FATIR SURESİ
َ ١ْ ش
َّ ٌ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,

(Fatır 35/1)

َ ٍَٰ ُ ثَٚ َٰٕٝ ْ ا َ ْخِٕ َس ٍخ َِثٰٟٓ ٌ۪ٚ۬ ُ ع اًل ا
ث
ِ اَٛ ََّّٰبغ ِش اٌغ
ِ َا َ ٌْ َس ّْذُ ِ هّٰللِ ف
ُ ض َخب ِػ ًِ ْاٌ َّ َٰ ٍٰٓئِ َى ِخ ُس
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش٠ ۪ءٍ لَذْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َّللاَ َػ
َٰٓ ٠َ ك َِب
شب َۜ ُء ا َِّْ ه
َ َۜ  ُس َثبَٚ
ِ ٍَْ  ْاٌخِٟذُ ف٠ ۪ض٠َ ع
Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder
kanatlı elçiler yapan Allah’ın özelliğidir. O, yarattıklarına gerek gördüğü ilaveleri yapar. Allah,
her şeye bir ölçü koymuştur.

(Fatır 35/2)

ْ ْۙ ُ ّْغ٠  َِبَٚ  ۚبَٙ ٌَ ِه
َٛ ُ٘ َٚ َِٖۜ ۪ ِه فَ ًَل ُِ ْش ِع ًَ ٌَُٗ ِِ ْٓ َث ْؼذ
َ بط ِِ ْٓ َس ْز َّ ٍخ فَ ًَل ُِ ّْغ
 ْفزَرِ ه٠َ َِب
ِ ٌٍَِّٕ َُّللا
ُ ْاٌ َؼ ۪ض
ُُ ١ض ْاٌ َس ۪ى٠
Allah insanlara bir ikram kapısı açarsa ona kimse engel olamaz. Allah’ın engellediğini de
serbest bırakacak biri yoktur. O, güçlüdür, doğru karar verir.
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(Rad 13/11)

ُ َ ْسف٠َ ۪ٗ ِِ ْٓ خ ٍَْ ِفَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ ِْٓ ١ٌَُٗ ُِ َؼ ِمّ َجبد ِِ ْٓ َث
َۜ َُٔٗ ِِ ْٓ ا َ ِْ ِش هٛظ
ٝ ٍَ َززهْٛ َّ ُش َِب ِثم١ِ َُغ٠ َّللاَ َْل
َّللاِ ا َِّْ ه
ا ٍيَٚ ْٓ ِِ ِ۪ٗٔ ُٚ ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ  َِبَٚ ُٗۚ ٌَ َّ اءا فَ ًَل َِ َشدٛع
ُٰٓ ٍَ ْٛ ََّللاُ ِثم
اِ ٰٓرَا ا َ َسادَ هَٚ ُْ َۜ ِٙ ا َِب ِثب َ ْٔفُ ِغّٚ ُش١ِ َُغ٠
Kişiyi önünden ve arkasından takip eden melekler vardır; Allah’ın emriyle onu koruma altına alırlar. Bir toplum
kendinde olanı bozmazsa, onu Allah da bozmaz. Allah bir topluma sıkıntı vermek isterse, kimse engel olamaz.
Onların Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları yoktur.

(Ahzab 33/17)

َُْٚ ِدذ٠َ  َْلَٚ  ا َ َسادَ ِث ُى ُْ َس ْز َّ َۜخاْٚ َ  اءا اٛع
ُٰٓ ُْ َّللاِ ا ِْْ ا َ َسادَ ِث ُى
ص ُّ ُى ُْ َِِٓ ه
ِ  ْؼ٠َ ٞ ۪لُ ًْ َِ ْٓ رَا اٌَّز
شا١
ْ هُٚ
 َْل ٔ َ۪ص اَٚ ًّب١ٌِ َٚ َِّللا
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ
De ki: "Allah size bir kötülük istese veya ikramda bulunsa, Allah’a karşı kim önünüzde durabilir? Onlar, Allah
ile aralarına girecek dost da bulamazlar, yardımcı da."

(Zümer 39/38)

َۜ ٌُ َّٓ هَُٛم١ٌَ ض
ُْٚ
ِ اَٛ ََّّٰ ُْ َِ ْٓ َخٍَكَ اٌغُٙ َ عب َ ٌْز
َ ْٓ ٌَِئَٚ
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛز ُ ُْ َِب ر َ ْذػ٠ْ َ َّللاُ لُ ًْ ا َ َف َشا
ُ ِث َش ْز َّ ٍخ ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ ُِ ّْ ِغىَبدٟ َ۪ٔ ا َ َسادْٚ َ ظ ِ ّشٖ۪ ٰٓ ا
ُ ُع ٍ ّش ٘ ًَْ ُ٘ َّٓ َوب ِشفَبد
ُ َّ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.”

(Fatır 35/3)

بء
َ َّ ا ِٔ ْؼٚبط ا ْر ُو ُش
َّ ٌَ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠ َِّللا
ِ َّٰٓ غ
 ُْش ه١ك َغ
ذ ه
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٰٓب ا٠
ٍ ٌِ  ُى َۜ ُْ ٘ ًَْ ِِ ْٓ خَب١ْ ٍََّللاِ َػ
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ
َْٛ رُإْ فَ ُىٝ فَبَٔهَٛ َۘ ُ٘ ض َْٰٓل ا ٌََِٰٗ ا َِّْل
Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini düşünün; Allah’ın dışında size gökten ve yerden rızık
verecek bir yaratıcı var mıdır? O'ndan başka ilah yoktur. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?

2

(Yunus 10/31)

ٟ
َّ ٌ ّْ ٍِهُ ا٠َ ْٓ َِّ َ ض ا
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ ْٓ َِ ًْ ُل
ِ َّٰٓ غ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
َ  ْاْلَ ْثَٚ غ ّْ َغ
َ ص
َّ ُ ْخ ِش ُج ْاٌ َس٠ ْٓ َِ َٚ بس
ۚ َْ هٌُُٛٛم١َ غ
ََُّْٛللاُ فَمُ ًْ اَفَ ًَل رَزَّم
ِ ّ١ِ َّ ٌَِِٓ ْا
َ ّ١ِ َّ ٌُ ْخ ِش ُج ْا٠َٚ ذ
َ َُذَثِّ ُش ْاْلَ ِْ َۜ َش ف٠ ْٓ َِ َٚ ِ ٟ
ّ ذ َِِٓ ْاٌ َس
Bunlara bir sor: “Gökten ve yerden size rızık veren kim? Dinleme ve görme yetenekleri üzerinde hakim olan
kim? Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Bütün işleri çekip çeviren kim?” Hepsi de
“Allah’tır!” diyecekler. Öyleyse de ki “Ona karşı yanlış yapmaktan sakınmaz mısınız?”

(İbrahim 14/34)

َ ٌَ َْغب
َ َوفَّبسٍُٛظ
َ َّ ا ِٔ ْؼُّٚا ِْْ رَؼُذَٚ َُٖۜ ُّٛ ُ عب َ ٌْز
ِ ْ َّْ ِ٘ ََۜب اٛص
ذ ه
ُ َّللاِ َْل ر ُ ْس
َ ْٔ اْل
َ  ُى ُْ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِب١ َٰا َٰرَٚ
Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan,
yanlışı çok yapar, çok da nankördür.

(Neml 27/64)

َۜ ض َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ بء
اَُّٛللاِ لُ ًْ َ٘بر
َّ ٌ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ ا٠َ ْٓ َِ َٚ ُُٖذ١ ُ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ث٠َ ْٓ َِّ َ 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.”.

(Sebe 34/24)

ْۙ ض لُ ًِ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ظ ًَل ٍي
ِ اَٛ َََّّٰ ْش ُصلُ ُى ُْ َِِٓ اٌغ٠ ْٓ َِ ًْ ُل
َ ٟ ۪ فْٚ َ  اٜ ُ٘ذاٍَٰٝ ََّب ُو ُْ ٌَؼ٠ِ اْٚ َ اِ َّٰٓٔب اَٚ َُّللا
ٓ١
ٍ ُِ ۪ج
"Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir?" diye sor ve cevabını "Allah'tır.” diyerek sen ver. De ki, "Ya biz
doğru yoldayız, ya da siz. Birimiz açıkça sapıklıktadır.”

(Fatır 35/4)

ْ َن فَمَ ْذ ُو ِزّثٛ
سٛ
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
ُ ذ ُس
 هٌَِٝاَٚ عً ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َۜ َه
ُ ُِ َُّللاِ ر ُ ْش َخ ُغ ْاْل
Seni yalanlarlarsa bil ki senden önce de nice elçiler yalancı yerine kondu. Bütün işler Allah' a
döndürülür.
(Hac 22/42)

ْ َن فَمَ ْذ َوزَّثٛ
ُ  ْۙدُّٛ َ ثَٚ  َػبدَٚ ٍذُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
Eğer bunlar seni yalanlarlarsa bil ki daha önce Nuh halkı, Ad ve Semud da yalanlamışlardı.
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(Hac 22/43)

ْۙ ٌُ َُ ْٛ َلَٚ ُ١ ۪٘ َُ اِث َْٰشْٛ َلَٚ
ٍغٛ
َ
İbrahim’in halkı ile Lut’un halkı da öyle yapmıştı,

(Hac 22/44)

ش١
ُ ص َس
ْ َ اَٚ
َ ّ ُوزَٚ َٓۚ ٠َ بة َِ ْذ
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ ۚ ُْ فَ َىُٙ ُ َٓ ث ُ َُّ ا َ َخ ْزر٠ذُ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش١ْ ٍَِْ َ  فَبٝ َٰعُِٛ ِة
Medyen’liler de öyleydi. Musa da senin gibi yalancı sayılmıştı. Ayetleri görmezlikten gelen o kişilere önce süre
tanıdım sonra da yakalarına yapıştım. Benim hoşlanmamamın sonu nasıl oldu!

(Hac 22/45)

َّ َثِئْ ٍش ُِؼَٚ بَٙ  ِشٚػ ُش
َ ٟ
ص ٍش
ُ ٍَٰٝ َخ َػ٠ِٚ  خَبٟ
ْ َلَٚ طٍَ ٍخ
َ ِٙ َظب ٌِ َّخ ف
َ ِ٘ َٚ َ ٍخ ا َ ٍَْ٘ ْىَٕبَ٘ب٠ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ فَ َىب
 ٍذ١َِ ۪ش
Biz nice kenti yanlış yaparlarken etkisiz hale getirmişizdir. Onlara, devrilmiş direkleri üzerine çökmüş, bir kör
kuyu ve sağlam bir köşk kalmıştır.

(Hac 22/46)

ب َْلَٙ َّٔ ۚب فَ ِبَٙ َْ ِثَُٛ ْغ َّؼ٠ ْ َٰارَاْٚ َ ب اَٰٙٓ َْ ِثٍَُٛ ْؼ ِم٠ ةٍُُٛ ُْ لُٙ ٌَ َْٛض فَز َ ُى
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
سُٚ
ُ ٍُُ ْاٌمَّٝ  ٌَٰ ِى ْٓ ر َ ْؼَٚ بس
ُّ ٌ اِٟ فٟ ۪ة اٌَّزٛ
ُ ص
َ  ْاْلَ ْثَّٝ ر َ ْؼ
ِ صذ
Yeryüzünü gezip dolaşmadılar mı ki kalpleri, akıllarıyla birlikte çalıştıracakları, kulakları da söz dinleyecekleri
hale gelsin. Şu bir gerçek ki, gözler kör olmaz ama göğüslerdeki kalpler kör olur.

(Hac 22/47)

عَٕ ٍخ ِِ َّّب
ِ ٌْ َ  اِب ِػ ْٕذَ َس ِثّ َه َوبْٛ َ٠ َِّْ اَٚ َُٖۜ َ ْػذَٚ َُّللا
ف ه
ِ ٔ ََه ِث ْبٌ َؼزَاٍَُٛ ْغز َ ْؼ ِد٠َٚ
َ ف
َ ٍِ ُ ْخ٠ ْٓ ٌََٚ ة
َُّْٚرَؼُذ
Allah, sözünden asla caymadığı halde, onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Hâlbuki Rabbinin
katındaki bir gün sizin sayınızla bin yıl gibidir.

(Hac 22/48)

َ ٟ
ش١
ُ  ْاٌ َّ ۪صٟ
َّ ٌَِاَٚ  ۚبَٙ ُ ظب ٌِ َّخ ث ُ َُّ ا َ َخ ْزر
َ ِ٘ َٚ بَٙ ٌَ ُذ١ْ ٍَِْ َ َ ٍخ ا٠ّ ْٓ ِِ ْٓ لَ ْش٠ِ َ  َوبَٚ
Yanlışlar içinde oldukları halde nice kentlere, önce süre tanıdım sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş
banadır.
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(Enam 6/33)

َّ َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ ٔ ََهُُٛ َى ِزّث٠  ُْ َْلُٙ ََّْٔ فَ ِبٌُُٛٛم٠َ ٞ ۪ ْس ُضُٔ َه اٌَّز١َ ٌَ َُِّٗٔلَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ ا
ِ ب٠َ َٓ ثِ َٰب١ّ۪ ٌِ اٌظب
د ه
َِّللا
َُْٚ ْد َسذ٠َ
Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü elbette biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar, yanlışlar
içindeki o kişiler, Allah’ın ayetlerini bile bile inkâr ediyorlar.

(Enam 6/34)

ْ ٌََمَ ْذ ُو ِزّثَٚ
 َْلَٚ ص ُشٔ َۚب
ْ َٔ ُْ ُٙ ١ ا َ َٰرٝا َززٰٓهُٚرٚ۫ ُ اَٚ اُٛ َِب ُو ِزّثٍَٰٝ ا َػٚصجَ ُش
ُ ذ ُس
َ َعً ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ف
ۚد ه
َٓ١ ٍ۪ع
ِ ُِجَ ِذّ َي ٌِ َى ٍِ َّب
َ ئ ْاٌ ُّ ْش
ِ ٌَمَ ْذ َٰٓخب َء َن ِِ ْٓ َٔجَ ۬بَٚ َِّللا
Senden önceki elçiler de yalanlandı; ama yalanlanmalarına ve eziyet görmelerine rağmen yardımımız gelene
kadar sabrettiler. Allah'ın sözlerini kimse değiştirebilecek değildir. Zaten o elçilerin haberlerinden bir kısmı sana
geldi!

(Yusuf 12/110)

ْۙ ْ َٔ ُْ ُ٘ ا َٰٓخب َءُٛ ُْ لَ ْذ ُو ِزثُٙ ََّٔا إُّٰٛٓ ظ
َ َٚ ًُ ع
ُُّ َشد٠  َْلَٚ شب َۜ ُء
َٰٓ َٔ ْٓ َِ ٟ
ُ اٌش
ُّ ظ
َ َْٔـ١َ اِرَا ا ْعزَٝززٰٓه
َ ص ُشَٔب فَُٕ ِ ّد
َٓ١ِ۪  َِ ْاٌ ُّ ْد ِشْٛ َعَٕب َػ ِٓ ْاٌم
ُ ْ ثَأ
Ne zaman ki elçilerimiz umutlarını keser, anlarlar ki yalancı sayılmışlar, o zaman onlara yardımımız gelir, tercih
ettiğimiz kurtarılır. Baskınımız suçlular topluluğundan geri çevrilmez.

(Fatır 35/5)

سٚ
غُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠َ  َْلَٚ  ۠ب١َ ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َز ٌّك فَ ًَل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َس
 ْػذَ هَٚ َِّْ بط ا
ُ بّٰللِ ْاٌغ َُش
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٰٓب ا٠َ
Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz bütünüyle gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok
aldatan şeytan da sizi Allah ile aldatmasın.
(Nisa 4/118)

ُۢ ٌَ َؼَُٕٗ ه
ظ ْۙب
َ لَب َي َْلَر َّ ِخزَ َّْ ِِ ْٓ ِػ َجبدَٚ َُّللا
 اٚجاب َِ ْف ُش١ِن ٔ َ۪ص
Allah, şeytanı dışlamıştır. O demişti ki "Ne olursa olsun, senin kullarından belli bir takımını ele geçireceğim.

(Nisa 4/119)

َۜ ِّ ُش َّْ خ ٍَْكَ ه١َُغ١ٍََ ُْ فُٙ َّٔ َ َْٰل ُِ َشَٚ َُجَ ِز ّ ُى َّٓ َٰارَاَْ ْاْلَ ْٔؼَ ِب١ٍََ ُْ فُٙ َّٔ َ َْٰل ُِ َشَٚ ُْ ُٙ ََّٕ١َِِّٕ ُ َْلَٚ ُْ ُٙ ٍََّّٕظ
َِّللا
ِ ُ َْلَٚ
َ ١ْ ش
َّ ٌَز َّ ِخ ِز ا٠ ْٓ َِ َٚ
ٕا َۜب١َّللاِ فَمَ ْذ َخغ َِش ُخ ْغ َشأاب ُِ ۪ج
ْ هُٚ
ِ ًّب ِِ ْٓ د١ٌِ َٚ َْطب
Onları yoldan çıkaracağım. Onları beklentiler içine sokacağım. Onlara emredeceğim, hayvanların kulaklarını
yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını kesinlikle değiştirecekler.” Bakın! Sizden kim o şeytanı,
Allah ile arasına giren bir dost sayarsa apaçık bir hüsrana uğramış olur.
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(Nisa 4/120)

َ ١ْ ش
َّ ٌ ِؼذُ ُ٘ ُُ ا٠َ  َِبَٚ ُْ َۜ ِٙ ١ّ َّ۪ٕ ُ٠َٚ ُْ ُ٘ ُ ِؼذ٠َ
ُ بْ ا َِّْل
ُ ط
ساٚ
غ ُش ا
O, onlara söz verir, onları beklenti içine sokar. Şeytan, sadece aldatmak için söz verir.

(İsra 17/61)

ٰٓ
ٕا ۚب١ذ ۪غ
َ ظ لَب َي َءا َ ْع ُدذُ ٌِ َّ ْٓ َخٍَ ْم١
َ َا ِ َْٰلدَ ََ فُٚاِ ْر لُ ٍَْٕب ٌِ ٍْ َّ ٍَٰئِ َى ِخ ا ْع ُدذَٚ
َ َۜ ٍْ۪ا ا َِّْٰٓل اِثُٰٚٓغ َدذ
Bir gün meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. “Çamur
olarak yarattığına secde mi ederim?” dedi.

(İsra 17/62)

َّزَُٰٗٓ ا َِّْل لٍَ۪ ا٠ َّ ِخ َْلَ ْززَِٕ َى َّٓ رُ ِ ّس١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ  ٌَئِ ْٓ ا َ َّخ ْشر َ ِٓ اٟ
ًل١
َ ِْ  َو َّشٞ ۪ز َ َه َٰ٘زَا اٌَّز٠ْ َ لَب َي ا َ َسا
َّ َۘ ٍَذ َػ
Sonra ekledi: “Kendine baktın mı! Bana tercih ettiğin bu mu? Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan birazı
dışında onun bütün soyunu kendime bağlarım” dedi.

(İsra 17/63)

ساٛ
فُ اْٛ َِ َّٕ َُ َخ َٰٓضا ۬ ُؤ ُو ُْ َخ َٰٓضا اءَٙ  ُْ فَب َِّْ َخُٙ ْٕ ِِ لَب َي ا ْرَ٘تْ فَ َّ ْٓ ر َ ِج َؼ َه
Allah dedi ki “Çek git buradan. Onlardan kim sana uyarsa hepinizin cezası cehennem olur; tam suça göre ceza...”

