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

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

(Şura 42/1)

ْ َٰؽ
HÂ! MÎM!

(Şura 42/2)

ػغن
AYN! SİN! KAF!

(Şura 42/3)

ُ َّللاُ ْاُؼَ ۪ض
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
۪ ُ٣ ًَ َٰز ُِ َي
َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َۙ َي ه٣ ۪ اَُّز٠َُِاَٝ  َْي٤َُِ ا٢ؽٞ
Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah, sana da senden öncekilere de işte böyle vahyeder.
(Nahl 16/2)

َ ا ََِّل اَٗ َ۬بَُِٰٚ ُ ََل اََّٚٗا ا۪ٝ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ُِسٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙػِ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝبُش
ُّ ُِ٘ ِ َّض ٍُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ ث٣
ٕٞ
ِ ُكَبرَّو
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki: “İnsanları
uyarın; Ben’den başka ilah yoktur, hepiniz Ben’den çekinerek kendinizi koruyun.”.
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(Mümin 40/15)

ِۚ ِ  ْاُؼَ ْشُٝد ر
َّ ْٞ ٣َ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َ ٣َ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙ َػ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝاُش
ِ  ُغ اُذ ََّس َعب٤ َ۪سك
ُّ ٢ُ ِْ ِو٣ ػ
م
ِ َۙ اُز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş’ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah’ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Şura 42/4)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ُْ ٤ ْاُ َؼ ۪ظ٢
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ
ُّ ِِ  ْاُ َؼَٞ ُٛ َٝ ض
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nundur. O, yücedir, büyüktür.
(Bakara 2/116)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َُُٕٞ هَبِٗزَُٚ ٌَّ ًُ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ َْ َُ ثِٚۜ َٗع ْج َؾب
ُ َُذ ًَۙاَٝ َُّللا
ا ار َّ َخزَ هُُٞهَبَٝ
“Allah çocuk edindi!” dediler. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur! Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur, hepsi
O’na boyun eğer.

(Bakara 2/255)

َه
٢ َٓب ِكَٝ د
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ ٌّ ِۜ َْٞ ٗ  ََلَٝ ٌُ ِعَ٘خُٙ ِۚ ُّ ََل رَأ ْ ُخزُّٞ٤َ ْاُو٢
ُّ  ا َ ُْ َؾَٞ ِۚ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََل ا
ُ ٤ُ ۪ؾ٣  ََلَٝ ْْ ِۚ ُٜ َ َٓب خ َِْلَٝ ْْ ِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ َْٖ ا٤ََ ْؼَِ ُْ َٓب ث٣ ِٚۜ ۪ ُِٗ ا ََِّل ثِ ِب ْرََٙ ْؾلَ ُغ ِػ ْ٘ذ٣ ١ ۪ض َٓ ْٖ رَا اَُّز
ِۜ ِ ْاَلَ ْس
َٕٞط
ُ ُ ِؽ ْلَُٙ ُ۫ ُإد٣  ََلَٝ ض
َٞ ُٛ َٝ  َٔ ِۚبُٜ ظ
َ ۪ ا ََِّل ثِ َٔبِٚٔ ِْ ءٍ ِٓ ْٖ ِػ٢ْ ؾ
َ ِث
ِ اَٞ ََُّٰٔ اُغُّٚ٤ ِع َغ ًُ ْش ِعَٝ ؽب ِۚ َء
َ ِۚ  ْاَلَ ْسَٝ د
ُْ ٤ ْاُؼَ ۪ظ٢
ُّ ِِ َْاُؼ
Allah’ın dışında bir ilah yoktur. O, daima diridir, sürekli işinin başındadır. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku!
Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda kim birine şefaat edebilir? Ellerinde
olanı da arkalarında kalanı da bilir. Onlar, O’nun bilgisinden izin verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar.
Hâkimiyeti, gökleri de kapsar yeri de. Bu ikisini korumak O’na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.

(Bakara 2/284)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
ِٚ ُ َؾب ِع ْج ٌُ ْْ ِث٣ ُُٙٞ ر ُ ْخلْٝ َ  ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا٢ ۪ا َٓب كُٝ ا ِْٕ ر ُ ْجذَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِِ هّٰللِ َٓب ك
ِۜ ه
ش٣
َ َ٣ ْٖ َٓ ِة
َ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َ ْـ ِل ُش٤ََّللاُ ك
ُ ُّ َؼز٣َٝ ؾب ُء
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
 هَٝ ؾب ِۜ ُء
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاُ َػ
Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan
hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.
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(Nahl 16/52)

ُ ُّ اُ ۪ذََُٚٝ ض
ََُّٕٞللاِ رَزَّو
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كََُٚٝ
 َْش ه٤َاصجً ِۜب اَكَـ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ َٝ ٖ٣
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Din de daima ona aittir. Siz Allah’tan başkasından mı
sakınıyorsunuz?

(Şura 42/5)

َّ ََزَل٣ ُادَٞ ََّٰٔر َ ٌَبدُ اُغ
ْٖ َٔ ُِ ََٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َٝ ْْ ِٜ َّٕ ثِ َؾ ْٔ ِذ َس ِثٞغ ِجّ ُؾ
َ ُ٣ ُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَٝ َّٖ ِٜ ِهْٞ َط ْشَٕ ِٓ ْٖ ك
ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِك
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ سٞ
ض ا َ ََل ا َِّٕ ه
ُ ُ ْاُـَلَٞ ُٛ ََّللا
Gökler üstten yarılacak gibi olur. Melekler, her şeyi güzel yapmasından dolayı Rablerine boyun
eğer ve yeryüzündekilerin bağışlanmaları dileğinde bulunurlar. Bilin ki O bağışlar, ikramı
boldur.
(Meryem 19/88)

َُذ ًِۜاَٝ ُٖ َٰٔاُش ْؽ
َّ َا ار َّ َخزُُٞهَبَٝ
“Rahman çocuk edindi” dediler.

(Meryem 19/89)

ْـًٔب اِد ًَّۙا٤ؽ
َ ْْ ُ َُوَ ْذ ِعئْز
Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler.

(Meryem 19/90)

َّ َزَل٣َ ُادَٞ ََّٰٔر َ ٌَبدُ اُغ
ذ ًَّۙاَٛ ٍُ ر َ ِخ ُّش ْاُ ِغ َجبَٝ ض
ُ ر َ ْ٘ؾ َُّن ْاَلَ ْسَٝ ُْٚ٘ ِٓ َٕط ْش
Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti.

(Meryem 19/91)

َُذ ًِۚاَٝ ِٖ َِٰٔش ْؽ
َّ ُِ اْٞ ا َ ْٕ دَ َػ
Bunlar sırf “Rahman’ın çocuğu var.” dedikleri için olacaktı.

(Meryem 19/92)

َُذ ًِۜاَٝ َز َّ ِخز٣َ ْٕ َ ِش ْؽَٰٔ ِٖ ا
َّ ُِ ٢ ْ٘ َج ۪ـ٣َ  َٓبَٝ
Rahman’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.

3

(Meryem 19/93)

اُش ْؽَٰٔ ِٖ َػ ْجذ ًِۜا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ا ِْٕ ًُ َُّ َٓ ْٖ ِك
َّ ٢ض ا ََِّل َٰا ِر
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman’nın huzuruna gelirler.

(Mümin 40/7)

ََٕٝ ْغز َ ْـ ِل ُش٣َٝ َِ۪ٕٚ ثُِٞ٘ٓ ُْإ٣َٝ ْْ ِٜ َّٕ ثِ َؾ ْٔ ِذ َس ِثٞغ ِجّ ُؾ
َ ُ٣ َُُْٚٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ ػ
َ َٕ ْاُ َؼ ْشُِِٞٔ َ ْؾ٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِۚ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ َُِِّ۪ز
َِ َي٤ع ۪ج
َ  ِع ْؼَٝ ا َسثََّ٘بٞ
َ اُٞارَّجَؼَٝ اَُٖٞ رَبث٣ ۪ ِػ ِْ ًٔب كَب ْؿ ِل ْش َُِِّزَٝ ًءٍ َس ْؽ َٔخ٢َ
ْ ذ ًُ ََّ ؽ
ْ٤ِ اة ْاُ َغ ۪ؾ
َ َ ْْ َػزِٜ ِهَٝ
Arşı yüklenenler ile Arş’ın çevresinde olanlar, her yaptığını güzel yapan Rablerine boyun eğerler ve O’na
güvenirler. "Rabbimiz! Bilgin ve ikramın her şeyi içine alır. Hatalarından dönüp senin yoluna yönelenleri
bağışla; onları cehennemin azabından koru." diyerek müminlerin bağışlanmasını isterler.

(Mümin 40/8)

ْْ ِۜ ِٜ َِّبر٣رُ ِ ّسَٝ ْْ ِٜ اع
ِ  ْْ َعَّ٘بُٜ ِْ ا َ ْد ِخَٝ َسثََّ٘ب
َ د
ِ َٝ ا َ ْصَٝ ْْ ِٜ ِصَِ َؼ ِٓ ْٖ َٰاثَبئ
َ ْٖ َٓ َٝ ْْ ُٜ َ  َػ ْذرَٝ ٢ ۪ػ ْذ ٍۨ ٍٕ اَُّز
ُ ذ ْاُؼَ ۪ض
ُْ ِۚ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ْٗ َ اَِّٗ َي ا
"Rabbimiz! Onları; babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin kalıcı bahçelere
koy. Üstün olan ve doğru kararlar veren ancak Sensin.

(Mümin 40/9)

ُْ ٤ ُص ْاُ َؼ ۪ظْٞ َ ْاُلَٞ ُٛ  َٰر ُِ َيَٝ ُِٚۜ َ  َٓ ِئ ٍز كَوَ ْذ َس ِؽ ْٔزْٞ ٣َ د
ِ ّـَٔب٤ِ غ
ِ ِۜ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُن ا
َّ ُ ُْ اِٜ  ِهَٝ
ِ َ  َٓ ْٖ رَٝ د
Onları cehennemin sıkıntısından koru! O gün kimi o sıkıntıdan korumuşsan ona ikram etmiş olursun. İşte bu,
büyük bir kurtuluştur."

(Mümin 40/10)

ٕب
۪ ْ ٠ََُِٕ اْٞ ػ
َٕ َُ َٔ ْوذُ هْٝ ََُ٘بد٣ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ غ ٌُ ْْ اِ ْر ر ُ ْذ
َ َُّللاِ ا َ ًْجَ ُش ِٓ ْٖ َٓ ْوزِ ٌُ ْْ ا َ ْٗل
ِ َٔ ٣اَل
َٕٝكَز َ ٌْلُ ُش
Ayetleri görmezlik edenlere, şöyle seslenilir: "İmana çağrılıp da görmezlik ettiğiniz günkü Allah'ın kızgınlığı,
şimdi sizin kendinize olan kızgınlığınızdan büyüktü.”

(Şura 42/6)

ٌ َّ۪للاُ َؽل
ٍَ ٤ً۪ َٞ  ْْ ِثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٗ َ  َٓب اَٝ ْْ ْۘ ِٜ ٤ْ َِع َػ٤
َب َء ه٤ُِ ْٝ َ ۪ اُِٚٗٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ
Allah ile aralarına bir takım evliyayı koyanları koruyan da Allah’tır. Sen onların vekili değilsin.
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(Enam 6/107)

ِۜ ًُ َّللاُ َٓب ا َ ْؽ َش
ً ٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
ٍَ ٤ً۪ َٞ ِ ْْ ثِٜ ٤ْ َِذ َػ
َ ْٞ ََُٝ
َ ْٗ َ  َٓب اَٝ ظ ِۚب
َ ِْ٘  َٓب َع َؼَٝ اٞ
ؽب َء ه
Tercihi Allah yapsa kimse şirke düşmez. Seni onlara bekçi yapmadık. Sen onların vekili de değilsin.

(Rad 13/11)

ُ ََ ْؾل٣ ۪ٚ ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َبد ِٓ ْٖ ث
ِۜ ُ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِش هَٚٗٞظ
ٌ َُ ُٓ َؼ ِوّجَُٚ
٠ ٍّ َؽزهْٞ َّ ُش َٓب ِثو٤ِ َُـ٣ َّللاَ ََل
َّللاِ ا َِّٕ ه
ٍٍ اَٝ ْٖ ِٓ ُِ۪ٚٗٝ ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ  َٓبَٝ ُِٚۚ َُ َّ ًءا كَ ََل َٓ َشدٞع
ُ ٍّ ْٞ ََّللاُ ثِو
اِرَا ا َ َسادَ هَٝ ْْ ِۜ ِٜ ا َٓب ثِب َ ْٗلُ ِغّٝ ُش٤ِ َُـ٣
Kişiyi önünden ve arkasından takip edenler 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.

(Enam 6/61)

َ َ ٌُ ْْ َؽل٤ْ َُِ ْش ِع َُ َػ٣َٝ ۪ٙمَ ِػجَب ِدْٞ َ ُش كِٛ  ْاُوَبَٞ ُٛ َٝ
ُْٚكَّزَٞ َ دُ رْٞ َٔ ُ اِرَا َعب َء ا َ َؽذَ ًُ ُْ ْا٠ظ ِۜخً َؽز ه
ُ ُلَ ِ ّش٣  ْْ ََلُٛ َٝ عَُِ٘ب
َٕٞغ
ُ ُس
O, kulları üzerinde tam hâkimdir; size korumalar gönderir. Sizden birine ölüm gelince elçilerimiz onu vefat
ettirirler. Onlar hata yapmazlar.

(Tarık 86/4)

ٌ ِۜ ب َؽب ِكَٜ ٤ْ َِا ِْٕ ًُ َُّ َٗ ْل ٍظ َُ َّٔب َػ
ع
Yemin ederim ki, üzerinde koruyucusu olmayan tek kişi yoktur.

(Şura 42/7)

 َّ ْاُ َغ ْٔغِ ََلْٞ َ٣ ر ُ ْ٘ز َِسَٝ بَٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ ًّٟب ُِز ُ ْ٘ز َِس ا ُ َّّ ْاُوُ َٰش٤ َْي هُ ْش َٰاًٗب َػ َش ِث٤ََُِ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ٌ كَ ۪شَٝ  ْاُ َغَّ٘ ِخ٢ِن ك٣
ٌ  كَ ۪شِٚ ِۜ ٤ ْ۪ت ك
ش٤
َّ ُ ا٢ِن ك٣
َ ٣َس
ِ غ ۪ؼ
İşte böyle. Bunu sana, Arapça kur’anlar halinde vahyettik ki Anakent Mekke’de ve çevresinde
olanları uyarasın. Geleceğinden şüphe olmayan toplanma günü konusunda da uyarasın. Bir
kesim Cennette, bir kesim de alevli ateşin içinde olacaktır.
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(Enam 6/92)

ُ ّ صذ
 ِۜبَٜ َُْٞ  َٓ ْٖ َؽَٝ ٟ ُِز ُ ْ٘ز َِس ا ُ َّّ ْاُوُ َٰشَٝ ِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ َث١ ِ۪م اَُّز
ٌ َ زَا ًِزَٰٛ َٝ
َ ُٓ بس ٌى
َ ُ ُٓ َجٙبة ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ُ ُ َؾب ِك٣ ْْ ِٜ ص ََل ِر
َٕٞظ
َ ٠َِٰ  ْْ َػُٛ َٝ َ۪ٕٚ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ بَل ِخ َش ِح
İndirdiğimiz bu Kitap bereketlidir, önünde bulduğu şeyi tasdik eder. Bunu indirmemizin sebebi, bütün yerleşim
yerlerinin merkezini ve onu çevreleyen alanlardaki herkesi uyarmandır. Ahirete inananlar, bu kitaba da inanırlar.
Onlar görevlerini özenle ve sürekli yapan kimselerdir.

(Hac 22/25)

ا ٍۨ ًءَٞ ع
 َِ ه٤ع ۪ج
ُ ٣َ َٝ اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
ِ َُِِّ٘ ُٙ َع َؼ َِْ٘ب١ ۪ ْاُ َٔ ْغ ِغ ِذ ْاُ َؾ َش ِاّ اَُّزَٝ َِّللا
َ بط
َ ْٖ َٕ َػُّٝصذ
ُ  ِثب ُِْ َؾب ٍد ِثِٚ ٤ ُ۪ ِش ْد ك٣ ْٖ َٓ َٝ  ْاُ َجب ِۜ ِدَٝ ِٚ ٤ ۪ق ك
ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ٍ ُ ِٓ ْٖ َػزَاٚظ ِْ ٍْ ُٗ ِز ْه
ُ ًِ ْاُ َؼب
Ayetleri görmezlikte direnen, insanları Allah’ın yolundan, bir de yerli-yabancı herkes eşit olsun diye
kurduğumuz Mescid-i Haram’dan engelleyen ve yanlış yaparak orada yamukluk peşinde olanlara acıklı bir azap
tattıracağız.

(Fussilet 41/44)

ِۜ
ْ َِص
َٖ٣ ۪ َُِِّزَٞ ُٛ َْ ُ ه٢
ّ ِ ُ ََل كْٞ َُ اًُُّٞب َُوَب٤ِٔ ُ هُ ْش َٰاًٗب ا َ ْػ َغٙ َع َؼ َِْ٘بْٞ ََُٝ
ٌّ ِۜ  َػ َش ِثَٝ ٢
ٌّ ِٔ ُ َء ْۘا َ ْػ َغَُٚبر٣ذ َٰا
َْٕٝ ََُ٘بد٣  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ  ا٠ِۜ ًٔ ػ
َ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٞ ُٛ َٝ  ْه ٌشَٝ ْْ ِٜ ِٗ َٰارَا٢ َ۪ٕ كُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّزَٝ  ِؽلَب ِۜ ٌءَٝ ًُٟذٛ اَُٞ٘ٓ َٰا
 ٍذ٤بٕ َث ۪ؼ
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ
Kur’an’ı, yabancı bir dilde oluştursaydık derlerdi ki: “Ayetleri açıklansa ya? Arap’a hiç yabancı dilde bir kitap
olur mu?”. De ki “O, inanıp güvenenler için doğru yolu gösteren ve şifa olan tedavi eden bir kitaptır.”.
İnanmayanların sanki kulakları tıkalı, müminlere karşı gözleri sanki kördür. Kendilerine uzak bir yerden
seslenilen kişiler gibidirler.

(Şuara 26/198)

َۙ ۪ٔ ط ْاَلَ ْػ َغ
َٖ٤
ِ  ثَ ْؼ٠َِٰ ُ َػٙ ٗ ََّض َُْ٘بْٞ ََُٝ
Onu Arap olmayan birine indirseydik.

