RUM SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪ع
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Rum 30/1)

ُٓ ٌٓ ا
ELİF! LÂM! MÎM!

(Rum 30/2)

ُ
َُ ٚاٌش
ِ غ ٍِ َج
ُّ ذ
Romalılar yenildiler,

(Rum 30/3)

َُْٛ ْغ ٍِج١َ ع
ِ  ْاْلَ ْسَٝٔ ا َ ْدٟٓ ۪ف
َ ُْ ِٙ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َغٍَ ِجَٚ ض
Yenilgi çok yakın bir yerde oldu. Onlar, bu yenilginin ardından galip geleceklerdir.

(Rum 30/4)

َۜ ۪ٕ ثِعْغ ِعٟ ۪ف
َُِِْٕٛ َْ ْف َش ُػ ْاٌ ُّإ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠َٚ ُ ِِ ْٓ ثَ ْؼ َۜذَٚ ًُ َٓ ِ هّٰللِ ْاْلَ ِْ ُش ِِ ْٓ لَ ْج١
ِ
Birkaç yıl içinde olacak. Öncesi de sonrası da Allah’ın yetkisindedir emrindedir. O gün
müminler sevineceklerdir.
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(Rum 30/5)

ُ  ْاٌؼَ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ شب َۜ ُء
َۜ ص ِش ه
ُُ ١اٌش ۪ؽ
َٓ َ٠ ْٓ َِ ص ُش
ْ َِٕث
َّ ض٠
ُ ْٕ َ٠ َِّللا
Bu, Allah’ın yapacağı yardımla olacaktır. O, gerekeni yapana yardım eder. O daima üstündür,
ikramı boldur.

(Rum 30/6)

َۜ  ْػذَ هَٚ
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط َْل
ف ه
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ َُٖ ْػذَٚ َُّللا
ُ ٍِ ُ ْخ٠ َّللاِ َْل
Bu Allah’ın vaadidir! İnsanların çoğu bilmese de Allah vaadinden dönmez.

(Rum 30/7)

َٰ ْ ِٓ ُ٘ ُْ َػَٚ َ ۚب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ظب ِ٘ ًشا َِِٓ ْاٌ َؾ
َ َُّْٛ ٍََ ْؼ٠
ٍَُِْٛاْل ِخ َشحِ ُ٘ ُْ غَبف
Bütün bildikleri dünya hayatının görüntüsüdür. Onlar Ahireti dikkate almazlar. İlgi duymazlar.
(Yunus 10/7)

ْ َٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ا ِث ْبٌ َؾٛظ
َبرَِٕب٠َٓ ُ٘ ُْ َػ ْٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ بَٙ ا ِثَُّٛٔاغ َّب
ُ  َسَٚ َْ ٌِ ٓمَب َءَٔبَٛ ْش ُع٠ َٓ َْل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ٍَُِْٛغَبف
Bizimle karşılaşmayı beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimize
aldırmayanlar var ya...

(Yunus 10/8)

ٓ
ََُْٛ ْى ِغج٠ اُٛٔبس ثِ َّب َوب
ُ ٌَّٕ ُُ اُٙ ٠َٰٚ ْ  ٌَٰئِ َه َِأٚ۬ ُ ا
İşte onların varıp kalacakları yer, cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır.

(Nahl 16/107)

َٰ ْ ٍَٝب َػ١َ ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ ا ْاٌ َؾُّٛ ُُ ا ْعز َ َؾجُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
َٓ٠ ََ ْاٌ َىب ِف ۪شْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ ٠َ َّللاَ َْل
ا َ َّْ هَٚ اْل ِخ َش ِح
Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler[*] topluluğunu yola
getirmez.
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(Nahl 16/108)

َ َٓ٠ ۪ َٰ ٌٓئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
ٍَُِْٛ َٰ ٌٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌغَبفٚ۬ ُ اَٚ ُْ ۚ ِ٘ بس
غجَ َغ ه
َ َُّللا
َ َٚ ُْ ِٙ ِثٍُُٛ لٍَٰٝ ػ
َ ا َ ْثَٚ ُْ ِٙ ع ّْ ِؼ
ِ ص
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah’ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne
yaptıklarının farkında değillerdir.

(Rum 30/8)

ًٍ ا َ َعَٚ ك
ِ اَٛ َََّّّٰللاُ اٌغ
 ُْ َِب َخٍَكَ هِٙ  ا َ ْٔفُ ِغٟٓ ۪ا فَٚزَفَ َّى ُش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ ّ  َّٓب ا َِّْل ِث ْبٌ َؾُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ض
َْٚ ُْ ٌَ َىبفِ ُشِٙ ّبئ َس ِث
ِ ٌَّٕشا َِِٓ ا١
ً ۪ا َِّْ َوضَٚ َٝۜ ًّّ غ
َ ُِ
ِ ۬ َبط ثِ ٍِ ٓم
Onlar içten içe hiç düşünmediler mi; Allah gökleri ve yeri başka şekilde değil, sadece gerçek ve
belli bir ömrü olan varlıklar olarak yaratmıştır. İnsanların çoğu Rableriyle yüzleşmeyi göz ardı
ederler.
(Ankebut 29/23)

ٌُ ١ ٌَ۪اة ا
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ  َٰ ٌٓ ِئ َهٚ۬ ُ اَٚ ٟ ۪ا ِِ ْٓ َس ْؽ َّزٛغ
ُ  ِئ٠َ  َٰ ٌٓ ِئ َهٚ۬ ُ  ٌِ ٓمَب ِئ۪ٗ ٓ اَٚ َِّللا
د ه
Allah’ın ayetlerini ve onunla yüzleşmeyi göz ardı edenler onun ikramından umut kesenlerdir. Onlar için acıklı
bir azap vardır.

(Ahkaf 46/3)

ا َػ َّّٓبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ َٝۜ ًّّ غ
ِ اَٛ َََِّّٰب َخٍَ ْمَٕب اٌغ
َ ُِ ًٍ ا َ َعَٚ ك
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ ّ  َّٓب ا َِّْل ِث ْبٌ َؾُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ض
َُْٛا ُِ ْؼ ِشظٚا ُ ْٔز ُِس
Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında olanları başka değil; belli bir ömrü olan gerçek varlıklar olarak yarattık.
Ayetleri görmezlikten gelen kâfirler, yapılan uyarılardan yüz çevirenlerdir.

(Rum 30/9)

ُ ْٕ َ١َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّشذ
َ َ ا اُٛٔٓ  َۜ ُْ َوبِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
َْد فَ َّب َوب
ِ َۜ َِّٕب١َ ُْ ثِ ْبٌجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ ْ َٓعب َءرَٚ َ٘بٚ َٓ٘ب ا َ ْوض َ َش ِِ َّّب َػ َّ ُشٚ َػ َّ ُشَٚ ض
ُ َ اَصَٚ ً حَّٛ ُل
َ ا ْاْلَ ْسٚبس
َۜ ُّ ٍِ ظ
ْ َ٠ ُْ ُٙ غ
ْ َ١ٌِ َُّللا
َْٛ
ه
َ ُا ا َ ْٔفُٛٔٓ  ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُٙ َّ ٍِ ظ
Yeryüzünde de dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önce gelenlerin sonunun ne olduğunu
görsünler. Öncekiler bunlardan çok daha güçlü kimselerdi. Toprağı işlemişler ve bunların
şenlendirmelerinden daha çok şenlendirmişlerdi. Elçileri de onlara apaçık belgeler getirmişlerdi.
Allah onlara yanlış yapmamıştı; yanlışı onlar kendilerine yaptılar.
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(Meryem 19/74)

ًب٠ ِس ْءَٚ غ ُٓ اَصَبصًب
َ  ُْ ِِ ْٓ لَ ْش ٍْ ُ٘ ُْ ا َ ْؽُٙ ٍَ َو ُْ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب لَ ْجَٚ
Kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik, onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri daha iyi idi.

(Sebe 34/45)

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

(Fatır 35/44)

ُ ْٕ َ١َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّشذ
َ َ ا اُٛٔٓ  َوبَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
َۜ ِ  ْاْلَ ْسٟ َْل ِفَٚ د
شا٠
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟءٍ ِفَٟ
 َِب َوبَْ هَٚ ً  َۜحَّٛ ُل
ً ۪ ًّب لَذ١ ٍ۪ض أَُِّٗ َوبَْ َػ
ْ ُ ْؼ ِغضَ ُٖ ِِ ْٓ ش١ٌِ َُّللا
Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler. Onlar,
bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakabilecek yoktur. Bilen o, ölçü koyan odur.

(Mümin 40/21)

ُ ْٕ ١َ ض َف
ُْ ُ٘ اُٛٔ َۜ ُْ َوبِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجَُٛٔٓ َوب٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِ َجخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌَ َٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
ق
َ َا
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ َْ َِب َوبَٚ ُْ ِٙ  ِثَُُّٛٔللاُ ِثز
ض فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٟبسا ف
ً َ  َٰاصَٚ ً حَّٛ ُ ُْ لُٙ ْٕ ِِ َّشذ
ٍ اَٚ ْٓ ِِ َِّللا
Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun ne olduğunu görsünler. Onlar çok daha
güçlüydüler ve daha iyi eserler bırakmışlardı. Allah onları suçlarına karşılık kıskıvrak yakaladı. Allah'a karşı
onları koruyacak hiç kimseleri yoktu.

(Mümin 40/82)

ُ ْٕ ١َ َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ ا ا َ ْوض َ َشُٛٔٓ  َۜ ُْ َوبِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِ َجخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
َ َ اَٚ
َُْٛ ْى ِغج٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ػ
ِ  ْاْلَ ْسِٟبسا ف
ً َ  َٰاصَٚ ً حَّٛ ُشذَّ ل
َ َٰٕٝ ض فَ َّٓب ا َ ْغ
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.

(Muhammed 47/10)

ُ ْٕ َ١َض ف
ُْ ْۘ ِٙ ١ْ ٍََّللاُ َػ
 َۜ ُْ دَ َِّ َش هِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
بَٙ ٌَُٓ ا َ ِْضَب٠ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪شَٚ
Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu düşünsünler. Allah onları bitirmiştir.
Ayetleri görmezlikten gelmiş bu kişilerin başlarına gelecek olan da onlarınkinin bir benzeridir.
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(Rum 30/10)

َٰ غ
َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ بَٙ ِا ثُٛٔ َوبَٚ َِّللا
ِ َب٠ا ثِ َٰبُٛ ا َ ْْ َوزَّثٜٓاٛ
ُّٓ ٌعٓبؤُا ا
د ه
َ َ َٓ ا٠ ۪ص ُ َُّ َوبَْ َػبلِجَخَ اٌَّز
Sonra Allah’ın ayetleri karşısında yalan söyleyerek ve onları hafife alarak kötülük yapan bu
kişilerin sonu daha kötü oldu.
(Zümer 39/56)

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

(Mümin 40/83)

۪ٗا ِثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ  َؽبقَ ِثَٚ ُِ ٍْ ا ِث َّب ِػ ْٕذَُ٘ ُْ َِِٓ ْاٌ ِؼٛد فَ ِش ُؽ
ِ َّٕب١ِ  ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ ْفٍََ َّّب َٓعب َءر
َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ  ْغز٠َ
Elçileri onlara o açık belgelerle gelince, kendilerindeki bilgiyle avundular. Hafife aldıkları şey başlarına
geliverdi.

(Rum 30/11)

َه
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِذُُٖ ص ُ َُّ ا١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ َُّللا
İlk yaratan ve yaratmayı tekrarlayan Allah’tır. Sonra onun huzuruna çıkarılacaksınız.
(Bakara 2/28 )

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

(Yunus 10/4)

إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٞ
 ْػذَ هَٚ ؼً َۜب١ّ۪  ِٗ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ َع١ْ ٌَِا
َ َ ْغ ِض١ٌِ ُُٖذ١ ُ۪ؼ٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ ََُِّّٗٔللاِ َؽمًّ َۜب ا
اُٛٔ ٌُ ثِ َّب َوب١ ٌَ۪اة ا
ِ صب ٌِ َؾب
ٌ َ َػزَٚ ُ١ٍ ّ۪ اة ِِ ْٓ َؽ
ٌ  ُْ ش ََشُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ د ثِ ْبٌ ِم ْغ َۜ ِػ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ
ََْٚ ْىفُ ُش٠
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O’dur. Bu, Allah’ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır,
sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kâfirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir
azap ile karşılanacaklardır.
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(Yasin 36/78)

َ  ِ ْاٌ ِؼُٟ ْؾ٠ ْٓ َِ  خ ٍَْمَ َُۜٗ لَب َيِٟ
ٌُ ١ِ۪  َسٟ
َ َٚ
َ ظ َش
َ ظ
َ ِ٘ َٚ َب
َ َٔغَٚ ة ٌََٕب َِض َ ًًل
Kendini nasıl yaratıldığını unutarak bizi başkalarına benzetir ve şöyle der: “Çürük kemikleri kim diriltebilir ki?”

(Yasin 36/79)

ٌُ ١ ٍ۪ك َػ
َ ْٔ َ  اٞٓ ۪ب اٌَّزَٙ ١١۪ ُ ْؾ٠ ًْ ُل
ٍ ٍَْ  ِث ُى ًِّ خَٛ ُ٘ َٚ ٍ َي َِ َّش َۜحَّٚ َ شب َ َٓ٘ب ا
De ki “Onları diriltecek olan ilkin var edendir. O, yaratmanın her şeklini bilir.”

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ إٌَّ ْشبَح
ُ ْٔ ض فَب
ُ ُ ْٕ ِش٠ َُّللا
اْل ِخ َش َۜح َ ا َِّْ ه
ْف ثَذَا َ ْاٌخ ٍَْكَ ص ُ َُّ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ لُ ًْ ۪ع
ََّللا
َ ١ا َوٚظ ُش
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۚ ۪ءٍ لَذْٟ ش
De ki “Yeryüzünde gezin de Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.” İlerisinde Allah, o son yapılanmayı
da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Ankebut 29/21)

َٓ َ٠ ْٓ َِ ُُ َ ْش َؽ٠َٚ شب ُء
َٓ َ٠ ْٓ َِ ِة
َُْٛ ِٗ ر ُ ْمٍَج١ْ ٌَِاَٚ شب ۚ ُء
ُ ُّ َؼز٠
Yanlış yapana azap eder, doğru yapana da ikramda bulunur. Siz O’na yönlendirileceksiniz.

(Rum 30/12)

َُِْٛ ظ ْاٌ ُّ ْغ ِش
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ
ُ ٍِ ُ ْج٠ ُغب َػخ
Kıyamet saati geldiğinde suçluların umutları bitecektir.
(Zuhruf 43/74)

ۚ َّٕ َُ خَب ٌِذَٙ ة َع
َُْٚ
ِ  َػزَاٟ َ۪ٓ ف١ِ۪ ا َِّْ ْاٌ ُّ ْغ ِش
Suçlular ise Cehennem azabının içine girecek, ölmeyeceklerdir.

(Zuhruf 43/75)

ۚ غ
َْٛ
ُ ٍِ  ِٗ ُِ ْج١ ُ۪٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ْٕ ُفَز َّ ُش َػ٠ َْل
Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.
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(Rum 30/13)

ُ ِا ثُٛٔ َوبَٚ شفَ َٰ ٓؼ ۬ ُإا
ُ ُْ ِٙ ِش َش َٓوبئ
ُ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ ْٓ َ ُى٠ ُْ ٌََٚ
َٓ٠ ُْ َوبفِ ۪شِٙ ِش َش َٓوبئ
Allah’a ortak saydıkları arasından bir şefaatçileri de olmayacaktır. Zaten ortak saydıklarını
tanımazlıktan geleceklerdir.
(Enam 6/22)

ُ َْٓ٠َا اَٛٓ ا َ ْش َش ُٓو٠ ۪ ُي ٌٍَِّزُٛؼًب ص ُ َُّ َٔم١ّ۪ ش ُش ُ٘ ُْ َع
ُ  ََ ٔ َْؾْٛ َ٠َٚ
َُّْٛ ػ
ُ َٓ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْض٠ ۪ش َش َٓوب ۬ ُؤ ُو ُُ اٌَّز
Bir gün onların hepsini toplayacağız sonra müşriklere şöyle diyeceğiz: “Hayal kurup ortak saydıklarınız
nerede?”

(Enam 6/23)

َٓ١َّللاِ َسثَِّٕب َِب ُوَّٕب ُِ ْش ِش ۪و
 هَٚ اٌُٛ ُْ ا َِّْٓل ا َ ْْ لَبُٙ ُ ص ُ َُّ ٌَ ُْ ر َ ُى ْٓ ِفزَْٕز
Onları sıkıntıya sokan şey şu sözleri olacaktır: “Rabbimiz Allah’a yemin ederiz ki bizler müşrik değiliz.”

(Mümin 40/84)

َٓ١ َوفَ ْشَٔب ثِ َّب ُوَّٕب ثِ۪ٗ ُِ ْش ِش ۪وَٚ َُٖ ْؽذَٚ ِبّٰلل
ا َٰا ََِّٕب ثِ هٌُٛٓ عَٕب لَب
َ ْ ا ثَأْٚ َ فٍََ َّّب َسا
Şiddetli azabımızı görünce şöyle dediler: "Allah’ın birliğine inandık; O'na ortak saydıklarımızı tanımıyoruz."

(Mümin 40/85)

ْ ٍَ لَ ْذ َخٟ َّ۪للاِ اٌَّز
 َخغ َِش َُٕ٘ب ٌِ َهَٚ ِٖۚ ۪  ِػ َجبدٟ ۪ذ ف
َ َّٕع
ُ عٕ ََۜب
ذ ه
َ ْ ا َثأْٚ َ  ُْ ٌَ َّّب َساُٙ ُٔ َّب٠ ُْ ۪اُٙ ُ ْٕفَؼ٠َ ُه٠َ ُْ ٍََف
َْْٚاٌ َىبفِ ُش
Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara faydası olmadı. Bu, Allah'ın kulları hakkında, öteden
beri yürürlükte olan yasasıdır. Kendilerini doğrulara kapatan kâfirler işte o zaman kaybederler.

(Rum 30/14)

َُْٛزَفَ َّشل٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ ُغب َػخ
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ ٠َ َٚ
Kıyamet saati geldiği gün, birbirlerinden ayrılacakları gündür.
(Bakara 2/166 )

َّ َرَمَٚ اة
ْ ط َؼ
بة
ُ  ُُ ْاْلَ ْع َجِٙ ذ ِث
َ َا ْاٌ َؼزُٚ َ  َساَٚ اَُٛٓ ار َّ َجؼ٠ ۪ا َِِٓ اٌَّزَُٛٓ ار ُّ ِجؼ٠ ۪اِ ْر ر َ َج َّشا َ اٌَّز
Arkasından gidilen kişiler o gün, kendilerini takip edenleri terk ederler. Artık azabı görmüşler ve aralarındaki
bütün bağlar kopmuştur.
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(Bakara 2/167)

ُْ ُٙ ٌََّللاُ ا َ ْػ َّب
 ُُ هِٙ ٠ُ ۪ش٠  ُْ َو َّب ر َ َج َّش ُ۫ ُؤا َِِّٕ َۜب َو َٰز ٌِ َهُٙ ْٕ ِِ َ  ا َ َّْ ٌََٕب َو َّشح ً فََٕز َ َج َّشاْٛ ٌَ اَُٛٓ ار َّ َجؼ٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ٍ غ َشا
بس
َ َؽ
ِ ٌََّٕٓ َِِٓ ا١َبس ۪ع
ِ  َِب ُ٘ ُْ ِثخَٚ ُْ َۜ ِٙ ١ْ ٍَد َػ
Onları takip edenler şöyle derler: “Keşke elimizde bir fırsat olsa da burada bunların bizden uzak durdukları gibi
biz de onlardan uzak dursak!” Allah yaptıklarını onlara, içlerini yakacak şekilde gösterecektir. Artık o ateşten
çıkacak değillerdir.