(İsra 17/64)

َ َ ا ْعز َ ْف ِض ْص َِ ِٓ ا ْعزَٚ
ِٟ ُْ فُٙ َبس ْو
َ ط ْؼ
َ ِ ُْ ثُٙ ْٕ ِِ ذ
ِ شَٚ  َس ِخ ٍِ َهَٚ  ٍِ َه١ْ  ُْ ثِ َخِٙ ١ْ ٍَا َ ْخ ٍِتْ َػَٚ رِ َهْٛ ص
َ ١ْ ش
َّ ٌَ ِؼذ ُ ُ٘ ُُ ا٠  َِبَٚ ُْ َۜ ُ٘  ِػ ْذَٚ  َْل ِدْٚ َ ْاْلَٚ ا ِيَٛ ِْ َْاْل
ُ بْ ا َِّْل
ُ ط
ساٚ
غ ُش ا
“Onların içinden gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; atlılarınla ve yayalarınla yönlendir. Mallarına ve
çocuklarına ortak ol. Bir de onlara söz ver.” Şeytan sadece aldatmak için söz verir.

(İsra 17/65)

َۜ ط
 ۪و اَٚ  ِث َش ِثّ َهٝ َو َٰفَٚ ْب
َ ٍْ ع
ًل١
ُ ُْ ِٙ ١ْ ٍَْظ ٌَ َه َػ
َ ١ٌَ ٞ ۪ا َِّْ ِػ َجبد
“Kullarım üzerinde senin bir üstünlüğün yoktur. Rabbinin onlara vekil olması yeter.”

(Lokman 31/33)

ْ َٚ ُْ ا َسثَّ ُىُٛبط ارَّم
بص
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٰٓب ا٠
ٍ  َخَٛ ُ٘ دٌُْٛٛ َِ  َْلَٚ َِٖۘ ۪ ٌَذَٚ ْٓ ا ٌِذ َػَٚ َٞ ْد ۪ض٠  اِب َْلْٛ َ٠ اَْٛ اخش
سٚ
َ ۪ٖا ٌِ ِذَٚ ْٓ َػ
َغُ َّشَّٔ ُى ُْ ثِ ه٠  َْلَٚ َ ۠ب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ َّللاِ َز ٌّك فَ ًَل رَغُ َّشَّٔ ُى ُُ ْاٌ َس
 ْػذَ هَٚ َِّْ ْـًٔ َۜب ا١ش
ُ 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.
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(Fatır 35/6)

َ ١ْ ش
َّ ٌا َِّْ ا
ش١
َّ ٌة ا
ُ َ ْذ٠  َۜا أَِّ َّبًُّٚ ُٖ َػذُٚ فَبر َّ ِخزٌُّٚ طبَْ ٌَ ُى ُْ َػذ
ْ َ ا ِِ ْٓ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ َُٗا ِز ْضثٛػ
ِ ص َسب
ِ َۜ غ ۪ؼ
Şeytan size düşmandır; onu düşman bilin. O, taraftarlarını sadece alevli bir ateşin arkadaşı
olmaya çağırır.
(Bakara 2/168 )

ُ ا ُخُٛ َْل رَزَّجِؼَٚ ِّجا َۘب١غ
َ ١ْ ش
َ ض َز ًَل اْل
َّ ٌد ا
ُْ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى
ِ اَٛ ط
ِ  ْاْلَ ْسِٟا ِِ َّّب فٍُٛبط ُو
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٰٓب ا٠
ِ َۜ ط
ٓ١ ُِ ۪جٌُّٚ َػذ
Ey insanlar! Yeryüzündekilerden helal ve temiz olanları yiyin! Şeytanın izinden gitmeyin! Çünkü o sizin için
açık bir düşmandır.

(Bakara 2/169 )

َٰٓ  ْاٌفَ ْسَٚ ءٛ
َُّْٛ ٍََّللاِ َِب َْل ر َ ْؼ
ُّٰٓ ٌأ ْ ُِ ُش ُو ُْ ِثب٠َ أَِّ َّب
ِ ش
ِ غ
 هٍَٝا َػٌُُٛٛا َ ْْ رَمَٚ بء
Şeytan sizden kötülükler ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister.

(Bakara 2/208 )

ُ ا ُخُٛ َْل رَزَّجِؼَٚ غ ٍِْ ُِ َٰٓوبفَّ ًۖخا
َ ١ْ ش
َّ ٌد ا
ٌُّٚ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َػذ
ِ اَٛ ط
ّ ٌ اِٟا فٍُٛا ا ْد ُخَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠ََٰٓب ا٠
ِ َۜ ط
ٓ١ُِ ۪ج
Ey inanıp güvenenler! Her şeyinizle İslam’a girin! Şeytanın izinden gitmeyin! Çünkü o, sizin için açık bir
düşmandır.

(Yasin 36/60)

ْۙ  ُِ ۪جٌُّٚ بَْ أَُِّٗ ٌَ ُى ُْ َػذ
ۚ ط
َ ١ْ ش
َّ ٌا اُٚ َٰادَ ََ ا َ ْْ َْل ر َ ْؼجُذٰٟٓ َ۪ٕب ث٠َ ُْ  ُى١ْ ٌَِ ْذ اَٙ اٌََ ُْ ا َ ْػ
ٓ١
“Ey Âdem'in evlatları! Size sorumluluk yüklemedim mi? Şeytan’a kul olmayın, o açık düşmanınızdır,

(Yasin 36/61)

ُ١ ۪ص َشاغ ُِ ْغزَم
ِ  َٰ٘زَاَٟۜ ُ۪ٔٚا َ ِْ ا ْػجُذَٚ
Bana kul olun, doğru yol budur.” demedim mi?

(Zuhruf 43/62)

َ ١ْ ش
َّ ٌصذََّّٔ ُى ُُ ا
ُۚ ط
ٓ١ ُِ ۪جٌُّٚ ػذ
ُ َ٠  َْلَٚ
َ ُْ بْ أَُِّٗ ٌَ ُى
Sakın şeytan sizi engellemesin çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.
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(Fatır 35/7)

ش١ا َ ْخش َو ۪جَٚ  ُْ َِ ْغ ِف َشحُٙ ٌَ د
َ  ُْ َػزَاةُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌََّز
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ذ٠َۜ ۪شذ
Görmezlikten gelenlere suçlarıyla doğru orantılı bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanların
alacakları da bağışlanma ve büyük bir ücrettir.
(Al-i İmran 3/56)

َٰ ْ َٚ َب١ْٔ ُّ اٌذِٟذاا ف٠ ۪شذ
َ  ُْ َػزَاثابُٙ ُا فَب ُ َػ ِزّثَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َٓ٠َبص ۪ش
ِ ٔ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ٌَ  َِبَٚ ِاْل ِخ َش َۘح
Âyetleri görmezlikte direnen kâfirleri, hem dünyada hem ahirette suçlarına orantılı bir ceza ile cezalandıracağım.
Kendilerine yardım edecek kimseleri de olmayacaktır.

(Al-i İmran 3/57)

َّ ُُّ ِست٠ َّللاُ َْل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
 هَٚ ُْ َۜ ُ٘ سٛ
َ  ُْ ا ُ ُخِٙ ١ّ ۪فَٛ ُ١َد ف
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanların ödülünü tam vereceğim. Ben, yanlış yapanları sevmem.”

(Fatır 35/8)

شب َۘ ُء َف ًَل
َٰٓ َ٠ ْٓ َِ ٞ ۪ذْٙ َ٠َٚ شب ُء
َٰٓ َ٠ ْٓ َِ ًُّ ع
ُٰٓ ٌَُٗ َّٓ٠ِ اَفَ َّ ْٓ ُص
غٕا َۜب فَب َِّْ ه
ِ ُ٠ ََّللا
َ  ُء َػ َّ ٍِ۪ٗ فَ َش َٰاُٖ َزٛع
ٍ َۜ غ َشا
َُْٛصَٕؼ
ْ َ٠ ُ ِث َّب١ ٍَّ۪للاَ َػ
ُ ر َ ْزَ٘تْ َٔ ْف
د ا َِّْ ه
َ  ُْ َزِٙ ١ْ ٍَغ َه َػ
O ödülü, kendine süslü gösterildiği için kötü davranışlarını güzel gören kimse mi alacak? Allah,
gereğini yapanı sapık sayar, gereğini yapanı da yoluna kabul eder. Onlar yüzünden içini
parçalayarak kendini harap etme; onların ne yaptığını Allah bilir.
(Bakara 2/212)

ُۢ َُِٕ َٓ َٰا٠ َْ۪ َِِٓ اٌَّزَٚ ْغخ َُش٠َٚ َب١ْٔ ُّح ُ اٌذٛ١َٰ ا ْاٌ َسَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪ٓ ٌٍَِّز٠ِ ُص
ََ ْٛ َ٠ ُْ ُٙ َلْٛ َا فْٛ ََٓ ارَّم٠ ۪اٌَّزَٚ اٛ
ة
َٰٓ َ٠ ْٓ َِ َ ْش ُص ُق٠ َُّللا
ٍ غب
 هَٚ  َّ َۜ ِخ١َٰ ا ٌْ ِم
َ  ِْش ِز١َشب ُء ِثغ
Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları hor görürler. Ama kendini yanlışlardan koruyanlar
Kıyamet günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.
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(Enam 6/122)

ُّ ٟبط َو َّ ْٓ َِثٍَُُٗ ِف
د
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌَّٕ اٟ ِث۪ٗ ِفٟ ۪ ّْش٠َ ساٛ
 َخ َؼ ٍَْٕب ٌَُٗ ُٔ اَٚ َُٖٕب١ْ ١َ زاب فَب َ ْز١ْ َِ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َ ا
ٍََُّْٛ  ْؼ٠َ اَُٛٔٓ َِب َوب٠َّٓ ٌِ ٍْ َىب ِف ۪ش٠ِ  َۜب َو َٰز ٌِ َه ُصَٙ ْٕ ِِ ٍَبسج
ِ ْظ ِثخ
َ ١ٌَ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kafirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Rad 13/33)

ُ ِا ِ هّٰللٍُٛ َخ َؼَٚ ذ
ْ ۚ َغج
 ُ٘ َۜ ُْ ا َ َْ رَُٕ ِجّ ۫ ُإَُٔٗ ِث َّب َْلُّّٛ ع
َ ًْ ُش َش َٰٓوب َۜ َء ل
َ  ُو ًِّ َٔ ْف ٍظ ِث َّب َوٍَٰٝ  ٰٓلَبئُِ َػَٛ ُ٘ ْٓ َّ َاَف
َ ض ا َ َْ ِث
ِٓ ا َػُّٚصذ
ُ َٚ ُْ ُ٘ ا َِ ْى ُشَٚٓ َوفَ ُش٠ َّ۪ٓ ٌٍَِّز٠ِ  َۜ ِي ثَ ًْ ُصْٛ َظب ِ٘ ٍش َِِٓ ْاٌم
ِ  ْاْلَ ْسَِٟ ْؼٍَ ُُ ف٠
َّللاُ فَ َّب ٌَُٗ ِِ ْٓ َ٘ب ٍد
ْ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ًِ َۜ ١غ ۪ج
َّ ٌا
ع ٍِ ًِ ه
Ayetleri görmezlikten gelmekle o kâfirliği, herkesin kazancını takip eden Allah’a ortaklar oluşturarak mı
yapıyorlar? De ki “Onları yüceltin bakalım. Yoksa siz Allah’a, bu yerde bilmediği bir şeyi haber veriyor ya da
içi boş sözler mi söylüyorsunuz? ” Ayetleri görmezlikten gelenlerin oyunları kendilerine güzel görünür de
Allah’ın yolundan çıkıverirler. Allah’ın sapık dediğini yola gelmiş sayacak yoktur.

(Fussilet 41/25)

 ا ُ َِ ٍُ لَ ْذٟ ُي ۪ ٰٓفْٛ َ ُُ ْاٌمِٙ ١ْ ٍَ َز َّك َػَٚ ُْ ُٙ َ َِب خ ٍَْفَٚ ُْ ِٙ ٠ ۪ذ٠ْ َ َْٓ ا١ ُْ َِب َثُٙ ٌَ إَُّٛ٠ َ ُْ لُ َش َٰٓٔب َء فَضُٙ ٌَ عَٕب
ْ َّ١َلَٚ
ْ ٍََخ
ۚ ِ ْٔ اْل
َٓ٠ا خَب ِع ۪شُٛٔ ُْ َوبُٙ َِّٔظ ا
ِ ْ َٚ ِّٓ  ُْ َِِٓ ْاٌ ِدِٙ ٍِ ذ ِِ ْٓ لَ ْج
Başlarına bir takım dostlar sardık; yaptıklarını ve geriye bıraktıklarını onlara süslü gösterdiler. Daha önce gelmiş
insan ve cin toplumlarından olanlar da başlarına gelince o sözün gerçek olduğunu anladılar ve elbette
kaybedenlere dönüştüler.

(Fatır 35/9)

ٍ ّ١ِ َِ  َثٍَ ٍذٌَِٰٝ غ ْمَٕبُٖ ا
َض َث ْؼذ
ُ َع َسبثاب ف
ّ ِ ًَ ع
 هَٚ
ُ ۪ب َذ فَزُث٠َ اٌش
َ ش١
َ  ا َ ْسٰٞٓ َّ۪للاُ اٌَّز
َ َٕب ِث ِٗ ْاْلَ ْس١ْ ١َ ذ فَب َ ْز
ُ ٌُّٕ َۜ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.
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(Araf 7/57)

ْ ٍََّ اِ ٰٓرَا اَلٝ َس ْز َّ ِز ۪ َۜٗ َززٰٓهٞ
ع ْمَٕبُٖ ٌِ َجٍَ ٍذ
ُ ع َسبثاب ِثمَ ابْل
ّ ِ ًُ ُ ْش ِع٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
َ ذ
ْ َذ٠َ َْٓ١َب َذ ثُ ْش اشا ث٠َ اٌش
ٍ ّ١ِ َِ
ُْ  ٌَ َؼٍَّ ُىٝ َٰرْٛ َّ ٌد َو َٰز ٌِ َه ُٔ ْخ ِش ُج ْا
ِ َۜ ذ فَب َ ْٔضَ ٌَْٕب ِث ِٗ ْاٌ َّٰٓب َء فَب َ ْخ َش ْخَٕب ِث۪ٗ ِِ ْٓ ُو ًِّ اٌث َّ َّ َشا
َْٚرَزَ َّو ُش
Rüzgârları ikramından önce müjde olarak gönderen odur. Rüzgârlar, yüklü bir bulutu kolayca yükseltince onu
ölü bir beldeye sevk ederiz. O bulutla oraya su indirir, o suyla her türlü ürünü çıkarırız. Ölüleri de işte böyle
çıkaracağız. Belki bilgi sahibi olursunuz.

(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.

(Rum 30/50)

ٰٓ ُ ْٔ فَب
َٛ ُ٘ َٚ ٝۚ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟ َۜب ا َِّْ َٰر ٌِ َه ٌَ ُّ ْسَٙ ِرْٛ َِ َض ثَ ْؼذ
ِ َّ بس َس ْز
ذ ه
َ  ِ ْاْلَ ْسُٟ ْس٠ ْف
ِ َ  َٰاثٌَِٰٝ ظ ْش ا
َ ١َّللاِ َو
ش٠ ۪ءٍ لَذْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ َ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.

(Fussilet 41/39)

ْ َۜ  َس َثَٚ د
ْ ب ْاٌ َّٰٓب َء ا ْ٘ز َ َّضَٙ ١ْ ٍَض خَب ِش َؼخا فَ ِب ٰٓرَا ا َ ْٔضَ ٌَْٕب َػ
ٰٞٓ ۪ذ ا َِّْ اٌَّز
َ  ْاْلَ ْسٜب ِر ۪ ٰٓٗ أََّ َه ر َ َش٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ش٠ ۪ءٍ لَذْٟ ش
َ ًِّ  ُوٍَٰٝ  أَُِّٗ َػَٝۜ  َٰرْٛ َّ ٌ ِ ْاٟبَ٘ب ٌَ ُّ ْس١َ ا َ ْز
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.

(Şura 42/28)

َۜ
ُ ََْٕث ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ َِب ل
ُ ْٕ َ٠َٚ اٛط
َ ١َُٕ ِ َّض ُي ْاٌغ٠ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َسٟ
ُّ ٌِ َٛ ٌ ْاَٛ ُ٘ َٚ َُٗش ُش َس ْز َّز
Herkes ümidini kesmişken yağmuru indiren ve ikramını yayan O’dur. O, asıl dosttur ve yaptığını güzel yapar.

(Şura 42/29)

َّ  َِب َثَٚ ض
 ُْ اِرَاِٙ  َخ ّْ ِؼٍَٰٝ  َػَٛ ُ٘ َٚ  َّب ِِ ْٓ ٰٓدَاثَّ َۜ ٍخِٙ ١ ۪ث ف
ِ اَٛ ََّّٰب ِر۪ٗ خ ٍَْ ُك اٌغ٠َ  ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ش٠ ۪شب ُء لَذ
َٰٓ ٠َ
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir. Şartlarını
oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.
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(Fatır 35/10)

َّ ُُ ٍِ صؼَذُ ْاٌ َى
ِ ذ ُ ْاٌ ِؼ َّضح َ َ ِ ه٠ُ ۪ش٠ ََِْ ْٓ َوب
َُٗۜ َُ ْشفَؼ٠ صب ٌِ ُر
ُ ّ١ِ اٌط
ْ َ٠ ِٗ ١ْ ٌَِؼا َۜب ا١ّ۪ لِلَف ْاٌ ِؼ َّضح ُ َخ
َّ ٌ ْاٌؼَ َّ ًُ اَٚ ت
ٰٓ
سٛ
َ ػزَاة
ِ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌَْ اَٚ ّْ ُى ُش٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُج٠ َٛ ُ٘  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ  َِ ْى ُش اَٚ ذ٠َۜ ۪شذ
َ ُْ ُٙ ٌَ د
Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri,
yapılan iyi işler yükseltir. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları
boşa çıkacaktır.
(İbrahim 14/24)

َ ٍش َد َشح
َ َّللاُ َِث َ اًل َو ٍِ َّخا
ِٟب فَٙ ػ
َ ِّجَخا َو١غ
ُ فَ ْشَٚ ب ثَب ِثذَٙ ٍُص
ْ َ ّجَ ٍخ ا١ِ غ
ة ه
َ ْف
َ ظ َش
َ ١اٌََ ُْ ر َ َش َو
بء
َّ ٌا
ِ ْۙ َّٰٓ غ
Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı? Güzel bir sözü, güzel bir ağaca benzetti; kökü sağlam, dalları
göğe doğru uzanmış bir ağaca.

(İbrahim 14/25)

َْٚزَزَ َّو ُش٠َ ُْ ُٙ ٍَّبط ٌَ َؼ
ُ ع ِْش٠َ َٚ  َۜبَٙ ّٓ ِث ِب ْر ِْ َس ِث١
ة ه
ِ ٌٍَِّٕ َّللاُ ْاْلَ ِْثَب َي
ٍ ب ُو ًَّ ۪زَٙ ٍَ ا ُ ُوٰٟٓ ۪رُإْ ر
Ağaç, Rabbinin izniyle her hasat mevsiminde yemişini verir. Allah insanlara böyle örnekler verir, belki akıllarını
başlarına toplarlar.

