LOKMAN SURESİ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبّٰللِ َِِٓ ا
ُ١اٌش ۪خ
ُ َا
َّ ْب
ر ِث هٛػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Lokman 31/1)

ُٓ ٌٓ ا
ELİF! LAM! MİM!

(Lokman 31/2)

ُ١ِ ة ْاٌ َس ۪ى
ِ بدُ ْاٌ ِىزَب٠َ ِر ٍْ َه َٰا
Bunlar, hikmetli Kitabın ayetleridir.
(Bakara 2/129)

ع ا
ْ ا ْث َؼَٚ َسثََّٕب
ُْ ْۜ ِٙ ١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َ ْاٌ ِس ْى َّخَٚ بة
ُ  ُْ َسِٙ ١ ۪ث ف
َ َ  ُُ ْاٌ ِىزُٙ ُّ ٍِّ ُ َؼ٠َٚ ب ِر َه٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ًلٛ
ُ ذ ْاٌ َؼ ۪ض
ُُ ١ض ْاٌ َس ۪ى٠
َ ْٔ َ أَِّ َه ا
“Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin âyetlerini bağlamlarında okusun! Kitabı ve hikmeti
öğretsin ve onları geliştirsin! Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!”

(Bakara 2/151)

ع ا
َ ْاٌ ِس ْى َّخَٚ بة
ُ  ُى ُْ َس١ ۪ع ٍَْٕب ف
َ َ ُ َؼ ٍِّ ُّ ُى ُُ ْاٌ ِىز٠َٚ ُْ  ُى١ُضَ ۪ ّو٠َٚ َبرَِٕب٠ ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍَُْٛز٠ ُْ ًل ِِ ْٕ ُىٛ
َ َو َّٓب ا َ ْس
ْۜ ُّ ٍَا ر َ ْؼُُٛٔٛ َؼ ٍِّ ُّ ُى ُْ َِب ٌَ ُْ ر َ ُى٠َٚ
َْٛ
Nitekim içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi geliştirir, size Kitab’ı ve hikmeti öğretir,
size bilmediğinizi öğretir.
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(Lokman 31/3)

َٓ١ ِ۪ٕ َس ْز َّخا ٌِ ٍْ ُّ ْسغَٚ ُٜ٘ذا
İyiler için bir rehber ve bir ikramdır.
(Al-i İmran 3/138)

َ  ِػْٛ َِ َٚ ٜ ُ٘ذاَٚ بط
ٌ َ١ََٰ٘زَا ث
َٓ١ ۪ظخٌ ٌِ ٍْ ُّزَّم
ِ ٌٍَِّٕ ْب
Bu anlatılanlar, insanlara bir açıklama, kendini koruyanlara bir rehberlik ve bir öğüttür.

(Araf 7/52)

َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َ َس ْز َّخا ٌِمَٚ ٜ ِػ ٍْ ٍُ ُ٘ذاٍَٰٝ ق ٍَْٕبُٖ َػ
َّ َة ف
ٍ ٌَمَ ْذ ِخئَْٕب ُ٘ ُْ ِث ِىزَبَٚ
Onlara, bir ilme göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.

(Yunus 10/57)

ٌ َس ْز َّخَٚ ٜ ُ٘ذاَٚ سُٚ
َ  ِػْٛ َِ ُْ بط لَ ْذ َٓخب َءرْ ُى
ُّ ٌ اٟ ِؽ ٓفَب ٌء ٌِ َّب ِفَٚ ُْ ظخٌ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
ِ قذ
َٓ١ ِِ۪ٕ ٌِْ ٍْ ُّإ
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerinizde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram
gelmiştir.

(Casiye 45/20)

َُِْٕٛلُٛ٠ ٍَ ْٛ َ َس ْز َّخٌ ٌِمَٚ ٜ ُ٘ذاَٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ قٓبئِ ُش
َ ََٰ٘زَا ث
Bu, bütün insanlara gerçekleri gösterir. İkna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır.

(Lokman 31/4)

ْۜ ُِٕلُٛ٠ ُْ ُ٘ ِبًل ِخ َشح
َٰ ْ ُ٘ ُْ ِثَٚ َ حٛاٌض َٰو
َّ َُُْٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ق
َْٛ
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
İyiler namazı kılan, zekatı veren ve Ahirete kesin olarak inanan kimselerdir.
(Enfal 8/2)

ْ َ١ٍِ ُ اِرَا رَٚ ُْ ُٙ ُثٍُُٛذ ل
ْ ٍَ ِخَٚ َُّللا
 َّبٔاب٠ ُْ ۪اُٙ َْبرُُٗ صَ ادَر٠ ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَذ َػ
َٓ اِرَا رُ ِو َش ه٠ َْ۪ اٌَّزُِِٕٛ ْأَِّ َّب ْاٌ ُّإ
ٍَُْٛ َّوَٛ َ َز٠ ُْ ِٙ ّ َس ِثٍَٰٝ  َػَٚ
Müminler, Allah anılınca yürekleri titreyen, onun ayetleri bağlantılarıyla birlikte okununca güvenleri artan ve
yalnızca Rablerine güvenip dayanan kimselerdir
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(Enfal 8/3)

ْۜ ُُ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ق
َْٛ
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Onlar, namazlarını düzgün ve sürekli kılar, kendilerine verdiğimiz rızıkları yerli yerinde harcarlar.

(Enfal 8/4)

ٌ  ُْ دَ َس َخُٙ ٌَ َْ َزمًّ ْۜبُِِٕٛ ْ َٰ ٌٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّإٚ۬ ُ ا
ٌُ ٠ ِس ْص ٌق َو ۪شَٚ ٌ  َِ ْغ ِف َشحَٚ ُْ ِٙ ِّبد ِػ ْٕذَ َسث
İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve bol rızık vardır.

(Bakara 2/4)

ْۜ ُِٕلُٛ٠ ُْ ُ٘ بًل ِخ َش ِح
َٰ ْ  ِثَٚ  َِٓب ا ُ ْٔ ِض َي ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َهَٚ  َْه١ٌََِْ ِث َّٓب ا ُ ْٔ ِض َي إُِِٛ ُْإ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َْٛ
Sana indirilen kitaba da senden önce indirilen kitaplara da inanıp güvenen ve ahirete inançları tam olanlar var ya,

(Bakara 2/5 )

َْٛ َٰ ٌٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُسٚ۬ ُ اَٚ ُْ ِٙ ّ ِِ ْٓ َس ِثٜ ُ٘ذاٍَٰٝ  َٰ ٌٓئِ َه َػٚ۬ ُ ا
İşte Rablerinden gelen rehbere uyanlar onlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.

(Lokman 31/5)

َْٛ َٰ ٌٓئِ َه ُ٘ ُُ ْاٌ ُّ ْف ٍِ ُسٚ۬ ُ اَٚ ُْ ِٙ ّ ِِ ْٓ َس ِثٜ ُ٘ذاٍَٰٝ  َٰ ٌٓئِ َه َػٚ۬ ُ ا
Onlar Rablerinin gösterdiği yol üzerinde olanlardır. Umduklarını bulacak olanlar onlardır.

(Lokman 31/6)

 ْۜاَٚز َّ ِخزََ٘ب ُ٘ ُض ا٠َٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
ِ ٠ ۪ ْاٌ َسذَٛ ْٙ ٌَ َٞ ْؾز َ ۪ش٠ ْٓ َِ بط
 ًِ ه١ع ۪ج
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ِ ُ١ٌِ ث
َ ْٓ ن ًَّ َػ
ٌ ۪ٙ ُِ اة
ٓ١
ٌ َ ُْ َػزُٙ ٌَ  َٰ ٌٓئِ َهٚ۬ ُ ا
Bir bilgiye dayanmadan Allah’ın yolundan saptırmak için boş söze bedel ödeyen insanlar vardır.
Onlar o yolu alaya da alırlar. Onların payına düşen, alçaltıcı bir azaptır.

3

(Şuara 26/221)

َّ ٌ َِ ْٓ رَٕ ََّض ُي اٍَٰٝ ٘ ًَْ أَُ ِجّئ ُ ُى ُْ َػ
ُ ْۜ به
ٓ١
۪ ١َ ؾ
Şeytanların kimin peşini bırakmadığını size bildireyim mi?

(Şuara 26/222)

ُ١ٍ ۪ ُو ًِّ اَفَّبنٍ اَثٍَٰٝ رَٕ ََّض ُي َػ
Onlar, hayırsız düzenbazlardan hiç birinin peşini bırakmazlar.

(Şuara 26/223)

ْۜ ا َ ْوث َ ُشُ٘ ُْ َوب ِرثَٚ غ ّْ َغ
َُْٛ
َّ ٌَْ اُُٛ ٍْم٠
Şeytanlara onlar kulak verirler. Çoğu da yalancıdır.

(Şuara 26/224)

ُّ ٌاَٚ
َْْۜ َٚب
ُ ُ۫  ُُ ْاٌغُٙ َُزَّجِؼ٠ ؾؼَ َٓشا ُء
Şairlere gelince, onların peşinden gidenler de hayalperestlerdir...

(Şuara 26/225)

َُّْٛ ١۪ٙ َ٠ ا ٍدَٚ ًِّ  ُوٟ ۪ ُْ فُٙ ََّٔاٌََ ُْ ر َ َش ا
Görmüyor musun onlar her vadide gözü kapalı dolaşırlar,

(Şuara 26/226)

ٍََُْٛ ْفؼ٠َ َْ َِب ًَلٌُُٛٛم٠َ ُْ ُٙ ََّٔاَٚ
Hem de yapmayacakları şeyleri söylerler.

(Hac 22/8)

ش١
ٍ  ًَل ِوزَبَٚ ٜ ًَل ُ٘ذاَٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
 هُِٟ َدب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٍ ُِ۪ٕ ة
Öyle insanlar vardır ki yol gösterecek kimsesi ve aydınlatacak bir kitabı olmadan Allah hakkında bilgisizce
tartışmaya girer.

(Hac 22/9)

ْ  ِػٟ
ْۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ك
َ َ َّ ِخ َػز١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُُٗم٠ ُ۪ٔزَٚ ٞ
ِ ُ١ٌِ ۪ٗط ِف
َ ْٓ ن ًَّ َػ
ٌ َب ِخ ْض١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاِ ٌَُٗ ف
ِ ٠اة ْاٌ َس ۪ش
َ ِٔثَب
Allah’ın yolundan saptırmak için kendilerini büyük gösterirler. Onların hakkı bu dünyada alçalmaktır. Kıyamet
gününde de onlara yangın azabını tattıracağız.
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(Lokman 31/7)

ّ َ ْل اشا فَجَٚ ِٗ ١ْ َُٔ اُرٟٓ ۪ب َوب َ َّْ فَٙ َ ْغ َّ ْؼ٠ ُْ ٌَ ْْ َ  ُِ ْغز َ ْىجِ اشا َوبٌٝهَٚ َبرَُٕب٠ ِٗ َٰا١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
ة
ٍ ؾ ِْشُٖ ثِؼَزَا
ُ١ٍ ٌَ۪ا
Ona ayetlerimiz okunduğunda büyüklenir, sanki hiç duymamış, sanki kulaklarında ağırlık
varmış gibi sırt çevirir. Ona acıklı bir azap müjdesi ver.
(Nahl 16/22)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ ًَل٠ ۪ازذٌ فَبٌَّز
َْٚ ُ٘ ُْ ُِ ْغز َ ْىجِ ُشَٚ ٌ  ُْ ُِ ْٕ ِى َشحُٙ ُثٍُُٛبًل ِخ َشحِ ل
ِ َٚ ٌٌَِٰٗ  ُى ُْ اُٙ ٌَِٰ ا
Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri, kendilerini yalanlar. Onlar, kendilerini büyük gören
kimselerdir.

(Nahl 16/23)

ْۜ ٍُِٕ ُ ْؼ٠  َِبَٚ َُْٚغ ُِّش٠ َ ْؼٍَ ُُ َِب٠ ََّللا
َٓ٠ُ ِستُّ ْاٌ ُّ ْغز َ ْىجِ ۪ش٠ َْ أَُِّٗ ًَلٛ
ًَل َخ َش ََ ا َ َّْ ه
Allah, onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir; bunda zerre kadar şüphe olmaz. O, kendini
büyük görenleri sevmez.

(Casiye 45/7)

ُ١ٍ ۪ ًٌ ٌِ ُى ًِّ اَفَّبنٍ اَث٠ْ َٚ
Yalanlar uydurup duran ve günaha dalan herkese yazıklar olsun!

(Casiye 45/8)

ّ َب فَجَٙ َ ْغ َّ ْؼ٠ ُْ ٌَ ْْ َ ق ُّش ُِ ْغز َ ْىجِ اشا َوب
ُ١ٍ ٌَ۪ة ا
ِ َب٠َ ْغ َّ ُغ َٰا٠
ٍ ؾ ِْشُٖ ثِؼَزَا
د ه
ِ ُ٠ َُّ ُ  ِٗ ث١ْ ٍَ َػٍَٰٝ َّْللاِ رُز
Böyleleri, Allah’ın ona okunan ayetlerini dinler ama hiç dinlememiş gibi büyüklük taslayarak bildiğini okur. Sen
ona acıklı bir azabı müjdele.