(Şuara 26/199)

ِۜ ِ۪٘ٓ ْ۪ ُٓإِٚا ثُٞٗ ْْ َٓب ًَبِٜ ٤ْ َُِ َػَٙكَوَ َشا
َٖ٤
O da bunlara okusaydı inanmaları söz konusu olmazdı.
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(İbrahim 14/4)

ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ؾب ُء
َ ٣َ ْٖ َٓ َُّللا
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ َس
ع َُّ ه
ِ ُ٤َ ِۜ ْْ كُٜ َُ َِّٖ٤ُ َج٤ُِ ِ۪ٚٓ ْٞ بٕ َه
َ ِِ  ٍٍ ا ََِّل ِثٞع
َ  َٓب ا َ ْسَٝ
ِ غ
ُ  ْاُ َؼ ۪ضَٞ ُٛ َٝ ؾب ِۜ ُء
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ ٣َ
Biz, âyetlerimizi tebliğ eden her elçiyi kendi halkının dili ile göndeririz ki her şeyi onlara açık açık anlatsın.
Bundan sonra Allah, sapıklığın gereğini yapanı sapık sayar, doğru yolda olmanın gereğini yapanı da yoluna
kabul eder. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O’dur.

(Meryem 19/97)

ّ غب ِٗ َي ُِز ُ َج
 ًٓب ُُذًّاْٞ َ۪ هٚر ُ ْ٘ز َِس ِثَٝ َٖ٤ ۪ ْاُ ُٔزَّوِٚ ؾ َِش ِث
َّ ٣َ كَ ِبَّٗ َٔب
َ ِِ ُ ِثٙغ ْشَٗب
Kur’ân’ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin, karşı koyan topluluğu da
uyarasın.

(Şura 42/8)

َّ َٝ ِٚۜ ۪ ِ َس ْؽ َٔز٢ ۪ؾب ُء ك
ْْ ُٜ َُ َٕ َٓبُٞٔ ُِ اُظب
َ َ٣ ْٖ َٓ َُ ُ ْذ ِخ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
َ ْٞ ََُٝ
ِ َٝ ً ْْ ا ُ َّٓخُٜ ََِّللاُ َُ َغ َؼ
ؽب َء ه
ش٤
ٍ  ََل ٗ َ۪صَٝ ٍ ٢
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ
Allah onları tek bir toplum yapmayı tercih etseydi yapardı. Ancak Allah, görevini yapanı ikramı
ile kuşatır. Yanlış yapanların ne bir dostu ne de yardımcısı olur.
(Bakara 2/213)

َۖ  ُٓ ْ٘ز ِ۪سَٝ َٖ٣ؾ ِ۪ش
ّ َّٖ ُٓ َج٤۪ َّللاُ اَُّ٘ ِج
َ اؽذَح ً كَ َج َؼ
ن
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
ش ه
ُ ًََُّ٘بَٕ ا
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ َا َ ْٗضَ ٍَ َٓؼَٝ َٖ٣
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
ْ  َٓبَٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ  َٔب٤ ۪بط ك
ُْ ُٜ ُْ ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َعب َءرُٙٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ا ََِّل اَُّزِٚ ٤ ۪ق ك
ِ ََُّْٖ٘ ا٤ ْؾ ٌُ َْ َث٤َ ُِ
َ ََِاخز
ْ ا ُِ َٔبَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َّ۪للاُ اَُّز
١ ۪ذْٜ َ٣ َُّللا
 هَٝ ِٚۜ ۪ ِٗن ِث ِب ْر
 هَٟذَٜ َ ِۚ ْْ كُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤َّ٘بدُ ثَ ْـ٤ِ َْاُج
ِ ّ  َِٖٓ ْاُ َؾِٚ ٤ ۪ا كُٞاخزََِل
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
َ َ٣ ْٖ َٓ
ِ ٠َُِٰ ؾب ُء ا
İnsanlar tek bir toplumdur. Allah, müjde veren ve uyarılarda bulunan nebîler görevlendirmiş; onlarla birlikte,
gerçekleri içeren kitap da indirmiştir ki ayrılığa düştükleri konularda insanlar arasında o kitap hükmetsin. Kitap
hakkında ihtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası olmaz. Bu da açık ayetler geldikten sonra
birbirlerine üstünlük kurma gayretlerinden kaynaklanır. Sonra Allah, ayrılığa düştükleri gerçekler konusunda,
inanıp güvenenleri, kendi onayıyla doğruya ulaştırır. Allah, gerekeni yapanı doğru bir yola yöneltir.

7

(Maide 5/48)

ْْ ٌُ بؽ
ْ َ كِٚ ٤ْ َِ ًِْٔ٘ب َػ٤َٜ ُٓ َٝ ة
ِ  َِٖٓ ْاُ ٌِزَبِٚ ٣ْ َذ٣َ َْٖ٤ص ِذّهًب ُِ َٔب َث
َ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِا َ ْٗضَ َُْ٘ب اَٝ
َ ُٓ ن
ِ ّ بة ِث ْبُ َؾ
ًن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِؽ ْش َػخ
 ْْ ِث َٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هُٜ َ٘٤ْ َث
ِ ّ ِۜ ُ ْْ َػ َّٔب َعب َء َى َِٖٓ ْاُ َؾٛا َءَٞ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ َُّللا
د
َ ْٞ ََُٝ ب ًع ِۜبَٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ِ ِۜ  َشا٤ْ ا ْاُ َخُٞ ٌُ ْْ كَب ْعز َ ِجو٤ َٓب َٰا َٰر٢ ۪ ًُ ْْ كَٞ ُِ ْج٤َ ُِ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
ؽب َء ه
َۙ ُ ر َ ْخز َ ِِلِٚ ٤ َُ۪٘ ِجّئ ُ ٌُ ْْ ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ك٤َؼًب ك٤۪ٔ َّللاِ َٓ ْش ِعؼُ ٌُ ْْ َع
َٕٞ
 ه٠َُِا
Gerçekleri içeren bu Kitabı sana, 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 kitap ve hikmet verdik. Allah, gerek görseydi sizi tek bir toplum yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi yıpratıcı
bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde yarışın. Hep birlikte Allah’ın huzuruna
götürüleceksiniz. Anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah size, o zaman bildirecektir.

(Nahl 16/93)

َُز ُ ْغـَُِٔ َّٖ َػ َّٔبَٝ ؾب ِۜ ُء
َ َ٣ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
َ َ٣ ْٖ َٓ َُّ ع
َ ْٞ ََُٝ
ِ َٝ ًَّللاُ َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخ
ؽب َء ه
ِ ُ٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ً اؽذَح
ََُِٕٞٔ ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼ
Tercihi Allah yapsaydı hepinizi tek bir toplum haline getirirdi. Ama Allah, sapıklığı tercih edeni sapık sayar,
doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. Yaptıklarınızdan elbette sorguya çekileceksiniz.

(Enbiya 21/92)

ْۘ ِ ٝ ً۪ ا ُ َّٓز ُ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخٙ ِزَٰٛ َِّٕ ا
ُٕٝ
ِ اَٗ َ۬ب َسثُّ ٌُ ْْ كَب ْػجُذَٝ ً اؽذَح
َ
İşte bu, sizin katılacağınız toplumdur; tek bir toplum. Ben de Rabbinizim; bana kulluk edin.

(Enbiya 21/93)

َّ َرَوَٝ
َُٕٞاعؼ
ِ َ٘ب َس٤ْ َُِ ِۜ ْْ ًُ ٌَّ اُٜ َ٘٤ْ َ ْْ ثُٛ ا ا َ ْٓ َشُٞطؼ
Ama din işlerini aralarında bölük bölük ettiler; hepsi bize döneceklerdir.

(Müminun 23/52)

ٕٞ
ِ َٝ ً۪ ا ُ َّٓز ُ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخٙ ِزَٰٛ َِّٕ اَٝ
ِ ُاَٗ َ۬ب َسثُّ ٌُ ْْ كَبرَّوَٝ ً اؽذَح
İşte bu sizin dininizdir, tek bir din! Ben de Rabbinizim; bana yanlış yapmaktan sakının.

(Müminun 23/53)

َّ َكَزَو
َٕٞ ْْ كَ ِش ُؽِٜ ٣ْ َة ثِ َٔب َُذ
ٍ  ْْ ُصثُ ًش ِۜا ًُ َُّ ِؽ ْضُٜ َ٘٤ْ َ ْْ ثُٛ ا ا َ ْٓ َشُٞطؼ
Yazdıkları kitaplarla din işlerini aralarında parçalarlar. Her cemaat kendinde olanla övünür.
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(Müminun 23/54)

ٖ٤
ٍ  ۪ؽ٠ ْْ َؽزهِٜ  ؿ َْٔ َش ِر٢ ۪ ْْ كُٛ كَزَ ْس
Onları, bir süreye kadar kendi hayalleri içinde bırak.

(Şura 42/9)

ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ ػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
َب ِۚ َء كَ ه٤ُِ ْٝ َ ۪ اُِٚٗٝ ا ِٓ ْٖ دُٝا َ ِّ ار َّ َخز
َ َٞ ُٛ َٝ ٠ْۘ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ُ ْؾ٣ َٞ َُٛٝ ٢
ُّ ُِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ ُبّٰلل
Yoksa Allah ile aralarına koyduklarını yakın dostlar mı edindiler? Asıl dost Allah’tır; ölüleri O
diriltir ve her şeyin ölçüsünü O koyar.
(Bakara 2/107 )

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ش٤
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ََّللا
ٕ هُٝ
اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ ه
ٍ  ََل ٗ َ۪صَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ض
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Bilmez misin, göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah’ındır? Allah ile aranıza girecek hiçbir veli ve bir yardımcı
yoktur!

(Araf 7/3)

ً َِ۪ب ِۜ َء ه٤َ ُِ ْٝ َ ۪ اِٚٗ ُٝا ِٓ ْٖ دُٞ ََل رَز َّ ِجؼَٝ ْْ ٌُ ّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َس ِث٤ْ َُِا َٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ اُٞاِر َّ ِجؼ
ََٕٝل َٓب رَزَ ًَّ ُش٤
Rabbinizden size indirilene uyun; Allah’a daha yakındır diyerek evliyaya uymayın. Bilgilerinizi ne kadar az
kullanıyorsunuz!

(Rad 13/16)

ِۜ ض هُ َِ ه
ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ٌَُٕٞ ِِ ْٔ َ٣ َب َء ََل٤ُِ ْٝ َ ۪ اُِٚٗٝ َّللاُ هُ َْ اَكَبر َّ َخ ْزر ُ ْْ ِٓ ْٖ د
ِ اَٞ ََّٰٔهُ َْ َٓ ْٖ َسةُّ اُغ
ُّ ١ِٞ َ  ََْ ر َ ْغزٛ ّْ َ ش ا٤
ُاُظُِ َٔبد
ُ َۙ  ْاُجَ ۪صَٝ ٠ َْٰٔ ْاَلَػ١ِٞ َ َ ْغز٣ ََْ ٛ َْ ُظ ًّش ِۜا ه
َ  ََلَٝ  ْْ َٗ ْلؼًبِٜ َِلَ ْٗلُ ِغ
ُ ِا ِ هّٰللَُِٞس ا َ ّْ َعؼٞ
ٍء٢َ
 ِۜ ْْ هُ َِ هِٜ ٤ْ ََِ ْاُخ َِْ ُن َػَ۪ٚ كَزَؾَبثٚا ًَخ َِْ ِوُٞؽ َش ًَب َء َخَِو
ُ ِۚ ُُّ٘اَٝ
ْ َّللاُ خَب ُِ ُن ًُ َِّ ؽ
بس
ِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ َٝ
ُ َّٜ َاؽذ ُ ْاُو
Onlara: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” diye sor ve de ki: "Allah’tır!". Bir de şunu sor: “Allah ile aranıza,
kendilerine bir fayda sağlamaya da bir zararı gidermeye de gücü yetmeyen veliler mi koydunuz?”. De ki: “Hiç
kör ile gören ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu?". Yoksa onlar Allah’a, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar
bulmuşlar da onların yarattıklarını Allah’ın yarattıklarına mı benzetmişler? Onlara de ki: “Her şeyin yaratıcısı
Allah’tır. O, bir tektir, her şeyi emri altına almıştır.”
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(Zümer 39/3)

ُ ّا َ ََل ِ هّٰللِ اُ ۪ذ
ُ ِۜ ُِ ٖ ْاُخَب٣
 ه٠ََُِٗب اُُٞوَ ِ ّشث٤ُِ  ْْ ا ََِّلُٛ ُب َۢ َء َٓب َٗ ْؼجُذ٤َ ُِ ْٝ َ ۪ اِٚٗ ُٝا ِٓ ْٖ دَُٖٝ ار َّ َخز٣ ۪اَُّزَٝ ص
َِّللا
ِۜ ُ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ُ۪ ْْ كٛ  َٓب٢ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ  ْؾ ٌُ ُْ َث٣َ ََّللا
بس
ٌ  ًَبرَٞ ُٛ ْٖ َٓ ١ ۪ذْٜ ٣َ َّللاَ ََل
ٌ َِّة ًَل
َٕ ا َِّٕ هٞ
 ا َِّٕ ه٠ِۜ ُص ُْ َٰل
Bil ki Allah’ın dini, katışıksız dindir. Allah ile aralarına evliya yerleştirenler şöyle derler: “Bizim bunlara kul
köle olmamız, sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diyedir.” Allah, onların tartışıp durdukları her konudaki hükmünü,
onların yüzüne karşı verecektir. Allah, yalancı olan ve âyetleri görmezlikten gelip kâfirlikte direnen birini yoluna
kabul etmez.

(Şura 42/10)

ْ  َٓبَٝ
ِۜ  ه٠َُُِ اُٚٔ ٌْ ءٍ كَ ُؾ٢َ
ت٤
ُ ُ۪ٗ اِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُ ًَّ ِْ ُۗذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػ٢َّّللاُ َس ۪ث
َّللاِ َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ْ  ِٓ ْٖ ؽِٚ ٤ ۪اخزََِ ْلز ُ ْْ ك
Anlaşamadığınız her şeyin son kararı Allah’a aittir. “İşte Allah budur. Benim Rabbimdir. O’na
dayanır, O’na yönelirim.”
(Enam 6/164)

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

(Tevbe 9/129)

ْۘ  ه٢ا كَوُ َْ َؽ ْغ ِجْٞ ََُّٞ َ كَب ِْٕ ر
ْ٤ِ  َسةُّ ْاُ َؼ ْش ِػ ْاُ َؼ ۪ظَٞ ُٛ َٝ ُ ًَّ ِْذَٞ َ  رِٚ ٤ْ َِ َػَٞ ِۜ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ َّللاُ ََل ا
َ
Eğer yüz çevirecek olurlarsa de ki “Allah bana yeter; O’ndan başka ilah yoktur. O’na güvenip dayandım. Büyük
yönetimin Rabbi O’dur.”

(Şura 42/11)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ْْ ًُ َ ْز َس ۬ ُؤ٣ ا ًع ِۚبَٝ  َِٖٓ ْاَلَ ْٗؼَ ِبّ ا َ ْصَٝ ا ًعبَٝ ض َعؼَ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْص
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ُش اُغ
ِ َك
ش٤
َّ ُ اَٞ ُٛ َٝ  ِۚ ٌء٢َ
ُ  ُغ ْاُجَ ۪ص٤۪ٔ غ
َ ٤َُ ِٚ ِۜ ٤ ۪ك
ْ ۪ ؽِِٚ ْْظ ًَ ِٔض
O, gökleri ve yeri bölünme ile yaratandır. Size kendi türünüzden eşler var etmiş, koyun, keçi,
sığır ve deveyi de eşler halinde yaratmıştır. Sizi böylece üretiyor. O’na herhangi bir açıdan
benzeyen bir şey yoktur. O dinler ve görür.
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(Nisa 4/1)

َّ  َثَٝ بَٜ  َعْٝ َب صَٜ ْ٘ ِٓ َ َخ َِنَٝ اؽذَ ٍح
 َٔبُٜ ْ٘ ِٓ ش
ِ َٝ  َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل ٍظ١ ۪ا َسثَّ ٌُ ُْ اَُّزُٞبط ارَّو
ُ َُّ٘ب اَٜ ُّ٣َب ا٣َ
جًب٤ ۪ ٌُ ْْ َسه٤ْ ََِّللاَ ًَبَٕ َػ
بّ ا َِّٕ ه
ا هُٞارَّوَٝ غب ِۚ ًء
ً ِ۪س َع ًبَل ًَض
َ َ  ر١ َّ۪للاَ اَُّز
َ ِٗ َٝ شا٤
َ ِۜ  ْاَلَ ْس َؽَٝ َ۪ٕٚ ِثُُٞغب َء
Ey İnsanlar! Atanızı bir tek nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını
üreten Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Birinden bir şey isterken adını andığınız Allah’a, bir de
akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.

(Enam 6/14)

ْ ُ٣  ََلَٝ ُْ ط ِؼ
ْ ُ٣ َٞ َُٛٝ ض
ُ ا ُ ِٓ ْشد٢ّ۪ٗ ِط َؼ ِۜ ُْ هُ َْ ا
ِ اَٞ ََّٰٔبغ ِش اُغ
ِ ًَّب ك٤ُِ َٝ َُّللاِ اَر َّ ِخز
 َْش ه٤هُ َْ ا َ َؿ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َٖ٤ً۪ ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُ ُٔ ْؾ ِشٌُٞ َ  ََل رَٝ َْ َِ ٍَ َٓ ْٖ ا َ ْعَّٝ َ َٕ اًُٞ َ ا َ ْٕ ا
De ki: “Gökleri ve yeri, bölünme kanunu ile yaratan Allah’tan başkasını mı veli edineceğim? O, her şeye bakan
ama bakıma ihtiyacı olmayandır.” De ki: “Bana şu emir verildi: Müslümanların en önde geleni ol; sakın
müşriklerden olma.”

(Nahl 16/72)

َِٖٓ ْْ ٌُ َ َسصَ هَٝ ً  َؽلَذَحَٝ َٖ٤ ۪٘اع ٌُ ْْ َث
 هَٝ
ِ َٝ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْصَٝ ا ًعبَٝ َّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْٗلُ ِغ ٌُ ْْ ا َ ْص
َۙ َ ٌْلُ ُش٣ ْْ ُٛ َِّللا
َّ
َٕٝ
ِ َٔ  ِث ِ٘ ْؼَٝ َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ َِ بغ
ِ ِۜ ّ َجب٤ِ اُط
ِ د اَكَ ِج ْبُ َج
ذ ه
Size kendinizden eşler var eden, eşlerinizden de çocuklar ve torunlar var eden, size temiz rızıklar veren Allah’tır.
Allah’ın nimetlerini görmezlikten gelerek batıla mı inanıyorsunuz?

