz ama bilenler dışında hiç kimse
onlara akıl yormaz.
(İsra 17/89)

ساٞ
ً ُبط ا ََِّل ًُل
ِ َُّ٘ ا َ ًْض َ ُش ا٠زَا ْاُوُ ْش َٰا ِٕ ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض َ ۘ ٍَ كَب َ َٰ ٓثَٰٛ ٢ ۪بط ك
ِ َُِِّ٘ ص َّش ْكَ٘ب
َ َُوَ ْذَٝ
Bu Kur‟an‟da insanlar için her örneği değişik şekillerde verdik. Ama insanların çoğu, ayetleri gizleme dışında
her şeye direnç gösterir.
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(Kehf 18/54)

ُ غ
ءٍ َعذَ ًَل٢ْ ؽ
َ بٕ ا َ ًْض َ َش
ِ ْ َٕ ًَبَٝ ٍَ َ بط ِٓ ْٖ ًُ َِّ َٓض
ِ َُِِّ٘ ِٕ زَا ْاُوُ ْش َٰاَٰٛ ٢ ۪ص َّش ْكَ٘ب ك
َ ْٗ اَل
َ َُوَ ْذَٝ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır!

(Rum 30/58)

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

(Zümer 39/27)

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

(Ankebut 29/44)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْخً ُِ ِْ ُٔإ٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ن ا َِّٕ ك
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُغ
َخَِنَ ه
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ ض ثِ ْبُ َؾ
Allah gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Bunda inananlar için kesin bir belge
vardır.
(Enam 6/73)

ُ ٌُ َ٤َ ٍُ ًُ ْٖ كَُٞو٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ن
ََُُٚٝ ُ ْاُ َؾ ُّنُُْٚٞ َٕ هٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ ض ثِ ْبُ َؾ
َّ ُاَٝ ت
ش٤
ُّ ُ ا٢ُِ ْ٘لَ ُخ ك٣ َّ ْٞ َ٣ ُْاُ ُٔ ِْي
ُ  ُْ ْاُخ َ۪ج٤ٌ۪  ْاُ َؾَٞ ُٛ َٝ ِبدَحَٜ ؾ
ِ ٤ْ َس َػب ُِ ُْ ْاُـٞ
ِ ص
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.

(İbrahim 14/19)

 ٍَۙذ٣ ۪ن َعذ
ِ ْ َأ٣َٝ ْْ ٌُ  ْجِٛ ُ ْز٣ ْ َؾَأ٣ ِْٕ ن ا
ِ اَٞ َََّّٰٔللاَ َخَِنَ اُغ
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ٍ َِْ د ثِخ
ِ ّ ض ثِ ْبُ َؾ
Gökleri ve yeri, Allah‟ın gerçek varlıklar olarak yarattığını hiç görmedin mi? Gerekli görürse sizi giderir ve
yerinize yeni bir topluluk getirir.
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(Hicr 15/85)

ص ْل َؼ
ِ اَٞ ََّٰٔ َٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغَٝ
َّ ُا َِّٕ اَٝ ن
ْ َخ كَب٤ِغب َػخَ َ ََٰلر
َّ ُصلَؼِ ا
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٓٔب ا ََِّل ِث ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ََ ٤۪ٔ ْاُ َغ
Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları başka şekilde değil, gerçek varlıklar olarak yarattık. Kıyamet saati nasıl
olsa gelecektir. Öyleyse sen de bunlara yeni bir sayfa aç, hiç bir şey olmamış gibi güzel davran.

(Rum 30/8)

ٍَ ا َ َعَٝ ن
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُغ
 ْْ َٓب َخَِنَ هِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ٓ ۪ا كَٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ََُٝ َ ا
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٓٔب ا ََِّل ِث ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
َٕٝ ْْ َُ ٌَبكِ ُشِٜ ّبئ َس ِث
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪ا َِّٕ ًَضَٝ ٠ًّٔ غ
َ ُٓ
ِ َ۬ َبط ِث ِِ ٓو
Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri ve yeri başka şekilde değil, sadece gerçek ve belli bir ömrü
olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi göz ardı ederler.

(Casiye 45/22)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ذ
ْ َغج
َُٕٞٔ َِظ
ِ اَٞ َََّّٰٔللاُ اُغ
 َخَِنَ هَٝ
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ ثِ َٔبٟ ُِز ُ ْغ َٰضَٝ ن
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ ض ثِ ْبُ َؾ
Allah, gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak ve herkese çalışmasının karşılığının verileceği imtihan sebebi olsun
diye yarattı. Kimseye de haksızlık yapılmaz.

(Ahkaf 46/3)

ا َػ َّٓٔبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ٠ًّٔ غ
ِ اَٞ َََّٰٔٓب َخَِ ْوَ٘ب اُغ
َ ُٓ ٍَ ا َ َعَٝ ن
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ّ  َٓٔب ا ََِّل ِث ْبُ َؾُٜ َ٘٤ْ  َٓب َثَٝ ض
َُٕٞا ُٓ ْؼ ِشظٝا ُ ْٗز ُِس
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık.
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.

(Ankebut 29/45)

 ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٝ بء
َٓ  َػ ِٖ ْاُلَ ْؾ٠ َْٰٜ٘ َ ح َ رَِٰٞ ص
ِ ؾ
َّ ُح َ ا َِّٕ اَِٰٞ ص
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ ة
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ اُرْ َُ َٓٓب ا
َُٕٞصَ٘ؼ
ْ َ َ ْؼَِ ُْ َٓب ر٣ َُّللا
 هَٝ َّللاِ ا َ ًْجَ ُش
َُ ِز ًْ ُش هَٝ
Bu Kitap’tan sana vahyedilen her şeyi anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit
aşırılığı ve kötülüğü engeller. Allah’ın zikri en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.
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(Hud 11/114)

َ َ حَِٰٞ ص
ٟد َٰر ُِ َي ِر ًْ َٰش
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غَ٘ب
َّ ُجَْٖ اِٛ ُ ْز٣ د
َّ ُا َ ِه ِْ اَٝ
َ  َِ ا َِّٕ ْاُ َؾ٤ْ َُّ ُصَُلًب َِٖٓ اَٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ِ ا٢َغ َشك
َٖ٣ُِِزَّا ًِ ۪ش
Gündüzün iki bölümünde ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Çünkü iyilikler, kabahatleri
kötülükleri giderir. Bu, aklını başına alacaklar için bir hatırlatmadır.

(Ta Ha 20/14)

١ح َ ُِ ِز ًْ ۪شَِٰٞ ص
َّ ُاَهِ ِْ اَٝ ٢َۙ َ۪ٗ ا ََِّٓل اَٗ ََ۬ب كَب ْػجُ ْذَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ا
 اََٗب ه٢ٓ َِّ۪٘ٗا
Ben! Evet ben Allah‟ım; benden başka ilah yoktur. Sen, bana kulluk et ve benim zikrim için, âyetlerimi okuyup
iyice anlayabilmek için namaz kıl!

(Ta Ha 20/132)

َ ص
َٰٟٞ  ْاُ َؼبهِجَخُ ُِِز َّ ْوَٝ ب ََل َٗ ْغـَُِٔ َي ِس ْصهًب ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصهُ َيَٜ ٤ْ َِطجِ ْش َػ
ْ اَٝ ِحَِٰٞ ص
َّ َُِ َي ثِبْٛ َ أْ ُٓ ْش اَٝ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, kendini
korumak içindir.

(Ankebut 29/46)

َ َٖ٣ ۪غ ُٖ ا ََِّل اَُّز
١ٓ ۪ا َٰا ََّٓ٘ب ِثبَُّزُُٞٓ ُٞهَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ اُٞٔ َِظ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا اُُٞٓ  ََل ر ُ َغب ِدَٝ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ۪ة ا ََِّل ِثبَُّز
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْغَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ اؽذ
ِ َٝ ْْ ٌُ ُٜ َُِٰ اَٝ َ٘بُٜ َُِٰ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ َ٘ب٤ْ َُِا ُ ْٗ ِض ٍَ ا
Yanlış davrananlar dışındaki Ehl-i Kitapla mücadeleyi, en güzel yöntemden başkasıyla
yapmayın. Onlara deyin ki; “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımızla sizin
ilahınız birdir. Biz ona teslim olmuş kimseleriz.”
(Fussilet 41/33)

َٖ٤۪ٔ ِِ  َِٖٓ ْاُ ُٔ ْغ٢ َِّ۪٘ٗهَب ٍَ اَٝ صب ُِ ًؾب
 ه٠َُِ ًَل ِٓ َّٔ ْٖ دَ َػٓب اْٞ َغ ُٖ ه
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ََ ِٔ  َػَٝ َِّللا
Allah‟a çağıran, iyi işler yapan ve "Ben Allah‟a tam teslim olanlardanım!” diyen kişinin sözünden daha güzelini
kim söyleyebilir?