(İbrahim 14/26)

ْ َّ اخزُث
ب ِِ ْٓ لَ َش ٍاسَٙ ٌَ ض َِب
َ ث َ ٍخ َو١ َِث َ ًُ َو ٍِ َّ ٍخ خ َ۪جَٚ
ْ ث َ ٍۨ ٍخ١ش َد َشحٍ خ َ۪ج
ِ ق ْاْلَ ْس
ِ ْٛ َذ ِِ ْٓ ف
Kötü bir söz de kötü bir ağaç gibidir. Toprağın üst tarafından çekilip koparılmış, toprağa tutunacak yeri
kalmamış bir ağaç.

(İbrahim 14/27)

َٰ ْ ِٟفَٚ َب١ْٔ ُّحِ اٌذٛ١َٰ  ْاٌ َسِٟذ ف
ِ  ِي اٌثَّب ِثْٛ َا ِث ْبٌمَُِٕٛ َٓ َٰا٠ َّ۪للاُ اٌَّز
َُّللا
ع ًُّ ه
ُث َ ِجّذُ ه٠
ِ ُ٠َٚ ِاْل ِخ َش ۚح
َّ
شب ُء
َٰٓ َ٠ َّللاُ َِب
َ ْف َؼ ًُ ه٠َٚ َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Allah, inanıp güvenmiş kimseleri hem anlık hem de geleceğe yönelik tercihlerinde değişmez bir sözde sabit
tutar. Yanlış yapanları da sapık sayar. Allah yaptığını kurduğu düzene göre yapar.
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(Fatır 35/11)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ث
ع ُغ
ٍ َّللاُ َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشا
 هَٚ
َ َ  َْل رَٚ ٝ َِب ر َ ْس ِّ ًُ ِِ ْٓ ا ُ ْٔ َٰثَٚ ا اخ َۜبَٚ طفَ ٍخ ث ُ َُّ َخؼٍََ ُى ُْ ا َ ْص
ُ ْٓ ِِ ص
ٍ َۜ  ِ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 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.
(Mümin 40/67)

ْ ُٔ ْٓ ِِ َُّ ُ ة ث
اُُٛ ْخ ِش ُخ ُى ُْ ِغ ْف اًل ث ُ َُّ ٌِز َ ْجٍُ ٰٓغ٠ َُّ ُ طفَ ٍخ ث ُ َُّ ِِ ْٓ َػٍَمَ ٍخ ث
ٍ  َخٍَمَ ُى ُْ ِِ ْٓ ر ُ َشاٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
ُ اُٛٔٛشذَّ ُو ُْ ث ُ َُّ ٌِز َ ُى
ُ َا
ُْ ٌَ َؼٍَّ ُىَٚ ًّّٝ غ
َ ُِ ا ا َ َخ اًلُٛ ٌِز َ ْجٍُ ٰٓغَٚ ًُ  ِِ ْٓ لَ ْجٝفهَٛ َ ُز٠ ْٓ َِ ُْ  ِِ ْٕ ُىَٚ  اخ ۚ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.

(Lokman 31/34)

َ ۚ ١َُٕ ِ َّض ُي ْاٌغ٠َٚ ػ ۚ ِخ
 َٔ ْفظ َِبرَاٞ َِب ر َ ْذ ۪سَٚ َ ْاْلَ ْس َز َۜ ِبَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َٚ ْث
َّ ٌَّللاَ ِػ ْٕذَُٖ ِػ ٍْ ُُ ا
ا َِّْ ه
َ غب
َۜ ُّ َ ض ر
َ ِت
ش١ُ خ َ۪ج١ ٍَّ۪للاَ َػ
ُ ر َ ْىغ
ٍ  ِ ا َ ْسٞ
دُ ا َِّْ هٛ
ّ َ  َٔ ْفظ ِثبٞ َِب ر َ ْذ ۪سَٚ غذ َۜاا
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.

(Ankebut 29/19)

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

(Enam 6/59)

ُ ُ َِب ر َ ْغمَٚ  ْاٌجَ ْس َۜ ِشَٚ  ْاٌجَ ِ ّشَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َٚ َٛ َۜ ُ٘ ب ا َِّْلَٰٙٓ ُّ ٍََ ْؼ٠ ت َْل
 َس َل ٍخَٚ ْٓ ِِ ػ
ِ ١ْ َ ِػ ْٕذَُٖ َِفَبرِ ُر ْاٌغَٚ
ْ  َْل َسَٚ ض
ُ ٟ ۪ َْل َزجَّ ٍخ فَٚ بَٙ ُّ ٍََ ْؼ٠ ا َِّْل
ٓ١
ِ ظٍُ َّب
ٍ  ِوزَبٟ َ۪ب ِث ٍظ ا َِّْل ف٠  َْلَٚ ت
ٍ غ
ِ د ْاْلَ ْس
ٍ ة ُِ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah’ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.
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(Enam 6/60)

ٰٓ َٰ ُ ْم١ٌِ ِٗ ١ َ۪ ْج َؼث ُ ُى ُْ ف٠ َُّ ُ بس ث
ٝۚ ًّّ غ
َ ُِ ً ا َ َخٝع
ِ َٙ ٌَّٕ ْؼٍَ ُُ َِب َخ َش ْزز ُ ُْ ِثب٠َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ ُى ُْ ِثب١فهَٛ َ ز٠َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ٍََُّْٛ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ٠ َُّ ُ  ِٗ َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ ث١ْ ٌَِث ُ َُّ ا
Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen O'dur. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi
tamamlasın. Sonra dönüşünüz O'na olacaktır. Daha sonra da yapmış olduklarınızı size O bildirilecektir.

(Hadid 57/22)

َِّْ ة ِِ ْٓ لَ ْج ًِ ا َ ْْ َٔج َْشاَ٘ ََۜب ا
ٍ  ِوزَبٟ ۪ ا َ ْٔفُ ِغ ُى ُْ اِ َّْل فٟ َْل ۪ ٰٓفَٚ ض
ِ  ْاْلَ ْسِٟجَ ٍخ ف١بة ِِ ْٓ ُِ ۪ص
َ ص
َ َ َِٰٓب ا
ش١ۚ َ۪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.

(Fatır 35/12)

َۜ  َٰ٘زَا ِِ ٍْر ا ُ َخَٚ ُُٗعٰٓبئِغ ش ََشاث
ٍَُْٛ ِِ ْٓ ُو ًٍّ رَأ ْ ُوَٚ بج
َ اْ َٰ٘زَا َػ ْزة فُ َشاد
ِ ِۗ  ْاٌجَ ْس َشِٞٛ َ َ ْغز٠  َِبَٚ
َ ٌَ ْس اّب
ٍِ۪ٗ ع
ْ َا ِِ ْٓ فُٛاخ َش ٌِز َ ْجزَغ
ِ َٛ َِ ِٗ ١ ۪ ْاٌفُ ٍْ َه فٜر َ َشَٚ  ۚبَٙ َٔٛغ
ُ ََخا ر َ ٍْج١ٍْ َْ ِزٛر َ ْغز َ ْخ ِش ُخَٚ ًّب٠غ ِش
ٌََْٚ َؼٍَّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ
İki deniz bir olmaz. Biri güzel, tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Her birinden taze
balık eti yer, takındığınız süsler çıkarırsınız. Onun ikramını aramanız için gemilerin onu
yararak gittiğini görürsün. Belki teşekkür edersiniz.
(Furkan 25/53)

ۚ  َٰ٘زَا ِِ ٍْر ا ُ َخَٚ  ِْٓ َٰ٘زَا َػ ْزة فُ َشاد٠ َِ َش َج ْاٌ َج ْس َشٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
 َّب َث ْشصَ اخبُٙ َٕ١ْ  َخ َؼ ًَ َثَٚ بج
ساٛ
 ِز ْد اشا َِ ْس ُد اَٚ
İki denizi birbirine salan odur. Biri tatlı ve lezzetli, öbürü tuzlu ve acıdır. Aralarına da bir engel, aşılmaz bir sınır
koymuştur.

(Rahman 55/19)

ْب
ِ ْۙ ١َ َ ٍْز َ ِم٠ ِْٓ ٠َِ َش َج ْاٌجَ ْس َش
Birbirine kavuşan iki denizi salıverir.
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(Rahman 55/20)

ْب
ِ ۚ ١َ  ْج ِغ٠َ  َّب َث ْشصَ ش َْلُٙ َٕ١ْ َث
Aralarında engel vardır, karışmazlar.

(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 ًّب٠غ ِش
َ ٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ْ َا ِِ ْٓ فُٛ ٌِز َ ْجزَغَٚ ِٗ ١ ۪اخ َش ف
ٌََْٚؼٍََّ ُى ُْ ر َ ْش ُى ُشَٚ ٍِ۪ٗ ع
ِ َٛ َِ ْاٌفُ ٍْ َه
Denizi, taze et yemeniz ve takınacağınız süsler çıkarmanız için hizmetinize veren odur. Gemilerin onu yara yara
gittiğini görürsün; o gemiler ikram olarak verdiklerini aramanız içindir. Belki görevinizi yerine getirirsiniz.

(Neml 27/61)

َْٓ١ َخ َؼ ًَ َثَٚ ٟ
 اَٙ ْٔ َ ب اَٰٙٓ ٌَ َخ َؼ ًَ ِخ ًَلَٚ اسا
ض لَ َش ا
َ ا َ َِّ ْٓ َخ َؼ ًَ ْاْلَ ْس
َ ا ِعَٚ ب َسَٙ ٌَ ًَ  َخ َؼَٚ بسا
َۜ ُّ ٍَ ْؼ٠َ َّللاِ َث ًْ ا َ ْوث َ ُش ُ٘ ُْ َْل
َۜ بخ اض َۜا َءا ٌَِٰٗ َِ َغ ه
َْٛ
ِ  ِْٓ َز٠ْاٌ َج ْس َش
Yeryüzünü yerleşmeye uygun yapan, aralara ırmaklar koyan, orada dağları var eden, iki deniz arasına engel
koyan hiç iyi olmaz mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilgisizdir.

(Fatır 35/13)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٍ  ِْلَ َخَٞ ْد ۪ش٠ ًٌّ  ْاٌمَ َّ َۘ َش ُوَٚ ظ
َ َٚ ًِ ْۙ ١ْ ٌَّ اِٟبس ف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُح اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اِٟ ًَ ف١ْ ٌَّ ٌِ ُح اُٛ٠
َ ّْ ش
ْ َِْ ِِ ْٓ لَٛ ّْ ٍِ ُى٠ ِ۪ٔٗ َِبُٚ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪اٌَّزَٚ َُّللاُ َسثُّ ُى ُْ ٌَُٗ ْاٌ ُّ ٍْ َۜه
ش١
 َٰر ٌِ ُى ُُ هَٝۜ ًّّ 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.
(Araf 7/54)

 ْاٌؼَ ْش ِػٍَٝ َػَٰٜٛ َ  ٍَّبَ ث ُ َُّ ا ْعز٠َ ِعز َّ ِخ اٟ ۪ض ف
ِ اَٛ ََّّٰ َخٍَكَ اٌغٞ َّ۪للاُ اٌَّز
ا َِّْ َسثَّ ُى ُُ ه
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ْ َ٠ بس
َّ ٌاَٚ ث ا ْۙب١ ۪طٍُجُُٗ َزث
ٌَُٗ د ثِب َ ِْ ِش ۪ َٖۜ ا َ َْل
ٍ غ َّخ َشا
َ ُِ َٛ
َ َٙ ٌَّٕ ًَ ا١ْ ٌَّ اُِٟ ْغش٠
َ ّْ ش
َ إٌُّ ُدَٚ  ْاٌمَ َّ َشَٚ ظ
َٓ١ّ۪ ٌََّللاُ َسةُّ ْاٌؼَب
بس َن ه
َ َ ْاْلَ ِْ َۜ ُش رَجَٚ ْاٌخ ٍَْ ُك
Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa geçen Allah’tır. Gündüzü, sürekli peşinde olan gece
ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da koyduğu kurallara göre hizmetinize verilmiş olarak yaratmıştır. Bakın,
yaratmak da kural koymak da onun işidir! Bütün varlıkların Rabbi olan Allah, her türlü iyiliğin kaynağıdır.
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(Lokman 31/29)

َّ ٌع َّخ َش ا
ًٌّ  ْاٌمَ َّ َۘ َش ُوَٚ ظ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ َٚ ًِ ١ْ ٌَّ اٟبس ِف
َ َٙ ٌَّٕ ٌِ ُح اُٛ٠َٚ بس
ِ َٙ ٌَّٕ اٟ ًَ ِف١ْ ٌَّ ٌِ ُح اُٛ٠ ََّللا
َ ّْ ش
ٰٓ
ش١َْ 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.

(Lokman 31/30)

ش١
ُ َ ْذ٠ ا َ َّْ َِبَٚ  ْاٌ َس ُّكَٛ ُ٘ ََّللا
ِ َِٔ ِٗ ْاٌجَُْٚ ِِ ْٓ دٛػ
ا َ َّْ هَٚ ًُ ْۙ بغ
َٰر ٌِ َه ِثب َ َّْ ه
ُ  ْاٌ َى ۪جٟ
ُّ ٍِ  ْاٌ َؼَٛ ُ٘ ََّللا
Bu şundandır: Allah, gerçeğin ta kendisidir. Onunla araya koyup yardıma çağırdıkları ise gerçek dışıdır. Allah
yücedir, büyüktür.

(Fussilet 41/37)

َّ ٌٍِ اُٚ ْاٌمَ َّ َۜ ُش َْل ر َ ْغ ُدذَٚ ظ
َّ ٌاَٚ ب ُسَٙ ٌَّٕاَٚ ًُ ١ْ ٌََّبرِ ِٗ ا٠ ِِ ْٓ َٰاَٚ
ِا ِ هّٰللُٚا ْع ُدذَٚ  َْل ٌِ ٍْمَ َّ ِشَٚ ش ّْ ِظ
ُ ّْ ش
ََُّْٚبُٖ ر َ ْؼجُذ٠ِ َّٓ ا ِْْ ُو ْٕز ُ ُْ اُٙ َ َخٍَمٞ ۪اٌَّز
Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun âyetlerindendir. Güneş’e de, Ay’a da secde etmeyin. Eğer kulluk edecekseniz
onları yaratan Allah’a secde edin.

(Fatır 35/14)

ََْٚ ْىفُ ُش٠  َّ ِخ١َٰ  ََ ْاٌ ِمْٛ َ٠َٚ ُْ َۜ ا ٌَ ُىُٛا َِب ا ْعز َ َدبثُٛع ِّؼ
ُ ا ِْْ ر َ ْذ
َ ْٛ ٌََٚ ُْ ۚ ا دُ َػٰٓب َء ُوَُٛ ْغ َّؼ٠  ُ٘ ُْ َْلٛػ
ش١
ٍ َُٕجِّئ ُ َه ِِثْ ًُ خ َ۪ج٠  َْلَٚ ُْ َۜ ثِش ِْش ِو ُى
Onları çağırsanız, çağrınızı işitmezler; işitseler cevap veremezler. Kıyamet gününde de sizin
onları ortak saymanızı örtbas ederler. Kimse sana bunları, her şeyin içyüzünü bilen Allah gibi
haber vermez.
(Meryem 19/81)

 ُْ ِػ ًّض ْۙاُٙ ٌَ اَُٛٔٛ ُى١ٌِ خاَٙ ٌِ َّللاِ َٰا
ْ هُٚ
ِ ا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
Destek almak için Allah ile aralarında bir takım ilahlar edindiler.

(Meryem 19/82)

ظذًّا
ِ ُْ ِٙ ١ْ ٍََْ َػَُٛٔٛ ُى٠َٚ ُْ ِٙ َِْ ِث ِؼجَبدَرَٚ ْىفُ ُش١ع
َ َو َّ ًَۜل
Böyle şey olmaz. Onlar, bunların yaptığı kulluğu tanımayacak, bunlara karşı çıkacaklardır.
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(Ta Ha 20/89)

 َْل َٔ ْفؼابَٚ ظ ًّشا
َ ُْ ُٙ ٌَ ُ ّْ ٍِه٠َ  َْلَٚ  ا ْْۙلْٛ َ ُْ لِٙ ١ْ ٌَِ ْش ِخ ُغ ا٠َ َْ ا َ َّْلْٚ  َش٠َ اَفَ ًَل
Tek bir sözle olsun, kendilerine karşılık veremediğini görmüyorlar mıydı? Onun onlara ne faydası olabilirdi ne
de zararı.

(Furkan 25/55)

َ ّ۪ٗ َس ِثٍَٰٝ  َوبَْ ْاٌ َىبفِ ُش َػَٚ ُْ َۜ ُ٘ ع ُّش
شا١
ُ ٠َ  َْلَٚ ُْ ُٙ َُ ْٕفَؼ٠ َّللاِ َِب َْل
ْ هُٚ
 ا۪ٙ ظ
ِ َْ ِِ ْٓ دُٚ ْؼجُذ٠َ َٚ
Kendilerine ne faydası, ne de zararı olacak şeyi Allah ile aralarına koyup kulluk ederler. Kendini doğruya
kapatan kâfir, Rabbine karşı, başkasına destek verir.

(Ahkaf 46/5)

ْٓ  ُ٘ ُْ َػَٚ  َّ ِخ١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ ت ٌَُٰٗٓ ا١
ُ َ ْغز َ ۪د٠ َّللاِ َِ ْٓ َْل
ُ َ ْذ٠ ْٓ َّّ ِِ ًُّ ظ
ْ هُٚ
َ َ  َِ ْٓ اَٚ
ِ ا ِِ ْٓ دٛػ
ٍَُِْٛ ُْ غَبفِٙ ِدُ َػٰٓبئ
Allah ile arasına koyarak, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere çağrıda bulunandan daha sapık
kimdir? Bunlar, onların çağrısının farkında olmazlar.

(Ahkaf 46/6)

َٓ٠ ُْ َوب ِف ۪شِٙ ا ِث ِؼ َجبدَ ِرُٛٔ َوبَٚ  ُْ ا َ ْػ ٰٓذَا اءُٙ ٌَ اُٛٔبط َوب
ُ ٌَّٕاِرَا ُزش َِش اَٚ
İnsanların bir araya getirildikleri gün bunlar onlara düşman olacaklar ve yaptıkları kulluğu kabul
etmeyeceklerdir.

(Fatır 35/15)

ۚ  هٌَِٝبط ا َ ْٔز ُ ُُ ْاٌفُمَ َٰٓشا ُء ا
ُ ذ١ّ۪  ْاٌ َسٟ
 هَٚ َِّللا
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠ََٰٓب ا٠
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ َُّللا
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Yaptığını güzel yapan ve kimseye ihtiyacı olmayan
Allah’tır.
(Lokman 31/26)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ُذ١ّ۪  ْاٌ َسٟ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِِٟ هّٰللِ َِب ف
ض ا َِّْ ه
ُّ َِٕ ْاٌغَٛ ُ٘ ََّللا
Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah zengindir, yaptığını güzel yapar.
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(Nisa 4/131)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ُْ بة ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ ُى
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ِ هّٰللِ َِب ِفَٚ
َّ َٚ  ٌَ َم ْذَٚ ض
َ َ ا ْاٌ ِىزُٛرٚ۫ ُ َٓ ا٠ َ۪ٕب اٌَّز١ْ ص
َۜ ا هَُّٛب ُو ُْ ا َ ِْ ارَّم٠ِاَٚ
َۜ ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟا فَب َِّْ ِ هّٰللِ َِب فٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُشَٚ ََّللا
َُّللا
 َوبَْ هَٚ ض
ذاا١ّ۪ ًّب َز١ِٕ َغ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizden önce kendilerine Kitap verilenlere ve size yaptığımız
tavsiye şudur: “Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. Ayetleri görmezden gelirseniz bilin ki göklerde ne var,
yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah’ın bir şeye ihtiyacı yoktur, yaptığını da güzel yapar.

