RAHMAN SURESİ
َ ٤ْ ف
َّ ُبّٰللِ َِٖٓ ا
ْ٤اُط ۪ج
ُ َا
َّ ٕب
ش ِث هٞػ
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِْ ِث ْؽ
ْ٤ِ اُط ِح
َّ ِٖ َٔ َٰ اُط ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Rahman 55/1)

ُٖ َُٰٔط ْح
َّ َ ا
O Rahman,
(Bakara 2/163)

ُْ ٤اُط ۪ح
ِ َٝ ٌَُِٰٚ  ٌُ ْْ اُٜ َُِٰ اَٝ
َّ ُٖ َٰٔاُط ْح
َّ َٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ اح ٌۚسٌ اََل ا
Sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur.

(Meryem 19/93)

اُط ْحَٰٔ ِٖ َػ ْجسًا
ِ اَٞ ََّٰٔ اُؽ٢ِا ِْٕ ًُ َُّ َٓ ْٖ ك
َّ ٢ِض ا اََِّل َٰار
ِ  ْاَلَ ْضَٝ د
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman’ın huzuruna gelirler.

(Furkan 25/58)

ط ٌۚا٤
ً ۪ ذ َ۪جٙة ِػ َجب ِز
ِ ُُ۪ٞٗ ثِصٚ ِث٠ ًَ َٰلَٝ ۪ٙؼ ِجّ ْح ِث َح ْٔ ِس
َ َٝ ُدُٞٔ ٣َ  ََل١ ۪ ِ اَُّص٢
ّ  ْاُ َح٠َِ ًَّ َْ َػَٞ َ رَٝ
Ölmeyen, hep diri olan Rabbine dayan, her şeyi güzel yapmasına karşılık ona boyun eğ. Kullarının
günahlarından onun haberdar olması yeterlidir.

(Furkan 25/59)

ٌۚ ِ  ْاُ َؼ ْط٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْؼز٣َ ِؼز َّ ِخ ا٢ ۪ َٔب كُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ؾ
ِ اَٞ ََّٰٔ َذَِنَ اُؽ١ ۪اََُّص
َ  ْاَلَ ْضَٝ د
طا٤
َّ َ ا
ً ۪ ذ َ۪جُِٚط ْحَٰٔ ُٖ كَ ْؽـَٔ َْ ث
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan Rahman odur. Sonra arşa kurulmuştur. Sen O’ndan, her
şeyin iç yüzünü bilenden iste.

1

(Rahman 55/2)

ََٕػَِّ َْ ْاُوُ ْط َٰا
Kur’ân’ı öğretti,
(Fussilet 41/2)

ْ٤ٌِۚ اُط ۪ح
َّ ِٖ َٰٔاُط ْح
َّ َِٖٓ ٌَ ٣ر َ ْ٘ ۪ع
Bu iyiliği sonsuz ve ikramı bol olan Allah tarafından indirilmiştir.

(Fussilet 41/3)

ْ َِص
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ ًَّب ُِو٤ُ هُ ْط َٰاًٗب َػ َط ِثُٚبر٣َ ذ َٰا
ٌ َ ًِز
ّ ِ ُبة ك
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur’ânlar halinde açıklanmıştır.

(Alak 96/1)

َ َذَِ ٌۚن١ ۪اِ ْه َطأْ ِثب ْؼ ِْ َض ِثّ َي اَُّص
Rabbinin adıyla oku, yaratan O’dur!

(Alak 96/2)

ن
ِ ْ ََذَِن
َ ْٗ اَل
ٍ ٌۚ َِؽبَٕ ِٓ ْٖ َػ
O, insanları birbirine bağlı olarak yaratmıştır.

(Alak 96/3)

ُّ  َضث َُّي ْاَلَ ًْ َطَٝ ْاِ ْه َطأ
Oku! Rabbin en iyi ikramın sahibidir.

(Alak 96/4)

ِْ ََِ َػَِّ َْ ثِ ْبُو١ ۪اََُّص
O, kalemle öğretmiştir;

(Alak 96/5)

ْْ ََِ ْؼ٣ ْْ َُ ؽبَٕ َٓب
ِ ْ َْ ََِّػ
َ ْٗ اَل
O insana, bilmediği şeyleri öğretmiştir.
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(Rahman 55/3)

َٕؽب
ِ ْ ََذَِن
َ ْٗ اَل
İnsanı yarattı.
(Secde 32/7)

ٖ٤
َ ََّ ًُ َٖؽ
ِ ْ َثَسَا َ ذ َِْنَٝ َُٚءٍ َذَِو٢ْ ـ
َ ْٗ اَل
َ  ا َ ْح١اََُّص۪ ا
ٍ ٌۚ بٕ ِٓ ْٖ ۪غ
ِ ؽ
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.

(Secde 32/8)

ٖ٤
ُ ْٖ ِٓ َُِٚص ُ َّْ َج َؼ ََ َٗ ْؽ
ٍ ٌۚ ٜ۪ َٓ ٍؼ ََلَُ ٍخ ِٓ ْٖ آَبء
Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır.

(Secde 32/9)

ً َِ۪ ْاَلَ ْكـِسَح َ هَٝ بض
ََٕٝل َٓب ر َ ْف ٌُ ُط٤
َّ ُ َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ۪ٚحٝ
ِ  ِٓ ْٖ ُضِٚ ٤ َ۪ٗلَ َد كَٝ ُٚ٣ٞؼ ه
َ َّْ ُ ص
َ  ْاَلَ ْثَٝ ؽ ْٔ َغ
َ ص
Sonra dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiş; size dinleme, ileri görüşlü olma yeteneği ve gönüller
vermiştir. Ne kadar az değerlendiriyorsunuz!

(Nahl 16/78)

ُ َُّللاُ ا َ ْذ َط َج ٌُ ْْ ِٓ ْٖ ث
بض
َ َُٕٞٔ َِبرِ ٌُ ْْ ََل ر َ ْؼَٜ َّٓ ُ ٕ اٞ
َّ ُ َجؼَ ََ َُ ٌُ ُْ اَٝ ْـًٔب٤ـ
 هَٝ
َ  ْاَلَ ْثَٝ ؽ ْٔ َغ
َ ص
ِ ط
َٕٝ ْاَلَ ْكـِسَح َ َُؼََِّ ٌُ ْْ ر َ ْف ٌُ ُطَٝ
Allah sizi analarınızın karnından çıkardığında hiç bir şey bilmiyordunuz. Ama size dinleme ve ileri görüşlü olma
özelliği ile gönüller vermişti. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz.

(Rahman 55/4)

َٕب٤َ ُ ْاُ َجَٚٔ ََِّػ
Ona kendini ifade etmeyi öğretti.
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(Bakara 2/31)

ْْ ُ  ُ۬ ُإ اََل ِء ا ِْٕ ًُ ْ٘زٛبء َٰ ا
ِ َٔ ِثب َ ْؼ ا٢ ۪ٗ ْاُ َٔ َٰ اِئِ ٌَ ِخ كَوَب ٍَ ا َ ْٗ ِج ُ۫ ُإ٠َِ ْْ َػُٜ ظ
َ ب ص ُ َّْ َػ َطَٜ ًَُِّ  َػَِّ َْ َٰازَ َّ ْاَلَ ْؼ أَب َءَٝ
َٖ٤ ۪صبزِه
َ
Âdem’e her varlığın ismini öğretti, sonra onları meleklere gösterdi: “İddianızda haklıysanız bana şunların
isimlerini söyleyin!” dedi.

(Bakara 2/32 )

ُْ ٤ٌ۪  ُْ ْاُ َح٤ ِ۪ذ ْاُ َؼ
َ ْٗ َ ؼ ْج َحبٗ ََي ََل ِػ ِْ َْ َُ اَ٘ب ا ََِّل َٓب َػَِّ ْٔزََ٘ب اَِّٗ َي ا
ُ اُُٞهَب
Melekler, “Biz sana içten boyun eğeriz, bizde senin öğrettiğin dışında bilgi olmaz. Her şeyi bilen ve kararları
doğru olan Sensin.” dediler.

(Bakara 2/33)

ْت
َ ٤ ا َ ْػَِ ُْ َؿ٢ ْْ هَب ٍَ اََُ ْْ اَهُ َْ َُ ٌُ ْْ اِ ّ۪ٗاِٜ ِ ْْ ثِب َ ْؼ أَبئُٛ َ  ٌۚ ْْ كََِ أَّب ا َ ْٗجَبِٜ ِ ْْ ثِب َ ْؼ أَبئُٜ َْاب َٰازَ ُّ ا َ ْٗجِئ٣ ٍَ هَب
َُٕٞٔ ُ  َٓب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْزَٝ َُٕٝا َ ْػَِ ُْ َٓب ر ُ ْجسَٝ ض
ِ اَٞ ََّٰٔاُؽ
ِ  ْاَلَ ْضَٝ د
Bunun üzerine Allah, “Âdem! Meleklere şunların isimlerini söyle!” dedi. Âdem onlara o isimleri söyleyince,
“Size dememiş miydim, ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi
sakladığınızı da bilirim.” dedi.

(Araf 7/19)

ُ ٤ ُج َي ْاُ َجَّ٘خَ كَ ٌُ ََل ِٓ ْٖ َحْٝ َظَٝ ذ
َّ ُ اِٙ  ِصَٰٛ  ََل ر َ ْو َطثَبَٝ ْش ِـئْز ُ َٔب
َٗبٌُٞ َ ف َج َطح َ كَز
َ ْٗ َ َاب َٰازَ ُّ ا ْؼ ٌُ ْٖ ا٣َٝ
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ُِ اُظب
“Bak Âdem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Beğendiğiniz yerden yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa
yanlış yapmış olursunuz.”

(Araf 7/20)

َ ٤ْ ف
َّ ُ َٔب اُٜ َُ غ
 ٌُ َٔب٤ ََٰٜٗ هَب ٍَ َٓبَٝ  َٔبِٜ  َٰا ِرْٞ ؼ
َ ْٖ ِٓ  َٔبُٜ ْ٘  َػ١
َ َٞ  ْؼَٞ َك
َ  ِضُٝ ُ۫  َٔب َٓبُٜ َُ ١ِ
َ ُ ْجس٤ُِ ُٕ طب
َّ ُ اِٙ  ِصَٰٛ ْٖ َضثُّ ٌُ َٔب َػ
َٖ٣ َ۪ٗب َِٖٓ ْاُرَب ُِسٌُٞ َ  رْٝ َ  ِْٖ ا٤ٌَ ََِٓ َٗبٌُٞ َ ف َج َط ِح ا اََِّل ا َ ْٕ ر
Sonra Şeytan her birinin bedeninin örtülü yerlerini açıp diğerine göstermek için şöyle vesvese verdi: “Rabbinizin
size bu ağacı yasaklaması sadece hükümdar olmanızı ya da ölümsüzleşmenizi engellemek içindir.”
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(Araf 7/22)

َ َٝ  َٔبُٜ ُ  َٰارْٞ ؼ
َّ ُض كََِ َّٔب شَاهَب اٝ
ْ َف َج َطح َ َثس
ْٖ ِٓ  َٔبِٜ ٤ْ َِبٕ َػ
ِ  ْر٣َ غ ِلوَب
َ  َٔبُٜ َُ د
ٍ ٌۚ  َٔب ِثـُ ُطُٜ ٤كَسَُه
ِ َصل
َ ٤ْ ف
َّ ُاَهُ َْ َُ ٌُ أَب ا َِّٕ اَٝ ف َج َط ِح
َّ ُ ٌُ َٔب َػ ْٖ ِر ِْ ٌُ َٔب اَٜ ْٗ َ  أَب اََُ ْْ اُٜ ُّ َٔب َضثُٜ ٣َٗب َٰزَٝ م ْاُ َجَّ٘ ِخ
طبَٕ َُ ٌُ َٔب
ِ  َضَٝ
ٌ  ُٓ ۪جٌُّٝ َػس
ٖ٤
Böylece ikisini de kandırıp değerlerini düşürdü. İkisi de o ağaçtan tadınca açılması hoş olmayacak yerleri
gözüktü. Bahçedeki yaprakları üst üste koyup örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi: “Size bu ağacı
yasak etmedim mi? Demedim mi Şeytan sizin açık düşmanınızdır?”