(Müminun 23/64)

ْۜ  ْدـ ُش٠َ ُْ ُ٘ ة اِرَا
َْٚ
ِ  ُْ ِث ْبٌ َؼزَاِٙ ١ ۪ اِ ٓرَا ا َ َخ ْزَٔب ُِزْ َشفَٝززٓه
َٔ
Onların şımarık olanlarını cezaya çarptırdığımızda hemen sızlanmaya başlarlar.

(Müminun 23/65)

َْٚق ُش
َ ْٕ ُ  ََ أَِّ ُى ُْ َِِّٕب ًَل رْٛ َ١ٌا ْاًَٚل ر َ ْدـَٔ ُش
Bugün boşuna sızlanmayın; bizden yardım göremeyeceksiniz.
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(Müminun 23/66)

ْ ٔلَ ْذ َوب
َْٛق
ُ  ا َ ْػمَب ِث ُى ُْ ر َ ْٕ ِىٍٝٓ َٰ  ُى ُْ فَ ُى ْٕز ُ ُْ َػ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْ رُزٟ ۪بر٠َ َذ َٰا
Size âyetlerim derlenip okunduğunda arkanızı dönüp kaçıyordunuz.

(Müminun 23/67)

َْٚ ُد ُشْٙ َ بِ اشا ر
ِ ع
َ ۪ٗۗ ۪ َٓ ِث٠ُِ ْغز َ ْى ِج ۪ش
Ayetlerimize karşı büyükleniyor, geceleri ileri geri konuşuyordunuz.

(Lokman 31/8)

ُ١ِ  ُْ َخَّٕبدُ إٌَّ ۪ؼُٙ ٌَ د
ِ قب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanların payına düşen de nimetlerle dolu bahçelerdir.
(Fatır 35/32)

َ ُْ ُٙ ْٕ ِّ ََٕب ِِ ْٓ ِػ َجب ِدَٔب ف١ْ َطف
َ ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ٌ قذ
ْ َٓ ا٠ ۪بة اٌَّز
ِ َ  ُْ ُِ ْمزُٙ ْٕ ِِ َٚ ِ۪ٗ ظب ٌِ ٌُ ٌَِٕ ْفغ
َ َ  َسثَْٕب ْاٌ ِىزْٚ َ ث ُ َُّ ا
ْۜ د ِث ِب ْر ِْ ه
ش١
ْ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ َٰر ٌِ َه
ِ  َْشا١عب ِث ٌك ِث ْبٌ َخ
ُ ْۜ ن ًُ ْاٌ َى ۪ج
َ
Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri Allah'ın izniyle bu Kitaba mirasçı yaparız. Onlardan kimi kendine
kötülük yapar, kimi orta yolda gider, kimi de iyilikler konusunda en önde olur. İşte büyük üstünlük en önde
olmaktır.

(Vakıa 56/10)

َُْٛغب ِثم
َّ ٌَْ اُٛغب ِثم
َّ ٌاَٚ
Bir de önde gidenler var; hep önde gidenler!

(Vakıa 56/11)

َُْٛ َٰ ٌٓئِ َه ْاٌ ُّمَ َّشثٚ۬ ُ ا
Onlar, her türlü ikramın yakınına alınırlar.

(Vakıa 56/12)

ُ١ِ د إٌَّ ۪ؼ
ِ  َخَّٕبٟ ۪ف
Nimetlerle dolu bahçeler içinde olurlar.
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(Vakıa 56/13)

َٓ١ ٌَّ۪ٚ َثٍَُّخٌ َِِٓ ْاًل
Onların çoğu eskilerden,

(Vakıa 56/14)

ْۜ اًل ِخ ۪ش
َٰ ْ َِِٓ ًٌ ١ ٍَ۪لَٚ
َٓ٠
Birazı da sonrakilerdendir.

(Vakıa 56/15)

َٔ ٍخٛم
ُ ْٛ َِ ع ُش ٍس
ُ ٍَٰٝ َػ
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

َٓ١ ٍِ۪ب ُِزَمَبثَٙ ١ْ ٍََٓ َػ١ُِز َّ ِى ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Vakıa 56/17)

ُ َ٠
َُْٚ ٌْذَا ٌْ ُِخٍََّذِٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَف َػٛ
ُ ط
Ölümsüz genç erkek hizmetçiler çevrelerinde dolaşır durur.

(Vakıa 56/18)

ٓ١
ٍ اَٛ ِثب َ ْو
ٍ  َوأ ْ ٍط ِِ ْٓ َِ ۪ؼَٚ َك٠ا َ َث ۪بسَٚ ة
Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle gelir giderler.

(Vakıa 56/19)

َُُْٛ ْٕ ِضف٠  ًَلَٚ بَٙ ْٕ َْ َػُٛقذَّػ
َ ُ٠ ًَل
İçtikleri, ne başlarını ağrıtır ne de sarhoş olurlar.

(Vakıa 56/20)

َْٚ َُّش١ز َ َخ٠َ  ٍخ ِِ َّّبَٙ فَب ِوَٚ
Beğendikleri meyveler,
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(Vakıa 56/21)

ْۜ ُٙ َ  ْؾز٠َ  ٍْش ِِ َّّب١ه
َ ُِ ٌَ ْسَٚ
َْٛ
Canlarının çektiği kuş etleri ile de dolaşırlar.

(Vakıa 56/22)

ٌ س ۪ػٛ
ٓ١
ٌ  ُزَٚ
Çevrelerinde siyah iri gözlü huriler dolaşır.

(Vakıa 56/23)

ْٛ
ِ َُٕوب َ ِْثَب ِي اٌٍُّإْ ٌُ ۬ ِإ ْاٌ َّ ْى
Her biri, sedefinde saklı inciler gibidir.

(Vakıa 56/24)

ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اَُٛٔخ َٓضا اء ثِ َّب َوب
Bunlar, önde gidenlerin yaptıklarına karşılıktır.

(Lokman 31/9)

ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ َّللاِ َزمًّ ْۜب
ُُ ١ض ْاٌ َس ۪ى٠
 ْػذَ هَٚ  ْۜبَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَب ٌِذ
Allah’ın gerçekleşecek sözü gereği orada ölümsüz olurlar. O; güçlüdür, doğru karar verir.

(Lokman 31/10)

َّ  َثَٚ ُْ ذَ ِث ُى١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
بَٙ ١ ۪ث ف
ِ اَٛ َََّّٰخ ٍَكَ اٌغ
ِ  ْاًلَ ْسٟ ِفٝا َ ٌْ َٰمَٚ بَٙ َْٔٚ ػ َّ ٍذ ر َ َش
َ  ِْش١َد ِثغ
َ ا ِعَٚ ك َس
ُ٠ٍ جٍ َو ۪شْٚ َب ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪بء َِٓب اء 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 hareketli canlıyı yaymıştır. Gökten su
indirip bereketli çiftlerin hepsinden bitirmiştir.
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(Rad 13/2)

َّ ٌع َّخ َش ا
َه
ظ
ِ اَٛ ََّّٰ َس َف َغ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٚ  ْاٌ َؼ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ ب ث ُ َُّ ا ْعزَٙ َْٔٚ  ِْش َػ َّ ٍذ ر َ َش١َد ِثغ
َ ّْ ؾ
َٰ ْ ًُ ق
َُْٕٛ ِلُٛبء َس ِثّ ُى ُْ ر
ِ ب٠َ اًل
ِ َد ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ِث ٍِ ٓم
ّ ِ َُف٠ ُذَ ِثّ ُش ْاًلَ ِْ َش٠ ْٝۜ ًّّ غ
َ ُِ ًٍ  ًِلَ َخٞ ْد ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ْۜ َش ُوَٚ
Allah gökleri, görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olandır. Sonra yönetimin başına geçmiş, Güneş’i ve
Ay’ı hizmete koymuştur. Her biri, belli bir süre için akar gider. O, bütün işleri çekip çevirir. Rabbinizle
yüzleşeceğinizi kesin olarak anlayasınız diye ayetleri ayrıntılı olarak açıklar.

(Rad 13/3)

بَٙ ١ ۪د َخ َؼ ًَ ف
ِ  ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌث َّ َّ َشاَٚ بس ْۜا
 اَٙ ْٔ َ اَٚ ٟ
َ  َِذَّ ْاًلَ ْسٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ ۪ َخ َؼ ًَ فَٚ ك
ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ ًَٰلٟ ۪بس ا َِّْ ف
َْٚزَفَ َّى ُش٠َ ٍَ ْٛ َد ٌِم
َ ْۜ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغؾ٠ ِْٓ ١َْٕ ِْٓ اث١ َخْٚ َص
Yeryüzünü uzatan, içine sabitleyici dağlar ve ırmaklar yerleştiren ve orada her üründen iki eşi oluşturan odur.
Gündüzü de gece ile örter. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler /göstergeler vardır.

(Hicr 15/19)

ْٚ
َ ًِّ ب ِِ ْٓ ُوَٙ ١ ۪ا َ ْٔجَزَْٕب فَٚ ٟ
َ  ْاًلَ ْسَٚ
ٍ  ُصْٛ َِ ٍءْٟ ؽ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ َ۪ٕب ف١ْ َا َ ٌْمَٚ ك َِذَ ْدَٔبَ٘ب
Üstten aşağıya sabit dağlar yerleştirerek yerin alanını artırdık ve her bitkiyi orada dengeli olarak bitirdik.

(Enbiya 21/31)

َُْٚزَذْٙ ٠َ ُْ ُٙ ٍَّعجُ اًل ٌَ َؼ
ُ ب ِف َدب اخبَٙ ١ ۪ َخ َؼ ٍَْٕب فَٚ ُْ ِٙ ذَ ِث١ّ۪ َ  ا َ ْْ رٟ
ِ  ْاًلَ ْسٟ َخ َؼ ٍَْٕب ِفَٚ
َ ا ِعَٚ ك َس
Onları savurup batırmasın diye yerin içinde sabit dağlar oluşturduk. Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin
vadiler, yollar oluşturduk.

(Kaf 50/7)

َ  ْاًلَ ْسَٚ
ٍح١۪ٙ جٍ َثْٚ َب ِِ ْٓ ُو ًِّ صَٙ ١ ۪ا َ ْٔجَزَْٕب فَٚ ٟ
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ١ َ۪ٕب ف١ْ َا َ ٌْمَٚ ك َِذَ ْدَٔبَ٘ب
Yeryüzünü de yayıp uzattık, oturaklı dağları içine kazık gibi çaktık. Orayı güzelleştiren her bitkinin erkeğini de
dişisini de bitirdik.

(Kaf 50/8)

ت
ٍ ١ ُِ۪ٕ ػ ْج ٍذ
َ ًِّ  ٌِ ُىٜ ِر ْو َٰشَٚ ْق َشح ا
ِ رَج
Gerçeği göstersin, O’na yönelen her kul için doğru bilgi kaynağı olsun diye.
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(Lokman 31/11)

َّ ًِ َِٔ ۪ ْۜٗ ثَُٚٓ ِِ ْٓ د٠ ۪ َِبرَا َخٍَكَ اٌَّزٟ َّ۪ٔٚللاِ فَب َ ُس
ٓ١
َٰ٘زَا خ ٍَْ ُك ه
َ ٟ َْ۪ فُّٛ ٌِ اٌظب
ٍ م ًَل ٍي ُِ ۪ج
Bu, Allah'ın yarattığıdır. Gösterin bakalım; araya koyduklarınız ne yaratmışlardır? Aslında o
zalimler açık sapıklık içindedirler.
(Rad 13/16)

ْۜ ك لُ ًِ ه
ْۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ََْٛ ّْ ٍِ ُى٠ َٓب َء ًَل١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ ٓ اُٚ َّللاُ لُ ًْ اَفَبر َّ َخ ْزر ُ ُْ ِِ ْٓ د
ِ اَٛ ََّّٰلُ ًْ َِ ْٓ َسةُّ اٌغ
ُّ ِٞٛ َ ش ا َ َْ ٘ ًَْ ر َ ْغز١
ُاٌظٍُ َّبد
ُ  ْاٌجَ ۪قَٚ ٝ َّْٰ ْاًلَػِٞٛ َ َ ْغز٠ ًَْ ٘ ًْ ُم ًّش ْۜا ل
َ  ًَلَٚ  ُْ َٔ ْفؼابِٙ ًِلَ ْٔفُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللٍَُٛس ا َ َْ َخؼٛ
ٍءَٟ
 ْۜ ُْ لُ ًِ هِٙ ١ْ ٍَا َوخ ٍَْ ِم۪ٗ فَزَؾَبثََٗ ْاٌخ ٍَْ ُك َػُٛؽ َش َٓوب َء َخٍَم
ُ ٌُّٕاَٚ
ْ َّللاُ خَب ٌِ ُك ُو ًِّ ؽ
بس
ِ َٛ ٌ ْاَٛ ُ٘ َٚ
ُ َّٙ َازذ ُ ْاٌم
De ki “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki "Allah’tır!" De ki “Allah ile aranıza, kendilerine bile faydası
veya zararı olmayacak dostlar mı koydunuz?” De ki “Körle gören ya da karanlıklarla ışık bir olur mu?" Yoksa
Allah'a, Allah gibi yaratan ve yarattıkları, aynen Allah’ın yarattıkları gibi, aralarında benzerlik olan, ortaklar mı
bulmuşlar?” De ki “Her varlığın yaratıcısı Allah’tır. O, bir tektir ve her şey O’nun hakimiyetindedir.”