(Kehf 18/52)

ُ اُٚ ُي َٔبدُٛم٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ُْ ُٙ َٕ١ْ  َع َؼ ٍَْٕب َثَٚ ُْ ُٙ ٌَ اُٛج١َ ْغز َ ۪غ٠ ُْ ٍََ ُ٘ ُْ فْٛ ػ
ِ ش َش َٓو
َ ََٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ فَذ٠ ۪ اٌَّزٞ
َ بء
 ِثمًبْٛ َِ
"Kurguladığınız ortaklarımı çağırın!” diyeceği gün onları çağıracaklar ama cevap vermeyeceklerdir. Aralarında
bir uçurum oluşturmuşuzdur.

(Kehf 18/53)

َ َبس ف
ص ِشفًب
ْ َِ بَٙ ْٕ ا َػَُٚ ِغذ٠ ُْ ٌََٚ َ٘بُٛالِؼَٛ ُِ ُْ ُٙ ََّٔا إُّٛٓ ظ
َ ٌََّْٕ اُِٛ  َسا َ ْاٌ ُّ ْغ ِشَٚ
O suçlular ateşi görürler ve içine düşeceklerini anlarlar ama oradan dönme imkânı bulamazlar.

(Rum 30/15)

َُْٚ ْؾ َج ُش٠ ظ ٍخ
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َ ْٚ  َسٟ ۪ ُْ فُٙ َد ف
İnanan ve iyi işler yapanlar, has bahçede, sevinç içinde olacaklardır.
(Hakka 69/19)

ْٗ ۚ َ١ِ ُي َٓ٘ب ۬ ُؤ َُ ا ْل َش ُ۫ ُؤا ِوزَبثَُٛم١َِٕ۪ٗ ف١ّ۪ َ١ِ ِوزَبثَُٗ ثٟ
َ ِرُٚ۫ ُ فَب َ َِّب َِ ْٓ ا
Defteri sağ eline verilenler şöyle derler: “İşte bu; alın okuyun defterimi!

(Hakka 69/20)

َ ّٟ۪ٔ ِا
ْٗ ۚ َ١غب ِث
َ ق ِؽ
ٍ  ُِ ًَلّٟ۪ٔ َ ظَٕ ْٕذُ ا
Ben hesabımla yüzleşeceğimi biliyordum.”

(Hakka 69/21)

 ٍخ١َ اظ
َ ١ ۪ػٟ ۪ فَٛ ُٙ َف
ِ ش ٍخ َس
O, mutlu bir hayat sürecek
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(Hakka 69/22)

 ٍخ١َ ٌِ  َعَّٕ ٍخ َػبٟ ۪ف
yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌَخ١ِٔب دَاَٙ ُفٛط
ُ ُل
olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

 ِخ١َ ٌِ  َِّبَ ْاٌخَب٠َ ْاْلِٟـًٔب ِث َّٓب ا َ ْعٍَ ْفز ُ ُْ ف١َٕ۪ٓ ٘ اُٛا ْش َشثَٚ اٍُُٛو
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”

(Rum 30/16)

ٓ
َٰ ْ بئ
َْٚع ُش
ِ  ْاٌؼَزَاِٟ ٌَٰئِ َه فٚ۬ ُ اْل ِخ َشحِ فَب
َ ة ُِ ْؾ
ِ َ ٌِ ٓمَٚ َبرَِٕب٠ا ثِ َٰبُٛ َوزَّثَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
Görmezlikten gelerek ayetlerimiz karşısında ve Ahiretteki yüzleşme konusunda yalan
söyleyenler var ya, onlar azap içinde tutuklu kalacaklardır.
(Rad 13/5)

ُْ ۚ ِٙ ّا ثِ َش ِثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َٰ ٌٓئِ َه اٌَّزٚ۬ ُ  َۜ ٍذ ا٠ ۪ك َعذ
ٌ ا ِْْ ر َ ْؼ َغتْ فَؼَ َغَٚ
ٍ ٍَْ  خٟ ۪ ُْ َءاِرَا ُوَّٕب ر ُ َشاثًب َءأَِّب ٌَفُٙ ٌُْٛ َت ل
َُْٚب خَب ٌِذَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌٓئِ َه اٚ۬ ُ اَٚ ُْ ۚ ِٙ ِ ا َ ْػَٕبلٟ َٰ ٌٓئِ َه ْاْلَ ْغ ًَل ُي ۪ ٓفٚ۬ ُ اَٚ
ِ ۚ ٌَّٕبة ا
Hayret ediyorsan asıl hayret onların şu sözlerinedir: “Toprak olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten yeni
yaratılmış bir bedende mi olacağız?” Rablerini görmezlikten gelenler işte onlardır. Halkalar onların boyunlarında
olacaktır. Onlar o ateşin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Sebe 34/38)

ٓ
َْٚع ُش
ِ  ْاٌؼَزَاِٟ ٌَٰئِ َه فٚ۬ ُ َٓ ا٠بع ۪ض
َ ة ُِ ْؾ
ِ ََبرَِٕب ُِؼ٠ َٰآٟ َْ۪ فْٛ ََ ْغؼ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Âyetlerimizi değersizleştirmeye çalışanlar da azap içindeyken yakayı ele vereceklerdir.

(Mümin 40/70)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
ُ ع ٍَْٕب ِث۪ٗ ُس
ِ ا ِث ْبٌ ِىزَبَُٛٓ َوزَّث٠ ۪اٌََّز
َ َعٍََٕب ف
َ  ِث َّٓب ا َ ْسَٚ ة
َ ْٛ غ
Bunlar öyle kimselerdir ki hem bu Kitap karşısında, hem de önceki elçilerimize gönderdiklerimiz karşısında
yalan söylerler; nasıl olsa yakında öğrenecekler.
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(Mümin 40/71)

َُُْٛ ْغ َؾج٠ ًُ َۜ غ ًَل ِع
َّ ٌاَٚ ُْ ِٙ  ا َ ْػَٕب ِلٟٓ ۪اِ ِر ْاْلَ ْغ ًَل ُي ف
Hem de boyunlarında halkalar varken zincirlerle sürükleneceklerdir.

(Rum 30/17)

َْٛص ِج ُؾ
ْ ُ َٓ ر١ ۪ؽَٚ َْٛغ
ُ ّْ ُ َٓ ر١َّللاِ ۪ؽ
ُ َف
غ ْج َؾبَْ ه
Akşama girdiğinizde ve sabaha çıkarken Allah’a kulluk edin.
(Ahzab 33/41)

شا١
ا هٚا ا ْر ُو ُشَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
ً َّ۪للاَ ِر ْو ًشا َوض
Ey iman etmiş kişiler! Allah'ı hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

(Ahzab 33/42)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛع ِجّ ُؾ
ًل١
َ َٚ
Sabah akşam ona yönelin.

(Fetih 48/8)

ّ َ ُِجَٚ َبن شَب ِ٘ذًا
شا٠
َ ٍْٕ ع
ً َ۪ٔزَٚ ش ًِشا
َ اِ َّٓٔب ا َ ْس
Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı bir elçi olarak gönderdik.

(Fetih 48/9)

ً ا َ ۪صَٚ ً ُٖ ثُ ْى َشحٛغ ِجّ ُؾ
ًل١
ُ  َسَٚ ِبّٰلل
ا ِث هُِِٕٛ ٌِْزُإ
َ ُ رَٚ َُٖۜ ٚ ِلّ ُشَٛ ُ رَٚ ُٖٚر ُ َؼ ِ ّض ُسَٚ ٌِ۪ٗ ٛع
Bunu, Allah’a ve elçisine güvenesiniz, O’nu içten destekleyesiniz, O’na saygı duyasınız, sabah akşam O’na
ibadet edesiniz diye yaptık.

(İnsan 76/25)

ۚ ً ا َ ۪صَٚ ً ا ْر ُو ِش ا ْع َُ َس ِثّ َه ثُ ْى َشحَٚ
ًل١
Sabah akşam Rabbinin adını aklından çıkarma.

(İnsan 76/26)

ً ۪ٛ غ
َ  ًًْل١ٌَ ُٗع ِجّ ْؾ
ًل٠
َ َٚ ٌَُٗ  ًِ فَب ْع ُغ ْذ١ْ ٌَّ َِِٓ اَٚ
Gecenin bir kısmında O’na secde et. Gecenin uzun bölümünde de O’na ibadet et.
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(Rum 30/18)

ْ ُ َٓ ر١ ۪ؽَٚ ًّب١ َػ ِشَٚ ض
َْٚ ُشِٙ ظ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌَُِٟٗ ْاٌ َؾ ّْذُ فَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
Göklerde ve yerde, yaptığını güzel yapmak Allah’a mahsustur. İkindi ve öğle vaktinde de kulluk
edin.
(Araf 7/205)

َٰ ْ َٚ ُِٚ ّ  ِي ثِ ْبٌغُذْٛ َ ِش َِِٓ ْاٌمْٙ َْ ْاٌ َغُٚدَٚ ًفَخ١ ۪خَٚ ػب
 َْلَٚ صب ِي
َ  َٔ ْفغٟ ۪ا ْر ُو ْش َسث ََّه فَٚ
ً ع ُّش
َ َ ِه ر
َ اْل
َٓ١ ٍِ۪ر َ ُى ْٓ َِِٓ ْاٌغَبف
Öğle ve ikindide, içten içe yalvararak, korku içinde, yüksek olmayan bir sesle rabbini zikret. Sakın ilgisiz
davrananlardan olma!

(Araf 7/206)

ََُْٚ ْغ ُغذ٠ ٌََُٗٚ َُٗٔٛغ ِجّ ُؾ
َ ُ٠َٚ َْ۪ٗ َػ ْٓ ِػ َجبدَ ِرَٚ ْغز َ ْى ِج ُش٠ َٓ ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه َْل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
Rabbin katında olanlar, O’na kulluk etmeyi küçümsemezler; ibadetlerini O’na yapar ve O’na secde ederler.

(Rad 13/15)

َٰ ْ َٚ ُِٚ ّ  ُْ ثِ ْبٌغُذُٙ ٌُ ِظ ًَلَٚ  َو ْش ً٘بَٚ ػب
َ ض
صب ِي
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْغ ُغذ ُ َِ ْٓ ف٠ ِ ِ هّٰللَٚ
ً ْٛ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ اْل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a boyun eğerek secde eder Gölgeleri de bunu
öğle ve ikindide yapar.

(Kaf 50/39)

ُ ًَ ع ِجّ ْؼ ِث َؾ ّْ ِذ َس ِثّ َه لَ ْج
َّ ٌعِ اٍُٛغ
ة
ْ فَب
ِ ۚ ٚلَ ْج ًَ ْاٌغُ ُشَٚ ش ّْ ِظ
َ َٚ ٌَُُْٛٛم٠َ  َِبٍَٰٝ ص ِج ْش َػ
Ne derlerse desinler sen sabret. Güneş doğmadan önce bir de batmadan önce, her şeyi güzel yaptığından dolayı
Rabbine ibadet et.

(Rum 30/19)

 َو َٰز ٌِ َهَٚ  َۜبَٙ ِرْٛ َِ َض ثَ ْؼذ
ِ ّ١ِ َّ ٌ َِِٓ ْاٟ
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُط ْا٠َٚ ذ
َ  ِ ْاْلَ ْسُٟ ْؾ٠َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َؾ
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاٌ َؾ٠
َْٛر ُ ْخ َش ُع
Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o
şekilde çıkarılacaksınız.
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(Yunus 10/31)

ٟ
َّ ٌ ّْ ٍِهُ ا٠َ ْٓ َِّ َ ض ا
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ ْٓ َِ ًْ ُل
ِ َّٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاٌ َؾ٠ ْٓ َِ َٚ بس
ۚ َْ هٌُُٛٛم١َ غ
ََُّْٛللاُ فَمُ ًْ اَفَ ًَل رَزَّم
ِ ّ١ِ َّ ٌَِِٓ ْا
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُط ْا٠َٚ ذ
َ َُذَثِّ ُش ْاْلَ ِْ َۜ َش ف٠ ْٓ َِ َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hakim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah’tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”

(Fussilet 41/39)

ْ َۜ  َس َثَٚ د
ْ ب ْاٌ َّٓب َء ا ْ٘ز َ َّضَٙ ١ْ ٍَض خَب ِش َؼخً فَ ِب ٓرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
ٞٓ ۪ذ ا َِّْ اٌَّز
َ  ْاْلَ ْسٜب ِر ۪ ٓٗ أََّ َه ر َ َش٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  أَُِّٗ َػَٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟبَ٘ب ٌَ ُّ ْؾ١َ ا َ ْؽ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
Allah’ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.

(Zuhruf 43/11)

َْٛز ً ۚب َو َٰز ٌِ َه ر ُ ْخ َش ُع١ْ َِ ً بء َِٓب ًء ِثمَذَ ۚ ٍس فَب َ ْٔش َْشَٔب ِث۪ٗ ثَ ٍْذَح
َّ ٌ ٔ ََّض َي َِِٓ اٞ ۪اٌَّزَٚ
ِ َّٓ غ
Gökten bir ölçüye göre su indiren Allah’tır. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırır. Kabirlerinizden de böyle
çıkarılacaksınız.

(Rum 30/20)

َْٚة ص ُ َُّ اِ ٓرَا ا َ ْٔز ُ ُْ َثش ٌَش ر َ ْٕزَش ُِش
ٍ ب ِر۪ٗ ٓ ا َ ْْ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
Sizi topraktan yaratmış olması Allah’ın ayetlerindendir. Sonra bir de bakarsınız ki siz bir
insansınız, dolaşıyorsunuz.
(Al-i İmran 3/59)

ُ  ُى١َ َة ص ُ َُّ لَب َي ٌَُٗ ُو ْٓ ف
ْٛ
ٍ َّللاِ َو َّض َ ًِ َٰادَ َۜ ََ َخٍَمَُٗ ِِ ْٓ ر ُ َشا
 ِػ ْٕذَ هٝ َٰغ١ ۪ا َِّْ َِض َ ًَ ػ
Allah katında İsa’nın durumu tıpkı Adem’in durumu gibidir. Adem’i topraktan yarattı sonra “Ol” dedi; o da
oluştu.

(Ta Ha 20/55)

ٜبسح ً ا ُ ْخ َٰش
َ َ ب ُٔ ْخ ِش ُع ُى ُْ رَٙ ْٕ ِِ َٚ ُْ ذُ ُو١ب ُٔ ۪ؼَٙ ١ ۪فَٚ ُْ ب َخٍَ ْمَٕب ُوَٙ ْٕ ِِ
Sizi topraktan yarattık, yine toprağa çevireceğiz ve bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız.
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(Rum 30/21)

ً َس ْؽ َّ َۜخَٚ ً دَّحَٛ َِ ُْ َٕ ُى١ْ َ َعؼَ ًَ ثَٚ بَٙ ١ْ ٌَِا إُٛٓ ا ًعب ٌِز َ ْغ ُىَٚ َبرِ۪ٗ ٓ ا َ ْْ َخٍَكَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا َ ْص٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ا َِّْ ف
ََْٚزَفَ َّى ُش٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Yanlarında rahatlayasınız huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler yaratması da
Allah’ın ayetlerindendir. Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, düşünen bir
topluluk için ayetler vardır.
(Nisa 4/1)

َّ َثَٚ بَٙ  َعْٚ َب صَٙ ْٕ ِِ َ َخٍَكَٚ ٍاؽذَح
 َّبُٙ ْٕ ِِ ش
ِ َٚ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َٔ ْف ٍظٞ ۪ا َسثَّ ُى ُُ اٌَّزُٛبط ارَّم
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
جًب١ ۪ ُى ُْ َسل١ْ ٍََّللاَ َوبَْ َػ
بَ ا َِّْ ه
ا هُٛارَّمَٚ غٓب ۚ ًء
ً ِ۪س َع ًبْل َوض
َ َ  رٞ َّ۪للاَ اٌَّز
َ َِٔٚ شا١
َ َۜ  ْاْلَ ْس َؽَٚ َِْ۪ٗ ثٌُٛغٓب َء
Ey İnsanlar! Atanızı bir tek nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını
üreten Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Birinden bir şey isterken adını andığınız Allah’a, bir de
akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.

(Nahl 16/72)

َِِٓ ُْ  َسصَ لَ ُىَٚ ً  َؽفَذَحَٚ َٓ١ َ۪ٕاع ُى ُْ ث
 هَٚ
ِ َٚ  َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْصَٚ ا ًعبَٚ َّللاُ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا َ ْص
َّ
ََْٚ ْىفُ ُش٠ ُْ ُ٘ َِّللا
ِ َّ ثِِٕ ْؼَٚ َُِِْٕٛ ُْإ٠ ًِ بغ
ِ َۜ ّجَب١ِ اٌط
ِ َد اَفَجِ ْبٌج
ذ ه
Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz rızıklar veren Allah’tır.
Allah’ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz?

(Furkan 25/54)

شا٠
ِ َّٓ ٌ َخٍَكَ َِِٓ ْاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ً ۪ َوبَْ َسث َُّه لَذَٚ  ًش َۜاْٙ ص
ِ َٚ غجًب
َ َٔ ٍَُٗبء َثش ًَشا فَ َغ َؼ
İnsanı sudan yaratan, soy ve evlilik bağını oluşturan odur. Ölçüyü senin Rabbin koyar.