(Araf 7/23)

َ هَ َبَل َضثََّ٘ب
َٖ٣ٗ ََّٖ َِٖٓ ْاُرَب ِؼ ۪طٌُٞ ََُ٘ ر َ ْط َح َْٔ٘بَٝ ا ِْٕ َُ ْْ ر َ ْـ ِل ْط ََُ٘بَٝ ؽَ٘ب
َ ُظَِ ْٔ اَ٘ب ا َ ْٗل
Dediler ki: “Rabbimiz! Biz ne ettikse kendimize ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kaybedenlere karışır
gideriz.”

(Bakara 2/37 )

ٍ ۪ ًَ ِِ َٔبّٚ َٰازَ ُّ ِٓ ْٖ َض ِث٠كَزََِ اوه
ُْ ٤اُط ۪ح
ُ َّٞ َّ  اُزَٞ ُٛ َُِّٚٗ اِٚ ٤ْ َِبة َػ
َّ اة
َ َ د كَز
Âdem Rabbinden uyarılar aldı. Rabbi de tevbesini kabul etti. Dönüş yapanı kabul eden, ikramı bol olan O’dur.

(Bakara 2/38 )

ْ
ُ  ِجْٛ هُ َِْ٘ب ا
 ََلَٝ ْْ ِٜ ٤ْ َِف َػ
ٌ َْٞ  كَ ََل ذ١ا
َ َُسٛ  كَ َٔ ْٖ ر َ ِج َغًُٟسٛ ٢ّ ِ۪٘ٓ ْْ ٌُ َّ٘٤َ أ ِر٣َ ؼً ٌۚب كَ ِب َّٓب٤۪ٔ ب َجَٜ ْ٘ ِٓ اٞط
َُٕٞٗ َ ْحع٣َ ْْ ُٛ
Onlara şöyle dedik: “Oradan hep birlikte inin! Tarafımdan size bir rehber gelirse, rehberime uymuş olanlarda ne
bir korku olur ne de üzüntü çekerler.”

(Bakara 2/39)

َُٕٝب ذَب ُِسَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ بض
ُ ص َح
ْ َ  َٰ اُئِ َي اُٝ۬ ُ برِ اَ٘ب ا٣َ ا ثِ َٰبُٞ ًَصَّثَٝ اَٖٝ ًَلَ ُط٣ ۪اَُّصَٝ
ِ ٌۚ َُّ٘بة ا
Yalan söyleyerek âyetlerimizi görmezlikten gelenler ise cehennem ahalisidir. Onlar orada ölümsüz olarak
kalacaklardır.

(Rahman 55/5)

َّ َُا
ٕب
ُ ْٔ ف
ٍ  ْاُوَ َٔ ُط ِث ُح ْؽ َجَٝ ػ
Güneş ve ay, bir hesaba göredir.
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(Yunus 10/5)

َّ ُ َج َؼ ََ ا١ ۪ اَُّصَٞ ُٛ
َٖ٤ ِ۪٘ؽ
ّ ُا َػسَزَ اُٞٔ ََِبظ ٍَ ُِز َ ْؼ
ً ُٗ  ْاُوَ َٔ َطَٝ اب ًء٤َ ظ
ِ ػ
ِ َ٘ٓ ُٙهَس ََّضَٝ ضاٞ
َ ْٔ ف
َٰ ْ َُ ص
َُٕٞٔ َِ ْؼ٣َ ٍّ ْٞ َد ُِو
ِ ب٣َ اَل
ّ ِ َُل٣ ن
بة َٓب َذَِنَ ه
َ ؽ
َ  ْاُ ِحَٝ
ِ ّ َّللاُ َٰش ُِ َي ا ََِّل ِث ْبُ َح
Güneşi ziyâ, Ay’ı nûr yapan O’dur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu menzil-menzil ölçülendirmiştir.
Allah’ın yarattığı şeyler, gerçeğin kendisinden başka bir şey değildir. Allah onu gerçek varlık olarak yaratmıştır.
Allah, âyetlerini bilen bir topluluk için açıklar.

(Yasin 36/38)

َّ ُاَٝ
ْ٤ِ ِ۪ع ْاُ َؼ٣
ُ ۪ب َٰش ُِ َي ر َ ْوسَٜ َُ  ُِ ُٔ ْؽزَوَ ٍ ّط١ػ ر َ ْج ۪ط
ُ ْٔ ف
ِ ط ْاُ َؼ ۪ع٣
Güneş yerleştirildiği yörüngesinde akıp gider. İşte bu, daima üstün ve bilgili olan Allah’ın koyduğu ölçüdür.

(Yasin 36/39)

ْ٣ِ ۪ٕ ْاُوَسٞ
ِ َ٘ٓ ُٙ ْاُوَ َٔ َط هَس َّْضَٗبَٝ
ِ  َػبزَ ًَ ْبُؼُ ْط ُج٠َبظ ٍَ َحزه
Ay’ı da kuru hurma salkımı sapı gibi olana kadar menzil menzil ölçülendirmişizdir.

(Yasin 36/40)

َّ ََُل ا
َٕٞ ْؽ َج ُح٣َ ٍ كََِي٢ ۪ ًُ ٌَّ كَٝ بض
ُ ْٔ ف
َ َُ ٤ْ َُّ ََل اَٝ ب ا َ ْٕ ر ُ ْس ِض َى ْاُوَ َٔ َطَٜ َُ ا٢ ْ٘ َج ۪ـ٣َ ػ
ِ َٜ َُّ٘ؼب ِث ُن ا
Güneş Ay’ı yakalayamaz gece gündüzü geçemez. Her biri farklı bir yörüngede yüzer.

(Rahman 55/6)

َّ ُاَٝ ُْ اَُّ٘ ْجَٝ
ٕا
ِ ََ ْؽ ُجس٣ ف َج ُط
Yıldızlar ve ağaçlar; her ikisi de Allah’a secde ederler.
(Rad 13/15)

َٰ ْ َٝ ُِٝ ّ  ْْ ِث ْبُـُسُٜ ُُ ِظ ََلَٝ بًٛ  ًَ ْطَٝ ػب
َ ض
ٍِ صب
ِ اَٞ ََّٰٔ اُؽ٢ِ ْؽ ُجس ُ َٓ ْٖ ك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
ً ْٞ غ
ِ  ْاَلَ ْضَٝ د
َ اَل
Göklerde ve yerde kim varsa, gönüllü veya zorunlu olarak Allah'a boyun eğer. Gölgeleri de bunu öğle ve
ikindide yapar.

(Nahl 16/48)

ُ۬
َّ ُاَٝ ٖ٤
ْْ ُٛ َٝ ِؼ َّجسًا ِ هّٰلل
َ ْٖ ِٓ َُّللا
ُ َِ ِف أَبئ
 َٓب َذَِنَ ه٠َُِٰ ا اْٝ َ َط٣ ْْ ََُٝ َ ا
ِ ۪ٔ َ٤ُُ َػ ِٖ ْاَُُّٚ ُإا ِظ ََل٤ََزَل٣ ٍء٢ْ ـ
َٕٝاذ ُط
ِ َز
Bunlar, Allah’ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi gölgeleri sağdan ve sol taraflardan alçalmış bir
biçimde Allah’a secde ederek döner.
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(Nahl 16/49)

ََٕٝ ْؽز َ ٌْ ِج ُط٣ ُ ْْ ََلَٛٝ ُ ْاُ َٔ َٰ اِ ِئ ٌَخَٝ ض ِٓ ْٖ ازَاثَّ ٍخ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُؽ٢ ْؽ ُجس ُ َٓب ِك٣َ ِ ِ هّٰللَٝ
ِ  ْاَلَ ْض٢ َٓب ِكَٝ د
Göklerde ve yerde olan bütün hareketli canlılar ve melekler, Allah’a secde eder ve kendilerini büyük görmezler.

(Hac 22/18)

َّ ُاَٝ ض
ُّ ٞاُُّ٘ ُجَٝ  ْاُوَ َٔ ُطَٝ ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ اُؽ٢ُِ َٓ ْٖ كَُٚ ُ َ ْؽ ُجس٣ ََّللا
اََُ ْْ ر َ َط ا َ َّٕ ه
ِ  ْاَلَ ْض٢ِ َٓ ْٖ كَٝ د
ُ ْٔ ف
َّ ُاَٝ ٍُ  ْاُ ِججَبَٝ
ُ َ ْاُؼَصِٚ ٤ْ َِط َح َّن َػ٤
َُّللا
 ِٖ هِٜ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ اة
ٌ ۪ ًَضَٝ بغ
ٌ ۪ ًَضَٝ ُّاةََّٝاُس اَٝ ف َج ُط
ِ َُّ٘ط َِٖٓ ا٤
فب ُء
ََ ا٣ َ ْلؼَ َُ َٓب٣ ََّللا
ُ ِٓ ْٖ ُٓ ٌْ ِط ٍّ ا َِّٕ هَُٚ كَ َٔب
Göklerde olanlarla yerde olanların Allah’a secde ettiklerini hiç görmedin mi? Güneş, ay, yıldızlar, dağlar,
ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu ona secde eder. İnsanların birçoğu da azabı hak eder. Allah’ın
değersiz kıldığını, kimse değerli hale getiremez. Allah, gerekli gördüğü şeyi yapar.