(Nisa 4/132)

 ۪و اَٚ ِبّٰلل
َۜ ِ  ْاْلَ ْسٟ َِب ِفَٚ د
ًل١
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغٟ ِ هّٰللِ َِب ِفَٚ
 ثِ هٝ َو َٰفَٚ ض
Evet! Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

(Nisa 4/133)

َۜ د ثِ َٰبخ َ۪ش
شا٠
َ َ٠ ِْْ ا
ِ ْ َأ٠َٚ بط
 َوبَْ هَٚ َٓ٠
 َٰر ٌِ َه لَذ۪ اٍَٰٝ َّللاُ َػ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َُ ْز ِ٘ ْج ُى ُْ ا٠ ْ شأ
Ey İnsanlar! Allah, gerekli görürse sizi giderir ve başkalarını getirir. Allah, bunun da kuralını koymuştur.

(Fatır 35/16)

 ٍۚذ٠ ۪ك َخذ
ِ ْ أ٠َ َٚ ُْ ُ ْز ِ٘ ْج ُى٠ ْ شَأ٠َ ِْْ ا
ٍ ٍَْ د ثِخ
Gerekli görürse sizi giderir ve yeni bir nesil getirir.
(Nisa 4/133)

َۜ د ِث َٰبخ َ۪ش
شا٠
ِ ْ أ٠َ َٚ بط
 َوبَْ هَٚ َٓ٠
 َٰر ٌِ َه لَذ۪ اٍَٰٝ َّللاُ َػ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َُ ْز ِ٘ ْج ُى ُْ ا٠ ْ شَأ٠َ ِْْ ا
Ey İnsanlar! Allah, gerekli görürse sizi giderir ve başkalarını getirir. Allah, bunun da kuralını koymuştur.

(Enam 6/133)

ْٓ ِِ ُْ شب َ ُو
َ ْٔ َ شب ُء َو َّٰٓب ا
َٰٓ َ٠ ف ِِ ْٓ ثَ ْؼ ِذ ُو ُْ َِب
َّ ُٚ رٟ
ْ ٍِ َ ْغز َ ْخ٠َٚ ُْ ُ ْز ِ٘ ْج ُى٠ ْ َشَأ٠ ِْْ اٌش ْز َّ َۜ ِخ ا
ُّ َِٕ َسث َُّه ْاٌغَٚ
َۜ  ٍَ َٰاخ َ۪شْٛ ََّ ِخ ل٠رُ ِ ّس
َٓ٠
Rabbinin kimseye ihtiyacı olmaz. O ikram sahibidir. Gerekli görürse sizi giderir, sizden sonra yerinize, tercih
ettiği kimseleri geçirir. Nitekim sizi de bir başka topluluğun soyundan oluşturdu.
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(Maide 5/54)

َٔ ُٰٓٗ اَرٌَِّ ٍخُُّٛ ِسج٠َٚ ُْ ُٙ ُُّ ِسج٠ ٍَ ْٛ ََّللاُ ِثم
 هٟأ ْ ِر٠َ ف
َ ُْ  ْشرَذَّ ِِ ْٕ ُى٠َ ْٓ َِ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ب اٌَّزَٙ ُّ٠َٰٓب ا٠َ
َ َ ِٕ۪ٗ ف٠ ۪ػ ْٓ د
َ ْٛ غ
َۘ  ْاٌ َىب ِف ۪شٍََٝٓ ا َ ِػ َّض ٍح َػ١ ِِ۪ٕ ْ ْاٌ ُّإٍََٝػ
ٍُ َۜ  َِخَ َْٰٓل ِئْٛ ٌَ َُْٛخَبف٠َ  َْلَٚ َِّللا
 ًِ ه١ع ۪ج
َ ٟ َْ۪ فُُٚ َدب ِ٘ذ٠ َٓ٠
ُ١ ٍ۪ا ِعغ َػَٚ َُّللا
َٰٓ ٠َ ْٓ َِ ِٗ ١ ُ۪إْ ر٠ َِّللا
ْ ََٰر ٌِ َه ف
 هَٚ شب َۜ ُء
ع ًُ ه
Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu
getirir. Bunlar Allah’ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnenlere karşı dik durur;
Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, gereğini
yapana verir. Allah’ın imkânları geniştir, her şeyi bilir.

(Hud 11/57)

َُٗٔٚع ُّش
ُ َ  َْل رَٚ ُْ ۚ  َْش ُو١ اِب َغْٛ َ لّٟف َس ۪ث
ُ ٍِ َ ْغز َ ْخ٠َٚ ُْ َۜ  ُى١ْ ٌَِا فَمَ ْذ ا َ ْثٍَ ْغز ُ ُى ُْ َِٰٓب ا ُ ْس ِع ٍْذُ ثِ۪ٗ ٰٓ اْٛ ٌََّٛ َ فَب ِْْ ر
ع١ ۪ءٍ َزفَٟ
َ
ْ  ُو ًِّ شٍَٰٝ  َػّْٟـًٔ َۜب ا َِّْ َس ۪ث١ش
“Siz yüz çevirecekseniz çevirin. Ben size elçi olarak gönderildiğim konuyu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize
başka bir topluluk getirir ve siz de onlara hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi korur.”

(Fatır 35/17)

ض٠
 هٍَٝ َِب َٰر ٌِ َه َػَٚ
ٍ َّللاِ ِث َؼ ۪ض
Bunun Allah'a zor gelecek tarafı da yoktur.
(İbrahim 14/19)

 ٍْۙذ٠ ۪ك َخذ
ِ ْ أ٠َ َٚ ُْ ُ ْز ِ٘ ْج ُى٠ ْ َشَأ٠ ِْْ ك ا
ِ اَٛ َََّّّٰللاَ َخٍَكَ اٌغ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ٍ ٍَْ د ِثخ
ِ ّ َۜ ض ِث ْبٌ َس
Allah’ın gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yarattığını görmedin mi? Gerek görürse sizi yok eder ve yerinize
yeni bir halk getirir.

(İbrahim 14/20)

ض٠
 هٍَٝ َِب َٰر ٌِ َه َػَٚ
ٍ َّللاِ ِث َؼ ۪ض
Bu, Allah için güç değildir.
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(Fatır 35/18)

َ ُْٕٗ ِِ ًْ َّ ُ ْس٠ ب َْلَٙ ٍِ ّْ  ِزٌَِٰٝ ع ُِثْمٍََخ ا
ُ ا ِْْ ر َ ْذَٚ َٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ  ِاص َسحَٚ  َْل ر َ ِض ُسَٚ
َْ َوبْٛ ٌََٚ ءْٟ ش
 فَ ِبَّٔ َّبٝ َِ ْٓ ر َضَ هوَٚ َ  َۜحٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ت
ِ ١ْ َ ُْ ِث ْبٌغُٙ ََّْ َسثَْٛ َ ْخش٠ َٓ٠ ۪ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس اٌَّزَٝۜ رَا لُ ْش َٰث
ش١
 هٌَِٝاَٚ َِٗۜ ۪  ٌَِٕ ْفغٝز َضَ هو٠َ
ُ َّللاِ ْاٌ َّ ۪ص
Kimse kimsenin yükünü çekmeyecektir. Yükü ağır olan, taşımak için yardım istese, en yakını
bile onun bir parçasının taşınmasına yardım etmez. Sen sadece, içinde Rabbinin korkusu
olanları ve namazını tam kılanları uyarabilirsin. Kim kendini geliştirirse onu sadece kendisi için
yapmış olur; dönüş ancak Allah'adır.
(Enam 6/164)

 َْل ر َ ِض ُسَٚ  ۚبَٙ ١ْ ٍَِت ُو ًُّ َٔ ْف ٍظ ا َِّْل َػ
ُ  َْل ر َ ْىغَٚ  َۜ ٍءَٟ
 َْش ه١لُ ًْ ا َ َغ
ْ  َسةُّ ُو ًِّ شَٛ ُ٘ َٚ  َسثًّبَّٟللاِ اَث ْ۪غ
َُْٛ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ َُ۪ٕجِّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اٜۚ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ  ِاص َسحَٚ
De ki “Allah’tan başka Rab mi ararım? O, her şeyin Rabbidir. Herkes kendi kazandığını sırtlanır. Kimse
kimsenin günahını yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları size
bildirecektir.”

(İsra 17/15)

 ْص َسِٚ  ِاص َسحَٚ  َْل ر َ ِض ُسَٚ  َۜبَٙ ١ْ ٍَع ًُّ َػ
َ ْٓ َِ َٚ ِٗۚ ۪  ٌَِٕ ْفغٞ ۪ز َذْٙ َ٠  فَ ِبَّٔ َّبَِٜ ِٓ ا ْ٘ز َ َٰذ
ِ َ٠ ظ ًَّ فَ ِبَّٔ َّب
ع ا
َ  َٔ ْج َؼَٝٓ َززه١ َِب ُوَّٕب ُِ َؼزّ ِ۪ثَٚ َٜۜ ا ُ ْخ َٰش
ْلٛ
ُ ث َس
Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü
çekmez. Biz bir elçi, bir kitap göndermeden azap etmeyiz.

(Ankebut 29/12)

َ  ٌْٕ َْس ِّ ًْ َخَٚ ٍََٕب١ع ۪ج
ْٓ ِِ َٓ١ ٍِ۪ب
ِ  َِب ُ٘ ُْ ثِ َسَٚ ُْ َۜ َب ُو٠طب
َ اُٛا ارَّجِؼَُِٕٛ َٓ َٰا٠ ۪ا ٌٍَِّزَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪لَب َي اٌَّزَٚ
َ َخ
َُْٛ ُْ ٌَ َىب ِرثُٙ َِّٔ َۜ ٍء اَٟ
ْ َب ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ش٠طب
Kâfirler, müminlere şöyle derler: “Yolumuza girin, günahlarınızı üstlenelim.” Oysa bunların günahlarından bir
tanesini bile üstlenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.
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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 ِخؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اَٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
ُ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ِثزَا
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Ayetleri görmezlikten gelerek 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.

(Yasin 36/11)

ّ َت فَج
ُ٠ٍ ا َ ْخ ٍش َو ۪شَٚ ٍش ِْشُٖ ثِ َّ ْغ ِف َشح
َّ ِٟ
ِ ۚ ١ْ َاٌش ْزَّٰ َٓ ثِ ْبٌغ
َ  َخشَٚ أَِّ َّب ر ُ ْٕز ُِس َِ ِٓ ارَّجَ َغ اٌ ِزّ ْو َش
Sen ancak, içten içe Rahman’dan korkarak bu zikre uyanı uyarabilirsin. Ona uyanlara, durumlarının
düzeltileceğini ve büyük bir ödül verileceğini müjdele.

(Fatır 35/19)

ش١
ُ ْۙ  ْاٌجَ ۪صَٚ ٝ َّْٰ ْاْلَػِٞٛ َ َ ْغز٠  َِبَٚ
Kör ile gören bir olmaz.
(Rad 13/16)

َۜ ض لُ ًِ ه
َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
ََْٛ ّْ ٍِ ُى٠ َٰٓب َء َْل١ٌِ ْٚ َ ِ۪ٔٗ ٰٓ اُٚ َّللاُ لُ ًْ اَفَبر َّ َخ ْزر ُ ُْ ِِ ْٓ د
ِ اَٛ ََّّٰلُ ًْ َِ ْٓ َسةُّ اٌغ
ُّ ِٞٛ َ ش ا َ َْ ٘ ًَْ ر َ ْغز١
ُاٌظٍُ َّبد
ُ ْۙ  ْاٌجَ ۪صَٚ ٝ َّْٰ ْاْلَػِٞٛ َ َ ْغز٠ ًَْ ٘ ًْ ُظ ًّش َۜا ل
َ  َْلَٚ  ُْ َٔ ْفؼابِٙ ِْلَ ْٔفُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللٍُٛس ا َ َْ َخ َؼٛ
ٍءَٟ
 َۜ ُْ لُ ًِ هِٙ ١ْ ٍَا َوخ ٍَْ ِم۪ٗ فَزَشَبثََٗ ْاٌخ ٍَْ ُك َػُٛش َش َٰٓوب َء َخٍَم
ُ ۚ ٌُّٕاَٚ
ْ َّللاُ خَب ٌِ ُك ُو ًِّ ش
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 (bu nedenle) 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.”

(Mümin 40/58)

 َۜ ُء لٍَ۪ اٟ َْل ْاٌ ُّ ۪ ٰٓغَٚ د
ًل َِب١
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪اٌَّزَٚ ش١
ُ  ْاٌ َج ۪صَٚ ٝ َّْٰ ْاْلَػِٞٛ َ  ْغز٠َ  َِبَٚ
َْٚرَز َزَ َّو ُش
Körle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapanlar da bir değildir. Bilginizi ne kadar az
kullanıyorsunuz?
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(Fatır 35/20)

ُّ  َْلَٚ
سٛ
ُ ْۙ ٌُّٕ َْل اَٚ ُاٌظٍُ َّبد
Karanlıklarla aydınlık da bir olmaz.
(Enam 6/122)

ُّ ِٟبط َو َّ ْٓ َِثٍَُُٗ ف
د
ِ اٌظٍُ َّب
ِ ٌَّٕ اِٟ ثِ۪ٗ فٟ َ۪ ّْش٠ ساٛ
 َخؼَ ٍَْٕب ٌَُٗ ُٔ اَٚ َُٖٕب١ْ َ١زاب فَب َ ْز١ْ َِ َْ َِ ْٓ َوبَٚ َ ا
ٍََُّْٛ َ ْؼ٠ اَُٛٔٓ َِب َوب٠َّٓ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش٠ِ  َۜب َو َٰز ٌِ َه ُصَٙ ْٕ ِِ ٍَبسج
ِ ْظ ثِخ
َ ١ٌَ
Ölü gibiyken can verip insanlar arasında yolunu aydınlattığımız kişi, girdiği karanlıklardan çıkmayan kişi gibi
olur mu? Kâfirlere yaptıkları işler, işte böyle süslü gösterilir.

(Talak 65/11)

ع ا
ٍ َّٕب١ِ ََّللاِ ُِج
َِِٓ د
ِ صب ٌِ َسب
ِ ب٠َ  ُى ُْ َٰا١ْ ٍَا َػٍُْٛز٠َ ْلٛ
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْخ ِش َج اٌَّز١ٌِ د
ُ َس
د ه
ُّ
ٍ ُ ْذ ِخ ٍُْٗ َخَّٕب٠ صب ٌِ اسب
بَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْس ِزٞد ر َ ْد ۪ش
ِ اٌظٍُ َّب
ُإْ ِِ ْٓ ِث ه٠ ْٓ َِ َٚ سٛ
َ ًْ َّ  ْؼ٠َ َٚ ِبّٰلل
ِ َۜ ٌُّٕ اٌَِٝد ا
َّللاُ ٌَُٗ ِس ْصلاب
غَٓ ه
ُ َٙ ْٔ َْاْل
َ ب اَثَذ َۜاا لَ ْذ ا َ ْزَٰٙٓ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪بس خَب ٌِذ
Bir de size, Allah’ın birbirini açıklayan ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler
yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, ölümsüz
olarak sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.

(Fatır 35/21)

ّ ِ  َْلَٚ
سٚ
ُ ۚ  َْل ْاٌ َس ُشَٚ ًُّ اٌظ
Gölge ile güneşin sıcağı da aynı değildir.

(Fatır 35/22)

َۜ ِْٛ َ َْل ْاْلٚ َٰٓب ُء١ ْاْلَ ْزََٞٛ ْغز٠ ِبٚ
ِٟذ ثِ ُّ ْغ ِّغٍ َِ ْٓ ف
َٰٓ َ٠ ْٓ َِ ُ ْغ ِّ ُغ٠ ََّللا
َ ْٔ َ  َِٰٓب اَٚ شب ۚ ُء
ادُ ا َِّْ ه
َ َ
ِ
َ
َ
سٛ
ِ ُْاٌمُج
Dirilerle ölüler bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara bir şey
dinletemezsin.
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(Enfal 8/22)

ٍََُْٛ ْؼ ِم٠ َٓ َْل٠ ۪ص ُُّ ْاٌجُ ْى ُُ اٌَّز
ُّ ٌَّللاِ ا
اةّ ِ ِػ ْٕذَ هََّٰٚٓ ا َِّْ ش ََّش اٌذ
Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

(Enfal 8/23)

َُُْٛ٘ ُْ ُِ ْؼ ِشظَٚ اْٛ ٌََّٛ َ  ُْ ٌَزُٙ  ا َ ْع َّ َؼْٛ ٌََٚ ُْ َۜ ُٙ  اْشا َْلَ ْع َّ َؼ١ ُْ َخِٙ ١ َّ۪للاُ ف
 َػ ٍِ َُ هْٛ ٌََٚ
Allah, onlarda bir hayır görseydi elbette dinletirdi. Dinletseydi bile yine de yüz çevirirlerdi.

(Neml 27/80)

َٓ٠ا ُِ ْذ ِث ۪شْٛ ٌََّٚ ص َُّ اٌذُّ َػٰٓب َ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.

(Yasin 36/70)

َٓ٠ ْاٌ َىب ِف ۪شٍَٝ ُي َػْٛ َ ِس َّك ْاٌم٠َ َٚ ًّب١ُ ْٕز َِس َِ ْٓ َوبَْ َز١ٌِ
Kur’ân, diri olanları uyarasın, bir de onun gerçek söz olduğu, ayetleri görmezlikte direnen kafirler açısından da
kesinleşsin diye indirilmiştir.

(Fatır 35/23)

ش٠ ۪ذ ا َِّْل َٔز
َ ْٔ َ ا ِْْ ا
Sen sadece bir uyarıcısın.