(Şura 42/11)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ُْ َ ْز َس ۬ ُؤ ُو٠ ا ًع ۚبَٚ  َِِٓ ْاْلَ ْٔ َؼ ِبَ ا َ ْصَٚ ا ًعبَٚ ض َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا َ ْص
ِ اَٛ ََّّٰبغ ُش اٌغ
ِ َف
ش١
َّ ٌ اَٛ ُ٘ َٚ  ۚ ٌءَٟ
ُ  ُغ ْاٌجَ ۪ص١ّ۪ غ
َ ١ٌَ ِٗ َۜ ١ ۪ف
ْ ْظ َو ِّضْ ٍِ۪ٗ ش
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, hayvanları da eşler halinde
yaratmıştır. Sizi bu ortamda büyütüyor. O’na herhangi bir açıdan benzeyen bir şey yoktur. O dinler ve izler.
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(Rum 30/22)

ْ َٚ ض
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪أِ ُى َۜ ُْ ا َِّْ فَٛ ٌْ َ اَٚ ُْ ف ا َ ٌْ ِغَٕزِ ُى
د
ِ اَٛ َََّّٰبرِ۪ٗ خ ٍَْ ُك اٌغ٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ُ اخزِ ًَل
َٓ١ّ۪ ٌِ ٌِ ٍْ َؼب
Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın ayetlerindendir.
Bunda, bilenler için ayetler vardır.
(Fatır 35/28)

َّللاَ ِِ ْٓ ِػجَب ِد ِٖ ْاٌؼٍَُ َٰ ّٓ ۬ ُإ َۜا
 هََٝ ْخش٠ أُُٗ َو َٰز ٌِ َۜ َه أَِّ َّبَٛ ٌْ َ ف ا
ٌ ٍِ َ  ْاْلَ ْٔ َؼ ِبَ ُِ ْخزَٚ ِ ّاةََّٚٓ اٌذَٚ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
سٛ
ٌ ُض َغف٠
ا َِّْ ه
İnsanların, hayvanların ve malın-davarın da farklı renklerde olanları vardır. Allah’tan korkanlar, sadece onu
bilen kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

(Hucurat 49/13)

َۜ ُبسف
ُ ُْ  َعؼَ ٍَْٕب ُوَٚ ٝا ُ ْٔ َٰضَٚ بط أَِّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ رَ َو ٍش
ُْ ا ا َِّْ ا َ ْو َش َِ ُىٛ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
َ َلَجَٓبئِ ًَ ٌِزَؼَٚ ثًبُٛشؼ
ش١
ٌ  ٌُ خ َ۪ج١ ٍَّ۪للاَ َػ
 ُى َۜ ُْ ا َِّْ ه١َّللاِ اَرْ َٰم
ِػ ْٕذَ ه
Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Allah
katında en değerli olanınız, Allah’tan çekinerek yanlışlardan en iyi korunanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyin
iç yüzünü bilir.

(Rum 30/23)

ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ع ٍِ ۪ َۜٗ ا َِّْ ف
ٍَ ْٛ َد ٌِم
ْ َا ْثزِ ٓغَب ۬ ُؤ ُو ُْ ِِ ْٓ فَٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّبرِ۪ٗ ََِٕب ُِ ُى ُْ ِثب٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
َُْٛ ْغ َّؼ٠َ
Gece ve gündüz uyumanız ve Allah’ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. Bunda,
dinleyen bir topluluk için ayetler vardır.
(İsra 17/12)

ا فَع ًًْلُْٛص َشح ً ٌِز َ ْجزَغ
ِ بس ُِج
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌَّ َع َؼ ٍَْٕب اَٚ
ِ َٙ ٌَّٕخَ ا٠َ  َع َؼ ٍْ َٕٓب َٰاَٚ ًِ ١ْ ٌَّخَ ا٠َ  َٓٔب َٰاْٛ  ِْٓ فَ َّ َؾ١ََز٠بس َٰا
ً ص ٍَْٕبُٖ ر َ ْف ۪ص
ًل١
ّ ٌػذَدَ ا
َّ َءٍ فَٟ
َ َۜ غ
َ اُّٛ ٍَ ٌِز َ ْؼَٚ ُْ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
َ  ْاٌ ِؾَٚ َٓ١ ِ۪ٕغ
ْ  ُو ًَّ شَٚ بة
Geceyi ve gündüzü iki gösterge yaptık, sonra gecenin göstergesini, kaldırdık ve gündüzün göstergesini de
“aydınlatıcı olma” kıldık. Bu, hem Rabbinizin ikramını aramanız, hem de yılların sayısını ve hesabı bilmeniz
içindir. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıklamışızdır.
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(Furkan 25/47)

ُ ُٔ بس
ساٛ
ُ ََ ْٛ ٌَّٕاَٚ عب
ً  ًَ ٌِ َجب١ْ ٌَّ َع َؼ ًَ ٌَ ُى ُُ اٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ً ش
َ َٙ ٌَّٕ َع َؼ ًَ اَٚ ع َجبرًب
Geceyi size örtü, uykuyu dinlenme, gündüzü de yeniden başlama vakti yapan odur.

(Rum 30/24)

َ َٚ فًبَْٛ  ُى ُُ ْاٌجَ ْشقَ خ٠ُ ۪ش٠ َِ۪ٗبر٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
َّ ٌُٕ ِ َّض ُي َِِٓ ا٠َٚ غ َّؼًب
ِ َّٓ غ
َض ثَ ْؼذ
َ  ثِ ِٗ ْاْلَ ْسٟ
۪ ُ ْؾ١َبء َِٓب ًء ف
ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ َۜب ا َِّْ فَٙ ِرْٛ َِ
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Korku ve umut veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün
ardından toprağı canlandırır. İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.
(Rad 13/12)

َ َٚ فًبَْٛ  ُى ُُ ْاٌجَ ْشقَ خ٠ُ ۪ش٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
بي
َ ۚ اٌض ّ َم
َّ ٌئ ا
ِ بة
ُ ُ ْٕ ِش٠َٚ غ َّؼًب
َ غ َؾ
Bir korku ve bir umut olsun diye size şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları oluşturan odur.

(Rad 13/13)

شب ُء
َٓ َ٠ ْٓ َِ بَٙ ِت ث١
ُ ُ ۪ص١َا ِػكَ فَٛ ص
َّ ٌُ ْش ِع ًُ ا٠َٚ ٗۚ ۪ ِفَز١ ْاٌ َّ َٰ ٍٓئِ َىخُ ِِ ْٓ ۪خَٚ ۪ٖاٌش ْػذُ ثِ َؾ ّْ ِذ
َّ غ ِجّ ُؼ
َ ُ٠َٚ
ۚ  هَْٟ ِفٌُُٛ َغب ِد٠ ُْ ُ٘ َٚ
ذُ ْاٌ ِّ َؾب َۜ ِي٠ ۪شذ
َ َٛ ُ٘ َٚ َِّللا
Gök gürültüsü, her şeyi güzel yapmasından, melekler de korkudan O’na boyun eğerler. Yıldırımları o gönderir
ve onlarla belirlediği kişiye çarpar. Bunlar, Allah konusunda tartışıp duruyorlar. Hâlbuki Allah, vereceği sıkıntı
ile suç arasında sıkı bağ kurar.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ١ِ َِ  َثٍَ ٍذٌَِٰٝ غ ْمَٕبُٖ ا
َض َث ْؼذ
ُ َع َؾبثًب ف
ّ ِ ًَ ع
 هَٚ
ُ ۪ب َػ فَزُض٠َ اٌش
َ ش١
َ  ا َ ْسٞٓ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٕب ِث ِٗ ْاْلَ ْس١ْ ١َ ذ فَب َ ْؽ
ُ ٌُّٕ َۜب َو َٰز ٌِ َه اَٙ  ِرْٛ َِ
سٛ
ُ ش
Bulutları kaldıran rüzgarları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.

(Casiye 45/5)

ْ َٚ
َّ ٌَّللاُ َِِٓ ا
ِ َّٓ غ
َض َث ْؼذ
ِ اخزِ ًَل
 َِٓب ا َ ْٔضَ َي هَٚ بس
َ ب ِث ِٗ ْاْلَ ْس١َ ق فَب َ ْؽ
ٍ بء ِِ ْٓ ِس ْص
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّف ا
ٌ ٠َ بػِ َٰا٠َ اٌش
ٍَُْٛ ْؼ ِم٠َ ٍَ ْٛ َبد ٌِم
ِ ص ۪ش
ْ َ رَٚ بَٙ ِرْٛ َِ
ّ ِ ف٠
Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah’ın gökten indirdiği rızık kaynağında, onunla ölümünün ardından
toprağı diriltmesinde ve rüzgârların değişik yönlerden esmesinde aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır.
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(Rum 30/25)

ُْ ُ ض اِ ٓرَا ا َ ْٔز
َّ ٌَ اٛ
ُ  ْاْلَ ْسَٚ غ َّٓب ُء
ِ ح ً َِِٓ ْاْلَ ْسَْٛ ض ِثب َ ِْ ِش ۪ َٖۜ ص ُ َُّ اِرَا دَ َػب ُو ُْ دَػ
َ ُب ِر ۪ ٓٗ ا َ ْْ رَم٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
َْٛر َ ْخ ُش ُع
Göklerin ve yerin, emriyle ayakta kalması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir kez çağırdığı
gün, hep birden yerden ortaya çıkarsınız.
(Rad 13/2)

َّ ٌع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٛ ََّّٰ َسفَ َغ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ  ْاٌؼَ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ ب ص ُ َُّ ا ْعزَٙ َْٔٚ  ِْش َػ َّ ٍذ ر َ َش١َد ثِغ
َ ّْ ش
َٰ ْ ًُ ص
َُِْٕٛلُٛبء َس ِثّ ُى ُْ ر
ِ َب٠اْل
ِ َد ٌَؼٍََّ ُى ُْ ثِ ٍِ ٓم
ّ ِ َُف٠ ُذَ ِثّ ُش ْاْلَ ِْ َش٠ َٝۜ ًّّ غ
َ ُِ ًٍ  ِْلَ َعَٞ ْغ ۪ش٠ ًٌّ  ْاٌمَ َّ َۜ َش ُوَٚ
Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra yönetime geçmiş, güneş ve ayı düzenlemiştir. Her
biri, belli bir süreye kadar akar gider. İşi çekip çeviren ve bu âyetleri açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme
konusunda kesin kanaate varırsınız.

(Lokman 31/10)

َّ َثَٚ ُْ ذَ ثِ ُى١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
بَٙ ١ ۪ش ف
ِ اَٛ َََّّٰخٍَكَ اٌغ
ِ  ْاْلَ ْسِٟ فٝا َ ٌْ َٰمَٚ بَٙ َْٔٚ ػ َّ ٍذ ر َ َش
َ  ِْش١َد ثِغ
َ ا ِعَٚ ض َس
ُ٠ٍ طٍ َو ۪شْٚ َب ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪بء َِٓب ًء فَب َ ْٔجَزَْٕب ف
َّ ٌا َ ْٔضَ ٌَْٕب َِِٓ اَٚ ِِ ْٓ ُو ًِّ ٓدَاثَّ َۜ ٍخ
ِ َّٓ غ
Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmış, sizi kaydırıp batırmasın diye yerin içine sabitleyen
dağlar yerleştirmiş ve orada her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip bereketli çiftlerin hepsinden
bitirmiştir.

(Hac 22/65)

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

(Hac 22/66)

سٛ
ِ ْ َِّْ  ُى َۜ ُْ ا١١۪ ُ ْؾ٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ ب ُو ْۘ ُْ ص١َ  ا َ ْؽٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٌ ُغبَْ ٌَ َىف
َ ْٔ اْل
Size hayat veren sonra öldüren sonra yine hayat verecek olan O’dur. İnsanoğlu gerçekten nankördür.
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(Rum 30/26)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َُْٛض ُو ًٌّ ٌَُٗ لَبِٔز
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌَُِٟٗ َِ ْٓ فَٚ
Göklerde ve yerde olan herkes onundur. Hepsi ona, itaat eder.
(Bakara 2/116)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َُْٛض ُو ًٌّ ٌَُٗ لَبِٔز
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع ْج َؾبَٔ َُۜٗ ثَ ًْ ٌَُٗ َِب ف
ُ ٌَذًاَٚ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هٌُٛلَبَٚ
“Allah çocuk edindi!” dediler. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur, hepsi
O’na itaat eder.

(Ta Ha 20/6)

ٜذ اٌض َّ َٰش
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌَُٟٗ َِب ِف
َ  َِب ر َ ْؾَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O’nundur.

(Enbiya 21/19)

ۚ َ ْغز َ ْؾغ ُِش٠  َْلَٚ ِ۪ٗػ ْٓ ِػجَبدَر
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َْٚ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٌَُِٟٗ َِ ْٓ فَٚ
َ ََْٚ ْغز َ ْىجِ ُش٠  َِ ْٓ ِػ ْٕذَُٖ َْلَٚ ض
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O’nundur. O’nun katındakiler O’na kulluğu büyütmezler. Kulluktan
usanmazlar da.

(Enbiya 21/20)

َْٚ ْفز ُ ُش٠َ بس َْل
َ ُ٠
َ َٙ ٌَّٕاَٚ ًَ ١ْ ٌََّْ اٛغ ِجّ ُؾ
Gece gündüz, aralıksız O’na ibadet ederler.

(Rum 30/27)

د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ فٍَْٰٝ ٌَُٗ ْاٌ َّض َ ًُ ْاْلَػَٚ ِٗ َۜ ١ْ ٍَػ
َ ُْ َٛ ْ٘ َ  اَٛ ُ٘ َٚ ُُٖذ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ض
ۚ ِ  ْاْلَ ْسَٚ
ُُ ١ض ْاٌ َؾ ۪ى٠
Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da basittir.
Göklerde ve yerde en üstün örnekler O’na aittir. O güçlüdür, doğru karar verendir.
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(Neml 27/64)

َۜ ض َءا ٌٌَِٰٗ َِ َغ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
اَُّٛللاِ لُ ًْ َ٘بر
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ ْٓ َِ َٚ ُُٖذ١ ُ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠َ ْٓ َِّ َ ا
ِ َّٓ غ
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ثُ ْشَ٘بَٔ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٠ ْف
ش١
ٌ َ۪غ٠ َِّللا
 هٍَٝذُ َُٖۜ ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َّللاُ ْاٌخ ٍَْكَ ص
ئ ه
َ ١ا َوْٚ َ َش٠ ُْ ٌََٚ َ ا
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır.

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ إٌَّ ْشبَح
ُ ْٔ ض فَب
ُ ُ ْٕ ِش٠ َُّللا
اْل ِخ َش َۜح َ ا َِّْ ه
ْف ثَذَا َ ْاٌخ ٍَْكَ ص ُ َُّ ه
ِ  ْاْلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ لُ ًْ ۪ع
ََّللا
َ ١ا َوٚظ ُش
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۚ ۪ءٍ لَذْٟ ش
De ki “Yeryüzünde gezin de Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığına bir bakın.” İlerisinde Allah, o son yapılanmayı
da yapacaktır. Allah her şeye bir ölçü koyar.

(Lokman 31/28)

ش١
ِ َٚ  َْل َث ْؼض ُ ُى ُْ ا َِّْل َوَٕ ْف ٍظَٚ ُْ َِب خ ٍَْمُ ُى
ٌ  ٌغ َث ۪ص١ّ۪ ع
اؽذَ َۜحٍ ا َِّْ ه
َ ََّللا
Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah işitir, görür.

(Rum 30/28)

ُ ْٓ ِِ ُْ  َّبُٔ ُى٠ْ َ ذ ا
ْ ة ٌَ ُى ُْ َِض َ ًًل ِِ ْٓ ا َ ْٔفُ ِغ ُى َۜ ُْ ٘ ًَْ ٌَ ُى ُْ ِِ ْٓ َِب ٍََِ َى
ُْ  َِب َسصَ ْلَٕب ُوٟ ۪ش َش َٓوب َء ف
َ
َ ظ َش
َٰ ْ ًُ ص
ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ َب٠اْل
ّ ِ َغ ُى َۜ ُْ َو َٰز ٌِ َه ُٔف
َ ُفَزِ ُى ُْ ا َ ْٔف١ ُْ َو ۪خُٙ َُٔٛا ٌء رَخَبفَٛٓ ع
َ ِٗ ١ ۪فَب َ ْٔز ُ ُْ ف
Allah size kendinizden örnek veriyor: Yönetiminiz altındakilerden size verdiğimiz rızıklara,
sizinle eşit oranda ortak olanlar var mıdır? Onlar için duyduğunuz kaygı aynı kendiniz için
duyduğunuz kaygı gibi midir? Ayetlerimizi, aklını kullanan bir topluluk için işte böyle açıklarız.
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(Nahl 16/71)

 َِبٍَٰٝ  ُْ َػِٙ ِ ِس ْصلّٞا ِث َٓشا ۪دٍُٛع
ّ ِ َُٓ ف٠ ۪ق فَ َّب اٌَّز
َّ ََّللاُ ف
ٍ  َث ْؼٍَٰٝ ع ُى ُْ َػ
ّ ِ ِٟط ف
 هَٚ
َ ع ًَ َث ْؼ
ِ ۚ اٌش ْص
ْ ٍََِ َى
َُْٚ ْغ َؾذ٠َ َِّللا
ا َۜ ٌء اَفَجِِٕ ْؼ َّ ِخ هَٛٓ ع
َ ِٗ ١ ۪ ُْ فُٙ َ ُْ فُٙ ُٔ َّب٠ْ َ ذ ا
Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar, ellerindeki rızıkları
hakimiyetleri altındakilere verip de onları kendileri ile o rızıkta eşit yapacak değildir. Allah’ın nimetini bile bile
inkar mı ediyorlar?

(Rum 30/29)

َۜ ظ ًَّ ه
َ َٓ٠ ۪ثَ ًِ ارَّجَ َغ اٌَّز
ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ  َِبَٚ َُّللا
َ َ  َِ ْٓ اٞ ۪ذْٙ َ٠ ْٓ َّ َ ِْش ِػ ٍْ ٍُۚ ف١َا َء ُ٘ ُْ ِثغَٛٓ ْ٘ َ ا اُّٛٓ ٍَظ
َٓ٠َبص ۪ش
ِ ٔ
Yanlış yapanlar, aslında bilgisizce kendi heveslerine uyarlar. Allah’ın sapık saydığını kim doğru
yolda sayabilir? Onlara yardım edecek kimse de olmaz.
(Casiye 45/23)

ٍَٰٝ  َع َؼ ًَ َػَٚ ۪ٗ َل ٍْ ِجَٚ ۪ٗع ّْ ِؼ
َ ٠َاَفَ َشا
ظٍَُّٗ ه
َ َ اَٚ ُٗ٠ََٰٛ ٘ َُٗٙ ٌَِٰ ْذ َِ ِٓ ار َّ َخزَ ا
َ ٍَٰٝ  َخز َ َُ َػَٚ ٍُ ٍْ  ِػٍَٰٝ َّللاُ َػ
َۜ  ِٗ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ه٠ ۪ذْٙ َ٠ ْٓ َّ َ َۜح ً فَٚب
ََّْٚللاِ اَفَ ًَل رَزَ َّو ُش
َ َث
َ ص ِشٖ۪ ِغش
Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? Allah onu, bilgili olmasına rağmen sapık saymıştır. Sanki
Allah onun kulağına ve kalbine mühür basmış, gözünün üstüne de perde çekmiştir. Allah kabul etmedikten
sonra, kim onu doğru yolda sayabilir. Bilginizi kullanmayacak mısınız?”

(Kasas 28/50)

 ِْش١َُٗ ِثغ٠ََٰٛ ٘ ظ ًُّ ِِ َّّ ِٓ ارَّجَ َغ
َ َ  َِ ْٓ اَٚ ُْ َۜ ُ٘ ا َءَٛٓ ْ٘ َ َْ اَُٛز َّ ِجؼ٠ ا ٌَ َه فَب ْػٍَ ُْ أََّ َّبُٛج١َ ْغز َ ۪غ٠ ُْ ٌَ ِْْ فَب
َّ ََ ْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاَ َْل
َۜ  َِِٓ هًُٜ٘ذ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
َّللاِ ا َِّْ ه
Sana cevap vermezlerse bil ki, sırf arzularının peşine düşmüşlerdir. Allah’ın yolundan çıkıp kendi arzusunun
peşine düşmüş olandan daha sapık kim olabilir? Allah, yanlışlar içinde olan bir toplumu yola getirmez.