(Nahl 16/17)

ََْٚ ْخٍُ ْۜ ُك اَفَ ًَل رَزَ َّو ُش٠ َ ْخٍُ ُك َو َّ ْٓ ًَل٠ ْٓ َّ َاَف
Hiç yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Bilgilerinizi kullanmaz mısınız?

(Nahl 16/18)

ٌُ ١س َس ۪زٛ
ٌ َُّللاَ ٌَغَف
٘ َْۜب ا َِّْ هٛق
ا ِٔ ْؼ َّخَ هُّٚا ِْْ رَؼُذَٚ
ُ َّللاِ ًَل ر ُ ْس
Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah, suçlarınızı örtüp ikramda bulunur.

(Nahl 16/19)

ٍَُِْٕٛ  َِب ر ُ ْؼَٚ ََْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغ ُِّش٠ َُّللا
 هَٚ
Allah, neyi gizlediğinizi ve neyi açığa vurduğunuzu bilir.

(Nahl 16/20)

ْۜ ُُ ْخٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـب١ؽ
َْٛ
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛ ْذػ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ًٔ َ ََُْٛ ْخٍُم٠ َّللاِ ًَل
Allah ile aralarına koyarak yardıma çağırdıklarının hiçbiri bir şey yaratamaz. Zaten kendileri yaratılmış
durumdadırlar.
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(Nahl 16/21)

ٌ َٛ ِْ َ ا
َُُْٛ ْج َؼث٠ ََّْب٠ََْ اٚ ْؾؼُ ُش٠َ  َِبَٚ ٍبء١َٓ  ُْش ا َ ْز١اد َغ
Onlar birer ölüdür, diri değillerdir. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olmazlar.

(Rum 30/40)

ُ ْٓ ِِ ًَْ ٘ ُْ ْۜ  ُى١١۪ ُ ْس٠ َُّ ُ ز ُ ُى ُْ ث١ّ۪ ُ٠ َُّ ُ  َخٍَمَ ُى ُْ ث ُ َُّ َسصَ لَ ُى ُْ ثٞ َّ۪للاُ اٌَّز
َه
ُْ َ ْف َؼ ًُ ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى٠ ْٓ َِ ُْ ؽ َش َٓوبئِ ُى
َُْٛ ْؾ ِش ُو٠  َػ َّّبٌٝرَؼَ َٰبَٚ َُٗٔع ْج َسب
ُ  ْۜ ٍءَٟ
ْ ِِ ْٓ ؽ
Sizi yaratan ve rızık veren Allah’tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah’ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Furkan 25/3)

 ًَلَٚ م ًّشا
َ ََُْٛ ْخٍُم٠ خا ًَلَٙ ٌِ ِ۪ٔٗ ٓ َٰاُٚا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
َ ُْ ِٙ َْ ًِلَ ْٔفُ ِغَٛ ّْ ٍِ ُى٠  ًَلَٚ َُُْٛ ْخٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ؽ
ُ ُٔ  ًَلَٚ ح اٛ١َٰ  ًَل َزَٚ رابْٛ َِ ََْٛ ّْ ٍِ ُى٠  ًَلَٚ َٔ ْفؼاب
ساٛ
ؾ ا
Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü
kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat
ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.

(Lokman 31/12)

ْۜ َٕب ٌُ ْمَّٰ َٓ ْاٌ ِس ْى َّخَ ا َ ِْ ا ْؽ ُى ْش ِ ه١ْ َ ٌَمَ ْذ َٰارَٚ
 َِ ْٓ َوفَ َش فَب َِّْ هَٚ ِ۪ٗ ْؾ ُى ُش ٌَِٕ ْفغ٠َ  ْؾ ُى ْش فَ ِبَّٔ َّب٠َ ْٓ َِ َٚ ِّٰلل
ََّللا
ٌ ذ١ّ۪  َزٟ
ٌّ َِٕغ
Lokman'a, Allah’a şükret diyerek hikmeti verdik. Şükreden, sadece kendisi için şükreder.
Nankörlük eden de bilsin ki, Allah’ın kimseye ihtiyacı olmaz, yaptığını da güzel yapar.
(İbrahim 14/7)

ٌ ذ٠ ۪ؾذ
َ ٌَ ٌَٟئِ ْٓ َوفَ ْشر ُ ُْ ا َِّْ َػزَ ۪اثَٚ ُْ ذََّٔ ُى٠ؽ َى ْشر ُ ُْ ًَلَ ۪ص
َ ْٓ ِاِ ْر رَبَرََّْ َسثُّ ُى ُْ ٌَئَٚ
Rabbinizin şunu duyurduğunu da hatırda tutun: “Eğer görevlerinizi yerine getirirseniz Ben de sizin için mutlaka
artıracağım. Görmezlikten gelirseniz hiç kuşkusuz benim azabım şiddetlidir.”
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(Zümer 39/7)

َٰ  ْش٠َ  ًَلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 ًَلَٚ ُْ ْۜ م ُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ  ْش٠َ اٚا ِْْ ر َ ْؾ ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼ َجب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف َشٝم
ٌّ ِٕغ
ْۜ ٍَُّ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اْٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ ٌ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
ٌُ ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ِثزَا
ُّ ٌد ا
ِ قذ
Ayetleri görmezlikten gelirseniz bilin ki Allah’ın size ihtiyacı yoktur ama kullarının kâfirlik 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.

(Lokman 31/13)

ُ ٌَ ؾ ِْش َن
ُ  ِؼ٠َ َٛ َُ٘ٚ ِ۪ٕٗاِ ْر لَب َي ٌُ ْمَّٰ ُٓ ًِل ْثَٚ
ّ ٌبّٰللِ ا َِّْ ا
ْۜ  ًَل ر ُ ْؾ ِش ْن ِث هٟ
ٌُ ١ظ ٍْ ٌُ َػ ۪ظ
َّ َُٕب ث٠َ ُٗظ
Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle demişti: "Oğulcuğum! Allah'a şirk koşma; şirk büyük bir
yanlıştır."
(Nisa 4/48)

بّٰللِ فَمَ ِذ
َٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َْ َٰر ٌِ َهَُٚ ْغ ِف ُش َِب د٠َٚ ُ۪ٗ ْؾ َش َن ِث٠ ْْ َ َ ْغ ِف ُش ا٠ َّللاَ ًَل
ُ ْؾ ِش ْن ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ ؾب ُء
ا َِّْ ه
 اّب١ اِثْ اّب َػ ۪ظٜا ْفز َ َٰ ٓش
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa, iftira ederek büyük bir günah işlemiş olur.

(Nisa 4/116)

ًَّ م
َٓ َ٠ ْٓ َّ ٌِ َْ َٰر ٌِ َهُٚ ْغ ِف ُش َِب د٠َ َٚ ُ۪ٗ ْؾ َش َن ِث٠ ْْ َ  ْغ ِف ُش ا٠َ َّللاَ ًَل
ُ ْؾ ِش ْن ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ ؾب ْۜ ُء
ا َِّْ ه
َ بّٰللِ فَمَ ْذ
ذاا١ ۪م ًَل اًل َثؼ
َ
Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındaki günahları, gerekeni yapan kişi için bağışlar. Kim
Allah'a ortak koşarsa yanlış yola girip kaybolup gitmiş olur.

(Enam 6/56)

ْۜ ْ هُٚ
م ٍَ ٍْذُ اِراا
َ ا َء ُو ُْ لَ ْذَٛٓ ْ٘ َ َّللاِ لُ ًْ ًَٓل اَر َّ ِج ُغ ا
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ذُ ا َ ْْ ا َ ْػجُذَ اٌَّز١۪ٙ ُٔ ّٟ۪ٔ ِلُ ًْ ا
َٓ٠ ۪ز َذْٙ ُّ ٌ َِٓب أَ َ۬ب َِِٓ ْاَٚ
De ki “Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin arzularınıza da
uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam.”
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(Enam 6/82)

ُ  ُْ ِثُٙ َٔ َّب٠ا ۪اٛغ
َُْٚزَذْٙ ُِ ُْ َُ٘ٚ ُٓ ِْ َ ُُ ْاًلُٙ ٌَ  ٌَٰٓ ِئ َهٚ۬ ُ ظ ٍْ ٍُ ا
ُٓ  ٍْ ِج٠َ ُْ ٌََٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌََّز
Kimler inanıp güvenir ve bu imanlarına bir yanlışı karıştırmazsa, güven onların hakkıdır. Onlar doğru
yoldadırlar.

(Lokman 31/14)

ٟ ٌ۪  ِْٓ ا َ ِْ ا ْؽ ُى ْش١َِ ػب
ِ ْ َٕب١ْ ف
َّ َٚ َٚ
َ ٟ ۪قبٌُُٗ ف
َ ْٔ اًل
َ ِفَٚ ٍٓ ْ٘ َٚ ٍَٰٝ  ْٕ٘اب َػَٚ ُُِّٗ ُ  ِٗ َز ٍََّزُْٗ ا٠ْ َا ٌِذَٛ ِغبَْ ث
ش١
ُ  ْاٌ َّ ۪قٟ
َّ ٌَِ ْۜ َْه ا٠َا ٌِذَٛ ٌِ َٚ
Biz insana, ana ve babasına karşı görev yükledik; anası onu, üst üste gelen güçlüklerle
taşımıştır. Sütten kesilmesi iki yıl içindedir. Hem bana, hem de anana ve babana olan şükran
borcunu öde. Dönüşünüz banadır.
(Ahkaf 46/15)

ٌُُٗقب
ِ ْ َٕب١ْ ف
َّ َٚ َٚ
َ َٚ َٚ غبٔا ْۜب َز ٍََّزُْٗ ا ُ ُُِّٗ ُو ْش ا٘ب
َ  ِٗ ا ِْز٠ْ َا ٌِذَٛ غبَْ ِث
َ ْٔ اًل
َ ِفَٚ ٍُُّْٗ  َزَٚ م َؼزُْٗ ُو ْش ا٘ ْۜب
ُ َ  اِرَا ثٍََ َغ اٝ اش ْۜا َززٓهْٙ ؽ
 ا َ ْْ ا َ ْؽ ُى َش ِٔ ْؼ َّز َ َهٟٓ ْ۪ٕ ِصػْٚ َ عَٕخا لَب َي َسةّ ِ ا
َ َُْٛث َ ٍَٰث
َ َٓ١ثٍََ َغ ا َ ْسثَ ۪ؼَٚ َُّٖؽذ
َٰ فب ٌِ اسب ر َ ْش
ّٟ۪ٔ ِ اٟ َّ۪ز٠ رُ ِ ّسٟ ۪ فٟ ٌ۪ ف ٍِ ْر
َ ّْ َ ا َ ْٔؼٟٓ ۪اٌَّز
ْ َ اَٚ ُٗ١م
َ ًَ َّ ا َ ْْ ا َ ْػَٚ ٞ
َّ َا ٌِذَٚ ٍَٰٝ  َػَٚ ٟ
َّ ٍَذ َػ
َٓ١ّ۪ ٍِ  َِِٓ ْاٌ ُّ ْغّٟ۪ٔ ِاَٚ  َْه١ٌَِر ُ ْجذُ ا
Biz insana, ana babasına iyi davranma görevi yükledik. Anası onu zahmetle taşımış ve zahmetle doğurmuştur.
Onu taşımasıyla sütten kesmesi otuz ay sürer. Ne zaman ki güçlü ve kuvvetli haline gelir ve kırk yaşına da
erişirse der ki “Ey Rabbim! Fırsat ver de bana ve ana babama verdiğin nimetlere karşılık görevlerimi yerine
getireyim. Razı olacağın iyi işler yapayım. Soyumdan gelenleri de benim için iyi evlatlar eyle. Ben sana
döndüm, sana tam teslim olan Müslümanlardanım.”

