ALİ İMRAN 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,

(Al-i İmran 3/1)

ْٓ ُٓ ا
ELİF! LAM! MİM!
(Al-i İmran 3/2)

َه
ُّ ُّٞ٤َ ْاُو٢
ُّ  ْاُ َؾَٞ َۙ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََٓل ا
O, Allah‟tır! O‟ndan başka ilah yoktur; diridir, sürekli işinin başındadır.
(Haşr 59/22)

َّ ُاَٝ ت
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َٞ ُٛ ِبدَحَٜ ؾ
 هَٞ ُٛ
ِ ٤ْ َ َػب ُِ ُْ ْاُـَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ََٓل ا١ َّ۪للاُ اَُّز
O, Allah‟tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan
O‟dur.

(Ta Ha 20/98)

ءٍ ِػ ِْ ًٔب٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ  ِع َغَٝ َٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ  ََٓل ا١ َّ۪للاُ اَُّز
 ٌُ ُْ هُٜ َُِٰ اَِّٗ َٓٔب ا
Sizin ilahınız sadece Allah‟tır; ondan başka ilah yoktur. Bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

(Enam 6/102)

َ٤ ًَ۪ٝ ٍء٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُٙٝءٍ كَب ْػجُذ٢َ
ْ  خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ َسثُّ ٌُ ْْ ََٓل ا
İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O'na kul olun. Her şey
üzerinde vekil olan O'dur.
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(Rahman 55/29)

ٍٕ ْ  ؽَأ٢ ۪ كَٞ ُٛ ٍّ ْٞ ٣َ ََّ ًُ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُ َٓ ْٖ ِكَُِٚٔ ْغـ٣َ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, isteklerini O‟na sunarlar. O, her an yaratma halindedir.

(Al-i İmran 3/3 )

ََ َۙ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ ا َ ْٗضَ ٍَ اُزَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِٗ ََّض ٍَ َػ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden bu Kitab‟ı sana, O indirmiştir. Tevrat‟ı ve
İncil‟i de O indirmiştir.
(Bakara 2/97)

ًٟذُٛ َٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َق ِذّهًب ُِ َٔب ث
 هَ ِْ ِج َي ِث ِب ْر ِٕ ه٠َِٰ ُ َػَُُٚ ٗ ََّضَّٚٗ ََ كَ ِب٣ا ُِ ِغج ْ۪شًُّٝ هُ َْ َٓ ْٖ ًَبَٕ َػذ
َ ُٓ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟثُ ْؾ َٰشَٝ
De ki: “Cebrail‟e kim düşman olursa bilsin ki önünde bulduğu tasdik eden, bir rehber olan ve inanıp güvenenlere
müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah‟ın onayı ile indirmiştir.”

(Maide 5/46)

ٓ
ََ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َُٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ ٤ ْْ ِث ۪ؼِٛ بس
َ ُٓ َْ ٣َ  اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
ِ َ  َٰاص٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َّهَلَٝ
َۙ َُٗٝ ًٟذُٛ ِٚ ٤ ۪ك
َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟذُٛ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
َٖ٤ ۪ظخً ُِ ِْ ُٔزَّو
َ ُٓ َٝ سٞ
Arkalarından, onların izini takip eden ve önündeki Tevrat‟ı tasdik eden Meryem oğlu İsa‟yı gönderdik. İsa‟ya da
içinde doğru yol rehberi ve bir nur bulunan, önündeki Tevrat‟ı tasdik eden, kendini koruyanlar için bir rehber ve
öğüt olan İncil‟i verdik.

(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ًِْٔ٘ب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
ًن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِؽ ْش َػخ
 ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ ُ ْْ َػ َّٔب َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾٛا َءَٞٓ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
َٓ ْٞ ََُٝ ب ًعبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  َْشا٤ا ْاُ َخُٞ ٌُ ْْ كَب ْعز َ ِجو٤ َٓٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ ُِ ْج٤َ ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
ؽب َء ه
َۙ ُ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼًب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َع
َٕٞ
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu kitabı sana, kendinden önceki kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah‟ın indirdiği ile hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların arzularına uyma. Her biriniz
için bir özel hüküm ve geniş yol oluşturduk. Allah gerek görseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Böyle olması,
verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Siz iyi işlerde yarışın. Hep birlikte dönüp
geleceğiniz yer Allah‟ın huzurudur. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size bildirecektir.
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(Fatır 35/31)

ش٤۪ َُخ َ۪جَّٙللاَ ِث ِؼ َجب ِد
 ا َِّٕ هِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١ٓ ۪اَُّزَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
ش٤َث ۪ق
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik eder. Elbette Allah,
kullarının içini bilir ve onları görür.

(Ahkaf 46/29)

ا كََِ َّٔبُٞقز
َ َٕ ْاُوُ ْش َٰإَ كََِ َّٔب َؽَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ ِّٖ  َْي َٗلَ ًشا َِٖٓ ْاُ ِغ٤َُِف َش ْك َٓ٘ب ا
ِ ْٗ َ ا اُُٞٓ ُ هَبٙٝن ُش
َ اِ ْرَٝ
َٖ٣ ْْ ُٓ ْ٘ز ِ۪سِٜ ِٓ ْٞ َ ه٠َُِٰ ا اْٞ ََُّٝ ٢
ِ ُه
َ ن
Bir gün, cinlerden bir kaçını Kur‟an‟ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Onu dinlerken birbirlerine: “Susun”
dediler. Okuma bitince uyarmak için topluluklarına geri döndüler.

(Ahkaf 46/30)

٠َُِ ا١ٓ ۪ذْٜ َ٣ ِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َق ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ  َٓ َٓ٘ب اَِّٗبْٞ ََب ه٣ اُُٞهَب
َ ُٓ ٠ َٰعُٞٓ ع ِٔ ْؼَ٘ب ًِزَبثًب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ ٠َُِٰ اَٝ ن
ْ٤ٍ ۪ن ُٓ ْغزَو
ٍ ٣ه ۪ش
ِ ّ ْاُ َؾ
“Ey Halkımız! Musa‟dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Kendinden önceki kitapları da tasdik ediyor.
Gerçekleri ve doğru yolu gösteriyor.”

(Al-i İmran 3/4)

َ ػزَاة
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َ ْٗضَ ٍَ ْاُلُ ْشهَبَٕ ا َِّٕ اَُّزَٝ بط
َُّللا
 هَٝ ذ٣ ۪ؽذ
د ه
ِ َُِِّ٘ ًٟذُٛ َُ ِٓ ْٖ هَ ْج
َ ْْ ُٜ َُ َِّللا
ّ ا ْٗزِوَ ٍبُٝض ر٣َػ ۪ض
Önceki insanların rehberi onlardı. Bütün Furkanları, doğruyu yanlıştan ayıran kitapları O
indirmiştir. Allah'ın âyetlerini görmezlikte direnen kâfirlerin cezası suçları ile doğru orantılı
olur. Üstün olan, hak edildiği kadar ceza veren Allah‟tır.
(Enbiya 21/48)

َۙ ۪ ِر ًْ ًشا ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ َٓب ًء٤م
َٖ٤
ِ َٝ ََٕٕ ْاُلُ ْشهَبٝ ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
Musa ile Harun‟a o Furkan‟ı, kendilerini koruyanlar için bir ışık ve doğru bilgi kaynağı olsun diye verdik.

(Enbiya 21/49)

َُٕٞغب َػ ِخ ُٓ ْؾ ِلو
َّ ُُ ْْ َِٖٓ اَٛٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
Kendilerini koruyanlar, Rablerinin korkusunu içlerinde hisseden ve hesap verme saatinden dolayı ürperen
kimselerdir.
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(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ َُ  ْـ ِل ْش٣َ َٝ ْْ ٌُ ّـَٔب ِر٤ِ ع
ا هُٞا ا ِْٕ رَزَّوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ٌَ ِلّ ْش َػ٣َٝ  ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ كُ ْشهَبًٗب٣َ ََّللا
ْ٤ِ ن َِ ْاُ َؼ ۪ظ
ْ َ ْاُلُٝر
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakınırsanız O, sizde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği
oluşturur, kötü işlerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük ikram sahibidir.

(Furkan 25/1)

ش َۙا٣
ً َ۪ٖ َٗز٤۪ٔ ََُٕ ُِ ِْ َؼبٌُٞ َ٤ُِ ۪ٙ َػ ْج ِذ٠َِٰ  ٗ ََّض ٍَ ْاُلُ ْشهَبَٕ َػ١ ۪بس َى اَُّز
َ َرَج
Kuluna bu Furkan‟ı, bütün bir alemin uyarıcısı olsun diye indiren Allah, bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

(Al-i İmran 3/5)

بء
َّ ُ ا٢ِ ََل كَٝ ك
ِ َٔٓ غ
ا َِّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِء ك٢َ
ْ  ؽِٚ ٤ْ َِ َػ٠َ ْخ َٰل٣ َّللاَ ََل
Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
(En'am 6/59)

ُ ُ َٓب ر َ ْغوَٝ  ْاُجَ ْؾ ِشَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ َٞ ُٛ ب ا ََِّلَٜٓ ُٔ ََِ ْؼ٣ ت ََل
 َسهَ ٍخَٝ ْٖ ِٓ و
ِ ٤ْ َُ َٓلَبرِ ُؼ ْاُـَٙ ِػ ْ٘ذَٝ
ْ  ََل َسَٝ ك
ُ ٢ ۪ ََل َؽجَّ ٍخ كَٝ بَٜ ُٔ َِ ْؼ٣َ ا ََِّل
ٖ٤
ِ ظُِ َٔب
ٍ  ًِزَب٢ ۪ب ِث ٍظ ا ََِّل ك٣َ  ََلَٝ ت
ٍ ه
ِ د ْاَلَ ْس
ٍ ة ُٓ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları Allah katındadır; onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir.
Onun bilgisi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içinde bir dane, yaş veya kuru herhangi bir
şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(Yunus 10/61)

ُ ٌُ َ  َٓب رَٝ
ْْ ٌُ ٤ْ ََِٕ ِٓ ْٖ َػ َٔ ٍَ ا ََِّل ًَُّ٘ب َػَُِٞٔ  ََل ر َ ْؼَٝ ٍٕ ُ ِٓ ْٖ هُ ْش َٰاْٚ٘ ِٓ اُِْٞ َٓب رَزَٝ ٍٕ ْ  ؽَأ٢ ۪ٕ كٞ
ُ
٢ ََل ِكَٝ ك
ُ  ْؼ ُض٣َ  َٓبَٝ ِٚ ٤ َ۪ٕ كُٞن٤ ۪دًا اِ ْر رُلُٜٞ ؽ
ِ  ْاَلَ ْس٢ة َػ ْٖ َس ِثّ َي ِٓ ْٖ ِٓضْوَب ٍِ رَ َّس ٍح ِك
ٖ٤
َّ ُا
ِ َٔٓ غ
ْ َ  ََٓل اَٝ بء
ٍ  ًِزَب٢ ۪ ََٓل ا َ ًْ َج َش ا ََِّل كَٝ فـ ََش ِٓ ْٖ َٰر ُِ َي
ٍ ة ُٓ ۪ج
Ne durumda olursan ol, Kur‟an okuyor olsan ya da başka bir iş yapıyor da olsanız o işe daldığınızda mutlaka
size şahit oluruz. Yerde ve gökte, ister zerre ağırlığında ister ondan daha küçük, ister büyük olsun, hiçbir şey
Rabbinin bilgisinden kaçmaz. Hepsinin apaçık yazılı bir kaydı tutulur.

(İbrahim 14/38)

٢ ََل ِكَٝ ك
َ ْٖ ِٓ َِّللا
 ه٠َِ َػ٠ ْخ َٰل٣َ  َٓبَٝ ُٖ ِِ  َٓب ُٗ ْؼَٝ ٢ َ۪سثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َي ر َ ْؼَِ ُْ َٓب ُٗ ْخل
ِ  ْاَلَ ْس٢ءٍ ِك٢ْ ؽ
بء
َّ ُا
ِ َٔٓ غ
Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah‟a gizli kalmaz.
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(Neml 27/74)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ ْْ ُٛسُٝ
ُ ُّٖ ٌِ ُ  ْؼَِ ُْ َٓب ر٤َ َُ ا َِّٕ َسث ََّيَٝ
ُ فذ
Senin Rabbin, sinelerinin neyi gizlediğini ve onların neyi açığa vurduklarını bilir.

(Neml 27/75)

ٖ٤
َّ ُ ا٢ِ َٓب ِٓ ْٖ َٓؿبئِجَ ٍخ كَٝ
ِ َٔٓ غ
ٍ  ًِزَب٢ ۪ك ا ََِّل ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
ٍ ة ُٓ ۪ج
Göklerde ve yerde, gizli saklı hiçbir şey yoktur ki apaçık yazılı bir kaydı olmasın.

(Lokman 31/16)

٢ِ كْٝ َ د ا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ كْٝ َ ف ْخ َشحٍ ا
َ ٢ ۪ب ا ِْٕ ر َيُ ِٓضْوَب ٍَ َؽجَّ ٍخ ِٓ ْٖ خ َْشدَ ٍٍ كَز َ ٌُ ْٖ كَٜٓ َِّٗ ا٢
َّ َُ٘ب ث٣َ
ش٤ق خ َ۪ج٤َّللاَ َُ ۪ط
ِ ْ أ٣َ ك
َّللاُ ا َِّٕ ه
ب هَٜ د ِث
ِ ْاَلَ ْس
Lokman: "Oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde veya göklerde yahut
yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu ortaya çıkarır. Allah; en ince ayrıntıyı bilir, her şeyin iç yüzünü bilir."

(Al-i İmran 3/6)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ؾب ُء ََٓل ا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َٓ َ٣ ْق
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ًَ ّ ْاَلَ ْس َؽ ِب٢ِ ُس ًُ ْْ كِٞ ّ ق
Sizi, analarınızın rahminde, tercihine göre biçimlendiren O‟dur. O‟ndan başka ilah yoktur. O
daima üstündür, bütün kararları doğrudur.
(Tegabun 64/3)

ش٤
ِ اَٞ َََّٰٔخَِنَ اُغ
ُ َٖغ
ُ  ْاُ َٔ ۪قِٚ ٤ْ َُِاَٝ ْْ ًُ  َسَٞ ف
َ  َس ًُ ْْ كَب َ ْؽَّٞ ف
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ َٝ ن
ِ ّ ك ثِ ْبُ َؾ
Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmış, size özel şekil ve yetenekler vermiş, şekillerinizi ve
yeteneklerinizi güzel yapmıştır. Sonunda dönüş O‟nadır.

(Müminun 23/12)

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

(Müminun 23/13)

ْ ُٗ ُٙص ُ َّْ َعؼَ َِْ٘ب
ٖ٤
ٍ ٌ۪ َٓ  هَ َش ٍاس٢ ۪طلَخً ك
Sonra onu, karar-ı mekînde, yumurtaya ulaşma imkânı veren yerde döllenmiş yumurta haline getirdik.
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(Müminun 23/14)

ْ ُُّ٘ص ُ َّْ َخَِ ْوَ٘ب ا
َ َٗب ْاُ ِؼْٞ غ
َ نـَخَ ِػ
ّب
ْ ُٔ ُنـَخً 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 halinde rahim duvarına yapışık hale 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.”

(Secde 32/9)

ً َِ۪ ْاَلَ ْكـِذَح َ هَٝ بس
ََٕٝل َٓب ر َ ْؾ ٌُ ُش٤
َّ ُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ۪ٚؽٝ
ِ  ِٓ ْٖ ُسِٚ ٤ َ۪ٗلَ َخ كَٝ ُٚ٣ٞع ه
َ َّْ ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ق
Sonra organlarını tamamlamış dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; böylece size dinleme, ileri görüşlü
olma yani basiret yeteneği ve gönüller vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْخ َش َع ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
بس
َ َُٕٞٔ َِبرِ ٌُ ْْ ََل ر َ ْؼَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
َّ ُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ْـًٔ َۙب٤ؽ
 هَٝ
َ  ْاَلَ ْثَٝ غ ْٔ َغ
َ ق
ِ ط
َٕٝ ْاَلَ ْكـِذَ َۙح َ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُشَٝ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Al-i İmran 3/7)

بد كَب َ َّٓبَٜ اُخ َُش ُٓزَؾَب ِثَٝ ة
ِ  َّٖ ا ُ ُّّ ْاُ ٌِزَبُٛ بد ُٓ ْؾ ٌَ َٔبد٣َ ُ َٰاْٚ٘ ِٓ بة
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َِ ا َ ْٗضَ ٍَ َػ١ٓ اَُّ ۪زَٞ ُٛ
ُْ َِ ْؼ٣َ  َٓبَٝ ِِ۪ٚ ٣۪ٝ ْ ا ْثزِ ٓـَب َء رَأَٝ ُ ا ْثزِ ٓـَب َء ْاُ ِلزَْ٘ ِخْٚ٘ ِٓ ََٕٚ َٓب رَؾَب َثُٞز َّ ِجؼ٤َ َْؾ ك٣ َ ْْ صِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪اَُّز
ُۢ ُٓ ا ََِّل هَِٚ٣۪ٝ ْ رَأ
زَّ ًَّ ُش ا ََِّٓل٣َ  َٓبَٝ  ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ َسثَِّ٘بَٚۙ ۪ َٕ َٰا ََّٓ٘ب ِثُُُٞٞو٣َ ِْ ِْ  ْاُ ِؼ٢َِٕ كٞاُشا ِع ُخ
َّ َٝ َُّللا
ة
ِ ا ْاَلَ ُْ َجبُُٞٝ۬ ُ ا
Bu Kitab‟ı sana indiren O‟dur. Âyetlerinin bir kısmı muhkemdir; onlar kitab‟ın ana ayetleridir.
Diğerleri muhkeme benzer olanlardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, istedikleri bağlantıyı kurup
istedikleri fitneyi çıkarmak için Kitap‟tan, kendi eğrilikleriyle benzeşen şeye uyarlar. Oysa onun
ayetleri arasındaki bağlantıyı sadece Allah bilir. Bu ilimde sağlam duruş sahipleri de şöyle
derler: “Biz, bu ilme inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” Bu zikirdeki doğru bilgiye sadece
sağlam akıl sahibi olanlar ulaşabilirler.
(Bakara 2/269)

اُُٞٝ۬ ُ َزَّ ًَّ ُش ا ََِّٓل ا٣  َٓبَٝ شا٤
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخ٢ُِإْ ر٣
َ ُْإ٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ُء
ً ۪ ًْشا ًَض٤ َخ٢
َ ِرٝ۫ ُ د ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَ كَوَ ْذ ا
ة
ِ ْاَلَ ُْجَب
Gerekeni yapana Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur. Bu hikmete sağlam
akıl sahibi olanlardan başkası ulaşamaz.
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(Araf 7/52)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ ٍّ ْٞ َ َس ْؽ َٔخً ُِوَٝ ًٟذُٛ ٍْ ِْ  ِػ٠َِٰ ُ َػٙق َِْ٘ب
َّ َة ك
ٍ  ْْ ِث ٌِزَبُٛ َُوَ ْذ ِعئَْ٘بَٝ
Şurası bir gerçek ki, biz onlara, inanan ve güvenen bir topluluğa rehber ve ikram olması için bir ilme göre
ayrıntılı olarak açıkladığımız bir Kitap getirdik.

(Hud 11/1)

ْ َِق
ْ َٔ ٌِ ا ُٓ َٰٰ۠ش ًِزَبة ا ُ ْؽ
ش٤
ّ ِ ُُ ص ُ َّْ كُٚبر٣َ ذ َٰا
ٍ َۙ ْ خ َ۪ج٤ٍ ٌ۪ذ ِٓ ْٖ َُذ ُْٕ َؽ
ELİF! LÂM! RÂ! Bu; daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟ın bizzat kendisi
tarafından, ayetleri hem muhkem /hüküm bildirir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.

(Sad 38/29)

ة
ِ ا ْاَلَ ُْجَبُُٞٝ۬ ُ َزَزَ ًَّ َش ا٤ُِ َٝ َِ۪ٚبر٣ا َٰاَٝذَّث َُّٓش٤ُِ بسى
َ َ َْي ُٓج٤َُُِ اًِٙزَبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam duruşlu olanlar
ondan bilgi edinsinler.

(Zümer 39/18)

اُُٞٝ۬ ُ  ْْ اُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ ٣ َٰذَٛ َٖ٣ ۪ َُٰٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ُ اَٚ٘غ
َ َٕ ا َ ْؽَُٞزَّجِؼ٤َ ٍَ كْٞ ََٕ ْاُوَُٞ ْغز َ ِٔؼ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ة
ِ ْاَلَ ُْ َجب
Sözü dinleyip en güzeline uyanları, Allah‟ın doğru yola ileteceği müjdesini ver. Onlar, sağlam duruşlu
olanlardır.

(Zümer 39/23)

َه
َّْ ُ  ْْ صُٜ ََّٕ َسثَْٞ َ ْخؾ٣ َٖ٣ ۪دُ اَُّزُُِٞ ُعْٚ٘ ِٓ ؾ ِؼ ُّش
َ  ر َ ْو٢
ِ ٣ ۪غَٖ ْاُ َؾذ
َ َّللاُ ٗ ََّض ٍَ ا َ ْؽ
َ ۗ ِٗب َٓضَبًٜ ش ًِزَبثًب ُٓزَؾَب ِث
ُ َِ۪ر
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ ٣َ َِّللا
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ ؾب ُء
َُّللا
ن ِِ َِ ه
 هَُٟذٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
 ِر ًْ ِش ه٠َُِٰ  ْْ اُٜ ُثُُِٞهَٝ ْْ ُٛ ُ دُِٖٞ ُع٤
َب ٍدٛ ْٖ ِٓ َُُٚ كَ َٔب
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli âyetler şeklinde düzenlenmiş bir kitap olarak indirmiştir. Bu
düzenleme Rablerinden korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah‟ın zikrindeki bilgiye
karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah‟ın sapık saydığını
kimse doğru yolda göremez.

(Al-i İmran 3/8)

بة
َ ْٗ َ َتْ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َُذُ ْٗ َي َس ْؽ َٔخً اَِّٗ َي اَٛٝ زََ٘ب٣ْ َذَٛ ثََ٘ب ثَ ْؼذَ اِ ْرَُُِٞسثََّ٘ب ََل ر ُ ِض ْؽ ه
ُ َّٛ َٞ ُذ ْا
Rabbimiz! Bizi yoluna kabul ettikten sonra, kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Bize katından
iyilikte bulun! Karşılık beklemeden bol bol veren Sen'sin.
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(Al-i İmran 3/9)

َ َؼبد٤۪ٔ ُق ْا
ِ َسثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َي َع
 ا َِّٕ هِٚ ٤ ْ۪ت ك
ِ َُّ٘بٓ ُغ ا
ُ ِِ ُ ْخ٣ َّللاَ ََل
َ ٣ ٍّ ََل َسْٞ ٤َ ُِ بط
Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde, insanları bir araya getirecek olan da Sen'sin.
Sen sözünden dönmezsin.
(Al-i İmran 3/10)

ُدُٞهَٝ ْْ ُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ َِّللا
ُ ْْ َِٖٓ هُٛ ََلدْٝ َ  ََٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
َ ِ٘ا َُ ْٖ ر ُ ْـَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
بس
ِ َۙ َُّ٘ا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah‟a karşı bir fayda
sağlamaz. Onlar cehennem yakıtıdırlar.
(Maide 5/36)

ِّ ْٞ َ٣ ة
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ِ۪ٚا ثَُٝ ْلزَذ٤ُِ َُُٚ َٓؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ ّ َٔ ِخ َٓب رُوُ ِج٤َٰ ْاُ ِو
Ayetleri görmezden gelen kafirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha ellerinde olsa ve
kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler kabul edilmeyecektir. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.

(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّٕ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْل ٍظْٞ ََُٝ
ْ َك ََل ْكزَذ
ْ َٔ َِظ
اة
ِ  ْاَلَ ْس٢ِذ َٓب ك
َ َا ْاُؼَزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ِ۪ٚد ث
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ  ْْ ِث ْبُ ِو ْغ ِوُٜ َ٘٤ْ  َث٢
َُٕٞٔ َِظ
ِ ُهَٝ
َ ن
Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa, o gün tereddüt etmeden fidye olarak
verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır. Aralarındaki yargılama hakka uygun şekilde yapılmış
ve haksızlığa uğratılmamışlardır.

(Mearic 70/11)

ِٚ َۙ ٤ َ۪٘ ِٓ ِئ ٍز ِثجْٞ ٣َ ة
َّ ُ َج٣
ِ  ِٓ ْٖ َػزَا١ ۪ ْلز َذ٣َ ْٞ َُ ُّ دُّ ْاُ ُٔ ْغ ِشَٞ ٣َ ْْ ُٜ َٗٝق ُش
Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan: “Keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam!” diye derin bir
istek duyar.

(Mearic 70/12)

ِٚ َۙ ٤ا َ ۪خَٝ ِ۪ٚبؽ َجز
ِ ف
َ َٝ
Karısını, kardeşini,
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(Mearic 70/13)

ِٚ َۙ ٣۪ٞ ْٔ رُـ٢ ۪ اَُّزِٚ َِ ِز٤كَ ۪قَٝ
kendini koruyan aşiretini,

(Mearic 70/14)

ِٚ َۙ ٤ُ ْ٘ ۪غ٣ َّْ ُ ؼً َۙب ص٤۪ٔ ك َع
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓ ْٖ كَٝ
yeryüzünde olan herkesi fidye olarak verip canını kurtarmayı çok ister.

(Hakka 69/27)

َخ٤َ بم
ِ َٗب ًَبَٜ َ ز٤ْ َُ ب٣َ
ِ َذ ْاُو
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٚ َ٤ُِ  َٓب٢ّ۪٘  َػ٠َٰ٘ َٓٓب ا َ ْؿ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ِْ ع
ْٚ َ٤ِٗطب
ُ ٢ّ۪٘ َِ َي َػَٛ
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Hakka 69/33)

ْ٤َِۙ بّٰللِ ْاُ َؼ ۪ظ
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ ُ ًَبَٕ ََلَِّٚٗا
O, Yüce Allah‟a güvenmezdi.

(Al-i İmran 3/11)

ُ ذ٣ ۪ؽذ
َ َُّللا
 هَٝ ْْ ِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ َبرَِ٘ب كَب َ َخز٣َ ا ِث َٰبُٞ ْْ ًَزَّثِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ ََٕۙ ْٞ ة َٰا ٍِ ِك ْش َػ
ِ ًَْذَأ
ة
ِ ْاُ ِؼوَب
Bunların tutumu, Firavun hanedanı ve daha öncekilerin tutumu gibidir. Onlar da ayetlerimiz
karşısında yalana sarılmışlar, Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı. Allah cezayı, suçla
orantılı olarak verir.
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(Enam 6/21)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
َّ ُ ْل ِِ ُؼ٣ ُ ََلَِّ۪ٚٗ اٚب ِر٣َ ة ِث َٰب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟظَِ ُْ ِٓ َّٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّ ًَزْٝ َ َّللاِ ًَ ِزثًب ا
Bir yalanı Allah‟a mâl edenden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha zalim kimdir? Şu bir gerçek
ki yanlışlar içinde olanlar umduklarına kavuşamazlar.

(Enfal 8/52)

١
ِ ب٣َ ا ِث َٰبٝ ْْ ًَلَ ُشِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ ََٕۙ ْٞ ة َٰا ٍِ كِ ْش َػ
 ْْ ا َِّٕ هِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ ََّللاِ كَب َ َخز
د ه
ِ ًَْذَأ
ٌّ ِٞ ََّللاَ ه
ة
َ
ِ ذُ ْاُ ِؼوَب٣ ۪ؽذ
Bunlara yapılan, tıpkı Firavun hanedanına ve daha önceki kâfirlere yapılan gibidir. Allah‟ın âyetlerini
görmezlikten gelmişler, Allah da onları günahları sebebiyle yakalamıştır. Allah güçlüdür, cezası da pek ağır olur.

(Enfal 8/53)

ا َ َّٕ هَٝ ْْ َۙ ِٜ ا َٓب ثِب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣ ٠ ٍّ َؽزهْٞ َ ه٠َِٰ ب َػَٜ َٔ ِّ ًشا ِٗ ْؼ َٔخً ا َ ْٗ َؼ٤ََيُ ُٓـ٣ ْْ َُ ََّللا
َٰر ُِ َي ثِب َ َّٕ ه
ََّللا
ْ٤َۙ ِ۪غ َػ٤۪ٔ ع
َ
Bu bir kuraldır: Bir topluluk kendi özünü değiştirmezse Allah ona verdiği nimeti değiştirmez; Allah, dinler ve
bilir.

(Enfal 8/54)

ٍَ ا َ ْؿ َش ْه َٓ٘ب َٰاَٝ ْْ ِٜ  ِثُُُٞٗ ْْ ِثزَِٛ ٌَْ٘بْٛ َ  ْْ كَبِٜ ّد َس ِث
ِ ب٣َ ا ِث َٰبُٞ ْْ ًَزَّثِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ ََٕۙ ْٞ ة َٰا ٍِ ِك ْش َػ
ِ ًَْذَأ
َ اُٞٗ ًُ ٌَّ ًَبَٝ َْٕٞ ِك ْش َػ
َٖ٤۪ٔ ُِ ظب
Bunlara yapılan Firavun hanedanına ve daha öncekilere yapılan gibidir. Onlar, Rablerinin ayetleri karşısında
yalana sarıldılar. Biz de onları günahlarına karşılık etkisiz hale getirdik. Firavun hanedanını da suda boğduk.
Hepsi de yanlış yoldaydı.

(Neml 27/13)

ٖ٤زَا ِع ْؾش ُٓ ۪جَٰٛ اُُْٞق َشح ً هَب
ِ برَُ٘ب ُٓج٣َ  ْْ َٰاُٜ ْكََِ َّٔب َٓعب َءر
Her şeyi açıkça gösteren belgelerimiz onlara gelince: “Bunlar açık büyüdür” dediler.

(Neml 27/14)

ُ ْٗ ا كَبًّٞ ُِػ
ُ ْْ ُٜ غ
َٖ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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(Al-i İmran 3/12)

ُ بدَٜ ِٔ ُظ ْا
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هُ َْ َُِِّز
َ ْ ِثئَٝ َْ ََّٜ٘  َع٠َُِٰ َٕ اٝر ُ ْؾؾ َُشَٝ َُٕٞعز ُ ْـَِج
Âyetleri örtenlere de ki: “Sonunda kaybedecek ve Cehennem‟e toplanacaksınız! Orası ne kötü
beşiktir!”
(Araf 7/40)

ََٕ ا ُْ َغَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  ََلَٝ بء
َّ ُاة ا
ِ َٔٓ غ
ُ َْٞ  ْْ اَثُٜ َُ ب ََل رُلَز َّ ُؼَٜ ْ٘ ا َػٝا ْعز َ ٌْجَ ُشَٝ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َٖ٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِش١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ به
ِ َ٤ع ِ ّْ ْاُ ِخ
َ ٢ َ۪ ِِ َظ ْاُ َغ َٔ َُ ك٣ ٠َؽزه
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya; işte onlara göklerin kapıları
açılmayacak, deve iğne deliğinden geçinceye kadar da Cennet‟e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle
cezalandırırız.

(Araf 7/41)

َّ ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ ا ٍػََٞ  ْْ ؿِٜ ِهْٞ َ ِٓ ْٖ كَٝ بدَٜ ِٓ َْ ََّٜ٘  ْْ ِٓ ْٖ َعُٜ َُ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Onlar için cehennem döşeği ve üzerlerinde örtüler olacaktır.Zalimleri işte böyle cezalandırırız.

(Enfal 8/36)

ْْ ِٜ ٤ْ َِ ُٕ َػٌُٞ َ ب ص ُ َّْ رَٜ َُُٗٞ ْ٘ ِلو٤غ
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ ٤َ ُِ ْْ ُٜ َُاَٞ ْٓ َ َٕ اُُٞ ْ٘ ِلو٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ََّللاِ ك
َ ْٖ ا َػُّٝقذ
َۙ ُ ْؾؾ َُش٣ َْ ََّٜ٘  َع٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪اَُّزَٝ َُُٕٞ ْـَِج٣ َّْ ُ َؽ ْغ َشح ً ص
َٕٝ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, mallarını, Allah yolundan engellemek için harcamaktadırlar, harcamaya da
devam edeceklerdir. Sonra o mallar onlar için bir yürek acısı olacak ve mağlup olacaklardır. O kâfirler,
Cehennem‟de bir araya getirileceklerdir.

(Rad 13/18)

ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ َُُٚ اُٞج٤ ْغز َ ۪غ٣َ ْْ َُ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ٠َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغِٜ ّا ُِ َش ِثَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ َُِِّ۪ز
ُبدَٜ ِٔ ُظ ْا
ُٓ ْْ ُٜ َُ  َُٰٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ اٚا ِثْٝ َُ ََل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ َع
ِ َۙ غب
َ  ُء ْاُ ِؾٞع
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ة
Rablerinin çağrısına uyanlara en güzeli vardır. Çağrıya uymayanlar ise yeryüzündeki her şeye ve bir o kadarına
sahip olsalar verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler. Varacakları yer Cehennemdir. Ne kötü
yataktır o!
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(Al-i İmran 3/13)

ْْ ِٜ ٤ْ َِْ ْْ ِٓضُٜ َْٗٝ  َش٣َ  ًَب ِك َشحٟا ُ ْخ َٰشَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ ِْٖ ْاُزَوَزَب ِكئَخ رُوَب ِر َُ ك٤َ ِكئَز٢ ۪خ ك٣َ هَ ْذ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ َٰا
ْ
بس
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙق ِش
ْ َِّ٘ذ ُ ث٣ِ ُ َإ٣ َُّللا
 هَٝ ِْٖ ٤ ْاُ َؼ١
َ  ْاَلَ ْث٢ُِ ٝ۬ ُ َٰر ُِ َي َُ ِؼج َْشح ً َِل٢ ۪ؾب ُء ا َِّٕ ك
ِ ق
َ َسأ
Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin için bir ayet vardır. Bir topluluk Allah yolunda
savaşıyordu, diğeri ise kâfirlerdi.Onlar kendilerini göz kararıyla diğerlerinin iki katı
görüyorlardı. Allah, görevini yapanı yardımıyla destekler. İleri görüşlüler için bunda bir ibret
vardır.
(Al-i İmran 3/123)

ََّٕٝللاَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُش
ا هُٞا َ ْٗز ُ ْْ اَرَُِّخ كَبرَّوَٝ َّللاُ ثِجَ ْذ ٍس
ق َش ًُ ُْ ه
َ َٗ َُوَ ْذَٝ
Bedir'de çok zayıf durumdaydınız, Allah size yardım etti. Öyleyse Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ki
görevinizi yerine getirebilesiniz.

(Al-i İmran 3/124)

َٖ٤ ُ۪ َُ ِٔذَّ ًُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ثِض َ َِٰض َ ِخ َٰا ََلفٍ َِٖٓ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَ ِخ ُٓ ْ٘ض٣ ْٕ َ َ ٌُ ْْ ا٤َ ٌْ ِل٣ ْٖ َََُٖ ا٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍُ ُِ ِْ ُٔإُٞاِ ْر رَو
O gün müminlere şöyle diyordun: “İndirdiği üç bin melekle Rabbinizin imdadınıza yetişmesi size yetmez mi?”

(Al-i İmran 3/125)

َِٖٓ ٍغ ِخ َٰا ََلف
ْ َ  ا ِْٕ ر٠َۙ ِٓ َٰ َث
َ َْٔ ُ ْٔ ِذ ْد ًُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ِثخ٣ زَاَٰٛ ْْ ِٛ  ِسْٞ َ ًُ ْْ ِٓ ْٖ كُٞأْر٣َ َٝ اُٞرَز َّوَٝ اٝق ِج ُش
ٓ
َٖ٤۪ٓ ِٞ ّ غ
َ ُٓ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ
Yeter elbette. Eğer sabreder, korunma tedbirlerinizi alırsanız, onlar da böyle ani bir baskınla üzerinize gelirlerse
Rabbiniz, yanınızdan ayrılmayan beş bin melekle imdadınıza yetişir.

(Al-i İmran 3/126)

ْ َ  ُِزَٝ ْْ ٌُ َُ َّٟللاُ ا ََِّل ثُ ْؾ َٰش
ض٣
ْ َُّ٘ َٓب اَٝ ِ۪ٚثُ ٌُ ْْ ثُُِٞط َٔئِ َّٖ ه
ق ُش ا ََِّل ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه
ُ هََِٚ َٓب َعؼَٝ
ِ َّللاِ ْاُؼَ ۪ض
ْ٤َِۙ ٌ۪ ْاُ َؾ
Allah bu desteği, sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye verir. Zafer yalnızca, üstün olan ve bütün
kararları doğru olan Allah katındandır.

(Enfal 8/7)

َّٓ ََّٟللاُ ا ِْؽذ
َّ ُد ا
ُ ٌُ َ  ًَ ِخ رْٞ ؾ
َ َّٕ َ َٕ اُّٝدَٞ َ رَٝ ْْ ٌُ َُ بَٜ ََّٗ ِْٖ ا٤َاُطب ِئ َلز
ْْ ٌُ َُ ٕٞ
ِ  َْش رَا٤ؿ
 ِؼذُ ًُ ُْ ه٣َ اِ ْرَٝ
َۙ ط َغ دَا ِث َش ْاُ ٌَب ِك ۪ش
َ  ْو٣َ َٝ ُ۪ٚ ِؾ َّن ْاُ َؾ َّن ِث ٌَ ِِ َٔب ِر٣ ْٕ َ َّللاُ ا
َٖ٣
ذُ ه٣ُ ۪ش٣َٝ
Allah, o iki topluluktan birinin sizin olacağına söz vermişti. Siz, güçsüz olanına hevesleniyordunuz. Allah ise
verdiği sözler sebebiyle gerçeği ortaya çıkarmak ve o kâfirlerin arkasını kesmek istiyordu.
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(Enfal 8/8)

َُٕٞٓ َ ْاُ ُٔ ْغ ِشٙ ًَ ِشْٞ ََُٝ ََ به
ِ ُج ِْط ََ ْاُ َج٣َٝ ُ ِؾ َّن ْاُ َؾ َّن٤ُِ
O suçlular istemeseler bile gerçeği ortaya çıkarıp yanlışı ortadan kaldıracağını, bu şekilde gösterecekti.

(Enfal 8/9)

َٖ٤ ۪ ُٓ ِٔذُّ ًُ ْْ ثِب َ ُْقٍ َِٖٓ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَ ِخ ُٓ ْشدِك٢ّ۪ٗ َ بة َُ ٌُ ْْ ا
َ َٕ َسثَّ ٌُ ْْ كَب ْعز َ َغُٞض٤اِ ْر ر َ ْغز َ ۪ـ
O gün Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da “Bir biri ardınca bin melek ile size destek veriyorum” diye cevap
vermişti.

(Enfal 8/10)

ْ َ  ُِزَٝ َّٟللاُ ا ََِّل ثُ ْؾ َٰش
ض٣َّللاَ َػ ۪ض
ْ َُّ٘ َٓب اَٝ ْْ ٌُ ُثُُِ۪ٞ هِٚط َٔئِ َّٖ ث
َّللاِ ا َِّٕ ه
ق ُش ا ََِّل ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه
ُ هََِٚ َٓب َعؼَٝ
ْ٤ٌ۪ َؽ
Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa zafer, sadece Allah katındandır.
Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Enfal 8/42)

ْْ ُ ا َػ ْذرَٞ َ  رْٞ ََُٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ َت ا َ ْعل
ُ ًْ اُش
ْ ُحِ ْاُوَٝ  ْْ ِث ْبُؼُ ْذُٛ َٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذَٝ اِ ْر ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ْبُؼُ ْذ
َّ َٝ َٰٟٞ ق
َۙ ً َُّللاُ ا َ ْٓ ًشا ًَبَٕ َٓ ْلؼ
َّ٘ ٍخ٤ِ ََِ َي َػ ْٖ ثَٛ ْٖ َٓ  ِِ َيْٜ ٤َ ُِ َلٞ
 ه٢
ِ  ْو٤َ ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ  َؼب َِۙد٤۪ٔ ُ ْا٢ََِل ْخزََِ ْلز ُ ْْ ك
َ ن
ْ٤َۙ ِ۪غ َػ٤۪ٔ غ
ا َِّٕ هَٝ َِّ٘ ٍخ٤ َػ ْٖ َث٢
َ َُ ََّللا
َّ  َٓ ْٖ َؽ٠٤َٰ  ْؾ٣َ َٝ
O gün siz o vadinin alt tarafında, onlar vadinin üst tarafında, kervan ise sizden daha aşağıda idi. Sözleşmiş
olsaydınız, böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah, olacağı belli şey olsun, kim etkisizleşecekse gerçeği görerek
etkisizleşsin, kim de yaşayacaksa gerçeği görerek yaşasın diye böyle yaptı. Allah elbette dinleyen ve bilendir.

(Enfal 8/43)

ً ََِ۪بٓ َي ه
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ْاَلَ ْٓ ِش٢َُِزََ٘بصَ ْػز ُ ْْ كَٝ ْْ ُ شا َُلَؾ ِِْز٤
ِ َ٘ٓ ٢ َّ۪للاُ ك
 ُْ هُٜ ٌَ ٣ُ ۪ش٣ اِ ْر
ً ۪ ْْ ًَضُٜ ٌَ ٣ ا َ َٰسْٞ ََُٝ َل٤
سُٝ
ِ ْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗعَِّ َْ ا
ُّ ُد ا
ه
َ ََّللا
ِ قذ
O gün rüyanda, Allah, onları sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi, telaşa düşer, o konuda çekişirdiniz. Ama
Allah, sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü O, içinizde olanları bilir.

(Enfal 8/44)

ً َُِِ۪٘ ٌُ ْْ ه٤ ا َ ْػ٢ز ُ ْْ ۪ ٓك٤ْ َ ْْ اِ ِر ْاُزَوُٛ ُٞٔ ٌُ ٣ُ ۪ش٣ اِ ْرَٝ
ََّٕللاُ ا َ ْٓ ًشا ًَب
 ه٢
ِ َ ْو٤ُِ ْْ ِٜ ُِ٘٤ ا َ ْػ٢ٓ ُ۪وَ ُِِِّ ٌُ ْْ ك٣َٝ َل٤
َ ن
ً َُٓ ْلؼ
سٞ
 ه٠َُِاَٝ َلٞ
ُ ُٓ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَل
Onlarla karşılaştığınızda da Allah, onları sizin gözünüze az göstermiş, sizi de onların gözlerine az göstermişti.
Allah, kesin karar verdiği sonucu ortaya çıkarmak için böyle yapmıştı. Her işin, Allah ile bağlantısı vardır.
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(Enfal 8/45)

َٕٞشا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ٤
ا هٝا ْر ًُ ُشَٝ اُٞز ُ ْْ ِكئَخً كَبصْجُز٤ ۪ا اِرَا َُوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ً َّ۪للاَ ًَض
Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah‟ı çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız.

(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ ش ْاُ ُٔ َو٤
َّ ُبط ُؽتُّ ا
ت
۪ ٘ ْاُ َوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ٓبء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َّٖ٣ِ ُص
ِ َٛ َّط َش ِح َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبه
ُٖ ُ ُؽ ْغََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س َٰر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َؾ ْشَٝ ّ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ن ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve
ekinler insana, içi gidecek kadar süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir.
Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.
(Enfal 8/28)

َۙ
ْ٤ُ ا َ ْعش َػ ۪ظٙٓ ََّللاَ ِػ ْ٘ذ
ا َ َّٕ هَٝ  ََلدُ ًُ ْْ ِكزَْ٘خْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ ا اََّٗ َٓٔب اُٞٔٓ َِا ْػَٝ
Bilin ki mallarınız da çocuklarınız da imtihan içindir. Büyük ödül, yalnız Allah katındadır.

(Tevbe 9/24)

ٌۨ ْٞٓ َ اٝ ْْ ٌُ ُ شر٤
َبُٛٞٔ ُ اٍ ا ْهز َ َش ْكز
َ  َػ ۪ؾَٝ ْْ ٌُ ا ُعَٝ ا َ ْصَٝ ْْ ٌُ ُٗاَٞ ا ِْخَٝ ْْ ًُ ا َ ْث َٓ٘ب ۬ ُؤَٝ ْْ ًُ هُ َْ ا ِْٕ ًَبَٕ َٰاثَٓب ۬ ُؤ
َ َ
٢ ۪ب ٍد كَٜ  ِعَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ُ  َسَٝ َِّللا
 ٌُ ْْ َِٖٓ ه٤ْ َُِب ا َ َؽتَّ آَٜ َْٗٞ م
َ غب ًِ ُٖ ر َ ْش
َ َٓ َٝ َبَٛغبد
َ ًَ ََْٕٞ بسح ر َ ْخؾ
َ رِ َغَٝ
ْ
َٖ٤ ۪ َّ ْاُلَب ِعوْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
 هَٝ َّ۪ٙللاُ ثِب َ ْٓ ِش
 ه٢
ُ َّ۪ كَز َ َشثِِٚ ٤ع ۪ج
َ
َ َِأر٣ ٠ا َؽزهٞق
De ki “Atalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar,
durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz evler eğer size Allah‟tan, elçisinden ve onun yolunda
cihad etmekten daha sevimli geliyorsa bekleyin, nasıl olsa Allah‟ın emri gelecektir. Allah, yoldan çıkan fâsıklar
topluluğunu yola getirmez.”

(Kasas 28/60)

ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
َُِٕٞ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو٠اَث َْٰوَٝ ْش٤َّللاِ َخ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ بَٜ ُ َ٘ز٣ ۪صَٝ َب٤ْٗ ُّحِ 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 ْٓ َ ْاَل٢ر َ ٌَبصُش ِكَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ رَلَب ُخش َثَٝ َ٘خ٣ ۪صَٝ ْٜٞ ََُٝ ب َُ ِؼت٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾُٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ قلَ ًّشا ص
ٍ ٤ْ  ََل ِد ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاَلَٝ
٢ ِكَٝ طب ًٓب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰش٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبس َٗ َجبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َۙ ۪ؽذ
َٰ ْ
سٝ
َ اَل ِخ َش ِح َػزَاة
ُ ٓب ا ََِّل َٓزَب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕاَْٞ  ِسمَٝ َِّ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.

(Al-i İmran 3/15)

بس
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١ ْْ َعَّ٘بد ر َ ْغ ۪شِٜ ِّا ِػ ْ٘ذَ َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ٍْش ِٓ ْٖ َٰر ُِ ٌُ ْْ َُِِّز٤هُ َْ ا َ ۬ ُؤَٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َخ
َ ُٓ اطَٝ ا َ ْصَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
ش ِث ْبُ ِؼجَب ِد٤َّللاُ ثَ ۪ق
 هَٝ َِّللا
إ َِٖٓ هَْٞ  ِسمَٝ  َشحَّٜ ط
De ki "Size onlardan daha iyisini söyleyeyim mi? Kendini koruyanlar için Rableri katında,
ölümsüz olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçeler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası
vardır. Allah kullarını görmektedir.”
(Saf 61/10)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ٤بسحٍ ر ُ ْ٘ ۪غ
َ  رِ َغ٠َِٰ  ََْ اَدُُُّ ٌُ ْْ َػٛ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
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.

(Saf 61/12)

َ ًَِٖ غب
ٍ ُ ْذ ِخ ِْ ٌُ ْْ َعَّ٘ب٣َٝ ْْ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣
د
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪جَخً ك٤ِ ه
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بس
ُْ َۙ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ ََػ ْذ ٍٕ َٰر ُِ َي ْاُل
Bunlara karşılık Allah, günahlarınızı bağışlayacak ve sizi içinden ırmaklar akan bahçelere, güzel konaklara adn
cennetlerine yerleştirecektir. Büyük başarı işte budur.
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(Saf 61/13)

ّ َثَٝ ت٣كَزْؼ هَ ۪شَٝ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
ْ َٗ بَٜ َُّٗٞ ر ُ ِؾجٟا ُ ْخ َٰشَٝ
قش َِٖٓ ه
Hoşunuza gidecek bir başarı da dünyada olacaktır: Allah‟ın yardımı ve yakın zamanda bir fetih. İnanıp
güvenenleri bunlarla müjdele.

(Al-i İmran 3/16)

بس
َ َهَِ٘ب َػزَٝ ثََ٘بَُُٕٞٗ َسثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘ب رَُُُٞٞو٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِ َُّ٘اة ا
Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Biz inanıp güvendik, günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından
bizi koru!"
(Al-i İmran 3/17)

بس
َّ ُاَٝ َٖ٣قبثِ ۪ش
َّ َُا
ِ َٖ ثِ ْبَلَ ْع َؾ٣ ْاُ ُٔ ْغز َ ْـ ِل ۪شَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔ ْ٘ ِلوَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَبِٗزَٝ َٖ٤ ۪قبدِه
Onlar Sabreden, özü sözü doğru olan, Allah‟a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve
seher vakitlerinde bağışlanma dileyen kimselerdir.
(Al-i İmran 3/18)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ا ْاُ ِؼ ِْ ِْ ٓهَبئِ ًٔب ثِ ْبُ ِو ْغ ِو ََٓل اُُٞٝ۬ ُ اَٝ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخَٝ َٞ َۙ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ُ ََٓل اَََّّٚٗللاُ ا
ض٣
َ
ذَ هِٜ ؽ
ُْ ٤ٌ۪ ْاُ َؾ
Allah‟tan başka ilah olmadığına; Allah, melekler ve doğruluktan şaşmayan ilim sahipleri
şahittir. Evet, O‟ndan başka ilah yoktur. Daima üstün olan, bütün kararları doğru olan O‟dur.
(Nisa 4/166)

ذًا٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َُٕٝ ذَٜ  ْؾ٣َ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخَٝ ِ۪ٚٔ ِْ ُ ِث ِؼَُٚ َ َْي ا َ ْٗض٤َُِذ ُ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ اَٜ َ ْؾ٣ َُّللا
َُٰ ٌِ ِٖ ه
Ama Allah, kendi ilmi ile indirdiğine yine sana indirdiği ile şahitlik eder. Melekler de şahitlik ederler ama
Allah‟ın şahitliği yeterlidir.

(Enam 6/19)

ْْ ًُ زَا ْاُوُ ْش َٰا ُٕ َِلُ ْٗ ِز َسَٰٛ ٢
َ ءٍ ا َ ًْجَ ُش٢َ
بدَح ً هُ َِ هَٜ ؽ
ُّ َ هُ َْ ا
ْ ؽ١
َّ َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ اَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ٢ ْ۪٘٤َذ ث٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
اؽذ
ِ َٝ َُٰٚ ِ اَٞ ُٛ ذُ هُ َْ اَِّٗ َٔبَٜ  هُ َْ ََٓل ا َ ْؽٟخً ا ُ ْخ َٰشَٜ ُِ َّللاِ َٰا
َٕ ا َ َّٕ َٓ َغ هُٝذَٜ  َٓ ْٖ ثََِ َؾ اَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ْؾَٝ ِ۪ٚث
ُۢ ًُ ء ِٓ َّٔب ر ُ ْؾ ِش١ ثَ ۪ ٓش٢ َِّ۪٘ٗاَٝ
َٕٞ
“En büyük şahit kimdir?” diye sor ve de ki “Allah‟tır. O, benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana vahiy
edildi ki sizi ve ulaştığı kişileri onunla uyarayım.” De ki “Siz Allah ile birlikte başka ilahların olduğuna şahit
misiniz? Ben şahit değilim.” De ki “O tek ilah‟tır. Ben, sizin ona ortak saydıklarınızdan uzağım.”
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(İsra 17/96)

شا٤
 ِث ه٠هُ َْ ًَ َٰل
ً شا َث ۪ق٤
ً ۪ 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.”

(Al-i İmran 3/53)

َّ ُ ٍَ كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اٞع
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
َ ُْ ََسثَّ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب ِث َٓٔب ا َ ْٗض
ُ اُش
َّ ارَّجَ ْؼَ٘بَٝ ذ
“Rabbimiz! İndirdiklerine inandık ve Elçinin yoluna girdik. Bizi buna şahitlik edenlerle birlikte yaz.”

(Al-i İmran 3/19)

ْ  َٓبَٝ ُّ ٰ۠ اَل ْع ََل
ُْ ِْ  ُْ ا ُْ ِؼُٛ بة ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َء
ِ ْ َِّللا
َٖ ِػ ْ٘ذَ ه٣ّا َِّٕ اُ ۪ذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ق اَُّز
َ ََِاخز
ة
ِ َب٣َ ٌْلُ ْش ِث َٰب٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤ثَ ْـ
َّللاِ كَ ِب َّٕ ه
د ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Allah katında din, İslam‟dır. Kendilerine kitap verilenler, bu ilim geldikten sonra, aralarındaki
kıskançlıktan kaynaklanan aşırılıkları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Kim Allah'ın âyetlerini
görmezlikte direnirse, Allah onun hesabını hızlı görür.
(Bakara 2/213)

ّ ََّٖ ُٓج٤۪ َّللاُ اَُّ٘ ِج
َ اؽذَح ً كَجَ َؼ
ن
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
ش ه
ُ ًََُّ٘بَٕ ا
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ َا َ ْٗضَ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣ ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ِ ّ بة ِثب ُْ َؾ
ْ  َٓبَٝ ِٚ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ  َٔب٤ ۪بط ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءرُٙٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ا ََِّل اَُّزِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ
َ ََِاخز
ْ ا ُِ َٔبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ ِ۪ٚٗن ِث ِب ْر
 هَٟذَٜ َ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤َّ٘بدُ ثَ ْـ٤ِ َْاُج
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾِٚ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٓ َ٣ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
İnsanlar tek bir toplumdu. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebiler görevlendirdi. Ayrılığa düştükleri
konularda insanlar arasında hükmetsin diye nebilerle birlikte, gerçekleri içeren kitaplar da indirdi. İhtilafa
düşenler, daima kendilerine kitap verilenler oldu. Bu da açık ayetler geldikten sonra birbirlerine duydukları
kıskançlıkla aşırılık etme arzularından kaynaklandı. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler konusunda, inanıp
güvenenleri, kendi onayıyla doğruya yöneltti. Allah, gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

(Al-i İmran 3/83)

َ ك
ِٚ ٤ْ َُِاَٝ بًٛ  ًَ ْشَٝ ػب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِٓ ا َ ْعَِ َْ َٓ ْٖ كََُٚٝ ََُٕٞ ْجـ٣ َِّللا
ً ْٞ ه
ٖ ه٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ۪ َْش د٤َاَكَـ
َُُٕٞ ْش َعؼ٣
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya istemeyerek O‟na
teslim olmuştur. Hepsi hayata döndürülüp O‟nun huzuruna çıkarılacaktır.
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(Al-i İmran 3/85)

َٰ ْ ٢ ِكَٞ َُٛٝ ُْٚ٘ ِٓ ََ َُ ْوج٣ ْٖ ًََِ٘ب ك٣ ۪اَل ْع ََل ِّ د
َٖ٣اَل ِخ َش ِح َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش
ِ ْ  َْش٤ ْجزَؾِ َؿ٣َ ْٖ َٓ َٝ
Kim İslam‟dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette kaybedenlerden olur.

(Al-i İmran 3/86)

َُّ٘بد٤ِ َ ُْ ْاُجُٛ  َٓعب َءَٝ  ٍَ َؽ ٌّنٞع
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼذَ ۪اٝ ًٓب ًَلَ ُشْٞ ََّللاُ ه
ُ اُش
َّ َّٕ َ ا اُٝٓذِٜ ؽ
 ه١ِذْٜ َ٣ ْق
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ
Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler geldikten ve Allah‟ın elçisinin hak olduğuna şahit olarak inanıp
güvendikten sonra bunları görmezlikten gelip kafir olan bir topluluğu, Allah nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu
yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.

(Al-i İmran 3/87)

ٓ
َۙ بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ا َ َّٕ َػُٛ  َٰ ُٓئِ َي َع َٓضا ۬ ُؤٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından dışlanmaktır.

(Casiye 45/17)

ْ د َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ِش كَ َٔب
ٍ َّ٘ب٤ِ َُ ْْ ثَٛ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
 ْْ ا َِّٕ َسث ََّيُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ َۙ ُْ َث ْـُٛ ا ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞاخزََِ ٓل
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َث٢ ْو ۪ن٣َ
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarındaki
kıskançlıktan kaynaklanan aşırılıklarından dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri konularda kıyamet
günü kararını verecektir.

(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَلَٝ بة
َ كَب ِْٕ َٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى كَوُ َْ ا َ ْعَِ ْٔذٞ
ش ثِ ْبُ ِؼجَب ِد٤َّللاُ ثَ ۪ق
 هَٝ ُ َْي ْاُجَ ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki “Ben her şeyimle Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!”
Kendine Kitap verilenler ile önceki kitaplardan bilgisi olmayan ümmilere de ki: "Siz de teslim
oldunuz mu?" Eğer teslim olurlarsa, yola gelmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse, sana düşen
yalnızca ayetleri bildirmektir. Allah kullarını görür.
(Enbiya 21/108)

ٓ َٰ ُ٣ هُ َْ اَِّٗ َٔب
َُٕٞٔ ِِ  َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغَٜ َاؽذ ك
ِ َٝ َُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ  اََّٗ َٓٔب ا٢
َّ َُِ ا٠ؽٞ
De ki “Bana, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık O‟na teslim olursunuz değil mi?”
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(Enbiya 21/109)

َُٕٝػذ
َ ُٞذ َٓب ر٤ ۪ت ا َ ّْ َثؼ٣ اَهَ ۪ش١ا ِْٕ ا َ ْد ۪ ٓسَٝ ٍاءَٞٓ ع
َ ٠َِٰ ا كَوُ َْ َٰارَ ْٗز ُ ٌُ ْْ َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
Yüz çevirirlerse de ki “Her şeyi size olduğu gibi bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır yoksa uzak mıdır,
onu ben bilmem.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪ه
ُ  ٍِ ا ََِّل ْاُجَ ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝزَذْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
De ki: “Allah‟a gönülden boyun eğin, elçisine gönülden boyun eğin! Yüz çevirirlerse elçi sadece kendine
yüklenenden sorumludur, siz de kendinize yüklenenden sorumlusunuz. Elçiye gönüllü olarak boyun eğerseniz
doğru yola girmiş olursunuz. Elçiye düşen sadece açıkça bildirmekten ibarettir.

(Nahl 16/80)

َّ ْٞ ٣َ بَٜ َُّٗٞرًب ر َ ْغز َ ِخلُٞ٤ُ ِد ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ ثُِٞ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُعَٝ ع ًٌَ٘ب
 هَٝ
َ ْْ ٌُ ِرُٞ٤َُّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
َ
ٖ٤
ً  َٓزَبَٝ ب اَصَبصًبَٛٓ بس
ْ َ  ِٓ ْٖ اَٝ ْْ َۙ ٌُ ِ َّ اِهَب َٓزْٞ َ٣َٝ ْْ ٌُ ِ٘ظ ْؼ
ٍ  ۪ؽ٠َُِٰ ػب ا
ِ ا َ ْؽ َؼَٝ َبٛبس
ِ َثْٝ َ اَٝ بَٜ ِاكَٞ ف
Allah evlerinizi sizin için dinlenme yeri kıldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derisinden, göçtüğünüz gün ve
konakladığınız gün kolayca taşıyabileceğiniz evler; yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından da bir süre
yararlanacağınız ev eşyalarını ve diğer ihtiyaçlarınızı üretme imkânı verdi.

(Nahl 16/81)

ُْ ٌُ ٤ ۪ ََ رَو٤ع َش ۪اث
 هَٝ
َ ْْ ٌُ َُ ََ  َع َؼَٝ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِغجَب ٍِ ا َ ًَْ٘بًٗبَٝ َّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ َّٔب َخَِنَ ِظ ََل ًَل
َُٕٞٔ ِِ  ٌُ ْْ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْغ٤ْ َِػ
َ َُُٚزِ ُّْ ِٗ ْؼ َٔز٣ ع ٌُ ْْ ًَ َٰز ُِ َي
َ ْ  ٌُ ْْ ثَأ٤ ۪ ََ رَو٤ع َش ۪اث
َ َٝ ْاُ َؾ َّش
Allah, yarattığı şeylerden size gölgeler oluşturdu. Dağlarda korunaklar oluşturdu. Sizi sıcaktan koruyan
giyecekler ile çatışmalarda koruyan giyecekler yapma imkânı oluşturdu. Allah size olan nimetini böyle
tamamlar, belki ona teslim olursunuz.

(Nahl 16/82)

ُ  َْي ْاُجَ ََل٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ُ ؽ ْاُ ُٔ ۪ج
ٖ٤
Yüz çevirirlerse çevirsinler. Sana düşen sadece ayetleri bildirmektir.

(Nahl 16/83)

َٕٝ ُْ ْاُ ٌَب ِك ُشُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ بَٜ َُٗٝ ْ٘ ٌِ ُش٣ َّْ ُ َّللاِ ص
َ َٔ َٕ ِٗ ْؼُٞ ْؼ ِشك٣َ
ذ ه
Allah‟ın nimetini tanırlar, sonra da onları inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir.
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(Al-i İmran 3/21)

َٕ ِث ْبُ ِو ْغ ِوٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٖ٣ َ۪ٕ اَُّزُُِٞ ْوز٣َ َٝ ن
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبٝ ٌْلُ ُش٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
د ه
ٍ ّ َۙ  ِْش َؽ٤ََّٖ ثِـ٤۪ َٕ اَُّ٘ ِجُُِٞ ْوز٣َ َٝ َِّللا
ّ بط كَ َج
َۙ ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ْْ ِث َؼزَاٛؾ ِْش
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnen kâfirlere, haksız yere nebilerini öldüren ve adaleti
emredenleri de öldürenlere acıklı bir azabın müjdesini ver.
(Bakara 2/90)

ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػِِٚ ن
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
ُ٘ ِ َّض ٍَ ه٣ ْٕ َ ًب ا٤َّللاُ ثَ ْـ
ا ثِ َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ٌْلُ ُش٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ غ
َ ُ۪ ٓ ا َ ْٗلِٚا ثْٝ غ َٔب ا ْؽز َ َش
َ ْثِئ
ٖ٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػزَاة٣ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪شَٝ ت
َٓ َ٣
ٍ ن
ٍ ن
َ  َؿ٠َِٰ ت َػ
َ َ۪ كَجَٓب ۫ ُؤ ثِـٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
Allah, tercih ettiği bir kuluna iyilik ederek Kitap indirdi diye kıskançlıktan Allah‟ın indirdiğini görmezlikte
direnenler kendilerini ne kötü satmış oldular! Başlarına gazap üstüne gazap geldi. Kafirlerin hak ettikleri,
alçaltıcı bir azaptır.

(Bakara 2/91)

َٞ ُٛ َٝ ُٙ َٓسا َءَٝ َٕ ثِ َٔبَٝ ٌْلُ ُش٣َٝ َ٘ب٤ْ َِا ُٗإْ ِٓ ُٖ ثِ َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػَُُّٞللاُ هَب
ا ثِ َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُِٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاِ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ
َٓب َء ه٤َِٕ ا َ ْٗجُُِٞ ْْ هُ َْ كَ ِِ َْ ر َ ْوزُٜ َق ِذّهًب ُِ َٔب َٓؼ
َ ُٓ ْاُ َؾ ُّن
Onlara, “Allah‟ın indirdiğine inanıp güvenin!” denince, “Biz bize indirilene güveniriz!” der, gerisini
görmezlikten gelirler. Hâlbuki o, tümüyle gerçektir ve yanlarındakini onaylayıcı özelliktedir. De ki “Kitabınıza
inanıyordunuz da şimdiye kadar Allah‟ın nebîlerini ne diye öldürüyordunuz?”

(Nisa 4/155)

ُ ثَُ٘بُُِٞ ْْ هِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ن
ؿ ِْق
ِ َب٣ ْْ ثِ َٰبِٛ  ًُ ْل ِشَٝ ْْ ُٜ َضَبه٤۪ٓ ْْ ِٜ ن
د ه
ِ كَجِ َٔب َٗ ْو
ٍ ّ  ِْش َؽ٤ََٓب َء ثِـ٤ِ ُْ ْاَلَ ْٗجِٜ ِِ ْهَزَٝ َِّللا
ً ََِ۪ٕ ا ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ب ثِ ٌُ ْل ِشَٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َْ َث
َل٤
هجَ َغ ه
Sözlerinden caymaları, Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnerek kâfirlik etmeleri, nebilerini bir gerçeğe
dayanmadan öldürmeleri ve “Bizim bunlara karnımız tok!” demeleri sebebiyle dışlandılar. Aslında kâfirlikleri
sebebiyle Allah, kalplerinde yeni bir yapı oluşturmuştur. Pek azı hariç artık onlar inanıp güvenmezler.

(Al-i İmran 3/112)

ْ َم ِشث
َِٖٓ ت
ُ
ٍ ن
ا ا ََِّل ثِ َؾ ْج ٍَ َِٖٓ هَُْٖٞ َٓب ص ُ ِو ٓل٣َ ُْ اُزَُِّّخُ اِٜ ٤ْ َِذ َػ
ِ َُّ٘ َؽ ْج ٍَ َِٖٓ اَٝ َِّللا
َ َثَٓب ۫ ُؤ ثِـَٝ بط
ْ َم ِشث
َب َء٤ٓ َِٕ ْاَلَ ْٗجَُُِٞ ْوز٣َٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبَٝ ٌْلُ ُش٣ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ُْ ْاُ َٔ ْغ ٌََ٘خُ َٰر ُِ َي ثِبِٜ ٤ْ َِذ َػ
ُ َٝ َِّللا
د ه
ه
ٰ۠ َ ْؼزَذ٣ اُٞٗ ًَبَٝ اْٞ ق
َُٕٝ
َ ن َٰر ُِ َي ثِ َٔب
َ ػ
ٍ ّ  ِْش َؽ٤َثِـ
Allah‟ın himayesi veya insanların himayesi altında olmaları dışında, bulundukları her yerde üzerlerine alçaklık
çöker . Allah‟ın gazabına uğrarlar. Üzerlerine çaresizlik de çöker. Çünkü Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnir
ve nebileri bir gerçeğe dayanmadan, değersizleştirmeye çalışırlar. Bu ceza, yaptıkları isyana ve aşırı
davranışlarına karşılıktır.
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(Al-i İmran 3/22)

َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ ْْ ِكُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
َ َٖ َؽ ِج٣ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ْ ط
َٖ٣َبف ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ اَل ِخ َش ِۘ ِح
İşleri, dünyada da ahirette de boşa çıkacak olanlar onlardır. Yardım edecek kimseleri de
olmayacaktır.
(Araf 7/147)

َٰ ْ بء
َ ِاَل ِخ َشحِ َؽج
ْ ط
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ إَُٞٗ ا ََِّل َٓب ًَبْٝ َُ ْغض٣ ََْ ٛ ْْ ُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َ ُِ ٓوَٝ َبرَِ٘ب٣ا ثِ َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّزَٝ
Ayetlerimizi ve Ahiretteki karşılaşmayı yalan sayanların yaptıkları işler boşa çıkar. Onlar ettiklerinden başkasını
mı bulacaklar?”

(Hud 11/16)

ٓ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُ ْظ
َ ِ َؽجَٝ بس
اُٞٗبهَ َٓب ًَب
ِ َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞفَ٘ؼ
ُ ِۘ َُّ٘اَل ِخ َشحِ ا ََِّل ا
َ و َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(Muhammed 47/8)

ْْ ُٜ َُم ََّ ا َ ْػ َٔب
ً ا كَز َ ْؼَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
َ َ اَٝ ْْ ُٜ َُ غب
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlerin hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

(Muhammed 47/9)

َ ََّللاُ كَب َ ْؽج
ْْ ُٜ َُو ا َ ْػ َٔب
ا َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٛ  ْْ ًَ ِشُٜ َََّٰٗر ُِ َي ثِب
Bu, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.

(Al-i İmran 3/23)

٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ  ْْ صُٜ َ٘٤ْ ََ ْؾ ٌُ َْ ث٤ُِ َِّللا
ة ه
ِ  ًِزَب٠َُِٰ َٕ اْٞ ػ
ِ جًب َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤ا ٗ َ۪قُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َ ُ ْذ٣ ة
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشمُٛ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣كَ ۪ش
Allah‟ın Kitab‟ından bilgi sahibi olanları görmedin mi? Aralarında kararı Kitap versin diye
Allah'ın Kitabına çağrılınca onlardan bir bölümü yüz çevirerek geri çekilir.
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(Maide 5/43)

 َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  َٓٓب اَٝ َٕ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٰر ُِ َيْٞ ََُّٞ َ ز٣َ َّْ ُ َّللاِ ص
ب ُؽ ٌْ ُْ هَٜ ٤ ۪خُ ك٣ َٰسْٞ َّ  ُْ اُزُٛ َ ِػ ْ٘ذَٝ ٗ ََيُٞٔ ٌّ ِ ُ َؾ٣ ْق
َ ٤ًَ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ِْث ْبُ ُٔإ
Ellerinde Tevrat, içinde de Allah'ın hükmü varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyor sonra da yüz çeviriyorlar?
Bunlar inanıp güvenmiş kimseler değillerdir.

(Maide 5/44)

اُٝ َبدٛ َٖ٣ ۪ا َُِِّزُٞٔ َِ َٖ ا َ ْع٣ َ۪ٕ اَُّزُّٞ٤ب اَُّ٘ ِجَٜ َ ْؾ ٌُ ُْ ِث٣ سَُٞٗٝ ًٟذُٛ بَٜ ٤ ۪خَ ك٣ َٰسْٞ َّ اِ َّٓٗب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب اُز
ُ بس ثِ َٔب ا ْعز ُ ْؾ ِل
ُ ِٚ ٤ْ َِا َػُٞٗ ًَبَٝ َِّللا
اَُٞ  ٓذَا َء كَ ََل ر َ ْخؾَٜ ؽ
َّ َٝ
ة ه
ُ َ ْاَلَ ْؽجَٝ َُّٕٞ٤ِٗاُشثَّب
ِ ا ِٓ ْٖ ًِزَبٞظ
ً َِ۪ ص َ ًَٔ٘ب ه٢ َ۪بر٣ا ِث َٰبٝ ََل ر َ ْؾز َ ُشَٝ ِٕ َْٞ اخؾ
ْ َٝ بط
ُْ ُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
َ ْؾ ٌُ ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ َل٤
َ َُّ٘ا
َْٕٝاُ ٌَبكِ ُش
İçinde doğru yol rehberi ve bir nur bulunan Tevrat‟ı biz indirdik. Allah‟a teslim olmuş nebiler, Yahudilere
onunla hüküm verirlerdi. Kendini Rabbinin yoluna adayanlar ve âlimler de Allah‟ın kitabını koruma ve onun
Allah katından olduğuna şahitlik etme görevleri gereği, onunla hüküm verirler. Siz insanlardan çekinmeyin;
benden çekinin. Ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın. Her kim Allah'ın indirdiği ile hüküm vermezse
kâfirler işte onlardır.