(Rahman 55/7)

َٕعَ ا٤۪ٔ ُظ َغ ْا
َّ ُاَٝ
َ َٝ َٝ بَٜ ؽ أَب َء َضكَ َؼ
Göğü yükseltti ve dengeyi kurdu.
(Rad 13/2)

َّ ُؼ َّر َط ا
َه
ػ
ِ اَٞ ََّٰٔ َضكَ َغ اُؽ١ َّ۪للاُ اَُّص
َ َٝ  ْاُ َؼ ْط ِؾ٠َِ َػَٰٟٞ َ ب ص ُ َّْ ا ْؼزَٜ َْٗٝ  ِْط َػ َٔ ٍس ر َ َط٤َد ِثـ
َ ْٔ ف
َٰ ْ َُ ص
َُِٕٞ٘هُٞبء َض ِثّ ٌُ ْْ ر
ِ َب٣اَل
ِ َد َُؼََِّ ٌُ ْْ ثِ ِِ او
ّ ِ َُل٣ ُسَ ِثّ ُط ْاَلَ ْٓ َط٣ ٠ًّٔ ؽ
َ ُٓ ٍَ  َِلَ َج١َ ْج ۪ط٣ ٌَّ ًُ  ْاُوَ َٔ َطَٝ
Allah, gökleri görünür bir direk olmadan yükseltmiştir. Sonra arşa geçmiş, güneş ve ayı düzenlemiştir. Her biri,
belli bir süreye kadar akar gider. İşi çekip çeviren ve bu âyetleri açıklayan O'dur. Belki Rabbinizle yüzleşme
konusunda kesin kanaate varırsınız.

(Şura 42/17)

َه
ت٣
ٌ ؽب َػخَ هَ ۪ط
َ ُ ْس ۪ض٣  َٓبَٝ َٕعَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ ن
َّ ُي َُ َؼ ََّ ا٣
َ َ  ا َ ْٗعَ ٍَ ْاُ ٌِز١َّللاُ اَُّص۪ ا
ِ ّ بة ثِ ْبُ َح
Gerçekleri içeren bu kitabı ve dengeyi indiren Allah’tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.
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(Hadid 57/25)

ا َ ْٗعَ َُْ٘بَٝ بغ ِث ْبُ ِو ْؽ ٌِۚػ
ِ َّ٘ب٤ِ ؼََِ٘ب ِث ْبُ َج
ُ ؼ َِْ٘ب ُض
ُ َُّّ٘ اٞ
َ َ  ُْ ْاُ ٌِزُٜ ا َ ْٗعَ َُْ٘ب َٓ َؼَٝ د
َ َُوَ ْس ا َ ْض
َ ُو٤َ ُِ َٕعَ ا٤۪ٔ ُ ْاَٝ بة
َ غ
ُ  ُضَٝ ُٙص ُط
ت ا َِّٕ ه
 ْؼَِ َْ ه٤َ ُِ َٝ بغ
ُ ْ٘ َ٣ ْٖ َٓ َُّللا
ِ َُِِّ٘  ََٓ٘ب ِك ُغَٝ ٌ س٣ ۪ـس
ٌ ْ  َثأِٚ ٤ ۪سَ ك٣ ْ۪اُ َحس
ِ ٤ْ َُ ِث ْبُـَِٚؼ
ََّللا
ٌ  َػ ۪ع١
ع٣
ٌّ ِٞ َ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 birçok faydası olan demiri de Biz indirdik. Bunlar, dinine ve
elçilerine kimin içten destek olduğunu Allah’ın bilmesi içindir. Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

(Naziat 79/27)

بَٜ ٤َٰ٘ ؽ أَب ُء َث
َ َ َءا َ ْٗز ُ ْْ ا
َّ ُـسُّ ذ َِْوًب ا َ ِّ ا
Sizin yapınız mı daha sağlam yoksa göğün yapısı mı? Onu Allah yaptı.

(Naziat 79/28)

بَٜ ٣ٞؽ ه
َ َب كَٜ ٌَ ْٔ ؼ
َ َضكَ َغ
Tavanını yükseltti ve dengesini kurdu.

(Naziat 79/29)

َ ا َ ْؿَٝ
بَٜ ٤ َٰظح
ُ ا َ ْذ َط َطَٝ بَٜ َِ٤ْ َُ ؿ
َ ط
Gecesini alâmetsiz kıldı ve duhâsını çıkardı.

(Rahman 55/8)

ْ َ ا َ ََّل ر
ٕا
ِ َع٤۪ٔ ُ ْا٢ِا كَْٞ طـ
Kurulu dengede aşırılık yapmayın.
(Hud 11/112)

ْ َ  ََل رَٝ بة َٓؼَ َي
ط٤
َ كَب ْؼز َ ِو ْْ ًَ أَب ا ُ ِٓ ْط
ٌ َٕ ثَ ۪صَُِٞٔ ُ ثِ َٔب ر َ ْؼَِّٚٗا 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.
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(Ta Ha 20/81)

ْ َ  ََل رَٝ ْْ ًُ د َٓب َضظَ ْهَ٘ب
َ ْٖ ِٓ اًُُِٞ
ِٚ ٤ْ َِ ْح ِِ َْ َػ٣َ ْٖ َٓ َٝ ٢ٌۚ ع ۪ج
ِ ّ َجب٤ِ غ
َ  ٌُ ْْ َؿ٤ْ ََِ ِح ََّ َػ٤َ كِٚ ٤ ۪ا كَْٞ طـ
ََٰٟٞ ٛ  كَوَ ْس٢ع ۪ج
َ َؿ
Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ama taşkınlık etmeyin. Yoksa öfkemi hak edersiniz.
Kim öfkemi hak ederse yıkılıp gider.

(Rum 30/40)

ُ ْٖ ِٓ ََْ ٛ ْْ ٌُ ٤٤۪ ُ ْح٣ َّْ ُ ز ُ ٌُ ْْ ص٤۪ٔ ُ٣ َّْ ُ  َذَِوَ ٌُ ْْ ص ُ َّْ َضظَ هَ ٌُ ْْ ص١ َّ۪للاُ اَُّص
َه
ْْ ٌُ ُِ َ ْل َؼ َُ ِٓ ْٖ َٰش٣ ْٖ َٓ ْْ ٌُ ِـ َط اًَبئ
ًَُٕٞ ُ ْف ِط٣  َػ َّٔب٠ُر َ َؼ َٰبَٝ َُٚٗؼ ْج َحب
ُ ٍء٢َ
ْ ِٓ ْٖ ـ
Sizi yaratan ve rızık veren Allah’tır. Sonra canınızı alacak daha sonra size tekrar can verecektir. Eş
koştuklarınızdan hangisi bunlardan birini yapabilir? Allah’ın onlarla ilgisi olmaz. O onların ortak koştuklarından
uzaktır.

(Rum 30/41)

َ
ْ َؽج
ْْ ُٜ َِّا َُ َؼُِِٞٔ  َػ١ ۪ط اَُّص
ِ َُّ٘ ا١ِس٣ْ َ ذ ا
َ ًَ  ْاُجَ ْح ِط ِث َٔبَٝ  ْاُجَ ِ ّط٢ِؽبزُ ك
َ َ َط ْاُلَٜ ظ
َ  ْْ ثَ ْؼُٜ َو٣ ُ۪ص٤ُِ بغ
ََُٕٞ ْط ِجؼ٣
İnsanların, kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar olur. Bu, ettiklerinin bir
kısmını bulsunlar diyedir; bakarsın vazgeçerler.

(Rahman 55/9)

َٕعَ ا٤۪ٔ ُا ْاٝ ََل ر ُ ْرؽ ُِطَٝ  ْظَٕ ِث ْبُ ِو ْؽ ِػَٞ ُا ْاُٞٔ ٤ ۪اَهَٝ
Ölçüyü hakka uygun yapın. Eksiltip de kurulu dengeye yazık etmeyin.
(İsra 17/35)

ً ۪ٝ ْ ؽ ُٖ رَأ
َ ا ِث ْبُ ِو ْؽُٞٗ ِظَٝ ْْ ُ  ََ اِشَا ًِ ِْز٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ اَٝ
َل٣
ِ ط
َ ا َ ْحَٝ  ٌْط٤ْ َٰش ُِ َي َذ٤ِ ۪بغ ْاُ ُٔ ْؽزَو
Ölçerken ölçeği tam doldurun ve doğru tartıyla tartın. Böylesi hayırlı olur ve en güzel sonucu verir.

(Şuara 26/181)

ٌۚ ا َِٖٓ ْاُ ُٔ ْرؽ ِ۪طٌُُٞٗٞ َ  ََل رَٝ ََ ٤ْ ٌَ ُا ْاُٞكْٝ َ ا
َٖ٣
Ölçeği tam yapın, eksik ölçenlerden olmayın.
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(Şuara 26/182)

َ ا ِث ْبُ ِو ْؽُٞٗ ِظَٝ
ْ٤ٌِۚ ۪بغ ْاُ ُٔ ْؽزَو
ِ ط
Doğru terazi ile tartın,

(Şuara 26/183)

ٌۚ ۪ض ُٓ ْل ِؽس
َٖ٣
ُ  ََل ر َ ْج َرَٝ
ِ  ْاَلَ ْض٢ِا كْٞ َ  ََل ر َ ْؼضَٝ ْْ ُٛ َاب َء٤بغ ا َ ْـ
َ َُّ٘ا اٞؽ
İnsanların malını, sinsice eksiltmeyin; bozgunculuk yaparak ortalığı karıştırmayın.

(Şuara 26/184)

َٖ٤ َُّ۪ٝ َ ْاُ ِج ِجَِّخَ ْاَلَٝ ْْ ٌُ َ َذَِو١ ۪ا اَُّصُٞارَّوَٝ
Sizi de sizden öncekileri de yaratandan çekinin.”

(Mutaffifın 83/1)

َ ُٔ ِْ ُِ ٌَ ٣ْ َٝ
َٖ٤ ۪ط ِلّل
Ölçüde ve tartıda küçük eksiltmeler yapanların çekeceği var!

(Mutaffifın 83/2)

َُٕٞكْٞ َ َ ْؽز٣ بغ
ِ َُّ٘ ا٠َِا َػَُُٖٞ اِشَا ا ًْزَب٣ ۪اََُّص
İnsanlardan alırken ölçünün tam olmasını isterler.

(Mutaffifın 83/3)

َُٕٝ ْرؽ ُِط٣ ْْ ُُٛٞٗ َظَٝ ْٝ َ  ْْ اُٛ ُُٞاِشَا ًَبَٝ
Ama kendileri ölçüp tartarken onları zarara sokarlar.

(Mutaffifın 83/4)

ُ َ٣ ا َ ََل
َُٕٞصُٞ ْْ َٓ ْجؼُٜ ََّٗ َٰ اُئِ َي اُٝ۬ ُ ظ ُّٖ ا
Bunlar yeniden diriltileceklerini hesaba katmazlar mı?

(Rahman 55/10)

ّب ُِ َْلَٗ َِبَٜ ظ َؼ
َ َٝ ض
َ  ْاَلَ ْضَٝ
Yeryüzünü de canlılar için yayıp donattı.
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(Araf 7/10)

ً َِ۪ؿ ه
ََٕٝل َٓب ر َ ْف ٌُ ُط٤
ِ  ْاَلَ ْض٢َُوَ ْس َٓ ٌََّّ٘ب ًُ ْْ ِكَٝ
َ ٣ِ ب َٓ َؼبَٜ ٤ ۪ َج َؼ َِْ٘ب َُ ٌُ ْْ كَٝ ض
Geçinebileceğiniz imkânlar oluşturarak sizi yeryüzüne yerleştirdik. İmkânlarınızı ne kadar az
değerlendiriyorsunuz!