(Fussilet 41/34)

حُٝ َػذَ َاَٚ٘٤ْ  َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ ۪غ ُٖ كَ ِبرَا اَُّز
َّ ُ ََل اَٝ ُغَ٘خ
َ  ا َ ْؽ٢
َ  ْاُ َؾ١ِٞ َ  ََل ر َ ْغزَٝ
َ ِٛ ٢ ّ۪ئَخُ اِ ْدكَ ْغ ِثبَُّز٤ِ غ
ْ٤۪ٔ  َؽ٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.
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(Fussilet 41/35)

ّ ٍ  َؽُٝب ا ََِّل رَٜٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ اٝص َج ُش
ْ٤ٍ ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ب ا ََِّل اَُّزَٜٓ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu büyük bir seviye kazanmış olanlardan başkasına verilmez.

(Bakara 2/136 )

ٓ
ةٞ
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٞٓ ُٞه
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ْعؾَٰ نَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰش٠َُِٰ  َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ َ٘ب٤ْ َُِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِبّٰلل
َْٖ ا َ َؽ ٍذ٤َ ْْ ََل ُٗلَ ِ ّش ُم ثِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َس ِثُّٞ٤ِ اَُّ٘ج٢
ِ َ ْاَلَ ْعجَٝ
َ ِرٝ۫ ُ  َٓٓب اَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ ٢
َ ِرٝ۫ ُ  َٓٓب اَٝ بغ
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْغَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ ْْ ۘ ُٜ ْ٘ ِٓ
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 bütün nebilere verilenlere inandık.
Onlardan birini diğerinden ayırmayız. Biz sadece Allah‟a teslim olmuş kimseleriz.

(Ankebut 29/47)

ُ۪ٚإْ ِٓ ُٖ ِث٣ ْٖ َٓ  َ۬ ُإ ََٓل ِءٛٓ َٰ ْٖ ِٓ َٝ َ۪ٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ بة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٛ َ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪بة كَبَُّز
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِ ًَ َٰز ُِ َي ا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ
ََٕٝبرِ َٓ٘ب ا ََِّل ْاُ ٌَبكِ ُش٣َ ْغ َؾذُ ِث َٰب٣  َٓبَٝ
İşte böyle; bu Kitabı sana biz indirdik. Önceden kendilerine Kitap verdiklerimiz buna
inanacaklardır. Çevrendekilerden de ona inanacaklar vardır. Ayetlerimizi görmezlik edenlerden
başka hiç kimse onları bile bile inkâr etmez.
(Kasas 28/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ُ۪ٚ ْْ ِثٛ ِِ۪ٚ بة ِٓ ْٖ هَ ْج
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bu kitaba da inanacaklardır.

(Kasas 28/53)

َٖ٤۪ٔ ِِ ۪ ُٓ ْغِِٚ ُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َسثِّ َٓ٘ب اَِّٗب ًَُّ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْجَِّ۪ٚٗ ٓ اٚا َٰا ََّٓ٘ب ِثُُٞٓ  ْْ هَبِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ اِرَاَٝ
Onlara okununca şöyle diyeceklerdir: Biz ona inandık; o Rabbimizden gelen gerçek kitaptır. Biz daha önce de
Rabbimize teslim olmuş kimselerdik.

32

(Kasas 28/54)

ٓ
ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بَٝ َّئَخ٤ِ غ
َّ ُغَ٘ ِخ ا
َ  ْذ َس ۫ ُؤَٕ ِث ْبُ َؾ٣َ َٝ اٝص َج ُش
َ  ِْٖ ِث َٔب٤َ ْْ َٓ َّشرُٛ َٕ ا َ ْع َشْٞ َ ُإْ ر٣  َُٰ ِئ َيَٝ۬ ُ ا
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣
Onlara iki kez ödül verilecektir. Bu ödüller, sabretmelerinin, kötülüğü iyilikle savmalarının ve verdiğimiz
rızıktan hayra harcamalarının karşılığıdır.

(İsra 17/107)

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

(İsra 17/108)

ً ُ ْػذ ُ َس ِثَّ٘ب َُ َٔ ْلؼَٝ َٕع ْج َؾبَٕ َس ِثّ َٓ٘ب ا ِْٕ ًَب
َلٞ
ُ ََُُُٕٞٞو٣َٝ
Derler ki “Rabbimize boyun eğeriz; demek ki Rabbimizin verdiği söz gerçekleşmiş.”

(İsra 17/109)

ُ  ْْ ُخُٛ ُذ٣ ۪ض٣َ َٝ ٌَُٕٞ َ ْج٣ ٕب
ػب
ً ٞؾ
ِ ََٕ ُِ ًْلَ ْرهٝ ِخ ُّش٣َ َٝ
Çenelerinin üstüne kapanır ağlarlar. Bu onların saygısını artırır.

(Ankebut 29/48)

ُّ  ََل ر َ ُخَٝ ة
َُِٕٞبة ْاُ ُٔج ِْط
َ ْ٘ ًُ  َٓبَٝ
ٍ ۪ ِٓ ْٖ ًِزَبِِٚ ا ِٓ ْٖ هَ ْجُِْٞذ رَز
َ َ ِ٘ َي اِرًا ََل ْسر٤۪ٔ َ٤ُِ ثٚط
Bundan önce bir kitabı ne okumuş ne de elinle yazmıştın; öyle olsaydı batıla dalanlar
şüphelenirlerdi.
(Kasas 28/86)

ۘ شا ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٤
َ ََّٖ ٌُٗٞ َ بة ا ََِّل َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ًَل ر
َٖ٣
َ ْ٘ ًُ  َٓبَٝ
ُ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِ ا٠ُٓ ِْ َٰو٣ ْٕ َ ا اٞذ ر َ ْش ُٓع
ً ٜ۪ ظ
Böyle bir kitabın sana verileceğini hiç beklemiyordun. Bu, sadece Rabbinin bir ikramı olarak sana verildi. Sakın
o nankörlere arka çıkma.
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(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اَل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  ََلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  ًؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشَٗب َٓبٝ َْي ُس٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْذ ۪س
ْ٤ٍَۙ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
َٓ َٗ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ َٗ ساٞ
ً ُٗ َُٙع َؼ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١ٓ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدَٗب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab‟ı ve imanı bilmezdin. Ama
onu bir nur yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola getiririz. Sen elbette doğru yolu
gösterirsin.

(Ankebut 29/49)

َّ ب ِر َٓ٘ب ا ََِّل٣َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ َْ ِْ ا ْاُ ِؼُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪س اَُّزُٝ
َُٕٞٔ ُِ اُظب
ُ ٢ َِّ۪٘بد ك٤بد َث٣َ  َٰاَٞ ُٛ َْ َث
ِ صذ
Kur’an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur.
Yanlışa dalanlardan başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.
(Sebe 34/6)

اغ
ِ ص َش
ِ ٠َُِٰ  ا١ٓ ۪ذْٜ ٣َ َٝ  ْاُ َؾ َۙ َّنَٞ ُٛ  َْي ِٓ ْٖ َس ِثّ َي٤َُِ ا ُ ْٗ ِض ٍَ ا١ٓ ۪ا ْاُ ِؼ ِْ َْ اَُّزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّزٟ َش٣َ َٝ
 ِذ٤۪ٔ ض ْاُ َؾ٣
ِ ْاُ َؼ ۪ض
Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçekleri içerdiği, güçlü ve yaptığını güzel yapanın
yolunu gösterdiği kanaatine varacaklardır.

(Şuara 26/200)

َٖ٤۪ٓ ة ْاُ ُٔ ْغ ِش
ِ ُُِٞ ه٢ ُ۪ كٙعَِ ٌَْ٘ب
َ ًَ َٰز ُِ َي
Biz Kur‟ân‟ı suçluların kalplerine kadar işlettik.

(Şuara 26/201)

ْ٤
َ َا ْاُ َؼزُٝ  َش٣َ ٠۪ َؽزهَٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ََل
َ َۙ َُ۪اة ْاَل
Bunlar ona inanmıyorlar, sonunda acıklı bir azabı göreceklerdir.

(Neml 27/14)

ُ ْْ ُٜ غ
ُ ْٗ ا كَبًّٞ ُِػ
َٖ٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ْل ِغذ
ُ َٝ ظ ِْ ًٔب
ُ ُب ا َ ْٗلَٜٓ ْوََ٘ز٤ْ َ ا ْعزَٝ بَٜ ِا ثُٝ َع َؾذَٝ
َ ٤ًَ ظ ْش
İçlerinde en küçük şüphe olmadığı halde zalimliklerinden ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inanmadılar.
Bak bakalım, o bozguncuların sonu ne oldu.
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(Ankebut 29/50)

َٰ ْ ۪ هُ َْ اَِّٗ َٔبَّٚبد ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ٖ٤ش ُٓ ۪ج٣ ۪اَِّٗ َٓٔب اَٗ ََ۬ب َٗزَٝ َِّللا
َبدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣اَل
“Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır.
Ben açıkça uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”
(Enam 6/37)

 ْْ ََلُٛ  َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ًَخ٣ُ٘ ِ َّض ٍَ َٰا٣ ْٕ َ  ا٠ِٓ َٰ َّللاَ هَبدِس َػ
۪ هُ َْ ا َِّٕ هَّٚخ ِٓ ْٖ َس ِث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََل ُٗ ِ ّض ٍَ َػْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
“Rabbinden ona bir mucize indirilseydi olmaz mıydı?” dediler. De ki “Allah‟ın mucize indirmeye gücü yeter.”
Ama onların çoğu bunu bilmezler.