(Nur 24/47)

َ َ اَٝ ٍِ ٞع
 َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  َٓٓب اَٝ  ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َيُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ كَ ۪ش٠ُهَٞ َ َز٣ َّْ ُ ه ْؼَ٘ب ص
ُ بُش
َّ ِثَٝ ِبّٰلل
َٕ َٰا ََّٓ٘ب ثِ هَُُُٞٞو٣َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْثِ ْبُ ُٔإ
Kimileri, “Allah‟a ve elçisine inandık ve boyun eğdik” derler. Sonra bunun arkasından onlardan bir takımı yüz
çevirir. Onlar inanıp güvenmiş değillerdir.

(Nur 24/48)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشمُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ ْْ اِرَا كَ ۪شُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ َْ َث٤َ ُِ ُِ۪ٚ ٞع
ُٓ ُاِرَا دَٝ
ُ  َسَٝ َِّللا
 ه٠َُِا اٞػ
Aralarında hüküm versin diye Allah‟a ve elçisine çağrıldıklarında bakarsın ki onların birtakımı bundan yüz
çevirir.

(Al-i İmran 3/24)

ٍ دَاُٝ َّب ًٓب َٓ ْؼذ٣َبس ا ََِّٓل ا
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ِ٘٣ ۪ د٢ ُ۪ ْْ كٛؿ ََّشَٝ د
َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞ ْْ هَبُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
Bunun sebebi şöyle demeleridir: “O ateş bizi yaksa yaksa peşpeşe birkaç gün yakar!” Dinleri
konusunda uydurdukları şeyler, kendilerini yanıltmaktadır.
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(Bakara 2/80)

َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞهَبَٝ
ق ه
دَح ً هُ َْ اَر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِػ ْ٘ذَ هَُّٝب ًٓب َٓ ْؼذ٣َبس ا ََِّٓل ا
ُٙٓ َذْٜ َّللاُ َػ
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََِذًا كْٜ َّللاِ َػ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞا َ ّْ رَو
“Ateş bize, peşpeşe birkaç gün dışında dokunmaz!” derler. De ki “Allah katından söz mü aldınız? Eğer öyleyse
Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmeyeceğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”

(Bakara 2/81)

ٓ ۪ ۪ خٚذ ِث
َ ا َ َؽبَٝ ًّئَخ٤ِ ع
ْ ه
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اٝ۬ ُ ُ كَبُٚـَٔز٤َط
َ غ
َ ت
َ ًَ ْٖ َٓ ٠َِٰ َث
ِ َُّ٘بة ا
Hayır! Kötülük yapan ve günaha iyice batanlar o ateşin ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Al-i İmran 3/25)

ْ ُ٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ذ
ْ َغج
ْ َ٤ّ ِكُٝ َٝ ِٚ ٤ ْ۪ت ك
َُٕٞٔ َِظ
َ ٣ ٍّ ََل َسْٞ َ٤ُِ ْْ ُٛ ْق اِرَا َع َٔ ْؼَ٘ب
َ ًَ ذ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب
َ ٤ٌَ َك
Geleceğinde şüphe olmayan bir gün onları topladığımızda ne hale düşerler! O gün herkese,
yaptığının karşılığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
(Nisa 4/41)

ذًا٤َٜ۪  ۬ ُإ ََٓل ِء ؽٛٓ َٰ ٠َِٰ ػ
َ  ِعئَْ٘ب ِث َيَٝ  ٍذ٤َٜ۪ ْق اِرَا ِعئَْ٘ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ِثؾ
َ ٤ٌَ َك
Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olacaktır!? Seni de bunlara şahit getireceğiz.

(Kehf 18/49)

ة
ُ َ م َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ َب٣ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟبة كَز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ ٣َ  ََلَٝ بم ًشا
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َؽُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َعذَٝ َٝ بَٜ ٤ َٰشح ً ا ََِّٓل ا َ ْؽق٤
َ ُـَبد ُِس٣ ََل
َ  ََل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ف ۪ـ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkarların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah!
Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır
bulurlar. Senin Rabbin kimseye haksızlık etmez.

(Zümer 39/69)

ُّ ُاَٝ َّٖ٤۪ ِ َء ِثبَُّ٘ج٢ ۪ ٓعَٝ بة
ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َا َ ْؽ َشهَٝ
ِ َ ٓذَٜ ؾ
ُ َ م َغ ْاُ ٌِز
ُ ذ ْاَلَ ْس
ِ ُهَٝ اء
ِ ُٝ َٝ بَٜ ّس َس ِثٞ
ِ ُ٘ك ِث
َ ن
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ن
َُٕٞٔ َِظ
ِ ّ ِث ْبُ َؾ
Yer, Rabbinin ışığıyla aydınlanacak, Kitap ortaya konacak, nebiler ve tanıklar getirilecektir. Aralarında doğru bir
yargılama olacak, kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
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(Zümer 39/70)

ْ َِِٔ ػ
ْ ٤َ ّ ِكُٝ َٝ
ََُِٕٞ ْلؼ٣َ  ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔبَٞ ُٛ َٝ ذ
َ ذ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب
Herkese kazancı tam olarak verilecektir. Allah, onların neler yaptıklarını çok iyi bilir.

(Al-i İmran 3/26)

ؾب ُء
َٓ َ ر ُ ِؼ ُّض َٓ ْٖ رَٝ ؾب ِۘ ُء
َٓ َ ع ْاُ ُٔ ِْ َي ِٓ َّٔ ْٖ ر
َٓ َ  ْاُ ُٔ ِْ َي َٓ ْٖ ر٢ِ َّْ َٓب ُِ َي ْاُ ُٔ ِْ ِي رُإْ رُٜ هُ َِ اُِه
ُ ر َ ْ٘ ِضَٝ ؾب ُء
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  ُْش اَِّٗ َي َػ٤ِى ْاُ َخ
َٓ َ ر ُ ِز ٍُّ َٓ ْٖ رَٝ
َ َذ٤ِؾب ُء ث
De ki “Ey tüm yetkiler elinde olan Allah‟ım! Tercih ettiğin kişiye yetki verir, tercih ettiğinden
yetkiyi alırsın. Tercih ettiğin kişiyi üstün kılar yine tercih ettiğin kişiyi alçaltırsın. Bütün
hayırlar Senin elindedir. Sen her şeye bir ölçü koyarsın.
(Al-i İmran 3/27)

ذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َ ّ٤ِ َٔ ُر ُ ْخ ِش ُط ْاَٝ ذ
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُظ اُٞرَٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ا٢ِ ََ ك٤ْ َُّ ُِ ُظ اُٞر
َّ ر ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾَٝ َِ ِۘ ٤ْ َُّ ا٢ِبس ك
ة
َٓ َ ر َ ْش ُص ُم َٓ ْٖ رَٝ ِ ٢
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ثِـ
ّ ِۘ َِٖٓ ْاُ َؾ
Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın,
diriden de ölüyü çıkarırsın. Tercih ettiğin kişiye hesapsız rızık verirsin.”
(Müminun 23/80)

ْ ََُُٚٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
َُِٕٞبس اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو
ُ اخزِ ََل
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
۪ ُ ْؾ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
Yaşatan da öldüren de O‟dur. Gece ile gündüzü farklılaştırma O‟nun işidir. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?

(Nur 24/37)

َۙ ِس َع
َّ بء
َُٕٞخَبك٣َ  َۙ ِحًَٰٞ اُض
ِ َٓز٣ ۪اَٝ  ِحَِٰٞ ق
َّ ُاِهَ ِبّ اَٝ َِّللا
ػ ْٖ ِر ًْ ِش ه
َ ْغ٤ ََل َثَٝ بسح
َ  ْْ ِر َغِٜ ٤ٜ۪ ِْ ُ بٍ ََل ر
بس
ُ ُُِ ْاُوِٚ ٤ ۪ت ك
ُ ََِّ ًٓب رَزَوْٞ ٣َ
ُ َۙ ق
َ  ْاَلَ ْثَٝ ةٞ
Onlar öyle adamlardır ki, onları ne ticaret, ne alış veriş onları Allah‟ın zikrinden, namazı tam kılmaktan ve zekâtı
vermekten alıkoyabilir. Onlar, kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar.

(Nur 24/38)

ة
َٓ َ٣ ْٖ َٓ  ْش ُص ُم٣َ َُّللا
ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ َذ٣ ۪ض٣َ َٝ اُِِٞٔ غَٖ َٓب َػ
ٍ غب
 هَٝ ِِ۪ٚ ن
 ُْ هُٜ ٣َ  ْغ ِض٤َ ُِ
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
َ َّللاُ ا َ ْؽ
Allah‟ın, onları yaptıklarının en güzeli ile karşılaması ve ikramıyla daha da artırması için böyle yaparlar. Allah,
gerek gördüğü kişiye hesapsız rızık verir.
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(Rum 30/19)

 ًَ َٰز ُِ َيَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ َك َث ْؼذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َ ّ٤ِ َٔ ُُ ْخ ِش ُط ْا٣َٝ ذ
َ  ِ ْاَلَ ْس٢ُ ْؾ٣َٝ ِ ٢
ّ ذ َِٖٓ ْاُ َؾ
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾ٣
َٕٞر ُ ْخ َش ُع
Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o şekilde
çıkarılacaksınız.

(Lokman 31/28)

ش٤غ ثَ ۪ق٤۪ٔ ع
ِ َٝ  ََل ثَ ْؼض ُ ٌُ ْْ ا ََِّل ًََ٘ ْل ٍظَٝ ْْ ٌُ َُٓب خ َِْو
اؽذَحٍ ا َِّٕ ه
َ ََّللا
Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz sadece tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah, daima
dinleyen ve görendir.

(Lokman 31/29)

َّ ُع َّخ َش ا
ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ ِۘ َشَٝ ظ
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
َ َٝ َِ ٤ْ َُّ ا٢ِبس ك
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُظ اُٞ٣َٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ا٢ِ ََ ك٤ْ َُّ ُِ ُظ اُٞ٣ ََّللا
َ ْٔ ؾ
ٓ
ش٤َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاَ ثِ َٔب ر َ ْؼ
ا َ َّٕ هَٝ ٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ا١َ ْغ ۪ ٓش٣
Allah‟ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü gecenin içine soktuğunu, Güneş‟i ve Ay‟ı da hizmete
koyduğunu görmedin mi? Her biri, belli bir süreye kadar akar gider. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünden
haberdardır.

(Hadid 57/5)

سٞ
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ
 ه٠َُِاَٝ ك
ُ ُٓ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerin ve yerin hâkimiyeti O‟nun elindedir. Bütün işler O‟na arz edilir.

(Hadid 57/6)

سُٝ
ِ ْ ِثزَا٤ ِ۪ َػَٞ ُٛ َٝ َِ ٤ْ َُّ ا٢ِبس ك
ُّ ُد ا
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُظ اُٞ٣َٝ بس
ِ قذ
ِ َٜ َُّ٘ ا٢ِ ََ ك٤ْ َُّ ُِ ُظ اُٞ٣
Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O herkesin içinde olanı bilir.

(Al-i İmran 3/28)

ْظ َِٖٓ ه
َِّللا
َ ٤َََِ ْل َؼ َْ َٰر ُِ َي ك٣ ْٖ َٓ َٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ِ َٓب َء ِٓ ْٖ د٤ُِ ْٝ َ َٖ ا٣َٕ ْاُ ٌَبكِ ۪شُِٞ٘ٓ َْز َّ ِخ ِز ْاُ ُٔإ٣ ََل
ش٤
 ه٠َُِاَٝ ُٚغ
ُ َؾزّ ُِس ًُ ُْ ه٣َٝ ًخ٤ ْْ ر ُ َٰوُٜ ْ٘ ِٓ اُٞءٍ ا ََِّٓل ا َ ْٕ رَزَّو٢َ
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ق
َ َّللاُ َٗ ْل
ْ  ؽ٢ ۪ك
İnanıp güvenen Müminler, ayetleri görmezden gelen kâfirleri kendilerine yakın dost
edinmesinler. Onlardan bir şekilde kendinizi korumanız haricinde bunu yapanın Allah‟tan bir
beklentisi olamaz. Allah, sizi kendine karşı uyarır. Dönüp varacağınız yer, Allah‟ın huzurudur.
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(Nisa 4/144)

إَُِٞ ا َ ْٕ ر َ ْغ َؼُٝذ٣َٖ اَر ُ ۪ش٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ْاُ ُٔإُٝ
ِ ٓب َء ِٓ ْٖ د٤َ ُِ ْٝ َ َٖ ا٣ا ْاُ ٌَب ِك ۪شُٝا ََل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ ِْ ع
ً٘ب٤طبًٗب ُٓ ۪ج
ُ ْْ ٌُ ٤ْ َِِ هّٰللِ َػ
Ey inanıp güvenenler! Müminleri bırakıp kâfirleri yakın dost edinmeyin. Allah'a aleyhinize olacak açık bir delil
mi vermek istiyorsunuz?

(Nahl 16/106)

ْ ُٓ ُُٚهَ ِْجَٝ َ۪ٙ ٓ ا ََِّل َٓ ْٖ ا ُ ًْ ِشِٚٗ َٔب٣بّٰللِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ۪ا
 َُٰ ٌِ ْٖ َٓ ْٖ ؽ ََش َػَٝ ٕب
۪ ْ ط َٔئِ ٌّٖ ِث
َٓ ْٖ ًَلَ َش ِث ه
ِ َٔ ٣بَل
ْ٤ػزَاة َػ ۪ظ
نت َِٖٓ ه
َ  ْْ َؿِٜ ٤ْ َِف ْذ ًسا كَ َؼ
َ ْْ ُٜ ََُٝ َِّللا
َ ِث ْبُ ٌُ ْل ِش
Onlar, inanıp güvendikten sonra Allah‟ı görmezden gelenlerdir. Sadece kalbi iman ile dolu iken bu yalanı
söylemeye zorlananlar bundan istisnadır. Fakat kim inandıktan sonra gönlünü kâfirliğe açarsa Allah‟ın öfkesi
onların üstünde olur. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Nahl 16/107)

َٰ ْ ٠ََِب َػ٤ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ ا ْاُ َؾُّٞ ُْ ا ْعز َ َؾجُٜ َََّٰٗر ُِ َي ِثب
َٖ٣ َّ ْاُ ٌَبكِ ۪شْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاَ ََل
ا َ َّٕ هَٝ ِاَل ِخ َش َۙح
Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler topluluğunu yoluna kabul etmez.

(Mümtehine 60/1)

اٝهَ ْذ ًَلَ ُشَٝ دَّ ِحَٞ َٔ ُ ْْ ِث ْبِٜ ٤ْ ََُِٕ اُٞٓب َء ر ُ ِْو٤َ ُِ ْٝ َ  ًُ ْْ اَُّٝ  َػذَٝ ١ُّٝ ۪ ا َػذُٝا ََل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ْْ ُ بّٰللِ َس ِثّ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ خ ََش ْعز
ُ اُش
َّ َُٕٞ ْخ ِش ُع٣ ن
ا ِث هُِٞ٘ٓ َّْب ًُ ْْ ا َ ْٕ رُإ٣ِاَٝ ٍَ ٞع
ِ ّ ِث َٔب َٓعب َء ًُ ْْ َِٖٓ ْاُ َؾ
 َٓٓبَٝ ْْ ُ ز٤ْ َاَٗ َ۬ب ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٓٔب ا َ ْخلَٝ ِدَّ ۗحَٞ َٔ ُ ْْ ِث ْبِٜ ٤ْ ََُِٕ اٝ رُغ ُِّش٢ ۪مبر
َ ا ْث ِز ٓـَب َء َٓ ْشَٝ ٢ ِ۪٤ع ۪ج
َ ٢ ۪بدًا كَٜ ِع
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُا َء اَٞٓ ع
َ ُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْذِْٚ  ْل َؼ٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُ ا َ ْػَِ ْ٘ز
َ ََّ م
Ey inanıp güvenenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları, yakın dost bilmeyin. Siz onlara karşı
sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar, size gelen gerçeği görmezlikten gelmişlerdir. Rabbiniz olan Allah‟a inanıp
güvendiniz diye hem elçiyi hem de sizi yurdunuzdan çıkarmaktalar. Eğer benim yolumda ve benim rızamı
kazanma arzusuyla cihad için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle sır veriyorsunuz.
Ben, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Kim bunu yaparsa düz yoldan çıkmış olur.

(Mümtehine 60/2)

ُٓ غ
ْٞ َُ اُّٝدَٝ َٝ ءٞ
ُّٓ ُ ْْ ِثبُٜ َ ا َ ُْ ِغَ٘زَٝ ْْ ُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِا اٞط
ِ غ
ُ َ ْج٣َٝ ا َُ ٌُ ْْ ا َ ْػ ٓذَا ًءٌُُٞٗٞ َ٣ ْْ ًُ َُٞضْوَل٣ ِْٕ ا
َٕٝر َ ٌْلُ ُش
Ellerine bir fırsat geçse düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini size kötülük için kullanırlar. Kafir olmanızı da çok
isterler.
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(Mümtehine 60/3)

ش٤َٕ َث ۪قَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ ق َُ َث
ِ َ ْل٣  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ًُ ُ ََلدْٝ َ  ََٓل اَٝ ْْ ٌُ ُٓ َُ ْٖ ر َ ْ٘لَ َؼ ٌُ ْْ ا َ ْس َؽب
Kıyamet gününde yakınlarınızın da çocuklarınızın da size bir faydası olmayacaktır. Allah aranızda hükmünü
verecektir. O, yaptığınız her şeyi görmektedir.

(Al-i İmran 3/29)

٢ِ َٓب كَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ َٓب ك٣َٝ َُّللا
ُ هْٚٔ ََِ ْؼ٣ ُُٙٝ ر ُ ْجذْٝ َ س ًُ ْْ اُٝ
ُ ٢ ۪ا َٓب كُٞهُ َْ ا ِْٕ ر ُ ْخل
ِ فذ
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
 هَٝ ك
ِ ْاَلَ ْس
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
De ki “Gizleseniz de açığa vursanız da içinizde olanı Allah bilir. O, göklerde ve yerde ne varsa
hepsini bilir. Her şeye ölçü koyan Allah‟tır.”
(Bakara 2/284)

ِٚ ُ َؾب ِع ْج ٌُ ْْ ِث٣ ُُٙٞ ر ُ ْخلْٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٢ٓ ۪ا َٓب كُٝ ا ِْٕ ر ُ ْجذَٝ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ هّٰللِ َٓب ِك
ِ  ْاَلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٤َ ََّللاُ 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. Her şeye ölçü koyan Allah‟tır.

(Hadid 57/4)

َ ِِ ُظ٣ َ ْؼَِ ُْ َٓب٣  ْاُؼَ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ك ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َْٖ َٓب٣َ َٓ َؼ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ بَٜ ٤ َ۪ ْؼ ُش ُط ك٣  َٓبَٝ بء
َّ َُ ْ٘ ِض ٍُ َِٖٓ ا٣  َٓبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ َ ْخ ُش ُط٣  َٓبَٝ ك
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
ش٤َٕ ثَ ۪قَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ُ ًُ ْ٘ز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve yönetime geçmiş olan O‟dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Al-i İmran 3/30)

ْ َِِٔ  َٓب َػَٝ ن ًشا
ْ َِِٔ ػ
بَٜ َ٘٤ْ  ا َ َّٕ َثْٞ َُ ُّدَٞ َ ءٍ رٞع
ُٓ ْٖ ِٓ ذ
َ  ٍْش ُٓ ْؾ٤ذ ِٓ ْٖ َخ
َ  َّ ر َ ِغذُ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓبْٞ ٣َ
َّللاُ َس ۫ ُؤف ِث ْبُ ِؼ َجب ِد
 هَٝ ُٚغ
ُ َؾزّ ُِس ًُ ُْ ه٣َٝ ذًا٤ُٓ ا َ َٓذًا َث ۪ؼَٚ٘٤ْ  َثَٝ
َ َّللاُ َٗ ْل
Her kişi, yaptığı iyilikleri de yaptığı kötülükleri de karşısında bulduğu gün, “Keşke
kötülüklerim çok gerilerde kalsaydı!” diye yanıp tutuşur. Allah sizi, kendine karşı uyarır. Allah,
kullarına çok şefkatlidir.
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(Hakka 69/25)

ْٚ ٤َ د ًِزَب ِث
َ ٝ۫ ُ  َُ ْْ ا٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ ٍُ ُٞو٤َ َ۪ كُِٚ ُ ثِ ِؾ َٔبٚ ًِزَب َث٢
َ  ِرٝ۫ ُ ا َ َّٓب َٓ ْٖ اَٝ
Defteri sol eline verilecek kimse şöyle der: “Keşke bana defterim verilmeseydi!

(Hakka 69/26)

ْٚ َ٤ِغبث
َ َُ ْْ ا َ ْد ِس َٓب ِؽَٝ
Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(Hakka 69/27)

َخ٤َ بم
ِ َٗب ًَبَٜ َ ز٤ْ َُ ب٣َ
ِ َذ ْاُو
Ah! Keşke ölüm her şeyi bitirseydi!

(Hakka 69/28)

ْٚ َ٤ُِ  َٓب٢ّ۪٘  َػ٠َٰ٘ َٓٓب ا َ ْؿ
Malım işe yaramadı!

(Hakka 69/29)

َ ِْ ع
ْٚ َ٤ِٗطب
ُ ٢ّ۪٘ َِ َي َػَٛ
Yetkilerim de elimden gitti!”

(Enam 6/27)

َِٖٓ ٌَُٕٞ ََٗٝ د َس ِثَّ٘ب
ِ ب٣َ ِة ِث َٰب
َ ّ ََل ُٗ ٌَزَٝ ُّزََ٘ب ُٗ َشد٤ْ َُ ب٣َ اُُٞبس كَوَب
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػُٞ ِهلُٝ  اِ ْرٟ ر َ َٰ ٓشْٞ ََُٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْْاُ ُٔإ
Ateşin karşısında durduruldukları gün onları bir görsen! Derler ki “Ah keşke geri gönderilsek de Rabbimizin
âyetleri karşısında bir daha yalan yanlış şeylere sarılmasak ve biz de inanıp güvenen müminlerden olsak.”

(Furkan 25/27)

َّ ل
ً ع ۪ج
َل٤
ُّ َ َؼ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ُ اُش
َّ  ار َّ َخ ْزدُ َٓ َغ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ َب٣ ٍُ َُٞو٣ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ٠َِٰ اُظب ُِ ُْ َػ
َ ٍِ ٞع
Yanlış yapmış kişi o gün iki elini ısırarak diyecek ki: “Keşke yola, bu elçi ile birlikte girseydim.‟‟

(Ahzab 33/66)

َ َ اَٝ ََّللا
َ َ ز َ َٓ٘ب ا٤ْ َُ ب٣َ َُُُٕٞٞو٣َ بس
َ ع
َلٞ
ُ ََِّ َّ رُوْٞ ٣َ
ُ اُش
َّ ه ْؼَ٘ب
ه ْؼَ٘ب ه
ِ َُّ٘ ا٢ ْْ ِكُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ت
Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun
eğseydik!"
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(Zümer 39/58)

َٖ٤ َِ۪ٕ٘ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾغًُٞ َ  ًَ َّشح ً كَب٢ ُ۪ َّٕ َ  اْٞ َُ اة
َ َ ْاُ َؼزَٟٖ ر َ َش٤ ٍَ ۪ؽُٞ رَوْٝ َ ا
Azabı görünce şöyle de diyebilir: “Keşke elimde bir fırsat daha olsa da güzel davrananlardan olsam.”

(Mülk 67/10)

ش٤
َّ ُة ا
ْ َ  ا٢ٓ ۪ َٗ ْؼ ِو َُ َٓب ًَُّ٘ب كْٝ َ  ًَُّ٘ب َٗ ْغ َٔ ُغ اْٞ َُ اُُٞهَبَٝ
ِ ف َؾب
ِ غ ۪ؼ
“Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık, şimdi bu alevli ateşin ahalisi içinde olmazdık” derler.

(Al-i İmran 3/31)

ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاُ َؿل
 هَٝ ْْ ٌُ َثَُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ر٣َٝ َُّللا
ُ ْؾجِ ْج ٌُ ُْ ه٣ ٢ َُّ۪ٗٞللاَ كَبرَّجِؼ
َٕ هُّٞهُ َْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ِؾج
De ki "Allah'ı seviyorsanız benim yolumu takip edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Bağışlaması çok, iyiliği bol olan Allah‟tır."
(Yusuf 12/108)

َِٖٓ  َٓٓب اَٗ َ۬بَٝ َِّللا
ُٓ  ا َ ْد٢ٓ ِ۪٤ع ۪ج
ُ َٝ ٢ َ۪٘ َٓ ِٖ ارَّجَؼَٝ شحٍ اَٗ َ۬ب٤
ع ْج َؾبَٕ ه
 ه٠َُِا اٞػ
َ ۪ٙ ِزَٰٛ َْ ُه
َ  ثَ ۪ق٠َِٰ َّللاِ َػ
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
De ki: “Bu benim yolumdur; ben basiretle sağlam delille Allah‟a çağırıyorum; bana uyanlar da böyle. Allah her
türlü eksiklikten uzaktır. Ben müşriklerden değilim.”

(İbrahim 14/36)

سُٞ كَ ِبَّٗ َي َؿل٢ ۪ٗقب
ْ َ  َّٖ اُٜ ََِّٗسةّ ِ ا
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪مَِ َِْٖ ًَض
َ  َٓ ْٖ َػَٝ ٢ّ۪٘ ِٓ َُّٚٗ كَ ِب٢ َ۪٘بط كَ َٔ ْٖ رَجِؼ
ْ٤َس ۪ؽ
Rabbim! O putlar insanların birçoğunu yoldan çıkardılar. Bana uyan bendendir. Bana karşı çıkan olursa şüphesiz
sen çok bağışlayan, ikramı bol olansın.

(Al-i İmran 3/32)

َٖ٣ُ ِؾتُّ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٣ َّللاَ ََل
ُ اُش
َّ َٝ ََّللا
ا كَب َِّٕ هْٞ ََُّٞ َ  ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪ه
De ki "Allah‟a ve elçisinin getirdiğine gönülden boyun eğin.” Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah,
âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri sevmez.
(Al-i İmran 3/63)

َٖ٣ ْ۪ ِث ْبُ ُٔ ْل ِغذ٤ َِّ۪للاَ َػ
ا كَب َِّٕ هْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
Yine de yüz çevirirlerse, Allah kimlerin bozguncu olduğunu bilir.
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(Nisa 4/80)

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

(Maide 5/92)

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

(Enbiya 21/109)

َُٕٝػذ
َ ُٞذ َٓب ر٤ ۪ت ا َ ّْ ثَؼ٣ اَهَ ۪ش١ا ِْٕ ا َ ْد ۪ ٓسَٝ ٍاءَٞٓ ع
َ ٠َِٰ ا كَوُ َْ َٰارَ ْٗز ُ ٌُ ْْ َػْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
Yüz çevirirlerse de ki “Her şeyi size olduğu gibi bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır yoksa uzak mıdır,
onu ben bilmem.

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪ه
ُ  ٍِ 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 bilin
ki ona yüklenen onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun
eğerseniz yola gelmiş olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.

(Nur 24/55)

ق
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َػذَ هَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ ْْ ِكُٜ ََّ٘ ْغز َ ْخ ِِل٤َ َُ د
َ َِ ك ًَ َٔب ا ْعز َ ْخ
َٰ َ اسر
 ْْ ا َ ًْٓ٘بِٜ  ِكَْٞ  ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ خُٜ ََُُّّ٘ َج ِذ٤ََُٝ ْْ ُٜ َُ ٠ن
ْ ١ِ ُْ اَُّزُٜ َ٘٣ ۪ ْْ دُٜ َُ َّٖ ٌَّ٘ ِ َٔ ُ٤ََُٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّز
َ ٢َٕ ۪ثًُٞ ُ ْؾ ِش٣  ََل٢ َُ۪٘ٗٝ ْؼجُذ٣َ
َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  َٓ ْٖ ًَلَ َش َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كَبَٝ ْـًٔب٤ؽ
“Allah‟ın, içinizden inanan ve iyi iş yapanlara sözü vardır; öncekilere verdiği gibi o yeri de kesinlikle onlara
verecek, razı olduğu dini onlar için kökleştirecek ve korkularının ardından onları güvene kavuşturacaktır. Onlar
bana kulluk eder, bir şeyi ortak koşmazlar. Bundan sonra da kendini doğrulara kapatanlar olursa yoldan çıkmış
olurlar.”
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(Al-i İmran 3/33)

َٓ ف
َۙ ۪ٔ َُ ْاُ َؼب٠َِ َٰا ٍَ ِػ ْٔ َٰشَٕ َػَٝ ْ٤
َٖ٤
ْ َّللاَ ا
ا َِّٕ ه
َ ۪ٛ َٰا ٍَ اِث َْٰشَٝ  ًؽبَُٞٗٝ َّ َ َٰاد٠ط َٰل
Allah Âdem‟i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini insanlar âlemler içinde seçkin konuma
getirmişti.
(Enam 6/83)

ٍ ۪ ٗ َْشكَ ُغ دَ َس َعبِٚٓ ْٞ َ ه٠َِٰ ْ َػ٤
ْ٤ ِْ۪ َػ٤ٌ۪ ؾب ُء ا َِّٕ َسث ََّي َؽ
َٓ َٗ ْٖ َٓ د
َ ۪ٛب اِث َْٰشَٛٓ َ٘ب٤ْ َ رِ ِْ َي ُؽ َّغز ُ َٓ٘ب َٰارَٝ
Bu halkına karşı İbrahim‟e verdiğimiz delilimizdir. Uygun gördüğümüz kişiyi derece derece yükseltiriz. Senin
Rabbin doğru karar veren ve her şeyi bilendir.

(Enam 6/84)

َٖ َٰٔ٤ْ َِع
ُ َٝ َد۪ٝ دَ ۫ ُاَِّٚز٣ ِٓ ْٖ رُ ِ ّسَٝ َُ َ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج٣ْ َذَٛ  ًؽبَُٞٗٝ َ٘ب٣ْ َذَٛ ة ًُ ًَّلٞ
َ َُ ْؼو٣َٝ َُٓ اِ ْعؾَٰ نَُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َۙ ِ۪٘ ْاُ ُٔ ْؾغ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ َٕٝ ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ ق
َٖ٤
ُ ُٞ٣َٝ ةُّٞ
َ ٣َاَٝ
َ ع
Biz ona İshak‟ı ve Yakub'u armağan ettik; bunlara ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a,
Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a da doğru yolu göstermiştik. Biz, güzel
davrananları işte böyle ödüllendiririz.

(Meryem 19/58)

ِۘ ُٗ  ِٓ َّٔ ْٖ َؽ َٔ َِْ٘ب َٓ َغَٝ َّ ََّ ِخ َٰاد٣َّٖ ِٓ ْٖ رُ ِ ّس٤۪ ِ ْْ َِٖٓ اَُّ٘جِٜ ٤ْ َِ ػ
َّ ِخ٣ ِٓ ْٖ رُ ِ ّسَٝ ٍػٞ
َٖ ا َ ْٗؼَ َْ ه٣ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َ َُّللا
ع َّغذًا
ْ َٝ َ٘ب٣ْ َذَٛ ْٖ َّٔ ِٓ َٝ ََ ٣اِ ْع َٓش ۪اءَٝ ْ٤
ُ اٝاُش ْؽَٰٔ ِٖ خ َُّش
َّ ُبد٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِ َػ٠َِٰ َْ٘ب اِرَا رُز٤ْ اعز َ َج
َ ۪ٛاِث َْٰش
ًّب٤ٌِ ُثَٝ
İşte bunlar Allah‟ın mutluluk verdiği nebilerdendir; Âdem‟in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye
bindirdiklerimizden, İbrahim‟in ve İsrail‟in soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz
kimselerdir. Onlara Rahman‟ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı.

(Enbiya 21/72)

َٖ٤فب ُِ ۪ؾ
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َُ اِ ْعؾَٰ نٚٓ َُ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ
َ  ًُ ًَّل َع َؼ َِْ٘بَٝ ًة َٗب ِكَِخٞ
İbrahim‟e, İshak‟ı ve ona ilaveten Yakub'u verdik; hepsini de iyi kimseler yaptık.

(Enbiya 21/73)

زَٓب َء٣ ۪اَٝ ِحَِٰٞ ق
ِ  َْشا٤ ْْ كِ ْؼ ََ ْاُ َخِٜ ٤ْ َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ اَٝ َٕ ثِب َ ْٓ ِشَٗبُٝذْٜ َ٣ ً ْْ اَئِ َّٔخُٛ  َعؼَ َِْ٘بَٝ
َّ ُبّ ا
َ َاِهَٝ د
َۙ ۪ا ََُ٘ب َػبثِذُٞٗ ًَبَٝ ِحًَٰٞ اُض
َّ
َٖ٣
Onları, emrimizle yol gösteren önderler yaptık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namazı düzgün ve sürekli kılmayı,
zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk eden kimselerdi.
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(Secde 32/24)

َُٕٞ٘ ِهُٞ٣ ب ِرَ٘ب٣َ ا ِث َٰبُٞٗ ًَبَٝ اٝف َج ُش
َ َٕ ِثب َ ْٓ ِشَٗب َُ َّٔبُٝذْٜ ٣َ ً ْْ ا َ ِئ َّٔخُٜ ْ٘ ِٓ  َع َؼ َِْ٘بَٝ
Onların içinden kimileri ayetlerimize kesin olarak inanıp sabırlı davranınca, o kişileri emrimizle yol gösteren
önderler yaptık.

(Al-i İmran 3/34)

ْ٤ ِ۪غ َػ٤۪ٔ ع
ُ َّخً َث ْؼ٣رُ ِ ّس
ٍ ب ِٓ ْٖ َث ْؼَٜ ن
 هَٝ ل
َ َُّللا
Bunlardan biri diğerinin soyundandır. Dinleyen ve bilen Allah‟tır.
(Enam 6/85)

َۙ قب ُِ ۪ؾ
َٖ٤
َّ ُبط ًُ ٌَّ َِٖٓ ا
َ ٤َ ُِْ اَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠٤َٰ  ْؾ٣َ َٝ َّب٣صَ ًَ ِشَٝ
Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas; bunların hepsi iyilerdendi.

(Enam 6/86)

َۙ ۪ٔ َُ ْاُؼَب٠َِ ًُ ًَّل كَن ََِّْ٘ب َػَٝ هب
ً َُُٞٝ ظ
َٖ٤
َ َ٤ُ ْاَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ
َ ُُٗٞ٣َٝ غ َغ
İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u; bunlardan her birini çağdaşlarından üstün kıldık.

(Enam 6/87)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ْ َٝ ْْ ِٜ ِٗاَٞ ا ِْخَٝ ْْ ِٜ َِّبر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ ِ ِٓ ْٖ َٰاثَٓبئَٝ
ِ ٠َُِٰ  ْْ اُٛ َ٘ب٣ْ َذَٛ َٝ ْْ ُٛ َ٘ب٤ْ َاعزَج
Babaları, soyları ve kardeşleri... Onları da seçtik ve onlara da doğru yolu gösterdik.

(Enam 6/88)

َ ا َُ َؾ ِجًُٞ  ا َ ْؽ َشْٞ ََُٝ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ ٣َ َِّللا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
 هَُٟذٛ َٰر ُِ َي
َ و
İşte bu, Allah'ın yoludur. Gerekeni yapan kullarını bu yola sokar. Eğer onlar ortak koşsalardı bütün yaptıkları
boşa giderdi.

(Al-i İmran 3/35)

ْ َ ث٢ ۪ َٗزَ ْسدُ َُ َي َٓب ك٢ّ۪ٗ ِة ا
ذ
ِ َُاِ ْر هَب
َ ْٗ َ  اَِّٗ َي ا٢ّ۪٘ ِٓ ََّْ  ُٓ َؾ َّش ًسا كَزَوَج٢ ۪٘ط
ِ ّ ذ ْآ َشاَدُ ِػ ْٔ َٰشَٕ َس
ُْ ٤ َِ۪ ُغ ْاُؼ٤۪ٔ غ
َّ ُا
Bir gün İmrân'ın karısı şöyle dedi: "Rabbim! Karnımda olanı, bağımsız olarak sana adadım;
benden kabul et! Dinleyen de bilen de Sen'sin!"
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(Al-i İmran 3/36)

ْ م َؼ
ْ َُب هَبَٜ ْم َؼز
ْظ اُزَّ ًَ ُش
 هَٝ ٠ب ا ُ ْٗ َٰضَٜٓ ُ م ْؼز
َ َٝ َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ ِث َٔب
َ َٝ ٢ّ۪ٗ ِذ َسةّ ِ ا
َ َٝ كََِ َّٔب
َ ٤ََُٝ ذ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُب َِٖٓ اَٜ َ َّز٣رُ ِ ّسَٝ َب ِث َيُٛز٤ ا ُ ۪ػ٢ّ۪ٓٗ ِاَٝ َْ ٣َ ب َٓ ْشَٜ ُ ز٤ْ َّٔ ع
ْ٤ِ اُش ۪ع
َّ ٕب
َ ٢ّ۪ٗ ِاَٝ ٠ًَ ْبَلُ ْٗ َٰض
ِ ط
Doğum yapınca, ne doğurduğunu Allah daha iyi bildiği halde “Rabbim! Kız doğurdum. Erkek
değildir, kız gibidir! Ben ona Meryem adını verdim; onu ve soyunu, taşlanan şeytandan
korumanı bekliyorum.” dedi.
(Enbiya 21/91)

ْ ٘ق
َٖ٤۪ٔ َُخً ُِ ِْ َؼب٣َ ب َٰآَٜ َ٘ا ْثَٝ َبٛ َع َؼ َِْ٘بَٝ ؽَ٘بٝ
ِ ب ِٓ ْٖ ُسَٜ ٤ ۪ب كََ٘لَ ْخَ٘ب كَٜ َذ كَ ْش َع
َ  ا َ ْؽ٢ٓ ۪اَُّزَٝ
Namusunu korumuş olan kadının; Meryem‟in içine de ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu bütün çağdaşlarına
bir belge yapmıştık.

(Tahrim 66/12)

ْ َفذَّه
ْ ٘ق
د
ِ ذ ِث ٌَ ِِ َٔب
َ ٘ َْ ا ْث٣َ  َٓ ْشَٝ
ِ  ِٓ ْٖ ُسِٚ ٤ ۪ب كََ٘ َل ْخَ٘ب كَٜ َذ كَ ْش َع
َ َٝ ؽَ٘بٝ
َ  ا َ ْؽ٢ٓ َ۪ذ ِػ ْٔ َٰشَٕ اَُّز
ْ ٗ ًَبَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ بَٜ َّس ِث
َٖ٤ َ۪ذ َِٖٓ ْاُوَبِٗز
Allah, namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem‟i de örnek verir. Onun içine ruhumuzdan üflemiştik.
Meryem, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti. İçten boyun eğenlerdendi.

(Al-i İmran 3/37)

َّب٣ب صَ ًَ ِشَٜ ٤ْ ََِّب ًَُِّ َٔب دَ َخ ََ َػ٣ب صَ ًَ ِشَٜ ََِّ ًَلَٝ غً٘ َۙب
َ ب َٗجَبرًب َؽَٜ َ ا َ ْٗجَزَٝ ٍٖ غ
َ  ٍٍ َؽُٞب ِثوَجَٜ ُّب َسثَٜ ََِّكَزَوَج
ْ َُزَا هَبَٰٛ  َُ ِي٠َ ُْ اَٗه٣َب َٓ ْش٣ ٍَ َب ِس ْصهًب هَبَٛ َعذَ ِػ ْ٘ذَٝ اة
َّللاِ ا َِّٕ ه
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ ُٛ ذ
َ َۙ ْاُ ِٔ ْؾ َش
ََّللا
ة
َٓ َ٣ ْٖ َٓ َ ْش ُص ُم٣
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
Rabbi Meryem‟i, güzel bir şekilde kabul etti ve güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Bakımını da
Zekeriya‟ya verdi. Zekeriya ne zaman onun dairesine girse yanında bir rızık bulur: "Meryem!
Bu sana nereden?" diye sorardı. O da “Allah katından! Allah, tercih ettiğine hesapsız rızık
verir!" derdi.
(Nuh 71/17)

ك َٗجَبر ً َۙب
 هَٝ
ِ َّللاُ ا َ ْٗجَز َ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْس
Sizi yerden bitki gibi bitiren Allah‟tır.

(Nuh 71/18)

ُ ْخ ِش ُع ٌُ ْْ ا ِْخ َشا ًعب٣َٝ بَٜ ٤ ۪ذُ ًُ ْْ ك٤ُ ۪ؼ٣ َّْ ُ ص
Tekrar sizi toprağa döndürecek ve daha sonra topraktan çıkaracaktır.
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(Al-i İmran 3/38)

َ ًَّخ٣ ِٓ ْٖ َُذُ ْٗ َي رُ ِ ّس٢ ُ۪ َْتٛ ِ ُّ هَب ٍَ َسةََّّٚب َسث٣َ٘ب ُِ َي دَ َػب صَ ًَ ِشُٛ
ٓبء
ِ  ُغ اُذُّ َػ٤۪ٔ ع
َ ّ َجخً اَِّٗ َي٤ِ ه
Zekeriya, orada Rabbine dua etti: "Rabbim! Bana kendi katından temiz bir soy nasip et! Sen
duamı dinlersin!" dedi.
(Meryem 19/3)

ًّب٤ُ ِٗ ٓذَا ًء َخ ِلَّٚ َسثٟاِ ْر َٗب َٰد
O, bir gün Rabbine gizlice yalvarmıştı.

(Meryem 19/4)

ْ َََٖ ْاُؼَٛٝ ٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ َسةّ ِ ا
ًّب٤ؽ ِو
َ ة
َ ط
َّ ََ ا ْؽز َ َؼَٝ ٢ّ۪٘ ِٓ ُْ ظ
ِ ّ َُ ْْ ا َ ًُ ْٖ ثِذُ َػٓبئِ َي َسَٝ جًب٤ْ ؽ
ُ ْاُشأ
“Rabbim!” demişti, “Kemiklerim zayıfladı, saçlarım iyice ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde bugüne kadar hiç
bunalmadım.

(Meryem 19/5)

ًّب٤ُِ َٝ  ِٓ ْٖ َُذُ ْٗ َي٢ ُ۪ ْتَٜ َ َػبهِ ًشا ك٢ ۪ذ ْآ َشاَر
ِ َٗ ًَبَٝ ١ َٓس ۪اءَٝ ْٖ ِٓ ٢
َ ُِ اَٞ َٔ ُ ِخ ْلذُ ْا٢ّ۪ٗ ِاَٝ
Benden sonra yerime geçecek olanlardan endişeliyim. Eşim de kısır. Onun için bana, katından yerime geçecek
birini bağışla.

(Meryem 19/6)

ُ َ ِش٣َٝ ٢ َُ۪٘ ِشص٣
ًّب٤م
ْ َٝ ةٞ
ِ ُ َسةّ ِ َسِْٚ اع َؼ
َ ۗ َُ ْؼو٣ ٍِ س ِٓ ْٖ َٰا
Hem bana, hem Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim! Onu beğenilen bir kişi yap.”

(Al-i İmran 3/39)

ٓ
ّ َُج٣ ََّللا
َِٖٓ ق ِذّهًب ثِ ٌَ ِِ َٔ ٍخ
ة ا َ َّٕ ه
ِ َۙ  ْاُ ِٔ ْؾ َشا٢ِ ك٢ِّ۪ ق
َ ُٓ ٠٤َٰ َ ْؾ٤ِؾ ُِش َى ث
َ ُ٣ ِْ ٓهَبئَٞ ُٛ َٝ ُُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخْٚكََ٘بدَر
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ًُّب َِٖٓ ا٤َِٗجَٝ ساٞ
ه
ُ  َؽَٝ ِّذًا٤ع
ً ق
َ َٝ َِّللا
Mihrapta, namazda kıyamda iken melekler şöyle seslendiler: "Allah sana, Allah‟ın bir sözünü
onaylayacak; önder, kendine hâkim ve iyilerden bir nebî olacak olan Yahya‟yı müjdeliyor.”
(Enbiya 21/89)

َٖ٤ ۪ ِاسصَٞ ُ ُْش ْا٤ذ َخ
َ ْٗ َ اَٝ  كَ ْشدًا٢ ُ۪ٗ َسةّ ِ ََل رَزَ ْسَّٚ َسثَّٟب اِ ْر َٗب َٰد٣ٓ صَ ًَ ِشَٝ
Zekeriya da bir gün Rabbine şöyle yalvarıp yakarmıştı: “Rabbim, beni tek başıma bırakma gerçi sen varislerin en
iyisisin!”
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(Enbiya 21/90)

د
ِ  َْشا٤ ْاُ َخ٢َٕ ِكُٞبسػ
ْ َ اَٝ ٠٤َٰ  ْؾ٣َ َُُٚ  ْجَ٘بَٛ َٝ َٝ ُِٚۘ َُ كَب ْعز َ َغ ْجَ٘ب
َ ُ٣ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ َُِّٗ اٚ َعْٝ َُ صَُٚ فَِ ْؾَ٘ب
ِ غ
َٖ٤ا ََُ٘ب خَب ِؽ ۪ؼُٞٗ ًَبَٝ جًبَٛ  َسَٝ ََٗ٘ب َس َؿجًبٞػ
ُ  ْذ٣َ َٝ
Ona da olumlu karşılık verdik de eşini doğum yapabilecek hale getirerek Yahya‟yı bağışladık. Onlar hayırlarda
yarışır ve korku içinde umutla bize yakarırlardı. Onlar bize karşı saygılı kimselerdi.

(Al-i İmran 3/40)

ُ ٢ ُ۪ ٕٞ
ُ ٌُ ٣َ ٠هَب ٍَ َسةّ ِ اَٗه
 ْل َؼ َُ َٓب٣َ َُّللا
 َػب ِهش هَب ٍَ ًَ َٰز ُِ َي ه٢ ۪ ْآ َشاَرَٝ  ْاُ ٌِ َج ُش٢
َ ِ٘ َهَ ْذ َثَِـَٝ ّؿ ََل
ؾب ُء
َٓ ٣َ
Zekeriya;“Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir? İhtiyarlık gelmiş çatmış, karım da kısır!" dedi.
Allah: “Evet, öyle olacak! Ben tercih ettiğim şeyi yaparım.” dedi.
(Meryem 19/8)

ُ ٢ ُ۪ ٕٞ
ُ ٌُ َ٣ ٠هَب ٍَ َسةّ ِ اَٗه
ًّب٤ِهَ ْذ َثَِ ْـذُ َِٖٓ ْاُ ٌِجَ ِش ِػزَٝ  َػبهِ ًشا٢ ۪ذ ْآ َشاَر
ِ َٗ ًَبَٝ ّؿ ََل
Zekeriyya dedi ki: “Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir! Karım kısır, ben de yaşlılığın son evresine ulaştım.”

(Meryem 19/9)

ْـًٔب٤ؽ
َ َُُ ْْ ر َيَٝ َُ هَ ْذ َخَِ ْوز ُ َي ِٓ ْٖ هَ ْجَٝ ّٖ٤ِ َٛ ٢
َّ َِ َػَٞ ُٛ هَب ٍَ ًَ َٰز ُِ َي هَب ٍَ َسث َُّي
“Öyledir” dedi. Rabbin dedi ki ”O, bana kolaydır. Sen de daha önce hiçbir şey değilken seni yaratmıştım.”

(Al-i İmran 3/41)

شا٤
ْ ِ ّهَب ٍَ َسة
ً ۪ا ْر ًُ ْش َسث ََّي ًَضَٝ  ٍَّبّ ا ََِّل َس ْٓ ًضا٣َبط ص َ َِٰضَخَ ا
َ َُّ٘ز ُ َي ا َ ََّل ر ُ ٌَ ِِّ َْ ا٣َ خً هَب ٍَ َٰا٣َ  َٰا٢ٓ ُ۪ َْ اع َؼ
بس
ِ ْ َٝ ِ ٢
َ َٝ
ِ ٌَ اَل ْث
ّ ع ِجّ ْؼ ِث ْبُ َؼ ِؾ
Zekeriya: “Rabbim! Benim için bir gösterge belirle!” dedi. Allah: “Göstergen üç gün boyunca
insanlarla, işaret dili dışında bir dille konuşamamandır. Rabbini çokça an ve sabah akşam O‟na
ibadet et.” dedi.
(Meryem 19/10)

َ َِٰ َ بط ص
ًّب٣ِٞ ع
ْ ِ ّهَب ٍَ َسة
َ ٍٍ ب٤َ َُ ش
َ َُّ٘ز ُ َي ا َ ََّل ر ُ ٌَ ِِّ َْ ا٣َ خً هَب ٍَ َٰا٣َ  َٰا٢ٓ ُ۪ َْ اع َؼ
Dedi ki “Rabbim, bana bir işaret oluştur.” Dedi ki “Senin emaren, sapasağlam olduğun halde üç gece geçmeden
insanlarla konuşamamandır.”
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(Meryem 19/11)

ًّب٤ َػ ِؾَٝ ً ا ثُ ٌْ َشحٞع ِجّ ُؾ
ِ ۪ َِٖٓ ْاُ ِٔ ْؾ َشاِٚٓ ْٞ َ ه٠َِٰ كَخ ََش َط َػ
َ ْٕ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َُِ ا٠ َٰ ٓؽْٝ َ ة كَب
Sonra mihrabın iç odasından halkının karşısına çıktı, onlara: “Sabah akşam O‟na ibadet edin” diye işaret etti.

(Meryem 19/12)

 ًَّۙب٤ِفج
َ َ  ُخ ِز ْاُ ٌِز٠٤َٰ َ ْؾ٣ َب٣
َ َْ ٌْ ُ ْاُ ُؾَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ ٍحَّٞ ُبة ثِو
“Yahya, Kitap‟ı sıkı tut!” Daha çocukken ona hikmet vermiştik.

(Meryem 19/13)

 ًَّۙب٤ ًَبَٕ ر َ ِوَٝ ً حًَٰٞ َصَٝ  َؽَ٘بًٗب ِٓ ْٖ َُذَُّٗبَٝ
Ona katımızdan yumuşak huy ve gelişmeye uygun bir yapı verdik. O, kendini korurdu.

(Meryem 19/14)

ًّب٤ق
ً  ٌُ ْٖ َعج٣َ ْْ ََُٝ ِٚ ٣ْ َا ُِذَٞ  َث ًّشا ِثَٝ
ِ َّبسا َػ
Anasına ve babasına iyilik ederdi; zorba ve dik kafalı değildi.

(Meryem 19/15)

ُ ُ ْج َؼ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ ُدُٞٔ َ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ َ ُِذُٝ َّ ْٞ َ٣ ِٚ ٤ْ َِع ََلّ َػ
ًّب٤ش َؽ
َ َٝ
Doğduğu gün, ölüm günü ve yeniden diriltileceği gün ona selam olsun.

(Al-i İmran 3/42)

َ ف
َ َٝ ي٤
َ ف
َٖ٤۪ٔ َُٓبء ْاُؼَب
ِ َُاِ ْر هَبَٝ
ِ غ
ِ ط َٰل
ْ اَٝ  َش ِىَّٜ ه
ِ ط َٰل
ْ َّللاَ ا
َ ُْ ا َِّٕ ه٣َب َٓ ْش٣ ُذ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخ
َ ِٗ ٠َِٰ ي َػ٤
Bir gün melekler Meryem‟e de şöyle seslendiler: “Meryem! Allah seni seçti, tertemiz yaptı ve
kadınlar âleminde seçkin kıldı.
(Enbiya 21/91)

ْ ٘ق
َٖ٤۪ٔ َُخً ُِ ِْ َؼب٣َ ب َٰآَٜ َ٘ا ْثَٝ َبٛ َع َؼ َِْ٘بَٝ ؽَ٘بٝ
ِ ب ِٓ ْٖ ُسَٜ ٤ ۪ب كََ٘لَ ْخَ٘ب كَٜ َذ كَ ْش َع
َ  ا َ ْؽ٢ٓ ۪اَُّزَٝ
Namusunu korumuş olan kadının; Meryem‟in içine de ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu bütün çağdaşlarına
bir belge yapmıştık.
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(Tahrim 66/12)

ْ َفذَّه
ْ ٘ق
د
ِ ذ ِث ٌَ ِِ َٔب
َ ٘ َْ ا ْث٣َ  َٓ ْشَٝ
ِ  ِٓ ْٖ ُسِٚ ٤ ۪ب كََ٘ َل ْخَ٘ب كَٜ َذ كَ ْش َع
َ َٝ ؽَ٘بٝ
َ  ا َ ْؽ٢ٓ َ۪ذ ِػ ْٔ َٰشَٕ اَُّز
ْ ٗ ًَبَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ بَٜ َّس ِث
َٖ٤ َ۪ذ َِٖٓ ْاُوَب ِٗز
Allah, namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem‟i de örnek verir. Onun içine ruhumuzdan üflemiştik.
Meryem, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmişti. İçten boyun eğenlerdendi.

(Al-i İmran 3/43)

َٖ٤اُشا ًِ ۪ؼ
ْ َٝ ١ ۪ا ْع ُغذَٝ  ُِ َش ِثّ ِي٢ ۪ ُْ ا ْهُ٘ز٣َ ب َٓ ْش٣َ
َّ  َٓ َغ٢اس ًَ ۪ؼ
Ey Meryem! Rabbine içten boyun eğ, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!”
(Bakara 2/43 )

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ق
َٖ٤اُشا ًِ ۪ؼ
ْ َٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
َّ ا َٓ َغُٞاس ًَؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin!

(Hac 22/77)

َٕٞ َْش َُؼََِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ٤ا ْاُ َخَُِٞا ْكؼَٝ ْْ ٌُ َّا َسثُٝا ْػجُذَٝ اُٝا ْع ُغذَٝ اُٞاس ًَؼ
ْ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
Ey inananlar! Rükû edin, secde edin ve Rabbinize kulluk edin. İyi işler yapın ki umduğunuza kavuşasınız.

(Al-i İmran 3/44)

َْ َ٣َ ٌْلُ َُ َٓ ْش٣ ْْ ُٜ ُّ٣َ ْْ اُٜ َٓ َٕ ا َ ْه ََلُُٞ ِْو٣  ْْ اِ ْرِٜ ٣ْ َذ َُذ
۪ ُٗ ت
َ ْ٘ ًُ  َٓبَٝ  َْي٤َُِ اِٚ ٤ؽٞ
ِ ََٰر ُِ َي ِٓ ْٖ ا َ ْٗج
ِ ٤ْ َٓبء ْاُـ
َُٕٞٔ ق
َ ْ٘ ًُ  َٓبَٝ
ِ َ  ْخز٣َ  ْْ اِ ْرِٜ ٣ْ َذ َُذ
İşte bu, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa Meryem'in bakımını kim
üstlenecek diye kura çekerlerken yanlarında değildin. Aralarında tartışırlarken de yanlarında
değildin.
(Al-i İmran 3/45)

ّ ُ َج٣ ََّللا
َْ ٣َ  ا ْث ُٖ َٓ ْش٠غ
ِ َُاِ ْر هَب
َ ُْ ا َِّٕ ه٣ب َٓ ْش٣َ ُذ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخ
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤ُ ْاُ َٔ ۪غُٚٔ ُ اِ ْعٚۗ ْ٘ ِٓ ؾ ُِش ِى ِث ٌَ ِِ َٔ ٍخ
َۙ  َِٖٓ ْاُ ُٔوَ َّش ۪ثَٝ ِاَل ِخ َشح
َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ِب كًٜ ٤ ۪عَٝ
َٖ٤
Yine bir gün melekler Meryem‟e dedi ki: “Meryem! Allah sana kendisinden bir söz müjdeliyor.
Adı Meryem oğlu İsa Mesih‟tir. O, dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın olacak
yapıdadır.
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(Meryem 19/16)

ْ ََ ُۢ َْ اِ ِر ا ْٗز َ َجز٣ة َٓ ْش
 ًَّۙب٤ب َٓ ٌَبًٗب ؽ َْش ِهَٜ ِِ ْٛ َ د ِٓ ْٖ ا
ِ  ْاُ ٌِزَب٢ا ْر ًُ ْش ِكَٝ
Bu Kitap‟ta Meryem‟in hikâyesini de anlat. Bir gün ailesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti.

(Meryem 19/17)

ْ َكَبر َّ َخز
ًّب٣ِٞ ع
َ ب ثَؾ ًَشاَٜ َُ ََ َّ  َؽَ٘ب كَز َ َٔضٝب ُسَٜ ٤ْ َُِع ِْ َٓ٘ب ا
َ  ْْ ِؽ َغبثًب كَب َ ْسِٜ ُِٗٝد ِٓ ْٖ د
Böylece onlarla kendi arasında bir engel oluşturmuştu. Derken ruhumuz Cebrail‟i gönderdik, ona düzgün bir
insan gibi göründü.

(Meryem 19/18)

ْ َُهَب
ًّب٤ذ ر َ ِو
َ ْ٘ ًُ ِْٕ بُش ْؽَٰٔ ِٖ ِٓ ْ٘ َي ا
ُ َ  ا٢ّ۪ٓٗ ِذ ا
َّ ِر ُ ثٞػ
Meryem dedi ki “Senden Rahman‟a sığınırım, eğer namuslu biri isen”

(Meryem 19/19)

ُ َت َُ ِي
ًّب٤ًِ َؿ ََل ًٓب ص
ُ هَب ٍَ اَِّٗ َٓٔب اَٗ َ۬ب َس
َ َٛ ٍُ َسثِ ۗ ِّي َِلٞع
Dedi ki “Ben sadece Rabbinin elçisiyim; sana gelişkin bir oğul vermek için geldim.”

(Meryem 19/20)

ُ ٢ ُ۪ ٕٞ
ْ َُهَب
ُ ٌُ ٣َ ٠ذ اَٗه
ًّب٤َُ ْْ اَىُ َث ِـَٝ  َثؾَش٢ ْ۪٘غغ
َ ْٔ ٣َ ْْ ََُٝ ّؿ ََل
Meryem dedi ki “Benim nereden çocuğum olacak; bana erkek eli değmedi. Yoldan çıkmış biri de değilim.”

(Meryem 19/21)

ًّب٤ن
ِ َُِِّ٘ ًَخ٣ُٓ َٰاََِٚ ُِ٘ َْغؼَٝ ّٖ٤ِ َٛ ٢
ِ  ًَبَٕ ا َ ْٓ ًشا َٓ ْوَٝ  َس ْؽ َٔخً َِّٓ٘بَٝ بط
َّ َِ َػَٞ ُٛ هَب ٍَ ًَ َٰز ُِ ِي هَب ٍَ َسث ُِّي
"Öyle olacak! dedi. Rabbin buyurdu ki „O, bana kolaydır, onu insanlar için bir belge ve katımızdan bir ikram
kılacağız.' Bu, kararı verilmiş bir iştir."

(Meryem 19/22)

ْ َُ كَب ْٗز َ َجزْٚكَ َؾ ََِٔز
ًّب٤ق
ِ َ۪ َٓ ٌَبًٗب هٚد ِث
Arkasından ona hamile kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi.

(Meryem 19/23)

ْ َُ ِع ْزعِ اَُّ٘ ْخَِ ِخ هَب٠َُِٰ َبك ا
ُّ ِٓ ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ َب٣ ذ
ًّب٤ًب َٓ ْ٘ ِغ٤ ًُ ْ٘ذُ َٗ ْغَٝ زَاَٰٛ ََ ذ هَ ْج
ُ َب ْاُ َٔخٛكَب َ َٓعب َء
Sonra doğum sancıları onu, hurma ağacına doğru sürükledi. “Keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim!”
dedi.
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(Meryem 19/24)

ًّب٣ع ِش
َ  هَ ْذ َع َؼ ََ َسث ُِّي ر َ ْؾز َ ِي٢ ۪ٗ َب ا َ ََّل ر َ ْؾضَٜٓ ب ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِزَٜ ٣كََ٘ب َٰد
Melek, aşağıdan şöyle seslendi: “Üzülme! Rabbin alt taraftan bir pınar akıttı.

(Meryem 19/25)

ْ ِغبه
َ  ِْي ُس٤َِو َػ
 ًِّۘب٤ِ٘هجًب َع
َ ُ  ِْي ِث ِغ ْزعِ اَُّ٘ ْخَِ ِخ ر٤َُِ ا١ ۪ ّٓضُٛ َٝ
Bu hurma ağacını kendine doğru salla da üzerine taze olgun hurma dökülsün.

(Meryem 19/26)

ِٖ َِٰٔش ْؽ
َّ ُِ ُ َٗزَ ْسد٢ّ۪ٗ ِ ا٢ٓ ُُ۪ٞ َّٖ َِٖٓ ْاُجَؾ َِش ا َ َؽذ ًَۙا كَو٣ِ ً٘ب كَ ِب َّٓب ر َ َش٤ْ  َػ١هَ ۪ ّشَٝ ٢ا ْؽ َش ۪ثَٝ ٢ ٌُِ۪ َك
ًّب٤ َّ اِ ْٗ ِغْٞ َ٤ُ ًٓب كََِ ْٖ ا ُ ًَ ِِّ َْ ْاْٞ ف
َ
Haydi, ye, iç; gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki „Rahman‟a oruç adadım; bugün tek bir
insanla bile konuşamam.‟”

(Meryem 19/27)

ْ َ كَبَر
ًّب٣ْـًٔب كَ ِش٤ؽ
َ ذ
ِ َْ ُْ َُوَ ْذ ِعئ٣َب َٓ ْش٣ اُُُٞ هَبُِِٚٔ ب ر َ ْؾَٜ َٓ ْٞ َ۪ هٚذ ِث
Çocuğu kucaklayıp halkına getirdi. Dediler ki “Meryem! Kendini iğrenç bir hale düşürmüşsün.

(Meryem 19/28)

ْ ٗ َٓب ًَبَٝ ٍءْٞ ع
ًّب٤َذ ا ُ ُّٓ ِي َث ِـ
َ ٓب ا ُ ْخ٣َ
ِ َُٕ َٓب ًَبَٕ اَثٝ ُشَٰٛ ذ
َ َ ى ْآ َشاٞ
Ey Harun‟un kızkardeşi! Baban kötü bir kişi değildir, anan da yoldan çıkmamıştır.”

(Meryem 19/29)

ْ َبس
ًّب٤ِفج
َ  ِذْٜ َٔ ُ ْا٢ِْق ُٗ ٌَ ِِّ ُْ َٓ ْٖ ًَبَٕ ك
َ كَبَؽ
َ ٤ًَ اُُٞ هَبِٚ ٰ۠ ٤ْ َُِد ا
Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Dediler ki “Beşikteki çocukla nasıl konuşalım?”

(Al-i İmran 3/46)

َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُ َِٖٓ اَٝ  ًَلْٜ ًَ َٝ  ِذْٜ َٔ ُ ْا٢بط ِك
َ َُُّ٘ ٌَ ِِّ ُْ ا٣َٝ
Hem beşikte hem yetişkin çağda insanlara hitap edecek ve iyilerden olacak özelliklere sahiptir.”
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(Meryem 19/30)

ٰ۠  َػ ْجذ ُ ه٢ّ۪ٗ ِهَب ٍَ ا
 ًَّۙب٤ َٗ ِج٢ َِ۪٘ َع َؼَٝ بة
َ َ  ْاُ ٌِز٢
َ ِٗ َّللاِ َٰارَب
Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah‟ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nebi yapacaktır.

(Meryem 19/31)

َّ َٝ ِحَِٰٞ ق
ًّب٤حِ َٓب د ُْٓذُ َؽًَٰٞ اُض
َّ ُ ِثب٢ ۪ٗفب
َ ْٝ َ اَٝ َُْٖ َٓب ًُ ْ٘ذ٣َبس ًًب ا
َ َ ُٓج٢ َِ۪٘ َع َؼَٝ
Nerede olursam olayım, beni bereketli kılacaktır. Hayatta olduğum sürece bana namaz ve zekat görevi
yükleyecektir.

(Meryem 19/32)

ًّب٤ؽ ِو
َ َّبسا
ً  َعج٢ ِْ۪٘ ََ ْغؼ٣ ْْ ََُٝ ٢ِۘ ۪ا ُِذَرَٞ ِثَ ًّشا ثَٝ
“Bana, anama iyi evlat olacağım; zorba ve isyankar olmayacağım bir yapı verdi.”

(Meryem 19/34)

ََٕٝ ْٔز َ ُش٣ ِٚ ٤ ۪ ك١ ۪ن اَُّز
َ ٤َٰر ُِ َي ۪ػ
ِ ّ  ٍَ ْاُ َؾْٞ ََ َْ ه٣ اث ُْٖ َٓ ْش٠غ
İşte Meryem oğlu İsa; onun hakkında şüphelendikleri şeyin gerçek ifadesi budur.

(Meryem 19/35)

ٓ َٰ َُ اِرَا هَٚٗع ْج َؾب
ُٕ ٌُٞ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ ُٞو٣َ  ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب٠ن
ُ َُ ٍَۙذَٝ ْٖ ِٓ ََز َّ ِخز٣ ْٕ َ َٓب ًَبَٕ ِ هّٰللِ ا
Allah‟ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece
“Oluş” der sonra o şey oluşur.

(Meryem 19/36)

ْ٤ ۪ف َشاه ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ هَٝ
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
İsa dedi ki: “Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O‟na kul olun; doğru yol budur.”

(Al-i İmran 3/47)

ٓ َٰ َؾب ُء اِرَا ه
ْ َُهَب
ُ ٌُ َ٣ ٠ذ َسةّ ِ اَٗه
٠ن
َٓ َ٣ َ ْخُِ ُن َٓب٣ َُّللا
 ثَؾَش هَب ٍَ ًَ َٰز ُِ ِي ه٢ ْ۪٘غغ
َ ْٔ َ٣ ْْ ََُٝ َُذَٝ ٢ ُ۪ ٕٞ
ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍُ َُٞو٣ ا َ ْٓ ًشا كَ ِبَّٗ َٔب
ٕٞ
Meryem, “Rabbim! Benim nasıl çocuğum olur? Bana erkek eli değmedi ki!” dedi. “Evet öyle!”
dedi. Allah tercih ettiği şeyi yaratır. Bir işe karar verdi mi sadece "Ol!" der, o şey oluşur.”
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(Al-i İmran 3/59)

ُ ٌُ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ ة ص ُ َّْ هَب
ٕٞ
ٍ ُ ِٓ ْٖ ر ُ َشاََّٚللاِ ًَ َٔض َ َِ َٰادَ َّ َخَِو
 ِػ ْ٘ذَ ه٠ َٰغ٤ ۪ا َِّٕ َٓض َ ََ ػ
Allah katında İsa‟nın durumu tıpkı Adem‟in durumu gibidir. Âdem‟i topraktan yarattı sonra “Ol!" dedi; o da
oluştu.

(Zuhruf 43/61)

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

(Al-i İmran 3/48)

ََ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ اُزَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ َ ُ ْاُ ٌِزُٚٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ
Allah ona Kitab ve Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil‟i öğretecektir.
(Maide 5/46)

ٓ
ََ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َُٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َق ِذّهًب ُِ َٔب ث
َ ٤ ْْ ِث ۪ؼِٛ بس
َ ُٓ َْ َ٣ اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
ِ َ  َٰاص٠َِٰ َ٘ب َػ٤ْ َّهَلَٝ
َۙ َُٗٝ ًٟذُٛ ِٚ ٤ ۪ك
َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟذُٛ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُزِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َق ِذّهًب ُِ َٔب ث
َٖ٤ ۪ظخً ُِ ِْ ُٔزَّو
َ ُٓ َٝ سٞ
Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa‟yı, önündeki Tevrat‟ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona da içinde bir
rehber ve nur olan İncil‟i, önündeki Tevrat‟ı tasdik etsin, çekinerek korunanlar için bir rehber ve doğru bilgi
olsun diye verdik.