(Fatır 35/24)

ش٠ ۪ب َٔزَٙ ١ ۪ا ِْْ ِِ ْٓ ا ُ َِّ ٍخ ا َِّْل خ ًََل فَٚ ش َۜا٠
َ ٍْٕ ع
َٔز۪ اَٚ شا١
ك َث ۪ش ا
َ اِ َّٰٓٔب ا َ ْس
ِ ّ َبن ِث ْبٌ َس
Bu gerçeği seninle birlikte gönderdik ki, müjdeler veresin ve uyarılarda bulunasın. Her
toplumun geçmişinde mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.
(Rad 13/7)

 ٍَ َ٘ب ٍدْٛ َ ٌِ ُى ًِّ لَٚ ذ ُِ ْٕزِس
َ ْٔ َ َخ ِِ ْٓ َس ِثّ ۪ َۜٗ أَِّ َّٰٓب ا٠ ِٗ َٰا١ْ ٍَ َْٰٓل ا ُ ْٔ ِض َي َػْٛ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ُي اٌَّزَُٛم٠َٚ
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler derler ki “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” Sen sadece
uyarıcısın. Her topluluğun bir yol göstericisi vardır.
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(Nahl 16/36)

َّ اُٛاخز َ ِٕج
ع ا
ُ اٌطب
َۚ غ
ْ َٚ ََّللا
َُّللا
ُ  ُو ًِّ ا ُ َِّ ٍخ َسٟ ٌَ۪مَ ْذ َث َؼثَْٕب فَٚ
 هَٜ ُْ َِ ْٓ َ٘ذُٙ ْٕ ِّ َد فٛ
ا هُْٚل ا َ ِْ ا ْػجُذٛ
َۜ
ُْف َوبَْ َػب ِل َجخ
ُ ْٔ ض فَب
ْ َّ ُْ َِ ْٓ َزمُٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ  ْاْلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ِٗ اٌع ًََّلٌَخُ فَ ۪غ١ْ ٍَذ َػ
َ ١ا َوٚظ ُش
َٓ١ْاٌ ُّ َىزّ ِ۪ث
“Kulluğu Allah’a yapın ve tağutlardan uzak durun!” desinler diye her ümmete bir elçi gönderdik. Onların
içinden, Allah’ın yoluna kabul ettiği kimseler de oldu, sapıklığı hak etmiş olanlar da. Yeryüzünü gezip dolaşın
da yalana sarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

(Fatır 35/25)

ُّ  ِثَٚ د
ة
ِ َّٕب١ِ َ ُْ ِث ْبٌجُٙ ٍُع
َ ُُ َى ِزّث٠ ْْ ِاَٚ
ُ  ُْ ُسُٙ ْ ۚ ُْ َٰٓخب َءرِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ۪ة اٌَّز
ِ  ِث ْبٌ ِىزَبَٚ بٌضثُ ِش
َ َّن فَمَ ْذ َوزٛ
ش١
ِ ُّ۪ٕ ٌْا
Eğer sana yalancı diyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de elçilerine yalancı demişlerdi. Hâlbuki
elçileri onlara belgelerle ve zebûrlarla, aydınlatıcı kitaplarla gelmişlerdi.
(Enam 6/34)

ْ ٌََمَ ْذ ُو ِزّثَٚ
 َْلَٚ ص ُشٔ َۚب
ْ َٔ ُْ ُٙ ١ ا َ َٰرٝا َززٰٓهُٚرٚ۫ ُ اَٚ اُٛ َِب ُو ِزّثٍَٰٝ ا َػٚصجَ ُش
ُ ذ ُس
َ َعً ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ َه ف
ۚد ه
َٓ١ ٍ۪ع
ِ ُِجَ ِذّ َي ٌِ َى ٍِ َّب
َ ئ ْاٌ ُّ ْش
ِ ٌَمَ ْذ َٰٓخب َء َن ِِ ْٓ َٔجَ ۬بَٚ َِّللا
Senden önceki elçiler de yalanlandı; ama yalanlanmalarına ve eziyet görmelerine rağmen yardımımız gelene
kadar sabrettiler. Allah'ın sözlerini kimse değiştirebilecek değildir. Zaten o elçilerin haberlerinden bir kısmı sana
geldi!

(Yunus 10/41)

ٍََُّْٛ ء ِِ َّّب ر َ ْؼٞأَ َ۬ب ثَ ۪ ٰٓشَٚ ًُ َّ  ۫ ُإَْ ِِ َّّٰٓب ا َ ْػ٠ٌَ ُى ُْ َػ ٍَُّ ُى ۚ ُْ ا َ ْٔز ُ ُْ ثَ ۪ ٰٓشَٚ ٟ ٍَّ۪ ػ
َ ُا ِْْ َوزَّثَٚ
َ ٟ ٌ۪ ًْ ُن فَمٛ
Seni yalancı sayarlarsa de ki “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Benim yaptığımla sizin bir ilginiz
yok, sizin yaptığınızla da benim bir ilgim yoktur.”

(Enam 6/147)

َٓ١ِ۪  َِ ْاٌ ُّ ْد ِشْٛ َعُٗ َػ ِٓ ْاٌم
َ ُفَب ِْْ َوزَّث
ُ ْ ُ َشدُّ ثَأ٠  َْلَٚ ا ِعؼَ ۚ ٍخَٚ  َس ْز َّ ٍخُٚن فَمُ ًْ َسثُّ ُى ُْ رٛ
Sana yalancı derlerse de ki “Rabbiniz geniş ikram sahibidir. Ama O’nun cezası, suçlular topluluğundan
engellenemez."
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(Enam 6/33)

َّ َّٓ  ٌَٰ ِىَٚ ٔ ََهُُٛ َى ِزّث٠  ُْ َْلُٙ ََّْٔ فَ ِبٌُُٛٛم٠َ ٞ ۪ ْس ُضُٔ َه اٌَّز١َ ٌَ َُِّٗٔلَ ْذ َٔ ْؼٍَ ُُ ا
ِ ب٠َ َٓ 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.

(Fatır 35/26)

ش١
ِ ْف َوبَْ ٔ َ۪ى
َ ١ا فَ َىَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ث ُ َُّ ا َ َخ ْزدُ اٌَّز
Sonunda görmezlik edenlerin yakasından tuttum. Nasıl oluyor da beni kabullenmiyorlar!
(Hac 22/42)

ْ ن فَمَ ْذ َوزَّ َثٛ
ُ  ْۙدُّٛ َ ثَٚ  َػبدَٚ ٍذُٛٔ َُ ْٛ َ ُْ لُٙ ٍَذ لَ ْج
َ ُُ َى ِزّث٠ ِْْ اَٚ
Eğer bunlar seni yalanlarlarsa bil ki daha önce Nuh halkı, Ad ve Semud da yalanlamışlardı.

(Hac 22/43)

ْۙ ٌُ َُ ْٛ َلَٚ ُ١ ۪٘ َُ اِث َْٰشْٛ َلَٚ
ٍغٛ
َ
İbrahim’in halkı ile Lut’un halkı da öyle yapmıştı,

(Hac 22/44)

ش١
ُ ص َس
ْ َ اَٚ
َ ّ ُوزَٚ َٓۚ ٠َ بة َِ ْذ
ِ ْف َوبَْ َٔ ۪ى
َ ١ ۚ ُْ فَ َىُٙ ُ َٓ ث ُ َُّ ا َ َخ ْزر٠ذُ ٌِ ٍْ َىبفِ ۪ش١ْ ٍَِْ َ  فَبٝ َٰعُِٛ ِة
Medyen’liler de öyleydi. Musa da senin gibi yalancı sayılmıştı. Ayetleri görmezlikten gelen o kişilere önce süre
tanıdım sonra da yakalarına yapıştım. Benim hoşlanmamamın sonu nasıl oldu!

(Fatır 35/27)

ٍ بء َِٰٓب ۚ اء فَب َ ْخ َش ْخَٕب ِث۪ٗ ث َ َّ َشا
 َِِٓ ْاٌ ِد َجب ِيَٚ  َۜبَٙ ُٔاَٛ ٌْ َ د ُِ ْخز َ ٍِفاب ا
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ِ َّٰٓ غ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
دٛع
ُ غ ََش ۪اثَٚ بَٙ ُٔاَٛ ٌْ َ  ُز ّْش ُِ ْخز َ ٍِف اَٚ ط١ُخذَد ۪ث
ُ ت١
Görmedin mi, Allah gökten su indirir ve onunla türlü türlü renkte ürünler yetiştirir. Dağlarda
da beyaz, kırmızı, siyah ve türlü renkte yollar vardır.
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(Hac 22/63)

ش١ۚ ف خ َ۪ج١َّللاَ ٌَ ۪ط
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ِ َّٰٓ غ
ْ ُ بء َِٰٓب َۘ اء فَز
ُ ص ِج ُر ْاْلَ ْس
ع َّش َۜح ا ا َِّْ ه
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
َ ض ُِ ْخ
Hiç görmedin mi Allah gökten su indirir de yeryüzü yemyeşil olur? Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar
yapar, her şeyin iç yüzünü bilir.

(Enam 6/99)

َع اشا
َ بء َِٰٓب ۚ اء َفب َ ْخ َش ْخَٕب ِث۪ٗ َٔ َج
َّ ٌ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ اٰٞٓ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ِ َّٰٓ غ
ِ ءٍ فَب َ ْخ َش ْخَٕب ِِ ُْٕٗ خَٟ
ْ بد ُو ًِّ ش
َ ْٓ ِِ ًِ  َِِٓ إٌَّ ْخَٚ ُٔ ْخ ِش ُج ِِ ُْٕٗ َزجًّب ُِز َ َشا ِوجا ۚب
ٍ  َخَّٕبَٚ َخ١ِٔاْ دَاَٛ ْٕ ِب لَٙ غ ٍْ ِؼ
ة
ٍ د ِِ ْٓ ا َ ْػَٕب
ُ ْٔ ُ  َْش ُِزَشَب ِث َۜ ٍٗ ا١ َغَٚ بٙاٌش َِّبَْ ُِ ْشز َ ِج ا
َّ َٚ
ٟ َ۪ ْٕ ِؼ ۪ َۜٗ ا َِّْ ف٠َٚ  ث َ َّ ِشٖ۪ ٰٓ اِ ٰٓرَا اَثْ َّ َشٌَِٰٝ ا اٚظ ُٰٓش
ُّ َٚ َُْٛز٠ْ اٌض
ٍ َب٠َٰر ٌِ ُى ُْ َ َْٰل
َُِِْٕٛ ُْإ٠ ٍَ ْٛ َد ٌِم
Gökten su indiren Allah'tır. Onunla her türlü bitkinin filizini çıkarır. Ondan yeşilliği çıkarır, ondan da üst üste
binmiş daneleri, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımları, üzüm bağlarını, birbirine benzeyen ve benzemeyen
zeytini ve narı çıkarır. Ürün verince ürününe ve olgunlaşmasına bir bakın. Bunda, inanıp güvenen bir topluluk
için ayetler vardır.

(Rad 13/4)

َ ض ِل
َ َٚ ْاَٛ ْٕ ص
 ُْش١غ
ٍ  َخَّٕبد ِِ ْٓ ا َ ْػَٕبَٚ  َسادِٚ طغ ُِز َ َدب
ِ  ْاْلَ ْسٟ ِفَٚ
ِ ً١ٔ َ۪خَٚ صَ ْسعَٚ ة
ٍ ب٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪ ْاْلُ ُو َۜ ًِ ا َِّْ فٟط ِف
د
ّ ِ َُٔفَٚ از ۠ ٍذ
ِ َٚ ٍ ِث َّٰٓبءُٝ ْغ َٰم٠ ْا
ٍ  َث ْؼٍَٰٝ ب َػَٙ ع
َ ع ًُ َث ْؼ
ِ
ٍ َٛ ْٕ ص
ٍَُْٛ ْؼ ِم٠َ ٍَ ْٛ ٌَِم
Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, çatallı, çatalsız hurmalar vardır. Hepsi de bir su ile
sulanır ama yeme konusunda birini ötekinden üstün kılarız. Bunda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler
vardır.

(Nahl 16/13)

َْٚزَّ َّو ُش٠َ ٍَ ْٛ َخا ٌِم٠َ  َٰر ٌِ َه َ َْٰلٟ ۪أُ َُۜٗ ا َِّْ فَٛ ٌْ َ ض ُِ ْخز َ ٍِفاب ا
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َِب رَ َسا َ ٌَ ُى ُْ فَٚ
Sizin için bu yerde türlü renklerle yetiştirdiği ne varsa, hepsinde bilgisini kullanan bir topluluk için kesin bir
belge vardır.

(Zümer 39/21)

ػب
َّ ٌَّللاَ ا َ ْٔضَ َي َِِٓ ا
ُ ْخ ِش ُج ثِ۪ٗ صَ ْس ا٠ َُّ ُ ض ث
ِ َّٰٓ غ
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٟ َغ ف١َٕ َ۪بث٠ ُٗغٍَ َى
َ َبء َِٰٓب اء ف
َ َ ْدؼٍَُُٗ ُز٠ َُّ ُ صفَ ًّشا ث
ٌِٟ ٚ۬ ُ ِْلٜ َٰر ٌِ َه ٌَ ِز ْو َٰشٟ ۪طب اِ َۜب ا َِّْ ف
ْ ُِ ُٗ٠ ُح فَز َ َٰش١۪ٙ َ٠ َُّ ُ أُُٗ ثَٛ ٌْ َ ُِ ْخز َ ٍِفاب ا
ة
ِ ْاْلَ ٌْجَب
Allah’ın gökten su indirip yerdeki kaynaklara yönlendirdiğini, sonra onunla farklı renklerde bitkiler bitirdiğini ve
daha sonra kuruduklarını hiç görmedin mi? Bir de bakarsın ki sararmış, kırık dökük hale gelmişler. Bunda,
sağlam duruşluların alacakları bilgiler vardır.
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(Fatır 35/28)

َّللاَ ِِ ْٓ ِػجَب ِد ِٖ ْاٌؼٍَُ َٰ ّٰٓ ۬ ُإ َۜا
 هََٝ ْخش٠ أُُٗ َو َٰز ٌِ َۜ َه أَِّ َّبَٛ ٌْ َ  ْاْلَ ْٔؼَ ِبَ ُِ ْخز َ ٍِف اَٚ ِ ّاةََّٰٚٓ اٌذَٚ بط
ِ ٌَّٕ َِِٓ اَٚ
سُٛض َغف٠َّللاَ َػ ۪ض
ا َِّْ ه
İnsanların, hayvanların ve malın-davarın da farklı renklerde olanları vardır. Allah’tan
korkanlar, sadece onu bilen kullardır. Allah güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
(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 ٌِ ٌِ ٍْؼَب
Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da Allah’ın ayetlerindendir. Bunda, bilenler
için ayetler vardır.

(Fatır 35/29)

ََْٛ ْش ُخ٠ َخا١ِٔ َػ ًَلَٚ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُ٘ ُْ ِع ًّشاُٛا َ ْٔفَمَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ َِّللا
بة ه
َ َ َْ ِوزٍَُْٛز٠ َٓ٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
سٛ
َ ْۙ ُبسح ا ٌَ ْٓ رَج
َ رِ َد
Allah'ın Kitabına uyan, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık
harcamada bulunanlar, tükenmeyecek bir kazanç beklentisi içindedirler.
(Bakara 2/3 )

ْۙ ُُ ْٕ ِفم٠ ُْ ُ٘  ِِ َّّب َسصَ ْلَٕبَٚ َ حٍَٰٛ ص
َْٛ
َّ ٌَْ اُّٛ ١ ُ۪م٠َٚ ت
ِ ١ْ ََْ ِث ْبٌغُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Allah’a içten inanan, namazı düzgün ve sürekli kılan kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcayan,

(Bakara 2/4)

َۜ ُِٕلُٛ٠ ُْ ُ٘ بْل ِ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,
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(Bakara 2/5 )

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

(Rad 13/20)

ْۙ َ ث١ّ۪ ٌَْ ْاَُٛ ْٕمُع٠  َْلَٚ َِّللا
َبق
 ِذ هْٙ َْ ِث َؼُٛفُٛ٠ َٓ٠ ۪اٌََّز
Bunlar, Allah’a karşı taahhütlerini yerine getiren ve verdikleri sözden caymayan kimselerdir.

(Rad 13/21)

ة
ُٰٓ َُْٛخَبف٠َ َٚ ُْ ُٙ ََّْ َسثَْٛ  ْخش٠َ َٚ ًَ ص
َْ َِٰٓب ا َ َِ َش هٍُٛص
ِ َۜ غب
ِ ٠َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
َ  َء ْاٌ ِسٛع
َ ُٛ٠ ْْ َ َّللاُ ِث۪ٗ ٰٓ ا
Bunlar; Allah’ın kurulmasını emrettiği bağı kuran, Rablerinden çekinen ve verecekleri hesabın kötü olmasından
korkanlardır.

(Rad 13/22)

َخا١ِٔ َػ ًَلَٚ ا ِِ َّّب َسصَ ْلَٕب ُ٘ ُْ ِع ًّشاُٛا َ ْٔفَمَٚ َ حٍَٰٛ ص
َّ ٌا اُِٛ اَلَبَٚ ُْ ِٙ ّ ْخ ِٗ َس ِثَٚ ا ا ْثزِ ٰٓغَب َءٚصجَ ُش
َ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
 اٌذ ْۙ َِّاسَٝػ ْمج
َّ ٌغَٕ ِخ ا
ُ ُْ ُٙ ٌَ  َٰ ٌٰٓئِ َهٚ۬ ُ ِّئَخَ ا١غ
َ َ ْذ َس ۫ ُؤَْ ِث ْبٌ َس٠َٚ
Yine bunlar; Rablerinin beğenisini kazanmak için sabreden, namazı özenle ve sürekli kılan, kendilerine
verdiğimiz rızıktan gizli-açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar, dünya yurdunun güzel
sonucunu elde edecek olanlardır.

(Fatır 35/30)

سٛش ُى
َ سُٛع ٍِ ۪ َۜٗ أَُِّٗ َغف
ْ َذَ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ف٠َ ۪ض٠َٚ ُْ ُ٘سٛ
َ  ُْ ا ُ ُخُٙ َ١ّ ِفَٛ ُ١ٌِ
Bunlar, onların hak ettiklerini Allah’ın tam vermesi ve onu, ikramıyla artırması içindir. Çünkü
o, çok bağışlar ve teşekkürle karşılar.
(Al-i İmran 3/57)

َّ ُُّ ِست٠ َّللاُ َْل
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ
 هَٚ ُْ َۜ ُ٘ سٛ
َ  ُْ ا ُ ُخِٙ ١ّ ۪فَٛ ُ١َد ف
İnanıp güvenen ve iyi iş yapanların hak ettiklerini de tam vereceğim. Ben, yanlış yapanları sevmem.”
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(Nisa 4/173)

ْ َذُ ُ٘ ُْ ِِ ْٓ ف٠ ۪ض٠َ َٚ ُْ ُ٘ سٛ
َٓ٠ ۪ا َ َِّب اٌَّزَٚ ٗۚ ۪ ٍِ ع
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ۪فَب َ َِّب اٌَّز
َ  ُْ ا ُ ُخِٙ ١ّ ۪فَٛ ُ١َد ف
شا١
ْ هُٚ
 َْل ٔ َ۪ص اَٚ ًّب١ٌِ َٚ َِّللا
َ ُْ ُٙ ُُ َؼ ِزّث١َا فٚا ْعز َ ْى َج ُشَٚ اُٛا ْعز َ ْٕ َىف
ِ  ُْ ِِ ْٓ دُٙ ٌَ ََُْٚ ِدذ٠  َْلَٚ  اّ ْۙب١ ٌَ۪ػزَاثاب ا
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul
olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da acıklı bir azaba çarptıracaktır. Onlar, kendileri için
Allah ile aralarına girecek ne bir veli ne de yardımcı bulacaklardır.

(Fatır 35/31)

ش١َّللاَ ِث ِؼ َجب ِدٖ۪ ٌَخ َ۪ج
 َۜ ِٗ ا َِّْ ه٠ْ َذ٠َ َْٓ١ص ِذّلاب ٌِ َّب َث
ِ  َْه َِِٓ ْاٌ ِىزَب١ٌَِ َٰٕٓب ا١ْ  َزْٚ َ  اٰٞٓ ۪اٌَّزَٚ
َ ُِ  ْاٌ َس ُّكَٛ ُ٘ ة
ش١ثَ ۪ص
Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve öncekileri kendinde olanla tasdik
eder. Elbette Allah, kullarının içini bilir ve onları görür.
(Al-i İmran 3/3)

ًَ ْۙ ١اْل ْٔ ۪د
ِ ْ َٚ َخ٠ َٰسْٛ َّ ا َ ْٔضَ َي اٌزَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١َص ِذّلاب ٌِ َّب ث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٍَٔ ََّض َي َػ
َ ُِ ك
ِ ّ بة ثِ ْبٌ َس
Gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri tasdik eden bu Kitab’ı sana, O indirmiştir. Tevrat’ı ve İncil’i de O
indirmiştir.