(Enam 6/109)

َٰ ْ ب هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ ُإْ ُِٓ٘ َّٖ ِث٤َُ خ٣َ  ْْ َٰاُٜ ْ ْْ َُئِ ْٖ َٓعب َءرِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ ذَ اْٜ بّٰللِ َع
 َٓبَٝ َِّللا
بدُ ِػ ْ٘ذَ ه٣َ اَل
ا ِث هُٞٔ غ
َ ا َ ْهَٝ
ْ ب اِرَا َٓعب َءَٜٓ ََُّٗ ْؾ ِؼ ُش ًُ َۙ ْْ ا٣
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ د ََل
Hele kendilerine bir mucize gelsin ona mutlaka inanacaklar, diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki
"Mucizeler Allah katındadır." Farkında mısınız? İstedikleri mucize gelse yine de inanıp güvenmeyeceklerdir.

(Enam 6/110)

ُ ٢ ُ۪ ْْ كَٛٗزَ ُسَٝ ٍ ٍَ َٓ َّشحَّٝ َ ۪ ٓ اٚا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  ْْ ًَ َٔبُٛ بس
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤غ ْـ
ُ ِِّ َُٗوَٝ
َ ا َ ْثَٝ ْْ ُٜ َ ت ا َ ْكـِذَر
َ ص
Sanki gönüllerini ve gözlerini çeviriyormuşuz gibi tıpkı ilk başta inanmadıkları gibi olurlar. Biz de onları,
taşkınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

(Yunus 10/20)

َِٖٓ ْْ ٌُ َ َٓؼ٢ّ۪ٗ ِا اْٝت ِ هّٰللِ كَب ْٗز َ ِظ ُش
ُ ٤َ۪ كَوُ َْ اَِّٗ َٔب ْاُـَِّٚخ ِٓ ْٖ َسث٣ َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ ََُُُٕٞٞو٣َٝ
َٖ٣ْاُ ُٔ ْ٘ز َ ِظ ۪ش
Diyorlar ki “Ona Rabbinden bir mucize ayet indirilse olmaz mı?” De ki “Bütün gizli bilgiler Allah‟a aittir.
Öyleyse bekleyin; sizinle birlikte ben de bekliyorum.”

(Rad 13/7)

َب ٍدٛ ٍّ ْٞ َ ُِ ٌُ َِّ هَٝ ذ ُٓ ْ٘زِس
َ ْٗ َ ۪ اَِّٗ َٓٔب اّٚخ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler derler ki “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece uyarıcısın.
Her topluluğun bir yol göstericisi vardır.
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(Rad 13/27)

١ٓ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ؾب ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٓ َُّ ع
۪ هُ َْ ا َِّٕ هّٚخ ِٓ ْٖ َس ِث٣َ  َٰاِٚ ٤ْ َِ ََٓل ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ َٝ
ِ ُ٣ ََّللا
َبة
َ َٗ َٓ ْٖ اِٚ ٤ْ َُِا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler “Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya!” derler. De ki “Allah, gereğini
yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder.

(Enbiya 21/5)

ُ ظـ
ْ َ ا اُُٞٓ ثَ َْ هَب
ََُُّٕٞٝ ََ ٍخ ًَ َٓٔب ا ُ ْس ِع ََ ْاَل٣َأْرَِ٘ب ِث َٰب٤ِْ َ ؽَب ِػش كَٞ ُٛ َْ َُ ثٚ٣َبس ا َ ْؽ ًَل ٍّ ثَ َِ ا ْكز َ َٰش
Aslında onlar şöyle derler: “Bunlar karma karışık hayallerdir. Hayır, bu adam Allah‟a iftira ediyor. Belki de
şairdir. Eğer elçi ise bize bir mucize getirsin; öncekilere gönderilen mucizelerden olsun.”

(Ankebut 29/51)

ٍّ ْٞ َ ُِوٟ ِر ًْ َٰشَٝ ً َٰر ُِ َي َُ َش ْؽ َٔخ٢ ۪ ْْ ا َِّٕ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ ُْز٣ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِػ
َ  ْْ ا َ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘بِٜ  ٌْ ِل٣َ ْْ ََُٝ َ ا
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣
Anlaşılır bir şekilde okunan bu Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? İnanan bir
topluluk için bu bir ikram ve doğru bilgidir.

(Ankebut 29/52)

َِ بغ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣ ذًا٤َٜ۪ َ٘ ٌُ ْْ ؽ٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َبّٰللِ ث
ِ َا ثِ ْبُجَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ض
 ثِ ه٠هُ َْ ًَ َٰل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َۙ ا ِث هٝ ًَلَ ُشَٝ
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ ُٓئِ َيَٝ۬ ُ بّٰللِ ا
De ki: “Sizinle aramızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir.”
Allah’ı görmezlikten gelerek batıla inananlar var ya, kaybedecek olanlar işte onlardır.
(Nisa 4/166)

ذًا٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َُٕٝ ذَٜ َ ْؾ٣ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخَٝ ِ۪ٚٔ ِْ ُ ِث ِؼَُٚ َ َْي ا َ ْٗض٤َُِذ ُ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ اَٜ َ ْؾ٣ َُّللا
َُٰ ٌِ ِٖ ه
Ama Allah Kur'an'ı, kendi ilmi ile indirdiğine yine sana indirdiği Kur‟an ile şahitlik eder. Buna Melekler de
şahitlik ederler ama Allah‟ın şahitliği yeterlidir.
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(İsra 17/96)

شا٤
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
ً شا َث ۪ص٤
ً ۪ خ َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِدََِّٚٗ٘ ٌُ ْْ ا٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذًا ث٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
De ki “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Allah kullarının içini bilir ve onları görür.”

(Kehf 18/56)

ّ ََٖ ا ََِّل ُٓج٤ ِ۪ع
اٞع
ُ ُ ْذ ِؽ٤ُِ َِ بغ
ِ َا ِث ْبُجَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪ َغب ِد ٍُ اَُّز٣َٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
َ  َٓب ُٗ ْش ِع َُ ْاُ ُٔ ْشَٝ
اًٝ  ُضُٛ اٝ َٓٓب ا ُ ْٗز ُِسَٝ ٢ َ۪بر٣ا َٰاُٝٓار َّ َخزَٝ  ْاُ َؾ َّنِٚ ِث
Biz elçileri sırf müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Onları görmezlikten gelen kafirler, ayetlerimi ve
yapılan uyarıları eğlenceye alır, uydurma şeylerle, o gerçeği ortadan kaldırmaya çalışırlar.

(Fetih 48/28)

ْ ُ٤ُِ ن
ذًا٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
ُ ع ََ َس
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ِِّ۪ٚ ًُ ٖ٣
َ  ا َ ْس١ٓ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ِ ّ اُ ۪ذ٠َُِ َػٙ َشِٜ ظ
ِ ّ ٖ ْاُ َؾ٣
ِ ۪دَٝ ٟ َٰذُٜ ُُ ِث ْبَُٚٞع
Dinini, bütün dinlere hâkim kılmak için Elçisini bu rehber ve gerçek din ile gönderen Allah‟tır. Şahit olarak
Allah yeter.

(Ankebut 29/53)

 ْْ ََلُٛ َٝ ً ْْ َث ْـزَخُٜ َّ٘٤َ ِأْر٤َ ََُٝ اة
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٛ  َُ َٓغب َء٠ًّٔ غ
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َ َٝ
َ ُٓ َ ََٓل ا َ َعْٞ ََُٝ ة
ََٕٝ ْؾؼُ ُش٣
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar; o belirlenmiş ecel olmasaydı hemen gelirdi. O azap
onlara, beklenmedik bir anda ve fark edemedikleri bir şekilde gelecektir.
(Enam 6/58)

َّ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث
َٖ٤۪ٔ ُِ بُظب
 هَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ  َثَٝ ٢ ْ۪٘٤ ْاَلَ ْٓ ُش َث٢
ِ ُ۪ َُوَٕٚ ِثُِٞ َٓب ر َ ْغز َ ْؼ ِغ١ ۪ ا َ َّٕ ِػ ْ٘ذْٞ َُ َْ ُه
َ ع
De ki “Bir an önce olmasını istediğiniz şey benim elimde olsaydı aramızdaki bu iş bitmiş olurdu. Kimin yanlış
yaptığını en iyi bilen Allah‟tır.”

(Hud 11/8)

ْظ
ُ  ْؾ ِج٣َ ُُ َّٖ َٓبُٞو٤َ َُ ٍدَحُٝ ا ُ َّٓ ٍخ َٓ ْؼذ٠ُِٓ َٰ اة ا
َ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ َُئِ ْٖ ا َ َّخ ْشَٗب َػَٝ
َ ٤َُ ْْ ِٜ ٤ ۪أْر٣َ َّ ْٞ ٣َ ُ ا َ ََلٚغ
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣ ۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ ْْ ُٜ ْ٘ كًب َػٝص ُش
ْ َٓ
Onlara vereceğimiz azabı belli bir süre ertelesek “Onu tutan ne ki?” derler. Şunu bilin ki azap geldiği gün
onlardan savılacak değildir. Hafife aldıkları o şey başlarına gelecektir.
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(Kehf 18/58)

ْٖ َُ  ِػذْٞ َٓ ْْ ُٜ َُ َْ َاة ث
ِ ُ َإ٣ ْٞ َُ اُش ْؽ َٔ ِخ
َّ ُٝس رٞ
ُ ُ َسث َُّي ْاُـَلَٝ
َ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ ََ ا َُ َؼ َّغُٞغج
َ ًَ  ْْ ِث َٔبُٛ ُ اخز
 ِئ ًًلْٞ َٓ ِ۪ٚٗ ُٝا ِٓ ْٖ دُٝ ِغذ٣َ
Senin Rabbinin bağışlaması çok, ikramı boldur. Eğer onları kazandıklarına karşılık yakalasaydı vereceği azabı
öne alırdı. Ama onların tehdit edildikleri bir gün vardır. O gün gelince ondan başka sığınacak birini
bulamayacaklardır.