(Maide 5/110)

َٰ
ُۢ
اِ ْر هَب ٍَ ه
َ ٢ َ۪ َْ ا ْر ًُ ْش ِٗ ْؼ َٔز٣ اثَْٖ َٓ ْش٠غ
َ ٤َب ۪ػ٣ َُّللا
ِػَّٝ ْذر ُ َي ِث ُش٣َا ُِذَرِ َي اِ ْر اَٝ ٠ِ َػَٝ  َْي٤َِػ
ََ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ َخ٣ َٰسْٞ َّ اُزَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ َ اِ ْر َػَِّ ْٔز ُ َي ْاُ ٌِزَٝ  ًَلْٜ ًَ َٝ  ِذْٜ َٔ ُ ْا٢ِبط ك
َ َُّْ٘اُوُذ ُِط ر ُ ٌَ ِِّ ُْ ا
َّ ْـَٔ ِخ٤َٜ ًَ ٖ٤
ّ ۪ َِٖٓ اِ ْر ر َ ْخُِ ُنَٝ
َ ٕٞ
ُ ٌُ َ ب كَزَٜ ٤ ۪ كَز َ ْ٘لُ ُخ ك٢ ۪ٗ ِْش ثِ ِب ْر٤اُط
ُ رُج ِْشَٝ ٢ ۪ٗ ًْشا ثِ ِب ْر٤ه
ََٚٔ ًْ َئ ْاَل
ِ اُط
ْْ ُٜ َ  ََ َػ ْ٘ َي اِ ْر ِعئْز٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ َ۪٘اِ ْر ًَلَ ْلذُ ثَٝ ٢ ۪ٗ ثِ ِب ْر٠ َٰرْٞ َٔ ُاِ ْر ر ُ ْخ ِش ُط ْاَٝ ٢ ۪ٗؿ ثِ ِب ْر
َ  ْاَلَث َْشَٝ
ٖ٤ ٓزَا ا ََِّل ِع ْؾش ُٓ ۪جَٰٛ ِْٕ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪د كَوَب ٍَ اَُّز
ِ َّ٘ب٤ِ َثِ ْبُج
Bir gün Allah şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! Sana ve annene yaptığım iyilikleri hatırla! Hani seni Kutsal
Ruh Cebrail ile destekliyordum; beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı ve hikmeti,
Tevrat'ı ve İncil‟i öğretmiştim. İznimle balçıktan kuş şeklinde bir şey yaratır, sonra ona üflerdin de yine iznimle
kuş olurdu. Anadan doğma körleri ve alaca hastalarını iznimle iyileştirirdin. Yine iznimle ölüyü mezardan diri
olarak çıkartırdın. İsrailoğullarına senden el çektirmiştim, çünkü onlara açık mucizelerle geldiğin halde
içlerinden bunu görmek istemeyenler „Bu açık büyüdür!‟ demişlerdi.”
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(Al-i İmran 3/49)

ّ ۪ َِٖٓ ْْ ٌُ َُ  ا َ ْخُِ ُن٢ّ۪ٓٗ َ  ٍخ ِٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ َۙ ْْ ا٣َ  َه ْذ ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِث َٰب٢ّ۪ٗ َ  ََ ا٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢۪ٓ٘  َث٠َُِٰ َل اٞ
ً ع
ٖ٤
ُ  َسَٝ
ِ اُط
َّ ْـَٔ ِخ٤َٜ ًَ
َ ٕٞ
ُ ٌُ ٤َ َ كِٚ ٤ ۪ ِْش كَب َ ْٗلُ ُخ ك٤اُط
ُ اُث ِْشَٝ َِّللا
٠ َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ا ُ ْؽَٝ ؿ
 ًْشا ِث ِب ْر ِٕ ه٤ه
َ  ْاَلَث َْشَٝ ََٚٔ ًْ َئ ْاَل
َۙ  َٓب رَذ َِّخ ُشَٝ ًَُُِٕٞ ْ اَُٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب رَأَٝ َِّللا
ْْ ُ َخً َُ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز٣ َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ِر ٌُ ْْ ا َِّٕ كُٞ٤ُ ث٢ َ۪ٕ كٝ
ِث ِب ْر ِٕ ه
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ُْٓإ
İsa, İsrailoğullarına elçi olarak geldiğinde şöyle dedi: "Size, Rabbinizin belgesi ile geldim. Sizin
için çamurdan kuş heykeli yaratır, ona üflerim de Allah'ın izni ile kuş olur. Doğuştan kör olan
ve alaca hastalığına tutulmuş olanı iyileştiririm. Allah'ın izni ile ölüleri diriltirim. Evlerinizde
neler yediğinizi ve neleri biriktirdiğinizi size bildiririm. Eğer Allah‟a inanıp güvenen
kimselerseniz bunlar gerçekten, sizin için birer belgedir.
(Al-i İmran 3/50)

 ٍخ٣َ  ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِث َٰبَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِ ُؽ ِ ّش َّ َػ١ ۪ل اَُّز
َ  َِلُ ِؽ ََّ َُ ٌُ ْْ َث ْؼَٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  َِٖٓ اُز١
َ ُٓ َٝ
َّ َذ٣َ َْٖ٤ق ِذّهًب ُِ َٔب َث
ٕٞ
ا هُِٞٓ ْٖ َس ِثّ ٌُ ْْ كَبرَّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
“Önümdeki Tevrat'ı onaylamak ve size haram kılınmış bazı şeyleri helâl kılmak için geldim.
Size, Rabbinizin belgesi ile geldim. Artık Allah'tan çekinin de bana gönülden uyun.
(Al-i İmran 3/93)

َّ َُّ ًُ
ٍَ ۪ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ رُ٘ ََّضِٚ َٗ ْلغ٠َِٰ  َُ َػ٣ ََ ا ََِّل َٓب َؽ َّش َّ اِ ْع َٓش ۪اء٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢۪ٓ٘ َاُطؼَ ِبّ ًَبَٕ ِؽ ًَّل ُِج
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ ب ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٛٓ ُِْٞ ِخ كَبر٣ َٰسْٞ َّ ا ِثبُزُٞخُ هُ َْ كَأْر٣ َٰسْٞ َّ اُز
“Tevrat‟ın indirilmesinden önce İsrail‟in kendine haram ettiği yiyecekler dışında bütün yiyecekler
İsrailoğullarına helaldir.” De ki: “İddianızda haklı iseniz Tevrat‟ı getirin de okuyun bakalım.”

(Nisa 4/160)

ُ كَ ِج
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِا َؽ َّش َْٓ٘ب َػَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ظ ِْ ٍْ َِٖٓ اَُّز
ْ َِّد ا ُ ِؽ
ٍ ّ َجب٤ِ ه
ش َۙا٤
 َِ ه٤ع ۪ج
ً َّ۪للاِ ًَض
َ ْْ ِٛ ّق ِذ
َ ْٖ ػ
َ  ِثَٝ ْْ ُٜ َُ ذ
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları ve birçok kimseyi Allah‟ın yolundan engellemeleri sebebiyle daha önce
onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık.

(Maide 5/47)

ُْ ُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاُ كَب
ِ ْ َُ ْٛ َ َ ْؾ ٌُ ْْ ا٤ُْ َٝ
َ ْؾ ٌُ ْْ ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ ِٚ ٤ َّ۪للاُ ك
 َِ ثِ َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ ه٤اَل ْٗ ۪غ
َُْٕٞاُلَب ِعو
İncil‟i bilenler, Allah'ın o kitapta indirdiği ile hüküm versinler. Allah‟ın indirdiği hükümler ile hükmetmeyenler
yoldan çıkmış kimselerdir.
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(Enam 6/146)

ُ ١ ۪ا َؽ َّش َْٓ٘ب ًُ ََّ رُٝبدَٛ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َػَٝ
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ْاُـَ٘ َِْ َؽ َّش َْٓ٘ب َػَٝ  َِٖٓ ْاُ َجوَ ِشَٝ ظلُ ٍش
 َٓٔب ا ََِّلُٜ َٓ ٞؽ ُؾ
ْ و ِث َؼ
ُ ذ
َ ََِاخز
ْ  َٓبْٝ َ ٓب ا٣َ اَٞ  ْاُ َؾِٝ َ  َٓٔب اُٛ سٞ
ْ ََِٔ َٓب َؽ
اَِّٗبَٝ ْْ ِۘ ِٜ ٤ِ ُ ْْ ِثجَ ْـَٛ٘ب٣ْ َظ ٍْ َٰر ُِ َي َعض
ُ ُٜ ظ
َُٕٞقب ِده
َ َُ
Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık
olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara
verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz.

(Zuhruf 43/63)

ِٚ ٤ َ۪ٕ كُٞ ر َ ْخز َ ِِل١ ۪ل اَُّز
ِ َّ٘ب٤ِ َ ِث ْبُج٠ َٰغ٤َُ َّٔب َٓعب َء ۪ػَٝ
َ َِّٖ َُ ٌُ ْْ َث ْؼ٤ َِلُ َثَٝ د هَب ٍَ هَ ْذ ِعئْز ُ ٌُ ْْ ِث ْبُ ِؾ ٌْ َٔ ِخ
ٕٞ
ا هُٞكَبرَّو
ِ ُؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
İsa, açık belgelerle gelince dedi ki: “Size hikmeti, anlaşamadığınız bazı şeylerin açık çözümlerini göstermeye
geldim. Artık Allah‟tan çekinin de gönülden bana uyun.“

(Zuhruf 43/64)

ْ٤ ۪ف َشاه ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ ه
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢ّ َس ۪ثَٞ ُٛ ََّللا
Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O‟na kul olun; doğru yol budur.”

(Al-i İmran 3/51)

ْ٤ ۪ف َشاه ُٓ ْغزَو
ا َِّٕ ه
ِ زَاَٰٛ ُُٙٝ َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
Allah, benim Rabbim olduğu gibi sizin de Rabbinizdir, kulluğu ona yapın; doğru yol budur.”
dedi.
(Al-i İmran 3/101)

١ِ
ُ  ٌُ ْْ َس٤ ۪كَٝ َِّللا
ق ْْ ِث ه
َبدُ ه٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْا َ ْٗز ُ ْْ رُزَٝ َْٕٝق ر َ ٌْلُ ُش
ِ َ َ ْؼز٣ ْٖ َٓ َٝ ُُُٚٞع
َ ٤ًَ َٝ
َ ذُٛ بّٰللِ كَوَ ْذ
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ا
Size Allah'ın ayetleri bağlantıları ile birlikte okunurken ve Allah‟ın gönderdiği elçi olarak getirdikleri
içinizdeyken nasıl olur da ayetleri görmezlikte direnirsiniz? Kim Allah'a sıkı sarılırsa kesin olarak doğru yola
kabul edilir.

(Al-i İmran 3/102)

َُٕٞٔ ِِ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغَٝ ر ُ َّٖ اِ ََّلُٞٔ َ  ََل رَٝ َِّ۪ٚللاَ َؽ َّن رُوَبر
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a karşı yanlış yapmaktan nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının. Son nefesinize
kadar Allah‟a teslim olmaya devam edin!"
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(Enam 6/101)

ُ ٌُ ٣َ ٠ك اَٗه
َٞ ُٛ َٝ ٍء٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ َ َخ َِنَٝ بؽ َجخ
ِ اَٞ ََّٰٔ ُغ اُغ٣ َ۪ثذ
ِ ف
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ َُُٚ ْٖ ٌُ َ َُ ْْ رَٝ َُذَٝ َُُٚ ٕٞ
ْ٤ ِ۪ءٍ َػ٢َ
ْ ِث ٌُ َِّ ؽ
Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan odur. Karısı olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir! Her şeyi o yaratmıştır
ve her şeyi bilen odur.

(Enam 6/102)

َ٤ً۪ َٝ ٍء٢َ
َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُُٙٝءٍ كَب ْػجُذ٢َ
ْ  خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ َسثُّ ٌُ ْْ ََٓل ا
İşte o Allah‟tır, sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı odur. Öyleyse ona kulluk edin!
Her şeye vekil olan odur.

(Al-i İmran 3/52)

بس
 ه٠َُِ ا١بس
َّ كََِ َّٓٔب ا َ َؽ
ُ ق
َ ْٗ َ َٕ ٗ َْؾ ُٖ اُّٞ٣ ِاسَٞ َّللاِ هَب ٍَ ْاُ َؾ
۪ٓ ق
َ ْٗ َ  ُْ ْاُ ٌُ ْل َش هَب ٍَ َٓ ْٖ اُٜ ْ٘ ِٓ ٠ َٰغ٤ظ ۪ػ
َُٕٞٔ ِِ  ْذ ِثبََّٗب ُٓ ْغَٜ ا ْؽَٝ ِبّٰلل
َّللاِ َٰا ََّٓ٘ب ِث ه
ه
İsa, âyetleri görmezlikten geldiklerini fark edince, "Allah yolunda bana kimler yardım eder?"
dedi. Havariler: "Allah için biz yardım ederiz. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol, biz O‟na teslim
olmuş kimseleriz.” dediler.
(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٣َٝ ْْ ًُ ق ْش
ْْ ٌُ َٓ ذ ا َ ْهذَا
ا هٝق ُش
ُ ْ٘ َ٣ ََّللا
ُ ْ٘ َ ا ا ِْٕ رُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Saf 61/14)

ْٖ َٓ َّٖ٣۪  ِاسَٞ  َْ ُِ ِْ َؾ٣َ  اث ُْٖ َٓ ْش٠غ
بس ه
َ ٤َّللاِ ًَ َٔب هَب ٍَ ۪ػ
َ ْٗ َ ا اًُُٞٓٗٞ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ ق
َٓ َذ
ْ َ٘ٓ َّللاِ كَ َٰب
ََ ٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ ۪٘هب ِئلَخ ِٓ ْٖ َث
بس ه
 ه٠َُِ ا١بس
ُ ق
َ ْٗ َ َٕ ٗ َْؾ ُٖ اُّٞ٣ ِاسَٞ َّللاِ هَب ٍَ ْاُ َؾ
۪ٓ ق
َ ْٗ َ ا
َ اٞف َج ُؾ
َٓ د
ْ  ًَلَ َشَٝ
َٖ٣ ۪شِٛ ظب
ْ َ  ْْ كَبِٛ ُِٝ ّ  َػذ٠َِٰ ا َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪ ْذَٗب اَُّز٣َهب ِئلَخ كَب
Ey inanıp güvenenler! Allah için yardım eden kişiler olun. Nitekim Meryem oğlu İsa Havarilere: “Allah‟a giden
yolda bana kimler yardım eder?” dediğinde Havariler: “Biz, Allah için yardım ederiz.” demişlerdi. Böylece İsrail
oğullarının bir bölümü inanıp güvenmiş, bir bölümü de görmezlikten gelmişti. Biz de inanıp güvenenleri
düşmanlarına karşı güçlendirdik; sonunda onlara üstün geldiler.
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(Al-i İmran 3/53)

َّ ُ ٍَ كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اٞع
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
َ ُْ ََسثَّ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب ِث َٓٔب ا َ ْٗض
ُ اُش
َّ ار َّ َج ْؼَ٘بَٝ ذ
“Rabbimiz! İndirdiklerine inandık ve Elçinin yoluna girdik. Bizi buna şahitlik edenlerle birlikte
yaz!”
(Maide 5/111)

َُٕٞٔ ِِ  ْذ ثِبَََّٗ٘ب ُٓ ْغَٜ ا ْؽَٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ  هَب٢ ُ۪ٞع
ُ ثِ َشَٝ ٢ا ۪ثُِٞ٘ٓ َّٖ ا َ ْٕ َٰا٣۪  ِاسَٞ  ْاُ َؾ٠َُِذُ ا٤ْ  َؽْٝ َ اِ ْر اَٝ
Bir gün havarilere “Bana ve Elçime inanıp güvenin” diye vahyettim. Onlar da “İnanıp güvendik; sen şahit ol
bizler Allah‟a teslim olan kimseleriz” diye karşılık verdiler.

(Maide 5/14)

ًّ ا َؽٞغ
ٓ َٰ ق
ُْ ُٜ َ٘٤ْ ََ٘ب ث٣ْ ۪ كَب َ ْؿ َشِٚا ثٝظب ِٓ َّٔب رُ ِ ًّ ُش
ُ ََ٘ ْْ كُٜ َضَبه٤۪ٓ  ا َ َخ ْزَٗبٟبس
َ َٗ ا اَِّٗبُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ
َُٕٞقَ٘ؼ
ْ ٣َ اَُّٞٗللاُ ِث َٔب ًَب
 ُْ هُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ ف
َ  ْاُ َج ْـَٝ َ حْٝاُ َؼذَ َا
َ َٝ  َٔ ِخ٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ نٓب َء ا
َ ْٞ ع
Biz nasrânîyiz diyenlerden de söz aldık ama kendilerine hatırlatılan görevin bir kısmını unutmuş gözüktüler. Biz
de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret yerleştirdik. Allah onlara neler yaptıklarını, günü
gelince bildirecektir.

(Al-i İmran 3/54)

َٖ٣ ُْش ْاُ َٔب ًِ ۪ش٤َّللاُ َخ
 هَٝ َُّللا
 َٓ ٌَ َش هَٝ اٝ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar bir plan yaptılar; Allah da plan yaptı. En iyi plan yapan Allah‟tır.
(Nisa 4/157)

ُ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ُُٙٞفَِج
َّٚؽ ِج
ُ  َْ َس٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
 ٍَ هٞع
َ ٤ َؼ ۪ػ٤ ْْ اَِّٗب هَز َ َِْ٘ب ْاُ َٔ ۪غِٜ ُِ ْٞ َهَٝ
َ  َٓبَٝ َُُِٙٞ َٓب هَزَٝ َِّللا
َّ ع
ْ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ ْْ ُٜ َُ
َ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ِْ ٍْ ا ََِّل ا ِر ّ َجبٚ ْْ ِثُٜ َُ ُ َٓبْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ َُلِٚ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
َُُِٙٞ َٓب هَزَٝ ِّٖ اُظ
ً٘ َۙب٤ ۪و٣َ
Bir de Meryem oğlu İsa Mesih‟i; yani Allah‟ın Elçisini “Biz öldürdük” demeleri vardır. Onu ne öldürdüler ne de
astılar ama onlar için o öldürdükleri kişi İsa‟ya benzetildi. Anlaşmazlığa düştükleri bu şeyde tam bir şüphe
içindedirler. Bu konuda bilgileri sadece varsayıma uymaktan ibarettir. Onu kesin olarak öldürmediler.

(İbrahim 14/46)

ٍُ ُ ْاُ ِغ َجبْٚ٘ ِٓ ٍَ ٝ ْْ ُِز َ ُضُٛ اِ ْٕ ًَبَٕ َٓ ٌْ ُشَٝ ْْ ُٛ َّللاِ َٓ ٌْ ُش
 ِػ ْ٘ذَ هَٝ ْْ ُٛ ا َٓ ٌْ َشٝهَ ْذ َٓ ٌَ ُشَٝ
Onlar, yaptıkları planlarını uyguladılar. Planları, Allah‟ın denetimindedir; isterse o planlar dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.
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(Al-i İmran 3/55)

ٓ َٰ ب ۪ػ٣َ َُّللا
َ ُٓ َٝ ٢
َُ  َعب ِػَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ُش َى َِٖٓ اَُّزّٜ ِ ط
َ ّ ۪كَٞ َ  ُٓز٢ّ۪ٗ ِ ا٠غ٤
اِ ْر هَب ٍَ ه
َّ َُِ َسا ِكؼُ َي اَٝ ي٤
ْْ ُ  َٔب ًُ ْ٘ز٤ َ۪٘ ٌُ ْْ ك٤ْ  َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ كَب َ ْؽ ٌُ ُْ َث٢
َ َُٖ ار َّ َجؼ٣ ۪اَُّز
َّ َُِ َٔ ِخ ص ُ َّْ ا٤َٰ  ِّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ٠َُِٰ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪مَ اَُّزْٞ َى كٞ
َُٕٞ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ ۪ك
Bir gün Allah şöyle dedi: “Bak İsa! Seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim. Ayetlerimi
görmezlikte direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, ayetleri
görmezlikte direnenlere kıyamet gününe kadar üstün kılacağım. Sonunda yeniden diriltilip bana
geleceksiniz. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, o zaman karara bağlayacağım.
(Maide 5/116)

َ ِْ ُذ ه
َ ْٗ َ َ َْ َءا٣ اثَْٖ َٓ ْش٠غ
ٕ هُٝ
اِ ْر هَب ٍَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
َِّللا
َ ٤َب ۪ػ٣ َُّللا
ِ  ِْٖ ِٓ ْٖ د٤َٜ َُِٰ  ا٢
َ ّٓ ِ ُ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝبط ار َّ ِخز
ُ ٌُ َ٣ ع ْج َؾبٗ ََي َٓب
ُ ر َ ْؼَِ ُْ َٓبَُٚ كَوَ ْذ َػ ِِ ْٔزُٚن ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ هُ ِْز
ُ ٍَ هَب
ٍ ّ  ِث َؾ٢ ُ۪ ْظ
َ ٤َُ  ٍَ َٓبُٞ ا َ ْٕ اَه٢ٓ ُ۪ ٕٞ
ة
َ ْٗ َ ِي اَِّٗ َي ا
َ  َٗ ْلغ٢ ۪ ََٓل ا َ ْػَِ ُْ َٓب كَٝ ٢ َٗ ْل ۪غ٢ ۪ك
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi bu insanlara: “Beni ve anamı Allah‟tan önce iki ilah
edinin” dedin? İsa diyecek ki “Haşa! Ben sana içten boyun eğerim. Doğru kabul etmediğim bir şeyi söylemem
mümkün değil. Eğer demiş olsaydım mutlaka bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin içinde
olanı bilmem. Bütün gizli bilgileri bilen sadece sensin!”

(Maide 5/117)

ُذًا َٓب دُ ْٓذ٤َٜ۪  ْْ ؽِٜ ٤ْ َِ ًُ ْ٘ذُ َػَٝ ْْ ٌُ َّ َسثَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
ا هُ۪ٝ ٓ ا َ ِٕ ا ْػجُذٚ ِث٢ َ۪٘ ْْ ا ََِّل َٓٓب ا َ َٓ ْشرُٜ َُ َُٓب هُ ِْذ
ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ذ َػ
َ ْٗ َ اَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِت َػ٤
َ ْٗ َ ذ ا
َ ْ٘ ًُ ٢ َ۪٘ز٤ْ َّكَٞ َ  ْْ كََِ َّٔب رِٜ ٤ ۪ك
َّ ذ
َ ۪اُشه
Onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim: “Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kulluk edin!”
dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten
sadece sen kaldın. Her şeye şahit olan sensin.

(Al-i İmran 3/56)

َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ذًا ِك٣ ۪ؽذ
َ  ْْ َػزَاثًبُٜ ُا كَب ُ َػ ِزّثَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َٖ٣َبف ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ اَل ِخ َش ِۘ ِح
Âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri, hem dünyada hem ahirette işledikleri suça denk şiddette
cezalandıracağım. Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.
(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰذِٞ ََُٝ جًبَٛ َك ر
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاَلَ ْسِٛ ُ ْوجَ ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ٣ ْٖ ََِ ْْ ًُلَّبس كُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٓ
َٖ٣َبف ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  ا۪ٚ ِث
Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlerden herhangi biri, fidye olarak yeryüzünü dolduracak kadar altın verse bile
kabul edilmez. Onların hakkı acı veren bir azaptır. Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.
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(Fussilet 41/27)

َ ػزَاثًب
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗ ًَب١ ۪ا َ اَُّزَٞ  ْْ ا َ ْعُٜ َّ٘٣َ َُ٘ َْغ ِضَٝ ذًا٣ ۪ؽذ
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪وَ َّٖ اَُّز٣ ۪كََُِ٘ز
Ayetleri görmezlikten gelen o kimselere işledikleri suça denk şiddette bir azap tattıracak ve onlara, yapmakta
oldukları en kötü şeyin cezasını çektireceğiz.

(Al-i İmran 3/57)

َّ ُُّ ِؾت٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
 هَٝ ْْ ُٛ سٞ
َ  ْْ ا ُ ُعِٜ ٤ّ ۪كَٞ ُ٤َد ك
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanların ödülünü tam vereceğim. Allah, zalimleri sevmez.”
(Nisa 4/168)

َ ْْ ُٜ َ٣ ِذْٜ َ٤ُِ  ََلَٝ ْْ ُٜ َُ َ ْـ ِل َش٤ُِ َُّللا
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
وً َۙب٣ه ۪ش
َ ٌُ ِٖ ه٣ ْْ َُ اُٞٔ َِظ
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirleri ve zalimleri Allah ne bağışlayacak; ne de bir yola yöneltecektir.

(Nisa 4/173)

ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ ُذ٣ ۪ض٣َ َٝ ْْ ُٛ سٞ
َٖ٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ ِِ۪ٚ ن
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ  ْْ ا ُ ُعِٜ ٤ّ ۪كَٞ ُ٤َد ك
شا٤
ٕ هُٝ
ً  ََل ٗ َ۪قَٝ ًّب٤ُِ َٝ َِّللا
َ ْْ ُٜ ُُ َؼ ِزّث٤َا كٝا ْعز َ ٌْ َج ُشَٝ اُٞا ْعز َ ْ٘ ٌَل
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ ََُٕٝ ِغذ٣  ََلَٝ  ًٔ َۙب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince, Allah onlara karşılıklarını tam verecek, hatta lütfederek daha da
fazlasını verecektir. Kulluktan geri duran ve kibirlenenleri ise acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için
Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de yardımcı bulacaklardır.

(Al-i İmran 3/58)

َٰ ْ َِٖٓ  َْي٤َُِ َػَُِْٰٙٞر ُِ َي َٗز
ْ٤ِ ٌ۪ اُ ِزّ ًْ ِش ْاُ َؾَٝ د
ِ ب٣َ اَل
Bunları sana, ayetlerimizden; hikmetlerle dolu o Zikir ‟den okumaktayız.”
(Al-i İmran 3/105)

ْ َٝ اَُٖٞ رَلَ َّشه٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  ََل رَٝ
 ْْ َػزَاةُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ َُِّ٘بد٤ ُْ ْاُ َجُٛ ا ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞاخزََِل
ْ٤َۙ َػ ۪ظ
Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın. Büyük bir azabı
hak edenler onlardır.
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(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٞ َٖ ا ْع٣ ۪ َكب َ َّٓب اَُّزٙٞ ُعُٝ ُّدَٞ ر َ ْغَٝ ٙٞ ُعُٝ ل
ْْ ٌُ ِٗ  َٔب٣ ٰ۠ ْْ ا َ ًَلَ ْشر ُ ْْ َث ْؼذَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّد
ُّ َ٤ َّ ر َ ْجْٞ ٣َ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َا ْاُ َؼزُٞهُٝكَز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Al-i İmran 3/107)

ْ َن٤َٖ ا ْث٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ُ۪ ْْ كٛ َِّللا
 َس ْؽ َٔ ِخ ه٢ ۪ ْْ كَلُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّذ
Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın ikramı içinde olurlar ve orada ölümsüz olarak kalırlar.

(Al-i İmran 3/108)

ُ ُ ذ٣ُ ۪ش٣ َُّللا
َٖ٤۪ٔ َُظ ِْ ًٔب ُِ ِْ َؼب
 َٓب هَٝ ن
بدُ ه٣َ ِر ِْ َي َٰا
ِ ّ  َْي ِث ْبُ َؾ٤ََِب َػَُِّْٛٞللاِ َٗز
Bunlar Allah'ın ayetleridir; onları sana, gerçeği ortaya koyacak şekilde sıralıyoruz. Çünkü Allah, kimseye
haksızlık yapmak istemez.

(Al-i İmran 3/59)

ُ ٌُ ٤َ َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ ة ص ُ َّْ هَب
ٕٞ
ٍ ُ ِٓ ْٖ ر ُ َشاََّٚللاِ ًَ َٔض َ َِ َٰادَ َّ َخَِو
 ِػ ْ٘ذَ ه٠ َٰغ٤ ۪ا َِّٕ َٓض َ ََ ػ
Allah katında İsa‟nın durumu tıpkı Adem‟in durumu gibidir. Âdem‟i topraktan yarattı sonra
“Ol!" dedi; o da oluştu.
(Nisa 4/171)

٠غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ ََل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة ََل ر َ ْـ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤َّللاِ ا ََِّل ْاُ َؾ َّن اَِّٗ َٔب ْاُ َٔ ۪غ
 ََلَٝ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ َ َْ َس٣اث ُْٖ َٓ ْش
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَ َٰبِٚۘ ْ٘ ِٓ ػٝ ُسَٝ َْ َ٣ َٓ ْش٠َُِٰ ب آَٜ ٤ُ ا َ ُْ َٰوُٚ ًَ ِِ َٔزَٝ َِّللا
 ٍُ هٞع
٢ُِ َٓب كَُٚ َُ ُۢذَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ َ٣ ْٕ َ ُٓ اَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ َُِٰٚ َّللاُ ا
ُ اؽذ
 ًْشا َُ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َخُٜٞ َ ا ص َ َِٰضَخ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
َل٤
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
 ثِ ه٠ ًَ َٰلَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Ey kitaplarında uzman olanlar! Dininizde aşırılık etmeyin, Allah hakkında sadece gerçeği söyleyin. Meryem
oğlu İsa Mesih, başka değil, yalnızca Allah‟ın elçisidir; Meryem‟e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur.
Öyle ise Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenin. “Tanrı üçtür” demeyin; bundan vazgeçin; bu sizin hayrınıza olur.
Allah tek ilahtır, başkası da yoktur. O‟nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi
O‟nundur. Size Allah‟ın desteği yeter.
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(Maide 5/17)

َ َِّللا
َْـًٔب ا ِْٕ ا َ َساد٤ؽ
 ْٔ ِِيُ َِٖٓ ه٣َ ْٖ َٔ َ َْ هُ َْ ك٣َ  ُؼ اث ُْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٞ ُٛ ََّللا
ا ا َِّٕ هُُٞٓ َٖ هَب٣ َُ۪وَ ْذ ًَلَ َش اَُّز
د
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ِ  ْاَلَ ْس٢ َٓ ْٖ ِكَٝ َُّٚٓ ُ اَٝ َْ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ِِ َي ْاُ َٔ ۪غْٜ ُ٣ ْٕ َ ا
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
َٓ ٣َ َ ْخُِ ُن َٓب٣  َٔبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
 هَٝ ؾب ُء
ِ  ْاَلَ ْسَٝ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
“Meryem oğlu Mesih Allah‟tır” diyenler kâfir oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih‟i, anasını ve
yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse ona karşı koymaya kimin gücü yeter?” Göklerde, yeryüzünde ve bu
ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, gerekli gördüğünü yaratır. Allah, her şeye ölçü koyar.

(Yasin 36/81)

 ْاُخ َََّل ُمَٞ ُٛ َٝ ٠َِٰ  ْْ َثُٜ َِْ ْخُِنَ ِٓض٣َ ْٕ َ  ا٠ِٓ َٰ ك ِثوَبد ٍِس َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َخَِنَ اُغ١ ْ۪ظ اَُّز
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ٤ََُٝ َ ا
ُْ ٤ ِْ۪اُ َؼ
Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmanın ölçüsünü koyamaz mı? Koymuştur elbette! O, her şeyi bilen
yaratıcıdır.

(Yasin 36/82)

ُ ٌُ َ٤َُ ًُ ْٖ كَُٚ ٍَ َُٞو٣ ْٕ َ ْـًٔب ا٤ؽ
ٕٞ
َ َُ اِ ٓرَا ا َ َسادٙٓ اَِّٗ َٓٔب ا َ ْٓ ُش
Bir şeyi irade ettiğinde yaptığı tek şey „Ol!‟ demesidir sonra o şey oluşur.

(Al-i İmran 3/60)

َٖ٣ا َ ُْ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ََل ر َ ٌُ ْٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْٔز َ ۪ش
Gerçek, senin Rabbinden gelendir. Sakın tartışmaya girenlerden olma!
(Zuhruf 43/57)

َُّٕٝقذ
ُ َُ َّٔبَٝ
ِ ٣َ ُْٚ٘ ِٓ  ُٓ َيْٞ َ َْ َٓض َ ًَل اِرَا ه٣َ ة اث ُْٖ َٓ ْش
َ م ِش
Meryemoğlu İsa örnek verilince senin halkın hemen yaygarayı basıyor.

(Zuhruf 43/58)

َُٕٞٔ َق
َ  َٓبَٞ ُٛ ّْ َ ْش ا٤زَُ٘ب َخَٜ ُِ ا َء َٰاُُٞٓ هَبَٝ
ِ ّ خْٞ َُ ْْ هٛ َْ َُ َُ َي ا ََِّل َعذَ ًَل ثُٙٞم َشث
“Bizim ilahlarımız mı iyi, yoksa o mu?” diyorlar. Böyle bir karşılaştırmayı, sırf tartışma çıksın diye yapıyorlar.
Aslında onlar, yaygaracı tartışmadan yana bir topluluktur.
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(Al-i İmran 3/61)

غب َءَٗب
َٓ ِٗ َٝ ْْ ًُ ا َ ْث َٓ٘ب َءَٝ ا َٗ ْذعُ ا َ ْث َٓ٘ب َءَٗبْٞ َُ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ ِْ كَوُ َْ ر َ َؼبِٚ ٤ ۪كَ َٔ ْٖ َٓؽب َّع َي ك
َٖ٤ ْاُ ٌَبر ِ۪ث٠ََِّللاِ َػ
َ ٘ َْ كَ٘ َْغ َؼ َْ َُ ْؼِٜ َ غ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َٗ ْجز
َذ ه
َ ُا َ ْٗلَٝ غَ٘ب
َ ُا َ ْٗلَٝ ْْ ًُ غٓب َء
َ ِٗ َٝ
Bu bilgi geldikten sonra kim sana delil getirmeye çalışırsa de ki: “Gelin, çocuklarımızı ve
çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, sizler ve bizler de katılalım, sonra
kendimizi feda edelim de „Allah‟ım! Yalan söyleyeni lanetle!‟ diyelim.”
(Al-i İmran 3/62)

ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٜ َُ ََّللا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ُ ق
ا َِّٕ هَٝ َُّللا
 ا ََِّل هٍٚ َُِٰ  َٓب ِٓ ْٖ اَٝ ـ ْاُ َؾ ُّن
َ َ ْاُوَٞ ُٜ َُ زَاَٰٛ َِّٕ ا
İsa ile ilgili hikayenin tam doğrusu işte budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah daima
üstündür ve bütün kararları doğrudur.
(Tevbe 9/31)

ا ا ََِّلٝ َٓٓب ا ُ ِٓ ُٓشَٝ َْ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ ا ا َ ْؽ َجُٝٓاِر َّ َخز
ِ  ْْ ا َ ْس َثبثًب ِٓ ْٖ دُٜ َٗ َجبْٛ  ُسَٝ ْْ ُٛ بس
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ُ َػ َّٔبَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ بًٜ َُِٰ ا اُٝٓ ْؼجُذ٤َ ُِ
ُ َٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ اؽذًا ََٓل ا
Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler. Meryem oğlu Mesih‟i de öyle. Oysa onlara
verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Zuhruf 43/59)

ََ ٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ َُ۪٘ َٓض َ ًَل ُِجٙ َع َؼ َِْ٘بَٝ ِٚ ٤ْ َِ ا ََِّل َػجْذ ا َ ْٗ َؼ َْٔ٘ب َػَٞ ُٛ ِْٕ ا
Meryem oğlu İsa sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.

(Al-i İmran 3/63)

َٖ٣ ْ۪ ثِ ْبُ ُٔ ْل ِغذ٤ َِّ۪للاَ َػ
ا كَب َِّٕ هْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
Yine de yüz çevirirlerse, Allah kimlerin bozguncu olduğunu bilir.
(Bakara 2/135)

َِٖٓ َٕ َٓب ًَبَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ َٗ ْٝ َ دًا اُٞٛ اًُُٞٗٞ اُُٞهَبَٝ
َ ۪ٛا هُ َْ ثَ َْ َِِّٓخَ اِث َْٰشُٝزَذْٜ َ  رٟق َٰبس
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
Yahudiler “Yahudi olun ki doğru yolda olasınız”, Hristiyanlar da “Hristiyan olun ki doğru yolda olasınız” derler.
De ki: “Hayır, biz doğruluktan şaşmayan İbrahim‟in, dini yaşama biçimine uyarız! O, müşriklerden olmamıştır”
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(Bakara 2/136)

ٓ
ةٞ
ا َٰا ََّٓ٘ب ِث هُُٞٓ ُٞه
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َاِ ْعؾَٰ نَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰش٠َُِٰ  َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ َ٘ب٤ْ َُِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِبّٰلل
َْٖ ا َ َؽ ٍذ٤ ْْ ََل ُٗلَ ِ ّش ُم َثِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َس ِثُّٞ٤ اَُّ٘ ِج٢
ِ  ْاَلَ ْع َجَٝ
َ ِرٝ۫ ُ  َٓٓب اَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ ٢
َ  ِرٝ۫ ُ  َٓٓب اَٝ به
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْ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.

(Bakara 2/137)

َُّللا
 ُْ هُٜ ٌَ ٤ ۪ ٌْل٤َ غ
َ َم ك
ٍ  ِؽوَب٢ ۪ ْْ كُٛ ا كَ ِبَّٗ َٔبْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ۪ كَوَ ِذ اٚا ِث ِٔضْ َِ َٓٓب َٰا َٓ ْ٘ز ُ ْْ ِثَُٞ٘ٓ كَب ِْٕ َٰا
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ
Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yola girmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse kesinlikle farklı
taraftadırlar. Onlara karşı sana Allah yetecektir. O, daima dinleyen ve her şeyi bilendir.

(Bakara 2/138)

َُُٕٝ َػب ِثذَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ ًف ْجـَ ِۘخ
غ ُٖ َِٖٓ ه
ف ْجـَخَ ه
ِ َِّللا
ِ
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ َِّللا
“Allah‟ın boyası ile boyanın! Kimin boyası Allah‟ın boyasından güzel olabilir? Biz yalnız ona kulluk ederiz.”

(Al-i İmran 3/64)

۪ٚ ََل ُٗ ْؾ ِش َى ِثَٝ ََّللا
َ٘ ٌُ ْْ ا َ ََّل َٗ ْؼجُذَ ا ََِّل ه٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ َاءٍ ثَٞٓ ع
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣ َْ ُه
َ  ًَ ِِ َٔ ٍخ٠َُِٰ ا اْٞ َُة رَؼَب
ا ثِبََّٗبُٝذَٜ ا ا ْؽُُُٞٞا كَوْٞ ََُّٞ َ َّللاِ كَب ِْٕ ر
َ
ً نَ٘ب ثَ ْؼ
ُ َز َّ ِخزَ ثَ ْؼ٣  ََلَٝ ْـًٔب٤ؽ
ٕ هُٝ
ِ نب ا َ ْسثَبثًب ِٓ ْٖ د
َُٕٞٔ ِِ ُٓ ْغ
De ki "Ey kitaplarında uzman olanlar! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin:
Allah'tan başkasına kul olmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak saymayalım. Birimiz, birilerini Allah
ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse deyin ki: "Şahit olun, biz Allah‟a teslim
olmuş kimseleriz."
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(Nisa 4/171)

٠غ
 ه٠َِا َػُُُٞٞ ََل رَوَٝ ْْ ٌُ ِ٘ ٣ ۪ د٢ ۪ا كُِٞة ََل ر َ ْـ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ٓب ا٣َ
َ ٤ ُؼ ۪ػ٤َّللاِ ا ََِّل ْاُ َؾ َّن اَِّٗ َٔب ْاُ َٔ ۪غ
 ََلَٝ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  َْ َس٣َ اث ُْٖ َٓ ْش
ا ِث هُِٞ٘ٓ ُ كَ َٰبِٚۘ ْ٘ ِٓ ػٝ ُسَٝ َْ ٣َ  َٓ ْش٠َُِٰ ب آَٜ ٤ُ ا َ ُْ َٰوُٚ ًَ ِِ َٔزَٝ َِّللا
 ٍُ هٞع
٢ُ َٓب ِكَُٚ َُ ُۢذَٝ َُُٚ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ ُ اٚٓ َٗع ْج َؾب
ِ َٝ َُِٰٚ َّللاُ ا
ُ اؽذ
 ًْشا َُ ٌُ ْْ اَِّٗ َٔب ه٤ا َخُٜٞ َ ا ص َ َِٰضَخ اِ ْٗزُُُٞٞرَو
ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
َل٤
ِ اَٞ ََّٰٔاُغ
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
Ey kitaplarında uzman olanlar! Dininizde aşırılık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin.
Meryem oğlu Mesih; sadece Allah‟ın elçisi, Meryem‟e ulaştırdığı “Ol” sözü ve kendinden bir ruhtur. Öyle ise
Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenin. “Üç“ demeyin; bundan vazgeçin ki sizin için iyi olsun. Şüphesiz, Allah tek
ilahtır. Çocuk edinmek ona yakıştırılamaz! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Dayanak olarak Allah
yeter.

(Maide 5/15)

اَُٞ ْؼل٣َٝ ة
ُ ة هَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ َس
ً ّ۪ ُٖ َُ ٌُ ْْ ًَض٤ِ َُج٣ َُُ٘بٞع
ِ َٕ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٞشا ِٓ َّٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ ْخل٤
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣
َۙ  ًِزَبة ُٓ ۪جٝ سُٞٗ َِّللا
ٖ٤
ش هَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ َِٖٓ ه٤
ٍ َ۪ػ ْٖ ًَض
َ
Ey kitaplarında uzman olanlar! Size, kitabınızdan gizlemekte olduğunuz şeylerin çoğunu ortaya çıkaran,
birçoğuna da dokunmayan elçimiz geldi. Size Allah‟tan bir ışık ve açık bir kitap geldi.

(Ankebut 29/46)

َ َٖ٣ ۪غ ۗ ُٖ ا ََِّل اَُّز
١ٓ ۪ا َٰا ََّٓ٘ب ثِبَُّزُُٞٓ ُٞهَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ اُٞٔ َِظ
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا اُُٞٓ  ََل ر ُ َغب ِدَٝ
َ  ا َ ْؽ٢
َ ِٛ ٢ ۪ة ا ََِّل ثِبَُّز
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْغَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ اؽذ
ِ َٝ ْْ ٌُ ُٜ َُِٰ اَٝ َ٘بُٜ َُِٰ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ َ٘ب٤ْ َُِا ُ ْٗ ِض ٍَ ا
Zulmedenler dışında, kitaplarında uzman olanlarla mücadeleyi, en güzel yöntemden başkasıyla yapmayın.
Onlara deyin ki; “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir. Biz ona
teslim olmuş kimseleriz.”

(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
َٕٝب ِر َٓ٘ب ا ََِّل ْاُ ٌَب ِك ُش٣َ  ْغ َؾذُ ِث َٰب٣َ  َٓ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
inkar etmez.
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(Al-i İmran 3/65)

۪ اَكَ ََلٙ َُ ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ َُ َٓٓب ا ُ ْٗ ِضَٝ ْ٤
ِ ْ َٝ ُخ٣ َٰسْٞ َّ ذ اُز
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ٓب ا٣َ
َ ۪ٛ اِث َْٰش٢َٕ ۪ ٓكُّٞة ُِ َْ ر ُ َٓؾبع
َُِٕٞر َ ْؼ ِو
Ey kitaplarında uzman olanlar! Tevrat da İncil de ondan sonra indirildiği halde İbrahim
hakkında ne diye tartışıyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmaz mısınız?
(Al-i İmran 3/66)

ُْ َِ ْؼ٣َ َُّللا
 هَٝ ِْْ ۪ ِػْٚظ َُ ٌُ ْْ ِث
َ ٤َُ  َٔب٤ َ۪ٕ كُّ۪ٞ ِػ ِْْ كَ ِِ َْ ر ُ َٓؾبعٚ َٔب َُ ٌُ ْْ ِث٤ ۪ ۬ ُإ ََٓل ِء َؽب َع ْغز ُ ْْ كٛٓ َٰ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٛٓ
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ََل ر َ ْؼَٝ
Siz, hakkında bilginiz olan konuda tartışan kimselersiniz.Bu tamam da hakkında bilginiz
olmayan bir konuda ne diye tartışıyorsunuz? Onları bilen Allah‟tır, siz bilmezsiniz.
(Bakara 2/140)

َ  ْاَلَ ْعجَبَٝ ةٞ
ٟق َٰبس
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ْعؾَٰ نَٝ ََ ٤ ِاعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ َٗ ْٝ َ دًا اُٞٛ اُٞٗه ًَب
َ َ۪ٕٛ ا َِّٕ ِاث َْٰشُُُٞٞا َ ّْ رَو
ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ َُّللا
َّللاُ ثِـَبكِ ٍَ َػ َّٔب
َ َْ َ ظَِ ُْ ِٓ َّٔ ْٖ ًَز
 َٓب هَٝ َِّللا
ُ َِٖٓ هَٙبدَح ً ِػ ْ٘ذَٜ ؽ
هُ َْ َءا َ ْٗز ُ ْْ ا َ ْػَِ ُْ ا َ ِّ ه
ََُِٕٞٔ ر َ ْؼ
Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De
ki: “Siz mi iyi bilirsiniz, Allah mı?” Allah‟ın, kendisine gösterdiği bir gerçeği gizleyenden daha kötü kim
olabilir? Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟ın dikkatinden kaçmaz.

(İsra 17/36)

ُ َٓ ْغ ۫ ُإ ًَلْٚ٘  َُٰٓئِ َي ًَبَٕ َػٝ۬ ُ  ْاُلُ َٰإادَ ًُ َُّ اَٝ ق َش
َّ ُ۪ ِػ ِْْ ا َِّٕ اِْٚظ َُ َي ث
ُ  ََل ر َ ْوَٝ
َ َ ْاُجَٝ غ ْٔ َغ
َ ٤َُ ق َٓب
Bilmediğin şeyin arkasında durma. Sende olan dinleme, görme ve gönül özellikleri ondan sorumlu tutulmanı
gerektirir.

(Al-i İmran 3/67)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب ُٓ ْغ ِِ ًٔب٤ ۪٘ َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٕ َؽَٝ ًّب٤ِٗق َشا
ْ َٗ  ََلَٝ ًّب٣ ِدُٜٞ َ٣ ُْ ٤ َ۪ٛٓب ًَبَٕ اِث َْٰش
İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan‟dı. O, doğruya yönelmiş, Allah‟a teslim olmuştu.
Müşriklerden değildi.
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(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
فذَمَ ه
َ َْ ُه
َ ۪ٛا َِِّٓخَ اِث َْٰشَُّٞللاُ كَبر َّ ِجؼ
De ki: "Allah doğruyu söyledi. Öyleyse siz İbrahim‟in, dini dosdoğru yaşama biçimine uyun. O, müşriklerden
olmadı.”

(En'am 6/161)

َِٖٓ َٕ َٓب ًَبَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
ِ ٠َُِٰ  ا٢ّ َس ۪ ٓث٢ ۪٘٣ َٰذَٛ ٢ َِّ۪٘ٗهُ َْ ا
َ ۪ٛ ًٔب َِِّٓخَ اِث َْٰش٤َ ًِ٘ب ه٣ ْ۪ د٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
De ki: “Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, İbrahim‟in dini dosdoğru yaşama biçimine yöneltti. İbrahim,
müşriklerden olmamıştı.”

(Nahl 16/120)

َۙ ً۪ َيُ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِش٣ ْْ ََُٝ لًب٤ ْ۪٘ ًَبَٕ ا ُ َّٓخً هَبِٗزًب ِ هّٰللِ َؽ٤
َٖ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah‟a boyun eğen, hep doğruya yönelen biriydi. Hiç müşriklerden olmadı.

(Nahl 16/121)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ُ اٚ٣ َٰذَٛ َٝ ُٚ٤ ا ِْعز َ َٰجِٚ ِٔ ُؽَب ًِ ًشا َِلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine karşı görevlerini yerine getiren biriydi. Allah da onu seçti ve doğru yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ ًغَ٘خ
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُاَل ِخ َشحِ َُ َِٖٔ ا
َ َب َؽ٤ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, ahirette de elbette iyilerden olacaktır.

(Nahl 16/123)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ ۪ٛ َْي ا َ ِٕ ارَّجِ ْغ َِِّٓخَ اِث َْٰش٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ ص ُ َّْ ا
Sana da şunu vahyettik: “İbrahim‟in, dini dosdoğru yaşama biçimine uy! O hiç müşriklerden olmadı!”

(Al-i İmran 3/68)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
 هَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ٢
ِ َُّ٘ ا٠َُْٝ َ ا َِّٕ ا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
ُّ ِزَا اَُّ٘جَٰٛ َٝ َُُٖٙٞ ارَّجَؼ٣ ْ۪ ََُِّز٤
َ ۪ٛبط ثِ ِبث َْٰش
İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, onun izinden gidenler ile bu Nebî ve ona inanıp
güvenenlerdir. İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır.
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(Bakara 2/257)

َۙ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٢
ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣ اٞ
َه
ُْ ُٛ ٓب ۬ ُؤ٤َ ُِ ْٝ َ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪اَُّزَٝ سٞ
ِ اُظُِ َٔب
ِ ُُّ٘ ا٠َُ د ِا
ُّ ُِ َٝ َُّللا
َۙ ؿ
ُّ ٠َُِس اٞ
َّ
ُ اُطب
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ِ اُظُِ َٔب
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ د ا
ِ َُّ٘بة ا
ِ ُُّ٘ ْْ َِٖٓ اُٜ َُٗٞ ْخ ِش ُع٣ ُدٞ
İnanıp güvenenlerin en yakını Allah‟tır; O, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin en yakınları ise
tağutlardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. Onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Nisa 4/125)

َُّللا
ار َّ َخزَ هَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽَٝ
َ ۪ٛار َّ َج َغ َِِّٓخَ اِث َْٰشَٝ ِٖ ُٓ ْؾغَٞ ُٛ َٝ ُِ ِ هّٰللَٜٚ  ْعَٝ َْ ًَِ٘ب ِٓ َّٔ ْٖ ا َ ْع٣ ۪غ ُٖ د
ً َِْ۪ خ٤
َل٤
َ ۪ٛاِث َْٰش
Güzel davranarak kendini Allah‟a teslim eden ve İbrahim‟in dini dosdoğru yaşama biçimine uyan kişinin girdiği
yoldan daha güzel bir yola kim girmiş olabilir? Allah, İbrahim‟i samimi bir dost kabul etmiştir.

(Maide 5/55)

َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ق
ْْ ُٛ َٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ َٖ٣ ۪ا اَُّزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ُُُٚٞع
ُ  َسَٝ َُّللا
ُّ ٌُ ُْ ه٤ُِ َٝ اَِّٗ َٔب
ََُٕٞسا ًِؼ
Sizin en yakınınız sadece Allah, elçisi, namazını özenle ve sürekli kılan, Allah‟a boyun eğerek zekâtını veren,
inanıp güvenen müminlerdir.

(Maide 5/56)

َُُٕٞ ُْ ْاُـَب ُِجٛ َِّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
ة ه
 ٍَّ هَٞ َ ز٣َ ْٖ َٓ َٝ
َ ا كَب َِّٕ ِؽ ْضَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ َُُٚٞع
Kim Allah‟ı, elçisini ve inanıp güvenenleri kendine yakın dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar Allah‟tan
yana olanlardır.

(Al-i İmran 3/69)

َٓ َّد
ْ دَٝ
َٕٝ ْؾؼُ ُش٣َ  َٓبَٝ ْْ ُٜ غ
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ هب ِئلَخ ِٓ ْٖ ا
ِ ُ٣  َٓبَٝ ْْ ٌُ َُِّٗٞن
ِ ُ٣ ْٞ َُ ة
َ َُٕ ا ََِّٓل ا َ ْٗلُِّٞن
Kitaplarında uzman olanların bir kesimi, "Bunları bir saptırabilsek!" diye fırsat kollarlar.
Sadece kendilerini saptırırlar ama farkına varmazlar.
(Al-i İmran 3/72)

َٓ ذ
ْ َُهَبَٝ
بس
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ هبئِلَخ ِٓ ْٖ ا
ِ َٜ ََُّ٘ اٚ ْعَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َِ ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػ١ٓ ۪ا ثِبَُّزُِٞ٘ٓ ة َٰا
ََُٕٞ ْش ِعؼ٣ ْْ ُٜ ََُِّ َُؼٙا َٰا ِخ َشٝا ًْلُ ُٓشَٝ
Kitaplarında uzman olanlardan bir kesimi şöyle dedi: “Şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda
inkâr edin; belki vazgeçerler.
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(Al-i İmran 3/73)

َۙ  هَُٟذٛ ٟ َٰذُٜ َُ٘ ٌُ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْا٣ ۪ا ا ََِّل ُِ َٔ ْٖ ر َ ِج َغ دُٞ٘ٓ ِٓ ْ ََل رُإَٝ
ْٝ َ ز ُ ْْ ا٤ ۪رٝ۫ ُ  ا َ َؽذ ِٓضْ ََ َٓٓب ا٠ُٓإْ َٰر٣ ْٕ َ َّللاِ ا
ْ٤ ِ۪ا ِعغ َػَٝ َُّللا
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ َ ًُ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ ٌُ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْاُلُٞ َٓؾب ُّع٣
 هَٝ ؾب ُء
 ِذ ه٤َ ن ََ ِث
Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanmayın!” Sen de ki: “Doğru yol, Allah‟ın gösterdiği yoldur.” “Size
verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getireceklerine de inanmayın!”
De ki: “Lütuf Allah‟ın elindedir. Onu, tercih ettiği kişiye verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.”

(Nisa 4/113)

َٓ ذ
ْ َّٔ َٜ َُ ُُٚ َس ْؽ َٔزَٝ  َْي٤ََِّللاِ َػ
ْْ ُٜ غ
ْ َ ََل كْٞ ََُٝ
َ ُِّن
ن َُ ه
ِ ُ٣  َٓبَٝ ىٞ
ِ ُ٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ هب ِئلَخ
َ َُٕ ا ََِّٓل ا َ ْٗلُِّٞن
ُْ َِ َػَِّ َٔ َي َٓب َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ ر َ ْؼَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ ْٖ ِٓ ٗ ََيٝن ُّش
ُ ٣َ  َٓبَٝ
ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ٍء٢ْ ؽ
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤ََِّللاُ َػ
 ًٔب٤ َْي َػ ۪ظ٤ََِّللاِ َػ
ْ َ ًَبَٕ كَٝ
ن َُ ه
Eğer Allah'ın sana lütfu ve ikramı olmasaydı, onlardan bir kesim seni yanıltmakta kararlıydı. Onlar
kendilerinden başkasını yanıltamaz ve sana bir zarar veremezler. Allah, sana Kitabı ve hikmeti indirmiş ve
bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür.

(Maide 5/105)

ْْ ٌُ َُّللاِ َٓ ْش ِعؼ
ُ ٣َ غ ٌُ ْْ ََل
 ه٠َُِز ُ ْْ ا٣ْ َزَذْٛ م ََّ اِرَا ا
َ ْٖ َٓ ْْ ًُ ن ُّش
َ ُ ٌُ ْْ ا َ ْٗل٤ْ َِا َػَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ََُِٕٞٔ َُ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ٤َؼًب ك٤۪ٔ َع
Ey inanıp güvenen müminler! Siz kendi işinize bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanların size zararı
olmaz. Hepinizin dönüşü Allah‟adır. O, yapıp ettiğiniz şeyleri size bildirecektir.

(Al-i İmran 3/70)

َُٕٝذَٜ ا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؾَٝ َِّللا
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبٝة ُِ َْ ر َ ٌْلُ ُش
د ه
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣
Ey kitaplarında uzman olanlar! Siz doğru olduğuna şahit olduğunuz halde Allah‟ın ayetlerini ne
diye örtüyorsunuz?
(Al-i İmran 3/98)

ۗد ه
ََُِٕٞٔ  َٓب ر َ ْؼ٠َِٰ ذ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبٝة ُِ َْ ر َ ٌْلُ ُش
 هَٝ َِّللا
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ٓب ا٣َ َْ ُه
De ki "Ey kitaplarında uzman olanlar! Neden Allah‟ın ayetlerinin üzerini örtüyorsunuz? Neler yaptığınıza Allah
şahittir.”
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(Al-i İmran 3/99)

ُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ  ًعبَٞ ب ِػَٜ ََُّٗٞللاِ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ر َ ْجـ
 َٓبَٝ  ٓذَا ُءَٜ ؽ
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ ة ُِ َْ ر
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ٓب ا٣َ َْ ُه
َ ْٖ َٕ َػُّٝقذ
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِثـَب ِك ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
ه
De ki "Ey kitaplarında uzman olanlar! İnanmış kimseleri neden Allah‟ın yolundan uzaklaştırmaya
çalışıyorsunuz? Neden orada bir çarpıtma arayışındasınız? Üstelik bunu bile bile yapıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir
şey, Allah‟a gizli kalmaz.”

(Al-i İmran 3/71)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ ر َ ٌْزَٝ َِ به
ِ ََٕ ْاُ َؾ َّن ثِ ْبُجٞغ
ُ ِة ُِ َْ ر َ ِْج
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣
Ey kitaplarında uzman olanlar! Gerçeği neden gerçek dışı gibi gösteriyor, bile bile gerçeği
gizliyorsunuz?
(Bakara 2/41)

 ص َ ًَٔ٘ب٢ َ۪بر٣ا ِث َٰبٝ ََل ر َ ْؾز َ ُشَٝ ۪ٚ ٍَ ًَبكِ ٍش ِثَّٝ َ ا اٌُُٞٓٗٞ َ  ََل رَٝ ْْ ٌُ ق ِذّهًب ُِ َٔب َٓ َؼ
َ ُٓ ُا ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ُْذُِٞ٘ٓ  َٰاَٝ
ِۘ ً َِ۪ه
ٕٞ
ِ ُ كَبرَّو١َّب
َ ٣ِاَٝ َل٤
Yanınızda olanı tasdik eder özellikte indirdiğime inanın. Onu görmezlikte direnenlerin ilki siz olmayın!
Ayetlerimi geçici bir çıkara karşılık satmayın! Bana karşı yanlış yapmaktan sakının!

(Bakara 2/42)

َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ا ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ ر َ ٌْزَٝ َِ به
ِ َا ْاُ َؾ َّن ثِ ْبُجٞغ
ُ ِ ََل ر َ ِْجَٝ
Gerçekleri, uydurma şeylerle karıştırmayın ve gerçekleri bile bile gizlemeyin!

(Bakara 2/146 )

َٕ ْاُ َؾ َّنُٞٔ ُ  ٌْز٤َ َُ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ وًب٣ا َِّٕ كَ ۪شَٝ ْْ ُٛ َٕ ا َ ْث َٓ٘ب َءُٞ ْؼ ِشك٣َ ُ ًَ َٔبََُٚٗٞ ْؼ ِشك٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ
Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunu, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların birtakımı bu gerçeği
bile bile gizlerler.

(Bakara 2/159 )

ة
ِ َِّ٘ب٤ََٕ َٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َِٖٓ ْاُجُٞٔ ُ َ ٌْز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُِِّ٘ ََُّّٙ٘ب٤َ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ثٟ َٰذُٜ ُ ْاَٝ د
ِ َۙ  ْاُ ٌِزَب٢ِبط ك
َۙ ُ٘اَُل ِػ
َّ ُْ ُٜ ََُ٘ ِْؼ٣َٝ َُّللا
َٕٞ
 ُْ هُٜ ََُ٘ ِْؼ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ا
İndirdiğimiz açık ve yol gösterici ayetleri insanlar için bu kitapta açıkça ortaya koymamızdan sonra gizleyenler
var ya! Allah, işte onları dışlar. Dışlayacak olanlar da onları dışlarlar.
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(Bakara 2/174)

َۙ ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هَٕٚ ِثَٝ ْؾز َ ُش٣َٝ ة
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ  َٰ ُٓ ِئ َي َٓبٝ۬ ُ َل ا٤
َٕ َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٔ ُ  ٌْز٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َّللاُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب
ُ ُث
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ بس
َ َُّ٘ ْْ ا ََِّل اِٜ ِٗ ٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/187)

 َٓسا َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘جَزِٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ر َ ٌْزَٝ بط
اِ ْر ا َ َخزَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ َبة َُزُج
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ضَبمَ اَُّز٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هٚا ِثْٝ ا ْؽز َ َشَٝ ْْ ِٛ سٞ
ََٕٝ ْؾز َ ُش٣ ظ َٓب
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَ ِجئ٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden “Bu kitabı insanlara kesinlikle açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” diye söz almıştır. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve onu geçici bir çıkara karşılık sattılar.
Satın aldıkları şey ne kötüdür.

(Al-i İmran 3/72)

َٓ ذ
ْ َُهَبَٝ
بس
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ هب ِئلَخ ِٓ ْٖ ا
ِ َٜ ََُّ٘ اٚ ْعَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز٠َِ ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػ١ٓ ۪ا ِثبَُّزُِٞ٘ٓ ة َٰا
َُٕٞ ْش ِعؼ٣َ ْْ ُٜ َُِّ َُ َؼٙا َٰا ِخ َشٝا ًْلُ ُٓشَٝ
Kitaplarında uzman olanlardan bir kısmı der ki: "Şu müminlere indirilenleri günün başında
kabul edin, sonunda reddedin, belki vazgeçerler.
(Bakara 2/14)

ُٖ ا اَِّٗب َٓؼَ ٌُ َۙ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾُُٞٓ  َۙ ْْ هَبِٜ ِ٘٤به
۪ َ٤ؽ
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِرَا َخَٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ ُٓ ْغز
Allah‟a inanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz O‟na inanıp güveniriz.” derler. Şeytanlarıyla baş başa
kalınca, “İnanın biz sizin yanınızdayız, onlara sadece göz yumuyoruz!” derler.

(Bakara 2/76)

 ْْ ِث َٔب كَز َ َؼُٜ َُٗٞا اَر ُ َؾ ِذّصُُٞٓ ل هَب
ُ اِرَا خ َََل َث ْؼَٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
ٍ  َث ْؼ٠َُِٰ  ْْ اُٜ ن
َُِٕ۪ٞ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ ٌُ ْْ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِوٚ ًُ ْْ ِثُٞ َٓؾب ُّع٤ُِ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın Kitabına inanıp güvenenlerle karşılaşınca “Biz ona güveniriz!” derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da
şöyle derler: “Allah‟ın size gösterdiği şeyi, o Kitabın doğruluğunu onlara mı söylüyorsunuz? Rabbinizin katında
size karşı delil getirsinler diye mi? Hiç aklınızı çalıştırmaz mısınız?
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(Bakara 2/77 )

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ََّللا
َٕ ا َ َّٕ هُٞٔ َِ ْؼ٣َ  ََلَٝ َ ا
Bilmezler mi? Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da!

(Al-i İmran 3/119)

اِرَاَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ۗبُُٞٓ  ًُ ْْ هَبُٞاِرَا َُوَٝ ِِّ۪ٚ ًُ ة
ِ َٕ ِث ْبُ ٌِزَبُِٞ٘ٓ ْرُإَٝ ْْ ٌُ َُُّٗٞ ِؾج٣  ََلَٝ ْْ ُٜ َُّٗٞ ََٓل ِء ر ُ ِؾجٝ۬ ُ ب ا َ ْٗز ُ ْْ اَٛٓ
سُٝ
ِ ْ ثِزَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ِ َٗ ٌُ ُْ ْاَل٤ْ َِا َػُّٞا َػنْٞ ََِخ
ُّ ُد ا
 ِْظ ٌُ ْْ ا َِّٕ ه٤َا ثِـُٞرُٞٓ َْ ُ ِْع ه٤ََبٓ ََ َِٖٓ ْاُـ
ِ قذ
Bakın, siz öyle kimselersiniz ki tutar onları seversiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz bütün kitaplara inanırsınız
ama onlar sizinle karşılaşınca “İnandık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden tırnaklarını yerler. Onlara de
ki: “Öfkenizle ölün!” İçlerinde ne olduğunu Allah bilir.

(Al-i İmran 3/73)

َۙ  هَُٟذٛ ٟ َٰذُٜ َُ٘ ٌُ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْا٣ ۪ا ا ََِّل ُِ َٔ ْٖ ر َ ِج َغ دُٞ٘ٓ ِٓ ْ ََل رُإَٝ
ْٝ َ ز ُ ْْ ا٤ ۪رٝ۫ ُ  ا َ َؽذ ِٓضْ ََ َٓٓب ا٠ُٓإْ َٰر٣ ْٕ َ َّللاِ ا
ْ٤ ِ۪ا ِعغ َػَٝ َُّللا
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ َ ًُ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ ٌُ ْْ هُ َْ ا َِّٕ ْاُلُٞ َٓؾب ُّع٣
 هَٝ ؾب ُء
َ ِذ ه٤ن ََ ِث
Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanmayın!” De ki: “Doğru yol, Allah‟ın gösterdiği
yoldur. Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil
getireceklerine de inanmayın!” De ki: “Lütuf Allah‟ın elindedir. Onu, tercih ettiği kişiye verir.
Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.”
(Bakara 2/120 )

َٰ َُ ْٖ ر َ ْشَٝ
ٟ َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
 هَٟذُٛ َِّٕ  ْْ هُ َْ اُٜ َ  رَزَّجِ َغ َِِّٓز٠ َؽزهٟق َٰبس
َ ٠م
َ َُّ٘ ََل اَٝ ُدُٜٞ َ٤ُػ ْ٘ َي ْا
ش٤
َ َُئِ ِٖ ارَّجَ ْؼَٝ
 َٓعب َء َى َِٖٓ ْاُ ِؼ ِْ َِْۙ َٓب َُ َي َِٖٓ ه١ ُ۪ ْْ ثَ ْؼذَ اَُّزٛا َءَٞٓ ْٛ َ ذ ا
ٍ  ََل ٗ َ۪قَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Dinlerine uyana kadar Yahudisi de Hristiyanı da senden asla hoşlanmaz. De ki: “Doğru yol Allah‟ın gösterdiği
yoldur.” Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların isteklerine göre bir yol izlersen, Allah‟ın ne dostluğunu ne
de yardımını görürsün.

(Hadid 57/29)

ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
َ ٠َِٰ َٕ َػَٝ ْوذ ُِس٣ ة ا َ ََّل
ْ َا َ َّٕ ْاُلَٝ َِّللا
ْ َءٍ ِٓ ْٖ ك٢ْ ؽ
َ ِذ ه٤ِن ََ ث
ن َِ ه
ِ  َُ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َ ْؼَِ َْ ا٣ ُِئ َ ََّل
ْ٤ِ ن َِ ْاُؼَ ۪ظ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ
ْ َ ْاُلَُّٝللاُ ر
 هَٝ ؾب ُء
Kitaplarında uzman olan kişiler, Allah'ın lütfundan vereceği herhangi bir şeyi kendilerinin belirleyemeyeceğini
bilmelidir. Lütuf Allah'ın elindedir; onu tercih ettiğine verir; Allah büyük lütuf sahibidir.
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(Al-i İmran 3/74)

ْ٤ِ ن َِ ْاُ َؼ ۪ظ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٚـ ِث َش ْؽ َٔ ِز
ْ َ ْاُلَُّٝللاُ ر
ُّ َ  ْخز٣َ
 هَٝ ؾب ُء
Allah, rahmetini tercih ettiği kişiye has kılar. Büyük lütuf sahibi olan Allah‟tır.
(Al-i İmran 3/26)

ؾب ُء
َٓ َ ر ُ ِؼ ُّض َٓ ْٖ رَٝ ؾب ِۘ ُء
َٓ َ ع ْاُ ُٔ ِْ َي ِٓ َّٔ ْٖ ر
َٓ َ  ْاُ ُٔ ِْ َي َٓ ْٖ ر٢ِ َّْ َٓب ُِ َي ْاُ ُٔ ِْ ِي رُإْ رُٜ هُ َِ اُِه
ُ ر َ ْ٘ ِضَٝ ؾب ُء
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  ُْش اَِّٗ َي َػ٤ِى ْاُ َخ
َٓ َ ر ُ ِز ٍُّ َٓ ْٖ رَٝ
َ ذ٤َ ِؾب ُء ث
De ki: “Ey tüm yetkiler elinde olan Allah‟ım! Tercih ettiğin kişiye yetki verir, tercih ettiğinden yetkiyi alırsın.
Tercih ettiğin kişiyi üstün kılar yine tercih ettiğin kişiyi alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Sen her şeye
bir ölçü koyarsın.

(Al-i İmran 3/27)

ذ
ِ ّ٤ِ َٔ ُ َِٖٓ ْا٢
َ ّ٤ِ َٔ ُر ُ ْخ ِش ُط ْاَٝ ذ
َ َٜ َُّ٘ ُِ ُظ اُٞرَٝ بس
ِ َٜ َُّ٘ ا٢ِ ََ ك٤ْ َُّ ُِ ُظ اُٞر
َّ ر ُ ْخ ِش ُط ْاُ َؾَٝ َِ ِۘ ٤ْ َُّ ا٢ِبس ك
ة
َٓ َ ر َ ْش ُص ُم َٓ ْٖ رَٝ ِ ٢
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َؾب ُء ِثـ
ّ ِۘ َِٖٓ ْاُ َؾ
Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü
çıkarırsın. Tercih ettiğin kişiye hesapsız rızık verirsin.”

(Al-i İmran 3/75)

َ ْ٘ ُ ِث ِوْٚ٘ َٓ ْ ة َٓ ْٖ ا ِْٕ رَأ
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  ِٓ ْٖ اَٝ
ٍ ٘٣ ُ۪ ِثذْٚ٘ َٓ ْ  ْْ َٓ ْٖ ا ِْٕ رَأُٜ ْ٘ ِٓ َٝ  َْي٤َُِ۪ ٓ اُّٙ َإ ِد٣ بس
ٍ ط
ٓ ُّ۪ٙ َإ ِد٣ َبس ََل
ََُُُٕٞٞو٣َٝ َ٤ع ۪ج
َ ُْٓ  َْي ا ََِّل َٓب د٤َُِا
َ َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَل٢َِ٘ب ك٤ْ َِْظ َػ
َ ٤َُ اُُٞ ْْ هَبُٜ ََّٗ ٓهَبئِ ًٔب َٰر ُِ َي ِثبِٚ ٤ْ َِذ َػ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ُٛ َٝ ِة
 ه٠ََِػ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Kitaplarında uzman olanlar içinde öyleleri var ki yığınla altını emanet etsen aldığı gibi geri
verir. Öyleleri de var ki bir dinarı emanet etsen, tepesine dikilmezsen vermezler. Böyle
yapmalarının sebebi, "Bizim ümmîlere, Kitab‟ı bilmeyenlere karşı bir sorumluluğumuz
yoktur.” demeleridir. Onlar Allah‟a karşı bile bile yalan söylerler.
(Al-i İmran 3/76)

َٖ٤ ُ۪ ِؾتُّ ْاُ ُٔزَّو٣ ََّللا
 كَب َِّٕ ه٠ار َّ َٰوَٝ ۪ٙ ِذْٜ  ِث َؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ ا٠َِٰ َث
Hayır! Kim üstlendiği sorumluluğu yerine getirir ve Allah‟tan çekinerek kendini korursa bilsin
ki Allah kendini bu şekilde koruyanları sever.
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(Mearic 70/26)

ٖ٣
َ ُ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ِ ّ ِّ اُ ۪ذْٞ ٤َ َِٕ ثُٞق ِذّه
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.

(Mearic 70/27)

َُٕٞ ْْ ُٓ ْؾ ِلوِٜ ّة َس ِث
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.

(Mearic 70/32)

َُٕٞ ْْ َساػِٛ  ِذْٜ  َػَٝ ْْ ِٜ ِ ْْ َِلَ َٓبَٗبرُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Onlar, aldıkları emanetler ve üstlendikleri sorumluluklar konusunda titiz davrananlardır.

(Mearic 70/33)

َ ِ ْْ ثُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َُٕٞٔ ِ ْْ ٓهَبئِٜ ِبدَارَٜ ؾ
Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır.

(Al-i İmran 3/77)

َٰ ْ ٢ ْْ ِكُٜ َُ َ َٰ ُٓ ِئ َي ََل خ َََلمٝ۬ ُ َل ا٤
ً َِ۪ ْْ ص َ ًَٔ٘ب هِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ اَٝ َِّللا
 ََلَٝ اَل ِخ َش ِح
 ِذ هْٜ َٕ ِث َؼَٝ ْؾز َ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ْ٘ ٣َ  ََلَٝ َُّللا
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ْ َُِظ ُش ا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣
Allah‟a verdikleri sözü ve ettikleri yemini, geçici bir çıkara karşılık satanların ahirette alacağı
bir şey olmaz. Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları aklamaz.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
(Bakara 2/174 )

َۙ ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هَٕٚ ِثَٝ ْؾز َ ُش٣َٝ ة
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ أ٣َ  َٰ ُٓ ِئ َي َٓبٝ۬ ُ َل ا٤
َٕ َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٔ ُ  ٌْز٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َّللاُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب
ُ ُث
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ بس
َ َُّ٘ ْْ ا ََِّل اِٜ ِٗٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir menfaat elde edenler, karınlarına sadece
ateş doldurmuş olurlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Hak ettikleri acıklı bir azaptır.