(Lokman 31/15)

ٓ َ َا ِْْ خب َ٘ذٚ
ب١َ ْٔ ُّ اٌذِٟ َّب فُٙ بز ْج
ِ ف
َ
َ َٚ  َّبُٙ ْظ ٌَ َه ثِ۪ٗ ِػ ٍْ ٌُ فَ ًَل ر ُ ِط ْؼ
َ ١ٌَ  َِبٟ ا َ ْْ ر ُ ْؾ ِش َن ۪ثٍَٰٝ ان َػ
َ
ٍََُّْٛ  َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ فَبَُٔ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼٟ
َ َٔ ًَ َِ ْٓ ا١ع ۪ج
َ ار َّ ِج ْغَٚ فا ۘبَِٚ ْؼ ُش
َّ ٌَِ ث ُ َُّ اٟ
َّ ٌََِبة ا
Anan ve baban, hakkında bir bilgin olamayacak şeyi bana şirk koşman için baskı yaparlarsa
sakın boyun eğme ama dünya işlerinde iyi geçinmeye devam et. Sen, bana yönelen kimsenin
yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır; neler yaptığınızı size, o zaman bildireceğim.
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(Ankebut 29/8)

ْظ ٌَ َه ِث۪ٗ ِػ ٍْ ٌُ فَ ًَل
َ َا ِْْ َخب َ٘ذَٚ  ِٗ ُز ْغٕا ْۜب٠ْ َا ٌِذَٛ غبَْ ِث
ِ ْ َٕب١ْ ف
َّ َٚ َٚ
َ ْٔ اًل
َ ١ٌَ  َِبٟان ٌِز ُ ْؾ ِش َن ۪ث
ٍََُّْٛ  َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ فَبَُٔ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼٟ
َّ ٌَِ َّ ْۜب اُٙ ر ُ ِط ْؼ
İnsana ana-babasına iyi davranma görevi yükledik. Ama bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana eş koşman için sana
baskı yaparlarsa sakın boyun eğme. Hepinizin dönüşü banadır. Ben de neler yaptığınızı, o zaman size
bildireceğim.

(Meryem 19/41)

ًّب١ماب َٔ ِج٠ّف ۪ذ
ِ  ْاٌ ِىزَبٟا ْر ُو ْش ِفَٚ
ِ َُْ أَُِّٗ َوب١
َ ْۜ ۪٘ة اِث َْٰش
Bu Kitap’ta İbrahim’in hikâyesini de anlat. O, özü sözü doğru bir nebi idi.

(Meryem 19/42)

ْـًٔب١ؽ
َ ػ ْٕ َه
ِ ََٓب اَث٠ ِٗ ١اِ ْر لَب َي ًِلَ ۪ث
َ ٟ ُ۪ٕ ْغ٠  ًَلَٚ ْق ُش
ِ ُج٠  ًَلَٚ َ ْغ َّ ُغ٠ ذ ٌِ َُ ر َ ْؼجُذ ُ َِب ًَل
Bir gün babasına dedi ki “Ey babacığım! Dinlemeyen ve görmeyen bir şeye neden kulluk ediyorsun? O senin
hiçbir ihtiyacını karşılamaz ki!

(Meryem 19/43)

ف َشا ا
ًّب٠ِٛ ع
ِ ٓب ا َ َث٠َ
َ  ا َ ْ٘ذٟٕ۪ٓ أ ْ ِر َه فَبر َّ ِج ْؼ٠َ ُْ ٌَ  َِِٓ ْاٌ ِؼ ٍْ ُِ َِبٟ ۪ٔ لَ ْذ َٓخب َءّٟ۪ٔ ِذ ا
ِ ِن
َ هب
Ey babacığım! Sana gelmemiş olan bir bilgi bana geldi. Bana uy da sana düzgün bir yol göstereyim.

(Meryem 19/44)

ْۜ ط
َ ١ْ ؾ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌبَْ ا َِّْ ا
َّ ٌذ ًَل ر َ ْؼجُ ِذ ا
ًّب١ق
ِ ََٓب اَث٠
َّ ٌِ َْطبَْ َوب
ِ ٍش ْزَّٰ ِٓ َػ
Ey Babacığım! Şeytan’a kulluk etme. Şeytan, Rahman’a başkaldırmıştır.

(Meryem 19/45)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌٍِ َْٛاٌش ْزَّٰ ِٓ فَز َ ُى
ًّب١ٌِ َٚ ْب
ِ ٓب ا َ َث٠َ
ٌ َغ َه َػز
َّ َّ َ٠ ْْ َ َبف ا
َّ َِِٓ اة
ُ  اَخّٟ۪ٓٔ ِذ ا
ِ ط
Ey Babacığım! Rahman’dan gelecek bir azabın seni çarpmasından ve senin şeytanın dostu haline gelmenden
korkuyorum.”

(Meryem 19/46)

ًّب١ٍِ َِ ٟ ۪ٔا ْ٘ ُد ْشَٚ  ُُ ٌَئِ ْٓ ٌَ ُْ ر َ ْٕز َ ۬ ِٗ ًَلَ ْس ُخ ََّّٕ َه١ َ۪٘ٓب اِث َْٰش٠ ٟ ۪زَٙ ٌِ ذ َػ ْٓ َٰا
َ ْٔ َ ت ا
ٌ لَب َي ا َ َسا ِغ
Babası dedi ki “İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirdin? Eğer vazgeçmezsen seni taşlayarak
öldürürüm. Uzunca bir süre gözüme görünme!”
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(Meryem 19/47)

ًّب١ َز ِفٟ أَُِّٗ َوبَْ ۪ثْٟۜ ّعب َ ْعز َ ْغ ِف ُش ٌَ َه َس ۪ث
َ  َْه١ٍَع ًَل ٌَ َػ
َ لَب َي
İbrahim dedi ki “Esenlik ve güvenlik içinde ol; Rabbimden seni bağışlamasını dileyeceğim. O, bana iyi davranır.

(Meryem 19/48)

ًّب١ؽ ِم
َ ّٟٓبء َس ۪ث
ِ َْ ثِذ ُ َػٛ ا َ ًَّٓل ا َ ُوٝ ٓ َٰ َػغٟۘ ّا َس ۪ثٛػ
ُ ا َ ْدَٚ َِّللا
ْ هُٚ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛ َِب ر َ ْذػَٚ ُْ ا َ ْػز َ ِضٌُ ُىَٚ
Sizden de Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınızdan da uzaklaşıyorum. Ben Rabbime yalvarırım, Rabbime
yaptığım dua sayesinde yoksun kalmayacağımı umuyorum.”

(Lokman 31/16)

ِٟ فْٚ َ د ا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ فْٚ َ ف ْخ َشحٍ ا
َ ٟ ۪ب ا ِْْ ر َهُ ِِثْمَب َي َزجَّ ٍخ ِِ ْٓ خ َْشدَ ٍي فَز َ ُى ْٓ فَٙٓ َِّٔ اٟ
َّ َُٕب ث٠َ
ْۜ ب هَٙ د ِث
ش١
ِ ْ أ٠َ ك
ٌ ف خ َ۪ج١
َّللاُ ا َِّْ ه
ٌ َّللاَ ٌَ ۪ط
ِ ْاًلَ ْس
Lokman: "Oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kayanın içinde veya
göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu ortaya çıkarır. Allah latiftir; en ince
ayrıntıyı bilir, habirdir; her şeyin iç yüzünü bilir."
(Enam 6/59)

ُ ُ َِب ر َ ْغمَٚ  ْاٌجَ ْس ْۜ ِشَٚ  ْاٌجَ ِ ّشَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َٚ َٛ ْۜ ُ٘ ب ا ًَِّلَٙٓ ُّ ٍََ ْؼ٠ ت ًَل
 َس َل ٍخَٚ ْٓ ِِ و
ِ ١ْ َ ِػ ْٕذَُٖ َِفَبرِ ُر ْاٌغَٚ
ْ  ًَل َسَٚ ك
ُ ٟ ۪ ًَل َزجَّ ٍخ فَٚ بَٙ ُّ ٍََ ْؼ٠ ا ًَِّل
ٓ١
ِ ظٍُ َّب
ٍ  ِوزَبٟ َ۪ب ِث ٍظ ا ًَِّل ف٠  ًَلَٚ ت
ٍ ه
ِ د ْاًلَ ْ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 içindeki her daneyi, yaş veya kuru her şeyi
gösteren bir kayıt mutlaka vardır.

(Rad 13/8)

َه
ءٍ ِػ ْٕذَُٖ ِث ِّ ْمذَ ٍاسْٟ ؽ
َ ًُّ  ُوَٚ ُ  َِب ر َ ْضدَا ْۜدَٚ َُ ل ْاًلَ ْس َزب١
ُ  َِب ر َ ۪غَٚ َٝ ْؼٍَ ُُ َِب ر َ ْس ِّ ًُ ُو ًُّ ا ُ ْٔ َٰث٠ َُّللا
Allah her dişinin rahminde ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi çoğalttığını bilir. Onun yanında her
şey bir ölçüye göredir.

(Rad 13/9)

َّ ٌاَٚ ت
ش ْاٌ ُّزَؼَب ِي١
ُ بدَحِ ْاٌ َى ۪جَٙ ؾ
ِ ١ْ ََػب ٌِ ُُ ْاٌغ
O, bütün görünen ve görünmeyenleri bilir; büyüktür, yücedir.
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(İbrahim 14/38)

ٟ ًَل ِفَٚ ك
َ ْٓ ِِ َِّللا
 هٍَٝ َػٝ ْخ َٰف٠َ  َِبَٚ ُٓ ْۜ ٍِ  َِب ُٔ ْؼَٚ ٟ َ۪سثَّ َٕٓب أَِّ َه ر َ ْؼٍَ ُُ َِب ُٔ ْخف
ِ  ْاًلَ ْسٟءٍ ِفْٟ ؽ
بء
َّ ٌا
ِ َّٓ غ
Rabbimiz! Biz neyi gizlesek ve neyi açığa vursak sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

(Lokman 31/17)

فبثَ ْۜ َه ا َِّْ َٰر ٌِ َه
ْ اَٚ ا َْٔٗ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشَٚ فٚ
ِ أْ ُِ ْش ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشَٚ َ حٍَٰٛ ق
َّ ٌ اَلِ ُِ اٟ
َ َ  َِٓب اٍَٰٝ ف ِج ْش َػ
َّ ََُٕب ث٠
سٛ
ِ ُِ ُِِ ْٓ َػ ْض َِ ْاًل
"Oğulcuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülüğe engel ol; başına gelene de sabret. İşte bunlar,
kararlılık gerektiren işlerdendir."
(Bakara 2/45 )

َٓ١ ْاٌخَب ِؽ ۪ؼٍَٝشح ٌ ا ًَِّل َػ١
َّ ٌاَٚ قج ِْش
َّ ٌا ِثبُٕٛ١ا ْعز َ ۪ؼَٚ
َ ب ٌَ َى ۪جَٙ َِّٔاَٚ ِ ْۜحٍَٰٛ ق
Sabırlı davranarak ve namaz kılarak yardımı doğrudan Allah'tan isteyin. Bu, Allah’a saygısı olanlardan
başkasına ağır gelir.

(Al-i İmran 3/186)

َٓ٠ ۪ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرُٚ۫ ُ َٓ ا٠ ٌَ۪ز َ ْغ َّؼُ َّٓ َِِٓ اٌَّزَٚ ُْ ا َ ْٔفُ ِغ ُىَٚ ُْ ا ٌِ ُىَٛ ِْ َ  آٟ ۪ َّْ فُٛ ٌٍََز ُ ْج
سٛ
ْ َ ا ِْْ رَٚ ش ْۜا١
 َوث۪ اٜا اَراٛا َ ْؽ َش ُٓو
ِ ُِ ُا فَب َِّْ َٰر ٌِ َه ِِ ْٓ َػ ْض َِ ْاًلُٛرَزَّمَٚ اٚقجِ ُ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.

(Tevbe 9/71)

ٍۢ ٍ َٓب ُء ثَ ْؼ١ٌِ ْٚ َ  ُْ اُٙ ن
ِٓ َْ َػْٛ َٙ ْٕ َ٠َٚ فٚ
ُ  ْاٌ ُّإْ َِِٕبدُ ثَ ْؼَٚ َُِِْٕٛ ْ ْاٌ ُّإَٚ
ِ َْ ثِ ْبٌ َّ ْؼ ُشَٚأ ْ ُِ ُش٠ ل
ٓ
ْۜ  ُُ هُٙ ُّ َ ْش َز١ع
َّ َُُْٛإْ ر٠َٚ َ حٍَٰٛ ق
َُّللا
ُ  َسَٚ ََّللا
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِش
َْ هُٛؼ١ُ ۪ط٠َٚ َ حٛاٌض َٰو
َ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ٌَ ُْۜٗ اٛع
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ٌُ ١ض َز ۪ى٠
ا َِّْ ه
İnanıp güvenen erkeklerle inanıp güvenen kadınlardan her biri diğerinin yakın dostudur. Vahye uygun olanı
ister, vahye aykırı 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.

16

(Tevbe 9/112)

َٰ ْ َُْٚبخذ
فٚ
َّ ٌَْ اُٛاٌشا ِوؼ
َّٓ ٌَْ اُٚبِذ
ِ َْ ِث ْبٌ َّ ْؼ ُشٚاًل ِِ ُش
ِ َْ ْاٌ َسُٚ َْ ْاٌ َؼب ِثذُٛاٌَزَّٓب ِئج
َّ َْٛغب ِئ ُس
ِ غ
ُ  ْاٌ َسب ِفَٚ َْ َػ ِٓ ْاٌ ُّ ْٕ َى ِشُٛ٘ إٌَّبَٚ
ّ  َثَٚ َِّللا
ْۜ  ِد هَُْٚ ٌِ ُسذٛظ
َٓ١ ِِ۪ٕ ْؾ ِِش ْاٌ ُّإ
Tevbe edenler, Allah’a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rüku edenler, secde edenler, vahye uygun
olanı emredenler, vahye aykırı olana engel olanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya; sen böylesi
müminleri müjdele.