19

(Rum 30/30)

ْ ِفً َۜب ف١ ۪ٕٓ َؽ٠
َ َ فٟ َّ۪للاِ اٌَّز
َۜ ك ه
َّللاِ َٰر ٌِ َه
َ ط َش
د ه
َ ٌَّٕط َش ا
ِ ٍَْ  ًَ ٌِخ٠ ۪ َۜب َْل ر َ ْجذَٙ ١ْ ٍَبط َػ
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ِفَبَل
ُۗ ُّ ٍََ ْؼ٠ بط َْل
ُ ّاٌ ۪ذ
َْٛ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ ُُ ُۗ ّ١ِ َٓ ْاٌم٠
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.
(Yunus 10/105)

َٓ١ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٛ َْل ر َ ُىَٚ فً ۚب١ ۪ٕٓ َؽ٠
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ِا َ ْْ اَلَٚ
Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden olma.

(Yusuf 12/40)

َ ٍْ ع
ِِْ بْ ا
ُ ْٓ ِِ بَٙ َّللاُ ِث
 َٰاثَٓب ۬ ُؤ ُو ُْ َِٓب ا َ ْٔضَ َي هَٚ ُْ ُ  َٓ٘ب ا َ ْٔزُّٛ ُ ز١ْ َّّ ع
َ ِ۪ٔٗ ٓ ا َِّْٓل ا َ ْع َّٓب ًءَُْٚ ِِ ْٓ دَُِٚب ر َ ْؼجُذ
ٍ َۜ ط
َۜ ْاٌ ُؾ ْى ُُ ا َِّْل ِ ه
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط َْل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ ُُ ّ١ِ َ ُٓ ْاٌم٠َّّب َُٖۜ َٰر ٌِ َه اٌ ۪ذ٠ِا ا َِّْٓل اُّٰٚٓللِ ا َ َِ َش ا َ َّْل ر َ ْؼجُذ
Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz; Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın
taktığı birtakım isimlerdir. Hüküm, sadece Allah’ındır. O, sadece kendisine kulluk etmenizi emreder. Dosdoğru
din işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.

(Rum 30/43)

ْ
َُْٛصذَّػ
َّ َ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ َِّللا
 ٌَ َْل َِ َشدَّ ٌَُٗ َِِٓ هْٛ َ٠ ٟ
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ِفَبَل
َ َِأر٠ ْْ َ ّ ُِ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ِ َٓ ْاٌم٠
Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah’ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu yap. O gün
insanlar bölük bölük olurlar.

(Beyyine 98/5)

َّ اُُٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ص
َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ َٓ ُؽَٕ ٓفَب َء٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
ا هَُٚ ْؼجُذ١ٌِ ا ا َِّْلٚ َِٓب ا ُ ِِ ُٓشَٚ
ُ ۪ َٰر ٌِ َه دَٚ
ّ َّ َۜ ِخ١ِ َٓ ْاٌم٠
Onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah’a kulluk etmeleri, namazı özenle sürekli kılmaları
ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur."
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(Rum 30/31)

َٓ١ا َِِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وُٛٔٛ َْل ر َ ُىَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ ُُٖٛارَّمَٚ ِٗ ١ْ ٌََِٓ ا١ج١۪ ُِ۪ٕ
O’na yönelen kişiler olun, O’na karşı yanlış yapmaktan sakının. Namazı düzgün ve sürekli kılın.
Müşriklerden olmayın.
(Bakara 2/110)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
َۜ ُٖ ِػ ْٕذَ هُٚ ٍْش ر َ ِغذ١ا ِْلَ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ِِ ْٓ َخُِٛ ّ َِب رُمَ ِذَٚ َ  َۜحٛاٌض َٰو
َّللاَ ِث َّب
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ
َّللاِ ا َِّْ ه
ش١
ٌ َْ َث ۪صٍَُّٛ ر َ ْؼ
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı da verin. Kendiniz için şimdi yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah
katında bulursunuz. Şüphesiz Allah, yaptığınız her şeyi daima görür.

(Hac 22/77)

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

(Nur 24/56)

َّ اُٛ َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
َُّْٛ  َي ٌَؼٍََّ ُى ُْ ر ُ ْش َؽٛع
ُ اٌش
َّ ٌا اُّٛ ١ ۪اَلَٚ
َّ اُٛؼ١ا َ ۪غَٚ َ حٛاٌض َٰو
Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin ve Elçimin getirdiğine gönüllü olarak boyun eğin ki iyilik bulasınız.

(Ankebut 29/45)

 ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ ِشَٚ بء
َٓ  َػ ِٓ ْاٌفَ ْؾٝ َْٰٕٙ َ ح َ رٍَٰٛ ص
ِ ش
َّ ٌ َۜح َ ا َِّْ اٍَٰٛ ص
َّ ٌاَلِ ُِ اَٚ ة
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ اٟ
َ  ِؽُٚ۫ ُ اُرْ ًُ َِٓب ا
َُْٛصَٕؼ
ْ َ َ ْؼٍَ ُُ َِب ر٠ َُّللا
 هَٚ َّللاِ ا َ ْوجَ َۜ ُش
ٌَ ِز ْو ُش هَٚ
Bu Kitap’tan sana vahyedilen her şeyi anlayarak oku ve namazı tam kıl. Namaz her çeşit fuhuşu ve kötülüğü
engeller. Allah’ın zikri en önemlisidir. Allah, yaptığınız her işi bilir.

(Rum 30/32)

َْٛ ُْ فَ ِش ُؽِٙ ٠ْ َة ثِ َّب ٌَذ
ٍ َؼً َۜب ُو ًُّ ِؽ ْض١ا ِشُٛٔ َوبَٚ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٛٓ فَ َّشل٠ َِِ۪ٓ اٌَّز
Farklı kişiler etrafında kümeleşerek dinlerini bölenlerden olmayın. Her bir hizip kendinde
olanla övünüp durur.
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(Al-i İmran 3/105)

َۜ ِّٕ١ا ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ِب َٓعبء ُُ٘ ْاٌ َجُٛاخزٍََف
ْ َٚ اَُٛٓ رَفَ َّشل٠ ۪ا َوبٌَّزُٛٔٛ َْل ر َ ُىَٚ
اة
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ  َٰ ٌٓئِ َهٚ۬ ُ اَٚ َُبد
ُ َ
َ
ٌُ ١َػ ۪ظ
Kendilerine açık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşerek bölünüp parçalananlar gibi olmayın. Büyük bir azabı
hak edenler onlardır.

(Enam 6/159)

ُْ ُٙ ُ َُٕجِّئ٠ َُّ ُ َّللاِ ص
َ َؼًب ٌَ ْغ١ا ِشُٛٔ َوبَٚ ُْ ُٙ َٕ٠ ۪ا دَُٛٓ فَ َّشل٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
 هٌَِٝ َۜ ٍء أَِّ َّٓب ا َ ِْ ُش ُ٘ ُْ اَٟ
ْ  شٟ ۪ ُْ فُٙ ْٕ ِِ ذ
ٍََُْٛ ْف َؼ٠ اُِٛٔث َّب َوب
Dinlerini bölüp belli kişiler etrafında kümeleşenler var ya, sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Onların işi
Allah’a kalmıştır. Daha sonra Allah, onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir.

(Müminun 23/53)

َّ َفَزَم
َْٛ ُْ فَ ِش ُؽِٙ ٠ْ َة ثِ َّب ٌَذ
ٍ  ُْ ُصثُ ًش َۜا ُو ًُّ ِؽ ْضُٙ َٕ١ْ َا ا َ ِْ َش ُ٘ ُْ ثُٛط ٓؼ
Yazdıkları kitaplarla din işlerini aralarında parçalarlar. Her cemaat kendinde olanla övünür.

(Ankebut 29/25)

 ْىفُ ُش٠َ  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ ٠َ َُّ ُ  ۚب ص١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َؾِِٟٕ ُى ُْ ف١ْ دَّح َ َثَٛ َِ صَبًٔبْٚ َ َّللاِ ا
ْ هُٚ
ِ لَب َي أَِّ َّب ار َّ َخ ْزر ُ ُْ ِِ ْٓ دَٚ
ُۗ َبص ۪ش
َٓ٠
ً ع ُى ُْ َث ْؼ
ُ  ٍْ َؼ ُٓ َث ْؼ٠َ َٚ ط
ُ َث ْؼ
ٍ ع ُى ُْ ثِ َج ْؼ
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ ع ْۘب
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
İbrahim dedi ki “Sizin bu putlara tutunmanız sadece dünya hayatında aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir.
Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek her biriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir.
Size yardım eden de olmayacaktır.

(Rum 30/33)

ٌ  ُْ ِِ ُْٕٗ َس ْؽ َّخً اِرَا فَ ۪شُٙ َ ِٗ ص ُ َُّ اِ ٓرَا اَرَال١ْ ٌََِٓ ا١ج١۪ ُِ۪ٕ ُْ ُٙ َّا َسثْٛ ظ ٌّش دَ َػ
ُْ ُٙ ْٕ ِِ ك٠
ُ بط
َّ َِ اِرَاَٚ
َ ٌَّٕظ ا
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ُْ ِٙ ِّث َش ِث
Bu insanlara bir zarar gelse dönüp rablerine yalvarırlar. Sonra onlara iyiliğinden tattırsa
bakarsın ki, bir kısmı Rablerine ortak koşarlar.
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(Enam 6/63)

ُ ْٓ ِِ ُْ  ُى١َُٕ ۪ ّغ٠ ْٓ َِ ًْ ُل
َ۪ٖٕب ِِ ْٓ َٰ٘ ِز١ َٰ ۚخً ٌَ ِئ ْٓ ا َ ْٔغ١َ  ُخ ْفَٚ ػب
ِ ظٍُ َّب
ً ع ُّش
ُ  ْاٌ َج ْؾ ِش ر َ ْذَٚ د ْاٌ َج ِ ّش
َ َ َُٔٗ رٛػ
َّ ٌٔ ََّٓ َِِٓ إٌََٛ ُى
َٓ٠شب ِو ۪ش
De ki “Gizlice yalvarıp: 'Bizi bundan kurtarırsan elbette sana karşı görevlerini yerine getirenlerden oluruz' diye
yakardığınız bir sırada, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kurtaran kimdir?”

(Enam 6/64)

َْٛة ص ُ َُّ ا َ ْٔز ُ ُْ ر ُ ْش ِش ُو
ٍ  ِِ ْٓ ُو ًِّ َو ْشَٚ بَٙ ْٕ ِِ ُْ  ُى١ُٕ ۪ َّغ٠ َُّللا
لُ ًِ ه
De ki “Allah’tır. Sizi ondan ve her türlü sıkıntıdan O kurtarır. Sonra yine de O'na ortaklar uydurursunuz.”

(Yunus 10/12)

ْْ َ ظ َّشُٖ َِ َّش َوب
َ  ٓلَب ِئ ًّ ۚب فٍََ َّّب َوْٚ َ  لَب ِػذًا اْٚ َ غبَْ اٌع ُُّّش دَ َػبَٔب ٌِ َغ ْٕ ِج۪ٗ ٓ ا
ُ ُْٕٗ ػ
ِْ ظ
َّ َِ اِرَاَٚ
َ ش ْفَٕب
َ ْٔ اْل
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُٛٔٓ َِب َوب١ َّ۪ٓ ٌِ ٍْ ُّ ْغ ِشف٠ِ غ َُۜٗ َو َٰز ٌِ َه ُص
َّ َِ ظ ٍ ّش
ُ ٌَِٰٝ ػ َٕٓب ا
ُ َ ْذ٠ ُْ ٌَ
İnsana bir zarar dokunduğunda yanı üstündeyken, otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Ne zaman ki
sıkıntısını gideririz, sanki kendisine dokunan sıkıntıdan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. Aşırı
gidenlerin yaptıkları kendilerine bu şekilde hoş gösterilir.

(Zümer 39/8)

اٛػ
ُ َْغب
ُٓ  ْذ٠َ َْ َِب َوبِٟ
ِْ ظ
َّ َِ  ِارَاَٚ
َ ْٔ اْل
َ  ٌَُٗ ِٔ ْؼ َّخً ِِ ُْٕٗ َٔغََّٛ  ِٗ ص ُ َُّ ِارَا خ١ْ ٌَجًب ِا١ ُِ۪ٕ َُّٗظ ٌّش دَ َػب َسث
ُۗ ً ٍَ۪ ٍِ ۪ َۜٗ لُ ًْ ر َ َّز َّ ْغ ِث ُى ْف ِش َن ل١ع ۪ج
ة
ْ َ ًل أَِّ َه ِِ ْٓ ا١
ِ ص َؾب
ِ ُ١ٌِ  َع َؼ ًَ ِ هّٰللِ ا َ ْٔذَادًاَٚ ًُ  ِٗ ِِ ْٓ لَ ْج١ْ ٌَِا
َ ْٓ ع ًَّ َػ
بس
ِ ٌَّٕا
İnsan, başı sıkışınca dönüp Rabbine yalvarır. Sonra Allah, iyilik yaparak ona bir fırsat verse daha önce
yalvardığını unutur da O’na benzer nitelikte varlıklar oluşturur ki insanları Allah’ın yolundan saptırsın. De ki
“Bir süre kafirliğinin tadını çıkar. Çünkü sen, o ateşin ahalisindensin.”

(Rum 30/34)

َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َا فَُٕٛب ُ٘ َۜ ُْ فَز َ َّزَّؼ١ْ َ ا ِث َّٓب َٰارٚ ْىفُ ُش١َ ٌِ
َ ْٛ غ
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.
(Nahl 16/53)

ۚ  ِٗ ر َ ْغـ ُش١ْ ٌَغ ُى ُُ اٌع ُُّّش فَ ِب
َْٚ
َّ َِ َّللاِ ص ُ َُّ اِرَا
 َِب ثِ ُى ُْ ِِ ْٓ ِٔ ْؼ َّ ٍخ فَ َِّٓ هَٚ
َٔ
Elinizdeki her nimet Allah’tandır. Başınıza bir sıkıntı gelince de sadece ona yalvarıp yakarırsınız.
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(Nahl 16/54)

ٌ َف اٌع َُّّش َػ ْٕ ُى ُْ اِرَا فَ ۪ش
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ُْ ِٙ ّك ِِ ْٕ ُى ُْ ِث َش ِث٠
َ ص ُ َُّ اِرَا َوش
Ama sıkıntınızı giderir gidermez içinizden birtakımı Rablerine ortak koşar.

(Nahl 16/55)

َُّْٛ ٍَف ر َ ْؼ
َ َا فَُٕٛب ُ٘ َۜ ُْ فَز َ َّزَّؼ١ْ َ ا ِث َّٓب َٰارَٚ ْىفُ ُش١ٌِ
َ ْٛ غ
Bunu, kendilerine verdiğimizi görmezden gelmek için yaparlar. Bir süre daha yararlanın; ileride öğreneceksiniz.

(Ankebut 29/65)

ۚ َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ُْ ُ٘  ْاٌجَ ِ ّش اِرَاٌَِٝ ُْ اُٙ ١َٓ فٍََ َّّب َٔ هغ٠
ا هُٛ  ْاٌفُ ٍْ ِه دَ َػِٟا فُٛفَ ِبرَا َس ِوج
Gemiye bindiklerinde Allah’a boyun eğer, yalnız ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkardı mı, bakarsın ki, şirk
koşuyorlar.

(Ankebut 29/66)

َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ ف
َ َا فَُٛز َ َّزَّؼ١ٌِ َٚ ُْ ُ٘ َٕب١ْ َ ا ِث َّٓب َٰارَٚ ْىفُ ُش١ٌِ
َ ْٛ غ
Bunu, Allah’ın onlara verdiğini görmemek ve günlerini gün etmek için yaparlar. Onlar yakında öğreneceklerdir.

(Rum 30/35)

َ ٍْ ع
َُْٛ ْش ِش ُو٠ ۪ٗا ِثَُٛٔز َ َىٍَّ ُُ ِث َّب َوب٠ َٛ ُٙ َطبًٔب ف
ُ ُْ ِٙ ١ْ ٍَا َ َْ ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
Yoksa biz onlara bir yetkili indirdik de eş koşmalarını o yetkili mi söylüyor?
(Al-i İmran 3/79)

ْٓ ِِ ٟ ٌ۪ ا ِػ َجبدًاُٛٔٛبط ُو
ُٗ ه١َ ُِإْ ر٠ ْْ َ َِب َوبَْ ٌِ َجش ٍَش ا
ِ ٌٍَِّٕ  َيُٛم٠َ َُّ ُ ح َ صَّٛ ُإٌُّجَٚ َُ  ْاٌ ُؾ ْىَٚ بة
َ َ َّللاُ ْاٌ ِىز
َْٛع
ُ  ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْذ ُسَٚ بة
ْ هُٚ
َ َ َْ ْاٌ ِىزُّٛ ٍِّ َّٓ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر ُ َؼ١۪ ِٔا َسثَّبُٛٔٛ ٌَٰ ِى ْٓ ُوَٚ َِّ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.”
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(Maide 5/116)

َۜ ْ هُٚ
َ ٍْ ُذ ل
َ ْٔ َ  َُ َءا٠َ  اثَْٓ َِ ْشٝغ
اِ ْر لَب َي هَٚ
ِ ٌٍَِّٕ ذ
َِّللا
َ ١ب ۪ػ٠َ َُّللا
ِ  ِْٓ ِِ ْٓ د١َٙ ٌَِٰ  اٟ
َ ِّ ِ ُ اَٚ ٟ ُ۪ٔٚبط ار َّ ِخز
ُ  ُى٠َ ع ْج َؾبٔ ََه َِب
ك ا ِْْ ُو ْٕذُ لُ ٍْزُُٗ فَمَ ْذ َػ ٍِ ّْز َ َُۜٗ ر َ ْؼٍَ ُُ َِب
ُ لَب َي
ٍ ّ َۜ  ِث َؾٟ ٌ۪ ْظ
َ ١ٌَ  َي َِبُٛ ا َ ْْ اَلٟٓ ٌ۪ ْٛ
ة
َ ْٔ َ ِه أَِّ َه ا
َ َۜ  َٔ ْفغٟ ۪ َْٓل ا َ ْػٍَ ُُ َِب فَٚ ٟ َٔ ْف ۪غٟ ۪ف
ِ ُٛ١ُػ ًَّل َُ ْاٌغ
َ 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 ُِْذ١َ۪ٙ  ُْ شِٙ ١ْ ٍَ ُو ْٕذُ َػَٚ ُْ ۚ  َسثَّ ُىَٚ َّّٟللاَ َس ۪ث
ا هُٚ ِث۪ٗ ٓ ا َ ِْ ا ْػجُذٟ َ۪ٕ ُْ ا َِّْل َِٓب ا َ َِ ْشرُٙ ٌَ َُِب لُ ٍْذ
ٌ ذ١َ۪ٙ ءٍ شْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ ذ َػ
َ ْٔ َ اَٚ ُْ َۜ ِٙ ١ْ ٍَت َػ١
َ ْٔ َ ذ ا
َ ْٕ  ُوٟ َ۪ٕز١ْ َّفَٛ َ  ۚ ُْ فٍََ َّّب رِٙ ١ ۪ف
َّ ذ
َ ۪اٌشل
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.