(Bakara 2/175 )

ٓ
بس
ْ َ اة ِث ْبُ َٔ ْـ ِل َشحِ كَ َٓٔب ا
َ َ ْاُ َؼزَٝ ٟ َٰذُٜ ُا اُن َََّلَُخَ ِث ْبُٝ َٖ ا ْؽز َ َش٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘ ا٠َِ ْْ َػُٛ فجَ َش
Onlar hidayet karşılığında dalaleti, bağışlanma karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da
dayanıklılarmış.
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(Al-i İmran 3/187)

 َٓسا َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘جَزِٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ر َ ٌْزَٝ بط
اِ ْر ا َ َخزَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ بة َُز ُ َج
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ضَبمَ اَُّز٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هٚا ِثْٝ ا ْؽز َ َشَٝ ْْ ِٛ سٞ
َٕٝ ْؾز َ ُش٣َ ظ َٓب
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَ ِجئ٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık anlatacaksınız, asla
gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey,
ne kötüdür!

(Al-i İmran 3/188)

ْْ ُٜ ََّ٘غج
َ ا كَ ََل ر َ ْؾُِٞ ْل َؼ٣َ ْْ َُ ا ِث َٔبُُٝ ْؾ َٔذ٣ ْٕ َ َٕ اُُّٞ ِؾج٣َٝ اْٞ َ َٕ ِث َٓٔب اَرٞ ْل َش ُؽ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ ََل ر َ ْؾ
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ة
ِ ِث َٔلَبصَ ٍح َِٖٓ ْاُ َؼزَا
Yaptıklarıyla mutlu olan, yapmadıklarıyla da övülmek isteyen bu kişilerin azaptan kurtulacaklarını düşünme.
Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/78)

ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبَٞ ُٛ  َٓبَٝ ة
ِ ُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَبُٙٞغج
ِ  ْْ ِث ْبُ ٌِزَبُٜ َ َٕ ا َ ُْ ِغَ٘زُٞ ۫ ِْ ٣َ وًب٣ ْْ َُلَ ۪شُٜ ْ٘ ِٓ َِّٕ اَٝ
َ ة ُِز َ ْؾ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ْْ ُٛ َٝ ِة
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞو٣َ َٝ َِّللا
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ ُٛ  َٓبَٝ َِّللا
 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٞ ُٛ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Onlardan bir takımı okuduğunu Kitap‟tan sanmanız için Kitap‟tan okuyormuş gibi yapar ama
Kitap‟tan değildir. “O Allah katındandır” derler, ama Allah katından değildir. Allah‟a karşı
bile bile yalan söylerler.
(Bakara 2/79 )

ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هٚا ِثٝ ْؾز َ ُش٤َ ُِ َِّللا
َل٤
زَا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هَٰٛ َُُُٕٞٞو٣َ َّْ ُ  ْْ صِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ بة ِثب
َ َ َٕ ْاُ ٌِزُٞ ٌْزُج٣َ َٖ٣ َْ۪ َُِِّز٣َٞ َك
ْ  ْْ ِٓ َّٔب ًَز َ َجُٜ َُ َْ٣َٞ َك
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ  ْْ ِٓ َّٔبُٜ َُ َْ٣َٝ َٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
Elleriyle kitap yazan, sonra geçici bir çıkar için "Bu Allah katındandır!" diyenlerin çekeceği var. Hem
yazdıklarından dolayı çekecekleri var hem de kazandıklarından dolayı çekecekleri var!

(Bakara 2/80 )

َّ َٔ َ ا َُ ْٖ رُُٞهَبَٝ
ق ه
دَح ً هُ َْ اَر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِػ ْ٘ذَ هَُّٝب ًٓب َٓ ْؼذ٣َبس ا ََِّٓل ا
ُٙٓ َذْٜ َّللاُ َػ
ُ َُّ٘غَ٘ب ا
َ ِِ ُ ْخ٣ ْٖ ََِذًا كْٜ َّللاِ َػ
َُٕٞٔ ََِّللاِ َٓب ََل ر َ ْؼ
 ه٠ََِٕ َػُُُٞٞا َ ّْ رَو
“Ateş bize, peşpeşe birkaç gün dışında dokunmaz!” derler. De ki “Allah katından söz mü aldınız? Eğer öyleyse
Allah sözünden dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmeyeceğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?”
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(Al-i İmran 3/79)

ْٖ ِٓ ٢ ُ۪ ا ِػ َجبدًاًُُٞٗٞ بط
ُ هٚ٤َ ُِإْ ر٣ ْٕ َ َٓب ًَبَٕ ُِ َجؾ ٍَش ا
ِ َُِِّ٘ ٍَ ُٞو٣َ َّْ ُ ح َ صَّٞ ُاُُّ٘جَٝ َْ ٌْ  ْاُ ُؾَٝ بة
َ َ َّللاُ ْاُ ٌِز
َۙ ع
َٕٞ
ُ  ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْذ ُسَٝ بة
ٕ هُٝ
َ َ َٕ ْاُ ٌِزُٞٔ ِِّ َّٖ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر ُ َؼ٤۪ ِٗ ا َسثَّبًُُٞٗٞ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َِّللا
ِ د
Allah bir adama Kitap, hikmet ve nebîlik versin; o da tutup insanlara “Allah‟tan önce bana kul
olun!” desin. Kimsenin buna hakkı yoktur. Onun diyeceği şudur: “Kitabı öğrenmeniz ve
özümsemenize karşılık Rabbinizden yana tavır koyan kimseler olun.”
(Maide 5/116)

َ ِْ ُذ ه
َ ْٗ َ  َْ َءا٣َ  اثَْٖ َٓ ْش٠غ
ٕ هُٝ
اِ ْر هَب ٍَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
َِّللا
َ ٤ب ۪ػ٣َ َُّللا
ِ  ِْٖ ِٓ ْٖ د٤َٜ َُِٰ  ا٢
َ ّٓ ِ ُ اَٝ ٢ ُ۪ٗٝبط ار َّ ِخز
ُ ٌُ ٣َ ع ْج َؾبٗ ََي َٓب
ُ ر َ ْؼَِ ُْ َٓبَُٚ كَوَ ْذ َػ ِِ ْٔزُٚن ا ِْٕ ًُ ْ٘ذُ هُ ِْز
ُ ٍَ هَب
ٍ ّ  ِث َؾ٢ ُ۪ ْظ
َ ٤َُ  ٍَ َٓبُٞ ا َ ْٕ اَه٢ٓ ُ۪ ٕٞ
ة
َ ْٗ َ ِي اَِّٗ َي ا
َ  َٗ ْلغ٢ ۪ ََٓل ا َ ْػَِ ُْ َٓب كَٝ ٢ َٗ ْل ۪غ٢ ۪ك
ِ ُٞ٤ُػ ََّل ُّ ْاُـ
َ ذ
Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak
koyun?' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem
olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini
bilmem. Bütün gaybı, bilmediğimiz her şeyin içyüzünü bilen sadece sensin.

(Maide 5/117)

ُذًا َٓب د ُْٓذ٤َٜ۪  ْْ ؽِٜ ٤ْ َِ ًُ ْ٘ذُ َػَٝ ْْ ٌُ َّ َسثَٝ ٢َّّللاَ َس ۪ث
ا هُ۪ٝ ٓ ا َ ِٕ ا ْػجُذِٚ ث٢ َ۪٘ ْْ ا ََِّل َٓٓب ا َ َٓ ْشرُٜ َُ َُٓب هُ ِْذ
ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ذ َػ
َ ْٗ َ اَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِت َػ٤
َ ْٗ َ ذ ا
َ ْ٘ ًُ ٢ َ۪٘ز٤ْ َّكَٞ َ  ْْ كََِ َّٔب رِٜ ٤ ۪ك
َّ ذ
َ ۪اُشه
Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah‟a kul olun" dedim.
Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin
altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin.

(Enbiya 21/24)

َْ َ ث٢ ِْ۪ ِر ًْ ُش َٓ ْٖ هَجَٝ ٢
َ زَا ِر ًْ ُش َٓ ْٖ َٓ ِؼَٰٛ ْْ ٌُ ََٗبٛا ثُ ْشَُٞبرٛ َْ ُخً هَٜ ُِ ۪ ٓ َٰاُِٚٗٝ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
َۙ ُٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ ا َ ًْض َ ُش
َُٕٞ ْْ ُٓ ْؼ ِشمُٜ ََٕ ْاُ َؾ َّن كٞ
Yoksa Allah ile aralarına girecek ilahlar mı edindiler? De ki: “Kanıtınızı getirin. Bu zikir, benimle birlikte
olanların zikri, benden öncekilerin de zikridir.” Aslında onların çoğu, bu gerçeği bilmezler de yüz çevirirler.

(Enbiya 21/25)

ُٕٝ
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َس
ٓ ۪ ُٗ  ٍٍ ا ََِّلٞع
َ  َٓٓب ا َ ْسَٝ
ِ َ ا ََِّٓل اَٗ َ۬ب كَب ْػجُذَُِٰٚ ُ ََٓل اََّٚٗ اِٚ ٤ْ َُِ ا٢ؽٞ
Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu bildirmişizdir: “Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana
yapın.”
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(Enbiya 21/26)

َۙ ُٓ ُ َث َْ ِػ َجبد ُٓ ٌْ َشَٚٗع ْج َؾب
َٕٞ
ُ َُذًاَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزُُٞهَبَٝ
“Rahman evlat edindi” dediler. Allah‟ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

(Enbiya 21/27)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ ُ۪ٙ ْْ ِثب َ ْٓ ِشَٛٝ ٍِ ْٞ َُ ِث ْبُوََُٚٗٞ ْغ ِجو٣ ََل
İlk sözü onlar söyleyemezler. Onlar, Allah‟ın emriyle iş yaparlar.

(Enbiya 21/28)

َۙ ُ ْؾلَؼ٣َ  ََلَٝ ْْ ُٜ َ َٓب خ َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤َ ْؼَِ ُْ َٓب ث٣َ
َٰ َ اسر
َُٕ۪ٞ ُٓ ْؾ ِلوِٚز٤َ ُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؾَٛٝ ٠ن
ْ ِٖ َٔ ُِ َٕ ا ََِّلٞ
Yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da O bilir. O‟nun razı olduğu kişiden başkası lehine destek veremezler.
Onlar Allah korkusundan titrerler.

(Enbiya 21/29)

َّ ١َّ٘ َْ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٜ  َعِٚ ٣۪ كَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ۪ضُِٚٗٝ ِٓ ْٖ دَُِٰٚ  ا٢ّ۪ٓٗ ِ ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ َْ َُو٣ ْٖ َٓ َٝ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Onlardan kim: “Allah ile sizin aranızda ilah benim” derse onu Cehennem‟le cezalandırırız. Zalimleri işte böyle
cezalandırırız.

(Al-i İmran 3/80)

َُٕٞٔ ِِ َأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِث ْبُ ٌُ ْل ِش ثَ ْؼذَ اِ ْر ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغ٣ََّٖ ا َ ْسثَبثًب ا٤۪ اَُّ٘ ِجَٝ َا ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَخَُٝأ ْ ُٓ َش ًُ ْْ ا َ ْٕ رَز َّ ِخز٣  ََلَٝ
O kişi, melekleri ve nebîleri rabler edinmenizi de isteyemez. Siz Allah‟a teslim olduktan sonra o,
âyetleri görmemenizi mi isteyecek?
(Nisa 4/172)

ْٖ ق َػ
ْ ٌِ ْ٘ َ  ْغز٣َ ْٖ َٓ َٝ َُٕٞ ََل ْاُ َٔ َِٰٓ ِئ ٌَخُ ْاُ ُٔوَ َّشثَٝ َِٕ َػ ْجذًا ِ هّٰللٌُٞ ٣َ ْٕ َ  ُؼ ا٤ ۪ق ْاُ َٔغ
َ ٌِ ْ٘ َ  ْغز٣َ ْٖ َُ
ُ  ْؾ٤َ غ
ؼًب٤۪ٔ  َعِٚ ٤ْ َُِ ْْ اُٛ ؾ ُش
َ َ ْغز َ ٌْ ِج ْش ك٣َ َٝ ِِ۪ٚػ َجبدَر
Mesih, Allah'a kul olmaktan geri durmaz. Allah‟a yakın melekler de öyle. Kim ona kulluktan geri durur da
kibirlenirse Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

(Meryem 19/93)

اُش ْؽَٰٔ ِٖ َػ ْجذًا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا ِْٕ ًُ َُّ َٓ ْٖ ك
َّ ٢ِك ا ََِّٓل َٰار
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi, sadece birer kul olarak Rahman‟ın huzuruna gelecekler.
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(Al-i İmran 3/81)

قذِّم ُِ َٔب
ُ  ِؽ ٌْ َٔ ٍخ ص ُ َّْ َٓعب َء ًُ ْْ َسَٝ ة
ٍ ز ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًِزَب٤ْ َ َّٖ َُ َٓٔب َٰار٤۪ ضَبمَ اَُّ٘ ِج٤۪ٓ َُّللا
اِ ْر ا َ َخزَ هَٝ
َ ُٓ ٍٞع
ٍَ ا ا َ ْه َش ْسَٗب هَبُُٞٓ  هَب١ف ۪ش
ْ ِ َٰر ُِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َ َخ ْزر ُ ْْ َػَٝ ْْ ُ ُ هَب ٍَ َءا َ ْه َش ْسرَّٚٗق ُش
ُ ْ٘ َ َُزَٝ َ۪ٚٓ َؼ ٌُ ْْ َُزُإْ ُِٓ٘ َّٖ ِث
َّ ُاَٗ َ۬ب َٓ َؼ ٌُ ْْ َِٖٓ اَٝ اُٝذَٜ كَب ْؽ
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
Allah nebilerinden kesin söz aldığında şöyle demiştir: "Size Kitap ve hikmet veririm de elinizde
olanı onaylayan bir elçi , bir kitap gelirse kesinlikle ona inanacaksınız ve destek vereceksiniz.
Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır yükü yüklendiniz mi?" Onlar: "Kabul ettik." demişlerdi. Allah:
"Siz buna şahit olun, sizinle beraber ben de şahidim." demişti.
(Ahzab 33/7)

َْ َ٣ اث ِْٖ َٓ ْش٠غ
َ ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ ْ٤
َ ۪ٛاِث َْٰشَٝ ٍػُٞٗ ْٖ ِٓ َٝ  ِٓ ْ٘ َيَٝ ْْ ُٜ َضَبه٤۪ٓ َّٖ٤۪ ِاِ ْر ا َ َخ ْزَٗب َِٖٓ اَُّ٘جَٝ
ً ٤ َِ۪ضَبهًب ؿ٤۪ٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا َ َخ ْزَٗبَٝ
ظ َۙب
Unutma ki, bütün nebilerden söz aldık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan... Her bir
nebiden sağlam söz aldık.

(Ahzab 33/8)

 ًٔب٤ ََُ۪ٖ َػزَاثًب ا٣ػذَّ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
َّ َُ ْغـَٔ ََ ا٤ُِ
َ َ اَٝ ْْ ِٜ ِف ْذه
ِ ْٖ َٖ َػ٤ ۪قبدِه
Bunu, sözlerini tutanların dürüstlüklerini sorgulamak için yaptık. Kâfirlere de acıklı bir azap hazırladık.

(Araf 7/6)

َۙ ِ۪ع
َٖ٤
َ ََُ٘ ْغـََِٔ َّٖ ْاُ ُٔ ْشَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََُِٖ ا ُ ْس ِع ََ ا٣ ۪كَََِ٘ ْغـََِٔ َّٖ اَُّز
Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.

(Araf 7/7)

َٖ٤ َٓب ًَُّ٘ب َٓؿب ِئ ۪جَٝ ٍْ ِْ  ْْ ِث ِؼِٜ ٤ْ َِق َّٖ َػ
َّ ُكَََِ٘و
Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.

(Al-i İmran 3/82)

َُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ  َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كَب٠ُهَٞ َ كَ َٔ ْٖ ر
Bundan sonra sözünden dönenler, yoldan çıkmış olurlar.
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(Zümer 39/65)

َ  ْؾ َج٤َ َُ ذ
َِٖٓ ََّٖ ٌُٗٞ َ َُزَٝ ط َّٖ َػ َُِٔ َي
َ ًْ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َُ ِئ ْٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ َُوَ ْذ اَٝ
َٖ٣ْاُخَب ِع ۪ش
Sana da senden önceki nebilere de şu kesin olarak bildirilmiştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen
de kaybedenlerden olursun.

(Zümer 39/66)

َّ ُ ًُ ْٖ َِٖٓ اَٝ َّللاَ كَب ْػجُ ْذ
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ثَ َِ ه
Sakın ha! Yalnız Allah‟a kulluk et ve görevlerini yerine getirenlerden ol.”

(Al-i İmran 3/83)

َ ك
ِٚ ٤ْ َُِاَٝ بًٛ  ًَ ْشَٝ ػب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِٓ ا َ ْعَِ َْ َٓ ْٖ كََُٚٝ ََُٕٞ ْجـ٣ َِّللا
ً ْٞ ه
ٖ ه٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ۪ َْش د٤َاَكَـ
َُُٕٞ ْش َعؼ٣
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, isteyerek veya
istemeyerek O‟na teslim olmuştur. Hepsi hayata döndürülüp O‟nun huzuruna çıkarılacaktır.
(Enam 6/71)

ُ َ٣  ََلَٝ  ْ٘لَؼَُ٘ب٣َ َّللاِ َٓب ََل
ُ هُ َْ اََٗ ْذ
َُّللا
َ٘ب ه٣ َٰذَٛ  ا َ ْػوَب ِثَ٘ب ثَ ْؼذَ اِ ْر٠ِٓ َٰ ُٗ َشدُّ َػَٝ ن ُّشَٗب
ٕ هُٝ
ِ ا ِٓ ْٖ دٞػ
َّ ُُ اْٚرَٞ ْٜ َ  ا ْعز١ًَِبَُّز
ُ به
َْ ُ ائْزَِ٘ب هَٟذُٜ ُ ْا٠َُُِٓ اَٚٗٞػ
۪ َ٤ؾ
ُ َ ْذ٣ ف َؾبة
ْ َ ُٓ اَُٚ َٕ َْشا٤ك َؽ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِٖ ك٤
َۙ ۪ٔ َُا ُ ِٓ ْشَٗب ُُِ٘ ْغ ِِ َْ ُِ َشةّ ِ ْاُؼَبَٝ ٟ َٰذُٜ ُ ْاَٞ ُٛ َِّللا
َٖ٤
 هَٟذُٛ َِّٕ ا
De ki: “Bize yarar sağlayamayacak ve zarar veremeyecek birini Allah ile aramıza koyup da onu mu yardıma
çağıralım? Allah bizi yoluna kabul ettikten sonra geri mi döndürülelim? Bulunduğu yerde „Bize gel‟ diyerek
kendini doğruya çağıran arkadaşları olduğu halde şeytanların ayartıp şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım?” De
ki: “Doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize varlıkların Rabbine teslim olmamız emredildi.

(Nahl 16/48)

۬
َّ ُاَٝ ٖ٤
ْْ ُٛ َٝ ِع َّغذًا ِ هّٰلل
ُ َِ ؾ َٓٔب ِئ
 َٓب َخَِنَ ه٠َُِٰ ا اْٝ  َش٣َ ْْ ََُٝ َ ا
ِ ۪ٔ ٤َ ُُ َػ ِٖ ْاَُُّٚ ُإا ِظ ََل٤ََزَل٣ ٍء٢َ
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ ؽ
َٕٝاخ ُش
ِ َد
Allah‟ın yarattığı şeylere bakıp ibret almadılar mı? Gölgeleri, Allah‟a secde ederek sağa ve sollara dönerler.
Onlar Allah‟ın önünde eğilirler.
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(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْغز َ ٌْ ِج ُش٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َٰ ِٓ ِئ ٌَخَٝ ك ِٓ ْٖ ٓدَاثَّ ٍخ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ ْغ ُغذ ُ َٓب ِك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ َٓب ِكَٝ د
Göklerde ve yerde olan hareketli canlılar ve melekler, büyüklenmeden Allah‟a secde ederler.

(Nahl 16/50)

َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓبَُِٞ ْل َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ِهْٞ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٜ ََّٕ َسثَُٞخَبك٣
Onlar üzerlerinde egemen olan Rablerinden korkar, kendilerine emredileni yaparlar.

(Nahl 16/51)

ٕٞ
ِ َٝ َُٰٚ ِ اَٞ ُٛ  ِْٖ اَِّٗ َٔب٤َْ٘ ِْٖ اص٤َٜ َُِٰ ا اَُّٝٓللاُ ََل رَز َّ ِخز
ْ َ ك١َّب
هَب ٍَ هَٝ
ِ ُجَٛ بس
َ ٣اؽذ كَ ِب
Allah dedi ki: “İki ilah edinmeyin. İlah tektir, o halde yalnız benden korkun.”

(Nahl 16/52)

ُ ُّ اُ ۪ذََُٚٝ ك
ََُّٕٞللاِ رَزَّو
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كََُٚٝ
 َْش ه٤َافجًب اَكَـ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٝ ٖ٣
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Din de daima ona aittir. Siz Allah‟tan başkasından mı
sakınıyorsunuz?

(Fussilet 41/11)

َ ب٤َ ك ائْ ِز
َ٘ب٤ْ َ ب هَبَُزَٓب اَرًٛ  ًَ ْشْٝ َ ػب ا
َّ ُ ا٠َُِ اٟٞٓ َٰ َ ص ُ َّْ ا ْعز
ً ْٞ ه
ِ َٔٓ غ
ِ  ُِ َْلَ ْسَٝ بَٜ َُ ٍَ  دُخَبٕ كَوَب٢
َ ِٛ َٝ بء
َٓ
َٖ٤هب ِئ ۪ؼ
Aynı zamanda duman halindeki göğe yönelmiş, ona ve yere: “Gönüllü veya zorunlu olarak emrime girin!”
demişti; ikisi de “Gönüllü olarak emrine girdik” diye cevap vermişlerdi.

(Rum 30/30)

ْ ِلًب ك٤ ۪ٖ٘ َؽ٣
َ َ ك٢ َّ۪للاِ اَُّز
َّللاِ َٰر ُِ َي
َ ط َش
ن ه
د ه
َ َُّ٘ط َش ا
ِ َِْ  ََ ُِخ٣ ۪ب ََل ر َ ْجذَٜ ٤ْ َِبط َػ
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ ِكَبَه
ۗ ُٔ ََِ ْؼ٣ بط ََل
ُ ّاُ ۪ذ
َٕٞ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ ُْ ۗ ّ٤ِ َٖ ْاُو٣
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah‟ın varlıklarda geçerli kanununa çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır.
Allah‟ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez.
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(Al-i İmran 3/84)

ٓ
ةٞ
هُ َْ َٰا ََّٓ٘ب ِث ه
َ ُ ْؼو٣َ َٝ َاِ ْعؾَٰ نَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰش٠َِٰ  َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػَٝ َ٘ب٤ْ َِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػَٝ ِبّٰلل
ُٖ ٗ َْؾَٝ ْْ ِۘ ُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ا َ َؽ ٍذ٤ ْْ ََل ُٗلَ ِ ّش ُم َثِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َس ِثُّٞ٤اَُّ٘ ِجَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ ٢
ِ  ْاَلَ ْع َجَٝ
َ  ِرٝ۫ ُ  َٓٓب اَٝ به
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْغَُٚ
De ki "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup‟a ve
torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebîlere Rableri tarafından verilen
kitapların hepsine inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayrı tutmayız. Biz O‟na teslim olmuş
kimseleriz."
(Bakara 2/285)

ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ۪ٚ ًُز ُ ِجَٝ ِ۪ٚ َٓ َٰ ِٓئِ ٌَزَٝ ِبّٰلل
ُ اُش
َّ ََٖٓ َٰا
َٕ ًُ ٌَّ َٰا ََٖٓ ِث هُِٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ ّ۪ٚ ِٓ ْٖ َس ِثِٚ ٤ْ َُ ٍُ ِث َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ ِاٞع
َ َ اَٝ ع ِٔ ْؼَ٘ب
ُ ه ْؼَ٘ب
ش٤
ُ َْٖ ا َ َؽ ٍذ ِٓ ْٖ ُس٤َََل ُٗلَ ِ ّش ُم ث
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ق٤َُِاَٝ ؿ ْل َشاٗ ََي َسثََّ٘ب
َ اُُٞهَبَٝ ٰٚ۠ ۪ ِِ ع
Bu elçi, Rabbinden kendine indirilen her şeye inanıp güvenmiştir, müminler de öyle! Her biri Allah‟a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanıp güvenir. “O‟nun elçileri arasında ayrım yapmayız.” derler. Şunu da
derler: “Dinledik ve gönülden boyun eğdik! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Dönüp varılacak yer, Senin huzurundur.”

(Nisa 4/152)

ٓ
ْْ ُٛ سٞ
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ا َ َؽ ٍذ٤َا ثُُٞلَ ِ ّشه٣ ْْ ََُٝ ِِ۪ٚ ع
َ  ْْ ا ُ ُعِٜ ٤ ُ۪إْ ر٣ ف
َ ْٞ ع
 ًٔب٤سا َس ۪ؽٞ
 ًَبَٕ هَٝ
ً َُّللاُ َؿل
Allah ile resullerine birlikte inanıp güvenen ve Allah ile resullerini arasını ayırmayanlara gelince, onlara
ödüllerini Allah verecektir. Bağışlayan ve ikramı bol olan Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/85)

َٰ ْ ٢ِ كَٞ َُٛٝ ُْٚ٘ ِٓ ََ َُ ْوج٣ ْٖ ًََِ٘ب ك٣ ۪اَل ْع ََل ِّ د
َٖ٣اَل ِخ َشحِ َِٖٓ ْاُخَب ِع ۪ش
ِ ْ  َْش٤َ ْجزَؾِ َؿ٣ ْٖ َٓ َٝ
Kim İslam‟dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez. O, ahirette, kaybedenlerden
olur.
(Al-i İmran 3/19)

ْ  َٓبَٝ ُّ ٰ۠ اَل ْع ََل
ُْ ِْ  ُْ ْاُ ِؼُٛ بة ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َء
ِ ْ َِّللا
َٖ ِػ ْ٘ذَ ه٣ّا َِّٕ اُ ۪ذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ق اَُّز
َ ََِاخز
ة
ِ ب٣َ  ٌْلُ ْش ِث َٰب٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤َث ْـ
َّللاِ كَب َِّٕ ه
د ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Allah katında din, İslam‟dır. Kitap verilenler, kendilerine bu bilgi geldikten sonra birbirlerine üstünlük kurma
gayretlerinden dolayı ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnirse, Allah onun hesabını çabuk
görür.
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(Al-i İmran 3/20)

َّٖ٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَلَٝ بة
َ َكب ِْٕ َٓؽب ُّع
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪هُ َْ َُِِّزَٝ ِٖ َ َٓ ِٖ ار َّ َجؼَٝ ِ ِ هّٰلل٢
َ ِٜ  ْعَٝ ُى َكوُ َْ ا َ ْع َِ ْٔذٞ
ش ِث ْبُ ِؼ َجب ِد٤َّللاُ ثَ ۪ق
 هَٝ ُ َْي ْاُ َج ََلؽ٤َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ اْٝ َزَذْٛ ا كَوَ ِذ اُٞٔ ََِءا َ ْعَِ ْٔز ُ ْْ كَب ِْٕ ا َ ْع
Seninle tartışırlarsa de ki: “Ben Allah‟a teslim oldum; beni izleyenler de öyle!” Kendilerine kitap verilenler ile
ilahi kitaptan bilgisi olmayanlara, "Siz de teslim oldunuz mu?" de. Eğer teslim olurlarsa yola gelmişlerdir; ama
yüz çevirirlerse, sana düşen sadece ayetleri bildirmektir. Allah kullarını daima görmektedir.

(Al-i İmran 3/86)

َُّ٘بد٤ِ َ ُْ ْاُجُٛ  َٓعب َءَٝ  ٍَ َؽ ٌّنٞع
َ َٝ ْْ ِٜ ِٗ َٔب٣ا ثَ ْؼذَ ۪اٝ ًٓب ًَلَ ُشْٞ ََّللاُ ه
ُ اُش
َّ َّٕ َ ا اُٝٓذِٜ ؽ
 ه١ِذْٜ َ٣ ْق
َ ٤ًَ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ
Her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler, âyetler geldikten ve Allah‟ın elçisinin hak olduğuna şahit
olarak inanıp güvendikten sonra bunları görmezlikten gelerek kâfir olan bir topluluğu, Allah
nasıl yoluna kabul eder? Allah, bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez.
(Nisa 4/150)

ُٖ ِٓ َْٕ ُٗإَُُُٞٞو٣َٝ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ َِّللا
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
َْٖ ه٤َا ثُُٞلَ ِ ّشه٣ ْٕ َ َٕ اُٝ ذ٣ُ ۪ش٣َٝ ِِ۪ٚ ع
َٕ ثِ هَٝ ٌْلُ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َۙ ً ع ۪ج
َۙ ٍ َٗ ٌْلُ ُش ثِجَ ْؼَٝ ل
َل٤
ٍ ثِجَ ْؼ
َ َْٖ َٰر ُِ َي٤َا ثَُٝز َّ ِخز٣ ْٕ َ َٕ اُٝذ٣ُ ۪ش٣َٝ ل
Allah ile resullerini görmezlikten gelen ve Allah ile resullerini ayırmak isteyen, “onların bir kısmına inanır bir
kısmına inanmayız” diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler var ya...

(Nisa 4/151)

ً٘ب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػزَاثًب٣ا َ ْػز َ ْذَٗب ُِ ِْ ٌَب ِك ۪شَٝ َٕ َؽوًّبُٝ ُْ ْاُ ٌَب ِك ُشٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ ا
İşte asıl kâfirler onlardır. O kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.

(Al-i İmran 3/87)

ٓ
َۙ بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خَ هِٜ ٤ْ َِ ْْ ا َ َّٕ َػُٛ  َٰ ُٓئِ َي َع َٓضا ۬ ُؤٝ۬ ُ ا
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Onların cezası, Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, dışlanmaktır.
(Bakara 2/161)

ٓ
َۙ بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ٤ْ َِ َٰ ُٓئِ َي َػٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّبس اُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Kâfirlik eden ve kâfir olarak ölenleri Allah, melekler ve bütün insanlar dışlarlar.

69

(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣ ب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar sürekli dışlanmış olarak kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.

(Al-i İmran 3/88)

َۙ ظ ُش
َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
َٕٝ
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣ ب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Sürekli dışlanmış olarak kalırlar. Ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.
(Nahl 16/84)

ُ  َّ َٗ ْج َؼْٞ َ٣َٝ
َُُٕٞ ْغز َ ْؼزَج٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ُ۪إْ رَ ُٕ َُِِّز٣ ذًا ص ُ َّْ ََل٤َٜ۪ ش ِٓ ْٖ ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ ؽ
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de
istenmeyecektir.

(Nahl 16/85)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
َ َٖ٣ ۪اِرَا َسا َ اَُّزَٝ
َٕٝظ ُش
ُ َُّ َخل٣ اة كَ ََل
َ َا ْاُؼَزُٞٔ َِظ
Hayatlarını yanlışlar içinde geçirmiş olanlar, o azabı gördükleri zaman da ne azapları hafifletilecek ne de
kendilerine süre verilecektir.

(Al-i İmran 3/89)

ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
ْ َ اَٝ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٰر ُِ َيَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ََِّل اَُّز
ا كَب َِّٕ هٞفَِ ُؾ
Olup bitenlerden sonra tevbe edip kendini düzeltenler başka. Allah onları bağışlar ve iyilikte
bulunur.
(Bakara 2/159)

ة
ِ َِّ٘ب٤ََٕ َٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َِٖٓ ْاُجُٞٔ ُ َ ٌْز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُِِّ٘ ََُّّٙ٘ب٤َ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ثٟ َٰذُٜ ُ ْاَٝ د
ِ َۙ  ْاُ ٌِزَب٢ِبط ك
َۙ ُ٘اَُل ِػ
َّ ُْ ُٜ َُ٘ ِْ َؼ٣َٝ َُّللا
َٕٞ
 ُْ هُٜ َُ٘ ِْ َؼ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ا
İndirdiğimiz açık ve yol gösterici ayetleri, insanlar için bu kitapta açıkça ortaya koymamızdan sonra gizleyenler
var ya! Allah, işte onları dışlar. Dışlayacak olanlar da onları dışlarlar.

(Bakara 2/160)

ُْ ٤اُش ۪ؽ
ُ َّٞ َّ اََٗب اُزَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
ُ ُ  َٰ ُٓئِ َي اَرٝ۬ ُ ا كَبَُّٞ٘٤َثَٝ اٞفَِ ُؾ
ْ َ اَٝ اَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ََِّل اَُّز
َّ اة
Tevbe eden, kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka. Onların tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri
kabul eden ve iyiliği bol olanım.
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(Al-i İmran 3/90)

ْ َّْ ُ  ْْ صِٜ ِٗ  َٔب٣ا َث ْؼذَ ۪اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُُّٕٞنب
َّٓ ُ ُْ اُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ْْ ُٜ ُ ثَزْٞ َ ا ًُ ْل ًشا َُ ْٖ ر ُ ْو َج ََ رُٝاصدَاد
İnanıp güvendikten sonra ayetleri görmezden gelerek kâfir olan ve kâfirliği artıranların ölüm
gelince yapacakları tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte yoldan çıkanlar onlardır.
(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َن َش ا َ َؽذ
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ ۪ثَخُ َُِِّزْٞ َّ ذ اُز
َ  اِرَا َؽ٠د َؽزٓه
َ ٤ْ ََُٝ
ٓ
 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰئِ َي ا َ ْػز َ ْذَٗبٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّبس اُٛ َٝ َُٕٞرُٞٔ َ٣ َٖ٣ ۪ ََل اَُّزَٝ َْٖاُ َٰـ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim" diyenlerin tevbesi, tevbe değildir.
Kâfir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.

(Nisa 4/137)

ْ َّْ ُ ا صٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُشَُٞ٘ٓ ا ص ُ َّْ َٰاٝا ص ُ َّْ ًَلَ ُشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
 ََلَٝ ْْ ُٜ َُ  ْـ ِل َش٤َ ُِ َُّللا
 ٌُ ِٖ ه٣َ ْْ َُ ا ًُ ْل ًشاُٝاصدَاد
ً ع ۪ج
َل٤
َ ْْ ُٜ ٣َ  ِذْٜ ٤َ ُِ
O kimseler ki önce inanıp güvendiler, sonra ayetleri görmezden gelerek kâfir oldular, sonra tekrar inandılar,
sonra yine kâfir oldular, sonra da kâfirlikte ileri gittiler; Allah böylelerini ne bağışlayacak ne de yol gösterecektir

(Al-i İmran 3/91)

ٟ ا ْكز َ َٰذِٞ ََُٝ جًبَٛ َك ر
ِ  ْْ ِٓ َْ ُء ْاَلَ ْسِٛ ُ ْو َج ََ ِٓ ْٖ ا َ َؽ ِذ٣ ْٖ ََِ ْْ ًُلَّبس كُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ٓ
َٖ٣َبف ۪ش
ِ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ  ا۪ٚ ِث
Ayetleri görmezden gelerek kâfir olan ve kâfir olarak da ölenlerden hangisi, yeryüzünü
dolduracak kadar altını fidye verse kabul edilmez. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
Kendilerine yardım edecek bir kimseleri olmayacaktır.
(Maide 5/36)

ِّ ْٞ َ٣ ة
ِ  ْاَلَ ْس٢ ْْ َٓب ِكُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ ػزَا
َ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثُٝ ْلزَذ٤َ ُِ ُُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ََ ّ َٔ ِخ َٓب رُوُ ِج٤َٰ ْاُ ِو
Ayetleri görmezden gelen kâfirlere gelince, yeryüzündeki her şey hatta bir o kadarı daha ellerinde olsa ve
kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler kabul edilmeyecektir. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.
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(Yunus 10/54)

َ  ا َ َّٕ ُِ ٌُ َِّ َٗ ْل ٍظْٞ ََُٝ
ْ َك ََل ْكزَذ
ْ َٔ َِظ
اة
ِ  ْاَلَ ْس٢ذ َٓب ِك
َ َا ْاُ َؼزُٝ َ ا اَُّ٘ذَا َٓخَ َُ َّٔب َساٝع ُّش
َ َ اَٝ ۪ٚد ِث
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ  ْْ ِث ْبُ ِو ْغ ِوُٜ َ٘٤ْ  َث٢
َُٕٞٔ َِظ
ِ ُهَٝ
َ ن
Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa, o gün tereddüt etmeden fidye olarak
verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır.

(Rad 13/18)

ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ َٓب كُٜ َُ َّٕ َ  اْٞ َُ َُُٚ اُٞج٤َ ْغز َ ۪غ٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ ٠َٰ٘  ُْ ْاُ ُؾ ْغِٜ ّا ُِ َش ِثَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ َُِِّ۪ز
ُبدَٜ ِٔ ُظ ْا
ُٓ ْْ ُٜ َُ  َُٰٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ اٚا ِثْٝ َُ ََل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ َع
ِ َۙ غب
َ  ُء ْاُ ِؾٞع
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ة
Rabbinin çağrısına uyanlar için en güzel karşılık vardır. Onun çağrısına uymayanlar ise yeryüzündeki her şey ve
bir o kadarı onların olsa, kesinlikle onu fidye olarak verip kurtulmak isterler. Onları kötü bir hesaplaşma bekler.
Varıp kalacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir!

(Zümer 39/47)

َ َٖ٣ ۪ ا َ َّٕ َُِِّزْٞ ََُٝ
ة
ِ ع
ُٓ ْٖ ِٓ ۪ٚا ِثْٝ َُ ََل ْكزَذُٚ َٓ َؼَِْٚ ِٓضَٝ ؼًب٤۪ٔ ك َع
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا َٓب كُٞٔ َِظ
ِ ء ْاُ َؼزَاٞ
ََُٕٞ ْؾز َ ِغج٣ اٌُُٞٗٞ َ٣ ْْ َُ َّللاِ َٓب
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ ثَذَاَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣
Kıyamet günü, yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha yanlışlar içindeki o kimselerin elinde olsa, o azabın
sıkıntısından kurtulmak için hepsini verirlerdi. Allah, hiç hesap etmedikleri şeyleri karşılarına çıkaracaktır.

(Al-i İmran 3/92)

ْ٤ ِ۪۪ َػَّٚللاَ ِث
ءٍ كَب َِّٕ ه٢َ
ْ ا ِٓ ْٖ ؽُٞ َٓب ر ُ ْ٘ ِلوَٝ َُّٕٞا ِٓ َّٔب ر ُ ِؾجُٞ ر ُ ْ٘ ِلو٠ا ْاُ ِج َّش َؽزهَُُُٞ ْٖ رََ٘ب
Sevdiğiniz şeylerden hayra harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Yaptığınız her
harcamayı bilen Allah‟tır.
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(Bakara 2/177)

ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
 َُٰ ٌِ َّٖ ْاُ ِج َّش َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ِث هَٝ ة
ِ  ْاُ َٔ ْـ ِشَٝ م
َ ٤َُ
ِ  ٌُ ْْ هِ َج ََ ْاُ َٔ ْؾ ِشَٛ ٞ ُعُٝ اَُُّٞٞ ُ ْظ ْاُ ِج َّش ا َ ْٕ ر
ٓ
َٰ ْ
٠ َٰٓزَب٤َ ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِٝ َ۪ رّٚ ُؽ ِج٠َِٰ  ْاُ َٔب ٍَ َػ٠َ َٰارَٝ َّٖ٤۪ ِاَُّ٘جَٝ ة
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ  ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخَٝ اَل ِخ ِش
َّ ٠َ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ق
َ حًَٰٞ اُض
َّٓ ُاَٝ َِ ٤غ ۪ج
َّ ُاثَْٖ اَٝ َٖ٤ًغ ۪ب
َّ ُبّ ا
ّ ِ ٢ ِكَٝ َٖ٤ ِ۪غب ِئ
ِ اُشهَب
َ َٔ ُ ْاَٝ
َ َاَهَٝ ة
 َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ َٖ ْاُ َجأ ْ ِط ا٤ ۪ؽَٝ اء
ِ اُن ََّّٓشَٝ ٓبء
ِ ع
َّ ُاَٝ اُٝذَٛ  ْْ اِرَا َػبِٛ  ِذْٜ َٕ ِث َؼُٞكُٞٔ ُ ْاَٝ
َ ْ  ْاُ َجأ٢َِٖ ك٣قب ِث ۪ش
َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔزَّوُٛ  َُٰٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ اُٞفذَه
َ َٖ٣ ۪اَُّز
İyilik, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. İyilik; Allah‟a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve
nebîlere inanıp güvenen kişinin yaptığıdır. Böyle bir kişi, sevmesine rağmen malını, kendine yakınlığı olanlara,
yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verir. Namazı özenle ve sürekli
kılar ve zekâtı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getirirler.Baskılara, zorluklara,
bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Allah‟tan çekinerek
korunanlar da bunlardır.

(Bakara 2/267)

َ ْٖ ِٓ اُٞا ا َ ْٗ ِلوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
 ََلَٝ ك
ِ ِّ َجب٤ه
ِ  ِٓ َّٓٔب ا َ ْخ َش ْعَ٘ب َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْسَٝ ْْ ُ غ ْجز
َ ًَ د َٓب
َ ا ْاُخ َ۪جُٞٔ َّٔ ٤َ َ ر
٢
ُ ِٔ  ا ََِّٓل ا َ ْٕ ر ُ ْـِٚ ٣ َُ۪ ْغز ُ ْْ ِث َٰب ِخزَٝ َُُٕٞ ر ُ ْ٘ ِلوْٚ٘ ِٓ ش٤
ا ا َ َّٕ هُٞٔٓ َِا ْػَٝ ِٚ ٤ ۪ا كٞن
ٌّ َِّ٘للاَ َؿ
ذ٤۪ٔ َؽ
Ey inanıp güvenenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden hayra
harcayın! Gözünüzü yummadan almayacağınız kötü şeylerden vermeye kalkmayın! Bilin ki Allah‟ın hiçbir şeye
ihtiyacı yoktur, ne yaparsa güzelini yapar.

(Bakara 2/268)

َ ٤ْ ؾ
َّ َُا
ُ ط
ا ِعغَٝ َُّللا
َٓ َأ ْ ُٓ ُش ًُ ْْ ِث ْبُلَ ْؾ٣َٝ َ ِؼذُ ًُ ُْ ْاُلَ ْو َش٣ ٕب
ِ ؾ
 هَٝ كَن ًَْلَٝ ُْٚ٘ ِٓ ً َ ِؼذُ ًُ ْْ َٓ ْـ ِل َشح٣ َُّللا
 هَٝ بء
ْ٤ َِ۪ػ
Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzu bağışlama ve lütufta
bulunma sözü verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.

(Bakara 2/272)

َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ ََّللا
َُٕٞ َٓب ر ُ ْ٘ ِلوَٝ ْْ ٌُ  ٍْش كَ َِلَ ْٗلُ ِغ٤ا ِٓ ْٖ َخُٞ َٓب ر ُ ْ٘ ِلوَٝ ؾب ُء
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ُٜ ٣ َٰذُٛ  َْي٤َِْظ َػ
َ ٤َُ
ْ ُ ا َ ْٗز ُ ْْ ََل رَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِف ا
َُٕٞٔ َِظ
 هِٚ  ْعَٝ ا ََِّل ا ْثزِ ٓـَب َء
َّ َٞ ُ٣  ٍْش٤ا ِٓ ْٖ َخُٞ َٓب ر ُ ْ٘ ِلوَٝ َِّللا
Senin görevin, onları yola getirmek değildir ama gerekeni yapanı doğru yola getiren Allah‟tır. Hayra yapacağınız
her harcama kendiniz içindir. Harcamayı, sırf Allah yüzünüze baksın diye yapmalısınız. Harcadığınız her malın
karşılığı size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz.
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(Al-i İmran 3/93)

َّ َُّ ًُ
ٍَ ۪ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ رُ٘ ََّضِٚ َٗ ْلغ٠َِٰ  َُ َػ٣ ََ ا ََِّل َٓب َؽ َّش َّ اِ ْع َٓش ۪اء٣ اِ ْع َٓش ۪اء٢ٓ َ۪٘اُط َؼ ِبّ ًَبَٕ ِؽ ًَّل ُِج
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ ب ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٛٓ ُِْٞ ِخ كَبر٣ َٰسْٞ َّ ا ِثبُزُٞخُ هُ َْ كَأْر٣ َٰسْٞ َّ اُز
Tevrat‟ın indirilmesinden önce İsrail‟in kendine haram kıldığı yiyecekler dışında bütün
yiyecekler İsrailoğullarına helaldir. De ki: “İddianızda haklı iseniz Tevrat‟ı getirin de okuyun
bakalım.”
(Enam 6/146)

ُ ١ ۪ا َؽ َّش َْٓ٘ب ًُ ََّ رَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َػَٝ
ُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ ْاُـَ٘ َِْ َؽ َّش َْٓ٘ب َػَٝ  َِٖٓ ْاُ َجوَ ِشَٝ ظلُ ٍش
 َٓٔب ا ََِّلُٜ َٓ ٞؽ ُؾ
ْ و ِث َؼ
ُ ذ
َ ََِاخز
ْ  َٓبْٝ َ ٓب ا٣َ اَٞ  ْاُ َؾِٝ َ  َٓٔب اُٛ سٞ
ْ ََِٔ َٓب َؽ
اَِّٗبَٝ ْْ ِۘ ِٜ ٤ِ ُ ْْ ِثجَ ْـَٛ٘ب٣ْ َظ ٍْ َٰر ُِ َي َعض
ُ ُٜ ظ
َُٕٞقب ِده
َ َُ
Yahudilere tek tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarına ve bağırsaklarına yapışık
olanlarla kemiklerine karışanlar dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Bu, azgınlıklarına karşılık onlara
verdiğimiz cezadır. Biz doğruyu söyleriz.

(Nisa 4/160)

ُ كَ ِج
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِا َؽ َّش َْٓ٘ب َػَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ظ ِْ ٍْ َِٖٓ اَُّز
ْ َِّد ا ُ ِؽ
ٍ ّ َجب٤ِ ه
ش َۙا٤
 َِ ه٤ع ۪ج
ً َّ۪للاِ ًَض
َ ْْ ِٛ ّق ِذ
َ ْٖ ػ
َ  ِثَٝ ْْ ُٜ َُ ذ
Yahudilerin yanlış tutum ve davranışları sebebiyle onlara helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Çünkü onlar,
bir çok kimseyi Allah yolundan engellerler.

(Al-i İmran 3/94)

َّ ُْ ُٛ  َُٰٓ ِئ َيٝ۬ ُ ِة ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٰر ُِ َي كَب
َُٕٞٔ ُِ اُظب
 ه٠َِ َػٟكَ َٔ ِٖ ا ْكز َ َٰش
َ َّللاِ ْاُ ٌَز
Kendi yalanını Allah'a mâl edenler yanlış yapanlardır.
(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
Bir yalanı Allah‟a mâl eden veya kendine gelen gerçekler karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlış yapan
kişi kimdir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok?
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(Cuma 62/5)

ِّ ْٞ َظ َٓض َ َُ ْاُو
ً َ ْؾ ِٔ َُ ا َ ْعل٣َ بس
ِ َٔ َب ًَ َٔض َ َِ ْاُ ِؾُِِٛٞٔ  ْؾ٣َ ْْ َُ َّْ ُ خَ ص٣ َٰسْٞ َّ ا اُزُِّٞٔ ِ َٖ ُؽ٣ َ۪ٓض َ َُ اَُّز
َ ْبسا ِثئ
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪اَُّز
 هَٝ َِّللا
د ه
Kendilerine Tevrat bilgisi yüklenen ama onun hükümlerini yüklenmeyenler, kitap yüklü eşek gibidirler. Allah‟ın
ayetleri karşısında yalan yanlış şeylere sarılan bu topluluk, ne kötü örnektir. Allah, yanlışlar içinde olan
toplulukları yola getirmez.

(Al-i İmran 3/95)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
فذَمَ ه
َ َْ ُه
َ ۪ٛا َِِّٓخَ اِث َْٰشَُّٞللاُ كَبرَّجِؼ
De ki "Allah doğruları söyler; İbrahim‟in dosdoğru yaşama biçimini takip edin. O,
müşriklerden değildi.”
(Enam 6/161)

َِٖٓ َٕ َٓب ًَبَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
ِ ٠َُِٰ  ا٢ّ َس ۪ ٓث٢ ۪٘٣ َٰذَٛ ٢ َِّ۪٘ٗهُ َْ ا
َ َ۪ٛ ًٔب َِِّٓخَ اِث َْٰش٤ًِ٘ب ه٣ ْ۪ د٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٖ٤ً۪ ْاُ ُٔ ْؾ ِش
De ki: “Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, İbrahim‟in dini dosdoğru yaşama biçimine yöneltti. İbrahim,
müşriklerden olmamıştı.”

(Nahl 16/120)

َۙ ً۪ َيُ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِش٣ ْْ ََُٝ لًب٤ ْ۪٘ ًَبَٕ ا ُ َّٓخً هَبِٗزًب ِ هّٰللِ َؽ٤
َٖ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim bir ümmetti. Allah‟a boyun eğen, hep doğruya yönelen biriydi. Hiç müşriklerden olmadı.

(Nahl 16/121)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ُ اٚ٣ َٰذَٛ َٝ ُٚ٤ ا ِْعز َ َٰجِٚ ِٔ ُؽَب ًِ ًشا َِلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine karşı görevlerini yerine getiren biriydi. Allah da onu seçti ve doğru yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ ًغَ٘خ
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُاَل ِخ َشحِ َُ َِٖٔ ا
َ َب َؽ٤ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, ahirette de elbette iyilerden olacaktır.

(Nahl 16/123)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ ۪ٛ َْي ا َ ِٕ ارَّجِ ْغ َِِّٓخَ اِث َْٰش٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ ص ُ َّْ ا
Sana da şunu vahyettik: “İbrahim‟in, dosdoğru yaşama biçimine uy! O hiç müşriklerden olmadı!”
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(Mümtehine 60/4)

ْ ٗهَ ْذ ًَب
 ِٓ َّٔبَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْْ اَِّٗب ثُ َش َٰ ٓء ۬ ُؤاِٜ ِٓ ْٞ َا ُِوُُُٞ اِ ْر هَبَٖٚ َٓ َؼ٣ ۪اَُّزَٝ ْ٤
َ ح َؽَٞ َذ َُ ٌُ ْْ ا ُ ْع
َ ۪ٛ ِاث َْٰش٢ٓ ۪غَ٘خ ك
ِۘ ٕ هُٝ
اُِٞ٘ٓ ْ ر ُإ٠نٓب ُء ا َ َثذًا َؽزه
َ  ْاُ َج ْـَٝ ُ حَٝ٘ ٌُ ُْ ْاُ َؼذَ َا٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ثَذَا َثَٝ ْْ ٌُ َّللاِ ًَلَ ْشَٗب ِث
ِ َٕ ِٓ ْٖ دُٝر َ ْؼجُذ
ءٍ َسثََّ٘ب٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ َِّللا
 َٓٓب ا َ ْٓ ِِيُ َُ َي َِٖٓ هَٝ  ََلَ ْعز َ ْـ ِل َش َّٕ َُ َيِٚ ٤ْ َِلَ ۪ث٤
َ ۪ٛ ٍَ اِث َْٰشْٞ َُ ا ََِّل هٙٓ َ ْؽذَٝ ِِثب هّٰلل
ش٤
ُ  َْي ْاُ َٔ ۪ق٤َُِاَٝ  َْي اََٗ ْجَ٘ب٤َُِاَٝ  ًَّ َِْ٘بَٞ َ  َْي ر٤ََِػ
İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Bir gün halklarına şöyle demişlerdi: “Bizim
sizinle ve Allah ile aranıza koyup kul olduklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Biz sizi tanımıyoruz. Tek ilah olan
Allah‟a inanıp güvenene kadar aramızda düşmanlık ve nefret doğmuştur. Sadece İbrahim‟in babasına söylediği:
“Allah‟tan sana gelecek bir şeyi engellemeye gücüm yetmez ama senin bağışlanman için kesinlikle dua
edeceğim" sözü size örnek olmaz. İbrahim ve beraberindekiler şöyle dua ettiler: "Rabbimiz! Biz sana dayandık
ve sana yöneldik. Dönüp varılacak yer, senin huzurundur.”

(Al-i İmran 3/96)

ٍ ٤ْ َ ٍَ ثَّٝ َ ا َِّٕ ا
َٖ٤۪ٔ َُ ُِ ِْؼَبًٟذُٛ َٝ بس ًًب
ِ َُِِّ٘ م َغ
ِ ُٝ ذ
َ َ ثِجَ ٌَّخَ ُٓج١ ۪بط ََُِّز
İnsanlar için kurulan ilk ev, elbette Bekke'de olandır. Bereketlidir ve herkese doğru yönü
göstersin diye kurulmuştur.
(Hac 22/26)

ْ
َّٓ ُِ ٢
َ َٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ٢ذ ا َ ْٕ ََل ر ُ ْؾ ِش ْى ۪ث
َٖ٤۪ٔ ِ ْاُ ٓوَبئَٝ َٖ٤ ِ۪طبئِل
ِ ٤ْ ْ َٓ ٌَبَٕ ْاُ َج٤
َ ۪ٛأَٗب ِ َِلث َْٰشَّٞ َاِ ْر ثَٝ
َ ِز٤ْ َ ْش ثّٜ ِ ه
 ِدٞغ ُغ
ُّ ُاُش ًَّغِ ا
ُّ َٝ
İbrahim‟e Beyt‟in yerini gösterdiğimiz zaman, “Bana hiçbir şeyi ortak sayma; tavaf edenler, kıyam, rükû ve
secde edenler için Beytimi temiz tut” demiştik.

(Hac 22/27)

ن
َ ُ َأْر٣ ِبط ثِ ْبُ َؾ ّظ
ِ م
ِ َُّ٘ ا٢ِاَرّ ِْٕ كَٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٝ ى ِس َع ًبَلٞ
ٍ َۙ ٤۪ٔ َٖ ِٓ ْٖ ًُ َِّ كَ ّظٍ َػ٤ َ۪أْر٣ بٓ ٍش
İnsanların içinde o haccı ilan et ki yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde bütün derin vadilerden geçerek sana
gelsinler.

(Al-i İmran 3/97)

ِٖ َٓ ذ
ِ ٤ْ َبط ِؽ ُّظ ْاُج
ِ َُّ٘ ا٠َِ ِ هّٰللِ َػَٝ ُ ًَبَٕ َٰا ًِٓ٘بَِٚ َٓ ْٖ دَ َخَٝ ْ٤
َ َِّ۪ٛ٘بد َٓوَب ُّ اِث َْٰش٤ََبد ث٣ َٰاِٚ ٤ ۪ك
ً ع ۪ج
َ َ ا ْعز
َٖ٤۪ٔ َُػ ِٖ ْاُؼَب
 َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب َِّٕ هَٝ َل٤
َ طب
َ ٢
َ ِٚ ٤ْ َُِع ا
ٌّ َِّ٘للاَ َؿ
Orada açık göstergeler , ayetler, İbrahim'in ibadet için durduğu yerler vardır. Oraya giren kişi,
güvende olur. Bir yolunu bulup gidebilenlerin, o Beyt‟te , Kâbe‟de hac yapması, Allah‟ın
insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bunu görmezlikten gelirse bilsin ki Allah‟ın kimseye ihtiyacı
yoktur.
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(Bakara 2/125)

٠ُِٓ َٰ  ْذ َٓٗب اِٜ  َػَٝ ٠ًِّق
َ ٤اِ ْر َع َؼ َِْ٘ب ْاُ َجَٝ
ِ َُِِّ٘ ًْذ َٓضَب َثخ
َ ُٓ ْ٤
َ ۪ٛا ِٓ ْٖ َٓوَ ِبّ اِث َْٰشُٝار َّ ِخزَٝ ا َ ًْٓ٘بَٝ بط
َّٓ ُِ ٢
َ ْٕ َ  ََ ا٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
 ِدٞغ ُغ
ُّ ُاُش ًَّغِ ا
ُّ َٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َؼب ًِلَٝ َٖ٤ ِ۪طب ِئل
َ ۪ٛاِث َْٰش
َ  ِز٤ْ  َشا َثّٜ ِ ه
Kâbe‟yi insanların toplanacakları ve güven içinde olacakları bir yer yaptık. Siz İbrahim‟in ibadet için durduğu
yerleri dua yerleri yapın. İbrahim ile İsmail‟e görev verdik: “Evimi; tavaf edenler, itikâfta bulunanlar, rükû ve
secde edenler için tertemiz tutun!” dedik.

(Bakara 2/126)

ِ ُ َِٖٓ اُض َّ َٔ َشاَِْٚٛ َ اس ُص ْم ا
ْ ِ ّ ُْ َسة٤ ۪ٛاِ ْر هَب ٍَ اِث َْٰشَٝ
ْ َٝ زَا َثَِذًا َٰا ًِٓ٘بَٰٛ َْ اع َؼ
 ْْ ِث هُٜ ْ٘ ِٓ ََٖٓ د َٓ ْٖ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ
ً َُِ۪ هُٚ َٓ ْٖ ًَلَ َش كَب ُ َٓ ِز ّؼَٝ ٍَ اَل ِخ ِش هَب
َ م
ش٤
ْ َ َل ص ُ َّْ ا٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
ِ  َػزَا٠َُِٰ ُ اٙٓ ط ُّش
ِ َُّ٘ة ا
َ ْ ِثئَٝ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap! Buranın halkından, Allah‟a ve ahiret
gününe inananları her üründen yararlandır!” Allah da şöyle dedi: “ayetleri görmezlikten gelene de bir süre iyilik
yapar, sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”

(Bakara 2/127)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
ِ ٤ْ ا ِػذَ َِٖٓ ْاُ َجَٞ َ ُْ ْاُو٤ ۪ٛ ْشكَ ُغ اِث َْٰش٣َ اِ ْرَٝ
َ ْٗ َ  َُ َسثََّ٘ب رَوَج ََّْ َِّٓ٘ب اَِّٗ َي ا٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ذ
َّ ُذ ا
İbrahim, İsmail ile beraber Kâbe‟nin temellerini yükselttiği sırada şöyle yalvardı: “Rabbimiz, bunu bizden kabul
et, dinleyen de bilen de Sen‟sin!”

(Bakara 2/128)

َ٘ب اَِّٗ َي٤ْ َِرُتْ َػَٝ ا َ ِسَٗب ََٓ٘ب ِع ٌََ٘بَٝ َّزِ َٓ٘ب ا ُ َّٓخً ُٓ ْغ ِِ َٔخً َُ َي٣ ِٓ ْٖ رُ ِ ّسَٝ  ِْٖ َُ َي٤َٔ ِِ اع َؼ َِْ٘ب ُٓ ْغ
ْ َٝ َسثََّ٘ب
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َ ْٗ َ ا
ُ َّٞ َّ ذ اُز
َّ اة
“Rabbimiz! İkimizi sana teslim olmuş kişiler yap, soyumuzdan gelenlerden de sana teslim olmuş bir toplum
oluştur! Bize hac ve umre ibadetlerini nasıl yapacağımızı göster ve Sana yönelişimizi kabul et! Tevbeleri kabul
eden, iyiliği bol olan Sen‟sin!”

(İbrahim 14/36)

سُٞ كَ ِبَّٗ َي َؿل٢ ۪ٗقب
ْ َ  َّٖ اُٜ ََِّٗسةّ ِ ا
ِ َُّ٘شا َِٖٓ ا٤
ً ۪مَِ َِْٖ ًَض
َ  َٓ ْٖ َػَٝ ٢ّ۪٘ ِٓ َُّٚٗ كَ ِب٢ ۪٘بط كَ َٔ ْٖ ر َ ِج َؼ
ْ٤َس ۪ؽ
Rabbim! O putlar insanların birçoğunu yoldan çıkardılar. Bana uyan bendendir. Bana karşı çıkan olursa şüphesiz
sen çok bağışlayan, ikramı bol olansın.
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(İbrahim 14/37)

َ ا ٍدَٞ  ِث٢ َّ۪ز٣ ا َ ْع ٌَ ْ٘ذُ ِٓ ْٖ ر ُ ِ ّس٢ّ۪ٓٗ َسثَّ َٓ٘ب ِا
اُٞٔ ٤ ُ۪و٤ُِ  ِز َي ْاُ ُٔ َؾ َّش َِّۙ َسثََّ٘ب٤ْ َ صَ ْسعٍ ِػ ْ٘ذَ ث١ ۪ ِْش ر٤ؿ
َٕٝ ْؾ ٌُ ُش٣َ ْْ ُٜ َِّد َُ َؼ
ِ  ْْ َِٖٓ اُض َّ َٔ َشاُٜ اس ُص ْه
ْ َح َ كَِٰٞ ق
ْ َٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُِ ا١۪ٞٓ ْٜ َ بط ر
َّ ُا
ِ َُّ٘بع َؼ َْ ا َ ْكـِذَح ً َِٖٓ ا
Rabbimiz! Ben soyumdan bir kısmını senin dokunulmazlığı olan Beytinin yanında, çorak bir vadiye yerleştirdim.
Rabbimiz bunu namazı düzgün ve sürekli kılsınlar diye yaptım. İnsanlardan kiminin gönlünü onlara meyledecek
hale getir. Bir de onları birtakım ürünlerle rızıklandır, belki görevlerini yerine getirirler.

(Al-i İmran 3/98)

ۗد ه
ََُِٕٞٔ  َٓب ر َ ْؼ٠َِٰ ذ َػ٤َٜ۪ َّللاُ ؽ
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبٝة ُِ َْ ر َ ٌْلُ ُش
 هَٝ َِّللا
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣ َْ ُه
De ki "Ey Kitaplarında uzman olanlar! Neden Allah‟ın ayetlerinin üzerini örtüyorsunuz? Neler
yaptığınıza Allah şahittir.”
(Al-i İmran 3/99)

ُ ْْ ُ ا َ ْٗزَٝ  ًعبَٞ ب ِػَٜ ََُّٗٞللاِ َٓ ْٖ َٰا ََٖٓ ر َ ْجـ
 َٓبَٝ  ٓذَا ُءَٜ ؽ
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ ة ُِ َْ ر
ِ  ََ ْاُ ٌِزَبْٛ َ َٓب ا٣ َْ ُه
َ ْٖ َٕ َػُّٝقذ
ََُِٕٞٔ َّللاُ ثِـَبكِ ٍَ َػ َّٔب ر َ ْؼ
ه
De ki "Ey Kitaplarında uzman olanlar! İnanmış kimseleri neden Allah‟ın yolundan
uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Neden orada bir çarpıtma arayışındasınız? Üstelik bunu bile
bile yapıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey, Allah‟a gizli kalmaz.”
(Hud 11/18)

ْ َ  َٓ ْٖ اَٝ
ُ بدَٜ  ٍُ ْاَلَ ْؽَُٞو٣َٝ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ َٕ َػُُٞ ْؼ َشم٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ َّ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 َٰ
Bir yalanı Allah‟a mâl edenden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Onlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler
şöyle diyeceklerdir: “Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” Bilin ki Allah‟ın dışlaması bu yanlışı
yapanlaradır.

(Hud 11/19)

َٰ ْ ِ ْْ ثُٛ َٝ  ًعبَٞ ب ِػَٜ ََُٗٞ ْجـ٣َٝ َِّللا
َٕٝ ْْ ًَبكِ ُشُٛ ِبَل ِخ َشح
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
َ ْٖ َٕ َػُّٝقذ
Onlar, ahireti göz ardı ederek Allah‟ın yolundan engelleyen ve o yolda kolayca anlaşılamayacak bir çarpıklık
olmasını isteyen kimselerdir.
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(Hud 11/20)

ٓ
ق
ٕ هُٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢َٖ ِك٣ا ُٓ ْؼ ِغ ۪ضٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ َُ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ ا
ُ نب َػ
َ ُ٣ ٓب ُۢ َء٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ ك
َْٕٝق ُش
َّ َُٕ اُٞؼ٤َ ْغز َ ۪ط٣ اُٞٗاة َٓب ًَب
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ َُ
ِ ُج٣ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ غ ْٔ َغ
Onlar yeryüzünde yakayı kurtaracak değillerdir. Onların Allah ile aralarına girecek bir yakınları olmayacaktır. O
azap onlar için ikiye katlanacaktır. Onlar gerçekleri dinlemeye tahammül edemezler, onu görecek halde de
değillerdir.

(Hud 11/21)

ٓ
َٕٝ ْلز َ ُش٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ م ََّ َػ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِٓش٣ ۪ َُٰ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar kendilerini hüsrana uğratmış kimselerdir. Uydurdukları da onlardan uzaklaşırlar.

(Hud 11/22)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََََّٗل َع َش َّ ا
َٕٝغ ُش
َ  ُْ ْاَلَ ْخُٛ ِاَل ِخ َشح
Şüphesiz ahirette en çok kaybedenler de onlardır.

(İbrahim 14/1)

ُّ َِٖٓ بط
اه
ِ اُظُِ َٔب
ِ ف َش
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ّس ِث ِب ْر ِٕ َس ِثٞ
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
َ َُّ٘ َْي ُِز ُ ْخ ِش َط ا٤َُُِ اٙا ُٓ َٰٰ۠ش ًِزَبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
 َِۙذ٤۪ٔ ض ْاُ َؾ٣
ِ ْاُ َؼ ۪ض
Elif-Lâm-Râ! Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdiğimiz bir kitaptır.
Daima üstün olan ve her şeyi mükemmel yapanın,

(İbrahim 14/2)

َه
 ٍَۙذ٣ ۪ؽذ
َ ة
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ ١ َّ۪للاِ اَُّز
ٍ ػزَا
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ ْٖ ِٓ َٖ٣َْ ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش٣َٝ َٝ ك
Allah‟ın yoluna. Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi onundur. Çetin bir azaptan dolayı kafirlerin vay haline!

(İbrahim 14/3)

َٰ ْ ٠َِب َػ٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾُّٞ ْغز َ ِؾج٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
 ًعبَٞ ب ِػَٜ َُٗٞ ْجـ٣َ َٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ َ٣َٝ ِاَل ِخ َشح
َ ْٖ َٕ َػُّٝقذ
ٓ
 ٍذ٤م ََل ٍٍ َث ۪ؼ
َ ٢ ۪ َُٰئِ َي كٝ۬ ُ ا
Onlar, dünya hayatını Âhiretten çok seven, bir çarpıtma yaparak Allah‟ın yolundan uzaklaşma ve uzaklaştırma
peşinde olan kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler.
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(Al-i İmran 3/100)

ْْ ٌُ ِٗ  َٔب٣ ًُ ْْ ثَ ْؼذَ ۪اُّٝ ُشد٣َ بة
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪وًب َِٖٓ اَُّز٣ا كَ ۪شُٞؼ٤ا ا ِْٕ ر ُ ۪طُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َٖ٣ًَب ِك ۪ش
Ey inanıp güvenenler! Kendilerine kitap verilenlerin bir kesimine gönüllü olarak boyun
eğerseniz, inanıp güvendikten sonra sizi ayetleri görmeyecek hale getirerek kâfir yaparlar.
(Bakara 2/109)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ غذًا ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ا َ ْٗلُ ِغ
ً َّ َٔبِٗ ٌُ ْْ ًُل٣َٗ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ۪اَُّٝ ُشد٣ ْٞ َُ ة
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ش ِٓ ْٖ ا٤ ۪دَّ ًَضَٝ
َ بسا َؽ
ْ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاَ َػ
ٍء٢ْ ؽ
ْ اَٝ اُٞ ُْ ْاُ َؾ ُّن كَب ْػلُٜ َُ ََّٖ٤َثَ ْؼ ِذ َٓب رَج
۪ ا َِّٕ هَّٙللاُ ثِب َ ْٓ ِش
 ه٢
َ َِأر٣ ٠ا َؽزهٞفلَ ُؾ
ش٣ ۪هَذ
Kitaplarında uzman olanlardan birçoğu, inanıp güvenmenizden sonra sizi, Kitab‟ı görmeyecek hale getirmek
isterler. Bunu, gerçekleri bütün açıklığı ile gördükten sonra, içlerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar.
Onlara ilişmeyin ve Allah‟ın emri gelinceye kadar yeni bir sayfa açın. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/149)

َٖ٣ا خَب ِع ۪شُٞ ا َ ْػوَبثِ ٌُ ْْ كَز َ ْ٘وَ ِِج٠ِٓ َٰ  ًُ ْْ َػَُّٝ ُشد٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا اَُّزُٞؼ٤ا ا ِْٕ ر ُ ۪طُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlere gönüllü olarak boyun eğerseniz, sizi gerisin geri
çevirirler; kaybeden kişilere dönüşürsünüz.

(Hud 11/113)

َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َُِا اًَُٞٓ٘  ََل ر َ ْشَٝ
ٓب َء ص ُ َّْ ََل٤َ ُِ ْٝ َ َّللاِ ِٓ ْٖ ا
َّ َٔ َ ا كَزُٞٔ َِظ
ٕ هُٝ
ُ َۙ َُّ٘غ ٌُ ُْ ا
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ بس
َٕٝق ُش
َ ْ٘ ُ ر
Sakın yanlış yolda olanlara bel bağlamayın; yoksa o ateş sizi de yakar. Sizin Allah ile aranıza girecek bir
dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.

(Furkan 25/52)

شا٤
ً بدًا ًَ ۪جَٜ ۪ ِعُٚ ْْ ِثٛ ْذِٛ  َعبَٝ َٖ٣كَ ََل ر ُ ِطغِ ْاُ ٌَبكِ ۪ش
Öyleyse kendini doğrulara kapatan o kâfirlere boyun eğme; onlara karşı büyük bir cihada giriş!