(Bakara 2/22)

ً ض كِ َطا
َِٖٓ ۪ٚبء آَب ًء كَب َ ْذ َط َط ِث
َّ ُا َ ْٗعَ ٍَ َِٖٓ اَٝ ؽ أَب َء ِث اَ٘ب ًء
َّ ُاَٝ ـب
ِ َٔؽ ا
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْض١ ۪اََُّص
َُٕٞٔ َِا َ ْٗز ُ ْْ ر َ ْؼَٝ ا ِ هّٰللِ ا َ ْٗسَازًاُِٞد ِض ْظهًب َُ ٌُ ٌۚ ْْ كَ ََل ر َ ْج َؼ
ِ اُض َّ َٔ َطا
Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren, göğü de bina gibi yapılandıran odur. Gökten su indirir de onunla
oluşan ürünlerden size rızık çıkarır. Öyleyse bile bile, Allah’a benzer nitelikte varlıklar uydurmayın.

(Fussilet 41/9)

ُّاُ ا َ ْٗسَازًا َٰش ُِ َي َضةَُٚ ََُِٕٞر َ ْجؼَٝ ِْٖ ٤َٓ ْٞ َ٣ ٢ ۪ض ك
َ  َذَِنَ ْاَلَ ْض١ َ۪ٕ ثِبَُّصٝهُ َْ اَئَِّ٘ ٌُ ْْ َُز َ ٌْلُ ُط
ٌۚ ۪ٔ َُْاُؼَب
َٖ٤
De ki: “Yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak O’nu görmezlikten gelen siz misiniz? O,
tüm varlıkların Rabbidir.”

(Fussilet 41/10)

ا ًءَٞؼ ا
َ ّ ٍَّب٣َ ا َ ْض َث َؼ ِخ ا٢ب ۪ اكَٜ َ ارَٞ ب ا َ ْهَٜ ا٤ ۪هَس ََّض كَٝ بَٜ ٤ ۪بض َى ك
َ  َثَٝ بَٜ  ِهْٞ َ ِٓ ْٖ ك٢
َ ا ِؼَٝ ب َضَٜ ٤ ۪ َج َؼ ََ كَٝ
َٖ٤ ِِ۪ؽبئ
َُِِّ ا
İçine, üstten itibaren sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve içinde her türden nimetin gıdanın ölçüsünü
dört günde oluşturup araştıranlar için dengeli bir şekilde yayan O’dur.

(Rahman 55/11)

ّاَُّ٘ ْر َُ شَادُ ْاَلَ ًْ َٔ ِبَٝ ٌخَٜ ًِ ب كَبَٜ ٤ ۪ك
Orada türlü yemişler ve salkımlı hurma ağaçları,

(Rahman 55/12)

ُ ٌۚ  َح٣ْ اُط
ٕب
ِ ص
ْ  ْاُ َؼُٝ ْاُ َحتُّ شَٝ
َّ َٝ ق
Tohumlu, yapraklı ve güzel kokulu bitkiler vardır.
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(Rahman 55/13)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/14)

بض
ِ ْ ََذَِن
َ ْٗ اَل
َ ِْ ص
َ ْٖ ِٓ َٕؽب
ِ صب ٍٍ ًَ ْبُلَ َّر
O insanı çanak çömlek gibi kurumuş balçıktan yarattı.
(Hicr 15/26)

ٕٞ
ِ ْ َُوَ ْس َذَِ ْوَ٘بَٝ
َ ْٗ اَل
َ ِْ ص
َ ْٖ ِٓ َٕؽب
ٍ ٌۚ ُ٘صب ٍٍ ِٓ ْٖ َح َٔإ ٍ َٓ ْؽ
Biz o insanı kurumuş, yıllanıp kokuşmuş kara balçıktan yarattık.

(Hicr 15/27)

َّ  ْاُ اَجَٝ
ّٞ
َّ َُبض ا
ِ ُٔ ؽ
ِ ٗ ْٖ ِٓ َُ ُ ِٓ ْٖ هَ ْجٙبٕ َذَِ ْوَ٘ب
Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.

(Rahman 55/15)

َّ  َذَِنَ ْاُ اَجَٝ
َبض
ٍ ٌۚ ٗ ْٖ ِٓ ط
ِ َٓ ْٖ ِٓ ٕب
ٍ بض
Cinleri de ateşli bir karışımdan yaratmıştı.

(Rahman 55/16)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?
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(Rahman 55/17)

ِْٖ ٌۚ ٤َ َضةُّ ْاُ َٔ ْـ ِطثَٝ ِْٖ ٤ََضةُّ ْاُ َٔ ْف ِطه
O, iki Doğu’nun Rabbidir, iki Batı’nın da Rabbidir.
(Bakara 2/115 )

ٌْ ٤ ِ۪ا ِؼ ٌغ َػَٝ ََّللا
ُ  ْاُ َٔ ْـ ِطَٝ  ِ هّٰللِ ْاُ َٔ ْف ِط ُمَٝ
َّللاِ ا َِّٕ ه
ُ هٚ ْجَٝ َّْ َ ا كَضَُُّٞٞ ُ َ٘ َٔب ر٣ْ َ ة كَب
Doğu da batı da Allah’ındır. Ne tarafa dönerseniz dönün, orası Allah’ın huzurudur. Allah’ın imkânları geniştir,
her şeyi bilir.

(Bakara 2/258)

٢
ُ هٚ٤۪ ا ا َ ْٕ َٰا َٰرّٚ َض ِث٢ ْ۪ ك٤
۪ ُ ْح٣ ١ ۪ اَُّص٢
َ ۪ٛ اَحب َّط اِث َْٰط١ ۪ اَُّص٠َُِاََُ ْْ ر َ َط ا
َ ّ ُْ َض ِث٤ َّ۪ٛللاُ ْاُ ُٔ ِْ َۢ َي اِ ْش هَب ٍَ اِث َْٰط
َّ ُ ِثب٢ ۪أْر٣َ ََّللا
بَٜ د ِث
ِ ْ م كَأ
 ُْ كَب َِّٕ ه٤ ۪ٛذُ هَب ٍَ اِث َْٰط٤۪ٓ ُ اَٝ ٢
۪ ذُ هَب ٍَ اَٗ َُ۬ب ا ُ ْح٤۪ٔ ُ٣َٝ
ِ ف ْٔ ِػ َِٖٓ ْاُ َٔ ْف ِط
ٌۚ ۪ٔ ُِ اُظب
َّ َّ ْٞ َ ْاُو١ِسْٜ ٣َ َّللاُ ََل
َٖ٤
َ ِٜ ُة كَج
 هَٝ  ًَلَ َط١ ۪ذ اَُّص
ِ َِٖٓ ْاُ َٔ ْـ ِط
Allah bir krallık vermiş diye, İbrahim’e karşı Rabbi hakkında delil getireni, gözünde canlandırmadın mı?
İbrahim, “Yaşatan da öldüren de benim Rabbimdir!” dediğinde o, “Ben de yaşatırım, ben de öldürürüm!” dedi.
İbrahim, “Allah, güneşi doğudan getirir, sen de batıdan getir!” deyince, âyetleri görmezlikten gelen o kişi dondu
kaldı. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

(Saffat 37/5)

م
ِ اَٞ َٰٔؽ
َّ َُضةُّ ا
ِ  ْاَلَ ْضَٝ د
ِ  َضةُّ ْاُ َٔفَٝ  َٔبُٜ َ٘٤ْ َ َٓب ثَٝ ض
ِ َبض
O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Güneşin doğuş noktalarının da Rabbidir.

(Mearic 70/40)

َٕٝة اَِّٗب َُوَبز ُِض
ِ َبض
ِ  ْاُ َٔـَٝ م
ِ كَ اََل ا ُ ْه ِؽ ُْ ِث َطةّ ِ ْاُ َٔف
ِ َبض
Doğuların ve batıların Rabbine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.

(Rahman 55/18)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?
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(Rahman 55/19)

ٕب
ِ َ٤َ ِْز َ ِو٣ ِْٖ ٣َٓ َط َط ْاُجَ ْح َط
Birbirine kavuşan iki denizi salıverir.
(Furkan 25/53)

ٌ ة كُ َط
 َٔب ثَ ْطظَ ًذبُٜ َ٘٤ْ َ َجؼَ ََ ثَٝ صَا ِٓ ِْ ٌح ا ُ َجب ٌۚ ٌطَٰٛ َٝ اد
ٌ صَا َػ ْصَٰٛ ِْٖ ٣ َٓ َط َط ْاُجَ ْح َط١ ۪ اَُّصَٞ ُٛ َٝ
ضاٞ
ً  ِح ْج ًطا َٓ ْح ُجَٝ
İki denizi birbirine salan odur. Biri tatlı ve lezzetli, öbürü tuzlu ve acıdır. Aralarına da bir engel, aşılmaz bir sınır
koymuştur.

(Fatır 35/12)

ٌ ة كُ َط
ًَُُِٕٞ ْ  ِٓ ْٖ ًُ ٍَّ رَأَٝ صَا ِٓ ِْ ٌح ا ُ َجب ٌطَٰٛ َٝ ُُٚؼابئِ ٌؾ ـ ََطاث
ٌ صَا َػ ْصَٰٛ ٕا
َ اد
ِ ِۗ  ْاُجَ ْح َط١ِٞ َ َ ْؽز٣  َٓبَٝ
َ َُ ْح ًٔب
ِِ۪ٚ ع
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞاذ َط ُِز َ ْجزَـ
ِ َٞ َٓ ِٚ ٤ ۪ ْاُلُ ِْ َي كٟر َ َطَٝ  ٌۚبَٜ َٗٞؽ
ُ ََخً ر َ ِْج٤ِْ َٕ ِحٞر َ ْؽز َ ْر ِط ُجَٝ ًّب٣غ ِط
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْف ٌُ ُطَٝ
İki deniz bir olmaz. Biri güzel, tatlı ve kolay içimlidir; diğeri tuzlu ve acıdır. Her birinden taze balıketi yer,
takındığınız süsler çıkarırsınız. Onun ikramını aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün. Belki
teşekkür edersiniz.