(Furkan 25/17)

ُ  ْؾ٠َ ََ ْٛ ٠َ َٚ
ُْ ُ٘ َْ َ  َٰ ٓ٘ ۬ ُإ َْٓل ِء اٞ ۪ظٍَ ٍْز ُ ُْ ِػ َجبد
ْ َ  ُي َءا َ ْٔز ُ ُْ اُٛم١َ ََّللاِ ف
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚ ْؼجُذ٠َ  َِبَٚ ُْ ُ٘ ش ُش
ًَ َۜ ١غ ۪ج
َّ ٌا اٍُّٛظ
َ
Hem onları, hem de Allah ile aralarına koyup kulluk ettikleri kimseleri topladığı gün, araya koyduklarına; “Şu
kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi saptılar?” diyecektir.

(Furkan 25/18)

ُْ ُ٘  َٰاثَٓب َءَٚ ُْ ُٙ َ  ٌَٰ ِى ْٓ َِز َّ ْؼزَٚ َٓب َء١ٌِ ْٚ َ ِٔ َه ِِ ْٓ اُٚ  ٌَ َٕٓب ا َ ْْ َٔز َّ ِخزَ ِِ ْٓ دَٟ ْٕجَ ۪غ٠ َْع ْج َؾبٔ ََه َِب َوب
ُ اٌُٛلَب
ساٛ
ُ َٔ َٝؽزه
ً ُ ًِب ثْٛ َا لُٛٔ َوبَٚ ا اٌ ِزّ ْو ۚ َشٛغ
Onlar da, “Sana içten boyun eğeriz; seni bırakıp başka velilere tutunmak bize yakışmaz. Ama sen, onlara ve
babalarına nimetler verdin, o zikri unuttular ve bereketsiz bir topluma dönüştüler.”

(Furkan 25/19)

ْ َ٠ ْٓ َِ َٚ ص ًش ۚا
ظ ٍِ ُْ ِِ ْٕ ُى ُْ ُٔ ِز ْلُٗ َػزَاثًب
ْ َٔ  َْلَٚ ص ْشفًب
َ َُْٛؼ١َْ فَ َّب ر َ ْغز َ ۪طٌُُٛٛ ُو ُْ ثِ َّب رَمُٛفَمَ ْذ َوزَّث
شا١
ً َو ۪ج
Bunlar, anlattıklarınızı yalan saymışlardı. Bugün bunları ne azaptan kurtarabilirsiniz ne de yardım edebilirsiniz.
Sizin içinizden yanlış yapmış ise ona büyük bir azap tattıracağız.

25

(Rum 30/36)

ُ ََٕ ْم٠ ُْ ُ٘  ُْ اِرَاِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
ْ َِ َّّئَخٌ ثِ َّب لَذ١ِ ع
َْٛط
ِ ُ ا ِْْ رَٚ  َۜبَٙ ِا ثٛبط َس ْؽ َّخً فَ ِش ُؽ
َ ُْ ُٙ ص ْج
َ ٌَّٕاِ ٓرَا اَرَ ْلَٕب اَٚ
Onlara ikramımızdan tattırdığımızda sevinirler. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına
kötülük gelse hemen umutsuzluğa düşerler.
(İsra 17/83)

َّ ٌغُٗ ا
عب
َّ َِ اِرَاَٚ ٗۚ ۪ ٔ ََٰب ِث َغب ِٔ ِجَٚ ض
ً َ ُ۫ ُإ٠ َْش ُّش َوب
ِ ْ ٍَٝاِ ٓرَا ا َ ْٔ َؼ َّْٕب َػَٚ
َ ْٔ اْل
َ بْ اَػ َْش
ِ غ
İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de umutsuzluğa kapılır.

(Fussilet 41/49)

ٌ َُٕط ل
َّ ٌغُٗ ا
ُ غ
غٛ
َّ َِ ِْْ اَٚ  ْۘ ِْش١ٓبء ْاٌ َخ
ِ بْ ِِ ْٓ د ُ َػ
ِ ْ ُُ ََٔ ْغـ٠ َْل
ٌ َ ُ۫ ُإ١َش ُّش ف
َ ْٔ اْل
İnsan iyi şeyler istemekten usanmaz. Başına bir kötülük gelince de üzülür ve umutlarını yitirir.

(Rum 30/37)

ُ غ
ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ ْمذ َۜ ُِس ا َِّْ ف٠َ َٚ شب ُء
َٓ ٠َ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ُ  ْج٠َ ََّللا
ِّ ػ
ا ا َ َّْ هْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
Görmediler mi ki Allah, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre
verir. İnanıp güvenen bir topluluk için bunda âyetler vardır.
(Rad 13/26)

ُ غ
َه
ِٟب ف١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ  َِب ْاٌ َؾَٚ  َۜب١َ ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ا ِث ْبٌ َؾٛفَ ِش ُؽَٚ  ْمذ َۜ ُِس٠َ َٚ شب ُء
َٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
ُ  ْج٠َ َُّللا
ِّ ػ
َٰ ْ
ٌاْل ِخ َشحِ ا َِّْل َِزَبع
Allah, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Onlar dünya
hayatıyla mutlu olurlar. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece bir kez yararlanmadır.

(Sebe 34/39)

ُ غ
َٛ ُٙ َءٍ فْٟ ش
َ ْٓ ِِ ُْ ُ  َِٓب ا َ ْٔفَ ْمزَٚ َُٗۜ ٌَ َ ْمذ ُِس٠َٚ ۪ٖشب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِد
َٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َاٌش ْصق
ُ َ ْج٠ ّٟلُ ًْ ا َِّْ َس ۪ث
ِّ ػ
َٓ١ ۪اٌش ِاصل
َّ  ُْش١ َخَٛ ُ٘ َٚ ُٗۚ ُُ ْخ ٍِف٠
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Allah,
hayra yaptığınız her harcamanın yerini doldurur. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."
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(Rum 30/38)

ْۘ  ْعَٗ هَٚ َُْٚ ذ٠ُ ۪ش٠ َٓ٠ ۪ ٌْش ٌٍَِّز١ َۜ ًِ َٰر ٌِ َه َخ١غ ۪ج
 َٰ ٌٓ ِئ َهٚ۬ ُ اَٚ َِّللا
ِ فَ َٰب
َّ ٌاثَْٓ اَٚ َٓ١ ْاٌ ِّ ْغ ۪ىَٚ َُّٗ َؽمٝد رَا ْاٌمُ ْش َٰث
َُْٛ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُؾ
Yakınlara, çaresizlere ve yolda kalanlara hakkını ver. Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için
iyi olan budur. Umduklarına kavuşacak olanlar bunlardır.
(İsra 17/26)

شا٠
ِ  َٰاَٚ
َّ ٌاثَْٓ اَٚ َٓ١ ْاٌ ِّ ْغ ۪ىَٚ َُّٗ َؽمٝد رَا ْاٌمُ ْش َٰث
ً ۪ َْل رُجَزّ ِْس ر َ ْجزَٚ ًِ ١غ ۪ج
Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver ama saçıp savurma!

(İsra 17/27)

َ ١ْ ش
َّ ٌ َوبَْ اَٚ ٓ١
َّ ٌاَْ اَٛ ا ا ِْخُٛٔٓ َٓ َوب٠ا َِّْ ْاٌ ُّ َجزّ ِ۪س
ُ ط
ساٛ
۪ ١َ ش
ً ُبْ ٌِ َش ِثّ۪ٗ َوف
ِ َۜ بغ
Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan, Rabbine karşı çok nankördür.

(Mearic 70/19)

ػب
ً ٍَُٛ٘ َغبَْ ُخ ٍِك
ِ ْ َِّْ ا
َ ْٔ اْل
İnsan doyumsuz yapıda yaratılmıştır.

(Mearic 70/20)

َّ ٌغُٗ ا
ػب
َّ َِ اِرَا
ً ٚش ُّش َع ُض
Başına bir sıkıntı gelse sızlanır.

(Mearic 70/21)

ػب
َّ َِ اِرَاَٚ
ً َُِٕٛ  ُْش١غُٗ ْاٌ َخ
Bir nimete konsa kimseye zırnık koklatmaz.

(Mearic 70/22)

َٓ١ٍّ۪ ص
َ ُّ ٌا َِّْل ْا
Namaz kılanların bir kısmı farklıdır.
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(Mearic 70/23)

َُّْٛ  ُْ ٓدَا ِئِٙ ص ًَل ِر
َ ٍَٰٝ َٓ ُ٘ ُْ َػ٠ ۪اٌََّز
Onlar, namazını sürekli kılanlar,

(Mearic 70/24)

ٌَ ٍُٛ ُْ َؽ ٌّك َِ ْؼِٙ ٌِ اَٛ ِْ َ  آٟ َ۪ٓ ف٠ ۪اٌَّزَٚ
Mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir.

(Mearic 70/25)

َٚ
َّٓ ٌٍِ
ِ  ْاٌ َّ ْؾ ُشَٚ ًِ ِغبئ
Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır.

(Mearic 70/26)

ٓ٠
َ ُ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ِ ّ َِ اٌ ۪ذْٛ َ١َِْ ثُٛص ِذّل
Onlar hesap gününü içtenlikle kabul edenlerdir.

(Mearic 70/27)

ۚ ُ ُْ ُِ ْش ِفمِٙ ّة َس ِث
َْٛ
ِ ػزَا
َ ْٓ ِِ ُْ ُ٘ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
Onlar, Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir.

(Mearic 70/28)

َ ُْ ِٙ ّاة َس ِث
ْٛ
َ َا َِّْ َػز
ٍ ۚ ُِ ْ  ُْش َِأ١غ
Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olamaz.

(Rum 30/39)

ۚ ا ِػ ْٕذَ هَُٛ ْشث٠ بط فَ ًَل
ٍحٛز ُ ُْ ِِ ْٓ صَ َٰو١ْ َ  َِٓب َٰارَٚ َِّللا
ِ ٌَّٕا ِي اَٛ ِْ َ  آٟ ۪ا فَٛ ۬ َُ ْشث١ٌِ ز ُ ُْ ِِ ْٓ ِسثًب١ْ َ  َِٓب َٰارَٚ
ْ ُّ ٌ َٰ ٌٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٚ۬ ُ َّللاِ فَب
َُْٛع ِؼف
 ْعَٗ هَٚ َُْٚذ٠ر ُ ۪ش
İnsanların malları içinde artsın diye faiz için verdiğiniz şey Allah’ın yanında artmaz. Allah’ın
rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince; mallarını kat kat artıranlar zekât verenlerdir.
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(Bakara 2/274)

ف
ٌ َْٛ  َْل خَٚ ُْ ۚ ِٙ ّ ُْ ا َ ْع ُش ُ٘ ُْ ِػ ْٕذَ َس ِثُٙ ٍََخً ف١َ ِٔ ػ ًَل
َ َٚ بس ِع ًّشا
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌَّ ُْ ثِبُٙ ٌَاَٛ ِْ َ َْ اُُٛ ْٕ ِفم٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
َُْٛٔ َ ْؾض٠َ ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍََػ
Mallarını gece gündüz, gizli ve açık hayra harcayanların ödülü, Rableri katındadır. Onların üzerinde bir korku
olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Bakara 2/275 )

ُ ََّز َ َخج٠ ٞ ۪ َُ اٌَّزَُٛم٠ َْ ا َِّْل َو َّبُِٛ َُٛم٠ ا َْلٛاٌش َٰث
َ ١ْ ش
َّ ٌطُٗ ا
ُ ط
ظ َٰر ٌِ َه
ّ ِ ٍََُْٛأ ْ ُو٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
ّ َۜ ِ َّ ٌبْ َِِٓ ْا
َۜ اٌش َٰث
ۢ اٌش َٰث
َ  ِػْٛ َِ ُٖا فَ َّ ْٓ َٓعب َءٛ
ْٓ ِِ ٌظخ
ّ ِ ََ  َؽ َّشَٚ  َغ١ْ ََّللاُ ْاٌج
ّ ِ ًُ ْ ُغ ِِض١ْ َا أَِّ َّب ْاٌجٌُٛٓ  ُْ لَبُٙ ََِّٔثب
ا َ َؽ ًَّ هَٚ اٛ
َۜ  هٌَِٝا َ ِْ ُش ُٖٓ اَٚ ف
بَٙ ١ ۪بس ُ٘ ُْ ف
ُ ص َؾ
ْ َ  َٰ ٌٓئِ َه اٚ۬ ُ  َِ ْٓ َػبدَ فَبَٚ َِّللا
َ  فٍََُٗ َِبٝ َََٰٙس ِثّ۪ٗ فَب ْٔز
ِ ۚ ٌَّٕبة ا
َ َۜ ٍَع
َُْٚخَب ٌِذ
Faiz yiyenler, şeytanın aklını çeldiği kimsenin tavrından farklı tavır göstermezler. Bu onların “Alım-satım, tıpkı
faizli işlem gibidir.” demeleridir. Allah, alım-satımı helâl, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt
ulaşır da faiz almayı bırakırsa, önceden aldıkları kendine kalır. Onun işi Allah’a aittir. Kim de devam ederse,
onlar cehennem ahalisidir, orada ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Bakara 2/276 )

ُ١ٍ ۪بس اَص
ِ َۜ صذَلَب
َّ ٌ اُِٟ ْشث٠َٚ اٛاٌش َٰث
ّ ِ َُّللا
 هَٚ د
 ّْ َؾ ُك ه٠َ
ٍ َُّ ِؾتُّ ُو ًَّ َوف٠ َّللاُ َْل
Allah, faizli işleri dara sokar, sadakaları büyüme aracı yapar. Allah, âyetleri görmezlik eden suçluların hiçbirini
sevmez.

(Bakara 2/277 )

َّ اُٛ َ  َٰارَٚ َ حٍَٰٛ ص
ِ صب ٌِ َؾب
َ ُْ ا َ ْع ُش ُ٘ ُْ ِػ ْٕذُٙ ٌَ َ حٛاٌض َٰو
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ د
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
َُْٛٔ ََ ْؾض٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػ
ٌ َْٛ  َْل خَٚ ُْ ۚ ِٙ َّس ِث
İnanıp güvenen, iyi işler yapan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve zekâtı verenler, Rableri katında ödülü hak
ederler. Onların üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

(Bakara 2/278)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْا ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ُِإٛاٌش َٰ ٓث
ّ ِ َِِٓ ٟ
ا هُٛا ارَّمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
َ ا َِب ثَ ِمٚرَ ُسَٚ ََّللا
Ey inanıp güvenenler, Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının! O’na gerçekten güveniyorsanız, kalan faiz
alacaklarınızdan vazgeçin!
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(Bakara 2/279 )

ْ َ ا ٌِ ُى ۚ ُْ َْل رَٛ ِْ َ ط ا
َُّْٛ ٍِ ظ
ُ  َسَٚ َِّللا
ٍ ا ِث َؾ ْشَُٛٔا فَأْرٍُٛفَب ِْْ ٌَ ُْ ر َ ْف َؼ
ة َِِٓ ه
ُ ا ِْْ ر ُ ْجز ُ ُْ فٍََ ُى ُْ ُس ُ۫ ُؤَٚ ٗۚ ۪ ٌِ ٛع
ْ ُ  َْل رَٚ
َُّْٛ ٍَظ
Eğer vazgeçmezseniz, Allah ve Elçisi tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. Tevbe ederseniz,
ana mallarınız sizindir; böylece ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız.

(Bakara 2/280 )

َُّْٛ ٍَ ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ا َخُٛصذَّل
ُ ُٚا ِْْ َوبَْ رَٚ
َ ١ْ َِ ٌَِٰٝ ػ ْغ َشحٍ فَٕ َِظ َشح ٌ ا
َ َ ا َ ْْ رَٚ ٍغ َش َۜح
Borçlu darlık içinde ise, rahata çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Alacağınızı sadakaya saymanız, sizin için
daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!

(Nisa 4/29)

اض
ِ ََٕ ُى ُْ ثِ ْبٌج١ْ َاٌَ ُى ُْ ثَٛ ِْ َ ا اٍُٛٓ ا َْل رَأ ْ ُوَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٓب ا٠
ٍ بسح ً َػ ْٓ ر َ َش
َ َْ رِ َغٛبغ ًِ ا َِّْٓل ا َ ْْ ر َ ُى
 ًّب١َّللاَ َوبَْ ثِ ُى ُْ َس ۪ؽ
غ ُى َۜ ُْ ا َِّْ ه
َ ُا ا َ ْٔفٍُُٛٓ َْل ر َ ْمزَٚ ُْ ِِ ْٕ ُى
Müminler, mallarınızı aranızda uydurma yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin de kendinizi
öldürmeyin; Allah size karşı çok merhametlidir.

(Rum 30/40)

ُ ْٓ ِِ ًَْ ٘ ُْ َۜ  ُى١١۪ ُ ْؾ٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ص١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ  َخٍَمَ ُى ُْ ص ُ َُّ َسصَ لَ ُى ُْ صٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َه
ُْ َ ْفؼَ ًُ ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى٠ ْٓ َِ ُْ ش َش َٓوبئِ ُى
َُْٛ ْش ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َؾب
ُ  َۜ ٍءَٟ
ْ ِِ ْٓ ش
Sizi yaratan ve rızık veren Allah’tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir.
Eş koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah’ın onlarla ilgisi olmaz. O onların
ortak koştuklarından uzaktır.
(Yunus 10/31)

ٟ
َّ ٌَ ّْ ٍِهُ ا٠ ْٓ َِّ َ ض ا
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ ًْ ُل
ِ َّٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُط ْاٌ َؾ٠ ْٓ َِ َٚ بس
ۚ َْ هٌَُُٛٛم١غ
ََُّْٛللاُ فَمُ ًْ اَفَ ًَل رَزَّم
ِ ّ١ِ َّ ٌَِِٓ ْا
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُط ْا٠َٚ ذ
َ َُذَثِّ ُش ْاْلَ ِْ َۜ َش ف٠ ْٓ َِ َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َؾ
Desen ki “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve ileri görüşlü olma özelliklerinize hakim olan kim?
Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren?” “Allah’tır”
diyeceklerdir. De ki “Hiç çekinmez misiniz?”
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(Neml 27/64)

َۜ ض َءا ٌٌَِٰٗ َِ َغ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
اَُّٛللاِ لُ ًْ َ٘بر
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ ْٓ َِ َٚ ُُٖذ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ ْٓ َِّ َ ا
ِ َّٓ غ
َٓ١ ۪صبدِل
َ ُْ ُ ثُ ْشَ٘بَٔ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز
Yaratmayı başlatan, sonra bir kere daha yaratacak olan kim; size gökten ve yerden rızık veren kim? Allah ile
birlikte başka bir ilah mı var? De ki: “Eğer doğru kimselerseniz delilinizi getirin.”

(Ankebut 29/16)

َُّْٛ ٍَ ٌْش ٌَ ُى ُْ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ َُٖۜ َٰر ٌِ ُى ُْ َخُٛارَّمَٚ ََّللا
ا هُٚ ِِ ِٗ ا ْػجُذْٛ َُ اِ ْر لَب َي ٌِم١
َ ۪٘اِث َْٰشَٚ
İbrahim’i de elçi gönderdik; bir gün halkına dedi ki: “Allah’a kulluk edin ve ondan çekinin. Sizin için hayırlı
olan budur; bunu bir bilseniz!”