(Lokman 31/18)

ُ ِستُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي٠ َّللاَ ًَل
ك َِ َش از ْۜب ا َِّْ ه
ِ  ْاًلَ ْسٟ ًَل ر َ ّْ ِؼ ِفَٚ بط
ِ ٌٍَِّٕ ق ِؼّ ْش َخذ ََّن
َ ُ  ًَل رَٚ
سٛ
ٍ فَ ُخ
"İnsanlara dudak bükme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip
övünenlerin hiçbirini sevmez."
(Nisa 4/36)

ٝ ََِٰزَب١ٌ ْاَٚ ٝ ْاٌمُ ْش َٰثِٞثِزَٚ غبٔاب
َ ِ۪ٗا ثٛ ًَل ر ُ ْؾ ِش ُوَٚ ََّللا
ا هُٚا ْػجُذَٚ
َ  ِْٓ ا ِْز٠َا ٌِذَٛ ٌثِ ْبَٚ ْـًٔب١ؽ
 َِبَٚ ًِ ١غ ۪ج
َّ ٌاث ِْٓ اَٚ ت
ِ ق
َّ ٌاَٚ ت
ِ ْٕ ت ثِ ْبٌ َد
ِ بز
ِ ُٕبس ْاٌ ُد
َ َّ ٌ ْاَٚ
ِ  ْاٌ َدَٚ ٝ ْاٌمُ ْش َٰثِٞبس ر
ِ  ْاٌ َدَٚ ٓ١
ِ غ ۪بو
ْ ٍََِ َى
ساٛ
 َّبُٔ ُى ْۜ ُْ ا َِّْ ه٠ْ َ ذ ا
ُ ِستُّ َِ ْٓ َوبَْ ُِ ْخز َ ابًل فَ ُخ ا٠ َّ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 hakimiyetiniz altında bulunan esirlere de iyilik
edin. Allah, kendini beğenen ve övünen hiç kimseyi sevmez.

(Hadid 57/22)

َِّْ ة ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ َٔج َْشاَ٘ َْۜب ا
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ ا ًَِّل فٟٓ ۪ ًَل فَٚ ك
ِ  ْاًلَ ْسِٟجَ ٍخ ف١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ق
َ ف
َ َ َِٓب ا
ش١
ٌ َ۪غ٠ َِّللا
 هٍََٰٝر ٌِ َه َػ
Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın
öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah’a göre kolaydır.

(Hadid 57/23)

سٛ
 هَٚ ُْ ْۜ  ُى١ا ِث َّٓب َٰا َٰرٛ ًَل ر َ ْف َش ُزَٚ ُْ  َِب فَبر َ ُىٍَٰٝ ا َػْٛ ع
َ ْ  ًَْل رَأ١ٌِ َى
ٍ ُ ِستُّ ُو ًَّ ُِ ْخزَب ٍي فَ ُخ٠ َّللاُ ًَل
Bunun böyle olması, kaybettiğinize üzülmeyesiniz, Allah’ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diyedir. Allah,
kendini bir şey zannedip övünen hiç kimseyi sevmez.
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(Hucurat 49/11)

ْٓ ِِ غٓب ٌء
َ ٍَ ْٛ َ ٌَ ِِ ْٓ لْٛ ََ ْغخ َْش ل٠ ا ًَلَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
َ ِٔ  ًَلَٚ ُْ ُٙ ْٕ ِِ  اْشا١ا َخُٛٔٛ ُى٠َ ْْ َ  اٝٓ َٰػغ
ُُ ظ ِاًل ْع
ِ ْۜ ا ِث ْبًلَ ٌْمَبٚ ًَل رََٕب َث ُضَٚ ُْ غ ُى
َ ُا ا َ ْٔفٚ ًَل ر َ ٍْ ِّ ُٓضَٚ َّٓ ُٙ ْٕ ِِ  اْشا١ ُى َّٓ َخ٠َ ْْ َ  اٝٓ َٰغٓبءٍ َػغ
َ ِٔ
َ ْة ِثئ
َّ ُُ ُ٘  َٰ ٌٓ ِئ َهٚ۬ ُ زُتْ فَب٠َ ُْ ٌَ ْٓ َِ َٚ ْب
ُ غ
۪ ْ َق َث ْؼذٛ
َُّْٛ ٌِ اٌظب
ُ ُْاٌف
ِ َّ ٠اًل
Ey inanıp güvenenler! Bir topluluk diğer topluluğu hafife almasın; hafife alınanlar daha iyi olabilirler. Kadınlar
da başka kadınları hafife almasınlar; onlar daha iyi olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinize kötü lakap
takmayın. İnanmış bir kişiyi sapıklıkla nitelemek ne kötüdür! Dönüş yapmayanlar yanlış yapmış olurlar.

(Hümeze 104/1)

 ًٌ ٌِ ُى ًِّ ُ٘ َّضَ ٍح ٌُ َّضَ ٍح٠ْ َٚ
Arkadan çekiştiren, kusur arayıp duran herkesin çekeceği var!

(Lokman 31/19)

ش١
ِ اَٛ ف
ْ ن
ُ ا ْغَٚ  َه١ِ  َِ ْؾٟ ۪ق ْذ ف
ْ َرِ ْۜ َه ا َِّْ ا َ ْٔ َى َش ْاًلْٛ ف
ِ ا ْلَٚ
َ ٌَ د
َ ْٓ ِِ ل
ِ ّ۪ دُ ْاٌ َسْٛ ق
"Yürüyüşünde tabii ol ve sesini yükseltme; seslerin en çirkini şüphesiz eşek sesidir.
(İsra 17/37)

ُ ٌَ ْٓ ر َ ْجٍُ َغ ْاٌ ِدجَب َيَٚ ك
ه ا
ًلٛ
ِ  ْاًلَ ْسِٟ ًَل ر َ ّْ ِؼ فَٚ
َ ك َِ َش ازب أَِّ َه ٌَ ْٓ ر َ ْخ ِشقَ ْاًلَ ْس
Yeryüzünde şımarık şımarık yürüme. Çünkü ne yeri yarabilirsin ne de dağların boyuna ulaşabilirsin.

(Hucurat 49/2)

 ِيْٛ َا ٌَُٗ ِث ْبٌمٚ ُشَٙ  ًَل ر َ ْدَٚ ِ ٟ
ِ ْٛ ف
ْ َ ا اُٛا ًَل ر َ ْشفَ ٓؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
َ َقْٛ َار َ ُى ُْ فَٛ ف
ّ د إٌَّ ِج
َ ل ا َ ْْ ر َ ْس َج
َْٚا َ ْٔز ُ ُْ ًَل ر َ ْؾؼُ ُشَٚ ُْ و ا َ ْػ َّبٌُ ُى
ٍ ن ُى ُْ ٌِ َج ْؼ
ِ  ِش َث ْؼْٙ َو َد
Ey inanıp güvenenler! Sözlerinizle Nebi’nin sözünü bastırmayın. Onunla konuşurken de birbirinizin diğerine
yaptığı gibi sesinizi yükseltmeyin. Yoksa işleriniz boşa çıkar da farkına bile varamazsınız.
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(Lokman 31/20)

َُّٗ َ ُى ُْ ِٔؼ١ْ ٍَػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ف
ا ا َ َّْ هْٚ اٌََ ُْ ر َ َش
ِ  ْاًلَ ْسِٟ َِب فَٚ د
َ ا َ ْعجَ َغَٚ ك
َ ََّللا
ْۜ ثٚ ظب٘شح ا
ش١
ِ َ َ َِ َ
ٍ  ًَل ِوزَبَٚ ٜ ًَل ُ٘ذاَٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
 هُِٟ َدب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ بهَٕخا
ٍ ُِ۪ٕ ة
Allah'ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize verdiğini; sizi, açık ve gizli nimetleriyle
kuşattığını görmez misiniz? Kimi insanlar, bir bilgiye, bir rehbere ve aydınlatıcı bir kitaba
dayanmadan Allah hakkında tartışmaya girerler.
(Hac 22/3)

َ ١ْ ؽ
 ٍذ٠بْ َِ ۪ش
َ ًَّ َزَّجِ ُغ ُو٠َٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
 هُِٟ َدب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٍ ط
Kimi insanlar, bir yararı olmayan şeytanlara uyarak Allah ile ilgili konularda bilgisizce mücadeleye girerler.

(Hac 22/4)

ش١
َّ ٌة ا
ِ  َػزَاٌَِٰٝ  ِٗ ا٠ ۪ذْٙ َ٠َٚ ٍُُّٗن
ِ ُ٠ ََُّٗٔ ًَّلُٖ فَبَٛ َ  ِٗ أََُّٗ َِ ْٓ ر١ْ ٍَت َػ
َ ُِوز
ِ غ ۪ؼ
Şeytan hakkında yazılan şudur: “O, kendini veli edineni şaşırtır ve alevli ateşe yöneltir.”

(Hac 22/8)

ش١
ٍ  ًَل ِوزَبَٚ ٜ ًَل ُ٘ذاَٚ ٍُ ٍْ  ِْش ِػ١ََّللاِ ِثغ
 هُِٟ َدب ِد ُي ف٠ ْٓ َِ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
ٍ ُِ۪ٕ ة
Öyle insanlar vardır ki yol gösterecek kimsesi ve aydınlatacak bir kitabı olmadan Allah hakkında bilgisizce
tartışmaya girer.

(Hac 22/9)

ْ  ِػٟ
ْۜ  ًِ ه١ع ۪ج
ك
َ َ َّ ِخ َػز١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ُُٗم٠ ُ۪ٔزَٚ ٞ
ِ ُ١ٌِ ۪ٗط ِف
َ ْٓ ن ًَّ َػ
ٌ َب ِخ ْض١ْٔ ُّ اٌذَِّٟللاِ ٌَُٗ ف
ِ ٠اة ْاٌ َس ۪ش
َ ِٔثَب
Allah’ın yolundan saptırmak için kendilerini büyük gösterirler. Onların hakkı bu dünyada alçalmaktır. Kıyamet
gününde de onlara yangın azabını tattıracağız.

(Lokman 31/21)

َْ َوبْٛ ٌََٚ َ  ِٗ َٰا َثٓب َءٔ َْۜب ا١ْ ٍَ َخ ْذَٔب َػَٚ ا َث ًْ َٔزَّجِ ُغ َِبٌَُّٛللاُ لَب
ا َِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ ُُ ار َّ ِجؼُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ ١ْ ؾ
َّ ٌا
ُ ط
ش١
َّ ٌة ا
ُ  ْذ٠َ ْب
ِ  َػزَاٌَِٰٝ  ُ٘ ُْ اٛػ
ِ غ ۪ؼ
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız."
derler. Şeytan, babalarını alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?
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(Bakara 2/170)

 َوبَْ َٰا َثٓب ۬ ُؤُ٘ ُْ ًَلْٛ ٌََٚ َ  ِٗ َٰا َثٓب َءٔ َْۜب ا١ْ ٍََٕب َػ١ْ َا َث ًْ َٔزَّجِ ُغ َِٓب ا َ ٌْفٌَُّٛللاُ لَب
ا َِٓب ا َ ْٔضَ َي هُٛ ُُ ار َّ ِجؼُٙ ٌَ ًَ ١ ۪اِرَا لَٚ
َ ٍَُْٛ ْؼ ِم٠َ
َُْٚ زَذْٙ ٠َ  ًَلَٚ ْـًٔب١ؽ
Onlara “Allah’ın indirdiğini takip edin!” dense, “Hayır! Biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak, o yolu izleriz!”
derler. Peki, ya ataları akıllarını bir şeye çalıştırmamış ve doğru yola da girmemişlerse?

(Hud 11/109)

أَِّبَٚ ًُ ْۜ َ ْؼجُذُ َٰاثَٓب ۬ ُؤ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ لَ ْج٠ َْ ا ًَِّل َو َّبَُٚ ْؼجُذ٠ َ ْؼجُذُ َٰ ٓ٘ ۬ ُإ ًَٓل ْۜ ِء َِب٠ َ ٍخ ِِ َّّب٠ ِِ ْشٟ ۪فَ ًَل ر َهُ ف
َ ُْ ُٙ َج١ ُ٘ ُْ ٔ َ۪قُّٛفَٛ ُّ ٌَ
ؿٛ
ٍ ُ َْش َِ ْٕم١غ
Taptıkları şeylerden dolayı onlarla tartışma. Daha önce ataları nasıl ibadet etmişse bunlar da tıpkı o ibadeti
yapıyorlar. Biz onların paylarını eksiltmeden tam veririz

(Zuhruf 43/22)

ٓ
ٓ
َُْٚ زَذْٙ ُِ ُْ ِ٘ بس
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ أَِّب َػَٚ  ا ُ َِّ ٍخٍَٰٝ  َخ ْذ َٓٔب َٰاثَٓب َءَٔب َػَٚ ا أَِّبٌُٛٓ ثَ ًْ لَب
Aslında onların dedikleri şudur: “Biz atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk; biz onların izinden gidiyoruz.”