(Zümer 39/6)

ِۜ َٝ َخَ ا َ ْص٤ِٗا َ ْٗضَ ٍَ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبّ ص َ َٔبَٝ بَٜ  َعْٝ َب صَٜ ْ٘ ِٓ ََ اؽذَحٍ ص ُ َّْ َع َؼ
ِ َٝ َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٗ ْل ٍظ
ٍاط
ُ ٢ ۪ن ك
ُ ُ ث٢ َ۪ ْخُِوُ ٌُ ْْ ك٣
ُُ ْاُ ُٔ ِْ ِۜيَُٚ ْْ ٌُ َُّّللاُ َسث
ٍ ِۜ َِٰ َ د ص
ٍ ظُِ َٔب
ش َٰر ُِ ٌُ ُْ ه
ٍ َِْ برِ ٌُ ْْ خ َِْوًب ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ خَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
ِ ط
َُٕٞص َشك
ْ ُ  ر٠ كَبَٗهَٞ ِۚ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ََل ا
Sizi, tek bir nefisten yarattı. Daha sonra eşini de o nefisten oluşturdu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan sizin
için sekiz eş indirdi. Analarınızın karınlarında sizi, üç karanlık yerde şekilden şekile geçirerek yaratmıştır. İşte
bunları yapan, Allah’tır, sizin Rabbinizdir. Yetki O’ndadır. O’ndan başka ilah yoktur. Nasıl oluyor da başka
tarafa döndürülüyorsunuz?

(Şura 42/12)

ُ غ
ِۚ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ٌْ ٤ ِ۪ءٍ َػ٢ْ ؽ
َ َِّ ٌُ ُ ِثَِّٚٗ ْوذ ِۜ ُِس ا٣َ َٝ ؾب ُء
َ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ِ اَٞ ََّٰٔذُ اُغ٤ ُُ۪ َٓوَبَُٚ
ُ َ ْج٣ ض
ِّ ػ
Göklerin ve yerin anahtarları O’nun elindedir. O, gerek gördüğü kişinin önüne rızkı yayar
kimine de belli bir ölçüye göre verir. Her şeyi bilen O’dur.
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(İsra 17/30)

ُ غ
شا٤
َ ٣َ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ َ ْج٣ ا َِّٕ َسث ََّي
ِّ ػ
ً شا َث ۪ص٤
ً ۪ خ َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِدَِّٚٗ ْوذ ِۜ ُِس ا٣َ َٝ ؾب ُء
Rabbin, yaptığı tercih ile bir kişi için rızkı yayar da kısar da. Şüphesiz o, kullarının durumunu ayrıntılarıyla bilen
ve her şeyi görendir.

(Rum 30/37)

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

(Sebe 34/36)

ُ غ
َ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ بط ََل
ُ َ ْج٣ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َس ۪ث
ِّ ػ
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ َ ْوذ ُِس٣َٝ ؾب ُء
De ki "Rabbim, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Ama çoğu
insan bunu böyle bilmez."

(Zümer 39/63)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
َٕٝ ُْ ْاُخَب ِع ُشُٛ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ َّللاِ ا
ِ َب٣ا ثِ َٰبَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪اَُّزَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔذُ اُغ٤ ُُ۪ َٓوَبَُٚ
د ه
Göklerin ve yerin anahtarları O’nun elindedir. Umduğunu bulamayacak olanlar, Allah’ın ayetlerini görmezlikten
gelen kâfirlerdir.

(Şura 42/13)

ْ٤
َّ َٝ  َٓبَٝ  َْي٤ََُِ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ا١ ۪اَُّزَٝ  ًؽبُٞٗ ۪ٚ ِث٠ص
 هَٝ ٖ َٓب٣
َ ؽ ََش
ِ ّع َُ ٌُ ْْ َِٖٓ اُ ۪ذ
َ ۪۪ٛ اِث َْٰشَٚ٘ب ِث٤ْ ص
ْْ ُٛ ٞػ
ُ َٖ َٓب ر َ ْذ٤ً۪  ْاُ ُٔ ْؾ ِش٠َِ ًَجُ َش َػِٚ ِۜ ٤ ۪ا كُٞ ََل رَزَلَ َّشهَٝ َٖ٣ّا اُ ۪ذُٞٔ ٤ ۪ ا َ ْٕ اَه٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ َٝ
 َ هِٚ ِۜ ٤ْ َُِا
ت٤
َ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ا٢َ ْغز َ ۪ج٣ َُّللا
ُ ُ۪٘٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ْ َُِ ا١ ۪ذْٜ َ٣َٝ ؾب ُء
“Allah Nuh’a ne emretmişse onu, sizin için bu dinin kuralı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz,
İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emrettiğimiz şudur: “Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı
düşmeyin.” Senin çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allah, bu dini tercih edeni kendi tarafına
seçer ve O’na yöneleni doğruya yönlendirir.”
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(Al-i İmran 3/19)

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

(Al-i İmran 3/83)

َ ض
ِٚ ٤ْ َُِاَٝ بًٛ  ًَ ْشَٝ ػب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ ا َ ْعَِ َْ َٓ ْٖ كََُٚٝ َُٕٞ ْجـ٣َ َِّللا
ً ْٞ غ
ٖ ه٣
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ِ ۪ َْش د٤َاَكَـ
َُُٕٞ ْش َعؼ٣
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak onun
dinine /fıtrata teslim olmuştur. Onun huzuruna çıkarılacaklardır.

(Al-i İmran 3/84)

ةٞ
هُ َْ َٰا ََّٓ٘ب ثِ ه
َ َُ ْؼو٣َٝ َاِ ْعؾَٰ نَٝ ََ ٤اِعَْٰٔ ۪ؼَٝ ْ٤
َ ۪ٛ اِث َْٰش٠َِٰ  َٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػَٝ َ٘ب٤ْ َِ َٓب ا ُ ْٗ ِض ٍَ َػَٝ ِبّٰلل
ُٖ ٗ َْؾَٝ ْْ ْۘ ُٜ ْ٘ ِٓ َْٖ ا َ َؽ ٍذ٤َ َۖ ْْ ََل ُٗلَ ِ ّش ُم ثِٜ َّٕ ِٓ ْٖ َس ِثُّٞ٤ِاَُّ٘جَٝ ٠ َٰغ٤ ۪ػَٝ ٠ َٰعُٞٓ ٢
ِ َ ْاَلَ ْعجَٝ
َ ِرُٝ۫ ُ  َٓب اَٝ بغ
َُٕٞٔ ِِ ُ ُٓ ْغَُٚ
De ki: "Biz Allah'a inanıp güvendik; bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup’a ve torunlarına
indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana; nebilere Rableri tarafından verilenlerin hepsine inandık. Onlardan
hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuş kimseleriz."

(Al-i İmran 3/85)

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

(Müminun 23/52)

ٕٞ
ِ َٝ ً۪ ا ُ َّٓز ُ ٌُ ْْ ا ُ َّٓخٙ ِزَٰٛ َِّٕ اَٝ
ِ ُاَٗ َ۬ب َسثُّ ٌُ ْْ كَبرَّوَٝ ً اؽذَح
İşte bu sizin dininizdir, tek bir din! Ben de Rabbinizim; bana yanlış yapmaktan sakının.

(Müminun 23/53)

َّ َكَزَو
َٕٞ ْْ كَ ِش ُؽِٜ ٣ْ َة ِث َٔب َُذ
ٍ  ْْ ُصثُ ًش ِۜا ًُ َُّ ِؽ ْضُٜ َ٘٤ْ َ ْْ ثُٛ ا ا َ ْٓ َشُٞطؼ
Yazdıkları kitaplarla din işlerini aralarında parçalarlar. Her cemaat kendinde olanla övünür.
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(Şura 42/14)

ْ َعجَو
٠َُٰ ِذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي ا
َ ٌ ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ ًَب ث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ ُْ ثَ ْـُٛ ا ا ََِّل ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب َعب َءُٞ َٓب رَلَ َّشهَٝ
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ ۪ ْْ َُلِٛ بة ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞ ِسصُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ا َِّٕ اَُّزَٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ ُ َُو٠ًّٔ غ
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
َ ع
Ayrılığa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra, birbirlerini kıskanmalarından dolayı
oldu. Rabbinin, o belirlenmiş ecellerine kadar özgür bırakma sözü olmasaydı hemen
yargılanırlardı. Onlardan sonra Kitaba mirasçı olanlar ise kuşku içinde bocalayıp dururlar.
(Hud 11/110)

ْ َبة ك
ْ َعجَو
ْْ ُٜ َِّٗاَٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ َ  ْاُ ٌِز٠ع
َ ٌ ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ ِٚ ِۜ ٤ ۪ق ك
َ ُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
َ ِِ ُ بخز
َ ع
ت
ٍ ٣ُ ُٓ ۪شْٚ٘ ِٓ  ؽ ٍَّي٢ َُ۪ل
Musa’ya o kitabı verdik; hemen ihtilafa düştüler. Rabbinin daha önceki sözü olmasaydı aralarında hüküm
verilirdi. O kitaptan dolayı onlar, içlerini kemiren bir şüphe içindedirler.

(Nahl 16/61)

ُ ِبط ث
٠ِۚ ًّٔ غ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ُٓ ٍَ  ا َ َع٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ب ِٓ ْٖ دَاثَّ ٍخَٜ ٤ْ َِ ْْ َٓب ر َ َش َى َػِٜ ِٔ ِْ ظ
َ ََُّّ٘للاُ ا
َُٕٞٓ  ْغز َ ْو ِذ٣َ  ََلَٝ ًعب َػخ
َ ََٕٝ ْغزَأ ْ ِخ ُش٣  ْْ ََلُٜ ُِكَ ِبرَا َعب َء ا َ َع
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.

(Fatır 35/45)

َ ٠َِٰ ا َٓب ر َ َش َى َػُٞغج
٠َُِٰ  ْْ اُٛ ُ َإ ِ ّخ ُش٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ َب ِٓ ْٖ دَاثَّ ٍخٛ ِشْٜ ظ
ِ ُ َإ٣ ْٞ ََُٝ
اخز ُ ه
َ ًَ بط ثِ َٔب
َ ََُّّ٘للاُ ا
شا٤
 ْْ كَب َِّٕ هُٜ ُِ كَ ِبرَا َعب َء ا َ َع٠ِۚ ًّٔ غ
ً ۪ َث ۪صَّٙللاَ ًَبَٕ ِث ِؼ َجب ِد
َ ُٓ ٍَ ا َ َع
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.

(Casiye 45/17)

ْ د َِٖٓ ْاَلَ ْٓ ِۚ ِش كَ َٔب
ٍ َّ٘ب٤ِ َُ ْْ ثَٛ٘ب٤ْ َ  َٰارَٝ
 ِۜ ْْ ا َِّٕ َسث ََّيُٜ َ٘٤ْ ًب َث٤ ُْ ْاُ ِؼ ِْ َۙ ُْ َث ْـُٛ ا ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َعب َءُٞاخز ََِل
َُٕٞ ْخز َ ِِل٣َ ِٚ ٤ ۪ا كُٞٗ َٔب ًَب٤ ۪ َٔ ِخ ك٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َ٘٤ْ  َث٢ ْو ۪ع٣َ
Onlara, görevlerini açıklayan belgeler verdik. İhtilafa düşmeleri, kendilerine bu bilgi geldikten sonra aralarında
çıkan kıskançlıktan dolayı oldu. Senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri konularda kalkış günü kararını verecektir.
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(Beyyine 98/4)

َُّ٘ ِۜخ٤ِ  ُْ ْاُ َجُٜ ْبة ا ََِّل ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب َعب َءر
َ َ ا ْاُ ٌِزُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ َٓب رَلَ َّشمَ اَُّزَٝ
Kendilerine kitap verilenler, o açık belge gelinceye kadar bölünüp parçalanmadılar.

(Beyyine 98/5)

َّ اُُٞإْ ر٣َٝ َ حَِٰٞ ص
َ حًَٰٞ اُض
َّ ُا اُٞٔ ٤ ُ۪و٣َٝ َٖ ُؽَ٘لَب َء٣ُّ اُ ۪ذَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْخ ِِ ۪ص
ا هَُٝ ْؼجُذ٤ُِ ا ا ََِّلٝ َٓب ا ُ ِٓ ُشَٝ
ُ ۪ َٰر ُِ َي دَٝ
ّ َٔ ِۜ ِخ٤ِ َٖ ْاُو٣
Hâlbuki onlara, dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah’a kulluk etmeleri, namazı özenle sürekli
kılmaları ve zekâtı vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur.

(Şura 42/15)

ة
ُ ِۚ كَ ِِ َٰز ُِ َي كَب ْد
َ ِۚ ا ْعز َ ِو ْْ ًَ َٔب ا ُ ِٓ ْشَٝ ع
ٍ ِۚ َّللاُ ِٓ ْٖ ًِزَب
هُ َْ َٰا َٓ ْ٘ذُ ثِ َٔب ا َ ْٗضَ ٍَ هَٝ ْْ ِۚ ُٛ ا َءَٞ ْٛ َ  ََل رَزَّجِ ْغ اَٝ د
َ٘ ٌُ ِۜ ْْ َ ه٤ْ َا ُ ِٓ ْشدُ َِلَ ْػ ِذ ٍَ ثَٝ
ْْ ِۜ ٌُ َ٘٤ْ َثَٝ ََ٘٘ب٤ْ ََُ ٌُ ْْ ا َ ْػ َٔبُُ ٌُ ِۜ ْْ ََل ُؽ َّغخَ ثَٝ  َسثُّ ٌُ ِۜ ْْ ََُ٘ب ا َ ْػ َٔبَُُ٘بَٝ َّللاُ َسثَُّ٘ب
َه
ش٤
ُ ِۜ  ْاُ َٔ ۪صِٚ ٤ْ َُِاَٝ ََ٘٘ ِۚب٤ْ ََ ْغ َٔ ُغ ث٣ َُّللا
Bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap ve emredildiği gibi doğru ol, onların arzularına da
uyma. De ki:“Allah’ın indirdiği her kitaba inanırım. Ben aranızda adil davranma emri aldım.
Allah bizim Rabbimizdir; sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptığımız bizim, sizin yaptığınız sizindir.
Bizimle sizin aranızda belgeye de ihtiyaç yoktur. Bizi bir araya getirecek olan Allah’tır. Dönüş
O’nadır.”
(Yunus 10/40)

َٖ٣ ۪ َسث َُّي ا َ ْػَِ ُْ ِث ْبُ ُٔ ْل ِغذَٝ ِٚۜ ۪ ُإْ ِٓ ُٖ ِث٣  ْْ َٓ ْٖ ََلُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ُ۪ٚإْ ِٓ ُٖ ِث٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
İçlerinden kimi Kur’an’a inanır kimi de inanmaz. Bozguncuları en iyi Rabbin bilir.

(Yunus 10/41)

ََُِٕٞٔ  ٌء ِٓ َّٔب ر َ ْؼ١اَٗ َ۬ب ثَ ۪شَٝ َُ َٔ  ُ۫ ُإَٕ ِٓ َّٔب ا َ ْػ٣َُ ٌُ ْْ َػ َُِٔ ٌُ ِۚ ْْ ا َ ْٗز ُ ْْ ثَ ۪شَٝ ٢ َِ۪ٔ ػ
َ ُا ِْٕ ًَزَّثَٝ
َ ٢ ُ۪ َْ ُى كَوٞ
Seni yalanlarlarsa de ki: “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız ben de
sizin yaptığınızdan uzağım.”
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(Hud 11/112)

ْ َ  ََل رَٝ بة َٓ َؼ َي
ش٤
َ كَب ْعز َ ِو ْْ ًَ َٔب ا ُ ِٓ ْش
ٌ َٕ َث ۪صَُِٞٔ ُ ِث َٔب ر َ ْؼَِّٚٗ ِۜا اَْٞ طـ
َ َ  َٓ ْٖ رَٝ د
Öyleyse sana verilen emre tam olarak uy, seninle birlikte dönüş yapanlar da uysunlar. Sakın taşkınlık etmeyin.
Çünkü o, bütün yaptıklarınızı görür.

(Hud 11/113)

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

(Şura 42/16)

ْْ ِٜ ٤ْ َِ َػَٝ ْْ ِٜ ّعخٌ ِػ ْ٘ذَ َس ِث
ِ َ ْْ دُٜ ُ ُ ُؽ َّغزَُٚ ت٤
 ه٢َِٕ كُُّٞ َؾبع٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
َ اؽ
َ َّللاِ ِٓ ْٖ ثَ ْؼ ِذ َٓب ا ْعز ُ ۪غ
ٌ ذ٣ ۪ؽذ
َ اة
ٌ َ ْْ َػزُٜ ََُٝ ت
ٌ ع
َ َؿ
Sorusuna doğru cevap verildikten sonra Allah hakkında karşılıklı belge getirenlerin belgeleri,
Rableri katında değersizdir. Onlar hem öfkeyi hem de şiddetli bir cezayı hak ederler.
(Enam 6/149)

ِۚ
ِ هُ َْ َ ِ ه
َ ْٞ َِلِلَف ْاُ ُؾ َّغخُ ْاُ َجب ُِـَخُ َك
َٖ٤ ٌُ ْْ ا َ ْع َٔ ۪ؼ٣ َٰذَٜ َُ ؽب َء
De ki: “Herkesi susturan Allah’ın delilidir. Yapılması gerekeni Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi.”

(Enam 6/150)

ُ َّْ َُِٛ َْ ُه
 ََل رَزَّجِ ْغَٝ ْْ ِۚ ُٜ َ ْذ َٓؼَٜ ا كَ ََل ر َ ْؾُٝذِٜ ؽ
َ ِْٕ زَ ِۚا كَبَٰٛ َّ َّللاَ َؽ َّش
َٕ ا َ َّٕ هُٝذَٜ َ ْؾ٣ َٖ٣ ۪ذَا َء ًُ ُْ اَُّزَٜ ؽ
َٰ ْ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪اَُّزَٝ برَِ٘ب٣َ ا ِث َٰبَُٖٞ ًَزَّث٣ ۪ا َء اَُّزَٞ ْٛ َ ا
َُُٕٞ ْؼ ِذ٣َ ْْ ِٜ ّ ْْ ِث َش ِثُٛ َٝ بَل ِخ َش ِح
De ki: “Sizin haram kıldıklarınızı haram kılanın Allah olduğuna dair şahitlerinizi getirin.” Eğer şahitlik
ederlerse, sakın onlarla birlik olup ayetlerimiz karşısında yalana sarılanların arzularına uyma. Çünkü Ahirete
inanmayanlar, kendilerini Rablerine denk tutarlar.
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(Şura 42/17)

َه
ت٣
ٌ غب َػخَ هَ ۪ش
َ ُ ْذ ۪س٣  َٓبَٝ َٕضَ ِۜا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ن
َّ ُي َُؼَ ََّ ا٣
َ َ  ا َ ْٗضَ ٍَ ْاُ ٌِز١ َّ۪للاُ اَُّز
ِ ّ بة ثِ ْبُ َؾ
Gerçekleri içeren bu kitabı ve dengeleri indiren Allah’tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati
yakındır.
(Hadid 57/25)

ا َ ْٗضَ َُْ٘بَٝ بط ثِ ْبُ ِو ْغ ِِۚػ
ِ َّ٘ب٤ِ َعََِ٘ب ثِ ْبُج
ُ ع َِْ٘ب ُس
ُ َُّّ٘ اٞ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ َا َ ْٗضَ َُْ٘ب َٓؼَٝ د
َ َُوَ ْذ ا َ ْس
َ َُو٤ُِ َٕضَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ بة
َ ط
ُ  ُسَٝ ُٙص ُش
ت اِ َّٕ ه
َ ْؼَِ َْ ه٤ُِ َٝ بط
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ِ َُِِّ٘  ََٓ٘بكِ ُغَٝ ٌ ذ٣ ۪ؽذ
ٌ ْ  ثَأِٚ ٤ ۪ذَ ك٣ ْ۪اُ َؾذ
ِ ِۜ ٤ْ َُ ثِ ْبُـَِٚع
ََّللا
ٌ  َػ ۪ض١
ض٣
ٌّ ِٞ َه
Şurası kesin ki elçilerimizi açık belgelerle gönderdik; beraberlerinde Kitab’ı ve dengeyi indirdik ki insanlar her
şeyin hakkını versinler. Pek sert olan ve insanlara bir çok faydası olan demiri de Biz indirdik. Bunlar, dinine ve
elçilerine kimin içten destek olduğunu Allah’ın bilmesi içindir. Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Ahzab 33/63)

ِۜ ب ِػ ْ٘ذَ هَٜ ُٔ ِْ غب َػ ِۜ ِخ هُ َْ اَِّٗ َٔب ِػ
ُ ٌُ َ غب َػخَ ر
جًب٣ٕ هَ ۪شٞ
َ ُ ْذ ۪س٣  َٓبَٝ َِّللا
َّ ُي َُؼَ ََّ ا٣
َّ ُبط َػ ِٖ ا
ُ ََُّ٘ ْغـَُِٔ َي ا٣
Sana kıyametin saatini soruyorlar; de ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır; nerden bileceksin belki de
kıyamet saati yakındır."