(Ankebut 29/17)

َّللاِ َْل
ْ هُٚ
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٚٓ ر َ ْؼجُذ٠ َْ۪ اِ ْف ًى َۜب ا َِّْ اٌَّزُٛر َ ْخٍُمَٚ ص َبًٔبْٚ َ َّللاِ ا
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚأَِّ َّب ر َ ْؼجُذ
َُْٛ ِٗ ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِا ٌَ َُۜٗ اٚا ْش ُى ُشَٚ ُُٖٚا ْػجُذَٚ َاٌش ْصق
ّ ِ َِّللا
ا ِػ ْٕذَ هَُْٛ ٌَ ُى ُْ ِس ْصلًب فَب ْثزَغٛ ّْ ٍِ ُى٠َ
Siz hurafe üreterek sadece, Allah ile aranıza koyduğunuz putlara kulluk ediyorsunuz. Allah ile aranıza koyup
kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Siz rızkı Allah katında arayın, ona kul olun; ona teşekkür
edin; çünkü ona döndürüleceksiniz.

(Rum 30/41)

َ
ْ َغج
ُْ ُٙ ٍََّا ٌَؼٍُِّٛ  َػٞ ۪ط اٌَّز
ِ ٌَّٕ اِٞذ٠ْ َ ذ ا
َ  ْاٌجَ ْؾ ِش ثِ َّب َوَٚ  ْاٌجَ ِ ّشِٟغبدُ ف
َ َ َش ْاٌفَٙ ظ
َ  ُْ ثَ ْؼُٙ َم٠ ُ۪ز١ٌِ بط
ََُْٛ ْش ِعؼ٠
İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu,
ettiklerinin bir kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.
(Hac 22/10)

َ ْظ ِث
ْ َِ ََّٰر ٌِ َه ِث َّب لَذ
 ِذ١ظ ًَّل ٍَ ٌِ ٍْ َؼ ۪ج
َ ََذ٠ ذ
ا َ َّْ هَٚ ان
َ ١ٌَ ََّللا
“İşte bu senin ellerinle yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına karşı yanlış yapmaz.”

(Şura 42/30)

ْ غ َج
ش١
َ جَ ٍخ فَ ِج َّب َو١صب َث ُى ُْ ِِ ْٓ ُِ ۪ص
ٍ َۜ ۪ا َػ ْٓ َوضُٛ ْؼف٠َ َٚ ُْ  ُى٠ ۪ذ٠ْ َ ذ ا
َ َ  َِٓب اَٚ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah birçoğunu da bağışlar
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(Rum 30/42)

ُ ْٔ ض فَب
َٓ١َٓ ِِ ْٓ لَ ْج َۜ ًُ َوبَْ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ُِ ْش ِش ۪و٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ لُ ًْ ۪ع
َ ١ا َوٚظ ُش
De ki yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonu nasıl olmuş; bir görün. Onların çoğu müşrik
kimselerdi.
(Yusuf 12/106)

َْٛ ُ٘ ُْ ُِ ْش ِش ُوَٚ بّٰللِ ا َِّْل
ُإْ ِِ ُٓ ا َ ْوض َ ُش ُ٘ ُْ ثِ ه٠  َِبَٚ
Onların çoğu araya bir aracı koyup müşrik olmadan Allah’a güven duymazlar.

(Yusuf 12/107)

ََْٚ ْشؼُ ُش٠ ُ٘ ُْ َْلَٚ ًغب َػخُ ثَ ْغزَخ
َّ ٌ ُُ اُٙ َ١ِ رَأْرْٚ َ َّللاِ ا
ة ه
ِ َخٌ ِِ ْٓ َػزَا١ ُْ غَب ِشُٙ َ١ِا ا َ ْْ رَأْرُٕٛٓ ِِ َ اَفَب
Allah’ın azabının kendilerini içine almasına veya beklemedikleri bir anda kıyamet saatinin gelmesine karşı bir
güvenceleri mi vardır? Farkına bile varamazlar.

(Rum 30/43)

ْ
َُْٛصذَّػ
َّ َ٠  َِئِ ٍزْٛ َ٠ َِّللا
 ٌَ َْل َِ َشدَّ ٌَُٗ َِِٓ هْٛ َ٠ ٟ
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ِفَبَل
َ َِأر٠ ْْ َ ّ ُِ ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا١ِ َٓ ْاٌم٠
Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah’ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu
yap. O gün insanlar bölük bölük olurlar.
(Rum 30/30)

ْ فً َۜب ِف١ ۪ٕٓ َؽ٠
َ َ فٟ َّ۪للاِ اٌَّز
َۜ ك ه
َّللاِ َٰر ٌِ َه
َ ط َش
د ه
َ ٌَّٕط َش ا
ِ ٍَْ  ًَ ٌِخ٠ ۪ َۜب َْل ر َ ْجذَٙ ١ْ ٍَبط َػ
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ فَب َ ِل
ُۗ ُّ ٍَ ْؼ٠َ بط َْل
ُ ّاٌ ۪ذ
َْٛ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوض َ َش اَٚ ُُ ُۗ ّ١ِ َٓ ْاٌم٠
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.

(Yunus 10/105)

َٓ١ٔ ََّٓ َِِٓ ْاٌ ُّ ْش ِش ۪وٛ َْل ر َ ُىَٚ فً ۚب١ ۪ٕٓ َؽ٠
ِ ّ َه ٌٍِ ۪ذَٙ  ْعَٚ ُْ ِا َ ْْ اَلَٚ
Sen yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Sakın müşriklerden olma.
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(Bakara 2/48)

ػ ْذ ٌي
َ بَٙ ْٕ ِِ ًُ ُ ْم َج٠  َْلَٚ ْـًٔب١ش
َ ظ َػ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٌ  َٔ ْفٞ ًِب َْل ر َ ْغ ۪ضْٛ ٠َ اُٛارَّمَٚ
َ بَٙ ْٕ ِِ ُُإْ َخز٠  َْلَٚ ٌشفَب َػخ
َْٚص ُش
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ
Öyle bir güne karşı yanlış yapmaktan kaçının ki o gün kimse kimsenin yerine bedel ödemeyecek, kimseden
şefaat kabul edilmeyecek, kimseden tazminat alınmayacak ve kimseye yardım edilmeyecektir.

(Nebe 78/18)

ا ًعبَٛ َْ ا َ ْفُٛس فَزَأْرٛ
ُّ ٌ اُِٟ ْٕفَ ُخ ف٠ ََ ْٛ َ٠
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Zilzal 99/6)

ُْ َۜ ُٙ ٌَا ا َ ْػ َّبْٚ ُ َش١ٌِ بط ا َ ْشزَبرًب
ْ ٠َ  َِ ِئ ٍزْٛ ٠َ
ُ ٌَّٕصذ ُُس ا
O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki yaptıkları kendilerine gösterilsin.

(Neml 27/83)

ُ  ََ ٔ َْؾْٛ َ٠َٚ
َُْٛصَ ػُٛ٠ ُْ ُٙ ََبرَِٕب ف٠ِة ِث َٰب
ُ ُّ َىز٠ ْٓ َّّ ِِ  ًعبْٛ َش ُش ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ف
Her toplumdan ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları bölük bölük toplayacağımız mahşer gününde bir yere
gitmelerine imkan verilmez.

(Rum 30/44)

َُْٚذَٙ ّْ َ٠ ُْ ِٙ صب ٌِ ًؾب فَ ًِلَ ْٔفُ ِغ
َ ًَ ِّ  َِ ْٓ َػَٚ ُٖۚ  ِٗ ُو ْف ُش١ْ ٍَََِ ْٓ َوفَ َش فَؼ
Kim kendini gerçeklere kapatırsa kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa onlar da kendi
yerlerini hazırlarlar.
(Fatır 35/39)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسِٟف ف
ُْ ُ٘ َٓ ُو ْف ُش٠ذُ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠َ ۪ض٠  َْلَٚ َُٖۜ  ِٗ ُو ْف ُش١ْ ٍََض فَ َّ ْٓ َوفَ َش فَؼ
َ ِ َعؼٍََ ُى ُْ خ ًََٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
بسا
ً غ
َ َٓ ُو ْف ُش ُ٘ ُْ ا َِّْل َخ٠ذُ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠َ ۪ض٠  َْلَٚ  ُْ ا َِّْل َِ ْمز ً ۚبِٙ ِّػ ْٕذَ َس ِث
Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah’ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi
aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten
gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.
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(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٠َ  َْلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 َْلَٚ ُْ َۜ ظ ُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ  ْش٠َ اٚا ِْْ ر َ ْش ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼ َجب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف ۚ َشٝظ
ٌّ ِٕغ
َۜ ٍَُّ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ص ُ َُّ اَٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
ٌُ ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ِثزَا
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Ayetleri görmezlikten gelip kafirlik ederseniz bilin ki Allah’ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kafirlik
etmesine de rızası yoktur. Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz O’nu memnun edersiniz. Kimse kimsenin
yükünü taşımaz. Sonra tekrar yaratılarak O’nun huzuruna çıkarılacaksınız. Neler yaptığınızı size, o zaman
bildirecektir. İçinizde ne olduğunu Allah bilir.

(Rum 30/45)

ْ َد ِِ ْٓ ف
َٓ٠ُ ِؾتُّ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠ ع ٍِ ۪ َۜٗ أَُِّٗ َْل
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ ػ
َ َٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٞ
َ َ ْغ ِض١ٌِ
Bu, inanan ve iyi işler yapanları kendi ikramı ile ödüllendirmesi içindir. Allah, görmezlikten
gelenleri sevmez.
(Yunus 10/4)

إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٞ
 ْػذَ هَٚ ؼً َۜب١ّ۪  ِٗ َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ َع١ْ ٌَِا
َ َ ْغ ِض١ٌِ ُُٖذ١ ُ۪ؼ٠ َُّ ُ َ ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ص٠ ََُِّّٗٔللاِ َؽمًّ َۜب ا
اُٛٔ ٌُ ثِ َّب َوب١ ٌَ۪اة ا
ِ صب ٌِ َؾب
ٌ َ َػزَٚ ُ١ٍ ّ۪ اة ِِ ْٓ َؽ
ٌ  ُْ ش ََشُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ د ثِ ْبٌ ِم ْغ َۜ ِػ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ
ََْٚ ْىفُ ُش٠
Dönüp topluca huzuruna varacağınız O’dur. Bu, Allah’ın verdiği sözdür; gerçekleşecektir. O, ilk önce yaratır,
sonra yaratmayı tekrarlar. Bu, inanıp güvenen ve iyi iş yapanlara çalışmalarının karşılığını hakka uygun şekilde
vermek içindir. Ayetleri görmezlikten gelenler de bu kafirliklerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir
azap ile karşılanacaklardır.

(Sebe 34/3)

َۜ
ُْٕٗ ة َػ
َّ ٌَٕب ا١ ۪ا َْل رَأْرَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ َلب َي اٌَّزَٚ
ُ َ ْؼ ُض٠ ت َْل
ِ ۚ ١ْ َََّٕ ُى ُْ َػب ٌِ ُِ ْاٌغ١ِ ٌَزَأْرّٟ َس ۪ثَٚ ٍَٰٝ َغب َػخُ لُ ًْ ث
ة
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِِِٟضْمَب ُي رَ َّسحٍ ف
ْ َ  َْٓل اَٚ ض
ٍ  ِوزَبٟ ۪ َْٓل ا َ ْوجَ ُش ا َِّْل فَٚ صغ َُش ِِ ْٓ َٰر ٌِ َه
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َْل فَٚ د
ٓ١
ٍ ُِ ۪ج
Görmezlikten gelenler şöyle derler: "Kıyamet saati bize dokunmaz". De ki: "Hayır, görülmeyeni bilen Rabbim'e
yemin olsun ki, o, size de dokunacaktır. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan kaçmaz. Onun daha
küçüğü ve daha büyüğü de her şeyi beyan eden bir Kitap’tadır."

(Sebe 34/4)

ٌُ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ  َٰ ٌٓئِ َهٚ۬ ُ د ا
ِ َۜ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ ػ
َ َٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ اٌَّزٞ
َ َ ْغ ِض١ٌِ
Bunlar, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirmek içindir. Suçların örtülmesi ve değerli rızık onlar içindir.
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(Sebe 34/5)

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

(Rum 30/46)

ّ ب َػ ُِ َج٠َ اٌش
۪ٖ ْاٌفُ ٍْهُ ِثب َ ِْ ِشٞ
ٍ ش َِشا
ّ ِ ًَ ُ ْش ِع٠ ْْ َ برِ۪ٗ ٓ ا٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
َ  ٌِز َ ْغ ِشَٚ ِ۪ٗمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َس ْؽ َّز٠ ُ۪ز١ٌِ َٚ د
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
Rüzgârları, müjdeciler olarak göndermesi Allah’ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size
ikramından tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin ve iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki
teşekkür edersiniz.
(Araf 7/57)

ْ ٍََّ اِ ٓرَا اَلٝ َس ْؽ َّ ِز ۪ َۜٗ َؽزٓهٞ
ع ْمَٕبُٖ ٌِ َجٍَ ٍذ
ُ ع َؾبثًب ِصمَ ًبْل
ّ ِ ًُ ُ ْش ِع٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ذ
ْ َذ٠َ َْٓ١َب َػ ثُ ْش ًشا ث٠َ اٌش
ٍ ّ١ِ َِ
ُْ  ٌَ َؼٍَّ ُىٝ َٰرْٛ َّ ٌد َو َٰز ٌِ َه ُٔ ْخ ِش ُط ْا
ِ َۜ ذ فَب َ ْٔضَ ٌَْٕب ِث ِٗ ْاٌ َّٓب َء فَب َ ْخ َش ْعَٕب ِث۪ٗ ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌض َّ َّ َشا
َْٚرَزَ َّو ُش
İkramından önce rüzgârları müjdeci olarak gönderen O’dur. Rüzgârlar yağmur yüklü bulutları taşıyınca ölü
toprağa sürer, o buluttan su indirir, onunla her türlü ürünü çıkarırız. İşte ölüleri de böyle diriltiriz, belki
bilgilerinizi kullanırsınız...

(Araf 7/58)

َّ ُ ْاٌ َجٍَذَٚ
َ ُ َخجٞ ۪اٌَّزَٚ ٗۚ ۪ ّ ْخ ُش ُط َٔجَبرُُٗ ِث ِب ْر ِْ َس ِث٠َ ت
ف
ُ ّ١ِ اٌط
ُ ص ِ ّش
َ ُٔ  ْخ ُش ُط ا َِّْل َٔ ِىذ ًَۜا َو َٰز ٌِ َه٠َ ش َْل
َٰ ْ
َْٚ ْش ُى ُش٠َ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ ب٠َ اْل
Verimli toprağın bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Verimsiz olanınki ise zar-zor çıkar. Görevlerini yerine getirecek
bir topluluk için âyetlerimizi böyle evire çevire anlatıyoruz.

(Nahl 16/14)

َ ا ِِ ُْٕٗ ٌَ ْؾ ًّبٍُٛع َّخ َش ْاٌجَ ْؾ َش ٌِزَأ ْ ُو
ٜر َ َشَٚ  ۚبَٙ َٔٛغ
ُ ََخً ر َ ٍْج١ٍْ ا ِِ ُْٕٗ ِؽٛر َ ْغز َ ْخ ِش ُعَٚ ًّب٠غ ِش
َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪اخ َش ف
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
ِ َٛ َِ ْاٌفُ ٍْ َه
Denizi de hizmetinize verdi ki ondan taze et yiyesiniz ve çıkaracağınız süsleri takınasınız. Gemilerin onu yara
yara gittiğini görürsün; gemiler O’nun ikram olarak verdiklerini aramanız içindir. Belki görevlerinizi yerine
getirirsiniz.
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(Casiye 45/12)

َه
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ٍِ۪ٗ ع
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ۪ٖ ِٗ ثِب َ ِْ ِش١ ۪ ْاٌفُ ٍْهُ فٞ
َ ٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ ع َّخ َش ٌَ ُى ُُ ْاٌجَ ْؾ َش ٌِز َ ْغ ِش
ۚ ر َ ْش ُى ُش
َْٚ
Gemiler emriyle akıp gitsin ve ikram olarak verdiklerini arayasınız diye denizi hizmetinize veren Allah’tır. Belki
görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Rum 30/47)

َۜ ُِ َٓ ا َ ْع َش٠ ۪د فَب ْٔزَمَ َّْٕب َِِٓ اٌَّز
اٛ
ِ َّٕب١ِ  ُْ فَ َٓغب ُ۫ ُؤ ُ٘ ُْ ِث ْبٌ َجِٙ ِِ ْٛ َ لٌَِٰٝ ع ًًل ا
ُ ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ُس
َ ٌَمَ ْذ ا َ ْسَٚ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْص ُش ْاٌ ُّإ
ْ َٔ َٕب١ْ ٍَ َوبَْ َؽمًّب َػَٚ
Senden önce elçileri kendi kavimlerine gönderdik; onlara, açık belgelerle geldiler. Sonra suça
batanlara hak ettikleri cezayı verdik. İnanıp güvenenlere yardım boynumuza borçtur.
(Yunus 10/102)

َِِٓ ُْ  َِ َؼ ُىّٟ۪ٔ ِا اٚ َۜ ُْ لُ ًْ فَب ْٔز َ ِظ ُٓشِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجْٛ ٍََٓ َخ٠ ۪ َِّبَ اٌَّز٠ََْ ا َِّْل ِِضْ ًَ اٚ ْٕز َ ِظ ُش٠َ ًْ َٙ َف
َٓ٠ْاٌ ُّ ْٕز َ ِظ ۪ش
Kendilerinden önce gelip geçenlerin gördükleri günlerin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki “Bekleyin
bakalım, bende sizinle birlikte bekliyorum.”

(Yunus 10/103)

َٓ١ ِِ۪ٕ َْٕب ُٔ ْٕظِ ْاٌ ُّإ١ْ ٍَا َو َٰز ٌِ ۚ َه َؽمًّب َػَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ عٍََٕب
ُ  ُسٟص ُ َُّ ُٕٔ ۪ َّغ
Sonra elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun
borcudur.

(Enbiya 21/9)

َٓ َٔ ْٓ َِ َٚ ُْ ُ٘ َٕب١ْ  ْػذَ فَب َ ْٔ َغَٛ ٌصذَ ْلَٕب ُ٘ ُُ ْا
َٓ١ ۪ا َ ٍَْ٘ ْىَٕب ْاٌ ُّ ْغ ِشفَٚ شب ُء
َ َُّ ُ ص
Sonunda onlara verdiğimiz sözü tuttuk; o elçileri ve uygun gördüğümüz kişileri kurtardık. Aşırılık edenleri de
etkisizleştirdik.