(Al-i İmran 3/101)

١ِ
ُ  ٌُ ْْ َس٤ ۪كَٝ َِّللا
ق ْْ ِث ه
َبدُ ه٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِ َػ٠َِٰ ْا َ ْٗز ُ ْْ رُزَٝ َْٕٝق ر َ ٌْلُ ُش
ِ َ َ ْؼز٣ ْٖ َٓ َٝ ُُُٚٞع
َ ٤ًَ َٝ
َ ذُٛ بّٰللِ كَوَ ْذ
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ا
Size Allah'ın ayetleri okunurken ve Allah‟ın gönderdiği elçisi içinizdeyken nasıl olur da onları
görmezlikte direnirsiniz? Kim Allah'a sıkı sarılırsa, doğru yola kabul edilir.
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(Araf 7/158)

ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ١ ۪ؼً ٌۨب اَُّز٤۪ٔ  ٌُ ْْ َع٤ْ ََُِّللاِ ا
ََُٰٚ ِك ََٓل ا
ُ  َس٢ّ۪ٗ ِبط ا
 ٍُ هٞع
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ َْ ُه
۪ٚ ًَ ِِ َٔب ِرَٝ ِبّٰلل
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ ١ ۪ ِ اَُّز٢
ا ِث هُِٞ٘ٓ ذُ كَ َٰب٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
۪ ُ ْؾ٣ َٞ ُٛ ا ََِّل
ّ ّٓ ِ ُ ِ ْاَل٢
ّ ِ اَُّ٘جِٚ ُِ ٞع
َُٕٝزَذْٜ َ ُ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ رُٙٞار َّ ِجؼَٝ
De ki: “Ey insanlar! Ben Allah‟ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Göklerde ve yerde tüm yetkiler onundur. Ondan
başka ilah yoktur. Hayat veren de öldüren de odur. Öyleyse Allah‟a ve ümmi nebi olan resulüne güvenin. O,
Allah‟a ve onun sözlerine güvenir. Siz ona uyun ki doğru yola girmiş olasınız.”

(Nisa 4/174)

ً٘ب٤سا ُٓ ۪جٞ
ً ُٗ ْْ ٌُ ٤ْ َُِا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ ْْ ٌُ َّبٕ ِٓ ْٖ َس ِثٛبط هَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ ثُ ْش
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey insanlar! Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Size her şeyi açıklayan bir Nur indirdik.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣َٝ ٍَ َۙ ن
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ثِ هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كِٚا ثُٞٔ ق
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ً ف َشا
 ًٔب٤ ۪هب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur‟a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣َٝ ِّ غ ََل
ِ۪ٚٗ س ثِ ِب ْرٞ
ِ اُظُِ َٔب
َّ ُعجُ ََ ا
ُ َُٚٗاَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ ارَّجَ َغ ِسم
 هِٚ ِ ث١ ۪ذْٜ َ٣
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣َٝ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, rızasına uyduklarını onaylamasıyla
birlikte de onları, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Zuhruf 43/43)

ْ كَب ْعز َ ْٔغ
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َِٰ  َْي اَِّٗ َي َػ٤َُِ ا٢
َ  ِؽٝ۫ ُ  ا١ٓ ِ۪ي ثِبَُّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.

(Zuhruf 43/44)

ََُِٕٞٔف ر ُ ْغـ
َ َٝ  ِٓ َيْٞ َ ُِوَٝ ُ َُ ِز ًْش َُ َيَِّٚٗاَٝ
َ ْٞ ع
Bu, hem senin için, hem de halkın için doğru bilginin hatırlatılmasıdır. Yakında bu konuda sorguya
çekileceksiniz.
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(Al-i İmran 3/102)

َُٕٞٔ ِِ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغَٝ ر ُ َّٖ ا ََِّلُٞٔ َ  ََل رَٝ َّ۪ٚللاَ َؽ َّن رُوَب ِر
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Allah‟tan çekinerek gerektiği gibi korunun. Son nefesinize kadar Allah‟a
teslim olmaya devam edin!"
(Bakara 2/132)

َ ف
ر ُ َّٖ ا ََِّلُٞٔ َ َٖ كَ ََل ر٣ّ َُ ٌُ ُْ اُ ۪ذ٠ط َٰل
ُ َُ ْؼو٣َٝ ِٚ ٤ َ۪٘ ُْ ث٤ ۪ٛب اِث َْٰشَٜٓ ِ ث٠ف
ْ َّللاَ ا
 هَٝ َٝ
 ا َِّٕ ه٢
َّ ََِ٘ب ث٣ ةٞ
َُٕٞٔ ِِ ا َ ْٗز ُ ْْ ُٓ ْغَٝ
İbrahim, bu dine uymayı oğullarına vasiyet etmişti. Yakup da öyle yaptı. Dedi ki: “Oğullarım! Allah sizin için bu
dini seçti, son nefesinize kadar Allah‟a teslim olmuş kişiler olarak yaşayın.”

(Bakara 2/133)

ُ ْْ ُ ا َ ّْ ًُ ْ٘ز
ُ ا َٗ ْؼجُذُُٞ هَب١ َ۪ٕ ِٓ ْٖ َث ْؼذُٝ َٓب ر َ ْؼجُذِٚ ٤ ۪٘ َۙدُ اِ ْر هَب ٍَ ُِ َجْٞ َٔ ُة ْاٞ
َ  ٓذَا َء اِ ْر َؽَٜ ؽ
َ ُ ْؼو٣َ ن َش
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْغَُٚ ُٖ ٗ َْؾَٝ اؽذًا
ِ َٝ بًٜ َُِٰ اِ ْعؾَٰ نَ اَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ َ۪ٛ َٰا َثٓب ِئ َي اِث َْٰشَُِٰٚ اَٝ  َيَٜ َُِٰ ا
Yoksa siz Yakup ölmek üzere iken orada mıydınız? O sırada evlatlarına, “Benim arkamdan kime kulluk
edeceksiniz?” diye sordu. Onlar, “Senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak‟ın ilahına yani tek ilaha kulluk
edeceğiz. Biz, ona teslim olmuş kimseleriz!” dediler.

(Al-i İmran 3/103)

 ٌُ ْْ اِ ْر ًُ ْ٘ز ُ ْْ ا َ ْػ ٓذَا ًء٤ْ ََِّللاِ َػ
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝا ْر ًُ ُشَٝ اُٞ ََل رَلَ َّشهَٝ ؼًب٤۪ٔ َّللاِ َع
ذ ه
ا ثِ َؾ ْج َِ هُٞٔ ق
ِ َ ا ْػزَٝ
ْْ ًُ َبس كَب َ ْٗوَز
َ ٠َِٰ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ َػَٝ اًٗبَٞ ۪ ٓ ا ِْخِٚفجَ ْؾز ُ ْْ ثِِ٘ ْؼ َٔز
ْ َ ثِ ٌُ ْْ كَبَُُِْٖٞ ه٤َق ث
ِ َُّ٘ؽلَب ُؽ ْل َشحٍ َِٖٓ ا
َ ََُّكَب
َُٕٝزَذْٜ َ ۪ َُؼََِّ ٌُ ْْ رَِٚبر٣َّللاُ َُ ٌُ ْْ َٰا
ّ ُٖ ه٤ِ َُج٣ ب ًَ َٰز ُِ َيَٜ ْ٘ ِٓ
Allah'ın ipine, hep beraber sımsıkı sarılın, ondan ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini
aklınızdan çıkarmayın. Bir zamanlar aranızda düşmanlıklar vardı; Allah, kalplerinizi birbirine
ısındırdı da O‟nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi
oradan O kurtardı. Allah, âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.
(Enfal 8/46)

َّللاَ َٓ َغ
َ ا كَز َ ْلٞػ
ُ َ ََل رََ٘بصَٝ َُُٚٞع
ْ اَٝ ْْ ٌُ  ُؾ٣َت ۪س
ُ  َسَٝ ََّللا
ا ا َِّٕ هٝف ِج ُش
ا هُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ
َ ٛر َ ْزَٝ اُِٞؾ
َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ ُا
Allah‟a ve elçisinin getirdiğine gönülden boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa dağılırsınız ve gücünüz
gider. Siz sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir.
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(Enfal 8/63)

ق
َ ؼًب َٓٓب اََُّ ْل٤۪ٔ ك َع
َ  ا َ ْٗلَ ْوْٞ َُ ْْ ِٜ  ِثَُُِْٖٞ ه٤ق َث
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْْ ِٜ ِثَُُِْٖٞ ه٤ذ َث
ِ  ْاَلَ ْس٢ذ َٓب ِك
َ َََُّّللاَ ا
َ ََُّاَٝ
ْ٤ٌ۪ ض َؽ٣ُ َػ ۪ضَِّٚٗ ْْ اُٜ َ٘٤ْ َث
Müminlerin kalplerini O kaynaştırdı. Dünya kadar mal harcasaydın kalplerini kaynaştıramazdın. Ama Allah
onları kaynaştırdı. Üstün olan ve kararları doğru olan O‟dur.

(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ  ِْش٤ ْاُ َخ٠ََُِٕ اَُٞ ْذػ٣  ُْز َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ
İçinizde hayra çağıran, dinen iyi olanı emreden ve dinen kötü olanı yasaklayan bir topluluk
bulunsun. İşte böyle toplumlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
(Araf 7/181)

ََُُٕٞ ْؼ ِذ٣ ۪ٚ ِثَٝ ن
ِ ّ َٕ ِث ْبُ َؾُٝذْٜ َ٣  ِٓ َّٔ ْٖ َخَِ ْو َٓ٘ب ا ُ َّٓخَٝ
Yarattıklarımız içinde öyle bir toplum vardır ki hem o doğruyu gösterir hem de onun ışığında adaletli
davranırlar.

(Hac 22/41)

َّ اُٞ َ  َٰارَٝ َ حَِٰٞ ق
اْٞ َٜ ََٗٝ فٝ
ِ ا ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشٝا َ َٓ ُشَٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٓ ك اَهَب
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ كُٛ َٖ ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب٣ ۪اََُّز
سٞ
ِ ُٓ ُ ِ هّٰللِ َػبهِجَخُ ْاَلَٝ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
Onlar öyle kimselerdir ki eğer bir yere yerleştirsek namazı tam kılar, zekâtı verir, dinen iyi olanı emreder, dinen
kötü olana karşı durur. Her işin sonu Allah‟a varır.

(Al-i İmran 3/105)

ْ َٝ اَُٖٞ رَلَ َّشه٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  ََل رَٝ
 ْْ َػزَاةُٜ َُ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ اَٝ َُِّ٘بد٤َ ُْ ْاُجُٛ ا ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞاخزََِل
ْ٤َۙ َػ ۪ظ
Kendilerine o açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın.
Onları bekleyen büyük bir azap vardır.
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(Al-i İmran 3/19)

ْ  َٓبَٝ ُّ ٰ۠ اَل ْع ََل
ُْ ِْ  ُْ ا ُْ ِؼُٛ بة ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َٓعب َء
ِ ْ َِّللا
َٖ ِػ ْ٘ذَ ه٣ّا َِّٕ اُ ۪ذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ق اَُّز
َ ََِاخز
ة
ِ ب٣َ  ٌْلُ ْش ِث َٰب٣َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤َث ْـ
َّللاِ كَب َِّٕ ه
د ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Allah katında din, İslam‟dır. Kendilerine kitap verilenler, bu ilim geldikten sonra, birbirlerine üstünlük kurma
çabaları yüzünden ihtilaf çıkarırlar. Kim Allah'ın âyetlerini görmezlikte direnirse, Allah onun hesabını hızlı
görür.

(Enam 6/159)

ْْ ُٜ ُ َُ٘جِّئ٣ َّْ ُ َّللاِ ص
َ ؼًب َُ ْغ٤َ ا ِؽُٞٗ ًَبَٝ ْْ ُٜ َ٘٣ ۪ا دَُٖٞ كَ َّشه٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
 ه٠َُِ ْْ اُٛ ءٍ اَِّٗ َٓٔب ا َ ْٓ ُش٢َ
ْ  ؽ٢ ۪ ْْ كُٜ ْ٘ ِٓ ذ
َُِٕٞ ْل َؼ٣َ اُِٞٗث َٔب ًَب
Dinlerini parça parça edip belli kişiler etrafında toplananlar var ya! Sen hiçbir konuda onlardan değilsin. Onların
işleri Allah‟a kalmıştır. Daha sonra Allah, yaptıklarını kendilerine bildirecektir.

(Şura 42/14)

ْ َعجَو
٠ُِٓ َٰ ذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ا
َ  ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ُْ ثَ ْـُٛ ا ا ََِّل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞ َٓب رَلَ َّش ٓهَٝ
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ ْْ َُلِٛ بة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞ ِسصٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ ُ َُو٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
َ ن
Ayrılığa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra, birbirlerini kıskanmalarından dolayı oldu. Rabbinin, o
belirlenmiş ecellerine kadar özgür bırakma sözü olmasaydı hemen yargılanırlardı. Onlardan sonra Kitaba mirasçı
olanlar ise kuşku içinde bocalayıp dururlar.

(Casiye 45/17)

ْ د َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ِش كَ َٔب
ٍ َّ٘ب٤ِ َُ ْْ ثَٛ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
 ْْ ا َِّٕ َسث ََّيُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ َۙ ُْ ثَ ْـُٛ ا ا ََِّل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َٓعب َءُٞاخزََِ ٓل
ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢َ ْو ۪ن٣
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarında
çıkan kıskançlıktan dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri konularda kıyamet günü kararını
verecektir.

(Meryem 19/37)

ْ َك
ْ٤ٍ  ٍّ َػ ۪ظْٞ َ٣  ِذَٜ ا ِٓ ْٖ َٓ ْؾَٖٝ ًَلَ ُش٣ َْ۪ َُِِّز٣َٞ َ ْْ كِٜ ِ٘٤ْ َاة ِٓ ْٖ ث
ُ َق ْاَلَ ْؽض
َ ََِبخز
İçlerinden farklı kesimler birbirlerine düştüler. Vay haline o büyük günde huzura çıkmayı göz ardı edenlerin.

(Meryem 19/38)

َّ ِٖ ٌِ َُٰ ََٗ٘بُٞأْر٣َ َّ ْٞ َ٣ ْق َۙ ْش
ٖ٤
َ ٢ ۪ َّ كْٞ ٤َ َُٕ ْاُٞٔ ُِ اُظب
ِ اَثَٝ ْْ ِٜ ا َ ْع ِٔ ْغ ِث
ٍ م ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
Bize gelecekleri gün ne güzel işitecekler ve ne iyi göreceklerdir! Ama yanlışlar içindeki o kimseler bugün açık
bir sapkınlık içindedirler.
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(Al-i İmran 3/106)

ْ دَٞ َٖ ا ْع٣ ۪ َكب َ َّٓب اَُّزٙٞ ُعُٝ ُّدَٞ ر َ ْغَٝ ٙٞ ُعُٝ ل
ْْ ٌُ ِٗ  َٔب٣ ٰ۠ ْْ ا َ ًَلَ ْشر ُ ْْ َث ْؼذَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّد
ُّ َ٤ َّ ر َ ْجْٞ ٣َ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُش
َ َا ْاُ َؼزُٞهُٝكَز
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir:
"Siz inandıktan sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”
(Nahl 16/106)

ْ ُٓ ُُٚهَ ِْجَٝ َ۪ٙ ٓ ا ََِّل َٓ ْٖ ا ُ ًْ ِشِٚٗ َٔب٣بّٰللِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ ۪ا
 َُٰ ٌِ ْٖ َٓ ْٖ ؽ ََش َػَٝ ٕب
۪ ْ ِط َٔئِ ٌّٖ ث
َٓ ْٖ ًَلَ َش ثِ ه
ِ َٔ ٣بَل
ْ٤ػزَاة َػ ۪ظ
نت َِٖٓ ه
َ  ْْ َؿِٜ ٤ْ ََِف ْذ ًسا كَؼ
َ ْْ ُٜ ََُٝ َِّللا
َ ثِ ْبُ ٌُ ْل ِش
İman içine tam olarak yatmış birinin baskı altında kafir olduğunu söylemesi bir yana, kim inandıktan sonra
gönlünü kafirliğe açarsa Allah‟ın öfkesi onların üstünde olur. Onların hak ettiği büyük bir azaptır.

(Tevbe 9/66)

َٓ ْهب ِئلَ ٍخ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُٗؼَزِّة
َٓ ْٖ ػ
اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗهب ِئلَخً ِثب
ُ  َٔب ِٗ ٌُ ْْ ا ِْٕ َٗ ْؼ٣ا هَ ْذ ًَلَ ْشر ُ ْْ ثَ ْؼذَ ۪اََٝل ر َ ْؼزَز ُِس
َ ق
َٖ٤۪ٓ ُٓ ْغ ِش
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

(Al-i İmran 3/107)

ْ ن٤َ َٖ ا ْث٣ ۪ا َ َّٓب اَُّزَٝ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ُ۪ ْْ كٛ َِّللا
 َس ْؽ َٔ ِخ ه٢ ۪ ْْ كَلُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ َّذ
Yüzleri ak olanlar ise Allah'ın ikramı içinde olurlar ve orada ölümsüz olarak kalırlar.
(Yunus 10/25)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ِّ غ ََل
َّ ُ دَ ِاس ا٠َُِٰ ا اٞػ
ُٓ  ْذ٣َ َُّللا
 هَٝ
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır ve gereğini yapanı doğru yola yöneltir.

(Yunus 10/26)

بة ْاُ َغَّ٘ ِخ
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اٝ۬ ُ  ََل رَُِّخ اَٝ  ْْ هَزَشُٜ َٛ ٞ ُعُٝ  َُنٛ ْش٣َ  ََلَٝ بدَح٣َ  ِصَٝ ٠َٰ٘ ا ْاُ ُؾ ْغُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْؽ٣ َُِِّ۪ز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerinde bir kara leke ve aşağılanmışlık izi olmaz. İşte
bunlar cennet ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
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(Kıyame 75/22)

َبم َش َۙح
ِ ٗ  َٓ ِئ ٍزْٞ ٣َ ٙٞ ُعُٝ
O gün bazı yüzler parlaktır.

(Kıyame 75/23)

َبظ َشح
ِ ٗ بَٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ا
Rablerine bakmaktadırlar.

(Abese 80/38)

 َٓئِ ٍز ُٓ ْغ ِل َش َۙحْٞ ٣َ ٙٞ ُعُٝ
Kimi yüzler de ışık saçacak.

(Abese 80/39)

بؽ ٌَخ ُٓ ْغز َ ْجؾ َِشح
ِ م
َ
Neşe içinde, sevincini paylaşmak isteyecektir.

(Gaşiye 88/8)

 َٓئِ ٍز َٗب ِػ َٔ َۙخْٞ َ٣ ٙٞ ُعُٝ
O gün kimi yüzler de mutlu olacak;

(Gaşiye 88/9)

 َۙخ٤َ ام
ِ ب َسَٜ ٤ِ غ ْؼ
َ ُِ
yaptıkları çalışmalardan huzur duyacaklardır.

(Al-i İmran 3/108)

ُ ُ ذ٣ُ ۪ش٣ َُّللا
َٖ٤۪ٔ َُظ ِْ ًٔب ُِ ِْؼَب
 َٓب هَٝ ن
َبدُ ه٣رِ ِْ َي َٰا
ِ ّ  َْي ثِ ْبُ َؾ٤ََِب َػَُِّْٛٞللاِ َٗز
Bunlar Allah'ın ayetleridir, sana bütün gerçekliği ile okuyoruz. Allah, hiç kimseye haksızlık
yapmak istemez.
(Nisa 4/40)

ْ َ٣ َّللاَ ََل
 ًٔب٤ُ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظْٚٗ ُد ِٓ ْٖ َُذ
ِ ُْإ٣َٝ بَٜ نب ِػ ْل
ا َِّٕ ه
َ ُ٣ ًغَ٘خ
َ ا ِْٕ ر َيُ َؽَٝ ٍظ ِِ ُْ ِٓضْوَب ٍَ رَ َّسح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan şey bir iyilik ise onu kat kat artırır ve kendi katından büyük bir ödül
de verir.
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(Nisa 4/124)

 ََلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٖٓ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ِ قب ُِ َؾب
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
شا٤
ً َ۪ٕ َٗوُٞٔ َِظ
İster erkek ister kadın olsun, kim mümin olarak iyi işler yaparsa cennete işte onlar gireceklerdir. Onlara zerre
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Yunus 10/44)

ْ ٣َ ْْ ُٜ غ
ْ ٣َ َّللاَ ََل
َ بط
َُٕٞٔ ِِ ظ
ا َِّٕ ه
َ ُبط ا َ ْٗل
َ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ َُّ٘ظ ِِ ُْ ا
Allah insanlara tek bir haksızlık bile yapmaz. Ama insanlar haksızlığı kendilerine yaparlar.

(Yunus 10/45)

ُ َ ْؾ٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
َٖ٣ ۪ ْْ هَ ْذ َخغ َِش اَُّزُٜ َ٘٤ْ ََٕ ثُٞبسك
َ ا ا ََِّلَُٞٓ ِْجَض٣ ْْ َُ ْٕ َ  ْْ ًَبُٛ ؾ ُش
َ ََزَؼ٣ بس
ِ َٜ َُّ٘عب َػخً َِٖٓ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ َِّللا
ِ َا ثِ ِِ ٓوًَُٞزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki dünyada sadece, gündüz vakti tanışmayla geçen kısa bir süre kadar kalmış
gibi olurlar. Allah‟ın huzuruna varma konusunda yalana sarılanlar kaybetmişlerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

(Al-i İmran 3/109)

سٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
 ه٠َُِاَٝ ك
ُ ُٓ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَل
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler, Allah‟a arz edilir.
(Hadid 57/4)

 ِِ ُظ٣َ  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ  ْاُؼَ ْش ِػ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْعز٣َ ِعز َّ ِخ ا٢ ۪ك ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َخ َِنَ اُغ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ  ْاَلَ ْسَٝ د
َْٖ َٓب٣َ َٓ َؼ ٌُ ْْ اَٞ ُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ ْؼ ُش ُط ك٣َ  َٓبَٝ بء
َّ ُ ْ٘ ِض ٍُ َِٖٓ ا٣َ  َٓبَٝ بَٜ ْ٘ ِٓ  ْخ ُش ُط٣َ  َٓبَٝ ك
ِ َٔٓ غ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
ش٤َٕ ثَ ۪قَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ْْ ُ ًُ ْ٘ز
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı evrede yaratan ve yönetime geçmiş olan O‟dur. Yere ne girer ve
yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle
birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

(Hadid 57/5)

سٞ
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ
 ه٠َُِاَٝ ك
ُ ُٓ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerin ve yerin hâkimiyeti O‟nun elindedir. Bütün işler O‟na arz edilir.
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(Al-i İmran 3/110)

ْ  َْش ا ُ َّٓ ٍخ ا ُ ْخ ِش َع٤ًُ ْ٘ز ُ ْْ َخ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝبط رَأ ْ ُٓ ُش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ْرُإَٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ َ رَٝ فٝ
ِ َُِِّ٘ ذ
ِبّٰلل
َُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوُٛ ا َ ًْض َ ُشَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ُْ ْاُ ُٔإُٜ ْ٘ ِٓ ْْ ُٜ َُ  ًْشا٤ة َُ ٌَبَٕ َخ
ِ  َُ ْاُ ٌِزَبْٛ َ  َٰا ََٖٓ اْٞ ََُٝ
Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Allah‟a inanıp güvenerek, dinen iyi
olanın yapılmasını ister, dinen kötü olandan engellersiniz. Kitaplarında uzman olanlar da inanıp
güvenseler kendileri için iyi olur. İçlerinde inanıp güvenenler var ama onların çoğu yoldan
çıkmıştır.
(Araf 7/165)

َ َٖ٣ ۪ا َ َخ ْزَٗب اَُّزَٝ ءٞ
ة
ُّٓ ُػ ِٖ ا
ِ غ
ُ َٗ كََِ َّٔب
ٍ ا ِث َؼزَاُٞٔ َِظ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ٣ َ۪٘ب اَُّز٤ْ ۪ ٓ ا َ ْٗ َغٚا ِثٝا َٓب رُ ِ ًّ ُشٞغ
َُٕٞغو
ُ َ ْل٣ اُٞٗظ ِث َٔب ًَب٤
ٍ ثَ ۪ـ
Onlar kendilerine hatırlatılan doğru bilgileri unutunca biz de kötülükten sakındıranları kurtardık. Yanlış
yapanları ise yoldan çıkmalarına karşılık çetin bir azaba çarptırdık.

(Tevbe 9/67)

ُۢ ٍ  ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼُٜ ن
فٝ
ُ  ْاُ َُٔ٘بكِوَبدُ ثَ ْؼَٝ َُٕٞا َ ُْ َُٔ٘بكِو
ِ ػ ِٖ ْاُ َٔ ْؼ ُش
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ َٕ ثِ ْبُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشَٝأ ْ ُٓ ُش٣ ل
َُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوُٛ َٖ٤ ۪ ْْ ا َِّٕ ْاُ َُٔ٘بكِوُٜ َ٤َّللاَ كََ٘ ِغ
ُ َٗ ْْ ُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ َٕ اَُٞ ْوجِن٣َٝ
ا هٞغ
Münafık erkeklerle münafık kadınların birbirlerinden farkı yoktur. Onlar kötü şeyleri emreder, iyi şeyleri de
engellerler. Eli sıkı davranırlar. Onlar Allah‟ı unuttular, Allah da onları unuttu. Münafıklar tam anlamıyla yoldan
çıkmış kimselerdir.

(Nur 24/55)

ق
ِ قب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 َػذَ هَٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ْْ كُٜ َََّ٘ ْغز َ ْخ ِِل٤َُ د
َ َِك ًَ َٔب ا ْعز َ ْخ
َٰ َ اسر
 ْْ ا َ ًْٓ٘بِٜ ِكَْٞ  ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ خُٜ ََُُّّ٘جَ ِذ٤ََُٝ ْْ ُٜ َُ ٠ن
ْ ١ِ ُْ اَُّزُٜ َ٘٣ ۪ ْْ دُٜ َُ ََّٖ ٌّ٘ ِ َٔ ُ٤ََُٝ ْْ ِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّز
َ ٢َٕ ۪ثًُٞ ُ ْؾ ِش٣  ََل٢ ََُ۪٘ٗٝ ْؼجُذ٣
َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ  َٓ ْٖ ًَلَ َش ثَ ْؼذَ َٰر ُِ َي كَبَٝ ْـًٔب٤ؽ
Allah, içinizden inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vaat etmiştir. Kendilerinden öncekileri nasıl yeryüzünün
hâkimi kıldıysa onları da kesinlikle yeryüzünün hâkimi kılacaktır. Onlar için uygun gördüğü dini mutlaka
uygulama imkânı verecek ve yaşadıkları korkularının ardından onları güvene kavuşturacaktır. Onlar, bana kulluk
eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bütün bunlardan sonra kim kâfirlik ederse işte yoldan çıkmış olanlar
onlardır.

(Haşr 59/19)

َُُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ  ْْ اُٜ غ
ُ َٗ َٖ٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ  ََل رَٝ
ا هٞغ
َ ُ ْْ ا َ ْٗلُٜ ٤ ََّٰللاَ كَب َ ْٗغ
Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah böylelerine kendilerini unutturur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.
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(Al-i İmran 3/111)

َٕٝق ُش
ُ ٣َ ْٖ َُ
َ ْ٘ ُ٣ بس ص ُ َّْ ََل
َ ٰ۠  ًُ ُْ ْاَلَ ْد َثَُُّٞٞ ُ٣ ْْ ًُ ُُِٞوَب ِر٣ ِْٕ اَٝ ًٟ ًُ ْْ ا ََِّٓل اَرٝن ُّش
Onların yoldan çıkanları size sıkıntıdan başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar, gerisin
geri dönüp kaçarlar. Sonra yardım da görmezler.
(Fetih 48/22)

شا٤
ً  ََل ٗ َ۪قَٝ ًّب٤ُِ َٝ ََُٕٝ ِغذ٣ بس ص ُ َّْ ََل
َ َا ْاَلَ ْدثُٞ ََُّٞ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ هَبرََِ ٌُ ُْ اَُّزْٞ ََُٝ
Doğrulara kendini kapatanlar sizinle savaşsalar dönüp kaçarlar. Sonra kendileri için ne bir dost ne de yardımcı
bulabilirler.

(Fetih 48/23)

ً َّ۪للاِ ر َ ْجذ
ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َل٣
ُ ُِ ََُ ْٖ ر َ ِغذَٝ َُ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ُ
غَّ٘ ِخ ه
عَّ٘خَ ه
Allah‟ın, daha öncekilere de uyguladığı kanunu da budur. Allah‟ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.

(Al-i İmran 3/112)

ْ م ِش َث
َِٖٓ ت
ُ
ٍ ن
ا ا ََِّل ِث َؾ ْج ٍَ َِٖٓ هَُْٖٞ َٓب ص ُ ِو ٓل٣َ ُْ اُزَُِّّخُ اِٜ ٤ْ َِذ َػ
ِ َُّ٘ َؽ ْج ٍَ َِٖٓ اَٝ َِّللا
َ َ َثٓب ۫ ُؤ ِثـَٝ بط
ْ م ِش َث
ٓب َء٤َ َٕ ْاَلَ ْٗ ِجُُِٞ ْوز٣َ َٝ َِّللا
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبٝ ٌْلُ ُش٣َ اُٞٗ ْْ ًَبُٜ ََّٗ ُْ ْاُ َٔ ْغ ٌََ٘خُ َٰر ُِ َي ِثبِٜ ٤ْ َِذ َػ
ُ َٝ َِّللا
د ه
ه
ٰ۠  ْؼزَذ٣َ اُٞٗ ًَبَٝ اْٞ ق
َُٕٝ
َ ن َٰر ُِ َي ِث َٔب
َ ػ
ٍ ّ  ِْش َؽ٤َِثـ
Allah‟ın ipine veya insanların uzattığı ipe sarılanlar hariç bulundukları her yerde üzerlerine
alçaklık çöker ve Allah‟ın gazabına uğrarlar. Üzerlerine çaresizlik de çöker. Çünkü Allah'ın
âyetlerini görmezlikte direnir ve nebîlerini haksız yere öldürürler. Bu ceza, yaptıkları isyana ve
aşırı davranışlarına karşılıktır.
(Al-i İmran 3/21)

َٕ ثِ ْبُ ِو ْغ ِوَٝأ ْ ُٓ ُش٣ َٖ٣ َ۪ٕ اَُّزَُُِٞ ْوز٣َٝ ن
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبَٝ ٌْلُ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
د ه
ٍ ّ َۙ  ِْش َؽ٤ََّٖ ثِـ٤۪ َِٕ اَُّ٘جَُُِٞ ْوز٣َٝ َِّللا
ّ َبط كَج
َۙ ِ ََُِّٖ٘ٓ ا
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ْْ ثِؼَزَاٛؾ ِْش
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnen kâfirlere, haklı bir gerekçeye dayanmadan nebilerini öldüren ve adaleti
emredenleri de öldürenlere acıklı bir azabın müjdesini ver.
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(Nisa 4/155)

ُ ثَُ٘بُُِٞ ْْ هِٜ ُِ ْٞ َهَٝ ن
ؿ ِْق
ِ ب٣َ  ْْ ِث َٰبِٛ  ًُ ْل ِشَٝ ْْ ُٜ َضَبه٤۪ٓ ْْ ِٜ ن
د ه
ِ كَ ِج َٔب َٗ ْو
ٍ ّ  ِْش َؽ٤َٓب َء ِثـ٤َ  ُْ ْاَلَ ْٗ ِجِٜ ِِ ْهَزَٝ َِّللا
ً ََِ۪ٕ ا ََِّل هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ْْ كَ ََلِٛ ب ِث ٌُ ْل ِشَٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
َ َْ َث
َل٤
هجَ َغ ه
Sözlerinden caymaları, Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnerek kâfirlik etmeleri, nebilerini haksız yere
öldürmeleri ve “Bizim kalplerimiz kapalı!” demeleri sebebiyle dışlandılar. Aslında kâfirlikleri sebebiyle Allah,
kalplerinde yeni bir yapı oluşturmuştur. Pek azı hariç artık onlar inanıp güvenmezler.

(Al-i İmran 3/113)

ٰ۠ َ ْغ ُغذ٣ ْْ ُٛ َٝ َِ ٤ْ ََُّّللاِ َٰا َٓٗب َء ا
َُٕٝ
ِ َب٣َٕ َٰاَُِْٞز٣ ة ا ُ َّٓخ ٓهَبئِ َٔخ
ُ ٤ْ َُ
د ه
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ًء ِٓ ْٖ اَٞٓ ع
َ اٞغ
Hepsi bir değildir; Kitaplarında uzman olanların içinde, gecenin bölümlerinde kıyamlarda
Allah‟ın âyetlerini okuyarak, O‟na secde eden bir topluluk vardır.
(Bakara 2/121)

ُْ ُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ كَبَٚ ٌْلُ ْش ِث٣ ْٖ َٓ َٝ َ۪ٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ اِٚرَٝ ُ َؽ َّن رِ ََلََُِْٚٗٞز٣ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َْٕٝاُخَب ِع ُش
Kendilerine verdiğimiz Kitaba hakkıyla uyanlar bu Kitaba da inanırlar. Kaybedenler, bunu görmezlikte
direnenlerdir.

(Al-i İmran 3/199)

َۙ َٖ ِ ه٤ ْْ خَب ِؽ ۪ؼِٜ ٤ْ َُِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِبّٰلل
ّٰللِ ََل
ُإْ ِٓ ُٖ ثِ ه٣ ْٖ َٔ َُ ة
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا َِّٕ ِٓ ْٖ اَٝ
ً ََِّ۪للاِ ص َ ًَٔ٘ب ه
ة
ِ َب٣َٕ ثِ َٰبَٝ ْؾز َ ُش٣
 ْْ ا َِّٕ هِٜ ُّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثٛ ْْ ا َ ْع ُشُٜ َُ  َُٰٓئِ َيٝ۬ ُ َل ا٤
د ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Kitaplarında uzman olanlar arasında Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana Allah'a tam bir
saygıyla inanıp güvenenler de vardır. Onlar, Allah‟ın ayetlerini geçici bir çıkara karşılık değişmezler. Onların,
Rableri katında ödülleri vardır. Allah hesabı çabuk görür.

(Maide 5/83)

ن
ُ اُش
ُ ۪ ْْ رَلُٜ َُ٘٤ ا َ ْػٟ ٍِ ر َ َٰ ٓشٞع
َّ ٠َُِا َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞع ِٔؼ
َ اِرَاَٝ
ِ ّ ا َِٖٓ ْاُ َؾُٞل َِٖٓ اُذ َّْٓغِ ِٓ َّٔب َػ َشك٤
َّ َُٕ َسثَّ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اَُُُٞٞو٣
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki "Rabbimiz!
İnanıp güvendik; bizi şahitler arasına yaz.

(Maide 5/84)

ْ َٗٝ ن
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُ ِّ اْٞ َُ ْذ ِخََِ٘ب َسثَُّ٘ب َٓ َغ ْاُو٣ ْٕ َ َط َٔ ُغ ا
 َٓب ََُ٘ب ََل ُٗإْ ِٓ ُٖ ثِ هَٝ
ِ ّ َۙ  َٓب َٓعب َءَٗب َِٖٓ ْاُ َؾَٝ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe biz neden
güvenmeyelim."
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(Maide 5/85)

ٍ ا َعَّ٘بَُُّٞللاُ ِث َٔب هَب
 َٰر ُِ َي َع َٓضا ُءَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
 ُْ هُٜ كَبَصَب َث
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َٖ٤ ِْ۪٘اُ ُٔ ْؾغ
Böyle demelerinden dolayı Allah da onlara, içinden ırmaklar akan ve ölmemek üzere kalacakları cennetler
verecektir. Güzel davrananların alacağı karşılık işte budur.

(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.

(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 َٰب٣َ  َٓبَٝ
Onlara indirdiğimiz gibi sana da bu Kitabı indirdik. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bu Kitaba inanırlar.
Bunlardan kitap bilgisi olmayanlardan da ona inananlar olacaktır. Kâfirlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkâr
etmez.

(Al-i İmran 3/114)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
٢َٕ ِكُٞبسػ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ اَل ِخ ِش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣
َ ُ٣َٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٝ فٝ
ِ غ
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
ِ  َْشا٤ْاُ َخ
َّ ُ َٰ ُٓ ِئ َي َِٖٓ اٝ۬ ُ اَٝ د
Allah'a ve ahiret gününe inanır, dinen iyi olanı emreder, dinen kötü olandan engeller, iyiliklerde
yarışırlar. İşte bunlar iyi olanlardandır.
(Al-i İmran 3/104)

 َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ  ِْش٤ ْاُ َخ٠ََُِٕ اَُٞ ْذػ٣  ُْز َ ٌُ ْٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخَٝ
َ َْٕٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ
İçinizde hayra çağıran; iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte
böyle topluluklar, umduklarına kavuşacak olanlardır.
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(Hac 22/41)

َّ اُٞ َ  َٰارَٝ َ حَِٰٞ ق
اْٞ َٜ ََٗٝ فٝ
ِ ا ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشٝا َ َٓ ُشَٝ َ حًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٓ ك اَهَب
ِ  ْاَلَ ْس٢ ْْ ِكُٛ َٖ ا ِْٕ َٓ ٌََّّ٘ب٣ ۪اََُّز
سٞ
ِ ُٓ ُ ِ هّٰللِ َػب ِه َجخُ ْاَلَٝ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
Onlar öyle kimselerdir ki eğer bir yere yerleştirsek namazı tam kılar, zekâtı verir, dinen iyi olanı emreder, dinen
kötü olandan engellerler. Her işin sonu Allah‟a varır.

(Al-i İmran 3/115)

َٖ٤ ْ۪ ثِ ْبُ ُٔزَّو٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُُٙٝ ٌْلَ ُش٣ ْٖ ََِ ٍْش ك٤ا ِٓ ْٖ َخََُِٞ ْلؼ٣  َٓبَٝ
Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah, kendisinden çekinerek korunanları bilir.
(Tevbe 9/71)

ُۢ ٍ ٓب ُء َث ْؼ٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ن
ِٖ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ُ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ َث ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝأ ْ ُٓ ُش٣َ ل
ٓ
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ق
َُّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
 ُْ هُٜ ُٔ  ْش َؽ٤َ ع
َٕ هُٞؼ٤ُ ۪ط٣َٝ َ حًَٰٞ اُض
َ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ ُ اَُٚٞع
ْ٤ٌ۪ ض َؽ٣َّللاَ َػ ۪ض
ا َِّٕ ه
Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin en yakın dostudur. Dinen iyi olanı emreder, dinen kötü olandan
engellerler. Namazı özenle ve sürekli kılar, zekâtı verir, Allah‟a ve elçisine gönülden boyun eğerler. Allah, işte
bunlara ikramda bulunacaktır. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah‟tır.

(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّ٘ب
ًَِٖ غب
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْاُ ُٔإ
 َػذَ هَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ ا َ ًْ َج ُش َٰر ُِ َي
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪ َجخً ك٤ِ ه
إ َِٖٓ هَْٞ  ِسمَٝ ٍٕ د َػ ْذ
Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, Adn cennetlerinde, ölümsüz olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar
akan bahçeler ve güzel konaklar vaat etmiştir. Allah‟ın rızası ise en büyük nimettir. Büyük başarı işte budur.

(Al-i İmran 3/116)

بة
َ َِّللا
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
ُ ْْ َِٖٓ هُٛ ََلدْٝ َ  ََٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
َ ِ٘ا َُ ْٖ ر ُ ْـَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ِ َُّ٘ا
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirlerin malları da çocukları da Allah‟a karşı bir fayda
sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olacaklardır.
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(Al-i İmran 3/10)

ُدُٞهَٝ ْْ ُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ َِّللا
ُ ْْ َِٖٓ هُٛ ََلدْٝ َ  ََٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
َ ِ٘ا َُ ْٖ ر ُ ْـَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
بس
ِ َۙ َُّ٘ا
Kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnenlerin malları da çocukları da Allah katında hiçbir işlerine
yaramayacaktır. Onlar o ateşin yakıtıdır.

(Al-i İmran 3/11)

ُ ذ٣ ۪ؽذ
َ َُّللا
 هَٝ ْْ ِٜ  ِثَُُّٞٗللاُ ِثز
 ُْ هُٛ ََبرَِ٘ب كَب َ َخز٣ا ِث َٰبُٞ ْْ ًَزَّثِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪اَُّزَٝ ََٕۙ ْٞ ة َٰا ٍِ كِ ْش َػ
ِ ًَْذَأ
ة
ِ ْاُ ِؼوَب
Bunların durumu, tıpkı Firavun hanedanının ve daha öncekilerin durumu gibidir. Onlar ayetlerimiz karşısında
yalana sarıldılar. Allah da onları günahları sebebiyle yakaladı. Allah‟ın cezası çetindir.

(Mucadele 58/14)

٠ََِٕ َػَُٞ ْؾ ِِل٣َٝ ْْ َۙ ُٜ ْ٘ ِٓ  ََلَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْْ ُٛ  ْْ َٓبِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َن
ِ  ًٓب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ َٖ ر٣ ۪ اَُّز٠َُِاََُ ْْ ر َ َش ا
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ َُٛٝ ة
ِ ْاُ ٌَ ِز
Sen, Allah‟ın gazabına uğrayan bir toplulukla iş birliği yapanları görmüyor musun? Bunlar, ne sizdendir ne de
onlardan. Bunlar, bile bile yeminlerini yalanlarına alet ederler.

(Mucadele 58/15)

َ ػزَاثًب
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ اُٞٗعٓب َء َٓب ًَب
ا َ َػذَّ ه
َ ْْ ُٜ َُ َُّللا
َ ْْ ُٜ َِّٗذًا ا٣ ۪ؽذ
Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onlar, gerçekten ne kötü işler yapıyorlar!

(Mucadele 58/16)

ٖ٤ٜ۪ ُٓ  ْْ َػزَاةُٜ َََِّللاِ ك
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػُّٝقذ
َ َ ْْ ُعَّ٘خً كُٜ َٗ َٔب٣ْ َ ا اُٝٓاِر َّ َخز
Onlar, yeminlerini kalkan olarak kullandılar da Allah‟ın yolundan saptılar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.

(Mucadele 58/17)

بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
َ َِّللا
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓئِ َي اٝ۬ ُ ْـًٔب ا٤ؽ
 ْْ َِٖٓ هُٛ ُ  ََلدْٝ َ  ََٓل اَٝ ْْ ُٜ ُُاَٞ ْٓ َ  ْْ اُٜ ْ٘  َػ٢
ِ َُّ٘بة ا
َ َُِ٘ ْٖ ر ُ ْـ
َُٕٝخَب ُِذ
Onların malları da çocukları da Allah‟tan gelecek olana karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir.
Orada ölümsüz olacaklardır.
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(Al-i İmran 3/117)

َ ٍّ ْٞ َس ه
َ ذ َؽ ْش
ْ فب َث
اُٞٔٓ َِظ
ِ بَٜ ٤ ۪ؼٍ ك٣ب ًَ َٔض َ َِ ۪س٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾِٙ  ِزَٰٛ ٢ َ۪ٕ كُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٓض َ َُ َٓب
َ َ ف ٌّش ا
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
َ  َٓبَٝ َُِْٚ ٌَزْٛ َ  ْْ كَبُٜ غ
َُٕٞٔ ِِ ظ
 ُْ هُٜ َٔ َِظ
َ ُ َُٰ ٌِ ْٖ ا َ ْٗلَٝ َُّللا
َ ُا َ ْٗل
Bunların dünya hayatında yaptıkları iyilikler, kavurucu soğuk bir rüzgarın çarptığı ekin
gibidir. O rüzgar yanlışlara dalan bir topluluğun ekinini nasıl mahvederse bunların iyilikler de
öylece mahvolur. Allah, onlara haksızlık yapmaz, haksızlığı onlar kendilerine yaparlar.
(Tevbe 9/69)

ْْ ِٜ ا ِثخ َََل ِهُٞ ََلدًا كَب ْعز َ ْٔزَؼْٝ َ اَٝ  ًاَلَٞ ْٓ َ ا َ ًْض َ َش اَٝ ً حَّٞ ُؽذَّ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ه
َ َ ا اُٞٗٓ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ًَب٣ ًَ۪بَُّز
اٞم
ْ  ُخَٝ ْْ ِٜ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ٌُ ْْ ِثخ َََل ِه٣ ۪كَب ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ِثخ َََل ِه ٌُ ْْ ًَ َٔب ا ْعز َ ْٔز َ َغ اَُّز
ُ  خَب١ ۪نز ُ ْْ ًَبَُّز
َٰ ْ َٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ ْْ ِكُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
َ  َٰ ُٓ ِئ َي َؽ ِجٝ۬ ُ ا
ْ ط
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ اَٝ اَل ِخ َش ِح
Siz de öncekiler gibisiniz! Ama onlar sizden güçlüydüler. Malları ve evlatları daha çoktu. İmkânlarını
kullandılar. Öncekiler imkânlarını nasıl kullandılarsa siz de imkânlarınızı öyle kullandınız. Onların dünyalıklara
dalıp gittikleri gibi siz de dalıp gittiniz. Onlar, dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gitmiş kimselerdir.
Kaybedenler işte onlardır.

(Tevbe 9/70)

ْ
ََٖ٣ة َٓ ْذ
ْ َ اَٝ ْ٤
ِ ف َؾب
َ ۪ٛ ِّ اِث َْٰشْٞ َهَٝ َدُٞٔ َ صَٝ  َػب ٍدَٝ ٍػُٞٗ ِّ ْٞ َ ْْ هِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ ْْ َٗجَب ُ اَُّزِٜ َِأر٣ ْْ ََُا
ْ َ٣ ْْ ُٜ غ
ْ َ٤ُِ َُّللا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ِ َِّ٘ب٤َ ْْ ثِ ْبُجُٜ ُِع
ِ  ْاُ ُٔإْ ر َ ِل ٌَبَٝ
ُ  ْْ ُسُٜ ْد اَرَز
د كَ َٔب ًَبَٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلُٞٗٓ  َُٰ ٌِ ْٖ ًَبَٝ ْْ ُٜ َٔ ِِ ظ
Bunlara kendilerinden önce gelmiş olan Nuh‟un halkının, Âd‟ın, Semûd‟un, İbrahim‟in halkının, Medyen
ahalisinin ve altı üstüne getirilmiş yerlerin haberi ulaşmadı mı? Elçileri onlara açık belgelerle gelmişlerdi. Allah
onlara asla haksızlık yapmadı; haksızlığı onlar kendilerine yapıyorlardı.

(Kehf 18/103)

َٖ ا َ ْػ َٔ ًبَل٣غ ۪ش
َ  ََْ َُٗ٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ثِ ْبَلَ ْخٛ َْ ُه
De ki: İşleri bakımından en çok zarara uğrayacak olanları size haber verelim mi?

(Kehf 18/104)

ف ْ٘ؼًب
ُ َُُٕٞ٘ ْؾ ِغ٣ ْْ ُٜ َََّٕٗ اُٞغج
َ َٖ٣ ۪اََُّز
َ َ ْؾ٣ ْْ ُٛ َٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ  ْاُ َؾ٢ِ ْْ كُٜ ُ٤ع ْؼ
َ ََّ م
Onlar, dünya hayatındaki çalışmaları yok olup gidenlerdir. Hâlbuki güzel iş yaptıklarını sanıyorlardı.

(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َؾ ِجٚ ُِ ٓوَب ِئَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ْ ط
 ْصًٗبَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ ب٣َ ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna varmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gitmiştir. Kıyamet gününde onlar için tartı da kurmayız.
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(Nur 24/39)

َّ ُُٚغج
ْـًٔب٤ؽ
َ ُٙ ِغ ْذ٣َ ْْ َُ ُٙ اِرَا َٓعب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ َٓٓب ًء َؽزٓه
ٍ غ َشا
َ  ْؾ٣َ  َؼ ٍخ٤ ۪ة ِثو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪اَُّزَٝ
ة
 هَٝ ُٚغب َث
 َعذَ هَٝ َٝ
ِ َۙ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُ ِؽٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
Allah‟ı görmezlikten gelenlerin işleri, düz çöldeki serap gibidir. Susayan onu su sanır. Yanına varınca onun bir
şey olmadığını görür ve Allah‟ı yanında bulur. O da onun hesabını görür. Allah hesabı çabuk görür.

(Al-i İmran 3/118)

َ ا ِثُٝا ََل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
د
ِ َا َٓب َػ ِ٘ز ُّ ْْ هَ ْذ ثَذُّٝدَٝ َٗ ٌُ ْْ َخ َج ًبَلُُْٞأ٣َ  ِٗ ٌُ ْْ ََلُٝطبَٗخً ِٓ ْٖ د
َٰ ْ ُْ ٌُ َُ ََّّ٘ب٤ ْْ ا َ ًْ َج ُش هَ ْذ َثُٛ سُٝ
َُِٕٞد ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ ِو
ِ ب٣َ اَل
ُ ٢ ۪ َٓب ر ُ ْخلَٝ ْْ ِٜ ِٛ اَٞ نٓب ُء ِٓ ْٖ ا َ ْك
ُ فذ
َ ْاُ َج ْـ
Ey Allah‟a inanıp güvenenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin, aklınızı çelmek için
yapmadıklarını bırakmazlar; işlerinizi çıkmaza sokacak şeyleri araştırırlar. Nefretleri
sözlerinden belli olur. İçlerindeki nefret ise daha büyüktür. Aklınızı kullanasınız diye onlarla
ilgili âyetleri açıkça ortaya koyduk.
(Mümtehine 60/1)

اٝهَ ْذ ًَلَ ُشَٝ ِدَّحَٞ َٔ ُ ْْ ِث ْبِٜ ٤ْ ََُِٕ اَُٞٓب َء ر ُ ِْو٤ُِ ْٝ َ  ًُ ْْ اَُّٝ  َػذَٝ ١ُّٝ ۪ ا َػذُٝا ََل رَز َّ ِخزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
ْْ ُ بّٰللِ َس ِثّ ٌُ ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ خ ََش ْعز
ُ اُش
َّ َُٕٞ ْخ ِش ُع٣ ن
ا ِث هُِٞ٘ٓ َّْب ًُ ْْ ا َ ْٕ رُإ٣ِاَٝ ٍَ ٞع
ِ ّ ِث َٔب َٓعب َء ًُ ْْ َِٖٓ ْاُ َؾ
 َٓٓبَٝ ْْ ُ ز٤ْ َاَٗ َ۬ب ا َ ْػَِ ُْ ثِ َٓٔب ا َ ْخلَٝ ِدَّ ۗحَٞ َٔ ُ ْْ ِث ْبِٜ ٤ْ ََُِٕ اٝ رُغ ُِّش٢ ۪مبر
َ ا ْثزِ ٓـَب َء َٓ ْشَٝ ٢ ِ۪٤ع ۪ج
َ ٢ ۪بدًا كَٜ ِع
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُا َء اَٞٓ ع
َ ُ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَوَ ْذِْٚ َ ْل َؼ٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُ ا َ ْػَِ ْ٘ز
َ ََّ م
Ey inanıp güvenen müminler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları, yakın dost bilmeyin. Siz onlara
karşı sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar, size gelen gerçeği görmezlikten gelmişlerdir. Rabbiniz olan Allah‟a
inanıp güvendiniz diye hem elçiyi hem de sizi yurdunuzdan çıkarmaktalar. Eğer benim yolumda ve benim rızamı
kazanma arzusuyla cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle sır
veriyorsunuz. Ben, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Kim bunu yaparsa düz yoldan çıkmış olur.

(Mümtehine 60/2)

ُٓ غ
ْٞ َُ اُّٝدَٝ َٝ ءٞ
ُّٓ ُ ْْ ِثبُٜ َ ا َ ُْ ِغَ٘زَٝ ْْ ُٜ ٣َ  ِذ٣ْ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِا اٞط
ِ غ
ُ  ْج٣َ َٝ ا َُ ٌُ ْْ ا َ ْػ ٓذَا ًءٌُُٞٗٞ ٣َ ْْ ًُ ُٞضْوَل٣َ ِْٕ ا
َٕٝر َ ٌْلُ ُش
Ellerine bir fırsat geçse düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini size kötülük için kullanırlar. Kâfir olmanızı da çok
isterler.
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(Mucadele 58/22)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ْاَٝ ِبّٰلل
اُٞٗٓ  ًَبْٞ ََُٝ َُُٚٞع
ُ  َسَٝ ََّللا
َٕ َٓ ْٖ َٓؽبدَّ هُّٝادَٞٓ ُ٣ اَل ِخ ِش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ًٓبْٞ ََل ر َ ِغذ ُ َه
ٓ
ْْ ََُّٛذ٣َاَٝ َٕ َٔب٣اَل
۪ ْ ُْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ت ك
َ َ  َُٰ ِئ َي ًَزٝ۬ ُ  ْْ اُٜ َ شر٤
َ ْٝ َ  ْْ اُٜ َٗاَٞ  ا ِْخْٝ َ  ْْ اُٛ  ا َ ْث َٓ٘ب َءْٝ َ  ْْ اُٛ َٰا َثٓب َء
َ ػ ۪ؾ
ٍ  ْْ َعَّ٘بُٜ ُُِ ْذ ِخ٣َٝ ُْٚ٘ ِٓ ٍػِٝث ُش
ْْ ُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
 ه٢
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
ِ ب َسَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ م
َٕٞ ُْ ْاُ ُٔ ْل ِِ ُؾُٛ َِّللا
ُ  َسَٝ
ُ  َُٰٓ ِئ َي ِؽ ْضٝ۬ ُ ُ اْٚ٘ ا َػٞم
ة ه
ة ه
َ َّللاِ ا َ ََٓل ا َِّٕ ِؽ ْض
Allah‟a ve Ahiret Gününe inanıp güvenen bir topluluğun, Allah‟a ve elçisine sınır koyanlarla karşılıklı sevgi
bağı içinde olduklarını göremezsin. Onlar, bunların babaları, oğulları, kardeşleri veya içinde yaşadığı toplum da
olsalar da değişmez. Allah‟ın kalplerine imanı yerleştirdiği, kendinden bir ruh ile desteklediği ve içinden
ırmaklar akan bahçelere, hiç ölmemek üzere koyacağı kimseler onlardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah‟tan
razıdır. Onlar, Allah‟tan yanadırlar. Dikkatli olun; umduklarına kavuşanlar Allah‟tan yana olanlardır.

(Mümtehine 60/13)

َٰ ْ َِٖٓ اٞغ
ظ
ُ َِئ٣  ْْ هَ ْذِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ت ه
َ َن
ِ  ًٓب ؿْٞ َا هْٞ ََُّٞ َ ا ََل رَزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
َ َ ِئ٣ اَل ِخ َشحِ ًَ َٔب
سٞ
ْ َ بس ِٓ ْٖ ا
ُ َّْاُ ٌُل
ِ ف َؾب
ِ ُة ْاُوُج
Ey inanıp güvenenler! Allah‟ın öfkesini hak eden bir topluluğa yakınlık göstermeyin. Kabirlerde olan kâfirlerin
umut kesmeleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir.

(Al-i İmran 3/119)

اِرَاَٝ ا َٰا ََّٓ٘ ۗبُُٞٓ  ًُ ْْ هَبُٞاِرَا َُوَٝ ِِّ۪ٚ ًُ ة
ِ َٕ ِث ْبُ ٌِزَبُِٞ٘ٓ ْرُإَٝ ْْ ٌُ َُُّٗٞ ِؾج٣  ََلَٝ ْْ ُٜ َُّٗٞ ََٓل ِء ر ُ ِؾجٝ۬ ُ ب ا َ ْٗز ُ ْْ اَٛٓ
سُٝ
ِ ْ ِثزَا٤ َِّ۪للاَ َػ
ِ َٗ ٌُ ُْ ْاَل٤ْ َِا َػُّٞا َػنْٞ ََِخ
ُّ ُد ا
 ِْظ ٌُ ْْ ا َِّٕ ه٤َا ِثـُٞرُٞٓ َْ ُ ِْع ه٤ََبٓ ََ َِٖٓ ْاُـ
ِ قذ
Bakın! Siz onları seven kimselersiniz ama onlar sizi sevmezler. Siz bütün kitaplara inanırsınız
oysa onlar sizinle karşılaşınca “İnandık!” der, kendi başlarına kalınca öfkelerinden tırnaklarını
yerler. Onlara de ki: “Öfkenizle geberin.” Onların içinde neler olduğunu Allah bilir.
(Bakara 2/13)

ب ُءَٜٓ َغل
ُّ ُ ُْ اُٛ ْْ ُٜ َِّٗب ُء ا َ ََٓل آَٜ َغل
ُّ ُا اَُٗإْ ِٓ ُٖ ًَ َٓٔب َٰا ََٖٓ اُُٞٓ بط هَب
ُ َُّ٘ا ًَ َٓٔب َٰا ََٖٓ اُِٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ
Onlara: “Diğer insanlar nasıl inanıyorsa öyle inanın.” denildiğinde, “O akılsızların inandığı gibi mi inanalım?”
derler. Dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler.

(Bakara 2/14)

ُٖ ا اَِّٗب َٓؼَ ٌُ َۙ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾُُٞٓ  َۙ ْْ هَبِٜ ِ٘٤به
۪ َ٤ؽ
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِرَا َخَٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ ُٓ ْغز
İnanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz de inanıp güvendik.” derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca da
“İnanın biz sizin yanınızdayız, biz onları sadece idare ediyoruz!” derler.
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(Bakara 2/15)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ ُّ ُٔذ٣َ َٝ ْْ ِٜ ئ ِث
َه
ُ  ِضْٜ َ  ْغز٣َ َُّللا
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗ ب٤َ ه ْـ
Taşkınlıkları içinde bocalayıp durmalarına fırsat vererek onları asıl idare eden Allah'tır.

(Bakara 2/16)

ْ  كَ َٔب َسثِ َؾٟ َٰذُٜ ُا اُن َََّلَُخَ ِث ْبُٝ َٖ ا ْؽز َ َش٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ ْْ ُٜ ُ بسر
َ ذ رِ َغ
Onlar, rehberi verip sapıklığı almış kimselerdir. Yaptıkları alım satım bir kazanç sağlayamamıştır. Doğru yolda
değillerdir.

(Bakara 2/76)

 ْْ ثِ َٔب كَز َ َؼُٜ َُٗٞا اَر ُ َؾ ِذّصُُٞٓ ل هَب
ُ اِرَا خ َََل ثَ ْؼَٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
ٍ  ثَ ْؼ٠َُِٰ  ْْ اُٜ ن
َُِٕ۪ٞ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ ٌُ ْْ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِوٚ ًُ ْْ ِثُٞ َٓؾب ُّع٤ُِ ْْ ٌُ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kitabına inanıp güvenenlerle karşılaşınca “Biz de ona inanıp güvendik!” der, birbirleriyle baş başa
kalınca da şöyle derler: “Allah‟ın size gösterdiği şeyi Rabbinizin katında size karşı delil olarak kullansınlar diye
mi onlara söylüyorsunuz? Bunu akıl edemiyor musunuz?”

(Bakara 2/77)

َُِِٕٞ٘ ُ ْؼ٣  َٓبَٝ َُٕٝغ ُِّش٣  ْؼَِ ُْ َٓب٣َ ََّللا
َٕ ا َ َّٕ هُٞٔ َِ ْؼ٣َ  ََلَٝ َ ا
Bunlar bilmezler mi ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.

(Al-i İmran 3/120)

ا ََلُٞرَزَّوَٝ اٝق ِج ُش
ْ َ ا ِْٕ رَٝ بَٜ ا ِثَٞ ْل َش ُؽ٣ ِّئَخ٤ع
ُ َ غَ٘خ ر
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ْْ ِۘ ُٛ ْغإ
َ ْْ ٌُ ق ْج
َ غ ْغ ٌُ ْْ َؽ
َ ْٔ َ ا ِْٕ ر
و٤َٕ ُٓ ۪ؾَُِٞٔ  ْؼ٣َ َّللاَ ِث َٔب
َ ْْ ُٛ ُ ذ٤ْ ًَ ْْ ًُ ن ُّش
ُ ٣َ
ْـًٔب ا َِّٕ ه٤ؽ
Size bir iyilik dokunsa onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse mutlu olurlar. Kendinizi
koruyarak sabrederseniz tuzaklarının size bir zararı olmaz. Yaptıkları her şeyi çepeçevre
kuşatan Allah‟tır.
(Tevbe 9/50)

اْٞ ََُّٞ َ ز٣َ َٝ َُ ا هَ ْذ ا َ َخ ْز َٓٗب ا َ ْٓ َشَٗب ِٓ ْٖ هَ ْجَُُُٞٞو٣  َجخ٤قج َْي ُٓ ۪ق
ُ َ غَ٘خ ر
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ ْْ ُٛ ْغإ
ِ ُ ا ِْٕ ر
َ قج َْي َؽ
َٕٞ ْْ كَ ِش ُؽُٛ َٝ
Elinize bir iyilik geçse, bu onları üzer; kötü bir durumla karşılaşsanız “İyi ki önceden tedbirimizi almışız” derler
ve sevinç içinde dönüp giderler.
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(Tevbe 9/51)

َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ ز٤َ ِْ ََّللاِ ك
 ه٠َِ َػَٝ َ٘ب٤َُٰ ْٞ َٓ َٞ ُٛ َّللاُ ََُ٘ب
ت ه
َ َ جَ َٓ٘ب ا ََِّل َٓب ًَز٤ُ ۪ق٣ ْٖ َُ َْ ُه
De ki “Allah ne yazdıysa elimize geçen yalnız odur. O, bizim en yakınımızdır.” Müminler yalnız Allah‟a
güvenip dayansınlar.

(Al-i İmran 3/121)

ُ ِٞ ّ  ِِ َي ر ُ َجْٛ َ د ِٓ ْٖ ا
ْ٤َۙ ِ۪غ َػ٤۪ٔ ع
َ ْٝ َاِ ْر َؿذَٝ
 هَٝ ٍِ َٖ َٓوَب ِػذَ ُِ ِْ ِوزَب٤ ِ۪٘ٓ ْئ ْاُ ُٔإ
َ َُّللا
Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın.
Allah dinleyendir, bilendir.
(Enfal 8/5)

َۙ ُٛ بس
َٕٞ
ِ ٌَ َُ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْوًب َِٖٓ ْاُ ُٔإ٣ا َِّٕ كَ ۪شَٝ ن
ِ ّ زِ َي ثِ ْبُ َؾ٤ْ ًََ َٓٔب ا َ ْخ َش َع َي َسث َُّي ِٓ ْٖ ث
Rabbin seni gerçek bir sebeple evinden çıkardığında, inanıp güvenenlerin bir kısmı tam bir hoşnutsuzluk
içindeydiler.

(Enfal 8/6)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٛ َٝ د
َٕٝظ ُش
ِ ْٞ َٔ ُ ْا٠ََُِٕ اُٞغبه
َ ُ٣ ََّٖ ًَبََّٗ َٔب٤َن ثَ ْؼذَ َٓب رَج
ِ ّ  ْاُ َؾ٢ِٗ ََي كُُُٞ َغب ِد٣
Bütün gerçek ortaya çıktığı halde seninle çekişip duruyorlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyor
gibiydiler.

(Al-i İmran 3/122)

َۙ َ بٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْلؾ
َٓ ذ
ْ َّٔ َٛ اِ ْر
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ ََّللاِ ك
 ه٠َِ َػَٝ  َٔبُٜ ُّ٤ُِ َٝ َُّللا
 هَٝ ََل
ِ َ هبئِلَز
Sizden iki bölük dağılmaya yüz tutmuştu. Hâlbuki onların en yakını Allah‟tır. Müminler yalnız
Allah'a dayansınlar.
(Enfal 8/45)

َٕٞشا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ٤
ا هٝا ْر ًُ ُشَٝ اُٞز ُ ْْ ِكئَخً كَبصْجُز٤ ۪ا اِرَا َُوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ً َّ۪للاَ ًَض
Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah‟ı çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız.

98

(Enfal 8/46)

َّللاَ َٓ َغ
َ ا كَز َ ْلٞػ
ُ َ ََل رََ٘بصَٝ َُُٚٞع
ْ اَٝ ْْ ٌُ  ُؾ٣َت ۪س
ُ  َسَٝ ََّللا
ا ا َِّٕ هٝف ِج ُش
ا هُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ
َ ٛر َ ْزَٝ اُِٞؾ
َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ ُا
Allah‟a ve elçisine gönülden boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı
olun. Allah, sabredenlerle beraberdir.

(Al-i İmran 3/123)

ََّٕٝللاَ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْؾ ٌُ ُش
ا هُٞا َ ْٗز ُ ْْ اَرَُِّخ كَبرَّوَٝ َّللاُ ثِجَ ْذ ٍس
ق َش ًُ ُْ ه
َ َٗ َُوَ ْذَٝ
Siz çaresiz bir duruma düşmüşken Allah, Bedir'de size yardım etti. Öyleyse düşmandan değil
Allah‟tan korkun ki O‟na karşı görevlerinizi yerine getiresiniz.
(Enfal 8/43)

ً ََِ۪بٓ َي ه
َّٖ ٌِ َُٰ َٝ  ْاَلَ ْٓ ِش٢َُِزََ٘بصَ ْػز ُ ْْ كَٝ ْْ ُ شا َُلَؾ ِِْز٤
ِ َ٘ٓ ٢ َّ۪للاُ ك
 ُْ هُٜ ٌَ ٣ُ ۪ش٣ اِ ْر
ً ۪ ْْ ًَضُٜ ٌَ ٣ ا َ َٰسْٞ ََُٝ َل٤
سُٝ
ِ ْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗعَِّ َْ ا
ُّ ُد ا
ه
َ ََّللا
ِ قذ
O gün rüyanda, Allah, onları sana az gösterdi. Eğer çok gösterseydi, telaşa düşer, o konuda çekişirdiniz. Ama
Allah, sizi bu hale düşmekten kurtardı. Çünkü O, içinizde olanları bilir.

(Enfal 8/44)

ً َُِِ۪٘ ٌُ ْْ ه٤ ا َ ْػ٢ز ُ ْْ ۪ ٓك٤ْ َ ْْ اِ ِر ْاُزَوُٛ ُٞٔ ٌُ ٣ُ ۪ش٣ اِ ْرَٝ
ََّٕللاُ ا َ ْٓ ًشا ًَب
 ه٢
ِ َ ْو٤ُِ ْْ ِٜ ُِ٘٤ ا َ ْػ٢ُوَ ُِِِّ ٌُ ْْ ۪ ٓك٣َٝ َل٤
َ ن
ً َُٓ ْلؼ
سٞ
 ه٠َُِاَٝ َلٞ
ُ ُٓ َُّللاِ ر ُ ْش َع ُغ ْاَل
Onlarla karşılaştığınızda da Allah, onları sizin gözünüze az göstermiş, sizi de onların gözlerine az göstermişti.
Allah, kesin karar verdiği sonucu ortaya çıkarmak için böyle yapmıştı. Bütün işler Allah‟a döner.

(Al-i İmran 3/124)

َٖ٤ ُ۪ َُ ِٔذَّ ًُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ثِض َ َِٰض َ ِخ َٰا ََلفٍ َِٖٓ ْاُ َٔ َٰ ِٓئِ ٌَ ِخ ُٓ ْ٘ض٣ ْٕ َ َ ٌُ ْْ ا٤َ ٌْ ِل٣ ْٖ َََُٖ ا٤ ِ۪٘ٓ ْ ٍُ ُِ ِْ ُٔإُٞاِ ْر رَو
O gün, müminlere şöyle diyordun: “İnen üç bin melekle Allah‟ın size yardım etmesi yetmez
mi?”
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(Al-i İmran 3/125)

َِٖٓ ٍغ ِخ َٰا ََلف
ْ َ  ا ِْٕ ر٠َۙ ِٓ َٰ َث
َ َْٔ ُ ْٔ ِذ ْد ًُ ْْ َسثُّ ٌُ ْْ ِثخ٣ زَاَٰٛ ْْ ِٛ  ِسْٞ َ ًُ ْْ ِٓ ْٖ كُٞأْر٣َ َٝ اُٞرَزَّوَٝ اٝق ِج ُش
ٓ
َٖ٤۪ٓ ِٞ ّ غ
َ ُٓ ْاُ َٔ َِٰ ِئ ٌَ ِخ
Yeter tabii. Ama koruma sabırlı olursanız, onlar da hırsla üzerinize gelirlerse Rabbiniz size,
arkanızdan ayrılmayan beş bin melekle destek verir.
(Al-i İmran 3/126)

ْ َ  ُِزَٝ ْْ ٌُ َُ َّٟللاُ ا ََِّل ثُ ْؾ َٰش
ض٣
ْ َُّ٘ َٓب اَٝ ۪ٚثُ ٌُ ْْ ِثُُِٞط َٔ ِئ َّٖ ه
ق ُش ا ََِّل ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه
ُ هَِٚ َٓب َع َؼَٝ
ِ َّللاِ ْاُ َؼ ۪ض
ْ٤َِۙ ٌ۪ ْاُ َؾ
Allah bu desteği, sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye verir. Zaferi, üstün olan ve
bütün kararları doğru olan Allah‟tan başkası veremez.
(Al-i İmran 3/127)

َ ط َغ
َ  ْو٤َ ُِ
َٖ٤ا َٓخب ِئ ۪جَُٞ ْ٘وَ ِِج٤َ ْْ كُٜ َ  ٌْ ِجز٣َ ْٝ َ ا اَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪ه َشكًب َِٖٓ اَُّز
Bu desteği, âyetleri görmezlikten gelen kâfirlerin bir bölümünü kesip atmak veya boyun
eğdirmek için verir ki kaybetmiş olarak geri dönsünler.
(Al-i İmran 3/12)

ُ بدَٜ ِٔ ُظ ْا
َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪هُ َْ َُِِّز
َ ْثِئَٝ َْ ََّٜ٘  َع٠َُِٰ َٕ اٝر ُ ْؾؾ َُشَٝ َُٕٞعز ُ ْـَِج
Kâfirlik edenlere de ki: “Sonunda mağlup olacak ve cehenneme doldurulacaksınız! Orası ne kötü bir yerleşim
yeridir!”

(Al-i İmran 3/13)

ْْ ِٜ ٤ْ َِْ ْْ ِٓضُٜ َْٗٝ  َش٣َ  ًَب ِك َشحٟا ُ ْخ َٰشَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ ِْٖ ْاُزَوَزَب ِكئَخ رُوَب ِر َُ ك٤َ ِكئَز٢ ۪خ ك٣َ هَ ْذ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ َٰا
ْ
بس
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ۪ٙق ِش
ْ َِّ٘ذ ُ ث٣ِ ُ َإ٣ َُّللا
 هَٝ ِْٖ ٤ ْاُ َؼ١
َ  ْاَلَ ْث٢ُِ ٝ۬ ُ َٰر ُِ َي َُ ِؼج َْشح ً َِل٢ ۪ؾب ُء ا َِّٕ ك
ِ ق
َ َسأ
Karşı karşıya gelen iki birlikte sizin için bir belge vardır. Birliklerden biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise
kâfirdi. Onlar birbirlerini kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah, gereğini yapanı yardımıyla destekler. İleri
görüşlüler için bunda kesinlikle bir ders vardır.