(Rahman 55/20)

ٕب
ِ ٌۚ ٤َ َ ْج ِـ٣  َٔب ثَ ْطظَ ٌخ ََلُٜ َ٘٤ْ َث
Aralarında engel vardır, karışmazlar.
(Neml 27/61)

َْٖ٤َ َج َؼ ََ ثَٝ ٢
ً َٜ ْٗ َ ب اَٜ َج َؼ ََ ِذ ََلَُ اَٝ اضا
ً ض هَ َط
َ ا َ َّٓ ْٖ َج َؼ ََ ْاَلَ ْض
َ ا ِؼَٝ ب َضَٜ َُ ََ  َج َؼَٝ بضا
َُٕٞٔ ََِ ْؼ٣  ْْ ََلُٛ َّللاِ ثَ َْ ا َ ًْض َ ُط
ٌ َٓ َغ هَُِٰٚ بج ًعا َءا
ِ  ِْٖ َح٣ْاُجَ ْح َط
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.
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(Rahman 55/21)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/22)

ُ ٌۚ  ْاُ َٔ ْط َجَٝ  َٔب اُُِّإْ ُُ ُ۬ ُإُٜ ْ٘ ِٓ َ ْر ُط ُط٣
ٕب
O iki denizden inci ile mercan çıkar.
(Nahl 16/14)

َ ُ َُ ْح ًٔبْٚ٘ ِٓ اًُُِٞ ْ ؼ َّر َط ْاُجَ ْح َط ُِزَأ
ٟر َ َطَٝ  ٌۚبَٜ َٗٞؽ
ُ ََخً ر َ ِْج٤ِْ ُ ِحْٚ٘ ِٓ اٞر َ ْؽز َ ْر ِط ُجَٝ ًّب٣غ ِط
َ ١ ۪ اَُّصَٞ ُٛ َٝ
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ُِز َ ْجزَـَٝ ِٚ ٤ ۪اذ َط ك
ََُٕٝ َؼَِّ ٌُ ْْ ر َ ْف ٌُ ُطَٝ ِِ۪ٚ ع
ِ َٞ َٓ ْاُلُ ِْ َي
Denizi, taze et yemeniz ve takınacağınız süsler çıkarmanız için hizmetinize veren odur. Gemilerin onu yara yara
gittiğini görürsün; o gemiler O’nun ikram olarak verdiklerini aramanız içindir. Belki görevinizi yerine
getirirsiniz.

(İsra 17/66)

 ًٔب٤ُ ًَبَٕ ِث ٌُ ْْ َض ۪حَِّ۪ٚٗ اِِٚ ع
ْ َا ِٓ ْٖ كُٞ ْاُجَ ْح ِط ُِز َ ْجزَـ٢ِ َُ ٌُ ُْ ْاُلُ ِْ َي ك٢ُ ْع ۪ج٣ ١ َ۪ضثُّ ٌُ ُْ اَُّص
Denizde gemileri sizin için yürüten Rabbinizdir. Bunu, ikram olarak verdiklerini arayasınız diye yapar. O, size
karşı pek merhametlidir

(Rahman 55/23)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/24)

ٌِّۚ  ْاُ َج ْح ِط ًَ ْبَلَػ ََْل٢ِ ِاض ْاُ ُٔ ْ٘ف ََٰبدُ كَٞ ُ ْاُ َجََُٚٝ
Denizde akıp giden ve dağlar gibi inşa edilmiş olan o yapılar O’nundur.
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(Şura 42/32)

ِّ  ْاُ َج ْح ِط ًَ ْبَلَػ ََْل٢ ِاض ِكَٞ  ْاُ َجِٚ ب ِر٣َ  ِٓ ْٖ َٰاَٝ
Denizde, akıp giden ve dağlar gibi gemiler, O’nun âyetlerindendir.

(İbrahim 14/32)

َه
د
ِ ۪ َِٖٓ اُض َّ َٔ َطاٚبء آَب ًء كَب َ ْذ َط َط ِث
ِ اَٞ ََّٰٔ َذَِنَ اُؽ١ َّ۪للاُ اَُّص
َّ ُا َ ْٗعَ ٍَ َِٖٓ اَٝ ض
ِ َٔؽ ا
َ  ْاَلَ ْضَٝ د
بض
َ َٝ ٌٙۚ ۪  ْاُجَ ْح ِط ثِب َ ْٓ ِط٢ِ ك١
َ َٝ ْْ ٌۚ ٌُ َُ ِض ْظهًب
َ ٌۚ َٜ ْٗ َؼ َّر َط َُ ٌُ ُْ ْاَل
َ ؼ َّر َط َُ ٌُ ُْ ْاُلُ ِْ َي ُِز َ ْج ِط
Allah, gökleri ve yeri yaratmış olandır. Gökten su indirir, size rızık olsun diye onunla yerden ürünler çıkarır.
Emriyle denizde yüzüp gitmesi için gemileri hizmetinize vermiştir. Irmakları da hizmetinize vermiştir.

(Lokman 31/31)

ٍ ب٣َ  َٰش ُِ َي َ ََٰل٢ ۪۪ ا َِّٕ كٚب ِر٣َ  ٌُ ْْ ِٓ ْٖ َٰا٣َ ُ ِط٤ُِ َِّللا
َِّ ٌُ ُِ د
ِ َٔ  ْاُ َج ْح ِط ِث ِ٘ ْؼ٢ ِك١اََُ ْْ ر َ َط ا َ َّٕ ْاُلُ ِْ َي ر َ ْج ۪ط
ذ ه
ضٞ
َ َّبض
ٍ ٌُ ـ
ٍ صج
َ
Gemilerin denizde Allah'ın verdiği imkânla akıp gittiğini görmez misin? Bunu göstergelerini size sergilemek için
yapar. Çok sabırlı ve kadir kıymet bilenler için bunda dersler vardır.

(Lokman 31/32)

ٌۚ ُّ اُ ۪سَُٚ َٖ٤َّللاَ ُٓ ْر ِِ ۪ص
ُّ ًَ  ٌطْٞ َٓ ْْ ُٜ ٤َ اِشَا َؿ ِفَٝ
ْْ ُٜ ْ٘ ِٔ َ ْاُ َج ِ ّط ك٠َُِ ْْ اُٜ ٤َٖ كََِ َّٔب َٗ هج٣
ا هُٞ بُظَِ َِ زَ َػ
ضٞ
ِ َ ُٓ ْوز
ٍ ُبض ًَل
ٍ َّ برِ اَ٘ب ا ََِّل ًُ َُّ َذز٣َ  ْج َحسُ ِث َٰب٣َ  َٓبَٝ ٌصس
Dalgalar onları kara bulutlar gibi kuşatınca, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya
çıkardı mı içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Sözünde durmayan nankörler dışında hiç kimse ayetlerimizi
bile bile inkâr etmez.

(Rahman 55/25)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/26)

ٕب
ٍ ٌۚ ب َكَٜ ٤ْ ًَُِ َُّ َٓ ْٖ َػ
Yeryüzünde bulunan herkes geçicidir.
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(Rahman 55/27)

ّاَل ًْ َط ٌِۚا
ِ ْ َٝ ٍِ  ْاُ َج ََلُُٝ َض ِثّ َي شٚ ْجَٝ ٠َج َْٰو٣َٝ
Kalan, İkramı bol olan ulu Rabbinin hükümdarlığıdır.
(Kasas 28/88)

ِٚ ٤ْ َُِاَٝ ُْ ٌْ ُ ْاُ ُحَُٚ َُٜٚ  ْجَٝ َب ُِ ٌي ا ََِّلٛ ٍء٢َ
 ََل ر َ ْسعُ َٓ َغ هَٝ
ْ  ًُ َُّ ـَٞ ُٛ َ ا ََِّلَُِٰٚ ب َٰاذ َۢ ََط اََل اًٜ َُِٰ َّللاِ ا
َُٕٞر ُ ْط َجؼ
Allah ile birlikte bir başka ilahı yardıma çağırma. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah dışında her şey
etkisizleşecektir. Karar yetkisi ondadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz.

(Rahman 55/78)

ّاَل ًْ َط ِا
ِ ْ َٝ ٍِ  ْاُ َج ََل١بض َى ا ْؼ ُْ َض ِثّ َي ِش
َ ر َ َج
İkramı bol olan ulu Rabbinin adı pek yücedir.

(Rahman 55/28)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/29)

ٍٕ ٌۚ ْ  ـَأ٢ ۪ كَٞ ُٛ ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ًُ ض
ِ اَٞ ََّٰٔ اُؽ٢ُِ َٓ ْٖ كََُِٚٔ ْؽـ٣
ِ  ْاَلَ ْضَٝ د
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi, isteklerini O’na sunarlar. O, her an yaratma halindedir.

(Rahman 55/30)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?
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(Rahman 55/31)

ُ ؼَ٘ ْل ُط
ِٕ ٌۚ َ اُضَّوَ ََلُّٚ٣َؽ َُ ٌُ ْْ ا
َ
Ey kendilerine sorumluluk yüklenenler, sizinle özel olarak ilgileneceğiz.
(Zariyat 51/56)

ُٕٝ
ِ ْ َٝ َّٖ  َٓب َذَِ ْوذُ ْاُ ِجَٝ
َ ْٗ اَل
ِ َ ْؼجُس٤ُِ ػ ا ََِّل
Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım.

(Enam 6/130)

َٗ ٌُ ْْ ُِ اوَب َءُٝ ْ٘ص ُِض٣َٝ ٢ ۪بر٣َ  ٌُ ْْ َٰا٤ْ ََِٕ َػٞص
ُّ َُو٣ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٌَ ؼ
ُ أْرِ ٌُ ْْ ُض٣َ ْْ َُ َ اَل ْٗ ِػ ا
ِ ْ َٝ ِّٖ ب َٓ ْؼف ََط ْاُ ِج٣َ
ْْ ُٜ ََّٗ ْْ اِٜ  ا َ ْٗلُ ِؽ٠ِػ َٰ ا
َ َٝ َب٤ْٗ ُّح ُ اُسٞ٤َٰ  ُْ ْاُ َحُٜ ْؿ ََّطرَٝ  ا َ ْٗلُ ِؽَ٘ب٠ِ ْسَٗب َػ َٰ اِٜ ـ
َ اُُٞصَا هَبَٰٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ َ٣
َ اُٝسِٜ ـ
َٖ٣ا ًَبكِ ۪طًَُٞٗب
Ey cinler ve insanlar! Sizden olan kimseler size elçi olarak gelmediler mi? Onlar size âyetlerimi anlatıyor ve
bugün karşınıza çıkan şeyler konusunda sizi uyarıyorlardı, değil mi?" Diyeceklerdir ki “Aleyhimize de olsa biz
buna şahidiz." Dünya yaşayışı onları pek aldatmıştı. Kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ettiler.

(Rahman 55/32)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/33)

َ ا ِٓ ْٖ ا َ ْهُٝط ْؼز ُ ْْ ا َ ْٕ ر َ ْ٘لُص
َ َ اَل ْٗ ِػ ا ِِٕ ا ْؼز
اُٝض كَب ْٗلُص
ِ اَٞ ََّٰٔبض اُؽ
ِ ْ َٝ ِّٖ ب َٓ ْؼف ََط ْاُ ِج٣َ
ِ  ْاَلَ ْضَٝ د
ِ ط
َ ِْ ؽ
ٕب
ُ َِٕ ا ََِّل ثََُٝل ر َ ْ٘لُص
ٍ ٌۚ ط
Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin eksenlerini delip geçebilirseniz geçin. Ama elinizde
bir güç olmadan geçemezsiniz.
(Cin 72/8)

ُ َٝ سًا٣ ۪ـس
ْ َ َب ُٓ ِِئٛ َج ْسَٗبَٞ َؽ أَب َء ك
جًبُٜ ـ
َ ؼب
َّ ُاََّٗب َُ َٔ ْؽَ٘ب اَٝ
ً ذ َح َط
Bir gün göğe vardık; orayı koruyucularla ve ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.
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(Cin 72/9)

َٰ ْ  ْؽز َ ِٔغ٣َ ْٖ َٔ َؽ ْٔغ ك
صسًا
َ بثًب َضَٜ ُ ِـَُٚ  ِج ْس٣َ َٕاَل
ِ
ِ َّ ُِِ َب َٓوَب ِػسَٜ ْ٘ ِٓ ُ اََّٗب ًَُّ٘ب َٗ ْوؼُسَٝ
Hâlbuki biz orada bazı yerlere oturur, yüce meclisi dinlerdik. Şimdi orayı kim dinlese kendini gözleyen bir ateş
parçasıyla karşılaşıyor.