(Ta Ha 20/129)

ْ َع َجو
٠ًّٔ غ
َ ُٓ َا َ َعَٝ ذ ِٓ ْٖ َس ِث َّي َُ ٌَبَٕ ُِضَ ا ًٓب
َ  ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ
Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.

(Hac 22/47)

عَ٘ ٍخ ِٓ َّٔب
ِ ُْ َ  ًٓب ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ًَبْٞ َ٣ َِّٕ اَٝ َُٙ ْػذَٝ َُّللا
ق ه
ِ ٗ ََي ثِ ْبُ َؼزَاَُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َٝ
َ ق
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََُٝ ة
َُّٕٝرَؼُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.

(Hac 22/48)

َ ٢
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪ص٢
َّ َُِاَٝ بَٜ ُ ظب ُِ َٔخ ص ُ َّْ ا َ َخ ْزر
َ ِٛ َٝ بَٜ َُ ُذ٤ْ َِْٓ َ  ٍخ ا٣َ ّ ْٖ ِٓ ْٖ هَ ْش٣ِ َ  ًَبَٝ
Yanlışlar içinde oldukları halde nice kentlere, önce süre tanıdım sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş
banadır.

(Ankebut 29/54)

َۙ طخ ِث ْبُ ٌَبكِ ۪ش
َ ٤َّ٘ َْ َُ ُٔ ۪ؾَٜ ا َِّٕ َعَٝ ة
َٖ٣
ِ ٗ ََي ِث ْبُ َؼزَاُِٞ ْغز َ ْؼ ِغ٣َ
Senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar ha! Cehennem, nasıl olsa o kâfirleri saracak.
(Yunus 10/50)

َُٕٞٓ ُ ْاُ ُٔ ْغ ِشْٚ٘ ِٓ َُ َ ْغز َ ْؼ ِغ٣ بسا َٓبرَا
ً َٜ َٗ ْٝ َ برًب ا٤َ ُ َثُٚ ٌُ ْْ َػزَاث٤ز ُ ْْ ا ِْٕ ا َ َٰر٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
De ki “Düşünsenize, Allah‟ın azabı size gece ya da gündüz gelse ne olur? Bu suçlular onun nesini çarçabuk
isterler?”
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(Enbiya 21/40)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ َبََّٕٛ َسدُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣  ْْ كَ ًَلُٜ ُ زَٜ  ْْ َث ْـزَخً كَز َ ْجِٜ ٤ َ۪ث َْ رَأْر
َٕٝظ ُش
Aslında o gün onlara ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu ne geri çevirebilecekler ne de kendilerine
göz açtırılacaktır.

(Ankebut 29/55)

ََُِٕٞٔ ا َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٞهُٝ ٍُ رَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ِِ ذ ا َ ْس ُع
ِ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾَٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َاة ِٓ ْٖ ك
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ٤َ ْـ َٰؾ٣ َّ ْٞ َ٣
Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından saracağı gün Allah şöyle diyecektir: “Yapıp
ettiklerinizin tadına varın bakalım.”
(Araf 7/41)

َّ ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ اػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ٍ ََٞ  ْْ ؿِٜ ِهْٞ َ ِٓ ْٖ كَٝ بدَٜ ِٓ َْ ََّٜ٘  ْْ ِٓ ْٖ َعُٜ َُ
Onlar için cehennemden bir yerleşim alanı ve üzerlerinde örtüler olacaktır. Yanlış yapanları işte böyle
cezalandırırız.

(Zümer 39/16)

ُ ْْ ِٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِزَٝ بس
ُ ْْ ِٜ  ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ َُ
ب ِػ َجب ِد٣َ َُ۪ٙ ِػ َجبدَّٚللاُ ِث
ف ه
ُ َِٞ ّ ُخ٣ ظََِ َٰر ُِ َي
ِ َُّ٘ظََِ َِٖٓ ا
ٕٞ
ِ ُكَبرَّو
Üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar olur. İşte Allah kullarının başına bunların gelebileceği
uyarısında bulunmaktadır. Ey kullarım, benden çekinin.

(Ankebut 29/56)

ُٕٝ
ِ  كَب ْػجُذ١َّب
َ ٣ا ِعؼَخ كَ ِبَٝ ٢ا ا َِّٕ ا َ ْس ۪ظُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١ِ
َ َب ِػجَبد٣
Ey inanan kullarım! Toprağım geniştir; yalnız bana kul olun.
(Nisa 4/97)

َ ُ ُْ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخُٜ ٤كهَٞ َ َٖ ر٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
٢َٖ ِك٤ ۪عؼَل
ْ َ ا ًَُّ٘ب ُٓ ْغزُُْٞ ًُ ْ٘ز ُ ْْ هَب٤
َ ۪ا كُُٞ ْْ هَبِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ٔٓ ۪ ُِ ظب
ٓ
ْ عٓب َء
د
ُ ا اََُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ا َ ْسُُٞٓ ض هَب
ض ه
ِ ْاَلَ ْس
َ َٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َُٰئِ َي َٓأَٝ۬ ُ ب كَبَٜ ٤ ۪ا كٝبع ُش
ِ َٜ ُ ا ِعؼَخً كَزَٝ َِّللا
ش َۙا٤
ً َٓ ۪ص
Melekler, yanlışlar içindeyken canlarını aldıkları kimselere "Ne haldeydiniz?" diye soracaklar, onlar: "Biz
dünyada güçsüz hale getirildik." diyecekler, Melekler de "Allah'ın toprağı yeterince geniş değil miydi, hicret
etseydiniz ya!" diyeceklerdir. Onların varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü yere düşmedir o!
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(Nisa 4/98)

ً ع ۪ج
ًل٤
ْ َ ا ََِّل ْاُ ُٔ ْغز
ِ غ
ّ ِ َِٖٓ َٖ٤ ۪ع َؼل
َ َُٕٝزَذْٜ ٣َ  ََلَٝ ًَِخ٤َٕ ۪ؽُٞؼ٤ ْغز َ ۪ط٣َ إ ََل
َ ِّ٘ ُاَٝ ٍِ اُش َعب
ِ َ ُْذِٞ ُ ْاَٝ ٓبء
Güçsüz hale getirilmiş, çaresiz kalmış ve bir çıkış yolu bulamamış erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün
dışındadır.

(Zümer 39/10)

ُ ا َ ْسَٝ غَ٘خ
ض ه
َِّللا
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُذِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ا كُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْؽ٣ ۪ا َسثَّ ٌُ ْْ َُِِّزُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب ِػ َجب ِد اَُّز٣َ َْ ُه
ة
َّ ُ ا٠َّكَٞ ُ٣ ا ِع َؼخ اَِّٗ َٔبَٝ
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َ ْْ ِثـُٛ َٕ ا َ ْع َ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.”

(Ankebut 29/57)

ََُٕٞ٘ب ر ُ ْش َعؼ٤ْ َُِد ص ُ َّْ ا
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍظ ٓرَائِوَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacak sonra huzurumuza çıkarılacaksınız.
(Al-i İmran 3/185)

ََ ا ُ ْد ِخَٝ بس
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍظ ٓرَائِوَخُ ْا
َ َٕ ا ُ ُعْٞ َّكَٞ ُ اَِّٗ َٔب رَٝ د
ِ َُّ٘ َٔ ِخ كَ َٔ ْٖ ُص ْؽ ِض َػ َػ ِٖ ا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ًُ سٞ
سٝ
ُ َٓب ا ََِّل َٓزَب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ َْاُ َغَّ٘خَ كَوَ ْذ كَبص
ِ ع ْاُـُ ُش
Her beden ölümü tadar ve yaptıklarınızın karşılığı size, sadece kıyamet günü tam olarak ödenir. Kim ateşten
çıkarılır da cennete konursa kurtulmuş olur. Bu hayat, aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

(Enbiya 21/35)

َّ ُ ًُ ْْ ِثبَُِٞٗ ْجَٝ د
ََُٕٞ٘ب ر ُ ْش َعؼ٤ْ َُِاَٝ ً ِْش ِكزَْ٘خ٤ ْاُ َخَٝ ؾ ِ ّش
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍظ ٓرَا ِئوَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtihandan geçiririz. Huzurumuza
çıkarılacaksınız.
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(Ankebut 29/58)

ُ  ْْ َِٖٓ ْاُ َغَّ٘ ِخُٜ ََّ٘ئِٞ ّ َد َُُ٘ج
بس
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ؿ َشكًب ر َ ْغ ۪ش
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ ب ِٗ ْؼ َْ ا َ ْع ُش ْاُ َؼَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
İnanıp güvenen ve iyi davranış gösterenleri Cennette, altından ırmaklar akan odalara
yerleştireceğiz. Oraya bir daha ölmemek üzere gireceklerdir. Çalışanların ödülü ne de güzeldir!
(Al-i İmran 3/136)

ٓ
َْ ِٗ ْؼَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ َعَّ٘بد ر َ ْغ ۪شَٝ ْْ ِٜ ّ ْْ َٓ ْـ ِل َشح ِٓ ْٖ َس ِثُٛ  َُٰئِ َي َع َٓضا َ۬ ُؤَٝ۬ ُ ا
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ ا َ ْع ُش ْاُ َؼ
Onların ödülü, Rablerinin bağışlaması ve ölümsüz olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçelerdir. Böyle
yapanların alacağı karşılık ne güzeldir!