(Al-i İmran 3/128)

َ ْْ ُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ َُؼَ ِزّث٣ ْٝ َ  ْْ اِٜ ٤ْ َِة َػٞ
َ ْظ َُ َي َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ِش
َُٕٞٔ ُِ ظب
َ ُ َز٣ ْٝ َ ء ا٢ْ ؽ
َ ٤َُ
Allah‟ın onların tevbelerini kabul etmesi veya yanlışlar içinde olmalarından dolayı onlara azap
etmesi konusunda senin yapabileceğin bir iş yoktur.
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(Maide 5/118)

ُ ذ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ  ْْ كَ ِبَّٗ َي اُٜ َُ ا ِْٕ ر َ ْـ ِل ْشَٝ  ْْ ِػ َجبد َُىُٜ َّٗ ْْ كَ ِبُٜ ا ِْٕ ر ُ َؼ ِزّ ْث
Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru kararlar veren sensin.”

(Kasas 28/56)

َٓ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣ ََّللا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٔ ُ ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبَٞ ُٛ َٝ ؾب ُء
َ  َٓ ْٖ ا َ ْؽجَج١ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي ََل ر
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ْذ
Sen istediğini doğru yola getiremezsin ama Allah, yapması gerekeni yapanı doğru yola getirir. Kimin doğruya
yöneldiğini en iyi o bilir.

(Al-i İmran 3/129)

سَُّٞللاُ َؿل
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٣ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
ُ ُّ َؼز٣َٝ ؾب ُء
 هَٝ ؾب ُء
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ْ٤َس ۪ؽ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah‟ındır. O, affı hak edeni affeder, cezayı hak edeni de
cezalandırır. Allah‟ın bağışlaması çok, iyiliği boldur.
(Bakara 2/284)

ِٚ ُ َؾب ِع ْج ٌُ ْْ ِث٣ ُُٙٞ ر ُ ْخلْٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٢ٓ ۪ا َٓب كُٝ ا ِْٕ ر ُ ْجذَٝ ك
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِِ هّٰللِ َٓب ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِة
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٤َ ََّللاُ 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. Her şeye ölçü koyan Allah‟tır.

(Maide 5/18)

 ِث ٌُ ْْ ثَ َْ ا َ ْٗز ُ ْْ ثَؾَشُُُٞٗ َؼ ِزّثُ ٌُ ْْ ثِز٣ َْ ِِ َُ هُ َْ كٙا َ ِؽ ٓجَّب ۬ ُؤَٝ َِّللا
ِ َُهَبَٝ
 ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْث َٓ٘ب ُء هٟق َٰبس
َ َُّ٘اَٝ ُدُٜٞ َ٤ُذ ْا
 َٔ ِۘبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ك
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َٓ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٣ َِٓ َّٔ ْٖ َخَِن
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ ؾب ُء
ُ ُّؼَز٣َٝ ؾب ُء
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ش٤
ُ  ْاُ َٔ ۪قِٚ ٤ْ َُِاَٝ
Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Madem öyle, Allah
niçin günahlarınızdan dolayı size azap ediyor?” Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah, affedilmenin
gereğini yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler
Allah'ındır. Dönüp varılacak yer, onun huzurudur.

(Al-i İmran 3/130)

ْ َ ا اٞاُش َٰ ٓث
ََّٕٞللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
ّ ِ اًُُِٞ ْ ا ََل رَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ا هُٞارَّوَٝ ًنب َػلَخ
َ ُٓ م َؼبكًب
Ey Allah‟a güvenenler! Değişmez özelliği kat kat katlanıp artma olan faizi yemeyin. Allah'tan
çekinin ki umduğunuza kavuşasınız.
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(Bakara 2/275)

ُ ََّز َ َخج٣ ١ ۪ ُّ اَُّزُٞو٣َ َٕ ا ََِّل ًَ َٔبُٞٓ ُٞو٣َ ا ََلٞاُش َٰث
َ ٤ْ ؾ
َّ ُُ اٚط
ُ ط
ظ َٰر ُِ َي
ّ ِ ًَُُِٕٞ ْ أ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
ّ ِ َٔ ُبٕ َِٖٓ ْا
ُۢ اُش َٰث
َ  ِػْٞ َٓ ُٙا كَ َٔ ْٖ َٓعب َءٞاُش َٰث
ْٖ ِٓ ظخ
ّ ِ َّ  َؽ َّشَٝ  َغ٤ْ ََّللاُ ْاُج
ّ ِ َُ ْ ُغ ِٓض٤ْ ا اَِّٗ َٔب ْاُ َجُُٞٓ  ْْ هَبُٜ ََِّٗثب
ا َ َؽ ََّ هَٝ اٞ
بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بس
ُ ف َؾ
ْ َ  َٰ ُٓ ِئ َي اٝ۬ ُ  َٓ ْٖ َػبدَ كَبَٝ َِّللا
 ه٠َُُِ اٙٓ ا َ ْٓ ُشَٝ ق
َ ُ َٓبََِٚ ك٠ ََٰٜ۪ كَب ْٗزَّٚس ِث
ِ َُّ٘بة ا
َ َِع
َُٕٝخَب ُِذ
Faiz yiyenlerin duruşu, şeytanın kandırıp aklını çeldiği kimselerin duruşundan farklı değildir. Bu onların: “Alımsatım, tıpkı faizli işlem gibidir” demeleri sebebiyledir. Hâlbuki Allah, alım-satımı helâl, faizli işlemi haram
kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faizi bırakırsa, önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah‟a
aittir. Kim de devam ederse, onlar o ateşin ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Bakara 2/276)

ْ٤ٍ ۪بس اَص
ِ قذَهَب
َّ ُ ا٢ُِ ْشث٣َٝ اٞاُش َٰث
ّ ِ َُّللا
 هَٝ د
َ ْٔ َؾ ُن ه٣
ٍ َُّ ِؾتُّ ًُ ََّ ًَل٣ َّللاُ ََل
Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları kat kat arttırır. Allah, âyetleri görmezlik eden suçluların hiçbirini
sevmez.

(Bakara 2/278)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْا ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإٞاُش َٰ ٓث
ّ ِ َِٖٓ ٢
ا هُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ ا َٓب َث ِوٝرَ ُسَٝ ََّللا
Ey inanıp güvenenler! Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının! Ona gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz
alacaklarınızdan vazgeçin!

(Bakara 2/279)

ْ َ ا ُِ ٌُ ْْ ََل رَٞ ْٓ َ ط ا
َُٕٞٔ ِِ ظ
ُ  َسَٝ َِّللا
ٍ ا ِث َؾ ْشَُٞٗا كَأْرُِٞكَب ِْٕ َُ ْْ ر َ ْل َؼ
ة َِٖٓ ه
ُ ا ِْٕ ر ُ ْجز ُ ْْ كََِ ٌُ ْْ ُس ۫ ُؤَٝ ُِ۪ٚ ٞع
ْ ُ  ََل رَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Eğer vazgeçmezseniz, Allah ve resulü tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz
ana mallarınız sizindir; ne haksızlık eder ne de haksızlığa uğrarsınız.

(Nisa 4/29)

اك
ِ ََ٘ ٌُ ْْ ثِ ْبُج٤ْ َاَُ ٌُ ْْ ثَٞ ْٓ َ ا اُِٞٓ ًُ ْ ا ََل رَأَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
ٍ بسح ً َػ ْٖ ر َ َش
َ َٕ رِ َغٌُٞ َ به َِ ا ََِّٓل ا َ ْٕ ر
 ًٔب٤َّللاَ ًَبَٕ ثِ ٌُ ْْ َس ۪ؽ
غ ٌُ ْْ ا َِّٕ ه
َ ُا ا َ ْٗلُُِٞٓ ََل ر َ ْوزَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ
Müminler, mallarınızı aranızda uydurma yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi
öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir.
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(Rum 30/39)

 ٍحًَٰٞ َز ُ ْْ ِٓ ْٖ ص٤ْ َ  َٓٓب َٰارَٝ َِّللا
ا ِػ ْ٘ذَ هُٞ ْشث٣َ بط كَ ََل
ِ َُّ٘ا ٍِ اَٞ ْٓ َ  ا٢ٓ ۪ا كَٞ ۬ ُ ْشث٤َ ُِ ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ِسثًب٤ْ َ  َٓٓب َٰارَٝ
ْ ُٔ ُ ُْ ْاُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ َّللاِ كَب
َُٕٞن ِؼل
َ هٚ ْعَٝ َُٕٝذ٣ر ُ ۪ش
İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz borç, Allah katında artmaz. Allah‟ın rızasını isteyerek
verdiğiniz zekâta gelince; mallarını kat kat artıranlar zekât verenlerdir.

(Al-i İmran 3/131)

ْ  ا ُ ِػذ٢ٓ ۪بس اَُّز
َٖ٣َّد ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش
َ َُّ٘ا اُٞارَّوَٝ
Ayetleri görmezlik eden kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten kendinizi koruyun.
(Tahrim 66/6)

ب َٓ َٰ ِٓئِ ٌَخَٜ ٤ْ َِبسح ُ َػ
ً ٗ ْْ ٌُ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ٌُ غ
ُ ََُّ٘ب اُٛدُٞهَٝ َبسا
َ ُا ا َ ْٗلُٞا ٓهَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ  ْاُ ِؾ َغَٝ بط
َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓبُِٞ ْل َؼ٣َ َٝ ْْ ُٛ َّللاَ َٓٓب ا َ َٓ َش
َٕ هٞق
ُ  ْؼ٣َ ِؿ ََلظ ِؽذَاد ََل
Ey inanıp güvenenler! Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Orayı
iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah‟ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne
emredilmişse onu yaparlar.

(Tahrim 66/7)

ََُِٕٞٔ َٕ َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼْٝ َ َّ اَِّٗ َٔب ر ُ ْغضْٞ ٤َ ُا ْاٝا ََل ر َ ْؼزَز ُِسَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey ayetleri görmezlikten gelen kafirler! Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

(Al-i İmran 3/132)

َُٕٞٔ  ٍَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْش َؽٞع
ُ اُش
َّ َٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ
Allah'a ve elçisine gönüllü olarak boyun eğin ki iyilik bulasınız.
(Nisa 4/59)

٢ ۪ ْاَلَ ْٓ ِش ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ كَب ِْٕ رََ٘بصَ ْػز ُ ْْ ك٢ُِ ٝ۬ ُ اَٝ ٍَ ٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪هُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
ُٖ غ
ُ اُش
َّ َٝ َِّللا
َٕ ثِ هُِٞ٘ٓ ْ ٍِ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رُإٞع
 ه٠َُُِ اُّٙٝءٍ كَ ُشد٢َ
َ ا َ ْؽَٝ ْش٤اَل ِخ ِش َٰر ُِ َي َخ
ْ ؽ
ً ۪ٝ ْ رَأ
َل٣
Ey inanıp güvenenler! Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, elçisine gönüllü olarak boyun eğin ve sizden olan
yetkililere de. Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah‟a ve elçisinin getirdiği ayetlere götürün.
Allah‟a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve en güzel sonucu verir.
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(Muhammed 47/33)

ْْ ٌُ َُا ا َ ْػ َٔبُِٞٓ  ََل رُج ِْطَٝ ٍَ ٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤ا ا َ ۪هُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler, Allah'a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisine gönüllü olarak boyun eğin. Çalışmalarınızı
değersizleştirmeyin.

(Al-i İmran 3/133)

َۙ َّ۪د ُِ ِْ ُٔزَّو
ْ ك ا ُ ِػذ
َٖ٤
ُ  َعَّ٘ ٍخ َػ ْشَٝ ْْ ٌُ ّ َٓ ْـ ِل َش ٍح ِٓ ْٖ َس ِث٠َُِٰ ا اٞػ
ُٓ بس
ُ َۙ  ْاَلَ ْسَٝ ُادَٞ ََّٰٔب اُغَٜ م
َ َٝ
ِ ع
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği gökler ile yer arası kadar olan Cenneti kazanmak
için yarışın. Orası, kendilerini koruyanlar için hazırlanmıştır.
(Bakara 2/148)

ِ ْ َأ٣ اٌُُٞٗٞ َ َٓب ر
ؼًب ا َِّٕ ه٤۪ٔ َّللاُ َع
د ثِ ٌُ ُْ ه
ََّللا
ش٣ ۪هَذ

َْٖ٣َد ا
ِ  َْشا٤ا ْاُ َخُٞب كَب ْعزَجِوَٜ ٤ُّ۪ َٞ ُٓ َٞ ُٛ خَٜ  ْعِٝ ٍَّ ٌُ ُِ َٝ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٍء٢ْ ؽ

Herkesin bir hedefi vardır, ona yönelir. Siz, iyi işlerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya
getirecektir. Her şeye bir ölçü koyan Allah‟tır.

(Müminun 23/57)

َۙ ُ ْْ ُٓ ْؾ ِلوِٜ ّ ِخ َس ِث٤َ ُ ْْ ِٓ ْٖ َخ ْؾٛ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َٕٞ
Rablerine saygılarından dolayı hassas davranan,

(Müminun 23/58)

َۙ ُِ٘ٓ ُْإ٣ ْْ ِٜ ّد َس ِث
َٕٞ
ِ َب٣ ْْ ِث َٰبُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Rablerinin ayetlerine inanan,

(Müminun 23/59)

َۙ ًُ ُ ْؾ ِش٣  ْْ ََلِٜ ّ ْْ ِث َش ِثُٛ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َٕٞ
Rablerine ortak koşmayan,

(Müminun 23/60)

َۙ ُاعؼ
َٕٞ
ِ  ْْ َسِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ  ْْ اُٜ ََّٗ ِعَِخ اَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞهَٝ اْٞ َ َٕ َٓٓب َٰارُُٞإْ ر٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
Rablerinin huzuruna dönecekleri için verdiklerini, içlerinde Allah korkusunu duyarak verenler var ya;
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(Müminun 23/61)

ٓ
َُٕٞعب ِثو
ِ  َْشا٤ ْاُ َخ٢َٕ ِكُٞبسػ
َ بَٜ َُ ْْ ُٛ َٝ د
َ ُ٣  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ ا
ِ غ
İşte hayırlarda yarışan ve önde olanlar onlardır.

(Fatır 35/31)

ش٤۪ َُخ َ۪جَّٙللاَ ِث ِؼجَب ِد
 ا َِّٕ هِٚ ٣ْ ََذ٣ َْٖ٤َق ِذّهًب ُِ َٔب ث
ِ  َْي َِٖٓ ْاُ ٌِزَب٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١ٓ ۪اَُّزَٝ
َ ُٓ  ْاُ َؾ ُّنَٞ ُٛ ة
ش٤ثَ ۪ق
Sana vahyettiğimiz bu kitap bir gerçektir, kendinden öncekileri tasdik edendir. Şüphesiz Allah, kullarının
durumundan haberdar olan ve onları görendir.

(Fatır 35/32)

َ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ ََ٘ب ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدَٗب ك٤ْ َطل
َ ف
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ قذ
ْ َٖ ا٣ ۪بة اَُّز
ِ َ  ْْ ُٓ ْوزُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ِ۪ٚ ظب ُِْ َُِ٘ ْلغ
َ َ  َسصَْ٘ب ْاُ ٌِزْٝ َ ص ُ َّْ ا
ش٤
ْ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ َٰر ُِ َي
ِ  َْشا٤عب ِثن ِث ْبُ َخ
د ِث ِب ْر ِٕ ه
ُ ن َُ ْاُ ٌَ ۪ج
َ
Sonra, kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri, Kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine karşı yanlış yapar, kimi
orta halli davranır. Kimi de Allah‟ın onayıyla hayırlı işlerde en önde olur ki bu, büyük bir lütuftur

(Fatır 35/33)

ش٣ب َؽ ۪شَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ع
ُ  ُِ َجبَٝ ُُإْ ُُ ۬ ًإاَٝ ت
ٍ َٛ َ َس ِٓ ْٖ رِٝ عب
َ َ ب ِٓ ْٖ اَٜ ٤ َ۪ٕ كْٞ َُِّ َؾ٣ بَٜ ََُِٗٞ ْذ ُخ٣ ٍٕ َعَّ٘بدُ َػ ْذ
Onlar Adn cennetlerine gireceklerdir. Onlara altın bileklikler ve inciler takılacak, oradaki elbiseleri ipekten
olacaktır.

(Fatır 35/34)

َۙ ٌُ ؽ
سٞ
َ سُٞػَّ٘ب ْاُ َؾضَ َٕ ا َِّٕ َسثََّ٘ب َُـَل
َ َت
َ ٛ ا َ ْر١ٓ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Her şeyi mükemmel yapmak, bizden her türlü üzüntüyü gideren Allah‟a özgüdür.
Rabbimiz gerçekten çokça bağışlayan, üzerine düşeni eksiksiz yapandır."

(Hadid 57/20)

ٍِ اَٞ ْٓ َ ْاَل٢ِر َ ٌَبصُش كَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َرَلَب ُخش ثَٝ َ٘خ٣ ۪صَٝ ْٜٞ ََُٝ َب َُ ِؼت٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾُٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ قلَ ًّشا ص
ٍ ٤ْ  ََل ِد ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاَلَٝ
٢ِكَٝ طب ًٓب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰش٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبس َٗجَبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َۙ ۪ؽذ
َٰ ْ
سٝ
َ اَل ِخ َش ِح َػزَاة
ُ ٓب ا ََِّل َٓزَب٤َ ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕاَْٞ  ِسمَٝ َِّ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.
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(Hadid 57/21)

ْ ك ا ُ ِػذ
َۙ ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
َٖ٣ َّ۪د َُِِّز
َّ ُك ا
ُ  َعَّ٘ ٍخ َػ ْشَٝ ْْ ٌُ ّ َٓ ْـ ِل َش ٍح ِٓ ْٖ َس ِث٠َُِٰ ا اُٞعب ِث ٓو
ِ َٔٓ غ
ِ ب ًَ َؼ ْشَٜ م
َ
ْ٤ِ ن َِ ْاُؼَ ۪ظ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ َ ْاُلَُّٝللاُ ر
ْ َ۪ َٰر ُِ َي كِِٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
 هَٝ ؾب ُء
ن َُ ه
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٰا
Rabbiniz tarafından bağışlanmayı ve genişliği göklerle yerin arası kadar olan Cennet‟i elde etmek için yarışın.
Orası Allah‟a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlandı. İşte Allah‟ın ikramı budur; onu, yapması gerekeni
yapan kişilere verecektir. Allah, büyük ikram sahibidir.

(Al-i İmran 3/134)

َ ٤ْ ََٖ ْاُـ٤۪ٔ بظ
ُُّ ِؾت٣ َُّللا
َّ ُ ا٢َِٕ كُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِ اُن ََّّٓشَٝ اء
ِ غ َّٓش
ِ ٌَ ُ ْاَٝ اء
 هَٝ بط
ِ َُّ٘ػ ِٖ ا
َ َٖ٤ ۪ ْاُؼَبكَٝ ع
َٖ٤ ِْ۪٘اُ ُٔ ْؾغ
Onlar, bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hâkim olan ve insanları affedenlerdir.
Allah, güzel davrananları sever.
(Araf 7/199)

َٖ٤ ِِ۪ٛ ك َػ ِٖ ْاُ َغب
ْ اَػ ِْشَٝ ف
ِ أْ ُٓ ْش ِث ْبُؼُ ْشَٝ َٞ ُخ ِز ْاُ َؼ ْل
Sen af yolunu tut, marufa uymalarını iste, cahilce davrananlara da aldırma!

(Araf 7/200)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣َ اِ َّٓبَٝ
ْ٤ ِ۪غ َػ٤۪ٔ ع
بٕ ٗ َْضؽ كَب ْعز َ ِؼ ْز ِث ه
َ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ِ ط
Şeytandan bir dürtü seni dürterse Allah‟a sığın. Daima dinleyen ve bilen odur.

(Araf 7/201)

َ ٤ْ ؾ
َٓ ْْ ُٜ غ
َّ ُهبئِق َِٖٓ ا
َْٕٝق ُش
َّ َٓ ا اِرَاْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ  ْْ ُٓجُٛ ا كَ ِبرَاٝبٕ رَزَ ًَّ ُش
ِ ط
Kendilerini yanlışlardan koruyanlar, şeytani bir kuruntu kendilerini sarınca, ayetleri hatırlar ve hemen gerçeği
görürler.

(Şura 42/36)

٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّز٠اَث َْٰوَٝ ْش٤َّللاِ َخ
ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ َب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ؽ٤ ۪رٝ۫ ُ كَ َٓٔب ا
ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ َّس ِث
Size verilen her şey, dünya hayatının menfaatleridir. İnanıp güvenen ve Rabbine dayananlar için Allah katında
hazırlanmış şeyler ise hem daha iyi hem de kalıcıdır.
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(Şura 42/37)

َٕٝ ْـ ِل ُش٣َ ْْ ُٛ اَُٞنج
ِ َٞ َ ْاُلَٝ ِْ ْاَلص
ِ ْ َٕ ًَ َجٓب ِئ َشُٞ ْغز َ ِ٘ج٣َ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ِ اِرَا َٓب ؿَٝ ؼ
َ اؽ
Onlar, büyük günahlardan ve her türlü aşırılıktan uzak duran kimselerdir. Öfkelendikleri zaman da affederler.

(Şura 42/38)

ُ ْْ ُٛ ا َ ْٓ ُشَٝ َ حَِٰٞ ق
َٰ ؽ
َُُٕٞ ْ٘ ِلو٣ ْْ ُٛ  ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بَٝ ْْ ُٜ َ٘٤ْ َ ثٟسٞ
َّ ُا اُٞٓ اَهَبَٝ ْْ ِٜ ّا ُِ َش ِثَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ ۪اَُّزَٝ
Onlar, Rablerinin çağrısına olumlu karşılık veren ve namazı tam kılan kimselerdir. İşlerini birbirlerine danışarak
yapar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.

(Al-i İmran 3/135)

َ ْٝ َ ؾخً ا
َ ْـ ِل ُش٣ ْٖ َٓ َٝ ْْ ِٜ  ِثُُٞٗا ُِزَّٝللاَ كَب ْعز َ ْـلَ ُش
َ بؽ
ِ َا كَُِٖٞ اِرَا كَ َؼ٣ ۪اَُّزَٝ
ا هٝ ْْ رَ ًَ ُشُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلُٞٔٓ َِظ
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ َُٛٝ اُِٞ َٓب كَ َؼ٠َِٰ ا َػٝق ُّش
ة ا ََِّل هٞ
ِ ُ٣ ْْ ََُٝ َُّللا
َ ُُّٗاُز
Eğer bir çirkinlik yapar veya kendilerini kötü duruma düşürürlerse hemen Allah'ı hatırlar ve
günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Bir de
yaptıkları yanlışta, bile bile direnmezler.
(Nisa 4/17)

ةٞ
ُّٓ َُٕ اَُِٞٔ َ ْؼ٣ َٖ٣ َّ۪للاِ َُِِّز
ُ ُ َز٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ت كَب
ٍ ٣َٕ ِٓ ْٖ هَ ۪شُٞثَُٞز٣ َّْ ُ بَُ ٍخ صَٜ  َء ثِ َغٞغ
 ه٠َِثَخُ َػْٞ َّ اَِّٗ َٔب اُز
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ ْْ ِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ه
Allah‟ın kabul sözü verdiği tevbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen sonra vakit geçirmeden dönüş yapanların
tevbesidir. Allah, işte bu kişilerin tevbelerini kabul eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.

(Nisa 4/18)

ُ ر ُ ْجذ٢ّ۪ٗ ِدُ هَب ٍَ اْٞ َٔ ُ ُْ ْاُٛ َن َش ا َ َؽذ
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ِ غ
َّ َُٕ اَُِٞٔ  ْؼ٣َ َٖ٣ ۪ َثخُ َُِِّزْٞ َّ ذ اُز
َ  اِرَا َؽ٠د َؽزٓه
َ ٤ْ ََُٝ
ٓ
 ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
َ ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َي ا َ ْػز َ ْذَٗبٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّبس اُٛ َٝ َُٕٞرُٞٔ ٣َ َٖ٣ ۪ ََل اَُّزَٝ َْٖاُ َٰـ
Kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da "Ben şimdi tevbe ettim." diyenler ile kâfir olarak
ölenlerin tevbesi, Allah‟ın kabul edeceği tevbe değildir. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır.
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(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ ش ْاُ ُٔ َو٤
َّ ُبط ُؽتُّ ا
ت
۪ ٘ ْاُ َوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ٓبء
ِ اَٞ َٜ ؾ
ِ غ
ِ َُِِّ٘ َّٖ٣ِ ُص
ِ َٛ َّط َش ِح َِٖٓ اُز
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبه
ُٖ ُ ُؽ ْغََّٙللاُ ِػ ْ٘ذ
ُ س َٰر ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َؾ ْشَٝ ّ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ غ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ ب٤َ ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َخَٝ ن ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, oğullar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve toprak ürünlerinden
ibaret olan çekici şeylerin tutkusu insanlara hoş gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir.
Hedeflenecek asıl güzellikler, Allah katındadır.

(Al-i İmran 3/15)

بس
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١ ْْ َعَّ٘بد ر َ ْغ ۪شِٜ ِّا ِػ ْ٘ذَ َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ٍْش ِٓ ْٖ َٰر ُِ ٌُ ْْ َُِِّز٤هُ َْ ا َ ۬ ُؤَٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َخ
َ ُٓ اطَٝ ا َ ْصَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
ش ِث ْبُ ِؼ َجب ِد٤َّللاُ َث ۪ق
 هَٝ َِّللا
إ َِٖٓ هَْٞ  ِسمَٝ  َشحَّٜ ط
De ki: "Size onlardan daha iyisini anlatayım mı? Kendini yanlışlardan koruyanlar için Rableri katında, ölümsüz
olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçeler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını daima
görmektedir.”

(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 ۬ ُؤٝ۬ ُ ا
َٖ٤ ِ۪ٓب
ِ َا َ ْع ُش ْاُؼ
Onların ödülü, Rablerinin bağışlaması ve ölümsüz olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan
bahçelerdir. Bunu yapanların alacağı karşılık, ne güzeldir!
(Al-i İmran 3/16)

بس
َ َهَِ٘ب َػزَٝ ثََ٘بَُُٕٞٗ َسثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ْؿ ِل ْش ََُ٘ب رَُُُٞٞو٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِ َُّ٘اة ا
Onlar şöyle derler: "Rabbimiz! Biz inanıp güvendik, günahlarımızı bağışla, o ateşin azabından bizi koru!"

(Al-i İmran 3/17)

بس
َّ ُاَٝ َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ َُا
ِ َٖ ِث ْبَلَ ْع َؾ٣ ْاُ ُٔ ْغز َ ْـ ِل ۪شَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔ ْ٘ ِلوَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَب ِٗزَٝ َٖ٤ ۪قبدِه
Onlar sabırlı, özü sözü doğru, Allah‟a içten boyun eğen, mallarından hayra harcayan ve seher vakitlerinde
bağışlanma dileyen kullardır.

(Al-i İmran 3/137)

ُ ْٗ ك كَب
ْ َِهَ ْذ َخ
َٖ٤ْق ًَبَٕ َػبهِجَخُ ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
ُ ْْ ٌُ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كٝش٤
ُ ع٘ ََٖۙ كَ ۪غ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
Sizden önce de doğru yolda olan niceleri yaşadı gitti. Yeryüzünü dolaşın da yalana sarılanların
sonu nasıl olmuş bir görün!
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(Nahl 16/36)

َّ اُٞاعز َ ِ٘ج
ً ع
ُ اُطب
َ ؿ
ْ َٝ ََّللا
َُّللا
ُ  ًُ َِّ ا ُ َّٓ ٍخ َس٢ َُ۪وَ ْذ َث َؼضَْ٘ب كَٝ
 هَٟذَٛ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َد كٞ
ا هَُٝل ا َ ِٕ ا ْػجُذٞ
ُْق ًَبَٕ َػب ِه َجخ
ُ ْٗ ك كَب
ْ َّ ْْ َٓ ْٖ َؽوُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  اُن َََّلَُخُ كَ ۪غِٚ ٤ْ َِذ َػ
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َٖ٤ْاُ ُٔ ٌَزّ ِ۪ث
“Kulluğu Allah‟a yapın ve azgınlardan uzak durun!” desinler diye her ümmete bir elçi gönderdik. Onların
içinden, Allah‟ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü gezip dolaşın
da yalana sarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

(Kehf 18/55)

ُعَّ٘خ
ُ ْْ ُٜ ٤َ  ْْ ا ََِّٓل ا َ ْٕ رَأ ْ ِرُٜ َّا َسثٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َ َٝ ٟ َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٛ ا اِ ْر َٓعب َءُٞ٘ٓ ِٓ ُْإ٣ ْٕ َ بط ا
َ َُّ٘ َٓب ََٓ٘ َغ اَٝ
اة هُجُ ًَل
ُ َ ُْ ْاُؼَزُٜ ٤َ ِأْر٣َ ْٝ َ َٖ ا٤ َُّ۪ٝ َْاَل
İnsanları, kendilerine rehber geldiğinde inanıp güvenmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten engelleyen
sadece, öncekilere uygulanan hükümlerin kendilerine de uygulanmasını veya azabın gelip çatmasını
beklemeleriydi.

(Mümin 40/82)

ُ ْ٘ ٤َ َك ك
ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ا ا َ ًْض َ َشُٞٗٓ  ْْ ًَبِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ْ۪ق ًَبَٕ َػب ِه َجخُ اَُّز
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكٝش٤
ُ  ۪غ٣َ ْْ ََِاَك
َ ٤ًَ اٝظ ُش
َ َ اَٝ
َُٕٞ ٌْ ِغج٣َ اُٞٗ ْْ َٓب ًَبُٜ ْ٘ ػ
ِ  ْاَلَ ْس٢بسا ِك
ً َ  َٰاصَٝ ً حَّٞ ُؽذَّ ه
َ ٠َٰ٘ ك كَ َٓٔب ا َ ْؿ
Bunlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar oralarda bunlardan
daha çok, daha kuvvetli, bıraktıkları eserler daha güçlüydü. Yaptıkları, onların bir işine yaramadı.

(Mümin 40/83)

۪ٚا ِثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ  َؽبمَ ِثَٝ ِْ ِْ ُ ْْ َِٖٓ ْاُ ِؼَٛا ِث َٔب ِػ ْ٘ذٞد كَ ِش ُؽ
ِ َّ٘ب٤ِ َ ْْ ِث ْبُجُٜ ُِع
ُ  ْْ ُسُٜ ْكََِ َّٔب َٓعب َءر
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ َ ْغز٣
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey başlarına
geliverdi.

(Mümin 40/84)

َٖ٤ً۪ ۪ ُٓ ْؾ ِشِٚ ًَلَ ْشَٗب ثِ َٔب ًَُّ٘ب ثَٝ َُٙ ْؽذَٝ ِبّٰلل
ا َٰا ََّٓ٘ب ثِ هُُٞٓ عَ٘ب هَب
َ ْ ا ثَأْٝ َ كََِ َّٔب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah‟ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."
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(Mümin 40/85)

ْ َِ هَ ْذ َخ٢ َّ۪للاِ اَُّز
َ٘ب ُِ َيُٛ  َخغ َِشَٝ ۪ٙ ِػ َجب ِد٢ ۪ذ ك
َ َّ٘ع
ُ عَ٘ب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٝ َ  ْْ َُ َّٔب َساُٜ ُٗ َٔب٣ ْْ ۪اُٜ ُ ْ٘لَؼ٣َ ُي٣َ ْْ ََِك
َْٕٝاُ ٌَب ِك ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kafirler işte o zaman kaybederler.

(Al-i İmran 3/138)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ًٟذُٛ َٝ بط
َٖ٤ ۪ظخ ُِ ِْ ُٔزَّو
ِ َُِِّ٘ ٕب٤َ زَا َثَٰٛ
Bu anlatılanlar, insanlara bir açıklama, kendini koruyanlara bir rehberlik ve bir öğüttür.
(Hud 11/120)

 ْاُ َؾ ُّنِٙ  ِزَٰٛ ٢ ۪ َٓعب َء َى كَٝ ۪ كُ َٰإادَ َىٚع َِ َٓب ُٗض َ ِجّذُ ِث
ِ  َْي ِٓ ْٖ ا َ ْٗ َج٤َِـ َػ
ُّ ُ ًُ ًَّل َٗوَٝ
ُ اُش
ُّ ٓبء
َ  ِػْٞ َٓ َٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإٟ ِر ًْ َٰشَٝ ظخ
Elçilerin haberlerinden kalbini kararlı kılacak her şeyi sana tam olarak anlatıyoruz. Onlarda konuyla ilgili
hakikatler, öğüt ve müminler için akılda tutulması gereken bilgiler vardır.

(Nur 24/34)

َ  ِػْٞ َٓ َٝ ْْ ٌُ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ ۪ َٓض َ ًَل َِٖٓ اَُّزَٝ د
ٍ َّ٘ب٤ِ َد ُٓج
ٍ َب٣ ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََُُِوَ ْذ ا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ
َٖ٤ ۪ظخً ُِ ِْ ُٔزَّو
Şurası bir gerçek ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce yaşayanlardan örnekler ve kendini yanlışlardan
koruyanlar için de öğütler indirdik.

(Al-i İmran 3/139)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإْٞ َِا َ ْٗز ُ ُْ ْاَلَ ْػَٝ اُٞٗ َ ََل ر َ ْؾضَٝ اُِٜٞ٘ َ  ََل رَٝ
Gevşemeyin ve üzülmeyin! Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün olan sizlersiniz.
(Nisa 4/104)

َِٖٓ َٕٞر َ ْش ُعَٝ َُٕٞٔ ََُْٕ ًَ َٔب رَأُٞٔ ََُْأ٣ ْْ ُٜ ََّٕٗ كَ ِبُٞٔ َُْا رَأٌُُٞٗٞ َ  ِّ ا ِْٕ رْٞ َبء ْاُو
ِ َ ا ْثزِ ٓـ٢ِا كُِٜٞ٘ َ  ََل رَٝ
 ًٔب٤ٌ۪  ًٔب َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 ًَبَٕ هَٝ َٕٞ ْش ُع٣َ َّللاِ َٓب ََل
ه
Düşman topluluğunu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin gibi acı çekiyorlar.
Üstelik sizin Allah'tan bir beklentiniz var. Onların böyle bir beklentileri de yok. Bilen ve doğru kararlar veren
Allah‟tır.
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(Muhammed 47/35)

ْْ ٌُ َُ ِز َش ًُ ْْ ا َ ْػ َٔب٣َ ْٖ ََُٝ ْْ ٌُ َّللاُ َٓ َؼ
َّ ُ ا٠َُِا اٞػ
ُٓ ر َ ْذَٝ اُِٜٞ٘ َ كَ ََل ر
 هَٝ َٕۗ ْٞ َِا َ ْٗز ُ ُْ ْاَلَ ْػَٝ ِْۗ ِْ غ
Üstün durumda olan sizsiniz, Allah da sizinle beraberdir; o halde gevşemeyin; barış teklifinde de bulunmayın.
Allah sizi, işlerinizde asla yalnız bırakmaz.

(Al-i İmran 3/140)

َُّللا
 ْؼَِ َْ ه٤َ ُِ َٝ بط
َّ َٓ غ ْغ ٌُ ْْ هَ ْشػ كَوَ ْذ
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ب َثَٜ ُُِٝ َّب ُّ ُٗذَا٣َ ِر ِْ َي ْاَلَٝ ُُِْٚ َّ هَ ْشػ ِٓضْٞ َظ ْاُو
َ ْٔ ٣َ ِْٕ ا
َۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ُُّ ِؾت٣ َّللاُ ََل
ُ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َز َّ ِخز٣َ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّز
َٖ٤
 هَٝ  ٓذَا َءَٜ ؽ
Siz bir yara aldıysanız, karşınızdaki topluluk da vaktiyle öyle bir yara aldı. Bu gibi günleri,
insanlar arasında döndürüp dururuz. Bu, Allah'ın inanıp güvenenleri bilmesi ve içinizden
kimilerini şahit tutması içindir. Allah, zalimleri sevmez.
(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 ْاُ َؼبٝ
ْ َٗ َٓعب َء
ْظ ه
ُ ٢ َّ۪للاُ ِثب َ ْػَِ َْ ِث َٔب ك
ِ ُ فذ
َ ٤ََُٝ َ ُُ َّٖ اَِّٗب ًَُّ٘ب َٓ َؼ ٌُ ْْ اُٞو٤َ َُ قش ِٓ ْٖ َس ِثّ َي
İnsanlardan “Allah‟a inanıp güvendik” diyenler vardır. Ama Allah uğrunda eziyet gördükleri zaman insanların
verdiği sıkıntıyı, Allah‟ın azabıymış gibi sayarlar. Rabbinden bir yardım gelse o zaman da “Biz de sizinle
beraberiz!” derler. Allah, herkesin içinde olanı en iyi bilen değil midir?

(Ankebut 29/11)

َٖ٤ ۪ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ َُٔ٘ب ِكو٤َ ََُٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
 ْؼَِ َٔ َّٖ ه٤َ ََُٝ
Allah inanıp güvenenleri elbette bilecektir. Münafıkları da elbette bilecektir.

(Muhammed 47/29)

ْْ ُٜ َٗمـَب
ْ َ َّللاُ ا
ُ ْخ ِش َط ه٣ ْٖ َُ ْٕ َ  ْْ َٓ َشك اِٜ ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ِ۪ت اَُّز
َ ا َ ّْ َؽغ
Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

(Muhammed 47/31)

َۙ قبثِ ۪ش
ْْ ًُ بس
َّ ُاَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٖ٣ ۪ذِٛ  َٗ ْؼَِ َْ ْاُ ُٔ َغب٠َّٗ ٌُ ْْ َؽزهَٞ ََُُِ٘ ْجَٝ
َ ا ا َ ْخ َجَٞ ۬ َُِٗ ْجَٝ َٖ٣
Şurası kesin ki içinizden cihad edenleri ve sabredenleri öğreninceye ve gerçek yüzünüzü ortaya çıkarıncaya
kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz.
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(Al-i İmran 3/141)

َٖ٣ ْٔ َؾنَ ْاُ ٌَب ِك ۪ش٣َ َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
ـ ه
َ ُ َٔ ِ ّؾ٤ُِ َٝ
Bunun bir sebebi de Allah‟ın inanıp güvenenleri arındırması ve kâfirleri darlığa düşürmesi
içindir.
(Tevbe 9/15)

َ ٤ْ ِتْ َؿُٛ ْز٣َٝ
ْ٤ٌ۪ ْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ َّللاُ َػ
ُ ُ َز٣َٝ ْْ ِٜ ِثُُِٞع ه
 هَٝ ؾب ُء
ة هٞ
Bir de inanıp güvenenlerin kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah gerekeni yapanın tevbesini de kabul eder. Allah
daima bilen ve kararları doğru olandır.

(Tevbe 9/16)

 ََلَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ ْؼَِ ِْ ه٣ َُ َّٔبَٝ اًُٞ ا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ رُزْ َش
ِ ا ِٓ ْٖ دَُٝز َّ ِخز٣ ْْ ََُٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ 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 en yakınınız edinip edinmediğinizi de öğrenmedi. Allah, yaptığınız her
şeyin iç yüzünü bilir.

(Al-i İmran 3/142)

َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ ُ ْؼَِ َْ ا٣َ َٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اُٝذَٛ َٖ َعب٣ َّ۪للاُ اَُّز
 ْؼَِ ِْ ه٣َ َُ َّٔ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?
(Bakara 2/155)

ّ  َثَٝ د
ؾ ِِش
َ َِّٗ ٌُ ْْ ثَٞ ََُُِ٘ ْجَٝ
ِ اُض َّ َٔ َشاَٝ  ْاَلَ ْٗلُ ِظَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َـ َِٖٓ ْاَل
ِ َْٞ ءٍ َِٖٓ ْاُخ٢ْ ؾ
ٍ َٗ ْوَٝ ِعٞ ْاُ ُغَٝ ف
َۙ قب ِث ۪ش
َٖ٣
َّ ُا
Sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle; can, mal ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir imtihana
sokacağız. Sen sabredenleri müjdele!
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(Bakara 2/214)

عٓب ُء
َّ َٓ ْْ ٌُ ِِ ا ِٓ ْٖ هَ ْجْٞ ََِٖ َخ٣ ۪أ ْ ِر ٌُ ْْ َٓض َ َُ اَُّز٣َ َُ َّٔبَٝ َا ْاُ َغَّ٘خُِٞا َ ّْ َؽ ِغ ْجز ُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْذ ُخ
َ ْ  ُْ ْاُ َجأُٜ ْغز
ق َش
ْ َٗ َِّٕ َّللاِ ا َ ََٓل ا
ْ َٗ ٠ُ َٓ َٰزٚا َٓ َؼَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ٍُ ٞع
ُ اُش
َّ ٍَ ُٞو٣َ ٠ا َؽزهُُٞ ُص ُْ ِضَٝ اُن ََّّٓشا ُءَٝ
ق ُش ه
ت٣َّللاِ هَ ۪ش
ه
Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza da gelmeden cennete girebileceğinizi mi hesap
ediyorsunuz? Onlar maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara uğramış ve öylesine sarsılmışlardı ki Allah‟ın elçisi ve
beraberindeki müminler “Allah‟ın yardımı ne zaman?” diyecek hale gelmişlerdi. Bilin ki Allah‟ın yardımı
yakındır.

(Ankebut 29/2)

ََُُٕٞ٘ ْلز٣  ْْ ََلُٛ َٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ َُٞو٣ ْٕ َ ا اًُٞٓ ُزْ َش٣ ْٕ َ بط ا
ُ َُِّ٘ت ا
َ ا َ َؽغ
Bu insanlar, inandık deyince rahat bırakılacaklarını, sıkıntıya sokulmayacaklarını mı sanıyorlar?

(Ankebut 29/3)

َٖ٤َ ْؼَِ َٔ َّٖ ْاُ ٌَبر ِ۪ث٤ََُٝ اُٞفذَه
َ ْ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.

(Al-i İmran 3/143)

ُ ْ٘ َ ا َ ْٗز ُ ْْ رَٝ ُُٙٞٔ ُ ز٣ْ َ ُ كَوَ ْذ َساْٙٞ َد ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا َ ْٕ ر َ ِْو
َٕٝظ ُش
َ ْٞ َٔ َُٕ ْاْٞ ََّ٘ٔ َ َُوَ ْذ ًُ ْ٘ز ُ ْْ رَٝ
Ölümle burun buruna gelinceye kadar, ölmek istiyordunuz. Ama ölümü görünce donup
kaldınız!
(Ahzab 33/18)

َۙ ً َِ۪ط ا ََِّل ه
َل٤
 ْؼَِ ُْ ه٣َ هَ ْذ
َ ْ َٕ ْاُجَأُٞأْر٣َ  ََلَٝ َ٘ب٤ْ َُُِِ َّْ اَٛ ْْ ِٜ ِٗ اَٞ َٖ ِ َِل ْخ٤ ِ۪ ْاُ ٓوَب ِئَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٖ٤ ۪هِٞ ّ َّللاُ ْاُ ُٔ َؼ
Allah, içinizden ağır davranan ve kardeşlerine de “Bizim yanımıza gelin!” diyenleri çok iyi biliyor. Bunlar
çatışmaya pek az katılırlar.
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(Ahzab 33/19)

ُ ْ٘ َ٣ ْْ ُٜ َ ز٣ْ َ ف َسا
ِٚ ٤ْ َِ َػ٠ُ ْـ َٰؾ٣ ١ ۪ ْْ ًَبَُّزُٜ ُُ٘٤س ا َ ْػُٝ
ُ  َْي رَذ٤ََُِٕ اٝظ ُش
ُ َْٞ  ٌُ ْْ َك ِبرَا َٓعب َء ْاُخ٤ْ َِ ا َ ِؽ َّؾخً َػ
اُِٞ٘ٓ ُْإ٣ ْْ َُ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  ِْش ا٤ ْاُ َخ٠َِ ًُ ْْ ِثب َ ُْ ِغَ٘ ٍخ ِؽذَا ٍد ا َ ِؽ َّؾخً َػُٞعَِو
ِ ْٞ َٔ َُِٖٓ ْا
ُ َْٞ َت ْاُخ
َ َٛد كَ ِبرَا ر
َ ف
َ كَب َ ْؽ َج
شا٤
 ه٠َِ ًَبَٕ َٰر ُِ َي َػَٝ ْْ ُٜ ََُّللاُ ا َ ْػ َٔب
و ه
ً َ ۪غ٣ َِّللا
Size düşkün olduklarını göstermek içindir. Korku gelip çattığında üzerine ölüm baygınlığı çökmüş biri gibi
gözleri bir tarafa kaymış olarak sana baktıklarını görürsün. Korku geçince de mala olan düşkünlüklerinden
dolayı sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar, inanıp güvenmiş kimseler değillerdir. Bu yüzden Allah onların
amellerini yok saymıştır. Bu, Allah‟a kolaydır.

(Muhammed 47/20)

ْ َُسح كَ ِب ٓرَا ا ُ ْٗ ِضٞ
ْ َُ ََل ُٗ ِ ّضْٞ َُ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ٍُ اَُّزَُٞو٣َٝ
ٍُ َۙ ب ْاُ ِوزَبَٜ ٤ ۪رُ ًِ َش كَٝ سح ُٓ ْؾ ٌَ َٔخٞ
ُ ذ
ُ ذ
َ ع
َ ع
ُ ْ٘ َ٣  ْْ َٓ َشكِٜ ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ْ۪ذ اَُّز
َ َٗ  َْي٤ََُِٕ اٝظ ُش
٠َُٰ ْٝ َ د كَب
ِ ْٞ َٔ ُ َِٖٓ ْاِٚ ٤ْ َِ ِ َػ٢
َ ٣ََسا
ّ ظ َش ْاُ َٔ ْـ ِؾ
ْْ ُٜ َُ
İnanıp güvenenler: "Keşke bir sure indirilse" derler ama hüküm bildiren bir sure indirilir ve içinde savaşma emri
olursa içlerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da
budur.

(Muhammed 47/21)

ٰ۠ ٍ َٓ ْؼ ُشْٞ َهَٝ هب َػخ
َ
ْْ ُٜ َُ  ًْشا٤َّللاَ َُ ٌَبَٕ َخ
ا هُٞفذَه
َ ْٞ ََِف كَ ِبرَا َػضَ َّ ْاَلَ ْٓ ٰ۠ ُش كٝ
Oysa onlara düşen, boyun eğip uygun bir söz söylemektir. İş kesinleşince Allah'a verdikleri sözü yerine
getirirlerse elbette faydasını görürler.

(Al-i İmran 3/144)

ْ ٍَِ هَ ْذ َخٞع
ْْ ٌُ ِ ا َ ْػوَبث٠ِٓ َٰ  هُزِ ََ ا ْٗوََِ ْجز ُ ْْ َػْٝ َ بد ا
َ َٓ ْٖ ِع َُ اَكَ ۬بئ
ُ اُش
ُ  َٓب ُٓ َؾ َّٔذ ا ََِّل َسَٝ
ُّ ِٚ ِِ ذ ِٓ ْٖ هَ ْج
َّ َُّللاُ ا
َ ََّللا
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
ُ َ٣ ْٖ ََِ كِٚ ٤ْ َ َػ ِوج٠َِٰ َ ْ٘وَ ِِتْ َػ٣ ْٖ َٓ َٝ
 ه١َ ْغ ِض٤ع
ن َّش ه
َ َٝ ْـًٔب٤ؽ
Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önceki elçiler de yaşadı gitti. O ölse veya öldürülse,
gerisin geri mi döneceksiniz? Gerisin geri dönenin Allah'a bir zararı olmaz. Allah, görevini
yapanları ödüllendirecektir.
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(Maide 5/54)

ُ اَرَُِّ ٍخٚٓ َُُّٗٞ ِؾج٣َٝ ْْ ُٜ ُُّ ِؾج٣ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
 ه٢أ ْ ِر٣َ ف
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َّ ْشرَذ٣َ ْٖ َٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ َ۪ كِٚ٘ ٣ ۪ػ ْٖ د
َ ْٞ غ
ِۘ  ْاُ ٌَب ِك ۪ش٠ََِٖ ا َ ِػ َّض ٍح َػ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِػ
ٍْ  َٓخَ ََٓل ِئْٞ َُ َُٕٞخَبك٣َ  ََلَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ُ َغب٣ َٖ٣
ْ٤ ِ۪ا ِعغ َػَٝ َُّللا
َٓ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ ََٰر ُِ َي ك
 هَٝ ؾب ُء
ن َُ ه
Ey inanıp güvenenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, daha sonra Allah bir topluluk getirir. Allah onları
sever, onlar da Allah‟ı severler. Müminlere alçak gönüllü, kâfirlere karşı dik duruşlu olur; Allah yolunda cihad
ederek ellerinden geleni yapar ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah‟ın lütfu budur; onu, gereğini
yapana verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.

(Enbiya 21/34)

َّ ِٓ ْٖ ِ َٓب َعؼَ َِْ٘ب ُِجَؾ ٍَش ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ْاُ ُخ ِْذَ اَكَ ۬بئَٝ
َُٕٝ ُْ ْاُخَب ُِذُٜ َذ ك
Senden önce hiçbir beşeri ölümsüz yapmadık. Sen ölürsen onlar ölümsüz mü olacaklar!

(Enbiya 21/35)

َّ ُ ًُ ْْ ِثبَُِٞٗ ْجَٝ د
ََُٕٞ٘ب ر ُ ْش َعؼ٤ْ َُِاَٝ ً ِش كِزَْ٘خ٤ْ  ْاُ َخَٝ ؾ ِ ّش
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍظ ٓرَائِوَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi imtihan için, şerle de hayırla da zor bir denemeden geçireceğiz. Huzurumuza
çıkarılacaksınız.

(Zümer 39/30)

ِۘ ُ ّز٤ِ َٓ ْْ ُٜ َِّٗاَٝ ّذ٤ِ َٓ اَِّٗ َي
َٕٞ
Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.

(Al-i İmran 3/145)

بَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚب ُٗإْ ِر٤َ ْٗ ُّاة اُذ
َ ُٔ َ  َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ْل ٍظ ا َ ْٕ رَٝ
د ا ََِّل ِث ِب ْر ِٕ هٞ
َ َٞ َ ُ ِش ْد ص٣ ْٖ َٓ َٝ َّللاِ ًِزَبثًب ُٓ َإ َّع ًَل
َٰ ْ اة
َّ ُ ا١ع٘ َْغ ِض
َٖ٣ؾب ًِ ۪ش
َ َٞ َ ُ ِش ْد ص٣ ْٖ َٓ َٝ
َ َٝ بَٜ ْ٘ ِٓ ۪ٚاَل ِخ َش ِح ُٗإْ ِر
Allah'ın onayı olmadan kimse ölmez. Ecelleri, son yaşama tarihleri yazılıdır. Kim dünyalık
isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz, görevini yapanları
ödüllendireceğiz.
(Bakara 2/200 )

ٍُ ُٞو٣َ ْٖ َٓ بط
َ َ  اْٝ َ َّللاَ ًَ ِز ًْ ِش ًُ ْْ َٰا َثٓب َء ًُ ْْ ا
ا هٝز ُ ْْ ََٓ٘ب ِع ٌَ ٌُ ْْ كَب ْر ًُ ُش٤ْ ن
ِ َُّ٘ؽذَّ ِر ًْ ًشا كَ َِٖٔ ا
َ َكَ ِبرَا ه
َٰ ْ ٢ُ ِكَُٚ  َٓبَٝ ب٤َ ْٗ ُّ اُذ٢َسثَّ َٓ٘ب َٰا ِرَ٘ب ِك
م
ٍ اَل ِخ َش ِح ِٓ ْٖ خ َََل
İbadetlerinizi yaparken Allah‟ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi, hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan
kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz.
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(Bakara 2/201 )

َٰ ْ ٢ِكَٝ ًغَ٘خ
بس
َ َ ِهَ٘ب َػزَٝ ًغَ٘خ
َ اَل ِخ َش ِح َؽ
َ ب َؽ٤َ ْٗ ُّ اُذ٢ ٍُ َسثَّ َٓ٘ب َٰا ِرَ٘ب ِكُٞو٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ َُّ٘اة ا
Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından
koru!”

(Bakara 2/202 )

ٓ
ة
 هَٝ اُٞغج
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ًَ ت ِٓ َّٔب٤ ْْ ٗ َ۪قُٜ َُ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ا
Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.

(Nisa 4/134)

َٰ ْ َٝ َب٤ْٗ ُّاة اُذ
شا٤
ُ َٞ َ َّللاِ ص
 ًَبَٕ هَٝ ِاَل ِخ َشح
َب كَ ِؼ ْ٘ذَ ه٤ْٗ ُّاة اُذ
ً ؼًب ثَ ۪ق٤۪ٔ ع
َ َٞ َ ذ ُ ص٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
َ َُّللا
Kim dünyalık isterse bilsin ki dünyalık da ahiret kazancı da Allah katındadır. Allah, dinler ve görür.

(Nuh 71/3)

ٕٞ
ا هُٝ ا َ ِٕ ا ْػجُذ
ِ َۙ ُؼ٤ا َ ۪هَٝ ُُٙٞارَّوَٝ ََّللا
Allah‟a kulluk edin, O‟ndan çekinerek kendinizi koruyun ve sözümü dinleyin.

(Nuh 71/4)

ٓ
ْْ ُ  ًُ ْ٘زْٞ َُ ُ َإ َّخ ُۢ ُش٣ َّللاِ اِرَا َٓعب َء ََل
 ا َِّٕ ا َ َع ََ ه٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ ُ َإ ِ ّخ ْش ًُ ْْ ا٣َٝ ْْ ٌُ  ِثُُٞٗ ْـ ِل ْش َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر٣َ
َُٕٞٔ َِر َ ْؼ
O zaman Allah günahlarınızı bağışlar ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar sizi yaşatır. Allah‟ın verdiği ömür
bitince erteleme olmaz. Keşke bunu bilseniz!”

(Al-i İmran 3/146)

 َٓبَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ ْْ كُٜ فب َث
َ َ ا ُِ َٓٔب اَُٞ٘ٛ َٝ ش كَ َٔب٤ َ۪ٕ ًَضُّٞ٤ُّ ِس ِثٚ ٍ هَبر َ َۙ ََ َٓ َؼ٢
ّ ّ ْٖ ِٓ ْٖ َٗ ِج٣ِ َ  ًَبَٝ
َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ ُُ ِؾتُّ ا٣ َُّللا
 هَٝ اُٞٗ َٓب ا ْعز َ ٌَبَٝ اُٞمؼُل
َ
Kendilerini Rablerine teslim etmiş çok kişi, nice nebî ile birlikte savaştı. Onlar gevşemediler,
Allah yolunda başlarına gelenden ötürü zayıflık göstermediler ve savaşa ara vermediler. Allah,
sabredenleri sever.
(Al-i İmran 3/139)

َٖ٤ ِ۪٘ٓ َْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإْٞ َِا َ ْٗز ُ ُْ ْاَلَ ْػَٝ اُٞٗ َ ََل ر َ ْؾضَٝ اُِٜٞ٘ َ  ََل رَٝ
Gevşemeyin ve üzülmeyin! Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün olan sizlersiniz.
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(Enfal 8/15)

بس
َ  ُْ ْاَلَ ْد َثُٛ َُُّٞٞ ُ ا صَ ْؽلًب كَ ََل رَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ز ُ ُْ اَُّز٤ ۪ا اِرَا َُوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Bir nizam halinde iken kâfirlerle karşılaşınca sakın arkanızı dönüp kaçmayın.

(Enfal 8/16)

ٍ ن
ت َِٖٓ ه
َِّللا
َ َ كِئ َ ٍخ كَوَ ْذ ثَٓب َء ِثـ٠َُِٰ ّ ًضا ا٤ِ  ُٓز َ َؾْٝ َ ُٓ ا ََِّل ُٓز َ َؾ ِ ّشكًب ُِ ِوزَب ٍٍ اٙ َٓئِ ٍز دُثُ َشْٞ َ٣ ْْ ِٜ ُِّ َٞ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ ْثِئَٝ ُْ ََّٜ٘ ُ َعٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
Her kim böyle bir günde, savaş için mevzi tutmak ya da bir birliğin yanında yer almak dışında bir sebeple
arkasını dönerse, Allah‟ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer cehennem olur. Ne kötü hale gelmektir o.

(Enfal 8/45)

َٕٞشا َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ٤
ا هٝا ْر ًُ ُشَٝ اُٞز ُ ْْ ِكئَخً كَبصْجُز٤ ۪ا اِرَا َُوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ً َّ۪للاَ ًَض
Ey inanıp güvenenler, bir birlikle karşı karşıya gelince direnin ve Allah‟ı çokça hatırlayın ki başarıya ulaşasınız.

(Al-i İmran 3/147)

ْ ّص َ ِجَٝ  ا َ ْٓ ِشَٗب٢اِ ْع َشاكََ٘ب ۪ ٓكَٝ  َثَ٘بُُٞٗا َسثََّ٘ب ا ْؿ ِل ْش ََُ٘ب رُُٞ ْْ ا ََِّٓل ا َ ْٕ هَبُٜ َُْٞ َ َٓب ًَبَٕ هَٝ
ذ ا َ ْهذَا ََٓ٘ب
َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَبكِ ۪شْٞ َ ْاُو٠َِق ْشَٗب َػ
ُ ْٗ اَٝ
Onların söyledikleri sadece şuydu: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve davranışlarımızdaki
aşırılıkları bağışla! Sağlam bir duruş göstermemizi nasip eyle! Şu kâfirler topluluğuna karşı bize
yardım et!”
(Bakara 2/250)

ْ ا َسثَّ َٓ٘ب ا َ ْك ِشُُ۪ٞ هَبٙ ِدُٞ٘ ُعَٝ دٞ
ْ ّص َ ِجَٝ فج ًْشا
ق ْشَٗب
َ ُُا ُِ َغبَُٝ َّٔب َث َش ُصَٝ
ُ ْٗ اَٝ ذ ا َ ْهذَا ََٓ٘ب
َ َ٘ب٤ْ َِؽ َػ
َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَبكِ ۪شْٞ َ ْاُو٠ََِػ
Calût ve ordusunun karşısına çıktıklarında şöyle dua ettiler: “Ey Rabbimiz! Bize direnme gücü ver! Ayaklarımızı
kaydırma! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!”
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(Bakara 2/286)

ْ غ َج
ْ غ َج
ْٕ ِاخ ْز َٓٗب ا
ِ ذ َسثََّ٘ب ََل ر ُ َإ
ً َّللاُ َٗ ْل
ق ه
ُ ِِّ ٌَ ُ٣ ََل
َ َ ب َٓب ا ًْزَٜ ٤ْ َِ َػَٝ ذ
َ ًَ ب َٓبَٜ َُ بَٜ  ْع َؼُٝ غب ا ََِّل
َ  ا َ ْخْٝ َ  َٓ٘ب ا٤ٗ َ۪غ
 ََلَٝ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج َِِ٘ب َسثََّ٘ب٣ ۪ اَُّز٠َُِ َػَٚف ًشا ًَ َٔب َؽ َٔ ِْز
ْ ِ َٓ٘ب ا٤ْ َِ ََل ر َ ْؾ ِٔ َْ َػَٝ طأَْٗب َسثََّ٘ب
َ ر ُ َؾ ِ ّٔ َِْ٘ب َٓب ََل
٠َِق ْشَٗب َػ
َ ْٗ َ اس َؽ ْٔ٘ َٰ۠ب ا
ْ َٝ ا ْؿ ِل ْش َُ٘ َٰ۠بَٝ ْق َػَّ٘ ٰ۠ب
ُ ْٗ َ٘ب كَب٤َُٰ ْٞ َٓ ذ
ُ اػَٝ ِ۪ٚهبهَخَ ََُ٘ب ث
َٖ٣ ِّ ْاُ ٌَب ِك ۪شْٞ َْاُو
Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Kişinin kimi kazancı lehine, kimi kazancı da
aleyhinedir. “Rabbimiz! Eğer unutur veya hata edersek, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere
yüklediğin ağır yükü bize yükleme! Rabbimiz! Zorlanacağımız yükü bize yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize
ikramda bulun! Bizim Mevlamız sensin. Kâfirlere karşı bize yardım et!”

(Al-i İmran 3/148)

َٰ ْ ة
َٖ٤ ُِ۪٘ ِؾتُّ ْاُ ُٔ ْؾغ٣ َُّللا
 هَٝ ِاَل ِخ َشح
 ُْ هُٜ ٤كَ َٰب َٰر
ِ اَٞ َ  ُؽغَْٖ صَٝ َب٤ْٗ ُّاة اُذ
َ َٞ َ َّللاُ ص
Allah onlara dünyadan beklediklerini verdi. Ahiretten beklediklerinin de pek güzelini verdi.
Allah, güzel davrananları sever.
(Nahl 16/120)

َۙ ً۪ يُ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِش٣َ ْْ ََُٝ لًب٤ ْ۪٘ ًَبَٕ ا ُ َّٓخً هَبِٗزًب ِ هّٰللِ َؽ٤
َٖ٤
َ ۪ٛا َِّٕ اِث َْٰش
İbrahim bir ümmetti. Allah‟a boyun eğen, hep doğruya yönelen biriydi. Hiç Allah‟a ortak koşanlardan olmadı.

(Nahl 16/121)

ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ُ اٚ٣ َٰذَٛ َٝ ُٚ٤ ا ِْعز َ َٰجِٚ ِٔ ُؽَب ًِ ًشا َِلَ ْٗؼ
Allah‟ın nimetlerine karşı görevlerini yerine getiren biriydi. Allah da onu seçti ve doğru yola yöneltti.

(Nahl 16/122)

َٰ ْ ٢ُِ كَِّٚٗاَٝ ًغَ٘خ
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُاَل ِخ َشحِ َُ َِٖٔ ا
َ َب َؽ٤ْٗ ُّ اُذ٢ُِ كَٙ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
Ona bu dünyada bir güzellik verdik. O, ahirette de elbette iyilerden olacaktır.

(Nahl 16/123)

َٖ٤ً۪  َٓب ًَبَٕ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشَٝ لًب٤ ْ۪٘ َؽ٤
َ ۪ٛ َْي ا َ ِٕ ارَّجِ ْغ َِِّٓخَ اِث َْٰش٤َُِ َٓ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ ص ُ َّْ ا
Sana da şunu vahyettik: “İbrahim‟in, dini dosdoğru yaşama biçimine uy! O hiç müşriklerden olmadı!”
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(Al-i İmran 3/149)

َٖ٣ا خَب ِع ۪شُٞ ا َ ْػوَب ِث ٌُ ْْ كَز َ ْ٘وَ ِِج٠ِٓ َٰ  ًُ ْْ َػُّٝ ُشد٣َ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا اَُّزُٞؼ٤ا ا ِْٕ ر ُ ۪طُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlere gönüllü olarak boyun eğerseniz, sizi
gerisin geri çevirirler; kaybeden kişilere dönüşürsünüz.
(Al-i İmran 3/100)

ْْ ٌُ ِٗ َٔب٣ ًُ ْْ ثَ ْؼذَ ۪اَُّٝ ُشد٣ بة
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪وًب َِٖٓ اَُّز٣ا كَ ۪شُٞؼ٤ا ا ِْٕ ر ُ ۪طُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
َٖ٣ًَبكِ ۪ش
Ey inanıp güvenenler! Kendilerine kitap verilenlerin bir kesimine gönüllü olarak boyun eğerseniz, inanıp
güvendikten sonra sizi ayetleri görmez hale getirerek kâfir yaparlar.

(Ahzab 33/48)

ً ً۪ َٝ ِبّٰلل
ْ َدَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َُٔ٘ب ِكوَٝ َٖ٣ ََل ر ُ ِطغِ ْاُ ٌَب ِك ۪شَٝ
َل٤
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ ْْ ُٜ ٣ع ا َ َٰر
Görmezlikten gelenlere ve ikiyüzlülere boyun eğme; eziyetlerine de aldırma. Sen kendine Allah‟ı vekil et; çünkü
vekil olarak Allah yeter.

(Al-i İmran 3/150)

َٖ٣بف ۪ش
َث َِ ه
ِ َُّ٘ ُْش ا٤ َخَٞ ُٛ َٝ ْْ ٌُ ٤َُٰ ْٞ َٓ َُّللا
Hayır! Sizin en yakınınız Allah‟tır. O, yardım edenlerin en iyisidir.
(Enfal 8/39)

ُ َّٕ اُ ۪ذٌُٞ َ٣َٝ َٕ كِزَْ٘خٌُٞ َ  ََل ر٠ ْْ َؽزهُٛ ُِِٞهَبرَٝ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ َّللاَ ِث َٔب
ا كَب َِّٕ هْٞ َٜ َ ُ ِ هّٰللِ كَب ِِٕ ا ْٗزًُُِّٚ ٖ٣
ش٤ثَ ۪ق
Sizinle savaşanlarla savaşın ki fitne yok olsun ve Allah‟ın koyduğu düzen tümüyle hâkim olsun. Savaşmayı
bırakırlarsa, şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını daima görür.

(Enfal 8/40)

ش٤
ا ا َ َّٕ هُٞٔٓ َِا كَب ْػْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَٝ
ُ ِٗ ْؼ َْ اَُّ٘ ۪قَٝ ٠َُٰ ْٞ َٔ ُ ٌُ ْْ ِٗ ْؼ َْ ْا٤َُٰ ْٞ َٓ ََّللا
Savaşa dönerlerse bilin ki Allah sizin en yakınınızdır. O sizin en yakınınızdır. O ne güzel yakın ve ne güzel
yardımcıdır!
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(Al-i İmran 3/151)

َ ِْ ع
طبًٗب
ُ ُِ۪ٚ٘ ِ َّض ٍْ ث٣ ْْ َُ بّٰللِ َٓب
ُّ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ة اَُّز
ا ِث هًُٞ ْت ِث َٓٔب ا َ ْؽ َش
ِ ُُِٞ ه٢ ۪ ك٢ ۪عُ٘ ِْو
َ اُشػ
َ
َّ َٟٞ ْظ َٓض
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
َ ْثِئَٝ بس
Âyetleri görmezlikten gelen kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar, Allah‟ın
indirdiği bir delile dayanmadan O‟na ortaklar uydurmuşlardır. Varıp kalacakları yer
cehennemdir. Bu yanlışı yapanların yerleşecekleri yer ne kötüdür!
(Tevbe 9/31)

ا ا ََِّلٝ َٓٓب ا ُ ِٓ ُٓشَٝ َْ ٣َ  َؼ اثَْٖ َٓ ْش٤ ْاُ َٔ ۪غَٝ َِّللا
ٕ هُٝ
َ ا ا َ ْؽ َجُٝٓاِر َّ َخز
ِ  ْْ ا َ ْس َثبثًب ِٓ ْٖ دُٜ َٗ َجبْٛ  ُسَٝ ْْ ُٛ بس
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣ ُ َػ َّٔبَٚٗع ْج َؾب
ِ َٝ بًٜ َُِٰ ا اُٝٓ ْؼجُذ٤َ ُِ
ُ َٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ اؽذًا ََٓل ا
Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih‟i de öyle. Oysa
onlara verilen emir, sadece tek bir ilaha kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak
koştuklarından uzaktır.

(Zümer 39/3)

ُ ّا َ ََل ِ هّٰللِ اُ ۪ذ
ُ ُِ ٖ ْاُخَب٣
 ه٠َُِ َٓٗب اُُٞوَ ِ ّشث٤ُِ  ْْ ا ََِّلُٛ ُٓب ُۢ َء َٓب َٗ ْؼجُذ٤َ ُِ ْٝ َ ۪ ٓ اِٚٗ ُٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ ـ
َِّللا
 ًَبرِة ًَلَّبسَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َّللاَ ََل
َٕ ا َِّٕ هُٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓب٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ ُْ َث٣َ ََّللا
 ا َِّٕ ه٠ُص ُْ َٰل
Bil ki Allah‟ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul
köle olmamız, sırf bizi Allah‟a yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü,
onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlikte direnen birini yoluna kabul etmez.

(Al-i İmran 3/152)

 ْاَلَ ْٓ ِش٢ِرََ٘بصَ ْػز ُ ْْ كَٝ ْْ ُ  اِرَا كَؾ ِِْز٠۪ َؽزٓهِٚٗ ْْ ثِ ِب ْرُٜ َٗٞغ
ُّ ُٓ اِ ْر ر َ ُؾَٙ ْػذَٝ َُّللا
فذَهَ ٌُ ُْ ه
َ َُوَ ْذَٝ
َٰ ْ ُ ذ٣ُ ۪ش٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٝ َب٤ْٗ ُّذ ُ اُذ٣ُ ۪ش٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َُّٕٞ ٌُ ْْ َٓب ر ُ ِؾج٣ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓٓب ا َ َٰس٤ْ ق
َّْ ُ اَل ِخ َشح َ ص
َ  َػَٝ
ْ َ كَُّٝللاُ ر
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠َِن ٍَ َػ
 هَٝ ْْ ٌُ ْ٘ َُوَ ْذ َػلَب َػَٝ ْْ ٌُ َ٤ِِ َ َ ْجز٤ُِ ْْ ُٜ ْ٘ ف َشكَ ٌُ ْْ َػ
َ
Bakın! Allah size verdiği sözü tuttu; O‟nun izniyle onları kırıp geçiriyordunuz. İstediğiniz zaferi
göstermesinden sonra gevşediniz, ne yapacağınız konusunda isyan ederek anlaşmazlığa
düştünüz. Kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi, yıpratıcı bir
imtihandan geçirmek için onların karşısında galipken mağluba döndürdü. Allah'ın inanıp
güvenenlere ikramı bol olduğu için yine de sizi affetti.
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(Enfal 8/67)

َُّللا
 هَٝ  ۗب٤َ ْٗ ُّك اُذ
ِ  ْاَلَ ْس٢ُِضْ ِخَٖ ك٣ ٠ َؽزهُٟ ا َ ْع َٰشٚٓ َُ ٌَُٕٞ ٣َ ْٕ َ  ٍ ا٢
َ َُٕٝذ٣ك ر ُ ۪ش
َ ػ َش
ّ َٓب ًَبَٕ َُِ٘ ِج
َٰ ْ ُذ٣ُ ۪ش٣
ْ٤ٌ۪ ض َؽ٣َّللاُ َػ ۪ض
 هَٝ َ اَل ِخ َشح
Savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirmedikçe hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Siz, hemen elinize
geçecek şeyler istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan Allah‟tır.

(Enfal 8/68)

ْ٤ػزَاة َػ ۪ظ
َّ َٔ َُ َعجَن
 ََل ًِزَبة َِٖٓ هْٞ َُ
َ ْْ ُ  َٓٔب ا َ َخ ْزر٤ ۪غ ٌُ ْْ ك
َ َِّللا
Allah‟ın daha önce kayda geçmiş bir kararı olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size kesinlikle büyük bir azap
çarpardı.