(Al-i İmran 3/4)

َۜ َا َ ْٔضَ َي ْاٌفُ ْشلَٚ بط
َ ػزَاة
ِ ب٠َ ا ِث َٰبَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪بَْ ا َِّْ اٌَّز
َُّللا
 هَٚ ذ٠َۜ ۪شذ
د ه
ِ ٌٍَِّٕ ِِٜ ْٓ لَ ْج ًُ ُ٘ذا
َ ُْ ُٙ ٌَ َِّللا
َ ا ْٔ ِزمَ ٍبُٚض ر٠َػ ۪ض
Önceki insanların rehberi onlardı. Bütün Furkanları O indirmiştir. Allah'ın âyetlerini görmezlikte direnen
kâfirlerin cezası suçları ile doğru orantılı olur. Üstün olan, hak edildiği kadar ceza veren Allah’tır.

(Al-i İmran 3/5)

بء
َّ ٌ اِٟ َْل فَٚ ض
ِ َۜ َّٰٓ غ
ا َِّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسِٟء فَٟ
ْ  ِٗ ش١ْ ٍَ َػَٝ ْخ َٰف٠ َّللاَ َْل
Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
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(Maide 5/48)

ُْ بز ُى
ْ َ ِٗ ف١ْ ٍَ ِّْٕاب َػ١َٙ ُِ َٚ ة
ِ  ِٗ َِِٓ ْاٌ ِىزَب٠ْ َذ٠َ َْٓ١ص ِذّلاب ٌِ َّب َث
َ َ  َْه ْاٌ ِىز١ٌَِا َ ْٔضَ ٌْ َٰٕٓب اَٚ
َ ُِ ك
ِ ّ بة ِث ْبٌ َس
ك ٌِ ُى ًٍّ َخ َؼ ٍَْٕب ِِ ْٕ ُى ُْ ِش ْش َػخا
 ُْ ِث َّٰٓب ا َ ْٔضَ َي هُٙ َٕ١ْ َث
ِ ّ َۜ ا َءُ٘ ُْ َػ َّّب َٰٓخب َء َن َِِٓ ْاٌ َسَٰٛٓ ْ٘ َ  َْل رَزَّجِ ْغ اَٚ َُّللا
د
َٰٓ ْٛ ٌََٚ ب اخ َۜبَٙ ْٕ ِِ َٚ
ِ َۜ  َْشا١ا ْاٌ َخُٛ ُى ُْ فَب ْعز َ ِجم١ َِٰٓب َٰا َٰرٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍُ ْج١َ ٌِ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ازذَح ا
ِ َٚ َّللاُ ٌَ َد َؼٍَ ُى ُْ ا ُ َِّخا
شب َء ه
ْۙ ُ ِٗ ر َ ْخز َ ٍِف١ َُ۪ٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ف١َؼاب ف١ّ۪ َّللاِ َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ َخ
َْٛ
 هٌَِٝا
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, önünde bulduğu Kitapları tasdik edici ve koruyucu özellikte indirdik. O halde
aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma. Sizden her birine
bir şeriat ve bir yöntem verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi
yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için. Öyleyse iyi işlerde yarışın. Hep birlikte Allah’ın huzuruna
götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size, o zaman bildirecektir.

(Enam 6/92)

ُ ّ صذ
 َۜبَٙ ٌَْٛ  َِ ْٓ َزَٚ ٜ ٌِز ُ ْٕز َِس ا ُ ََّ ْاٌمُ َٰشَٚ ِٗ ٠ْ ََذ٠ َْٓ١َ ثٞ ِ۪ق اٌَّز
َ ُِ بسن
َ َ َٰ٘زَا ِوزَبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ُِجَٚ
َٰ ْ َِْ ثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ ُِ َسبف٠ ُْ ِٙ ِص ًَلر
َْٛظ
َ ٍَٰٝ  ُ٘ ُْ َػَٚ َِْ۪ٗ ثُِِٕٛ ُْإ٠ ِبْل ِخ َشح
Bu Kitabı da biz indirdik, çok faydalı bilgilerle doludur ve kendinden önceki kitapları tasdik eder. Bütün
kentlerin merkezinde ve onu çevreleyen her yerde olanları uyarman için indirilmiştir. Ahirete inananlar, bu
kitaba da inanırlar. Onlar namazlarını özenle ve sürekli kılan kimselerdir.

(Hud 11/17)

 َس ْز َّ َۜخاَٚ  اِ َِب اِبٝعٛ
ٰٓ َٰ ُِ بة
ُ َ  ِِ ْٓ لَ ْج ٍِ۪ٗ ِوزَٚ ُْٕٗ ِِ ُٖ شَب ِ٘ذٍَُْٛز٠َٚ َِّّ۪ٕٗ ٍخ ِِ ْٓ َس ِث١َ ثٍَٰٝ اَفَ َّ ْٓ َوبَْ َػ
ٰٓ
ََُّٗٔ ٍخ ِِ ُْٕٗ ِا٠ ِِ ْشٟ ۪ ِػذُ ُٖۚ فَ ًَل ر َهُ فْٛ َِ بس
ُ ٌَّٕة فَب
ِ َ ْىفُ ْش ثِ۪ٗ َِِٓ ْاْلَ ْزضَ ا٠ ْٓ َِ َٚ َٗۜ ۪ َِْ ثُِِٕٛ ُْإ٠  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا
َُِِْٕٛ ُْإ٠ بط َْل
ِ ٌَّٕ ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش اَٚ ْاٌ َس ُّك ِِ ْٓ َس ِثّ َه
Bunlar, Rabbinin açık belgesine uyanlar gibi olurlar mı? O belgeyi Rabbinden bir şahit okur, ondan önce de bir
öncü ve ikram olarak Musa’nın kitabı vardır. Kur’ân’a işte bunlar inanırlar. Hangi kesim onu görmezlikten
gelirse varıp kalacağı yer ateştir. Ondan şüphen olmasın. O Kur’ân, senin Rabbinden gelen bir gerçektir ama
insanların çoğu ona inanmazlar.

(Fatır 35/32)

َ ُْ ُٙ ْٕ ِّ ََٕب ِِ ْٓ ِػجَب ِدٔ َۚب ف١ْ َطف
َ ص
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َٚ ص ۚذ
ْ َٓ ا٠ ۪بة اٌَّز
ِ َ  ُْ ُِ ْمزُٙ ْٕ ِِ َٚ ِٗۚ ۪ ظب ٌُِ ٌَِٕ ْفغ
َ َ  َسثَْٕب ْاٌ ِىزْٚ َ ث ُ َُّ ا
َۜ د ِث ِب ْر ِْ ه
ش١
ْ َ ْاٌفَٛ ُ٘ َّللاِ َٰر ٌِ َه
ِ  َْشا١عب ِثك ِث ْبٌ َخ
ُ َۜ ع ًُ ْ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.
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(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.

(Vakıa 56/13)

ْۙ ٌَّ۪ٚ َثٍَُّخ َِِٓ ْاْل
َٓ١
Onların çoğu eskilerden,

(Vakıa 56/14)

َۜ اْل ِخ ۪ش
َٰ ْ َِِٓ ً١ ٍَ۪لَٚ
َٓ٠
Birazı da sonrakilerdendir.

(Fatır 35/33)

ش٠ب َز ۪شَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ع
ُ  ٌِ َجبَٚ ٌُإْ ٌُ ۬إا ۚاَٚ ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍَُّ َس٠ بَٙ ٍََُٔٛ ْذ ُخ٠ ٍْ َخَّٕبدُ َػ ْذ
Onların girecekleri yer, Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler,
elbiseleri de ipektendir.
(Kehf 18/31)

ٰٓ
ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
ُ َٙ ْٔ َ ُُ ْاْلِٙ ِ ِِ ْٓ ر َ ْسزٞػ ْذ ٍْ ر َ ْد ۪ش
َ ُ ُْ َخَّٕبدُٙ ٌَ  ٌَٰئِ َهٚ۬ ُ ا
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ َْ۪ فْٛ ٍَُّ َس٠ بس
اة
ُ َۜ َٛ َّ  ْاْلَ َٰٓسائِ َۜ ِه ِٔ ْؼ َُ اٌثٍَٝب َػَٙ ١ َ۪ٓ ف١ق ُِز َّ ِى ۪ـ
ُ ْٓ ِِ بثاب ُخع اْشا١َ َِْ ثٛغ
ُ  ٍْ َج٠َ َٚ
ٍ اِ ْعزَج َْشَٚ ع ْٕذ ٍُط
ْ ٕغ
َذ ُِ ْشرَفَماب
ُ  َزَٚ
İşte Adn cennetleri onlar içindir. Alt taraflarından ırmaklar akacak, onlara altın bileklikler takılacak, ince ve
kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler ve koltuklara kurulacaklardır. Ne güzel ödüldür o, ne güzel dinlenme
yeridir orası!
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(Hac 22/23)

ٍ د َخَّٕب
َْْٛ ٍَُّ َس٠ بس
ِ صب ٌِ َسب
َّ ٌا اٍُِّٛ  َػَٚ إَُِٛ َٓ َٰا٠ ُ۪ ْذ ِخ ًُ اٌَّز٠ ََّللا
ا َِّْ ه
ُ َٙ ْٔ َب ْاْلَٙ  ِِ ْٓ ر َ ْس ِزٞد ر َ ْد ۪ش
ش٠ب َز ۪شَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ع
ُ  ٌِ َجبَٚ ٌُإْ ٌُ ۬إا َۜاَٚ ت
ٍ َ٘ َ َس ِِ ْٓ رِٚ عب
َ َ ب ِِ ْٓ اَٙ ١ ۪ف
İnanıp güvenen ve iyi işler yapan kesimi de Allah, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın
bileziklerle, incilerle süslenecekler ve elbiseleri ipekten olacaktır.

(İnsan 76/21)

ٰٓ
 ُْ ش ََشاثابُٙ ُّ ُْ َسثُٙ ١ع َٰم
َّ ِ َس ِِ ْٓ فِٚ عب
ُ َ١ِ ُْ ثُٙ َ١ٌِ َػب
ُ بة
َ َٚ ع ۚ ٍخ
َ َ ا اٍُّٛ ُزَٚ اِ ْعزَج َْش َۘقَٚ ع ْٕذ ٍُط ُخعْش
َ
ساٛ
 اُٙ غ
Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olur; gümüş bilekliklerle bezendirilirler. Rableri
onlara tertemiz içecekler içirir.

(İnsan 76/22)

ساٛ
ُ ُى ُْ َِ ْش ُى ا١ع ْؼ
َ َْ َوبَٚ ا َِّْ َٰ٘زَا َوبَْ ٌَ ُى ُْ َخ َٰٓضا اء
Bütün bunlar, emeğinize karşılıktır. Çalışmalarınız teşekkürle karşılanmış olur.

(Fatır 35/34)

ْۙ ش ُى
سٛ
َ سُٛػَّٕب ْاٌ َسضَ ََْۜ ا َِّْ َسثََّٕب ٌَغَف
َ َت
َ ٘ ا َ ْرٰٞٓ ۪ا ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
Orada şöyle diyeceklerdir: “Allah, yaptığı her şeyi güzel yapar; üzüntülerimizi gideren odur.
Rabbimiz gerçekten çok bağışlayan, teşekkürle karşılayanmış."
(Zümer 39/74)

ُ ١ا ُ َِِٓ ْاٌ َدَّٕ ِخ َزَّٛ َض َٔزَج
َُ شب ۚ ُء فَِٕ ْؼ
َٰٓ َٔ ْث
َ  َسثََٕب ْاْلَ ْسْٚ َ اَٚ َُٖ ْػذَٚ صذَلََٕب
َ ٞ ۪ا ْاٌ َس ّْذُ ِ هّٰللِ اٌَّزٌُٛلَبَٚ
َٓ١ ٍِ۪ب
ِ َا َ ْخ ُش ْاٌؼ
Cennete girenler şöyle derler: “Bize verdiği sözü tutan Allah, her şeyi güzel yapar. Bu yeri bize verdi. Cennetin
istediğimiz yerine yerleşeceğiz. Çalışanların aldığı ödül ne güzelmiş!”.

(Fatır 35/35)

ةُٛب ٌُغَٙ ١ ۪غَٕب ف
ْ َاس ْاٌ ُّمَب َِ ِخ ِِ ْٓ ف
ُّ َّ َ٠  َْلَٚ صت
ُّ َّ َ٠ ع ٍِ ۪ ۚٗ َْل
َ َٔ بَٙ ١ ۪غَٕب ف
َ َ ا َ َزٍََّٕب دٰٞٓ ۪اٌََّز
"İkramıyla bizi, kalınacak yere yerleştiren odur. Orada bize bir yorgunluk değmeyecek. Bir
bıkkınlıkla da karşılaşmayacağız."
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(Hicr 15/45)

ٍ  َخَّٕبٟ َ۪ٓ ف١ ۪ا َِّْ ْاٌ ُّزَّم
ْٛ
ُ َٚ د
ٍ َۜ ُ١ػ
Allah’tan çekinerek korunmuş olanlar ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.

(Hicr 15/46)

َٓ١ ِِ۪ٕ غ ًَل ٍَ َٰا
َ َ٘ب ِثٍُٛا ُ ْد ُخ
“Oralara esenlik ve güvenle girin!” denmiştir.

(Hicr 15/47)

َٓ١ ٍ۪ع ُش ٍس ُِزَمَب ِث
ُ ٍَٰٝ أاب َػَٛ س ِ٘ ُْ ِِ ْٓ ِغ ًٍّ ا ِْخُٚ
ُ ٟ َ۪ٔضَ ْػَٕب َِب فَٚ
ِ صذ
Biz göğüslerindeki kötü bağlantıları söküp atmış oluruz. Kardeşler halinde karşılıklı sedirler üzerindedirler.

(Hicr 15/48)

َٓ١ب ثِ ُّ ْخ َش ۪خَٙ ْٕ ِِ ُْ ُ٘  َِبَٚ صت
ُّ َّ َ٠ َْل
َ َٔ بَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ غ
Onlar orada yorgunluk nedir bilmezler. Oradan çıkarılacak da değildirler.

(Hicr 15/49)

ُُ ْۙ ١اٌش ۪ز
َّ سٛ
ُ ُ أَ َ۬ب ْاٌغَفّٰٟ۪ٓٔ َ  اٰٞٓ َ۪ٔ ِجّئْ ِػجَبد
Kullarıma bildir ki ben, günahları örterim, ikramım da boldur.

(Yasin 36/55)

ۚ ُٙ شغُ ًٍ فَب ِو
ُ ٟ ۪ ََ فْٛ ١َ ٌبة ْاٌ َدَّٕ ِخ ْا
َْٛ
ْ َ ا َِّْ ا
َ ص َس
Cennet ahalisi, o gün tat alacakları işlerle uğraşırlar.

(Yasin 36/56)

َْ ْاْلَ َٰٓسائِ ِه ُِز َّ ِى ۫ ُإٍَٝ ِظ ًَل ٍي َػٟ ۪ ُْ فُٙ ا ُخَٚ ا َ ْصَٚ ُْ ُ٘
Kendileri ve eşleri, gölgeliklerdeki tahtlara kurulurlar.

(Yasin 36/57)

ۚ ذَّػ٠َ  ُْ َِبُٙ ٌََٚ خَٙ ب فَب ِوَٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ
َُْٛ
Orada onları neşelendirecek işler ve istedikleri her şey vardır.
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(Yasin 36/58)

ُ١ٍ  اْل ِِ ْٓ َسةّ ٍ َس ۪زْٛ َع ًَلَ ل
َ
Bir de ikramı bol Rabbinin “Selam!” sözü ile karşılanırlar.

(Fatır 35/36)

َٰ ُ ْم٠ َّٕ ۚ َُ َْلَٙ َبس َخ
 َۜبَٙ ِػزَاث
ُ ٔ ُْ ُٙ ٌَ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪اٌَّزَٚ
ُ َُّ َخف٠  َْلَٚ اُٛرُّٛ َ١َ ُْ فِٙ ١ْ ٍَ َػٝع
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
سٛ
ٍ ۚ ُ ُو ًَّ َوفَٞو َٰز ٌِ َه ٔ َْد ۪ض
Görmezlik eden kâfirlerin payına düşen cehennem ateşidir. Ölümlerine hükmedilmez ki
ölsünler; kendilerinden cehennemin azabı da hafifletilmez. Nankörlük eden herkesi işte böylece
cezalandırırız.
(Bakara 2/161)

ٰٓ
ْۙ بط ا َ ْخ َّ ۪ؼ
َٓ١
 ُْ ٌَ ْؼَٕخُ هِٙ ١ْ ٍَ َٰ ٌٰٓئِ َه َػٚ۬ ُ  ُ٘ ُْ ُوفَّبس اَٚ اُٛ َِبرَٚ اَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ا َِّْ اٌَّز
ِ ٌَّٕاَٚ  ْاٌ َّ ٍَٰئِ َى ِخَٚ َِّللا
Ama ayetleri örten ve örtmüş olarak ölenleri Allah, melekler ve bütün insanlar lanetleyecektir.

(Bakara 2/162 )

َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ اة
َْٚظ ُش
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ْٕ ف َػ
ُ َُّ َخف٠  ۚب َْلَٙ ١ َ۪ٓ ف٠ ۪خَب ٌِذ
Sürekli lanet içinde kalacaklardır. Azapları ne hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır.

(Nahl 16/84)

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

(Nahl 16/85)

َ ْٕ ُ٠ ُْ ُ٘  َْلَٚ ُْ ُٙ ْٕ ف َػ
َ َٓ٠ ۪اِرَا َسا َ اٌَّزَٚ
َْٚظ ُش
ُ َُّ َخف٠ اة فَ ًَل
َ َا ْاٌ َؼزُّٛ ٍَظ
Hayatlarını yanlışlar içinde geçirmiş olanlar, o azabı gördükleri zaman da ne azapları hafifletilecek ne de
yüzlerine bakılacaktır.
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(Secde 32/14)

ٍََُّْٛ اة ْاٌ ُخ ٍْ ِذ ِث َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ
َ َ ػز
َ اُٛلُٚرَٚ ُْ َٕب ُو١ ۪ ِِ ُى ُْ َٰ٘زَ ۚا أَِّب َٔغْٛ َ٠ ز ُ ُْ ٌِ ٰٓمَب َء١ا ِث َّب ٔ َ۪غُٛلُٚفَز
Onlara; "Bugünkü yüzleşmeyi umursamamanızın karşılığını görün; biz de sizi umursamıyoruz. Yaptıklarınıza
karşılık sizi hiç bir şekilde öldürmeyecek azabı tadın" deriz.

(Zuhruf 43/74)

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

(Zuhruf 43/75)

ۚ غ
َْٛ
ُ ٍِ  ِٗ ُِ ْج١ ُ۪٘ ُْ فَٚ ُْ ُٙ ْٕ ُفَز َّ ُش َػ٠ َْل
Azapları hafifletilmeyecek, orada umutlarını büsbütün yitireceklerdir.

(Zuhruf 43/76)

َّ ُُ ُ٘ اُٛٔ ٌَٰ ِى ْٓ َوبَٚ ُْ ُ٘ ظٍَ َّْٕب
َ  َِبَٚ
َٓ١ّ۪ ٌِ اٌظب
Biz onlara yanlış yapmış olmayız; yanlışı yapanlar kendileridir.

(İbrahim 14/16)

 ٍْۙذ٠ ۪صذ
َ ٍ ِِ ْٓ َِٰٓبءُٝ ْغ َٰم٠َٚ ُُ ََّٕٙ  َٰٓسا ِئ۪ٗ َخَٚ ْٓ ِِ
Her bir zorbanın önünde ayrıca bir de Cehennem vardır. Orada ona irinli sudan içirilir.