(Rahman 55/34)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/35)

ٌ َٞ ـ
ُ  ٌُ َٔب٤ْ َِؼ َُ َػ
ٕا
ٌ ُٗ َحَٝ َبض
ِ َ بغ كَ ََل ر َ ْ٘ز
َ ُ ْط٣
ٍ ٗ ْٖ ِٓ اظ
ِ ٌۚ ص َط
İkinizin de üstüne dumansız bir alev ve alevsiz bir duman gönderilir. Birbirinizle de
yardımlaşamazsınız.
(Vakıa 56/43)

ّٞ
ٍ ُٔ  ْح٣َ ْٖ ِٓ ٍَّ  ِظَٝ
Kara bir dumanın gölgesinde olurlar.

(Vakıa 56/44)

ْ٣ٍ  ََل ًَ ۪طَٝ بض ٍز
ِ َََل ث
Orası ne serinletir ne de rahatlık yüzü gösterir.

(Vakıa 56/45)

ٌۚ ۪ا هَ ْج ََ َٰش ُِ َي ُٓزْ َطكُٞٗ ْْ ًَبُٜ َِّٗا
َٖ٤
Onlar buraya gelmeden önce şımartılmışlardı.

(Vakıa 56/46)

ْ٤ٌِۚ ش ْاُؼَ ۪ظ
ِ ْ٘  ْاُ ِح٠ََِٕ َػٝص ُّط
ِ ُ٣ اُٞٗ ًَبَٝ
Israrla büyük günahları işler dururlardı.
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(Rahman 55/36)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/37)

ْ ٗؽ أَب ُء كَ ٌَب
َٕب
َ ْٗ كَ ِبشَا ا
ِ َّفو
َّ ُذ ا
ِ ٌۚ ّٛ ْضزَح ً ًَبُ ِسَٝ َذ
Gök parçalandığında yağ tortusu gibi kırmızı bir güle dönüşür.
(Mearic 70/8)

ُ ٌُ َ  َّ رْٞ َ٣
َِ ْٜ ُٔ ُؽ أَب ُء ًَ ْب
َّ ُٕ اٞ
Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün ise,

(Mearic 70/10)

 ًٔ ٌۚب٤۪ٔ  ٌْ َح٤۪ٔ َ ْؽـَٔ َُ َح٣  ََلَٝ
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.

(Rahman 55/38)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/39)

ٌّ ٌۚ  ََل اَجَٝ ػ
ٕب
ٌ ْٗ ِ۪ ا اُٚ ْؽـَٔ َُ َػ ْٖ شَ ْٗ ِج٣  َٓئِ ٍص ََلْٞ َ٤َك
O gün, insanlara ve cinlere, günahlarından sorulmaz.
(Kehf 18/105)

َ ۪ كَ َح ِجِٚ ُِ اوَبئَٝ ْْ ِٜ ّد َض ِث
ْ ط
 ْظًٗبَٝ  َٔ ِخ٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ َ٣ ْْ ُٜ َُ ُْ ٤ ۪ ْْ كَ ََل ُٗوُٜ ُُذ ا َ ْػ َٔب
ِ َب٣ا ِث َٰبَٖٝ ًَلَ ُط٣ ۪ َٰ اُئِ َي اَُّصُٝ۬ ُ ا
Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler
boşa gider. Kıyamet gününde onlar için artık tartı kurmayız.
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(Kehf 18/106)

اًٝ  ُعُٛ ٢ ِ۪ؼ
ُ  ُضَٝ ٢ ۪بر٣َ ا َٰاُٝار َّ َرصاَٝ اَّٝ٘ ُْ ِث َٔب ًَلَ ُطَٜ  ْْ َجُٛ َٰش ُِ َي َج اَعا ُ۬ ُؤ
İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi
hafife almışlardır.

(İsra 17/13)

َُ اٙبٕ ا َ ُْعَ َْٓ٘ب
ُ ْ٘ َٓ ُٚ٤ ِْ َٰو٣َ  َٔ ِخ ًِزَبثًب٤َٰ  َّ ْاُ ِوْٞ ٣َ َُُٚ ُٗ ْر ِط ُطَٝ ۪ٚػُ٘ ِو
ضاٞ
ُ ٢ ُ۪ كٙغبئِ َط
ً ف
َ ْٗ ِ ًُ ََّ اَٝ
ٍ ؽ
Her insanın uçup gider sandıklarını boynuna bağladık. Kıyamet günü ona ait bir defter çıkarırız. Açılmış bir
şekilde onu karşılar.

(İsra 17/14)

جًب٤ َْي َح ۪ؽ٤َِ َّ َػْٞ َ٤ُِي ْا
َ  ِثَ٘ ْلؽ٠اِ ْه َطأْ ًِزَبثَ َي ًَ َٰل
Ona şöyle denir: “Defterini oku; bugün kendi hesabını kendine vermen yeterlidir.”

(Rahman 55/40)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/41)

ّ ْاَلَ ْهسَ ٌِۚاَٝ ٢اص
۪ َٞ َُُّ٘إْ َذص ُ ِثب٤َ ْْ كُٜ ٤ َٰٔ٤َٕ ِث ۪ؽُٞٓ ف ْاُ ُٔ ْج ِط
ُ ُ ْؼ َط٣
Suçlular yüzlerinden tanınır; perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
(Al-i İmran 3/106)

ْ زَٞ َٖ ا ْؼ٣ ٌ۪ َكب َ َّٓب اَُّصٌٙۚ ٞ ُجُٝ ُّزَٞ ر َ ْؽَٝ ٌٙٞ ُجُٝ ط
ْْ ٌُ ِٗ  َٔب٣ ْْ ا َ ًَلَ ْطر ُ ْْ َث ْؼسَ ۪اُٜ ُٛ ٞ ُجُٝ َّد
ُّ َ٤ َّ ر َ ْجْٞ ٣َ
َٕٝاة ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ٌْلُ ُط
َ َا ْاُ َؼصُٞهُٝكَص
Bazı yüzlerin ak olacağı, bazı yüzlerin de kararacağı günde, yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan
sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın şu azabı!”

(Alak 96/15)

 ِخ٤َ بص
ِ َُّ٘ ََُ٘ ْؽلَؼًب ِثبِٚ ُ۬ َ َ ْ٘ز٣ ْْ َُ ْٖ ًَِ ََّل َُئ
Yok, yok… Vazgeçmezse tutup çekeriz perçeminden,
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(Alak 96/16)

َبغئ َ ٌۚ ٍخ
ِ  ٍخ ًَب ِش َث ٍخ ذ٤َ َبص
ِ ٗ
Yalancı ve suçlu perçeminden!

(Kamer 54/48)

ؼ َو َط
َّ َٓ اُٞهُٝ ْْ شِٜ ِٛ ٞ ُجُٝ ٠َِٰ بض َػ
َ ػ
ِ َُّ٘ ا٢َِٕ كُُٞ ْؽ َحج٣ َّ ْٞ َ٣
Ateşin içinde yüzüstü süründürülecekleri gün: “Cehennemin dokunuşlarını tadın!” denilir.

(Rahman 55/42)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/43)

َۢ ُٓ ب ْاُ ُٔ ْج ِطَٜ ِِة ث
َٕٞ
ُ ُّ ٌَص٣ ٢ َّ۪٘ ُْ اَُّزَٜ ۪ َجٙ ِصَٰٛ
İşte suçluların yalan saydıkları Cehennem.
(Tur 52/13)

َّ٘ َْ زَػًّبَٜ َبض َج
ِ ٗ ٠َُِٰ َٕ اُُّٞسَػ٣ َّ ْٞ َ٣
O gün yaka paça cehennem ateşine atılacaklardır.

(Tur 52/14)

َُٕٞب ر ُ ٌَ ِصّثَٜ  ًُ ْ٘ز ُ ْْ ِث٢ ۪بض اَُّز
ُ َُّ٘ اِٙ  ِصَٰٛ
Onlara şöyle denecek: “Yalan sayıp durduğunuz ateş budur işte!

(Rahman 55/44)

ُ ٣َ
ٍٕ ٌۚ ْ َٰا٤ٍ ۪ٔ َْٖ َح٤ َثَٝ بَٜ َ٘٤ْ ََٕ ثُٞكٞط
Ateş yığını ile kaynar su arasında döner dururlar.
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(Saffat 37/67)

ْ٤ٌٍۚ ۪ٔ ثًب ِٓ ْٖ َحَْٞ ب َُفَٜ ٤ْ َِ ْْ َػُٜ َُ َِّٕ ص ُ َّْ ا
Üzerine kaynar su katkılı içecekleri de bulunur.

(Saffat 37/68)

ْ٤ِ  ْاُ َج ۪ح٠َُ ْْ َ َِلُٜ ص ُ َّْ ا َِّٕ َٓ ْط ِج َؼ
Yemekten sonra döndürülüp götürülecekleri yer yine o alevli ateştir.

(Duhan 44/47)

ْ٤ٌِۚ اء ْاُ َج ۪ح
ِ َٞؼ ا
َ ٠َُِٰ ُ اُُِِٙٞ كَب ْػزُُٙٝذص
“Tutun onu! Kaldırın da şu alevli ateşin ortasına atın!

(Duhan 44/48)

ْ٤ِ ۪ٔ ة ْاُ َح
ُ َّْ ُ ص
ِ ۪ ِٓ ْٖ َػصَاٚمَ َضأْ ِؼْٞ َا كُّٞصج
Sonra da başından aşağı kaynar su dökme cezasına çarptırın.