(Enfal 8/69)

َ ا ِٓ َّٔب َؿِ٘ ْٔز ُ ْْ َؽ ََل ًَلٌُُِٞ َك
ْ٤س َس ۪ؽَُّٞللاَ َؿل
َّللاَ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ ّجً ِۘب٤ِ ه
Artık ganimet olarak aldıklarınızdan helal ve temiz olanları yiyin. Allah‟a karşı yanlış yapmaktan sakının.
Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.

(Muhammed 47/4)

َۙ َ صَٞ ُا ْاُّٝؾذ
ُ  ْْ َكُٛ ُٞٔ ُ  ِا ٓرَا اَصْ َخ ْ٘ز٠ة َؽزٓه
ُبمَ كَ ِب َّٓب ًَّٓ٘ب َث ْؼذ
ِّ ة
ِ اُش َهب
َ ا َكَٖٝ ًَ َل ُش٣ ۪ز ُ ُْ اَُّز٤ ۪كَ ِبرَا َُو
َ ن ْش
اَٞ ۬ ُِ ْج٤َ ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ْْ َۙ ُٜ ْ٘ ِٓ ق َش
َٓ ٣َ ْٞ ََُٝ  َۛب َٰر ُِ ۛ َيٛاس
ُ ن َغ ْاُ َؾ ْش
ؾب ُء ه
َ َ  ر٠اِ َّٓب ِك ٓذَا ًء َؽزهَٝ
َ َ َّللاُ ََل ْٗز
َ َصْٝ َ ة ا
ْْ ُٜ َُن ََّ ا َ ْػ َٔب
ٍ ن ٌُ ْْ ثِ َج ْؼ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ َث ْؼ
ِ ُ٣ ْٖ َََِّللاِ ك
َ ٢ ۪ا كَُِٖٞ هُ ِز٣ ۪اَُّزَٝ ل
Ayetleri görmezlikte direnen kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Etkisiz hale getirince onları,
sıkı güvenlik çemberine alın. Sonra karşılıksız ya da fidye alarak serbest bırakın ki savaşın doğurduğu bir sıkıntı
kalmasın. Allah‟ın tercihi farklı olsaydı onların hakkından kendisi gelirdi. Böyle olması, birinizi diğerinizle
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıklarını karşılıksız bırakmaz.

(Al-i İmran 3/153)

 ََْل٤ٌَ ُِ ّْ ٍ َ ٌُ ْْ كَبَصَبثَ ٌُ ْْ َؿ ًّٔب ِثـ٣ ا ُ ْخ َٰش٢ٓ ۪ ًُ ْْ كٞػ
ُ َ ْذ٣ ٍُ ٞع
ْ ُ اِ ْر ر
ُ اُش
َّ َٝ  ا َ َؽ ٍذ٠ِٓ َٰ َٕ َػُٞ ۫ ِْ َ  ََل رَٝ َُٕٝق ِؼذ
ََُِٕٞٔ ش ِث َٔب ر َ ْؼ٤َّللاُ خ َ۪ج
 هَٝ ْْ ٌُ َفبث
َ َ  ََل َٓٓب اَٝ ْْ ٌُ َ  َٓب كَبر٠َِٰ ا َػُٞٗ َر َ ْؾض
Elçimiz de arkanızdan sizi çağırdığı halde kimseye bakmadan dağa tırmanıyordunuz. Allah, üst
üste verdiği sıkıntılarla size iyilik yaptı ki elinizden kaçana da başınıza gelene de üzülmeyesiniz.
Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah‟tır.
(Enfal 8/15)

بس
َ  ُْ ْاَلَ ْد َثُٛ َُُّٞٞ ُ ا صَ ْؽلًب كَ ََل رَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ز ُ ُْ اَُّز٤ ۪ا اِرَا َُوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
Ey inanıp güvenenler! Ordu halinde kâfirlerle karşılaştığınızda sakın arkanızı dönmeyin.
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(Enfal 8/16)

ٍ ن
ت َِٖٓ ه
َِّللا
َ َ ِكئ َ ٍخ كَوَ ْذ َثٓب َء ِثـ٠َُِٰ ّ ًضا ا٤ِ  ُٓز َ َؾْٝ َ ُٓ ا ََِّل ُٓز َ َؾ ِ ّشكًب ُِ ِوزَب ٍٍ اٙ َٓ ِئ ٍز دُثُ َشْٞ ٣َ ْْ ِٜ ُِّ َٞ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘ ُ َعٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ
Savaş taktiği olarak yer değiştirme ya da bir birliğin yanında yer alma dışında kim o gün onlara arkasını dönerse
Allah‟ın gazabına uğrar. Onun kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!

(Ahzab 33/15)

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

(Ahzab 33/16)

ً ََِ۪ٕ ا ََِّل هُٞاِرًا ََل ر ُ َٔزَّؼَٝ َِ ْ ْاُوَزِٝ َ د ا
َل٤
ِ ْٞ َٔ ُاس ا ِْٕ كَ َش ْسر ُ ْْ َِٖٓ ْا
ُ َ ْ٘لَ َؼ ٌُ ُْ ْاُ ِل َش٣ ْٖ َُ َْ ُه
De ki: "Ölümden yahut öldürülmekten kaçmanızın size faydası olmaz. Kaçsanız bile elinize çok az şey geçer."

(Al-i İmran 3/154)

َٓ َٝ ْْ َۙ ٌُ ْ٘ ِٓ ًهب ِئلَخ
َٓ ٠ ْـ َٰؾ٣َ عب
ْْ ُٜ غ
ُ ُ ْْ ا َ ْٗلُٜ ْ َّٔزَٛ َ هب ِئلَخ هَ ْذ ا
ً  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ ْاُـَ ِ ّْ ا َ ََٓ٘خً ُٗ َؼب٤ْ َِص ُ َّْ ا َ ْٗضَ ٍَ َػ
ُ ٣َ
َ ن
ءٍ هُ َْ ا َِّٕ ْاَلَ ْٓ َش٢ْ ؽ
َ ْٖ ِٓ  ََْ ََُ٘ب َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ِشٛ َُُُٕٞٞو٣َ َّ ِخ٤ِِ ِٛ ظ َّٖ ْاُ َغب
َٕ ِث هُّٞ٘ظ
ِ ّ  َْش ْاُ َؾ٤بّٰللِ َؿ
ء َٓب هُ ِز َِْ٘ب٢ْ ؽ
َ  ًَبَٕ ََُ٘ب َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ِشْٞ َُ َُُُٕٞٞو٣َ َٕ َُ َيُُٝ ْجذ٣  ْْ َٓب ََلِٜ  ا َ ْٗلُ ِغ٢ٓ َ۪ٕ كُُٞ ْخل٣ ُِ ِ هّٰللًَُِّٚ
َُّللا
 ه٢
َ َٓ ٠َُِٰ  ُْ ْاُوَزْ َُ اِٜ ٤ْ َِت َػ
َ َٖ ًُ ِز٣ ۪ ِر ٌُ ْْ َُ َج َشصَ اَُّزُٞ٤ُ ث٢ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ كْٞ َُ َْ َُ٘ب هُٜ َٰٛ
ِ ن
َ ِِ َ  ْجز٤َ ُِ َٝ ْْ ِٜ بع ِؼ
سُٝ
ِ ْ ثِزَا٤ َِّ۪للاُ َػ
ُّ ُد ا
 هَٝ ْْ ٌُ  ِثُُِٞ ه٢ ۪ـ َٓب ك
ُ ٢ َ۪ٓب ك
َ ُ َٔ ِ ّؾ٤ُِ َٝ ْْ ًُ سُٝ
ِ قذ
ِ فذ
O kederden sonra size bir güven duygusu ve bir kesimi rahatlatan tatlı bir uyku verdi. Bir kesim
de kendi derdine düşmüştü. Allah hakkında, gerçek dışı kuruntulara, cahiliye kuruntusuna
kapılarak "Bu işten elimize ne geçti ki?" diyorlardı. De ki: "Bütün işler Allah içindir." Sana
açmadıklarını içlerinde gizliyor, "Bu iş lehimize olsaydı burada öldürülmezdik" diyorlardı. De
ki: "Evlerinizde bile olsaydınız, öldürülecekleri yazılanlar, düşecekleri yere kadar gelirlerdi."
Bunlar, Allah'ın içinizde olanı denemesi ve kalplerinizdeki kirleri iyice gidermesi içindir.
İçinizde ne olduğunu bilen Allah‟tır.
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(Nisa 4/78)

اُُُٞٞو٣َ غَ٘خ
َ ُٓ ٍطٝ ثُ ُش٢ ۪ ًُ ْ٘ز ُ ْْ كْٞ ََُٝ ُدْٞ َٔ ُُ ْذ ِس ًْ ٌُ ُْ ْا٣ اٌُُٞٗٞ َ َْٖ َٓب ر٣َا
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ َّذَ ٍح٤ؾ
َ  ْْ َؽُٜ ق ْج
ٍِ َّللاِ كَ َٔب
َ ۪ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ذٙ ِزَٰٛ اُُُٞٞو٣َ ّئَخ٤ِ ع
ِى هُ َْ ًُ ٌَّ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ه
۪ ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ هٙ ِزَٰٛ
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ َِّللا
َ ْْ ُٜ ق ْج
ضًب٣ َ۪ٕ َؽذُٜٞ َ ْلو٣َ َُٕٝ ٌَبد٣َ  ِّ ََلْٞ َ ۬ ُإ ََٓل ِء ْاُوٛٓ َٰ
Nerede olursanız olun, isterseniz sağlam kaleler içinde olun, ölüm sizi yakalayacaktır. Onlara bir iyilik gelse "Bu
Allah katındandır!” derler. Başlarına bir kötülük gelince de "Bu senin yüzünden!" derler. De ki: "Olan biten her
şey Allah katındandır.” Bu topluluğa ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

(Ahzab 33/9)

 ًؾب٣ ْْ ۪سِٜ ٤ْ َِع َِْ٘ب َػ
ا ِٗ ْؼ َٔخَ هٝا ا ْر ًُ ُشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َ د كَب َ ْسُٞ٘ ٌُ ْْ اِ ْر َٓعب َءرْ ٌُ ْْ ُع٤ْ ََِّللاِ َػ
شا٤
 ًَبَٕ هَٝ َبْٛٝ دًا َُ ْْ ر َ َشُٞ٘ ُعَٝ
ً َٕ َث ۪قَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
Müminler, Allah'ın size olan nimetini düşünün; hani üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve
göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, sizin ne yaptığnızı görüyordu.

(Ahzab 33/10)

َبع َش
ِ َثََِـَٝ بس
ِ اِ ْر صَ ا َؿَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََ َ ِٓ ْٖ ا َ ْعلَٝ ْْ ٌُ ِهْٞ َاِ ْر َٓعب ۫ ُؤ ًُ ْْ ِٓ ْٖ ك
ُ ُُِذ ْاُو
ُ ق
ِ ٘ة ْاُ َؾٞ
َ ذ ْاَلَ ْث
ُّ ِبّٰلل
ُ َ رَٝ
َٗبُٞ٘اُظ
َٕ ِث هُّٞ٘ظ
Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağızlara gelmişti;
Allah hakkında da farklı düşüncelere dalmıştınız.

(Ahzab 33/11)

ذًا٣ ۪ؽذ
َ ا ِص ُْضَ ًاَلُُٞ ُص ُْ ِضَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٢
َ ِِ ُ َ٘ب ُِ َي ا ْثزُٛ
İşte orada, inananlar denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı.

(Al-i İmran 3/155)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُّ َبٕ اَِّٗ َٔب ا ْعز َض
ُ ط
َُ َو ْذَٝ اُٞغج
ِ بٕ ثِجَ ْؼ
َ ًَ ل َٓب
ِ َۙ  ْاُ َغ ْٔ َؼ٠َ َّ ْاُزَوْٞ َ٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اْٞ ََُّٞ َ َٖ ر٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ََّللا
ْ٤ ِ۪س َؽُٞؿل
 ْْ ا َِّٕ هُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
َػلَب ه
İki ordunun karşılaştığı gün geri dönenler, yaptıkları bazı şeylerden dolayı şeytanın ayaklarını
kaydırmak istediği kimseleridir. Allah onları affetti. Çünkü Allah çokça bağışlar, yumuşak
davranır.
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(Al-i İmran 3/172)

اْٞ َارَّوَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ اُٞ٘غ
ُ اُش
َّ َٝ ِا ِ هّٰللَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ ۪اََُّز
َ َٖ ا َ ْؽ٣ ۪ ُْ ْاُوَ ْش ُػ َُِِّزُٜ فب َث
َ َ  ٍِ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓٓب اٞع
ْ٤ا َ ْعش َػ ۪ظ
Savaşta yara aldıktan sonra, Allah‟ın ve Elçisinin çağrısına koşanlar; onların içinden güzel davranan ve Allah‟tan
çekinerek korunanlar, büyük bir ödül alacaklardır.

(Al-i İmran 3/173)

ْ َا َُ ٌُ ْْ كُٞبط هَ ْذ َع َٔؼ
ا َؽ ْغجَُ٘بُُٞهَبَٝ  َٔبًٗ ۗب٣ ْْ ۪اُٛ َ ْْ كَضَ ادُٛ َْٞ بخؾ
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َُ ٍَ َٖ هَب٣ ۪اََُّز
َ َُّ٘بط ا َِّٕ ا
َُ ٤ً۪ َٞ ُِٗ ْؼ َْ ْاَٝ َُّللا
ه
Bunlara bazı kimseler şöyle demişlerdi: "O insanlar size karşı toplandı, korkun onlardan." Bu söz onların
güvenlerini artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. En iyi dayanak odur!"

(Al-i İmran 3/174)

َۙ ع
ٍَ ن
ْ َ كَُّٝللاُ ر
ْ َكَٝ َِّللا
ُٓ ْْ ُٜ غ ْغ
 هَٝ َِّللا
إَ هَْٞ ا ِسمُٞارَّجَؼَٝ ءٞ
ا ثِِ٘ ْؼ َٔ ٍخ َِٖٓ هُٞكَب ْٗوََِج
َ ْٔ َ٣ ْْ َُ ٍَ ن
ْ٤ٍ َػ ۪ظ
Sonra onlara bir kötülük dokunmadan Allah‟ın nimeti ve lütfu ile geri döndüler. Onlar, Allah‟ın rızasının
peşindeydiler. Allah büyük lütuf sahibidir.

(Al-i İmran 3/175)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُاَِّٗ َٔب َٰر ُِ ٌُ ُْ ا
ُ ط
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإٞ
ُ َِٞ ّ ُخ٣ ٕب
ِ ُخَبكَٝ ْْ ُٛ ُُٞ كَ ََل رَخَبكٙٓب َء٤َ ُِ ْٝ َ ف ا
O sözü söyleyen şeytan, sadece kendi yandaşlarını korkutur. İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın, benden
korkun.

(Al-i İmran 3/156)

ك
ِ  ْاَلَ ْس٢ا ِكُٞم َشث
َ  ْْ اِرَاِٜ ِٗ اَٞ ا ِ َِل ْخُُٞهَبَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا ًَبَُّزٌُُٞٗٞ َ ا ََل رَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ُ اُٞٗ ًَبْٝ َ ا
ْْ ِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َّ۪للاُ َٰر ُِ َي َؽ ْغ َشح ً ك
 ْغ َؼ ََ ه٤َ ُِ اُِِٞ َٓب هُزَٝ اُٞا ِػ ْ٘ذََٗب َٓب َٓبرُٞٗ ًَبْٞ َُ ٟؿ ًّض
ش٤َٕ َث ۪قَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ ُذ٤۪ٔ ُ٣َٝ ٢
 هَٝ
۪ ُ ْؾ٣ َُّللا
Ey inanıp güvenenler! Âyetleri görmezlikten gelen kâfirler gibi olmayın. Onlar, yolculuğa çıkan
veya savaşa giden kardeşleri için "Yanımızda olsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi." derler. Bu,
Allah‟ın yüreklerinde acı oluşturması içindir. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah, yaptığınız
her şeyi görür.
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(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
ُ هب
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ ًُ ْ٘ز
Kendileri savaşa gitmeyip oturmuşlar, giden kardeşleri için de şöyle demişlerdi: "Bizi dinleselerdi
öldürülmezlerdi.” De ki: "İddianızda samimiyseniz kendi ölümünüzü engelleyin de görelim!”

(Al-i İmran 3/169)

َۙ ُُ ْشصَ ه٣ ْْ ِٜ َّٓبء ِػ ْ٘ذَ َس ِث٤ارًب ثَ َْ ا َ ْؽَٞ ْٓ َ َّللاِ ا
َٕٞ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كَُِِٖٞ هُز٣ ۪غجَ َّٖ اَُّز
َ  ََل ر َ ْؾَٝ
Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma! Onlar, diridirler; Rableri katında bütün ihtiyaçları karşılanır.

(Al-i İmran 3/157)

ََُٕٞ ْغ َٔؼ٣ ْش ِٓ َّٔب٤ َس ْؽ َٔخ َخَٝ َِّللا
 ُٓز ُّ ْْ َُ َٔ ْـ ِل َشح َِٖٓ هْٝ َ َّللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َُ۪ئِ ْٖ هُزِ ِْز ُ ْْ كَٝ
Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah‟ın bağışlaması ve iyiliği, biriktirebileceğiniz her
şeyden hayırlı olur.
(Nisa 4/74)

َٰ ْ ب ِث٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾٝ ْؾ ُش٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ اَُّز
 َِ ه٤ع ۪ج
 َِ ه٤ع ۪ج
َِّللا
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِبَل ِخ َشح
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٤ِْ َك
 ًٔب٤ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظِٚ ٤ ۪ف ُٗإْ ر
َ َ ْـ ِِتْ ك٣َ ْٝ َ ُ ْوز َ َْ ا٤َك
َ ْٞ غ
Bu dünya hayatını öbür dünyaya karşılık satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da
öldürülür veya galip gelirse, Allah ona yakında büyük bir ödül verecektir.

(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ع ۪ج
ا َِّٕ ه
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِِٞوَبر٣ َ ُْ ْاُ َغَّ٘خُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِثبُٜ َُاَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٖ ا َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَّٟللاَ ا ْؽز َ َٰش
َِٖٓ ۪ٙ ِذْٜ َ ثِؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٕ  ْاُوُ ْش َٰاَٝ َِ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  اُز٢ِ َؽوًّب كِٚ ٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ََُُِٕٞ ْوز٣َٝ ََُُِٕٞ ْوز٤َك
ُْ ٤ ُص ْاُؼَ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  َٰر ُِ َيَٝ َِ۪ٚ ْؼز ُ ْْ ث٣ ثَب١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ اَُّز٤ْ َا ثِجَّٝللاِ كَب ْعز َ ْجؾ ُِش
ه
Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşır,
öldürür veya öldürülürler. Bu, Allah‟ın Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah‟tan
daha iyi kim tutabilir? Öyleyse yaptığınız alışverişten dolayı size müjdeler olsun! Büyük başarı işte budur.

(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُٕٝبعذ
فٝ
َّ َُٕ اُُٞشا ًِؼ
َّٓ َُٕ اُٝبٓذ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشٝاَل ِٓ ُش
ِ َٕ ْاُ َؾُٝ َٕ ْاُؼَبثِذُٞاَُزَّٓبئِج
َّ َٕ اٞغبئِ ُؾ
ِ غ
ُ ِ ْاُ َؾبكَٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشُٞٛ اَُّ٘بَٝ
ّ َثَٝ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْؾ ِِش ْاُ ُٔإ
 ِد هَُٕٝ ُِ ُؾذٞظ
Onlar tövbe eden, Allah‟a kul olan, işlerini iyi yapan, gezip gerçekleri gören, rükû eden, secde eden, iyiliği
emreden, kötülükleri engelleyen ve Allah‟ın koyduğu sınırları özenle koruyanlardır. Sen o müminlere müjde ver.
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(Yunus 10/58)

ْ َهُ َْ ِثل
َُٕٞ ْغ َٔؼ٣َ ْش ِٓ َّٔب٤ َخَٞ ُٛ اٞ ْل َش ُؽ٤َ ِْ َ۪ كَ ِج َٰز ُِ َي كِٚ ِث َش ْؽ َٔزَٝ َِّللا
ن َِ ه
“Onlara, Allah‟ın lütfunu ve ikramını anlat; içleri onunla rahatlasın. Bu, onların biriktirdiği her şeyden
değerlidir.”

(Al-i İmran 3/158)

ََّٕٝللاِ ر ُ ْؾؾ َُش
 ه٠َُ هُزِ ِْز ُ ْْ َ َِلْٝ َ َُئِ ْٖ ُٓز ُّ ْْ اَٝ
Ölseniz de öldürülseniz de toplanacağınız yer, Allah‟ın huzurudur.
(Enbiya 21/35)

َّ ُ ًُ ْْ ثِبَُِٞٗ ْجَٝ د
ََُٕٞ٘ب ر ُ ْش َعؼ٤ْ َُِاَٝ ً ِْش كِزَْ٘خ٤ ْاُ َخَٝ ؾ ِ ّش
ِ ْٞ َٔ ًُُ َُّ َٗ ْل ٍظ ٓرَائِوَخُ ْا
Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtihandan geçiririz. Dönüşünüz bizedir.

(Ahzab 33/16)

ً ََِ۪ٕ ا ََِّل هُٞاِرًا ََل ر ُ َٔزَّؼَٝ َِ ْ ْاُوَزِٝ َ د ا
َل٤
ِ ْٞ َٔ ُاس ا ِْٕ كَ َش ْسر ُ ْْ َِٖٓ ْا
ُ َ ْ٘لَ َؼ ٌُ ُْ ْاُ ِل َش٣ ْٖ َُ َْ ُه
De ki: "Ölmekten veya öldürülmekten kaçtıysanız bilin ki o kaçışın size bir faydası olmaz. Kaçsanız bile
nimetlerden az bir süre yararlandırılırsınız."

(Ahzab 33/17)

ََُٕٝ ِغذ٣  ََلَٝ ً ا َ َسادَ ثِ ٌُ ْْ َس ْؽ َٔخْٝ َ  ًءا اٞع
ُٓ ْْ ٌُ َِّللاِ ا ِْٕ ا َ َسادَ ث
ق ُٔ ٌُ ْْ َِٖٓ ه
ِ َ ْؼ٣ ١ ۪هُ َْ َٓ ْٖ رَا اَُّز
شا٤
ٕ هُٝ
ً  ََل ٗ َ۪قَٝ ًّب٤ُِ َٝ َِّللا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ
De ki: "Allah sizin başınıza bir kötülük getirmek istese veya size bir ikramda bulunmak istese Allah‟ın size
bunları yapmasını kim engelleyebilir? Onlar, Allah ile aralarına girecek ne bir veli/yakın bulabilirler ne de bir
yardımcı."

(Mülk 67/2)

ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ ُٛ َٝ غ ُٖ َػ َٔ ًَل
سٞ
َ ْٞ َٔ ُ َخَِنَ ْا١ ۪اََُّز
ُ َۙ ُض ْاُـَل٣
َ ُّ ٌُ ْْ ا َ ْؽ٣َ ًُ ْْ اَٞ َُِ ْج٤ُِ َ حٞ٤َٰ  ْاُ َؾَٝ د
Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan
geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.
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(Al-i İmran 3/159)

ًّ َذ ك
َ ٤ َِ۪ظب ؿ
ْق
َ ْ٘ ًُ ْٞ ََُٝ ْْ ُٜ َُ ذ
َ ْ٘ ُِ َِّللا
َك ِج َٔب َس ْؽ َٔ ٍخ َِٖٓ ه
ِ ِْ َع ْاُو
ُ  ُِ َي كَبػْٞ ا ِٓ ْٖ َؽُّٞت ََل ْٗلَن
ُُّ ِؾت٣ ََّللا
َ ْٓ َ ْاَلَ ْٓ ِش كَ ِبرَا َػض٢ ْْ ِكُٛ  ْسِٝ ؽَبَٝ ْْ ُٜ َُ ا ْعز َ ْـ ِل ْشَٝ ْْ ُٜ ْ٘ َػ
َّللاِ ا َِّٕ ه
 ه٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ ذ كَز
َٖ٤ ًِّ۪ ِ َٞ َ ْاُ ُٔز
Onlara nazik davranman, Allah‟ın sana olan iyiliği sebebiyledir. Kaba ve katı yürekli olsan
yanından dağılıp giderlerdi. Kusurlarına bakma; onların bağışlanmaları için dua et. Her
konuda görüşlerini al. Bir de karar verdin mi, yalnız Allah‟a güvenip dayan. Allah kendine
güvenip dayananları sever.
(Tevbe 9/128)

َٖ َس ۫ ُؤف٤ ِ۪٘ٓ ْ ٌُ ْْ ِث ْبُ ُٔإ٤ْ َِـ َػ٣ َٓب َػِ٘ز ُّ ْْ َؽ ۪شِٚ ٤ْ َِض َػ٣ِۘ ٍ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ َػ ۪ضٞع
ُ َُوَ ْذ َٓعب َء ًُ ْْ َس
ْ٤َس ۪ؽ
Şurası bir gerçek ki size içinizden bir elçi geldi. Sizin sıkıntıya düşmeniz, ona ağır gelir. O, üstünüze titrer.
Müminlere karşı pek şefkatli ve pek merhametlidir.

(Muhammed 47/19)

ْْ ٌُ ََ ْؼَِ ُْ ُٓزَوََِّج٣ َُّللا
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُِ ِْ ُٔإَٝ ا ْعز َ ْـ ِل ْش ُِزَ ْٗجِ َيَٝ َُّللا
 هَٝ د
َ ا ََِّل هَُِٰٚ ُ ََٓل اََّٚٗكَب ْػَِ ْْ ا
ْْ ٌُ ٣َٰٞ ْ َٓضَٝ
Şunu bil ki Allah'tan başka ilah yoktur; hem kendi günahın, hem de inanmış erkek ve kadınların günahları için
bağışlanma talebinde bulun. Allah, gezip dolaştığınız yeri de durduğunuz yeri de bilir.

(Al-i İmran 3/160)

 ه٠َِ َػَٝ ۪ٙق ُش ًُ ْْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
ق ْش ًُ ُْ ه
ُ ْ٘ َ٣ ١ َ۪ ْخزُ ُْ ٌُ ْْ كَ َٔ ْٖ رَا اَُّز٣ ِْٕ اَٝ ْْ ٌُ َُ ت
ُ ْ٘ َ٣ ِْٕ ا
َِّللا
َ ُِ َّللاُ كَ ََل ؿَب
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ َك
Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Ya yüzüstü bırakırsa O‟na rağmen size kim
yardım edebilir? Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.
(Maide 5/11)

ُٓ غ
ق
َ َٔ ا ِٗ ْؼٝا ا ْر ًُ ُشَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
ُ َ ْج٣ ْٕ َ ّ اْٞ َ َّْ هَٛ  ٌُ ْْ اِ ْر٤ْ ََِّللاِ َػ
ذ ه
َّ ٌَ َ ْْ كُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ  ٌُ ْْ ا٤ْ َُِا اٞط
َُِٕٞ٘ٓ ْ ًَّ َِ ْاُ ُٔإَٞ َ َز٤ِْ ََّللاِ ك
 ه٠َِ َػَٝ ََّللا
ا هُٞارَّوَٝ ْْ ٌُ ْ٘  ْْ َػُٜ َ٣ ِذ٣ْ َ ا
Ey inanıp güvenenler, Allah‟ın üzerinizde olan nimetini hatırlayın; hani bir gün bir topluluk, içinize elini
sokmaya çalıştı da Allah onları engelledi. Siz Allah‟tan çekinin ve kendinizi koruyun. Müminler, yalnız Allah‟a
dayanıp güvensinler.
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(Muhammed 47/7)

ْ ُّض َ ِج٣َٝ ْْ ًُ ق ْش
ْْ ٌُ َٓ ذ ا َ ْهذَا
ا هٝق ُش
ُ ْ٘ ٣َ ََّللا
ُ ْ٘ َ ا ا ِْٕ رُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
Ey inanıp güvenenler! Siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

(Al-i İmran 3/161)

ْ َغج
ذ
ِ ْ َأ٣ َْ َُِ ْـ٣ ْٖ َٓ َٝ ََّ َُـ٣ ْٕ َ  ٍ ا٢
َ ًَ  ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َٓب٠كهَٞ ُ  َٔ ِخ ص ُ َّْ ر٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ََّ د ثِ َٔب َؿ
ّ ِ َٓب ًَبَٕ َُِ٘جَٝ
ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ
َُٕٞٔ َِظ
Hiç bir Nebînin ihanet etmesi düşünülemez. Zira kim ihanet ederse kıyamet günü ihanet ettiği
ile gelir. Herkes yaptığının karşılığını alır ve kimseye haksızlık yapılmaz.
(Al-i İmran 3/162)

ش٤
غ َخوٍ َِٖٓ ه
إَ هَْٞ اَكَ َٔ ِٖ ارَّجَ َغ ِسم
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ َِّللاِ ًَ َٔ ْٖ ثَٓب َء ث
َ ْثِئَٝ ُْ ََّٜ٘ ُ َعٚ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ َِّللا
Allah'ın rızasının peşinde olan kimse, hiç Allah‟ın gazabına uğrayan kimse gibi olur mu?
Gazaba uğrayanın varıp kalacağı yer cehennemdir. Ne kötü hale gelmektir o!
(Maide 5/16)

ُّ َِٖٓ ْْ ُٜ ُ ْخ ِش ُع٣َٝ ِّ غ ََل
ِ۪ٚٗ س ِث ِب ْرٞ
ِ اُظُِ َٔب
َّ ُعجُ ََ ا
ُ َُٚٗاَْٞ َّللاُ َٓ ِٖ ارَّجَ َغ ِسم
 هِٚ  ِث١ ۪ذْٜ َ٣
ِ ُُّ٘ ا٠َُِد ا
ْ٤ٍ ۪ف َشاهٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ  ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ َ٣َٝ
Allah, rızasına uyanlara o Kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir, onaylamasıyla birlikte de onları,
karanlıklardan aydınlığa çıkarıp doğru bir yola sokar.

(Tevbe 9/109)

ؽلَب
َ ٠َِٰ ُ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
َّ َ ْش ا َ ّْ َٓ ْٖ ا٤إ َخ
َّ َ اَكَ َٔ ْٖ ا
 َِٖٓ هَٰٟٞ  ر َ ْو٠َِٰ ُ َػََٚٗب٤ْ٘ ُظ ث
ٍ َْٞ  ِسمَٝ َِّللا
َ ع
َ ع
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِذْٜ َ٣ َّللاُ ََل
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
 هَٝ َْ ََّٜ٘ َبس َع
ٍ ٛ ٍُع ُشف
َ َٜ ْٗ َبس كَب
ِ ٗ ٢ ۪۪ كِٚبس 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.

(Muhammed 47/14)

ْْ ُٛ ا َءَٞٓ ْٛ َ ا اُٞارَّجَ ٓؼَٝ ِِ۪ٚ َٔ  ُء َػٞع
ُٓ َُُٚ َّٖ٣ِ ۪ ًَ َٔ ْٖ ُصَِّّٚ٘ ٍخ ِٓ ْٖ َس ِث٤َ ث٠َِٰ اَكَ َٔ ْٖ ًَبَٕ َػ
Rabbinden gelen açık bir belgeye dayanan kişi, yaptığı kötülükler kendine güzel görünen kişi gibi olur mu?
Onlar kendi keyiflerine göre davranırlar.

128

(Muhammed 47/15)

 َّْش٤َزَـ٣َ ْْ َُ ٍٖ بس ِٓ ْٖ َُ َجَٜ ْٗ َ اَٝ ٍٖ  ِْش َٰا ِع٤بس ِٓ ْٖ َٓٓبءٍ َؿَٜ ْٗ َ ب آَٜ ٤ َ۪ٕ كُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َغَّ٘ ِخ اَُّز
َ
َّ ُِِ بس ِٓ ْٖ خ َْٔ ٍش َُزَّ ٍحَٜ ْٗ َ اَٝ ُُٚٔ ه ْؼ
َِّ ًُ ْٖ ِٓ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ ٠ًّقل
َ بس ِٓ ْٖ َػَٜ ْٗ َ اَٝ َٖ٤بس ۪ث
َ ُٓ ٍَ غ
ِ ؾ
َّ َ ًٔب كَو٤۪ٔ ا َٓٓب ًء َؽُٞعو
ْْ ُٛ ط َغ ا َ ْٓ َٓؼب َء
ِ اُض َّ َٔ َشا
ُ َٝ بس
ِ َُّ٘ ا٢ خَب ُِذ ِكَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ ْْ ِٜ ّ َٓ ْـ ِل َشح ِٓ ْٖ َس ِثَٝ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Al-i İmran 3/163)

ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ ش ِث َٔب٤َّللاُ َث ۪ق
 هَٝ َِّللا
 ْْ دَ َس َعبد ِػ ْ٘ذَ هُٛ
Allah katında her birinin yeri farklıdır. Yaptıkları her şeyi gören Allah‟tır.
(Enam 6/132)

ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣  َٓب َسث َُّي ِثـَبكِ ٍَ َػ َّٔبَٝ اُِِٞٔ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َعبد ِٓ َّٔب َػَٝ
Herkesin yaptığına göre aldığı dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

(Ahkaf 46/19)

ْ ُ٣  ْْ ََلُٛ َٝ ْْ ُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبُٜ ٤َ ِّكَٞ ُ٤ُِ َٝ اُِِٞٔ  ُِ ٌُ ٍَّ دَ َس َعبد ِٓ َّٔب َػَٝ
َُٕٞٔ َِظ
Herkesin yaptıkları işlere göre alacağı dereceler vardır. Bu, yaptıklarının tam karşılığını vermek içindir. Kimseye
haksızlık yapılmayacaktır.

(Al-i İmran 3/164)

ً ع
َ َٖ اِ ْر ثَ َؼ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِّللاُ َػ
ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َِ۪ٚبر٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ِٜ َل ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغٞ
ُ  ْْ َسِٜ ٤ ۪ش ك
َُوَ ْذ َٓ َّٖ ه
ٖ٤
َ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َُلُٞٗا ِْٕ ًَبَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ
ٍ م ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
Allah, içlerinden bir elçi çıkararak bu müminlere iyilikte bulundu. Bu Elçi onlara Allah‟ın
âyetlerini okur, onları geliştirir, onlara Kitabı ve hikmeti öğretir. Onlar daha önce açık bir
sapkınlık içindeydiler.
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(Bakara 2/129 )

ً ع
ْ ا ْث َؼَٝ َسثََّ٘ب
ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
ُ  ْْ َسِٜ ٤ ۪ش ك
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ برِ َي٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ُ ذ ْاُ َؼ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ اَِّٗ َي ا
“Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden bir elçi görevlendir de senin ayetlerini onlara, bağlantılarıyla birlikte
okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan sadece
sensin!”

(Bakara 2/151)

ً ع
َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ بة
ُ  ٌُ ْْ َس٤ ۪ع َِْ٘ب ك
َ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ ْاُ ٌِز٣َٝ ْْ ٌُ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ برَِ٘ب٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َلٞ
َ ًَ َٓٔب ا َ ْس
َُٕٞٔ َِا ر َ ْؼٌُُٞٗٞ َ ُ َؼ ِِّ ُٔ ٌُ ْْ َٓب َُ ْْ ر٣َٝ
Nitekim içinizden birini size elçi olarak gönderdik. O size, ayetlerimizi bağlantılarıyla okur, sizi geliştirir, kitabı
ve hikmeti öğretir. O size bilmediğiniz şeyleri öğretir.

(Cuma 62/2)

ً ع
َ  ثَ َؼ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
ة
ُ َّٖ َس٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَل٢ِش ك
َ  ُْ ْاُ ٌِزَبُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ َِ۪ٚبر٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ۗ
ٍٖ َۙ ٤م ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
َ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َُلُٞٗا ِْٕ ًَبَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah‟tır. Onlara, O‟nun ayetlerini okur, Kitab‟ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Hâlbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ َُٛٝ ْْ ِٜ ِا ثَُٞ ِْ َؾو٣  ْْ َُ َّٔبُٜ ْ٘ ِٓ َٖ٣ َٰاخ َ۪شَٝ
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
Bunları, henüz onlara katılmamış başkalarına da öğretecektir. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O‟dur.

(Al-i İmran 3/165)

 ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َِّٕ هَٞ ُٛ َْ ُزَا هَٰٛ ٠ َۙب هُ ِْز ُ ْْ اَٗهَٜ ٤ْ َِْف ْجز ُ ْْ ِٓض
ََّللا
َ َ  َجخ هَ ْذ ا٤فب َثزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ق
َ َ َُ َّٓٔب اَٝ َ ا
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
Başınıza bir olay gelince “Bu da nereden çıktı?” demeniz mi gerekir? Halbuki siz karşı tarafa
bunun iki katı sıkıntı vermiştiniz. De ki: “Bunun sebebi sizsiniz!. Allah her şeye bir ölçü
koymuştur.”
(Şura 42/30)

ْ غ َج
ش٤
َ ًَ جَ ٍخ كَ ِج َٔب٤فب َث ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُٓ ۪ق
ٍ ۪ا َػ ْٖ ًَضُٞ ْؼل٣َ َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ َ  َٓٓب اَٝ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah bir çoğunu da bağışlar.
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(Nisa 4/79)

ِۘ غَ٘ ٍخ كَ َِٖٔ ه
بط
َ ِْ٘ ع
َ ِّئ َ ٍخ كَ ِٔ ْٖ َٗ ْلغ٤ع
ِ َُِِّ٘ َبى
َ ا َ ْسَٝ ِي
َ ْٖ ِٓ فب َث َي
َ فب َث َي ِٓ ْٖ َؽ
َ َ  َٓٓب اَٝ َِّللا
َ َ َٓٓب ا
ً ع
ذًا٤َٜ۪ بّٰللِ ؽ
ُ َس
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َلٞ
Sana ne iyilik gelse Allah'tandır, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. Seni insanlara elçi gönderdik, şahit
olarak Allah yeter.

(Al-i İmran 3/166)

َۙ ِ۪٘ٓ َْ ْؼَِ َْ ْاُ ُٔإ٤ُِ َٝ َِّللا
َٖ٤
بٕ كَ ِج ِب ْر ِٕ ه
َ َ  َٓٓب اَٝ
ِ  ْاُ َغ ْٔ َؼ٠َ َّ ْاُزَوْٞ ٣َ ْْ ٌُ فب َث
İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen, Allah‟ın onayıyla geldi. Bunu, sizden inanıp
güvenenleri öğrenmek için yaptı.
(Al-i İmran 3/140)

َُّللا
َ ْؼَِ َْ ه٤ُِ َٝ بط
َّ َٓ غ ْغ ٌُ ْْ هَ ْشػ كَوَ ْذ
ِ ََُّْٖ٘ ا٤َب ثَٜ ُُِٝ َّب ُّ ُٗذَا٣َرِ ِْ َي ْاَلَٝ ُُِْٚ َّ هَ ْشػ ِٓضْٞ َظ ْاُو
َ ْٔ َ٣ ِْٕ ا
َۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ُُّ ِؾت٣ َّللاُ ََل
ُ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََز َّ ِخز٣َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّز
َٖ٤
 هَٝ  ٓذَا َءَٜ ؽ
Siz bir yara aldıysanız, karşınızdaki topluluk da vaktiyle öyle bir yara aldı. Bu gibi günleri, insanlar arasında
döndürüp dururuz. Bu, Allah'ın inanıp güvenenleri bilmesi ve içinizden kimilerini şahit tutması içindir. Allah,
zalimleri sevmez.

(Al-i İmran 3/141)

َٖ٣َ ْٔ َؾنَ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٣َٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
ـ ه
َ ُ َٔ ِ ّؾ٤ُِ َٝ
Bunun bir sebebi de Allah‟ın inanıp güvenenleri rahatlatıp kâfirleri darlığa düşürmek istemesidir.

(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.
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(Tevbe 9/38)

ك
 َِ ه٤ع ۪ج
ِ  ْاَلَ ْس٠ََُِّللاِ اصَّبهَ ِْز ُ ْْ ا
َ ٢ ۪ا كٝ ََ َُ ٌُ ُْ ا ْٗ ِل ُش٤ ۪ا َٓب َُ ٌُ ْْ اِرَا هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
َٰ ْ ٢ب ِك٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
َٰ ْ َِٖٓ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ز ُ ْْ ِث ْبُ َؾ٤ا َ َس ۪م
َ٤ َِ۪اَل ِخ َش ِح ا ََِّل ه
ُ اَل ِخ َش ِح كَ َٔب َٓزَب
Ey inanıp güvenenler! Neyiniz var ki “Allah yolunda sefere çıkın.” denince yere çakılıp kaldınız? Ahiret değil de
dünya hayatı mı hoşunuza gidiyor? Dünya hayatının menfaatleri ahirettekinin yanında pek azdır.

(Tevbe 9/39)

َِّ ًُ ٠َِٰ َّللاُ َػ
َ ُٙٝن ُّش
ُ َ  ََل رَٝ ْْ ًُ  َْش٤ ًٓب َؿْٞ ََ ْغز َ ْجذ ٍِْ ه٣َٝ  ًٔب٤ َُ۪ػزَاثًب ا
 هَٝ ْـًٔب٤ؽ
َ ْْ ٌُ ُ َؼ ِزّ ْث٣ اٝا ََِّل ر َ ْ٘ ِل ُش
ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ْ ؽ
Eğer savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acıklı bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluğu getirir ve siz de
Allah‟a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(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 ٌُ ُْ ْاَُِِٞٗب َٓب هُزٞػ
ُ هب
َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ ًُ ْ٘ز
Oturdukları yerden, kardeşleri için şöyle diyorlardı: "Bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi.” De ki:
"İddianızda samimiyseniz kendi ölümünüzü engelleyin!”
(Vakıa 56/83)

ّٞ
ِ َ ََٓل اِرَا َثَِـْٞ ََِك
َ َۙ ُذ ْاُ ُؾ ِْو
Canı boğazına gelmiş kişiyi bir düşünseniz!

(Vakıa 56/84)

َۙ ظ ُش
ُ ْ٘ َ َ٘ئِ ٍز ر٤ا َ ْٗز ُ ْْ ۪ؽَٝ
َٕٝ
O vakit siz bakakalırsınız.

(Vakıa 56/85)

َْٕٝق ُش
ُ ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْه َشَٝ
ِ  َُٰ ٌِ ْٖ ََل رُجَٝ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ِٚ ٤ْ َُِة ا
Biz ona, sizden daha yakınız ama göremezsiniz.

(Vakıa 56/86)

َۙ ۪٘٣ ۪ َْش َٓذ٤ ََٓل ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ َؿْٞ ََِك
َٖ٤
Size boyun eğdirilmemişse,
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(Vakıa 56/87)

َٖ٤ ۪فبدِه
َ ْْ ُ ب ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٜٓ َُٗٞر َ ْش ِعؼ
Ve iddianızda samimi iseniz o canı geri çevirirsiniz.

(Nisa 4/72)

ّ ِ َُج٤َُ ْٖ َٔ َُ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َِّٕ اَٝ
ْْ ُٜ  اِ ْر َُ ْْ ا َ ًُ ْٖ َٓ َؼ٢
جَخ هَب ٍَ هَ ْذ ا َ ْٗ َؼ َْ ه٤فبثَزْ ٌُ ْْ ُٓ ۪ق
َ َ طئ َ َّٖ كَب ِْٕ ا
َّ ََِّللاُ َػ
ذًا٤َٜ۪ ؽ
İçinizden ağır davrananlar mutlaka olacaktır. Başınıza bir iş gelse "Gerçekten Allah bana iyilikte bulunmuş da
onlarla birlikte olmamışım.” diyeceklerdir.

(Nisa 4/73)

ْْ ُٜ  ًُ ْ٘ذُ َٓ َؼ٢ َ۪٘ز٤ْ َُ ب٣َ دَّحَٞ َٓ َُٚ٘٤ْ  َثَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َُ َّٖ ًَب َ ْٕ َُ ْْ ر َ ٌُ ْٖ َثُٞو٤َ َُ َِّللا
فب َث ٌُ ْْ كَنَْ َِٖٓ ه
َ َ َُ ِئ ْٖ اَٝ
 ًٔب٤ ًصا َػ ۪ظْٞ َصَ كُٞكَبَك
Allah'ın size bir ikramı olsa, bu defa sanki aranızda bir teklif olmamış gibi "Ah keşke ben de onlarla beraber
olsaydım da büyük bir başarı gösterseydim. “diyeceklerdir.

(Nisa 4/74)

َٰ ْ ب ِث٤َ ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ َٕ ْاُ َؾٝ ْؾ ُش٣َ َٖ٣ َّ۪للاِ اَُّز
 َِ ه٤ع ۪ج
 َِ ه٤ع ۪ج
َِّللا
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٣ ْٖ َٓ َٝ ِبَل ِخ َشح
َ ٢ ُ۪وَبرِ َْ ك٤ِْ َك
 ًٔب٤ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظِٚ ٤ ۪ف ُٗإْ ر
َ َ ْـ ِِتْ ك٣َ ْٝ َ ُ ْوز َ َْ ا٤َك
َ ْٞ غ
Dünya hayatını ahirete feda edebilenler, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya
galip gelirse, Allah ona yakında büyük bir ödül verecektir.

(Al-i İmran 3/169)

َۙ ُُ ْشصَ ه٣ ْْ ِٜ ّٓبء ِػ ْ٘ذَ َس ِث٤َ ارًب ثَ َْ ا َ ْؽَٞ ْٓ َ َّللاِ ا
َٕٞ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كَُِِٖٞ هُز٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ََل ر َ ْؾَٝ
Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma! Onlar, diridirler; Rableri katında kendilerine
rızık da verilir.
(Bakara 2/154)

َٕٝ َُٰ ٌِ ْٖ ََل ر َ ْؾؼُ ُشَٝ ٓبء٤َ اد َث َْ ا َ ْؽَٞ ْٓ َ َّللاِ ا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ُ۪ ْوز َ َُ ك٣ ْٖ َٔ ُِ اُُُٞٞ ََل رَوَٝ
Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! Onlar diridirler, ama siz fark edemezsiniz.
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(Tevbe 9/111)

 َِ ه٤ع ۪ج
ا َِّٕ ه
َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَب ِر٣ َ ُْ ْاُ َغَّ٘خُٜ َُ َّٕ َ  ْْ ِثبُٜ َُاَٞ ْٓ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ َُٖ ا َ ْٗل٤ ِ۪٘ٓ ْ َِٖٓ ْاُ ُٔإَّٟللاَ ا ْؽز َ َٰش
َِٖٓ ۪ٙ ِذْٜ  ِث َؼ٠ َٰكْٝ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِٕ  ْاُوُ ْش َٰاَٝ َِ ٤اَل ْٗ ۪غ
ِ ْ َٝ  ِخ٣ َٰسْٞ َّ  اُز٢ َؽوًّب ِكِٚ ٤ْ َِ ْػذًا َػَٝ ََُُِٕٞ ْوز٣َٝ َُُِٕٞ ْوز٤َ َك
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  َٰر ُِ َيَٝ ۪ٚ ْؼز ُ ْْ ِث٣َ  َثب١ ۪ ِؼ ٌُ ُْ اَُّز٤ْ ا ثِ َجَّٝللاِ كَب ْعز َ ْجؾ ُِش
ه
Allah, inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını Cennete karşılık satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar;
öldürürler ve ölürler. Bu Allah‟ın Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah‟tan daha
iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu, büyük bir kurtuluştur.

(Al-i İmran 3/170)

 َۙ ْْ ا َ ََّلِٜ  ْْ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلِٜ ِا ثَُٞ ِْ َؾو٣ ْْ َُ َٖ٣ َ۪ٕ ثِبَُّزَٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣َٝ َٚۙ ۪ ِِ ن
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٖ ثِ َٓٔب َٰا َٰر٤كَ ِش ۪ؽ
ُۢ ُٗ ََ ْؾض٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػَْٞ خ
َٕٞ
Allah'ın kendi lutfundan verdikleriyle mutlu olurlar. Arkalarında bıraktıklarından henüz
aralarına katılmamış olanlara da “İçlerinde ne korku olacak ne de üzülecekler”, diye müjde
vermek isterler.
(Al-i İmran 3/171)

ْ َكَٝ َِّللا
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ُغ ا َ ْع َش ْاُ ُٔإ٤ُ ۪ن٣ َّللاَ ََل
ا َ َّٕ هَٝ ٍَ َۙ ن
َٕ ِثِ٘ ْؼ َٔ ٍخ َِٖٓ هٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣َ
Allah'ın nimetini ve ikramını, bir de Allah‟ın müminlerin ödülünü eksiltmeyeceğini müjdelemek
isterler.
(Al-i İmran 3/172)

اْٞ َارَّوَٝ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ اُٞ٘غ
ُ اُش
َّ َٝ ِا ِ هّٰللَُٖٞ ا ْعز َ َغبث٣ ۪اََُّز
َ َٖ ا َ ْؽ٣ ۪ ُْ ْاُوَ ْش ۛ ُػ َُِِّزُٜ فب َث
َ َ  ٍِ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓٓب اٞع
ْ٤ا َ ْعش َػ ۪ظ
Savaşta yara aldıktan sonra, Allah‟ın ve Elçisinin çağrısına koşanlar; onların içinden güzel
davranan ve Allah‟tan çekinerek korunanlar, büyük bir ödül alacaklardır.
(Al-i İmran 3/155)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ُْ اُٜ َُّ َبٕ اَِّٗ َٔب ا ْعز َض
ُ ط
َُوَ ْذَٝ اُٞغج
ِ بٕ ثِجَ ْؼ
َ ًَ ل َٓب
ِ َۙ َ ْاُ َغ ْٔؼ٠َ َّ ْاُزَوْٞ َ٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ اْٞ ََُّٞ َ َٖ ر٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ََّللا
ْ٤ ِ۪س َؽُٞؿل
 ْْ ا َِّٕ هُٜ ْ٘ َّللاُ َػ
َػلَب ه
İki ordunun karşılaştığı gün geri dönenler var ya, onların ayaklarının kayması, yaptıkları bazı şeylerden dolayı
şeytanın yönlendirmesiyle olmuştu. Allah onları affetti. Allah çokça bağışlar ve pek yumuşak davranır.
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(Tevbe 9/118)

ْ َمبه
ْ ك ِث َٔب َس ُؽ َج
ْ َمبه
ْْ ِٜ ٤ْ َِذ َػ
ُ  ُْ ْاَلَ ْسِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ َٝ ذ
َ  اِرَا٠ا َؽزٓهَُٖٞ ُخ ِِّل٣ ۪ اُض َّ َِٰض َ ِخ اَُّز٠َِ َػَٝ
َ َٝ ْْ ُٜ غ
اة
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ ََّللا
ُ ُا َ ْٗل
ا ا َِّٕ هُٞثُٞز٤َ ُِ ْْ ِٜ ٤ْ َِبة َػ
ا ا َ ْٕ ََل َٓ ِْ َغب َ َِٖٓ هُّٞ٘ٓ ظ
َ َ  ص ُ َّْ رِٚ ٤ْ ََُِّللاِ ا ََِّٓل ا
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ
Allah, haklarındaki hüküm geciktirilen o üç kişinin tevbesini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü
onlara dar gelmiş, içleri iyice daralmıştı. Allah‟tan kaçanın tek sığınağının yine Allah olduğunu da anlamışlardı.
Tevbe etsinler diye Allah onlara dönüş yapma fırsatı verdi. Şüphesiz tevbeleri kabul eden ve ikramı bol olan
Allah‟tır.

(Al-i İmran 3/173)

ْ َا َُ ٌُ ْْ كُٞبط هَ ْذ َع َٔؼ
ا َؽ ْغجَُ٘بُُٞهَبَٝ  َٔبًٗ ۗب٣ ْْ ۪اُٛ َ ْْ كَضَ ادُٛ َْٞ بخؾ
ُ َُّ٘ ُْ اُٜ َُ ٍَ َٖ هَب٣ ۪ا ََُّز
َ َُّ٘بط ا َِّٕ ا
َُ ٤ً۪ َٞ ُِٗ ْؼ َْ ْاَٝ َُّللا
ه
Bunlara bazı kimseler şöyle dediler: "İnsanlar, size karşı toparlandı, onlardan korkun." Bu söz
Allah‟a olan güvenlerini artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. En iyi vekil O‟dur!"
(Ahzab 33/22)

ُِٚۘ ُُٞع
ُ  َسَٝ َُّللا
ُ  َسَٝ َُّللا
فذَمَ ه
 َػذََٗب هَٝ زَا َٓبَٰٛ اُُٞاة هَب
َ َۙ ََٕ ْاَلَ ْؽضُِٞ٘ٓ َُْ َّٔب َسا َ ْاُ ُٔإَٝ
َ َٝ ُُُٚٞع
 ًٔب٤ ِْ۪رَغَٝ  َٔبًٗب٣ ْْ ا ََِّٓل ۪اُٛ َ َٓب صَ ادَٝ
Müminler düşman birliklerini görünce: "İşte bu, Allah‟ın ve resulünün bize vaat ettiği şeydir; Allah ve Resulü
doğru söylemiş" dediler. Bu onların, sadece imanını ve teslimiyetlerini artırdı.

(Ahzab 33/23)

َٰ َ ْْ َٓ ْٖ هُٜ ْ٘ ِٔ َ كِٚ ٤ْ ََِّللاَ َػ
ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ َُٚ ٗ َْؾج٠ن
ا هُٝ ذَٛ ا َٓب َػبُٞفذَه
َ ٍَٖ ِس َعب٤ ِ۪٘ٓ َِْٖٓ ْاُ ُٔإ
َۙ ً ۪ا ر َ ْجذَُُّٞ َٓب ثَذَٝ َ ْ٘ز َ ِظ ِۘ ُش٣
َل٣
Müminlerden Allah'a verdikleri söze sadık kalan yiğitler vardır. Onların kimi canını vermiş, kimi de hazır
beklemektedir. Bunlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

(Al-i İmran 3/174)

َۙ ع
ٍَ ن
ْ َ كَُّٝللاُ ر
ْ َكَٝ َِّللا
ُٓ ْْ ُٜ غ ْغ
 هَٝ َِّللا
إَ هَْٞ ا ِسمُٞارَّجَؼَٝ ءٞ
ا ِثِ٘ ْؼ َٔ ٍخ َِٖٓ هُٞكَب ْٗوََِج
َ ْٔ َ٣ ْْ َُ ٍَ ن
ْ٤ٍ َػ ۪ظ
Sonra onlara bir kötülük dokunmadan, Allah‟ın nimeti ve ikramı ile geri döndüler. Onlar,
Allah‟ın rızasının peşindeydiler. Allah, büyük ikram sahibidir.
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(Tevbe 9/72)

ٍ د َعَّ٘ب
ًَِٖ غب
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاُ ْاُ ُٔإ
 َػذَ هَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١د ر َ ْغ ۪ش
َ َٓ َٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
َ
ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ َّللاِ ا َ ًْ َج ُش َٰر ُِ َي
ِ  َعَّ٘ب٢ ّ۪ َجخً ك٤ِ ه
إ َِٖٓ هَْٞ  ِسمَٝ ٍٕ د َػ ْذ
Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, Adn cennetlerinde, ölümsüz olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar
akan bahçeler ve güzel konaklar vaat etmiştir. Allah‟ın rızası ise en büyük nimettir. Büyük başarı işte budur.

(Tevbe 9/73)

ْ ُِا ْؿَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ َُٔ٘بكِوَٝ بس
ش٤
ُ ظ ْاُ َٔ ۪ق
َ َّ ِذ ْاُ ٌُلِٛ  َعب٢
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ  َٓأَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِع َػ
ُّ ب اَُّ٘ ِجَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
Ey Nebi! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara katı davran! Varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne
kötü hale gelmektir o!

(Al-i İmran 3/175)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُاَِّٗ َٔب َٰر ُِ ٌُ ُْ ا
ُ ط
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْٕ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإٞ
ُ َِٞ ّ ُخ٣ ٕب
ِ ُخَبكَٝ ْْ ُٛ ُُٞ كَ ََل رَخَبكٙٓب َء٤َ ُِ ْٝ َ ف ا
O sözü söyleyen Şeytan, sadece kendi yandaşlarını korkutur. İnanıp güveniyorsanız onlardan
korkmayın, Ben‟den korkun.
(Nisa 4/76)

َّ َِ ٤ع ۪ج
ُ اُطب
اُِٞٓ د كَوَب ِر
ِ ٞؿ
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَب ِر٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ َِّللا
َ ٢ َ۪ٕ كُُِٞوَب ِر٣ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اََُّز
َ ٤ْ ؾ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُذَ ا٤ْ ًَ َِّٕ بٕ ا
َّ ُٓب َء ا٤َ ُِ ْٝ َ ا
لًب٤م ۪ؼ
َ َٕبٕ ًَب
ِ ط
ِ ط
İnanıp güvenenler Allah‟ın yolunda savaşırlar, kâfirlik ederek ayetleri görmezlikte direnenler ise azgınların
yolunda savaşırlar. Siz, şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın kurduğu oyun zayıftır.

(Nisa 4/77)

َّ اُٞ َٰارَٝ َ حَِٰٞ ق
ُْ ِٜ ٤ْ َِت َػ
َّ ُا اُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ ْْ ٌُ ٣َ  ِذ٣ْ َ ا اُّٞ ْْ ًُ ٓلُٜ َُ ََ ٤ َ۪ٖ ه٣ ۪ اَُّز٠َُ ا َ َُ ْْ ر َ َش ِا
َ ِح َ كََِ َّٔب ًُزًَٰٞ اُض
ذ
َ َ  اْٝ َ َّللاِ ا
َ ا َسثََّ٘ب ُِ َْ ًَز َ ْجُُٞهَبَٝ ًَخ٤ؽذَّ َخ ْؾ
َ ِخ ه٤بط ًَ َخ ْؾ
َ ََُّٕ٘ اَْٞ َ ْخؾ٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ ن٣ْاُ ِوزَب ٍُ اِرَا كَ ۪ش
َٰ ْ َٝ َ٤ ََِ۪ب ه٤ْٗ ُّع اُذ
٠ْش ُِ َٔ ِٖ ار َّ َٰو٤اَل ِخ َشح ُ َخ
ُ ت هُ َْ َٓزَب
ٍ ٣ ا َ َع ٍَ هَ ۪ش٠ُِٓ َٰ  ََٓل ا َ َّخ ْشر َ َٓ٘ب اْٞ َُ ٍَ َ٘ب ْاُ ِوزَب٤ْ ََِػ
ْ ُ  ََل رَٝ
ً َ۪ٕ كَزُٞٔ َِظ
َل٤
Kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namazı özenle ve sürekli kılın, zekâtı verin" denilenleri görmedin mi?
Üzerlerine savaşma görevi yazılınca içlerinden birtakımı, Allah'tan korkar gibi insanlardan korkar oldular. Hatta
insanlardan duydukları korku daha fazla oldu. Dediler ki: "Rabbimiz! Bize niçin savaşma görevini yazdın; biraz
daha süre tanısaydın olmaz mıydı?” De ki: "Dünya menfaati pek azdır. Yanlış yapmaktan sakınanlar için Ahiret
daha hayırlıdır; size kıl kadar bile haksızlık yapılmayacaktır.”
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(Al-i İmran 3/176)

ََ  ْغ َؼ٣َ َّللاُ ا َ ََّل
َ ََّللا
ُ ٣َ ْٖ َُ ْْ ُٜ َِّٗ ْاُ ٌُ ْل ِش ا٢َٕ ِكُٞبسػ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣ ْـًٔب٤ؽ
ا هٝن ُّش
َ ُ٣ َٖ٣ ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣َ  ََلَٝ
ِ غ
َٰ ْ ٢ظب ِك
ًّ  ْْ َؽُٜ َُ
ْ٤ ْْ َػزَاة َػ ۪ظُٜ ََُٝ اَل ِخ َش ِح
Kâfirlikte yarışanlar seni üzmesinler; Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah da onlara
ahirette bir pay vermemek ister. Onları bekleyen büyük bir azap vardır.
(Maide 5/41)

ْْ ِٜ ِٛ اَٞ ا َٰا ََّٓ٘ب ثِب َ ْكُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ ْاُ ٌُ ْل ِش َِٖٓ اَُّز٢َِٕ كُٞبسػ
ُ اُش
َّ بَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
َ ُ٣ َٖ٣ َ۪ ْؾ ُض ْٗ َي اَُّز٣  ٍُ ََلٞع
ِ غ
َۙ  ٍّ َٰاخ َ۪شْٞ ََٕ ُِوُٞع َّٔبػ
ىٞ
َ ُ َأْر٣ ْْ َُ َٖ٣
ِ َٕ ُِ ِْ ٌَ ِزُٞع َّٔبػ
َ ة
َ اَُٝبدٛ َٖ٣ ۪ َِٖٓ اَُّزَٝ ْْ ُٜ ُثَُُُِٞ ْْ رُإْ ِٓ ْٖ هَٝ
اٝبؽزَ ُس
ْ َُ كْٙٞ َ ا ِْٕ َُ ْْ رُإْ رَٝ ُُٙٝزَا كَ ُخزَٰٛ ْْ ُ ز٤ ۪رٝ۫ ُ َٕ ا ِْٕ اَُُُٞٞو٣ ۪ٚام ِؼ
ِ َٞ َٓ َٕ ْاُ ٌَ ِِ َْ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذُُٞ َؾ ِ ّشك٣
َ ُ٣ ْٕ َ َّللاُ ا
ْْ ُٜ َثُُِٞ َش هّٜ ِ ط
َ َِّللا
ُ ِش ِد ه٣ ْْ َُ َٖ٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ْـًٔب ا٤ؽ
ُ َِٖٓ هَُٚ ُ كََِ ْٖ ر َ ْٔ ِِ َيََّٚللاُ كِزَْ٘ز
ُ ِش ِد ه٣ ْٖ َٓ َٝ
َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ ََُٝ ١َب ِخ ْض٤ْٗ ُّ اُذ٢ِ ْْ كُٜ َُ
ْ٤اَل ِخ َشحِ َػزَاة َػ ۪ظ
Ey resul! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “inandık!” diyenlerin ve Yahudilerin kâfirlikte yarışmaları seni
üzmesin. Onlar, yalan söylemek için kulak kesilir, sana gelmeyen başka topluluklara bilgi ulaştırmak için tüm
dikkatleri ile seni dinlerler. Kelimelerin asıl anlamlarını yerlerinden kaydırır/tahrif eder; “Size şu hüküm verilirse
kabul edin, verilmezse kabul etmeyin” derler. Allah‟ın sıkıntıda kalmasını istediği bir kişi lehine Allah katında
yapabileceğin bir şey yoktur. İşte onlar Allah‟ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Dünyada onların
payına düşen, rezillik; ahirette de büyük bir azaptır.

(Muhammed 47/32)

ْٖ َُ َٟۙ  َٰذُٜ ُ ُْ ْاُٜ َُ ََّٖ٤ ٍَ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب ر َ َجٞع
َٓ َٝ َِّللا
ُ اُش
َّ اُّٞؽبه
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ْٖ ا َػُّٝفذ
َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ُ ْؾ ِج٤ع
ْْ ُٜ َُو ا َ ْػ َٔب
َ ََّللا
ُ ٣َ
ا هٝن ُّش
َ َٝ ْـًٔب٤ؽ
Ayetleri görmezlikten gelenler ve Allah‟ın yolundan engelleyenler, doğruları açıkça gördükleri halde Elçi‟ye ters
düşenler, Allah‟a zarar veremezler. Allah, onların işlerini boşa çıkaracaktır.

(Al-i İmran 3/177)

ْ٤ َُ۪ػزَاة ا
َ ََّللا
۪ ْ ا ْاُ ٌُ ْل َش ِثُٝ َٖ ا ْؽز َ َش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ٣َ ْٖ َُ ٕب
ا هٝن ُّش
َ ْْ ُٜ ََُٝ ْـًٔب٤ؽ
ِ َٔ ٣بَل
İmanı verip kâfirliği alanlar, Allah‟a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onların hak ettiği acıklı
bir azaptır.
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(Bakara 2/13)

ب ُءَٜٓ َغل
ُّ ُ ُْ اُٛ ْْ ُٜ َِّٗب ُء ا َ ََٓل آَٜ َغل
ُّ ُا اَُٗإْ ِٓ ُٖ ًَ َٓٔب َٰا ََٖٓ اُُٞٓ بط هَب
ُ َُّ٘ا ًَ َٓٔب َٰا ََٖٓ اُِٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ  َُٰ ٌِ ْٖ ََلَٝ
Onlara: “Diğer insanlar nasıl inanıyorsa öyle inanın.” denildiğinde, “O akılsızların inandığı gibi mi inanalım?”
derler. Dikkat edin, asıl akılsızlar onlardır ama bilmezler.

(Bakara 2/14)

ُٖ ا اَِّٗب َٓ َؼ ٌُ َۙ ْْ اَِّٗ َٔب ٗ َْؾُُٞٓ  َۙ ْْ هَبِٜ ِ٘٤به
۪ َ٤ؽ
َ ٠َُِٰ ا اْٞ َِاِرَا َخَٝ ا َٰا ََّٓ٘بُُٞٓ ا هَبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ا اَُّزُٞاِرَا َُوَٝ
َٕ ِض ۫ ُؤْٜ َ ُٓ ْغز
İnanıp güvenenlerle yüz yüze gelince, “Biz de inanıp güvendik.” derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca da
“İnanın biz sizin yanınızdayız, biz onları sadece idare ediyoruz!” derler.

(Bakara 2/15)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ َُّ ُٔذ٣َٝ ْْ ِٜ ِئ ث
َه
ُ  ِضْٜ َ َ ْغز٣ َُّللا
َُٕٜٞ َٔ َ ْؼ٣ ْْ ِٜ َِٗب٤ه ْـ
Taşkınlıkları içinde bocalayıp durmalarına fırsat vererek onları asıl idare eden Allah'tır.

(Bakara 2/16)

ْ  كَ َٔب َسثِ َؾٟ َٰذُٜ ُا اُن َََّلَُخَ ِث ْبُٝ َٖ ا ْؽز َ َش٣ ۪ َٰ ُٓئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٖ٣ ۪ز َذْٜ ُٓ اُٞٗ َٓب ًَبَٝ ْْ ُٜ ُ بسر
َ ذ رِ َغ
Onlar, hidayeti verip sapıklığı almış kimselerdir. Yaptıkları alım satım bir kazanç sağlayamamıştır. Doğru yolda
değillerdir.

(Al-i İmran 3/178)

ا اِصْ ًٔبُٝٓ ْضدَاد٤َ ُِ ْْ ُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ  ْْ اَِّٗ َٔبِٜ ْش َِلَ ْٗلُ ِغ٤ ْْ َخُٜ َُ ٢ ِْ۪ٔ ُٗ ا اََّٗ َٔبَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  ََلَٝ
ٖ٤ٜ۪ ُٓ  ْْ َػزَاةُٜ ََُٝ
Kâfirler, onlara fırsat vermemizin kendileri için bir iyilik olduğunu sanmasınlar. Fırsatı,
günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
(İbrahim 14/42)

َّ َُ َٔ  ْؼ٣َ َّللاَ ؿَب ِك ًَل َػ َّٔب
بس
ُ  ٍّ ر َ ْؾخْٞ ٤َ ُِ ْْ ُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ َٕ اَِّٗ َٔبُٞٔ ُِ اُظب
غ َج َّٖ ه
ُ َۙ ق
َ  ََل ر َ ْؾَٝ
َ  ْاَلَ ْثِٚ ٤ َ۪ـ ك
Sakın Allah‟ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onlara gözlerin yuvalarından fırlayacağı bir
güne kadar süre vermektedir.

138

(İbrahim 14/47)

ّ ا ْٗ ِز َو ٍبُٝض ر٣َّللاَ َػ ۪ض
ُ ۪ ُسٙ ْػ ِذَٝ ق
ُ ا َِّٕ هَِٚع
غ َج َّٖ ه
َ كَ ََل ر َ ْؾ
َ ِِ َّللاَ ُٓ ْخ
Sakın Allah‟ın, elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma! Allah daima üstündür, hak edildiği kadar ceza verir.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْو٣ َّ٘ َْ ََلَٜ َبس َع
بَٜ ػزَا ِث
ُ ٗ ْْ ُٜ َُ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ
ُ َُّ َخل٣  ََلَٝ اُٞرُٞٔ َ٤َ ْْ كِٜ ٤ْ َِ َػ٠ن
َ ْٖ ِٓ ْْ ُٜ ْ٘ ق َػ
سٞ
ٍ ُ ًُ ََّ ًَل١ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ۪ض
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler için cehennem ateşi vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler;
kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Kâfirlik edip duran herkesi işte böyle cezalandırırız.

(Fatır 35/37)

َ ق
ْْ ًُ َُ ْْ ُٗ َؼ ِ ّٔ ْشَٝ َ  ًَُّ٘ب َٗ ْؼ َٔ َُ ا١ ۪ َْش اَُّز٤فب ُِ ًؾب َؿ
ْ ٣َ ْْ ُٛ َٝ
َ َْ َٔ ب َسثَّ َٓ٘ب ا َ ْخ ِش ْعَ٘ب َٗ ْؼَٜ ٤ َ۪ٕ كٞط ِش ُخ
َّ ُِ ا كَ َٔبُٞهُٝش كَز٣
ش٤
ُ ۪ َٓعب َء ًُ ُْ اَُّ٘زَٝ  َٓ ْٖ رَزَ ًَّ َشِٚ ٤ ۪زَزَ ًَّ ُش ك٣َ َٓب
ٍ َٖ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ق٤۪ٔ ُِ ِظب
Orada şöyle feryat ederler: "Rabbimiz! Bizi çıkar da iyi işler yapalım; daha önce yaptıklarımızdan başka işler!"
“Size, doğru bilgisini kullanacak birinin onu kullanabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da geldi,
değil mi? Öyleyse tadın! Zalimlerin yardımcısı olmaz!"