(Secde 32/22)

ْ َ  َِ ْٓ اَٚ
َُّْٛ َٓ ُِ ْٕز َ ِم١ِ۪  َۜب أَِّب َِِٓ ْاٌ ُّ ْغ ِشَٙ ْٕ ػ
ِ ب٠َ ظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ رُ ِ ّو َش ِث َٰب
َ ض
َ د َس ِثّ۪ٗ ص ُ َُّ اَػ َْش
Rabbinin ayetleri kendisine anlatıldıktan sonra yüz çeviren kimseden daha yanlışta olan kimdir? O suçlulara hak
ettikleri cezayı mutlaka çektireceğiz.
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(Sad 38/28)

ْۘ ِ  ْاْلَ ْسَِٟٓ ف٠ ۪د َو ْبٌ ُّ ْف ِغذ
َٓ١ ۪ض ا َ َْ ٔ َْغ َؼ ًُ ْاٌ ُّزَّم
ِ صب ٌِ َؾب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َْ ٔ َْغ َؼ ًُ اٌَّز
بس
ِ َو ْبٌفُ َّغ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanları, doğal düzeni bozanlarla bir tutar mıyız? Ya da kendini bozmamış olanlarla,
günaha batanları bir mi tutarız?

(Rum 30/48)

ُ غ
َه
غفًب
َٓ َ٠ ْف
َّ ٌ اِٟطُٗ ف
ِ َّٓ غ
ُ َ ْج١َع َؾبثًب ف
ّ ِ ًُ ُ ْش ِع٠ ٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ُ َ۪ب َػ فَزُض٠اٌش
َ َ ْغؼٍَُُٗ ِو٠َٚ شب ُء
َ ش١
َ ١بء َو
َٓ َ٠ ْٓ َِ ِ۪ٗبة ث
ََْٚ ْغز َ ْجش ُِش٠ ُْ ُ٘ شب ُء ِِ ْٓ ِػجَب ِدٖ۪ ٓ اِرَا
َ ص
َ َ َ ْخ ُش ُط ِِ ْٓ ِخ ًَل ٌِ ۪ ۚٗ فَ ِب ٓرَا ا٠ َ ْدقَٛ ٌ ْاٜفَز َ َش
Rüzgârları gönderen Allah’tır. Bulutu kaldırıp Allah’ın gerek gördüğü şekilde yayarlar. Allah
bulutu küme küme yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, gerek gördüğü
kullarına ulaştırdığında hemen sevinirler.
(Nur 24/43)

ْٓ ِِ َ ْخ ُش ُط٠ َ ْدقَٛ ٌ ْاَٜ ْغؼٍَُُٗ ُس َوب ًِب فَز َ َش٠ َُّ ُ َُٕٗ ص١ْ َف ث
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ُ ٌِّ ُ َإ٠ َُّ ُ ع َؾبثًب ص
َ ُٟ ْض ۪ع٠ ََّللا
ْٓ ص ِشفُُٗ َػ
َٓ َ٠ ْٓ َِ ِ۪ٗت ث١
َّ ٌُٕ ِ َّض ُي َِِٓ ا٠َٚ ٗۚ ۪ ٌِ ِخ ًَل
ُ ُ ۪ص١َب ِِ ْٓ ثَ َش ٍد فَٙ ١ ۪بء ِِ ْٓ ِعجَب ٍي ف
ِ َّٓ غ
ْ َ٠َٚ شب ُء
بس
َٓ َ٠ ْٓ َِ
ُ َ٘ ْز٠ ِ۪ٗعَٕب ثَ ْشل
َ َُ َىبد٠ شب َۜ ُء
َ َت ثِ ْبْلَ ْث
ِ َۜ ص
Hiç görmedin mi Allah, bulutları sürüklüyor, sonra bir birine kaynaştırıyor; sonra yığın haline getiriyor. Sonra
arasından yağmur çıktığını görürsün. Gökteki dağdan dolu indirip uygun gördüğü kimselerin tepesine yağdırıyor.
Kimilerinden de onu uzak tutmayı tercih ediyor. Onun şimşeğinin parıltısı gözleri çıkaracak gibidir.

(Rum 30/49)

َٓ١ ُْ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ٌَ ُّ ْج ٍِ ۪غِٙ ١ْ ٍَُٕ ََّض َي َػ٠ ْْ َ ا ِِ ْٓ لَ ْج ًِ اُٛٔا ِْْ َوبَٚ
Oysa az önce; yağmur yağdırılmadan önce umutlarını kesmişlerdi.
(Şura 42/28)

َۜ
ُ ََْٕش ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ َِب ل
ُ ْٕ َ٠َٚ اٛط
َ ١َُٕ ِ َّض ُي ْاٌغ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َؾٟ
ُّ ٌِ َٛ ٌ ْاَٛ ُ٘ َٚ َُٗش ُش َس ْؽ َّز
Herkes ümidini kesmişken yağmuru indiren ve ikramını yayan O’dur. O, asıl dosttur ve yaptığını güzel yapar.
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(Şura 42/29)

َّ  َِب َثَٚ ض
 ُْ اِرَاِٙ  َع ّْ ِؼٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ  َّب ِِ ْٓ ٓدَاثَّ َۜ ٍخِٙ ١ ۪ش ف
ِ اَٛ ََّّٰب ِر۪ٗ خ ٍَْ ُك اٌغ٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش٠
َٓ ٠َ
ٌ ۪شب ُء لَذ
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir. Şartlarını
oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.

(Rum 30/50)

ٓ ُ ْٔ فَب
َٛ ُ٘ َٚ ٝۚ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟ َۜب ا َِّْ َٰر ٌِ َه ٌَ ُّ ْؾَٙ ِرْٛ َِ َض َث ْؼذ
ِ َّ بس َس ْؽ
ذ ه
َ  ِ ْاْلَ ْسُٟ ْؾ٠ ْف
ِ َ  َٰاصٌَِٰٝ ظ ْش ا
َ ١َّللاِ َو
ش٠
ٌ ۪ءٍ لَذَٟ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ َػ
Allah’ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan
elbette ölülere de can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.
(Araf 7/57)

ْ ٍََّ اِ ٓرَا اَلٝ َس ْؽ َّ ِز ۪ َۜٗ َؽزٓهٞ
ع ْمَٕبُٖ ٌِ َجٍَ ٍذ
ُ ع َؾبثًب ِصمَ ًبْل
ّ ِ ًُ ُ ْش ِع٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ذ
ْ َذ٠َ َْٓ١َب َػ ثُ ْش ًشا ث٠َ اٌش
ٍ ّ١ِ َِ
ُْ  ٌَ َؼٍَّ ُىٝ َٰرْٛ َّ ٌد َو َٰز ٌِ َه ُٔ ْخ ِش ُط ْا
ِ َۜ ذ فَب َ ْٔضَ ٌَْٕب ِث ِٗ ْاٌ َّٓب َء فَب َ ْخ َش ْعَٕب ِث۪ٗ ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌض َّ َّ َشا
َْٚرَزَ َّو ُش
Rüzgârları ikramından önce müjde olarak gönderen odur. Rüzgârlar, yüklü bir bulutu kolayca yükseltince onu
ölü/çorak bir toprağa sevk ederiz. O bulutla oraya su indirir, o suyla her türlü ürünü çıkarırız. Ölüleri de işte
böyle çıkaracağız. Belki bilgi sahibi olursunuz.

(Kaf 50/9)

ٍ بس ًوب فَب َ ْٔ َجزَْٕب ِث۪ٗ َعَّٕب
 ِذ١ َؽتَّ ْاٌ َؾ ۪صَٚ د
َّ ٌٔ ََّض ٌَْٕب َِِٓ اَٚ
ِ َّٓ غ
َ بء َِٓب ًء ُِ َج
Gökten bereketli bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek daneli bitkiler bitirdik.

(Kaf 50/10)

َ بَٙ ٌَ د
ٌ ذ١غ ٍْ ٌغ ٔ َ۪ع
ٍ إٌَّ ْخ ًَ ثَب ِعمَبَٚ
Tomurcuklu salkımlarıyla boy atmış hurma ağaçları da bitirdik.

(Kaf 50/11)

 ُطٚز ً َۜب َو َٰز ٌِ َه ْاٌ ُخ ُش١ْ َِ ً َٕب ثِ۪ٗ ثَ ٍْذَح١ْ َ١ا َ ْؽَٚ ِس ْصلًب ٌِ ٍْ ِؼجَب ِد
Bunları, kullarımıza rızık olsun diye yaptık. O su ile ölü bir yeri canlandırdık. Tekrar diriliş de böyle olacaktır.
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(Fatır 35/9)

ٍ ّ١ِ َِ  ثٍََ ٍذٌَِٰٝ غ ْمَٕبُٖ ا
َض ثَ ْؼذ
ُ َع َؾبثًب ف
ّ ِ ًَ ع
 هَٚ
ُ َ۪ب َػ فَزُض٠اٌش
َ ش١
َ  ا َ ْسٞٓ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٕب ثِ ِٗ ْاْلَ ْس١ْ َ١ذ فَب َ ْؽ
ُ ٌُّٕ َۜب َو َٰز ٌِ َه اَٙ ِرْٛ َِ
سٛ
ُ ش
Bulutları kaldıran rüzgârları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır.
İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.

(Fussilet 41/39)

ْ َۜ  َس َثَٚ د
ْ ب ْاٌ َّٓب َء ا ْ٘ز َ َّضَٙ ١ْ ٍَض خَب ِش َؼخً فَ ِب ٓرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
ٞٓ ۪ذ ا َِّْ اٌَّز
َ  ْاْلَ ْسٜب ِر ۪ ٓٗ أََّ َه ر َ َش٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  أَُِّٗ َػَٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟبَ٘ب ٌَ ُّ ْؾ١َ ا َ ْؽ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ش
Allah’ın ayetlerinden biri de şudur: Yeri kupkuru görürsün; üzerine yağmur suyunu indirdik mi kımıldar ve
kabarır. Yeri dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltecektir. O, her şeyin ölçüsünü koymuştur.

(Rum 30/51)

َ ٌَ صفَ ًّشا
ََْٚ ْىفُ ُش٠ ۪ٖا ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذٍُّٛظ
ْ ُِ ُْٖٚ َ  ًؾب فَ َشا٠ع ٍَْٕب ۪س
َ ٌَئِ ْٓ ا َ ْسَٚ
Onlara bir rüzgâr göndersek de, bitkinin sarardığını görseler tutar nankör kesilirler.
(Yunus 10/22)

َ ٍؼ٠ ُْ ثِ ۪شِٙ َِْٓ ث٠ َع َشَٚ  ْاٌفُ ٍْ ۚ ِهِٟ ِارَا ُو ْٕز ُ ُْ فٝ ْاٌجَ ْؾ َۜ ِش َؽزٓهَٚ  ْاٌجَ ِ ّشِّٟ ُش ُو ُْ ف١ِ غ
ّ َج ٍخ١ِ غ
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ ١ ُْ ا ُ ۪ؽُٙ ََّٔا إُّٛٓ ظ
َ َٚ ْب
ػ
ٌ بص
ِ  ٌؼ َػ٠ب ۪سَٙ ْب َٓعب َءرَٙ ِا ثٛفَ ِش ُؽَٚ
ٍ  ُط ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ َٓعب َء ُ٘ ُُ ْاَٚ ف
ۚ َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ص
َّ ٌٔ ََّٓ َِِٓ اٛزََٕب ِِ ْٓ َٰ٘ ِزٖ۪ ٌََٕ ُى١ْ َٓ ٌَئِ ْٓ ا َ ْٔ َغ٠
َٓ٠شب ِو ۪ش
ا هُٛ  ُْ دَ َػِٙ ِث
Sizleri karada ve denizde yürüten O’dur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgârla yolcuları rahatça götürse,
hepsi tam bunun zevkine varmışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine
vardıkları anda Allah’a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: “Bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine
getirenlerden oluruz.”

(Yunus 10/23)

ٍٝٓ َٰ ُ ُى ُْ َػ١بط أَِّ َّب ثَ ْغ
ِ  ْاْلَ ْسَِْٟ فَُٛ ْجغ٠ ُْ ُ٘  ُْ اِرَاُٙ ١ َٰفٍََ َّّٓب ا َ ْٔغ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٓب ا٠ ك
ِ ّ َۜ  ِْش ْاٌ َؾ١َض ِثغ
ٍََُّْٛ َٕب َِ ْش ِعؼُ ُى ُْ فََُٕٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ْ ٌََِب ص ُ َُّ ا١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ ع ْاٌ َؾ
َ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ َِزَب
Onları kurtarınca da bakarsınız ki o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar! Bu gibi davranışlarınızın
zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz
şeyleri, size bir bir haber veririz.

39

(Yunus 10/24)

َ ٍَ َ بخز
ْ بء َف
ًُ أ ْ ُو٠َ ض ِِ َّّب
َّ ٌب َو َّٓبءٍ ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ َِِٓ ا١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ أَِّ َّب َِض َ ًُ ْاٌ َؾ
ِ َّٓ غ
ِ ػ ِث۪ٗ َٔ َجبدُ ْاْلَ ْس
َ َٚ َذ
َّ َٚ بَٙ َض ُص ْخ ُشف
ْ َّٕ٠اص
َْٚ ُْ لَبد ُِسُٙ ََّٔب اَٙٓ ٍُْ٘ َ ظ َّٓ ا
ِ َ اِرَٓا ا َ َخزٝ ْاْلَ ْٔ َؼب َۜ َُ َؽزٓهَٚ بط
ُ د ْاْلَ ْس
ُ ٌَّٕا
َۜ ِ ِْ َذًا َوب َ ْْ ٌَ ُْ ر َ ْغَٓ ِث ْبْل١بسا فَ َغ َؼ ٍَْٕبَ٘ب َؽ ۪ص
ًُ ص
ّ ِ َظ َو َٰز ٌِ َه ُٔف
ً َٙ َٔ ْٚ َ  ًًْل ا١ٌَ ب ا َ ِْ ُشَٔبَٙٓ ١ب ا َ َٰرَٙٓ ١ْ ٍََػ
َٰ ْ
َْٚزَفَ َّى ُش٠َ ٍَ ْٛ َد ٌِم
ِ ب٠َ اْل
Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir suya benzer. O su sebebiyle insanların ve hayvanların beslendiği
bitkiler sarmaş dolaş olur. Derken toprak donanır ve bütün süslerini takınır. Toprak sahipleri, çıkacak ürünü
hesaplayabilecekleri kanaatine vardıkları bir sırada o yere emrimiz, gece veya gündüz gelir de onu yolunmuş
hale getiririz; sanki bir gün önce orada herhangi bir ürün yokmuş gibi olur. İşte biz, düşünen bir topluluğa,
âyetlerimizi böyle ayrıntılı olarak anlatırız.

(Yunus 10/25)

ُ١ٍ ۪ص َشاغٍ ُِ ْغزَم
َٓ َ٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠َٚ َِ َۜ غ ًَل
َّ ٌ دَ ِاس اٌَِٰٝ ا اٛػ
ُٓ َ ْذ٠ َُّللا
 هَٚ
ِ ٌَِٰٝ شب ُء ا
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır. Kim, yapması gerekeni yaparsa onu doğru yola getirir.

(Rum 30/52)

َٓ٠ا ُِ ْذ ِث ۪شْٛ ٌََّٚ ص َُّ اٌذُّ َػٓب َء اِرَا
ُّ ٌ َْل ر ُ ْغ ِّ ُغ اَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌفَ ِبَّٔ َه َْل ر ُ ْغ ِّ ُغ ْا
Sen ölülere işittiremezsin, arkasını döndüğünde sağırlara da işittiremezsin.
(Enbiya 21/45)

َُْٚ ْٕزَ ُس٠ ص ُُّ اٌذُّ َػٓب َء اِرَا َِب
ُّ ٌَ ْغ َّ ُغ ا٠  َْلَٚ ِ ْٟۘ  ْؽَٛ ٌلُ ًْ أَِّ َّٓب ا ُ ْٔز ُِس ُو ُْ ِث ْب
De ki “Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları sırada yapılan çağrıyı işitmezler.”

(Zuhruf 43/40)

ٓ١
َ ْٔ َ اَفَب
ُّ ٌذ ر ُ ْغ ِّ ُغ ا
َ ٟ ۪ َِ ْٓ َوبَْ فَٚ ٟ
ٍ ظ ًَل ٍي ُِ ۪ج
َ ّْ ُ ْاٌؼِٞذْٙ َ  رْٚ َ ص َُّ ا
Sağıra işittirebilir; kör olana yol gösterebilir misin? Açık bir sapıklık içinde olan da bunlar gibidir.

(Rum 30/53)

َُّْٛ ٍِ  ُْ ُِ ْغُٙ َب ِرَٕب ف٠َ ُإْ ِِ ُٓ ِث َٰب٠ ْٓ َِ  َۜ ُْ ا ِْْ ر ُ ْغ ِّ ُغ ا َِّْلِٙ ظ ًَلٌَ ِز
َ ْٔ َ  َِٓب اَٚ
َ ْٓ ػ
َ ِ ّْٟ ُب ِد ْاٌؼَٙ ذ ِث
Körlere, yanlışlarından kurtaracak yolu gösteremezsin, sadece ayetlerimize inananlara
dinletebilirsin. Sonra onlar teslim olurlar.
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(Neml 27/80)

َٓ٠ا ُِ ْذ ِث ۪شْٛ ٌََّٚ ص َُّ اٌذُّ َػٓب َء اِرَا
ُّ ٌ َْل ر ُ ْغ ِّ ُغ اَٚ ٝ َٰرْٛ َّ ٌأَِّ َه َْل ر ُ ْغ ِّ ُغ ْا
Sen ölülere dinletemezsin. Çağrını, sırtlarını döndükleri zaman , sağırlara da dinletemezsin.

(Neml 27/81)

َُّْٛ ٍِ  ُْ ُِ ْغُٙ ََبرَِٕب ف٠ُإْ ِِ ُٓ ِث َٰب٠ ْٓ َِ  َۜ ُْ ا ِْْ ر ُ ْغ ِّ ُغ ا َِّْلِٙ ِظ ًَلٌَز
َ ْٔ َ  َِٓب اَٚ
َ ْٓ  ِ َػّْٟ ُ ْاٌؼِٞبدَٙ ذ ِث
Körlere yol tarif ederek yanlışına engel olamazsın. Sen, sadece ayetlerimize inanarak teslim olanlara
dinletebilirsin.

(Rum 30/54)

َه
ظ ْؼفًب
َ ٍحَّٛ ُح ً ص ُ َُّ َعؼَ ًَ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ لَّٛ ُظ ْؼفٍ ل
َ ظ ْؼفٍ ص ُ َُّ َعؼَ ًَ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ
َ ْٓ ِِ ُْ  َخٍَمَ ُىٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ش٠
َٓ َ٠ َ ْخٍُ ُك َِب٠ ًجَ َۜخ١ْ ش
َ َٚ
ُ ۪ ُُ ْاٌمَذ١ ٍ۪ ْاٌ َؼَٛ ُ٘ َٚ شب ۚ ُء
Allah sizi güçsüz olarak yaratır; güçsüzlüğün ardından güçlü hale getirir. Güçlülükten sonra da
yine güçsüz ve ak saçlı yapar, kurduğu düzene göre yaratır. Bilen ve ölçüyü koyan O’dur.
(Nahl 16/70)

َِّْ ْـًٔ َۜب ا١ش
َ ٍُ ٍْ َ ْؼٍَ َُ ثَ ْؼذَ ِػ٠  َْلْٟ  ا َ ْسرَ ِي ْاٌؼُ ُّ ِش ٌِ َىٌِٝٓ َٰ ُ َشدُّ ا٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ ُْ  ُى١فهَٛ َ َز٠ َُّ ُ َّللاُ َخٍَمَ ُى ُْ ص
 هَٚ
ش٠
ٌ ۪ ٌُ لَذ١ ٍَّ۪للاَ َػ
ه
Sizi yaratan Allah’tır sonra vefat ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bildiğini
bilemez hale gelsin. Allah bilir ve ölçü koyar.