(Şura 42/18)

ب ْاُ َؾ ِۜ ُّن ا َ ََلَٜ َََّٕٗ اُٞٔ َِ ْؼ٣َ َٝ  َۙبَٜ ْ٘ ِٓ َُٕٞا ُٓ ْؾ ِلوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ  ِۚبَٜ َٕ ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣ َٖ ََل٣ ۪ب اَُّزَٜ  ْغز َ ْؼ ِغ َُ ِث٣َ
 ٍذ٤ظ ََل ٍٍ ثَ ۪ؼ
َّ ُ ا٢َِٕ كٝبس
ُ َٔ ُ٣ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّز
َ ٢ ۪غب َػ ِخ َُل
Ona inanmayanlar, hemen gelmesini isterler ama inananların içleri ürperir. Çünkü onun,
kaçınılmaz gerçek olduğunu bilirler. Bilin ki kıyamet saati konusunda tartışanlar derin bir
sapkınlık içindedirler.
(Enbiya 21/38)

َٖ٤ ۪صبدِه
َ ْْ ُ  ْػذُ ا ِْٕ ًُ ْ٘زَٞ ُزَا ْاَٰٛ ٠َٕ َٓ َٰزُُُٞٞو٣َ َٝ
“Şu sözü verilen gün ne zamanmış?” derler. Doğruysanız, söyleyin.
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(Enbiya 21/39)

ُ ْٖ  ََل َػَٝ بس
ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ِٛ سٞ
َ َُّ٘ ُْ اِٜ ِٛ ٞ ُعُٝ ْٖ َٕ َػُّٞ ٌُل٣َ َٖ ََل٤ا ۪ؽَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ْؼَِ ُْ اَُّز٣َ ْٞ َُ
ِ ُٜ ظ
َٕٝص ُش
َ ْ٘ ُ٣
Ayeti görmezlikten gelen kâfirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım da
göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Enbiya 21/40)

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

(Enbiya 21/48)

َۙ ۪ ِر ًْ ًشا ُِ ِْ ُٔزَّوَٝ َب ًء٤ظ
َٖ٤
ِ َٝ ََٕٕ ْاُلُ ْشهَبٝ ُشَٰٛ َٝ ٠ َٰعُٞٓ َ٘ب٤ْ َ َُوَ ْذ َٰارَٝ
Musa ile Harun’a o Furkânı, çekinerek korunanlar için bir ışık ve doğru bilgi kaynağı olsun diye verdik.

(Enbiya 21/49)

َُٕٞغب َػ ِخ ُٓ ْؾ ِلو
َّ ُُ ْْ َِٖٓ اَٛٝ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َسثَْٞ  ْخؾ٣َ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar, Rablerinin korkusunu içlerinde hisseden ve kıyamet saatinden dolayı da ürperen kimselerdir.

(Enbiya 21/50)

َُٕٝ ُٓ ْ٘ ٌِ ُشَُٚ ْْ ُ ُ اَكَب َ ْٗزِٙۜ بس ٌى ا َ ْٗضَ َُْ٘ب
َ َزَا ِر ًْ ٌش ُٓجَٰٛ َٝ
Bu Kur’ân bereketli doğru bilgidir; onu Biz indirdik. Şimdi siz bunu inkâr mı ediyorsunuz?

(Casiye 45/32)

ُ َٗ ِْٕ غب َػ َۙخُ ا
ظ ُّٖ ا ََِّل
َّ ُ َٓب ا١ب هُ ِْز ُ ْْ َٓب َٗ ْذ ۪سَٜ ٤ ْ۪ت ك
َّ ُاَٝ َّللاِ َؽ ٌّن
 ْػذَ هَٝ َِّٕ  ََ ا٤ ۪اِرَا هَٝ
َ ٣غب َػخُ ََل َس
َ
َٖ٤ ۪٘ ِو٤ْ َ  َٓب ٗ َْؾ ُٖ ثِ ُٔ ْغزَٝ ظًّ٘ب
“Allah’ın verdiği söz doğrudur; kıyamet saatinden şüphe duyulamaz.” denilince şöyle demiştiniz: “Kıyamet saati
de ne oluyor? Biz bunu sadece bir olasılık olarak görüyoruz. Kesin bir kanaate varmış değiliz.”

(Mümin 40/59)

َُِٕٞ٘ٓ ُْإ٣ بط ََل
َّ ُا َِّٕ ا
ِ َُّ٘ َُٰ ٌِ َّٖ ا َ ًْض َ َش اَٝ بَٜ ٤ ْ۪ت ك
َ ٣خٌ ََل َس٤َ غب َػخَ َ ََٰل ِر
Kıyamet saati elbette gelecektir, onda şüphe yok ama insanların çoğu inanmıyor.

18

(Şura 42/19)

ُ  ْاُؼَ ۪ض١
َه
ض٣
َ َ٣ ْٖ َٓ َ ْش ُص ُم٣ ۪ٙق ثِ ِؼجَب ِد٤
ٌ َّللاُ َُ ۪ط
ُّ ِٞ َ ْاُوَٞ َُٛٝ ؾب ِۚ ُء
Allah, kullarına karşı nazik davranır. O, tercihini doğru yapanı rızıklandırır. Daima güçlü ve
üstün olan O’dur.
(Al-i İmran 3/26)

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

(Al-i İmran 3/27)

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

(Ta Ha 20/132)

َ ص
َٰٟٞ  ْاُ َؼبهِ َجخُ ُِِز َّ ْوَٝ  ِۜب ََل َٗ ْغـَُِٔ َي ِس ْصهً ِۜب ٗ َْؾ ُٖ ٗ َْش ُصهُ ِۜ َيَٜ ٤ْ َِط ِج ْش َػ
ْ اَٝ  ِحَِٰٞ ص
َّ َُِ َي ِثبْٛ َ أْ ُٓ ْش اَٝ
Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan
çekinerek kendini koruyanındır.

(Mülk 67/15)

ً َُُض ر
ُ ُُّ٘ اِٚ ٤ْ َُِاَٝ ِٚۜ ۪ ِا ِٓ ْٖ ِس ْصهًُُِٞ َٝ بَٜ  ََٓ٘ب ًِ ِج٢ ۪ا كٞؾ
ُ ْٓ َل كَبٞ
سٞ
ُ ؾ
َ  َع َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْس١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
Yeryüzünü size boyun eğdiren de O'dur. Üzerinde dolaşın ve rızkından yiyin. O’nun huzurunda toplanacaksınız.
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(Şura 42/20)

َٰ ْ س
َ ذُ َؽ ْش٣ُ ۪ش٣ َٕ َٓ ْٖ ًَبَٝ ِٚۚ ۪ ِ َؽ ْشص٢ ُ۪ كَُٚ اَل ِخ َشحِ ٗ َِض ْد
َ ذ ُ َؽ ْش٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
بَٜ ْ٘ ِٓ َِ۪ٚب ُٗإْ ر٤ْٗ ُّس اُذ
َٰ ْ ٢ُِ كَُٚ  َٓبَٝ
ت
ٍ ٤اَل ِخ َشحِ ِٓ ْٖ ٗ َ۪ص
Kim ahiret için yatırım yapmak isterse onun yatırımına katkıda bulunuruz. Kim de dünya için
yatırım yapmak isterse, ona da onun gelirinden veririz ama onun ahirette alacağı bir şey
kalmaz.
(Hud 11/15)

َٕٞغ
ِ ّ َٞ ُٗ بَٜ َ َ٘ز٣ ۪صَٝ َب٤ْٗ ُّح َ اُذٞ٤َٰ ذ ُ ْاُ َؾ٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ُ ُ ْج َخ٣ ب ََلَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ بَٜ ٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ْْ ا َ ْػ َٔبِٜ ٤ْ َُِف ا
Dünya hayatını ve süsünü isteyenlere yaptıkları işlerin karşılığını burada tamı tamına veririz. Burada onlardan
bir kesinti yapılmaz.

(Hud 11/16)

َٰ ْ ٢ِ ْْ كُٜ َُ ْظ
َ  َؽ ِجَٝ بس
اُٞٗبغ ٌَ َٓب ًَب
ِ  َثَٝ بَٜ ٤ ۪ا كُٞصَ٘ؼ
ُ ْۘ َُّ٘اَل ِخ َش ِح ا ََِّل ا
َ ػ َٓب
َ ٤َُ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
ََُِٕٞٔ  ْؼ٣َ
Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları
boşa çıkmış olur.

(İsra 17/18)

بَٜ ٤َِٰ ص
َ َٗ ب َٓبَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ بعَِخَ َػ َّغ َِْ٘ب
ْ َ٣ َْ ِۚ ََّٜ٘ ُ َعَُٚ ذ ُ ص ُ َّْ َع َؼ َِْ٘ب٣ؾب ُء ُِ َٔ ْٖ ُٗ ۪ش
ِ ذ ُ ْاُ َؼ٣ُ ۪ش٣ ََٕٓ ْٖ ًَب
ساٞ
ً  ًٓب َٓ ْذ ُؽُٞٓ َٓ ْز
Kim hemen eline geçecek olanı isterse, ona bu dünyada gerek gördüğümüz kadarını verir, sonra alçalmış ve terk
edilmiş olarak kalacağı cehennemi onun yurdu yaparız.

(Ahzab 33/29)

َٰ ْ َّاس
د ِٓ ْ٘ ٌُ َّٖ ا َ ْع ًشا
ِ َّللاَ ا َ َػذَّ ُِ ِْ ُٔ ْؾ ِغَ٘ب
ُ  َسَٝ ََّللا
اَل ِخ َشح َ كَب َِّٕ ه
ا ِْٕ ًُ ْ٘ز ُ َّٖ ر ُ ِش ْدَٕ هَٝ
َ اُذَٝ َُُٚٞع
 ًٔب٤َػ ۪ظ
Ama eğer Allah'ı, Elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah sizden iyi davrananlara büyük bir karşılık
hazırlamıştır.
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(Şura 42/21)

ِۜ  هِٚ َِأْرَ ْٕ ث٣ ْْ َُ ٖ َٓب٣
ُ ْْ ُٜ َُ ّْ َ ا
٢
ُ ؽ َش ًَٰ ۬ ُإا ؽ ََش
ْ َ ََل ًَ ِِ َٔخُ ْاُلْٞ ََُٝ َُّللا
ِ ُص َِ َُو
ِ ّ ْْ َِٖٓ اُ ۪ذُٜ َُ اٞػ
َ ع
َّ َِّٕ اَٝ ْْ ِۜ ُٜ َ٘٤ْ َث
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
Yoksa bu dinde onlar için, Allah’ın onaylamadığı kurallar koyan ortakları mı var? Eğer hesabın
mahşere bırakıldığı sözü olmasaydı hemen yargılanırlardı. Yanlış yapanlar için acıklı bir azap
vardır.
(Yunus 10/18)

ُ  ۬ ُإ ََل ِءَٰٛ ََُُُٕٞٞو٣َٝ ْْ ُٜ َُ ْ٘لَؼ٣  ََلَٝ ْْ ُٛع ُّش
ِۜ ؽلَ َؼب ۬ ُؤَٗب ِػ ْ٘ذَ ه
َْ َُّللاِ ه
ُ َ٣ َّللاِ َٓب ََل
ٕ هُٝ
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٝ ْؼجُذ٣َٝ
ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِ ََل كَٝ د
ًَُٕٞ ُ ْؾ ِش٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗع ْج َؾب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢َِ ْؼَِ ُْ ك٣ َّللاَ ثِ َٔب ََل
ُ ض
اَرَُ٘ ِجّ ُ۫ ُإَٕ ه
Kendilerine zarar vermeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar.
Bir de derler ki: “Bunlar Allah’ın yanında bizi yanına alacak, şefaat edecek olanlardır.”. De ki “Siz Allah’a,
göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?”. O, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir.

(Yunus 10/19)

ِۜ ُبخزََِل
ْ َاؽذَح ً ك
ْ َعجَو
 َٔب٤ ۪ ْْ كُٜ َ٘٤ْ َ ث٢
ِ َٝ ًبط ا ََِّل ا ُ َّٓخ
ُ َُّ٘ َٓب ًَبَٕ اَٝ
ِ ُذ ِٓ ْٖ َس ِثّ َي َُو
َ ٌ ََل ًَ ِِ َٔخْٞ ََُٝ اٞ
َ ع
ََُٕٞ ْخز َ ِِل٣ ِٚ ٤ ۪ك
İnsanlar bir tek toplumdu, daha sonra ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin daha önce verdiği karar olmasaydı,
onların ayrılığa düştükleri konuda aralarından hüküm verilirdi.

(Fatır 35/40)

ُ ْْ ُ ز٣ْ َ هُ َْ ا َ َسا
ِۜ ٕ هُٝ
ْْ ُٜ َُ ّْ َ ض ا
ِ ا َِٖٓ ْاَلَ ْسُٞ َٓبرَا َخ َِو٢ َّ۪ٗٝللاِ ا َ ُس
ِ َٕ ِٓ ْٖ دَُٖٞ ر َ ْذػ٣ ۪ؽ َش ًَب َء ًُ ُْ اَُّز
َّ ُ  ِؼذ٣َ ِْٕ ُ ثَ َْ اِٚۚ ْ٘ ِٓ ذ
ٍ َّ٘٤ِ  َث٠َِٰ  ْْ َػُٜ َ ْْ ًِزَبثًب كُٛ َ٘ب٤ْ َ د ا َ ّْ َٰار
ْْ ُٜ ع
ِ ِۚ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِؽ ْش ٌى ِك
ُ َٕ َث ْؼُٞٔ ُِ اُظب
ُ عب ا ََِّل
ساٝ
ً َث ْؼ
ً ؿ ُش
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 vaadde bulunur.

(Kalem 68/41)

ُ ِا ثُٞأْر٤َ ِْ َؽ َش ًَب ِۚ ُء ك
ُ ْْ ُٜ َُ ّْ َ ا
َٖ٤ ۪صبدِه
َ اُٞٗ ْْ ا ِْٕ ًَبِٜ ؾ َش ًَب ِئ
Yoksa onların ortakları mı var? Samimi iseler ortaklarını getirsinler.
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(Sebe 34/27)

ُ َّللاُ ْاُ َؼ ۪ض
ُ َ۪ٖٚ ا َ ُْ َؾ ْوز ُ ْْ ِث٣ ۪ اَُّز٢
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
 هَٞ ُٛ َْ ؽ َش ًَب َء ًَ َّ َِۜل َث
َ ِٗ ٝهُ َْ ا َ ُس
De ki: "Onun seviyesine çıkardığınız ortakları gösterin bana.” Asla gösteremezler. Hayır sizi toplayacak olan
Allah’tır. O güçlüdür, doğru karar verir.

(Şura 42/22)

َّ ٟر َ َش
د
ِ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّزَٝ ْْ ِۜ ِٜ ا ِه ٌغ ِثَٝ َٞ ُٛ َٝ اُٞغج
َ ًَ َٖ ِٓ َّٔب٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٔ ُِ اُظب
ش٤
َ َ٣  ْْ َٓبُٜ َُ د
ْ َ ْاُلَٞ ُٛ  ِۜ ْْ َٰر ُِ َيِٜ ّؾب ُ۫ ُؤَٕ ِػ ْ٘ذَ َس ِث
ِ ِۚ د ْاُ َغَّ٘ب
ِ ظب
ُ ع َُ ْاُ ٌَ ۪ج
َ ْٝ  َس٢ ۪ك
Yanlış yolda olanların yaptıklarından dolayı korktuklarını görürsün. Korktukları başlarına
gelecektir. İnanıp güvenen ve iyi işler yapmış olanlar ise cennette su başlarında olacaklardır.
Beğendikleri her şey Rablerinin katında onlar içindir. Bu, büyük bir ikramdır.
(Kehf 18/48)

ََ َ ٍَ َٓ َّش ْۘحٍ ثَ َْ صَ َػ ْٔز ُ ْْ اََُّ ْٖ ٗ َْغؼَّٝ َ َٗب ًَ َٔب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ اُٞٔ ُ صلًّ ِۜب َُوَ ْذ ِعئْز
ُ ػ ِش
ُ َٝ
َ  َس ِثّ َي٠َِٰ ا َػٞظ
 ِػذًاْٞ َٓ ْْ ٌُ َُ
İnsanlar sıralar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. "Karşımıza, ilk yarattığımız gibi geldiniz. Aslında sizin
için buluşma yeri ve zamanı belirlemeyeceğimizi sanmıştınız."