(Rahman 55/45)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/46)

ٕب
َ  ُِ َٔ ْٖ ذَٝ
ِ ٌۚ َ ۪ َجَّ٘زّٚبّ َض ِث
َ ََبف َٓو
Rabbinin huzuruna mahcup çıkmaktan korkanlar için iki Cennet vardır.
(Mülk 67/12)

ط٤
ٌ ا َ ْج ٌط ًَ ۪جَٝ ٌ  ْْ َٓ ْـ ِل َطحُٜ َُ ت
ِ ٤ْ َ ْْ ِث ْبُـُٜ ََّٕ َضثَْٞ  ْرف٣َ َٖ٣ ۪ا َِّٕ اَُّص
İçten içe Rabbinden korkanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.
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(Araf 7/43)

١ ۪ا ْاُ َح ْٔسُ ِ هّٰللِ اَُّصُُٞهَبَٝ بض
ُ ٢ َ۪ٗعَ ْػَ٘ب َٓب كَٝ
ُ ٌۚ َٜ ْٗ َ ُْ ْاَلِٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْح ِز١ ْْ ِٓ ْٖ ِؿ ٍَّ ر َ ْج ۪طِٛ ضُٝ
ِ صس
ٌۚ َ٘ب ه٣ َٰسَٛ ْٕ َ  اََل اْٞ َُ ١ِ
ْ َّللاُ َُوَ ْس اَجب َء
ْٕ َ ا اُٝزاَُٞٗٝ ن
ُ د ُض
ِ ّ ؼ َُ َض ِثَّ٘ب ِث ْبُ َح
َ زَسْٜ َُِ٘  َٓب ًَُّ٘بَٝ َٰ صَاُِٜ َ٘ب٣ َٰسَٛ
ََُِٕٞٔ َب ِث َٔب ًُ ْ٘ز ُ ْْ ر َ ْؼُٛٞٔ ُ  ِضصْزُٝ۫ ُ ِر ِْ ٌُ ُْ ْاُ َجَّ٘خُ ا
Göğüslerindeki kini söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki: “Bizi bu nimetlere
kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden bulamazdık.
Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler.” Onlara şöyle seslenilecektir: “İşte size Cennet! Siz,
yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.”

(Tur 52/26)

َٖ٤ ۪ َِِ٘ب ُٓ ْف ِلوْٛ َ  ا٢ا اَِّٗب ًَُّ٘ب هَ ْج َُ ك۪ اُُٞهَب ا
“Dünyadayken ailemizin akıbeti konusunda yüreğimiz titrerdi değil mi?

(Tur 52/27)

ّٞ
َّ ُاة ا
كَ َٔ َّٖ ه
َ َ ػص
َ َ٘ب٤ َٰهَٝ َٝ َ٘ب٤ْ ََِّللاُ َػ
ِ ُٔ ؽ
Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

(Naziat 79/40)

َٰٟٞ َٜ ُػ َػ ِٖ ْا
َ  اَُّ٘ ْل٠َٜ ََٗٝ ّ۪ٚبّ َض ِث
َ ا َ َّٓب َٓ ْٖ ذَٝ
َ ََبف َٓو
Kim de Rabbinin makamından korkar da arzularını dizginlerse,

(Naziat 79/41)

َٰٟٝ ْ  ْاُ َٔأ٢
َ ِٛ َكَب َِّٕ ْاُ َجَّ٘خ
onun kalacağı yer de Cennet’tir.

(Rahman 55/47)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?
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(Rahman 55/48)

َٕب
ٍ ٌۚ ٘اراَب ا َ ْكَٝ َش
İkisinin de çeşit çeşit ağaçları olur.
(Vakıa 56/28)

 ٍزٞع
ُ  ِؼ ْس ٍض َٓ ْر٢ ۪ك
Onlar da dikensiz sedir ağaçları,

(Vakıa 56/29)

َ َٝ
 ٍزٞع
ُ ْ٘ َٓ ٍغ ِْح
Salkım salkım muz ağaçları arasında,

(Rahman 55/49)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/50)

ٕب
ِ ٌۚ ٣َ َبٕ ر َ ْج ِط
ِ ٘٤ْ  َٔب َػِٜ ٤ ۪ك
İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.

(Rahman 55/51)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?
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(Rahman 55/52)

ٕب
ِ ٌۚ  َجْٝ َ ٍخ ظَٜ ًِ  َٔب ِٓ ْٖ ًُ َِّ كَبِٜ ٤ ۪ك
İki Cennet’te de her meyveden çift çift vardır.
(Vakıa 56/31)

ة
ٍ ٌُٞ  آَبءٍ َٓ ْؽَٝ
Akarsu boylarında,

(Vakıa 56/32)

ٍطح٤
َ ۪ ٍخ ًَضَٜ ًِ كَبَٝ
Bol meyveler,

(Vakıa 56/33)

ُ ََل َٓ ْو
 َػ ٍخُْٞ٘ٔ َٓ  ََلَٝ  َػ ٍخٞط
Tükenmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasında,

(Vakıa 56/34)

 َػ ٍخُٞكُ ُط ٍؾ َٓ ْطكَٝ
Dayalı döşeli, yüksek yerlerde olacaklardır.

(Rahman 55/53)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/54)

َ كُ ُط ٍؾ ثَ ا٠َِٰ َٖ َػ٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
ٕا
ٍ ٌۚ َ ِْٖ ز٤َ َجَ٘ب ْاُ َجَّ٘زَٝ م
ٍ ب ِٓ ْٖ اِ ْؼزَج َْطَٜ ُِ٘طبئ
Kaplamaları ipekten koltuklara yaslanırlar; iki Cennetin de olgun meyveleri önlerine sarkar.
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(Rahman 55/55)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/56)

ْ َ٣ ْْ َُ ف
َّ ُبص َطاد
ٌّ ٌۚ  ََل اَجَٝ ْْ ُٜ َِػ هَ ْج
ٕب
ِ اُط ْط
ٌ ْٗ ِ َّٖ اُٜ ْط ِٔض
ِ َ َّٖ هِٜ ٤ ۪ك
Bahçelerde, gözlerini onlardan ayırmayan güzeller vardır. Bunlardan önce onlara ne bir insan
ne de cin eli değmiştir.
(Saffat 37/48)

َّ ُبص َطاد
ٌ ف ۪ػ
ٖ٤
ِ اُط ْط
ِ َ ْْ هُٛ َ ِػ ْ٘سَٝ
Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan iri gözlü güzeller olur.

(Saffat 37/49)

ٌ ٌُْ٘ َٓ ْط
ٕٞ
ٌ ٤ َّٖ َثُٜ ًَََّٗب
Onlar gün yüzüne çıkmamış yumurtalar gibidirler.

(Vakıa 56/35)

فب ًء
َ َّٖ اِ ْٗ اُٛ اِ اَّٗب ا َ ْٗفَأَْٗب
Biz onları çok iyi yetiştirdik.

(Vakıa 56/36)

بضا
ً ٌَ  َّٖ ا َ ْثُٛ كَ َج َؼ َِْ٘ب
Her birini birer bakire kıldık.

(Vakıa 56/37)

ػ ُطثًب اَرْ َطاثًب
ُ
Güzel konuşurlar ve birbirleriyle yaşıttırlar.

27

(Rahman 55/57)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/58)

ُ ٌۚ  ْاُ َٔ ْط َجَٝ ُدَُٞبه٤ُ َّٖ ْاُٜ ًَََّٗب
ٕب
Yakut ve mercan gibidirler.

(Rahman 55/59)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/60)

ُ ٌۚ ؽ
ٕب
ِ ْ بٕ ا ََِّل
ِ ْ  ََْ َج اَعا ُءٛ
َ اَل ْح
َ اَل ْح
ِ ؽ
İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir.
(Nahl 16/30)

اض
ُ ََُسَٝ ٌؽَ٘خ
َ ب َح٤َ ْٗ ُّ اُسِٙ  ِصَٰٛ ٢ ۪ا كُٞ٘ؽ
َ َٖ ا َ ْح٣ ۪ ًْطا َُِِّص٤ا َذُُٞا َٓب اشَا ا َ ْٗعَ ٍَ َضثُّ ٌُ ْْ هَبْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ََ َُِِّص٤ ۪هَٝ
َٰ ْ
َٖ٤ ۪اض ْاُ ُٔزَّو
ُ ََُِ٘ ْؼ َْ زَٝ  ٌْط٤اَل ِذ َط ِح َذ
Kendilerini koruyanlara: “Rabbiniz neyi indirdi?” diye sorulunca, “İyiyi!” diyeceklerdir. Bu dünyada iyilik eden
iyilik bulur. Ahiret yurdu elbette daha iyidir. Kendilerini korumuş olanların son yurdu ne güzeldir!

(Zümer 39/10)

ُ ا َ ْضَٝ ٌؽَ٘خ
ض ه
َِّللا
َ َب َح٤ْٗ ُّ اُسِٙ  ِصَٰٛ ٢ ۪ا كُٞ٘ؽ
َ َٖ ا َ ْح٣ ۪ا َضثَّ ٌُ ْْ َُِِّصُٞا ارَّوَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ َ۪ب ِػجَب ِز اَُّص٣ َْ ُه
ة
َّ ُ ا٠َّكَٞ ُ٣ ا ِؼ َؼخٌ اَِّٗ َٔبَٝ
ٍ ؽب
َ  ِْط ِح٤َ ْْ ِثـُٛ َٕ ا َ ْج َطٝصب ِث ُط
Onlara şöyle dediğimi bildir: “Ey inanıp güvenen kullarım, sizi yaratan Rabbinizden çekinerek kendinizi
koruyun. Bu dünyada iyilik eden, iyilik bulur. Allah’ın toprakları geniştir. Hesapsız ödül, sadece sabredenlere
verilecektir.”
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(Rahman 55/61)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/62)

ٕب
ِ ٌۚ َ  َٔب َجَّ٘زِٜ ُِٗٝ ِٓ ْٖ زَٝ
Bu iki Cennet’in alt tarafında iki Cennet daha vardır.

(Rahman 55/63)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/64)

ٕب
ِ ٌۚ َ ب َّٓزَُٛٓ ْس ا
Her ikisi de yemyeşildir.

(Rahman 55/65)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/66)

ٕب
ِ ٌۚ َ َبٕ َٗعَّب َذز
ِ ٘٤ْ  َٔب َػِٜ ٤ ۪ك
İkisinde de kaynayan iki pınar vardır.
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(Rahman 55/67)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/68)

ٌ ٌۚ َّٓ  ُضَٝ ٌَ ٗ َْرَٝ ٌخَٜ ًِ  َٔب كَبِٜ ٤ ۪ك
ٕب
İçlerinde meyveler, hurma ve nar vardır.