(İbrahim 14/17)

ٍ َۜ ّ١ِ َّ ِ ثَٛ ُ٘  َِبَٚ ْب
۪ٗ َٰٓسا ِئَٚ ْٓ ِِ َٚ ذ
ُ َز َ َد َّش٠
ٍ دُ ِِ ْٓ ُو ًِّ َِ َىْٛ َّ ٌ ِٗ ْا١ َ۪أْر٠َٚ ُُٗغ١ُ ۪غ٠ َُ َىبد٠  َْلَٚ ُٗػ
ع١ ٍََ۪ػزَاة غ
Boğulacak gibi olur, kolay kolay yutamaz. Her yanını ölüm sarar ama o ne yapsa da ölemez. Bunun ardından da
ağır bir azap gelir.
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(Fatır 35/37)

َ ص
ُْ ٌَ ُْ ُٔؼَ ِ ّّ ْش ُوَٚ َ  ُوَّٕب َٔ ْؼ َّ َۜ ًُ اٞ ۪ َْش اٌَّز١صب ٌِ اسب َغ
ْ َ٠ ُْ ُ٘ َٚ
َ ًْ َّ  ۚب َسثَّ َٰٕٓب ا َ ْخ ِش ْخَٕب َٔ ْؼَٙ ١ َْ۪ فٛط ِش ُخ
َّ ٌِ ا فَ َّبُٛلُٚش فَز٠
ش١
ُ َۜ ۪ َٰٓخب َء ُو ُُ إٌَّزَٚ  ِٗ َِ ْٓ رَزَ َّو َش١ َ۪زَزَ َّو ُش ف٠ َِب
ٍ َٓ ِِ ْٓ ٔ َ۪ص١ّ۪ ٌِ ٍظب
Orada avazları çıktığınca bağırırlar; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş
işleyelim!" derler. O zaman onlara: “Ders alacak kişinin, ders alabileceği kadar bir süre sizi
yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadın. Yanlış yapanlara yardım edecek
kimse yok!" deriz.
(Secde 32/12)

بس ِخ ْؼَٕب
ْ َع ِّ ْؼَٕب ف
ُ َْ َٔب ِوُِٛ  اِ ِر ْاٌ ُّ ْد ِشٜ ر َ َٰ ٰٓشْٛ ٌََٚ
َ َٚ ص ْشَٔب
َ  َۜ ُْ َسثَّ َٰٕٓب ا َ ْثِٙ ّ ُْ ِػ ْٕذَ َس ِثِٙ ا ُس ۫ ُؤ ِعٛغ
َُِْٕٛلُِٛ صب ٌِ اسب أَِّب
َ ًْ َّ َٔ ْؼ
Rablerinin huzurunda başlarını öne eğdikleri sırada bu günahkârları bir görsen! Hepsi şöyle der: "Rabbimiz,
gerçeği gördük ve anladık; bizi geri çevir de iyi işler yapalım; artık kesin bir kanaatimiz oluştu".

(Müminun 23/99)

ْٛ
ْ ِ ّدُ لَب َي َسةْٛ َّ ٌ اِرَا َٰٓخب َء ا َ َزذَ ُ٘ ُُ ْاَٝززٰٓه
ِ ْۙ ُاس ِخؼ
Onlardan birine ölüm geldi mi şöyle der: “Rabbim! Beni geri çeviriniz.

(Müminun 23/100)

َِ ْٛ َ٠ ٌَِٰٝ  ُْ ثَ ْشصَ ش اِٙ ِ َٰٓسائَٚ ْٓ ِِ َٚ  َۜبَٙ ٍُِ ٰٓلَبئَٛ ُ٘ ب َو ٍِ َّخَٙ َِّٔ َّب ر َ َش ْوذُ َو َّ ًَۜل ا١ ۪صب ٌِ اسب ف
َ ًُ َّ  ا َ ْػٍّٰٟٓ ۪ ٌَ َؼ
َُُْٛ ْجؼَث٠
Terk ettiğim dünyada iyi işler yapayım.” “Hayır, asla!”. O, o sözü söyler ama önlerinde yeniden dirilecekleri
güne kadar bir engel vardır.

(Müminun 23/107)

َ ػ ْذَٔب فَ ِبَّٔب
َُّْٛ ٌِ ظب
ُ ِْْ ب فَبَٙ ْٕ ِِ َسثَّ َٰٕٓب ا َ ْخ ِش ْخَٕب
“Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Bir daha yaparsak demek ki gerçekten yanlış yapan kimseleriz.”

(Müminun 23/108)

ْ لَب َي
ْٛ
َ اخ
ِ ُّ ٍِّ  َْل ر ُ َىَٚ بَٙ ١ ۪غ ۫ ُإا ف
Allah der ki “Yıkılın oraya! Konuşmayın!”
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(Zuhruf 43/77)

ََُْٕٛب َسث َۜ َُّه لَب َي أَِّ ُى ُْ َِب ِوث١ْ ٍَط َػ
ِ  ْم١َ ٌِ ُب َِب ٌِه٠َ اْٚ ََٔبدَٚ
Onlar orada, “Ey Yetkili! Rabbin bu işe bir son versin!” diye bağırırlar. O da şöyle der: “Siz, burada kalıcısınız.”

(Zuhruf 43/78)

َُْٛ٘ بس
ِ ك َو
ِ ّ  ٌَٰ ِى َّٓ ا َ ْوث َ َش ُو ُْ ٌِ ٍْ َسَٚ ك
ِ ّ ٌَمَ ْذ ِخئَْٕب ُو ُْ ِث ْبٌ َس
Size bütünüyle gerçek olanı getirdik ama çoğunuz bu gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

(Fatır 35/38)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
سُٚ
ِ ُ ثِزَا١ ٍ۪ض أَُِّٗ َػ
ِ اَٛ ََّّٰت اٌغ
ُّ ٌد ا
ا َِّْ ه
ِ ١ْ َّللاَ َػب ٌِ ُُ َغ
ِ صذ
Allah, göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilir. Kalplerde olanı bilen de odur.
(Enam 6/59)

ُ ُ َِب ر َ ْغمَٚ  ْاٌجَ ْس َۜ ِشَٚ  ْاٌجَ ِ ّشَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠َٚ َٛ َۜ ُ٘ ب ا َِّْلَٰٙٓ ُّ ٍََ ْؼ٠ ت َْل
 َسلَ ٍخَٚ ْٓ ِِ ػ
ِ ١ْ َ ِػ ْٕذَُٖ َِفَبرِ ُر ْاٌغَٚ
ْ  َْل َسَٚ ض
ُ ٟ ۪ َْل َزجَّ ٍخ فَٚ بَٙ ُّ ٍََ ْؼ٠ ا َِّْل
ٓ١
ِ ظٍُ َّب
ٍ  ِوزَبٟ َ۪بثِ ٍظ ا َِّْل ف٠  َْلَٚ ت
ٍ غ
ِ د ْاْلَ ْس
ٍ ة ُِ ۪ج
Gizli bilgilerin anahtarları, Allah’ın yanındadır. Onları, O'ndan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi,
O bilir. O'nun bilgisi olmadan düşen bir tek yaprak yoktur. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş veya kuru
ne varsa mutlaka apaçık bir kitapta yer alır.

(Tevbe 9/78)

ة
ا َ َّْ هَٚ ُْ ُٙ ٠َٰٛ ٔ َْدَٚ ُْ ُ٘  ْؼٍَ ُُ ِع َّش٠َ ََّللا
ا ا َ َّْ هُّٰٛٓ ٍَ ْؼ٠َ ُْ ٌََا
ِ ۚ ُٛ١َُّللاَ َػ ًَّل َُ ْاٌغ
Hala öğrenmediler mi ki Allah, onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Allah, bütün bilinmeyenleri bilir.

(Kaf 50/16)

 ِذ٠ ۪سَٛ ٌ ِٗ ِِ ْٓ َز ْج ًِ ْا١ْ ٌَِة ا
ُ ٔ َْس ُٓ ا َ ْل َشَٚ ُٗۚ غ
ُ ط ِث۪ٗ َٔ ْف
ِ ْ ٌَمَ ْذ َخٍَ ْمَٕبَٚ
ُ ِٛ  ْعَٛ ُ َٔ ْؼٍَ ُُ َِب رَٚ َْغب
َ ْٔ اْل
İnsanı biz yarattık; içinden neler geçtiğini biliriz. Biz ona sinir uçlarından da yakınız.

(Tegabun 64/4)

َۜ ٍُِٕ  َِب ر ُ ْؼَٚ ََْٚ ْؼٍَ ُُ َِب رُغ ُِّش٠َٚ ض
د
ِ ُ ِثزَا١ ٍ۪ػ
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَِٟ ْؼٍَ ُُ َِب ف٠
 هَٚ َْٛ
ِ  ْاْلَ ْسَٚ د
َ َُّللا
سُٚ
ُّ ٌا
ِ صذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah’tır.
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(Fatır 35/39)

َۜ ِ  ْاْلَ ْسِٟف ف
ُْ ُ٘ َٓ ُو ْف ُش٠ذُ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠َ ۪ض٠  َْلَٚ َُٖۜ  ِٗ ُو ْف ُش١ْ ٍََض فَ َّ ْٓ َوفَ َش فَؼ
َ ِ َخؼٍََ ُى ُْ خ ًََٰٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘
بسا
غ ا
َ َٓ ُو ْف ُش ُ٘ ُْ ا َِّْل َخ٠ذُ ْاٌ َىبفِ ۪ش٠َ ۪ض٠  َْلَٚ  ُْ ا َِّْل َِ ْمز ا ۚ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.
(Enam 6/165)

ٍ ط دَ َس َخب
 َِٰٓبٟ ۪ ُو ُْ فَٛ ٍَُ ْج١ٌِ د
ٍ قَ ثَ ْؼْٛ َع ُى ُْ ف
ِ ف ْاْلَ ْس
َ  َسفَ َغ ثَ ْؼَٚ ض
َ ِ َخ َؼٍَ ُى ُْ خ ًََٰٓلئٞ ۪ اٌَّزَٛ ُ٘ َٚ
ُ١س َس ۪زُٛأَُِّٗ ٌَغَفَٚ ة
ِ َۘ  ُغ ْاٌ ِؼمَب٠ع ۪ش
َ  ُى َۜ ُْ ا َِّْ َسث ََّه١َٰا َٰر
Bu topraklarda sizi öncekilerin yerine geçiren odur. Kiminizi kiminizden birkaç basamak yükseltir ki
verdikleriyle sizi zor bir imtihandan geçirsin. Rabbin, suça denk cezayı çabucak belirler. Ama o, çok bağışlayan
ve ikramı bol olandır.

(Zümer 39/7)

َٰ َ ْش٠  َْلَٚ ُْ  َػ ْٕ ُىٟ
َ ََّللا
 َْلَٚ ُْ َۜ ظ ُ۬ٗ ٌَ ُى
ا فَب َِّْ هٚا ِْْ ر َ ْىفُ ُش
َ َ ْش٠ اٚا ِْْ ر َ ْش ُى ُشَٚ  ٌِ ِؼجَب ِد ِٖ ْاٌ ُى ْف ۚ َشٝظ
ٌّ ِٕغ
َۜ ٍَُّ َُٕ ِجّئ ُ ُى ُْ ثِ َّب ُو ْٕز ُ ُْ ر َ ْؼ١َ َس ِثّ ُى ُْ َِ ْش ِخؼُ ُى ُْ فٌَِٰٝ  ث ُ َُّ اَٜۜ  ْص َس ا ُ ْخ َٰشِٚ  ِاص َسحَٚ ر َ ِض ُس
ُ١ ٍَْ۪ أَُِّٗ َػٛ
سُٚ
ِ ثِزَا
ُّ ٌد ا
ِ صذ
Ayetleri görmezlikten gelerek kâfirlik ederseniz 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.

(Fatır 35/40)

ُ ُْ ُ ز٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
َۜ ْ هُٚ
ُْ ُٙ ٌَ َْ َ ض ا
ِ ا َِِٓ ْاْلَ ْسُٛ َِبرَا َخٍَمٟ َّ۪ٔٚللاِ ا َ ُس
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ش َش َٰٓوب َء ُو ُُ اٌَّز
َّ ُ  ِؼذ٠َ ِْْ ذ ِِ ْٕ ُۚٗ ثَ ًْ ا
ٍ َّٕ١ِ  َثٍَٰٝ  ُْ َػُٙ ََٕب ُ٘ ُْ ِوزَبثاب ف١ْ َ د ا َ َْ َٰار
ُْ ُٙ ع
ِ ۚ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟش ْشن ِف
ُ َْ َث ْؼُّٛ ٌِ اٌظب
ُ عب ا َِّْل
ساٚ
َث ْؼ ا
غ ُش ا
De ki: "Allah ile ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana;
onlar yerin hangi parçasını yaratmışlar. Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara
bir yazı verdik de onu belge olarak mı kullanıyorlar?” Hayır; o zalimlerden biri diğerine sadece
aldatıcı vaatte bulunur.
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(Yunus 10/34)

ُ ْٓ ِِ ًَْ ٘ ًْ ُل
ٝذُُٖ فَبَٔه١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ث٠َ َُّللا
ذُ َُٖۜ لُ ًِ ه١ُ ۪ؼ٠ َُّ ُ  ْجذَؤُا ْاٌخ ٍَْكَ ث٠َ ْٓ َِ ُْ ش َش َٰٓوب ِئ ُى
َْٛرُإْ فَ ُى
De ki: “Ortak saydıklarınız arasında bir şeyi baştan yaratacak sonra onu tekrarlayacak olan biri var mı?” De ki:
“Baştan yaratan ve onu tekrarlayacak olan Allah’tır. Yanlışa nasıl sürükleniyorsunuz?”.

(Nahl 16/17)

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

(Hac 22/73)

َۜ
ا ر ُ َثبثابُٛ ْخٍُم٠َ ْٓ ٌَ َِّللا
ُ بط
ْ هُٚ
ُ ٌَّٕب اَٙ ُّ٠َٰٓب ا٠َ
َ ظ ِش
ِ َْ ِِ ْٓ دَُٛٓ ر َ ْذػ٠ ۪ا ٌَُٗ ا َِّْ اٌَّزُٛة َِثًَ َفب ْعز َ ِّؼ
ْ َّ ٌ ْاَٚ ت
َّ ف
ةٛ
َ بة
ْ ِٛ ٌََٚ
ُ ٍُط
ُ ٌِ اٌطب
ُ  ُُ اٌزُّ َثُٙ َ ْغٍُ ْج٠ ِْْ اَٚ َُٗۜ ٌَ اُٛاخز َ َّؼ
َ َُٗۜ ْٕ ِِ َُُٖٚ ْغز َ ْٕ ِمز٠ ْـًٔب َْل١ش
َ ُظؼ
Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyduklarınız bir araya gelseler bir sinek bile
yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de.

(Furkan 25/3)

 َْلَٚ ظ ًّشا
َ َُْٛ ْخٍُم٠َ خا َْلَٙ ٌِ ِ۪ٔٗ ٰٓ َٰاُٚا ِِ ْٓ دُٚار َّ َخزَٚ
َ ُْ ِٙ َْ ِْلَ ْٔفُ ِغٛ ّْ ٍِ ُى٠َ  َْلَٚ َُُْٛ ْخ ٍَم٠ ُْ ُ٘ َٚ ْـًٔب١ش
ُ ُٔ  َْلَٚ ح اٛ١َٰ  َْل َزَٚ رابْٛ َِ َْٛ ّْ ٍِ ُى٠َ  َْلَٚ َٔ ْفؼاب
ساٛ
ش 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.

(Sebe 34/22)

ۚ ْ هُٚ
ٟ َْل ِفَٚ د
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغَْٟ ِِثْمَب َي رَ َّس ٍح ِفٛ ّْ ٍِ ُى٠َ َّللاِ َْل
ُ لُ ًِ ا ْد
ِ َٓ صَ َػ ّْز ُ ُْ ِِ ْٓ د٠ ۪ا اٌَّزٛػ
َ ْٓ ِِ ُْ ُٙ ْٕ ِِ ٌَُٗ  َِبَٚ ٍ َّب ِِ ْٓ ِش ْشنِٙ ١ ۪ ُْ فُٙ ٌَ  َِبَٚ ض
ش١
ِ ْاْلَ ْس
ٍ ۪ٙ ظ
De ki, Allah’a yakın sandıklarınıza; göklerde ve yerde zerre kadar hakimiyeti olmayanlara yalvaracaksanız
yalvarın. Onların bu iki yerde ne bir ortaklıkları ne de Allah’ın onlardan bir destekçisi vardır.

(Ahkaf 46/4)

ِٟ ُْ ِش ْشن فُٙ ٌَ َْ َ ض ا
ْ هُٚ
ِ ا َِِٓ ْاْلَ ْسُٛ َِبرَا َخٍَمٟ َّ۪ٔٚللاِ ا َ ُس
ِ َْ ِِ ْٓ دُٛز ُ ُْ َِب ر َ ْذػ٠ْ َ لُ ًْ ا َ َسا
َٓ١ ۪صبدِل
ِ َۜ اَٛ ََّّٰاٌغ
ٍ  ِث ِىزَبٟ ُ۪ٔٛز٠د ۪ا
َ ُْ ُ بسحٍ ِِ ْٓ ِػ ٍْ ٍُ ا ِْْ ُو ْٕز
َ َ  اَثْٚ َ ة ِِ ْٓ لَ ْج ًِ َٰ٘ ٰٓزَا ا
De ki “Allah ile aranıza koyarak çağrıda bulunduklarınızın ne olduklarına baksanıza! Gösterin bana, yeryüzünde
neyi yaratmışlar? Yoksa göklerde bir payları mı var? Söyledikleriniz içinize yatıyorsa bu konuda bana, daha
önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı getirin.”
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(Kalem 68/36)

ۚ ُّ ْف ر َ ْس ُى
َْٛ
َ ١َِب ٌَ ُى ۠ ُْ َو
Elinizde ne var? Ne biçim karar veriyorsunuz?

(Kalem 68/37)

ْۙ ع
َْٛ
ُ  ِٗ ر َ ْذ ُس١ ۪ا َ َْ ٌَ ُى ُْ ِوزَبة ف
Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyorsunuz?

(Kalem 68/38)

ۚ  َُّش١ ِٗ ٌَ َّب ر َ َخ١ ۪ا َِّْ ٌَ ُى ُْ ف
َْٚ
O kitapta “Beğendiğiniz her şey sizindir!” diye bir şey mi var?

(Kalem 68/39)

ۚ ُّ  َّ ْۙ ِخ ا َِّْ ٌَ ُى ُْ ٌَ َّب ر َ ْس ُى١َٰ  َِ ْاٌ ِمْٛ َ٠ ٌَِٰٝ َٕب ثَب ٌِغَخ ا١ْ ٍَ َّبْ َػ٠ْ َ ا َ َْ ٌَ ُى ُْ ا
َْٛ
Yoksa size, kıyamet gününe kadar bizi bağlayacak şekilde: “Her türlü kararı alma hakkınız var!” diye söz
verenler mi oldu?

(Kalem 68/40)

ُ١ۚ  ُْ ثِ َٰز ٌِ َه صَ ۪ػُٙ ُّ٠َ ُْ اُٙ ٍْ ع
َ
Onlara sor bakalım, hangisi buna kefilmiş?