(Kehf 18/49)

ة
ُ َ ظ َغ ْاُ ٌِز
ِ زَا ْاُ ٌِزَبَٰٛ ٍِ َِزََ٘ب َٓب٣ْ َٝ ب٣َ َُُُٕٞٞو٣َ َٝ ِٚ ٤ َ۪ٖ ِٓ َّٔب ك٤ َ۪ٖ ُٓ ْؾ ِلو٤۪ٓ  ْاُ ُٔ ْغ ِشٟبة َكز َ َش
ِ ُٝ َٝ
ْ ٣َ  ََلَٝ بظ ًش ِۜا
ظ ِِ ُْ َسث َُّي
ِ ا َؽُِِٞٔ ا َٓب َػُٝ َعذَٝ َٝ  ِۚبَٜ ٤ َٰشح ً ا ََِّل ا َ ْؽص٤
َ ُـَبد ُِس٣ ََل
َ  ََل ًَ ۪جَٝ ً شح٤
َ ۪صـ
ا َ َؽذًا
Defterleri önlerine konur. Günahkarların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah!
Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş.“ Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır
bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

(Zümer 39/33)

َُٕٞ ُْ ْاُ ُٔزَّوُٛ  َُٰئِ َيٝ۬ ُ ۪ اٚصذَّمَ ِث
ّ ِ ُ َعب َء ِثب١ ۪اَُّزَٝ
َ َٝ م
ِ ص ْذ
Doğru bir niyetle gelen ve doğruya doğru diyenler var ya işte kendilerini yanlıştan koruyanlar onlardır.
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(Zümer 39/34)

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

(Şura 42/23)

ّ َُج٣ ١ َٰ۪ر ُِ َي اَُّز
 ا َ ْع ًشا ا ََِّلِٚ ٤ْ َِد هُ َْ ََل ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
ِ ِۜ صب ُِ َؾب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ُ۪ اَُّزََّٙللاُ ِػجَبد
ؾ ُِش ه
سٞ
َ سٞ
ٌ ٌُ ؽ
ٌ َُّللاَ َؿل
ب ُؽ ْغً٘ ِۜب ا َِّٕ هَٜ ٤ ُ۪ كَُٚ غَ٘خً ٗ َِض ْد
ْ  ْوز َ ِش٣َ ْٖ َٓ َٝ ٠ِۜ  ْاُوُ ْش َٰث٢ِدَّح َ كَٞ َٔ ُْا
َ ف َؽ
Allah’ın inanıp güvenen ve iyi işler yapan kullarını sevindireceği şey işte budur. De ki: “Sizden
bir karşılık beklemiyorum. Benim beklediğim şey, Allah’a daha çok yaklaştıracak şeylere ilgi
duymanızdır.” Kim güzel bir iş yaparsa ona güzellik ekleriz. Çünkü Allah çok bağışlar ve
üzerine düşeni eksiksiz yapar.
(Enam 6/90)

ٟ ا ََِّل ِر ًْ َٰشَٞ ُٛ ِْٕ  ا َ ْع ًش ِۜا اِٚ ٤ْ َِ هُ َْ ََل ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػْٙ ِۜ  ُْ ا ْهز َ ِذُٜ ٣ َٰذُٜ َّللاُ كَ ِج
 هَٟذَٛ َٖ٣ ۪ َُٰئِ َي اَُّزٝ۬ ُ ا
َٖ٤۪ٔ َُُِ ِْ َؼب
İşte onlar, Allah'ın rehber verdiği kimselerdir. Sen de onların rehberine uy. De ki: "Ben yaptığım bu iş için
sizden bir karşılık beklemiyorum. O, alemler için sadece bir öğüt ve akılda tutulması gereken bilgidir!"

(Furkan 25/57)

ً ع ۪ج
َل٤
َ ْٖ َٓ  ِٓ ْٖ ا َ ْع ٍش ا ََِّلِٚ ٤ْ َِهُ َْ َٓب ا َ ْعـَُِٔ ٌُ ْْ َػ
َ ِّ۪ٚ َسث٠َُِٰ َز َّ ِخزَ ا٣ ْٕ َ ؽب َء ا
De ki: “Kimseden bir karşılık beklemiyorum. Benim beklediğim sadece gerekeni yapıp Rabbine giden yola giren
kimseler olmanızdır.”

(Sebe 34/47)

ِۚ  ه٠َِ ا ََِّل َػ١
ٌ ذ٤َٜ۪ ءٍ ؽ٢ْ ؽ
َ َِّ ًُ ٠َِٰ  َػَٞ َُٛٝ َِّللا
َ هُ َْ َٓب
َ  َُ ٌُ ِۜ ْْ ا ِْٕ ا َ ْع ِشَٞ ُٜ َعب َ ُْز ُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ا َ ْع ٍش ك
De ki: "Ben sizden bir ücret istediysem, o sizindir; benim ücretimi Allah üstlenmiştir. O her şeye şahittir."

(Sebe 34/48)

ة
ِ ُٞ٤ُن َػ ََّل ُّ ْاُـ
ُ َ ْوز٣ ٢ّهُ َْ ا َِّٕ َس ۪ث
ِ ّ ِۚ ِف ثِ ْبُ َؾ
De ki: "Rabbim, bütünüyle gerçeği ortaya koyar. O bütün gaybı bilir."
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(Şura 42/24)

ُ ِؾ ُّن٣َٝ ََ بغ
َ َ٣ ِْٕ َّللاِ ًَ ِزثً ِۚب كَب
ِ ََّللاُ ْاُج
َ ْٔ ُؼ ه٣َٝ  هَ ِْجِ ِۜ َي٠َِٰ َ ْخزِ ْْ َػ٣ َُّللا
ؾ ِب ه
 ه٠َِ َػَٟٕ ا ْكز َ َٰشَُُُٞٞو٣ ّْ َ ا
سُٝ
ِ  ٌْ ِثزَا٤ ُِ۪ َػَِّٚٗ اِٚۜ ۪ ِْاُ َؾ َّن ِث ٌَ ِِ َٔبر
ُّ ُد ا
ِ صذ
Yoksa; “Bir yalanı Allah’a mal etti.” mi diyorlar? Tercihi Allah yapsa senin kalbindekilerin
doğruluğunu onaylayıp sabitler, batılı tümüyle yok eder, sözleriyle doğruları gerçekleştirir.
Çünkü O, içinizde olanı bilir.
(İsra 17/81)

هًبُٞٛ َبغ ََ ًَبَٕ ص
ِ َبغ ِۜ َُ ا َِّٕ ْاُج
ِ ََنَ ْاُجٛ َصَٝ هُ َْ َعب َء ْاُ َؾ ُّنَٝ
De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü uydurma olan yok olup gider.”

(Enbiya 21/18)

َُٕٞصل
ِ  ْاُ َج٠َِن َػ
ُ َث َْ َٗ ْوز
ِ َ  َُ ِٓ َّٔب ر٣ْ َٞ َُُ ٌُ ُْ ْاَٝ  ِۜ ٌنِٛ  صَ اَٞ ُٛ ُ كَ ِبرَاُٚ ْذ َٓـ٤َ َبغ َِ ك
ِ ّ ِف ِث ْبُ َؾ
Yok, bu gerçeği o uydurmanın tepesine indiririz de onun beynini dağıtır; o da beklenmedik bir şekilde yıkılıp
gider. Yaptığınız nitelemelerden dolayı çekeceğiniz var!

(Hac 22/52)

َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٠َ ا َ ُْو٠ ٍ ا ََِّل اِرَا ر َ َٔ٘ه٢
ُ ط
غ ُخ
ُ ع َِْ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ َي ِٓ ْٖ َس
َ ْ٘ َ٤َ كِٚۚ ۪ َِّز٤ِْ٘ٓ ُ  ا٢ ۪بٕ ك
َ  َٓب ا َ ْسَٝ
ّ  ََل َٗ ِجَٝ ٍٍ ٞع
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٢ُ ِْ ِو٣ َّللاُ َٓب
ُ ط
ٌْ َۙ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
 هَٝ ِٚۜ ۪ َِبر٣َّللاُ َٰا
ُ ْؾ ٌِ ُْ ه٣ َّْ ُ بٕ ص
ه
Senden önce de resul veya nebi olarak görev verdiğimiz kişilerden biri, bir şeyi tasarlamışsa şeytan onun
tasarısına mutlaka bir vesvese sokmuştur. Arkasından Allah, şeytanın sokuşturduğunu gidermiş ve âyetlerini
içlerine sağlam bir şekilde yerleştirmiştir. Allah, daima bilen ve kararları doğru olandır.

(Hac 22/53)

َّ َِّٕ اَٝ ْْ ِۜ ُٜ ُثَُُِٞ ِخ ه٤ ْاُوَب ِعَٝ ض
َ ٤ْ ؾ
َّ ُ ا٢ُ ِْ ِو٣ َ ْغ َؼ ََ َٓب٤ُِ
ُ ط
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ٌ  ْْ َٓ َشِٜ  ِثُُِٞ ه٢ َ۪ٖ ك٣ ۪بٕ كِزَْ٘خً َُِِّز
 ٍَۙذ٤م ثَ ۪ؼ
ٍ  ِؽوَب٢ َُ۪ل
Şeytanın bulaştırdığı şeye izin vermemiz, kalplerinde hastalık olanlar ile kalpleri katı olanları imtihan içindir.
Yanlış yapanlar, tam olarak ayrılmış ve uzaklaşmış olurlar.
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(Hac 22/54)

ب ِدَٜ َُ ََّللا
َ ۪ كَز ُ ْخ ِجٚا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٤َُ ْاُ َؾ ُّن ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كََّٚٗا ْاُ ِؼ ِْ َْ اُٞرُٝ۫ ُ َٖ ا٣ ۪ ْؼَِ َْ اَُّز٤َ ُِ َٝ
ا َِّٕ هَٝ ْْ ِۜ ُٜ ُثُُُِٞ هَُٚ ذ
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َُِٰ ا اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّز
Bunun bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, onun senin Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu
bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri elbette doğru
bir yola yönlendirir.

(Sebe 34/49)

ُ ذ٤ ُ۪ؼ٣  َٓبَٝ َُ بغ
ُ ُ ْج ِذ٣  َٓبَٝ هُ َْ َعب َء ْاُ َؾ ُّن
ِ ئ ْاُ َج
Deki: "Hak geldi; artık batıl hangi yeniliği getirecek ve neyi yeniden başlatacaktır?"

(Fussilet 41/42)

 ٍذ٤۪ٔ ْ َؽ٤ٍ ٌ۪  ٌَ ِٓ ْٖ َؽ٣ ر َ ْ٘ ۪ضِٚۜ ۪  ََل ِٓ ْٖ خ َِْ ِلَٝ ِٚ ٣ْ ََذ٣ ِْٖ ٤َبغ َُ ِٓ ْٖ ث
ِ َ ْاُجِٚ ٤ َ۪أْر٣ ََل
Batıl ona, önünden de arkasından da yanaşamaz. Doğru kararlar veren ve yaptığını güzel yapan Allah tarafından
indirilmiştir.

(Fussilet 41/43)

ْ٤ٍ َُ۪ة ا
ُ ِش
ٍ  ِػوَبُٝرَٝ  َٓ ْـ ِل َش ٍحُٝع َِ ِٓ ْٖ هَ ْج ِِ ِۜ َي ا َِّٕ َسث ََّي َُز
ُّ ُِ ََ ٤ ُ۪وَب ٍُ َُ َي ا ََِّل َٓب هَ ْذ ه٣ َٓب
Senin için söylenenler senden önceki elçiler için söylenenlerden farklı değildir. Senin Rabbinin hem affı hem de
pek acıklı azabı vardır.

(Şura 42/25)

َۙ ُِ ْؼَِ ُْ َٓب ر َ ْل َؼ٣َ َٝ د
َٕٞ
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا َػ ِٖ اُٞ ْؼل٣َ َٝ ۪ٙ َثخَ َػ ْٖ ِػ َجب ِدْٞ َّ  ْو َج َُ اُز٣َ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
O, yaptıkları her şeyi bilerek kullarının tevbesini kabul eden ve yaptıkları kötülükleri
affedendir.
(Nisa 4/26)

ٌْ ٤ٌ۪  ٌْ َؽ٤ َِّ۪للاُ َػ
ُ ْْ ٌُ ٣َ  ِذْٜ ٣َ َٝ ْْ ٌُ َُ َّٖ٤ِ ُ َج٤ُِ َُّللا
 هَٝ ْْ ِۜ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣
َ ُ َز٣َٝ ْْ ٌُ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ ۪عََٖ٘ اَُّز
Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve
tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir.
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(Nisa 4/27)

َّ َُٕ اَُٞز َّ ِجؼ٣ َٖ٣ ۪ذ ُ اَُّز٣ُ ۪ش٣َٝ ْْ ٌُ ٤ْ َِة َػٞ
 ًٔب٤ ًَْل َػ ۪ظ٤َٓ اُِٞ٤۪ٔ َ د ا َ ْٕ ر
ِ اَٞ َٜ ؾ
 هَٝ
َ ُ ز٣َ ْٕ َ ذُ ا٣ُ ۪ش٣ َُّللا
Allah, sizin tevbenizi kabul etmek ister ama arzularının peşine takılanlar, sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi
isterler.

(Nisa 4/28)

ُ غ
لًب٤ ۪ظؼ
ِ ْ َ ُخ ِِنَٝ ْْ ِۚ ٌُ ْ٘ ق َػ
ذُ ه٣ُ ۪ش٣
َ ٕب
َ ْٗ اَل
َ ُّ َخ ِل٣ ْٕ َ َّللاُ ا
Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insanı zayıf yaratmıştır.

(Tevbe 9/104)

اة
ِ صذَهَب
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ ََّللا
َّ َُأ ْ ُخزُ ا٣َٝ ۪ٙثَخَ َػ ْٖ ِػجَب ِدْٞ َّ َ ْوجَ َُ اُز٣ َٞ ُٛ ََّللا
ا َ َّٕ هَٝ د
ا ا َ َّٕ هُٞٔ ََِ ْؼ٣ ْْ ََُا
ُْ ٤اُش ۪ؽ
َّ
Kullarının tövbesini, yaptıkları dönüşü kabul edenin de sadakaları alanın da Allah olduğunu öğrenmediler mi?
Tövbeleri kabul eden ve ikramı bol olan Allah’tır.

(Şura 42/26)

اة
ْ َ ْْ ِٓ ْٖ كُٛ ُذ٣ ۪ض٣َ َٝ د
ِ صب ُِ َؾب
ٌ َ ْْ َػزُٜ َُ َٕٝ ْاُ ٌَب ِك ُشَٝ ِٚۜ ۪ ِِ ع
ُ  ْغز َ ۪غ٣َ َٝ
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ت اَُّز٤
ٌ ذ٣ ۪ؽذ
َ
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara hak ettiklerini ve daha fazlasını verir. Ayetleri
görmezlikten gelen kâfirlerin payına düşen ise şiddetli bir cezadır.
(Yunus 10/26)

ِۜ
بة ْاُ َغَّ٘ ِۚ ِخ
ُ ص َؾ
ْ َ  َُٰئِ َي اٝ۬ ُ  ََل رَُِّخٌ اَٝ  ْْ هَز َ ٌشُٜ َٛ ٞ ُعُٝ  َُنٛ ْش٣َ  ََلَٝ ٌ بدَ ِۜح٣َ  ِصَٝ ٠َٰ٘ ا ْاُ ُؾ ْغُٞ٘غ
َ َٖ ا َ ْؽ٣ َُِِّ۪ز
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ
Güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara, kendilerine aşağılanma bulaşmaz. İşte bunlar
cennet ahalisidir, onlar orada ölümsüz olarak kalacaklardır.
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(Yunus 10/27)

ِۜ
ٍِْۚ بص
ِ ّـَٔب٤ِ غ
َّ ُا اُٞغج
 ْْ َِٖٓ هُٜ َُ  ْْ رَُِّخٌ َٓبُٜ ُوَٛ ر َ ْشَٝ  َۙبَٜ ِِ ّْئ َ ٍخ ِث ِٔض٤ِ ع
ِ َّللاِ ِٓ ْٖ َػ
َ د َعضَ ا ُء
َ ًَ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ْ ُٓ َِ ٤ْ َُّطؼًب َِٖٓ ا
َ ِ ْْ هُٜ ُٛ ٞ ُعُٝ ذ
ْ ٤َ ًَبََّٗ َٔب ا ُ ْؿ ِؾ
َُٕٝب خَب ُِذَٜ ٤ ُ۪ ْْ كٛ بس
ُ ص َؾ
ْ َ  َُٰئِ َي اٝ۬ ُ ظ ِِ ًٔ ِۜب ا
ِ ِۚ َُّ٘بة ا
Kötü işler yapanların cezası ise yaptıkları kötülüğün mislidir. Aşağılanmışlık onların her yanlarını sarar. Onları
Allah’tan koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibi olur. İşte
bunlar o ateşin ahalisidir; onlar da orada ölümsüz olacaklardır.

(Şura 42/27)

َ غ
ُ۪ٙ ِث ِؼجَب ِدَِّٚٗؾب ِۜ ُء ا
َ َ٣ ُ٘ ِ َّض ٍُ ِثوَذَ ٍس َٓب٣ ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ض
ّ ِ َُّللا
ػ ه
ِ  ْاَلَ ْس٢ِا كَْٞ ۪ َُجَـٙاُش ْصمَ ُِ ِؼجَب ِد
َ َ ثْٞ ََُٝ
ش٤
ٌ ش ثَ ۪ص٤
ٌ خ َ۪ج
Allah, rızkı kullarının önüne serseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ancak o, rızkı kullarına
belirlediği ölçüde indirir. O her şeyin içyüzünü bilir ve her şeyi görür.
(İsra 17/30)

ُ غ
شا٤
َ َ٣ ْٖ َٔ ُِ َاُش ْصم
ُ َ ْج٣ ا َِّٕ َسث ََّي
ِّ ػ
ً شا ثَ ۪ص٤
ً ۪ خ َ۪جُٙ ًَبَٕ ِث ِؼجَب ِدََِّٚٗ ْوذ ِۜ ُِس ا٣َٝ ؾب ُء
Rabbin, koyduğu kurala göre kiminin önüne rızkı yayar kimine de belli bir ölçüye göre verir. Şüphesiz O,
kullarının içini bilen ve her şeyi görendir.

(Zuhruf 43/33)

ع ٍخ
َّ ِعوُلًب ِٓ ْٖ ك
ِ َٝ ًبط ا ُ َّٓخ
ُ ْْ ِٜ ِرُٞ٤ُبُش ْؽَٰٔ ِٖ ُِج
َّ َِ ٌْلُ ُش ث٣ ْٖ َٔ ُِ اؽذَح ً َُ َغؼَ َِْ٘ب
ُ ََُّٕ٘ اٌُٞ َ٣ ْٕ َ  ََل اْٞ ََُٝ
َۙ  ُشَٜ ظ
ْ َ٣ بَٜ ٤ْ َِبس َط َػ
َٕٝ
ِ َ َٓؼَٝ
İnsanların kâfirlikte birleşen tek bir toplum olmaları tehlikesi olmasaydı Rahman’ı görmezlikten gelenlerin
evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde yükselecekleri asansörler yapardık.

(Zuhruf 43/34)

ََٕۙ َز َّ ٌِ ُ۫ ُإ٣ بَٜ ٤ْ َِع ُش ًسا َػ
ُ َٝ اثًبَْٞ  ْْ اَثِٜ  ِرُٞ٤ُ ُِجَٝ
Evlerinin kapılarını, üzerine kuruldukları koltukları...