(Fatır 35/29)

َٕٞ ْش ُع٣َ ًخ٤َ ِٗ  َػ ًَلَٝ  ْْ ِع ًّشاُٛ ا ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بُٞا َ ْٗلَوَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ َِّللا
بة ه
َ َ َٕ ًِزَُِْٞز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
سٞ
َ َۙ ُبسح ً َُ ْٖ رَج
َ ِر َغ
Allah'ın Kitabına uyan, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık harcamada bulunanlar,
tükenmeyecek bir kazanç beklentisi içindedirler.

(Fatır 35/30)

سٌُٞ ؽ
َ سُُٞ َؿلَِّٚٗ ا۪ٚ ِِ ع
ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ َذ٣َ ۪ض٣َٝ ْْ ُٛسٞ
َ  ْْ ا ُ ُعُٜ َ٤ّ ِكَٞ ُ٤ُِ
Bunlar, onların hak ettiklerini Allah‟ın tam vermesi ve onu, ikramıyla artırması içindir. Çünkü o, çok bağışlar ve
teşekkürle karşılar.

(Kehf 18/107)

ْ ٗد ًَب
 ِط ُٗ ُض ً ََۙلْٝ َ ْْ َعَّ٘بدُ ْاُ ِل ْشدُٜ َُ َذ
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlara gelince, Firdevs cennetleri onların konaklayacakları yer olacaktır.

(Kehf 18/108)

 ًَلَٞ ب ِؽَٜ ْ٘ َٕ َػَُٞ ْجـ٣ ب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar orada ölümsüz olacaklar, oradan ayrılmayı istemeyeceklerdir.
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(Zümer 39/20)

َۙ
ُ بَٜ  ِهْٞ َؿ َشف ِٓ ْٖ ك
ُ ْْ ُٜ َُ ْْ ُٜ َّا َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ َُٰ۪ ٌِ ِٖ اَُّز
بس
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١َّخ ر َ ْغ ۪ش٤ِ٘ ؿ َشف َٓ ْج
َ َؼبد٤۪ٔ َُّللاُ ْا
ق ه
 ْػذَ هَٝ
ُ ِِ ُ ْخ٣ َّللاِ ََل
Rablerinden çekinerek kendini korumuş olanlar için ise kat kat yapılmış, altlarından ırmaklar akan yüksek
konaklar vardır. Bu Allah‟ın sözüdür. Allah sözünden caymaz.

(Zümer 39/74)

ُ ٤ا ُ َِٖٓ ْاُ َغَّ٘ ِخ َؽَّٞ َض َٗزَج
َْ ؾب ُء كَِ٘ ْؼ
َٓ َٗ ْش
َ  َسصََ٘ب ْاَلَ ْسْٝ َ اَٝ َُٙ ْػذَٝ صذَهََ٘ب
َ ١ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ ا َ ْع ُش ْاُ َؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”

(Ankebut 29/59)

ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ اٝصجَ ُش
َ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar sabredenler ve her konuda Rablerine güvenenlerdir.
(Enfal 8/2)

ْ ٤َ ِِ ُ اِرَا رَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َِ ِعَٝ َُّللا
 َٔبًٗب٣ ْْ ۪اُٜ ُْ صَ ادَرُٚبر٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِذ َػ
َٖ اِرَا رُ ًِ َش ه٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
ًََُِّٕٞ َٞ َ ز٣َ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ
Müminler, Allah anılınca yürekleri titreyen, onun ayetleri bağlantılarıyla birlikte okununca güvenleri artan ve
yalnızca Rablerine güvenip dayanan kimselerdir.

(Hac 22/35)

ْ َِ ِعَٝ َُّللا
 ِٓ َّٔبَٝ ِ َۙحَِٰٞ ص
ِ ۪ ْاُ ُٔوَٝ ْْ ُٜ َصبث
َّ ُ ا٢ٔ٤
َّ ُاَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
َٖ اِرَا رُ ًِ َش ه٣ ۪اََُّز
َ َ  َٓٓب ا٠َِٰ َٖ َػ٣صب ِث ۪ش
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ َسصَ ْهَ٘ب
Onlar Allah anılınca yürekleri titreyen, başlarına gelenlere sabreden, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz
rızıktan hayra harcayan kimselerdir.
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(Ankebut 29/60)

ب َ هَٜ َّ ْٖ ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ ََل ر َ ْؾ ِٔ َُ ِس ْصه٣ِ َ  ًَبَٝ
ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ ْْ ۘ ًُ َّب٣ِاَٝ بَٜ َُ ْش ُصه٣ َُّللا
Nice hareketli canlılar vardır ki rızıklarını biriktirmezler. Onlara da, size de rızık veren
Allah’tır; o işitir ve bilir.
(Hicr 15/20)

َٖ٤ ُ۪ ثِ َش ِاصهَُٚ ْْ ُ  َٓ ْٖ َُ ْغزَٝ ؼ
َ ِ٣ب َٓؼَبَٜ ٤ ۪ َعؼَ َِْ٘ب َُ ٌُ ْْ كَٝ
Yeryüzünde sizin için de rızkı size ait olmayan akıllı varlıklar için de yaşam alanları oluşturduk.

(Hud 11/6)

٢ ۪ب ًُ ٌَّ كَٜ دَ َػْٞ َ  ُٓ ْغزَٝ َبَٛ ْؼَِ ُْ ُٓ ْغزَوَ َّش٣َٝ بَٜ َُّللاِ ِس ْصه
 ه٠َِض ا ََِّل َػ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ كَٝ
ٖ٤
ٍ ًِزَب
ٍ ة ُٓ ۪ج
Yerde hareketli tek bir canlı yoktur ki rızkı Allah‟a ait olmasın. Allah, onun yerleştiği yeri de geçici olarak
bulunduğu yeri de bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta kayıtlı olur.

(Ankebut 29/61)

َّ ُع َّخ َش ا
٠َّللاُ كَبَٗه
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ  ْاُوَ َٔ َشَٝ ظ
َ َٝ ض
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ْٔ ؾ
ٌَُٕٞ َُإْ ك٣
Bunlara, “Gökleri ve yeri yaratan, Güneş’i ve Ay’ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan
kesinlikle “Allah’tır” derler. Öyleyse yanlışa nasıl sürükleniyorlar?
(Yunus 10/31)

٢
َّ ُ ْٔ ِِيُ ا٣َ ْٖ َّٓ َ ض ا
َّ ُ ْش ُصهُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا٣َ ْٖ َٓ َْ ُه
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
َ  ْاَلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣ ْٖ َٓ َٝ بس
ََُّٕٞللاُ كَوُ َْ اَكَ ًَل رَزَّو
ِ ّ٤ِ َٔ َُِٖٓ ْا
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْخ ِش ُط ْا٣َٝ ذ
َٕ هُُُٞٞو٤َ غ
َ َُذَثِّ ُش ْاَلَ ْٓ َش ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
Bunlara bir sor: “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve görme yetenekleri üzerinde hakim olan
kim? Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Bütün işleri çekip çeviren kim?” Hepsi de
“Allah‟tır!” diyecekler. Öyleyse de ki “Ona karşı yanlış yapmaktan sakınmaz mısınız?”

(Yunus 10/32)

َُٕٞص َشك
ْ ُ  ر٠ن ا ََِّل اُع ًََّل ٍُ كَبَٗه
كَ َٰز ُِ ٌُ ُْ ه
ِ ّ َّللاُ َسثُّ ٌُ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَ َٔبرَا َث ْؼذَ ْاُ َؾ
İşte Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Peki gerçeğin ötesi sapıklık değildir de nedir? Nasıl oluyor da başka tarafa
döndürülüyorsunuz?
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(Zümer 39/38)

ُٕٝ
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
ُُ َّٖ هُٞو٤َ َُ ض
َ ْٖ َُ ِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٞز ُ ْْ َٓب ر َ ْذػ٣ْ َ َّللاُ هُ َْ ا َ َك َشا
ُُ َّٖ ُٓ ْٔ ِغٌَبدٛ ََْ ٛ  ِث َش ْؽ َٔ ٍخ٢ َ۪ٗ ا َ َسادْٝ َ ۪ ٓ اٙظ ِ ّش
ُ ُ َّٖ ًَب ِؽلَبدُٛ ََْ ٛ ع ٍ ّش
ُ َّللاُ ِث
 ه٢
ه
َ ِٗ ََّللاِ ا ِْٕ ا َ َساد
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َُ ْاُ ُٔزَٞ َ ز٣َ ِٚ ٤ْ ََِّللاُ َػ
 ه٢
َ ۪ هُ َْ َؽ ْغ ِجَٚس ْؽ َٔ ِز
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah” derler. De ki “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O‟nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?” De ki “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O‟na güvenip dayansınlar.”