(Al-i İmran 3/179)

َّ َِٖٓ ش٤
َ ضَ ْاُخ َ۪ج٤۪ٔ َ٣ ٠ َؽزهِٚ ٤ْ َِ َٓٓب ا َ ْٗز ُ ْْ َػ٠َِٰ َٖ َػ٤ ِ۪٘ٓ َْزَ َس ْاُ ُٔإ٤ُِ َُّللا
َٕ َٓب ًَبَٝ ت
َٓب ًَبَٕ ه
ِ ِّ٤اُط
ْ ُ٤ُِ َُّللا
ِْٕ اَٝ ِِ۪ٚ ع
َٓ َ٣ ْٖ َٓ ِِ۪ٚ ع
ُ  ُسَٝ ِبّٰلل
ُ  ِٓ ْٖ ُس٢َ ْغز َ ۪ج٣ ََّللا
ا ثِ هُِٞ٘ٓ ؾب ُء كَ َٰب
 َُٰ ٌِ َّٖ هَٝ ت
ه
ِ ٤ْ َ ْاُـ٠َِط ِِؼَ ٌُ ْْ َػ
ْ٤ا كََِ ٌُ ْْ ا َ ْعش َػ ۪ظُٞرَزَّوَٝ اُِٞ٘ٓ ْرُإ
Allah, siz inanıp güvenenleri, bu halde bırakmayacak, temiz olanlarınızı o pisliklerden
ayıracaktır. Allah, gizli bilgilerini size açmaz ama elçilerinden tercih ettiğini seçer. Öyleyse siz,
Allah'a ve elçilerine güvenin. Eğer güvenir ve kendinizi de korursanız büyük bir ödülü hak
edersiniz.
(Maide 5/100)

َّ َٝ ش٤
ُ  ْاُخ َ۪ج١ِٞ َ  ْغز٣َ هُ َْ ََل
ة
ِ ٤ ا َ ْػ َغ َج َي ًَضْ َشح ُ ْاُخ َ۪جْٞ ََُٝ ت
ُ ّ٤ِ اُط
ا هُٞش كَبرَّو
ِ  ْاَلَ ُْ َجب٢ُِ ٝ۬ ُ ٓب ا٣َ ََّللا
ََُٕٞ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
De ki “Pis ile temiz bir olmaz” İsterse pis olanların çokluğu seni etkilemiş olsun. Ey sağlam duruşlu olanlar, siz
Allah‟tan çekinerek kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşasınız.
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(Cin 72/26)

ْ ُ٣ ت كَ ََل
۪ ٓ ا َ َؽذ ًَۙاٚ ِج٤ْ  َؿ٠َِٰ  ُش َػِٜ ظ
ِ ٤ْ ََػب ُِ ُْ ْاُـ
Bütün gizli bilgileri bilen O‟dur. O, gaybını kimseye açmaz;

(Cin 72/27)

َٰ َ اسر
فذ ًَۙا
ُ  ِٓ ْٖ َس٠ن
ْ ِٖ َٓ ا ََِّل
َ ۪ َسٚ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤ََ ْغُِيُ ِٓ ْٖ ث٣ َُّٚٗ ٍٍ كَ ِبٞع
Uygun bulduğu bir elçi olursa başka. Onun da önüne ve arkasına gözcüler diker.

(Cin 72/28)

َ ا َ َؽبَٝ ْْ ِٜ ّد َس ِث
ءٍ َػذَدًا٢ْ ؽ
َ ََّ ًُ ٠ َٰا َ ْؽقَٝ ْْ ِٜ ٣ْ َه ِث َٔب َُذ
ِ ع َبَل
َ ا ِسُٞ ْؼَِ َْ ا َ ْٕ هَ ْذ ا َ ْثَِـ٤َ ُِ
Bunu yapar ki o elçi, Rabbi tarafından gönderilenleri, meleklerin ona tam olarak ulaştırdığını, getirdiklerinin
hepsini aldığını ve her şeyi tek tek kavradığını bilsin.

(Al-i İmran 3/180)

ْْ ُٜ َُ  ؽ ٌَّشَٞ ُٛ َْ  ْْ َثُٜ َُ  ًْشا٤ َخَٞ ُٛ ِِ۪ٚ ن
ْ َّللاُ ِٓ ْٖ َك
 ُْ هُٜ ٤َٕ ِث َٓٔب َٰا َٰرُِٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ  ْؾ٣َ  ََلَٝ
َ ُ ٤ع
ُ ش٤
ََُِٕٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
ِ اَٞ ََّٰٔاس اُغ
 هَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ
َ ۪ٓ ِ ِ هّٰللَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ ۪ٚا ِثَُِٕٞ َٓب َث ِخُٞهَّٞ ط
ش٤خ َ۪ج
Allah'ın, fazlasıyla verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olacağını
sanmasınlar. Hayır, bu onların aleyhine olur. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına
dolandırılır. Gökler ve yerin bütün mirası Allah‟ındır. Allah, yaptıklarınızın iç yüzünü bilir.
(Nisa 4/36)

٠ َٰٓزَب٤َ ُ ْاَٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِ ِثزَٝ غبًٗب
َ ۪ٚا ِثًُٞ  ََل ر ُ ْؾ ِشَٝ ََّللا
ا هُٝا ْػجُذَٝ
َ  ِْٖ ا ِْؽ٣َا ُِذَٞ ُ ِث ْبَٝ ْـًٔب٤ؽ
 َٓبَٝ َِ َۙ ٤غ ۪ج
َّ ُاث ِْٖ اَٝ ت
ِ ق
َّ ُاَٝ ت
ِ ْ٘ ت ِث ْبُ َغ
ِ بؽ
ِ ُ٘بس ْاُ ُغ
َ َٔ ُ ْاَٝ
ِ  ْاُ َغَٝ ٠ ْاُوُ ْش َٰث١ِبس ر
ِ  ْاُ َغَٝ ٖ٤
ِ ًغ ۪ب
ْ ٌَ ََِٓ
س َۙاٞ
 َٔبُٗ ٌُ ْْ ا َِّٕ ه٣ْ َ ذ ا
ً ُ ِؾتُّ َٓ ْٖ ًَبَٕ ُٓ ْخز َ ًبَل كَ ُخ٣ َّللاَ ََل
Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya iyilik edin. Akrabaya, yetimlere, çaresizlere,
yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hâkimiyetiniz altında bulunan esirlere de iyilik
edin. Allah, kendini beğenen ve övünen hiç kimseyi sevmez.

(Nisa 4/37)

ا َ ْػز َ ْذَٗبَٝ ۪ٚ ِِ ن
ْ ََّللاُ ِٓ ْٖ ك
 ُْ هُٜ ٤َٕ َٓٓب َٰا َٰرُٞٔ ُ َ ٌْز٣َٝ َِ بط ِث ْبُجُ ْخ
َ ََُّٕ٘ اَٝأ ْ ُٓ ُش٣َٝ ََُِٕٞ ْج َخ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ً٘ب٤ٜ۪ ُٓ َٖ َػزَاثًب٣ُِ ِْ ٌَبكِ ۪ش
Onlar hem cimrilik ederler, hem insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın kendilerine yaptığı ikramı da
gizlerler. Biz, ayetleri görmezlikten gelenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.
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(Nisa 4/38)

َٰ ْ ِّ ْٞ ٤َ ُ ََل ِث ْبَٝ ِبّٰلل
ِٖ ٌُ ٣َ ْٖ َٓ َٝ اَل ِخ ِش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ََلَٝ بط
ِ َُّ٘ ْْ ِسئَٓب َء اُٜ َُاَٞ ْٓ َ َٕ اُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ ٤ْ ؾ
َّ ُا
ُ ط
ً٘ب٣غٓب َء هَ ۪ش
َ ًَ٘ب ك٣ُ هَ ۪شَُٚ ٕب
Mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a da ahiret gününe de inanmayanlar vardır. Şeytan kimin yakını
olursa o ne kötü yakındır!

(Nisa 4/39)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
 ًٔب٤ ِ۪ ْْ َػِٜ َّللاُ ِث
 ًَبَٕ هَٝ َُّللا
 ُْ هُٜ َا ِٓ َّٔب َسصَ هُٞا َ ْٗلَوَٝ اَل ِخ ِش
ا ثِ هَُٞ٘ٓ  َٰاْٞ َُ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َٓبرَا َػَٝ
Onlar Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın verdiği rızıktan hayra harcasalardı ne kaybederlerdi! Allah,
onların durumunu bilir.

(Al-i İmran 3/181)

ُْ ُٜ َِْهَزَٝ اُُٞت َٓب هَب
ُ ُ عَ٘ ٌْز
ا ا َِّٕ هُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ ٍَ اَُّزْٞ ََّللاُ ه
ع ِٔ َغ ه
َ ٓب ُۢ ُء٤َ ِ٘ٗ َْؾ ُٖ ا َ ْؿَٝ ش٤ َّ۪للاَ كَو
َ َُوَ ْذ
ن
َ َا َػزُٞهُٝ ٍُ رَُٞٗوَٝ ن
ٍ ّ َۙ  ِْش َؽ٤ََٓب َء ِثـ٤ْاَلَ ْٗ ِج
ِ ٣اة ْاُ َؾ ۪ش
"Allah fakir, biz zenginiz!" diyenlerin sözünü, Allah elbette dinledi. Söyledikleri bu sözü,
nebîlerini haksız yere öldürme suçuna ekleyecek ve şöyle diyeceğiz: “Şu yakıcı ateş azabını tadın
bakalım!
(Lokman 31/26)

ُذ٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِِ هّٰللِ َٓب ك
ك ا َِّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ُّ َِ٘ ْاُـَٞ ُٛ ََّللا
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah zengindir, yaptığını güzel yapar.

(Muhammed 47/38)

َُ  ْج َخ٣َ َ ْجخ ََْ كَ ِبَّٗ َٔب٣ ْٖ َٓ َٝ َُ  ْج َخ٣َ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ْ٘ ِٔ ََّللاِ ك
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ ۪ا كَُٕٞ ُِز ُ ْ٘ ِلوْٞ  ۬ ُإ ََٓل ِء ر ُ ْذ َػٛٓ َٰ ْْ ُ ب ا َ ْٗزَٛٓ
اُٞٗٓ ٌُٞ ٣َ  َْش ًُ َۙ ْْ ص ُ َّْ ََل٤ ًٓب َؿْٞ َ ْغز َ ْجذ ٍِْ ه٣َ اْٞ ََُّٞ َ ا ِْٕ رَزَٝ ا َ ْٗز ُ ُْ ْاُلُوَ َٓشا ُءَٝ ٢
 هَٝ َِ۪ٚػ ْٖ َٗ ْلغ
ُّ ِ٘ ََّللاُ ْاُـ
ْْ ٌُ َُا َ ْٓضَب
Sizler, Allah yolunda harcama yapmaya çağrılan kimselersiniz ama cimrilik edenleriniz var. Kim cimrilik ederse
cimriliği kendine eder. Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, fakir olan sizsiniz. Çağrıya uymazsanız yerinize başka
bir topluluk getiririz; onlar sizin gibi olmazlar.

(Hadid 57/24)

ُذ٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
 ٍَّ كَب َِّٕ هَٞ َ َز٣ ْٖ َٓ َٝ َِ بط ِث ْبُجُ ْخ
َ ََُّٕ٘ اٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ َُِٕٞ ْج َخ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
ُّ ِ٘ َ ْاُـَٞ ُٛ ََّللا
Onlar, cimrilik eden ve insanlardan da cimrilik etmelerini isteyen kimselerdir. Allah'tan yüz çeviren çevirsin;
Allah‟ın kimseye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.
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(Kehf 18/49)

ة
ُ َ م َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ ب٣َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟبة َكز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ ٣َ  ََلَٝ بم ًشا
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َؽُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َعذَٝ َٝ بَٜ ٤ َٰشح ً ا ََِّٓل ا َ ْؽق٤
َ ُـَبد ُِس٣ ََل
َ  ََل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ۪فـ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konulur. Günahkârların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki
"Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında
hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye haksızlık yapmaz.

(Al-i İmran 3/182)

َ ْظ ِث
ْ َٓ ََّٰر ُِ َي ِث َٔب هَذ
 ِذ٤ظ ََّل ٍّ ُِ ِْؼَ ۪ج
ا َ َّٕ هَٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ ٤َُ ََّللا
Bu, yaptıklarınıza karşılıktır. Allah kullarına haksızlık etmez.”
(Nisa 4/40)

ْ َ٣ َّللاَ ََل
 ًٔب٤ُ ا َ ْع ًشا َػ ۪ظْٚٗ ُد ِٓ ْٖ َُذ
ِ ُْإ٣َٝ بَٜ نب ِػ ْل
ا َِّٕ ه
َ ُ٣ ًغَ٘خ
َ ا ِْٕ ر َيُ َؽَٝ ٍظ ِِ ُْ ِٓضْوَب ٍَ رَ َّسح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan şey bir iyilik ise onu kat kat artırır ve kendi katından büyük bir ödül
de verir.

(Fussilet 41/46)

َ  َٓب َسث َُّي ِثَٝ بَٜ ٤ْ َِعٓب َء كَ َؼ
 ِذ٤ظ ََّل ٍّ ُِ ِْ َؼ ۪ج
َ َ  َٓ ْٖ اَٝ ِ۪ٚفب ُِ ًؾب كَ َِِ٘ ْلغ
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Rabbin kullarına haksızlık
yapmaz.

(Al-i İmran 3/183)

بس هُ َْ هَ ْذ
ُ  َٓ٘ب ا َ ََّل ُٗإْ َِٖٓ ُِ َش٤ْ َُِذَ اِٜ َّللاَ َػ
ا ا َِّٕ هُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪اََُّز
ُ َُُّ٘ اًُُِٚ ْ بٕ رَأ
ٍ ََ٘ب ِثوُ ْش َث٤أ ْ ِر٣َ ٠ ٍٍ َؽزهٞع
َٖ٤ ۪فبدِه
ِ َّ٘ب٤ِ  ِث ْبُ َج٢ ِْ۪عَ ِٓ ْٖ هَج
ُ َٓعب َء ًُ ْْ ُس
َ ْْ ُ  ْْ ا ِْٕ ًُ ْ٘زُٛ ُٞٔ ُ  هُ ِْز ُ ْْ كَ ِِ َْ هَز َ ِْز١ ۪ ِثبَُّزَٝ د
O sözü söyleyenler şöyle dediler: “Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe bir elçiye
inanmama görevi yükledi.” Onlara de ki: “Benden önce birçok elçi hem açık belgelerle, hem de
bu dediğiniz şeyle gelmişti. Samimiyseniz anlatın bakalım, onları niçin öldürdünüz?”

142

(Bakara 2/91)

َٞ ُٛ َٝ ُٙ َٓسا َءَٝ َٕ ِث َٔبٝ ٌْلُ ُش٣َ َٝ َ٘ب٤ْ َِ ا ُٗإْ ِٓ ُٖ ِث َٓٔب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػَُُّٞللاُ هَب
ا ِث َٓٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُِٞ٘ٓ  ْْ َٰاُٜ َُ ََ ٤ ۪اِرَا هَٝ
َٖ٤ ِ۪٘ٓ َّْللاِ ِٓ ْٖ هَ ْج َُ ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ُٓإ
ٓب َء ه٤َ َِٕ ا َ ْٗجُُِٞ ْْ هُ َْ كَ ِِ َْ ر َ ْوزُٜ ق ِذّهًب ُِ َٔب َٓ َؼ
َ ُٓ ْاُ َؾ ُّن
Onlara, “Allah‟ın indirdiğine inanıp güvenin!” denince, “Biz, bize indirilene güveniriz!” der, ardından geleni
görmezlikte direnirler. Hâlbuki bu, tümüyle gerçektir ve yanlarındakini tasdik edici özelliktedir. De ki:
“Kitabınıza inanıyorsanız neden Allah‟ın bundan önceki nebilerini öldürüyorsunuz?”

(Bakara 2/108 )

ٕب
۪ ْ زَجَذَّ ٍِ ْاُ ٌُ ْل َش ِث٣َ ْٖ َٓ َٝ َُ  ِٓ ْٖ هَ ْج٠ َٰعُٞٓ ََ ِعئ
ُ َُ ٌُ ْْ ًَ َٔبٞع
ُ ا َسََُِٕٞٔ ا َ ْٕ ر َ ْغـُٝذ٣ا َ ّْ ر ُ ۪ش
ِ َٔ ٣بَل
َِ ٤غ ۪ج
َّ ُا َء اَٞٓ ع
َ كَوَ ْذ
َ ََّ م
Yoksa size gelen elçiden, daha önce Musa‟dan talep edilene benzer bir talepte bulunmak mı istiyorsunuz? Kim
imanını kâfirlikle değiştirirse doğru yoldan çıkmış olur.

(Al-i İmran 3/81)

قذِّم ُِ َٔب
ُ  ِؽ ٌْ َٔ ٍخ ص ُ َّْ َٓعب َء ًُ ْْ َسَٝ ة
ٍ ز ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ًِزَب٤ْ َ َّٖ َُ َٓٔب َٰار٤۪ ضَبمَ اَُّ٘ ِج٤۪ٓ َُّللا
اِ ْر ا َ َخزَ هَٝ
َ ُٓ ٍٞع
ٍَ ا ا َ ْه َش ْسَٗب هَبُُٞٓ  هَب١ف ۪ش
ْ ِ َٰر ُِ ٌُ ْْ ا٠َِٰ ا َ َخ ْزر ُ ْْ َػَٝ ْْ ُ ُ هَب ٍَ َءا َ ْه َش ْسرَّٚٗق ُش
ُ ْ٘ َ َُزَٝ َ۪ٚٓ َؼ ٌُ ْْ َُزُإْ ُِٓ٘ َّٖ ِث
َّ ُاَٗ َ۬ب َٓ َؼ ٌُ ْْ َِٖٓ اَٝ اُٝذَٜ كَب ْؽ
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
Allah, nebilerden kesin söz aldığında şöyle dedi: "Size kitap ve hikmet veririm de daha sonra yanınızda olanı
tasdik eden bir elçi gelirse kesinlikle ona inanacaksınız ve destek olacaksınız. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır
yükü yüklendiniz mi?". Onlar: "Kabul ettik!" dediler. Allah: "Siz buna şahit olun, sizinle beraber ben de
şahidim." dedi.

(Al-i İmran 3/82)

َُٕٞ ُْ ْاُلَب ِعوُٛ  َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ  َث ْؼذَ َٰر ُِ َي كَب٠ُهَٞ َ كَ َٔ ْٖ ر
Artık bundan sonra kim sözünden dönerse işte onlar yoldan çıkmış olurlar.

(Al-i İmran 3/184)

ُّ َٝ د
ش٤
ِ َّ٘ب٤ِ َعَ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي َٓعب ۫ ُؤ ِث ْبُج
َ ُكَب ِْٕ ًَزَّث
ُ ِة ُس
ِ  ْاُ ٌِزَبَٝ اُضثُ ِش
َ ّى كَوَ ْذ ًُزٞ
ِ ُ۪٘ٔ ُة ْا
Seni yalanlarlarsa yalanlasınlar, senden önceki elçiler de yalanlanmıştı. Onlar; açık belgelerle ve
zebûrlarla, aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.
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(Fatır 35/25)

ُّ  ِثَٝ د
ة
ِ َّ٘ب٤ِ  ْْ ِث ْبُ َجُٜ ُِع
َ ُُ ٌَ ِزّث٣ ِْٕ اَٝ
ُ  ْْ ُسُٜ ْ ْْ َٓعب َءرِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪ة اَُّز
ِ  ِث ْبُ ٌِزَبَٝ بُضثُ ِش
َ َّى كَوَ ْذ ًَزٞ
ش٤
ِ ُ۪٘ٔ ُْا
Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de elçilerine yalancı demişlerdi. Hâlbuki elçileri onlara
belgelerle ve zebûrlarla, aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi

(Fatır 35/26)

ش٤
ِ ٌَ۪ ٗ َْٕق ًَب
َ ٤ٌَ َا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ص ُ َّْ ا َ َخ ْزدُ اَُّز
Sonunda görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar!

(Kamer 54/43)

ُّ ٢ َٰ ُٓ ِئ ٌُ ْْ ا َ ّْ َُ ٌُ ْْ َث َٓشا َءح ِكٝ۬ ُ ْش ِٓ ْٖ ا٤بس ًُ ْْ َخ
اُضثُ ِش
ُ َّا َ ًُل
Sizin kâfirleriniz bunlardan daha mı iyi? Yoksa zebûrlarda sizin aklandığınıza dair bir şey mi var?

(Şuara 26/196)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ُصثُ ِش ْاَل٢ ُ۪ َُلَِّٚٗاَٝ
Kur‟ân, elbette öncekilerin Zebur‟larında da vardı.

(Nahl 16/44)

ُّ َٝ د
ََٕٝزَلَ ٌَّ ُش٣ ْْ ُٜ ََُِّ َؼَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َُِبط َٓب ُٗ ِ ّض ٍَ ا
ِ َّ٘ب٤ِ ِث ْبُ َج
ِ َُِِّ٘ َّٖ٤ِ  َْي اُ ِزّ ًْ َش ُِز ُ َج٤َُِا َ ْٗضَ ُْ َٓ٘ب اَٝ اُضثُ ِش
Onları mucizelerle ve Zebûrlarla gönderdik. Bu Zikri de sana indirdik ki kendilerine gönderilenin ne olduğunu o
insanlara açık açık anlatasın, belki düşünürler.

(Enbiya 21/105)

َّ ٢َُِوَ ْذ ًَز َ ْجَ٘ب كَٝ
َٕٞقب ُِ ُؾ
َّ ُ ا١ِ
َ س ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ اُ ِزّ ًْ ِش ا َ َّٕ ْاَلَ ْسٞ
ِ ُاُضث
َ ب ِػجَبدَٜ ُ َ ِشص٣ ك
Andolsun Zikirden sonra Zeburada şunu yazdık: “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır.”

(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 tatmaktadır ve yaptıklarınızın karşılığı size, sadece kıyamet günü tam olarak
ödenir. Kim ateşten çıkarılır da cennete konursa kurtulmuş olur. Bu dünya hayatı, aldatıcı bir
menfaatten başka bir şey değildir.
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(Meryem 19/68)

َّ ُاَٝ ْْ ُٜ َّٗؾ َش
ُ  َس ِثّ َي َُ٘ َْؾَٞ َك
ًّب٤َِّ٘ َْ ِعضَٜ  ٍَ َعْٞ  ْْ َؽُٜ َّٗن َش
۪ ٤َ ؾ
ِ َٖ ص ُ َّْ َُُ٘ ْؾ٤به
Rabbine yemin olsun ki onları, şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz
çöktüreceğiz.

(Meryem 19/69)

ًّب٤ِاُش ْؽَٰٔ ِٖ ِػز
َ َ  ْْ اُٜ ُّ٣َؼَ ٍخ ا٤ص ُ َّْ ََُ٘ ْ٘ ِض َػ َّٖ ِٓ ْٖ ًُ َِّ ۪ؽ
َّ ٠َِؽذُّ َػ
Sonra belli bir kişi etrafında toplanan her bir gruptan, Rahman‟a en fazla başkaldıranları çekip ayıracağız.

(Meryem 19/70)

ًّب٤ِِ ف
ِ بَٜ ِ ث٠َُٰ ْٝ َ ُ ْْ اٛ َٖ٣ ۪ص ُ َّْ َُ٘ َْؾ ُٖ ا َ ْػَِ ُْ ثِبَُّز
Zaten orada sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz.

(Meryem 19/71)

ًّب٤ن
ِ  َس ِثّ َي َؽزْ ًٔب َٓ ْو٠َِٰ َب ًَبَٕ َػُٛ ِاسدَٝ ا ِْٕ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ا ََِّلَٝ
Sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür.

(Meryem 19/72)

َّ َٗزَ ُسَٝ اْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ اَُّز٢ص ُ َّْ َُٗ٘ ِ ّغ
ًّب٤ب ِع ِضَٜ ٤ َ۪ٖ ك٤۪ٔ ُِ اُظب
Allah‟tan çekinerek kendini korumuş olanları kurtaracak, yanlışlar içinde olanları da orada diz üstü çökmüş
olarak bırakacağız.

(Tur 52/17)

ٍ  َعَّ٘ب٢ َ۪ٖ ك٤ ۪ا َِّٕ ْاُ ُٔزَّو
ْ٤ٍَۙ ٗ َ۪ؼَٝ د
Kendini korumuş olanlar bahçelerde ve nimetler içinde...

(Tur 52/18)

ْ٤ِ اة ْاُ َغ ۪ؾ
َ َ ػز
َ ْْ ُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤ َٰهَٝ َٝ ْْ ُٜ ُّ ْْ َسثُٜ ٤َٖ ِث َٓٔب َٰا َٰر٤ٜ۪ ًِ كَب
Rablerinin verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları Cehennem ‟in azabından da korumuştur.
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(Tur 52/21)

ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ِِ َٔ  ْْ ِٓ ْٖ َػُٛ  َٓٓب اََُزَْ٘بَٝ ْْ ُٜ َ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسِٜ ِبٕ ا َ ُْ َؾ ْوَ٘ب ث
ٍ َٔ ٣ ْْ ِث ۪بُٜ ُ َّز٣ ْْ رُ ِ ّسُٜ ْار َّ َج َؼزَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ
ٖ٤ ۪ٛت َس
َ غ
َ ًَ ئ ِث َٔب
ٍ ءٍ ًُ َُّ ْآ ِش٢َ
ْ ؽ
Nesillerinden, inanıp güvenmiş olarak kendilerini takip etmiş olanları da o müminlere katarız. Onların
yaptıklarından bir şey de eksiltmeyiz. Çünkü herkesi, kendi kazandığı bağlar.

(Hadid 57/20)

ٍِ اَٞ ْٓ َ ْاَل٢ِر َ ٌَبصُش كَٝ ْْ ٌُ َ٘٤ْ َرَلَب ُخش ثَٝ َ٘خ٣ ۪صَٝ ْٜٞ ََُٝ َب َُ ِؼت٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ ا اََّٗ َٔب ْاُ َؾُٞٔٓ َِاِ ْػ
َ ٕ ُؽٞ
ُ ٌُ َ٣ َّْ ُ قلَ ًّشا ص
ٍ ٤ْ  ََل ِد ًَ َٔض َ َِ َؿْٝ َ ْاَلَٝ
٢ِكَٝ طب ًٓب
ْ ُٓ ُٚ٣ ُظ كَز َ َٰش٤ٜ۪ َ٣ َّْ ُ ُ صُٚبس َٗجَبر
َ ش ا َ ْػ َغ
َ َّت ْاُ ٌُل
َۙ ۪ؽذ
َٰ ْ
سٝ
َ اَل ِخ َشحِ َػزَاة
ُ َٓب ا ََِّل َٓزَب٤ْٗ ُّح ُ اُذٞ٤َٰ  َٓب ْاُ َؾَٝ ٕاَْٞ  ِسمَٝ َِّ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.

(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 اٝقجِ ُ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 2/155)

ّ  َثَٝ د
ؾ ِِش
ِ اُض َّ َٔ َشاَٝ  ْاَلَ ْٗلُ ِظَٝ ٍِ اَٞ ْٓ َـ َِٖٓ ْاَل
ِ َْٞ ءٍ َِٖٓ ْاُخ٢َ
ٍ َٗ ْوَٝ ِعٞ ْاُ ُغَٝ ف
ْ َّٗ ٌُ ْْ ثِؾَٞ ََُُِ٘ ْجَٝ
َۙ قب ِث ۪ش
َٖ٣
َّ ُا
Sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle; can, mal ve ürünlerden eksiltmeyle yıpratıcı bir imtihana
sokacağız. Sen sabredenlere müjde ver.

(Enam 6/33)

َّ َّٖ ٌِ َُٰ َٝ ٗ ََيُُٞ ٌَ ِزّث٣  ْْ ََلُٜ ََّٕٗ كَ ِبَُُُٞٞو٣ ١ َ۪ ْؾ ُضُٗ َي اَُّز٤َُ َُِّٚٗهَ ْذ َٗ ْؼَِ ُْ ا
ِ َب٣َٖ ثِ َٰب٤۪ٔ ُِ اُظب
د ه
َِّللا
ََُٕٝ ْغ َؾذ٣
Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar seni yalanlamıyorlar, aslında zalimler Allah‟ın
âyetleri karşısında bile bile yalan yanlış şeylere sarılıyorlar.
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(Enfal 8/28)

َۙ
ْ٤ُ ا َ ْعش َػ ۪ظٙٓ ََّللاَ ِػ ْ٘ذ
ا َ َّٕ هَٝ  ََلدُ ًُ ْْ ِكزَْ٘خْٝ َ اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ ا اََّٗ َٓٔب اُٞٔٓ َِا ْػَٝ
Bilin ki mallarınız da çocuklarınız da imtihan içindir. Büyük ödül, yalnız Allah katındadır.

(Enfal 8/29)

َُّللا
 هَٝ ْْ ٌُ َُ َ ْـ ِل ْش٣َٝ ْْ ٌُ ِّـَٔبر٤ِ ع
ا هُٞا ا ِْٕ رَزَّوُٞ٘ٓ َٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََٓب ا٣
َ ْْ ٌُ ْ٘ ُ ٌَ ِلّ ْش َػ٣َٝ َ ْغ َؼ َْ َُ ٌُ ْْ كُ ْشهَبًٗب٣ ََّللا
ْ٤ِ ن َِ ْاُؼَ ۪ظ
ْ َ ْاُلُٝر
Müminler! Allah‟tan çekinerek kendinizi korursanız, O, sizde bir doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği oluşturur,
kabahatlerinizi örter ve durumunuzu düzeltir. İkramı büyük olan Allah‟tır.

(Yunus 10/65)

ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ ؼًب٤۪ٔ  ُۢ ْْ ا َِّٕ ْاُ ِؼ َّضح َ ِ هّٰللِ َعُٜ ُُْٞ َ ْؾ ُض ْٗ َي ه٣َ  ََلَٝ
Onların sözleri seni üzmesin; Allah her şeyin üstesinden gelir. O dinler ve bilir.

(Sebe 34/37)

 َٰ ُٓ ِئ َيٝ۬ ُ فب ُِ ًؾ ِۘب كَب
َ ََ ِٔ  َػَٝ ََٖٓ  ا ََِّل َٓ ْٖ َٰا٠ رُوَ ِ ّشثُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ذََٗب ُص ُْ َٰ ٓل٢ ۪ ََلد ُ ًُ ْْ ِثبَُّزْٝ َ  ََٓل اَٝ ْْ ٌُ ُُاَٞ ْٓ َ  َٓٓب اَٝ
َُِٕٞ٘ٓ د َٰا
ِ  ْاُـُ ُشكَب٢ِ ْْ كُٛ َٝ اُِِٞٔ ق ِث َٔب َػ
ّ ِ ُ ْْ َع َٓضا ُء اُٜ َُ
ِ ن ْؼ
Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir ve iyi işler
yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda olurlar.

(Al-i İmran 3/187)

 َٓسا َءَٝ ُُُٙٝ كََ٘جَزِٚۘ َُٗٞٔ ُ  ََل ر َ ٌْزَٝ بط
اِ ْر ا َ َخزَ هَٝ
ِ َُِِّ٘ َُُّّٚ٘٘٤ِ َبة َُزُج
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ضَبمَ اَُّز٤۪ٓ َُّللا
ُ
ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هِٚا ثْٝ ا ْؽز َ َشَٝ ْْ ِٛ سٞ
ََٕٝ ْؾز َ ُش٣ ظ َٓب
ِ ُٜ ظ
َ َْل كَجِئ٤
Allah, kendilerine kitap verilenlerden kesin söz aldığında “Bu Kitabı insanlara açık açık
anlatacaksınız, asla gizlemeyeceksiniz!” dedi. Verdikleri sözü göz ardı ettiler ve karşılığında
geçici bir çıkar aldılar. Aldıkları o şey, ne kötüdür!
(Bakara 2/174)

َۙ ً َِ۪۪ ص َ ًَٔ٘ب هَِٕٚ ثَٝ ْؾز َ ُش٣َٝ ة
٢ َ۪ٕ كًُُِٞ ْ َأ٣  َٰ ُٓئِ َي َٓبٝ۬ ُ َل ا٤
َٕ َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٞٔ ُ َ ٌْز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َّللاُ َِٖٓ ْاُ ٌِزَب
ُ ُث
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ َُّللا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣  ََلَٝ بس
َ َُّ٘ ْْ ا ََِّل اِٜ ِٗٞط
Allah‟ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyen ve karşılığında geçici bir çıkar kazananlar, karınlarına sadece ateş
doldururlar. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
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(Al-i İmran 3/77)

َٰ ْ ٢ ْْ ِكُٜ َُ َ َٰ ُٓ ِئ َي ََل خ َََلمٝ۬ ُ َل ا٤
ً َِ۪ ْْ ص َ ًَٔ٘ب هِٜ ِٗ  َٔب٣ْ َ اَٝ َِّللا
 ََلَٝ اَل ِخ َش ِح
 ِذ هْٜ َٕ ِث َؼَٝ ْؾز َ ُش٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ُ ْ٘ ٣َ  ََلَٝ َُّللا
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣  ََلَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ْ َُِظ ُش ا
 ُْ هُٜ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٣
Allah‟a verdikleri sözü ve ettikleri yemini, geçici bir çıkara karşılık satanların ahirette alacağı bir şey olmaz.
Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları aklamaz. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

(Al-i İmran 3/188)

ْْ ُٜ ََّ٘غج
َ ا كَ ََل ر َ ْؾُِٞ ْل َؼ٣َ ْْ َُ ا ِث َٔبُُٝ ْؾ َٔذ٣ ْٕ َ َٕ اُُّٞ ِؾج٣َٝ اْٞ َ َٕ ِث َٓٔب اَرٞ ْل َش ُؽ٣َ َٖ٣ ۪غ َج َّٖ اَُّز
َ ََل ر َ ْؾ
ْ٤ َُ۪ ْْ َػزَاة اُٜ ََُٝ ة
ِ ِث َٔلَبصَ ٍح َِٖٓ ْاُ َؼزَا
Yaptıklarıyla mutlu olan, yapmadıklarıyla da övülmek isteyen bu kişilerin azaptan
kurtulacaklarını düşünme. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.
(Bakara 2/159)

ة
ِ َِّ٘ب٤ََٕ َٓٓب ا َ ْٗضَ َُْ٘ب َِٖٓ ْاُجُٞٔ ُ َ ٌْز٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُِِّ٘ ََُّّٙ٘ب٤َ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ثٟ َٰذُٜ ُ ْاَٝ د
ِ َۙ  ْاُ ٌِزَب٢ِبط ك
َۙ ُ٘اَُل ِػ
َّ ُْ ُٜ ََُ٘ ِْؼ٣َٝ َُّللا
َٕٞ
 ُْ هُٜ ََُ٘ ِْؼ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ا
İndirdiğimiz açık ve yol gösterici ayetleri, insanlar için bu kitapta açıkça ortaya koymamızdan sonra örtenler var
ya! Allah, işte onları lanetler. Lanet edecek olanlar da onları lanetlerler.

(Bakara 2/160)

ُْ ٤اُش ۪ؽ
ُ َّٞ َّ اََٗب اُزَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِة َػٞ
ُ ُ  َٰ ُٓ ِئ َي اَرٝ۬ ُ ا كَبَُّٞ٘٤َثَٝ اٞفَِ ُؾ
ْ َ اَٝ اَُٖٞ رَبث٣ ۪ا ََِّل اَُّز
َّ اة
Tevbe eden, kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka. Onların tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri
kabul eden ve iyiliği bol olanım.

(Bakara 2/161)

ٓ
َۙ بط ا َ ْع َٔ ۪ؼ
َٖ٤
 ْْ َُ ْؼَ٘خُ هِٜ ٤ْ َِ َٰ ُٓئِ َي َػٝ۬ ُ  ْْ ًُلَّبس اُٛ َٝ اُٞ َٓبرَٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُّ٘اَٝ  ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخَٝ َِّللا
Ama ayetleri örten ve örtmüş olarak ölenleri Allah, melekler ve bütün insanlar dışlarlar.

(Bakara 2/162)

َ ْ٘ ُ٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ اة
َٕٝظ ُش
ُ َ ُْ ْاُ َؼزُٜ ْ٘ ق َػ
ُ َُّ َخل٣ ب ََلَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪خَب ُِذ
Onlar sürekli lanet içinde kalırlar. Azapları ne hafifletilir ne de yüzlerine bakılır.
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(Al-i İmran 3/189)

ش٣ ۪ءٍ هَذ٢َ
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
 هَٝ ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ındır. Allah, her şeye bir ölçü koyar.
(Nur 24/39)

َّ ُُٚغج
ْـًٔب٤ؽ
َ ُٙ ِغ ْذ٣َ ْْ َُ ُٙ اِرَا َٓعب َء٠اُظ ْٔ َٰب ُٕ َٓٓب ًء َؽزٓه
ٍ غ َشا
َ  ْؾ٣َ  َؼ ٍخ٤ ۪ة ِثو
َ ًَ ْْ ُٜ ُُا ا َ ْػ َٔبَٖٝ ًَلَ ُٓش٣ ۪اَُّزَٝ
ة
 هَٝ ُٚغب َث
 َعذَ هَٝ َٝ
ِ َۙ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ َُّللا
َ ُ ِؽٚ٤كهَٞ َُ كََّٙللاَ ِػ ْ٘ذ
Kâfirlerin amelleri, uçsuz bucaksız çöllerdeki serap gibidir, susayan onu su zanneder, oraya varınca orada hiçbir
şey bulamaz ama yanında Allah‟ı bulur. O da onun hesabını tastamam görür. Allah hesabı çabuk görendir.

(Nur 24/40)

ُ ع َؾبة
ُ ًَ ْٝ َ ا
ٍ ظُِ َٔب
ظُِ َٔبد
َ ِ۪ٚهْٞ ط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ِ۪ٚهْٞ ط ِٓ ْٖ َكْٞ َٓ ُٚ٤َ ْـ َٰؾ٣ ٍ ٢
ّ  ثَ ْؾ ٍش ُُ ِ ّغ٢ ۪د ك
ْٖ ِٓ َُُٚ سا كَ َٔبٞ
ُ ثَ ْؼ
ٍ مَ ثَ ْؼْٞ َب كَٜ ن
َ ْغؼَ َِ ه٣ ْْ َُ ْٖ َٓ َٝ بَٜ ٣َ َٰش٣ َ ٌَ ْذ٣ ْْ َُ ََُٙذ٣ ل اِ ٓرَا ا َ ْخ َش َط
ً ُٗ َُُٚ َُّللا
سٞ
ٍ ُٗ
Onların amelleri, okyanusta oluşan karanlıklara da benzer. Okyanusu dalga üstüne dalga kaplamıştır. Onların
üstünde de üst üste kara bulutlar vardır. Elini çıkarsa neredeyse onu bile göremeyecek! Allah‟ın aydınlatmadığı
kimsede bir aydınlık olmaz.

(Nur 24/41)

َّ َٝ ك
ٍ فٓبكَّب
َْ ِِ د ًُ ٌَّ هَ ْذ َػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ غجِّ ُؼ
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َ ُ٣ ََّللا
َ  ُْش٤اُط
َََُِٕٞ ْلؼ٣ ْ ثِ َٔب٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُٚ َؾ٤ر َ ْغ ۪جَٝ َُٚف ََلر
َ
Göklerde ve yerdeki her varlığın ve sıra sıra dizili kuşların Allah‟a boyun eğdiklerini görmedin mi? Her biri
görevini ve nasıl boyun eğeceğini kesin olarak bilir. Allah da onların ne yaptıklarını bilir.

(Nur 24/42)

ش٤
ِ اَٞ ََّٰٔ ِ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغَٝ
 ه٠َُِاَٝ ك
ُ َّللاِ ْاُ َٔ ۪ق
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ındır. Dönüp varacağınız yer, Allah‟ın huzurudur.

(Al-i İmran 3/190)

ْ َٝ ك
ٍ َب٣بس َ ََٰل
ة
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
ِ اخزِ ََل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ  ْاَلَ ُْجَب٢ُِ ٝ۬ ُد َِل
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ َِْ  خ٢ ۪ا َِّٕ ك
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün peş peşe gelişinde, sağlam duruşlu olanlar için
göstergeler vardır.
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(Bakara 2/164 )

ْ َٝ ك
 ْاُ َج ْؾ ِش٢ ِك١ ر َ ْغ ۪ش٢ ۪ ْاُلُ ِْ ِي اَُّزَٝ بس
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
ِ اخ ِز ََل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
ِ َِْ  خ٢ ۪ا َِّٕ ك
َّ  َثَٝ بَٜ  ِرْٞ َٓ َك َث ْؼذ
ش
َّ َُّللاُ َِٖٓ ا
ِ َٔٓ غ
 َٓٓب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ بط
َ  ْاَلَ ْسِٚ ب ِث٤َ بء ِٓ ْٖ َٓٓبءٍ كَب َ ْؽ
َ َُّ٘ ْ٘لَ ُغ ا٣َ ِث َٔب
ٍ ب٣َ ك َ ََٰل
د
َّ َُْٖ ا٤غ َّخ ِش َث
َّ ُاَٝ ِبػ٣َ اُش
ِ َٔٓ غ
ِ ق ۪ش
ْ َ رَٝ ب ِٓ ْٖ ًُ َِّ ٓدَاثَّ ٍخَٜ ٤ ۪ك
ّ ِ ق٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ بء
ِ غ َؾب
َ ُٔ ُة ْا
َُِٕٞ ْؼ ِو٣َ ٍّ ْٞ َُِو
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda yer değiştirmesinde, insanlara yararlı şeyleri denizde
taşıyıp götüren gemilerde, Allah‟ın gökten indirip ölü toprağı dirilttiği ve her canlıyı onunla yaratıp yeryüzüne
yaydığı suda, rüzgârların farklı biçimlerde esmesinde, gök ile yer arasında görevli bulutlarda, aklını kullanan bir
topluluk için göstergeler vardır.

(Yunus 10/5)

َّ ُ َعؼَ ََ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َٖ٤ ِ۪٘غ
ّ ُا َػذَدَ اُٞٔ ََِبص ٍَ ُِز َ ْؼ
ً ُٗ  ْاُوَ َٔ َشَٝ َٓب ًء٤م
ِ ظ
ِ َ٘ٓ ُٙهَذ ََّسَٝ ساٞ
َ ْٔ ؾ
َٰ ْ َُ ق
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اَل
ّ ِ َُل٣ ن
بة َٓب َخَِنَ ه
َ غ
َ  ْاُ ِؾَٝ
ِ ّ َّللاُ َٰر ُِ َي ا ََِّل ثِ ْبُ َؾ
Güneşi ziyâ, Ay‟ı nûr yapan O‟dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir.
Allah‟ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka bir şey değildir. Allah onu gerçek varlık olarak yaratmıştır.
Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Yunus 10/6)

ْ ٢ِا َِّٕ ك
ٍ َب٣ك َ ََٰل
ََُٕٞزَّو٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِّللاُ ك
ِ اخزِ ََل
 َٓب َخَِنَ هَٝ بس
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٜ َُّ٘اَٝ َِ ٤ْ َُّف ا
Gece ile gündüzün farklılaşmasında, Allah‟ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde kendini koruyan bir topluluk
için ayetler vardır.

(Furkan 25/47)

ُ ُٗ بس
ساٞ
ُ َّ ْٞ َُّ٘اَٝ عب
ً  ََ ُِ َجب٤ْ َُّ َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ا١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ً ؾ
َ َٜ َُّ٘ َع َؼ ََ اَٝ ع َجبرًب
Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yeniden başlama vakti yapan odur.

(Al-i İmran 3/191)

د
ِ اَٞ ََّٰٔن اُغ
َٕ هَٝ ْز ًُ ُش٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِ َِْ  خ٢ َ۪ٕ كَٝزَلَ ٌَّ ُش٣َٝ ْْ ِٜ  ِثُٞ٘ ُع٠َِٰ  َػَٝ دًاُٞهُؼَٝ َب ًٓب٤َِّللاَ ه
بس
َ ك َسثََّ٘ب َٓب َخَِ ْو
ِ َزَا ثَٰٛ ذ
ُ به ًَل
ِ  ْاَلَ ْسَٝ
َ َع ْج َؾبٗ ََي كَ ِوَ٘ب َػز
ِ َُّ٘اة ا
Onlar ; ayakta, oturarak ve yanları üstünde Allah‟ı hatırlar, göklerin ve yerin yaratılışını
düşünürler. Derler ki: "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sana içten boyun eğeriz, bizi o
ateşin azabından koru!
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(Al-i İmran 3/192)

َّ ُِ  َٓبَٝ َُٚز٣ْ َبس كَوَ ْذ ا َ ْخض
بس
ٍ ق
َ ْٗ َ َٖ ِٓ ْٖ ا٤۪ٔ ُِ ِظب
َ ََُّ٘سثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َي َٓ ْٖ ر ُ ْذ ِخ َِ ا
Rabbimiz! Sen kimi o ateşe sokarsan rezil edersin. Yanlışlar içinde kalanların yardımcıları
olmaz.
(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.”
(Nisa 4/69)

َٖ٤ ۪و٣ّق ۪ذ
ّ ِ ُاَٝ َّٖ٤۪  ْْ َِٖٓ اَُّ٘ ِجِٜ ٤ْ ََِّللاُ َػ
ُ اُش
َّ َٝ ََّللا
َٖ ا َ ْٗؼَ َْ ه٣ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي َٓ َغ اَُّزٝ۬ ُ  ٍَ كَبٞع
ُ ِطغِ ه٣ ْٖ َٓ َٝ
ُّ ُاَٝ
وًب٤ ۪ َٰ ُٓ ِئ َي َسكٝ۬ ُ غَٖ ا
ِ َ ٓذَٜ ؾ
ُ  َؽَٝ َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُاَٝ اء
Kim Allah'a ve elçisine getirdiği ayetlere gönülden boyun eğerse onlar, Allah'ın nimet verdiği nebiler, özü sözü
doğru kişiler, bilginler ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi yoldaştır!

(Nisa 4/70)

 ًٔب٤ ِ۪بّٰللِ َػ
ْ ََٰر ُِ َي ْاُل
 ِث ه٠ ًَ َٰلَٝ َِّللا
ن َُ َِٖٓ ه
Bu, Allah'ın onlara bir lütfudur. Bunu Allah‟ın bilmesi yeter.

(Al-i İmran 3/194)

َؼَبد٤۪ٔ ُ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."
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(Araf 7/43)

١ ۪ا ْاُ َؾ ْٔذُ ِ هّٰللِ اَُّزُُٞهَبَٝ بس
ُ ٢ َ۪ٗضَ ْػَ٘ب َٓب كَٝ
ُ َٜ ْٗ َ ُْ ْاَلِٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١ ْْ ِٓ ْٖ ِؿ ٍَّ ر َ ْغ ۪شِٛ سُٝ
ِ فذ
ْ َّللاُ َُوَ ْذ َٓعب َء
ْٕ َ ا اُٝٓدَُٞٗٝ ن
ُ د ُس
َ٘ب ه٣ َٰذَٛ ْٕ َ  ََٓل اْٞ َُ ١ِ
ِ ّ ع َُ َس ِثَّ٘ب ِث ْبُ َؾ
َ زَذْٜ َُِ٘  َٓب ًَُّ٘بَٝ َٰ زَاُِٜ َ٘ب٣ َٰذَٛ
ََُِٕٞٔ َب ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٛٞٔ ُ  ِسصْزٝ۫ ُ ِر ِْ ٌُ ُْ ْاُ َغَّ٘خُ ا
İçlerindeki kötü duyguları söküp atarız. Alt taraflarından ırmaklar akar ve şöyle derler: “Her şeyi mükemmel
yapmak Allah‟a özgüdür. Allah göstermeseydi biz bu yolu kendiliğimizden bulamazdık. Rabbimizin elçileri
gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte Cennet! Bu size, yaptıklarınıza karşılık olarak
bahşedildi.”

(Araf 7/44)

 َع ْذر ُ ْْ َٓبَٝ َْ َٜ َ َػذََٗب َسثَُّ٘ب َؽوًّب كَٝ  َع ْذَٗب َٓبَٝ بس ا َ ْٕ هَ ْذ
ُ ف َؾ
ْ َ بة ْاُ َغَّ٘ ِخ ا
ْ َ  آَٟٗب َٰدَٝ
َ ف َؾ
ِ َُّ٘بة ا
َۙ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ ٠ََِّللاِ َػ
َٖ٤
 ْْ ا َ ْٕ َُ ْؼَ٘خُ هُٜ َ٘٤ْ َا َٗؼَ ْْ كَبَرََّٕ ُٓ َإ ِرّٕ ثُُٞ َػذَ َسثُّ ٌُ ْْ َؽوًّب هَبَٝ
Cennet ahalisi, cehennem ahalisine şöyle seslenir: “Rabbimizin bize verdiği sözün gerçek olduğunu gördük.
Rabbinizin size verdiği sözün gerçek olduğunu siz de gördünüz değil mi?” “Evet!” derler. Aralarında bir tellâl
şöyle haykırır: “Allah zalimleri dışlasın!

(Al-i İmran 3/8)

بة
َ ْٗ َ َتْ ََُ٘ب ِٓ ْٖ َُذُ ْٗ َي َس ْؽ َٔخً اَِّٗ َي اَٛٝ زََ٘ب٣ْ َذَٛ ثََ٘ب ثَ ْؼذَ اِ ْرَُُِٞسثََّ٘ب ََل ر ُ ِض ْؽ ه
ُ َّٛ َٞ ُذ ْا
Rabbimiz! Bizi yoluna kabul ettikten sonra kalplerimizin kaymasına izin verme. Bize katından iyilikte bulun!
Karşılık beklemeden bol bol veren sensin.

(Al-i İmran 3/9)

َ َؼبد٤۪ٔ ُق ْا
ِ َسثَّ َٓ٘ب اَِّٗ َي َع
 ا َِّٕ هِٚ ٤ ْ۪ت ك
ِ َُّ٘بٓ ُغ ا
ُ ِِ ُ ْخ٣ َّللاَ ََل
َ ٣ ٍّ ََل َسْٞ ٤َ ُِ بط
Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olan sensin. Sen sözünden dönmezsin.

(Al-i İmran 3/195)

ْٖ ِٓ ْْ ٌُ ن
ُ  َث ْؼ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ بٓ ٍَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ِ  ُغ َػ َٔ ََ َػ٤ ََٓل ا ُ ۪م٢ّ۪ٗ َ  ْْ اُٜ ُّ ْْ َسثُٜ َُ بة
َ كَب ْعز َ َغ
اُِٞهُ ِزَٝ اَُِٞهَبرَٝ ٢ ِ۪٤ع ۪ج
ٍ َث ْؼ
َ ٢ ۪ا كُٝرٝ۫ ُ اَٝ ْْ ِٛ بس
ِ ٣َ ا ِٓ ْٖ ِدٞا ُ ْخ ِش ُعَٝ اَٝب َع ُشٛ َٖ٣ ۪ل 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. 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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(Bakara 2/186)

٢ ُ۪ اُٞج٤ ْغز َ ۪غ٤َ ِْ َبٕ ك
ُ ت ا ُ ۪ع٣ هَ ۪ش٢ّ۪ٗ  كَ ِب٢ّ۪٘ ػ
َ ١ ۪عبََُ َي ِػ َجبد
َ اِرَاَٝ
ِ َۙ ح َ اُذَّاعِ اِرَا دَ َػَْٞ ت دَػ٤
ُ  ْش٣َ ْْ ُٜ َِّ َُ َؼ٢ا ۪ثُِٞ٘ٓ ُْإ٤ُْ َٝ
َُٕٝؽذ
Kullarım beni sana sorarlarsa, ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Onlar da benim
çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler.

(Nisa 4/124)

 ََلَٝ ََٕ ْاُ َغَّ٘خَُِٞ ْذ ُخ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ  ُٓإْ ِٖٓ كَبَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ د ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ِ قب ُِ َؾب
َّ َُ ْؼ َٔ َْ َِٖٓ ا٣ ْٖ َٓ َٝ
ْ ُ٣
شا٤
ً َ۪ٕ َٗوُٞٔ َِظ
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(Tevbe 9/71)

ُۢ ٍ َٓب ُء ثَ ْؼ٤ُِ ْٝ َ  ْْ اُٜ ن
ِٖ َٕ َػْٞ َٜ ْ٘ َ٣َٝ فٝ
ُ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بدُ ثَ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ
ِ َٕ ثِ ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝأ ْ ُٓ ُش٣ ل
ٓ
َّ َُُٕٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ق
َُّللا
ُ  َسَٝ ََّللا
َّ َُٕ اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش
 ُْ هُٜ ُٔ َ ْش َؽ٤ع
َٕ هُٞؼ٤ُ ۪ط٣َٝ َ حًَٰٞ اُض
َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ُ اَُٚٞع
ْ٤ٌ۪ ض َؽ٣َّللاَ َػ ۪ض
ا َِّٕ ه
İnanıp güvenen mümin erkeklerle inanıp güvenen mümin kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur. Dinen
iyi olanı emreder, dinen kötü olana engel olurlar. Namazı tam kılar, zekâtı verirler. Allah‟a ve Elçisine de boyun
eğerler. Allah, işte bunlara ikramda bulunacaktır. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Nahl 16/97)

َ ً حٞ٤َٰ ُ َؽََّٚ٘٤ِ٤ ُٓإْ ِٖٓ كََُِ٘ ْؾَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ فب ُِ ًؾب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
ْْ ُٛ  ْْ ا َ ْع َشُٜ ََّ٘٣َُ٘ َْغ ِضَٝ ًّجَخ٤ِ ه
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
ََُِٕٞٔ َ ْؼ٣ اُٞٗغ ِٖ َٓب ًَب
َ ثِب َ ْ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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(Ahzab 33/35)

َٖ٤ ۪قبدِه
ِ  ْاُوَب ِٗزَبَٝ َٖ٤ ۪ ْاُوَب ِٗزَٝ د
ِ  ْاُ ُٔإْ َِٓ٘بَٝ َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإَٝ د
ِ  ْاُ ُٔ ْغ ِِ َٔبَٝ َٖ٤۪ٔ ِِ ا َِّٕ ْاُ ُٔ ْغ
َّ ُاَٝ د
َٖ٤ ۪قذِّه
ِ  ْاُخَب ِؽ َؼبَٝ َٖ٤ ْاُخَب ِؽ ۪ؼَٝ د
ِ قب ِث َشا
ِ قب ِدهَب
َّ ُاَٝ َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ ُاَٝ د
َّ ُاَٝ
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ د
َ  ْاُ َؾب ِكَٝ ْْ ُٜ  َعَٖٝ كُ ُش٤ ْاُ َؾب ِك ۪ظَٝ د
َٖ٣اُزَّا ًِ ۪شَٝ د
ِ ظب
ِ قب ِئ َٔب
ِ ق ِذّهَب
َّٓ ُاَٝ َٖ٤۪ٔ قب ِئ
َّٓ ُاَٝ د
َ َ  ْاُ ُٔزَٝ
 ًٔب٤ا َ ْع ًشا َػ ۪ظَٝ ً  ْْ َٓ ْـ ِل َشحُٜ َُ َُّللا
ِ اُزَّا ًِ َشاَٝ شا٤
د ا َ َػذَّ ه
ه
ً َّ۪للاَ ًَض
Allah‟a teslim olan erkekler ile Allah‟a teslim olan kadınlar, inanan erkeklerle inanan kadınlar, samimiyetle
boyun eğen erkeklerle samimiyetle boyun eğen kadınlar, özü sözü bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlar,
sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, gönülden bağlı erkeklerle gönülden bağlı kadınlar, zekât ve sadaka veren
erkeklerle zekât ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, edep yerlerini koruyan
erkeklerle edep yerlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle onu hatırlayan kadınlar; işte Allah,
bütün bunlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır.

(Mümin 40/40)

ِٖٓ ْ ُٓإَٞ ُٛ َٝ ٠ ا ُ ْٗ َٰضْٝ َ فب ُِ ًؾب ِٓ ْٖ رَ ًَ ٍش ا
َ ََ ِٔ َٓ ْٖ َػ
َ ََ ِٔ  َٓ ْٖ َػَٝ بَٜ َِْ ا ََِّل ِٓضُٟ ْغ َٰ ٓض٣ ّئَخً كَ ََل٤ِ ع
ٓ
ة
ٍ غب
َ  ِْش ِؽ٤َب ِثـَٜ ٤ َ۪ٕ كُُٞ ْشصَ ه٣ ََٕ ْاُ َغَّ٘خُِٞ ْذ ُخ٣َ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ كَب
Kim bir kötülük yaparsa yaptığının dengi dışında bir ceza görmez. İster kadın, ister erkek olsun; inanıp güvenen
ve iyi iş yapan kimse de cennete girer. Orada onlara hesapsız rızık verilir.

(Al-i İmran 3/196)

 ْاُ ِج ََل ِد٢ِا كَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ت اَُّز
ُ َُِّـُ َّشَّٗ َي رَو٣َ ََل
Ayetleri örten kâfirlerin şehir şehir dolaşmaları seni aldatmasın.
(Mümin 40/4)

 ْاُ ِج ََل ِد٢ِ ْْ كُٜ َُ ْـ ُش ْس َى رَوَُِّج٣ ا كَ ََلَٖٝ ًَلَ ُش٣ َّ۪للاِ ا ََِّل اَُّز
ِ َب٣ َٰا٢ٓ ُ۪ َغب ِد ٍُ ك٣ َٓب
د ه
Allah'ın ayetlerini etkisizleştirmeye çalışanlar, onları görmezlikten gelenlerden başkası değildir. Kafirlerin diyar
diyar dolaşmaları seni yanıltmasın.

(Hicr 15/3)

َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ ف
َ َ ُْ ْاَلَ َٓ َُ كِٜ ِٜ ِْ ُ٣َٝ اَُٞز َ َٔزَّؼ٣َٝ اًُُِٞ ْ َأ٣ ْْ ُٛ رَ ْس
َ ْٞ غ
Bırak onları yesin-içsin hayatın tadını çıkarsınlar, beklentileri kendilerini oyalasın; nasıl olsa yakında
öğrenecekler.
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(Al-i İmran 3/197)

ُ بدَٜ ِٔ ُظ ْا
َ ْ ِثئَٝ ُْ ََّٜ٘  ْْ َعُٜ ٣َٰٝ ْ َ ص ُ َّْ َٓأ٤ ََِ۪ٓزَبع ه
Bu, kısa süreli menfaattir. Sonunda varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü beşiktir o!
(Araf 7/41)

َّ ١ ًَ َٰز ُِ َي ٗ َْغ ِضَٝ اػ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ٍ ََٞ  ْْ ؿِٜ ِهْٞ َ ِٓ ْٖ كَٝ بدَٜ ِٓ َْ ََّٜ٘  ْْ ِٓ ْٖ َعُٜ َُ
Onlar için cehennem döşeği ve üzerlerinde örtüler olacaktır. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.

(Ahkaf 46/20)

َ ْْ ُ  ْجزَٛ بس ا َ ْر
بَٜ ِا ْعز َ ْٔز َ ْؼز ُ ْْ ثَٝ َب٤ْٗ َُّبرِ ٌُ ُْ اُذ٤ َؽ٢ ّ۪جَبرِ ٌُ ْْ ك٤ِ ه
ُ ُ ْؼ َش٣ َّ ْٞ َ٣َٝ
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ك اَُّز
ْْ ُ ثِ َٔب ًُ ْ٘زَٝ ن
ِ  ْاَلَ ْس٢َِٕ كٕٝ ثِ َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْغز َ ٌْجِ ُشٞ
َ َ ػز
َ َْٕٝ َ َّ ر ُ ْغضْٞ َ٤ُكَ ْب
ِ ّ  ِْش ْاُ َؾ٤َك ثِـ
ِ ُٜ ُاة ْا
َُٕٞغو
ُ ر َ ْل
O ateşin karşısına getirildikleri gün, ayetleri görmezlikten gelen kâfirlere şöyle denir: “Siz bütün zevklerinizi
dünyada yaşarken tükettiniz. Onların keyfini sürdünüz. Yeryüzünde haksız yere büyüklenmenize ve yoldan
çıkmanıza karşılık bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”

(Al-i İmran 3/198)

ب ُٗ ُض ًَل ِٓ ْٖ ِػ ْ٘ ِذَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْؾ ِز١ ْْ َعَّ٘بد ر َ ْغ ۪شُٜ َُ ْْ ُٜ َّا َسثْٞ ََٖ ارَّو٣ َُٰ۪ ٌِ ِٖ اَُّز
ْش ُِ َْلَث َْش ِاس٤َّللاِ َخ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ َِّللا
ه
Rablerinden çekinerek korunanları ise içinden ırmaklar akan bahçeler bekliyor. Orada ölümsüz
olarak kalacaklardır. Orası, Allah katından ağırlanmaları içindir. Allah katında iyiler için
hazırlanan her şey mükemmeldir.
(Rad 13/35)

٠ػ ْو َج
ُ ب ِر ِْ َيَٜ ُِّ ِظَٝ ْب ٓدَا ِئَٜ ًُُِ ُ بس ا
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١َٕ ر َ ْغ ۪شُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َغَّ٘ ِخ اَُّز
بس
ُ َٝ  ۗاْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪اَُّز
ُ ََُّٖ٘ ا٣ ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠ػ ْو َج
Yanlışlardan sakınanlara söz verilen cennet; içinden ırmaklar akan, yiyecekleri ve gölgeleri bitmez tükenmez bir
bahçe gibidir. Bu, Allah‟a karşı yanlış yapmaktan kendini koruyanların sonudur. Ayetleri görmezlikte direnen
kâfirlerin sonu da ateştir.
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(Muhammed 47/15)

 َّْش٤َزَـ٣َ ْْ َُ ٍٖ بس ِٓ ْٖ َُ َجَٜ ْٗ َ اَٝ ٍٖ  ِْش َٰا ِع٤بس ِٓ ْٖ َٓٓبءٍ َؿَٜ ْٗ َ ب آَٜ ٤ َ۪ٕ كُٞ ِػذَ ْاُ ُٔزَّوُٝ ٢ َ۪ٓض َ َُ ْاُ َغَّ٘ ِخ اَُّز
َ
َّ ُِِ بس ِٓ ْٖ خ َْٔ ٍش َُزَّ ٍحَٜ ْٗ َ اَٝ ُُٚٔ ه ْؼ
َِّ ًُ ْٖ ِٓ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ ٠ًّقل
َ بس ِٓ ْٖ َػَٜ ْٗ َ اَٝ َٖ٤بس ۪ث
َ ُٓ ٍَ غ
ِ ؾ
َّ َ ًٔب كَو٤۪ٔ ا َٓٓب ًء َؽُٞعو
ْْ ُٛ ط َغ ا َ ْٓ َٓؼب َء
ِ اُض َّ َٔ َشا
ُ َٝ بس
ِ َُّ٘ ا٢ خَب ُِذ ِكَٞ ُٛ ْٖ َٔ ًَ ْْ ِٜ ّ َٓ ْـ ِل َشح ِٓ ْٖ َس ِثَٝ د
Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları akar. Her türlü meyve önlerindedir ve
yüce Rableri tarafından da bağışlanmışlardır. Böyle bir yerde olan kişi, ateşin içinde ölümsüzleşen ve
bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kişi ile bir olur mu?

(Al-i İmran 3/199)

َۙ َٖ ِ ه٤ ْْ خَب ِؽ ۪ؼِٜ ٤ْ َُِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ْْ ٌُ ٤ْ َُِ َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اَٝ ِبّٰلل
ّٰللِ ََل
ُإْ ِٓ ُٖ ِث ه٣ ْٖ َٔ َُ ة
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا َِّٕ ِٓ ْٖ اَٝ
ً ََِّ۪للاِ ص َ ًَٔ٘ب ه
ة
ِ ب٣َ َٕ ِث َٰبٝ ْؾز َ ُش٣َ
 ْْ ا َِّٕ هِٜ ُّ ْْ ِػ ْ٘ذَ َس ِثٛ ْْ ا َ ْع ُشُٜ َُ  َُٰٓئِ َيٝ۬ ُ َل ا٤
د ه
ِ غب
َ  ُغ ْاُ ِؾ٣ع ۪ش
َ ََّللا
Kitap verilenler içinde Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilmiş olana inanıp güvenen,
Allah'a karşı saygılı olanlar da vardır. Onlar, Allah‟ın ayetlerini geçici bir çıkara karşılık
değişmezler. Onların, Rableri katında ödülleri vardır. Allah, hesabı çabuk görür.
(Bakara 2/121)

ُْ ُٛ  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ كَبٚ ٌْلُ ْش ِث٣َ ْٖ َٓ َٝ َ۪ٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  َٰ ُٓئِ َيٝ۬ ُ ۪ اِٚرَٝ ُ َؽ َّن رِ ََلَُِْٚٗٞز٣َ بة
َ َ ُ ُْ ْاُ ٌِزَٛ٘ب٤ْ َ َٖ َٰار٣ ۪اََُّز
َْٕٝاُخَب ِع ُش
Kendilerine verdiğimiz Kitaba hakkıyla uyanlar bu Kitaba da inanırlar. Kaybedenler, bunu görmezlikte
direnenlerdir.

(Maide 5/82)

ً دَّحَٞ َٓ ْْ ُٜ ََُز َ ِغذَ َّٕ ا َ ْه َشثَٝ اًُٞ َٖ ا َ ْؽ َش٣ ۪اَُّزَٝ َدُٜٞ َ٤ُا ْاَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ح ً َُِِّزٝػذَ َا
َ َ َُز َ ِغذَ َّٕ ا
ِ َُّ٘ؽذَّ ا
َ بط
۪ غ
 ْْ ََلُٜ ََّٗاَٝ جَبًٗبْٛ  ُسَٝ َٖ٤غ٤
ّ ۪ ِ ْْ هُٜ ْ٘ ِٓ َّٕ َ  َٰر ُِ َي ثِبٟق َٰبس
َ َٗ ا اَِّٗبُُٞٓ َٖ هَب٣ ۪ا اَُّزَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َُِِّ۪ز
ََٕٝ ْغز َ ٌْجِ ُش٣
İnsanlar içinde müminlere düşmanlığı en katı olanların, Yahudiler ile müşrikler olduğunu göreceksin. Müminlere
en sıcak davrananların ise “Biz Nasraniyiz /Hristiyanız” diyenler olduğunu göreceksin. Bunun sebebi içlerinde
keşişlerin ve rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.

(Maide 5/83)

ن
ُ اُش
ُ ۪ ْْ رَلُٜ َُ٘٤ ا َ ْػٟ ٍِ ر َ َٰ ٓشٞع
َّ ٠َُِا َٓٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞع ِٔؼ
َ اِرَاَٝ
ِ ّ ا َِٖٓ ْاُ َؾُٞل َِٖٓ اُذ َّْٓغِ ِٓ َّٔب َػ َشك٤
َّ َُٕ َسثَّ َٓ٘ب َٰا ََّٓ٘ب كَب ًْز ُ ْجَ٘ب َٓ َغ اَُُُٞٞو٣
َٖ٣ ۪ذِٛ ؾب
Bunlar, o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki "Rabbimiz!
İnanıp güvendik; bizi şahitler arasına yaz.
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(Maide 5/84)

ْ َٗٝ ن
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
َّ ُ ِّ اْٞ َُ ْذ ِخََِ٘ب َسثَُّ٘ب َٓ َغ ْاُو٣ ْٕ َ َط َٔ ُغ ا
 َٓب ََُ٘ب ََل ُٗإْ ِٓ ُٖ ِث هَٝ
ِ ّ َۙ  َٓب َٓعب َءَٗب َِٖٓ ْاُ َؾَٝ ِبّٰلل
Rabbimizin bizi iyiler topluluğuna katmasını beklerken, Allah‟a ve bize gelen bu gerçeğe biz neden
güvenmeyelim."

(Maide 5/85)

ٍ ا َعَّ٘بَُُّٞللاُ ِث َٔب هَب
 َٰر ُِ َي َع َٓضا ُءَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪بس خَب ُِذ
 ُْ هُٜ كَبَصَب َث
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْؾز١د ر َ ْغ ۪ش
َٖ٤ ِْ۪٘اُ ُٔ ْؾغ
Böyle demelerinden dolayı Allah da onlara, içinden ırmaklar akan ve ölmemek üzere kalacakları cennetler
verecektir. Güzel davrananların alacağı karşılık işte budur

(Al-i İmran 3/113)

ٰ۠ َ ْغ ُغذ٣ ْْ ُٛ َٝ َِ ٤ْ ََُّّللاِ َٰا َٓٗب َء ا
َُٕٝ
ِ َب٣َٕ َٰاَُِْٞز٣ ة ا ُ َّٓخ ٓهَبئِ َٔخ
ُ ٤ْ َُ
د ه
ِ  َِ ْاُ ٌِزَبْٛ َ ا ًء ِٓ ْٖ اَٞٓ ع
َ اٞغ
Hepsi bir değildir; Kitaplarında uzman olanlar içinde dik duruşlu bir topluluk da vardır. Onlar gecenin
bölümlerinde Allah‟ın âyetlerini, O‟na boyun eğerek okurlar

(Al-i İmran 3/114)

َٰ ْ ِّ ْٞ َ٤ُ ْاَٝ ِبّٰلل
٢َٕ ِكُٞبسػ
ِ َٕ ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشٝأ ْ ُٓ ُش٣َ َٝ اَل ِخ ِش
َٕ ِث هُِٞ٘ٓ ُْإ٣
َ ُ٣َٝ َٕ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٞ َٜ ْ٘ ٣َ َٝ فٝ
ِ غ
َٖ٤قب ُِ ۪ؾ
ِ  َْشا٤ْاُ َخ
َّ ُ َٰ ُٓ ِئ َي َِٖٓ اٝ۬ ُ اَٝ د
Allah'a ve ahiret gününe inanır, dinen iyi olanı emreder, dinen kötü olandan engeller, hayırlı işlerde yarışırlar.
İşte bunlar iyi olanlardandır.

(Al-i İmran 3/115)

َٖ٤ ْ۪ ِث ْبُ ُٔزَّو٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ُُٙٝ ٌْلَ ُش٣ ْٖ ََِ ٍْش ك٤ا ِٓ ْٖ َخُِٞ ْل َؼ٣َ  َٓبَٝ
Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah, kendisinden çekinerek korunanları bilir.
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(Al-i İmran 3/200)

ُ  َسا ِثَٝ اٝفب ِث ُش
ََّٕٞللاَ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ ر ُ ْل ِِ ُؾ
ْ ا اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣َٓب ا٣َ
ا هُٞارَّوَٝ اٞط
َ َٝ اٝف ِج ُش
Ey inanıp güvenenler! Sabredin, sabırda yarışın, birlik olun. Allah'a karşı yanlış yapmaktan
kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşabilesiniz.
(Maide 5/35)

َٕ۪ٞ َُ َؼَِّ ٌُ ْْ 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 bir yol arayın ve Allah yolunda
elinizden gelen her şeyi yapın ki umduğunuza kavuşasınız

(Enfal 8/46)

َّللاَ َٓ َغ
َ ا كَز َ ْلٞػ
ُ َ ََل رََ٘بصَٝ َُُٚٞع
ْ اَٝ ْْ ٌُ  ُؾ٣َت ۪س
ُ  َسَٝ ََّللا
ا ا َِّٕ هٝف ِج ُش
ا هُٞؼ٤ا َ ۪هَٝ
َ ٛر َ ْزَٝ اُِٞؾ
َٖ٣قب ِث ۪ش
َّ ُا
Allah‟a ve elçisine boyun eğin. Birbirinizle çekişmeyin yoksa telaşa kapılırsınız, hızınız kesilir. Sabırlı olun.
Allah, sabredenlerle beraberdir.

Tüm hakları saklıdır
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