(Zuhruf 43/35)

َٰ ْ َٝ َ ِۜب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ُ ا ِْٕ ًُ َُّ َٰر ُِ َي َُ َّٔب َٓزَبَٝ  ُص ْخ ُشكً ِۜبَٝ
َٖ٤ ۪اَل ِخ َشح ُ ِػ ْ٘ذَ َس ِثّ َي ُِ ِْ ُٔز َّو
Altın işlemeli yapardık. Bütün bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Rabbinin katında Ahiret, Allah’tan
çekinerek kendini korumuş olanlar içindir.
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(Şura 42/28)

ِۜ
ُ ََْ٘ش ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ َٓب ه
ُ ْ٘ َ٣َٝ اٞط
َ ٤َُ٘ ِ َّض ٍُ ْاُـ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ َٝ
ُ ذ٤۪ٔ  ْاُ َؾ٢
ُّ ُِ َٞ ُ ْاَٞ ُٛ َٝ َُٚؾ ُش َس ْؽ َٔز
Herkes ümidini kesmişken yağmuru indiren ve ikramını yayan O’dur. O, asıl dosttur ve
yaptığını güzel yapar.
(Hac 22/63)

ش٤
َّ َُّللاَ ا َ ْٗضَ ٍَ َِٖٓ ا
ِ َٔ غ
ْ ُ بء َٓب ْۘ ًء كَز
ُ ص ِج ُؼ ْاَلَ ْس
ٌ ِۚ ق خ َ۪ج٤
ع َّش ِۜح ً ا َِّٕ ه
اََُ ْْ ر َ َش ا َ َّٕ ه
ٌ َّللاَ َُ ۪ط
َ 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.

(Rum 30/48)

ُ غ
َه
غلًب
َ َ٣ ْق
َّ ُ ا٢ُِ كٚط
ِ َٔ غ
ُ  ْج٤َ َع َؾبثًب ك
ّ ِ َُ ُ ْش ِع٣ ١ َّ۪للاُ اَُّز
ُ ۪ب َػ كَزُض٣َ اُش
َ ًِ ُُِٚ ْغ َؼ٣َ َٝ ؾب ُء
َ ش٤
َ ٤ًَ بء
َ ٣َ ْٖ َٓ ِ۪ٚبة ث
ََٕٝ ْغز َ ْجؾ ُِش٣ ْْ ُٛ ۪ اِرَاٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َ ص
َ َ  كَ ِبرَا اِٚۚ ۪ ُِ  ْخ ُش ُط ِٓ ْٖ ِخ ََل٣َ َ ْدمَٞ ُ ْاٟكَز َ َش
Rüzgârları gönderen Allah’tır. Bulutu kaldırıp Allah’ın gerek gördüğü şekilde yayarlar. Allah bulutu küme küme
yapınca arasından çıkan yağmuru görürsün. Sonra yağmuru, gerek gördüğü kullarına ulaştırdığında hemen
sevinirler.

(Rum 30/49)

َٖ٤۪ َُ ُٔ ْج ِِ ۪غِِٚ  ْْ ِٓ ْٖ هَ ْجِٜ ٤ْ َُِ٘ ََّض ٍَ َػ٣ ْٕ َ ا ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اُٞٗا ِْٕ ًَبَٝ
Oysa az önce; yağmur yağdırılmadan önce umutlarını kesmişlerdi.

(Rum 30/50)

ُ ْٗ كَب
َٞ ُٛ َٝ ٠ِۚ  َٰرْٞ َٔ ُ ِ ْا٢ ِۜب ا َِّٕ َٰر ُِ َي َُ ُٔ ْؾَٜ ِرْٞ َٓ َض ثَ ْؼذ
ِ َٔ بس َس ْؽ
ذ ه
َ  ِ ْاَلَ ْس٢ُ ْؾ٣ ْق
ِ َ  َٰاص٠َُِٰ ظ ْش ا
َ ٤ًَ َِّللا
ش٣
َ َِّ ًُ ٠َِٰ َػ
ٌ ۪ءٍ هَذ٢ْ ؽ
Allah’ın ikramının etkilerine baksana; toprağa, ölümünden sonra nasıl can veriyor. Bunu yapan elbette ölülere de
can verir. O, her şeye bir ölçü koyar.
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(Şura 42/29)

َّ َ َٓب ثَٝ ض
 ْْ اِرَاِٜ  َع ْٔ ِؼ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ  َٔب ِٓ ْٖ دَاثَّ ِۜ ٍخِٜ ٤ ۪ش ك
ِ اَٞ ََّٰ۪ٔ خ َِْ ُن اُغَِٚبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ش٣
َ َ٣
ٌ ۪ؾب ُء هَذ
Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir.
Şartlarını oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.
(Enam 6/38)

ْ  ا ََِّل ا ُ َٓ ٌْ ا َ ْٓضَبُُ ٌُ ِۜ ْْ َٓب كَ َّشِٚ ٤ْ ش ثِ َغَ٘ب َؽ٤
َ  ََلَٝ ض
٢ِغَ٘ب ك
ُ َ ۪ط٣ غبئِ ٍش
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب ِٓ ْٖ دَاثَّ ٍخ كَٝ
َُٕٝ ْؾؾ َُش٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َُِٰ ءٍ ص ُ َّْ ا٢َ
ِ ْاُ ٌِزَب
ْ ة ِٓ ْٖ ؽ
Yeryüzündeki bütün canlılar, gökyüzünde iki kanadıyla uçan bütün kuşlar, tıpkı sizin gibi toplumlardır.
Kitabımızda hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz. Sonra hepsi, Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir.

(Nur 24/45)

ْ َ ث٠َِٰ  َػ٢َ ْٔ ۪ؾ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َبء ك
ِْٖ ِۚ ٤َِ ِس ْع٠َِٰ  َػ٢َ ْٔ ۪ؾ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ ِٚۚ ۪ ِ٘ط
ٍ ِۚ َٓ ْٖ ِٓ َّللاُ َخَِنَ ًُ ََّ دَاثَّ ٍخ
 هَٝ
ش٣
َ َ٣ َّللاُ َٓب
ٌ ۪ءٍ هَذ٢َ
ؾب ِۜ ُء ا َِّٕ ه
َ ْخُِ ُن ه٣ ٍ ا َ ْسثَ ِۜغ٠َِٰ  َػ٢َ ْٔ ۪ؾ٣ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
ْ  ًُ َِّ ؽ٠َِٰ َّللاَ َػ
Allah, her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak
üstünde yürür. Allah, yaptığı tercihe göre yaratır. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.

(Casiye 45/3)

ٍ َب٣ض َ ََٰل
َٖ٤ ِ۪٘ٓ ْد ُِ ِْ ُٔإ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِا َِّٕ ك
ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde ayetler olduğu kesindir.

(Casiye 45/4)

ِۜ ُِ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َبد ُِو
ُّ ُج٣َ  َٓبَٝ ْْ ٌُ  خ َِْ ِو٢ ۪كَٝ
ٌ ٣َ ش ِٓ ْٖ دَاثَّ ٍخ َٰا
َٕٞ
Sizin yaratılışınızda ve canlıların dağılımında, ikna olmak isteyen bir topluluk için ayetler vardır.

(Şura 42/30)

ْ َغج
ش٤
َ ًَ جَ ٍخ كَجِ َٔب٤صبثَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُٓ ۪ص
ٍ ِۜ ۪ا َػ ْٖ ًَضَُٞ ْؼل٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ َ  َٓب اَٝ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah bir çoğunu da bağışlar.
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(Nisa 4/79)

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

(Rum 30/41)

َ
ْ َغج
ْْ ُٜ َِّا َُ َؼُِِٞٔ  َػ١ ۪ط اَُّز
ِ َُّ٘ ا١ِذ٣ْ َ ذ ا
َ ًَ  ْاُجَ ْؾ ِش ِث َٔبَٝ  ْاُجَ ِ ّش٢ِغبدُ ك
َ َ َش ْاُلَٜ ظ
َ  ْْ ثَ ْؼُٜ َو٣ ُ۪ز٤ُِ بط
ََُٕٞ ْش ِعؼ٣
İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu, ettiklerinin bir
kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.

(Şura 42/31)

ِۚ ِ  ْاَلَ ْس٢َِٖ ك٣ َٓب ا َ ْٗز ُ ْْ ِث ُٔ ْؼ ِغ ۪ضَٝ
ش٤
ٕ هُٝ
ٍ  ََل ٗ َ۪صَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ض
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Yeryüzünde O’nu çaresiz bırakamazsınız. Allah ile aranıza koyabileceğiniz, size yön verecek ve
yardım edecek biri de yoktur.
(Bakara 2/107)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ش٤
ِ اَٞ ََُّٰٔ ُٓ ِْيُ اُغَُٚ ََّللا
ٕ هُٝ
اََُ ْْ ر َ ْؼَِ ْْ ا َ َّٕ ه
ٍ  ََل ٗ َ۪صَٝ ٍ ٢
ِ  َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ دَٝ ض
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َِّللا
Bilmez misin, göklerin ve yerin yönetimi Allah’a aittir. Allah ile aranıza girecek bir veliniz ve yardımcınız da
yoktur.

(Ahzab 33/17)

َُٕٝ ِغذ٣َ  ََلَٝ ً ا َ َسادَ ِث ٌُ ْْ َس ْؽ َٔ ِۜخْٝ َ  ًءا اٞع
ُ ْْ ٌُ َّللاِ ا ِْٕ ا َ َسادَ ِث
ص ُٔ ٌُ ْْ َِٖٓ ه
ِ  ْؼ٣َ ١ ۪هُ َْ َٓ ْٖ رَا اَُّز
شا٤
ٕ هُٝ
ً  ََل ٗ َ۪صَٝ ًّب٤ُِ َٝ َِّللا
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َُ
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.

(Şura 42/32)

ِّ ِۜ  ْاُجَ ْؾ ِش ًَ ْبَلَػ ََْل٢ِ ِاس كَٞ  ْاُ َغِٚ َِبر٣ ِٓ ْٖ َٰاَٝ
Denizde, akıp giden ve dağlar gibi gemiler, O’nun âyetlerindendir.
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(Yasin 36/41)

ٕٞ
ِ َۙ  ْاُلُ ِْ ِي ْاُ َٔ ْؾ ُؾ٢ ْْ ِكُٜ َ َّز٣ ْْ اََّٗب َؽ َٔ َِْ٘ب رُ ِ ّسُٜ َُ ٌخ٣َ  َٰاَٝ
İnsan neslini tam donanımlı gemilere bindirmemiz de onlar için bir göstergedir.

(Yasin 36/42)

ََُٕٞ ْش ًَج٣ ۪ َٓبِِٚ ْ ْْ ِٓ ْٖ ِٓضُٜ َُ  َخَِ ْوَ٘بَٝ
Onlara bunun gibi başka binekler de yarattık.

(Yasin 36/43)

َۙ ُُ ْ٘وَز٣ ْْ ُٛ  ََلَٝ ْْ ُٜ َُ  َخ٣ص ۪ش
َٕٝ
َ  ْْ كَ ََلُٜ ا ِْٕ َٗؾَأ ْ ُٗ ْـ ِش ْهَٝ
Gerek görürsek onları batırırız. Ne çığlık atabilecek halleri olur, ne de kurtarılabilirler.

(Yasin 36/44)

ٖ٤
ً  َٓزَبَٝ ا ََِّل َس ْؽ َٔخً َِّٓ٘ب
ٍ  ۪ؽ٠َُِٰ ػب ا
Bizden bir ikram olsun ve bir süreye kadar geçinip gitsinler diye kurtarırsak başka.

(Şura 42/33)

ْ َ٤َ َؼ ك٣اُش
َ ٠َِٰ ا ًِذَ َػَٝ ظ َِ َِْٖ َس
ٍ ب٣َ  َٰر ُِ َي َ ََٰل٢ ۪ ا َِّٕ كِٙۜ ۪  ِشْٜ ظ
سٞ
َ َّبس
ّ ۪ ِٖ ٌِ ُ ْغ٣ ْ ؾَأ٣َ ِْٕ ا
ٍ َۙ ٌُ ؽ
ٍ صج
َ َِّ ٌُ ُِ د
Gerekli görürse sizi giderir ve yeni bir nesil getirir. Tercihi farklı olsaydı tahrik güçlerini
durdurur, gemileri denizin üstünde hareketsiz bırakırdı. Bunda, sabreden ve görevlerini yerine
getiren herkes için âyetler vardır.
(Maide 5/54)

ُ اَرَُِّ ٍخَُُّٚٗٞ ِؾج٣َٝ ْْ ُٜ ُُّ ِؾج٣ ٍّ ْٞ ََّللاُ ِثو
 ه٢َِأْر٣ ف
َ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ََّ ْشرَذ٣ ْٖ َٓ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََب ا٣
َ َ۪ كِٚ٘٣ ۪ػ ْٖ د
َ ْٞ غ
ْۘ  ْاُ ٌَبكِ ۪ش٠ََِٖ ا َ ِػ َّضحٍ َػ٤ ِ۪٘ٓ ْ ْاُ ُٔإ٠ََِػ
ٍْ ِۜ ِ َٓخَ ََلئْٞ َُ ََُٕٞخَبك٣  ََلَٝ َِّللا
 َِ ه٤ع ۪ج
َ ٢ َ۪ٕ كُٝذِٛ ُ َغب٣ َٖ٣
ٌْ ٤ ِ۪ا ِع ٌغ َػَٝ َُّللا
َ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ ََٰر ُِ َي ك
 هَٝ ؾب ِۜ ُ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 direnen kâfirlere 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.
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(Enam 6/133)

ْٖ ِٓ ْْ ًُ َ ؾب
َ ْٗ َ ؾب ُء ًَ َٔب ا
َ ٣َ ق ِٓ ْٖ َث ْؼ ِذ ًُ ْْ َٓب
َّ ُٝ ر٢
ْ ِِ َ ْغز َ ْخ٣َٝ ْْ ٌُ  ْجِٛ ُ ْز٣ ْ َؾَأ٣ ِْٕ اُش ْؽ َٔ ِۜ ِخ ا
ُّ ِ٘ َ َسث َُّي ْاُـَٝ
ِۜ  ٍّ َٰاخ َ۪شْٞ ََّ ِخ ه٣رُ ِ ّس
َٖ٣
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.

(Şura 42/34)

ش٤
ُ  ْؼ٣َ َٝ اُٞغج
َ ًَ  َّٖ ِث َٔبُٜ  ِث ْوُٞ٣ ْٝ َ ا
ٍ ْۘ ۪ق َػ ْٖ ًَض
Ya da yaptıklarına karşılık yönlerini kaybettirirdi. Ama birçoğunu da bağışlar.
(Al-i İmran 3/129)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
سٞ
َ ٣َ ْٖ َٓ ِة
َ ٣َ ْٖ َٔ ُِ  ْـ ِل ُش٣َ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِ ِ هّٰللِ َٓب كَٝ
ُ ُّ َؼز٣َٝ ؾب ُء
ٌ َُّللاُ َؿل
 هَٝ ؾب ِۜ ُء
ٌْ ٤َس ۪ؽ
Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O, affı hak edeni affeder, cezayı hak edeni de cezalandırır.
Allah’ın bağışlaması çok, iyiliği boldur.

(Şura 42/30)

ْ َغج
ش٤
َ ًَ جَ ٍخ كَ ِج َٔب٤صبثَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ُٓ ۪ص
ٍ ِۜ ۪ا َػ ْٖ ًَضَُٞ ْؼل٣َٝ ْْ ٌُ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
َ َ  َٓب اَٝ
Başınıza ne gelse kendi elinizle yaptığınızdan dolayı gelir. Allah bir çoğunu da bağışlar.

(Şura 42/35)

ص٤
ٍ  ْْ ِٓ ْٖ َٓ ۪ؾُٜ َُ ب ِر٘ َِۜب َٓب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِد٣ َٖ٣ ۪ ْؼَِ َْ اَُّز٣َ َٝ
Belgelerimiz üzerinde tartışıp duranlar bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur.
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(Enam 6/25)

ْٕ  ِاَٝ  ْه ًش ِۜاَٝ ْْ ِٜ ِٗ  َٰارَا٢ ۪كَٝ ُُٜٙٞ َ ْلو٣َ ْٕ َ  ْْ ا َ ًَِّ٘خً اِٜ  ِثُُِٞ ه٠َِٰ  َع َؼ َِْ٘ب َػَٝ  ِۚ َْي٤َُِ ْغز َ ِٔ ُغ ا٣َ ْٖ َٓ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َٝ
زَا ا ََِّلَٰٛ ِْٕ ا اَٖٝ ًَلَ ُش٣ ۪ ٍُ اَُّزُٞو٣َ ٗ ََيُُُٞ َغب ِد٣  اِرَا َعب ُ۫ ُؤ َى٠ ِۜب َؽز هَٜ ا ِثُِٞ٘ٓ ُْإ٣  ٍخ ََل٣َ ا ًُ ََّ َٰاْٝ  َش٣َ
۪ ع
َٖ٤ َُّ۪ٝ َش ْاَل٤
ُ بغ
َ َا
Bunların içinde seni dinleyenler vardır ama Kur’ân’a yaklaşım biçimlerini kalpleri üzerinde örtülere ve
kulaklarında ağırlığa dönüştürmüş oluruz. Bütün delilleri görseler inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde seninle
tartışırlar. Ayetleri görmezlikten gelen o kimseler derler ki “Bunlar, olsa olsa eskilerin masallarıdır.”

(Mümin 40/35)

ِۜ َُ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ ِػ ْ٘ذَ اَُّزَٝ َِّللا
َ ِْ ع
اٞ
ِ ب٣َ  َٰا٢ َ۪ٕ كُُُٞ َغب ِد٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ُ  ِْش٤ََّللاِ ِثـ
 ِۜ ْْ ًَجُ َش َٓ ْوزًب ِػ ْ٘ذَ هُٜ ٤بٕ ا َ َٰر
د ه
ٍ ط
ْ ٣َ ًَ َٰز ُِ َي
َّبس
طجَ ُغ ه
ِ ِْ َ ًُ َِّ ه٠َِٰ َّللاُ َػ
ٍ ت ُٓز َ ٌَ ِجّ ٍش َعج
Onlar Allah'ın ayetleri hakkında, kendilerinde bir delil olmadan tartışanlardır. Bu hem Allah katında, hem de
inanıp güvenenler katında öfkeyi büyütür. Allah, büyüklük taslayan her bir zorbanın kalbini böyle mühürler.

(Sebe 34/51)

ت
َ ْٞ َا كَ ََل كٞػ
ُ  اِ ْر كَ ِضٟ ر َ َٰشْٞ ََُٝ
ٍ َۙ ٣بٕ هَ ۪ش
ٍ ٌَ َٓ ْٖ ِٓ اُٝا ُ ِخزَٝ د
Kıskıvrak yakalandıkları ve kaçma imkânları da kalmadığı sırada, onlara nasıl titreme geldiğini bir görsen!

(Kıyame 75/10)

ُ غ
َْٖ ْاُ َٔ َل ِۚ ُّش٣َ َٓ ِئ ٍز اْٞ َ٣ ٕب
ِ ْ ٍُ ُٞو٣َ
َ ْٗ اَل
İnsan o zaman: "Kaçacak yer nerede?" der.

(Kıyame 75/11)

صَ ِۚ َسَٝ ًَ ََّل ََل
Hayır, artık sığınılacak yer kalmamıştır.