(Mümin 40/67)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ص
اُُٛ ْخ ِش ُع ُى ُْ ِغ ْف ًًل ص ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُ ٓغ٠ َُّ ُ طفَ ٍخ ص ُ َُّ ِِ ْٓ َػٍَمَ ٍخ ص
ٍ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ُ اُٛٔٛشذَّ ُو ُْ ص ُ َُّ ٌِز َ ُى
ُ َا
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ا ا َ َع ًًلُٛ ٌِز َ ْجٍُ ٓغَٚ ًُ  ِِ ْٓ لَ ْجٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ  ًخ ۚبُٛ١ش
ٍَُْٛر َ ْؼ ِم
Sizi yaratan O’dur. O, önce topraktan, sonra nutfeden, sonra da alakadan yaratır; sonra sizi bir bebek olarak
dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale gelebilesiniz ve nihayet ihtiyar kişilere dönüşesiniz. Kiminiz daha önce vefat
ettirilir. Bunlar, belirlenmiş ecelinizi tamamlamanız içindir. Belki aklınızı kullanırsınız.
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(Rum 30/55)

َُْٛإْ فَ ُى٠ اُٛٔعب َػ َۜ ٍخ َو َٰز ٌِ َه َوب
َّ ٌ َُ اُٛ ََ رَمْٛ َ٠َٚ
َ  َْش١ا َغَُْٛ َِب ٌَجِضُِٛ ُ ْم ِغ ُُ ْاٌ ُّ ْغ ِش٠ ُغب َػخ
Kıyamet saati geldiği gün suçlular, dünyada bir saatten fazla kalmadık diye, yemin ederler.
Onlar bu şekilde yanlışa sürüklenirlerdi.
(Yunus 10/45)

ُ َ ْؾ٠ ََ ْٛ َ٠َٚ
َٓ٠ ۪ َۜ ُْ لَ ْذ َخغ َِش اٌَّزُٙ َٕ١ْ ََْ ثُٛبسف
َ ا ا َِّْلَُٛٓ ٍْجَض٠ ُْ ٌَ ْْ َ ش ُش ُ٘ ُْ َوب
َ ََزَؼ٠ بس
ِ َٙ ٌَّٕعب َػخً َِِٓ ا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُِ اُٛٔ َِب َوبَٚ َِّللا
ِ َا ثِ ٍِ ٓمَُٛوزَّث
بء ه
Onları bir araya toplayacağı gün sanki gündüzün, tanışmayla geçen bir saati dışında dünyada bulunmamış gibi
olurlar. Allah ile karşılaşmayı yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Onlar yola gelmiş değillerdir.

(Müminun 23/112)

َٓ١ ۪ٕض َػذَدَ ِع
ِ  ْاْلَ ْسٟلَب َي َو ُْ ٌَ ِجضْز ُ ُْ ِف
Allah “Sene sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” diye soracak.

(Müminun 23/113)

َٓ٠ّ ٍَ فَ ْغـَٔ ًِ ْاٌ ٓؼَب ۪دْٛ َ٠ ط
َ  ثَ ْؼْٚ َ  ًِب اْٛ َ٠ ا ٌَجِضَْٕبٌُٛلَب
Onlar: “Ya bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık; onu hesaplayanlara sorabilirsin” diyeceklerdir.

(Müminun 23/114)

ً ٍَ۪لَب َي ا ِْْ ٌَ ِجضْز ُ ُْ ا َِّْل ل
َُّْٛ ٍَ أََّ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٛ ٌَ ًل١
Allah şöyle diyecektir: “Pek az kaldınız, keşke bunu o zaman bilseydiniz!

(Rum 30/56)

َُ ْٛ َ٠ َٰ زَاَٙش ف
۪ ْ َٚ َُ ٍْ ا ْاٌ ِؼُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
ِ ْۘ  َِ ْاٌجَ ْؼْٛ َ٠ ٌَِٰٝ َّللاِ ا
ة ه
ِ  ِوزَبٟ ۪ َّبَْ ٌَمَ ْذ ٌَجِضْز ُ ُْ ف٠اْل
َُّْٛ ٍَ ٌَٰ ِىَّٕ ُى ُْ ُو ْٕز ُ ُْ َْل ر َ ْؼَٚ ش
ِ ْاٌجَ ْؼ
Kendilerine bilgi ve güven verilenler derler ki; “Allah’ın Kitabına göre siz, diriliş gününe kadar
kaldınız. İşte bu, dirilme günüdür; ama siz bunu bilmez bir haldeydiniz.
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(Mearic 70/42)

َُْٚ َػذُٛ٠ ٞ ۪ ُُ اٌَّزُٙ َِ ْٛ ٠َ اُُٛ ًَلل٠ ٝا َؽزهُٛ ٍْ َؼج٠َ َٚ اٛظ
ُ ٛ ُخ٠َ ُْ ُ٘ فَزَ ْس
Bırak da tehdit edildikleri gün ile yüzleşinceye kadar eğlenip dursunlar.

(Mearic 70/43)

َُْٛفِعُٛ٠ ت
ِ َْ َِِٓ ْاْلَ ْعذَاَٛ ْخ ُش ُع٠ ََ ْٛ َ٠
ً س ِع َشا
ٍ ص
ُ ُٔ ٌَِٰٝ  ُْ اُٙ ََّٔػب َوب
Sunaklara üşüştükleri gibi kabirlerinden fırlayıp çıktıkları gün,

(Mearic 70/44)

َۜ
َُْٚ َػذُٛ٠ اُٛٔ َوبٞ ۪ َُ اٌَّزْٛ ١َ ٌ ُْ رٌَِّخٌ َٰر ٌِ َه ْاُٙ ُبس ُ٘ ُْ ر َ ْش َ٘م
ُ ص
َ خَب ِش َؼخً ا َ ْث
Saygıyla önlerine bakarlar, alçaklık her yanlarını sarar. İşte tehdit edildikleri gün o gündür.

(Müminun 23/115)

ََُْٕٛب َْل ر ُ ْش َعؼ١ْ ٌَِأََّ ُى ُْ اَٚ اَفَ َؾ ِغ ْجز ُ ُْ أََّ َّب َخٍَ ْمَٕب ُو ُْ َػجَضًب
Ne zannetmiştiniz, sizi boşuna mı yaratmıştık; huzurumuza gelmeyecek miydiniz?”

(Rum 30/57)

َ َٓ٠ َ۪ ْٕفَ ُغ اٌَّز٠  َِئِ ٍز َْلْٛ َ١َف
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ُٙ ُ ا َِ ْؼز َِسرُّٛ ٍَظ
Yanlış yapanların mazeretleri o gün fayda vermeyecek, Allah’ı razı etmeleri de istenmeyecektir.
(Nisa 4/165)

ّ َع ًًل ُِج
ً َّللاُ َػ ۪ض
ضا٠
ُ اٌش
ُ ُس
ُّ ََّللاِ ُؽ َّغخٌ ثَ ْؼذ
 َوبَْ هَٚ ًِ َۜ ع
 هٍَٝبط َػ
ِ ٌٍَِّٕ ََْٛ ُى٠ َٓ ٌِئ َ ًَّل٠ ُِ ْٕز ِ۪سَٚ َٓ٠ش ِ۪ش
 ًّب١َؽ ۪ى
Müjdeci ve uyarıcı elçiler gönderdik ki onlardan sonra insanların elinde Allah’a karşı ileri sürecekleri bir
mazeretleri olmasın. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

(Tevbe 9/66)

َٓ ْغب ِئفَ ٍخ ِِ ْٕ ُى ُْ ُٔؼَزِّة
َٓ ْٓ ػ
اُٛٔ ُْ َوبُٙ ََّٔغب ِئفَخً ِثب
ُ  َّب ِٔ ُى َۜ ُْ ا ِْْ َٔ ْؼ٠ا لَ ْذ َوفَ ْشر ُ ُْ ثَ ْؼذَ ۪اَْٚل ر َ ْؼزَز ُِس
َ ف
َٓ١ِ۪ ُِ ْغ ِش
Sakın bahane üretmeyin; siz inanıp güvendikten sonra kâfir oldunuz. İçinizden bir kesimini bağışlasak bile, bir
kesimini cezalandıracağız. Çünkü onlar suçludurlar.

43

(Nahl 16/84)

ُ  ََ َٔ ْج َؼْٛ ٠َ َٚ
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ُ۪إْ رَ ُْ ٌٍَِّز٠ ذًا ص ُ َُّ َْل١َ۪ٙ ش ِِ ْٓ ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ ش
Her toplumdan bir şahit çıkardığımız gün, artık kâfirlere herhangi bir izin verilmeyecek, özür dilemeleri de
istenmeyecektir.

(Mümin 40/52)

َّ  ْٕفَ ُغ٠َ  ََ َْلْٛ ٠َ
 ُء اٌذ َِّاسٛع
ُٓ ُْ ُٙ ٌََٚ ُ ُُ اٌٍَّ ْؼَٕخُٙ ٌََٚ ُْ ُٙ ُ َٓ َِ ْؼز َِسر١ّ۪ ٌِ اٌظب
O gün yanlış yapanlara, özür beyan etmelerinin bir faydası olmaz. Hak ettikleri dışlanmadır, hak ettikleri yurdun
kötüsüdür.

(Casiye 45/35)

 َْلَٚ بَٙ ْٕ ِِ َُْٛ ْخ َش ُع٠  ََ َْلْٛ َ١ٌَ ۚب فَ ْب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ غ ََّشرْ ُى ُُ ْاٌ َؾَٚ اًٚ َّللاِ ُ٘ ُض
ِ َب٠َٰر ٌِ ُى ُْ ِثبََّٔ ُى ُُ ار َّ َخ ْزر ُ ُْ َٰا
د ه
َُُْٛ ْغز َ ْؼزَج٠ ُْ ُ٘
Bu kararın sebebi şudur: Allah’ın ayetlerini hafife almıştınız. Yaşadığınız hayat sizi aldatmıştı. Bunlar oradan
çıkarılmayacaklar ve özür dilemeleri istenmeyecektir.

(Tahrim 66/7)

ٍََُّْٛ َْ َِب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼْٚ َ َۜ ََ أَِّ َّب ر ُ ْغضْٛ ١َ ٌا ْاٚا َْل ر َ ْؼزَز ُِسَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
Ey ayetleri görmezlikten gelen kafirler Bu gün özür ileri sürmeyin. Sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

(Rum 30/58)

اَٚٓ َوفَ ُٓش٠ ٌَ۪ َّٓ اٌَّزُٛم١َ ٌَ  ٍخ٠َ  ُْ ِث َٰبُٙ َ ٌَ ِئ ْٓ ِعئْزَٚ ًٍ َۜ َ  َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِضٟ ۪بط ف
ِ ٌٍَِّٕ ظ َش ْثَٕب
َ ٌَمَ ْذَٚ
ٍَُْٛا ِْْ ا َ ْٔز ُ ُْ ا َِّْل ُِج ِْط
Bu Kur’an’da insanlar için her örneği verdik. Sen onlara bir mucize getirseydin görmezlikten
gelenler hemen, “Siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz.” derlerdi.
(Kehf 18/54)

ُ غ
ءٍ َعذَ ًْلْٟ ش
َ بْ ا َ ْوض َ َش
ِ ْ َْ َوبَٚ ًٍ َۜ َ بط ِِ ْٓ ُو ًِّ َِض
ِ ٌٍَِّٕ ِْ  َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰاٟ ۪ص َّش ْفَٕب ف
َ ْٔ اْل
َ ٌَمَ ْذَٚ
Biz bu Kur'ân'da insanlar için her örneği, değişik biçimlerde verdik. Ama insan en çok tartışan varlıktır!
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(Zümer 39/27)

ۚ َزَزَ َّو ُش٠ ُْ ُٙ ٍَّ َٰ٘زَا ْاٌمُ ْش َٰا ِْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِض َ ًٍ ٌَ َؼٟ ۪بط ف
َْٚ
ِ ٌٍَِّٕ ظ َش ْثَٕب
َ ٌَمَ ْذَٚ
Biz bu Kur’an’da insanlar için her konuyu örnekledik ki akıllarını başlarına toplasınlar.

(Rum 30/59)

ْ ٠َ َو َٰز ٌِ َه
َُّْٛ ٍَ ْؼ٠َ َٓ َْل٠ ۪ة اٌَّز
طجَ ُغ ه
ِ ٍُُٛ لٍَٰٝ َّللاُ َػ
İşte Allah ilim bilmeyenlerin kalbinde böyle bir yapı oluşturur.
(Nahl 16/106)

ْ ُِ ُُٗلَ ٍْجَٚ َٖ َّب ِ۪ٔٗ ٓ ا َِّْل َِ ْٓ ا ُ ْو ِش٠بّٰللِ ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ ۪ا
 ٌَٰ ِى ْٓ َِ ْٓ ش ََش َػَٚ ْب
۪ ْ ط َّ ِئ ٌّٓ ِث
َِ ْٓ َوفَ َش ِث ه
ِ َّ ٠بْل
ۚ ت َِِٓ ه
ٌُ ١اة َػ ۪ظ
ٌ َ ػز
ٌ ع
َ  ُْ َغِٙ ١ْ ٍَص ْذ ًسا فَ َؼ
َ ُْ ُٙ ٌََٚ َِّللا
َ ِث ْبٌ ُى ْف ِ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.

(Nahl 16/107)

َٰ ْ ٍََٝب َػ١ْٔ ُّح َ اٌذٛ١َٰ ا ْاٌ َؾُّٛ ُُ ا ْعز َ َؾجُٙ َََّٰٔر ٌِ َه ِثب
َٓ٠ ََ ْاٌ َىبفِ ۪شْٛ َ ْاٌمِٞذْٙ َ٠ َّللاَ َْل
ا َ َّْ هَٚ ِاْل ِخ َشح
Bu onların, dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri sebebiyledir. Allah, kâfirler topluluğunu yola getirmez.

(Nahl 16/108)

َ َٓ٠ ۪ َٰ ٌٓ ِئ َه اٌَّزٚ۬ ُ ا
ٍَُْٛ َٰ ٌٓ ِئ َه ُ٘ ُُ ْاٌغَب ِفٚ۬ ُ اَٚ ُْ ۚ ِ٘ بس
غجَ َغ ه
َ َُّللا
َ َٚ ُْ ِٙ  ِثٍُُٛ لٍَٰٝ ػ
َ ا َ ْثَٚ ُْ ِٙ ع ّْ ِؼ
ِ ص
Bunlar, kalpleri, dinleme ve görmeleri üzerinde Allah’ın yeni bir yapı oluşturduğu kimselerdir. Onlar, ne
yaptıklarının farkında değillerdir.

(Nahl 16/109)

َٰ ْ ِٟ ُْ فُٙ َََّْٔل َع َش ََ ا
َْٚاْل ِخ َشحِ ُ٘ ُُ ْاٌخَب ِع ُش
Zerre kadar şüphe yok ki ahirette onlar, umduğunu bulamayacaklardır.

(Rum 30/60)

َُِْٕٛلُٛ٠ َٓ َْل٠ َ۪ ْغز َ ِخفََّّٕ َه اٌَّز٠  َْلَٚ َّللاِ َؽ ٌّك
ْ فَب
 ْػذَ هَٚ َِّْ صجِ ْش ا
Sen sabırlı ol. Allah’ın verdiği söz doğrudur. Bunu içine sindiremeyenler seni hafife
alamayacaklardır.
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(Fatır 35/5)

سٚ
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠َ  َْلَٚ ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َؽ ٌّك فَ ًَل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َؾ
 ْػذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatan şeytan da
sizi Allah ile aldatmasın.

(Mümin 40/77)

ۚ
َُُْٛ ْش َعؼ٠ َٕب١ْ ٌََّٕ َه فَ ِب١َ َّفَٛ َ  َٔزْٚ َ  َٔ ِؼذُُ٘ ُْ اٞ ۪ط اٌَّز
ْ فَب
 ْػذَ هَٚ َِّْ ص ِج ْش ا
َ َّٕ َه َث ْؼ٠َ َّللاِ َؽ ٌّك فَ ِب َِّب ُٔ ِش
Sabret; Allah'ın sözü yerine gelecektir. Ya onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana gösteririz veya seni vefat
ettiririz. Dönüş Bizedir.

(Casiye 45/31)

َٓ١ِ۪  ًِب ُِ ْغ ِشْٛ َ ُو ْٕز ُ ُْ لَٚ ُْ ُ  ُى ُْ فَب ْعز َ ْىجَ ْشر١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ َ۪بر٠ا اَفٍََ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰاَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
Ayetleri görmezlikten gelen kafirlere şöyle denilecektir: “Ayetlerimiz size okunmamış mıydı? Ama kendinizi
büyük görüp suçlu bir topluluğa dönüşmüştünüz.”

(Casiye 45/32)

ُ َٔ ِْْ غب َػخُ ا
ظ ُّٓ ا َِّْل
َّ ٌ َِب اٞب لُ ٍْز ُ ُْ َِب َٔ ْذ ۪سَٙ ١ ْ۪ت ف
َّ ٌاَٚ َّللاِ َؽ ٌّك
 ْػذَ هَٚ َِّْ  ًَ ا١ ۪اِرَا لَٚ
َ ٠غب َػخُ َْل َس
َ
َٓ١ ۪ٕ ِم١ْ َ  َِب ٔ َْؾ ُٓ ِث ُّ ْغزَٚ ظًّٕب
“Allah’ın verdiği söz doğrudur; kıyamet saatinden şüphe duyulamaz.” denilince şöyle demiştiniz: “Kıyamet saati
de ne oluyor? Biz bunu sadece bir olasılık olarak görüyoruz. Kesin bir kanaate varmış değiliz.”

(Casiye 45/33)

َْ ِض ُ۫ ُؤْٙ َ َ ْغز٠ ۪ٗا ِثُٛٔ ُْ َِب َوبِٙ  َؽبقَ ِثَٚ اٍُِّٛ ّـَٔبدُ َِب َػ١ِ ع
َ ُْ ُٙ ٌَ  َثذَاَٚ
Yaptıklarının kötü olanları ortaya çıkacak, hafife aldıkları (hesap verme ve ceza) başlarına gelecektir.

(Casiye 45/34)

َٓ٠َبص ۪ش
ُ ٌَّٕ ُى ُُ ا٠َٰٚ ْ  َِأَٚ  ِِ ُى ُْ َٰ٘زَاْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ ٓمَب َء١ ُى ُْ َو َّب ٔ َ۪غ١ َٰ ََ َٔ ْٕغْٛ َ١ٌ ًَ ْا١ ۪لَٚ
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ  َِب ٌَ ُىَٚ بس
Bugün size ilgi göstermeyeceğiz, zaten siz de bugünkü yüzleşmeye ilgi göstermiyordunuz. Varacağınız yer
ateştir. Size yardım edecek birileri de olmayacaktır.
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