(Zuhruf 43/23)

ٍٝٓ َٰ  َخ ْذ َٓٔب َٰا َثٓب َءَٔب َػَٚ  َٓ٘ب أَِّبُٛش ا ًَِّل لَب َي ُِزْ َشف٠
َ  َو َٰز ٌِ َه َِٓب ا َ ْسَٚ
ٍ ۪ ٍخ ِِ ْٓ َٔز٠َ  لَ ْشٟ ۪ع ٍَْٕب ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ف
ٓ
َُْٚبس ِ٘ ُْ ُِ ْمزَذ
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ أَِّب َػَٚ ا ُ َِّ ٍخ
Hep böyle olmuştur; senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle
demişlerdir: “Biz kalktık, atalarımızı bir ümmete bağlı bulduk, biz onların izinden gideriz.”

(Lokman 31/22)

َُّللاِ َػبلِجَخ
ٌ  ُِ ْسغَٛ ُ٘ َٚ َِّللا
 هٌَِٝاَٚ ْٝۜ ثْ َٰمُٛ ٌحِ ْاَٚ غ َه ثِ ْبٌؼُ ْش
 هٌَُِٝٗٓ اَٙ  ْخَٚ ُْ ٍِ ُ ْغ٠ ْٓ َِ َٚ
َ ّْ َ ِٓ فَمَ ِذ ا ْعز
سٛ
ِ ُِ ُْاًل
Güzel bir tavır takınarak kendini Allah'a teslim eden kimse, en sağlam kulpa yapışmış
demektir. İşlerin sonu Allah'a varır.
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(Bakara 2/112)

ٌ  ُِ ْسغَٛ ُ٘ َٚ ُِٗ ِ هّٰللَٙ  ْخَٚ َُ ٍَ َِ ْٓ ا َ ْعٍَٰٝ َث
ُْ ُ٘  ًَلَٚ ُْ ِٙ ١ْ ٍَػ
ٌ َْٛ  ًَل خَٚ ِّ۪ٗٓ فٍََ ُٓٗ ا َ ْخ ُشُٖ ِػ ْٕذَ َس ِث
َ ف
َُْٛٔ َ ْسض٠َ
Hayır! Güzel davranarak Allah’a yönelip teslim olanların ödülü, Rabblerinin katındadır. Onların üzerinde bir
korku olmaz ve üzülmezler.

(Bakara 2/256 )

َّ َ ْىفُ ْش ِث٠ ْٓ َّ َ ِ فٟ
ُ بٌطب
بّٰللِ فَمَ ِذ
ِ ٛغ
ُّ ََّٓ١َٓ لَ ْذ رَج٠
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠َٚ د
ِ ّ اٌ ۪ذًَِٟٓل اِ ْو َشاَٖ ف
ّ َاٌش ْؽذُ َِِٓ ْاٌغ
ٌُ ١ ٍ۪ ٌغ َػ١ّ۪ ع
 هَٚ  ْۜبَٙ ٌَ َب
َ َُّللا
َ ّْ َ ا ْعز
َ  ًَل ا ْٔ ِف۪ٝۗ ثْ َٰمُٛ ٌحِ ْاَٚ غ َه ِث ْبٌؼُ ْش
َ ق
Dinde zorlama olamaz; doğrular ile yanlış kurgular iyice ayrılmıştır. Kim taşkınlık edenleri tanımaz da Allah'a
güvenirse, kopması imkânsız en sağlam kulpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.

(Lokman 31/23)

ْۜ ٍُِّ  ُْ ِث َّب َػُٙ ُ  ُْ فََُٕٕ ِجّئُٙ َُٕب َِ ْش ِخؼ١ْ ٌَِ ْس ُض ْٔ َه ُو ْف ُش ُْٖۜ ا٠َ  َِ ْٓ َوفَ َش فَ ًَلَٚ
د
ِ  ٌُ ِثزَا١ ٍَّ۪للاَ َػ
ا ا َِّْ هٛ
سُٚ
ُّ ٌا
ِ قذ
Kim görmezlikten gelirse onun görmemesi seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler, biz de
yaptıkları her şeyi onlara haber vereceğiz. Herkesin içinde ne olduğunu Allah bilir.
(Enam 6/33)

َّ َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ ٔ ََهُُٛ َى ِزّث٠  ُْ ًَلُٙ ََّْٔ فَ ِبٌَُُٛٛم٠ ٞ َ۪ ْس ُضُٔ َه اٌَّز١ٌَ َُِّٗٔلَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ ا
ِ َب٠َٓ ثِ َٰب١ّ۪ ٌِ اٌظب
د ه
َِّللا
َُْٚ ْد َسذ٠َ
Onların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar seni yalanlamıyorlar, aslında yanlış yapan o
kimseler Allah’ın âyetleri karşısında bile bile yalan yanlış şeylere sarılıyorlar.

(Yunus 10/65)

ُُ ١ ٍ۪ ُغ ْاٌ َؼ١ّ۪ غ
َّ ٌ اَٛ ُ٘ ؼا ْۜب١ّ۪  ٍۢ ُْ ا َِّْ ْاٌ ِؼ َّضح َ ِ هّٰللِ َخُٙ ٌُْٛ َ ْس ُض ْٔ َه ل٠َ  ًَلَٚ
Onların sözleri seni üzmesin; çünkü üstünlük tümüyle Allah’tadır. O dinler ve bilir.

(Hicr 15/97)

ُ َ ۪ن٠ ٌَمَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ أََّ َهَٚ
ٌََُُْٛٛم٠ ف ْذ ُس َن ثِ َّب
َ ك١
İyi biliyoruz ki onların sözlerinden dolayı için daralıyor.
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(Hicr 15/98)

َٓ٠ ۪بخذ
َّ ٌ ُو ْٓ َِِٓ اَٚ غ ِجّ ْر ِث َس ّْ ِذ َس ِثّ َه
َ َف
ِ غ
Her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et ve secde edenlerden ol.

(Hicr 15/99)

ُ َ۪م١ٌَ َه ْا١َِأْر٠ ٝا ْػجُ ْذ َسث ََّه َززهَٚ
ٓ١
O açık gerçek gelinceye kadar Rabbine kul olmaya devam et.

(Kehf 18/6)

ٓ
عفاب
ِ ٠ َٰ۪ زَا ْاٌ َسذٙا ِثُِِٕٛ ُْإ٠ ُْ ٌَ ِْْ بس ِ٘ ُْ ا
ِ فٍََ َؼٍَّ َه َث
َ َث ا
َ بخ ٌغ َٔ ْف
ِ َ  َٰاثٍَٰٝ غ َه َػ
Bu söze inanmıyorlar diye arkalarından üzülerek neredeyse kendini yiyip bitireceksin.

(Şuara 26/3)

َٓ١ ِِ۪ٕ ْا ُِإَُٛٔٛ ُى٠ غ َه ا َ ًَّل
ِ ٌََؼٍََّ َه ث
َ بخ ٌغ َٔ ْف
İnanmayacaklar diye kendini tüketecek gibisin.

(Şuara 26/4)

َ ََخا ف٠بء َٰا
ْ ٍَّظ
َٓ١َبم ۪ؼ
َّ ٌ ُْ َِِٓ اِٙ ١ْ ٍَا ِْْ َٔؾَأ ْ ُٕٔ ِ َّض ْي َػ
ِ َّٓ غ
ِ ب خَٙ ٌَ ُْ ُٙ ُذ ا َ ْػَٕبل
Gerek görseydik gökten üzerlerine öyle bir ayet indirirdik ki karşısında başları öne eğilirdi.

(Lokman 31/24)

 ُْ لٍَ۪ اُٙ ُُٔ َّ ِز ّؼ
َ ن
ْ َٔ َُّ ُ ًل ث١
ٍع١ ٍَ۪ة غ
ٍ  َػزَاٌَِٰٝ ط ُّش ُ٘ ُْ ا
Onları, önce biraz nimetlendirir sonra da ağır bir azabı çekmek zorunda bırakırız.
(Bakara 2/126 )

ِ اس ُص ْق ا َ ٍَُْ٘ٗ َِِٓ اٌث َّ َّ َشا
ْ ِ ّ ُُ َسة١ ۪٘اِ ْر لَب َي اِث َْٰشَٚ
ْ َٚ اخ َؼ ًْ َٰ٘زَا ثٍََذاا َٰا ِِٕاب
 ُْ ِث هُٙ ْٕ ِِ ََِٓ د َِ ْٓ َٰا
ِبّٰلل
َٰ ْ َِ ْٛ َ١ٌ ْاَٚ
 َِ ْٓ َوفَ َش فَب ُ َِ ِز ّؼُُٗ لٍَ۪ اَٚ اًل ِخ ْۜ ِش لَب َي
َ م
ش١
ْ َ ًل ث ُ َُّ ا١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ق
ِ  َػزَاٌَِٰٝ ط ُّش ُٖٓ ا
ِ ْۜ ٌَّٕة ا
َ ْ ِثئَٚ بس
Bir gün İbrahim şöyle yalvardı: “Rabbim, burayı güvenli bir belde yap! Buranın halkından Allah’a ve ahiret
gününe inananları her üründen rızıklandır!” Allah da şöyle dedi: “Ayetleri görmezlikte direneni de bir süre
yararlandırır, ama daha sonra onu ateş azabına mahkûm ederim. Ne kötü hale gelmektir o!”
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(Enam 6/44)

اُٛٓ رُٚ۫ ُ ا ِث َّٓب اٛ اِرَا فَ ِش ُزٝ ْۜ ٍء َززٓهَٟ
ُ َٔ فٍََ َّّب
َ َْٛ  ُْ اَثِٙ ١ْ ٍَا ِث۪ٗ فَز َ ْسَٕب َػٚا َِب رُ ِ ّو ُشٛغ
ْ اة ُو ًِّ ؽ
َْٛغ
ُ ٍِ ا َ َخ ْزَٔب ُ٘ ُْ َث ْغزَخا فَ ِبرَا ُ٘ ُْ ُِ ْج
Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle
şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.

(Araf 7/94)

ََُْٛن ََّّشػ٠ ُْ ُٙ ٍَّاء ٌَ َؼ
ِ اٌن ََّّٓشَٚ ٓبء
ِ ع
َ ْ ب ِث ْبٌجَأَٙ ٍَْ٘ َ  ٍ ا ًَِّٓل ا َ َخ ْز َٓٔب اٟ
َ  َِٓب ا َ ْسَٚ
ّ َ ٍخ ِِ ْٓ َٔ ِج٠ لَ ْشٟ ۪ع ٍَْٕب ف
Biz hangi kente bir nebi göndersek oranın halkını baskı ve zorluğa sokarız ki yalvarıp yakarsınlar.

(Araf 7/95)

غ َّٓشا ُء
َّ ٌاَٚ ظ َٰا َثٓب َءَٔب اٌن ََّّٓشا ُء
َّ ٌث ُ َُّ َثذ ٌََّْٕب َِ َىبَْ ا
َّ َِ ا لَ ْذٌُٛلَبَٚ اْٛ َ َػفٝغَٕخَ َززه
َ ّئ َ ِخ ْاٌ َس١ِ غ
َْٚ ْؾؼُ ُش٠َ  ُ٘ ُْ ًَلَٚ فَب َ َخ ْزَٔب ُ٘ ُْ َث ْغزَخا
Sonra kötülüğü alır yerine iyilik veririz. Nihayet zenginleşirler, derler ki “Atalarımız da darlık ve bolluk
yaşamışlar.” Bunun üzerine onları beklemedikleri bir anda yakalarız; farkına bile varamazlar.

(Lokman 31/25)

ْۜ ٌُ َّٓ هَُٛم١ٌَ ك
ْۜ َّللاُ لُ ًِ ْاٌ َس ّْذُ ِ ه
ّٰللِ ثَ ًْ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ًَل
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
َ ْٓ ٌَِئَٚ
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠
Onlara; "Gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye sorsan tam bir kararlılıkla "Allah'tır." derler.
De ki: "Yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur." ama onların çoğu bunu bilmez.
(Ankebut 29/61)

َّ ٌع َّخ َش ا
َّٝللاُ فَبَٔه
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
ٌُ َّٓ هَُٛم١ٌَ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ظ
َ َٚ ك
َ ْٓ ٌَِئَٚ
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
َ ّْ ؾ
َُْٛإْ فَ ُى٠
Bunlara, “Gökleri ve yeri yaratan, Güneş’i ve Ay’ı hizmete sokan kimdir?” diye sorsan kesinlikle “Allah’tır.”
derler. Öyleyse yanlışa nasıl sürükleniyorlar?
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(Ankebut 29/63)

ْۜ ٌُ َّٓ هُٛم١َ ٌَ بَٙ ِرْٛ َِ ك ِِ ْٓ َث ْؼ ِذ
ًِ َُّللاُ ل
َّ ٌ ُْ َِ ْٓ ٔ ََّض َي َِِٓ اُٙ َ عب َ ٌْز
ِ َّٓ غ
َ ْٓ ٌَ ِئَٚ
َ ب ثِ ِٗ ْاًلَ ْس١َ بء َِٓب اء فَب َ ْز
ْۜ ْاٌ َس ّْذُ ِ ه
ٍَُْٛ ْؼ ِم٠َ ّٰللِ َث ًْ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ ًَل
Onlara; “Gökten su indirip ölü toprağı canlandıran kimdir?” diye sorsan “Allah’tır.” derler. De ki; “Her şeyi
güzel yapmak Allah’a mahsustur.” Ama onların çoğu bunu akıl etmezler.