(Kıyame 75/12)

 َٓئِ ٍۨ ٍز ْاُ ُٔ ْغز َ َو ِۜ ُّشْٞ ٣َ  َس ِثّ َي٠َُِٰ ا
O gün, varıp durulacak yer Rabbinin huzurudur.
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(Şura 42/36)

٠َِٰ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ َُِِّز٠اَث َْٰوَٝ  ٌْش٤َّللاِ َخ
ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ َ ِۚب٤ْٗ ُّحِ اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ؽ٤ ۪رُٝ۫ ُ كَ َٔب ا
ِۚ ًَُِّ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ َّس ِث
َٕٞ
Size verilen her şey, dünya hayatının menfaatleridir. İnanıp güvenen ve Rabbine dayananlar
için Allah katında hazırlanmış şeyler ise hem daha iyi hem de kalıcıdır.
(Enfal 8/2)

ْ َ٤ِِ ُ اِرَا رَٝ ْْ ُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َِ ِعَٝ َُّللا
 َٔبًٗب٣ ْْ ۪اُٜ ُْ صَ ادَرَُٚبر٣ ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِذ َػ
َٖ اِرَا رُ ًِ َش ه٣ َ۪ٕ اَُّزُِٞ٘ٓ ْاَِّٗ َٔب ْاُ ُٔإ
ِۚ ًَُِّ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ
َٕٞ
İnanıp güvenenler öyle kimselerdir ki Allah anılınca yürekleri titrer, Allah’ın ayetleri okununca o ayetler, onların
imanlarını artırır ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

(Kasas 28/60)

ُ ءٍ كَ َٔزَب٢َ
َُِٕٞ اَكَ ََل ر َ ْؼ ِو٠ِۜ اَث َْٰوَٝ  ٌْش٤َّللاِ َخ
 َٓب ِػ ْ٘ذَ هَٝ  ِۚبَٜ ُ َ٘ز٣ ۪صَٝ ب٤َ ْٗ ُّ ِح اُذٞ٤َٰ ع ْاُ َؾ
ْ ز ُ ْْ ِٓ ْٖ ؽ٤ ۪رُٝ۫ ُ  َٓب اَٝ
Size verilen her şey, dünya hayatının bir varlığı ve süsüdür. Allah’ın katındakiler ise hem daha iyi, hem de
kalıcıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz?

(Ankebut 29/58)

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

(Ankebut 29/59)

ًََُِّٕٞ َٞ َ َز٣ ْْ ِٜ ّ َس ِث٠َِٰ  َػَٝ اٝصجَ ُش
َ َٖ٣ ۪اََُّز
Onlar sabredenler ve her konuda Rablerine güvenenlerdir.

(Şura 42/37)

ِۚ َ ْـ ِل ُش٣ ْْ ُٛ اَُٞعج
َٕٝ
ِ َٞ َ ْاُلَٝ ِْ ْاَلص
ِ ْ َٕ ًَجَبئِ َشَُٞ ْغزَِ٘ج٣ َٖ٣ ۪اَُّزَٝ
ِ اِرَا َٓب ؿَٝ ؼ
َ اؽ
Onlar, büyük günahlardan ve fuhuş çeşitlerinden uzak duran kimselerdir. Öfkelendikleri zaman
da affederler.
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(Al-i İmran 3/134)

َ ٤ْ ََٖ ْاُـ٤۪ٔ بظ
ِۜ ِ َُّ٘ػ ِٖ ا
ُُّ ِؾت٣ َُّللا
َّ ُ ا٢َٕ ِكُُٞ ْ٘ ِلو٣ َٖ٣ ۪اََُّز
ِ اُع ََّّشَٝ اء
ِ غ َّش
ِ ٌَ ُ ْاَٝ اء
 هَٝ بط
َ َٖ٤ ۪ ْاُ َؼبكَٝ ع
ِۚ ِْ۪٘اُ ُٔ ْؾغ
َٖ٤
Onlar, bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hâkim olan ve insanları affedenlerdir. Allah, güzel
davrananları sever.

(Al-i İmran 3/135)

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

(Şura 42/38)

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

(Şura 42/39)

َٕٝص ُش
ِ َ  ْ٘ز٣َ ْْ ُٛ ٢
َ َ َٖ اِرَا ا٣ ۪اَُّزَٝ
ُ  ُْ ْاُ َج ْـُٜ صب َث
Onlar, kendilerine bir saldırı olduğunda birbirleriyle yardımlaşırlar.

(Şura 42/40)

َّ ُُّ ِؾت٣ ُ ََلََِّّٚٗللاِ ا
ِۜ  ه٠َُِ َػٙصَِ َؼ كَب َ ْع ُش
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
ْ َ اَٝ  ِۚب كَ َٔ ْٖ َػلَبَٜ ُِِّْئَخٌ ِٓض٤ع
َ ّئ َ ٍخ٤ِ ع
َ  َع َٰض ۬ ُؤاَٝ
Bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür. Kim bağışlar da arayı düzeltirse karşılığını
Allah verir. O, yanlış yapanları sevmez.
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(Nisa 4/149)

شا٣
ُ ْٖ ا َػُٞ ر َ ْؼلْٝ َ ُ اُٙٞ ر ُ ْخلْٝ َ  ًْشا ا٤ا َخُٝا ِْٕ ر ُ ْجذ
ءٍ كَب َِّٕ هٞع
ً ۪ا هَذًّٞ َُّللاَ ًَبَٕ َػل
Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz iyi olur. Şüphesiz Allah affeder, ölçü koyar.

(Nahl 16/126)

َٖ٣صب ِث ۪ش
ُ ا ِث ِٔضْ َِ َٓبُٞا ِْٕ َػبهَ ْجز ُ ْْ كَ َؼبهِجَٝ
َّ ُِِ  ٌْش٤ َخَٞ ُٜ َُ ْْ ُ صجَ ْشر
َ ْٖ َُِئَٝ ِٚۜ ۪ هِ ْجز ُ ْْ ِثٞػ
Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu,
sabredenler için daha iyidir.

(Şura 42/41)

ُ َص َش َث ْؼذ
ٍَ ِۜ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ِٓ ْْ ِٜ ٤ْ َِ َُٰئِ َي َٓب َػٝ۬ ُ ۪ كَبِٚٔ ِْ ظ
َ َ َُ َٔ ِٖ ا ْٗزَٝ
Her kim de kendine yapılan yanlıştan sonra hakkını alacak olsa, ona engel olunamaz.

(Şura 42/42)

ْ ٣َ َٖ٣ ۪ اَُّز٠َِ َُ َػ٤غ ۪ج
ْْ ُٜ َُ  َُٰ ِئ َيٝ۬ ُ ن ا
َّ ُاَِّٗ َٔب ا
ِ  ْاَلَ ْس٢َٕ ِكُٞ ْجـ٣َ َٝ بط
َ ََُّٕ٘ اُٞٔ ِِ ظ
ِ ّ ِۜ  ِْش ْاُ َؾ٤َض ِثـ
ٌْ ٤ َُ۪اة ا
ٌ ََػز
Engel olunacaklar sadece, insanlara yanlış yapanlar ve orada haksız davranış peşinde
olanlardır. Onlar için acıklı bir azap vardır.

(Şura 42/43)

سٞ
َ ْٖ َٔ ََُٝ
ِ ُٓ ُ َؿلَ َش ا َِّٕ َٰر ُِ َي َُ ِٔ ْٖ َػ ْض ِّ ْاَلَٝ صجَ َش
Kim sabreder de örterse, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.
(Lokman 31/17)

صب َث ِۜ َي ا َِّٕ َٰر ُِ َي
ْ اَٝ َ َػ ِٖ ْاُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِشْٚٗ اَٝ فٝ
ِ أْ ُٓ ْش ِث ْبُ َٔ ْؼ ُشَٝ َ حَِٰٞ ص
َّ ُ اَهِ ِْ ا٢
َ َ  َٓب ا٠َِٰ ص ِج ْش َػ
َّ َُ٘ب ث٣َ
سٞ
ِ ِۚ ُٓ ُِٓ ْٖ َػ ْض ِّ ْاَل
"Oğulcuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülüğe engel ol; başına gelene de sabret. İşte
bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir."
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(Fussilet 41/34)

ِۜ َ
َّ
ُ
ٌ حُٝ َػذَ َاَٚ٘٤ْ  َثَٝ ٘ ََي٤ْ َ ث١ ۪غ ُٖ كَ ِبرَا اَُّز
َ
ْ
ِ
ٛ
٢
ُب
ث
غ
ك
د
ا
خ
ّئ٤ِ غ
۪ز
ِ
َّ ُ ََل اَٝ ُغَ٘خ
ْ
َ  ا َ ْؽ٢
َ  ْاُ َؾ١ِٞ َ  ََل ر َ ْغزَٝ
ِ
َ
ٌْ ٤۪ٔ  َؽ٢
ٌّ ُِ َٝ ًَََُّٚٗب
İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü iyilikle sav. O zaman aranda düşmanlık olan kişinin can dostun
olduğunu görürsün.

(Fussilet 41/35)

ِۚ صجَ ُش
ّ ٍ  َؽُٝب ا ََِّل رَٜ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ اٝ
ْ٤ٍ ع َػ ۪ظ
َ َٖ٣ ۪ب ا ََِّل اَُّزَٜ ٤َُِوه٣  َٓبَٝ
Bu davranışı ancak sabırlı olanlar gösterebilirler. Bu, sabırda büyük bir seviye kazanmış olanlardan başkasına
verilmez.

(Fussilet 41/36)

ٌ بٕ ٗ َْض
َ ٤ْ ؾ
َّ َُ ْ٘ضَ َؿَّ٘ َي َِٖٓ ا٣ اِ َّٓبَٝ
ِۜ ؽ كَب ْعز َ ِؼ ْز ثِ ه
ُْ ٤ ِ۪ ُغ ْاُ َؼ٤۪ٔ غ
َّ ُ اَٞ ُٛ َُِّٚٗبّٰللِ ا
ِ ط
Eğer şeytandan bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü Allah, dinler ve bilir.

(Şura 42/44)

َّ ٟر َ َشَٝ ِِٙۜ ۪  ٍ ِٓ ْٖ ثَ ْؼذ٢
ََْ ٛ ََُُُٕٞٞو٣ اة
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ
ع ِِ َِ ه
َ َا ْاُؼَزُٝ َ َٖ َُ َّٔب َسا٤۪ٔ ُِ اُظب
ّ ُِ َٝ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ٍَ ِۚ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ِٓ ّ َٓ َش ٍد٠َُِٰ ا
Allah kimin sapıklığını onaylarsa artık onu Allah’a karşı kimse koruyamaz. Azabı
gördüklerinde yanlışlar içindeki o kimselerin: “Buradan çıkışın bir yolu var mı?” dediklerini
göreceksin.
(Mümin 40/11)

ٍَ ٤ع ۪ج
َ ْٖ ِٓ ٍطٝ ُخ ُش٠َُِٰ  َْ اَٜ َثَِ٘ب كُُٞٗ ِْٖ كَب ْػز َ َش ْكَ٘ب ِثز٤َزََ٘ب اصَْ٘ز٤ْ َ٤ا َ ْؽَٝ ِْٖ ٤َا َسثََّ٘ب ا َ َٓزََّ٘ب اصَْ٘زُُٞهَب
Onlar şöyle diyeceklerdir: "Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa hayat verdin. Suçlarımızı itiraf da ettik.
Buradan çıkışın bir yolu vardır, değil mi?.”

(Mümin 40/12)

ِۜ ُِ٘ٓ ْ۪ رُإُِٚ ْؾ َش ْى ث٣ ِْٕ اَٝ ْْ ِۚ ُ ُ ًَلَ ْشرَٙ ْؽذَٝ َُّللا
َٰ
ش٤
 ه٢
ِ  ِ ْاُ ٌَ ۪ج٢
ّ ِِ َا كَ ْبُ ُؾ ٌْ ُْ ِ هّٰللِ ْاُؼٞ
َ ُ اِرَا دُ ِػََّٚٗر ُِ ٌُ ْْ ثِب
“Bu çektiğiniz şuna karşılıktır; yalnız Allah’a çağrıldığında görmezlikten gelir, ona eş koşulunca inanırdınız. Bu
yüce Allah'ın kararıdır." denir.
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(Şura 42/45)

ُ ْ٘ َ٣ ٍِّ َُّٖ َِٖٓ اُز٤ب خَب ِؽ ۪ؼَٜ ٤ْ ََِٕ َػُُٞ ْؼ َشظ٣ ْْ ُٜ ٣ر َ َٰشَٝ
َ ْٖ ِٓ َٕٝظ ُش
َٖ٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ ٍ ٢
ّ ِۜ غ ْشفٍ َخ ِل
َّ َِّٕ  َٔ ِۜ ِخ ا َ ََل ا٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
٢ َ۪ٖ ك٤۪ٔ ُِ اُظب
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِش٣ َ۪ٖ اَُّز٣ا ا َِّٕ ْاُخَب ِع ۪شَُٞ٘ٓ َٰا
ْ٤ٍ ۪ة ُٓو
ٍ َػزَا
Onların, ateşin karşısına, itibarsızlıktan dolayı boyunlarını bükmüş halde çıkarıldıklarını
göreceksin. Göz ucuyla bakınacaklar, inanıp güvenenler ise şöyle diyeceklerdir: “Demek ki asıl
kaybedenler, kıyamet günü kendini ve ailesini kaybedenlermiş.” Bilin ki yanlışlar içindeki o
kimseler, kalıcı bir azap içinde olacaklardır.
(Zümer 39/15)

 َٔ ِۜ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ُٜ غ
َ ُا ا َ ْٗلَٖٝ َخغ ُِش٣ َ۪ٖ اَُّز٣ هُ َْ ا َِّٕ ْاُخَب ِع ۪شِٚۜ ۪ ُِٗٝ ا َٓب ِؽئْز ُ ْْ ِٓ ْٖ دُٝكَب ْػجُذ
ُ إ ْاُ ُٔ ۪ج
ُ  ْاُ ُخ ْغ َشَٞ ُٛ ا َ ََل َٰر ُِ َي
ٖ٤
Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki: “Asıl kaybedenler, Kıyamet günü kendini
ve ailesini kaybedenlerdir.”. Bilin ki apaçık hüsran işte budur.

(Tahrim 66/6)

ٌب َٓ َِٰئِ ٌَخَٜ ٤ْ َِبسح ُ َػ
ً ٗ ْْ ٌُ ٤ ِْ۪ٛ َ اَٝ ْْ ٌُ غ
ُ ََُّ٘ب اُٛدُٞهَٝ َبسا
َ ُا ا َ ْٗلُٞا هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ب اَُّزَٜ ُّ٣ََب ا٣
َ  ْاُ ِؾ َغَٝ بط
ٌ ِؿ ََل
َُٕٝإْ َٓ ُش٣ َٕ َٓبََُِٞ ْلؼ٣َٝ ْْ ُٛ َّللاَ َٓب ا َ َٓ َش
َٕ هٞص
ُ َ ْؼ٣ ظ ِؽذَاد ٌ ََل
Ey inanıp güvenenler! Tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan bir ateşe karşı kendinizi ve ailenizi koruyun. Orayı
iri gövdeli, kaba ve sert tabiatlı melekler yönetirler. Onlar, Allah’ın emrine karşı gelmezler; kendilerine ne
emredilmişse onu yaparlar.

(Şura 42/46)

ِۜ ٕ هُٝ
ٍَ ِۜ ٤ع ۪ج
ْ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ َِّللا
ع ِِ َِ ه
ُ ْ٘ ٣َ ب َء٤َ ُِ ْٝ َ  ْْ ِٓ ْٖ اُٜ َُ َٕ َٓب ًَبَٝ
َ ْٖ ِٓ َُُٚ َّللاُ كَ َٔب
ِ  ْْ ِٓ ْٖ دُٜ َٗٝص ُش
Allah ile aralarına girip kendilerine yardım edecek bir dostları da olmayacaktır. Allah’ın sapık
saydığı kişiye bütün yollar kapanır.
(Araf 7/186)

ُ ٢ ۪ ْْ كُٛ َزَ ُس٣َٝ ُِٚۜ َُ ١ِ
ْ ُ٣ ْٖ َٓ
َُٕٜٞ َٔ  ْؼ٣َ ْْ ِٜ ِٗب٤َ غ ْـ
ع ِِ َِ ه
َ َبدٛ َّللاُ كَ ََل
Allah’ın sapık saydığını yola getirecek kimse yoktur. Allah onları taşkınlıkları içinde bırakır, bocalar dururlar.
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(Rum 30/29)

ِۜ ظ ََّ ه
َ َٖ٣ َ۪ث َِ ار َّ َج َغ اَُّز
ْٖ ِٓ ْْ ُٜ َُ  َٓبَٝ َُّللا
َ َ  َٓ ْٖ ا١ ۪ذْٜ ٣َ ْٖ َٔ َ ِْش ِػ ِْ ٍِْۚ ك٤َ ْْ ِثـُٛ ا َءَٞ ْٛ َ ا اُٞٔ َِظ
َٖ٣َبص ۪ش
ِ ٗ
Yanlış yapanlar, aslında bilgisizce kendi heveslerine uyarlar. Allah’ın sapık saydığını kim doğru yolda sayabilir?
Onlara yardım edecek kimse de olmaz.

(Şura 42/47)

ْ
ِۜ ُ َِٖٓ هَُٚ َّ ٌّ ََل َٓ َشدْٞ َ٣ ٢
 َٓبَٝ  َٓئِ ٍزْٞ َ٣ َّللاِ َٓب َُ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٓ ِْ َغ ٍب
َ َِأر٣ ْٕ َ ا ُِ َش ِثّ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ اُٞج٤اِ ْعز َ ۪غ
ش٤
ٍ ٌَ۪ ٗ ْٖ ِٓ ْْ ٌُ َُ
Allah’ın geriye dönme fırsatı vermeyeceği gün gelmeden Rabbinizin çağrısına karşılık verin.
Yoksa o gün ne bir sığınağınız olur ne de suçu üstlenmemenin bir yolu bulunur.
(İbrahim 14/31)

ْٕ َ َخً ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا٤ِٗػ ََل
َّ ُا اُٞٔ ٤ ُ۪و٣ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ اَُّز١ِ
َ َٝ  ْْ ِع ًّشاُٛ ا ِٓ َّٔب َسصَ ْهَ٘بُُٞ ْ٘ ِلو٣َٝ َ حَِٰٞ ص
َ هُ َْ ُِ ِؼجَبد
ْ
ٌٍ  ََل ِخ ََلَٝ ِٚ ٤ ۪ ٌغ ك٤ْ َ ٌّ ََل ثْٞ َ٣ ٢
َ َِأر٣
İnanıp güvenen kullarıma de ki, namazlarını düzgün ve sürekli kılsınlar. Kendilerine rızık olarak
verdiklerimizden gizli-açık hayra harcasınlar. Bunu, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir gün gelmeden önce
yapsınlar.