(Kalem 68/41)

ُ ِا ثَُٛأْر١ٍْ َش َش َٰٓوب ُۛ ُء ف
ُ ُْ ُٙ ٌَ َْ َ ا
َٓ١ ۪صبدِل
َ اُٛٔ ُْ ا ِْْ َوبِٙ ِش َش َٰٓوبئ
Yoksa onların ortakları mı var? Samimi iseler ortaklarını getirsinler.

(Fatır 35/41)

ۚ َ ض ا َ ْْ ر َ ُض
َِٖۜ ۪  َّب ِِ ْٓ ا َ َز ٍذ ِِ ْٓ ثَ ْؼذُٙ غ َى
ِ اَٛ ََُّّٰ ّْ ِغهُ اٌغ٠ ََّللا
ا َِّْ ه
َ ِْ َ ٌَئِ ْٓ صَ اٌَزَٰٓب ا ِْْ اَٚ ْلٚ
َ  ْاْلَ ْسَٚ د
ساٛ
 اّب َغفُ ا١ ٍ۪أَُِّٗ َوبَْ َز
Dağılmasın diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Onlar dağılacak olsa onları Allah’tan başka
kimse tutamaz. O yumuşak davranır, çok bağışlar.

39

(Hac 22/65)

ُُ ّْ ِغه٠َٚ َٖۜ ۪  ْاٌ َج ْس ِش ِثب َ ِْ ِشٟ ِفٞ ْاٌفُ ٍْ َه ر َ ْد ۪شَٚ ض
اٌََ ُْ ر َ َش ا َ َّْ ه
ِ  ْاْلَ ْسٟع َّخ َش ٌَ ُى ُْ َِب ِف
َ ََّللا
ُ١بط ٌَ َش ۫ ُؤف َس ۪ز
َّ ٌا
ض ا َِّْل ِث ِب ْر ِٔ ۪ َۜٗ ا َِّْ ه
ِ ٌََّّٕ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.

(Fatır 35/42)

 ْاْلُ َِ ُِۚ فٍََ َّّبَٜ ِِ ْٓ ا ِْزذُٜٔ َّٓ ا َ ْ٘ َٰذَٛ ُى١ٌَ ش٠ ۪ ُْ ٌَئِ ْٓ َٰٓخب َء ُ٘ ُْ َٔزِٙ ِٔ َّب٠ْ َ ذَ اْٙ بّٰللِ َخ
ا ِث هُّٛ غ
َ ا َ ْلَٚ
س ْۙاٛ
ش َِب صَ ادَُ٘ ُْ ا َِّْل ُٔفُ ا٠ َٰ۪ٓخب َء ُ٘ ُْ َٔز
Kendilerine uyarıcı gelirse, toplulukların her birinden daha doğru yolda olacaklarına dair
bütün güçleriyle yemin ettiler. Kendilerine uyarıcı gelince de sadece nefretleri arttı.
(Enam 6/155)

ْۙ ُّ ا ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْش َزُٛارَّمَٚ ُُٖٛبسن فَبر َّ ِجؼ
َْٛ
َ  َٰ٘زَا ِوزَبة ا َ ْٔضَ ٌَْٕبُٖ ُِ َجَٚ
İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

(Enam 6/156)

ْۙ ٍِ۪ ُْ ٌَغَبفِٙ ِعز
َٰٓ ٍَٰٝ بة َػ
َٓ١
ُ َ ا أَِّ َّٰٓب ا ُ ْٔ ِض َي ْاٌ ِىزٌُٰٛٓ ُٛا َ ْْ رَم
َ ا ِْْ ُوَّٕبَٚ  ِْٓ ِِ ْٓ لَ ْج ٍِٕ ًَۖب١َغبئِفَز
َ ػ ْٓ د َِسا
Yoksa kalkar, "Kitap bizden önceki iki topluluğa indirilmişti. Biz onların okuduklarından habersiz kaldık."
diyebilirdiniz.

(Enam 6/157)

ُٜ٘ذاَٚ ُْ َّٕخ ِِ ْٓ َس ِثّ ُى١ِ َ ۚ ُْ فَمَ ْذ َٰٓخب َء ُو ُْ ثُٙ ْٕ ِِ ٜبة ٌَ ُى َّٰٕٓب ا َ ْ٘ َٰذ
ُ َ َٕب ْاٌ ِىز١ْ ٍَ ا َ َّٰٓٔب ا ُ ْٔ ِض َي َػْٛ ٌَ اٌُُٛٛ رَمْٚ َ ا
ْ َ  َس ْز َّ ۚخ فَ َّ ْٓ اَٚ
ْٓ َْ َػُٛص ِذف
ِ َب٠ة ِث َٰب
ْ َ٠ َٓ٠ ۪ اٌَّزٞعٕ َْد ِض
د ه
َ َّظٍَ ُُ ِِ َّّ ْٓ َوز
َ  َۜبَٙ ْٕ ف َػ
َ َٚ َِّللا
َ َصذ
َُْٛص ِذف
ْ َ٠ اُٛٔة ِث َّب َوب
ُٰٓ َبرَِٕب٠َٰا
ِ  َء ْاٌ َؼزَاٛع
Ya da şöyle derdiniz: “O kitap bize indirilmiş olsaydı ona, onlardan daha iyi uyardık." İşte size Rabbinizden açık
bir belge, bir rehber ve bir ikram geldi. Bundan sonra Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılan ve onlardan uzak
duranların yaptığından daha yanlış davranışı kim yapabilir? Ayetlerimizden uzak duranları, uzaklaşmalarına
karşılık, kötü bir azap ile cezalandıracağız.
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(Enam 6/158)

ٰٓ َٰ
ٰٓ
ْ
ْ
ْ
ُ ْٕ َ٠ ًَْ ٘
ٟ ۪أْر٠َ ََ ْٛ ٠َ د َس ِثّ َۜ َه
ِ ب٠َ ط َٰا
ُ  َث ْؼٟ
َ أ ِر٠َ ْٚ َ  َسث َُّه اٟ
َ أ ِر٠َ ْٚ َ  ُُ ْاٌ ٍَّ ِئ َىخُ اُٙ ١َ َِْ ا َِّْل ا َ ْْ رَأرٚظ ُش
ْ َغج
ْ َِٕ ب ٌَ ُْ ر َ ُى ْٓ َٰاَٙ ُٔ َّب٠غب ۪ا
بَٙ ِٔ  َّب٠ ۪آٰٟ ۪ذ ف
ِ ب٠َ ط َٰا
 ْٕفَ ُغ َٔ ْف ا٠َ د َس ِثّ َه َْل
ُ َث ْؼ
َ  َوْٚ َ َذ ِِ ْٓ لَ ْج ًُ ا
َْٚا أَِّب ُِ ْٕز َ ِظ ُشٚ اْش َۜا لُ ًِ ا ْٔز َ ِظ ُٰٓش١َخ
Bunlar ne bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi ya da Rabbinden bazı
ayetlerin gelmesini mi? Rabbinden ölüm belirtileri geldiği gün evvelce inanıp güvenmemiş kimsenin imanı veya
imanlı olarak iyilik etmemiş olanın iyiliği kendine fayda vermeyecektir. De ki “Bekleyin, biz de bekliyoruz.”

(İsra 17/45)

َٰ ْ َْ ِثُِِٕٛ ُْإ٠ َٓ َْل٠ َْ۪ٓ اٌَّز١َثَٚ ٕ ََه١ْ د ْاٌمُ ْش َٰاَْ َخ َؼ ٍَْٕب َث
س ْۙاٛ
َ ْاِرَا لَ َشأَٚ
بْل ِخ َش ِح ِز َدبثاب َِ ْغز ُ ا
Kur’ân okuduğunda, seninle Ahirete inanmayanlar arasına sanki görünmez bir engel koymuşuz.

(İsra 17/46)

ِْ  ْاٌمُ ْش َٰاِٟد َسث ََّه ف
َ اِرَا رَ َو ْشَٚ  ْل اش َۜاَٚ ُْ ِٙ ِٔ َٰارَاٟ ۪ ٰٓفَٚ ُُٖٛٙ ََ ْفم٠ ْْ َ  ُْ ا َ ِوَّٕخا اِٙ ِثٍُُٛ لٍَٰٝ  َخؼَ ٍَْٕب َػَٚ
ٰٓ
ساٛ
بس ِ٘ ُْ ُٔفُ ا
ِ َ ا َ ْدثٍَٰٝ ا َػْٛ ٌََّٚ َُٖ ْزذَٚ
Anlamasınlar diye sanki kalplerinin üstüne örtüler ve kulaklarına ağırlıklar yerleştirmişiz gibi davranırlar.
Kur’ân’da Rabbini tek olarak andığında, nefretle sırtlarını dönerler.

(Fatır 35/43)

ُ ْٕ َ٠ ًْ َٙ َئ ا َِّْل ِثب َ ْ٘ ٍِ ۪ َۜٗ ف
ُ  ۪س٠َ  َْلَٚ ّ َۜ ِئ١ِ غ
َْٚظ ُش
َّ ٌك ْاٌ َّ ْى ُش ا١
َّ ٌ َِ ْى َش اَٚ ض
ُ ّ١ِ غ
ِ  ْاْلَ ْسٟبسا ِف
اِ ْع ِز ْى َج ا
ۚ ٌَّ۪ٚ َذ ْاْل
ۚ َّللاِ ر َ ْجذ۪ ا
 ا۪ٛ َّللاِ ر َ ْس
ًل٠
ِ َّٕغ
ِ َّٕغ
َ َّٕع
ُ ٌِ ٌََ ْٓ ر َ ِدذَٚ ًل٠
ُ ٌِ ََٓ فٍََ ْٓ ر َ ِدذ١
ُ ا َِّْل
ذ ه
ذ ه
Nefretlerinin artması, orada büyüklük taslamalarından ve kötü düzen kurmuş olmalarından
dolayıydı. Oysa kötü düzen, onu kuranların başını yakar. Öncekilere uygulanagelen yasaya
bakmazlar mı? Allah'ın yasasının yerine geçecek bir şey bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir
sapma da bulamazsın.

41

(Hac 22/72)

ُ  ْغ٠َ ََُْٚ َىبد٠ ا ْاٌ ُّ ْٕ َى َۜ َشَٚٓ َوفَ ُش٠ ۪ ِٖ اٌَّزٛ ُخُٚ ٟ ۪ف ف
ٍ َّٕب١ِ َبرَُٕب ث٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍَ َػٍَٰٝ ْاِرَا رُزَٚ
َْٛط
ُ د ر َ ْؼ ِش
َۜ َٓ َوفَ ُش٠ َّ۪للاُ اٌَّز
اٚ
 َػذََ٘ب هَٚ بس
ُ َۜ ٌََّٕ ب ِرٕ ََۜب لُ ًْ اَفَبَُٔجِّئ ُ ُى ُْ ِثش ٍ َّش ِِ ْٓ َٰر ٌِ ُى َۜ ُْ ا٠َ  ُْ َٰاِٙ ١ْ ٍََْ َػٍُْٛز٠َ َٓ٠ ِ۪ثبٌَّز
ش١
ُ ظ ْاٌ َّ ۪ص
َ ْ ِثئَٚ
Onlara birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, görmezlikten gelen kâfirlerin yüzündeki nefreti fark edersin.
Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracak gibi olurlar. De ki “Sizi daha kötü duruma sokacak
şeyi bildireyim mi? Cehennem ateşi!” Allah onu, kâfirlere söz vermiştir. Ne kötü hale gelmektir o.

(Nahl 16/45)

ُ ١اة ِِ ْٓ َز
ْث َْل
ِ ّـَٔب١ِ غ
َّ ٌا اَٚٓ َِ َى ُش٠ ۪اَفَب َ َِِٓ اٌَّز
ُ َ ُُ ْاٌ َؼزُٙ ١َ أ ْ ِر٠َ ْٚ َ ض ا
ِف ه
َ  ُُ ْاْلَ ْسِٙ َّللاُ ِث
َ  ْخغ٠َ ْْ َ د ا
ْۙ  ْشؼُ ُش٠َ
َْٚ
Kötü oyun kuranlar, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçirmesine ya da beklemedikleri bir yerden üzerlerine
azap gelmesine karşı güvende midirler?

(İbrahim 14/45)

َ َٓ٠ ۪غب ِو ِٓ اٌَّز
ُُ ظ َش ْثَٕب ٌَ ُى
َ َٚ ُْ ِٙ ْف فَ َؼ ٍَْٕب ِث
َ ُا ا َ ْٔفُّٰٛٓ ٍَظ
َ َِ ٟ ۪ع َى ْٕز ُ ُْ ف
َ َٚ
َ ١ََّٓ ٌَ ُى ُْ َو١َرَجَٚ ُْ ُٙ غ
ْاْلَ ِْثَب َي
Siz de kendilerini kötü duruma sokan o kimselerin yerlerine yerleştiniz. Onlara nasıl davrandığımızı iyi
bilirsiniz. Size başka örnekler de vermişizdir.

(İbrahim 14/46)

 َي ِِ ُْٕٗ ْاٌ ِدجَب ُيٚا ِْْ َوبَْ َِ ْى ُش ُ٘ ُْ ٌِز َ ُضَٚ ُْ َۜ ُ٘ َّللاِ َِ ْى ُش
 ِػ ْٕذَ هَٚ ُْ ُ٘ ا َِ ْى َشٚلَ ْذ َِ َى ُشَٚ
Onlar, kurdukları oyunlarını oynadılar. Oyunları, Allah’ın denetimindedir; isterse oyunları dağları yerlerinden
kaldırmak için olsun.

(Fatır 35/44)

ُ ْٕ َ١َض ف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّشذ
َ َ ا اُٰٛٔٓ  َوبَٚ ُْ ِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػبلِجَخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسِٟا فٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌََٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
َۜ ِ  ْاْلَ ْسِٟ َْل فَٚ د
شا٠
َ ْٓ ِِ ُٖ َُ ْؼ ِدض١ٌِ َُّللا
ِ اَٛ ََّّٰ اٌغِٟءٍ فْٟ ش
 َِب َوبَْ هَٚ  َۜح اَّٛ ُل
 اّب لَذ۪ ا١ ٍ۪ض أَُِّٗ َوبَْ َػ
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 O’dur.
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(Rum 30/9)

ُ ْٕ ١َ ض َف
ُْ ُٙ ْٕ ِِ َّشذ
َ َ ا اُٰٛٔٓ  َۜ ُْ َوبِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌَ َٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
َْد فَ َّب َوب
ِ َۜ َِّٕب١ ُْ ِث ْبٌ َجُٙ ٍُع
ُ  ُْ ُسُٙ ْ َٰٓخب َءرَٚ َ٘بٚ َٰٓ٘ب ا َ ْوث َ َش ِِ َّّب َػ َّ ُشٚ َػ َّ ُشَٚ ض
ُ َ اَثَٚ ح اَّٛ ُل
َ ا ْاْلَ ْسٚبس
َۜ ُّ ٍِ ظ
ْ ٠َ ُْ ُٙ غ
ْ ١َ ٌِ َُّللا
َْٛ
ه
َ ُا ا َ ْٔفُٰٛٔٓ  ٌَٰ ِ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.

(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 َىٟ۠ ٍ۪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.

(Mümin 40/21)

ُ ْٕ ١َ ض َف
ُْ ُ٘ اُٛٔ َۜ ُْ َوبِٙ ٍِ ا ِِ ْٓ لَ ْجَُٛٔٓ َوب٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ َ ۪غ٠ ُْ ٌَ َٚ َ ا
َ ١ا َوٚظ ُش
ق
َ َا
 ُْ َِِٓ هُٙ ٌَ َْ َِب َوبَٚ ُْ ِٙ  ِثَُُّٛٔللاُ ِثز
ض فَب َ َخزَ ُ٘ ُُ ه
ِ  ْاْلَ ْسٟبسا ِف
 َٰاث َ اَٚ ح اَّٛ ُ ُْ 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 َ ْوث َ َشُٰٛٔٓ  َۜ ُْ َوبِٙ ٍِ َٓ ِِ ْٓ لَ ْج٠ ْ۪ف َوبَْ َػب ِل َجخُ اٌَّز
ِ  ْاْلَ ْسٟا ِفٚش١
ُ  ۪غ٠َ ُْ ٍََاَف
َ ١ا َوٚظ ُش
َ َ اَٚ
َُْٛ ْى ِغج٠َ اُٛٔ ُْ َِب َوبُٙ ْٕ ػ
ِ  ْاْلَ ْسٟبسا ِف
 َٰاث َ اَٚ ح اَّٛ ُ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.
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(Fatır 35/45)

َ ٍَٰٝ ا َِب ر َ َش َن َػُٛغج
ٌِٰٝٓ َٰ ُ َإ ِ ّخ ُش ُ٘ ُْ ا٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ  ِشَ٘ب ِِ ْٓ ٰٓدَاثَّ ٍخْٙ ظ
ِ ُ َإ٠ ْٛ ٌََٚ
اخز ُ ه
َ بط ثِ َّب َو
َ ٌََّّٕللاُ ا
شا١
 ُْ فَب َِّْ هُٙ ٍُ فَ ِبرَا َٰٓخب َء ا َ َخٝۚ ًّّ غ
َّللاَ َوبَْ ِث ِؼجَب ِدٖ۪ ثَ ۪ص ا
َ ُِ ًٍ ا َ َخ
Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde tek bir hareketli canlı
bırakmazdı. Ama onları, o belirlenmiş ecellerine kadar erteler. Sürelerinin sonu gelince gereğini
yapar. Allah kullarını görmektedir.
(Yunus 10/11)

َّ ٌبط ا
َٓ َْل٠ ۪ َۜ ُْ فََٕزَ ُس اٌَّزُٙ ٍُ ُْ ا َ َخِٙ ١ْ ٌَِ اٟ
ُ َؼ ِ ّد ًُ ه٠ ْٛ ٌََٚ
ِ ٌٍَِّٕ َُّللا
ِ ُ ِْش ٌَم١ ُْ ِث ْبٌ َخُٙ ٌَش َّش ا ْعزِ ْؼ َدب
َ ع
ُ ٟ َْ۪ ٌِ ٰٓمَب َءَٔب فَٛ ْش ُخ٠
َُْٛٙ َّ َ ْؼ٠ ُْ ِٙ َِٔب١غ ْغ
Eğer Allah, insanlara hayrı verdiği çabuklukta şerri de verseydi onların sonları gelirdi. Bize kavuşmayı
ummayanları kendi azgınlıkları içinde bırakırız, bocalar dururlar.

(Nahl 16/61)

ٰٓ
ُ ِبط ث
ٝۚ ًّّ غ
ِ ُ َإ٠ ْٛ ٌََٚ
اخز ُ ه
َ ُِ ًٍ  ا َ َخٌَِٰٝ ُ َإ ِ ّخ ُش ُ٘ ُْ ا٠ ْٓ  ٌَٰ ِىَٚ ب ِِ ْٓ ٰٓدَاثَّ ٍخَٙ ١ْ ٍَ ُْ َِب ر َ َش َن َػِٙ ِّ ٍْ ظ
َ ٌََّّٕللاُ ا
َُِْٛ َ ْغز َ ْم ِذ٠  َْلَٚ عب َػخا
َ ََْٚ ْغزَأ ْ ِخ ُش٠  ُْ َْلُٙ ٍُفَ ِبرَا َٰٓخب َء ا َ َخ
Allah, yaptıkları yanlışlardan dolayı insanları hemen yakalasaydı yeryüzünde hareket eden kimseyi bırakmazdı.
Ama Allah, onları, belirlenmiş ecellerine kadar erteliyor. Ecelleri gelince ne onu bir süreliğine erteleyebilirler, ne
de ecelleri gelmeden onun gelmesini sağlayabilirler.
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