(Lokman 31/25)

 ْْ ََلُٛ َّللاُ هُ َِ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُش
ِ اَٞ ََّٰٔ ْْ َٓ ْٖ َخَِنَ اُغُٜ َ عب َ ُْز
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ ض
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣
Onlara; "gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan tam bir kararlılıkla "Allah'tır" derler. De ki: "Yaptığı her
şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur" ama onların çoğu bunu bilmez.

(Ankebut 29/62)

ُ غ
َه
ْ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ؽ
َ َِّ ٌُ َّللاَ ِث
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ  ْج٣َ َُّللا
ِّ ػ
ُ ا َِّٕ هَُٚ  ْوذ ُِس٣َ َٝ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
Allah, kullarından gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar, kimine de belli bir ölçüye göre
verir. Şüphesiz Allah her şeyi bilir.
(İsra 17/30)

ُ غ
شا٤
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ َ ْج٣ ا َِّٕ َسث ََّي
ِّ ػ
ً شا َث ۪ص٤
ً ۪ خ َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِدَِّٚٗ ْوذ ُِس ا٣َ َٝ ؾب ُء
Rabbin, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Şüphesiz O,
kullarının içini bilen ve her şeyi görendir.

(Rad 13/26)

ُ غ
َه
٢َِب ك٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ا ِث ْبُ َؾٞكَ ِش ُؽَٝ َ ْوذ ُِس٣َٝ ؾب ُء
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ َ ْج٣ َُّللا
ِّ ػ
َٰ ْ
اَل ِخ َشحِ ا ََِّل َٓزَبع
Allah, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Onlar dünya
hayatıyla mutlu olurlar. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece bir kez yararlanmadır.
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(Rum 30/37)

ُ غ
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ْوذ ُِس ا َِّٕ ك٣َ َٝ ؾب ُء
َٓ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ُ  ْج٣َ ََّللا
ِّ ػ
ا ا َ َّٕ هْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
Görmediler mi ki Allah, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. İnanıp
güvenen bir topluluk için bunda âyetler vardır.

(Sebe 34/39)

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

(Ankebut 29/63)

َِ َُّللاُ ه
َّ ُ ْْ َٓ ْٖ ٗ ََّض ٍَ َِٖٓ اُٜ َ عب َ ُْز
ِ َٔٓ غ
ُُ َّٖ هَُٞو٤َُ بَٜ ِرْٞ َٓ ض ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ ْٖ َُِئَٝ
َ  ْاَلَ ْسِٚ َِب ث٤بء َٓٓب ًء كَب َ ْؽ
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ  ْْ ََلُٛ ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ َث َْ ا َ ًْض َ ُش
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah’tır” derler. De
ki; “Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu düşünmezler.
(Fussilet 41/39)

ْ َ َسثَٝ د
ْ ز َ َّضْٛ ب ْاُ َٓٔب َء اَٜ ٤ْ َِض خَب ِؽ َؼخً كَ ِب ٓرَا ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َػ
١ٓ ۪ذ ا َِّٕ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسٟ اََّٗ َي ر َ َشٚٓ ۪ َِبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ُ َػَِّٚٗ ا٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢َب َُ ُٔ ْؾَٛب٤ا َ ْؽ
Allah‟ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.

(Mülk 67/30)

ٖ٤
ْ َ ز ُ ْْ ا ِْٕ ا٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
ٍ  ٌُ ْْ ثِ َٓٔبءٍ َٓ ۪ؼ٤ َ۪أْر٣ ْٖ َٔ َ ًسا كَْٞ صجَ َؼ َٓٓب َ۬ ُؤ ًُ ْْ ؿ
De ki “Düşünsenize, bir sabah sularınız yerin dibine batsa, kim size bir akarsu getirebilir?”
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(Ankebut 29/64)

َٰ ْ َّاس
ُ ِۢ َٞ َ٤ ْاُ َؾ٢
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ اُٞٗ ًَبْٞ َُ ٕا
َ ا َِّٕ اُذَٝ َُ ِؼتَٝ ْٜٞ َُ َٓب ا ََِّل٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾِٙ  ِزَٰٛ  َٓبَٝ
َ ِٜ َُ َ اَل ِخ َشح
Şu yaşanan hayat, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat, son yurttaki hayattır; keşke
bilseler.
(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ َش ْاُ ُٔو٤
َّ ُبط ُؽتُّ ا
ت
۪ َ٘ ْاُوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ٓبء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َِّٖ٣ُص
ِ َٛ َّط َشحِ َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبغ
ُٖ ُ ُؽ ْغََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س َٰر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َؾ ْشَٝ ّ ْاَلَ ْٗؼَ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ع ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve ürünler insana, içi
gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

(Enam 6/32)

َٰ ْ َّاس
ََُِٕٕٞ اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِوُٞزَّو٣َ َٖ٣ ْ۪ش َُِِّز٤اَل ِخ َشح ُ َخ
ُ َُِذَٝ ْٜٞ ََُٝ ٓب ا ََِّل َُ ِؼت٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ
Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka nedir ki? Kendini koruyanlar için hayırlı olan, o son yurttur.
Aklınızı kullanmıyor musunuz?

(Yunus 10/24)

َ ََِبخز
ْ بء َك
َُ ًُ ْ َأ٣ ض ِٓ َّٔب
َّ ُُ َِٖٓ اَٙب ًَ َٓٔبءٍ ا َ ْٗضَ َُْ٘ب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ اَِّٗ َٔب َٓض َ َُ ْاُ َؾ
ِ َٔٓ غ
ِ ۪ َٗجَبدُ ْاَلَ ْسٚػ ِث
َ َٝ َذ
َّ َٝ بَٜ َض ُص ْخ ُشك
ْ َّ٘٣اص
َٕٝ ْْ هَبد ُِسُٜ ََّٗب آَٜ ُِْٛ َ ظ َّٖ ا
ِ َ اِرَٓا ا َ َخز٠ ْاَلَ ْٗ َؼب ُّ َؽزٓهَٝ بط
ُ د ْاَلَ ْس
ُ َُّ٘ا
َُ ص
ّ ِ َذًا ًَب َ ْٕ َُ ْْ ر َ ْـَٖ ِث ْبَلَ ْٓ ِظ ًَ َٰز ُِ َي ُٗل٤َب َؽ ۪صٛبسا كَ َغ َؼ َِْ٘ب
ً َٜ َٗ ْٝ َ  ًًْل ا٤َُ ب ا َ ْٓ ُشَٗبَٜٓ ٤ َۙب ا َ َٰرَٜٓ ٤ْ ََِػ
َٰ ْ
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اَل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve hayvanların beslendiği
bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü
hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş
hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa,
âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.

(Kasas 28/60)

ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
َُِٕٞ اَكَ ًَل ر َ ْؼ ِو٠ا َ ْث َٰوَٝ ْش٤َّللاِ َخ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ بَٜ ُ َ٘ز٣ ۪صَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ؽ٤ ۪رٝ۫ ُ  َٓٓب اَٝ
Size verilen her şey, dünya hayatının bir varlığı ve süsüdür. Allah‟ın katındakiler ise hem daha iyi, hem de
kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?
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(Hadid 57/20)

ٍِ اَٞ ْٓ َ ْاَل٢ِر َ ٌَبصُش كَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ رَلَب ُخش َثَٝ َ٘خ٣ ۪صَٝ ْٜٞ ََُٝ ب َُ ِؼت٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾُٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ صلَ ًّشا ص
ٍ ٤ْ  ََل ِد ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاَلَٝ
٢ِكَٝ طب ًٓب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰش٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبس َٗ َجبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َۙ ۪ؽذ
َٰ ْ
سٝ
َ اَل ِخ َشحِ َػزَاة
ُ ٓب ا ََِّل َٓزَب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕاَْٞ  ِسظَٝ َِّللا
 َٓ ْـ ِل َشح َِٖٓ هَٝ ذ٣
ِ ع ْاُـُ ُش
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah‟ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Ankebut 29/65)

َۙ ًُ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ُٛ  ْاُجَ ِ ّش اِرَا٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هغ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
َٕٞ
ا هُٞ  ْاُلُ ِْ ِي دَ َػ٢ِا كُٞكَ ِبرَا َس ًِج
Gemiye bindiklerinde Allah’a boyun eğer, yalnız ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardı
mı, bakarsın ki, şirk koşuyorlar.
(Enam 6/63)

ُ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤َُ٘ ۪ ّغ٣ ْٖ َٓ َْ ُه
۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ َ٘ب٤ ََٰخً َُئِ ْٖ ا َ ْٗغ٤ ُخ ْلَٝ ػب
ِ ظُِ َٔب
ً ع ُّش
ُ  ْاُجَ ْؾ ِش ر َ ْذَٝ د ْاُجَ ِ ّش
َ َ ُ رَٚٗٞػ
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
De ki “Gizlice yalvarıp: 'Bizi bundan kurtarırsan elbette sana karşı görevlerini yerine getirenlerden oluruz' diye
yakardığınız bir sırada, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir?”