(Rum 30/43)

ْ
َُٕٞصذَّػ
َّ َ٣  َٓئِ ٍزْٞ َ٣ َِّللا
ُ َِٖٓ هَُٚ َّ ٌّ ََل َٓ َشدْٞ َ٣ ٢
ِ ّ َي ُِِ ۪ذَٜ  ْعَٝ ْْ ِكَبَه
َ َِأر٣ ْٕ َ ّ ِْ ِٓ ْٖ هَ ْج َِ ا٤ِ َٖ ْاُو٣
Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah’ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu yap. O gün
insanlar bölük bölük olurlar.

(Şura 42/48)

ِۜ
ً ٤ ۪ ْْ َؽلِٜ ٤ْ ََِبى َػ
َٕغب
َ ِْ٘ ع
ُ كَب ِْٕ اَػ َْش
ِ ْ اَِّٗب اِرَا اَرَ ْهَ٘بَٝ ُ َْي ا ََِّل ْاُجَ ََلؽ٤َِظ ِۜب ا ِْٕ َػ
َ ْٗ اَل
َ ا كَ َٔب ا َ ْسٞظ
ْ َٓ َّّئَخٌ ِث َٔب هَذ٤ِ ع
سٞ
ِ ْ َِّٕ  ْْ كَبِٜ ٣ ۪ذ٣ْ َ ذ ا
ٌ ُغبَٕ ًَل
ِ ُ ا ِْٕ رَٝ  ِۜبَٜ َِّٓ٘ب َس ْؽ َٔخً كَ ِش َػ ِث
َ ْٗ اَل
َ ْْ ُٜ ص ْج
Yüz çevirirlerse çevirsinler; seni onları koruyasın diye göndermedik. Sana düşen, açık açık
anlatmaktır. Biz insana ikramımızdan tattırırsak onunla rahatlar. Kendi elleriyle
yaptıklarından ötürü başlarına bir sıkıntı gelse, o insan, yapılan iyilikleri görmezlikten gelir.
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(Enbiya 21/109)

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

(Nur 24/54)

ِْٕ اَٝ ْْ ِۜ ُ  ٌُ ْْ َٓب ُؽ ِ ّٔ ِْز٤ْ َِ َػَٝ ََ ّٔ ِ  َٓب ُؽِٚ ٤ْ َِا كَ ِبَّٗ َٔب َػْٞ ََُّٞ َ  ِۚ ٍَ كَب ِْٕ رٞع
ُ اُش
َّ اُٞؼ٤ا َ ۪غَٝ ََّللا
ا هُٞؼ٤هُ َْ ا َ ۪غ
ِۜ زَذْٜ َ ُ رُٙٞؼ٤ر ُ ۪ط
ُ  ٍِ ا ََِّل ْاُجَ ََلؽُ ْاُ ُٔ ۪جٞع
ٖ٤
ُ اُش
َّ ٠َِ َٓب َػَٝ اُٝ
De ki: “Allah’a gönüllü olarak boyun eğin, Elçisinin getirdiğine gönüllü boyun eğin Eğer yüz çevirirseniz ona
yüklenen onun sorumluluğu, size yüklenen de sizin sorumluluğunuzdur. Ona gönüllü olarak boyun eğerseniz
yola gelmiş olursunuz. Elçinin görevi, açık bir tebliğden ibarettir.”

(Fecr 89/15)

ُ غ
ِٖ ِۜ َٓ  ا َ ًْ َش٢ّ ٍُ َس ۪ثُٞو٤َ َُ كَٚٔ ََّٗؼَٝ َُٚٓ ُ كَب َ ًْ َشُُّٚ َسثٚ٤َِٰ َ بٕ اِرَا َٓب ا ْثز
ِ ْ كَب َ َّٓب
َ ْٗ اَل
İnsan bu! Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse "Rabbim bunları bana verdi, bana!"
der.

(Fecr 89/16)

َِٖ ِۚ َٗبَٛ ا٢ّ ٍُ َس ۪ثَُٞو٤َُ كَٚ ِس ْصهِٚ ٤ْ َُِ كَوَذَ َس َػٚ٤َِٰ َ ا َ َّٓب اِرَا َٓب ا ْثزَٝ
Yıpratıcı imtihana bir başka şekilde sokar, bu defa da rızkını daraltırsa “Rabbim beni rezil etti!” der.

(Şura 42/49)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْسَٝ د
ؾب ُء
َ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ت
َ َ٣ ْٖ َٔ ُِ ت
َ َ٣ َ ْخُِ ُن َٓب٣ ض
ِ اَٞ ََِّٰٔ هّٰللِ ُٓ ِْيُ اُغ
ُ َٜ َ٣َٝ ؾب ُء اَِٗبصًب
ُ َٜ َ٣ ؾب ِۜ ُء
سٞ
َ َۙ ًُ ُّاُز
Göklerin ve yerin hâkimiyeti Allah’ın elindedir. O, tercih ettiğini yaratır. Kız vermeyi tercih
ettiğine kız, erkek vermeyi tercih ettiğine de erkek çocuk verir.
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(Şura 42/50)

ش٣
َ َ٣ ْٖ َٓ َُ ََ ْغؼ٣َٝ اَِٗبص ً ِۚبَٝ  ْْ رُ ًْ َشاًٗبُٜ  ُعِٝ ّ َُض٣ ْٝ َ ا
ٌ ۪ ٌْ هَذ٤ ُِ۪ َػَِّٚٗ ًٔ ِۜب ا٤ ۪ػو
َ ؾب ُء
Yahut erkek ve kız olmak üzere ikisinden de verir. Kısır olmasını tercih ettiğini de kısır kılar.
Bilen ve ölçüyü koyan O’dur.
(Al-i İmran 3/6)

ُ  ْاُؼَ ۪ضَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ؾب ِۜ ُء ََل ا
ُْ ٤ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
َ َ٣ ْق
َ ُ٣ ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
َ ٤ًَ ّ ْاَلَ ْس َؽ ِب٢ِ ُس ًُ ْْ كِٞ ّ ص
Analarınızın rahminde, tercihine göre size özgü bir biçim veren odur. Ondan başka ilah yoktur. Daima üstündür,
bütün kararları doğrudur.

(Fatır 35/11)

ْ ُٗ ْٖ ِٓ َّْ ُ ة ص
ع ُغ
ٍ َّللاُ َخَِوَ ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ر ُ َشا
 هَٝ
َ َ  ََل رَٝ ٠ َٓب ر َ ْؾ ِٔ َُ ِٓ ْٖ ا ُ ْٗ َٰضَٝ ا ًع ِۜبَٝ طلَ ٍخ ص ُ َّْ َع َؼَِ ٌُ ْْ ا َ ْص
ُ ْٖ ِٓ ص
ٍ ِۜ  ًِزَب٢ ۪ ا ََِّل ك۪ٙ ػ ُٔ ِش
ُ َُ ْ٘و٣  ََلَٝ ُ َؼ َّٔ ُش ِٓ ْٖ ُٓ َؼ َّٔ ٍش٣  َٓبَٝ ِٚۜ ۪ ِٔ ِْ ا ََِّل ِث ِؼ
 ه٠َِة ا َِّٕ َٰر ُِ َي َػ
َِّللا
 ٌش٤ ۪غ٣َ
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.

(Şura 42/51)

ً ع
٢
ِ ُ٤ََل كٞ
ُ ُ ْش ِع ََ َس٣ ْٝ َ ة ا
ٍ ائ ِؽ َغب
ُ هَٚٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ َ  َٓب ًَبَٕ ُِجَؾ ٍَش اَٝ
ِ ۬  َسَٝ ْٖ ِٓ ْٝ َ ًب ا٤ ْؽَٝ َّللاُ ا ََِّل
َ ؽٞ
ٌْ ٤ٌ۪  َؽ٢
َ َ٣ ۪ َٓبِِٚٗث ِب ْر
ٌّ ِِ ُ َػَِّٚٗؾب ِۜ ُء ا
Allah bir insanla, vahiy veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip gerekli gördüklerini
izniyle ona vahyetmesi dışında bir yolla konuşmaz. O, yücedir, doğru karar verir.
(Bakara 2/118)

ََ ْ ْْ ِٓضِٜ ِِ َٖ ِٓ ْٖ هَ ْج٣ َ۪ ِۜخٌ ًَ َٰز ُِ َي هَب ٍَ اَُّز٣َ٘ب َٰا٤ ۪ رَأْرْٝ َ َّللاُ ا
ُ ٌَ ِِّ َُٔ٘ب ه٣  ََلْٞ َُ َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣ َٖ ََل٣ ۪هَب ٍَ اَُّزَٝ
َٰ ْ ََّّ٘ب٤َ ِۜ ْْ هَ ْذ ثُٜ ُثُُِٞذ ه
ْ َٜ َ ِۜ ْْ رَؾَبثِٜ ُِ ْٞ َه
َُِٕٞ٘هُٞ٣ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ َب٣اَل
Kitabı Bilmeyenler: “Allah bizimle de konuşsa veya bize de bir âyet gelse ya!” derler. Öncekiler de öyle
derlerdi, kalpleri birbirine benzedi. Biz âyetleri, onlara inancı kesin olan bir topluluğa açık açık gösteririz.
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(Enam 6/124)

ُ ٤َّللاُ ا َ ْػَِ ُْ َؽ
ِۜ ع َُ ه
َّللاِ َ ه
ْش
ُ  ُس٢
َ  ِرُٝ۫ ُ  ِٓضْ ََ َٓب ا٠ ُٗإْ َٰر٠ا َُ ْٖ ُٗإْ َِٖٓ َؽزهُُٞخٌ هَب٣َ  ْْ َٰاُٜ ْاِرَا َعب َءرَٝ
اُٞٗذٌ ِث َٔب ًَب٣ ۪ؽذ
َ اة
ٌ َ ػز
ُ ُ ۪ص٤ع
َبس ِػ ْ٘ذَ ه
ٌ صـ
َ َٝ َِّللا
َ ُِٚۜ َ عبَُز
َ  ْغ َؼ َُ ِس٣َ
َ اُٞٓ َٖ ا َ ْع َش٣ ۪ت اَُّز٤
َٕٝ ْٔ ٌُ ُش٣َ
Onlara bir âyet gelince şöyle derler: "Allah’ın elçilerine verilenin aynısı bize de verilinceye kadar bu elçiye
inanmayacağız." Allah kimi kendine elçi yapacağını çok iyi bilir. Suçlu duruma düşenlere Allah katında bir
alçaltılma ve kurdukları tuzakla bağlantılı bir azap vardır.

(Müddesir 74/52)

َّ َُ٘ٓ ص ُؾلًب
ً ؾ َش َۙح
ُ ٠ُإْ َٰر٣ ْٕ َ  ْْ اُٜ ْ٘ ِٓ ئ
ٍ ذُ ًُ َُّ ْآ ِش٣ُ ۪ش٣ َْ َث
Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

(Hac 22/75)

َ ص
َه
ِۜ ِ َُّ٘ َِٖٓ اَٝ ع ًَل
ش٤
ْ َ٣ َُّللا
ُ  َِٖٓ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَ ِخ ُس٢ ۪طل
ٌ ِۚ  ٌغ ثَ ۪ص٤۪ٔ ع
بط ا َِّٕ ه
َ ََّللا
Allah, meleklerden elçiler seçer; insanlardan da seçer. Allah dinler ve görür.

(Şura 42/52)

ُ َٔ ٣اَل
ْٖ ٌِ َُٰ َٝ ٕب
۪ ْ  ََلَٝ بة
َ ْ٘ ًُ  ًؽب ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٗ َِۜب َٓبٝ َْي ُس٤ََُِ٘ب ا٤ْ  َؽْٝ َ  ًَ َٰز ُِ َي اَٝ
ُ َ  َٓب ْاُ ٌِز١ذ ر َ ْذ ۪س
ْ٤ٍَۙ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
َ َٗ ْٖ َٓ ۪ٚ ِث١ ۪ذْٜ َٗ ساٞ
ً ُٗ َُٙع َؼ َِْ٘ب
ِ ٠َُِٰ  ا١ ۪ذْٜ َ اَِّٗ َي َُزَٝ ؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِدٗ َِۜب
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab’ı ve imanı
bilmezdin. Ama onu bir nur yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola
getiririz. Sen elbette doğru yolu gösterirsin.
(Kasas 28/86)

ْۘ شا ُِ ِْ ٌَب ِك ۪ش٤
َ ََّٖ ٌُٗٞ َ بة ا ََِّل َس ْؽ َٔخً ِٓ ْٖ َس ِثّ َي كَ ََل ر
َٖ٣
َ ْ٘ ًُ  َٓبَٝ
ُ َ  َْي ْاُ ٌِز٤َُِ ا٠ُ ِْ َٰو٣ ْٕ َ ا اٞذ ر َ ْش ُع
ً ٜ۪ ظ
Böyle bir kitabın sana verileceğini hiç beklemiyordun. Bu, sadece Rabbinin bir ikramı olarak sana verildi. Sakın
o nankörlere arka çıkma.

(Zuhruf 43/43)

ْ كَب ْعز َ ْٔغ
ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ِ ٠َِٰ  ِۚ َْي اَِّٗ َي َػ٤َُِ ا٢
َ  ِؽُٝ۫ ُ  ا١ ِ۪ي ِثبَُّز
Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen doğru yoldasın.
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(Tegabun 64/8)

ش٤
ُ  َسَٝ ِبّٰلل
ٌ َٕ خ َ۪جَُِٞٔ َّللاُ ِث َٔب ر َ ْؼ
 هَٝ  ا َ ْٗضَ ُْ٘ َِۜب١ ۪س اَُّزٞ
ا ِث هُِٞ٘ٓ كَ َٰب
ِ ُُّ٘اَٝ ُِ۪ٚ ٞع
Öyleyse Allah’a ve Elçisine yani onunla birlikte indirilen Nur’a inanıp güvenin. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü
bilen Allah’tır.

(Nahl 16/2)

َ ا ََِّل اَٗ َ۬بَُِٰٚ ُ ََل اََّٚٗا ا۪ٝ ا َ ْٕ ا َ ْٗز ُِسٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػ َجب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙػِ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝبُش
ُّ ُ٘ ِ َّض ٍُ ْاُ َٔ َِٰئِ ٌَخَ ِث٣
ٕٞ
ِ ُكَبرَّو
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki “İnsanları
uyarın; Ben’den başka ilah yoktur, hepiniz Ben’den çekinerek kendinizi koruyun.”

(Mümin 40/15)

ِۚ ِ  ْاُؼَ ْشُٝد ر
َّ ْٞ َ٣ ُ ْ٘ز َِس٤ُِ ۪ٙؾب ُء ِٓ ْٖ ِػجَب ِد
َ َ٣ ْٖ َٓ ٠َِٰ ۪ َػٙ َػ ِٓ ْٖ ا َ ْٓ ِشٝاُش
ِ  ُغ اُذ ََّس َعب٤ َ۪سك
ُّ ٢ُ ِْ ِو٣ ػ
م
ِ َۙ اُز َّ ََل
O, dereceleri yükseltir, Arş’ın Sahibidir. Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından
seçtiği kişiye verir ki Allah’ın huzuruna çıkma günü konusunda uyarılarda bulunsun.

(Nisa 4/175)

ِٚ ٤ْ َُِ ْْ اِٜ ٣ ۪ذْٜ ٣َ َٝ ٍَ َۙ ع
ْ َكَٝ ُْٚ٘ ِٓ  َس ْؽ َٔ ٍخ٢ ۪ ْْ كُٜ ُُِ ْذ ِخ٤غ
ا ِث هَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪كَب َ َّٓب اَُّز
َ َ۪ كٚا ِثُٞٔ ص
َ َ ا ْػزَٝ ِبّٰلل
ً ص َشا
 ًٔ ِۜب٤ ۪غب ُٓ ْغزَو
ِ
Allah, kendisine inanıp güvenen ve o Nur’a sıkı sarılanları ikramı ve bol nimeti ile kuşatacak ve onları kendine
götüren doğru bir yola yönlendirecektir.

(Müminun 23/72)

َٖ٤ ۪اُش ِاصه
َّ  ُْش٤ َخَٞ ُٛ َٝ  ُۗ ٌْش٤ ْْ خ َْش ًعب كَخ ََشا ُط َس ِثّ َي َخُٜ َُِٔا َ ّْ ر َ ْغـ
Sanki bunlardan bir karşılık istiyorsun! Rabbinin verdiği karşılık en iyisidir. O, rızık verenlerin en iyisidir.

(Müminun 23/73)

ْ٤ٍ ۪ص َشاغٍ ُٓ ْغزَو
ُ اَِّٗ َي َُز َ ْذَٝ
ِ ٠َُِٰ ُ ْْ اٛٞػ
Sen onları elbette doğru yola çağırıyorsun.
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(Şura 42/53)

ِۜ ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
سٞ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ُِ َٓب كَُٚ ١ َّ۪للاِ اَُّز
ِ ص َش
 ه٠َُِض ا َ ََل ا
اغ ه
ُ ُٓ ُش ْاَل٤
ُ َّللاِ ر َ ۪ص
ِ
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendinin olan Allah’ın yoludur. Bilin ki bütün işler, Allah’a
ulaşır.
(Cuma 62/1)

ْ٤ِ ٌ۪ ض ْاُ َؾ٣
ِ اَٞ ََّٰٔ اُغ٢ِغ ِجّ ُؼ ِ هّٰللِ َٓب ك
ِ ض ْاُ َٔ ِِ ِي ْاُوُذ
ِ  ْاَلَ ْس٢ِ َٓب كَٝ د
َ ُ٣
ِ ط ْاُؼَ ۪ضُّٝ
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’na; bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, daima üstün ve
bütün kararları doğru olan Allah’a boyun eğer.

(Cuma 62/2)

ً ع
َ  َث َؼ١ ۪ اَُّزَٞ ُٛ
بة
ُ َّٖ َس٤۪ ّٓ ِ ُ ْاَل٢ش ِك
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ُٔ ِِّ ُ َؼ٣َٝ ْْ ِٜ ٤ًّ ۪ َُض٣َٝ ۪ٚب ِر٣َ  ْْ َٰاِٜ ٤ْ َِا َػَُِْٞز٣ ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َلٞ
ُۗ
ٖ٤
َ ٢ ۪ا ِٓ ْٖ هَ ْج َُ َُلُٞٗا ِْٕ ًَبَٝ َ ْاُ ِؾ ٌْ َٔخَٝ
ٍ َۙ ظ ََل ٍٍ ُٓ ۪ج
Ümmilerin içinden elçi çıkaran Allah’tır. Onlara, O’nun ayetlerini okur, Kitab’ı ve hikmeti öğreterek onları
geliştirir. Hâlbuki onlar daha önce açık bir sapkınlık içindeydiler.

(Cuma 62/3)

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

(Cuma 62/4)

ْ٤ِ ع َِ ْاُ َؼ ۪ظ
َ ٣َ ْٖ َٓ ِٚ ٤ ُ۪إْ ر٣ َِّللا
ْ َ ْاُلَُّٝللاُ ر
ْ ََٰر ُِ َي ك
 هَٝ ؾب ِۜ ُء
ع َُ ه
İşte bu, Allah’ın ikramıdır. O, ikramını, görevini yerine getiren kişiye yapar. Allah, büyük ikram sahibidir.
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