(Zümer 39/38)

ْۜ ٌُ َّٓ هَُٛم١ٌَ ك
ُْٚ
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
َ ْٓ ٌَِئَٚ
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛز ُ ُْ َِب ر َ ْذػ٠ْ َ َّللاُ لُ ًْ ا َ َف َشا
ُ ِث َش ْز َّ ٍخ ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ ُِ ّْ ِغىَبدٟ َ۪ٔ ا َ َسادْٚ َ م ِ ّشٖ۪ ٓ ا
ُ ُن ٍ ّش ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ َوب ِؽفَبد
ُ َّللاُ ِث
 هٟ
ه
َ ََِّٔللاِ ا ِْْ ا َ َساد
ْۜ  هَٟس ْز َّزِ ۪ ْۜٗ لُ ًْ َز ْغ ِج
ٍَُْٛ ِ ّوَٛ َ  َّو ًُ ْاٌ ُّزَٛ َ َز٠ ِٗ ١ْ ٍََّللاُ َػ
َ
Onlara: “Gökleri ve yeri, kim yarattı?” diye sorsan kesin olarak “Allah” derler. De ki “Allah ile aranıza neyi
koyup yalvardığınıza baktınız mı? Allah bana bir sıkıntı vermek istese, onlar bu sıkıntıyı fark edebilirler mi? Ya
da bana iyilik etmek istese, onlar, O’nun bu iyiliğini önleyebilirler mi?” De ki “Allah bana yeter. Kendilerine
dayanak arayanlar O’na güvenip dayansınlar.”

(Lokman 31/26)

ْۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
ُذ١ّ۪  ْاٌ َسٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِِٟ هّٰللِ َِب ف
ك ا َِّْ ه
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ ََّللا
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah zengindir, yaptığını güzel yapar.

(Lokman 31/27)

ْ َع ْج َؼخُ ا َ ْث ُس ٍش َِب َٔ ِفذ
د
َ ْٓ ِِ ك
ِ  ْاًلَ ْسِٟ ا َ َّْ َِب فْٛ ٌََٚ
َ َ۪ٖ ُّذُُّٖ ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ٠  ْاٌجَ ْس ُشَٚ ٌَ ؽ َد َشحٍ ا َ ْل ًَل
ٌ َّللاَ َػ ۪ض
ْۜ َو ٍِ َّبدُ ه
ٌُ ١ض َز ۪ى٠
َّللاِ ا َِّْ ه
Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa ve arkasından yedi deniz eklense yine de
Allah'ın sözleri bitmez. Allah güçlüdür, doğru karar verir.
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(Kehf 18/109)

 ِخئَْٕبْٛ ٌََٚ ّٟ ٌََٕ ِفذَ ْاٌ َج ْس ُش لَ ْج ًَ ا َ ْْ ر َ ْٕفَذَ َو ٍِ َّبدُ َس ۪ثّٟد َس ۪ث
ِ  َوبَْ ْاٌ َج ْس ُش ِِذَاداا ٌِ َى ٍِ َّبْٛ ٌَ ًْ ُل
ِث ِّثْ ٍِ۪ٗ َِذَداا
De ki "Rabbimin kelimeleri için denizler mürekkep olsaydı, bir o kadarını daha ona katsaydık, Rabbimin
kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi."

(Lokman 31/28)

ش١
ِ َٚ  ًَل َث ْؼث ُ ُى ُْ ا ًَِّل َوَٕ ْف ٍظَٚ ُْ َِب خ ٍَْمُ ُى
ٌ  ٌغ َث ۪ق١ّ۪ ع
ازذَ ْۜحٍ ا َِّْ ه
َ ََّللا
Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah
işitir, görür.
(Ankebut 29/19)

ُ ُ ْج ِذ٠ ْف
ش١
ٌ ۪غ٠َ َِّللا
 هٍَٝذُ ُْٖۜ ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ َّللاُ ْاٌخ ٍَْكَ ث
ئ ه
َ ١ا َوْٚ  َش٠َ ُْ ٌََٚ َ ا
Görmüyorlar mı, Allah yaratmayı nasıl başlatıyor; sonra nasıl tekrarlıyor? Bunu yapmak Allah için kolaydır.

(Ankebut 29/20)

َٰ ْ َ ئ إٌَّ ْؾبَح
ُ ْٔ ك فَب
ُ ُ ْٕ ِؾ٠ َُّللا
اًل ِخ َش ْۜح َ ا َِّْ ه
ْف ثَذَا َ ْاٌخ ٍَْكَ ث ُ َُّ ه
ِ  ْاًلَ ْسِٟا فٚش١
ُ لُ ًْ ۪ع
ََّللا
َ ١ا َوٚظ ُش
ش٠
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َػ
ٌ ۪ءٍ لَذْٟ ؽ
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.

(Rum 30/27)

د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟ فٍَْٰٝ ٌَُٗ ْاٌ َّث َ ًُ ْاًلَػَٚ ِٗ ْۜ ١ْ ٍَػ
َ ُْ َٛ ْ٘ َ  اَٛ ُ٘ َٚ ُُٖذ١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ث٠َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘ َٚ ك
ُُ ١ض ْاٌ َس ۪ى٠
ِ  ْاًلَ ْسَٚ
Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da basittir. Göklerde ve yerde en
üstün örnekler O’na aittir. Onunkilerdir. O güçlüdür, doğru karar verir.
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(Fatır 35/11)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ث
ن ُغ
ٍ َّللاُ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا
 هَٚ
َ َ  ًَل رَٚ ٝ َِب ر َ ْس ِّ ًُ ِِ ْٓ ا ُ ْٔ َٰثَٚ ا اخ ْۜبَٚ طفَ ٍخ ث ُ َُّ َخ َؼٍَ ُى ُْ ا َ ْص
ُ ْٓ ِِ ـ
ٍ ْۜ  ِوزَبٟ ۪ػ ُّ ِش ۪ ٖٓ ا ًَِّل ف
ُ َُ ْٕم٠  ًَلَٚ ُ َؼ َّّ ُش ِِ ْٓ ُِ َؼ َّّ ٍش٠  َِبَٚ ْٗۜ ۪ ِّ ٍْ ا ًَِّل ِث ِؼ
 هٍَٝة ا َِّْ َٰر ٌِ َه َػ
َِّللا
ش١
ٌ  ۪غ٠َ
Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da ruhunuzla eşleşmiş hale getirmiştir. O’nun
bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir
deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır.

(Lokman 31/29)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٌّ  ْاٌمَ َّ ۘ َش ُوَٚ ظ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُح اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُح اُٛ٠ ََّللا
َ ّْ ؾ
ٓ
ش١
ٌ َْ خ َ۪جٍَُّٛ َّللاَ ِث َّب ر َ ْؼ
ا َ َّْ هَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ًٍ  ا َ َخٌَِٰٝ  اٞ ْد ۪ ٓش٠َ
Görmez misin Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı
hizmete sokmuştur; her biri belirlenmiş eceline kadar akar gider. Allah yaptığınız her şeyin iç
yüzünü bilir.
(Fatır 35/13)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٍ  ًِلَ َخٞ ْد ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ۘ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُح اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُح اُٛ٠
َ ّْ ؾ
ْ َِْ ِِ ْٓ لٛ ّْ ٍِ ُى٠َ ِ۪ٔٗ َِبُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪اٌَّزَٚ َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْ ْۜه
ش١
 َٰر ٌِ ُى ُُ هْٝۜ ًّّ غ
َ ُِ
ٍ ْۜ ّ۪ ط
Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da hizmete koymuştur.
Bunların her biri belli bir süreye kadar, yörüngesinde akar gider. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Yetki
ondadır. Onunla aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

(Zümer 39/5)

ًِ ١ْ ٌَّ اٍَٝبس َػ
ِ اَٛ َّٰغ
َّ ٌَخٍَكَ ا
َ  ْاًلَ ْسَٚ د
َ َٙ ٌَّٕ ُس اِٛ ّ ُ َى٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اٍَٝ ًَ َػ١ْ ٌَّ ُس اِٛ ّ ُ َى٠ ك
ِ ّ ك ِث ْبٌ َس
َّ ٌع َّخ َش ا
ُ  ْاٌ َؼ ۪ضَٛ ُ٘  ا َ ًَلْٝۜ ًّّ غ
بس
ُ َّض ْاٌغَف٠
َ ُِ ًٍ  ًِلَ َخٞ ْد ۪ش٠َ ًٌّ  ْاٌمَ َّ ْۜ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ
َ ّْ ؾ
Gökleri ve yeri, gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne sarar.
Güneşi ve ayı hizmete sokmuştur. Her biri, belli bir süre içinde akıp gider. Bilesin ki O üstündür, çok
bağışlayıcıdır.
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(Fussilet 41/37)

َّ ٌٍِ اُٚ ْاٌمَ َّ ْۜ ُش ًَل ر َ ْغ ُدذَٚ ظ
َّ ٌاَٚ بس
ُ َٙ ٌَّٕاَٚ ًُ ١ْ ٌَّب ِر ِٗ ا٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِا ِ هّٰللُٚا ْع ُدذَٚ  ًَل ٌِ ٍْمَ َّ ِشَٚ ؾ ّْ ِظ
ُ ّْ ؾ
ََُّْٚبُٖ ر َ ْؼجُذ٠ِ َّٓ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ اُٙ َ َخٍَمٞ ۪اٌَّز
Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun göstergelerindendir. Güneş’e de Ay’a da secde etmeyin. Eğer kulluk
edecekseniz onları yaratan Allah’a secde edin.

(Fussilet 41/38)

َُّْٛ ََٔ ْغـ٠  ُ٘ ُْ ًَلَٚ بس
َ ُ٠ َٓ ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه٠ ۪ا فَبٌَّزٚفَب ِِْ ا ْعز َ ْىجَ ُش
ِ َٙ ٌَّٕاَٚ ًِ ١ْ ٌََّْ ٌَُٗ ثِبٛغ ِجّ ُس
Büyüklük taslarlarsa taslasınlar. Rabbinin katında olanlar gece gündüz bıkıp usanmadan O’na kulluk ediyorlar.

(Lokman 31/30)

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

(Lokman 31/31)

ٍ َب٠ َٰر ٌِ َه َ ًَٰلٟ َ۪برِ ۪ ْۜٗ ا َِّْ ف٠َ ُى ُْ ِِ ْٓ َٰا٠ُ ِش١ٌِ َِّللا
ًِّ د ٌِ ُى
ِ َّ  ْاٌجَ ْس ِش ثِِٕ ْؼِٟ فٞاٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْد ۪ش
ذ ه
سٛ
َ َّبس
ٍ ؽ ُى
ٍ فج
َ
Gemilerin denizde Allah'ın verdiği imkânla akıp gittiğini görmez misin? Bunu göstergelerini
size sergilemek için yapar. Çok sabırlı ve kadir kıymet bilenler için bunda dersler vardır.
(Nahl 16/14)

َ ا ِِ ُْٕٗ ٌَ ْس اّبٍُٛع َّخ َش ْاٌجَ ْس َش ٌِزَأ ْ ُو
ٜر َ َشَٚ بَٙ َٔٛغ
ُ ََخا ر َ ٍْج١ٍْ ا ِِ ُْٕٗ ِزٛر َ ْغز َ ْخ ِش ُخَٚ ًّب٠ه ِش
َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪اخ َش ف
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْؾ ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ن
ِ َٛ َِ ْ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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(Rum 30/46)

ّ ب َذ ُِ َج٠َ اٌش
۪ٖ ْاٌفُ ٍْهُ ِثب َ ِْ ِشٞ
ٍ ؾ َِشا
ّ ِ ًَ ُ ْش ِع٠ ْْ َ برِ۪ٗ ٓ ا٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
َ  ٌِز َ ْد ِشَٚ ِ۪ٗمَ ُى ُْ ِِ ْٓ َس ْز َّز٠ ُ۪ز١ٌِ َٚ د
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْؾ ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ن
Rüzgarları, müjdeciler olarak göndermesi Allah’ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size ikramından tattırsın,
gemiler emriyle akıp gitsin ve iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki teşekkür edersiniz.