(Rahman 55/69)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/70)

ٌ ٌۚ ؽ
ٌ  َْط٤ َّٖ َذِٜ ٤ ۪ك
ٕب
َ اد ِح
O bahçelerde iyi huylu güzeller vardır.
(Bakara 2/25)

ّ  َثَٝ
ٍ  ْْ َجَّ٘بُٜ َُ َّٕ َ د ا
بض ًَُِّ َٔب
ِ صب ُِ َحب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪ف ِِط اَُّص
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ  ِٓ ْٖ ر َ ْح ِز١د ر َ ْج ۪ط
بَٜ ا٤ ۪ ْْ كُٜ ََُٝ بًٜ ۪ ُٓزَفَب ِثٚا ِثُٞاُرَٝ َُ  ُض ِظ ْهَ٘ب ِٓ ْٖ هَ ْج١ ۪صَا اَُّصَٰٛ اُُٞب ِٓ ْٖ ص َ َٔ َطحٍ ِض ْظهًب هَبَٜ ْ٘ ِٓ اُُٞض ِظه
َ ُٓ ا ٌطَٝ ا َ ْظ
َُٕٝب ذَب ُِسَٜ ٤ ۪ ْْ كُٛ َٝ ٌ  َطحَّٜ ط
İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlara müjde ver: İçinden ırmaklar akan bahçeler onlar içindir. Kendilerine hangi
üründen sunulsa: “Bu bize daha önce de sunulmuştu.” derler, ama onlara onun bir benzeri verilir. Orada kusursuz
hale getirilmiş eşleri de olur ve ölümsüz olarak kalırlar.
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(Al-i İmran 3/14)

َ ْ٘ ط ْاُ ُٔ َو٤
َّ ُبغ ُحتُّ ا
ت
۪ ٘ ْاُ َوَٝ َٖ٤ َ۪٘ ْاُجَٝ ابء
ِ اَٞ َٜ ف
ِ ؽ
ِ َُِِّ٘ َّٖ٣ِ ُظ
ِ َٛ َّط َط ِح َِٖٓ اُص
َ ُِّ٘د َِٖٓ ا
ِ َبغ
ُٖ ُ ُح ْؽََّٙللاُ ِػ ْ٘س
ُ س َٰش ُِ َي َٓزَب
ِ  ْاُ َح ْطَٝ ّ ْاَلَ ْٗ َؼ ِبَٝ  َٓ ِخَّٞ ؽ
َّ  ْاُ ِلَٝ
 هَٝ  ٌۚب٤َ ْٗ ُّحِ اُسٞ٤َٰ ع ْاُ َح
َ ُٔ ُ َِ ْا٤ْ  ْاُ َرَٝ ع ِخ
ة
ِ ْاُ َٔ َٰب
Kadınlar, çocuklar, yığınla altın ve gümüş, cins atlar, en’am ve ürünler insana, içi gidecek kadar süslü
gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Kalıcı güzellikler, Allah katındadır.

(Al-i İmran 3/15)

ٌ َّ٘ ْْ َجِٜ ِّا ِػ ْ٘سَ َضثْٞ ََٖ ارَّو٣ ۪ ٍْط ِٓ ْٖ َٰش ُِ ٌُ ْْ َُِِّص٤هُ َْ ا َ ُ۬ ُؤَٗجِّئ ُ ٌُ ْْ ِث َر
بض
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْحز١بد ر َ ْج ۪ط
َ ُٓ ا ٌطَٝ ا َ ْظَٝ بَٜ ٤ َ۪ٖ ك٣ ۪ذَب ُِس
ٌ َْٞ  ِضظَٝ ٌ  َطحَّٜ ط
ط ِث ْبُ ِؼجَب ٌِۚز٤
ٌ َّللاُ ثَ ۪ص
 هَٝ َِّللا
إ َِٖٓ ه
De ki: "Size onlardan daha iyisini söyleyeyim mi? Kendini koruyanlar için Rableri katında, ölümsüz olarak
kalacakları, içinden ırmaklar akan bahçeler, kusursuz hale getirilmiş eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah
kullarını görmektedir.”

(Nisa 4/57)

ٍ  ْْ َجَّ٘بُٜ ُِؼُ٘ ْس ِذ
َٖ٣ ۪بض ذَب ُِس
ِ صب ُِ َحب
َّ ُا اُِِٞٔ  َػَٝ اَُٞ٘ٓ َٖ َٰا٣ ۪اَُّصَٝ
ُ َٜ ْٗ َب ْاَلَٜ ِ ِٓ ْٖ ر َ ْحز١د ر َ ْج ۪ط
َ د
ً ِ۪ظ
َ  ْْ ِظ ًَّلُٜ ُُِٗ ْس ِذَٝ ٌ  َطحَّٜ ط
َ ُٓ ا ٌطَٝ ب ا َ ْظَٜ ا٤ ۪ ْْ كُٜ َُ ب اَثَسًاَٜ ا٤ ۪ك
َل٤
İnanıp güvenmiş ve iyi işler yapmış olanları ise içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız, orada ölmeksizin
sonsuza dek kalacaklardır. Orada onların kusursuz hale getirilmiş eşleri olacak, onları mutluluklar içinde
bırakacağız.

(Rahman 55/71)

ٕب
ّ َ كَجِب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/72)

ٌ ضٞ
َّ ٌِۚب٤ ْاُ ِر٢ِاد ك
ٌ ُح
ُ ض َٓ ْوٞ
َ ص
O güzeller, Köşklerden çıkmayan hurilerdir.
(Saffat 37/48)

َّ ُبص َطاد
ٌ ف ۪ػ
ٖ٤
ِ اُط ْط
ِ َ ْْ هُٛ َ ِػ ْ٘سَٝ
Yanlarında gözlerini onlardan ayırmayan iri gözlü güzeller olur.
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(Saffat 37/49)

ٌ ٌُْ٘ َٓ ْط
ٕٞ
ٌ ٤ َّٖ َثُٜ ًَََّٗب
Onlarr gün yüzüne çıkmamış yumurtalar gibidirler.

(Rahman 55/73)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/74)

ْ ٣َ ْْ َُ
ٌّ ٌۚ  ََل اَجَٝ ْْ ُٜ َِػ هَ ْج
ٕب
ٌ ْٗ ِ َّٖ اُٜ ْط ِٔض
Bunlardan önce onlara ne bir insan ne de cin eli değmiştir.

(Rahman 55/75)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ ٌۚ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?

(Rahman 55/76)

ٕب
َ  ٍ ِح١
ٍ ٌۚ ؽ
ّ  َػ ْجوَ ِطَٝ  َض ْك َطفٍ ُذع ٍْط٠َِٰ َٖ َػ٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
Yeşil yastıklara, pek güzel şeylere yaslanırlar.
(Rahman 55/54)

َ كُ ُط ٍؾ َث ا٠َِٰ َٖ َػ٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
ٕا
ٍ ٌۚ َ ِْٖ ز٤َ َجَ٘ب ْاُ َجَّ٘زَٝ م
ٍ ب ِٓ ْٖ اِ ْؼزَج َْطَٜ ُ٘طب ِئ
Kaplamaları ipekten koltuklara yaslanırlar; iki Cennetin de olgun meyveleri önlerine sarkar.

(Tur 52/20)

ٖ٤
ْ َٓ ؼ ُط ٍض
ُ ٠َِٰ َٖ َػ٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
ٍ  ْْ ثِ ُحُٛ  ْجَ٘بَّٝ َظَٝ كَ ٌۚ ٍخُٞصل
ٍ ض ۪ػٞ
Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanırlar. Onlara, iri siyah gözlü güzelleri eş olarak veririz.

32

(Vakıa 56/15)

َٗ ٍخٞظ
ُ ْٞ َٓ ؼ ُط ٍض
ُ ٠َِٰ َػ
Mücevherlerle süslü tahtlara kurulur.

(Vakıa 56/16)

َٖ٤ ِِ۪ب ُٓزَوَبثَٜ ٤ْ ََِٖ َػ٤ُٓز َّ ٌِ ۪ـ
Karşılıklı yaslanıp keyifle otururlar.

(Rahman 55/77)

ٕب
ّ َ كَ ِجب
ِ  ِ َٰا اََل ِء َض ِثّ ٌُ َٔب ر ُ ٌَ ِصّ َث١
Bu durumda Rabbinizin hangi nimeti karşısında yalan söyleyebilirsiniz?
(Tin 95/7)

ٖ٣
ِ ُّ ٌَ ِصّثُ َي َث ْؼسُ ِثبُ ۪س٣ كَ َٔب
Ey insan, bu din karşısında seni yalana sürükleyen nedir?

(Tin 95/8)

َٖ٤۪ٔ ًِ َّللاُ ِثب َ ْح ٌَ ِْ ْاُ َحب
ْػ ه
َ ٤ََُا
Allah’ın kararı, herkesin kararından doğru değil midir?

(Rahman 55/78)

ّاَل ًْ َط ِا
ِ ْ َٝ ٍِ  ْاُ َج ََل١ِبض َى ا ْؼ ُْ َض ِثّ َي ش
َ ر َ َج
İkramı bol olan ulu Rabbinin adı pek yücedir.
(Araf 7/54)

 ْاُ َؼ ْط ِؾ٠َِ َػَٰٟٞ َ  ٍَّبّ ص ُ َّْ ا ْؼز٣َ ِؼز َّ ِخ ا٢ ۪ض ك
ِ اَٞ ََّٰٔ َذ َِنَ اُؽ١ َّ۪للاُ اَُّص
ا َِّٕ َضثَّ ٌُ ُْ ه
َ  ْاَلَ ْضَٝ د
ْ ٣َ بض
َّ ُاَٝ ضًب٤ ُ۪ َحضُٚطُِج
َُُٚ ۪ ا َ ََلٙد ثِب َ ْٓ ِط
ٍ ؽ َّر َطا
َ ُٓ ّٞ
َ َٜ َُّ٘ ََ ا٤ْ َُّ ا٢ُِ ْـف٣
َ ْٔ ف
َ اُُّ٘ ُجَٝ  ْاُوَ َٔ َطَٝ ػ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َضةُّ ْاُ َؼب
بض َى ه
َ  ْاَلَ ْٓ ُط ر َ َجَٝ ْاُر َِْ ُن
Sizin Rabbiniz Allah’tır; gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra yönetime geçmiştir. O, gündüzü kendini
sürekli kovalayan gece ile örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratmıştır. Bil ki
yaratmak da emretmek de O’nun işidir. Varlıkların Rabbi olan Allah, pek yücedir.
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(Furkan 25/1)

طا٣
ً َ۪ٖ َٗص٤۪ٔ ََُٕ ُِ ِْ َؼبٌُٞ ٤َ ُِ ۪ٙ َػ ْج ِس٠َِٰ  ٗ ََّع ٍَ ْاُلُ ْطهَبَٕ َػ١ ۪بض َى اَُّص
َ ر َ َج
Kuluna bu Furkan’ı, bütün bir alemin uyarıcısı olsun diye indiren Allah, bereketin ve iyiliğin kaynağıdır.

(Mümin 40/64)

َه
ْْ ٌُ َ َضظَ هَٝ ْْ ًُ  َضَٞ ص
َّ ُاَٝ اضا
ُ َٖؽ
ً ض هَ َط
َ  َض ًُ ْْ كَب َ ْحَّٞ ص
َ  َج َؼ ََ َُ ٌُ ُْ ْاَلَ ْض١ َّ۪للاُ اَُّص
َ َٝ ؽ أَب َء ثِ اَ٘ب ًء
َّ َِٖٓ
َٖ٤۪ٔ ََُّللاُ َضةُّ ْاُؼَب
ِ ّجَب٤ِ اُط
بض َى ه
د َٰش ُِ ٌُ ُْ ه
َ ََّللاُ َضثُّ ٌُ ٌۚ ْْ كَزَج
Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah’tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de
güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Rabbinizdir. Varlıkların Rabbi olan Allah
pek yücedir!

(Mülk 67/1)

ط٣
ٌ ۪ءٍ هَس٢َ
َ َرَج
ْ  ًُ َِّ ـ٠َِٰ  َػَٞ ُٛ َٝ ُ ْاُ ُٔ ِْيِٙ َ ِس٤ِ ث١ ۪بض َى اَُّص
Bütün yetkileri elinde tutan Allah pek yücedir. Her şeye bir ölçü koyan O’dur.
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