(Enam 6/64)

ًَُٕٞ ة ص ُ َّْ ا َ ْٗز ُ ْْ ر ُ ْؾ ِش
ٍ  ِٓ ْٖ ًُ َِّ ًَ ْشَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ُ٘ ۪ َّغ٣ َُّللا
هُ َِ ه
De ki “Allah‟tır. Sizi ondan ve her türlü sıkıntıdan O kurtarır. Sonra yine de O'na ortaklar uydurursunuz.”

(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٣ ْْ ِث ۪شِٜ َْٖ ِث٣ َع َشَٝ  ْاُلُ ِْ ِي٢ِ ِارَا ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٠ ْاُجَ ْؾ ِش َؽزٓهَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢ِّ ُش ًُ ْْ ك٤ِ غ
ّ َج ٍخ٤ِ غ
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ ْْ ا ُ ۪ؽُٜ ََّٗا اُّٞ٘ٓ ظ
َ َٝ ٕب
ػ
ِ ؼ َػ٣ب ۪سَٜ ْب َٓعب َءرَٜ ا ِثٞكَ ِش ُؽَٝ
ٍ ٌَ َٓ َِّ ًُ ْٖ ِٓ  ُطْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ  َٓعب َءَٝ بصق
َّ ُٗ ََّٖ َِٖٓ اٌُٞ ََُ٘ ۪ٙ ِزَٰٛ ْٖ ِٓ زََ٘ب٤ْ َٖ َُئِ ْٖ ا َ ْٗ َغ٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ا هُٞ  َۙ ْْ دَ َػِٜ ِث
Sizleri karada ve denizde yürüten O‟dur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgârla yolcuları rahatça götürse,
hepsi tam bunun zevkine varmışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine
vardıkları anda Allah‟a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: “Bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine
getirenlerden oluruz.”
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(Yunus 10/23)

٠ِٓ َٰ ُ ٌُ ْْ َػ٤بط اَِّٗ َٔب َث ْـ
ِ  ْاَلَ ْس٢َٕ ِكُٞ ْجـ٣َ ْْ ُٛ  ْْ اِرَاُٜ ٤ َٰكََِ َّٓٔب ا َ ْٗغ
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ ن
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َض ِثـ
ََُِٕٞٔ َ٘ب َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كََُ٘٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤ْ َُِب ص ُ َّْ ا٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ َۙ ْْ َٓزَب
Onları kurtarınca da bakarsınız ki o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar! Bu gibi davranışlarınızın
zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz
şeyleri, size bir bir haber veririz.

(Ankebut 29/66)

َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ف
َ َا كَُٞز َ َٔزَّؼ٤ُِ َٝ ْْ َۙ ُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٓٔب َٰارٝ ٌْلُ ُش٤َ ُِ
َ ْٞ غ
Bunu, Allah’ın onlara verdiğini görmemek ve günlerini gün etmek için yaparlar. Onlar yakında
öğreneceklerdir.
(Nahl 16/53)

َٕٝ ر َ ْغـَٔ ُشِٚ ٤ْ َُغ ٌُ ُْ اُع ُُّّش كَ ِب
َّ َٓ َّللاِ ص ُ َّْ اِرَا
 َٓب ِث ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ِٗ ْؼ َٔ ٍخ كَ َِٖٔ هَٝ
Elinizdeki her nimet Allah‟tandır. Başınıza bir sıkıntı gelince de sadece ona yalvarıp yakarırsınız.

(Nahl 16/54)

َۙ ًُ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ِٜ ّن ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ثِ َش ِث٣َق اُع َُّّش َػ ْ٘ ٌُ ْْ اِرَا كَ ۪ش
َٕٞ
َ ص ُ َّْ اِرَا ًَؾ
Ama sıkıntınızı giderir gidermez içinizden birtakımı Rablerine ortak koşar.

(Nahl 16/55)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كُٞ ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٓٔب َٰارٝ ٌْلُ ُش٤َ ُِ
َ ْٞ غ
Bunu, kendilerine verdiğimizi görmezden gelmek için yaparlar. Bir süre daha yararlanın; ileride öğreneceksiniz.

(Rum 30/33)

ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ُ َس ْؽ َٔخً اِرَا كَ ۪شْٚ٘ ِٓ ْْ ُٜ َ ص ُ َّْ اِ ٓرَا اَرَاهِٚ ٤ْ ََُِٖ ا٤ج٤۪ ُ۪٘ٓ ْْ ُٜ َّا َسثْٞ ظ ٌّش دَ َػ
ُ بط
َّ َٓ اِرَاَٝ
َ َُّ٘ظ ا
َۙ ًُ ُ ْؾ ِش٣ ْْ ِٜ ّثِ َش ِث
َٕٞ
Bu insanlara bir zarar gelse dönüp rablerine yalvarırlar. Sonra onlara iyiliğinden tattırsa bakarsın ki, bir kısmı
Rablerine ortak koşarlar.
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(Rum 30/34)

َُٕٞٔ َِف ر َ ْؼ
َ َا كُٞ ْْ كَز َ َٔزَّؼُٛ َ٘ب٤ْ َ ا ِث َٓٔب َٰارٝ ٌْلُ ُش٤َ ُِ
َ ْٞ غ
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.

(Ankebut 29/67)

َّ ُزَخ٣َٝ ا اََّٗب َعؼَ َِْ٘ب َؽ َش ًٓب َٰا ًِٓ٘بْٝ َ َش٣ ْْ ََُٝ َ ا
ثِِ٘ ْؼ َٔ ِخَٝ َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َِ بغ
ِ َ ْْ اَكَجِ ْبُجِٜ ُِ ْٞ بط ِٓ ْٖ َؽ
ُ َُّ٘ق ا
ُ َط
ََٕٝ ٌْلُ ُش٣ َِّللا
ه
Çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu
görmüyorlar mı? Batıla inanacaklar da Allah’ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler?
(Enfal 8/26)

َّ َزَخ٣ ْٕ َ َٕ اُٞض رَخَبك
ْْ ٌُ ٣َٰٝ بط كَ َٰب
ْ َ َ ُٓ ْغز٤ َِ۪ا اِ ْر ا َ ْٗز ُ ْْ هٝا ْر ًُ ُٓشَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كُٞع َؼل
ُ ََُّ٘طلَ ٌُ ُْ ا
َّ َِٖٓ ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ۪ٙص ِش
َٕٝد َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُش
ِ ِّجَب٤اُط
ْ ََِّ٘ذَ ًُ ْْ ث٣َاَٝ
Hatırlayın bir zamanlar siz, bulunduğunuz yerde ezilen bir azınlıktınız; insanların sizi kapıp kaçırmasından
korkuyordunuz. Allah, size yer yurt verdi, yardımı ile sizi destekledi, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Belki
görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Neml 27/91)

َِٖٓ ًَُٕٞ َ ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ اَٝ  ۘ ٍء٢َ
ْ ُ ًُ َُّ ؽََُٚٝ بَٜ َٓ  َؽ َّش١ ۪ ْاُجَ ِْذَحِ اَُّزِٙ  ِزَٰٛ َّاَِّٗ َٓٔب ا ُ ِٓ ْشدُ ا َ ْٕ ا َ ْػجُذَ َسة
َۙ ۪ٔ ِِ ْاُ ُٔ ْغ
َٖ٤
De ki; “Ben bu şehrin Rabbine kulluk etme emri aldım. Burayı harem bölgesi yapan odur; her şey onundur.
Bana, Müslümanlardan olmam emredilmiştir.”

(Kasas 28/57)

َّ  َٓ َؼ َي ُٗزَخٟ َٰذُٜ ُا ا ِْٕ َٗز َّ ِجغ ْاُُٞٓ هَبَٝ
ِٚ ٤ْ َُِ ا٠ُ ْغ َٰ ٓج٣  ْْ َؽ َش ًٓب َٰا ًِٓ٘بُٜ َُ ْٖ ٌّ ِ َٔ ُٗ ْْ ََُٝ َ ظَ٘ب ا
ْ َط
ِ ق ِٓ ْٖ ا َ ْس
ِ
َٰ
َ َِّ ًُ ُص َ َٔ َشاد
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  ْْ ََلُٛ ُ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َشَٝ ءٍ ِس ْصهًب ِٓ ْٖ َُذَُّٗب٢ْ ؽ
Size diyorlar ki; “Eğer doğru yola, seninle birlikte biz de girsek, yerimizden, yurdumuzdan ediliriz.”
Dokunulmaz ve güvenli olan bir bölgeye onları biz yerleştirmedik mi? Oraya her yerden her türlü ürün; ayrıca
katımızdan da bir rızık getirilir. Ancak, onların pek çoğu bunu bilmez.
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(Kureyş 106/3)

ذ
ِ َۙ ٤ْ َزَا ْاُجَٰٛ َّا َسةُٝ ْؼجُذ٤َ ِْ َك
Bu Beyt'in Rabbine kulluk etsinler!

(Kureyş 106/4)

ْ َ  ا١ٓ ۪اََُّز
ٍفَْٞ  ْْ ِٓ ْٖ خُٜ ََ٘ٓ  َٰاَٝ ٍعٞ ْْ ِٓ ْٖ ُعُٜ َٔ غ َؼ
Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Rablerine!..