(Lokman 31/32)

ُّ  ٌج َوْٛ َِ ُْ ُٙ َ١اِرَا َغ ِؾَٚ
ُْ ُٙ ْٕ ِّ َ ْاٌجَ ِ ّش فٌَِٝ ُْ اُٙ ١َٓ فٍََ َّّب َٔ هد٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ق
ا هُٛ بٌظٍَ ًِ دَ َػ
سٛ
ِ َ ُِ ْمز
ٍ ُبس َوف
ٍ َّ برِ َٕٓب ا ًَِّل ُو ًُّ َخز٠َ  ْد َسذُ ِث َٰب٠َ  َِبَٚ ٌق ْۜذ
Dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşatınca, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah
onları kurtarıp karaya çıkardı mı içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Sözünde durmayan
nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.
(Yunus 10/22)

َ ٍر٠ ُْ ِث ۪شِٙ َْٓ ِث٠ َخ َشَٚ  ْاٌفُ ٍْ ِهِٟ ِارَا ُو ْٕز ُ ُْ فٝ ْاٌ َج ْس ْۜ ِش َززٓهَٚ  ْاٌ َج ِ ّشِّٟ ُش ُو ُْ ف١ِ غ
ّ َج ٍخ١ِ ه
َ ُ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
َ ١ ُْ ا ُ ۪زُٙ ََّٔا إُّٛٓ ظ
َ َٚ ْب
و
ٌ بف
ِ  ٌر َػ٠ب ۪سَٙ ْب َٓخب َءرَٙ ا ِثٛفَ ِش ُزَٚ
ٍ  ُج ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ َٓخب َء ُ٘ ُُ ْاَٚ ف
َّ ٌٔ ََّٓ َِِٓ اٛزََٕب ِِ ْٓ َٰ٘ ِزٖ۪ ٌََٕ ُى١ْ َٓ ٌَئِ ْٓ ا َ ْٔ َد٠َّٓ ٌَُٗ اٌ ۪ذ١َّللاَ ُِ ْخ ٍِ ۪ق
َٓ٠ؾب ِ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 َث ْغ
ِ  ْاًلَ ْسَْٟ ِفُٛ ْجغ٠َ ُْ ُ٘  ُْ اِرَاُٙ ١ َٰفٍََ َّّٓب ا َ ْٔد
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ ك
ِ ّ ْۜ  ِْش ْاٌ َس١َك ِثغ
ٍََُّْٛ َٕب َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ فََُٕٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١ْ ٌَِب ث ُ َُّ ا١َ ْٔ ُّ ِح اٌذٛ١َٰ ع ْاٌ َس
َ 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.

(Zuhruf 43/12)

َُْٛ ْاًلَ ْٔ َؼ ِبَ َِب ر َ ْش َوجَٚ  َخ َؼ ًَ ٌَ ُى ُْ َِِٓ ْاٌفُ ٍْ ِهَٚ بَٙ ٍَّا َج ُوَٚ  َخٍَكَ ْاًلَ ْصٞ ۪اٌَّزَٚ
O, bütün çiftleri yaratan Allah’tır. Size hayvanlardan ve gemilerden binekler yapmıştır.
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(Zuhruf 43/13)

ُ ٍَٰٝ ا َػُٛ ُ۫ َ ٌِز َ ْغز
ٞ ۪ع ْج َسبَْ اٌَّز
ُ اٌُُٛٛرَمَٚ ِٗ ١ْ ٍَز ُ ُْ َػ٠ْ َٛ َ ا ِٔ ْؼ َّخَ َس ِثّ ُى ُْ اِرَا ا ْعزٚسٖ۪ ث ُ َُّ ر َ ْز ُو ُشٛ
ِ ُٙ ظ
َٓ١ ۪ٔ َِب ُوَّٕب ٌَُٗ ُِ ْم ِشَٚ ع َّخ َش ٌََٕب َٰ٘زَا
َ
Bu binekler üstünde rahat etmeniz içindir. Rahatladığınız zaman Rabbinizin nimetlerini hatırlamalı ve şöyle
demelisiniz: “Bunları hizmetimize veren Allah’a boyun eğeriz; yoksa bunu kendiliğimizden başaramazdık.

(Lokman 31/33)

ْ َٚ ُْ ا َسثَّ ُىُٛبط ارَّم
بص
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٓب ا٠َ
ٍ  َخَٛ ُ٘ ٌدٌُْٛٛ َِ  ًَلَٚ ِٖۘ ۪ ٌَذَٚ ْٓ ا ٌِذ ٌ َػَٚ ٞ ْد ۪ض٠َ  اِب ًَلْٛ ٠َ اَْٛ اخؾ
سٚ
َ ۪ٖا ٌِ ِذَٚ ْٓ َػ
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ِث ه٠َ  ًَلَٚ ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َز ٌّك فَ ًَل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َس
 ْػذَ هَٚ َِّْ ْـًٔ ْۜب ا١ؽ
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ana babanın evladı için; evladın da anası ve
babası için bir ödeme yapamayacağı günden korkun. Allah'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı
sakın sizi aldatmasın. O çok aldatan da sizi Allah ile aldatmasın.
(Bakara 2/48 )

ػ ْذ ٌي
َ بَٙ ْٕ ِِ ًُ ُ ْم َج٠  ًَلَٚ ْـًٔب١ؽ
َ ظ َػ ْٓ َٔ ْف ٍظ
ٌ  َٔ ْفٞ اِب ًَل ر َ ْد ۪ضْٛ ٠َ اُٛارَّمَٚ
َ بَٙ ْٕ ِِ ُُإْ َخز٠  ًَلَٚ ٌؽفَب َػخ
َْٚق ُش
َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  ًَلَٚ
Öyle bir gün konusunda yanlış yapmaktan sakının ki o gün kimse kimsenin adına bir ödeme yapamayacak,
kimsenin şefaati kabul edilmeyecek, kimseden bir fidye alınmayacak ve hiç kimseye yardım edilmeyecektir.

(Fatır 35/5)

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

(Fatır 35/6)

َ ١ْ ؾ
َّ ٌا َِّْ ا
ش١
َّ ٌة ا
ُ َ ْذ٠  ْۜا أَِّ َّبًُّٚ ُٖ َػذُٚ فَبر َّ ِخزٌُّٚ طبَْ ٌَ ُى ُْ َػذ
ْ َ ا ِِ ْٓ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ َُٗا ِز ْضثٛػ
ِ ف َسب
ِ ْۜ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı olmaya çağırır.

(Abese 80/33)

ُقب َّخ ۘخ
ِ فَ ِبرَا َٓخب َء
َّٓ ٌد ا
Kulakları sağır eden o çığlık koptuğu gün;
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(Abese 80/34)

ِٗ ١ ِف ُّش ْاٌ َّ ْش ُء ِِ ْٓ ا َ ۪خ٠َ ََ ْٛ ٠َ
Bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür,

(Abese 80/35)

ِٗ ١ا َ ۪ثَٚ ِٗ ِّ ِ ُ اَٚ
Anasından, babasından,

(Abese 80/36)

ِٗ ْۜ ١ ۪ٕ َثَٚ ِ۪ٗبز َجز
ِ ف
َ َٚ
Eşinden ve çocuklarından da!

(Abese 80/37)

ِٗ ْۜ ١ ُ۪ٕ ْغ٠ ٌْ ْ  َِئِ ٍز ؽَأْٛ َ٠ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ئ
ٍ ٌِ ُى ًِّ ْاِ ِش
O gün o kişilerden her birinin işi başından aşacaktır.

(Lokman 31/34)

َ ١َُٕ ِ َّض ُي ْاٌغ٠َٚ ػ ِخ
ظ َِبرَا
َّ ٌَّللاَ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ ا
ا َِّْ ه
ٌ  َٔ ْفٞ َِب ر َ ْذ ۪سَٚ َ ْاًلَ ْس َز ْۜ ِبِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َ َٚ ْث
َ غب
ْۜ ُّ َ ك ر
َ ِت
ش١
ُ ر َ ْىغ
ٍ  ِ ا َ ْسٞ
ٌ  ٌُ خ َ۪ج١ ٍَّ۪للاَ َػ
دُ ا َِّْ هٛ
ٌ  َٔ ْفٞ َِب ر َ ْذ ۪سَٚ غذ ْۜاا
ّ َ ظ ِثب
Kıyamet saati ile ilgili bilgi Allah'a aittir. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulunanı o bilir. Hiç
kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah bilir, her şeyin
iç yüzünü bilir.
(Araf 7/187)

َٛ ْۜ ُ٘ ب ا ًَِّلَٙٓ ِ ْلزَٛ ٌِ بَٙ ١ٍّ۪ ُ َد٠  ًَلّٟب ِػ ْٕذَ َس ۪ثَٙ ُّ ٍْ  ْۜب لُ ًْ أَِّ َّب ِػَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍََُٛٔ ْغـ٠
ْۜ
ْ ٍَُثَم
ْۜ ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
 ْۜب لُ ًْ أَِّ َّبَٙ ْٕ  َػٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟذ ف
ٌّ ٔ ََه َوبََّٔ َه َز ِفٍََُٛٔ ْغـ٠  ُى ُْ ا ًَِّل ثَ ْغزَخا١ ۪ك ًَل رَأْر
َُّْٛ ٍََ ْؼ٠ بط ًَل
ب ِػ ْٕذَ هَٙ ُّ ٍْ ِػ
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ َِّللا
Sana kıyamet saatini soruyorlar, ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki “Onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Vakti
gelince onu açıklayacak olan odur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne çökmüştür. Size gelişi ansızın olacaktır.”
Sanki haberin varmış gibi, tutup sana soruyorlar. De ki “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama insanların
çoğu bunu bilmezler.”
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(Rad 13/8)

َه
ءٍ ِػ ْٕذَُٖ ِث ِّ ْمذَ ٍاسْٟ ؽ
َ ًُّ  ُوَٚ ُ  َِب ر َ ْضدَا ْۜدَٚ َُ ل ْاًلَ ْس َزب١
ُ  َِب ر َ ۪غَٚ ٝ ْؼٍَ ُُ َِب ر َ ْس ِّ ًُ ُو ًُّ ا ُ ْٔ َٰث٠َ َُّللا
Allah her dişinin ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi artırdığını bilir. O’nun yanında her şey bir
ölçüye bağlanmıştır.

(Ta Ha 20/15)

ٝ َٰ ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ثِ َّب رَغْؼٜب ٌِز ُ ْد َٰضَٙ ١ ۪خٌ ا َ َوبدُ ا ُ ْخف١َ ِغب َػخَ َٰار
َّ ٌا َِّْ ا
Kıyamet saati gelecektir; herkes yaptığı şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacağım.

(Fussilet 41/47)

ٍ  َِب ر َ ْخ ُش ُج ِِ ْٓ ث َ َّ َشاَٚ غب َػ ْۜ ِخ
 ًَلَٚ ٝ َِب ر َ ْس ِّ ًُ ِِ ْٓ ا ُ ْٔ َٰثَٚ بَٙ ِب
َّ ٌُ َشدُّ ِػ ٍْ ُُ ا٠ ِٗ ١ْ ٌَِا
ِ َّ د ِِ ْٓ ا َ ْو
ُ َْٓ٠َ ُْ اِٙ ٠ َُ۪ٕبد٠ ََ ْٛ ٠َ َٚ ْٗۜ ۪ ِّ ٍْ ن ُغ ا ًَِّل ِث ِؼ
 ٍذ١َ۪ٙ بن َِب َِِّٕب ِِ ْٓ ؽ
َ ََّٔا َٰارٌُٛٓ  لَبٞؽ َش َٓو ۪بء
َ َر
Kıyamet saatinin bilgisi O’nun iradesindedir. O’nun bilgisi olmadan ne bir meyve kabuğundan çıkar; ne de bir
dişi doğum yapar. Onlara: “Ortaklarım nerede?” diye seslenildiği gün şöyle diyeceklerdir: “Sana açıkça
söylüyoruz; içimizden böyle birini gören olmadı.”

(Zuhruf 43/85)

ِٗ ١ْ ٌَِاَٚ غب َػ ِخ
ِ اَٛ ََّّٰ ٌَُٗ ُِ ٍْهُ اٌغٞ ۪بس َن اٌَّز
َّ ٌ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ اَٚ  َّبُٙ َٕ١ْ  َِب َثَٚ ك
ِ  ْاًلَ ْسَٚ د
َ ر َ َجَٚ
َُْٛر ُ ْش َخؼ
Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasında olanların yönetimi elinde olan Allah pek yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi
O’nun yanındadır. Yeniden yaratılıp O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.

(Naziat 79/42)

 ْۜبَٙ ١ ََّٰبَْ ُِ ْشع٠َغب َػ ِخ ا
َّ ٌٔ ََه َػ ِٓ اٍَُٛٔ ْغـ٠َ
Sana kıyametin vaktini soruyorlar. Gelip yerleşmesi ne zaman?

(Naziat 79/43)

 ْۜبَٙ ٠ذ ِِ ْٓ ِر ْو َٰش
َ ْٔ َ ُ ا١
َ ۪ف
Sen nerede, onu bilmek nerede!

(Naziat 79/44)

 ْۜبَٙ ١ ََٰٙ َس ِثّ َه ُِ ْٕزٌَِٰٝ ا
Onun tam bilgisi Rabbinin katındadır.
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(Naziat 79/45)

 ْۜبَٙ ١ ْخ َٰؾ٠َ ْٓ َِ ذ ُِ ْٕز ُِس
َ ْٔ َ أَِّ َّٓب ا
Sen sadece böyle bir günden korkanı uyaran bir kişisin.
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