(Ankebut 29/68)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ًٟٞ َّْ٘ َْ َٓضَٜ  َع٢ ْ۪ظ ك
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
َ ٤ََُُ اٙن َُ َّٔب َٓعب َء
ِ ّ ة ِث ْبُ َؾ
َٖ٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Allah’a karşı yalan uyduran, ya da gerçekler kendine gelince yalana sarılandan daha yanlış
davranan kim olabilir? O nankörler için Cehennem’de yer mi yok?
(Araf 7/37)

ٓ
ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
ة
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
ِ  ْْ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٜ ُج٤ ْْ ٗ َ۪صُٜ ََُُ٘ب٣  َُٰئِ َيَٝ۬ ُ ۪ اَِٚبر٣ة ثِ َٰب
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
ٓ
اُِّٞظ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ اِرَا َٓعب َءر٠َؽزٓه
ٕ هُٝ
َ اَُُّٞللاِ هَب
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُْٖٞ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذػ٣َا اُُٞ َۙ ْْ هَبُٜ َْٗٞ َّكَٞ َ َز٣ عَُِ٘ب
َ َٝ َػَّ٘ب
َٖ٣ا ًَبكِ ۪شُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٠ِٓ َٰ ا َػُٝ ذِٜ ؽ
Uydurduğu bir yalanı Allah‟a mâl eden veya ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim
yapabilir? Kitapta olanlardan hak ettikleri başlarına gelecektir. Elçilerimiz /ölüm melekleri, canlarını almaya
gelince: “Allah‟tan önce yalvardıklarınız nerede?” diye sorarlar. Onlar “Kaybolup gittiler!” diye cevap verirler
ve kâfir olduklarına bizzat kendileri şahitlik ederler.

(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاَلَ ْؽَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣  َٰ ُٓئِ َيَٝ۬ ُ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤
 ْْ ا َ ََل َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ّ َس ِث٠َِٰ ا َػَُٖٞ ًَزَث٣ ۪ َ۬ ُإ ََٓل ِء اَُّزٛٓ َٰ
Uydurdukları bir yalanı Allah‟a mal edenden daha büyük yanlışı kim yapabilir? Onlar Rablerine arz edilecekler
ve şahitler şöyle diyeceklerdir: “Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” Bilin ki Allah‟ın laneti /dışlaması
bu yanlışı yapanlaradır.
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(Yunus 10/17)

ْ َ كَ َٔ ْٖ ا
َُٕٞٓ ُ ْل ِِ ُؼ ْاُ ُٔ ْغ ِش٣ ُ ََلَِّ۪ٚٗ اٚب ِر٣َ ة ِث َٰب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah‟a atfeden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha yanlış kim olabilir? Şurası bir
gerçek ki bu suçu işleyenler, umduklarına kavuşamayacaklardır.

(Kaf 50/30)

 ٍذ٣ ََْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ضٛ ٍُ ُٞرَوَٝ د
ِ ْ َِ ْآز َ ََلَٛ َْ ََّٜ٘  ٍُ ُِ َغُٞ َّ َٗوْٞ ٣َ
O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz, o da "Daha mı var!" der.

(Ankebut 29/69)

َٖ٤ َِّ۪٘للاَ َُ َٔ َغ ْاُ ُٔ ْؾغ
ُ ْْ ُٜ ََّ٘٣ ِذْٜ ََُ٘ َ٘ب٤ ۪ا كُٝ ذَٛ َٖ َعب٣ ۪اَُّزَٝ
ا َِّٕ هَٝ عجََُِ٘ب
Uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza yöneltiriz. Allah elbette güzel davrananlarla
beraberdir.
(Nisa 4/95)

 َِ ه٤ع ۪ج
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ  ْاُ ُٔ َغبَٝ  اُع ََّش ِس٢ُِ َٝ۬ ُ  ُْش ا٤َٖ َؿ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ َِٖٓ ْاُ ُٔإُٝ ْاُوَب ِػذ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََل
 ًُ ًًّلَٝ ًَٖ دَ َس َعخ٣ ۪ ْاُوَب ِػذ٠َِ ْْ َػِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ َٖ ثِب٣ ۪ذِٛ َّللاُ ْاُ ُٔ َغب
َّ َ ْْ كِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ ثِب
ع ََ ه
 ًٔ َۙب٤َٖ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظ٣ ۪ ْاُوَب ِػذ٠ََِٖ َػ٣ ۪ذِٛ َّللاُ ْاُ ُٔ َغب
َّ َكَٝ ٠َٰ٘ َّللاُ ْاُ ُؾ ْغ
ع ََ ه
 َػذَ هَٝ
Müminlerden bir özrü olmadan oturup kalanlarla, malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler bir olmaz.
Allah, malları ve canları ile cihad edenlerin derecesini oturup kalanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de en
güzelini vaad etmiştir. Ama vereceği büyük bir ödülle Allah, cihad edenleri oturup kalanlardan üstün kılmıştır.

(Tevbe 9/20)

َ  َۙ ْْ ا َ ْػِٜ ا َ ْٗلُ ِغَٝ ْْ ِٜ ُِ اَٞ ْٓ َ َّللاِ ِثب
ظ ُْ دَ َس َعخً ِػ ْ٘ذَ ه
 َِ ه٤ع ۪ج
َِّللا
َ ٢ ۪ا كُٝذَٛ  َعبَٝ اَٝب َع ُشَٛٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
َُٕٝ ُْ ْاُ ٓلَب ِئ ُضٛ  َٰ ُٓ ِئ َيَٝ۬ ُ اَٝ
İnanıp güvenen, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri
pek yüksektir. Başarıya ulaşanlar işte onlardır.

(İbrahim 14/12)

ْ َََُ٘ٝ عجََُِ٘ب
ُ َ٘ب٣ َٰذَٛ هَ ْذَٝ َِّللا
 ه٠َِ َػَٝ َٗبُٞٔ ُ ز٣ْ َ َٓٓب َٰار٠َِٰ ص ِج َش َّٕ َػ
 ه٠َِ ًَّ ََ َػَٞ َ  َٓب َُ َٓ٘ب ا َ ََّل َٗزَٝ
َِّللا
ًَُِّٕٞ ِ َٞ َ  ًَّ َِ ْاُ ُٔزَٞ َ َز٤ِْ َك
Bize yollarımızı o gösterdiği halde ne diye Allah‟a güvenip dayanmayalım. Çektirdiğiniz eziyete de katlanırız.
Dayanak arayanlar yalnız Allah‟a güvenip dayansınlar.”
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(Al-i İmran 3/193)

 َثَ٘بُُٞٗا ِث َش ِثّ ٌُ ْْ كَ َٰب ََّٓ٘ب َسثََّ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘ب رُِٞ٘ٓ بٕ ا َ ْٕ َٰا
َ َسثَّ َٓ٘ب اََِّٗ٘ب
ِ َٔ ٣ ُِ ْ ً۪ل١ َُ۪٘بد٣ ًب٣ع ِٔ ْؼَ٘ب َُٓ٘ب ِد
كََّ٘ب َٓ َغ ْاَلَث َْش ِاسَٞ َ رَٝ ّـَٔب ِرَ٘ب٤ِ ع
َ  ًَ ِلّ ْش َػَّ٘بَٝ
Rabbimiz! Bize çağrıda bulunan birini işittik; „Rabbinize inanıp güvenin‟ diyerek imana çağırıyordu, hemen
inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötü işlerimizi ört. Ruhumuzu iyilerin yanına al.”

(Al-i İmran 3/194)

َ َؼبد٤۪ٔ ُق ْا
ُ  ُس٠َِٰ ػ
ُ ِِ  َٔ ِخ اَِّٗ َي ََل ر ُ ْخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣  ََل ر ُ ْخ ِضَٗبَٝ ع ِِ َي
َ  َػ ْذرََ٘بَٝ  َٰارَِ٘ب َٓبَٝ َسثََّ٘ب
Rabbimiz! Elçilerin aracılığı ile söz verdiğin her şeyi bize ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Sen sözünden
dönmezsin."

(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ع
ُ  ثَ ْؼ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ بٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ِ  ُغ َػ َٔ ََ َػ٤ ََٓل ا ُ ۪ظ٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َسثُٜ َُ بة
َ كَب ْعز َ َغ
اُِِٞهُزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ع ۪ج
ٍ ثَ ْؼ
َ ٢ ۪ا كُٝرٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ بس
ِ َ٣ا ِٓ ْٖ ِدٞا ُ ْخ ِش ُعَٝ اَٝب َع ُشٛ َٖ٣ ۪ط كَبَُّز
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ََِّ٘ ََلُ ْد ِخَٝ ْْ ِٜ ِّـَٔبر٤ِ ع
اثًب ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ َ بس ص
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َِّللا
َ ْْ ُٜ ْ٘ ََلُ ًَ ِلّ َش َّٕ َػ
ة
 هَٝ
ِ اَٞ َّ ُ ُؽ ْغ ُٖ اُضََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
Rableri dualarını kabul eder ve şöyle der: Erkek olsun, kadın olsun, sizden kim iyi bir çaba gösterirse çabasını
boşa çıkarmam. Benim katımda 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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